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SUNUSUNUSUNUSUNUŞ 

Sayın Prof. Dr. Erdal Onar, Ankara Hukuk Fakültesi Anayasa 

Hukuku Kürsüsü’nün engin akademik birikimini alçakgönüllülüğü 

ile birleştiren en seçkin üyelerindendir. Profesör Erdal Onar, zengin 

bilgi ve deneyimlerini cömertçe paylaşmaya her zaman açık olan 

sımsıcak yüreğiyle, Ankara Hukuk Fakültesi’nde, öğretim üyeleri ve 

asistanlardan idarî personele ve uzun yıllar boyunca Fakülte 

sıralarından gelip geçen binlerce öğrenciye kadar herkesin içten saygı 

ve sevgisini kazanmıştır. Geçmişte ve bugün Ankara Hukuk 

Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü’nde Erdal Hoca’yla birlikte 

olmanın bizlere verdiği büyük mutluluğu sözcüklere dökmek çok 

zor. Bu duygularla ve değerli meslekdaşlarımızın katkılarıyla 

hazırlanan “Prof. Dr. Erdal Onar’a Armağan”ı kendisine sunmayı çok 

zevkli bir borç biliyoruz. 5 Kasım 2013 
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Prof. Dr. Erdal ONAR’ın Yaşam Öyküsü 

 

1942 yılında Ankara’da doğan Prof. Dr. Erdal Onar, 1969 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. 1970 yılında 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü’nde Asistan 
olarak göreve başlayan Erdal Onar, doktorasını Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde tamamlamış ve aynı Fakülte’de Yardımcı Doçent, Doçent ve 
Profesör olarak görev yapmıştır. Prof. Dr. Erdal Onar, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi lisans programında “Anayasa Hukuku”, “Parlamento 
Hukuku” ve “Türk Anayasal Tarihi” derslerini vermiştir. Profesör Onar, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarında da 
anayasa hukuku alanında “Çağdaş Hükümet Sistemleri” ve “Yasa Hazırlama 
ve Norma Koyma” gibi çeşitli dersleri vermiş, seminerleri yürütmüştür. 
Profesör Onar ayrıca Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hacettepe 
Üniversitesi Đktisadi ve Đdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi, Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu ve Polis 
Akademisi’nde de anayasa hukuku ile ilgili çeşitli dersleri üstlenmiştir. 30 
Eylül 2009 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden emekli olan 
Profesör Erdal Onar, bir süre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde 
“Anayasa Hukuku” dersi vermiştir. Prof. Dr. Erdal Onar, 2010 yılında 
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda 
öğretim üyeliğine atanmış olup, halen bu görevi sürdürmektedir.  

Prof. Dr. Erdal Onar, akademik yaşamında anayasa hukuku alanında 
birçok kitap ve makale yayınlamış, çok sayıda ulusal ve uluslararası bilimsel 
toplantıya katılmış ve akademik jürilerde görev yapmıştır. Profesör Onar, 
akademik çalışmaları ile birlikte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 
Dekan Yardımcılığı ve Ankara Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 
Müdürlüğü görevlerini yürütmüştür. Çeşitli tarihlerde Ankara Üniversitesi 
Tıp Fakültesi’nde Etik Kurul Üyeliği ile Sağlık Bakanlığı Merkezî Etik 
Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Profesör Onar, halen Bilkent 
Üniversitesi Etik Kurulu ve Bilkent Üniversitesi Senatosu üyesidir. Prof. Dr. 
Erdal Onar, aynı zamanda “Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu 
(Venedik Komisyonu)” Yedek Üyeliği görevini sürdürmektedir. 
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Yarım Yüzyıllık Bir Dostluk 

 

Sevgili Erdal Onar’la dostluğumuz yarım yüzyılı aştı. Tam olarak 51 
yıl. Bu süre içinde en ufak bir kesinti, soğukluk veya alınganlık söz konusu 
olmadı. Türkiye gibi yarım yüzyıllık dostlukların sudan sebeplerle kolayca 
bozulabildiği, insanların birbirinden selâmı dahi esirger hale geldiği bir 
ülkede, bu gerçek bir mucize. Bu mucize, çok büyük ölçüde Erdal’ın kişilik 
özellikleri sayesinde gerçekleşti. Gerçekten, bizde iki kişi bir üçüncü 
hakkında sohbet ederken, çoğu zaman olumlu değil, olumsuz düşünceler dile 
getirilir; ya da olumlu başlayan bir sohbet, çoğu zaman bir “ama” 
kelimesinin eklenmesiyle yön değiştirir. Elli küsur yıllık meslek hayatım 
içinde hiç kimseden Erdal Onar hakkında sevgi ve takdir dolu sözlerden 
başka hiçbir şey duymadım. Bu da, ikinci bir mucize. 

Erdal’la tanışmamız, 1962 yılında Anayasa Hukuku kürsüsünün çiçeği 
burnunda asistanı olarak yönettiğim pratik çalışmalar sırasında oldu. Ortaya 
attığım soruları, mükemmel bir mantık, kusursuz bir Türkçe ve harika bir 
diksiyonla cevaplandıran gencecik bir öğrenci derhal dikkatimi çekti. O 
günlerde oluşan dostluğumuz, sonraki yıllarda güçlenerek devam etti. Bunun 
doğal sonucu olarak, kendisine Anayasa Hukuku kürsüsünde asistanlık teklif 
ettim. O tarihten itibaren de, akademik kariyerin bir yandan çok zevkli, bir 
yandan hayli çileli birlikteliği başladı ve önce Ankara Üniversitesi Hukuk 
Fakültesinde, daha sonra Bilkent Üniversitesinde devam etti. 

Erdal, mükemmel bir bilim adamı olmanın yanında, harika bir hocadır. 
Öğrencileri ile o kadar içtenlikle ve yakınlıkla ilgilenir ki, kendisine zaman 
zaman şaka yollu, öğrencilerin gönül yaralarını bile onunla paylaşıp 
paylaşmadıklarını sorarım. Gene onun, belki herkesçe fazla bilinmeyen bir 
özelliği de, tıp alanına olan ilgisi ve bu alandaki bilgisidir. Dolayısıyla gene 
şaka yollu, ona “aile hekimim” diye hitap ederim. Tıbbî tavsiyelerinden 
epeyce yarar sağladığımı da belirtmeliyim.  

Paylaştığımız başka bir özelliği de, fıkralara düşkünlüğüdür. Bugün ayrı 
şehirlerde yaşıyor olmamıza rağmen, sık sık telefonla görüştüğümüzde 
mutlaka yeni öğrendiğimiz fıkraları birbirimize anlatır, repertuarımızı 
genişletiriz. Bir ortak özelliğimiz de, biraz iddialı olacak ama, gurmelik 
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merakımızdır. Đkimiz de, tatlı sofra sohbetlerini çok severiz. Onun doktora 
sonrasında Đngiltere’de geçirdiği iki yıl içinde, ben de uygun fırsatlar 
kollayıp bir-iki gün Londra’da kalır, birlikte Đngiliz pub’larını ve Hint 
restoranlarını teftiş ederdik. Tabii, bu gelenek Türkiye’de de Erdal’ın çok 
sevdiği Ankara Kalesi restoranları da dahil olmak üzere çeşitli mekânlarda 
devam etti.  

Yarım yüzyıllık bir tatlı anılar yığınını böyle birkaç sayfada layıkıyla 
yansıtmak elbette mümkün değil. Sevgili dost ve kardeşim Erdal’a, bu çok 
hak edilmiş Armağan kitabı vesilesiyle uzun ve mutlu bir hayat diler, yeni 
eserler vermesini temenni ederim. 

 

Ergun ÖZBUDUN 
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ERDAL ĐÇĐN 

 

Erdalla Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin ikinci sınıfında bir 
teneffüs esnasında tanıştım. O, her zamanki gibi topluluk içinde ön planda, 
dar çevrede ise çekingendi. Dolayısıyla o gün başlayan tanışıklığımız, bir 
süre uzaktan selamlaşmak suretiyle devam etti. Sömestr sonuna doğru 
sınavlar başlamak üzereyken not alışverişinin hızlanması, bizim 
tanışıklığımızın da derinleşmesine ve kamu hukuku alanının başarılı 
öğrencisi Erdalla daha sık görüşüp, konuşmamıza neden oldu. 

Böylece hukuk fakültesinde bir üst sınıfa geçtiğimizde Erdalla 
dostluğumuz derinleşmiş ve onun arkadaşları ile benim arkadaşlarım da 
kaynaşmıştı. Bu arada Erdal'ın çoğu arkadaşının tıp fakültesinde okuyor 
olmasının Erdal'a tıp konusunda, zaman içinde hemen hemen herkesin 
yararlanacağı geniş bir tıp bilgisi kazandırmış olduğunu da özellikle 
belirtmek isterim. 

Fakülteyi bitirdikten sonra kalabalık bir arkadaş grubu olarak asistanlık 
sınavlarına girdik, başarılı olduk. Erdal'ın bu sınavlardaki üstün performansı 
her zaman hatırlandı. 

Ülkemizin oldukça karışık günlerini kapsayan asistanlık dönemimizde 
birbirimize verdiğimiz destek, daima aklımdadır. O, bizim kürsünün, ben de 
onun, o zamanki teknik imkânların zorunlu kıldığı tashih işlerine yardımcı 
olduk. Doktoramızı verdikten sonra Erdal Đngiltere'ye ben de Almanya'ya, 
bilgi ve görgümüzü artırmak için gönderildik. Yağmurlu bir Đngiltere 
sabahında beni karşıladığını tekrar görür gibiyim. Yurda döndükten sonra 
geçirdiğim bir operasyonu takiben ayılmaya başlarken ilk gördüğüm Erdal 
oldu. O zaman bir kez daha Erdal'ın dostu olmanın ne kadar ayrıcalıklı 
olduğunu anladım. 

Đleriki yıllarda doçent, profesör olarak aynı çatı altında çalışmalarımıza 
devam ettik. Her zaman olduğu gibi bu dönemde de, çalışmalarını titiz bir 
biçimde sürdürdü. Çoğu akşamüzeri onu, boşalmış fakülte kütüphanesinde 
tutanak dergileri ile baş başa bulurdum. Okuduklarını çalışmalarıyla ilgili 
gelişmeleri, olayları paylaşmayı çok seven Erdal; aniden başını kaldırır ve 
"bak o tarihte şu anayasal kurumun gerekliliği nasıl savunulmuş, ne güçlü bir 
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hukukçuluk" diyerek zevkle bilgi aktarırdı. Bu özelliğinden ve 
araştırmalarındaki titizliğinden asla vazgeçmedi. Đnsan ilişkilerindeki inceliği 
ve zerafeti Erdal'ın idari görev kabul etmesi önünde bir engel oluşturdu. 
Yoğun ısrarlar nedeniyle üstlenmek zorunda kaldığı idari görevleri, daima 
saplantıdan uzak, öğrencilerin haklı talepleri yanında yer alarak yürüttü. 

Erdal için ders günü ve ders vermek çok önemli ve ciddi bir husustur. 
Derslerini önceden hazırlar, karşılaştırmalar yapmak üzere ilgili örnek 
olayları toplar ve ondan sonra bütün bilgileri kendisine özgü, üstün ifade 
gücü ve etkili ses tonuyla öğrenciye aktarır. 

Erdal'ın üstün meziyetleri, kendisini fakültemizin hem öğrenciler hem 
meslektaşlar tarafından en sevilen ve en fazla danışılıp, görüşü alınan 
hocalarından yapmıştır. 

"Gerçek dost" Erdal'ın daha uzun yıllar huzur dolu ortamlarda 
çalışmalarına devam etmesini dilerim. 

 

Prof. Dr. Sabih ARKAN 
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ÖRNEK ÖĞRETĐM ÜYESĐ 

PROF. DR. ERDAL ONAR 

  

Kırkbeş yılı aşan tanışıklık, arkadaşlık, dostluk ve kardeşliğin üzerine 
birşeyler söylemek o kadar da kolay değilmiş. Buna rağmen sevgili kardeşim 
hakkındaki duygu ve düşüncelerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Erdal’ın emekli olup Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültemizle hukukî 
bağının kalmamasına üzülen, ama bu yaşa sağlıklı bir şekilde ulaşma da bir 
şanstır; şükretmek gerekir, diyenlerdenim.  Buna rağmen, emekliye 
ayrılmasının üzerinden birkaç yıl geçtikten sonra Fakültemizde Erdal Onar’a 
Armağan çıkartılacağına ilişkin afişi gördüğümde çok etkilendim; afişi 
okurken Fakültede birlikte geçirmiş olduğumuz uzun yılları,  aynı 
ortamlarda yaşadığımız olayları hatırladım. Sevgili kardeşim sanki o gün 
emekli olmuş gibi, sanki artık eskisi gibi sık sık görüşemeyecekmişiz gibi 
duygulandım. 

 Ankara Hukuk Fakültesinde ikinci sınıfta, 1966 yılında, tanıştığım 
Erdal, sınıfta hocaların sorusuna cevap verirken, güzel sesi, düzgün 
konuşması, sevimli ve saygılı davranışı ile pek çok arkadaşım gibi benim de 
dikkatimi çekmişti.  

O tarihten beri öğrenci, asistan, öğretim üyesi ve yönetici olarak hep 
birlikte olduk.  Akademik yaşamın zorluklarını yaşarken birbirimize destek 
olduk, mutlu günlerinde birlikte sevindik. Dekan, Dekan Yardımcısı ve 
Müdür olarak Fakültemizi ve Fakülteye bağlı Adalet Yüksek Okulu’nu 
birlikte yönettiğimiz yıllarda, birlikte birçok unutulmaz olay yaşadık; pek 
çok sorunla karşılaşıp onları gidermeye çalıştık. 

Erdal ile çok uzun yıllara dayanan dostluk ve kardeşliğimizin 
oluşmasında ve pekişerek devam etmesinde, kuşkusuz, onun sıra dışı, üstün 
nitelikleri olan bir insan olmasının etkisi olmuştur.  Bir aydın bilim adamı 
olarak görevine düşkünlüğü, mütevazılığı, yardımseverliği, insan sevgisi ve 
dürüstlüğü onun herkes tarafından sevilmesinin ve sayılmasının nedenleridir. 

Erdal Hoca’nın belirtilmesi gereken en önemli özelliklerinden biri, 
yaptığı işi, öğretmeyi ve öğrettiği öğrencilerini çok sevmesi, sabırla 
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dinleyerek onları anlamaya ve her türlü sorunlarını çözmeye çalışması veya 
en azından kendisinin her zaman sahip olduğu iyimserliği aşılıyarak onlara 
moral vermesidir. Kuşkusuz, onun sınıfta da öğrencileri ile kurduğu emsalsiz 
iletişim, anlaşılır, akıcı ve güzel konuşması onu öğrencileri gözünde 
unutulmaz kılmıştır. Erdal Hoca ile öğrencileri arasındaki bu inanılmaz 
iletişim, kendisinin öğretme isteğini sürekli canlı tutmuştur.  Öğrencilerine 
olan sevgisi,  onlara bir şeyler öğretmenin kendisine verdiği mutluluk her 
zaman fark edilirdi. Bu sevgi ve mutluluk,  Ankara Hukuk Fakültesi’ndeki 
dersleri ve diğer görevleri yanında, kendisine yeni kurulan Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesine onüç yıl aralıksız anayasa hukuku 
dersi vermek üzere  her hafta  gidip gelme gücünü vermiştir.  Erdal Hoca’nın 
öğrencileri ile olan bu yakın bağlarının onların mezun olmalarından sonra da 
büyük ölçüde devam etmesi, Onun ayrıca imrenilecek bir başka yönü 
olmuştur. 

Öğrencilerinden bazıları sevgili Erdal Hocaları hakkındaki bu 
düşünceleri, Đnternette yer alan “Ekşi Sözlük”te,   kendi ifadeleri ile şöyle 
paylaşıyorlar: 

“..Kadın erkek ayırmaksızın her öğrencisi ile ilgilenen Ankara Hukukun 
herkese nasip olması gereken hocası..” 

“Erdal hocanın odasına rahatlıkla gidebilirsiniz. .genç bir hukuk 
fakültesi öğrencisine tevazuyu, bilgiyi kullanabilmeyi, konuşabilmeyi, 
saygıyı ve samimiyeti öğretir.” 

“..Hayatta tanıdığım en beyefendi insanlardan biridir. Konuşma tarzıyla, 
tavırlarıyla tam bir centilmendir. Karşısındaki öğrenciye öyle iyi davranır ki, 
neredeyse o muameleyi hak etmediğinizi düşünürsünüz. Ders anlatması tam 
anlamıyla mükemmeldir… Fevkalade konuşur, ses tonu da süper ötesidir. 
Gençler arasında yaygın olan dil bozukluklarını ise tatlı dille söyler, 
yapılmamasını rica eder… Genelde notlarının yüksek olması bol puan 
vermesinden kaynaklanmaz, çok iyi öğrettiği için herkes iyi not alır”. 

Erdal Hocanın lisansüstü eğitim öğrencileri için harcadığı emek ve 
onların iyi yetişmeleri için gösterdiği çaba da genç meslektaşları tarafından 
saygı ile anılacaktır. 

Erdal Hoca, bilim adamı olarak çok titiz araştırma ve yayınlar 
yapmıştır. Anayasa ve Parlamento Hukuku alanındaki seçkin yayınları, bu 
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alanda çalışan araştırmacı ve uygulamacılar için sık başvurulan bilimsel 
eserlerden olmuştur. Erdal Hoca’nın eserlerinde, çok titiz araştırmacı özelliği 
fark edilir.  Bu şekilde çalışmasının bir sonucu olarak, alanı ile ilgili bilimsel 
toplantılarda sunduğu tebliğlerin ve yaptığı değerlendirmelerinin ne kadar 
önemsendiğinin tanığı oldum. 

Sevgili kardeşim Erdal’ın merhum babasına ve annesine,  saygıdeğer 
ablasına, yenge ve yeğenlerine olan ilgisi, sevgisi ve bağlılığı da anılan 
niteliklerine uygundur. 

Arkadaşları ile çok sıcak, içten bağları olan, hatır bilen, onlarla bağını 
hep canlı tutan, onların her türlü sorununu çözmeye çalışan Erdal,   gerçek 
dost ve iyi bir insandır.  

  Öğrencileri ve arkadaşları gibi hocaları ile yakın ilişkilerini başarı ile 
sürdüren Erdal Hocanın, aramızdan ayrılan hocalarımızı unutmayan, 
özellikle bir dönemin unutulmaz hocalarından olup, asistanlığını yaptığı 
hocası merhum profesör Bülent Nuri Esen hocamızdan çok şey öğrendiğini 
anılarıyla birlikte anlatması onun güzel özelliklerinden biridir. 

Çok değerli meslektaşlarını,  sıra dışı öğretim üyesi, iyi insan sevgili 
hocalarına bu Armağanı hazırladıkları için kutluyorum. 

Đçten sevgi ve saygı ile kendisine sağlıklı uzun ömür dilerim. 

 

Prof. Dr. Ramazan ARSLAN 
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Erdal Hoca.... 

 

Bugüne kadar yetiştirdiği onbinlerce öğrencisi için "öğretmen" 
denilince akla ilk gelen isim. Ankara Hukuk Fakültesi'nin ilk günü ürküp 
vazgeçmek üzere olan binlerce gencin, fakülteye devam etme nedeni. Tam 
sayısını kimsenin bilemeyeceği onbinlerce hukukçunun hukuk hayatlarının 
başlangıcında örnek aldığı, onun gibi konuşmaya ve düşünmeye çalıştığı 
aziz insan. Kürsüde devleşen, sosyal hayatında mütevazı ve hatta biraz 
mahcup ve sıkılgan, övülmekten pek hoşlanmayan kanatsız bir melek. 

 

Benim; öğretmenim, "Erdal Babam", abim, bazen inatçı küçük 
kardeşim, canımdan aziz dostum, nikah şahidim, çocuklarımın "Ay 
Dede"si... Beni ben yapanların ilk sırasında duran çocukluk- gençlik idolüm. 

 

Canım Hocam, ne kadar çok şey yaşadık birlikte değil mi? Kimler 
geldi, kimler geçti dostluk dergahımızdan. Kimi zamansız koydu gitti, kimi 
hayat koşturmasına kapıldı ister istemez. Her gün okul çıkışı Ankara 
Kalesine veya Samanpazarı'na yürüdüğümüz, bir kaç haftada bir trene 
atlayıp Kayaş'taki pideciye gittiğimiz o güzel günlerde ne kadar mutlu, sizin 
yanınızda ne kadar güvendeydim. 

 

Erdal Babam, abim, küçük kardeşim.... Herşey için milyonlarca kez 
teşekkür ederim. 

 

Metin FEYZĐOĞLU 
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ŞĐĐR GĐBĐ DERS ANLATMAK: ANAYASA HUKUKU 
PROFESÖRÜ DR. ERDAL ONAR VE DERSLERĐ 

 

Pek çok insan mezun olduğu okullarla, çalıştığı kurumlarla, tuttuğu 
takımlarla, doğduğu memleket ve bölgelerle ve benzerleri ile övünebilir ama 
bir de övünülesi o yerleri, o yerler yapan yıldız insanlar var. Đçinde 
bulundukları ortamlardaki varlıklarını ve o ortamlarda verdikleri hizmetleri 
dantela gibi örer, sayısız artı değer üretir ve uzun yıllar geçse de 
unutulmazlar. Hiç unutmayacağım yıldızlarımdan biri Ankara Hukuk 
Fakültesi’nden Anayasa Hukuku Hocam Profesör Dr. Erdal Onar’dır. 

Hocadan “Yasa Yapma ve Norm Koyma” adlı yüksek lisans dersini de 
almıştım. Bizim dönemin, kamu hukuku alanında yüksek lisans yapan beş 
altı öğrencisine odasında verirdi bu dersi. “Yasa Yapma ve Norm Koyma” 
dersinin notlarını hala saklar,  parlamenter süreçlerde yurttaş veya hukukçu 
merakı uyandıran çetrefilli tartışmalar çıktığında zaman zaman o notlara 
başvururum. Uzun yıllar sonra Đtalya’sından Almanya’sına, Almanya’sından 
Amerika’sına, başka başka ülkelerde de dersler görmüş, yüksek lisans ve 
doktora yapmış, oralarda da pek çok hocadan çok sayıda ders almış biri 
olarak geriye baktığımda, Erdal Onar’ın her durumda “en iyi Hoca”m 
olduğuna kanaat getiriyorum. 

Onun derslerinde bulunmamış olanlar hemen soracaklardır: “Bu Hoca 
neden bu kadar değerli?” Bir Hoca neden bir öğrenci tarafından uzun yıllar 
sonra da şükranla anılır? Bunun felsefesini yapmak çok zor. Erdal Onar için 
çok sayıda somut neden sayabilirim sanırım. Burada şu tarihte, şurada 
doğdu, şu eserleri yazdı, şuralarda üye olarak görev aldı, diye yazabilirim 
ama Profesör Erdal Onar’ı tanıtmak için bundan ötesine ihtiyaç var. 
Yazımda Hoca’nın yazılı akademisyenliğinden ziyade sözlü 
akademisyenliğinden ve özellikle Hocalığından, ders anlatmasından söz 
edeceğim. 

Profesör Onar’ı bir de edebiyat ve hukuk açısından tanıtmak için 
“kürsüdeki tiyatrocu”, “kürsüdeki şair”, “kürsüdeki pantomimci” veya 
“kürsüdeki seslendirmen”, kısacası “kürsüdeki sanat adamı”nı da tanıtmak 
gerek. Şimdi kürsüdeki anayasa hukukçusunu, kürsüdeki-sanat-adamı-
anayasa-hukukçusuna dönüştüren niteliklerden bahsedeyim. Aslında bu, 
onun öğrencisi olan herkesin bildiğini ve aktardığını yinelemekten öte 
geçmeyecek çünkü bu konuda internet üzerinde dahi çokça kaynak var. 
Sözlüklerde  ve kaynaklarda da çokça bulursunuz övgü sözlerini. 
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Facebook’ta, Hoca adına iki ayrı hayran grubu vardır ve üyeleri neredeyse 
bir pop şarkıcısını idol belleyenlerin sayısı kadardır! 

Erdal Hocanın, tüm öğrencilerini hayran eden ve can kulağı ile Anayasa 
Hukuku dinlemelerini sağlayan en önemli niteliklerinden biri belki de 
sesinin güzelliği ve diksiyonunun mükemmelliğidir. Öğrencileri, bu renkli 
sesin çok faydasını görüyorlar. Zaten Hoca, eskiden seslendirmenlik de 
yapmış. Ama salt güzel sesle iyi Hoca olunmaz. Bunun başka nedenleri de 
olmalı. 

Erdal Hocanın amfisinin her zaman dopdolu ve dolu-dolu olmasının en 
önemli başka nedenlerinden biri, anayasa hukukunu anlatırken yaşatması ve 
tıpkı izleyicilerine çeşitli karakterlerle özdeşleşme ve onların kişiliklerini 
anlama imkânı veren bir tiyatrocu gibi ders anlatması. Bu, onun 
öğrencilerinin çoğunluğunun, hem de aynı ifadeyi, yani “tiyatrocu gibi” 
ifadesini kullanarak, paylaştıkları bir yönü. “Tiyatrocu gibi” ifadesinin altını 
çizeyim. Aşağıda bunun öğrenciye sağladığı yararları vurgulayacağım. Onun 
dersinde izleyici, kuru, soğuk ve salt soyut bir bilgi aktarımını dinlemez, bir 
canlandırmaya, bir anlamda düşünsel olanın, kurumun ve/veya kuramın 
“animasyonu”na katılır. Bu animasyon, tarihsel olaylarla, karşılaştırmalı 
düşün ve sanat eserlerinin içerikleriyle ve salt düşünsel bir bilgi aktarımıyla 
değil, aynı zamanda duygusal bir mizaç ya da tavır aktarımıyla da 
zenginleşmiştir. Düşünce ve kuramlar öyle incelikli, öyle çarpıcı, öyle dikkat 
çekici yerleşmiştir ki o senfoninin içine, bunları özümsemek son derece 
kolaydır öğrenci için. Hatta salt özümsemeyi değil sorgulamayı da mümkün 
kılıcı bir çokseslilikle anlatır konuyu. 

Erdal Hocanın dersinin tamamen incelikle çalışılmış ve her yıl daha da 
geliştirilmiş bir tür provalı “başyapıt” olduğu açık. Ama Hocanın duruma ve 
konuma uygun doğaçlama tekniklerinden de yararlandığını düşünüyorum. 
Ancak doğaçlamalar, geniş çerçeve ve “konsept” içindeki küçük 
“excursus”larda somutlaşmakta, tüm ders bir doğaçlamadan 
oluşmamaktadır. Anayasa hukuku gibi bir dersi, hem de dünyanın çeşitli 
sistemlerine göndermeler ve edebi metinlerle zengin karşılaştırmalı 
örneklerle, bu derece istikrarlı bir iyi-performansla verebilmesi için Hocanın 
belirli bir “sahneye koyma” tekniği geliştirmiş olması da lazım. Sahne 
merkezli yaklaşımdan yola çıkılarak, Hocanın sahnesi için şu söylenebilir: 
Kürsünün bilimin paylaşılmasına ve öğrencilere nasıl daha çok 
yaklaştırılacağını, anayasa biliminin konusunu ve o konunun insan 
aktörlerinin  ‘kürsüde’ nasıl estetize edebileceğinin bir disiplini olarak 
‘sahneye koyma”yı da gerçekleştirmiştir derslerinde. 
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Şüphesiz Erdal Onar, derste tiyatro oynamamaktadır. Öğrencilere 
anayasa bilimi, anayasa çalışmaları, anayasa hukuku ve tekniği 
aktarmaktadır ama o bilimin ve tekniğin aktarılmasının en etkili yollarından 
biri olarak “sahneye koyma”, onun bilinçli bir tercihi gibi görülmektedir. 
Onun “sahne”sinin en önemli araçlarından biri de insan merkezli aktarımıdır. 
Burada “sahne”den bahsederken, o “an”daki sahnede, yani kürsüde yer alan 
dekor, kostüm vb. somut sahne araçlarından bahsetmiyorum doğallıkla. 
Bahsettiğim, tüm sahne araçlarının, yani dekorun, kostümün, insanların 
mizaç ve tavırlarının özetlendiği “short-cut” görsel ya da işitsel etkilerin, 
onun “anlatımında”, yani “öykücülüğünde” somutlaşması. Ortada birkaç yüz 
kişilik bir amfi, amfinin önünde yüksekçe bir kürsü ve kürsünün üstünde 
mikrofon  (gerçi hatırladığım kadarıyla Hoca mikrofon da kullanmazdı) var 
ama Erdal Onar’la, tıpkı Yaşar Kemal’in meddahlığında olduğu gibi, biz 
kürsüdeki insanı dinlerken başka bir “sahne”ye yol alıyor, bulunduğumuz 
ortamdan o sahneye doğru yükseliyoruz. Yaşar Kemal’i, Almanya’da aldığı 
bir ödül töreni sonrası dinleyen kalabalık seyirci topluluğunda bulunma 
onuruna erişmiştim bir kere.  O zaman okuduğum Yaşar Kemal’i, dinlediğim 
Yaşar Kemal’le zenginleştirme imkânına sahip olmuş ve onun ne kadar 
büyük bir sözlü anlatıcı olduğunu da görmüştüm. Profesör Onar’ın da 
Anayasa Hukukunun anlatıcı-Yaşar-Kemal’i olduğunu düşünüyorum. 

Erdal Onar’ın dersinde bilincimizde olup biten şey, bir “hikaye”ye 
katılmak, birkaç ay sonra vize  ya da final sınavlarına gireceğimiz bir dersi 
dinlemek değil.  Hikayeye katılıyoruz ama pasif değiliz, düşünüyoruz, nasıl 
düşünmemiz gerektiği üstüne düşünüyoruz. Anayasa hukukunun aktarımı ile 
bu bilimin oluşması ve dönüşmesi süreçlerinin ya da temel meselelerin 
episodik anlatımı, bizi, o anda anlatılan şu ya da bu bilgi parçacığını aşarak 
sistem üzerinde bütünsel düşünmeye de itebiliyor. 

Erdal Hocanın muhteşem ders anlatma tekniğine esas olan temel felsefi 
yaklaşım insan merkezli aktarımdır, daha doğru bir ifadeyle insani aktarım. 
Özellikle sosyal bilimler öğretiminde son derece önemli bir teknik olması 
gereken insani aktarımda, tanısal (kognitif) bilgiler, afektif (duygusal-
heyecansal) durumlarla birlikte aktarılır. Öğrencinin, tanısal olanın içine 
duygusal olarak da katılması sağlanır.  Bilime özgü bilgi, kuram ve sorular, 
çıplak gözle algılayabiliğimiz somut insani durum ve olaylar olarak 
kavratılır. Bunun Erdal Onar’cası şudur: Örneğin parlamento, salt 
milletvekili olarak soyut olarak adlandırılan “figür”lerin ya da “siyasi insan 
maketlerinin veya modellerinin” değil hırsları, ideal ya da menfaatleri, 
bağlılık ve ihanetleri vb. insani iyilik ve kötülükleriyle tanınabilir somut 
“insan”ların yer aldığı “yaşanan” bir yerdir.  Kurumlar, soyut ve kalıcı 
ilkelerin vücut bulduğu yerler olduğu kadar, somut ve değişken çatışmaların 
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ve güç ilişkilerinin gözlemlendiği yerlerdir. Erdal Onar Hocamız; bir 
kurumsal yapı olarak hukukun, “insan”la biçimlendiğini ve “insanlar” 
tarafından inşa edilip insanlar tarafından yıkıldığını ya da değiştiğini son 
derece etkili bir biçimde anlatmaktadır. 

Hukuku ‘’insansız’’ öğrendiğimiz zaman hukuk fakültesinden 
çıktığımız anda sudan çıkmış balığa döneriz. Kanundan “yurttaş, “çocuk”, 
“yasa koyucu”, “hakim”, “milletvekili”, “polis”, “taraf”, “sanık”, “müdahil”, 
“anonim şirket ortağı”, “kısıtlı”, “nişanlı”, “asker kişi”, “vergi mükellefi” vb. 
 olarak tanıdığımız o soyut, o yetki ve görevlerinin veya hak ve 
yükümlülüklerinin bilincinde olan ya da olmayan makam veya süje, bir 
insana dönüştüğü yerde “eksik”leşir, yetersizleşir, hatta içeriği boşalır ve 
hukuksuzlaşır. Kuram, uygulanabilirliğinde zenginleşebileceği gibi 
uygulanmamazlığında yok da olabilir. Đşte Erdal Hocanın, hukuk 
öğreniminin büyük handikaplarından birini, uyguladığı o insani sahneye 
koyma teknik ve içeriğiyle aşma yolunda gösterdiği büyük bir çabanın her 
yeni yıl sonunda başarıya ulaştığını düşünüyorum. Hocanın dersi, hiçbir 
zaman, elle tutulamayacak, gözle görülemeyecek, uzak ve soyut bir diyarın 
ideal bir sunumu olmamıştır. Yani biz elimizdeki anayasaya kutsal kitap 
olarak bakmadığımız gibi o kitabın, gökten yere düşmüş  ya da üstün akılla 
biçimlenmiş, soyut ve ideal bir emir ve yasaklar manzumesi olmadığını da 
görürüz. Elimizdeki metin çağlardan çağlara, sistemlerden sisteme 
değişebilen bir tarihsel olasılıktır yalnızca ve onun “başka olasılıkları 
üzerinde düşünmek üzerine düşünmek” de bizim elimizdedir.  

Ken Bain, En Đyi Üniversite Hocalarının Yaptıkları (What the Best 
College Teachers Do, Harvard University Press; 1 edition, April 30, 2004)  
adlı eserinde, çeşitli bilim alanlarında çalışan ve en iyilerden oldukları 
saptanan öğretim üyelerinin ders anlatma strateji ve tarzlarını değerlendirmiş 
ve şu sonuçlara varmış: En iyiler, doğal ve eleştirel bir öğrenim ortamı 
yaratırlar. Doğal, çünkü öğrenilen bilgi, yeterlik, sanat ve teknik, soru ve 
sunumların, tartışma ve ödevlerin içinde, zorlamalı olmadan, ilgi çekici bir 
şekilde bulunmaktadır. Eleştirel çünkü soru sorar ve ister sessiz, ister sesli 
olsun, sorular üzerinde düşünmeye iterler. En iyilerin, amfide topluca, pek 
ciddi ama eğlenceli bir “iş” yapıldığı hissini yarattıkları gözlemlenmiştir. En 
iyiler, öğrencinin ilgisini çekerler ve o ilgiyi çekmeyi sürdürürler. Đlgiyi 
çekmek için uyguladıkları çeşitli teknikler olabilir. Bunlardan bazıları 
konuyu eğlenceli kılmak, provokatif sorular sormak, nüktedanlık, hitabet vb. 
olabilir ama en iyiler öyle ya da böyle öğrenciyi sıkmazlar, bunaltmazlar. En 
iyiler, “öğrenci” ile başlarlar, “disiplin”le değil. Bunun anlamı, disiplinin, 
öğrenciyi ilgilendiren yönleriyle ve öğrencinin empati yapabileceği soru ve 
sorunlarıyla da takdim edilmesidir. En iyiler, öğrenciden derse sadakat 
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beklerler. Bu sadakati zorla, tehditle değil, tatlı sert gerçekleştirmenin sayısız 
yollarını bulmuşlardır. Örneğin nüktedan, nüktedan ilgi çektikleri içeriğin, 
sadece eğlence değil, adanmış bir çalışma ve düşünme süreci gerektiren  bir 
bilim disiplini olduğunu her zaman hissettirirler. En iyiler, öğrencilerin ders 
dışında da öğrenmelerine yardım ederler. En iyiler, öğrencilere, 
disiplinlerine özgü düşünmeyi ve akıl yürütmeyi benimsetirler, öğrencilere 
belirli bir soru üstünde düşünmenin ne demek olduğunu gösterir, yani 
düşünmek üzerine düşündürürler. En iyiler, öğrenimde çeşitli ve farklı farklı 
araçlardan yararlanırlar. Yine Bain’e göre, en iyi hocaların özelliği istisnasız 
iyi yazmaları ve çok iyi konuşmalarıdır. Ama bu iyi konuşma salt söylevsi 
bir konuşma değil, sıcak, insani, açıklamalı ve diyalog yönelimli 
konuşmadır. Konuşmaya, öğrencinin  katılmasına da izin veren bir 
konuşmadır. Çarpıcı sorularla, “vay canına” örneklerle, yaşamdan hareket 
eden gerçek sorunlara odaklanan bir konuşmadır. 

Önde gelen iyi hocaların disiplinlerini çok iyi bildikleri, disiplinlerine 
özgü tarihi ve güncel tartışma ve çatışmalardan haberdar oldukları,  özellikle 
disiplinlerinin tarihsel dönüşüm süreçlerini  iyi kavradıkları da tespit 
edilmiştir. Đyi hocalar, disiplinlerinin soyut kurallarının yanında pratik 
uygulanışlarından çıkan sorunları ve zaafları da amfiye taşırlar. Đyi hocaların, 
disiplinleriyle ilgili üniversite içi ya da dışındaki çeşitli bilimsel veya 
toplumsal etkinliklere katıldıkları da bilinir. Öte yandan iyi hocalar 
disiplinlerinin “felsefesi” konusunda kafa yorarlar. Đyi hocaların, 
disiplinlerini ile bağlantılı olsun ya da olmasın başka disiplinlere de ilgi 
gösterdiği, değişik değişik hobileri veya tutkuyla bağlı oldukları bazı 
sanatlar veya sporlar olduğu da zaman zaman gözlemlenmiştir. Đyi hocaların, 
disiplinlerine özgü bilim insanlığının gereklerini amfide de uyguladıkları, 
yani örneğin bir makale yazarken ya da araştırma yaparken uyguladıkları 
“kendi kendine soru sorma”, “akıl yürütme”, “çıkarsama yapma” vb. 
teknikleri,  ders anlatırlarken de uyguladıkları gözlemlenmiştir. 

Öğrenci iken Erdal Hocanın tılsımının yukarıdaki özelliklerin hemen 
hepsine sahip olmakla ortaya çıktığının, zihinsel olarak farkında değildim. 
Đyi hocanın iyiliğini, sadece kötü olan başkalarıyla karşılaştırarak, belki de el 
ve sezgi yordamıyla anlayabiliyordum. Oysa şimdi bunun tam olarak ne 
demek olduğunu ilkelere, kurallara ve pratiğe dökerek de anlayabildiğimi 
sanıyorum. 

Hukukun en soyut, en kuramsal, en yüksek mevkide bulunan bir 
dalının, yani Anayasa Hukukunun bu derece somut, bu derece kavrayıcı, bu 
derece günlük-insani boyutta anlatmayı başarabilen bir öğretici ironik mi? 
Sanırım Erdal Onar Hocamız, 1970’li yıllarla 2009 yılı arasındaki Ankara 
Hukuk Fakültesi öğrencilerine çıkmış “partiler-üstü”  bir piyangodur ve 
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onun üstün Hocalığının nedenleri üstüne hangi çeşit açıklama getirilirse 
getirilsin, bunlar arasında en önemlisi, Erdal Hocanın, kişisel dahiyaneliği 
olacaktır. 

Đşte bazen bir kişi, övündüğümüz yeri, o yer yapar. Bu kişilerden o 
yerde ne kadar çok var ise, o yerin o kadar fazla övünmeye hakkı vardır. Ve 
bazen tek bir kişi bile, etkili olur. Nice yetiştirici, yaratıcı ve göz kamaştırıcı 
emeklere Erdal Hoca!  Size şükranlarımı sunarım. 

 
Doç. Dr. Öykü Didem Aydın 

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 
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ZARAFET 

 

Emekli olan hemen her öğretim üyesi için bir “armağan” çıkarılır. Eğer 
aynı alanda çalışıyorsanız ve armağanı çıkaracak olanlar sizden haberdar ise 
bir gün bir zarf içinde (ya da artık e-posta yoluyla), yazı daveti alırsınız. 
Doğrusu, “davete icabet gerekir.” Ama gelin görün ki her zaman yanıt 
verilemez. Bazen zamansızlıktan, bazen unutkanlıktan kimi zaman da 
“isteksizlik”ten. Đçinizden yazmak gelmez. Saygısızlık olduğunu 
düşünürsünüz bir yandan ama diğer yandan, kimi insanların emekli oluşları 
bir armağandır akademiye ve onlar için bir armağan çıkarılmasını dahi 
yadırgarsınız. Đnsan sevip sayamadığına, kupkuru bir gerekçe ile de olsa tek 
satır yazamaz. Bir de öyle kişiler var ki akademide, varlıkları armağandır. 
Onların emekli oluşu, emekli olabiliyor olmanın değeri ve mutluluğu bir 
yana, büyük bir eksiklik. Eksiklikleri yalnızca artık ders vermeyecek 
olmalarından değil. Kimi akademisyenin gidişi, kendisiyle birlikte başkaca 
şeyleri beraberinde götürüyor olmasından dolayı önemli ve yarattığı boşluk, 
ne yazık ki “bir kişilik” değil. Kurumlarını bırakıp giderlerken, 
kendilerinden öncekileri de bir kez daha beraberinde götürüp önceki 
eksilmeyi yeniden hatırlatıyorlar insana ve kendisinden sonra gelecek olanı 
da, tanış olmaktan mahrum bırakıyorlar. 

Đşte Erdal Hoca, benzer bir “eksilme” duygusu yaşattı, emekli olup 
Ankara Hukuk’tan ayrıldığında. Böyle yazılarda akademik katkılardan vs. 
söz etmek adettendir. Ancak içimden Hoca’nın yazıp çizdiğini anlatmak 
gelmiyor doğrusu. Şunu söylemek yeter bana: her ne yazdıysa Hoca bugüne 
dek, konuyla ilgili olanların atıf yapmadan geçemediği türden oldu ve her ne 
okuduysam başında “Erdal Onar” yazan, tümü aynı ciddiyetteydi. Beni daha 
çok ilgilendiren “hoca” ve “insan” Erdal Onar’dır. Yavuz’un, Cem’in 
arkadaşı olan “Erdal.” Ve tabii arkadaşı Yavuz’un arkasından o nefis satırları 
kaleme alan Erdal Onar. Hoca Erdal Onar, akademik yaşama başladığım 
asistanlık sınavım dahil tüm jürilerimde bulundu. Ne berbat bir gündü. 
Sözlüye iki kişi kalmıştık ve Cem Hoca (Eroğul)’nın SBF ikinci kattaki 
odasında, elim ayağım titriyorken ilk kez karşılaştım kendisiyle. Beni Cem 
Hoca’nın koltuğuna oturtmuşlardı. Karşımda Cem Hoca, Yavuz (Sabuncu) 
Hoca ve Erdal Hoca. Ne söylediğimi, ne kadar saçmaladığımı, soruları vs. 
tam hatırlayamıyorum ancak çok zor bir andı; bu kadarı belleğimde. 
Yaklaşık kırk beş dakika sonra odaya ikinci kez girdiğimde üçü de ayağa 
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kalkıp sonucu açıkladılar. O gün fark ettiğim iki şey, Erdal Hoca’nın üslubu 
ve diğerleriyle yakın, içten ilişkisiydi. Odadaki üç kişi, birbirini seven ve 
belli ki sayan insanlardı. Soru sorarken ve sonuç açıklanırken Erdal Hoca 
zarafetiyle ilk kez karşılaşmış oldum. Lisans eğitiminde ders almamıştım 
kendisinden ancak komşu Fakülte’de “Erdal Hoca gibi ders anlatmak” 
şeklinde bir söylenti olduğuna da tanıktım. 

Sonraki yıllarda Erdal Hoca, arada bir odasına uğrayıp konuştuğum, 
soru sorduğum insandı. Hemen her sorumu aynı sabır ve nezaketle 
cevaplıyor ve bende olmadığı için ayrıca hayranlık duyduğum müthiş 
belleğiyle, yıllar önceki mahkeme kararlarından, tartışmalardan örnekler 
verip önümde bir kapı daha açıyordu. Ve tüm bunları insanı hizaya çeken bir 
nezaketle yapmayı başarıyordu. Bir gün odasındayken, kapıyı tıklatıp içeri 
giren ve biraz saygısız bir dille fazlaca ergenlik kokan sorular yönelten 
öğrenciyi, yine aynı nezaket ve sabırla nasıl karşılayıp konuştuğuna ve hiç 
belli etmeden nasıl ders verip gönderdiğine tanık oldum. Hocalık biraz da, 
anlamak ve sabır göstermek değil mi? Hoca’nın davranışı, bana da ders oldu, 
en az öğrenciye olduğu kadar ve hiç unutmadım. 

Benim için Erdal Onar; anayasa hukukçusu, saygın bir jüri üyesi, yolda 
karşılaştığınızda dahi size olabilecek en hoş ve onurlandırıcı sözcüklerle 
hitap eden, sayısız öğrenci ve asistan yetiştirmiş bir insandır. Emekli 
olduğunda kendisiyle birlikte, değer verdiğimiz kişilerle ortak anılarımızı da 
beraberinde götürenlerden. Artık bu ülkede ve tabii akademide sık 
rastlanmayan özenin, emeğin, ciddiyetin, iyi niyetin, güzel konuşmanın, 
entelektüel birikimin ve kamu hizmeti duygusunun temsilcilerinden. 
Hepsinden öte Erdal Hoca; benzersiz, yaşam boyu pek az tanık olunacak bir 
zarafetin temsilcisidir akademide. Kendisini tanıdığım, “hocam” 
diyebildiğim ve “Armağan”ına bu satırları yazabildiğim için çok mutluyum. 

 
Murat Sevinç 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
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HOCAM PROF. DR. ERDAL ONAR 

 

Geyve. 1991. Ilık bir sonbahar akşamı. Biri Cerrahpaşa´da diğeri 
Ankara Hukuk´ta okuyan ablalarımın hafta sonu ziyaretleri ile şenlenen bir 
sofra. Farkında olmadan gecemize onur konuğu: Erdal Onar.  

Bu gibi bir sahnenin, Erdal Hoca´nın hemen tüm öğrencilerine tanıdık 
geldiğinden eminim. Hocamız sadece öğrencileri ve meslektaşlarınca değil, 
öğrencilerinin aileleri için de bilinen bir isimdir. Onun dersleri, amfide 
kalmaz; tekrar tekrar anlatılır, hatırlanır. 

Refik Gür, Hocamız sayesinde yaşar. Sarışın, bir seksen beş boyunda ve 
mavi gözlü olmak, Hocamız sayesinde, pek de arzulanır bir dış görünüş 
olmaktan çıkmıştır. Hocamızın öğrencisi olmak, henüz on yedi on sekiz 
yaşında iken, zamanın ne kadar uçucu olduğunu keşfetme fırsatını verir: 
Yirmili yaşlarda kırkları, kırklarda altmışları, altmışlarda seksenleri ″yaşlı″ 
bulacağınızı, önceden bilir, rahatlarsınız. Anayasa hukuku dersinizi dinleyen 
komşu fakültedeki arkadaşlarınız, hukukun ne kadar zevkli bir alan 
olduğunu düşünüp, yanlış fakültede okuduklarına kanaat getirebilirler. 
Evinde fasulye ayıklayan Fatma Hanım’a hukuki açıklamalarda bulunmanın 
pek de anlamlı bir şey olmadığını, haliyle özel hayatınızda mesleğinizden 
fazlaca konuşmamayı Hocamızın öğrencisi olanlar erkence öğrenirler. 
Hayatında hiç Đngiltere´ye gitmemiş bir öğrencisi, ″kraliçe″ dendiğinde, 
majestelerini kupa arabasından inmiş, lordlar kamarasında, lütfederek içeri 
girmelerine izin verdiği avam kamarası üyeleri arka sıralarda ayakta 
beklerken, aslında başbakan tarafından hazırlanmış konuşmayı okur halde 
görebilir. Hatta, lordlar kamarasının kapısını tok bir sesle tıklatan asayı bile 
anlatabilir bu öğrenci. Günlük hayatınızda hiç farkına varmadığınız, ama 
aslında sinsice yaşam alanlarını kuşatan tehlikeler, birer anayasa sorunu 
olarak karşınıza çıkabilir; mesleğinizi iyi icra edebilmek için, sadece 
çalışmanın yeterli olmadığını, ″görmek″ gerektiğini öğrenirsiniz. Yahut 
kıyametler koparan skandalların, pek de adı anılır türden olmadığını, bakış 
açısının her şeyi değiştirmeye kadir olduğunu fark edersiniz: Oval ofisi 
bırakıp, koruma ordusuyla motele mi gitseydi adamcağız, n’apsaydı? 

Ders dönemi biterken, üst sınıflardan eski öğrencilerin katılımıyla, 
Hocamızdan son dersimizi de alır, komşu fakültedeki arkadaşımıza koşarız: 
Hayatım boyunca hiç mutlu insanlarla çalışmayacağım; hiçkimse bana gelip, 
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″hey! Bugün çok mutluyum bunun belgelendirilmesini istiyorum″ 
demeyecek... 

O son dersle birlikte üzerinize çöken, Erdal Hoca´dan yeniden ders 
alamama hüznü, takip eden dönemlerde sonlanır. Çünkü Hoca, örneğin 
dördüncü sınıfta vizelerden sonra, koridorda sizinle karşılaşıp, ″iş 
hukukundan seksen almışsın, az değil mi? ″ diyerek, şaşkınlıktan 
donakalmanıza neden olabilir.   

Ve onun adını ilk duyduğunuz andan tam yirmi bir yıl sonra ılık bir 
Ankara akşamında, yüzünüzde namütenahi bir tebessüm ve kırık 
cümlelerinizle, acemice onu anlatmaya çalışabilirsiniz.  

Hocamız her zaman zarif, yardımsever, alçakgönüllü ve çoğu zaman 
nüktedandır. Sıradan olanda dahi kıvrak bir pırıltı görebilir.  

Mutluluk ve sağlıkla Hocam!    

 

     Yrd. Doç. Dr. Başak Şit 
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JON ELSTER, ANAYASA YAPIMI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

 

 Ergun Özbudun 

 

Çağımızın önde gelen anayasa teorisyenlerinden Jon Elster, 1979 

yılında yayınlanan ve 1984 yılında gözden geçirilerek yeni baskısı yapılan 

Ulysses and the Sirens  (Ulises ve Sirenler) adlı eserinde, egemen 

toplumların ya da egemen kurucu meclislerin, niçin kendilerini bağlamak 

üzere bir anayasa yaptıklarını, Yunan mitolojisinden Ulises efsanesi 

benzetmesiyle açıklamaya çalışmıştır.
1
Bilindiği gibi Ulises, Sirenlerin 

büyüleyici şarkılarının etkisiyle yoldan çıkmamak için, kendisini geminin 

direğine bağlamış, kürekçilerinin kulaklarını da balmumu ile tıkamıştır. 

Elster’in, anayasa yapımını Ulises’in kendisini bağlamasına benzeten teşbihi, 

farklı ifadelerle başka düşünürler tarafından da tekrarlanmıştır. Meselâ John 

Potter Stockton’a göre “anayasalar, insanların çılgınlık anında kendilerini 

öldürmemeleri için, akıllı anlarında kendilerini bağladıkları zincirlerdir.” 

Friedrich Hayek’e göre de “anayasa, Peter’in ayık zamanında, Peter’in 

sarhoş anı için kendisini bağladığı bir bağdır”.
2
 Yazarın sarhoşluk veya 

çılgınlık anları ile neyi kastettiği, aşağıda açıklanacaktır. Ancak Elster, 2000 

yılında yayınlanan Ulysses Unbound (Bağları Çözülmüş Ulises) adlı daha 

yeni eserinde, bu görüşlerini kısmen değiştirmiş ve anayasaların, kurucuların 

kendilerini değil daha çok başkalarını bağlamak için yaratıldıkları tezini 

geliştirmiştir. Bu eserinin önsözünde Norveçli tarihçi Jens Arup Seip’in şu 

sözlerinin gerçeğe daha yakın olduğunu itiraf etmektedir: “Siyasette insanlar 

hiçbir zaman kendilerini bağlamazlar; sadece başkalarını bağlarlar”.
3
 

Elster, bu ilginç eserinde, eskiçağ Atina demokrasi ve çağdaş Doğu 

Avrupa rejimleri gibi örneklere de değinmekle birlikte, analizini daha çok, 

                                                             
1 Jon Elster, Ulysses and the Sirens (Cambridge: Cambridge University Press, 1984). 
2 Jon Elster, Ulysses Unbound (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), s. 89. 
3 A.g.e., s. IX. 
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ABD 1787 Philadelphia Federal Konvansiyonu ile 1789-1791 Fransız 

Kurucu Meclisi üzerinde yoğunlaştırmıştır. Her iki örnek, tâbir câizse 

“sıfırdan” bir anayasa yapma süreçleri olmak itibariyle, Türkiye’nin 1961 ve 

1982 Anayasaları deneyimlerini andırmaktadır. Şu farkla ki, anayasa yapımı 

sürecini başlatan, Fransa’da kral, Amerika’da da “Kıt’a Kongresi” 

(Continental Congress) olduğu halde, Türkiye’de her iki durumda da süreci 

başlatan güç, askerî müdahaleyi gerçekleştiren silâhlı kuvvetler olmuştur. 

Elster, kurucu meclisler kurulmasına karar vererek süreci başlatan 

otoritelere, “ırmağın başındaki otoriteler” (upstream authorities) adını 

vermektedir. 1924 Anayasasının durumu ise, hiç değilse biçimsel açıdan, 

daha farklıdır. Bu anayasa, anayasal düzende bir kesinti, ya da bir hukuk 

boşluğu nedeniyle kurulmuş bir kurucu meclis tarafından değil, 1923 yılında 

olağan usûller içerisinde seçilmiş İkinci Dönem TBMM tarafından 

yapılmıştır. Dolayısıyla, ortada bir anayasal kesinti değil, anayasal süreklilik 

söz konusudur. Ancak öte yandan bu meclis, tümüyle Halk Fırkasına (HF) 

mensup milletvekillerinden oluşmuş, tek-partili bir meclistir. Yeni anayasa 

sürecini tetikleyen iradenin, büyük ölçüde, Mustafa Kemal Paşa ve yakın 

mesai arkadaşlarının iradesi olduğu söylenebilir. 

Elster, anayasa yapımı sürecini başlatan “ırmağın başındaki otoriteler” 

karşısında, onların kurdukları kurucu meclislerin ne ölçüde bağımsız 

olduğunu tartışmaktadır. Fransa’da süreci başlatanın kralın kendisi olmasına 

ve Kurucu Meclisin kabul ettiği anayasa üzerinde veto yetkisi bulunmasına 
rağmen, günün siyasî konjonktürü nedeniyle, kral bu yetkisini kullanmamış, 

daha doğrusu kullanamamıştır. ABD örneğinde anayasayı yapan Federal 

Konvansiyonu yaratan, Kıt’a Kongre’si olduğu halde, bu ikincisi, süreci 
fazla etkileyememiştir. Nitekim Konvansiyon, Kongre’nin iradesine aykırı 

olarak, onay işleminin eyalet yasama meclislerince değil, eyaletlerde 

toplanacak özel konvansiyonlarca yapılmasını kabul etmiş, keza 
Konfederasyon Anayasasının değiştirilmesi için oybirliği gerektiren kuralı 

ihmal ederek, onüç eyaletten dokuzunun onayını yeterli saymıştır. Elster’e 

göre “kurucu meclis, sürecinin başındaki davet işlemini ve seçim yöntemini 

kararlaştıramazsa da, bütün diğer kararlar üzerinde iktidarı kendi eline 
alabilir. Onsekizinci yüzyılın iki meclisinde, farklı derecelerde olmak üzere, 

olan budur… Meclislerle onları toplantıya çağıranlar arasındaki – yaratanla 

yaratılan arasındaki – gerilim, her iki sürecin merkezinde yer almıştır”.
4
 

                                                             
4 A.g.e., s. 105-109, alıntı s. 108. 
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Bu gözlemler Türkiye’ye uygulandığında, 1961 Anayasasını yapan 

Kurucu Meclisin onu yaratan Millî Birlik Komitesi karşısındaki özerkliğinin, 

1982 Anayasasını yapan Kurucu Meclis’in onu yaratan Millî Güvenlik 

Konseyi karşısındaki özerkliğinden çok daha geniş olduğu açıktır. Tabiî, her 

iki durumda da, Kurucu Meclisin kanatlarından birinin, müdahaleyi 

gerçekleştiren askerî komitenin kendisi olduğu unutulmamalıdır. Ancak, 

1960-1961 Kurucu Meclisinde Meclisin askerî ve sivil kanatları arasında 

esas itibariyle bir yetki eşitliği olduğu, hattâ sivil kanat olan Temsilciler 

Meclisi nisbî bir üstünlük taşıdığı halde, 1980-sonrası Kurucu Mecliste 

askerî kanat (MGK) açık bir üstünlük sahibi olmuş, sivil kanat olan Danışma 

Meclisi, adının da isabetle ifade ettiği gibi, bir danışma organı olma ötesinde 

rol oynamamıştır.
5
 Hukukî yetki bölüşümünden daha da önemli olan siyasî 

faktör, 1961 Anayasasının yapımında MBK ile Temsilciler Meclisine hâkim 

olan CHP arasında, yeni anayasanın nasıl olması gerektiğine dair ciddî bir 

ihtilâfın bulunmamasıdır. Bu süreçte CHP, “ırmağın başındaki” MBK ile eşit 

ve meşru bir ortak olarak yer almıştır. İki meclis arasındaki görüş farkları, 

tâlî hususlara inhisar etmiştir. 1980-1983 sürecinde ise, hiçbir siyasî partinin 

katılımına imkân verilmemiş, Danışma Meclisinin tüm üyeleri, Konseyin 

atamasıyla göreve gelmişlerdir. Bu şartlar altında Danışma Meclisinin 

Konseyden özerk bir rol oynayabilmesi, elbette beklenemezdi. Nitekim, 

1982 Anayasasının yapımında son sözü MGK’nin söylediğinde kuşku 

yoktur. Nihayet, Elster’in “ırmağın sonundaki otoriteler” (dowstream 

authorities)  adını verdiği onay makamı hakkında da benzer şeyler 

söylenebilir. 1982 Anayasası bir halkoylaması ile onaylanıp yürürlüğe girmiş 

olmakla birlikte, bu halk oylamasının Anayasaya demokratik meşruluk 

kazandıracak nitelikten çok uzak olduğu bilinmektedir. 

Elster’in temel sorusu olan, egemen bir meclisin niçin kendisini (ve 

haleflerini ) bağlamayı tercih ettiği konusuna gelince, yazar, iki temel neden 

olarak “tutkular” (passions) ve “menfaatler” den (interests) ve bunlarla 

ilişkili olarak “çoğunluk yönetimi korkusu”ndan söz etmektedir. ABD 

Anayasasının kurucu babalarından Madison’a göre, “çoğunluğun ortak bir 

menfaat veya tutku etrafında birleştiği bütün durumlarda, azınlığın hakları 

tehlikededir”. ABD ve Fransa anayasalarının kabul edildiği dönemde başlıca 

“ortak menfaat”, yoksul ve mal-mülk sahibi olmayan halk çoğunluğuna 

                                                             
5 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerinin karşılaştırılması için, bkz., Ergun Özbudun, 
Türk Anayasa Hukuku,  11. Baskı (Ankara: Yetkin Yayınları, 2010), s. 54-57. 
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karşı, mülkiyet hakkının korunmasıydı. Bu, bir yandan oy hakkını sadece 

belli ölçüde mülk sahibi olanlarla sınırlamak yöntemiyle, ya da katı bir 

anayasayla mülkiyet hakkını özel güvencelere kavuşturmak suretiyle 

gerçekleştirilebilirdi. “Tutkular” faktörüyle kastedilen ise, belli bir andaki 

yasama meclisi çoğunluğunun gelip geçici nitelikteki güçlü duygu ve coşku 

dalgalarının etkisiyle hareket etmesi ihtimalidir. Bunu önlemenin yöntemleri 

olarak da, katı bir anayasaya ek olarak, ikinci meclis ve yürütme organının 

kanunlar üzerindeki veto yetkisi gibi yöntemler düşünülmüştür.
6
 

Elster, bu konuda geçici tutkularla sürekli tutkuları da ayırt etmektedir. 

Belli siyasal konjonktürlerin ortaya çıkardığı gelip geçici tutkuların aksine 

“sürekli tutkulara millî, etnik ve dinsel husumetler, eşitlik ya da hiyerarşiye 

güçlü bağlılıklar ve halk içinde derin kökleri olan ve geniş ölçüde paylaşılan 

diğer duygusal yönelimler dahildir. Bu tutkular azınlıkların zulme 

uğramasına yol açabilecekleri ve başka ciddî sosyal çatışmalara sebep 

olabilecekleri içindir ki, buna karşı anayasallaştırılmış azınlık hakları veya 

gruplar arasında iktidar paylaşımı düzenlemeleri gibi bazı anayasal 

korumalar sağlamak, yerinde olur…Ancak bu gibi hükümler, aynı zamanda, 

kabul edilmeleri ihtimali en az olan hükümlerdir; çünkü kültür ve gelenek, 

buna engel olur. Demokratik toplumlarda en azından, anayasa yapıcıların, 

genel halk kütlesini yönlendiren bir dizi önyargıdan ârî olacaklarını 

beklemek için hiçbir sebep yoktur”
7
 Elster’in 1931 İspanya Cumhuriyeti ve 

1991 Bulgaristan anayasaları örnekleriyle desteklediği bu gözlem, 

Türkiye’nin önümüzdeki muhtemel anayasa yapımı sürecinde, Kürt 

sorununun, çözülmesi en zor sorun olduğunu düşündürmektedir. 

Kurucuların, katı bir anayasa ile kendilerini (ve haleflerini) 

bağlamalarındaki iki temel faktörün, kendi çıkarlarını korumak ve gelip 

geçici duygusal akımları gemlemek olduğu kabul edilebilirse de, buna 

üçüncü bir etkeni daha eklemek gerekir. “Siyasal kurumların beklenen 

istikrar ve süreklilikleri, kendi başına önemli bir değerdir, çünkü bu, uzun 

vâdeli planlamaya imkân verir. Aksi halde, bütün kurumlar her zaman için 

kapanın elinde kalıyorsa, iktidardakiler, konumlarını özel amaçlarını 

                                                             
6 Elster, Ulysses Unbound, s. 130-140. 
7 A.g.e., s. 157. Aynı yönde, Stephen Holmes, “Gag rules or the politics of omission”, Jon 
Elster ve Rune Slagstadt (der.), Constitutionalism and Democracy (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1988), s. 28-31; Ergun Özbudun, “Bölünmüş Toplumlarda Anayasalar ve 
Anayasa Yapımı: Türkiye Örneği, “Demokrasi Platformu, Yıl 7, Sayı 28 (Güz 2011), s. 1-23. 
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gerçekleştirmek için kullanma eğiliminde olacaklar; iktidarın dışındakiler de, 

meyve vermesi uzun zaman alacak projeler oluşturmakta tereddüt 

edeceklerdir. Üstelik, hiçbir şey hiçbir zaman garantili kabul edilemezse, 

pazarlıklardan ve hizipçilikten doğan büyük ve gereksiz kayıplara 

uğranacaktır.”
8
  

Kurucu organın kendisini bağlamasının başlıca yolu katı bir anayasa 

yapmasıdır. Katı anayasa, değiştirilmesi normal kanunlardan farklı ve daha 

güçleştirici şartlara bağlanmış olan anayasadır. Bunun yöntemleri arasında, 

yasama meclisinde veya meclislerinde nitelikli çoğunluk, halkoylaması, 

farklı müzakere usȗlleri, birbirini izleyen iki yasama meclisi tarafından 

kabul edilme zorunluluğu, nihayet anayasanın bazı hükümlerinin 

değiştirilemez ilân edilmesi gibi yöntemler yer almaktadır.
9
 Şüphesiz, bunun 

en aşırı şekli, mutlak değişmezlik kuralıdır. Venedik Komisyonu, anayasa 

değişikliklerine ilişkin raporunda, bazı Avrupa ülkeleri anayasalarının 

değiştirilemez hükümler ihtiva ettiğini belirtmekle birlikte, bu yöntemin 

sınırlı şekilde ve ihtiyatla uygulanması gerektiği görüşündedir. Komisyona 

göre, 

“Komisyon, değiştirilemezliğin, dikkatle uygulanması ve sadece 

demokratik düzenin temel ilkelerine hasredilmesi gereken, karmaşık 

ve tartışmalara yol açması muhtemel bir anayasal araç olduğu 
kanısındadır. Anayasal bir demokrasi, ilke olarak, devlet 

yönetiminin en temel ilkeleri ve yapılarında dahi değişiklik 

yapılması hususunda açık bir tartışmaya imkân vermelidir. Üstelik 
anayasa, değişiklik konusunda katı kurallara sahipse, bu, normal 

olarak, kötüye kullanmaya karşı yeterli bir güvence oluşturur; eğer 

gerekli çoğunluk, belirlenen usȗlleri izlemek suretiyle, değişikliği 
kabul etmek istiyorsa, o zaman bu, genel olarak sınırlandırılmaması 

gereken demokratik bir karardır… Bu esaslara göre Venedik 

Komisyonu, genel bir ilke olarak, ‘değiştirilemez’ hükümlerin 

yorumlanması ve uygulanmasında sınırlayıcı ve dikkatli bir 
yaklaşımı savunmaktadır”.

10
 

                                                             
8 Jon Elster, “Introduction”, Elster ve Slagntadt (der.), Constitutionalism and Democracy, s. 9. 
9 Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde anayasayı değiştirme yöntemlerinin karşılaştırmalı ve 
kapsamlı bir incelemesi için, bkz. Venice Commission, Report on Constitutional Amendment, 
11-12 December 2009, CDL-AD (2010) 001. 
10 A.g.e., s. 40-44,para. 206-224. Keza bkz., Ergun Özbudun , “Anayasa Yapımında Yöntem 
Sorunları”, Ozan Ergül (der.), Anayasa Yapımı ve Anayasal Değişim: Türkiye’de Anayasal 
Değişim Beklentileri (Ankara: Türkiye Barolar Birliği, 2011), s. 164-175. 
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Söylemeye gerek yok ki, katı bir anayasanın gerçekten bağlayıcılık 

niteliği taşıyabilmesi için, kanunların anayasaya uygunluğunun bağımsız bir 

yargı organı tarafından denetlenebilmesi, vazgeçilmez bir şarttır. Aksi halde, 

1924 Anayasasında olduğu gibi, anayasanın katılığı ve bağlayıcılığı, sadece 

edebî ve platonik bir ifade olmaktan öteye geçemez.
11

 

Yukarıda değinildiği gibi, Elster ilk eserinde anayasayı yapan egemen 

kurucu gücün kendi kendisini bağlaması üzerinde durmuşsa da, ikinci 

eserinde bu işlemin daha çok başkalarını bağlama niteliğini vurgulamıştır. 

Bunun daha gerçekçi bir perspektif olduğunda kuşku yoktur. Gerçekten, kısa 

ömürlü olan ve genellikle anayasanın yapımı ile birlikte hayatı sona eren 

kurucu meclislerin, kendi kendilerini bağlamak istemelerinin mantıksal bir 

açıklaması yoktur. Dolayısıyla asıl sorun, kurucu iktidarın, kendisinden 

sonra gelecek yasama meclislerini, diğer bir ifadeyle gelecek kuşakları 

bağlamaya çalışması sorunudur.  

Burada karşımıza, anayasa teorisinde çok tartışılmış olan ve felsefi, 

ahlâkî, sosyolojik ve hukukî boyutları bulunan temel bir soru çıkmaktadır. 

Bir kuşağın ya da onun temsilcilerinin, gelecek kuşakları ebediyen 

bağlamaya hakları var mıdır? Soru, daha da geniş bir çerçeve içinde 

sorulacak olursa, acaba demokrasi ve anayasacılık birbiriyle çelişen 

kavramlar mıdır? Çünkü demokrasinin özü çoğunluk yönetimi olduğu halde, 

anayasacılığın amacı, çoğunluk iktidarını sınırlandırmaktır. Stephen 

Holmes’un ifadesiyle çatışma, “anayasacılığı bir ayakbağı gibi gören 

demokratlarla, demokrasiyi bir tehdit gibi gören anayasacılar arasındadır. 

Bazı teorisyenler, demokrasinin, anayasal deli gömleği giydirilmesiyle felce 

uğrayacağından endişe etmektedirler. Diğerleri ise, demokrasi selinin, 

anayasa barajını yıkacağından korkmaktadırlar. Bu farklılıklarına rağmen 

her iki taraf da, anayasacılıkla demokrasi arasında derin ve neredeyse 

bağdaşamaz bir gerilimin mevcut olduğunda hemfikirdirler. Gerçekten 

bunlar, ‘anayasal demokrasi’nin bir karşıtların evlenmesi, bir oksimoron 

olduğunu söyleyecek kadar ileri gitmektedirler”.
12

 

Kurucu iktidarın gelecek kuşakları bağlamaya hakkı olmadığı görüşü 

birçok düşünür tarafından savunulmuş olmakla birlikte, muhtemelen, 

                                                             
11 Aksi görüş için, bkz., Kemal Gözler, Türk Anayasa Hukuku (Bursa: Ekin Kitabevi, 2000), 
s. 59-61. 
12 Stephen Holmes, “Precommitment and the Paradox of Democracy”,  Elster ve Slagstadt 
(der.), Constitutionalism and Democracy, s. 197. 
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bunların en önde gelenleri, Tom Paine ve Thomas Jefferson’dur. Paine’e 

göre, “her çağ ve her kuşak, kendisinden önceki çağların ve kuşakların 

yaptığı gibi, her durumda kendi iradesiyle hareket etmekte serbesttir. 

Gelecek kuşakların tercihlerini ortadan kaldırmak, sadece gayr-ı ahlâki değil, 

aynı zamanda imkansızdır”. Benzer şekilde Jefferson’a göre de, “dünya 

ölülere değil, canlılara aittir… Ölülerin hiçbir hakkı yoktur. Onlar hiçbir şey 

değildir… Hiçbir toplum ebedî bir anayasa, hattâ ebedî bir kanun yapamaz… 

İnsanlar, kendilerinin efendisidir; dolayısıyla kendilerini diledikleri gibi 

yönetebilirler… Seleflerinin anayasaları ve kanunları, onlara vücut 

verenlerle birlikte, doğal süreç içerisinde son bulur..Tabiat kanunları 

gereğince bir kuşak diğerinden, bağımsız bir milletin diğer bir millet 

karşısında olduğu kadar bağımsızdır”.
13

 

Bu görüşlere karşılık, elbette, kurucu iktidarın katı anayasa yolu ile 

geleceği bağlamasını haklı ve gerekli gören yazarlar da vardır. Bunlar, 

yukarıda değinildiği gibi, devletin temel yapısında belli ölçüde istikrar ve 

sürekliliğin korunmasının başlı başına bir değer olduğu, bu yapının geçici ve 

tutkulu çoğunluklarca her an değiştirilebilmesinin toplum yararına olmadığı 

ve belki en önemlisi, mutlak çoğunluk iktidarı rejiminde azınlıkların temel 

haklarının hiçbir güvencesi olmayacağı gerekçeleridir. Gerçekten, 

azınlıkların temel hakları güvencesiz olduğu takdirde, demokrasinin 

vazgeçilmez şartı olan serbest ve yarışmacı seçimler de anlamını kaybeder 

ve bugünkü azınlığın yarın çoğunluk olabilme şansı, büyük ölçüde ortadan 

kaldırılmış olur. İnsanlığın deneyimi, çoğunluk istibdadının diğer 

istibdadlardan da daha kötü olabileceğini göstermiştir.  

İki görüşün dayandığı felsefî ve ahlakî temeller ne olursa olsun, pratikte 

çağdaş demokrasiler ortalama bir yol benimsemişler, anayasaları diğer 

kanunlardan daha katı hale getirmekle birlikte, onu tümüyle değişmez 

kılmaktan kaçınmışlardır. Bunu yapmaya çalışsalardı dahi, bu engellerin 

pratikte şu veya bu yoldan aşılacağında kuşku yoktur. “Ebedî kurallar”, 

insan ve toplum tabiatı ile bağdaşmaz. 

Gelecek kuşakların iradesini sınırlandırmanın en yaygın ve bilinen yolu 

katı anayasalar olmakla birlikte, bu amacın daha dolambaçlı ve tartışmalı 

yollarla gerçekleştirilmesine de çalışılmıştır. Bunun en tipik örneklerinden 

biri, 1 Ocak 2012 tarihinde yürürlüğe girmiş olan yeni Macaristan 

                                                             
13 A.g.e., s. 200-205. 
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Anayasasıdır. 2010 yılında iktidara gelen ve parlâmentoda 2/3 çoğunluğa 

sahip olan merkez-sağ ve milliyetçi Fidesz/KDNP koalisyonu tarafından, 

muhalefet partileriyle yeterli istişarede bulunulmadan kabul edilen bu 

Anayasanın konumuz açısından en önemli özelliği, “ana kanunlar”a 

(cardinal laws, doktrinde daha iyi bilinen adıyla organik kanunlar) çok geniş 

yer vermiş olmasıdır. Bu kanunlar, anayasalardan daha kolay, fakat normal 

kanunlardan daha zor değiştirilebilen özel kanunlardır. Nitekim Macaristan 

Anayasasına göre, anayasa değişikliği parlâmentonun üye tamsayısının 2/3 

çoğunluğunu gerektirdiği halde, ana ya da organik kanunların 

değiştirilebilmesi, hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğunun oyuna bağlıdır. 

Organik kanunlar, Fransa, Avusturya, Hırvatistan, Karadağ ve Arnavutluk 

gibi bazı ülkelerin anayasal sistemlerinde de mevcut olmakla birlikte, 

Macaristan örneğinin özelliği, bu kanunlara çok daha geniş yer vermiş 

olmasıdır. Nitekim Anayasanın 50 yerinde bu kanunlara atıfta 

bulunulmaktadır. Böylece, gelecek parlâmentoların iradesi, sadece anayasa 

ile değil, bu kanunlarla da büyük ölçüde sınırlandırılmış olmaktadır. Bu 

durumu eleştiren Venedik Komisyonuna göre, 

“Venedik Komisyonu, ana kanunların çok geniş ölçüde 

kullanılmasını, gerek Anayasa, gerek olağan kanunlar açısından 

sorunlu bulmaktadır. Komisyonun görüşünce, Anayasanın daha net 

olmasını gerektiren sorunların olduğu ileri sürülebilir. Bunlara 

meselâ yargı organı dahildir. Öte yandan, aile mevzuatı ve sosyal 

politikalar ve vergi politikaları gibi, olağan kanunlara ve çoğunlukçu 

politikalara bırakılabilecek ve bırakılması gereken sorunlar vardır. 

Venedik Komisyonu, parlâmentoların, yeni çevre şartlarına 

uyarlanabilmek ve toplum içerisindeki yeni talepleri karşılayabilmek 

için, esnek şekilde hareket edebilmeleri gerektiği kanaatindedir. 

Demokratik bir sistemin işlerliğinin temelinde, onun sürekli 

değişebilme kabiliyeti yatar. Siyaset sorunları basit çoğunlukların 

yetkilerinin ötesine taşındığı ölçüde, gelecek seçimler daha az anlam 

ifade eder olur ve üçte-ikilik bir çoğunluğun kendi siyasî tercihlerini 

ve ülkenin hukuk sistemini betonlaştırma imkânları artar… Eğer 

yasama organı basit çoğunlukla değiştirilebilmesi gereken mevzuatın 

önemli yönlerini değiştiremezse, seçimler anlamsızlaşır. Ana 

kanunlarda yalnız temel ilkeler değil, belli sorunlara ilişkin çok 

özgül ve ayrıntılı kurallar kanunlaştırılırsa, demokrasi prensibinin 

bizzat kendisi tehlikeye girmiş olur. Bu, aynı zamanda, gelecekte 
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zorunlu reformların kabulü bakımından, uzun süreli siyasal 

çatışmalara ve toplum yönünden gereksiz gerilim ve maliyetlere yol 

açma riskini arttırır.”
14

 

Türk anayasa sisteminde organik kanunlara tekabül eden bir kanun 

kategorisi hiçbir zaman mevcut olmamış olmakla beraber, gelecek 

kuşakların siyasî iradesini katı anayasa dışında da sınırlandıracak hükümler, 

gerek 1961 gerek 1982 Anayasalarında görülmektedir. 1961 Anayasası, 

153’üncü maddesinde sayılan Devrim kanunlarının, “Anayasaya aykırı 

olduğu şeklinde” anlaşılamayacağını ve yorumlanamayacağını hükme 

bağlamakla, bu kanunlar üzerinde anayasa yargısı denetimi yolunu kapatmış, 

diğer bir ifadeyle sözü geçen kanunları Anayasa ile normal kanunlar 

arasında özel bir statüye sokmuştur. Aynı Anayasanın Geçici 4’üncü 

maddesi de, MBK yönetimi arasında çıkarılan kanunlar “hakkında 

Anayasaya aykırılık iddiasıyla, Anayasa Mahkemesinde iptal dâvası 

açılamayacağı gibi, itiraz yoluyla dahi mahkemelerde Anayasaya aykırılık 

iddiası ileri sürülemez” hükmünü taşımaktadır. 

Bu sınırlamaların tıpatıp aynısı, 1982 Anayasasının 174’üncü 

maddesiyle Inkılâp kanunları bakımından, Geçici 15’inci maddesiyle de 

MGK yönetimi döneminde çıkarılan kanunlar bakımından tekrarlanmıştır. 

Her iki durumda da, söz konusu kanunların yasama organı tarafından 

değiştirilmesine veya kaldırılmasına hukukî bir engel yoktur. Ancak 

anayasaya uygunluk denetimi yolunun kapatılmış olması, kuşkusuz, bu 

kanunlara olağan kanunların üzerinde bir katılık izafe etmektedir. 

Gelecek kuşakların siyasî iradesini sınırlandırmanın ahlâken ve 

siyaseten daha da tartışmalı bir yöntemi, belli bir andaki iktidar 

çoğunluğunun, uzun süreli bazı kritik yargısal veya bürokratik görevlere 

kendi taraftarlarını getirmesi, böylece hiç değilse belli bir süre için 

gelecekteki çoğunluklar üzerinde bir vesayet mekanizması kurmasıdır. 

Otoriter rejimlerden demokrasiye geçişlerde zaman zaman rastlanılan bu 

yöntemin uç bir örneği, MBK yönetimi sırasında görülmüştür. MBK 

rejiminin ilk yedi ayında “Yargıtay’ın 241 kişilik kadrosundan re’sen 66 

                                                             
14 Venice Commission, “Opinion on the New Constitution of Hungary”, Venice, 17-18 June 
2011, CDL-AD (2011) 016, Opinion no. 618/2011, para. 22-27. Komisyonun raporu, 
Macaristan Anayasası hakkında diğer bazı ciddî eleştirileri de dile getirmektedir. Bunlar 
arasında, Anayasa Mahkemesinin yetki alanının sınırlandırılması ve yargının bağımsızlığının 
yeterli anayasal güvenceler altına alınmamış olması gibi hususlar da yer almaktadır. 
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yargıcın emekliye sevk edilmesi dolayısıyla yaklaşık 1/6’sı; yine 3123 kişilik 

yerel mahkeme yargıç ve savcı kadrosundan doğrudan 520 yargıcın 

emekliye sevk edilmesi dolayısıyla yaklaşık 1/6’sı tasfiye edilmiş 

olmaktadır. Öte yandan Danıştay’ın 54 kişilik yargıç kadrosundan 28 yargıç 

emekliye sevk edilerek Danıştay’ın 1/2’si tasfiye edilmiştir”.
15

 Bu 

kadroların, rejimin daha olumlu baktığı kişilerce doldurulduğunu tahmin 

etmek güç değildir. 1960 ve 1980 askerî darbelerinin liderleri olan General 

Gürsel ve General Evren’in pek de demokratik olarak vasıflandırılamayacak 

yöntemlerle Cumhurbaşkanı seçilmeleri ve ayrıca 1982 Anayasasının Geçici 

9’uncu maddesine göre, altı yıllık bir süre için, Cumhurbaşkanının anayasa 

değişiklikleri üzerindeki veto yetkisinin aşılabilmesinin, TBMM üye 

tamsayısının dörtte üç çoğunluğunun oyu şartına bağlanması da, gelecek 

iktidarların hareket serbestisini sınırlandıran faktörlerdir.  

Türkiye’nin anayasacılık tarihinde gelecek kuşakları bağlama çabası, 

özellikle 1961 ve 1982 Anayasalarında göze çarpmaktadır. 1924 Anayasasını 

yapan İkinci Dönem TBMM’nin böyle özel bir çaba içinde olduğu 

söylenemez. Bu Anayasa, CHP’nin altı ilkesinin anayasa hükümleri haline 

getirildiği 1937 değişikliğine kadar, aslî (essantial) değerlere değil, daha çok 

yöntemsel hükümlere yer veren çerçeve bir anayasa niteliğinde olmuştur. 

Başta temel hak ve hürriyetlere ilişkin hükümler olmak üzere pek çok konu, 

kanunî düzenlemeye, diğer bir deyimle gelecek yasama meclislerinin serbest 

iradesine bırakılmıştır. Katı anayasa sistemi ve kanunların anayasaya aykırı 

olamayacağı ilkesi kabul edilmekle (m. 103) birlikte, kanunların anayasaya 

uygunluğunun yargısal denetimi sisteminin benimsenmemiş olması 

nedeniyle, bu ilke sadece teorik bir temenni olarak kalmıştır. Değiştirilemez 

hükümler sadece Cumhuriyet ilkesine inhisar ettirilmiş, bu hükümlerin 

kapsamının değiştirilmesi yönündeki önergeler reddedilmiştir. Aynı şekilde, 

gelecek meclislerin iradelerini sınırlandırmaya yönelik bir tedbir olarak 

düşünülebilecek olan iki-meclis sistemi bazı milletvekilleri tarafından 

önerilmişse de, kabul görmemiştir.
16

 

1924 Anayasasını yapan TBMM’ine hâkim olan psikoloji, Millî 

Mücadele döneminden gelen her şeye kâdir mutlak yetkili Meclis 

                                                             
15 Osman Doğru, 27 Mayıs Rejimi: Bir Darbenin Hukukî Anatomisi (Ankara: İmge Kitabevi, 
1998), s. 123. Keza bkz. Muammer Oytan, “Yargıda Kadrolaşma ve CHP”, Star, Açık Görüş,  
18 Aralık 2011. 
16 Ergun Özbudun, 1924 Anayasası (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2012), s. 
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geleneğinin sürdürülmesi olmuştur. 1923 yılında yapılan seçimlerle oluşan 

İkinci Dönem TBMM’nin hemen tüm üyelerinin, Mustafa Kemal Paşa’nın 

yeni kurmuş olduğu Halk Fırkası (HF) mensuplarından oluşmasına, 

dolayısıyla Birinci ve İkinci Dönem TBMM’lerinin siyasî ve sosyolojik 

yapıları arasında büyük farklar bulunmasına rağmen, bu psikolojinin 

canlılığını sürdürmüş olması ilginçtir. İkinci Dönem TBMM, siyasal 

gerçekliğini büyük ölçüde kaybetmiş olan mutlak yetkili egemen Meclis 

efsanesini özenle sürdürmüştür. Bunun güçlü bir kanıtı, Anayasa teklifini 

hazırlayan Kanun-u Esasî Encümeni (Anayasa Komisyonu) metninde yer 

alan, Cumhurbaşkanına Meclisi feshetme ve kanunları veto etme yetkisini ve 

Başkomutanlık sıfatını veren ve dört yıllık yasama dönemine karşılık 

Cumhurbaşkanının görev süresini yedi yıl olarak belirleyen önerilerin büyük 

çoğunlukla reddedilmesi olmuştur.
17

 Bu anlamda, 1924 Anayasasını yapan 

Meclisin, ne kendisini, ne gelecek yasama meclislerini bağlama eğiliminde 

olduğu, temel saikinin kendi yüce konumunu korumak (Elster’in deyimiyle 

“self-interest”) noktasında toplandığı söylenebilir.  

Buna karşılı, 1961 ve 1982 Anayasalarının yapımında hâkim olan temel 

faktör, “çoğunluk korkusu”dur. MBK’nin 12 Haziran 1960 tarihli ve 1 sayılı 

Kanununun başında yer alan bildirimde, müdahalenin sebebi olarak, “iktidar 

partisi idarecileri tarafından anayasanın çiğnenmesi…muhalefet murakabesi 

işlemez hale getirilerek tek parti diktatoryası kurulması suretiyle Türkiye 

Büyük Millet Meclisi’nin fiilen bir parti grubuna düşürülmüş ve 

meşruluğunu kaybetmiş” olması gösterilmiştir. MBK tarafından davet edilen 

“İlim Heyeti”nin 28 Mayıs 1960 tarihinde MBK başkanlığına sunduğu 

raporda da, aynı yönde olarak, “kanunların anayasaya uygunluğunu sağlayan 

müesseselere yer verecek, iktidarı teşkil eden meclis çoğunluğunun meşru 

hak ve yetkilerini aşarak yarının iktidarı olabilecek bir meclis azınlığını 

ezmemesi için gerekli bütün esasları içeren” bir anayasa hazırlanması 

öngörülmüştür.
18

 

1961 Anayasasının yapımı sürecinde, “çoğunluk korkusu”nun en üst 

düzeyde kendisini gösterdiği metin, MBK tarafından yeni anayasanın 

yapılması için görevlendirilen, Ord. Prof. Sıddık Sami Onar başkanlığındaki 

Yüksek Öğretim Üyelerinden Kurulu Anayasa Komisyonunca hazırlanan 

Anayasa Öntasarısıdır. Tasarı, iki meclisli bir sistem kabul ederken, 

                                                             
17 A.g.e., 
18 Doğru, 27 Mayıs Rejimi, s. 22-26. 
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Cumhuriyet Senatosunun oluşumunda genel oy ilkesini tamamen göz ardı 

ederek, üyelerin çoğunluğunun çeşitli kamu görevlileri ve meslek kuruluşları 

temsilcilerinden oluşmasını, azınlıktaki bir kısım üyelerin de “devlet 

ortaokullarından veya bunlara eşit öğretim müesseselerinden 

diplomalı…halk” tarafından seçilmesini öngörmüştür. Yirminci yüzyılın 

ikinci yarısında, o dönemde Türkiye’nin en ünlü anayasa ve kamu 

hukukçularından oluşan bir komisyonun böyle bir öneride bulunmuş olması, 

gerçekten ibret vericidir. Ayrıca Öntasarı, seçilmiş organlara karşı duyulan 

güvensizliğin sonucu olarak, yürütme fonksiyonu içinde görülmesi gereken 

alanlarda çok sayıda özerk kurum yaratmak suretiyle bu fonksiyonun alanını 

sınırlandırmıştır. Bunun aşırı örneklerinden biri, önemli anayasal yetkilere 

sahip olan “Millî İktisat Şûra”sının, “iktisadî ve sosyal bilimler alanında 

tanınmış ve yüksek öğrenim yapmış kimseler arasından kendileri tarafından 

seçilen” üyelerden kurulu olması (m. 124), diğer bir deyimle hiçbir temsilî 

niteliği ve seçilmiş organlara karşı hesap verirliği bulunmamasıdır.
19

 

Komisyonun, o günün olağandışı siyasî atmosferi içinde bile büyük 

tepki uyandıran bu hükümleri karşısında MBK da, ön tasarıyı doğrudan 

doğruya halkoyuna sunmaktan vazgeçmiş ve kabul ettiği 157 ve 158 sayılı 

kanunlarla bir Kurucu Meclis kurulmasına ve anayasanın bu meclis 

tarafından yapılmasına karar vermiştir.  

Oluşum şekli bakımından genel oy ilkesine ve demokratik esaslara 

dayanmayan
20

 Kurucu Meclis, vesayetçi yaklaşım konusunda Onar 

Komisyonu kadar ileri gitmemekle birlikte, gene de çoğunluğun iktidarını 

mümkün olduğu kadar sınırlandırma saiki ile hareket etmiştir. Meselâ 

Temsilciler Meclisi Anayasa Komisyonunun Anayasa Tasarısı üzerindeki 

raporunda, yeni bir anayasanın yapılmasını zorunlu kılan nedenler arasında, 

“Meclisteki ezici çoğunluğuna dayanan siyasî iktidarın memlekette tam bir 

tahakküm kurması”, “çoğunluğun her şeye muktedir olabileceği kanaati” ile 

“azınlığın hakir görülmesi” zikredilmiştir.
21

 

1961 Anayasası, bir yandan, bir Anayasa Mahkemesi kurmak, yargı 

bağımsızlığını güvenceye kavuşturmak, temel hak ve hürriyetleri selefine 

                                                             
19 Anayasa Komisyonu Öntasarısının metni için, bkz. Kâzım Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası, Cilt 1, Temel Metinler (Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, 1966), s. 23-83. 
20 Ergun Özbudun ve Ömer Faruk Gençkaya, Türkiye’de Demokratikleşme ve Anayasa 
Yapımı Politikası (İstanbul: Doğan Kitap, 2010), s. 24-25. 
21 Öztürk, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, s. 600. 
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oranla daha ayrıntılı ve güvenceli şekilde düzenlemek suretiyle, çoğulcu 

demokrasi ilkelerine uygun olarak, mutlak çoğunluk iktidarını sınırlandırmış, 

bu anlamda gelecekteki çoğunlukları gene selefine oranla çok daha etkin 

şekilde bağlamıştır. Ancak öte yandan, bu çabada aşırıya giderek anayasal 

sistemi, normal bir demokraside olmaması gereken bazı vesayet 

mekanizmaları ile de donatmıştır. Bunlar arasında, Cumhuriyet Senatosunda 

seçimli olmayan üyelere de yer verilmesi; Millî Güvenlik Kurulunun bir 

anayasa organı olarak kabulü, Genelkurmay Başkanının Millî Savunma 

Bakanı yerine Başbakana karşı sorumlu olması (m. 110), askerî 

mahkemelerin görev alanının çok geniş olarak belirlenmesi (m. 138) 

suretiyle askerî otoritelerin sivil otoriteler karşısında hayli geniş bir özerklik 

alanına sahip kılınması; Anayasa Mahkemesi hükümlerinin seçiminde 

parlâmentonun rolünün, Batı demokrasilerindeki benzerlerine oranla çok 

daha sınırlı tutulması (m. 145) gibi hususlar sayılabilir.
22

 1971 ve 1973 

Anayasa değişiklikleri, silâhlı kuvvetlerin seçilmiş organlar karşısındaki 

özerklik alanını çok daha genişletmiştir.
23

 

Kuşku yok ki, 1982 Anayasası, gelecek parlâmentoları bağlama 

girişiminde selefinden çok daha ileri gitmiştir. Bunda, 1961 Anayasasının 

yapımı sürecinden farklı olarak, sivil siyasal güçlerin sürece katkıda 

bulunmasına imkân verilmemesi, sürecin tümüyle askerî rejimin inisyatif  ve 

kontrolünde yürütülmüş olması, silâhlı kuvvetlerin sivil siyaset ve 

siyasetçilere karşı büyük bir güvensizlik başlaması temel rol oynamıştır. 

Anayasa, seçilmiş sivil iktidarların hareket alanını bir deli gömleği içine 

sokacak çeşitli vesayet mekanizmaları ile donatılmıştır.
24

 

Bu mekanizmaların başında, parlâmenter cumhuriyetlerdeki sembolik 

ve temsili yetkilerini çok aşan güçlü yetkilerle donatılmış Cumhurbaşkanlığı 

makamı gelmektedir. Cumhurbaşkanına önemli yargısal atamalarda, YÖK 

Başkanı ve üyelerinin ve üniversite rektörlerinin seçiminde belirleyici rol 

                                                             
22 Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, s. 45-46. 
23 1971 Anayasa değişiklikleri konusunda, bkz., Bülent Tanör, “12 Mart Rejimi Anayasa 
Değişiklikleri”, Armağan: Kanun-u Esasî’nin 100.Yılı (Ankara: AÜSBF Yayını, 1978), s. 

419-438. 
24 1982 Anayasasının vesayetçi karakteri konusunda, bkz., Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, 
s. 69-70; Serap Yazıcı, “Yeni bir Anayasanın Yapımı Sürecinde Türkiye: Yasakçılıktan 
Özgürlükçülüğe, Otoritarizmden Demokrasiye, Vesayetçilikten Demokratik Temsile”, Prof. 
Dr. Ergun Özbudun’a Armağan, Cilt II, Anayasa Hukuku (Ankara: Yetkin Yayınlar, 2008), s. 
739-810; Stratejik Boyut (özel sayı, “Bir İktidar Oyunu: Bürokratik Vesayetten Halkın 
Vesayetine”), Yıl 2, Sayı 7 (Mayıs-Haziran-Temmuz 2010). 



32 

tanınmış, anayasa değişikliklerini Meclise geri gönderme ve halk oylamasına 

sunma yetkileri kabul edilmiş, hattâ yukarıda değinildiği gibi altı yıllık bir 

süre için bu yetki daha da güçlendirilmiştir. General Evren’in, Anayasa 

halkoylaması ile birleştirilen ve kendisinin tek aday olarak katıldığı seçimle 

yedi yıllık bir süre (1982-1989) için Cumhurbaşkanı seçildiği ve kendisinin 

defalarca bu Anayasanın “kefili” olduğunu ilân ettiği düşünülürse, 

Cumhurbaşkanlığı makamının, gelecek seçilmiş iktidarların hareket 

serbestisi üzerinde ciddî bir sınırlandırıcı güç oluşturduğu açıktır. 

Güçlendirilen Cumhurbaşkanlığı makamına ek olarak, 1982 Anayasası 

başka birçok vesayet mekanizmalarına da yer vermiştir. Bu mekanizmaların 

birçok eserde ele alınmış olan ayrıntılı incelemesi, bu yazının konusu dışında 

kalmaktadır. Ancak, bunların başlıcaları, Millî Güvenlik Kurulunun 

konumunun güçlendirilmesi, silâhlı kuvvetlerin seçilmiş iktidarlar 

karşısındaki özerklik alanının genişletilmesi, yargı organının ve özellikle 

anayasa yargısının bireyden çok devletin resmî ideolojisini koruyacak tarzda 

yapılandırılması, değiştirilemez maddelerin kapsamının genişletilmesi, MGK 

dönemi kanunlarına yargı bağışıklığı tanınması ve değişimin aracı olabilecek 

siyasî partilerin uzun ve muğlak bir yasaklar listesiyle bir demir cendere 

içine hapsedilmesidir. Bu Anayasanın kurduğu sistem, en cömert ifadesiyle, 

ancak bir “seçimsel demokrasi” (electoral democracy) veya “yarı-

demokrasi” (semi-democracy) olarak adlandırılabilir.
25

 

1982 Anayasasının, 1987 yılından günümüze kadar geçirdiği 18 (biri 

iptal edilmiştir) değişiklik, bu Anayasanın otoriter, yasakçı ve vesayetçi 

karakterini bir ölçüde hafifletmiş olmakla birlikte, onu tümüyle tasfiye 

edebilmiş değildir. Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu yeni anayasa 

yapımı süreci, bu ihtiyacın sonucudur.  Bu süreç, sonuca ulaştığı takdirde, 

şüphesiz, tek-partili bir yasama meclisinin ürünü olan 1924 ve askerî 

müdahalelerin ürünü olan 1961 ve 1982 Anayasalarının yapım süreçlerinden 

çok farklı özellikler taşıyacaktır. Bu anayasa, Cumhuriyet tarihinde ilk defa 

olarak, serbest ve yarışmacı seçimler yoluyla oluşmuş ve Türkiye 

siyasetindeki bellibaşlı akımları oldukça sâdık şekilde temsil eden bir 

yasama meclisi tarafından, müzakere ve uzlaşma yoluyla yapılacaktır. Keza, 

böyle bir anayasanın temel fonksiyonu, son iki örnekte olduğu gibi, gelecek 

kuşakların iradelerini aşırı ölçüde bağlamak değil, Batı demokrasilerindeki 

                                                             
25 Ergun Özbudun, Otoriter Rejimler, Seçimsel Demokrasiler ve Türkiye  (İstanbul: İstanbul 
Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011), bölüm 6. 
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örnekleri aşmayacak bir katı anayasa çerçevesinde, barışçı ve demokratik 

değişimlere kapıyı açık tutmak olacaktır. Nitekim, yeni anayasayı yapacak 

organın, olağan şekilde seçilmiş bir yasama meclisi değil, özel şekilde 

oluşturulmuş ve korporatif unsurları da ihtiva eden bir “anayasa 

konvansiyonu” ya da “kurucu meclis” olması gerektiği yolundaki görüşler 

gündemden düşmüştür.
26

 Hâlen TBMM’nde temsil edilmekte olan ve 

Türkiye siyasetindeki bellibaşlı akımları temsil eden dört siyasî parti, 

görevdeki TBMM’nin yeni bir anayasa yapmaya yetkili olduğu konusunda 

mutabık görünmektedirler.  

Bu satırların yazıldığı anda (Şubat 2012) yeni anayasa girişiminin 

başarıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağını tahmin edebilmek çok güçtür. 

Türkiye, derin etnik ve mezhepsel bölünme çizgileriyle bölünmüş bir 

toplumdur. Bölünmüş toplumlarda anayasa yapımının, nisbeten daha türdeş 

toplumlara oranla çok daha güç olduğu bilinen bir gerçektir.
27

 Dinsel, 

mezhepsel ve etnik aidiyetlerin doğurduğu talepler, doğaları gereği olarak, 

rasyonel pazarlık ve uzlaşmalara elverişli olmayan mutlak değerlerle 

ilişkilidir. Bunlar, Albert Hirschman’ın deyimiyle, “az veya çok” (more or 

less) tipi değil, “ya o, ya bu” (either/or) tipi çatışmalardır.
28

 Bu durumda 

izlenebilecek stratejilerden biri, Lerner’in “parça parça yaklaşımı” 

(incrementalist approach) adını verdiği, bölücü sorunların çözümünü 

gündemden düşürüp belirsiz bir geleceğe ertelemek olabilir.
29

 Ancak, bu 

ertelemenin de, mevcut çatışmaları daha da yoğunlaştırmak ve tümüyle 

çözümsüz kılmak gibi ciddî bir risk taşıdığı da unutulmamalıdır. 

Türkiye, merkez/çevre, lâikçilik/dindar muhafazakârlık, Türk 

milliyetçiliği/Kürt milliyetçiliği, ve biraz da bunların sonucu olarak 

vesayetçilik/çoğunlukçuluk çatışmalarının derinden ayırdığı, bölünmüş bir 

                                                             
26 Bu tartışmalar ve özellikle TÜSİAD’ın “anayasa konvansiyonu önerisi için, bkz., Serap 
Yazıcı, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye: Seçkincilikten Toplum Sözleşmesine  (İstanbul 
: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2009) s, 40-53. 
27 Ergun Özbudun, “Bölünmüş Toplumlarda Anayasalar ve Anayasa Yapımı”; Hanna Lerner, 

“Constitution-writing in deeply divided societies: the incrementalist approach”, Nations and 
Nationalism, Cilt 16, no.1 (2010), s. 68-88. Sujit Choudhry (der.), Constitutional Design for 
Divided Societies: Integration or Accomodation (Oxford: Oxford University Press, 2008). 
28 Albert O. Hirschman, “Social conflicts as pillars of democratic market society”, Political 
Theory, Cilt 22, no. 2 (May, 1994), s. 203-218. 
29 Lerner, “Constitution-writing in deeply divided societies”. Yazar, bu yaklaşımına örnek 
olarak, İsrail, İrlanda ve Hindistan deneyimlerini göstermektedir. 
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toplumdur.
30

 Bu tür çatışmaların doğurduğu sorunların rasyonel ve 

pragmatik uzlaşmalarla çözümünün zorluğu âşikârdır. Öte yandan, bu 

sorunların çözümünün belirsiz bir geleceğe ertelenmesinin yol açacağı 

tehlikeler de ortadadır. Ancak, karşılaştırmalı incelemeler, böyle güç bir 

durumda bile, yaşanabilir bir çözüme ulaşılmasının imkânsız olmadığını 

düşündürmektedir. Dankwart Rustow, 1970 yılında yayınlanmış önemli bir 

makalesinde, demokrasiye geçişlerin çoğu zaman, yoğun ve kazanılması 

mümkün olmayan bir mücadeleyi izlediğini, sonuçta bu çatışmadan yorulan 

tarafların, bir çeşit iktidar paylaşımına dayanan uzlaşmacı bir anayasa 

üzerinde mutabık kaldıklarını ileri sürmektedir.  Bu anlamda, temel sorunlar, 

üzerinde oydaşmanın rolü, bir ön şart olarak fazla abartılmamalıdır. Zaten 

toplumda derin ayrılıklar olmasaydı, yeni bir anayasa yapımını zorlayacak 

bir saik de mevcut olmazdı.
31

 Türkiye’de halen birçok çevrede toplumu derin 

çizgilerle bölen uzun ve sonuçsuz çatışmalardan doğan bir yorgunluk 

duygusu gözlemlenmektedir. Belki bu duygu, yeni anayasanın yapımını 

teşvik edecek en güçlü saik olabilir. 

Benzer bir görüşü ifade eden Adam Przeworski’ye göre de demokrasi, 

“etkin siyasal güçler demokratik yarışma sürecinde menfaatlerinin çok 

olumsuz şekilde etkilenmeyeceği konusunda mâkul bir güvence sağlayacak 

kurumlar bulabildikleri takdirde, mümkündür. Demokrasi, özsel 

(substantive) bir uzlaşmanın sonucu olamaz, ancak kurumsal bir uzlaşmanın 

sonucu olabilir”.
32

 Bu görüş, anayasa özsel sorunlara değinmekten mümkün 

olduğunca kaçınıp, daha çok, demokratik yarışmanın kurallarını belirleyen 

yöntemsel (procedural) bir metin olduğu ölçüde, elbette doğrudur. Ancak 

özsel sorunlarla yöntemsel sorunları ayırt etmenin her zaman kolay 

olmayacağı da unutulmamalıdır. Salt yöntemsel düzenlemeler, çatışan 

grupların hayatî menfaatlerini güvence altına almakta yetersiz kalabilir. 

 

 

                                                             
30 Ergun Özbudun, Türkiye’de Parti ve Seçim Sistemi (İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi 

Yayınları, 2011), bölüm 1 ve 2; Ergun Özbudun, “Turkey: Plural Society and Monolithic 
State”, Ahmet T. Kuru ve Alfred Stepan (der), Democracy, Islam and Secularism in Turkey 
(New York: Columbia University Press, 2012), s. 61-94. 
31 Dankwart A. Rustow, “Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model”, 
Comparative Politics, Cilt 2 (April 1970), s. 337-363. 
32 Adam Przeworski, “Democracy as a contingent outcome of conflicts”, Elster ve Slagstdt 
(der.), Constitutionalism and Democracy, s. 59-80. 
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1982 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA 

GÖRE “VEKALETEN OY” KAVRAMI VE VEKALETEN OY 

UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN SORUNLARLA İLGİLİ 

DÜŞÜNCELER 

Prof. Dr. Oya Araslı 

 

I- 1982 TARİHLİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASINA 

GÖRE “VEKALETEN OY” KAVRAMI 

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 96 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu üyeleri Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak üzere bir 

bakana yetki verebilirler. Ancak bir bakan, kendi oyu ile birlikte en çok iki 

oy kullanabilir.” hükmü yer almaktadır. Bir bakanın, bu hüküm çerçevesinde 
kendisine yetki veren bir başka bakanın yerine onun katılamadığı T.B.M.M. 

oturumlarında oy kullanması, vekâleten oy olarak adlandırılmaktadır.
1
 

Kimi anayasalarda herhangi bir yasama oturumuna katılamayacak olan 
bir milletvekilinin de, bir başka milletvekiline yerine oy kullanmak üzere 

yetki vermesine imkân tanınmıştır.
2
 Kuşkusuz bu da, vekâleten oyun bir 

başka türüdür. 
3
 Ne var ki, bizim anayasalarımızın hiç birisi, milletvekilleri 

arasında vekâleten oyu kabul etmemiştir. 

1921, 1924 ve 1961 tarihli Anayasalarımızda yer almayan bakanlar 

arasında vekâleten oyun, 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 

                                                             
1 Bk. BAKIRCI, Fahri, “TBMM’nin Çalışma Yöntemi”, İmge Kitabevi, Ankara, Şubat 2000, 
s.183-184; NEZİROĞLU, İrfan, “Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları”, Seçkin 
Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş., Ankara 2000, s.435-436; HAS, Volkan(1), “Türk Parlamento 
Hukukunun Kaynakları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Düzeni”, Adalet 

Yayınevi, Ankara, Ocak 2009, s.191-192; HAS, Volkan(2), “Anayasa’yı Değiştirme Süreci”, 
2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, Ocak 2009 s.104-105; GÖZLER, Kemal, “Türk Anayasa 
Hukuku Dersleri”, 11. Bası, Ekin Basın-Yayın-Dağıtım, Bursa, Şubat 2011, s.227 
2 Bkz. ARSEL, İlhan, “Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları” Mars Matbaası, Ankara 
1965, s.321; BAKIRCI, Fahri, a.g.e., s.184 
3 ARSEL’in “vekaleten oy” anlamında “emanet oyu” terimini kullandığı görülmektedir. Bkz. 
ARSEL, İlhan, a.g.e.s.321; BAKIRCI, Fahri, a.g.e., s.183, dipnot 124 ve s.184. 
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Danışma Meclisi tarafından kabul edilen metninde de bulunmadığı 

görülmektedir. 

Vekaleten oy, Danışma Meclisinin kabul ettiği metne, Milli Güvenlik 

Konseyi Anayasa Komisyonu tarafından eklenmiş ve Milli Güvenlik 

Konseyince kabul edilmiştir. Bu düzenlemenin amacının, “…bakanların, 

bakanlıkları ile ilgili görevleri gereği Türkiye Büyük Millet Meclisinin bir 

kısım oturumlarına katılamayacakları için, kendi yerlerine oy kullanmak 

üzere bir başka bakana yetki vermelerini sağlamak…” olduğu, Milli 

Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporunun, söz konusu madde ile 

ilgili gerekçesinden anlaşılmaktadır.
4
 

Bu gerekçe, milletvekilleri arasında neden vekalet oyunun kabul 

edilmemiş olduğunu da ortaya koymaktadır. Çünkü söz konusu gerekçede 

ifade edildiği gibi, milletvekili sıfatını taşıyan bakanlar, bakanlıkları ile ilgili 

görevlerinin yanı sıra, yasama çalışmalarına da katılmak durumundadırlar. 

Bakanlık görevlerinin gerektirdiği yoğun çalışmaların bakanların yasama 

faaliyetlerine katılımını aksatmasına engellemek için, vekaleten oy yöntemi 

benimsenmiştir. Bu yöntemin Bakanlar Kuruluna, yasama sürecine eksiksiz 

katılmak imkanının yanı sıra, kanun tasarılarını yasama organında etkin bir 

biçimde desteklemek fırsatını da verdiği söylenmelidir. 

Milletvekillerinin ise bakanlar gibi ikili görevleri olmadığından, onlara 

vekaleten oy imkanı getirilmesi düşünülmemiştir. 

1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre vekaleten oy, ancak 

milletvekili sıfatını taşıyan bakanlar arasında geçerli olabilmektedir. 

Dışardan bakanlar, yani milletvekili olmayan bakanlar, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi oturumlarına katılıp söz alabilmekte fakat, oy 

kullanamadıkları için, yerlerine oy kullanmak üzere bir başka bakana yetki 

vermeleri veya başka bakanlar tarafından yerlerine oy kullanmak üzere 

yetkilendirilmeleri mümkün olamamaktadır.
5
 
6
 

                                                             
4 Bkz. SÖNMEZ, H. -ALAN, Necmettin, “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde 

Gerekçeli”, TBMM, Ankara, Haziran 2011, s.194, madde 96 ile ilgili MGK Anayasa 
Komisyonunun Değişiklik Gerekcesi. 
5 Bu husus Milli Güvenlik Konseyi Anayasa Komisyonu Raporunda söz konusu 96 ncı madde 
ile ilgili gerekçede şu sözlerle ifade edilmiştir:”….kuşkusuz bu şekilde yetki verilecek olan 
bakan veya kendisine yetki verilen bakanın oy kullanma hakkına sahip bulunması yani 
milletvekili sıfatını haiz olması da gerekmektedir.” Bkz. SÖNMEZ, H. -ALAN, Necmettin 
a.g.e., s.194 ayrıca Milli Güvenlik Konseyinde 1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti 
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Anayasanın 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, bakanların kullanacağı 

vekaleten oya, sayısal bakımdan sınır getirildiği ve bir bakanın kendi oyu ile 

birlikte en çok iki oy kullanmasına imkan tanındığı görülmektedir. Böylece 

bir bakan, kendi oyu ile birlikte ancak bir başka bakana daha vekaleten oy 

kullanabilmektedir.
7
 

1982 tarihli Anayasanın, bakanlara getirdiği vekaleten oy imkanını, bu 

konudaki tüm sorulara yanıt verecek bir açıklıkta düzenlediği söylenemez. 

Anayasadaki yetersiz düzenlemenin yanısıra, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi İçtüzüğünde de, vekaleten oya ilişkin herhangi bir hükmün 

bulunmadığı görülmektedir. Bu durumu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İçtüzüğünün 1973 tarihli olması ve 1982 tarihli Anayasadan önce vekaleten 

oya imkan tanınmamış bulunması ile açıklayabiliriz. Ancak, 1982 den bu 

yana oldukça uzun bir zaman geçmiş ve Anayasa ile İçtüzükte pek çok 

değişiklik yapılmış olmasına karşın, vekaleten oyun yeniden ve daha yeterli 

bir biçimde düzenlenmesine de gidilmediği görülmektedir. 

Anayasa ve İçtüzüğün vekaleten oy konusundaki yetersiz 

düzenlemeleri, T.B.M.M. nde usul tartışmalarına yol açmakta ve 

uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulunmasını güçleştirmektedir. 

Burada, T.B.M.M. Başkanlık Divanının 6.12.1985 tarihli ve 70 sayılı 

kararının, hiç değilse yetkinin nasıl verileceği hususunu açıklığa kavuşturan 

önemli bir adım olduğu belirtilmelidir
8
. 

T.B.M.M. Başkanlık Divanının söz konusu 70 sayılı kararı uyarınca, 

Anayasanın 96 ncı maddesi çerçevesinde vekaleten oy için yetki, bir başka 

deyişle vekalet, ilgili bakan tarafından ancak resmi ve imzalı bir yazı ile 

                                                                                                                                               
Anayasasının 96 ncı maddesi üzerindeki müzakerelerde hakim kıdemli albay İsmet Onur’un 
da, tutanakta yer alması için bu hususu dile getirdiği görülmektedir. Bkz. M.G.K.T.D., cilt 7, 
118. birleşim, 18 Ekim 1982, s.371. 
6 Bkz. GÖZLER, Kemal, a.g.e., s.227; TANÖR, Bülent-YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, “1982 

Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku”, Beta Yayınları, 9. Bası, Eylül 2009, İstanbul, 
s.258. 
7 Bu Husus Milli Güvenlik Konseyi Anayasa komisyonu Raporunda, 96 ncı madde ile ilgili 
gerekçede de; maddenin Milli Güvenlik Konseyindeki müzakereleri sırasında, oturumu 
yöneten Başkan tarafından da vurgulanmıştır. Bkz. M.G.K.T.D, cilt 7, Birleşim 118, 18 Ekim 
1982, s.371; SÖNMEZ, H-ALAN, Necmettin, a.g.e., s.194. 
8 Bkz. NEZİROĞLU, İrfan, a.g.e., s.435-436. 
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T.B.M.M. Başkanlığına bildirilmek suretiyle, genel veya özel biçimde 

verilebilmektedir. 
9
 

“Genel vekalet”te ilgili bakan, T.B.M.M. Başkanlığına gönderdiği 

yazıda, kendisi dışındaki bakanları isim ve bakanlık olarak saymakta ve bu 

bakanlardan herhangi birinin, katılamadığı T.B.M.M. oturumlarında, 

kendisinin yerine oy kullanabileceğini ifade etmektedir.
10

 

“Özel vekalet” ise, bir bakanın T.B.M.M. nin ancak belli oturumlarında 

veya belli konularda geçerli olmak üzere, bir başka bakana kendisinin yerine 

oy kullanmak için yetki vermesi, şeklinde gerçekleşmektedir
11

. 

Anayasa değişikliklerinde genel vekaletin yeterli olmayıp, özel 

vekaletin de arandığı ve yetki verilen bakanın Anayasa değişikliğinde oy 

kullanmaya yetkili kılındığının açıkça belirtilmesinin istendiği 

görülmektedir.
12

 

II- VEKALETEN OY UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN 

SORUNLAR 

A- Vekaleten Oy, Kimin İradesi Doğrultusunda Kullanılır? 

1982 tarihli Anayasa ve T.B.M.M. İçtüzüğüne bakıldığında, vekaleten 

oyun hangi yönde kullanılacağını yetki veren bakanın mı, yoksa yetki verilen 

bakanın mı belirleyeceğine ilişkin herhangi bir hükme rastlanmamaktadır. 

Bu nedenle de, uygulamada ve kuramsal alanda söz konusu hususla 

ilgili olarak birbirinden çok farklı yorumlar yapılabilmekte ve dolayısı ile 

birbirinden farklı sonuçlara ulaşılabilmektedir. 

T.B.M.M. çalışmaları incelendiğinde konunun doğrudan ele alındığı bir 

olay bulunmamakla birlikte; vekaleten oyun gizli oylamalarda kullanılıp 

kullanılmayacağı konusunda yapılan tartışmalarda dolaylı biçimde de olsa, 

vekaleten oyun hangi doğrultuda kullanılacağını yetki veren bakanın 

belirleyip yetki verilen bakana bildireceği doğrultusundaki yorumun ağırlık 

kazanmış olduğu izlenimi edinilmektedir. Çünkü gizli oylamalarda vekaleten 

oy kullanılamayacağı doğrultusundaki itirazların dayanağını, oy gizliliğinin 

bozulacağı endişesinin oluşturduğu; yetki veren bakanın, kullanılacak oyun 

                                                             
9 Bkz. NEZİROĞLU, İrfan, a.g.e., s.435-436 
10 Bkz. NEZİROĞLU, İrfan, a.g.e., s.435-436 
11 Bkz. NEZİROĞLU, İrfan, a.g.e., s.436 
12 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.192; HAS, Volkan (2), a.g.e., s.105. 
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yönünü yetki verilen bakana bildirmesinin oy gizliliğini bozup 

bozmayacağının oturumu yöneten Başkan ve itirazcı milletvekilleri 

tarafından tartışıldığı görülmektedir.
13

 

 Bu da, tartışmalarda her iki tarafın da, vekaleten oyda yetki veren 

bakanın yetki verilen bakana oyun hangi yönde kullanılacağını da bildirdiği 

fikrini kabul ettiğini ortaya koymaktadır.  

 Ne var ki, T.B.M.M. çalışmalarında ağırlık kazanmış görünen söz 

konusu yorumun da eleştirilecek ve karşı çıkılacak pek çok yanının 

bulunduğu yadsınamaz.  

 Öncelikle, böyle bir yorumun yasama sürecine, Anayasanın 88 inci 

maddesinde ön görülen görüşme yönteminin amacına uymayan bir katılım 

biçimine yol açacağı söylenebilir. Çünkü yetki veren bakan, bu yoruma göre, 

kullanılacak oyla ilgili yön tercihini, çoğu kez yasama organındaki 

görüşmelerden önce yapmış bulunacaktır. Halbuki bu görüşmeler, 

milletvekili ve bakanların oylanacak hususa olumlu veya olumsuz çeşitli 

açılardan bakarak lehte veya aleyhte bir oy tercihi oluşturmaları için 

yapılmaktadır. Ayrıca, bu görüşmeler sırasında verilebilen önergelerle, 

oylanacak tasarı veya teklifler değişime uğrayabilmektedir. Bir bakanın 

bunları, bir başka bakana yerine oy kullanma yetkisini verirken bilebilmesi 

olanaksızdır.  

Kuşkusuz burada, bakanlıkların her kanun teklifi hakkında bu teklif 

verildiğinde yaptığı olumlu veya olumsuz bir değerlendirme bulunduğu ve 

kanun tasarıları ise tüm Bakanlar Kurulu üyelerinin kabulüyle verildiği için, 

bu kanun tasarı ve teklifleriyle ilgili olarak bakanların, oylamadan önce 

oylarının rengini belirleyebilecekleri öne sürülebilir. Ancak, komisyonlarda 

ve Genel Kuruldaki görüşmelerde kanun tasarı ve tekliflerinin değişikliğe 

uğraması halinde, önceden yapılmış bu belirlemelerin yine yetersiz 

kalabileceği de gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle, yetki veren 

bakanın, genel kuruldaki görüşmeleri izlemeden vekaleten oyun yönünü 

belirlemesi, ön yargılı bir tavır olacak; dahası, T.B.M.M. Genel Kurulunda 

yapılacak görüşmeleri, yetki veren bakan açısından, oyun yönünü belirleme 

konusunda işlevsiz bırakacaktır.  

                                                             
13 “Bu tartışmalar için bkz. “T.B.M.M.T.D.”, 03.08.1988, Cilt 13, Birleşim 76, s.133-134,156; 
“T.B.M.M.T.D.”, 14.04.1993,Cilt 34, Birleşim 91, s.164; “T.B.M.M.T.D.”, 21.06.1995, Cilt 
89, Birleşim 126, s.226; “T.B.M.M.T.D.”, 24.06.1995, Cilt 89, Birleşim 129, s.591-600 
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Ayrıca T.B.M.M.nde, T.B.M.M. Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı 

seçimleri, dokunulmazlığın kaldırılması, Anayasanın 84 üncü maddesine 

göre T.B.M.M. üyeliğinin düşürülmesi gibi konularda da oylama 

yapılabildiği unutulmamalıdır. Bu gibi oylamalarda adaylardan birinin 

seçimden çekilmesi; seçimlerde ikinci ve üçüncü turlara hangi adayların 

kalacağının önceden bilinememesi; milletvekilliğinin düşürülmesi, yasama 

dokunulmazlığının kaldırılması gibi hususlarda yapılan savunmaların, 

önceden düşünülemeyen durumları ortaya koyabilmesi de, vekaleten 

kullanılacak oyun yönünün, yetki veren bakan tarafından önceden 

belirlenmesini imkansızlaştıracak hususlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Diğer yandan, T.B.M.M. çalışmalarında ağırlık kazanmış görünen söz 

konusu yorumun kabulü halinde, yetkilendirilen bakanın vekaleten oyu yetki 

veren bakanın gösterdiği yönde kullanmaması halinde, bunun yaptırımının 

ne olacağı sorusuna da yanıt vermek gerekeceği ortadadır.  

Gizli oylamalarda kimin hangi doğrultuda oy kullandığı tespit 

edilemeyeceği için, yalnız işaretle veya açık oylamalar için geçerli 

olabilecek bu sorunun yanıtının Anayasa ve İçtüzükte bulunmadığı; bu konu 

ile ilgili herhangi bir yaptırımın da düzenlenmediği görülmektedir. 

Bu suskunluğun, Anayasa koyucunun, açıkça ifade etmese dahi, 

vekaleten oyun yönünü yetki veren bakanın belirleyeceği savını 

benimsememiş ve bu nedenle de yetki verilen bakanın oyunu bu belirleme 

doğrultusunda kullanmaması halinin yaptırımına değinmemiş olduğunu 

gösterdiği öne sürülebilir. 

T.B.M.M. çalışmalarında ağırlık kazanmış yoruma karşı öne 

sürülebilecek itirazlara bu şekilde kısaca değindikten sonra, vekaleten oyun 

kimin iradesi doğrultusunda kullanılacağı konusunda Anayasanın 96 ıncı 

maddesindeki “yerine oy kullanmak” sözcüklerinin anlamını dayanak alarak 

yapılabilecek bir başka yorum üzerinde durabiliriz.  

Bu yorumda, Anayasanın 96 ıncı maddesindeki “yerine oy kullanmak” 

sözcüklerinin hem oy kullanma fiilini yerine getirmeyi, hem de onun 

ayrılmaz bir parçası olarak oyun yönünü tayin etmeyi ifade ettiği hususu esas 

alınarak oy kullanmak konusunda verilecek bir yetkinin doğal olarak, oyun 

yönünü belirlemeyi de içereceği öne sürülebilir. Bu yorumun bizi götüreceği 

sonuç ise, vekaleten oyun, yetki verilen bakanın belirleyeceği yönde 

kullanılacağıdır.  
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 Kuşkusuz bu yoruma karşı da, oyun yönünün vekalet verilen bakan 

tarafından belirlenmesi halinde, vekaleten oy kullanılması için yapılan 

yetkilendirmenin bir yasama yetkisi devri niteliği taşıyacağı ve bunun 

Anayasanın 7.nci maddesine aykırı düşeceği itirazı yapılabilir.  

 Bu itiraz karşısında Anayasanın 96 ıncı maddesinde, bizzat Anayasa 

tarafından 7 inci maddeye bir istisna getirilmiş olduğu söylenebilse veya bir 

başka görüşle Anayasamızda devredilemez niteletikteki yasama yetkisinin 

bir bütün olarak TBMM ne verilmiş bulunduğu ve bu nedenle vekaleten 

oyun yasama yetkisinin devri niteliğini taşımadığı öne sürülebilse bile, bu 

savunuların söz konusu yoruma yöneltilebilecek tüm itirazları 

sonlandıramayacağını kabul etmek gerekir.  Çünkü söz konusu yoruma 

yönelik bir başka itirazın da, bu kez Anayasadaki “yerine oy kullanmak” 

sözcüklerinin dar anlamına dayanılarak ortaya konulabileceği; bu 

sözcüklerin sadece oy kullanmak fiilini ifade edip oyun yönünü belirlemeyi 

kapsamadığının öne sürülebileceği ortadadır. 

 Bütün bu açıklamalar, vekalet oyunun kimin iradesi doğrultusunda 

kullanılacağı konusunda, bugüne kadar üzerinde anlaşılmış bir yanıtın ortaya 

konulamadığını; yapılan birbirinden farklı yorumların ve bunlara dayalı 

yanıtların her birinin güçlü fikri dayanakları olmasına karşın, eleştirilere 

hedef oluşturacak zayıf yanlarının da bulunduğunu göstermektedir. 

Burada, siyasal yaşamda vekalet oyunun yönü konusunda, yetki veren 

ve yetki verilerinin tercihleri arasında fark bulunup bulunamayacağına da 

değinmekte yarar vardır. 

Bu konuda öncelikle, parlamenter rejimlerde geçerli olan “ bakanlar 

kurulunun dayanışma (tesanüd) halinde olması ilkesi” ne eğilinmesi doğru 

olacaktır. Bu ilke, bakanlar kurulunun- ister tek partili ister çok partili 

çoğunluklar içinden çıksın- ana özelliğinin, bir birlik oluşturması, yani aynı 

görüşleri ve politikaları benimseyen kişilerden kurulu bulunması durumunu 

ifade etmektedir.
14

 

Bakanlar kurulunun dayanışma halinde olma özelliği, bakanları, 

izleyecekleri politikalarda ve faaliyetlerinde aynı yöndeki tercih ve tavırlar 

                                                             
14 Bkz. Teziç, Erdoğan, “Anayasa Hukuku” , Gözden Geçirilmiş 13 üncü Baskı, Beta Basım 
Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul 2009 , s.429 
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içinde olmaya itmektedir. Bu nedenle, vekaleten oy uygulamasında da, 

bakanların oylarının birbirinden farklı olması pek beklenemez.  

B- Gizli Oylamalarda Vekaleten Oy Sorunu 

a- Gizli Oylama Kavramı 

Anayasalarda ve kanunlarda kimi konular için öngörülen gizli oylama 

yönteminin yöneldiği amaç; bu konularda milletvekillerinin oylarını her 

türlü baskı, tehdit ve etkiden uzak olarak, vicdanlarının gösterdiği yönde 

kullanabilmeleri, için onlara bir güvence sağlamaktır.
15

 Bu güvence ise, 

kullanılan oyun renginin gizli kalması, bir başka deyişle kimin hangi 

doğrultuda oy kullandığının bilinememesidir. 

Anayasalarda ve kanunlarda kimi konular için gizli oylamanın 

öngörülmüş olması, bu konularda oyun gizliliğinin korunmasında kamu 

yararı bulunması nedeniyledir.
16

  

Bizim anayasal düzenimizde gizli oylama, zorunlu ve isteğe bağlı 

olarak iki şekilde yapılabilmekte
17

 ve milletvekiline verilen, üzerinde hiçbir 

işaret bulunmayan kırmızı, yeşil ve beyaz yuvarlaklardan birinin, 

milletvekili tarafından oyların toplandığı kutuya atılması ile 

gerçekleştirilmektedir. Atılan yuvarlaklardan beyaz olumlu, yeşil çekimser, 

kırmızı olumsuz oy anlamına gelmektedir. Milletvekili, kullanmadığı 

yuvarlakları ise, bunun için gösterilen kutuya atmaktadır.
18

 

1995 yılına kadar milletvekillerine gizli oylamalarda seçtikleri 

yuvarlakları koyacakları bir zarf verilmemiştir.
19

 Bu durum 14.6.1995 tarihili 

123 ncü birleşimde T.B.M.M. Genel Kurulunda alınan bir kararla değişmiş 

ve milletvekillerinin oylarını verilen zarfların içine koyarak kullanmaları 

uygulaması başlatılmıştır.
20

 Genel Kurulda alınan bu karardan sonra, gizli 

oylamada oyun nasıl kullanılacağı hususu Başkanlık Divanı toplantısında ele 

                                                             
15 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.193 
16 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.193-194; HAS, Volkan (2), a.g.e., s.106 
17 Bkz. “Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü” m.143/1, 147 Bkz. Bakırcı Fahri, a.g.e., 

s.182 
18 Bkz. “Türkiye Büyük Millet Meclisi. İç Tüzüğü, madde 139-5.6; madde 148 
19 Bu konudaki ayrık uygulama 3.8.1988 tarihinde yaşanmış ve Anayasa değişikliğine ilişkin 
teklifin gizli oylamasında zarf da verilmiştir. Bkz. “T.B.M.M.T.D.”, cilt 13, Birleşim 76, 
s.111. Ayrıca bu bilgiler için bkz. HAS, Volkan (2) a.g.e, s.102 ve dipnot 239. 
20 Bu konuda Genel Kurulda yapılan tartışmalar için bkz. “T.B.M.M.T.D”, 14.6.1995, Cilt 88, 
Birleşim 123, s.400-402; ayrıca bkz. HAS, Volkan (2), a.g.e., s.102-103. 
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alınmış; varılan, oyun zarf içinde, zarfın ağzı kapatılarak ve ikiye 

katlanılarak kullanılmasına ilişkin karar, Genel Kurulun bilgisine 

sunulmuştur.
21

  

b- Gizli Oylamada Vekaleten Oy Kullanılabilir mi? 

“Vekaleten oy”, Anayasanın 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasında, 

oylama türüne dayalı herhangi bir ayrım yapılmaksızın düzenlenmiştir. Bu 

durum, vekaleten oyun gizli oylamalar dahil tüm oylama türleri için 

uygulanabilir nitelikte olduğunun düşünülmesine yol açmaktadır. Anayasa 

koyucunun bu hükmü düzenlerken gizli oylama türünden elbette ki haberdar 

olduğu ve bunu kimi oylamalar için öngörmüş bulunduğu; gizli oylamada 

vekaletin uygulanmasını istemeseydi, bunu açıkça belirteceği de bu 

düşünceyi desteklemek bağlamında ileri sürülmektedir.
22

  

T.B.M.M. ndeki bugüne kadar sürdürülen uygulama da, gizli oylamada 

vekaleten oy kullandırılması doğrultusundadır.  

Ancak T.B.M.M. çalışmalarında, yetki verenle yetki verilen ilişkisi, 

gizli oylamanın amacı, niteliği ve koruma altına aldığı oy gizliliği de göz 

önünde tutularak, daha farklı yorumların da ortaya konulabildiği 

görülmektedir. 

Örneğin 1988 yılında Anayasa değişikliğine ilişkin bir kanun teklifinin 

T.B.M.M. Genel Kurulundaki gizli oylamasında, Sinop Milletvekili Yaşar 

Topçu tarafından, bir bakanın gizli oylamada bir başka bakan yerine oy 

kullanamayacağı; aksinin kabulü halinde, yetki verilen bakanın, yetki veren 

bakanın hangi yönde oy kullandığını bilmesi durumunun ortaya çıkacağı ve 

bunun da gizli oylamanın amacı ile bağdaşmayacağı; bu nedenle gizli 

oylamada vekaleten oy kullanılmasının kabul edilmemesi gerektiği öne 

sürülmüştür.
23

 

Oturumu yönden Başkan ise, Anayasada böyle bir ayrım yapılmadığı 

gerekçesi ile itirazı yerinde bulmamıştır.
24

 
25

. 

                                                             
21 Bkz. “T.B.M.M.T.D”, 6.7.1995, Cilt 90, Birleşim 135, s.668; ayrıca bkz. HAS, Volkan (2), 
a.g.e., s.103. 
22 Bu görüş için bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.193; HAS, Volkan (2), a.g.e., s.106. 
23 Bkz. “T.B.M.M.T.D”, 3.8.1988, Cilt 13, Birleşim 76, s.133; HAS, Volkan (1), a.g.e., s.192-
193; HAS, Volkan (2), a.g.e., s.105 
24 Bkz; “T.B.M.M.T.D”, 3.8.1988, Cilt 13, Birleşim 76, s.133. 
25 Bkz; HAS, Volkan (1), a.g.e., s.192; HAS, Volkan (1), a.g.e., s.105. 
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Benzer türden bir itirazın, 1993 yılında Anayasa değişikliğine ilişkin bir 

kanun teklifinin T.B.M.M. Genel kurulundaki görüşmelerinde, Malatya 

Milletvekili Oğuzhan Asiltürk tarafından yapıldığı görülmektedir. Ancak bu 

itirazın yapıldığı oturumu yöneten Başkan, yukarıda sözü edilen 1988 

yılındaki uygulamayı gerekçe göstererek itirazı kabul etmemiştir.
26

 
27

 

Gizli oylamada “vekaleten oy” kullanılamayacağı, bunun oy gizliliğini 

bozacağı yönünde bir başka itiraz da yine Oğuzhan Asiltürk tarafından, 

Anayasa değişikliğine ilişkin bir kanun teklifinin, T.B.M.M.nin 21.6.1995 

tarihli 126 ncı birleşimindeki görüşmelerinde öne sürülmüştür. Oğuzhan 

Asiltürk’ün söz konusu itirazı bu kez oturumu yöneten Başkanca hiç dikkate 

alınmamıştır.
28

 
29

  

Aynı Anayasa değişikliğine ilişkin kanun teklifinin T.B.M.M’nin 

24.6.1995 tarihli 129 uncu birleşiminde devam eden görüşmelerinde, gizli 

oylamada vekaleten oy kullanılamayacağı doğrultusundaki itirazların, 

Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık, Bilecik Milletvekili Mehmet Seven ve 

Çorum Milletvekili Yasin Hatipoğlu tarafından tekrar dile getirildiği 

görülmektedir. Başkan, bu itirazları şu gerekçe ile reddetmiştir:”…buradaki 

gizliliği ben şöyle anlıyorum: Bu gizlilik bana aittir; yani, Anayasa diyor ki, 

genel başkanından korkma, parti disiplininden korkma; onun için işte sana 

gizli oy kullanman için hücre getirdim, oyunu orada at. Ha, ben diyorum ki, 

kimseden korkmam, işte oyumu göstererek atıyorum; bu ayrı. Ben, bunu 

kullanmıyorsam, bana getirdiği hürriyeti kullanmıyorsam, o ayrı. Şimdi 

Anayasanın 96 ncı maddesi “Bakanlar Kurulu üyeleri, Türkiye Büyük Millet 

Meclisinin katılamadıkları oturumlarında, kendileri yerine oy kullanmak 

üzere bir bakana yetki verebilir. Ancak bir bakan, kendi oyu ile birlikte en 

çok iki oy kullanabilir.” diyor. İşte gizliliği öyle anladığım için böyle 

yorumladım.
30

 
31

 

T.B.M.M. çalışmalarından verdiğimiz bu örneklerden, söz konusu 

oturumları yöneten başkanların, Anayasanın 96 ıncı maddesinde vekaleten 

oyun oylama türüne göre ayrım yapılmadan düzenlenmiş olduğu savını 

                                                             
26 Bkz; “T.B.M.M.T.D”, 14.4.1993, Cilt 34, Birleşim 91, s.164. 
27 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e. s.192; HAS, Volkan (2) a.g.e. s.105. 
28 Bkz. “T.B.M.M.T.D”, 21.6.1995, Cilt 89, Birleşim 126, s.226. 
29 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.192-193; HAS, Volkan (1), a.g.e. s.105-106. 
30 Bkz., “T.B.M.M.T.D”, 24.6.1995, Cilt 89, Birleşim 129, s.591, 600. 
31 Bkz., HAS, Volkan (1), a.g.e., s.192-193; HAS, Volkan (2), a.g.e., s.105-106. 
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benimsemiş bulundukları ve bu nedenle gizli oylama ile vekaleten oyu 

bağdaşdırdıkları anlaşılmaktadır. 

İtirazda bulunan milletvekilleri ise, Anayasanın 96 ıncı maddesinin lafzi 

yorumuyla yetinmemiş; oy gizliliği kavramından hareketle gizli oylama ile 

vekaleten oyun bağdaşamayacağı sonucuna ulaşmışlardır. 24.6.1995 tarihli 

129 uncu oturumda Başkanın da olaya oy gizliliği bakımından eğildiği fakat 

tamamen farklı bir sonuca ulaştığı görülmektedir.  

Milletvekillerince yapılan oy gizliliğinin bozulacağına yönelik itirazlar 

ile 24.06.1995 tarihli 129 uncu oturumda oturumu yöneten başkanca bu 

itirazların reddi bağlamında öne sürülen gerekçe incelendiğinde; bunların 

ortak noktasının, bakanların Anayasanın 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasına 

göre yaptıkları yetkilendirmelerde, yetkilendirdikleri bakana, vekaleten oyu 

hangi doğrultuda kullanacağını da bildirdikleri düşüncesi olduğu 

görülmektedir. 

İtirazda bulunan milletvekilleri, bu bildirimi gizli kalması gereken oy 

tercihinin açıklanması; dolayısı ile, gizli oylamanın güvence altına almış 

olduğu oy gizliliğinin bozulması olarak nitelendirmektedirler. Başkan ise, oy 

gizliliğini oylama anı ile ilgili bir husus olarak algılamakta; hatta bu 

gizlilikten feragatin da mümkün olabileceğini öne sürmekte ve bu nedenle 

gizli oylamalarda vekaleten oy kullanılmasında herhangi bir sakınca 

görmemektedir.
32

 

Yukarıda belirttiğimiz, Anayasamızın 96 ncı maddesinin ikinci 

fıkrasına göre yapılan yetkilendirmelerde, oyun yönünü belirleme yetkisinin 

de vekaleten oy kullanacak bakana bırakılmış olduğu savının benimsenmesi 

halinde, bu tartışmalara gerek kalmayacağı açıktır. Çünkü bu sava göre, 

yetki veren bakan tarafından yetki verilen bakana yapılmış oyun yönünü 

gösteren bir açıklama veya verilmiş bir talimat olmayacağı için,  oy 

gizliliğinin bozulacağı gerekçesiyle, gizli oylamada vekaleten oy 

kullanılamayacağı da öne sürülemeyecektir. 

Vekaleten oyda,  yetki veren bakanın yetki verilen bakana oyunun 

rengini de bildireceği savı kabul edildiğinde ise; bu bildirimin oy gizliliğini 

bozup bozmayacağı, dolayısı ile gizli oylama ile vekaleten oyun bağdaşıp 

bağdaşamayacağı soruları ile karşılaşılması kaçınılmaz olacaktır. 

                                                             
32 Bkz., “T.B.M.M.T.D”, 24.6.1995, Cilt 89, Birleşim 129, s.591, 600. 
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Burada, söz konusu savın kabulü halinde ortaya çıkacak bu soruların 

yanıtlanabilmesi için yapılacak değerlendirmelere, Anayasanın 96 ıncı 

maddesinde oylama türüne göre herhangi bir ayrım yapılmadığı görüşünden 

hareketle başlanmasının yanlış olacağını belirtmemiz gerekmektedir. 

Doğrusu, Anayasanın bir bütün olarak ele alınması;  96 ncı maddenin 

yanısıra gizli oylama ve oy gizliliği kavramlarının yöneldiği amaçların da 

göz önünde tutularak bir sonuca ulaşılmasıdır. 

Bu yaklaşım çerçevesinde yapılacak değerlendirmelere öncelikle, gizli 

oylamalarda oy gizliliğinden feragatin mümkün olup olmadığı hususundan 

başlamakta yarar vardır. Çünkü yetki veren bakanın yetki verilen bakana 

oyun yönü konusunda yapacağı varsayılan açıklama, oy gizliliğinden feragat 

niteliğini taşımaktadır. 

Bu konuda, 24.6.1995 tarihinde T.B.M.M.nin 129 uncu birleşiminde 

oturumu yöneten Başkan tarafından ifade edilen ve oylama sırasında oy 

gizliğinden feragatin mümkün olabileceği doğrultusundaki görüşlere
33

 

katılmanın bizce mümkün olmayacağı
34

 söylenmelidir. Çünkü anayasa ve 

kanunlarda bir hususun gizli oylamaya tabi kılınmasının nedeni, yukarıda da 

değindiğimiz gibi, o hususun gizli oylanmasında yani kimin hangi yönde oy 

kullandığının bilinmemesinde kamu yararı görülmüş olmasındandır. Kamu 

yararına olan bir husustan vazgeçilebilmesi, bir başka deyişle feragat 

edilebilmesi ise, mümkün değildir. Aksinin kabulü halinde, siyasi parti 

gruplarına, milletvekillerini gizli oylamada açık oy kullanmaya 

yönlendirerek üzerlerinde baskı kurabilmenin yolunun açılacağı ortadadır. 

Böyle bir durumun ise, gizli oylamanın yöneldiği “oy gizliliğini güvence 

altına alma” amacı ile bağdaşmayacağı açıktır. Bu nedenle, oylama sırasında 

oy gizliliğinden feragat edilmesinin mümkün olduğu ve oyun açık da 

kullanılabileceği savı kabul edilemez.
35

 

Ancak, vekaleten oyun gizli oylama ile bağdaşıp bağdaşmayacağı 

tartışmasında bizi asıl ilgilendirecek husus, gizli oylamalarda oylamadan 

önce, oy gizliliğinden feragatın mümkün olup olamayacağıdır. Bu konuda 

da, hem T.B.M.M.ndeki uygulamalarda, hem de kuramsal alanda öne 

sürülen görüşlerde, ortak bir noktaya gelinemediği görülmektedir. 

                                                             
33 Bkz., “T.B.M.M.T.D”, 24.6.1995, Cilt 89, Birleşim 129, s.591, 600 
34 Aynı doğrultudaki görüş için bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.192-193; HAS, Volkan (2), 
a.g.e, 105-106 
35 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.193. 
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T.B.M.M.nde kimi oturumlarda, gizli oylama öncesinde teklifin tümü 

hakkında oyunun rengini belirtmek üzere söz isteyen
36

 milletvekillerine söz 

verilmiş ve bu, oy gizliliğini bozacak bir durum olarak düşünülmemiştir.
37

 

Kimi oturumlarda ise, oyun renginin açıklanmasının oy gizliliğini bozacağı 

gerekçesiyle, böyle bir söz hakkı tanınmamış.
38

 ve bu uygulama gizli 

oylamalarda günümüze kadar sürdürülmüştür.
39

 Bu uygulamanın, gizli 

oylanacak husustaki oyun yönünün, oylamadan önce ihtiyari olarak 

açıklanmasının oy gizliliği ile bağdaşmayacağı anlamına geldiği açıktır. 

Ancak kuramsal alanda, bu uygulamanın yerinde olmadığı doğrultusunda 

eleştirilerle de karşılaşılmaktadır. Bu eleştirilerde, milletvekilinin, oylama 

öncesinde kendisine tanınan bu güvenceden vazgeçerek ne yönde oy 

kullanacağını açıklamasının, gizli oy yönteminin benimsenmesiyle gözetilen 

amaca zarar vermeyeceği savına dayanıldığı; gizli oylanacak husus hakkında 

daha önce T.B.M.M. Genel Kurulunda yapılan konuşmalardan da 

milletvekilinin hangi yöne oy kullanacağının anlaşılacağının ve oylamanın 

gizliliği bu konuşmaları engellemediğine göre, oyun rengi konusundaki 

konuşmayı da engellememesinin gerektiğinin öne sürüldüğü 

görülmektedir.
40

 Hatta milletvekilinin bu açıklamasının bağlayıcı olmadığı 

ve açıkladığı yönden farklı bir oy kullanabileceği de belirtilmektedir. 

Ancak söz konusu uygulamaya yönelik bu eleştirilerin, milletvekilinin 

oylama öncesi oyunun rengini açıklamasının neden gizli oy yönteminin 

benimsenmesinde gözetilen amaca zarar vermeyeceğini yeterine 

açıklayamadığı da görülmektedir.  

T.B.M.M’nin 24.06.1995 tarihili 129 uncu birleşiminde oturumu 

yöneten Başkanın yaptığı açıklamalardan ise
41

 gizli oylamada oy gizliliğinin 

oylama anı için söz konusu olduğu ve bundan dahi feragat edilebileceği 

anlaşılmakta; buradan da, oylama öncesinde veya oylama sırasında oy 

gizliliğinden isteğe bağlı biçimde feragat edilerek, kullanılacak oyun yönü 

konusunda yapılacak açıklamaların, oy gizliliğini bozmayacağı sonucu 

çıkarılabilmektedir. 

                                                             
36 Bkz. “Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü”, m.86 
37 Bkz. “T.B.M.M.T.D”, 6.8.1988, Cilt 13, Birleşim 77, s.185. 
38 Bkz. “T.B.M.M.T.D”, 8.7.1993, Cilt 28, Birleşim 125, s.204-205 
39 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.195. 
40 Bkz. HAS, Volkan (1), a.g.e., s.195. 
41 Bk., “T.B.M.M.T.D”, 24.6.1995, Cilt 89, Birleşim 129, s.591-600. 
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Kuramsal alanda ortaya atılmış olan ve yukarıda da belirttiğimiz; 

milletvekillerinin gerçek iradelerini oylarında ifade ettikleri, oylama 

öncesinde oylarınının yönü hakkında yaptıkları açıklamaların bağlayıcı bir 

yanı bulunmadığı çünkü farklı yönde oy kullanmalarının münkün olduğu 

doğrultusundaki görüşlerin de, T.B.M.M. nin 24.06.1995 tarihli 129 uncu 

birleşiminde Başkanın ifade ettiği düşünceye güç kazandırdığı 

görülmektedir. Ancak burada, gözden kaçırılmakta olan bir hususa dikkat 

çekmekte yarar vardır. Bu da, vekaleten oyun yetki verilen bakan tarafından 

yetki veren bakanın bildirdiği yönde kullanılacağı görüşünden yola 

çıkıldığında; oyun yönünü açıklayanla oyu kullananın farklı kişiler olduğu 

ve oyun yönü konusundaki bildirimin yetkilendirilen bakan için alelade bir 

beyan değil, bağlayıcı bir talimat niteliğini taşıdığıdır. Bu durumda da artık, 

vekaleten oyun hangi yönde kullanılacağının yetki verilen bakana yetki 

veren bakan tarafından açıklanmış olmasının, oy gizliliğini bozmadığı pek 

savunulamaz. 

T.B.M.M.ndeki sözü edilen çelişkili uygulamalar, gizli oylamalarda 

oylama öncesinde, oyun gizliliğinden feragat edilip edilemeyeceği ve 

oylamadan önce kullanılacak oyun yönünün açıklanmasının oy gizliliğini 

bozup bozmayacağı konusunda kesin, tutarlı ve yerleşik bir sonuca 

ulaşılamadığını ortaya koymaktadır. Yukarıdaki açıklamalar, bu konuda 

kuramsal alanda da birbirinden farklı yorumlar yapılabildiğini 

göstermektedir. 

 Bu uygulamalar ve kuramsal alandaki tartışmalar 

değerlendirildiğinde özetle şu saptamalar yapılabilmektedir: 

1- Vekaleten oyun yönünü belirleme yetkisinin vekalet verilen bakana 

bırakıldığını kabul eden yorumdan yola çıkıldığında; vekalet verenin 

kullanılacak oyun yönü ile ilgili herhangi bir açıklaması olmayacağı için, oy 

gizliliğinin bozulmasından söz edilememekte ve dolayısıyla gizli 

oylamalarda da vekaleten oyun kullanılabileceği sonucuna varılabilmektedir.  

2- Vekaleten oyun yetki veren bakan tarafından bildirilen yönde 

kullanılacağını kabul eden yorumdan yola çıkıldığında ise; gizli oylamada 

vekaleten oy kullanılıp kullanılamayacağı, bu bildirimin oy gizliliğine aykırı 

düşüp düşmediği sorusuna verilecek yanıta göre değişebilmektedir.  
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SONUÇ 

Vekaleten oy konusunda T.B.M.M. nde yapılmış olan birbiriyle çelişkili 

uygulamalar ve kuramsal alanda ortaya atılmış bulunan birbirine zıt görüşler, 

vekaleten oyun, bir sorun alanı haline geldiğini ortaya koymaktadır. 

Bu durumun Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğündeki 

yetersiz düzenlemeden kaynaklandığı ortadadır. Bu nedenle, en kısa 

zamanda vekaleten oy konusunda Anayasa ve İçtüzükte yeni bir 

düzenlemeye gidilmesinde yarar vardır. 

Bu yeni düzenlemeye gidilirken karşımızda iki seçenek olacağı 

görülmektedir. 

Bu seçeneklerden birincisi; uygulamada yarattığı sorunlar ve yol açtığı 

tartışmalar dikkate alınarak vekaleten oy imkanından tümüyle vazgeçilmesi 

ve bu konu bakımından, 1982 öncesi döneme geri dönülmesidir. 

Ancak burada, Bakanlar Kuruluna kanun tasarılarını yasama sürecinde 

etkin bir biçimde desteklemek ve yasama sürecine bütünüyle katılmak 

olanaklarını veren vekaleten oy imkanından, sadece bir takım soruların 

yanıtlarının Anayasada bulunmamasından dolayı uygulamada ve kuramsal 

alanda ortaya çıkmış bulunan karmaşa gerekçe gösterilerek vazgeçilmesinin, 

pek de isabetli bir tercih olmayacağı söylenmelidir. 

İkinci seçenek ise, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve kuramsal 

alandaki tartışmalar göz önünde tutularak, Anayasanın 96 ncı maddesine, 

vekaleten oy konusunda ortaya atılmış bulunan tüm sorulara yanıt verecek 

bir açıklık kazandırılması ve İçtüzüğe de, “vekaleten oy” başlığı altında buna 

paralel ve yeterince ayrıntılı bir düzenleme getiren yeni bir hüküm 

eklenmesidir. Bu seçeneğin, Bakanlar Kurulunun parlamenter rejimlerdeki 

görev ve gereksinimlerine, birinci seçenekten daha uygun düşeceği, açıktır. 
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AVRUPA MERKEZ BANKASI’NIN KRİZ DÖNEMİNDE 

UYGULADIĞI PARA POLİTİKASI 

 

Prof. Dr. Gürgân Çelebican* 

 

I.Giriş: A.B.D.’nin mortgage piyasasında 2007 yılının yaz aylarında 

ortaya çıkan finansal kriz, eşik-altı (sub-prime) denilen kesime açılan 

kredilerin birden bire ve hemen tümüyle kesilmesine yol açmakla kalmamış, 
kısa süre içinde yayılarak, varlığa dayalı menkul kıymetleştirme işlemlerini 

dondurmuş, ayrıca, bankaları bilânço dışına çıkararak özel amaçlı 

kuruluşlara
1
 devrettikleri varlıkları yeniden bilânçolarına aktarmaya 

yönlendirmiş, fon sağlayan piyasalara duyulan güveni ekonominin her 

alanında sarsmış, finansal kesimde yarattığı olumsuzluklarla gerek 

sanayileşmiş gerekse gelişmekte olan piyasa ekonomilerinin bir çoğu 
üzerinde de etkili olmuştur.  Dünya’nın 1930’lardan sonra yaşadığı en yoğun 

ve en yaygın finansal kriz olan bu süreç, genellikle, a) 9 Ağustos 2007 

gününden başlayan finansal kargaşa dönemi, b) Lehman Brothers’ın iflâs 

ettiğinin 15 Eylül 2008 günü açıklanmasından sonra finansal kargaşanın 
küresel ölçekli finansal krize dönüştüğü dönem, c) finansal piyasalarda 

geçici bir iyileşmenin gözlemlendiği 2009 yılı ve d) 2010 yılı başlarında 

finansal piyasaların bazı kesimlerinde, özellikle Avro Bölgesi’ndeki Devlet 
borçlanma senetleri piyasasında baş gösteren gerilim dönemi olmak üzere 

dört evreye ayrılarak tartışılmaktadır.
2
 

                                                             
* Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi 
1 Alacakları devralmak ve  karşılığında varlığa dayalı menkul kıymet ihraç etmek üzere 
oluşturulan kuruluşlar (special purpose vehicles). Bir kaynak kuruluşun aktifinde bulunan 

alacakların bilânçodan çıkarılması amacıyla kurulan ve Türkçede ihraçcı kuruluş ya da özel 
amaçlı kuruluş olarak adlandırılan bu finansal yapılar için bk. Halil DOĞRU, “Basel II ve 
IAS 39 Muhasebe Standardı Çerçevesinde Menkul Kıymetleştirme İşleminin Türkiye’de 
Banka ve Diğer Kaynak Şirketlerin Bilânço ve Sermaye Yeterliliği Yükümlülüklerine 
Etkileri”, Türkiye Bankalar Birliği Bankacılar Dergisi, Sayı 62, 2007, s.45. 
2 “The ECB’s Response to the Financial Crisis”, ECB Monthly Bulletin, October 2010, 
Frankfurt am Main, s.60, keza bk. J.C.TRICHET, “State of the Union: The Financial Crisis 
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A.B.D.’deki eşik-altı mortgage piyasasında 9 Ağustos 2007 gününden 

sonra ortaya çıkan gerilim,  Avro Bölgesi’nin para piyasasına da şiddetini 

zaman zaman arttırarak yansımıştır.
3
 Bazı Avrupa bankalarının, üzerlerinde 

büyük riskler taşıdıklarına ilişkin söylentiler nedeniyle
4
 dolar cinsinden 

likidite sağlamada güçlüklerle karşılaşmaları, avro para piyasasındaki faiz 

oranlarının,  bankalar arası kredilerde risk priminin hızla yükselmesine 

neden olmuştur. Bu piyasada faaliyet hacmi önemli ölçüde daralmış, 

özellikle bir haftadan uzun vâdeli işlemler neredeyse durma noktasına 

gelmiş, bankalar uzun vâdeli kredi verme yerine kısa vâdeyle açtıkları 

kredileri temdit etme yolunu yeğlemiş, toplam içinde teminatlı işlemlerin 

oranı artarken teminatsız işlemlerde oransal bir azalma ortaya çıkmış, 

teminatlı ve teminatsız ikrazlara uygulanan faiz oranları arasındaki farklar 

                                                                                                                                               
and the ECB’s Response between 2007 and 2009”, Journal of Common Market Studies, 
vol.48, 2010, s.7. 
3 Para piyasalarındaki gerilimin bir ölçüsü, belli bir vâdesi olan bankalararası teminatsız 
mevduata uygulanan faiz oranı (başka bir deyişle EURIBOR-euro interbank offered rate) ile 
aynı vâdeli ve gecelik vâdeye endeksli swap oranı (OIS-overnight indexed swap rate, başka 
bir deyişle,  ödeme döneminin her günü için açıklanmış gecelik faiz oranının geometrik 
ortalamasına eşit swap faiz oranı) arasındaki marjdır. Bk. “The Implementation of Monetary 
Policy Since August 2007”, ECB: Monthly Bulletin, July 2009, Frankfurt am Main,  s.77. OIS 

oranları, özellikle LIBOR ile OIS faiz oranları arasındaki fark, bir çok Merkez Bankasınca 
para piyasalarındaki risk ve likidite derecesinin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Farkın 
büyümesi, belli başlı bankaların borç vermekte daha isteksiz oldukları şeklinde 
yorumlanmaktadır; farkın küçülmesi ise piyasada likiditenin arttığını gösterir.  Libor ile OIS 
arasındaki marj, kriz öncesinde 10 puan etrafında dalgalanırken 2008 yılında 364 puana kadar 
tırmanmıştır. İzleyen yılda bu marj, düzensiz de olsa azalmağa yüz tutmuş ve 2009 yılı Ocak 
ayı ortalarında 100 puanının altına düşmüş, 2009 yılının Eylül ayında yeniden 10-15 puan 
düzeylerine inmiştir. 
4 Aslında “kriz”in başlangıcını, eşik- altı mortgage piyasasında faaliyet gösteren bazı büyük 
kurumların zararlarını açıkladıkları 2007 yılının Şubat ayına ve riskli senetlerle risksiz olanlar 
arasındaki marjların (credit spreads) genişlemeğe başladığı Temmuz ayına dek geriye 
götürmek mümkündür. Ne var ki, krizi tetikleyen asıl olay, Fransız bankası BNP Paribas’nın, 
ABD’nin eşik-altı mortgage borçlarına dayalı olarak çıkardığı menkul kıymetleri içeren üç 
fonuna ilişkin geri ödemeleri geçici olarak durdurduğunu 9 Ağustos 2007 Perşembe günü 
açıklamasıdır. Bu olumsuz gelişmenin hemen ardından AMB, Avro Bölgesi’nde hızla ve 
büyük ölçüde artış gösteren gecelik faiz oranlarını, gecelik repo işlemleri yaparak ve dokuz 
yıllık geçmişindeki en büyük hacimli kısa vâdeli likiditeyi (130 milyar $) bu yolla para 

piyasasına aktarmak ve vâdeleri ertesi gün sona eren bu repo sözleşmelerinin üçte ikisini 
(61.1milyar $) izleyen günde hemen yenilemek suretiyle sınırlamağa çalışmıştır. 
Bk.S.G.CECCHETTI, “Monetary Policy and the Financial Crisis of 2007-2008” (Revised 3 
April 2008), s.12-13, http://fmwww.bc.edu/ec-j/Sems 2008/Cecchetti.pdf.erişim.12.06.2012. 
2007 Krizi’ni A.B.D. bağlamında ele alan değerli bir inceleme için bk. Dr. Belgin AKÇAY, 
“21.ci Yüzyılın İlk Finansal Krizi”, Seçkin Yayınevi, Ankara 2012, özellikle Dördüncü 
Bölüm. 

http://fmwww.bc.edu/ec-j/Sems%202008/Cecchetti.pdf.erişim.12.06.2012
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daha önce görülmemiş boyutlara ulaşmıştır.  Yüksek oranlı değişkenliğin 

egemen olduğu bu dönemde kendi likidite gereksinmelerinin boyutlarını 

belirlemekte zorlanan bankalar, likidite sıkıntısı ile karşılaştıkları 

durumlarda gereksinmelerini bankalar arası piyasadan karşılayabileceklerine 

olan güvenlerini de yitirmeğe başlamışlardır; dolayısıyla,  likiditelerini ve 

borç ödeme güçlerini sürdürebilme kaygısıyla hareket eden bankalar,  para 

piyasasında teminatsız işlemler yapma konusunda giderek daha fazla 

çekingen davranmışlardır.  Üstelik bankalar,  taşıdıkları risklere ilişkin 

olarak ortaya çıkan ve finansal çalkantıların yoğunlaştırdığı belirsizliğin 

aktiflerinde yaratabileceği değer kaybının borç ödeme güçleri konusunda 

olumsuz izlenimler oluşturmasından ve dolayısıyla borçlanma olanaklarının 

bu nedenle de kısıtlanmasından kaygı duyar olmuşlardır.  Buna karşılık, 

ellerinde likidite fazlası olan bankalar bu fazlalıkları bankalar arası piyasaya 

sunacak yerde ulusal merkez bankalarındaki câri hesaplarında tutma ya da 

Avrosistem’in tevdiat kolaylığından 
5
 yararlanma yoluna gitmişlerdir. 

Bankaların likidite iddiharı yaparak kendilerini güvence altına almak 

istemeleri para piyasasının akışkanlığını olumsuz yönde etkilemiştir. Para 

piyasasının koşulları, likidite sıkıntısı çeken kredi kurumlarını
6
 etkilemekle 

kalmamış, sağlıklı bilânçolara sahip olan bankaların borç ödeme güçlerini de 

tehdit etmeğe başlamıştır. Bu dönemde likit piyasaların varlığını 

sürdürebilmek, sistemik riskleri azaltmak ve son çözümde finansal 

piyasalarda istikrarı yeniden oluşturabilmek için,  vakit geçirmeden ve iyi bir 

zamanlamayla uygulamaya konacak, geçmişte benzerlerine çok 

rastlanmayan, cesaretli önlemlerin alınmasına gereksinme duyulmuştur.
7
 

                                                             
5Avrosistem’in, kredi kurumlarına sunduğu olanaklardan biri olan ve para politikasının 
uygulanmasında bir araç olarak kullandığı tevdiat kolaylığı (deposit facility), ulusal merkez 
bankalarının kredi kurumlarınca yapılacak bir gecelik tevdiatı belli bir oranda faiz ödeyerek 
kabul etmeleridir. Bk.Gürgân ÇELEBİCAN, “ Avro Bölgesi’nde Para Politikasının 
Belirlenmesi ve Uygulanması”, Prof. Dr. Muallâ Öncel’e Armağan, cilt: I, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını No:243 içinde, Ankara 2009, s.35. 
6 Kredi kurumu deyimi, banka ile eş-anlamlıdır. 
7 Avrupa Birliği’nde Üye Devletlerin bir bölümünün ulusal paraları yerine avro adı verilen tek 
ve ortak bir para birimini kabul etmeleriyle Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (European 

System of Central Banks – ESCB) olarak adlandırılan ve AB üyesi tüm üyelerin Merkez 
Bankaları ile Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan bir bankacılık düzeni ortaya çıkmıştır. AB 
Antlaşması’na göre, avroya ilişkin Merkez Bankası işlemlerini yerine getirme, ESCB’nin 
görevidir; ancak, ESCB tüzel kişiliğe sahip bulunmadığı ve AB üyesi tüm devletler henüz 
ulusal paraları yerine ortak parayı ikame etmemiş oldukları için Avro Bölgesi’nde para 
politikasını belirleme ve uygulama sorumluğu, tüm Üye Devletler Avrupa Parasal Birliği’ne 
(EMU) eksiksiz katılıncaya dek, Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) bırakılmıştır. AMB, bu 
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Gerçekten de, Merkez Bankalarının ellerindeki geleneksel para politikası 

araçları,  her ne kadar bankaların likidite konusundaki kaygılarını 

hafifletecek biçimde kullanılmasına olanak verse de bankaların borç ödeme 

gücüne ilişkin belirsizlikleri doğrudan ve olumlu yönde değiştirebilme 

gücünden yoksun bulunmaktaydı. Bu olgu, geleneksel para politikası 

araçlarını tamamlayacak/güçlendirecek yöntemler arayışına yol açmıştır. 

2010 yılında geçmişe yönelik olarak yapılan bir çözümlemeye göre, 

finansal kargaşa döneminin 2007 Ağustosunda ortaya çıkışı ile birlikte 

AMB, a) bankalara “peşin yükleme” (frontloading) şeklinde sağlanacak 

likiditenin  “doğru” miktarının ve zamanlamasının nasıl âyarlanacağı; b) 

Banka Yönetim Kurulu’nun faiz oranlarının para piyasasındaki oluşumuna 

doğrudan müdahale edilmemesi yolundaki  tercihi dikkate alındığında, 

gecelik faiz oranının AMB’nın sık sık karışımı olmaksızın  nasıl 

yönlendirileceği; c)  zorunlu karşılıkları tesis etmek için gereksinme 

duydukları likidite bankalara sağlanırken uygulanan peşin yükleme 

önleminin para piyasasının koşullarına, örneğin, bankaların yaptıkları likidite 

iddiharı, tarafların artan kredi riski, piyasanın sınır-aşırı bölünmüşlüğü, 

likidite sağlamada karşılaşılan genel belirsizlik  ve tekil olaylara özgü 

belirsizlik gibi konulara istikrar getirmekte neden yetersiz kaldığı; d) 

sağlanacak likiditenin kısa ve uzun vâdeli yeniden finansman arasında nasıl 

bölüştürülmesi gerektiği gibi sorulara yanıt bulma zorunluluğu ile karşı 

karşıya kalmış durumdaydı.
8
  

Geçen yüzyılın ilk çeğreğinden bu yana, küresel ölçekte ortaya çıkan  

en yoğun ve en yaygın ekonomik krizin finansal piyasalarda yarattığı 

gerilimlerin ilk belirtileri ortaya çıkar çıkmaz,  Avro Bölgesi dışındaki bir 

çok ülkenin parasal yetkilileri gibi Avrupa Merkez Bankası da (AMB), 

bankalararası piyasada oluşan düzensizliğin etkilerini dengelemek üzere,  

özellikle de para  piyasasındaki kısa vâdeli faiz oranlarının politika faiz 

                                                                                                                                               
görevi Avro Bölgesi’ne üye devletlerin Ulusal Merkez Bankaları (NCB) ile işbölümü/işbirliği 

yaparak yerine getirmektedir. Günümüzde ESCB’nin işlevlerini üstlenmiş olan ECB’nin Avro 
Bölgesi’ndeki NCB’lerle birlikte oluşturduğu düzen, 1998 yılından bu yana Avrosistem 
(Eurosystem) olarak adlandırılmaktadır. 
8 Nuno CASSOLA-Alain DURRE-Cornelia HOLTHAUSEN, “Implementing Monetary 
Policy in Crisis Times – The Case of the ECB”, Sixth ECB Central Banking Conference, 18-
19 November 2010, Frankfurt am Main, s.283, 
http://www.ecb.europa.eu/events/conferences/html. erişim 28 04 2012. 

http://www.ecb.europa.eu/events/conferences/html.%20erişim%2028%2004%202012
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oranlarından
9
 çok uzaklaşmasını engellemek amacıyla ve başlangıçta 

Merkez Bankalarının standart para politikası araçlarını  kullanmak, başka bir 

deyişle geleneksel piyasa işlemleri yapmak suretiyle
10

; bazan krizden önce 

plânlanmış olan büyüklükleri aşıp, bazan yeni kanallar açarak  kredi 

kurumlarına ek likidite sağlama yoluna gitti.
11

  Bu uygulamanın temel amacı, 

gecelik faiz oranındaki  (EONIA) dalgalanmaların temel politika faiz 

oranına, başka bir deyişle,  bankalarla yapılan yeniden finansman 

işlemlerinde geçerli olan asgarî faiz oranına yakın seyretmesini sağlamaktı. 

Bilindiği üzere düzgün ve gereği gibi işleyen para piyasasında 

oluşan/oluşturulan faiz oranları,  para politikası kararlarının önce finansal 

piyasaları daha sonra da reel ekonomiyi ve/veya fiyatları etkilemesini 

sağlayan ve aktarım mekanizması adı verilen sürecin başlangıç noktası 

                                                             
9 AMB’yle ilişkili olarak politika faiz oranı, Banka’nın orta vâdeli fiyat istikrarını sağlama 
stratejisi açısından gerekli gördüğü ve para politikası işlemleri yaparak 
oluşturmağa/korumağa çalıştığı temel faiz oranıdır. 
10Bk.yukarda dipnot 5. 
11 9 Ağustos’da kısa vâdeli para piyasasında, gecelik borçlara uygulanan faiz oranı gibi, tüm 
oranlar anî bir yükseliş göstermiş, bankaların AMB’dan boçlanma talebi olağanüstü artmıştır. 
Bunun üzerine AMB, aynı gün, bir gecelik merkez bankası likiditesini bankalara câri politika 

faiz oranı üzerinden ve sınırsız miktarda sağlayacağını açıklamış; iki gün sonra da likidite 
sağlayan hassas âyar (fine tuning) işlemleri  (bk.ÇELEBİCAN,2009,s.31) yapmağa 
başlamıştır. Finansal krize karşı alınan parasal politika önlemlerinin başlangıcı, 2008 Eylül 
ayına dek sürdürülen bu işlemlerdir. Bu dönemde AMB,  Avro Bölgesi’nin para piyasalarında 
ortaya çıkan gerilimi, frontloading (peşin yükleme) yaparak azaltmağa çalışmıştır. 
Frontloading, AMB’nın, bankalara temel finansman işlemleri yapmak suretiyle sağlamayı 
uygun gördüğü belli büyüklükteki toplam likiditeyi, zorunlu karşılıkların genellikle bir ay 
olan tesis dönemi içinde gerçekleştirilen işlemler arasında tekdüze olarak dağıtmayıp, 

dönemin başındaki işlemlerde daha büyük, buna karşılık dönem sonundaki işlemlerde daha 
küçük boyutlarda olacak, fakat aktarılan toplamın hacmi dönem içinde değişmeyecek şekilde 
bölüştürmesidir. Bk. “Monetary Policy before, during and after the financial crisis”, Speech 
by Jürgen STARK, Member of the Executive Board of the ECB, Tübingen, 9 November 
2009, http://www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp091109.en.html, s.3, erişim 09.06.2011. 
AMB Başkanı Jean-Caude Trichet’ye göre bu dönemde Banka, tüm önlemlerini, 
Avrosistemin yeterince esnek ve kısa vâdeli faiz oranlarını AMB’nın yeniden finansman 
işlemlerinde uyguladığı faiz oranlarına yakın tutacak kadar da güçlü sayılan operasyonel 
yapısına uygun biçimde almış ve böylece gerçekleştirilen para politikası işlemleri, kısa vâdeli 

faiz oranlarını politika kararlarıyla belirlenen düzeyde tutabilmiştir. TRICHET, 2010, s.10. 
İzleyen aylarda AMB, ayrıca üç ve  altı ay vâdeli ‘yeniden finansman  işlemleri’ yaparak, 
bankaların yararlandığı likiditenin vâdesini uzatma yoluna gitmiş; bankalara Federal Reserve 
ile yaptığı  swap anlaşması yoluyla Euro cinsinden teminatlar karşılığında dolar likiditesi 
sağlayarak, bankalararasındaki  Atlantik-aşırı piyasanın iyi işlememesinden doğabilecek  
dolar cinsinden likidite krizini önlemeğe çalışmıştır. 
 

http://www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp091109.en
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olarak, Merkez Bankaları açısından büyük önem taşır
12

.  Nitekim hemen her 

ülkedeki Merkez Bankaları gibi AMB da,  izlemekte olduğu fiyat istikrarını 

orta vâdede sağlama stratejisinin gereği olarak ve para piyasasındaki 

olumsuz gelişmelerin reel kesime yansımasını önlemek üzere, finans 

kesimine sağladığı likidite desteğinin yanı sıra, politika faiz oranlarını 

tarihindeki en düşük düzeylere çekmiştir.
13

   İzleyen aylarda AMB,  belli 

başlı Merkez Bankaları ile swap anlaşmaları yaparak, ABD doları ile kısa 

vâdeli fonlamaların yapıldığı piyasalarda ortaya çıkan ve gittikçe artan 

gerilimi azaltmaya çalışmıştır. 

Ne var ki,  faiz oranlarının değiştirilmesinden beklenen sonuçların 

doğabilmesi için para piyasasının düzgün, arızasız ve kesintisiz çalışması 

gerekir;  bu koşul gerçekleşmezse aktarım mekanizmasının finansal ve reel 

piyasalara açılan kanalları sakatlanır, politika faiz oranındaki değişikliklerin 

reel kesim üzerindeki etkileri beklenmeyen yönlerde ve boyutlarda ortaya 

çıkar, dolayısıyla da bu etkileri önceden kestirebilmek zorlaşır.  Kaldı ki, 

para piyasasının aksaması ya da çökmesi, sistemik riskler de yaratır,  

finansal istikrarı tehlikeye atar.  

Avro Bölgesi’nde alınan standart önlemlerin para piyasalarındaki 

düzensizliği gidermede ve fonlama konusunda ortaya çıkmış olan sorunları 

tümüyle çözmede yetersiz kalması ve ABD’de çok önemli bir yatırım 

bankasının 2008 yılının sonbaharında iflâs etmesi üzerine, bir çok ülkenin 

Merkez Bankaları gibi AMB da, bu yazının ilerdeki bölümlerinde 

açıklamağa çalışılan, bir dizi standart-dışı önlemi
14

 geçici olarak uygulama 

alanına koyma zorunda kalmıştır. Standart dışı olan bu önlemler, Avro 

Bölgesi’ne özgü olan finansal yapıya uygun biçimde, özellikle kurumsal 

finansman sağlamada bankacılık sisteminin sahip olduğu ağırlık dikkate 

                                                             
12Bk.Bank of England, Monetary Policy Committee, “The Transmission Mechanism of 
Monetary Policy”, http://www.bankofengland.co.uk.erişim  26 04 2012. 
13 8 Ekim 2008 günü Bank of Canada, Federal Reserve System, Bank of England, Sveriges 
Riksbank, Swiss National Bank ve AMB, politika faiz oranlarını eşgüdümlü olarak 
düşürdüklerini açıklamışlardır. 13 Haziran 2007 günü marjinal borç verme kolaylığı, mevduat 
kolaylığı ve yeniden finansman işlemlerinde uygulanmak üzere, sırasıyla, %5, %3 ve %4 

olarak saptamış olduğu faiz oranlarını 8 Ekim 2008’de 50 baz puan azaltan AMB, bunları 
daha sonra, 13 Mayıs 2009 günü itibariyle ve yine sırasıyla, %1.75, %0.25 ve %1.0 (sabit) 
olarak değiştirmiştir. Bk.http://www.ecb.int.past key interest rates. 
14Bu önlemlere standart-dışı denmesinin nedeni, Merkez Bankalarının ekonomideki parasal 
koşulları yönlendirirken geleneksel olarak kullandıkları araçlardan farklı niteliklere ve 
kapsamlara sahip olmaları, olağanüstü durumlarda başvurulmaları ve geleneksel araçları 
geçici olarak desteklemek üzere uygulamaya konulmuş olmalarıdır. 

http://www.bankofengland.co.uk.erişim/
http://www.ecb.int.past/
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alınarak belirlenmiş ve uygulamaya çalışılmıştır. Likidite krizinin zamanla 

kredi kurumlarında borç ödeme gücü krizine dönüşerek tüm finansal 

sistemin istikrarını tehdit edebilecek bir boyut kazanması karşısında bir çok 

ülkenin parasal yetkilileri de,  sıkıntıya düşen finansal kurumlara doğrudan 

kredi sağlama,  kurumlar arası birleşmeleri özendirme ya da zorlama gibi 

geleneksel kurtarma önlemlerine başvurma yoluna gitmişlerdir.
15

  

Para piyasalarında ortaya çıkan gerilim ve tedirginliğin yatıştırılmaya 

çalışıldığı sırada Lehman Brothers’ın iflâs ettiğinin 15 Eylül 2008 günü 

açıklanması, küresel finansal sistemde adeta bir tsunami etkisi yaratmıştır. 

Ortaya çıkan finansal panik, piyasaların finansal varlıkları fiyatlandırma 

kaabiliyetini zayıflatmış;  merkez bankalarının izleyecekleri politikaya 

ilişkin işaretleri ekonomiye göndermek için olağan durumlarda kullandıkları 

mekanizmayı hasara uğratmış; aktarım mekanizmasının faiz oranı kanalını 

neredeyse kullanılamaz duruma getirmiştir.
16

 Farklı ülkelerdeki bankalar, 

gereksinme duydukları likiditeyi para piyasalarından aynı, hatta benzer 

koşullarla ve maliyetlerle sağlayamaz olmuşlar; üstelik, Avro Bölgesi 

bankacılık sisteminde yer alan kredi kurumlarının bir kesimi finansal 

piyasalardan uzun vâdeli fonlama yaparken çeşitli sorunlarla 

karşılaşmışlardır. Bu gelişme, daha önce sözü edilen riskten kaçınma eğilimi 

ve bankalararası piyasada baş gösteren karşılıklı güvensizlik yüzünden 

fonlama kaynaklarının neredeyse kuruma noktasına gelmesine ek olarak, 

finansal kurumların borç ödeme gücü konusunda da kuşkular doğurmuş;  

mevduat sahiplerinin güvenini olumsuz yönde etkileyerek, bankaların 

mevduat kaynaklarında ciddî bir azalma yaratmıştır. Piyasalarda arbitrajın 

                                                             
15 Örneğin, 2007 yılının ikinci yarısında,  ABD’deki eşik-altı krizinden etkilenen Almanya’da 
IKB, İngiltere’de Northern Rock, 2008 yılının ilk yarısında ise yine Almanya’da her ikisi de 
Devlet bankası olan WestLB AG ve Bayern LB  yardım ve destek alma zorunda kalmışlardır. 
Bk.M.G.ATTINASI: “Euro Area Fiscal Policies: Response to the Financial Crisis”, s.12 vd., 
ECB: Euro Area Fiscal Policies and Crisis, (ed) Ad van RIET Occasional Paper Series 
No:109/April 2010 içinde, http://www.ecb.europa.eu, erişim. 20.04.2012. 
16AMB’nın üst düzey bir yönetcisi, yaptığı bir konuşmada finansal krizi aktarım 
mekanizmasının kırılımı olarak tanımlamıştır. 

Bk.“The monetary policy of the European Central Bank”, Speech by Benoît COEURE, 
Member of the Executive Board of the ECB at Barclays European Conference, Tokyo, 26 
March 2012, s.1. http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp 120326.en.html. erişim 
02.04.2012. Gerçekten de para politikasının aktarım mekanizması, AMB’nın uyguladığı 
politikaların lokomotifi olmuş, önceki çözümlemeler tahvil piyasalarının işlevlerini arızasız  
olarak yerine getirebildikleri  varsayımına dayanılarak yapılmış olduğu için, tüm analitik ve 
ampirik  temellerin ele alınıp yeni baştan inşa edilmesi gerekmiştir. 

http://www.ecb.europa.eu/
http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp%20120326.en.html.%20erişim%2002.04.2012
http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp%20120326.en.html.%20erişim%2002.04.2012
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aksaması, bir başka deyişle, likiditenin finansal kurumlar arasında ve zaman 

içinde dağılımının para piyasası eliyle sağlanamaması, salt faiz oranları ile 

oynayarak sonuç alınmasını önlediğinden Avrosistem, piyasanın yapmak 

istemediği ya da yapamadığı aracılık rolünü üstlenmek zorunda kalarak 

piyasa yapıcılığı işlevini yerine getirmeğe yönelmiş; standart aktarım 

mekanizmasının faiz kanalında karşılaştığı sıkıntıyı, likidite kanalını 

genişleterek aşma yolunu denemiştir. Bu dönemde para politikası 

önlemlerinin öne çıkan amacı bankacılık sistemini desteklemek, bu suretle 

Avro Bölgesi’nde para politikası aktarım mekanizmasının kilit ögesinin 

zedelenmesini önlemek ve sistemik bir bankacılık krizinin ortaya çıkmasına 

engel olmak idi.
17

 Bu amaçla, bir dizi köklü önlemler alınmış, merkez 

bankası kredisini kullanmak isteyen bankaların talepleri 

sınırlandırılmaksızın, tümüyle karşılanmış, yeniden finansman sağlayan 

işlemler sabit bir faiz oranıyla gerçekleştirilmiş; AMB, bankalara yabancı 

para, özellikle dolar cinsinden likidite sağlamayı sürdürmüştür. Yaşanılan 

kriz yoğunlaşma ve sistemik bir nitelik kazanma eğilimi gösterince her 

ülkede bankaları da kapsayacak genişlikte yeni önlemler alınması zorunlu 

duruma gelmiştir. Öte yandan krizin,  belli başlı tüm ekonomiler üzerindeki 

etkilerinin giderek şiddetlenmesi, salt sistemik önlemlerin sınır ötesi 

faaliyetleri denetim altında tutmak için yeterli olamayacağını açıkca ortaya 

çıkarmıştır.
18

 

Finansal sistemlerinin çökmesinden kaygılanan Avrupa G8 üyesi 

devletler,  Paris’de 4 Ekim 2008 günü yaptıkları Doruk Toplantısı’nda 

ülkelerinin bankacılık ve finans sistemlerininin sağlıklı ve istikrarlı bir 

biçimde işlemesini sağlamayı üstlendiklerini açıklamışlar; 7 Ekim 2008 

günü yapılan ECOFIN toplantısında Maliye Bakanları, finansal sektöre 

duyulan güvenin canlandırılmasına ve finansal sistemin düzgün işleyişini 

sağlamaya yönelik olarak AB’nin yön verici ortak ilkeleri üzerinde 

uzlaşmışlar ve ardından Avro Bölgesi’ne üye ülkelerin hükümetleri, 2008 

Ekim ayının 12’nci günü Paris’te olağanüstü bir toplantı yaparak, bankacılık 

sistemleri üzerindeki baskıları hafifletici önlemleri birlikte ve uyumlu olarak 

almayı öngören bir Avrupa Ortak Eylem Plânı’nı kabul etmişlerdir. Bu 

toplantıda üyeler,  AMB’nın bankalar arası para piyasasına ilişkin olarak 

                                                             
17 Bk.CASSOLA-DURRE-HOLTHAUSEN, 2010, s.283. 
18 “Measures Taken by Euro Area Governments in Support of the Financial Sector”, ECB: 
Monthly Bulletin, April 2010, Frankfurt am Main, s.77. 
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aldığı önlemleri, kendi ülkelerinde alacakları önlemlerle tamamlamayı ve 

malî bünyeleri sağlam bankaları desteklemeyi kararlaştırmışlardır. Paris’de 

gerçekleştirilen Doruk Toplantısı’nda alınan kararlar, mevduat sigortası 

sistemlerinin uyumlulaştırılması, bankaların borç senetlerine Hükûmet 

garantisi verilebilmesi, banka sermayelerinin yeniden yapılandırılmasına 

yardımcı olmak üzere fon sağlanması ve değerini tümüyle ya da bir 

bölümüyle yitirmiş varlıklardan kurtarma işlemleri yapılabilmesi için 

uyumlu ve eşgüdümlü bir AB yaklaşımının yolunu açmıştır. Paris 

Toplantısı’nda Avro Bölgesi ülkeler, ayrıca, kriz ile mücadele etmek üzere 

ulusal ölçekte alınacak önlemlerin gerek Tek Pazar’ı gerekse öteki üye 

ülkeleri olumsuz yönde etkilemesini önlemek ve Avrupa Birliği’nin tümüyle 

ortak hareket edebilmesini sağlamak üzere belirli ilkelere uymayı taahhüt 

etmişlerdir. Bu ilkeler, Avrupa Konseyi’nce, 15-16 Ekim 2008’de 

onaylanmıştır. 
19

 

 Avrupa’nın öteki ülkeleri gibi Avro Bölgesi’nde de bankaların, 

ABD’dekinden farklı olarak, gerek firmalara gerekse ev idarelerine 

finansman sağlama konusunda ağırlıklı bir öneme sahip olması, Paris’te 

kabul edilen Avrupa Ortak Eylem Plânı’nında bankacılık kesimini 

rahatlatmaya öncelik tanınmasına neden olmuş
20

 ve bu bağlamda bankacılık 

kesimini desteklemek üzere alınacak ulusal önlemlerin konuları 

açıklanmışdır. Başlangıçta kamu desteği, banka bilânçolarının pasif 

kalemlerine yönelik olarak belirlenmiş,  a) bankalar arası krediler ile 

bankalarca çıkarılacak yeni borç senetlerine Hükümet garantisi verilmesi, b) 

sıkıntıya düşmüş finansal kurumların sermayelerinin gerekirse kamu katkısı 

sağlanarak yeniden yapılandırılması ve son çare olmak üzere bu kurumların 

kamulaştırılması, c) mevduat sigortası fonlarının kapsamının genişletilmesi 

                                                             
19 Avrupa Birliği ve Avro Bölgesi’ üye ülkelerin hükûmetlerince, merkez bankalarınca ve 
gözetim/denetim mercilerince eşgüdümlü olarak uyulması öngörülen ilkelerin başlıcaları, 
finansal kurumlara uygun koşullarla likidite sağlanması, bankaların fonlamalarının 
kolaylaştırılması, ekonominin gerektiği gibi finanse edilmesinin sürdürülebilmesi için finansal 
kurumlara ek sermaye kaynakları bulunması, sıkıntıya düşmüş bankaların sermayelerinin 
etkin biçimde yeniden yapılandırılması, olağanüstü piyasa koşulları göz önüne alınarak 

muhasebe kuralları uygulanırken esnek davranılması, Avrupa ülkeleri arasındaki işbirliğinin 
güçlendirilmesidir. Bk.” Summit of the Euro Area Countries: Declaration on a Concerted 
European Action Plan of the Euro Area Countries, (Final Version)” October 12, 2008, 
ec.europa.eu/.../publication 13260_eu,pdf. erişim. 20.04.2012. 
20 “The Response of the Eurosystem to the Financial Crisis”,  Speech by José Manuel 
GONZALEZ-PARAMO, Member of the Executive Board of the ECB, 
http://www.ecb.int/press/date/2009, erişim.20.04.2012. 

http://www.ecb.int/press/date/2009
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gibi önlemler içermiştir. Bir başka deyişle Paris toplantısı, AMB’nın 2007 

yılından beri bankalar arası para piyasasında sağladığı likidite artışının 

etkilerini güçlendirmek üzere, yeni çıkarılacak banka tahvillerine garanti 

verme, ayrıca, banka aktiflerinin değer kaybetmesini önleyici yollara 

başvurma, mevduat sigortasının kapsamını genişletme, bankalara 

sermayelerini yeniden yapılandırabilmeleri için fon sağlama gibi ek önlemler 

alma yolunu açmıştır. Paris toplantısından kısa bir süre sonra da AMB, 

Avrupa Ortak Eylem Plânı’ndaki konulara ilişkin olarak aldığı tavsiye 

kararlarını ve belirlediği yönlendirici ilkeleri açıklamıştır.
21

 Her ne kadar 

Üye Devletlerin hiç biri, Avrupa Eylem Plânı’yla üstlendiği yükümlülüklerin 

ve AMB’nın yönlendirici ilkeleriyle belirlenmiş olan çerçevenin dışına 

çıkmamışsa da, alınan önlemler ve bunların uygulaması ülkeden ülkeye fark 

göstermiştir.
 22

 Almanya, Avusturya, Fransa, Hollanda, İspanya ve 

Yunanistan gibi bazı üyeler, finansal kurumlara garanti sağlayan ve 

sermayelerin yeniden yapılandırılmasına yardımı öngören geniş kapsamlı 

programlar kabul etmişler; Belçika, Lüksemburg ve İrlanda gibi bazı 

Devletler, ayrıca Hollanda, bankalar açısından tehlike yaratabilecek münferit 

finansal kurumları olaya özgü (ad hoc) müdahalelerle destekleme hatta 

kamulaştırma yoluna gitmişler;  yine Hollanda, İspanya ve İtalya gibi Üye 

Devletler ise, garanti desteği vermenin ve sermayenin yeniden 

yapılandırılmasını özendirmenin de ötesinde, varlıkları satın alma, borçları 

üstlenme/terkin etme, geçici swap anlaşmaları yapma gibi önlemleri içeren, 

türü kendine özgü (sui generis) kurtarma projelerini kabul etmişlerdir. 

Hükûmetlerin bankalara sağladıkları desteğin ancak gerekli olduğu kadar ve 

olabildiğince düşük düzeyde kalmasını sağlamak, süreklilik kazanmalarını 

da önlemek amacıyla Avrupa Komisyonu, garanti verme ve sermayenin 

yeniden yapılandırılmasına yardım etme gibi kurtarma projelerini her Üye 

Devletin altı ayda bir gözden geçirerek değerlendirmesini zorunlu kılmıştır. 

Bununla birlikte Hükûmetler, hazırladıkları ve uyguladıkları projeleri, 

finansal piyasaların koşullarındaki gelişmelere bağlı olarak değiştirme ve 

yürürlükten kaldırma yetkisini ellerinde bulundurmağa özen göstermişlerdir. 

Bankacılık kesimine sağlanan kamu desteği, 2009 yılının başlarında 

banka bilânçolarının pasifinden aktifine yönelmiş ve uygulanmakta olan 

                                                             
21 Tavsiye kararları ve yönlendirici ilkeler için AMB’nın  www.ecb.int sitesine bakılabilir. 
22 Örneğin Almanya’da, 17 Ekim 2008 günü finans kesimini desteklemek amacıyla Finansal 
Piyasa İstikrar Fonu (SoFFin) kurulmuştur. “Measures Taken by Euro Area Governments in 
Support of the Financial Sector”, 2010, s.76. 

http://www.ecb.int/
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önlemlere ek olarak, bankaları ellerinde bulunan değer yitirmiş aktiflerden 

kurtarma çabasına dönüşmüştür. Aktiflerin değerlerinin belirlenmesinde 

karşılaşılagelen belirsizlikten ve değer yitiren aktiflerin hesaplardan ard arda 

çıkarılmasının banka bilânçolarını bozacağı, dolayısıyla bankacılık kesimine 

duyulan güveni sarsma riski yaratacağı kaygısından kaynaklanan bu çabalar, 

a) bankaların ellerindeki tahsili şüpheli alacakların Hükûmetlerce doğrudan 

satın alınması ya da bazılarınca “kötü bankalar” (bad banks) ya da “sorunlu 

bankalar” olarak adlandırılan bağımsız aktif yönetim şirketlerine aktarılması 

veya  b) bu aktiflerin bankaların bilânçolarında tutulmakla birlikte olası riske 

karşı sigorta edilmeleri şeklinde uygulama alanı bulmuştur.
23

 Bu 

uygulamalar, Avrosistem tarafından Şubat 2009’da çıkarılan yönlendirici 

ilkeler (guiding principles) ve ardından Avrupa Komisyonu’nun 2009 yılı 

Mart ayında yayınladığı Tebliğ ile düzenlenmiştir.
24

 

Krizden etkilenen ülkelerin Hükûmetleri ve Merkez Bankaları 

tarafından 2008 yılının Ekim Ayından sonra alınmış olan önlemler, tüm 

Dünya’da finansal sistemlere duyulan güvenin giderek ve bir ölçüde de olsa 

canlanmasına yardımcı olmuş, reel ekonomide gerçekleşenlerle finansal 

sistemin koşullarındaki iyileşmelerin birbirlerini karşılıklı olarak 

desteklemelerini sağlayan bir süreci harekete geçirmiştir. Ne var ki, finansal 

sistemi desteklemek amacıyla kriz döneminin başlarında alınan ve 

uygulamaya konan standart-dışı önlemler, olağan koşullara dönülmesine 

karşın sürdürülürse, artık yararlı değil sakıncalı sonuçlar doğurabilecek bir 

nitelik taşımaktaydılar. Nitekim,  bir süre sonra Avro Bölgesi’nde de söz 

konusu olağanüstü önlemlerin rekabet eşitliğini bozan,  düşük maliyetle elde 

edilen kredilerin vâde yelpazesindeki tüm faiz oranlarını gereksiz ölçüde 

düşürerek varlıkların  piyasa fiyatlarını yapay  olarak şişiren, aşırı derecede 

risk üstlenme olasılığını arttıran ve hatta bazı finansal kurumların 

olumsuzluklarla karşılaştıklarında yalnız ve yardımsız bırakılmayıp 

desteklenecekleri düşüncesiyle, bilerek –isteyerek, zarar olasılığı fazlasıyla 

yüksek girişimlere yönelme eğilimlerini (moral hazard)  güçlendiren  etkiler 

yaratma gibi istenmeyen sonuçlar doğuracağından kaygı duyulmağa 

başlanmıştır. Kaldı ki, ekonomik krizle mücadele etmek üzere 

alınan/uygulanan önlemlerin birçoğu ülkelerin bütçelerine ve vergi 

                                                             
23 ATTINASI, 2010, s.14. 
24“Eurosystem Guiding Principles for Bank Support Schemes”, www.ecb.int, erişim 
20.04.2012; Commission Communication on the Treatment of Impaired Assets in the 
Community Banking Sector, OJ C 72 26 March 2009, s.1-22. 

http://www.ecb.int/
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yükümlülerine sürdürülmesi savunulamayacak yeni malî yükler getirmiş; 

buna karşılık bankaları, firmaları ve hatta hükûmetleri bilançolarını 

düzeltmeye ve güçlendirmeye yönlendirecek yerde düşük faiz oranlarının 

rahatlığına bağımlı kılmış bulunmaktaydı.  Avrosistemden kolayca ve düşük 

maliyetle likidite bulma olanağı, bir yandan bankalararası piyasada işlem 

hacminin daralmasına yol açıyor,  bir yandan da AMB’nın kriz döneminde 

bozulan para piyasasının etkilerini hafifletmek için üstlenmek zorunda 

kaldığı ve Avro Bölgesi gibi bir piyasa ekonomisinin ilkeleriyle 

bağdaşmayan bankalararası aracılık işlevini sürdürmesini gerektiriyordu.  

Kriz döneminde uzun süre uygulanan olağanüstü önlemlerin bazı olumsuz 

etkileri menkul kıymetler piyasalarında da ortaya çıkmıştır; örneğin, daha 

kolay ve daha büyük ölçüde likidite bulabilmeleri için bankaların yeniden 

finansman sağlama işlemlerinde teminat olarak gösterdikleri “kabul 

edilebilir” (eligible) varlıkların AMB tarafından çeşitlendirilmesi ve 

çoğaltılması, piyasada yeterli talebi olmayan varlığa dayalı menkul kıymet 

gibi finansal varlıkların piyasaya sunulmayıp teminat olarak Ulusal Merkez 

Bankalarına yatırılmaları; Devlet tahvilleri gibi en likit varlıkların ise özel 

repo işlemleri için elde tutulması sonucunu doğurmuştur. Olağan koşullara 

dönüldüğünde bankalar, likidite sağlamak için teminat olarak gösterdikleri 

zayıf nitelikli varlıkları geri almak ve piyasada yatırımcıya sunmak zorunda 

kalacaklar; belki olumsuz piyasa koşulları ile karşılaşacaklardır. Bu 

nedenlerle, ekonomik krizin olumsuz etkileri zayıfladıkca,  ekonomik ve 

malî koşullar iyileştiği oranda, krizle mücadele edebilmek için 

alınmış/uygulanmış olan standart-dışı önlemlerin finansal sistemlerde, 

dolayısıyla da reel kesimde yeni bir dengesizliğe yol açmadan, uygun bir 

zamanlamayla ve adım adım geri çekilmesini ve para politikasının elindeki 

normal araçların kullanımına dönülmesini sağlayacak kapsamlı bir 

programın, başka bir anlatımla, ekonomik krizden çıkış stratejisinin 

hazırlanmasına gereksinme duyulmuştur.   

Kriz döneminde alınan standart-dışı para politikası önlemlerinin 

standart önlemlerden farklılığını vurgulamak, başka bir deyişle AMB’nın 

krize tepkisini ve izlenmekte olan krizden çıkış stratejisini tarihsel bir 

perspektif içinde açıklayabilmek üzere, Avro Bölgesi’nde para politikasının 

olağan koşullardaki uygulanışı aşağıda kısaca ele alınacaktır. 

II. Avro Bölgesi ve Para Politikası: Her ülkenin Merkez Bankası gibi 

AMB da saptadığı öncelikli hedefine/hedeflerine ulaşabilmek için çeşitli 
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kanalları ve politika araçlarını kullanmaktadır;  bazıları merkez 

bankacılığının tarihsel evrimi sonunda ortaya çıkmış ve artık 

gelenekselleşmiş olan, bazılarını ise gereksinme duyuldukça gerçekleştirilen 

yeni hukuksal düzenlemelerin meydana getirdiği bu kanalların ve araçların 

tümü,  hep birlikte,  Avro Bölgesi’nde uygulanan  “tek para politikası”nın 

operasyonel çerçevesini oluşturmaktadır. Genel bir tanımla operasyonel 

çerçeve,  Merkez Bankasının para piyasasındaki faiz oranlarını yönlendirme 

ve likidite yönetimi için kullandığı araçlar dizisidir. Avrosistemin 

operasyonel çerçevesine, başlıca,  a) bankacılık kesimine açık piyasa 

işlemleriyle yeniden finansman sağlama (refinancing), b) kredi kurumlarını 

sürekli kolaylıklardan yararlandırma (standing  facilities) ve  c) belirlenen 

tutarda asgarî karşılık ayırma (reserve requirements) yükümlülüğü olarak 

adlandırılan üç öge vücut vermektedir. 
25

  

Bir bütün olarak ele alındığında Avro Bölgesi bankacılık sisteminde de,  

her hangi bir ülkenin bankacılık sisteminde olduğu gibi, toplam bir likidite 

açığı olduğu görülür. Bankacılık sistemi, toplumun nakit para talebine yanıt 

verebilmek, kredi kurumlarının birbirlerinden aldıkları borçları zamanında 

geri ödeyebilmelerini, parasal yetkililerce belirlenmiş kuralların öngördüğü 

zorunlu karşılıkları oluşturabilmelerini,  kısa vâdeli borçlarını her 

istendiğinde ödeyebilme olanağını elde bulundurmalarını sağlayabilmek için 

Merkez Bankasının dolaşıma çıkardığı paraya gereksinme duyar. Olağan 

dönemlerde AMB,  yukarda sözü edilen açık piyasa ya da yeniden 

finansman işlemleri (refinancing) yaparak bu gereksinmeyi karşılar.  Para 

piyasasına likidite sağlayan açık piyasa işlemlerinin, yöneldikleri amaçlar, 

düzenli aralıklarla ya da bir kereye özgü olarak yapılmaları ve 

gerçekleştirilirken izlenen usuller bakımından, a) yeniden finansman 

sağlayan, genellikle bir hafta vâdeli temel işlemler (main refinancing 

operation), b) yeniden finansman sağlayan daha uzun, genellikle üç ay 

vâdeli işlemler (longer-term refinancing operations), c) hassas âyar sağlayan 

işlemler (fine tuning operations) ve d) yapısal işlemler (structural 

operations)  olarak adlandırılan dört türü vardır
26

. Sözü edilen türlerden ilki, 

                                                             
25 Bk. “The operational framework of the Eurosystem: description and first assessment”, 
ECB, Monthly Bulletin, May 1999, Frankfurt am Main, s.29;  keza bk. “The Implementation 
of Monetary Policy since August 2007”, ECB, Monthly Bulletin, July 2009, Frankfurt am 
Main, s.75. Bu ögelere ilişkin açıklamalar için bk. ÇELEBİCAN, 2009, s.28 vd. 
26 H.K.SCHELLER, “The European Central Bank, History, Role and Functions”, 2nd Revised 
Ed., Frankfurt am Main, 2006, s.87. 
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finansal kesime aktarılan likiditenin büyük bölümünü sağlaması açısından en 

fazla öneme sahiptir ve bu niteliğiyle Avrosistemin en etkili para politikası 

aracıdır. Bu işlemler, merkezî değil dağıtık olarak, başka bir deyişle Üye 

Devletlerin ulusal merkez bankalarınca ya sabit faiz oranlı ya da değişken 

faiz oranlı ihaleler açmak suretiyle gerçekleştirilir. Sözü edilen ihale türünün 

ilkinde bankalar, ABM’nın önceden açıkladığı asgarî faiz oranını ödeyerek 

sağlamak istedikleri likidite miktarı, ikincisinde ise elde etmeği düşündükleri 

toplam likidite karşılığında ödemeğe razı oldukları azamî faiz oranı 

konusunda rekabet etme durumundadırlar. Değişken faiz oranlı ihalelerde 

Yönetim Kurulu, izleyeceği para politikasına ilişkin bir ipucu vermek isterse, 

bankaların ihalelerde teklif verirken altına inemeyecekleri asgarî bir faiz 

oranını (bid rate) ayrıca saptayabilmektedir. Her üç tür uygulamada da para 

piyasasına aktarılacak toplam likiditenin hacmini son çözümlemede AMB 

belirlemiş olmakta, toplamın kurumlar arasındaki dağılımını ise para 

piyasası gerçekleştirmektedir. Daha uzun vâdeli olan işlemler, finansal 

kesime likidite sağlayan kaynaklar arasında ikinci sıradadır ve gereksinme 

duyulan likiditenin piyasaya aktarılması için her hafta aynı işlemlerin 

tekrarlanmasını gereksiz kılar. Avrosistem, açık piyasa işlemlerini hassas 

âyar denilen olaya özgü (ad hoc) olarak da yapabilmektedir. Likiditeyi 

arttırıcı ya da azaltıcı yönde sonuçlar doğurabilen bu işlemler, özellikle, para 

piyasasında beklenmedik biçimde ortaya çıkan likidite dalgalanmalarının 

faiz oranları üzerinde yarattığı etkileri yumuşatmak üzere yapılmakta ve bir 

saat gibi son derece kısa bir süre içinde uygulamaya konulabilmektedir. 

Yapısal işlemler ise operasyonel çerçevenin Avrosisteme sağladığı bir başka 

olanaktır. Yapısal işlemler, Avrosistemin bankacılık sistemi karşısındaki 

yapısal likidite pozisyonunu, başka bir deyişle piyasanın uzun dönemdeki 

likidite hacmini düzenlemeye yöneliktir ve tersine işlemler yapılarak 

uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Ne var ki Avrosistem, bankacılık 

sisteminin yapısal likidite pozisyonunu düzenlemeyi hedefleyen yapısal 

işlemler yapmağa bugüne değin hemen hiç gereksinme duymamıştır. 

Özetlemek gerekirse denilebilir ki Avro Bölgesi bankacılık sistemi, 

likidite açığını Avrosistem’in sağladığı yeniden finansman olanakları ile 

kapatabilmektedir. Marjinal likidite sunucusu olarak Avrosistem, elindeki bu 

olanağı kullanarak para piyasasındaki faiz oranlarını yönlendirebilmekte ve 

‘para politikasının güdümünü’  getiri eğrisi üzerinden piyasaya 

aktarabilmektedir. Bir başka deyişle Avrosistem, açık piyasa işlemleri 



67 

yaparak para piyasasının likidite hacmini âyarlamakta
27

; faiz oranlarını 

yönlendirmekte ve ayrıca para politikasının yönelimine 
28

 ilişkin bazı 

ipuçlarını ortaya koymaktadır. 

Avrupa Merkez Bankaları Sistemi’nin (ESCB) statüsünü belirleyen 

Protokol’ün 19.cu maddesine göre, Avro Bölgesi’nde kurulmuş olan tüm 

bankalar, bilânçolarının belli kalemleri esas alınarak hesaplanacak asgarî 

tutarda karşılık ayırmakla yükümlüdürler. Avrosistem,  bir yandan, yaptığı 

işlemlerle Avro Bölgesi bankacılık sisteminin likidite açığını kapatırken, bir 

yandan da, Statünün bu hükmü uyarınca Avro Bölgesi’ndeki bankaların 

belirli bir süre içinde, bilânçolarında yer alan iki yıldan kısa vâdeli ve 

100000 avroyu aşan tutardaki pasif kalemlerin en az belli bir oranı kadar 

karşılık ayırmalarını ve bunları ülkelerindeki ulusal merkez bankalarına 

yatırmalarını zorunlu kılarak para piyasasında yapısal likidite darlığı 

yaratabilmekte ya da var olan darlığı arttırabilmekte ve elbette karşılık 

oranlarını düşürerek para piyasasına likidite rahatlığı sağlayabilmekte; bu 

yolla para piyasasında gecelik faiz oranını etkileyebilmektedir. 

Avrosistemde bankaların, (genellikle ayın 24’ünde başlayıp ertesi ayın  

23’ünde biten) bir  ay uzunluğundaki tesis dönemi (reserve maintenance 

period) içinde ayırmaları gereken zorunlu karşılıkların günlük tutarlarını 

değişik büyüklüklerde belirlemelerine izin verilmektedir. Ne var ki, bu 

olanaktan yararlanan bankaların ayırdıkları karşılıkların tesis dönemi 

içindeki ortalamasının AMB’nca belirlenen oranın altında kalmaması 

gerekmektedir. Avrosistemde bankaların ulusal merkez bankalarında tesis 

ettikleri asgarî karşılıklara para piyasasındaki kısa vâdeli faiz oranlarına çok 

                                                             
27 Avro Bölgesi bankacılık sisteminin operasyonel çerçevenin sağladığı olanaklardan ne 
ölçüde yararlandığı, Avrosistemin her hafta yayınladığı konsolide bilânçodan 
izlenebilmektedir. Bilânçonun aktif sütununda, diğerlerinin yanı sıra, AMB’dan bankacılık 
sistemine likidite aktaran kalemler, bilânçonun pasif sütununda ise sistemden likidite 
çekilmesine yol açan kalemler yer alır. Bilânçoda, Hükûmetlerce Avrosisteme yapılan tevdiat 
ve dolaşımdaki banknotlar gibi, parasal otoritelerin doğrudan kontrolü altında olmayan, fakat 
bankacılık sisteminin likiditesini etkileyebilen ve “otonom faktörler” olarak adlandırılan 
kalemler de vardır. Bir örnek olarak bk. “26 March 2008-Consolidated financial statement of 
the Eurosystem as at 21 March 2008” www.ecb.int/press/pr/wfs/2008/html/fs080326.en.html, 

keza, “Consolidated balance sheet of the Eurosystem”, 
www.bde.es/webbde/estados/.../e0801e.p..., erişim: 13.08.2012. 
28 Burada yönelim, stance karşılığı olarak kullanılmıştır. Sözlüklerde yönelim, kendi 
durumunu ya da bulunduğu yerin durumunu başka yerlere göre belirleme; “karşılaşılan 
karışık ve sorunlu durumlar karşısında belirlenen tutum; türlü ilişkiler içinde yer ve zaman 
seçme, koşulları değerlendirme konusunda bilinçli olarak davranma” olarak 
tanımlanmaktadır. 

http://www.ecb.int/press/pr/wfs/2008/html/fs080326.en.html
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yakın bir oranda faiz ödenmektedir. Ayrılan karşılıkların dönem başındaki 

ya da sonundaki tutarlarının değil, dönem içindeki ortalamasının dikkate 

alınmakta olması, asgarî karşılık sisteminin, para piyasasındaki faiz 

oranlarında istikrar sağlayan sonuçlar yaratmaktadır. Bankaların, 

karşılıklardaki günlük fazlalığı (tesis edilen karşılıkların, ayrılması zorunlu 

kılınmış olan karşılıkları aşan bölümü)  aynı dönemdeki günlük karşılık açığı 

(ayrılması zorunlu kılınmış olan karşılıkların tesis edilen karşılıkları aşan 

bölümü)  ile telâfi edebilmeleri, örneğin tatil dönemleri öncesinde ve 

sonrasında nakde olan talebin değişmesinden ileri gelen günlük likidite 

dalgalanmalarının şiddetini azaltmalarına olanak vermekte, dolayısıyla kısa 

vâdeli faiz oranlarında büyük değişmeler ortaya çıkmamaktadır. Ortalama 

alma (averaging) adı verilen bu olanaktan yararlanan bankalar, eğer gecelik 

faiz oranı, tesis döneminin geri kalan bölümünde geçerli olmasını 

bekledikleri gecelik faiz oranınından yüksek ise, zorunlu karşılıklarında 

geçici açık yaratarak, başka bir deyişle, karşılık ayırma yükümlülüklerini 

yerine getirmeyi erteleyip, bu maksatla kullanacakları fonları para 

piyasasında borç vererek; tersi durumlarda para piyasasından borç alıp 

karşılıklarda fazlalık yaratarak kâr elde edebilmektedirler. Gecelik faiz 

oranının bugünkü ve gelecekte ortaya çıkması beklenen düzeyleri arasındaki 

fark, kâr elde etme fırsatı yaratacağından, bankalarca başvurulan bu 

uygulamanın kuramsal olarak,  bugünkü ve beklenen faiz oranlarını 

eşitlemesi gerekir. Nitekim bankalar, zorunlu asgarî karşılıklarının yatırılan 

günlük tutarını kısa vâdeli faiz oranlarındaki değişmelerden en az 

etkilenecek ya da en fazla yararlanacak biçimde belirlemeye çalışırken 

gecelik para piyasası faizi ile politika faizi eşitlenmiş olmaktadır. Karşılık 

fazlasının karşılık açığı ile telâfi edilebilmesi, “zaman -içi arbitraj” 

(intertemporal arbitrage) yapılabilmesini sağlayarak bu sonucu 

yaratmaktadır. Karşılıkların tesis dönemi boyunca gecelik faiz oranının 

istikrarlı olmasını sağlayan zaman-içi arbitraj, Merkez Bankasının para 

piyasasına sık sık el atmasını da gereksiz kılmaktadır. Gerçekte de, Merkez 

Bankasının para piyasasının işleyişine sıklıkla ve değişik maksatlarla 

karışması, Merkez Bankasının ilgililere iletmek istediği uyarıların gözden 

kaçmasına yol açtığı ve para politikasının etkinliğini zayıflattığı için 

sakıncalı görülmektedir. Asgarî karşılık uygulamasının yarattığı ve Merkez 

Bankası açısından önem taşıyan bir başka sonuç, bankacılık sisteminin 

likidite açığını büyütmesidir. Bankacılık sisteminin likidite açığı büyüdükçe 

Merkez Bankasının para piyasasındaki faiz oranlarını yönlendirme 
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kaabiliyeti de artmaktadır. Bankaların ayırdıkları karşılıkları ulusal Merkez 

Bankalarında tutmak zorunda olmaları, Merkez Bankalarının sağladıkları 

yeniden finansmana olan gereksinmelerini arttırdığı gibi Avrosistemin 

operasyonel çerçevesi içinde yer alan likidite sağlayıcı araçların işlevleriyle 

tutarlı sonuçlar da yaratmaktadır. 

Sürekli kolaylıklar (standing facilities) Avrosistemin operasyonel 

çerçevesinde yer alan ve Avro Bölgesi’nde para politikasının uygulanmasına 

yardımcı olan bir başka araçtır. Sürekli kolaylıklar, bankaların çok kısa 

vâdeli likidite gereksinmelerini karşılayan marjinal borç verme kolaylığı 

(marginal lending facility) ile ellerindeki aşırı likiditenin getirisiz kalmasını 

önleyen tevdiat kolaylığı (deposit facility) adı verilen iki olanağı 

içermektedir. Bu olanakların ilki, Avrosistemince “kabul edilebilir" sayılan 

varlıkları teminat olarak gösterebilen bankaların ülkelerindeki ulusal merkez 

bankalarından, önceden belirlenmiş oranda faiz ödeyerek, bir gecelik 

vâdeyle borç alabilmeleridir.  Sözü edilen faiz oranı, piyasadan aynı vâdeyle 

alınacak borca uygulanandan oldukça daha büyüktür; bu nedenle de 

bankalar,  pahalı olan bu yola ancak son çare olarak başvururlar. İkinci 

olanak ise bankaların ellerindeki fazla likiditeyi yine bir gecelik vâdeyle 

ulusal merkez bankalarına mevduat olarak yatırmalarıdır. Ulusal merkez 

bankaları, yapılan tevdiata yine önceden ilân edilmiş olan ve para 

piyasasında aynı vâdeyle verilen borçlara uygulanandan oldukça küçük bir 

oranda faiz öderler; bu nedenle de bankalar, kasalarındaki fazla likiditeyi 

başka bir biçimde kullanmak olanağı bulamazlarsa tevdiat kolaylığından 

yararlanmak yoluna giderler. Sürekli kolaylıklara uygulanan faiz oranları bu 

alanda işlem yapma isteklerini önemli ölçüde kısıtlasa da bankaların sürekli 

kolaylıklardan yararlanmaları, kural olarak, sınırlandırılmamıştır; ne var ki 

AMB, gerekli gördüğünde bu olanakların kullanılmasını kısıtlama ya da belli 

koşullara bağlama yetkisini elinde bulundurmaktadır. Bankaların marjinal 

borç verme kolaylığından yararlanmaları, bir gecelik de olsa, para 

piyasasının likiditesini arttıran, tevdiat kolaylığından yararlanmaları ise 

piyasanın likiditesini azaltan sonuçlar yaratmaktadır. Bununla birlikte, 

normal koşullardaki ortalama günlük kullanım hacmi çok geniş olmadığı için 

sürekli kolaylıkların likidite üzerinde yaratabileceği etkiler, ayrıksı durumlar 

dışında, büyük boyutlara ulaşmamaktadır. Sürekli kolaylıkların asıl önemi, 

para politikasının uygulanması açısından ortaya çıkmaktadır.  AMB, her iki 

kolaylığa uygulanacak faiz oranlarını saptayarak gecelik faiz oranının 

serbestçe dalgalanma göstereceği alanın sınırlarını belirlemiş olmaktadır 
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Gecelik faiz oranı, bankaların zorunlu asgarî karşılıklarının arzıyla 

talebinin eşitlenmesi durumunda ortaya çıkan bir denge fiyatıdır. Bu fiyatı, 

zorunlu asgarî karşılıkları tesis etmek durumunda olan ticaret bankalarının 

fon talepleri ile parasal tabanı belirleme yetkisini tekel olarak elinde tutan 

merkez bankasının fon arzı arasındaki etkileşim belirlemektedir. Zorunlu 

karşılıklar “piyasası”nın düzenlenme biçimi ya da kurumsal özellikleri de 

gecelik faiz oranının hareketleri üzerinde etkili olan sonuçlar 

yaratabilmektedir.
29

Avro Bölgesi’nde bankalar, Avrosistemden sağladıkları 

olanaklara ek olarak, her ülkede olduğu gibi, kendi aralarında yaptıkları bir 

gecelik borç verme/borç alma işlemleriyle çok kısa vâdeli likidite 

                                                             
29 Gecelik faiz oranının gösterdiği hareketlilik, bir kaç nedenden dolayı önemsenmektedir. 
İlkin, genellikle bir çok parasal model  merkez bankasının bu faiz oranı üzerinde tam bir 
kontrole sahip olduğu kabulüne dayanmaktadır.  Bu modellerde para politikasının aktarım 

mekanizmasını harekete geçiren olgu, bir günden bir yıla kadar değişen vâde yapısına sahip 
para piyasasının kısa vâdeli ucunda arz ve talebe göre oluşan faiz oranının değiştirilmesidir. 
Ne var ki,  uygulamada söz konusu kontrol varsayıldığı ölçüde tam ve mükemmel 
olamayabilmektedir; Merkez Bankası para piyasasında faiz oranını oluşturan etkileşimin  arz 
cephesinde, çok etkili olsa da,mutlak bir kontrolü elinde bulundurmamaktadır. Dolayısıyla, 
parasal aktarım mekanizmasının ilk aşamasında zorunlu karşılıklar ile gecelik faiz oranı 
arasındaki ilişki öne çıkmaktadır. Öte yandan kısa vâdeli faiz oranı, uzun vâdeli faiz 
oranlarının oluşumunda açıklayıcı değişken olarak önemli bir işleve sahiptir; bu nedenle de 

getiri eğrisinin kısa ucunun, başka bir deyişle gecelik faiz oranının hareketlerinin iyi 
anlaşılması, öteki faiz oranlarının ve vâde yapısının açıklanmasında yardımcı olur; beklentiler 
ipotezine göre N-döneminin getirisi, kapsadığı her bir kısa dönemden gelecekte elde edileceği 
umulan, risk primine göre düzeltilmiş getirilerin ortalamasına eşittir. Kaldı ki, günümüzde 
kısa vâdeli faiz oranlarını faaliyet hedefi olarak benimsemiş olan bir çok Merkez Bankası 
gecelik faiz oranlarını belirleyen etkenleri araştırmaya doğal olarak gereksinme duymaktadır. 
Bk.Julius MOSCHITZ, “ The Determination of the Overnight Interest Rate in the Euro Area”, 
s.5, ECB Working Paper Series No 393,  Frankfurt am Main 2004. Nitekim, değinilen son 

nokta ile ilgili olarak Kanada Merkez Bankası Başkanı, ulaşmak istedikleri politika hedefinin 
tüketici fiyatlarındaki artışı %2 ile sınırlamak olduğunu; bu hedefe ulaşabilmek için gecelik 
faiz oranını bir araç gibi kullandıklarını; gecelik faiz oranı için önce bir hedef belirlediklerini 
ve Merkez Bankası’nın bilânçosu yoluyla bankalara gecelik fonlama olanağı sağlayarak bu 
hedefe erişebildiklerini belirtmiştir. “The Transmission Mechanism and the Effectiveness of 
Monetary Policy Actions”, Statement by Mark Carney, Governor of the Bank of Canada to 
the Standing Senate Committee on Banking, Trade and Commerce, 
http://www.bankofcanada.ca/monetary-policy-introduction/the-transmission-
mechanis...erişim.10.07.2012. Para piyasasındaki faiz oranı değişikliğinin, 10 yıl vâdeli 

Devlet tahvilinin getirisi ya da bankaların uzun vâdeli ikrazat faiz oranı gibi, çok uzun vâdeli 
faiz oranları üzerindeki etkisi doğrudan değil, dolaylıdır.  Söz konusu faiz oranları, 
ekonominin uzun vâdedeki büyüme ve enflâsyon trendlerine ilişkin beklentilerine büyük 
ölçüde bağlıdır; başka bir deyişle, Merkez Bankasının politika faiz oranını değiştirmesi, 
piyasanın uzun vâdeli ekonomik değişimlere ilişkin beklentisini değiştirmediği takdirde, çok 
uzun vâdeli faiz oranlarını etkilemez. H.K.SCHELLER,  2006, , s.78. 
 

http://www.bankofcanada.ca/monetary-policy-introduction/the-transmission-mechanis...erişim.10.07.2012
http://www.bankofcanada.ca/monetary-policy-introduction/the-transmission-mechanis...erişim.10.07.2012
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gereksinmelerini karşılayabilmekte, eğer varsa, sahip oldukları likidite 

fazlasından getiri elde edebilmektedirler. Esas itibariyle, işgününün sonunda 

bilânçolarını dengeleyebilmek için bankaların başvurdukları bir gecelik tüm 

işlemler ile Avrosistemin sürekli kolaylıklarından yararlanmak için yapılan 

işlemler, bir günden bir yıla kadar değişen vâdeli işlemlerin yapıldığı para 

piyasasının özel bir kesimini oluşturmaktadır. Avro Bölgesi’nde kredi 

kurumlarının bu kesimdeki davranışlarını, Avrosistemin para politikasına 

yönelik kuralları ve uygulamaları doğrudan etkilemektedir.  

1.Avro Bölgesi’nde Para Politikasının Aktarım Mekanizması: 

Sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ile düşük oranlı enflâsyonun nasıl 

gerçekleştirilebileceği konusuna ilişkin olarak son yıllarda yapılan 

tartışmaların merkezinde para politikası yer almaktadır. Günümüzde birçok 

politikacı gibi bir çok ekonomist de,  üretim hacmi ile fiyatlar genel 

düzeyinde istikrarı sağlama görevini para politikasına bırakmış 

görünmektedir.  Günümüzde fiyat istikrarını Merkez Bankalarının önde 

gelen uzun vâdeli hedefi sayan görüş Dünya’da ve Avro Bölgesi’nde genel 

kabul görmektedir.  Nitekim son ekonomik krizin öncesinde birçok ülkenin 

Merkez Bankası, ekonomilerinin fazlaca ısınmasından doğabilecek 

enflâsyon tehlikesinin önünü kesen (proactive) bir faiz oranı stratejisi 

izlemeyi yeğlemişlerdir; benzer, fakat tam tersi yöndeki faiz oranı stratejisi 

ise 2007 kriziyle birlikte uygulama alanına geçmiştir. Bu çabalarda başarılı 

olabilmek için parasal yetkililerin izledikleri politikanın zamanlaması ve 

ekonomi üzerinde yaratabileceği etkiler konusunda kusursuz bir 

değerlendirme yapabilmeleri; daha da önemlisi, parasal politikanın etkilerini 

ülke ekonomisine aktaran süreçlerin çok iyi kavranmış olması gerekir. Sözü 

edilen bu süreçlere para politikasının aktarım kanalları adı verilmektedir. 

2. Aktarım Kanalları: Bir ülkede parasal yetkililerce alınan para 

politikası önlemlerinin yaratabileceği etkiler, çeşitli vâdelere uygulanan faiz 

oranları, döviz kurları, varlıkların ve hisse senetlerinin piyasa değerleri gibi 

finansal fiyatlarda ve para arzı, toplam krediler, Devlet borçlanma 

senetlerinin arzı, yabancı para cinsinden çıkarılmış varlıklar gibi finansal 

niceliklerde ortaya çıkan değişmeler aracılığıyla ekonomiye aktarılır. Son 

yıllarda finansal fiyatlara duyulan ilginin artmış olması, kısmen de olsa,  

para talebi fonksiyonlarının istikrarına ilişkin tereddütlerin ortaya çıkması ile 
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bağlantılıdır. 
30

 Ne var ki, kısa vâdeli faiz oranlarının günümüzde ve her 

ülkede para politikasına ilişkin işaretler veren en önemli politika aracı 

olduğu göz önüne alınırsa, para politikası önlemlerinden doğabilecek belli 

başlı etkilerin ekonomiye, yine de, faiz oranı kanalıyla aktarıldığı 

söylenebilir. Nitekim, öteki ülkelerin Merkez Bankaları gibi Avrupa Merkez 

Bankası’nın da izlediği para politikasının ilk uygulama aşamasında kısa 

vâdeli faiz oranları yer almaktadır. 

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Antlaşmalarla kendisine 

tayin edilmiş olan fiyat istikrarını oluşturup orta vâdede sürdürme hedefine 

erişebilmek için gerekli gördüğü para politikasını uygulamak üzere, ilk önce,  

Banka’nın para politikasının yönelimine uygun temel faiz oranlarını 

belirlemektedir. Normal koşullarda bu oranlar, “yeniden finansman sağlayan 

temel işlemler” için Yönetim Kurulu’nun saptadığı asgarî faiz oranı  

(minimum bid rate), sürekli kolaylıkların bir türü olan “marjinal borç verme 

kolaylığı”nı kullananların, başka bir deyişle bir gecelik vâdeyle borç alan 

bankaların Avrosisteme ödemek zorunda oldukları faizin oranı ve “tevdiat 

kolaylığı”ndan yararlananlara, başka bir deyişle bir gecelik vâdeyle 

kendisine tevdiat yapan bankalara Avrosistemin ödediği faizin oranıdır. 

Asgarî faiz oranının (minimum bid rate) altında ve üstünde yer alan son iki 

oran, daha önce de değinildiği üzere, para piyasasında kısa vâdeli faiz 

oranlarının dalgalanmasını sınırlayan bir faiz koridorunun iki duvarını 

oluşturmaktadır. Para piyasasında kısa vâdeli faiz oranları yükselme 

eğilimine girdiğinde marjinal borç verme kolaylığından yararlanmaya 

yönelebilen bankaların Avrosisteme ödedikleri faizin oranı, para 

piyasasındaki faiz oranlarının erişebileceği en üst sınırı oluşturmaktadır. Para 

piyasasındaki faiz oranları çok düşerse bankalar,  ellerindeki fazla likiditeyi 

tevdiat kolaylığından yararlanarak Avrosisteme aktarmakta ve bu işlemlerde 

uygulanan faiz oranları,  para piyasasındaki kısa vâdeli faiz oranlarının 

inebileceği en alt düzeyi belirlemiş olmaktadır. Avrosistem, kısa vâdeli 

piyasa faiz oranlarını, para politikası işlemleri yapmak suretiyle bu 

koridorun sınırları içinde ve normal olarak asgarî faiz oranına (minimum bid 

rate) yakın bir düzeyde tutmağa çalışmaktadır. AMB’nın öncelikli hedefine 

uygun olarak fiyat istikrarının sürdürülmesine odaklanan para politikası 

                                                             
30“Report on Currency and Finance,” Reserve Bank of India, Annual Report (içinde) s.172, 
http://ribidocs.rbi.org.in/rdocs/publications/PDFs/59597,erişim. 28.07.2012, 
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kararları, öngördükleri temel faiz oranlarıyla para politikası yöneliminin ne 

olacağına ilişkin işaretleri de ortaya koymuş olmaktadır.  

Parasal tabanı (yüksek güçlü parayı)  (monetary base ya da high-

powered money) yaratma ve değiştirme tekelini elinde bulunduran tüm 

Merkez Bankaları gibi AMB da, gerek para piyasasının koşulları gerekse bu 

piyasadaki kısa vâdeli faiz oranları üzerinde çok güçlü etkiler meydana 

getirebilme olanağına sahiptir; başka bir deyişle AMB’nin ve öteki Merkez 

Bankalarının, para piyasalarında belli bir faiz oranını oluşturma gücü, kabaca 

‘dolaşımdaki para ile bankaların kendilerine yaptıkları tevdiatın toplamı’ 

olarak tanımlanabilecek olan para tabanının ekonomiye arzını tekel olarak 

elinde bulundurmakta olmalarından kaynaklanmaktadır. Merkez Bankaları, 

bu arada AMB, para piyasasındaki faiz oranlarını, salt piyasaya verdikleri 

likiditeyi arttırıp azaltmak suretiyle dolaylı olarak değiştirebildikleri gibi, 

tekellerinde tuttukları parayı likidite açığı olan özel kesimdeki finans 

kurumlarına ödünç olarak verirken kullanma fiyatını (faiz oranını)  doğrudan 

doğruya da belirleyebilmektedirler.  Para piyasasındaki faiz oranlarının 

Merkez Bankasınca değiştirilmesi, başlattığı süreç boyunca genel olarak 

ekonomiye, özel olarak fiyatlara ilişkin sonuçlar doğuran bir dizi etkileşime 

yol açar. Merkez Bankasının politika faiz oranlarını değiştirmesi, yeniden 

finansmanın bankalara olan maliyetini değiştirdiği için, sırasıyla, kısa vâdeli 

para piyasası faiz oranlarını ve ardından daha uzun vâdeli faiz oranlarını, 

arkasından, ev idarelerinin ve firmaların kullandıkları kredilere, bankaların 

verdikleri borçlara ya da kabul ettikleri mevduata uygulanan faiz oranlarını, 

dolayısıyla da ekonomideki tüketim, yatırım ve tasarruf etme kararlarını 

etkiler. Tüketicilerin, firmaların, yatırımcıların aldıkları bu kararlar, toplam 

talebi ve giderek fiyatları ve gelecekte fiyatların göstereceği gelişmelere 

yönelik beklentileri değiştirir. Hiç kuşkusuz, sözü edilen sonuçların 

doğabilmesi para politikası önlemlerinin nominal değil reel faiz oranlarında 

değişmeler ortaya çıkarabilmesine bağlıdır.  Ayrıca, beklentilerde ve 

tüketiciler ile yatırımcıların harcama kararlarında, dolayısıyla, toplam 

talepde değişmeler yaratan asıl etkenin, kısa vâdeli reel faiz oranlarının 

ardından, uzun vâdeli reel faiz oranlarında meydana gelecek değişmeler 

olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Fiyatların esnekliği ne kadar az ise 

Merkez Bankasının kısa vâdeli nominal faiz oranlarında yaptığı değişikliğin 

gerek kısa gerekse uzun vâdeli reel faiz oranlarına yansıması da aynı 

doğrultuda olur; örneğin, kısa vâdeli nominal faiz oranlarında bir düşüşe yol 

açan parasal genişleme, fiyatlar esnek değilse, gerek kısa gerekse uzun 
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vâdeli reel faiz oranlarını da düşürür. AMB’nın politika faiz oranlarını 

değiştirmesi, bankalara sağladığı ikiditenin maliyetini etkileyerek 

perakendeci bankacılıkta borç verme ve tevdiat işlemlerinde uygulanan faiz 

oranlarının yanı sıra, vâdeleri farklı olan tüm para piyasası araçlarının, döviz 

kurlarının ve varlıkların fiyatlarının da dolaylı olarak ve değişik ölçülerde 

etkilenmesine yol açmaktadır.  Para piyasasında oluşan yeni koşulların 

yarattığı bu etkilerin büyüklükleri, yönleri ve zamanı, genellikle finansal 

piyasaların yapısına ve piyasada faaliyet gösteren katılımcıların sahip 

oldukları ekonomik özelliklere, bu arada, bankaların tercih ettikleri hareket 

tarzına ve ellerindeki fazla likiditeyi bankalararası piyasada birbirlerine 

aktarmaya ne derece istekli olduklarına bağlıdır. Genellikle her iş gününün 

sonunda, Avrosistemin belirlediği zorunlu karşılıkları ayırdıktan sonra 

ellerinde likidite fazlası kalmış olan bankalar, zorunlu karşılık 

yükümlülüğünü yerine getirebilmek için likiditeye gereksinme duyan başka 

bankalara borç verirler. Ne var ki, bankaların birbirlerine duydukları güvenin 

zedelendiği dönemlerde ve ortamlarda politika faiz oranı ile para piyasasında 

oluşan faiz oranları arasındaki bağıntının zayıfladığı, hatta koptuğu 

görülebilmektedir. Bankalararası para piyasasında kredi arzı, katılımcılar 

arasındaki güven eksikliği yüzünden azalınca, bankalararası kredinin aktarım 

sürecinin başlangıç noktasındaki maliyeti doğal olarak artmakta ve 2007 

Ağustos ayından sonra olduğu gibi, AMB’nın para politikası yöneliminin 

öngördüğü düzeyin üstüne çıkabilmektedir.
31

 Kısa vâdeli faiz oranlarındaki 

değişmelerle başlayan ve sözü edilen ekonomik büyüklükler üzerinde 

değişmeler meydana getiren bu süreç, “faiz oranı kanalı” adıyla 

anılmaktadır. Piyasaya dayalı ekonomilerde bu kanal, öteki aktarım 

kanallarına oranla daha büyük bir öneme sahiptir. Faiz oranı kanalından 

kaynaklanan etkiler, finansal piyasalarda asimetrik bilgi akımı gibi rekabeti 

bozucu nedenler varsa daha büyük boyutlar kazanabilmektedir. Avro 

Bölgesi’nde ekonomi üzerindeki en büyük kaldıraç (leverage)  etkisine sahip 

olan 
32

 bu kanalın yanı sıra, para politikasının ulusal parayla yabancı paralar 

arasındaki değişim oranını ve ekonomideki aktiflerin piyasa değerini 

değiştiren etkilerini ekonomiye aktaran  “döviz kuru kanalı”  ve  “hisse 

senetleri fiyat kanalları”, “banka kredileri kanalı” ve “bilânço ya da özvarlık 

kanalı” olarak adlandırılan başka süreçler de vardır. Sözü edilen kanalların 

                                                             
31 “The ECB’s Response to the Financial Crisis”, 2010, s.62. 
32 Bk. “Recent Findings on Monetary Policy Transmission in the Euro Area”, ECB. Monthly 
Bulletin, October 2002, Frankfurt am Main, s.46. 
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hiçbiri ötekilerin varlığını engellemez; tam tersine kanallar arasında arasında 

etkileşim vardır. Her bir kanalın görece önemi, ekonominin parasallaşma ve 

dış âleme açık olma derecesi, finansal piyasaların gelişmişlik durumu, ev 

idarelerinin finansal sistemden ne ölçüde borç aldıkları,  para politikasının 

uygulanması sırasında hangi araçlardan yararlanılabildiği, maliye 

politikasının yönelimi gibi değişkenlere bağlı olarak gerek zaman içinde 

gerekse ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. 

Politika faiz oranlarındaki değişmeler, döviz kurlarını da 

etkileyebilmektedir. Ulusal para ile yabancı paranın görece fiyatlarını 

birbirleri cinsinden ifade eden döviz kuru, hem yurtiçindeki hem de yabancı 

ülkedeki parasal koşulların etkisi altındadır; dolayısıyla, politika faiz 

oranında yapılan değişikliğin döviz kuru üzerinde yaratacağı etki, her iki 

ülkedeki faiz oranlarına ve enflâsyona ilişkin beklentilere yakından bağlıdır 

ve politika faiz oranlarındaki değişmelere karşı duyarlık gösteren bu 

beklentilerin kendileri de oldukça belirsizdir. Bununla birlikte, ceteris 

paribus (tüm koşulların aynı kaldığı) varsayımı kabul edilirse, politika faiz 

oranlarında ortaya çıkan beklenmedik bir yükselişin, ilk ağızda, ulusal 

paranın yabancı ülkelerin döviz piyasalarında değer kazanmasına, faiz 

oranlarında beklenmeyen düşüşün ise ulusal paranın yabancı piyasalarda 

değer kaybetmesine yol açacağı söylenebilir. Ulusal paranın değer 

kazanmasının nedeni, yükselen faiz oranlarının ulusal para cinsinden 

çıkarılmış varlıkların getirisini yabancı para cinsinden çıkarılmış varlıkların 

getirine kıyasla yükseltmesi ve bunları yabancı yatırımcılar için daha çekici 

kılarak ülkeye yurtdışından döviz girmesine yol açmasıdır. Bu gelişme, 

yurtiçi fiyatlar üzerinde dolaylı ve dolaysız etkiler yaratır; ithal edilen 

malların fiyatları düşer, yurtdışından satın alınan mallların ve hizmetlerin 

miktarları artar; yabancı piyasalarda rekabet gücü azalan ulusal malları ihraç 

etmek zorlaşır; ithalât giderlerinin artması, ihracat gelirlerinin azalması 

yurtiçi toplam talebi düşürür.  Sözü edilen bu süreç, “döviz kuru kanalı” 

olarak adlandırılmaktadır.  

Hiç kuşkusuz, döviz kurundaki değişmelerin tümü değil ancak küçük 

bir bölümü politika faiz oranlarındaki değişiklikten kaynaklanmaktadır. 

Bununla birlikte, döviz kurundaki yükseliş ve düşüşler, yurtiçinde ve 

yabancı ülkelerde üretilen mallarla hizmetlerin göreceli fiyatlarında 

değişiklikler ve hemen olmasa da ulusal harcama kalıplarında değişme 

meydana getirebilmektedir. Ne var ki döviz kuru kanalı, büyük ve görece 
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olarak kapalı bir ekonomiye sahip olan Avro Bölgesi’nde uygulanan para 

politikasının aktarım mekanizmasında, küçük ya da dış âleme daha açık 

ekonomilerdeki kadar ağırlıklı bir yer tutmamaktadır. 

Parasal aktarım mekanizmasının hisse senetlerinin fiyatlarıyla ilişkili 

olarak etkiler yaratan iki kanalı daha vardır.  “Hisse senedi fiyat kanalı” 

olarak adlandırılan bu kanalların ilki J.Tobin’in “q” olarak adlandırılan 

yatırım kuramına dayanmaktadır. Tobin’in “q kuramı”na göre para 

politikası, hisse senetlerinin değerlenmesi yoluyla ülke ekonomisini etkiler. 

Bu kuramda firmaların piyasa değerlerini sermayenin yerine koyma maliyeti 

(replacement cost) ile bölerek bulunan katsayı olarak tanımlanmış olan “q” 

büyükse, firmaların piyasa fiyatı  sermayenin yerine koyma maliyetine 

oranla yüksek ; bir başka deyişle, yeni bir üretim birimi kurmanın ve techizat 

sağlamanın maliyeti firmaların piyasa değerlerinden daha düşük demektir. 

Böylesi bir durumda firmalar hisse senedi çıkarmak suretiyle, satın 

alacakları üretim biriminin ve techizatın maliyetine oranla daha yüksek bir 

fiyat elde etmiş olurlar; firmaların şimdi daha az hisse senedi çıkararak 

karşılığında çok daha fazla yatırım malı satın alabilmeleri yatırım 

harcamalarının artmasına yol açar; (q) küçükse firmaların piyasa değeri 

sermayenin maliyetine oranla daha aşağıda olacağından firmalar yeni yatırım 

malları yerine bir başka firmayı satın alarak mevcut sermayeyi ele geçirmeyi 

daha elverişli bulurlar; böylesi durumlarda yatırım harcamaları düşük olur.
33

  

Bu görüşün temelinde (q) katsayısı ile yatırım harcamaları arasında var 

olduğu düşünülen bir bağıntı yer almaktadır. Gerçekte de, parasalcı kurama 

göre, para arzı artınca tüketicilerin ve yatırımcıların ellerine tutmak 

istediklerinden daha fazla nakit geçer; tüketiciler ve yatırımcılar bu 

fazlalılığı harcamalarını arttırarak, bu arada menkul kıymetler satın alarak 

azaltma yoluna giderler;  artan talep yüzünden hisse senetlerinin fiyatları 

yükselir; (q) büyür; yatırım harcamaları artar.  

 Para politikasının etkilerini hisse senetleri fiyatlarındaki değişiklik 

yoluyla ekonomiye aktaran öteki kanal “servet etkisi” olarak anılmaktadır.  

Buna göre,  tüketim harcamalarını tüketicinin yaşam boyu sahip olduğu 

                                                             
33 J.TOBIN, “A General Equilibrium Approach to Monetary Theory”,  Journal of Money, 
Credit and Banking, February 1969.1.15-29, F.S.MISHKIN, “The Channels of Monetary 
Transmission: Lessons for Monetary Policy”, NBER Working Paper Series,Working Paper 
5464, Cambridge, February 1996, s.6’dan naklen, www.nber.org/papers/w5464, erişim 
25.05.2012 

http://www.nber.org/papers/w5464,%20erişim
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beşerî sermaye,  konut ve benzeri reel sermaye ile finansal servet gibi 

olanaklar belirler. Finansal servetin önemli bir bölümünü oluşturan hisse 

senetlerinin fiyatları yükseldiğinde tüketicilerin sahip oldukları servetin 

değeri de artmış olur; dolayısıyla tüketim harcamaları ve toplam talep artar. 

Tobin’in yukarda değinilen (q) kuramı, konut yapımına yapılan yatırım 

harcamaları açısından da açıklayıcıdır. Faiz oranlarının düşmesi, sabit getirili 

taşınmazların bu arada konutların piyasa değerinde yerine koyma maliyetine 

oranla bir yükselişe yola açar; yeni konutlar inşa etmek varolan konutları 

satın almaktan daha kârlı olacağı için konut yapımına yapılan harcamalar 

artar; toplam talep yükselir. 

Hisse senetleri ve tahviller gibi finansal araçlar ile taşınmazların 

fiyatlarında değişikliğe yol açan faiz oranlarındaki artışlar ya da azalışlar, 

evidareleri kadar firmaları da etkiler. Faiz oranlarının yükselmesi, firmaların 

bilânçolarındaki sabit getirili varlıkların piyasa fiyatlarını düşürür ve 

firmalarda nakit akımını azaltır. Bu gelişme, daha fazla krediye gereksinme 

duymalarına karşın firmaların özvarlıklarını ve borç alabilme kaabiliyetlerini 

olumsuz yönde etkiler; özvarlığın azalması firmaların borç alabilmek için 

gösterebilecekleri teminatı azaltır ve/veya teminatın kalitesini düşürür. Bu 

durum bankaların bu tür firmalara kredi açarken tersine bir seçim (adverse 

selection)  yapmalarına yol açabilir.  Finansal piyasalarda işleme 

başlanmazdan önce ortaya çıkan ve asimetrik bilgilenmeden, bir başka 

deyişle, taraflardan birinin doğru kararlar alabilmesi için ötekisi hakkında 

yeterli bilgiye sahip ol(a)mamasından kaynaklanan tersine seçim sorunu,  

aldıkları borcu geri ödememe riski en fazla olmalarına karşın bazı firmaların 

daha fazla istekli davranarak kredi müşterisi olarak seçilme olasılığını 

arttırmalarıdır. Tersine seçim, geri ödememe riskini arttırdığı için bankaların, 

finansal piyasalarda kredi değerliliği yüksek olan firmalara karşı da çekimser 

bir tutum izlemelerine; yatırımların finansmanı için daha az kredi 

vermelerine yol açar.  İşlemden sonra ortaya çıkan asimetrik bilgilenme de, 

tıpkı tersine seçim gibi, bankaların kredi açma kararlarını olumsuz yönde 

etkiler. Gerçekten de söz konusu durumda olan firmaların ortakları, firma 

iflâs ettiği takdirde artık fazla bir kayba uğramayacakları düşüncesiyle, 

bilerek-isteyerek aşırı riskler üstlenmeyi deneyebilirler; sonunda aldıkları 

borcu geri ödeyememe durumunda kalarak bankaları zarara uğratabilirler.  

Tüm bu nedenlerle risk primi ödemek zorunda kalan firmaların borçlanma 

maliyeti artar; firmalar yatırım kararlarını gözden geçirme zorunda kalırlar; 

yatırım harcamaları ve toplam talep olumsuz yönde etkilenir.  Özetlenen bu 
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sürece “özvarlık kanalı”
34

 ya da “bilânço kanalı”
35

 adı verilmektedir. Bu 

kesimde ele alınan aktarım kanalının yarattığı sonuçlar, firmaların nakit 

akımını etkileyen nominal faiz oranlarının değişmesi sonunda ortaya 

çıkmaktadır; oysa, daha önce değinildiği üzere, faiz oranı kanalı reel faiz 

oranlarını değiştirerek yatırım harcamalarını etkilemektedir.  

Son zamanlarda sıklıkla ele alınıp incelenen bir başka aktarım süreci, 

“risk- alma kanalı”dır. Buna göre para politikası, kredi açan bankaların risk 

alma güdülerini de etkileyebilmektedir. Para politikasının risk- alma kanalı, 

banka kredileri kanalına bir anlamda yakınlık gösterir. Ne var ki banka 

kredileri kanalı, para politikasının bankalarca açılan kredilerin miktarı 

üzerindeki etkisi üzerinde odaklanırken risk -alma kanalı, bankaların borç 

verirken üstlenmeyi göze aldıkları risklere para politikasının yaptığı etkiyi 

öne çıkarır. Risk-alma kanalı iki yoldan giderek sonuç doğurur. İlkin, 

genişletici para politikası, bir başka deyişle düşük faiz oranları, örneğin 

firmaların bilânçolarını olumlu etkileyerek hisse senetlerinin risklilik 

derecesini düşürür ve kredinin teminatı olacak varlıkların değerini yükseltir; 

bu değişikliklerin sürekli olacağına güvenen bankalar ve borçlular daha 

büyük riskler üstlenmeğe yönelirler. Öte yandan düşük faizler, örneğin 

Devlet borçlanma senetleri gibi güvenli fakat düşük getirili varlıklara oranla 

elde edilecek gelire ilişkin beklentilerin ve buna karşılık risklerin de daha 

yüksek olduğu varlıkları çekici kılar. Bu iki etki bankaları kredi açarken 

aradıkları standartları düşürmeye ve açtıkları kredi hacmini aşırı ölçüde 

arttırmaya yönlendirebilir; krediler, harcamalar ve toplam talep artış 

gösterir.
36

 Ne var ki, düşük faiz oranlarının çok uzun sürelerle yürürlükte 

kalmasının, bankalarda risk alma güdüsünü etkileyerek ekonomideki 

finansal istikrar üzerinde olumsuz sonuçlar yaratacağı genellikle kabul 

edilmektedir.  

Para politikasının ekonomiyi ve fiyatları etkilemekte kullandığı bu 

kanalların tümüne para politikasının aktarım mekanizması denmektedir. 

Aktarım mekanizması, Merkez Bankasının politika faiz oranlarını 

değiştirmesiyle başlayan ve perakende mal ve hizmet fiyatlarının 

                                                             
34 Bk. yuk. dipnot 31. 
35 F.S.MISHKIN, 1996, s.10. 
36 Bk.Leonardo GAMBACORTA,  “Monetary policy and risk- taking channel”, BIS 
Quarterly Review, December 2009,  s.43 vd. http://www.bis.org/pub/qtrpdf, erişim 
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değişmesiyle sona eren oldukça dolambaçlı sürecin adıdır. Aktarım 

mekanizması birçok aşamadan geçen, çok sayıda bireyin, firmanın, kurumun 

eylemlerini kapsayan, önceden kolayca kestirilemeyen zaman aralıklarını 

(time lags) içeren, uzun, dolayısıyla yapısal ve teknolojik değişikliklerin, 

olası dış şokların etkilerinden kaçamayan bir süreçtir; bir başka deyişle, 

büyük ölçüde belirsizlikler içermektedir. Bu nedenle para politikasının 

etkilerini önceden kesinlikle öngörebilmek olanaksız olmasa da çok zordur.
37

  

Para piyasasının düzgün ve düzenli biçimde faaliyet göstermesi, 

yukarda sözü edilen faiz oranı kanalının etkinliği açısından büyük öneme 

sahiptir. Özellikle, Avro Bölgesi’nde gerek kurumsal gerekse bireysel olarak 

borç alma/borç verme işlemleri, halâ ve çok büyük ölçüde bankacılık 

kesiminin aracılığıyla gerçekleştirildiği için, reel kesimin fonlama 

gereksinmesini karşılayan perakende bankacılıkta uygulanan faiz oranları 

para politikasının aktarımında önemli bir role sahiptir; bankaların ev 

idarelerine ve firmalara verdikleri kredilere ve onlardan topladıkları 

mevduata uyguladıkları faiz oranları ise, bankacılık sisteminin yeniden 

finansman sağlama koşullarıyla doğrudan
38

 ve para piyasasındaki faiz 

oranları ile dolaylı olarak ilişkilidir. 

                                                             
37“ Monetary Policy Transmission in the Euro Area”, ECB.  Monthly Bulletin, July 2000, 
Frankfurt am Main, s.43-44. 
38 Yeniden finansman sağlama koşulları, para politikasının aktarımında giderek daha büyük 
bir önem kazanmış bulunmaktadır. Finansal yeniliklerin (financial innovations), özellikle de 
menkulkıymetleştirmenin yaygın biçimde uygulamaya geçirilmiş olması, bankaları finansal 
piyasadan yaptıkları fonlamaya daha fazla ağırlık vermeğe yönlendirmiş; dolayısıyla 
bankalararası piyasalardaki finansman koşullarında meydana gelen değişiklikler karşısındaki 

kırılganlıklarını arttırmıştır. Sözü edilen yenilikler, gerek kurumların gerekse yatırımcıların, 
para piyasasında ‘varlığa dayalı kısa vâdeli borç senetleri’ni satarak fonlama yapabilmelerine 
olanak vermekte ve elde edilen fonlar genellikle uzun vâdeli varlıklara yatırılmaktadır; hatta, 
bankalararası piyasada menkulkıymetleştirilmiş teminatlar karşılığında kredi alındığı 
görülmektedir. Bankaların fonlama maliyetleri ve dolayısıyla bireysel kredi faiz oranları, 
bankalararası teminatlı kredi piyasasında, ipotek teminatlı tahvillerde (covered bonds), 
piyasadaki varlığa dayalı menkul kıymetler gibi ‘yapılandırılmış finans ürünleri’nde 
(structured  finance products) meydana gelen  gelişmelere karşı artık daha duyarlı duruma 
gelmiştir. Sonuç itibariyle, sözü edilen menkul kıymetlerin piyasa değerlerinde ya da 

piyasadan elde edilebilirliğinde ortaya çıkabilecek anî ve/veya aşırı değişiklikler, bankaların 
fonlama koşulları ve elbette banka kredilerinin reel ekonomiye arzı ve arz fiyatları üzerinde 
ciddî olumsuz etkiler yaratabilecek bir istidada sahiptir. Buna karşılık, bankaların mevduat 
dışındaki fonlama kaynaklarına gittikçe daha fazla başvurmaları, politika faiz oranındaki 
değişikliğe tepki olarak kredi hacmini ayarlamak gibi  (faiz dışı) öteki aktarım kanallarının 
önemini azaltmaktadır. Sıkı para politikası uygulamasında politika faiz oranının 
yükselmesinin ardından mevduat daha yüksek getirisi olan varlıklara kaydığından bankalar,  
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Her ne kadar politika faiz oranlarındaki bir değişikliğin, bazılarını 

gecikerek olsa da,   öteki tüm kısa vâdeli faiz oranlarının aynı yönde 

değişmesine yol açtığı gözlemlenebilmekte, ancak,  daha uzun vâdeli faiz 

oranları üzerindeki etkisi bazı durumlarda ters yönde olabilmektedir.  Bunun 

nedeni, uzun vâdeli faiz oranlarının kısa vâdeli câri faiz oranları ile gelecekte 

oluşması beklenen kısa vâdeli faiz oranlarının ortalamasından 

etkilenmesidir
39

; bu ortalama, politika faiz oranındaki değişikliğin 

gelecekteki faiz oranlarına ilişkin beklentiler üzerindeki etkisinin yönüne ve 

ölçüsüne bağlı olarak değişmekte, dolayısıyla uzun vâdeli faiz oranlarındaki 

değişikliğin yönü ve boyutu farklı olabilmektedir; örneğin, politika faiz 

oranının yükselmesi, gelecekte enflâsyonun ve ardından faiz oranlarının 

düşeceği beklentisine yol açabilmekte ve böyle durumlarda politika faiz 

oranlarının yükselmesine karşın uzun vâdeli faiz oranları düşüş 

gösterebilmektedir. Para politikası,  gelecekte ortaya çıkabilecek 

enflâsyonun oranına ilişkin beklentileri yönlendirebildiği ölçüde orta ve 

uzun vâdeli faiz oranlarını ve fiyat hareketlerini etkileyebilmektedir.  Kredi 

değerliliği yüksek olan Merkez Bankaları, fiyat istikrarının süreceğine ilişkin 

güçlü beklentiler yaratarak enflâsyon ya da deflâsyon kaygılarının yaratacağı 

olumsuzlukları önleyebilmektedir. Öte yandan, politika faiz oranlarında 

yapılan değişikliklerin kalıcı olacağı beklentisi varsa uzun vâdeli faiz 

oranlarının, genellikle, kısa vâdeli faiz oranları ile aynı yönde değiştiği; buna 

karşın,  yapılan değişikliğin kısa sürede tersine dönmesi bekleniyorsa, uzun 

vâdeli faiz oranlarının önemli ölçüde etkilenmediği gözlemlenmektedir.
40

 

Para piyasası faiz oranlarındaki değişmelerin, örneğin 10 yıllık Devlet 

tahvillerinin getirileri, uzun vâdeli banka kredilerine uygulanan faiz oranları 

gibi çok uzun vâdeli faiz oranları üzerindeki etkisi ise, daha önce de 

değinildiği üzere, oldukça dolambaçlı biçimde ortaya çıkmaktadır. Bu 

                                                                                                                                               
mevduat çekilişini başka kaynaklardan karşılayamazlarsa, kredilerini daraltmak yoluna 
gitmektedirler; banka bilânçolarının pasif sütununda ortaya çıkan kısıt, sonunda, banka 
bilânçolarının aktifinde yer alan kredilerinin daralmasına yol açmaktadır. Finansal piyasadan 
fonlama yapma eğilimi, yeni birçok finansal aracın ve finansal piyasalarda yeni oyuncuların 
ortaya çıkmasıyla birlikte, aktarım sürecinde finansal piyasanın başka kesimlerinin de önem 

kazanmasına neden olmuştur. Bk. “The ECB’s Response to the Financial Crisis”, 2010, s.62-
63. 
39 Bugün satın alınan uzun vâdeli senedin finansal getirisinin, yatırımcıların vâdesini sürekli 
olarak yenileyerek aynı süre içinde elde tutacakları kısa vâdeli bir senetten elde etmeği 
umdukları finansal getirilerin ortalamasından daha az olmamasını, para piyasasındaki arbitraj 
olanakları sağlar. Bk.Benoît COEURE, 2012, s.1. 
40 “Monetary Policy Transmission in the Euro Area”, s.48. 
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oranlar, ekonomideki uzun dönemli büyüme ve enflâsyon eğilimlerine ilişkin 

beklentilere büyük ölçüde bağımlıdır.  Bir başka deyişle,  Merkez 

Bankası’nın kısa vâdeli faiz oranlarını değiştirmesi, sözü edilen eğilimlere 

ilişkin piyasa beklentilerinde değişikliğe yol açmadığı takdirde, çok uzun 

vâdeli faiz oranlarını normal olarak etkilemez.
41

 

Politika faiz orandaki değişmeler, tahviller ve hisse senetleri gibi 

menkul kıymetlerin, varlıkların piyasa değerlerini de etkileyebilmektedir. 

Bilindiği üzere, tahvillerin fiyatı ile uzun vâdeli faiz oranları arasında ters 

yönlü bir ilişki vardır; uzun vâdeli faiz oranlarının yükselmesi tahvillerin 

piyasa değerlerinin düşmesine yol açar; faiz oranlarının düşmesi ise 

tahvillerin piyasa değerini arttırır. Sabit getirili diğer varlıklar için de aynı 

gözlem geçerlidir. Tüm öteki koşullar, özellikle enflâsyon beklentileri, aynı 

kaldığı takdirde faiz oranlarının yükselmesi hisse senetleri gibi uzun vâdeli 

yatırım araçlarının fiyatlarını da düşüş yönünde değiştirebilir. Bunun nedeni, 

hisse senedinden gelecekte elde edilmesi beklenen getirilerin daha büyük bir 

rakamla iskonto edilmesi, dolayısıyla gelecekte elde edilmesi umulan 

getirilerin bugünkü değerinin küçülmesidir.
42

 

Para politikasının etkinliği, alınan güncel önlemler kadar, piyasanın 

gelecekteki politikaya ilişkin beklentilerine de yakından bağlıdır. Başarılı bir 

para politikası, gecelik faiz oranlarını salt belirleyip etkin biçimde 

uygulamakla yetinemez; bunun da ötesinde,  piyasanın faiz oranları, 

enflâsyon ve gelirler gibi temel değişkenlerin gelecek yılda ve sonrasında 

nasıl bir gelişme göstereceğine ilişkin beklentilerini de şekillendirmek 

zorundadır. Buna karşılık politika faiz oranlarının değişmeleri, ekonominin 

reel kesimindeki faaliyetlerin gelecekteki gidişatına ilişkin beklentileri ve 

beklentilere duyulan güveni etkileyebilmektedir. Bu etki, finansal piyasalar 

bakımından olduğu kadar, beklentilerin önemli olduğu her alanda, örneğin 

yapılacak yatırım harcamalarını, tasarrufları, toplu sözleşmelerle 

kararlaştırılan ücret oranlarını belirlerken dikkate alınması gereken sonuçlar 

yaratabilmektedir. 

3. Para Politikasının Ekonomideki Harcama Kararları Üzerindeki 

Etkileri:  İlkin faiz oranlarındaki, ardından varlıkların fiyatlarındaki ve döviz 

kurlarındaki değişiklikler, evidarelerinin ve firmaların harcama kararlarını 

                                                             
41  H.K.SCHELLER, 2006, s.78. 
42 Bank of England Monetary Policy Committee, s.4. 
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belli ölçülerde ve belli yönlerde etkileyerek toplam talep, istihdam hacmi, 

fiyatlar genel düzeyi gibi makroekonomik büyüklüklerde değişmelere yol 

açabilmektedir. Uygulamada parasal politika değişikliklerinin  ev idarelerini 

çeşitli yollarla ve doğrudan etkileyebildiği görülebilmektedir.. Tasarruflara 

ve alınan borçlara uygulanan faiz oranlarının değişmesi, örneğin yükselmesi, 

tasarruf edenlerin harcanabilir gelirlerini, buna karşılık kredi kullananların 

giderlerini arttırmakta, tüketim ve/veya borçlanma kararlarının 

değiştirilmesine neden olmaktadır. İkinci olarak, uzun vâdeli faiz 

oranlarındaki değişmeler, aktiflerin değerini artırarak ya da düşürerek, başka 

bir deyişle servet etkisi yaparak tüketim harcamalarının artmasına ya da 

azalmasına yol açabilmektedir. Üçüncü olarak, döviz kurunun değişmesi, 

yabancı kökenli ve ulusal malların oransal fiyatlarını değiştirerek harcama 

kalıplarını ve büyüklüğünü etkiyebilmektedir. Özetle, tüm öteki koşullar, 

özellikle de beklentiler ve bunların oluşacağına ilişkin değişikliğe, döviz 

kurlarının artması harcamaların yabancı mallardan yurtiçinde üretilen 

mallara doğru kaymasına yol açabilmektedir. 

Faiz oranlarındaki değişmeler, özel kesimin bir başka önemli harcama 

grubu olan firmalar üzerinde de etkili olmaktadır.  Doğal olarak, gerek bu 

etkiler gerekse etkilerin şiddetleri ve boyutları, firmanın faaliyet konusuna, 

büyüklüğüne ve erişebildiği finans kaynaklarına göre değişebilmektedir.  

Politika faiz oranındaki bir yükseliş,  firmaların borçlanma maliyetlerini 

arttırmakta, kârlarını azaltmakta, yatırım yapabilmek için elde edilmesi 

zorunlu görülen asgarî getiri miktarını yükseltmekte; dolayısıyla,  bu getiriyi 

sağlayamayacağı düşünülen yatırımlardan vaz geçilmesine neden 

olmaktadır. Aynı şekilde faiz oranlarındaki artış, firmaların genellikle banka 

kredileri ile finanse ettikleri ve şimdi maliyeti yükselmiş olan envanter 

yatırımlarını azaltmalarına da yol açmaktadır. Yükselen faiz oranları, 

firmaların ellerindeki aktiflerin (varlıkların) piyasa değerini düşürmekte, 

bunları teminat göstererek kredi almalarını zorlaştırmakta; çalıştırdıkları işçi 

sayısını arttırma konusunda çekingen davranmaları, tam tersine, iş saatlerini 

ve çalışan işçi sayısını azaltma olanaklarını aramaları gibi sonuçlar 

doğurabilmektedir. Toplam talepdeki değişiklikler, emek piyasasına da 

yansıyabilmekte, ücret oranları toplu sözleşmelerle belirlenirken önemli bir 

değişken olarak göz önünde tutulmaktadır. Hiç kuşkusuz, faiz oranlarındaki 

düşüş, değinilen olasılıkların tam zıddı olan bir görünüm ortaya 

çıkarabilmektedir. Faiz oranlarındaki yükseliş, ekonomideki salt kredi 

talebini değil, kredi arzını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 
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Oranlardaki artış, alınan borçların geri ödenmemesi riskini yarattığı ya da 

arttırdığı ölçüde bankalar,  yeni krediler açarken daha dikkatli davranmakta, 

açılmış kredilerin vâdelerini uzatmaktan kaçınmakta, belki geri ödemelerin 

erkene alınmasını sağlamağa çalışmaktadırlar. Sonuçta, bazı firmalar ya da 

ev idareleri tüketim ya da yatırım tasarılarının gerçekleştirilmesini ertelemek 

zorunda kalmaktadırlar.  Öte yandan, döviz kurundaki artış ya da azalış, 

değişikliğin yönüne bağlı olarak firmaların yurtiçindeki ve/veya 

yurtdışındaki rekabet edebilme gücünü etkileyebilmekte, dolayısıyla da artan 

ya da azalan ihracat gelirleri toplam talep üzerinde olumlu ya da olumsuz 

sonuçlar yaratabilmektedir. Özetlemek gerekirse denilebilir ki, politika faiz 

oranı, ev idarelerinin ve firmaların harcama kararlarını etkileyerek 

ekonomideki toplam harcamaların büyüklüğünü değiştirmiş olmaktadır. 

Ev idarelerinin tüketim harcamaları, firmaların yatırım harcamaları, 

Devletin harcamaları ve ihracat/ithalât farkının toplamı, bilindiği üzere, 

piyasa fiyatlarıyla hesaplanmış gayrısâfî yurtiçi hasılayı meydana getirmekte 

ve ekonomideki toplam talebi oluşturmaktadır. Faiz oranındaki değişmenin 

ardından toplam talepde ortaya çıkan artış ya da azalış, para politikasındaki 

değişikliğin doğrudan etkilemediği kesimleri, firmaları ve kişileri dolaylı 

olarak ilgilendiren sonuçlar da yaratabilmektedir; örneğin, faiz oranlarının, 

varlıkların piyasa değerlerinin ya da döviz kurlarının değişmesinden 

doğrudan doğruya etkilenmeyen bir firma, ev idarelerinin harcamalarındaki 

ya da ürettiği ara malları satın alan başka firmaların ürünlerine olan 

talebindeki değişiklikten etkilenebilmektedir.  

Para politikası, temelde, toplam talebi etkilemek suretiyle amaçlarına 

ulaşmağa çalışır; buna karşılık, ekonominin toplam arz yanı üzerinde büyük 

bir etkiye sahip değildir. Ekonomide toplam arzı belirleyen etkenlerin 

başlıcaları sermaye birikimi, işgücünün hacmi ve nitelikleri, teknoloji ve 

bilinen doğal kaynakların boyutlarıdır ve bunlar ancak orta ve uzun vâdede 

değiştirilebilirler.  Uzun vâdede para politikası bu değişkenler üzerinde 

doğrudan etkili olamaz. Kısa vâdede toplam arzın büyüklüğü önemli ölçüde 

değiştirilemediğine göre, toplam talebin para politikası eliyle arttırılması ya 

da azaltılması ancak fiyatlar genel düzeyinin yükselmesi ya da düşmesi 

sonucunu verir.  Uygulanan para politikası önlemlerinin etkileri zaman 

içinde giderek zayıflayıp sona erdiğinde malların ve hizmetlerin fiyatları ile 

ücretler yeni düzeylerinde istikrar bulmuş, reel GSYİH potansiyel düzeyine 

dönmüş, reel faiz oranları ve reel döviz kurları ekonominin temel 
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büyüklükleri ile uyumlu duruma gelmiş olur. Para politikası uzun vâdede 

malların ve hizmetlerin nominal ya da parasal değerlerinin, başka bir deyişle, 

ekonomideki fiyatlar genel düzeyinin oluşması üzerinde etkilidir. Ters 

yönden bakıldığında para politikasının uzun vâdede paranın değerini 

etkilediği, enflâsyonun bu anlamda parasal bir olgu olduğu söylenebilir. 

Bununla birlikte para politikasında yapılan değişiklikler, kısa ve orta vâdede 

ekonominin reel kesimindeki faaliyetler üzerinde bazı etkiler 

yaratabilmektedir. Her ne kadar para politikası uzun vâdede fiyatlar genel 

düzeyi üzerindeki başat belirleyici ise de, faiz oranlarındaki değişmeden 

başlayıp ekonomide ortaya çıkan son değişikliklere kadar uzanan nedensellik 

zinciri boyunca para politikası kısa vâdede de etkili olabilecek potansiyele 

sahiptir.  

4. Para Politikası Aktarım Mekanizması ve Finansal Krizler:  Aktarım 

mekanizmasının kanalları, para politikasının öngördüğü etkileri finansal 

piyasalar aracılığıyla reel ekonomiye ileten süreçlerdir; para piyasasının ve 

daha uzun vâdeli finansal araçlar piyasasının arızasız işlemesi,  Merkez 

Bankalarının belirlediği politika faiz oranlarının etkili olabilmesi açısından 

büyük öneme sahiptir. Ne var ki, finansal kriz ortaya çıktığında, finansal 

piyasaların birbirleriyle bağıntısı zayıflar ya da kopar, asimetrik bilgi sorunu 

çok büyük ölçüde ağırlaşır, dolayısıyla da finansal piyasaların görevlerini 

gerektiği gibi yerine getirmeleri, fonları en üretken yatırım alanlarına ve 

konularına etkin biçimde yönlendirebilmeleri güçleşir. Böylesi durumlarda 

para politikasının standart önlemleri, örneğin sadece temel faiz oranlarının 

değiştirilmesi, para politikası yöneliminin bankalara ve ardından reel 

ekonomiye etkin biçimde aktarılmasını sağlamağa yetmeyebilmektedir. 

Nitekim AMB, 2007 yılının ortalarında ortaya çıkan kargaşa döneminde 

benzeri bir durumla karşı karşıya kalmış ve para piyasalarının işlevlerini 

neredeyse yitirmekte olması,  fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin 

beklentileri Banka’nın salt faiz oranlarını düzenleyerek etkileyebilme 

gücünü zayıflatmıştır. AMB, 2008 yılı Ekim ayı başında yeniden finansman 

sağlayan temel işlemlere uyguladığı asgarî faiz oranında 50 baz puan indirim 

yapmış, aynı yılın Kasım ayında yine 50 baz puan,  Aralık ayında 75, ertesi 

yılın Ocak ve Mart aylarında tekrar 50’şer ve nihayet Nisan ve Mayıs 

aylarında 25’er baz puan azalış yaparak temel faiz oranını %1’e 

düşürmüştür.
43

 AMB, 2008 yılı Ekim ayı ile 2009 yılı Mayıs ayı arasında 

yeniden finansman sağlayan temel işlemlere (main refinancing operations) 

                                                             
43 Bk.Annexes “Chronology of Monetary Policy Measures of the Eurosystem”, ECB: 
Monthly Bulletin March 2010, Frankfurt am Main, s. I-III. 
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uyguladığı faiz oranlarını 325 baz puan azaltmış olmasına karşın, aktarım 

sürecinin önündeki engeller,  para politikası yönelimindeki bu uyarlayıcı 

değişikliğin ev idarelerine ve finansal olmayan kurumlara yansımasını bir 

ölçüde de olsa önlemiş; bir başka deyişle, faiz oranı kanalı etkisiz kalmıştır. 

Üstelik, Devlet tahvilleri piyasasında ortaya çıkan olumsuz gelişmeler, bu 

senetlerin getirileri bazı başka varlıkların fiyatlarını da belirlediği için, para 

politikasının yaratabileceği etkilerin engellenmesi ve krizin başka piyasalara 

atlaması tehlikesini yaratmıştır.  Öte yandan, sermaye ve likidite 

kaynaklarına ulaşmakta güçlüklerle karşılaşmaları bankaların 

bilânçolarındaki aktif kalemler üzerinde baskılar meydana getirmiş, 

açacakları kredinin teminatı olarak gösterilen Devlet tahvillerinin piyasa 

değerlerinin düşmesi de ayrıca eklenince, verdikleri kredilerin anî ve büyük 

ölçekte azalmasına yol açmış; sonuçta banka kredileri kanalının tıkanması 

tehlikesi ortaya çıkmıştır. Hisse senetleri ile reel varlıkların fiyatlarındaki 

düşüş ve daralan konjonktür, bankaların kredi müşterilerinin gerek kredi 

değerliliğini gerekse teminat gösterebilme güçlerini olumsuz etkilemiş ve 

aktarımın bilânço kanalından gerçekleşmesini zorlaştırmıştır. Nihayet 

finansal sistemde kriz öncesi görülen aşırı risk alma eğilimi, gerek 

bankaların ve öteki aracı finansal kurumların gerekse yatırımcıların risk 

algılarında büyük dalgalanmalar yaratarak finansal sistemi her türlü riskten 

kaçınma noktasına kadar getirmiş, ekonomideki girişim faaliyetlerinin 

finansmanı için kredi bulmayı son derecede zorlaştırmış, aktarım 

mekanizmasının “risk alma kanalı” olarak adlandırılan sürecini neredeyse 

işlevini yapamaz duruma sokmuştur. Söz konusu olağanüstü koşullarda para 

politikası aktarım mekanizmasının yeniden ve eksiksiz olarak 

canlandırılabilmesi ve fiyat istikrarının orta vâdede sürdürülebilmesi için 

AMB, temel faiz oranlarında gerçekleştirdiği indirime ek olarak, finansal 

krizin her aşamadaki şiddetine göre değişen ve “güçlendirilmiş kredi 

desteği” (enhanced credit support )  başlığı altında toplanan bir dizi standart-

dışı önlemi ard arda uygulamaya koymuştur. Bu önlemlerin bir çoğu parasal 

politikanın operasyonel çerçevesinde büyük değişiklikleri gerektirmeyecek 

fakat, mevcut uygulamanın parametrelerininde ayarlamalar yapılarak 

gerçekleştirilecek nitelikte olup bankaların fonlama koşullarını 

kolaylaştırarak özel kesime,  özellikle ev idarelerine ve kuruluşlara daha 

fazla kredi açmalarını desteklemeyi ve krizin piyasalara sıçramasını 

sınırlamayı amaçlamaktaydı.
 44

 

                                                             
44 “The ECB’s Non-Standart Measures- Impact and Phasing Out”,  ECB: Monthly Bulletin, 
July 2011, Frankfurt am Main,  s.55. 
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“Güçlendirilmiş kredi desteği, kredi akışını salt politika faiz oranının 

düşürülmesiyle gerçekleştirilebilecek olanın daha üstünde ve ötesinde 

arttırmak üzere alınan, özel ve öncelikle bankalara yönelik önlemler” 

toplamı olarak tanımlanmıştır.
45

 Zamanın AMB Yönetim Kurulu Başkanı 

tarafından “politika aletleri kutusu” olarak adlandırılan bu destek, Avro 

Bölgesi’nde firmaların ve ev idarelerinin başvurdukları, başka bir deyişle 

reel ekonomiyi finanse eden ana kaynak olmaları ve kriz döneminde özel 

politikalarla sağlanmış kredi desteği almağa büyük gereksinme duymaları 

nedeniyle bankalar üzerinde odaklanmışdır. Gerçekten de Avro Bölgesi’nde 

finansal olmayan kurumların kullandıkları dış finansmanın belli başlı 

bölümü bankacılık kesiminden sağlanmaktadır. Ayrıca bankalar, Avro 

Bölgesi ekonomisi içinde büyük bir yer tutan “küçük ve orta büyüklükteki 

işletmeler”e (Kobiler) finansman sağlamaları açısından da önem 

taşımaktadır. Bu nedenler, krizin özel koşullarında iki noktanın öne 

çıkmasına yol açmıştır. İlkin,  krizden doğan sistemik likidite tehdidi 

karşısında merkez bankalarından sağlayabilecekleri likiditeye bankaların 

daha büyük ölçekte ve daha çabuk ulaşabilmelerine elverecek önlemlere 

gereksinme duyulmuştur; ikinci olarak, uluslararası düzlemde bankalararası 

döviz piyasalarına erişmekte güçlüklerle karşılaşan Avro Bölgesi 

bankalarına yabancı para cinsinden likidite sağlamak gerekmiştir. Bu sorunu 

AMB, avro ile ifade edilmiş teminat gösterebilen bankalara dolar likiditesi 

sağlayarak çözmeğe çalışmıştır.
46

 

5. AMB’nın 2007 Krizi’nde Uyguladığı Standart-dışı Önlemler: Krizin 

“finansal kargaşa” olarak adlandırılan ve 2007 yılının Ağustos ayında 

başlayan ilk döneminin ayırıcı özelliği, gerek işlem yapanların kredi 

değerliliğine ilişkin kaygılar ve gerekse likidite sağlama konusunda oluşan 

belirsizlik yüzünden para piyasasının gereği gibi işleyememesi ve bu nedenle 

işlem hacminin önemli ölçüde daralmasıdır. Bu olumsuz gelişme, AMB’nın 

aldığı ilk standart-dışı önlemlerin para piyasasında güven sağlamaya yönelik 

olmasının nedenidir. Nitekim AMB, sisteme sağlanacak likiditenin zorunlu 

karşılıkların bir ay olan tesis edilme süresi içinde değil, başında aktarılarak 

likidite koşullarına ilişkin belirsizliğin azaltılması yolundaki banka 

                                                             
45 “Keynote adress by Jean-Claude TRİCHET, President of the ECB at the University of 
Munich,  Munich 13 July 2009”,   s.1, 
http://www.ecb./int/press/key/date/2009/html/sp090713.en.html.erişim:03.06.2012. 
46 “The ECB’s Monetary Policy Stance During the Financial Crisis”, ECB: Monthly Bulletin, 
January 2010, Frankfurt am Main, s.68. 
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taleplerini hemen karşılamış ve böylece kısa vâdeli faiz oranlarındaki aşırı 

dalgalanmayı sınırlamış, gecelik faiz oranlarının yeniden finansmanda 

uygulanan asgarî faiz oranından (minimum bid rate) çok uzaklaşmasını 

engellemiştir. Buna ek olarak AMB, üç ay vâdeli yeniden finansman 

işlemlerinin (longer-term refinancing operations-LTRO’ların) toplam 

içindeki payını arttırarak,  bankalara sağladığı likiditenin vâdesini uzatmış 

olduğu gibi fonlama konusunda duydukları belirsizliği de azaltmıştır. Buna 

rağmen 2008 yılının Eylül ayı ortalarında finansal krizin şiddetlenerek para 

piyasasındaki gerilimi arttırması, üç ay vâdeli teminatsız mevduata 

uygulanan faiz oranı (euribor) ile yine üç ay vâdeli ve gecelik vâdeye 

endeksli swap oranı (ois) arasındaki farkın (spread) büyümesine, para 

piyasasındaki işlem düzeyinde sert bir düşüşe neden olmuştur. Olağan 

koşullarda Avrosistemin bankacılık sistemine sağladığı toplam likiditeyi 

bankalar arasında paylaştırma işlevini para piyasası yerine getirirken bu 

olumsuz gelişme üzerine AMB, her bir bankanın likidite talebini doğrudan 

karşılamak üzere aracılık görevini üstlenmiş,  değişken oranlı ihalelerden 

sabit faiz oranlı ihalelere geçerek ve gereksinme duydukları likiditenin 

tümünü sabitlediği bu faizle bankalara aktarmak suretiyle piyasadaki 

gerilimi azaltmağa çalışmıştır. AMB’nın aldığı standart-dışı önlemlerinin 

önemli bir amacı, diğerlerinin yanı sıra, Euribor ile yeniden finansman 

sağlayan işlemlerde uygulanan faiz oranı arasındaki spread i daraltmak 

suretiyle para piyasası koşullarında iyileştirme sağlamaktı. 

Bu arada Banka, aracılık işlevini üstlenmekle yetinmemiş, daha da fazla 

likidite bulabilmelerine olanak vermek amacıyla, bankaların para politikası 

işlemleri sırasında teminat olarak göstermeleri gereken belli niteliklere sahip, 

“kabul edilebilir özellikteki varlıklar”ın
47

 türlerini ve sayılarını 15 Ekim 

2008 günü aldığı kararla arttırmış; ayrıca, 24 Haziran 2009 gününden 

başlamak üzere LTRO’ların vâdelerini üç aydan 12 aya çıkarmıştır.
48

 

Aktarılan likiditenin bankalarda kalan vâdesi  kriz öncesinde ortalama olarak 

20 gün iken, “kargaşa dönemi”nde bir aylık LTRO’larla 30 güne, bu son 

değişiklikle de 200 günün üstüne yükselmiştir. Vâde uzatımı, bankalara daha 

uzun süreli fonlama yapma konusunda güven verme ve bu yolla bankacılık 

                                                             
47 Avrosistemin kredi işlemlerinde kabul edilebilir teminat (eligible collateral) sayılabilmesi 
için varlıkların “ECB General Documentation, Section 6.2.1”de  (OJ L 310 11.12.2000) 
belirtilen niteliklere sahip olması gereklidir. 
48 Açıklama için Bk. “Press Release: 07 May 2009 - Longer-term refinancing operations”, 
erişim 25.09.2012 http://www.ecb.int/press/pr/date/2009/htlm/pr090507_2.en.html. 
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sisteminin toparlanmasına, faaliyetlerini daha iyi plânlayabilmesine ve son 

çözümlemede de gerek ev idarelerine gerekse finansal olmayan kurumlara 

kredi açmalarını sürdürmelerine olanak verme amacına yönelikdi. Avro 

cinsinden fonlamayı kolaylaştırmağa yönelik bu önlemlerin yanı sıra AMB, 

uluslararası alanda faaliyet gösteren bazı bankalara yabancı para, özellikle de 

ABD doları cinsinden fonlama yaparken karşılaştıkları güçlükleri 

atlatabilmeleri için, yeniden finansman işlemlerinde “kabul edilebilir 

özellikte” saydığı varlıkları teminat olarak göstermeleri karşılığında dolar, 

daha sonra İsviçre frankı cinsinden likidite sağlayıcı işlemler yapma yoluna 

gitmiştir. Avro Bölgesi’nde finansal kriz ile mücadele için alınan standart-

dışı önlemler para piyasası ile sınırlı kalmamış, menkul kıymetler piyasasına 

da yönelinmiştir. 

İlk olarak AMB, kredi koşullarının yumuşatılmasını teşvik etmek ve 

menkul kıymetler piyasasının likidite durumunu iyileştirmek amacıyla 

hazırlanan ve kısaca CBPP
49

  olarak anılan bir programı 7 Mayıs 2009’da 

açıklamıştır. Bu program, Avro Bölgesi bankaları için önemli bir finansman 

aracı olan covered bondların
50

 Avrosistem’ce doğrudan satın alınmasını, 

böylece bu senetlerin işlem gördüğü piyasanın desteklenmesini 

öngörmekteydi. Nitekim söz konusu program,  bu piyasada olağanüstü 

yükselmiş olan spreadlerin daralmasının ve yeni ihraçların yapılmasının 

yolunu açmıştır. 6 Temmuz 2009’dan 30 Haziran 2010’a kadar süren 12 

aylık dönemde, Avro Bölgesi’nde çıkarılmış nominal değerleri toplamı 60 

milyar € olan teminatlı tahvil Avrosistem’ce doğrudan satın alınmıştır. 

                                                             
49‘Covered bond purchase programme’  ya da teminatlı tahvilleri satın alma programı. AMB 

Yönetim Kurulu, bu tahvillerin satın alınma şekline ve usulüne ilişkin kararını 4 Haziran 2009 
günü açıklamıştır. Tahvillerin satın alma şeklil ve usulü hakkında Bk. “Press Release: 04 June 
2009 – Purchase programme for covered bonds”, 
http://www.ecb.int/press/pr/date/2009/html/pr090604_1.en.html. erişim 25.09.2012 
50 Teminatı ‘mortgage’ler ya da sair alacaklardan gelen nakit akımları olan ve yatırımcıya 
çifte rücu hakkı veren tahvil. Tahvili ihraç eden kuruluş temerrüde düşerse tahvili satın almış 
olan yatırımcılar alacaklarını önce tahvili çıkaran kurumdan talep ederler; sonuç alınamazsa 
olası zararlar teminattan karşılanır; bu konuda yatırımcının öncelik hakkı vardır. Avrupa 
Birliği piyasasında bu tahvillerin bir çok çeşidi vardır; ancak, üzerinde herkesin 

birleşebileceği bir tanımı yapılmamıştır. 
Bk. ECB. “Covered Bonds in the EU Financial System” Frankfurt am Main Dec.2008, s.6, 
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/coveredbondsintheeufinancialsystem 200812en_en.pdf. 
erişim 25.09.2012 . Bu tahviller Türkçede, teminatın türüne göre değişmek üzere ‘varlık 
teminatlı tahvil’  ya da ‘ipotek teminatlı tahvil’ veya sadece ‘ipotekli tahvil’ yahut ‘ipotek 
teminatlı menkul kıymet’ (örneğin bk.Halil DOĞRU “ Menkul Kıymetleştirme ve Mortgage, 
Genel ve Hukuki Esaslar”, Doğru Yayınevi İstanbul,2007,s.12.) olarak adlandırılmaktadır. 

http://www.ecb.int/pub/pdf/other/coveredbondsintheeufinancialsystem%20200812en_en.pdf.%20erişim%2025.09.2012
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/coveredbondsintheeufinancialsystem%20200812en_en.pdf.%20erişim%2025.09.2012
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CBPP’nin tamamlanmasının ardından AMB Yönetim Kurulu, 6 Ekim 2011 

günü CBPP2 adı verilen ve nominal değerleri toplamı 40 milyar € olan 

tahvillerin satın alınmasını öngören yeni bir programı kabul etmiş ve 2012 

yılının Ekim ayı sonunda tamamlanacak programın uygulama esaslarını aynı 

yılın 3 Kasımında açıklamıştır.
51

 

AMB’nın menkul kıymetler piyasasını düzenlemek amacıyla yaptığı bir 

başka girişim, adı SMP
52

 olarak kısaltılan Menkul Kıymetler Piyasaları 

Programı’dır. 2010 yılının başlarında, Yunanistan’ın Devlet borçlarını 

ödeyemeyeceği ve olası bir Devlet borçları krizinin Portekiz’e, İrlanda’ya, 

hatta İspanya ve İtalya’ya da atlama riski olduğu yolundaki kaygılar finansal 

piyasalarda yoğunluk kazanmış bulunuyordu. Sözü edilen yılın Mayıs ayında 

Devlet tahvillerinin işlem gördüğü bazı ikincil piyasalar faaliyetlerini 

neredeyse tümüyle sona erdirmişdi; büyük ölçekli ihraçlar alıcı 

bulamamaktaydı ve faiz oranları sürdürülebilir bir borçlanmayı olanaksız 

kılan düzeylere yükselmişdi. Özel sektörün borç verme faizleri için bir 

tutamak olan ve gerek bankaların bilânçoları gerekse likidite işlemleri 

açısından büyük önem taşıyan Devlet tahvillerindeki bu olumsuz gelişme, 

para politikasının aktarım mekanizması yoluyla reel sektörü etkileme 

olanaklarını kısıtlamaktaydı. AMB, bir yandan piyasaları yatıştırmak, bir 

yandan da para politikası aktarım mekanizmasının yeniden 

etkinleştirilebilmek ve böylece işlevini yapamaz duruma gelmiş piyasa 

kesimlerine derinlik ve likidite sağlamak amacıyla Menkul Kıymetler 

Piyasaları Programı’nı uygulamaya koydu. Bu program AMB’nin ve Avro 

Bölgesi’ndeki Ulusal Merkez Bankalarının (NCB’ler), Avro Bölgesi’ne Üye 

Devletlerin merkezî hükûmetlerince veya kamusal kuruluşlarınca çıkartılmış 

olan borçlanma senetlerini ikincil piyasadan,   Avro Bölgesi’nde kurulmuş 

özel sektör kuruluşlarınca çıkartılan borçlanma senetlerini ise gerek birinci 

gerekse ikincil piyasadan satın alabilmelerini ve senet alımlarının hacmini 

Banka Yönetim Kurulu’nun belirlemesini öngörmekteydi.
53

   

                                                             
51 “Press Release: 03 November 2011 – ECB announces details of its new covered bond 

purchase programme (CBPP2)”, erişim 25.09.2012, 
http://www.ecb.int/press/pr/date/2011/html/pr11103_1.en.html. 
52 The Securities Markets Programme.Bk “Press Release: 10 May 2010 – ECB decides on 
measures to adress severe tensions in financial markets”, erişim 
25.09.2012,http://www.ecb.int/press/pr/date/2010/html/pr100510.en.html. 
53 “Decision of the European Central Bank of 14 May 2010 establishing a securities markets 
programme” (ECB/2010/5) (2010/28/5),  OJ.l.124/8  20.5.20120, erişim 25.09.2012. 



 90 

Devlet borçları krizine bir tepki olarak kabul edilen bu programın AMB 

Yönetim Kurulu’nca 10 Mayıs 2010 günü açıklanmasıyla eş- zamanlı olarak,  

2010 yılının başında uygulamadan kaldırılan bazı standart-dışı önlemlere de 

yeniden dönülmüştür. Banka Yönetim Kurulu’nun kararında, “finansal 

piyasalarda yaşanmakta olan ve para politikası aktarım mekanizmasını 

aksatarak orta vâdede fiyat istikrarını sağlamaya yönelik para politikasının 

etkin biçimde yürütülmesini engelleyen ve bazı piyasa bölümlerinde görülen 

çok aşırı gerginliklerin yarattığı olağanüstü koşulların, geçici olmak üzere, 

menkul kıymetler piyasası programının uygulanmasını gerekli kıldığı” 

vurgulanmıştır. Yönetim Kurulu kararında bu programın Avrosistemce 

kararlaştırılıp uygulanan ‘tek para politikası’nın bir bölümü olduğu, aksayan 

aktarım mekanizmasının onarılmasına yönelik ve geçici bir nitelik taşıdığı’ 

vurgulandıktan sonra, ‘Üye Devletler hükûmetlerinin malî hedeflerini 

tutturabilmek için zorunlu olan önlemleri gerek cârî yılda gerekse gelecek 

yıllarda, aşırı bütçe açıklarına ilişkin kurallar uyarınca alacaklarına ilişkin 

beyanlarına’ ve ‘Avro Bölgesi’ne üye başka bazı Devletlerin malî 

konsolidasyonlarını çabuklaştıracakları, kamusal malî dengenin 

sürdürülebilirliğini sağlayacakları konusunda verdikleri taahhütlere’ atıfta 

bulunulmuştur. Karar’da yer alan bu ifadeler, kriz döneminde salt para 

politikası önlemlerinin yeterli olamadığı, para politikasının standart-dışı 

önlemler, belki maliye politikası ile desteklenmesine gerek duyulabildiği 

yolundaki görüşü yansıtmaktadır. Programın uygulanması sırasında menkul 

kıymet alımlarının aşırı likidite yaratarak para politikasının yöneliminde 

istenmeyen sonuçlar meydana getirmesine engel olmak üzere fazla likiditeyi 

emecek haftalık işlemler yapılması öngörülmüştür. Menkul Kıymetler 

Piyasalar Programı, başlangıçta etkili olmuş ve piyasalarda bir ölçüde de 

olsa istikrar sağlanmasına ve Devlet tahvilleri faizlerinde önemli bir düşüşe 

yol açmıştır. Programdan doğan sonuçlar, Üye Devletlerarasında karşılıklı 

finansman desteği sağlamayı amaçlayan Avrupa Finansal İstikrar 

Kolaylığı’nın (European Financial Stability Facility) oluşturulduğunun aynı 

günlerde açıklanmasıyla daha da güçlenmiştir. 

Özetlemek gerekirse, güçlendirilmiş kredi desteğini oluşturan standart- 

dışı önlemler beş başlık altında ele alınabilir.
54

 İlk başlık altında, Avro 

Bölgesi’ndeki bankaların birden bire ve olağanüstü ölçülerde artmış olan 

                                                             
54 “The ECB’s enhanced credit support, Keynote adress by Jean-Claude TRICHET”, s.5-6. 
http://www.ecb./int/press/key/date/2009/html/sp090713.en.html.erişim 20.09.2012. 

http://www.ecb./int/press/key/date/2009/html/sp090713.en.html.erişim
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likidite gereksinmelerini ve taleplerini karşılamaya yönelik önlemler yer 

almaktadır. AMB bu talebe,  yeterli ve kabul edilebilir nitelikte teminat 

gösterebilen bankalara “hassas âyar işlemleri” yaparak ve sabit bir faiz 

oranıyla sınırsız likidite aktarmak suretiyle, krizin daha başlarındayken yanıt 

vermiştir. 2008 yılı Eylül ayının ortalarında bankalararası işlemlerin 

neredeyse durma noktasına gelmesi, AMB’nin, sabit faiz oranı üzerinden 

sınırsız likidite sağlama uygulamasını geçici olarak genişletmesine yol 

açmıştır. Bu tarihten sonra, banka taleplerinin sabit faiz oranlı ihalelerde 

eksiksiz karşılanması suretiyle sınırsız likidite sağlanması, güçlendirilmiş 

kredi desteği politikasının ilk yapı taşı olmuştur. Bir çok finansal kurum  

açısından bankalararası piyasadan borç  alma maliyetinin  olağanüstü yüksek 

olduğu bir dönemde bir yandan para politikası aktarım mekanizmasının 

etkinliği, öte yandan ev idarelerinin firmaların kabul edebilecekleri faiz 

oranlarıyla  kredi bulabilmeleri bu uygulamayla sağlanmak istenmiştir. 

Standart-dışı önlemlerin ikinci grubu ya da güçlendirilmiş kredi desteği 

politikasının bir başka yapı taşı,  niceliksel kolaylıkların (quantitative 

easing)  yanı sıra niteliksel kolaylıklar (qualitative easing) sağlanması, başka 

bir deyişle, AMB’nın Avro Bölgesi bankalarına likidite aktarırken teminat 

olarak kabul ettiği varlıkların türlerini çoğaltması, niteliklerini (BBB-) 

düzeyine kadar indirmesi ve böylece likidite gereksinmesinin daha çok 

sayıda bankaca, daha geniş ölçüde ve daha çabuk karşılanabilmesi olanağını 

yaratmasıdır. Üçüncü bir yapıtaşı, yeniden finansman sağlayan işlemlerde 

vâdenin ard arda uzatılmasıdır.  Krizden önce çok sık rastlanmayan üç ay 

vâdeli yeniden finansman işlemleri uygulaması önce yaygınlaştırılmış, 

arkasından vâdeler altı aya ve nihayet oniki aya uzatılmıştır. Bu değişiklikle, 

bankaların AMB’nın kullandıracağı daha uzun vâdeli ve daha düşük 

maliyetli yeni likidite kaynaklarından yararlandırılmaları ve böylece, 

bankaların yatırımlarıyla fonlamaları arasındaki uyumsuzluğu gidererek 

bilânçolarını düzeltmelerine; likidite plânlamasını daha uzun bir perspektifle 

ve daha güvenli biçimde yapabilmelerine; dolayısıyla daha çok kredi 

açmalarına olanak sağlanmak istenmiştir. Bir başka yapıtaşı, bankalara 

yabancı para, özellikle dolar cinsinden likidite sağlanmasıdır. AMB’nin 

Federal Reserve ile yaptığı anlaşma, bankalara swap olanağından 

yararlanabilme yolunu açmıştır. Beşinci yapıtaşı, daha önce de değinildiği 

gibi, Avrosistemin teminatlı tahvilleri (covered bonds) doğrudan satın 

almasıdır. Yeniden finansman sağlayan işlemlere oranla daha uzun vâdeli 

fonlamaya olanak tanıyan teminatlı tahvillerin satın alınması, bankaların 



 92 

aktifleri ile pasifleri arasındaki vâde uyumsuzluğunu giderme konusunda 

yararlı olmuştur. Güçlendirilmiş kredi desteğini oluşturan ve yukarda 

değinilen beş yapıtaşına, AMB Yönetim Kurulu’nun 10 Mayıs 2010 günlü 

kararıyla kabul ettiği Menkul Kıymetler Piyasaları Programı’nı altıncı 

yapıtaşı olarak eklemek gerekir. Aslında izlenen para politikası ile doğrudan 

doğruya ilişkisi bulunmayan, AMB’nın operasyonel politika çerçevesinin 

dışında kaldığı için standart-dışı olarak nitelenen ve özünde bazı ülkelerin 

kamusal borçlanma alanında karşılaştıkları sıkıntıları azaltmaya yönelik olan 

bu program, yine de aktarım mekanizmasının etkin çalışmasına katkı 

yapabilecek sonuçlar yaratmıştır. Menkul Kıymetler Piyasaları Programı, 

işlevini gereği gibi yapma yetisini yitirmiş olan piyasa kesimlerine likidite 

ve derinlik kazandırmak ve para politikası aktarım mekanizmanın yeniden ve 

doğru biçimde çalışmasını sağlamak amacıyla, gerek Devlet gerekse özel 

sektör borçlanma senetleri piyasasına Avrosistemin yaptığı standart-dışı bir 

müdahaledir. Gerçekten de, Devlet tahvillerinin aktarım mekanizmasının 

daha önce sözü edilen kanalları içindeki rolü, özellikle de özel sektördeki 

borç verme işlemlerinde uygulanan faiz oranları açısından bir tutamak 

olduğu ve bankaların bilânçoları ve likidite işlemleri bakımından taşıdığı 

önem göz önüne alındığında, Devlet borçlanma senetleri piyasasında 

istikrarın sağlanıp sürdürülmesi ile para politikasının arızasız biçimde 

uygulanması arasında güçlü bir bağıntı olduğu kolayca görülebilir.
55

 Devlet 

borçlanma senetlerinin piyasa fiyatları yalnız bu senetlerin içerdiği kredi ve 

likidite riskini yansıtmakla kalmaz; ayrıca, finansal piyasaların öteki 

kesimleri, reel ekonomi ve para politikası üzerinde de etkiler yaratır. 

Bankaların bilânçolarında yer alan Devlet borçlanma senetlerinin piyasa 

fiyatındaki düşüş, bankaların kredi değerliliğinde bir azalmaya ve dolayısıyla 

piyasadan sağlayacakları finansmanın maliyetinde bir yükselişe  yol açabilir. 

Nitekim, kötüleşen bilânçoları yüzünden fonlama kısıtlarıyla karşılaşan 

bankalar kredi açmak için aradıkları standartları sıkılaştırarak reel kesime 

açtıkları kredilerin hacmini daraltma yoluna gitmekle kalmadılar, daha fazla 

likidite desteğine gereksinme duydular. 

                                                             
55 “The euro area sovereign debt market: lessons from the crisis. Speech by Benoît COEURE, 
Member of the Executive Board of the ECB, 12th IMF Annual Forum on Managing 
Sovereign Risk and Public Debt: “Managing Sovereign Debt: A Seismic Shift in Demand and 
Supply Dynamics?”, Rio de Janeiro, 28-29 June 2012, s.2.  
http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp12068_1.en.html, erişim 29.06.2012. 
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6. Standart-dışı Önlemlerin Giderek Kaldırılması ya da Krizden Çıkış 

Stratejisi: Krizlerin yarattığı yıkıcı etkilerle savaşabilmek, güçlendirilmiş 

kredi desteği gibi olağanüstü önlemleri gerekli kılabilmektedir. Hiç 

kuşkusuz, olağanüstü koşullar giderek zayıflayıp ortadan kalkma sürecine 

girince olağanüstü önlemlerin sürdürülmesi, daha önce de değinildiği gibi,
56

  

yarardan çok zarar yaratır; bu nedenle, standart-dışı önlemlerin yerini 

giderek olağan koşullarla uyumlu önlemlerin alması gerekir. Nitekim AMB 

Yönetim Kurulu,  finansal kriz ile başa çıkabilmek için alınan tüm standart-

dışı önlemlerin geçici nitelikte olduğunu ve ancak gereksinme duyulduğu 

sürece uygulanacağını krizin daha ilk aşamasında bulunuluyorken 

açıklamıştır;  zaten standart-dışı önlemlerin alınmasına ilişkin kararların 

çoğunda uygulama süresinin sonu da belirtilmiştir; dolayısıyla, saptanan süre 

sonunda yenilenmeyen önlemler, kendiliğinden yürürlükten kalkmış 

olacakdır. Aslında,  Avro Bölgesi’nde gerek standart gerekse standart-dışı 

önlemler alınarak uygulanmış olan para politikasının nihaî amacının, 

enflâsyoncu baskıların ciddî olarak azalma eğilimi gösterdiği bir ortamda, 

ters yöndeki gelişmeleri önleyerek fiyat istikrarını korumak olduğu göz 

önünde tutulursa, koşullar el verdiğinde para politikasının kriz öncesindeki 

operasyonel çerçevesine dönülmesi doğal ve beklenen bir sonuçtur. Ne var 

ki, kriz döneminde uygulanan ve parasal tabanı genişleten para politikası,  

bankacılık sistemine aşırı likidite sağlayarak, piyasalarda enflâsyon 

beklentileri yaratarak, ekonomik faaliyetleri gerektiğinden çok uyararak 

potansiyel bir enflâsyon ortamını ortaya çıkarmıştır. Bu tehlikeye karşı, 

ekonomi olağan koşullara kavuştuğunda ve bankaların aşırı likidite 

tercihlerinin büyüttüğü parasal taban talebi normal düzeye indiğinde büyük 

boyutlu niceliksel rahatlatma önlemlerinin tersine çevrilmesi gerekir. 

Enflâsyon, hiç olmazsa uzun vâdede, parasal bir olgu ise, en azından bu 

tehlikeyi savuşturmak için bir çıkış stratejisine gereksinme vardır; başka bir 

deyişle, kriz döneminde uygulanan para politikası kadar krizden çıkmak için 

izlenecek yol da büyük önem taşımaktadır. Bir çelişki gibi görünse de, 

krizden çıkarken alınan olağanlaşma önlemlerinin, krizle mücadele eden 

para politikasının bir bölümü olduğu söylenebilir. Gerçekten de finansal 

piyasalar, kriz döneminde uygulanan önlemlere birbirleriyle olduğu kadar 

uzun erimli ekonomik hedeflerle de tutarlı olması halinde güven duyarlar.  

Bu nedenle, kriz döneminde alınan önlemlerin,  krizden çıkış için ne gibi 

                                                             
56 Bk. yuk. s.6. 
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önlemler alınacağı sorusu dikkate alınmadan tasarlanmaması 

önerilmektedir.
57

 Olağanüstü koşulların gerekli kıldığı olağandışı önlemlerin 

iyi tasarlanmış ve kamuoyuna açık-seçik anlatılmış bir çerçeve 

hazırlanmadan, birden bire ve kesintisiz olarak kaldırılmasının zor olduğu 

kadar, ekonomide yeni sarsıntılara yol açma tehlikesini de içerdiği gözden 

uzak tutulmamalıdır. Kriz döneminin gerekli kıldığı olağandışı para 

politikası önlemlerinin olağanlaştırılması amacına ulaşmak üzere izlenecek 

“yol haritası” krizden çıkma stratejisi olarak adlandırılmaktadır. AMB’nın 

önceki başkanı, krizden çıkma stratejisini, Avrosistemin çeşitli standart-dışı 

önlemlerin kaldırılmasına yönelik yaklaşımını belirleyen çerçeve ve ilkeler 

topluluğu olarak tanımlamıştır. Bu tanıma göre söz konusu strateji, salt 

standart-dışı önlemlerin kaldırılmasıyla sınırlı olup, faiz politikasında 

yapılabilecek değişiklikleri içermemektedir.
58

  

Bu yazıda söz konusu edilen krizden çıkma stratejisi, dar anlamıyla ele 

alınmış olup, para politikasının kriz döneminde uygulamaya konulmuş 

bulunan standart-dışı önlemlerinden olağan koşullarda uygulanan geleneksel 

para politikası önlemlerine sarsıntısız geçiş için tasarlanan sürecin 

özelliklerine ilişkindir ve kriz döneminde uygulanan ekonomi politikasından 

olağan koşulların ekonomi politikasına dönüşün yollarını ve yöntemlerini 

ifade eden daha geniş kapsamlı çıkış stratejisinin bir ögesidir. Bu anlamdaki 

çıkış stratejisinin, a) bütçe denkliğinin sürdürülebilir biçimde yeniden 

oluşturulması, b) potansiyel üretim düzeyi ile halihazırdaki üretim düzeyi 

arasındaki farkın orta vâdede kapanması amacı ile bağdaşacak ölçüde ve 

enflâsyoncu olmayan bir hızla büyümeyi sağlayan makroekonomik istikrar, 

c) finansal kesimin Devlet ya da Merkez Bankası desteği olmadan istikrar 

bulması ve gelecekte ortaya çıkabilecek istikrarsızlıkların önlenmesi 

anlamında finansal istikrar, olmak üzere üç hedefi vardır. Bu hedeflere 

ulaşmağa yönelik uygulamalar, bütçelerin konsolidasyonu, sıkı para 

politikası ve bankalara tanınmış olan garantiler ile istisnaî likidite desteğinin 

geri çekilmesi gibi önlemler içerir.
59

 

                                                             
57  Adrian BLUNDELL-WIGNALL – Paul ATKINSON – Lee-Se HOON,  “Dealing with the 
crisis and thinking about the exit strategy”, s.12,  OECD 2009, 

www.oecd.org/finance/financialmarkettrends.no96.volume 20091-July2009. 
58 “The ECB’s exit strategy, Speech by Jean-Claude TRICHET, President of the ECB at the 
ECB Watchers Conference Frankfurt, 04 September 2009”, s.1, 
www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp09904.en.html, erişim 10.09.2012. 
59 Jean PISSANI-FERRY -  Jacob von WEIZSACKER, “Exit Strategies: How soon? How 
fast? How to coordinate?”, s.7 Brussels Forum Paper Series, Washington 2010, 
www.gmfus.org/brusselsforum/2010/docs/BF 2010, erişim 11.09.2012. 

http://www.oecd.org/finance/financialmarkettrends.no96.volume
http://www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp09904.en.html
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Krizden çıkma stratejisinde “zamanlama” ve “seçim”  ve de “stratejinin 

uygulanma hızı” büyük önem taşımaktadır. Kriz döneminde alınan standart-

dışı önlemlerin, ekonomik ve finansal koşulların olağana dönüşmesine koşut 

biçimde ve  bir öncelik sırası saptanarak,  doğru bir zamanlamayla, çok 

aceleci davranmadan fakat çok  da geç kalmadan, giderek kaldırılması 

gerekir. Finansal piyasalarda Dünya ölçeğinde süregelen büyük belirsizlik 

dikkate alındığında standart-dışı parasal önlemlerin birden bire değil giderek 

kaldırılmasının uygun bir seçim olacağı ileri sürülebilir. Gerçekten de,  

olağanüstü koşullarda alınan önlemlerden çok erken ve çok hızlı dönülürse 

ekonomide başlamış olan canlanmanın ivme kazanması önlenmiş, daha da 

kötüsü, resesyonun yeniden baş göstermesine, dolayısıyla üretimde kalıcı 

kayıplara yol açılmış olur.  Likiditenin kısa süre içinde,  hızla ve büyük 

ölçekte geri çekilmesi ekonomide çok önemli bir parasal daralma şoku 

yaratabilir; eldeki finansal varlıkların piyasada satılabilmesini zorlaştırır 

veya ancak büyük değer kayıplarıyla satılabilmesine neden olur;  

yatırımcıların sermaye zararlarına yol açar. Ayrıca, standart-dışı önlemler 

koşullar olgunlaşmadan önce kaldırılırsa, olumsuz gelişmeler yeniden ortaya 

çıktığında olağanüstü yöntemlere hızla dönmek zorluk yaratabilir. 

Olağandışı, bazı durumlarda ise olağanüstü, nitelikte olan önlemleri,  

ekonomideki krize yol açan yapısal bozukluklar düzeltilmeden, örneğin 

bankacılık kesimindeki sermaye eksikliği giderilmeden ya da yeniden 

yapılanma sorunu çözülmeden kaldırma girişimlerinin başarılı olabilmesi 

zordur; üstelik, olağandışı dönemlerde uygulanan olağanüstü önlemleri 

kaldırmak için uygulanacak önlemler, kriz yaratan olağan koşullara geri 

götürecekse krizden çıkış stratejini hazırlamanın bir anlamı da olmaz.  Kaldı 

ki, standart-dışı önlemlerin etkili olabilmesi,  uzun süre uygulamada 

kalacakları yolunda bir kanaatin varlığına büyük ölçüde bağlıdır; örneğin, 

bankacılık kesimine sağlanan olağanüstü likidite desteğinin kısa ömürlü 

olacağından kaygı duyuluyorsa bankalar özel kesime açacakları kredileri 

arttırmakta çekingen davranabilirler. Buna karşılık,  standart-dışı önlemlerin 

kaldırılmasında geç kalınırsa parasal yetkililerin uygulanmakta olan 

politikaya yeteri kadar bağlı olmadıkları kuşkusunun kamu oyunda 

uyanması, ardından üretimde ve istihdamda olumsuzlukların ortaya çıkması 

tehlikesi ile karşılaşılması söz konusu olabilir;   oysa,  açık-seçik belirlenmiş 

ve ortaya konmuş olan bir enflâsyon hedefine güven duyulmasının 

sağlanması, enflâsyon beklentilerinin açıklanan hedeften sapmasını önler. 

Buna karşılık,  standart-dışı önlemlerin kaldırılmasında çok yavaş 
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davranılırsa, daha önce değinilenlerin yanı sıra, Yunanistan örneğinde 

olduğu gibi, Devlet borçları krizinin ortaya çıkması tehlikesiyle ya da varlık 

fiyatlarında yapay artışlar gibi olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Öte yandan, 

hangi standart-dışı önlemin öncelikle ya da hangilerinin birlikte kaldırılması 

veya süresi dolanın ya da dolanların yenilenmemesi konusunda da bir seçim 

yapmak, kaldırılanlarla yerinde bırakılanlar arasında bir denge kurmak 

gerekir. Maliye ve para politikaları ile bankacılık kesimine uygulanan 

önlemler, hep aynı yönde etkiler yaratmadıkları için böyle bir dengenin göz 

önünde tutulması zorunludur.
60

  Krizden çıkma stratejisi ile ilgili olarak 

değinilecek bir başka nokta, uluslararası alanda yapılması gereken eşgüdüme 

ilişkindir. Krizden çıkma stratejisinde ‘doğru’ zamanlama, stratejinin her bir 

tekil ülke için uygun sayılan zamanda uygulanması değil, Avro Bölgesi gibi 

ekonomik ve parasal bütünleşmede yol almış Üye Devletler topluluğunun 

tümü bakımından doğru olan zamanda yürürlüğe konmasıdır. Her Üye 

Devlet açısından farklı olabilecek doğru zamanların birbirleriyle 

bağdaştırılabilmesi için uluslararası eşgüdüme ciddî ölçüde gereksinme 

vardır. 

AMB, krizden çıkış stratejisine ilişkin görüşünü belirleyen ana 

çerçeveyi 2009 yılının yazında açıklamış bulunmaktadır. Başlıca üç ögesi 

olan bu çerçeveye göre, a) AMB’nın krizden çıkış stratejisi, Banka’nın para 

politikasının organik bir bölümüdür ve Avrupa Birliği Antlaşması’nın 

kendisine verdiği fiyat istikrarını orta vâdede sağlama görevine
61

 koşut 

olarak, orta vâdeli bir perspektifi içerir. Dolayısıyla, orta vâdede fiyat 

istikrarına yönelik tehditleri önlemek üzere, gerekirse ekonomide likiditenin 

azaltılması yoluna gidilecektir; böyle bir tehdit yoksa, standart-dışı 

önlemlerin uygulanması, ekonomiye kredi akımını desteklemek için gerekli 

olduğu ölçüde sürdürülecektir; b) AMB, standart-dışı önlemleri, krizden 

çıkış stratejisini göz önünde tutarak almıştır ve toplamları GSYİH’nın %3’ü 

kadar olan CBPP ve SMP gibi hacimleri görece olarak sınırlı finansal 

varlıkları satın alma programları bir yana bırakılırsa, bu önlemler repo işlemi 

şeklindedir; başka bir deyişle, likidite bankalara teminat karşılığı ve belirli 

                                                             
60  Jean PISSANI-FERRY  - Jacob von WEIZSACKER, 2010 s.3. 
61 AB Antlaşmaları, izlenecek para politikasının stratejisini, fiyat istikrarının orta vâdede 
sağlanması olarak belirlemiştir. AMB Yönetim Kurulu da 2003 yılında yaptığı bir 
değerlendirme ile orta vâdede fiyat istikrarını, enflâsyon oranının yıldan yıla %2 ‘nin altında 
fakat %2’ye yakın olarak sürdürülmesi olarak tanımlamıştır. Bk. The ECB’s monetary 
strategy, Press Release, 8 May 2003, http://www.ecb.int/press. erişim 25.05.2012. 
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bir süre ile aktarılmıştır. Böylece, standart –dışı önlemlerin büyük 

bölümünün, saptanan vâdenin sonunda kendiliğinden kalkması sağlanmış 

olacaktır.  c) Avrosistemin operasyonel çerçevesi, standard-dışı önlemlerin 

gerektiği zaman kaldırılmasını kolaylaştıracak niteliklere ve özelliklere 

sahiptir; özellikle de standart-dışı önlemlerin bazılarının uygulaması sürse 

bile kısa vâdeli faiz oranlarının değiştirilmesine elverecek yapıdadır.
62

 Bu 

bağlamda en önemli husus, uzun vâdeli yeniden finansman işlemlerinin 

(LTRO), vâdelerinin geri kalan bölümünde, gelecekteki yeniden finansman 

sağlayan temel işlemlere (MRF) endekslenmesidir. Bunun anlamı, politika 

faiz oranını yükseltmek gerektiğinde, yapılmış olan işlemlerin geri kalan 

vâde bölümünde maliyetlerin hemen yükselmesi ve böylece faiz oranında 

gelecekte yapılacak değişikliklerin önünün kesilmemesidir. Öte yandan, 

özerk bir statüye sahip olan AMB, “Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkında 

Antlaşma”nın kendisine verdiği fiyat istikrarını orta vâdede sağlama ve 

sürdürme görevini yerine getirmek için uygun gördüğü her önlemi alma ve 

uygulama yetkisine sahiptir. 

Geriye bakıldığında, standart-dışı para politikası önlemlerinin, 

genellikle, büyük sıkıntılar yaşamadan geri alınabilecek biçimde tasarlandığı 

görülmektedir. Bu özellik, olağan ekonomik ve finansal koşullara 

dönüldüğünde para politikası kararlarının serbestçe alınmasına olanak 

vermekte, önceden uygulanan önlemlerle kısıtlanmasını önlemekte; AMB’na 

gelecekte alacağı para politikası kararları konusunda büyük bir esneklik 

sağlamaktadır. Krizden çıkma stratejisinin uygulanması, standart-dışı 

önlemlerin gerektiğinde kaldırılması konusunda Avrosistemin 

karşılaşabileceği teknik bir engel bulunmamaktadır.
63

 

Kriz döneminde uygulamaya konmuş olan standart-dışı önlemlerin 

kaldırılması için izlenecek yollar söz konusu olduğunda belli başlı önlemleri 

tek tek ele almak gerekir.
64

 İlkin, yeniden finansmana ilişkin standart-dışı 

işlemler, 3-6 -12 aya kadar uzatılan vâdeleri olanları da kapsamak üzere, 

                                                             
62 Jean-Claude TRICHET, 2010, s.16-17. 
63 “Non –standard monetary policy: Five questions about the exit. Speech by José Ganuel 
GONZALES-PAREMO,Member of the Executive Board of the ECB, Seminar at the 
European Economics and Financial Center, London, 06 November 2009” , s.6, 
http://www.ecb.int/press/key/date/2009/html/sp091106.en.html, erişim 10.09.2012. 
64 Bu konuda bk. “Ansgar BELKE, Financial crisis, global liquidity and monetary exit 
strategies”, Ruhr Economic Papers No: 183, s.12, Berlin, April 2010, http://www.diw.de., 
keza www.ECONSTER:EU. http://hdl.handle.net/10419/36995, erişim  09.09.2012. 

http://www.diw.de/
http://www.ECONSTER:EU
http://hdl.handle.net/10419/36995
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belirlenen sürelerin sonunda yenilenmedikleri takdirde, öngörülen tarihlerde  

kendiliğinden  ortadan kalkar;  yerlerini  olağan koşullara göre yapılan 

işlemler alır. Aynı şekilde, yabancı para cinsinden likidite sağlayan standart-

dışı önlemler de, artık gerek duyulmadığı düşünüldüğünde ya da 

bankalardan bir talep gelmezse, yenilenmemek suretiyle ortadan 

kaldırılabilir.  Avrosistemin, kriz döneminde satın aldığı teminatlı tahvilleri 

(covered bonds) koşullar olağanlaştığında hemen ya da daha sınraki  

herhangi bir tarihte satışa çıkararak nakide çevirmesinde zorunluluk 

bulunmamaktadır; söz konusu tahviller, çıkaran kurumlarca vâdesi doldukça 

itfa edileceğinden zaman içinde tasfiyeye uğrayacakdır. Aslında, bu 

tahvillerin vâde sonuna kadar elde tutulmasının para politikasının 

uygulanması açısından yaratacağı herhangi bir etki yoktur. Buna karşılık, 

teminatlı tahvillerin büyük tutarlarda satışa sunulması, fiyatlarının 

düşmesine, elinde bulunduranların zarar etmelerine, bu kesimde faiz 

oranlarının yükselmesine, kısacası, piyasada çarpıklıklara yol açabilir. Bu 

nedenle, Avrosistemin portföyünde bulunan teminatlı tahvillerin zamana 

yayılarak elden çıkarılması ve bankaların fonlama için Merkez Bankalarına 

değil yeniden özel tasarruflara yönelmesinin sağlanması olağan ekonomi 

yönetimi açısından önem taşımaktadır. Öte yandan, AMB’nın bankalarla 

yaptığı işlemlerde teminat olarak kabul ettiği varlıkların türünü ve 

niteliklerini değiştiren, başka bir deyişle niteliksel kolaylık (qualitative 

easing) 
65

sağlayan kararında, bu önlemin geçici olduğu önceden vurgulanmış 

ve 2009 yılının Aralık ayında yapılacak 12 aylık uzun vâdeli yeniden 

finansman işlemleri son uygulama olarak belirlenmiştir; dolayısıyla bu 

önlemin 2010 yılı Aralık ayında uygulamadan kaldırılması öngörülmüştür. 

AMB, daha önce de değinildiği üzere, 3 Aralık 2009 günü yaptığı 

toplantıda, artık gereksinme duyulmayan standart-dışı önlemlerin giderek 

kaldırılması vaktinin geldiği kararına varmış, ancak Güçlendirilmiş Kredi 

Desteği’ni oluşturan bazı uygulamaların sürdürüleceğini açıklamıştır.
66

 

Avrosistem’in standart-dışı bazı önlemlerin uygulanmasına son vermesi, hiç 

kuşkusuz, bankalara sağlanan güçlendirilmiş kredi desteğinin tümüyle son 

                                                             
65 Para politikasının bir uygulama şekli olan niteliksel kolaylık, Merkez Bankası’nca parasal 
tabanın karşılığı olan varlıklarda aradığı nitelikleri değiştirerek ortalamayı düşürmesi ve 
örneğin altının yanı sıra, sürekli ve büyük ölçekli bütçe açığı olan bir Devletin tahvilleri gibi 
daha riskli varlıkları da teminat olarak kabul etmesidir. 
66 “Governing Council decisions on the phasing-out of non-standard measures”, ECB: 
Monthly Bulletin, s.9, December 2009, Frankfurt am Main. 



99 

bulduğu ya da sıkı para politikasının uygulanmağa başladığı anlamına 

gelmemektedir. Standart-dışı önlemlerin azaltılması ve giderek hiç 

uygulanmaması, kriz döneminde para piyasalarının işlevini üstlenmek 

zorunda kalan AMB’nin kredi desteğini, artık aracılık yaparak değil, fakat 

olağan koşullara dönülmesiye yeniden gereği gibi çalışmağa başlayan para 

piyasaları ve aktarım mekanizması eliyle sürdürmesi; başka bir deyişle para 

politikasının standart önlemler uygulanarak yürütülmesi demektir. Nitekim 

AMB Yönetim Kurulu, 3 Aralık Kararı’nı açıklarken, finansal piyasanın 

koşullarını hesaba katmak ve henüz kaldırılmamış olan standart-dışı 

önlemlerin çok uzun süre uygulanmasından doğabilecek bozucu etkilerden 

sakınmak kaydıyle, bankalara güçlendirilmiş kredi desteğinin 

sürdürüleceğini vurgulamıştır. 

III. Sonsöz: Genel çizgileri ile ele alındığında, AMB’nın kriz 

döneminin başından beri uygulamış olduğu para politikasının, Antlaşmaların 

kendisi için belirlediği fiyat istikrarını orta vâdede sağlama ve sürdürme 

hedefine yönelik olduğu görülmektedir. Kriz döneminde uygulanan gerek 

standart gerekse standart-dışı önlemler fiyat istikrarının korunmasına 

odaklanmıştır. Standart-dışı önlemler, niceliksel kolaylıklar, başka bir 

deyişle, parasal tabanın genişletilmesi ve niteliksel kolaylıklar, bir başka 

tanımla, Merkez Bankalarının bilânçolarındaki aktif bileşiminin 

değiştirilmesi uygulamasının karmasından oluşmuştur. AMB’nın aldığı ve 

uyguladığı kararlar, finansal piyasaların düzenli çalışmasına yardımcı 

olacak, aktarım mekanizmasının gereği gibi işlemesini destekleyecek,  

belirlediği düşük politika faiz oranının ekonomideki tüm finansal ilişkilere 

ve ardından reel ekonomiye bu yolla yansımasını ve böylece ekonomik 

canlanmasını gerçekleştirecek, deflâsyon kaygılarını yatıştıracak nitelikte 

olmuştur. AMB’nın parasal politikasının uygulama aracı olan operasyonel 

çerçevesinin, özellikle kriz döneminde alınan standart-dışı önlemlerin 

başarılı olmasını sağlayan bir esneklikte olduğu; standard-dışı önemlerin pek 

çoğunun mevcut operasyonel çerçevenin parametrelerininde yapılan 

değişikliklere uygulanabilmiş olduğu görülmektedir. Alınan standart-dışı 

önlemlerin kriz sonrası uygulanabilecek para politikası üzerine kısıtlar 

getirmediğini de ayrıca belirtmekte yarar vardır. 

AMB’nın uyguladığı para politikası kriz döneminde deflâsyon, kriz 

sonrası dönemde ise enflâsyon tehditlerini önlemek açısından ne kadar 

başarılı sayılsa da, belki yakın gelecekte, ortaya çıkabilecek yeni finansal 
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krizleri önlemek için yeterli sayılamaz. Fiyat istikrarı, finansal istikrarın 

zorunlu fakat yetersiz önkoşuludur; yeni krizleri önlemek için bundan daha 

fazlasına gereksinme vardır. İçinden geçilen ve tümüyle sona erdiği 

söylenemeyecek olan kriz dönemi, finansal alandaki düzenlemelerde, 

özellikle de kredi kurumları ile öteki finansal kurumların gözetim ve denetim 

usullerinde reform yapılmasının, piyasaya katılanların kâr elde etme 

amaçları ile üstlendikleri risklerin aynı hizaya getirilmesinin; riski 

üstlenenlerin sonuçlarına da katlanmalarının sağlanmasının gerekli olduğunu 

ortaya koymuştur. Kriz, finansal sitemdeki sistemik risk konusunun küresel 

ölçekte ele alınmasının taşıdığı yaşamsal önemi de gözler önüne sermiş 

bulunmaktadır. Burada sistemik riskle ifade edilen husus,  finansal 

sistemdeki olumsuz gelişmelerin, önce sistemin çalışmasını engellemesine 

ya da çökmesine, ardından reel ekonomide ağır hasara ve zarara neden olma 

tehlikesidir. Finansal sistemdeki bu gelişmeler, 2007-2008 yıllarında 

gözlemlendiği gibi, çok büyük ve karşılıklı ilişkileri olan kurumların 

iflâsından, zaman içinde birikmiş bulunan içsel dengesizliklerden ve büyük 

ölçekli dışsal olayların beklenmedik zamanda ve boyutlarda ortaya 

çıkmasından kaynaklanabilir. Ne var ki, bu sorunun salt Avro Bölgesi’nde 

alınacak parasal politika önlemleri ile çözümlenebileceği düşünülemez. 

AMB, sistemik krizin tek başına üstesinden gelmesi için yeterli olanaklara 

sahip değildir; AMB, belirli teminatlar karşılığında likidite aktararak para 

piyasasının faaliyetini sürdürebilmesini sağlayabilir; ancak, borç ödeme 

gücünü yitiren kurumların yaratabileceği sorunları çözecek yetkiler ve 

kaynaklar Banka’nın elinde bulunmamaktadır. Avro Bölgesi’nde ortak bir 

Hazine olmadığına göre, söz konusu sorunları çözme görevi Üye Devletlerin 

yetkili makamlarına düşmektedir. Ancak, finansal alandaki çözümlerin 

Bölge ölçeğinden ulusal ölçeğe indirgenmesi,  Parasal ve Ekonomik Birlikte 

(EMU), başka alanlara da atlamasından kaygı duyulabilecek bir 

parçalanmaya yol açabilir. Bu nedenle, yukarda değinilen reformların yanı 

sıra, bir dizi ortak kurumların faaliyete geçirilmesi, üzerinde düşünülmesi 

gereken bir konu gibi görünmektedir. 
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BİREYSEL EMEKLİLİK GELİRLERİNİN 

VERGİLENDİRİLMESİ 

(216 SAYILI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ VE                                      

KONUNUN 4697 SAYILI KANUN AÇISINDAN 

İRDELENMESİ) 

                                                                                                                 

M. Kâmil Mutluer
*
 

 

GİRİŞ: 

Günümüzde ülkelerin başta gelen sorunlarından biri de sosyal güvenlik 

konusudur. Bu sorunu yaşlı nüfusa sahip olan ülkeler çok açık bir şekilde 

yaşamaktadır. Genç nüfusu fazla olan ülkelerin de aynı sorun ile yakında 

karşılaşacakları kaçınılmaz görülmektedir. Doğal olarak söz konusu 

sorunların giderilebilmesi için, kamu kaynaklarının çok büyük bir kısmının 

sosyal güvenlik sorunlarına ayrılması gerekmektedir. İleri de yaşlı nüfus 

fazlalaştıkça ayrılması gereken kaynaklar daha da artacak ve bu sorunun 

altından kalkılamaz bir hale gelecektir. 

Sosyal güvelik hizmetleri içinde de emeklilik konusu sorunların ağırlık 

noktasını oluşturmaktadır. Bu alana kamu bütçelerinden ne kadar kaynak 

ayrılırsa ayrılsın ihtiyaçları karşılayamayacaklardır, denilebilir. Böyle 

durumlarda ya emeklilik gelirlerinin düşürülmesine gidilecek ya da 

emeklilik hizmeti sunan kuruluşların görevlerini hiç yapamaz hale gelmesi 

ile karşılaşılacaktır. 

Bu bakımdan kamunun ve dolaysıyla emekli olacakların sorunlarını 

giderebilmek için özel emeklilik sistemleri ortaya çıkmaktadır. Bu tür 

sistemler dünya da oldukça yaygınlaşmışlardır. Ülkemizde de özel emeklilik 

kuruluşları yavaş yavaş artmakta ve bunlara katımlar hızla çoğalmaktadır. 

                                                             
* Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
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Sistemi ve katılımları daha çekici hale getirebilmek için vergi 

politikalarından da yararlanmak gerekir. Nitekim, Gelir Vergisi Kanunu 

(GVK) nda bu doğrultuda bazı düzenlemelere gidilmiştir. Ancak, yapılan 

düzenlemeler oldukça yorum götürür bir durumdadır. Biz bu yazımızda 

konuyu tekrar ortaya koymaya ve karışık olan mevzuata biraz olsun açıklık 

getirmeye çalışacağız. 

1. BİREYSEL EMEKLİLİK GELİRLERİNİN 

VERGİLENDİRİLMESİNDE MEVZUAT   

Bireysel emeklik sisteminden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine 

ilişkin olarak GVK’nın 63, 23, 25,75, 89,  ve 94. maddelerinden söz etmek 

gerekir. 

- GVK’nın 63. maddesi: GVK’nın 63. maddesi, ücret gelirlerinin 

vergilendirilmesinde ulaşılması istenilen gerçek ücretlere ilişkindir. Bu 

maddenin 4697 sayılı Kanun’un 4. maddesiyle değiştirilen ve 7.10.2001 

tarihinden itibaren yürürlüğe giren bendi; 

“ Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi 

Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş 

olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, 

ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi sigorta 

poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel ödenen 

katkı payları, 

İndirim konusu yapılacak prim, aidat ve katkı payları toplamı, ödendiği 

ayda elde edilen ücretin %10’unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs 

sigorta poliçeleri için ödenen primlerde, ödendiği aydaki elde edilen ücretin 

%5’ini) ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu 

bu oranı %20 oranına kadar (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs 

sigorta poliçeleri için %10 oranına kadar) artırmaya ve belirlenen haddi 

asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye 

yetkilidir” demektedir.
1
 

                                                             
1  63. maddenin 2.ve 3. fıkralarının değiştirilmeden önceki hali ise; 
- Emekli aidatı veya sosyal sigorta primleri (Emekli Sandığının veya Sosyal Sigorta 
Kurumunun Türkiye’de olması şartıyla. GVK.63/2. 
- (3239 sayılı 54. maddesiyle değiştirilen bent) Mükellefin şahsına, eşin ve küçük çocuklarına 
ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortaları 
için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (Sigortanın Türkiye’de kain ve merkezi 
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- GVK’nın 23. maddesi: Bu kanunu 23. maddesi ise, ücretlerde istisna 

hükümlerini düzenlemiştir. Sözü edilen maddenin 4697 sayılı Kanun’un 2. 

maddesiyle değiştirilen ve 7.10.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 11 

no’lu bendinde, “ Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal 

Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından 

ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim aylıkları (506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından 

kendilerine ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret 

olarak vergiye tabi tutulur.) (Genel, katma ve özel bütçelerden ödenen bu 

nevi aylıklar dahil), 

demiştir.
2
 

- GVK’nı 25. maddesi: Yine aynı kanunun 25. maddesi de tazminat ve 

yardımlarda istisnalarla ilgilidir. Bu madenin 3. bendi de, 10.7.2001 tarih ve 

24458 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 4697 sayılı Bazı Vergi 

Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla ve 7.10.2001 tarihinden 

itibaren geçerli olmak üzere, yeniden değiştirilmiştir. Yapılan değişikliğe 

göre hüküm,  

“Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar 

Kanunu’nun geçici 20. maddesinde belirtilen sandıklar tarafından, 

kendilerine zat aylığı bağlananlara aylıkları dışında kanunları veya statüleri 

gereğince verilen emekli, dul, yetim ve evlilik ikramiyeleri veya iade olunan 

mevduatı ve sürelerini doldurmamış bulunanlarla dul ve yetimlerine toptan 

ödenen tazminatlar (506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 

20.maddesinde belirtilen sandıklar tarafından ödenen tazminat, yardım ve 

toptan ödemeler en yüksek Devlet memuruna ödenen yüksek ödeme 

                                                                                                                                               
Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması ve sigorta priminin 
ödendiği ayda elde edilen ücret üzerinden kanunla kurulu sosyal güvenlik kurumlarına hizmet 
erbabı hissesi olarak hesaplanan prim veya aidatın aylık tutarını aşmaması şartıyla) 
şeklindeydi. GVK.63/3. 
2 23. maddenin 11. bendinin değişmeden önceki şekli de; 
“(4369 sayılı Kanunun 28.maddesiyle değiştirilen ve 29.7.1998 tarihinden itibaren yürürlüğe 

giren bent) Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz bulunan emekli sandıkları ile 10 yıl süre 
ile prim veya aidat ödenmiş olmak kaydıyla Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan 
sigorta şirketleri ve yardım sandıkları tarafından ödenen emekli, maluliyet, dul ve yetim 
aylıkları (Tüzel kişiliği haiz muhtelif emekli sandıkları ile sigorta şirketleri ve yardım 
sandıkları tarafından ödenen aylıklar toplamına, en yüksek Devlet memuruna ödenen en 
yüksek ödeme tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. (Genel, katma 
ve özel bütçelerden ödenen bu nevi ödemeler dahil)” biçimindeydi. 
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tutarından fazla ise aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Bu 

mukayesede gerek aynı sandıklardan muhtelif zamanlarda yapılan ikramiye, 

tazminat ve toptan ödemeler topluca dikkate alınır.” 

şeklinde düzenlenmiştir.
3
 

- GVK’nın 89. maddesi: 5228 sayılı Kanun’un 28. maddesiyle başlığı 

ile birlikte değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

GVK’nın 89. maddesinin 1 no’lu bendinde de konumuz ile ilgili bir hüküm 

bulunmaktadır. Bu hükme göre, gelir vergisi beyannamesiyle bildirilecek 

gelirlerden, bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak yapılan ödemelerin bir 

kısmının matrahtan düşebileceği öngörülmüştür.  Bu hüküm; 

“ Beyan edilen gelirin %10’unu (bireysel emeklilik dışındaki şahıs 

sigorta primleri için beyan edilen gelirin %5’ini) ve asgari ücretin yıllık 

tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait 

hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs 

sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları 

(sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye’de kain ve merkezi 

Türkiye’de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş 

olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde ediği yılda ödenmiş olması, 

ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında 

ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla, eşlerin veya çocuklarının ayrı 

beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi 

gelirinden indirilir.) 

şeklindedir.  

                                                             
3 Maddenin 4369 sayılı Kanunun 29. maddesiyle değiştirilmeden önceki şekli de; 
Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz olan emekli sandıklarınca kendilerine zat aylığı 
bağlananlara aylıkları dışında, kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve 
evlenme aylıkları dışında,  kanunları veya statüleri gereğince verilen emekli, dul, yetim ve 
evlenme ikramiyeleri veya iade olunan mevduatı ve statülerini doldurmamış bulunanlarla, dul 
ve yetimlerine toptan ödenen tazminatlar ile 10 yıl süre ile prim veya aidat ödemiş olmak 
kaydıyla Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri ve yardım 
sandıkları tarafından iade olunan mevduat veya toptan yapılan ödeme (Kamu idare ve 

müesseseleri ile kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumları dışında kalan tüzel kişiliği haiz 
emekli sandıkları ile sigorta şirketleri ve yardım tarafından ödenen tazminat yardım ve toptan 
yapılan ödemeler en yüksek Devlet memuruna ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla ise 
aradaki fark ücret olarak vergiye tabi tutulur. Bu mukayesede gerek muhtelif emekli 
sandıkları ile sigorta şirketleri ve yardım sandıklarından gerek aynı emekli sandığı ile sigorta 
şirketleri ve yardım sandıklarından muhtelif zamanlarda alınan ikramiye, tazminat ve toptan 
yapılan ödemeler topluca dikkate alınır.” biçimindeydi. 
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- GVK’nın 75. maddesi: 4697 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle eklenen 

ve 7.10.2001 tarihinden itibariyle yürürlüğe giren GVK’nın 75. maddesinin 

15. fıkrasında da şu iratların, 

“ Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri 
tarafından; 

a) On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara 

yapılan ödemeler, 

b) On yıl süreyle ödenmiş olmakla birlikte bireysel emeklilik 

sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve 

sigortalardan on yıl prim veya aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet veya 
tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemeler, 

c) Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu 

sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara 

yapılan ödemeler”, 

menkul sermaye iradı sayılacağı hüküm altına alınmıştır. 

- GVK’nın 94. maddesi: Bu hüküm ile ilişkili olarak, vergi kesintilerini 

düzenleyen GVK’nın 94. maddesine, (4697 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle 
eklenen ve 7.10.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) 15. bent 

eklenmiştir. Söz konusu hüküm, biraz önce belirtilmiş olan GVK’nın 75. 

maddesinin 15. bendi ile aynı şekilde düzenlenmiştir.  

Sözü edilen GVK’nın 94. maddesine dayanarak 3.2.2009 tarihinden 
itibaren uygulanmak üzere 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla 

belirlenen tevkifat oranları ise; (a) bendi kapsamına giren menkul sermaye 

iratlarında %15, (b) bendine giren menkul sermaye iratlarında %10 ve (c) 
bendine giren menkul sermaye iratlarında da %5 olarak belirlenmiştir. 

-  4679 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi: 10.07.2001 tarih ve 4697 

sayılı Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 
Geçici 1. maddesinde de; 

“a) Faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarına ödenen 

primler ile bu sandıklardan iştirakçilere yapılan ödemeler, 

b)Akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler, 

bakımından 4697 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki hükümleri 

uygulanır.” 

hükmü yer almaktadır 
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2. VERGİ ALACAKLISININ KONU İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

Maliye Bakanlığı 27.12.1998 tarihinde bireysel emeklilik ile ilgili 

olarak 216 no’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayınlamıştır. Bu genel tebliğ 

hukuki dayanağını 29.7.1998 tarih ve 23417 sayılı mükerrer Resmi 

Gazete’de yayınlanmış olan 4369 sayılı Kanun’a dayandırmıştır. Daha sonra 

bir talep üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Ankara Vergi Başkanlığı da, 

söz konusu tebliği esas alarak, 1988 yılında faaliyete geçen bir yardım 

sandığından ayrılma durumunda yapılan ödemelerin nasıl vergilendirilmesi 

gerektiğine ilişkin olarak, 9.1.2012 tarihinde bir cevap yazısı hazırlayarak 

ilgili kuruma bildirmiştir.  

Bu bakımdan, bireysel emeklilik gelirlerinin vergilendirilmesi konusunu 

açıklığa kavuşturabilmek için söz konusu genel tebliği ile Ankara Vergi 

Dairesi Başkanlığının adı geçen yazısına değinmek gerekmektedir.  

2.1. 216 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ’NİN 

BİREYSEL EMEKLİLİK İLE İLGİLİ DÜZENLEMESİ 

Adı geçen Genel Tebliğin ana hatlarını şu şekilde aktarmak 

mümkündür: 

2.1.1. İstisna Uygulaması 

GVK’nın 23. maddesinin 11 numaralı bendi ile 25. maddesinin 3 

numaralı bendinde 4369 sayılı Kanunla iki önemli değişiklik yapılmıştır. 

Bunlardan birincisi 10 yıl süre ile prim ve aidat ödenmiş olmak kaydıyla 

Türkiye’de kain ve merkezi Türkiye’de bulunan sigorta şirketleri ve yardım 

sandıkları tarafından yapılan söz konusu bentlerde belirtilen nitelikteki 

ödemelerin de istisna kapsamına alınmasıdır. İkinci değişiklik, vergiden 

istisna edilen ödeme tutarlarının belirlenmesinde yapılacak kıyaslamaya 

ilişkindir. Buna göre, yapılan ödemelerin, daha önce hizmet süresi aynı olan 

Devlet memuruna ödenen aylık ve ikramiye tutarına kadar olan istisna iken, 

değişiklikten sonra, en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına 

ödenen en yüksek aylık ve ikramiye tutarı kadar olan kısmı vergiden istisna 

edilecektir.  

2.1.2. İstisnayı Aşan Ödemelerde Stopaj Uygulaması 

GVK’nın 23/11 ve 25/3’üncü maddelerinde belirtilen kurum ve 
kuruluşlar tarafından ödenen emekli, dul ve yetim aylıkları ile ikramiye, 

tazminat ve toptan ödemelerin toplamının, en yüksek Devlet memuruna 
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ödenen en yüksek ödeme tutarından fazla olan kısmı ücret olarak vergiye 

tabi tutulacaktır. 

2.1.3. Yıllık Beyanname ile Bildirim 

- GVK’nın 23/11 ve 25/3. maddelerinde belirtilen gelirlerin sadece 
aralarında dolaylı veya dolaysız yönetim, denetim veya sermaye ilişkisi 

bulunan kurum veya kuruluşlardan elde edilmesi halinde, ödemeyi yapan 

kuruluşlarca ücret olarak stopaj yapılacak ve bu kişiler ayrıca yıllık 
beyanname vermeyeceklerdir. 

- Aralarında dolaylı veya dolaysız yönetim, denetim veya sermaye 

ilişkisi bulunmayan birden fazla kurum tarafından, yıl içerisinde kendilerine 
yapılan ödemelerin toplam tutarı ilgili döneme ait istisna haddini aşan 

iştirakçilerin, istisna haddini aşan kısmı, ödemenin yapıldığı yıl için 

verecekleri gelir vergisi beyannamesinde toplamak suretiyle takip eden yılın 

Mart ayı içerisinde ikametgahlarının bulunduğu vergi dairesine 
bildireceklerdir. Doğal olarak, ödemeyi yapan kurum veya kuruluşlarca 

yapılan stopaj tutarları yıllık beyannamede hesaplanan vergiden mahsup 

edilecektir. 

- Aynı iştirakçi tarafından hem aralarında biraz önce belirtilen şekilde 

ilişki bulunan kurumlardan hem de bunlar dışındaki kurumlardan aylık veya 

toptan ödeme yapılması halinde şu şekilde işlem yapılacaktır.  

Birden fazla kurum veya kuruluş tarafından aylık veya toptan ödeme 
yapılması ve bunlardan biri tarafından belirtilen şekilde stopaj yapılması 

halinde benzeri nitelikteki diğer ödemeden stopaj yapılmasa dahi, yapılan 

ödemelerin toplam tutarı istisna haddini aşmış olacağından, ilgisince, aşan 
kısım için yıllık beyanname verilecektir. Tabii ki beyannamede hesap edilen 

vergiden daha önce yapılmış kesintiler mahsup edilecektir. 

Birden fazla kurum tarafından yapılan ödemelerin tamamından, istisna 
haddini aşan kısımlar itibariyle ayrı ayrı stopaj yapılmış olması halinde de, 

iştirakçi tarafından tahsil edilen tüm bedelin istisna haddini aşan kısmı için 

yıllık beyanname verilecek ve daha önce yapılan stopajlar hesaplanan 

vergiden mahsup edilecektir. 

2.1.4. Prim ve Aidat Ödemesinin 10 Yıldan Daha Kısa Sürede 

Tamamlanması 

Uygulamada prim ve aidat ödemesinin 10 yıldan daha kısa bir süre 

tamamlandığı durumlar söz konusu olabilecektir. Bu durumlarda, ikramiye 

ödenmesi veya aylık bağlanmasının 10 yıllık sürenin dolmasından sonra 

yapılması kaydıyla istisna uygulanabilecektir.  
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2.2. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ  

Yukarıda değinildiği üzere 216 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği, 4369 

sayılı Kanun’un ilgili hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Gelir İdaresi 

Başkanlığı (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı) da söz konusu tebliği göz 

önünde bulundurarak konu ile ilgili olarak bir görüş ortaya koymuştur. 

Görüşünün dayanağını ise, sözü edilen Genel Tebliği ile 10.7.2001 tarihinde 

yayınlanmış ve 7.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren 4697 sayılı Kanun’un 

Geçici 1. maddesine dayandırmıştır. Adı geçen geçici maddede, “7.10.2001 

tarihinden önce; faaliyete başlamış olan emekli ve yardım sandıklarından 

ödenen primler ile bu sandıklarından iştirakçilere yapılan ödemeler ve 

akdedilmiş sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve ödemeler bakımından 

4697 sayılı Kanun’dan önceki hükümler uygulanacaktır.” denilmektedir. 

Bu iki düzenlemeyi esas alan idare; 

- 4369 sayılı Kanun’dan önce faaliyete başlayan ve 10 yıl süre ile prim 

ödeyerek ayrılan iştirakçilere yapılan toptan ödemelerin, en yüksek Devlet 

memuruna (Başbakanlık Müsteşarına) ödenen en yüksek ödeme tutarı kadar 

olan kısmının vergiden istisna olacağı ve bu tutarı aşan kısmının da ödemeyi 

yapan tarafından ücret geliri olarak vergiye tabi tutulması gerektiği, 

- 10 yıl süre ile prim ve aidat ödemeden ayrılan iştirakçilere aynen iade 

olunan mevduatların gelir vergisine tabi tutulmayacağı, mevduat tutarı 

üzerinde ödeme yapılması halinde de bu tutarın GVK’nın 75 inci maddesinin 

ikinci fıkrasının (6) numaralı bendi çerçevesinde menkul sermaye iradı 

(alacak faizi) sayılarak Kanunun 85 ve 86. maddeleri hükümleri 

doğrultusunda ayrılan üyelerce yıllık beyanname ile beyan edilmesi 

gerektiği, 

sonucuna varmıştır.  

3. KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. 4697 sayılı Kanun’un Geçici 1. Maddesinin Yorumu 

Konunun değerlendirilmesi yapılırken üzerinde önemle durulması 

gereken husus, 4697 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesinin halen geçerli 

olup olmadığı konusudur. Bu konuyu gereği şekilde yorumlayabilmek için, 

4697 sayılı Kanun’un emeklik ile ilgili yapılan ödemelerin 

vergilendirilmesine ilişkin getirmiş olduğu çok önemli değişikliklere tekrar 

kısaca değinmek gerekir.  
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- Yapılan değişikliklerden biri, daha önce açıklanmış olan GVK’nın 

ücretlerdeki istisnaları düzenleyen ve 7.10.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe 

giren GVK’nın 23. maddesinin 11 numaralı bendine gerçekleştirilen 

değişikliktir. Esas olarak bu değişiklikte, belirtilen istisnadan 

yararlanılmasının 10 yıl şartına bağlı tutulmaması olmuştur.  

- İkinci değişiklik, 7.10.2001 tarihinden itibaren yürürlüğe giren 

GVK’nın 25. maddesinin 3 numaralı bendinde yapılmıştır. Yukarıda 

açıklanan söz konusu hükmün değişiklik yapılmadan önceki ve sonraki 

halinden de anlaşılacağı üzere, buradaki en önemli değişiklik de yine 10 yıl 

konusunda gerçekleştirilmiştir. Yani hükmün yeni halinde, istisnadan 

yararlanabilmek için eski düzenlemede mevcut olan 10 yıl şartı 

kaldırılmıştır.   

- Üçüncü değişiklik de, emekli sandıkları, yardım sandıkları ve sigorta 

şirketleri tarafından yapılan ödemelerin hangi hükme göre yapılacağını 

düzenleyen, 4697 sayılı Kanunla GVK’nın 75. maddesine 15 numaralı bent 

şeklinde eklenen hükümle yapılmıştır. Bu hüküm de, GVK’nın 23. 

maddesinin 11 ve 25. maddesinin 3 numaralı bentlerinde olduğu gibi yine 

7.10.2001 tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 - Dördüncü değişiklik ise, 4697 sayılı Kanunla GVK’nın 94. 

maddesinin 15 numaralı bendine vergi kesintilerinin düzenlenmesi ile ilgili 

olarak eklenen hükümde yapılmıştır.  Bu hüküm de diğer hükümler gibi 

7.10.2001 tarihinden itibaren girmiştir. 

4697 sayılı Kanunla GVK’nın sözü edilen maddelerinde yapılan 

değişikliklerin her birinde, hükümlerin yürürlük tarihi olarak 7.10.2001 tarihi 

ile karşılaşılmaktadır. Bu bakımdan emeklilik gelirlerinin 

vergilendirilmesinde söz konusu tarih çok önemli olmakta ve adı geçen 

geçici 1. maddenin yorumunun yapılması gerekmektedir. 

Bilindiği üzere vergi hükümlerinin yorumlanmasıyla ilgili olarak Vergi 

Usul Kanununun 3. maddesi, “ Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade 

eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunlarının hükümleri, 

konuluşundaki maksat, hükümlerin kanun yapısındaki yeri ve diğer 

maddelerdeki bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır.” hükmünü 

getirmiştir.  
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Vergilerin kanuniliği ilkesi gereği vergi hükümlerin yorumlanmasında 

ilk olarak lafzı yorum yapılması gerekir. Lafzın açık olmadığı hallerde tarihi, 

sistematik ve amaçsal yorum yapılması mümkündür. 

- Lafzi Yorum: İlk bakışta, geçici 1. maddenin yoruma gerek olmayacak 

şekilde açık olduğu söylenebilir. Yani konunun ayrıntısına inilmeden 

bakıldığında, bu hükümle; 4697 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce 

faaliyete başlamış olan emeklilik kuruluşlarına ve yardım sandıklarına 

ödenen primler ile bu kuruluşlar tarafından iştirakçilerine yapılan ödemelere 

ile aynı şekilde akdedilmiş şahıs sigorta poliçelerinin ilgili olduğu prim ve 

ödemelere,  GVK’nın 23, 25, 63, 75, 89, ve 94. maddelerinin bu Kanunla 

değişiklik yapılmadan önceki hükümlerinin uygulanması gerektiği sonucuna 

varılabilmektedir. Yani maddeye bu şekilde bakıldığında Geçici 1. maddenin 

halen dahi yürürlükte olduğu ifade edilebilir. 

Ancak, konunun biraz ayrıntısına inildiğinde, bu maddenin halen 

geçerli olup olmadığının tartışılmasının gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu 

konuda şu hususlara değinmek mümkündür: 

- Tarihi Yorum: Konunun lafzi yorumunu tam olarak yapmak mümkün 

olmadığı takdirde, yukarıda belirtildiği gibi ilk olarak tarihi yoruma gitmek 

gerekmektedir. Tarihi yorumda ise, tasarının ilk halini, TBMM’de konu ile 

ilgili değişiklik ve tartışmaları ve TBMM’de  yapılan değişiklik çalışmalarını 

ayrıntılı olarak incelemek gerekmektedir. 

Tasarının ilk şekline bakıldığında, geçici 1. maddenin hemen hemen 

aynısını tasarının 7. maddesinde bulmak mümkündür. Bu maddenin 

gerekçesinde de neden böyle bir düzenleme getirildiği açıklanmaktadır. Bu 

açıklamada üzerinde en fazla durulabilecek  husus, “ ……elde edilen 

gelirlerin vergileme rejiminin değişiklikten önceki düzenlemelere göre 

yürütülmesi sağlanmış ve bu suretle geçiş döneminde oluşabilecek muhtemel 

aksaklıklar giderilmiştir.” ifadesi olmaktadır. 

Yani buradan, 4697 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 7.10. 2001 

tarihi esas alınmakta ve bu tarihten önceki işlemler eski, sonraki işlemlerin 

de yeni kanuna göre yapılması gerektiği anlamı çıkmaktadır.  

Tasarı üzerinde Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan çalışmalar 

oldukça uzun sürmüştür. Önce tasarı alt komisyona gönderilmiş ve oradan 

gelen rapor da komisyonda görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu çalışmalar 
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sırasında, tasarının 7. maddesindeki geçici maddenin, tasarıda benimsendiği 

biçimde GVK’ya Geçici 58. madde olarak konulması yerine, 4697 sayılı 

Kanun’un Geçici 1. maddesinde yer verilmiştir.  

Her şeyden önce, geçici hükmün bir yerde son bulması, hükmün geçici 

bir hüküm olma niteliği gereğidir. Ucu açık geçici bir hüküm, geçici madde 

olma niteliği taşımaz. Diğer yandan, söz konusu geçici hükmün idare 

tarafından açıklandığı şekilde yorumlanması halinde, çift başlı bir vergileme 
durumu ortaya çıkacaktır. Çünkü idarenin yorumuna göre hüküm, sigorta 

şirketleri ile emekli sandıkları üzerine oturtulmak istenmiştir. Buna yoruma 

göre, kanunun yürürlük tarihi olan 7.10.2001 tarihinden önce kurulmuş 
kuruluşlarca gerçekleştirilmiş olan işlemler (bugün dahi yapılmış olsa) eski, 

bu tarihten sonra kurulmuş sigorta şirketleri ve sandıklar tarafından 

gerçekleştirilmiş olan işlemler ise yeni mevzuata tabi olması gerekir. Bu ise, 
hukuk mantığına ve aynı işlemlerin farklı şekilde vergilendirilmesi nedeniyle 

Anayasa’nın eşitlik ile ilgili hükümlerine aykırı olacaktır. 

O bakımdan burada düşünülmesi gereken husus, kurumların kuruluş 

tarihleri değil yapılan işlemlerin 7.10.2001 tarihinden önce mi yoksa sonra 
mı yapıldığı olmalıdır. Nitekim kanun tasarısını gerekçesinde de, “geçiş 

dönemi” denirken sanırız bu kast edilmek istenmiştir. 

- Sistematik Yorum: Kanunların yorumlanmasında sistematik yorum da 
üzerinde önemle durulması gereken bir yorum türüdür. Bu tür yorumda, 

hükmün kanun içindeki yerine ve diğer maddelerle olan bağlantısına bakılır. 

Üzerinde durduğumuz geçici maddenin diğer maddelerle olan bağlantısına 

baktığımızda, hükmün GVK’nın 4769 sayılı Kanun ile değişik 23/11, 25/3, 
63/3, 75/15 ve 94/15 ile yakın ilişki halinde bulunduğu (bu hükümleri 

değiştirdiği) görülmektedir. Yukarıda açıklandığı üzere adı geçen 

hükümlerin tümünde de ortak noktanın, 7.10.2001 tarihi olduğu ortaya 
çıkmaktadır.  Bu sistematik ilişki dikkate alındığında ve Geçici 1. maddenin 

sistematik yorumu yapıldığında, madde gerekçelerinden de anlaşabileceği 

üzere maddenin geçiş döneminde ortaya çıkabilecek sorunlar bakımından 
kanuna getirildiği ve 7.10.2001 tarihinde kadar geçerli olduğu, sanırız kabul 

edilebilir bir yorum olacaktır.  

- Amaçsal Yorum: VUK’nın 3. maddesinin kabul etmiş olduğu bir 

yorum türü de amaçsal yorumdur. Amaçsal yorum yapılırken kanun 
koyucunun hükmü getirişteki amacına bakılır. Bu yorum türü kendi içinde, 

sübjektif amaçsal yorum ve objektif amaçsal yorum şeklinde ikiye ayrılır: 

Sübjektif amaçsal yorumda, kanunun yürürlüğe girdiği zamanda kanun 

koyucunun hükmü getirme amacına bakılır. Yani burada kanun koyucunun, 
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o zaman hükmü ne amaçla getirmiş olduğu yorumlanır. Bu bakımdan 

sübjektif amaçsal yorum tarihi yorumla birleşir. Tabii ki bu yorum türü 

ileriye dönük bir yorum olmadığından, hukuku olması gereken şekilde 

geliştiremez. Yani günün şartlarına göre bir hukuk düzeni sağlayamaz. 

Objektif amaçsal yorumda ise, eğer kanun koyucu o hükmü bugün 

getirmiş olsaydı, ilgili konuda nasıl bir hüküm getirirdi konusu ön plana 

çıkar. Bu bakımdan bu tür yorum şekli hukuku statik bir yapıdan dinamik bir 

şekle getirebilir.  

Yukarıda belirtilmiş olduğu gibi, vergi hükümlerinin yorumlanmasında 

VUK’nın üçüncü maddesi amaçsal yoruma da yer vermiştir. Ancak, burada 

objektif amaçsal yorum yaparken, vergi hukukunun kanunilik ilkesini de göz 

ardı etmemek gerekir. Yani, bir yandan vergi hukukunun gelişmesini 

sağlamaya çalışırken, bir yandan da vergi hukukundaki kanunilik ilkesini de 

göz önünde tutmak gerekir. Tabii bu zor bir iş olmasına rağmen, vergi 

hukukunun gelişmesini sağlamak açısından da olması gereklidir, denilebilir.  

Konuya 4697 sayılı Kanun ve 216 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 

idarenin görüşü dikkate alınarak amaçsal bir yorum yapmak istediğimizde, 

şu düşünceleri ortaya koyabiliriz: 

Kanunun gerek genel gerek madde gerekçelerine bakıldığında; 

Türkiye’nin sosyal güvenlik konusunun çok önemli bir sorun olduğu, bu 

sorunun ileride daha da büyüyeceği, sözü edilen sorunların sadece Devlet 

sosyal güvenlik kurumları tarafından çözülmesinin çok zor hatta mümkün 

olmadığı, bunun için de özel sigorta şirketleri ve bu doğrultuda faaliyet 

gösteren sandıkların vergi politikası yolu ile desteklenmesinin gerekli 

olduğu, diğer yandan katılımcıların da desteklenmesinin kaçınılmaz 

bulunduğu, onlara katılımları dolayısıyla daha az vergi yükü getirilmesinin 

yerinde olacağı ve kendilerine yapılan ödemelerden kesin ödeme kabul 

edilecek şekilde vergi kesintisi (stopaj)  yapılarak bu kişilerin beyanname 

verme mükellefiyetinden kurtarılası gerektiği, gibi sonuçlar çıkartılabilir.  

Oysa vergi idaresi, 4697 sayılı Kanun’un gerekçesini hiç dikkate 

almadan ve konuyu eski mevzuatta bulunan on yıl üzerine kurarak; 

- 4697 sayılı Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce faaliyete başlayan 

sigorta şirketleri ile bu doğrultuda çalışan sandıklardan ayrılan ve on yıl prim 

ve aidat ödeyerek ayrılan iştirakçilere yapılan toptan ödemelerin, en yüksek 
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Devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarına) ödenen en yüksek ödeme tutarı 

kadar olan kısmının gelir vergisinden istisna olacağını, bu tutarı aşan 

kısmının ise ücret geliri olarak ilgili kuruluş tarafından stopaja tabi tutulması 

gerektiğini, 

- On yıl süre ile prim ve aidat ödemeden ayrılan iştirakçilere aynen iade 

olunan mevduatların gelir vergisine tabi olmayacağını ve bu tutarın üzerinde 

ödeme yapılması halinde ise ilave tutarın GVK’nın 75. maddesinin ikinci 

fıkrasının (6) numaralı bendine göre menkul sermaye iradı (alacak faizi) 

sayılarak Kanunun 85 ve 86. maddeleri hükümlerine göre ayrılan üyelerce 

yıllık beyanname ile bildirilmesi gerektiğini,    

belirtmiştir. 

Bu görüş değişik bakımlardan eleştiriye tabi tutulabilir. Her şeyden 

önce, on yıl ödeme yapılarak ayrılanların hükümde belirtilen miktarı 

üzerindeki gelirlerinin ücret olarak nitelendirilmesi ve on yıldan daha az 

sürede ayrılanların söz konusu gelirlerin ise menkul sermaye iradı (alacak 

faizi olarak) kabul edilmesi, gelirlerin niteliklerini değiştirmektedir. Her iki 

gelir türünün de kaynağının aynı olması ve iştirakçinin kendi ödemesi 

üstünde bir tutar olması dolayısıyla, söz konusu gelirler arasında herhangi bir 

nitelik farkı olmaması gerekir. Yani her ikisinin de, menkul sermaye iradı 

hükümlerine göre vergilendirilmesi işin mantığı gereğidir.  

Diğer taraftan da bu görüş, ileri sürülen şekilde farklı vergilendirilme 

nedeniyle, her iki tür iştirakçinin vergi yüklerinde farklılar yaratacağı ve 

şekli vergi yükümlülüklerinde de (beyanname verme gibi) değişiklikler 

ortaya çıkaracağı kuşkusuzdur.  

Bu ve aşağı da ortaya konulmaya çalışılacak sakıncalı durumlar,  

4697’den önceki mevzuatın adı geçen Kanundan önce kurulmuş olan 

kuruluşlar bakımından bugün gerçekleştirilen işlemlerde dahi geçerli olacağı 

yorumundan kaynaklanmaktadır.  

Söz konusu olan ve biraz sonra kısaca belirtilecek konular üzerindeki 

tartışmaları kaldırabilmek için, 4697 sayılı Kanunu amaçsal yoruma tabi 

tutarak ve Kanun Tasarısının 7. maddesinde belirtilen şekilde geçici 

maddenin geçiş dönemi için kabul edildiğini kabul ederek artık bugün 

tümüyle yeni mevzuatı uygulamak, sanırız doğru olacaktır. Yani adı geçen 

Geçici 1. maddenin yorumunu, ilgili kuruluşların kuruluş tarihleri üzerine 

kurmadan, yapılan ödemelerin zamanlarına göre düşünmek daha yerinde 
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olacaktır. Bu bakımdan, 4697 sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 7.10.2001 

tarihine kadar yapılan ödemelerin eski, bu tarihten sonraki ödemelerin de 

yeni düzenlemelere tabi tutulmasının kanunun amacına da uygun olduğunu 

söyleyebiliriz. 

3.2. İştirakçilere Yapılan Ödemelerin Vergi Alacağı Olarak Kabul 

Edilip Edilmemesi 

Yine değinildiği üzere vergi idaresi, 4697 sayılı Kanun’un yürürlüğe 

girdiği tarihten önce kurulan kuruluşların iştirakçilerine yaptıkları ve kendi 

ödedikleri aidat ve primleri dışındaki toptan ödemeleri, alacak faizi olarak 

kabul ederek vergilendirmek istemektedir. 

GVK’nın 75. maddesinin 6. bendinde, menkul sermaye iradının bir türü 

olarak kabul edilen  alacak faizlerinin kapsamı, “ …..(adi, imtiyazlı, rehinli, 

senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel 

kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için ödenen 

faizler dahil.) “ şeklinde belirlenmiştir. 

4697 sayılı Kanun’dan önce sözü edilen türden olan faizlerin hangi tür 

menkul sermaye iradı şeklinde kabul edileceğine ilişkin özel bir hüküm 

olmaması dolayısıyla, vergi idaresi, eski hükümlerin uygulanmasına ilişkin 

olarak bu ödemeleri alacak faizi olarak kabul etmiştir. Oysa madde ne kadar 

zorlanırsa zorlansın iştirakçilere yapılan ödemeleri alacak faizi olarak 

düşünmek mümkün değildir. Çünkü hüküm derinliğine incelendiğinde, 

ödemelerin alacak faizi olarak kabulü çaresizlikten doğmaktadır, denilebilir.  

Böyle bir düşünceyle de kanun koyucu, 7.10.2001 tarihinden itibaren 

geçerli olmak üzere 4697 sayılı Kanun’un 5. maddesiyle GVK’nın 75. 

maddesine 15 numaralı özel bir bent eklemiştir. Bu hükümde tüzel kişiliğe 

haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları emekli ve yardım sandıkları 

tarafından,  ayrılan iştirakçilerine faiz niteliğindeki toptan ödemeleri menkul 

sermaye iradının özel bir türü olarak kabul edilmiştir. Hüküm ödemeleri 

ayrıca, ödemlerin katılım süreleri dikkate alınarak ve üyelerin kurumlardan 

ayrılmasının şekline göre üçlü bir sınıflamaya tabi tutmuştur. 

Bu hükmün 4697 sayılı Kanun’a eklenmesinin esas nedeni, eski 

mevzuatta mevcut olan zorlama uygulamaya çare bulmak için olmuştur. 

Yapılan bu açıklama dahi, verilen hükmün sonra getirilen bir hüküm olması 

ve söz konu faizlerin ayrı bir vergilendirme sistemine tabi tutmayı 
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amaçlaması dolayısıyla, günümüzde yapılan ödemlerin artık eski mevzuata 

göre vergilendirilmesinin anlamı kalmamaktadır.       

3.3 Gelirlerin Yıllık Beyana Tabi Tutulup Tutulmaması 

216 sayılı GVK Genel Tebliği ile vergi idaresinin görüşünde, kendi 

iştirakleri dışında katılımcılara ödenen tutarın alacak faizi kabul edilerek 

GVK’nın 85 ve 86. maddeleri çerçevesinde yıllık beyanname ile bildirileceği 

belirtilmiştir.  

Oysa, 4697 sayılı Kanunla GVK’nın 75. maddesine eklenmiş olan 15 

numaralı bendin bir gereği olarak, GVK’nın 94. maddesine vergi kesinti 

oranlarını belirleyen bir hüküm eklenmiştir. Bu hükümde de kesinti oranları, 

katılımcıların iştirak süreleri ve ayrılış nedenlerine göre 15, 10 ve 5 oranları 

şeklinde belirlenmiştir. Bu oranlar, bugün de aynı şekilde uygulanmaktadır. 

Bireysel emeklik uygulamalarına katılımları teşvik etmek için de, 

GVK’nın Toplama Yapılmayan Haller Başlığı altındaki hükümlerde de bu 

doğrultuda bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.  Bu hükümde “Aşağıda 

belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez, diğer gelirler için 
beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez” , 

dedikten sonra, maddenin 1. bendinin (a) fıkrasında da “…….. 75.maddenin 

15 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratları…..” hükmüne yer 
vermiştir. Yani kanunun 94. maddesine göre söz konusu iratlardan yapılan 

vergi kesintilerini kesin vergilenme olarak kabul etmiş ve bu iratlar için 

yıllık beyanname verilmeyeceği hükmünü getirmiştir. 

SONUÇ:  

Yukarıda yapılan açıklamalara dayanarak şu sonuca varmak 

gerekmektedir: 

GVK’nın 75. maddesinin 15 numaralı bendi ile 94. maddesinin yine 15 

numaralı bendine göre, tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım 

sandıkları ile emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından; 

- On yıl süreyle prim, aidat veya katkı payı ödemeden ayrılanlara 

yapılan ödemelerden yüzde 15,  

- On yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte bireysel emeklilik 
sisteminden emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlar ile diğer sandık ve 

sigortalardan on yıl süre ile prim ve aidat ödeyenlere ve vefat, maluliyet 

veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerden yüzde 

10,  
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- Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile bu 

sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara 

yapılan ödemelerden yüzde 5,  

vergi kesintisi yapılacaktır.  

Yapılan kesinti, GVK’nın 86. maddesinin birinci bendine göre kesin 

vergi olarak kabul edilecek ve kendisinden kesinti yapılan kişiler yıllık 

beyanname vermeyeceklerdir. 
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DÖNÜŞÜM GEÇİREN İDARE HUKUKUNUN 

UYGULAMA ALANI DA DARALIYOR MU? 

                                                                            

 Prof. Dr. Turgut Tan

 

     

GİRİŞ 

Özellikle 70’li yılların ortalarından bu yana özelleştirme 

uygulamalarına koşut olarak idare hukukunun uygulama alanının giderek 

daralmakta olduğu ve bu daralmanın özel hukuka geçiş biçiminde ortaya 

çıktığı da bir gerçektir. Hatta, bu süreçte yaratılmak istenen yeni hukuk 

düzeninin “silikleşmiş devlet”, “silikleşmiş idare” ve “silikleşmiş idare 

hukuku”nu amaçladığını savunanlar vardır
1
.  

İdare hukuku, esas olarak, “idari faaliyetin hukuku” özelliğini 

korumaktadır. Bununla beraber, idare hukukuna göre yürütülen idari 

faaliyetten kaynaklanan uyuşmazlıkların doğal yargıcı idari yargı olmasına 

karşın; uyuşmazlıkları idari yargının görev alanı dışına çıkarmanın bir yolu 

olarak, faaliyet özel hukuka tabi tutulmak istenmektedir. Bu yöndeki yasal 

düzenlemeler giderek artmaktadır. Hatta, idari yargının görev alanını 

korumaya çalışan Anayasa Mahkemesi’nin bu tür yasal düzenlemeleri iptal 

etmesi karşısında, Anayasa değişikliğine de gidilmiştir. 

Hiç kuşkusuz idare hukukunun uygulama alanını daraltan bu 

gelişmelerin kaynağında yalnızca idari yargıdan kaçışı görmek de doğru 

değildir. Özelleştirmelerle beraber, “yeni kamu işletmeciliği” anlayışının da 

bunda payı olduğunu belirtmek gerekir
2
. Bu yeni yaklaşımın benimsediği 

                                                             
 Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 
1 C.Aydın, “İdare hukukçuları için yeni bir hukuk düzeni”, Erdoğan Teziç’e Armağan, 
Galatasaray Üniversitesi yayınları, Armağan Serisi No:5, s.289. 
2 Yeni kamu işletmeciliği konusunda bkz. S.Güzelsarı, “Kamu yönetimi disiplininde yeni 
kamu işletmeciliği ve yönetişim yaklaşımları”, in K.Öktem, U.Ömürgönülşen (Ed), Kamu 

Yömetimi, Gelişimi ve Güncel Sorunları, İmaj yayınevi, Ankara, 2004, s.85 vd. 
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hukuki rejim özel hukuk olmuştur. Hatta, kimi yazarlar, özelleştirme sürecini 

özel hukuka dönüş olarak nitelemektedir
3
.  

Öte yandan, uygulama alanı daralan idare hukukunun da 70’li yıllardan 

bu yana bir dönüşüm geçirdiği gözlenmektedir. Bu dönüşümün temel 

özelliği ise usul ağırlıklı olmasıdır.   

I. İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI DARALIYOR 

MU? 

A. İdare hukukunun uygulama alanının daralması, idari yargıdan 

kaçışın dolaylı bir sonucudur.   

1. İdari yargının görev alanını daraltan yasal düzenlemeler 

Yasal düzenlemelerle, adli yargının görev alanının, idari yargı aleyhine 

nasıl genişletildiğini yakın tarihlerdeki birkaç örnekle açıklayabiliriz.2005 

yılında çıkarılmış olan 5326 sayılı Kabahatler Kanunu (m.27), “İdari para 

cezası ve mülkiyetin kamuya geçirilmesine ilişkin idari yaptırım kararına 

karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden itibaren en geç onbeş gün 

içinde, sulh ceza mahkemesine başvurulabilir” hükmünü getirmiştir. 

Yasa’nın (m.3) genel hükümlerinin diğer yasalardaki kabahatler hakkında da 

uygulanacağına ilişkin hükmü ise Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 

edilmiştir
4
. İptal kararından sonra 5560 sayılı Yasa ile 5326 sayılı Yasa’nın 

3. maddesi yeniden düzenlenerek, yargı yoluna ilişkin diğer yasalardaki özel 

hükümler saklı tutulmuştur.  

Bir başka yasal düzenleme ise 5393 sayılı Belediye Kanunu (m.57) ve 

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda (m.40) “Hizmetlerde aksama” başlığı 

altında yer alan hükümdür. Buna göre, belediye hizmetlerinin ciddi biçimde 

aksatıldığı ve bunun halkın sağlık, huzur ve esenliğini hayati derecede 

olumsuz etkilediği İçişleri Bakanlığının başvurusu üzerine sulh hukuk 

yargıcı tarafından belirlenecektir. Sulh hukuk yargıcının kararına karşı da 

ilgili belediyelerce asliye hukuk mahkemesine itiraz edebileceklerdir. 

Bu düzenleme, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay kararlarında açıkça 

belirtildiği gibi, kamu hizmetinin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğinin 

                                                             
3 V.C.Irelli, Amministrazione pubblica e diritto privato, G.Giappichelli Editore, Torino, 
2011, s.4. 
4 Anayasa Mahkemesi, 01.03.2006, E.2005/108-K.2006/35. RG; 22.07.2006, sayı:25236, 
s.107 vd. 
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değerlendirilmesinin idari yargının görevine girdiği ilkesi ile 

bağdaşmamaktadır. Dolayısıyla, bu düzenlemeler adli-idari yargı ayrımı 

ilkesine aykırı olup, istikrar kazanmış Anayasa Mahkemesi, Uyuşmazlık 

Mahkemesi ve Danıştay kararlarına da ters düşmektedir
5
.  

Son örnek, 2011 yılında çıkarılan 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 

Kanunudur. Bu Yasa’nın (m.3) “Ölüm veya vücut bütünlüğünün 

yitirilmesinden doğan zararların tazmini davalarında görev” başlığı altında 

yer alan hükme göre, “her türlü idari eylem ve işlemler ile idarenin sorumlu 

olduğu diğer sebeplerin yol açtığı vücut bütünlüğünün kısmen veya tamamen 

yitirilmesine yahut kişinin ölümüne bağlı maddi ve manevi zararların 

tazminine ilişkin davalara asliye hukuk mahkemeleri bakar. İdarenin 

sorumluluğu dışında kalan sebeplerden doğan aynı tür zararların tazminine 

ilişkin davalarda dahi bu hüküm uygulanır”.  Bu düzenleme de Anayasa 

Mahkemesi tarafından Anayasa’nın 125., 155., ve 157. maddelerine aykırı 

bulunarak iptal edilmiştir. Anayasa Mahkemesi’ne göre, “İdarenin idare 

hukuku esaslarına dayanarak tesis ettiği tartışmasız bulunan eylem ve 

işlemler ile idarenin sorumlu olduğu diğer sebeplerden kaynaklanan 

zararlara ilişkin davaların idari yargı yerlerinde görülmesi gerektiği 

kuşkusuzdur”
6
. 

2. İmtiyaz sözleşmesinin özel hukuk sözleşmesine dönüşmesi 

Bilindiği gibi, kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesinin klasik 

yöntemi <kamu hizmeti imtiyazı>dır
7
. Son yıllarda devletin küçültülmesi ve 

özelleştirme yöntemlerine koşut olarak, başta altyapı yatırımlarının 

finansmanında yap-işlet-devret yöntemi olmak üzere, kamu-özel ortaklığı 

yöntemlerinin uygulanmasında yapılan sözleşmelerden kaynaklanan 

uyuşmazlıklar, özellikle yabancı yatırımcıların bulunduğu projelerde 

tahkime gidilebilmesi için, özel hukuka tabi tutulmak istenmiştir.  

Bu amaçla, bir yandan klasik idari Sözleşme türünü oluşturan kamu 

hizmeti imtiyaz sözleşmesi niteliğindeki sözleşmeler özel hukuk 

sözleşmesine dönüştürülürken; öte yandan kamu hizmeti imtiyaz 

sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar için de tahkim yolu açılmıştır.  

                                                             
5 Bu konuda bkz. T.Tan, “İdari yargı da özelleşiyor mu?”, Demokrasi ve Politika. Hukuk 

Yönetim ve İktisat Üzerine. Prof. Dr. Ruşen Keleş’e Armağan, İmge yayınevi, Ankara, 
2007, s.101 vd. 
6 Anayasa Mahkemesi, 16.02.2012, E.2011/35-K.2012/23. RG; 19.5.2012, sayı:28297. 
7 Geniş bilgi için bkz. Ş.Gözübüyük, T.Tan, İdare Hukuku, c.I, Genel Esaslar, Turhan 
Kitabevi, 8. bası, Ankara, 2011, s.619 vd. 



 124 

 Nitekim, bazı kamu hizmetlerinin özel kişilere gördürülmesi ve altyapı 

yatırımlarının gerçekleştirilmesinde yap-işlet-devret yöntemini getiren 3996 

sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-işlet-Devret Modeli Çerçevesinde 

Yaptırılması Hakkında Kanun’un (m.5) idare ile sermaye şirketi veya  

yabancı şirket arasında “imtiyaz teşkil etmeyecek nitelikte bir sözleşme” 

yapılacağını öngörmesine karşın, bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından, 

bu sözleşmelerin idari sözleşme ve imtiyaz sözleşmesi niteliğinde olduğu, 

yasama organının bu sözleşmeleri özel hukuk sözleşmesi olarak 

nitelendiremeyeceği gerekçesiyle iptal edilmiştir
8
.  

Ancak, 1999 yılında 4446 sayılı Yasa ile Anayasa’nın 47. maddesinde 

yapılan değişiklikle, “Devlet, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzel 

kişileri tarafından yürütülen yatırım ve hizmetlerden hangilerinin özel hukuk 

sözleşmeleri ile gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabileceği veya 

devredilebileceği kanunla belirlenir” hükmü getirilmiştir.  

Bu değişiklikten sonra, 3996 sayılı Yasa’nın iptal edilen hükmü (m.5) 

yerine, “Yüksek Planlama Kurulunca belirlenen idare ile sermaye şirketi 

veya yabancı şirket arasında yapılacak sözleşme özel hukuk hükümlerine 

tabidir” kuralı getirilmiş; ayrıca, 4501 sayılı Yasa ile de bu hükmün daha 

önce elektrik ve otoyol konularında çıkarılmış, aynı yöntemi öngören 3096 

ve 3465 sayılı yasalara tabi proje ve işlere de uygulanması olanağı 

öngörülmüştür.  

Elektrik sektöründe yap-işlet yöntemini getiren 4283 sayılı Yasa 

uygulamasında yapılan sözleşmelerin de imtiyaz sözleşmesi olduğu yargı 

organlarınca kabul edilmesine
9
 karşın, 5539 sayılı Yasa bu sözleşmelerin de 

özel hukuk hükümlerine tabi olduğunu ve daha önce bu Yasa’ya göre üretim 

tesisi kurma ve işletme izni almış üretim şirketlerinin Türkiye Elektrik 

Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’ye başvurmaları halinde, üretim şirketi ile Türkiye 

Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. arasında önceden imzalanmış sözleşmenin 

yerine geçmek üzere aynı hüküm ve şartları içeren özel hukuk hükümlerine 

tabi sözleşme imzalanacağı hükmünü getirmiştir.  

Görüldüğü gibi, sözleşmenin hüküm ve şartlarında herhangi bir 

değişiklik olmadan, yapılan bir yasal düzenleme ile idari sözleşme özel 

hukuk sözleşmesine dönüştürülebilmektedir.  

                                                             
8 Anayasa Mahkemesi, 28.6.1995, E.1994/71-K.1995/23. RG; 20.3.1996, sayı:22586, s.37 vd. 
9 Danıştay,10.D; 6.2.2002, E.1999/2407-K.2002/347. (yayınlanmamıştır) 
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Öte yandan, “Bazı yatırım ve Hizmetlerin Kamu Kesimi ile Özel Sektör 

İşbirliği Modelleri Çerçevesinde Gerçekleştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı 

Taslağı”nda (m.3) da uygulama sözleşmesinin özel hukuk hükümlerine göre 

akdedileceği öngörülmektedir.  

B. Yeni kamu yönetimi yaklaşımının etkileri     

Öte yandan, idarede “etkenlik” (efficacité) ve “verimlilik” arayışlarının 

ağırlık kazanması; “hukuksal ussallık”dan (rationalité juridique), “işletmeci 

ussallığa” (rationalité manageriale) geçiş olarak yorumlanmaktadır
10

. Buna 

koşut olarak, “kamu yönetimi” anlayışında “management public” yönünde 

değişim, kamusal yönetimin hukuku olan idare hukukunu da etkilemiştir
11

. 

Kamusal faaliyette rantabilite arayışlarının faaliyetin özel hukuka tabi 

tutulması eğilimine yol açtığı; bunun da idare hukuku için yıkıcı ve olumsuz 

sonuçlar doğurduğu ileri sürülmektedir
12

.  Ayrıca, bu gelişmenin <kamu> ile 

<özel>  arasındaki farkı da sulandırdığı kabul edilmektedir
13

.  

Kaldı ki, günümüzde bu ayrım eski katılığında uygulanmamakta, 

örneğin regülasyon hukuku, telekomünikasyon hukuku, rekabet hukuku gibi 

yeni gelişen hukuk dallarının hem kamu hukuku hem de özel hukuku 

ilgilendiren yönleri bulunduğu kabul edilmektedir.   

Öte yandan, idarecilerin hukuk kuralları ile belirlenmiş idari usullere 

uymak yerine, bir girişimci gibi hareketi yeğleyip, klasik idari usullere koşut 

yeni paralel mekanizmalar geliştirmelerinin “yolsuzluk” (corruption) 

nedenlerinden biri olduğu da haklı olarak savunulmaktadır
14

. 

Yukarıda da özetlemeye çalıştığımız gibi, “anglo-sakson liberalizminin 

çekiciliğinin”, (fascination du libéralisme anglo-saxon), Avrupaya özgü ve 

işletmeci yaklaşımların meydan okuyuşlarının (défit européen, défit 

                                                             
10 Bu konuda bkz. J.Chevallier – D.Loschak, “Rationalité juridique et rationalité manageriale 
dans  l’administration française”, Revue française de Droit administratif, No:24, 1982, 
s.679 vd.; T.Tan, “Recherces d’une  nouvelle  rationalité dans le domaine administratif en 

Turquie”, Turkish Public  Administration Annuel, vol:13, s.75. 
11 S.Cassese, “Les transformations du droit administratif du XIX au XXI siécle”, Droit 

administratif, octobre 2002, s.6. 
12 S.Bernard, La recherche de la rentabilité des activités publiques et le droit 

administratif, LGDJ, Paris, 2001, s.13. 
13 J.-F.Auby, Management public, Sirey, Pairs, 1996, s.IX. 
14 J.Meny, La corruption de la Republique, Fayard, Paris, 1994, s.302. 
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managérial) idare hukuku konusunda yarattığı duraksamalara karşın, idare 

hukukunun sonunun gelmediği de vurgulanmaktadır
15

. 

Ancak, idare hukukunun algılanmasında bir değişimin varlığının da göz 

ardı edilmemesi gerekmektedir. Zira, idare hukuku giderek, idare ile idare 

edilenler arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi politikasının sonucu olarak, 

şekil ve usul ağırlıklı bir hukuka dönüşmektedir
16

. İkinci bölümde idare 

hukukundaki bu değişim ve dönüşümü ele alacağız. 

II. İDARE HUKUKUNDA USUL AĞIRLIKLI DÖNÜŞÜMÜN 

TEMEL ÖZELLİKLERİ 

A. Kara Avrupası’nın idarenin yargısal denetimine ağırlık 

veren sistemi, 

İşlem ve eylemleri ile hak ve özgürlüklerine zarar veren idare karşısında 

tek çaresi yargı yoluna giderek hakkını aramak olan birey, uzayan yargısal 

süreç, bu süreç sonunda lehine karar çıksa da, bu kez kararın uygulanmaması 

nedeniyle çaresiz kalabilmektedir. Bireye hakkını aramanın tek yolu olarak 

yargıyı gösteren bu sistem tıkanmaktadır
17

. Buna karşı çözüm yollarının 

başında, bireyin idari karar sürecine katılımını sağlayacak usullerin 

geliştirilmesi ve bireye yargıya gitmeden hakkını arayabileceği yolların 

gösterilmesi gelmektedir.  

Öte yandan, kırtasiyecilikten yolsuzluklara, hukuk devletinin tam olarak 

hayata geçirilememesinden, etkin, verimli ve duyarlı bir idarenin 

kurulamamasına kadar pek çok olumsuzluğun, idare–birey ilişkilerinde 

güven bunalımına yol açtığı kabul edilmektedir
18

.  

70’li yıllardan itibaren katı hiyerarşik yapıya sahip, içe kapalı idarenin 

yerini, idari usullerin geliştirilmeye başlaması ile beraber, açık, katılımcı 

idare almaya başlamıştır
19

. İdari usul konusu idarenin demokratikleşmesi, 

                                                             
15 J.Caillosse, “Droit public-droit privé: sens et portée d’un partage académique”, Actualité 

juridique de Droit administratif, 1996, s.955. 
16 P.Soler-Couteaux, “Reflexions sur le thème de l’insécurité du droit administratif ou la 

dualité moderne du droit administratif”, in Gouverner, administrer, juger, Liber 

Amicorum Jean Waline, Dalloz, Paris, 2002, s.384. 
17 Örneğin, 01.04.2010 tarihi itibariyle Danıştay’da bekleyen dava sayısı 172.654 tür. 2007 
yılından itibaren  devreden dava dosyası sayısı ise sırasıyla, 118.415, 149.394, 168.636 dır. 
18 C.Emre, Yönetim Bilimi Yazıları, İmaj yayıncılık, Ankara, 2003, s.218. 
19 J.J.Gleizal, “L’avenir de droit administratif”, in  L’administration  dans son Droit, 
Publisud, Pris, 1985, s.281 vd. 
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idare – birey ilişkilerinde güvenin yerleşmesi açılarından da büyük önem 

taşımaktadır. 

Bilindiği gibi, Devletin üç temel organından yasama ve yargı 

organlarının faaliyeti usul kurallarına bağlanmıştır. Bu cümleden olarak, 

yasama faaliyeti Anayasa ve İçtüzük kuralları ile yargı organlarının faaliyeti 

de hukuk, ceza ve idari yargıya ilişkin usul yasaları ile düzenlenmiştir. 

Öğretide kimi yazarlara göre, idarenin bu tür düzenlemenin dışında kalmış 

olması, “Hukuk Devleti ilkesi açısından kabul edilebilir bir şey değildir”
20

. 

Anglosakson sistemi ile Kara Avrupası idare hukuku arasındaki önemli 

farklılık, idari usul konusunda ortaya çıkmaktadır. Bu cümleden olarak, 

Anglosakson sisteminde idari karar alınmadan önceki aşamada, ilgilinin bu 

sürece katılımı önem taşırken; Kara Avrupası ülkelerinde kararın 

alınmasından sonraki aşamada işlemlerin yargısal denetimine ağırlık 

verilmiştir
21

. İdari yargının Kara Avrupası ülkelerinde gelişmiş olması da 

bunu göstermektedir. İdare karşısında bireyin korunması açısından taşıdığı 

önem yanında; yargısal denetimin yokluğuna veya yetersizliğine bir çözüm 

olarak da idari usulün geliştirildiği kabul edilmektedir
22

.  

İdari usul konusu Anglosakson sisteminde Kara Avrupasına göre daha 

erken tarihlerde önem kazanmış olmakla beraber; genel idari usul 

konusundaki ilk yasal düzenlemenin 1925 tarihinde Avusturya’da yapılmış 

olduğunu belirtmek gerekir. 1928 yılında Çekoslavakya ve Polonya, 1930 

yılında da Yugoslavya Avusturya örneğine uygun yasal düzenlemeler 

yapmışlardır
23

. Ayni şekilde, 1958 tarihli İdari Usul Yasasını yürürlüğe 

koyan İspanya da Arjantin, Uruguay, Venezuella ve Kolombiya gibi Latin 

Amerika ülkelerine örneklik yapmıştır
24

. İdari usule ilişkin yasal 

düzenlemeler ABD ve İngiltere’de de çok eski tarihlere gitmektedir. Örneğin 

ABD’de 1946 yılında idari usul yasası çıkarılmıştır. Bunu 1967 ve 1976 

yıllarında çıkarılan yasalar izlemiştir. 

                                                             
20 A.Ü.Azrak, “İdari usulün kodifikasyonuna ilişkin sorunlar”, in İdari Usul Kanunu 

Hazırlığı Uluslar arası Sempozyumu, 17-18 Ocak 1998, Başbakanlık yayını, Ankara, 1998, 
s.87. 
21 M.D’Alberti, “La ‘visione’ et la ‘voce’: Le garanzie di partipazione ai procedimenti 
amministrativi”, Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2000, No:1, s.4 ve 12vd. 
22 G.Isaac, La procédure administrative non contentieuse, LGDJ, Paris, 1968, s.143 vd. 
23 Ibid; s.109. 
24 B.Akyılmaz, “Yeni bir idari usul kanunu örneği: İspanya Kamu İdarelerinin Hukuki Rejimi 
ve Genel İdari Usul Hakkında Kanun”, in İdari Usul Kanunu Hazırlığı Uluslar arası 

Sempozyumu, 17-18 Ocak 1998, Başbakanlık yayını, Ankara, 1998, s.38. 



 128 

Buna karşılık Kara Avrupası hukuk düzenlerinde ise idari usul 

konusunun 70’li yıllarda önem kazandığı, bu amaçla çeşitli ülkelerde genel 

idari usul yasalarının yürürlüğe konulduğu görülmektedir. Almanya genel 

idari usul yasasını 1976 yılında çıkarmıştır. Fransa ise genel usul yasası 

yerine idari usulün değişik konularını 1978 ve 1979 yıllarındaki yasal 

düzenlemeler ve 1983 yılında çıkardığı kararname ile düzenlemiştir. İtalya 

ise 1990 yılında idari belgelere giriş hakkı ve idari usul kurallarını içeren 

yasal düzenlemeyi çıkarmıştır. Kara Avrupası ülkelerindeki bu gelişmede 

aşağıda değineceğimiz, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği gibi uluslar arası 

kuruluşların aldıkları tavsiye kararlarının önemli rolü olduğunu da kabul 

etmek gerekir.  

Türkiye’de de benzer gelişme gözlenmekle beraber 90’lı yılların 

sonunda hazırlanmaya başlanmış olan ve son olarak da 2008 yılında 

açıklanan “Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı” henüz yasalaşamamıştır. 

İdare hukuku esas itibariyle Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin 

faaliyetinin hukuku niteliğini korumakla beraber; bir dönüşüm geçirerek, 

giderek “şekilci” bir nitelik kazandığı görüşü yaygınlaşmaktadır. Bunun 

nedeni olarak da, kamu ile idare arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi 

politikasından kaynaklanan ve yeni yasal düzenlemelere konu yapılan şekil 

ve usul kurallarının zenginleşmesi gösterilmektedir
25

.  

B. Uluslararası kuruluşların kararlarında yer alan usul kuralları 

Bu konuda örnek olarak Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliğinin bazı 

kararlarına değineceğiz. 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin “Bireyin İdari İşlemler 

Karşısında Korunması” konulu (77)31 sayılı Kararı. 

Kararda usul ağırlıklı beş ana ilke yer almaktadır: 

 Savunma hakkı: İlgili haklarını, özgürlüklerini ya da çıkarlarını 

zedeler nitelikteki her idari işleme karşı görüşlerini açıklayabilir; gerekiyorsa 

kanıt gösterebilir. Bunlar idarece işlem yapılırken dikkate alınır. Her olayın 

özelliğine göre, ilgiliye savunması için uygun bir süre verilir. 

                                                             
25 P.Soler-Couteaux, “Réflexions sur le theme de l’insécurité du droit administratif ou la 
dualité noderne du droit administratif”, in Gouverner, Administrer, juger, Liber amicorum 

Jean Waline, Dalloz, Paris, 2002, s.384. 
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 Bilgi edinme hakkı: İlgiliye, isteği üzerine, karar alınmadan önce, 

karar alınmasına yol açan ve açıklanması mümkün bütün öğeler hakkında 

uygun biçimde bilgi verilir. 

 Hukuksal yardım ve temsil: İlgili, idari usulde kendisine hukuksal 

yardımcı tutabilir veya kendisini temsil ettirebilir. 

 Gerekçe gösterme: Haklarını, özgürlüklerini ya da çıkarlarını 

zedeler nitelikte bir işlem söz konusu olduğunda, ilgiliye, işlemin dayandığı 

nedenler konusunda bilgi verilir. Bu işlem metninde nedenlerin açıklanması 

biçiminde olabileceği gibi, ilgilinin isteği üzerine uygun bir süre içinde yazılı 

olarak da yapılabilir. 

 Başvuru yollarının gösterilmesi: Yazılı olarak bildirilen işlem, 

ilgilinin haklarını, özgürlüklerini ya da çıkarlarını zedeler nitelikte ise, işlem 

metninde olağan başvuru yolları ve süreleri gösterilir.   

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin, idari yaptırımlara ilişkin olarak 

aldığı (91)1 sayılı tavsiye kararı. 

Bu Kararda, yukarıda değindiğimiz (77)31 sayılı kararı ile genel olarak 

idari işlemlere uygulanan usul ilkeleri dışında, özellikle yaptırımlar 

konusunda aşağıdaki ilkelerin uygulanması da kabul edilmektedir. 

 Hakkında yaptırım uygulanacak kişi, suçlandığı olay konusunda 

bilgilendirilmelidir. 

 İlgiliye, olayın karmaşıklığı ve uygulanacak yaptırımın ağırlığı da 

dikkate alınarak, savunması için yeterli zaman verilmelidir. 

 İlgiliye karşı kullanılacak kanıtlardan, doğrudan kendisi veya 

temsilcisi haberdar edilmelidir. 

 Yaptırım uygulanmadan önce ilgili dinlenmelidir. 

 Yaptırım kararı, dayandığı nedenleri gösteren gerekçe içermelidir.    

Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi. 2000 yılında Nice Zirvesinde 

kabul edilen Temel Haklar Bildirgesinde (m.41) <İyi İdare Hakkı> başlığı 

altında şu ilkeler yer almaktadır: 

1. Herkes kendisi ile ilgili işlerin Birliğin kurumları ve organları 

tarafından tarafsız ve adil bir şekilde ve makul bir süre içinde görülmesini 

isteme hakkına sahiptir. 
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2. Bu hak;  

 herkesin kendisini olumsuz şekilde etkileyebilecek önlemler 

alınmadan önce görüşlerinin dinlenilmesini isteme hakkı; 

 herkesin, gizliliğin meşru yararlarına ve meslek sırlarına saygı 

göstermek kaydıyla dosyasına erişme hakkını; 

 idarenin kararlarına gerekçe gösterme yükümlülüğünü kapsar.    

C. Usul Kuralları ve İdari Karar Süreci 

Yukarıda değindiğimiz ilkeler aslında idari faaliyetin 

modernizasyonunun gerekleri olarak da nitelendirilmektedir.
26

 Bu ilkelerin 

uygulamaya geçirilişini, idari işlem sürecini izlemek suretiyle açıklamaya 

çalışabiliriz. 

1) İdareye yapılan başvurunun belgelendirilmesi yükümlülüğü.  

İlgiliye idareye başvurusu karşılığında alındı belgesi verilmesi özellikle 

iki açıdan önem taşımaktadır: Birincisi, <bildirim>in yeterli olduğu 

durumlarda, bildirimin alınmaması suretiyle bir faaliyetin yerine 

getirilmesine veya bir özgürlüğün kullanılmasına engel olunmaması. İkincisi 

de zımni ret kararının varlığına bağlı olarak, dava süresinin hesaplanması 

konusunda duraksamaya düşülmemesi.  

Bireylerin bazı faaliyetleri yerine getirmeleri veya özgürlükleri 

kullanmaları <bildirim> usulüne bağlanmış olabilir. Bir başka deyişle, bazı 

faaliyetlerin yerine getirilmesi veya özgürlüklerin kullanılması için idareden 

<izin> alınması gerekmemekte, <bildirim> de bulunulması yeterli kabul 

edilmektedir. Ancak, uygulamada kimi durumlarda, idare, başvuruyu 

almamak suretiyle faaliyetin yerine getirilmesi veya özgürlüğün 

kullanılmasına engel olmak yoluna gitmekte; bu şekilde <bildirim>i <izin>e 

dönüştürebilmekteydi
27

.  

İşte bu tür uygulamalara engel olmak için yasal düzenlemelere açıklık 

getirilmek yoluna gidilmiştir. Örneğin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu’na (m.10) göre, “Toplantı yapılabilmesi için, 
düzenleme kurulu üyelerinin tamamının imzalayacakları bir bildirim, 

                                                             
26 D.Jean-Pierre, La déontologie de l’administration, PUF; Paris, 1999, s.76 vd. 
27 Ş.Gözübüyük-T.Tan, İdare Hukuku, cilt:1, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, 8. bası, 
Ankara, 2011, s.667. 
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toplantının yapılmasından en az kırksekiz saat önce ve çalışma saatleri 

içinde, toplantının yapılacağı yerin bağlı bulunduğu valilik veya 

kaymakamlığa verilir. 

“Bu bildirimde; 

“……………………………… 

“Belirtilir ve bildirime yönetmelikte gösterilecek belgeler eklenir. 

 “Bu bildirim karşılığında gün ve saati gösteren alındı belgesi verilmesi 
zorunludur. 

“Bu bildirim, valilik veya kaymakamlıkça kabul edilmez veya 

karşılığında alındı belgesi verilmez ise keyfiyet bir tutanakla tespit edilir. Bu 
halde noter vasıtasıyla ihbar yapılır. İhbar saati bildirimin verilme saati 

sayılır.  

  “………………”      

2911 sayılı Dernekler Kanunu uygulamasında çıkarılan Dernekler 
Yönetmeliği’nde de (m.5) dernek kuruluş bildiriminin mülki idare amirliği 

tarafından, gün ve saat belirtmek suretiyle dernekler birimine havale 

edileceği ve başvuru sahibine kuruluş bildirimi ve eklerinin alındığına dair 
<alındı belgesi> verileceği ve dernek kütüğüne kaydedileceği 

öngörülmektedir. 

 Genel İdari Usul Kanun Tasarısı’nda da bu konuda bir kurala (m.8) yer 

verildiği görülmektedir
28

. 

2) İdarenin karar alma sürecine ilgilinin katılımının sağlanması ve 

açıklık.  

   Son yıllarda, idarenin karar alma sürecinde açıklığı ve ilgilinin karar 

sürecine katılımını sağlayacak düzenlemeler yapıldığı; yargısal usule benzer 

usul kurallarının getirildiği dikkat çekmektedir. Bu cümleden olarak, ilgiliye 

                                                             
28 Buna göre, 
“ (1) Başvurularda dilekçelerin derhal kayıtları yapılarak, kayıt tarih ve sayısı dilekçelerin 
üzerine yazılır. Başvuru tarihi kaydın yapıldığı tarihtir. 
“  (2)  Posta yoluyla yapılması mümkün olan başvurularda; dilekçenin idareye ulaştığı tarih, 

başvuru tarihidir. 
“ (3)  İdare; başvuru sahibine veya temsilcisine hazır bulunmaları şartıyla imzalı ve kaşeli bir 
alındı belgesi vermekle yükümlüdür. 
“ (4)   Alındı belgesine; 
a) Başvuru kaydının tarih ve sayısı, 
b) Başvuruyu kabul eden birim, 
c) Başvurunun konusu yazılır.” 
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hakkında karar alınmadan önce, karara esas olan belgeleri inceleme olanağı 

tanınması, dinlenilmesi, duruma göre yazılı ve/veya sözlü savunma hakkı 

tanınması özellikle belirtilebilir. 

    Bu açıdan gene son yıllarda ortaya çıkan ve yeni bir idari yapılanma 

modeli oluşturan bağımsız idari otoritelere ilişkin düzenlemeler tipik bir 

örnek oluşturmaktadır. Hatta, AİHM, ulusal hukuktaki niteleme ile bağlı 

olmasızın, bağımsız idari otoriteleri, sahip oldukları önemli yaptırım 
yetkileri dolayısıyla “mahkeme” (juridiction) olarak mütalaa edip, AİHS’nin 

(m.6/1) <adil yargılama> ilkelerine uygun karar vermesi gerektiğini kabul 

etmektedir.   Aslında, bağımsız idari otoritelerin yaptırım kararının, Avrupa 
açısından bir <yargısal işlem>; iç hukuk açısından da <idari işlem> olarak 

nitelenmesi
29

 gibi bir çelişki ile de karşılaşılmaktadır. Bağımsız idari 

otoritelerin yetkilerinin artmasına koşut olarak, bireye tanınan güvenceler de 
arttırılmakta ve <regulasyon usulü hukuku>ndan (droit processuel de la 

regulation) söz eidlmektedir
30

. Ceza usulündeki soruşturma ve kovuşturmada 

yargıca verilenlere benzer yetkiler idareye tanınmaktadır. 

    Örneğin, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na (m.45) göre, her 
türlü sermaye piyasası faaliyet ve işlemlerinin denetimi SPK uzman ve 

uzman yardımcıları tarafından yapılmaktadır. “Kurulca görevlendirilen 

Kurul uzman ve uzman yardımcıları; ihracçılar, sermaye piyasası kurumları, 
bunların iştirak ve kuruluşları  ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden bu Kanun 

ve diğer kanunların sermaye piyasasına ilişkin hükümleriyle ilgili 

görecekleri bilgileri istemeye, bunların tüm defter, kayıt ve belgelerini ve 

sair bilgi ihtiva eden  vasıtalarını incelemeye ve bunların örneklerini almaya, 
işlem ve hesaplarını denetlemeye, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, 

gerekli tutanakları düzenlemeye yetkili olup, ilgililer de istenilen bilgi, 

belge, defter ve sair vasıtaların örneklerini vermek, yazılı ve sözlü bilgi 
vermek ve tutanakları imzalamakla yükümlüdür. 

    “Birinci ve ikinci fıkra hükümleri çerçevesinde kendilerinden bilgi 

istenilen gerçek ve tüzel kişiler özel kanunlarda yazılı gizlilik ve sır saklama 
hükümlerini ileri sürerek bilgi vermekten imtina edemezler. 

    “Denetimle görevlendirilen uzmanlar tarafından istenecek defter, 

evrak, dosya, kayıt ve diğer belgelerin ibraz veya teslim edilmemesi halinde, 

ihraçcılar, sermaye piyasası kurumları, bunların iştirak ve kuruluşları 
nezdinde arama yapılabilir. Arama, Kurulun gerekçeli bir yazı ile arama 

                                                             
29 Q. Epron, “Le statut des autorités de régulation et la séparation des pouvoirs”, Revue 

française de Droit administratif, sept.-oct. 2011, s.1010. 
30 Ibid; s.1011. 
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kararı vermeye yetkili sulh ceza hakiminden talepte bulunması üzerine, sulh 

ceza hakiminin istenilen yerlerde arama yapılmasına karar vermesi halinde 

yapılabilir. Aramada bulunan ve incelenmesine lüzum görülen defterler ve 

belgeler ayrıntılı bir tutanakla tespit olunur ve yerinde incelemenin mümkün 
olmadığı hallerde, muhafaza altına alınarak inceleme yapanın çalıştığı yere 

sevk edilir. Arama sonucunda alınan defterler ve belgeler üzerindeki 

incelemeler en geç üç ay içinde sonuçlandırılarak bir tutanakla sahibine geri 
verilir.”  

3) Savunma hakkı ve bilgilendirme gereği. 

Başta değindiğimiz uluslararası kuruluşların kararlarında da yer aldığı 

gibi, yalnız disiplin soruşturması sürecinde değil, ilgilinin hakkını ve 

özgürlüğünü zedeler nitelikteki kararların alınmasından önce savunma hakkı 

tanınması gerekliliği kabul edilmektedir. Hiç kuşkusuz savunma hakkının 

kullanılabilmesi açısından savunma yapacağı konu ile ilgili olarak 

bilgilendirilmesi gerekmektedir. Danıştay’ın bir kararında belirtildiği gibi, 

4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu, “demokratik ve şeffaf yönetimin gereği 

olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi 

edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek 

amacıyla” çıkarılmıştır
31

. 

Nitekim, bazı yasal düzenlemelerde bu konunun açık ve ayrıntılı 
biçimde düzenlendiği görülmektedir. Bu tür yasal düzenlemelerin tipik 

örneğini de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (m.40-48) 

oluşturmaktadır. Yasa’ya göre, “Kurul başlattığı soruşturmaları, 

soruşturmaya başlanması kararının verildiği tarihten itibaren 15 gün içinde 
ilgili taraflara bildirir ve tarafların ilk yazılı savunmalarını 30 gün içinde 

göndermelerini ister. Taraflara tanınan ilk yazılı  cevap süresinin 

başlayabilmesi için Kurulun bu bildirim yazısı ile birlikte, iddiaların türü ve 
niteliği hakkında yeterli bilgiyi ilgili taraflara göndermesi gerekir” (m.43); 

“..Kurulun soruşturma safhasında, bu Kanunu ihlal ettiği iddia edilen kişi 

veya kişiler kararı etkileyebilecek her türlü ilgi ve delili her zaman Kurula 
sunabilirler. 

“Haklarında soruşturmaya başlandığı bildirilen taraflar sözlü savunma 

hakkını kullanma taleplerine kadar Kurum bünyesinde kendileri ile ilgili 

düzenlenmiş her türlü evrakın ve mümkünse elde edilmiş olan her türlü 
delilin bir nüshasının kendilerine verilmesini isteyebilir. 

                                                             
31 Danıştay, İDDK; 12.6.2008, E.2005/3292-K.2008/1633. 
http://www.danistay.gov.tr/kerisim..Erişim 01.03.2012. 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim..Erişim
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 “Kurul, tarafları bilgilendirmediği ve savunma hakkı vermediği 

konuları kararlarına dayanak yapamaz”. (m.44)   

Kaldı ki, açık bir yasal düzenleme olmasa da, Danıştay kararlarında bu 

ilkeyi uygulamaktadır. Örneğin, bir maliye müfettişi hakkında yapılan 
disiplin soruşturması sonucu düzenlenen raporla, devlet memurluğundan 

çıkarılma cezası istemiyle Yüksek Disiplin kuruluna sevkedilmiştir. Bu 

Kurulca istenen savunmasını yapabilmesi için adı geçenin vekili avukat 
tarafından savunmaya esas olmak üzere disiplin soruşturması ve eklerinin 

kendilerine verilmesi istemi reddedilmiştir. Bu nedenle Maliye Bakanlığı 

Müsteşarı, Teftiş Kurulu Başkanı ve Personel Genel Müdürü hakkında 
soruşturma açılması için izin isteminin Maliye Bakanınca reddi kararına 

itiraz edilmesi üzerine bu kararı kaldıran Danıştay Birinci Dairesi’ne göre, 

“..kamu görevlisine ve vekiline  yapılacak savunmaya esas olmak üzere 

soruşturma raporu ve eklerinden istenen belgelerin bir örneğinin 
verilmemesinin savunma hakkının hukuka aykırı olarak kısıtlanması 

sonucunu doğurduğu, bu nedenle ilgililere isnat edilen eylemin, haklarında 

soruşturma yapılmasını gerektirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından” 
demektedir

32
.   

Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı’nın bu konuda da bir düzenlemeye 

gittiği görülmektedir
33

. 

4) Genel ve düzenleyici işlemler söz konusu olduğunda, gerek 

hazırlanmaları aşamasında, gerekse kesinleşmeden önce kamuoyunun 

bilgilendirilmesi; varsa eleştiri ve itirazların alınması yoluna 

gidilmektedir.  

Örneğin, 3194 sayılı İmar Kanunu’na (m.8/1-b) göre, “İmar planları; 

Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Mevcut ise 

                                                             
32 Danıştay, 1.D; 27.6.2008, E.2008/721-K.2008/800. Danıştay Dergisi, sayı:120, s.9 vd. 
33Genel İdari Usul Kanun Tasarısı’nda (m.24) yer alan hükme göre, “(1) Dinlenilme hakkı, 
ilgililerin, bir idari işlemin yapılmasından önce, haklarını, özgürlüklerini ya da hukuki 
yararlarını savunmak üzere kendi tercihleri doğrultusunda yazılı veya idarece düzenlenecek 
görüşme toplantısında sözlü açıklama yapmalarını, tanık dinletebilmelerini, idareye her türlü 
bilgi ve belge sunmalarını, bilirkişi incelemesi yapılması isteğinde bulunmalarını kapsar. 
“İdare, idari işlemden önce ilgililere dinlenilme hakkı tanıyıp tanımama konusunda takdir 

yetkisine sahiptir. Her kamu kuruluşu, kamu düzeni ve kamu yararını, idari işlemlerde 
ivediliği değerlendirmek suretiyle bu Kanundaki zorunluluklar dışında hangi tür idari 
işlemlerde ilgililere dinlenilme hakkı tanınabileceğini çıkaracağı yönetmelikle düzenler. 
“(3) Dinlenilme hakkı tanına ilgililere, idarece, en az yedi gün önceden yazılı bildirimde 
bulunulur. Bu bildirimde yapılmak istenilen işlemin konusu, maddi ve hukuki dayanakları, bu 
hakkı yazılı ya da sözlü olarak kullanabileceği, sözlü olarak kullanmak istiyorsa yapılacak 
görüşme toplantısının yeri, tarihi ve saati gösterilir. 
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bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye 

sınırları içinde kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili 

belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye meclisince onaylanarak 

yürürlüğe girer. Bu planlar onay tarihinden itibaren belediye başkanlığınca 

tespit edilen ilan yerlerinde bir ay süre ile ilan edilir. Bir aylık ilan süresi 

içinde planlara itiraz edilebilir. Belediye başkanlığınca belediye meclisine 

gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek 

kesin karara bağlar.”  

Ancak, 3194 sayılı Yasa’nın “Özelleştirme programındaki kuruluşlara 

ait veya kuruluş lehine irtifak ve/veya kullanım hakkı alınmış arsa ve araziler 

ile özel kanunları uyarınca özleştirilmek üzere özelleştirme programına 

alınan arsa ve arazilerin, 3621 sayılı kıyı Kanunu veya 2634 sayılı Turizmi 

teşvik Kanunu kapsamında kalan yerler dahil olmak üzere genel ve özel 

kanun hükümleri kapsamında yer alan tüm alanlarda imar planlarını 

yapmaya ve onaylamaya yetkili olan kurum ve kuruluşlardan görüş alınarak 

çevre imar bütünlüğünü bozmayacak her tür ve ölçekte plan, imar planı ile 

değişiklik ve revizyonları müellifi şehir plancısı olmak üzere Başbakanlık 

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılarak veya yaptırılarak Özelleştirme 

Yüksek Kurulunca onaylanmak ve Resmi Gazetede yayınlanmak suretiyle 

kesinleşir ve bu Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair 

hükümlerden muaf olarak yürürlüğe girer”  hükmünde (Ek m.3) yer alan “ve 

bu Kanunun 8 inci maddesinde yer alan ilan ve askıya dair hükümlerden 

muaf olarak” ifadesi Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa’ya (m.2, 36 

ve 125) aykırı bulunarak iptal edilmiştir.  

Bu hükümle “aleniyetin sağlanması”ndan vazgeçildiğini belirten 

Anayasa Mahkemesi’ne göre, “…sözü edilen planlardaki yanlışlık ve 

eksikliklerin giderilmesi amacıyla ilgililerce idareye başvurulması ve 

idarenin de itiraza konu işlemi kaldırarak ya da değiştirerek planlardaki 

hukuka aykırılıkların giderilmesinin yolu kapatılmaktadır. Bu durumda, 

ilgililerin bu taşınmazlara ilişkin imar planları ile bunlara bağlı parselasyon 

planlarındaki hukuka aykırılıkların giderilmesi için yetkili ve görevli idari 

yargı mercilerine dava açmak dışında, bir başvuru imkanı kalmamaktadır. 

Kuralın imar plan ve değişikliklerini veya bunlara ilişkin onama işlemlerini 

askı sürelerine tabi kılmakla, yargı yolunu ve hak arama özgürlüğünün 

kullanılmasını zorlaştırdığı açıktır”.
34

  

                                                             
34 Anayasa Mahkemesi, 9.6.2011, E.2008/87-K.2011/95. RG; 28.12.2011, sayı:28156. 
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 5)  İlgililerin idari işlem sürecine katılımını düzenleyici ve birey 

işlemler açısından ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.  

Düzenleyici nitelikte olmamakla beraber genel işlemler konusunda bazı 

ülkelerde <kamusal dinleme> yöntemleri geliştirilmiştir. Bizde de buna 

benzer bir düzenlemeye Genel İdari Usul Kanunu Tasarısı’nda (m.27) 

“Katılma hakkı ve bilgilendirme yükümlülüğü” başlığı altında, yer 

verilmektedir. Buna göre; 

“(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. 

 “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 

düzenler” hükmü yer almaktadır.  

Düzenleyici işlemler açısından, taslaklar ilgili kuruluşların internet 
sayfalarına konulmak suretiyle de kamuoyunun tepkileri alınmaya 

çalışılabilir. Örneğin, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (m.93), “Kurumun 

hazırlayacağı ikincil düzenleme taslakları en az yedi gün süreyle Kurumun 

internet sayfası başta olmak üzere uygun vasıtalarla kamuoyunun bilgisine 
sunulur”  hükmünü getirmiştir. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’na 

(m.4) göre, “Kurum, Kurul kararıyla bu Kanun hükümleri uyarınca 

çıkaracağı yönetmelikleri, piyasada faaliyet gösteren tüzel kişilerin ve ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşlerini alarak hazırlar”. 

Öte yandan, 5393 sayılı Belediye Kanunu’na (m.20) göre, belediye 

meclisi toplantıları açıktır. Normal toplantı yeri dışında toplanılması 

durumunda da, toplantının yer ve zamanının alışılmış usullerle belde halkına 
duyurulması gerekmektedir.   
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Bu konuda Genel İdari Usul Kanun Tasarısı’nda (m.28) da bir 

düzenlemeye yer verilmiştir
35

.  

Birel işlemler söz konusu olduğunda ilgililerin işlemin yapılmasından 

önce dinlenilmesi; yaptırım uygulanmadan önce de savunma hakkı tanınması 

gerekmektedir. Bu konuda Avrupa Konseyi ve AB gibi kuruluşların 

kararlarında yer alan ilkelere yukarıda değinmiştik. 

6) Başvuru yolları ve sürelerinin gösterilmesi.   

Yukarıda değindiğimiz Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin (77)31 

sayılı tavsiye kararında da yer aldığı gibi, kişilerin haklarını, özgürlüklerini 

ve çıkarlarını zedeler nitelikteki işlemlerde idare gerekçe ile olağan başvuru 

yolları ve sürelerini de göstermek durumundadır.  

Anayasa’da (m.40) 2001 yılında yapılan değişiklikle, “Devlet, 

işlemlerinde, ilgili kişilerin hangi kanun yolları ve mercilere başvuracağını 

ve sürelerini belirtmek zorundadır” hükmü getirilmiştir. Devlet işlemlerini 

idari işlemler olarak anlamak gerekir. Zira, devletin işlemleri kapsamına 

yasama ve yargı işlemleri de girmektedir ve öğretide belirtildiği gibi, 

düzenleyici işlemler için böyle bir zorunluluk, kural koyma tekniğine aykırı 

olacaktır
36

. Anayasa Mahkemesi’ne göre de, “40. maddenin ikici fıkrasıyla 

Devlete verilen görev, somut olaylarda ilgili kişiler hakkında tesis edilen 

işlemlere karşı başvurulacak kanun yolları ile sürelerin belirtilmesi 

zorunluluğu olup, bu hususlara ilişkin olarak her yasada özel bir düzenleme 

yapma yükümlülüğü içermemektedir”
37

. 

    Genel İdari Usul Kanun Tasarısında da, “İdare; görev alanlarıyla 

ilgili konularda başvuru hakkını kullanacak ilgililere yol göstermekle, 

haklarını kullanabilmeleri için yardımcı olmakla, idari işlemlere karşı itiraz 

ve başvuru makamları ile sürelerine ilişkin bilgileri vermekle yükümlüdür” 

                                                             
35 Bu düzenlemeye göre, “(1) Devletin savunma, güvenlik ve ekonomisine, dış ticaret 
politikasına, milletlerarası ilişkilerin yürütülmesine ve kurumların iç işleyişine, özel hayatın 
gizliliğine ilişkin konular ile acil ve zorunlu haller hariç, idarenin karar organı olan 

kurullarının toplantıları ilgililere açıktır. 
“(2) Kurul toplantıları, ilgililerin toplantıyı izleyebileceği uygun yerlerde yapılır. Sayılarının 
fazla olması halinde idare, ilgililerden toplantıyı izleyebilecek belli sayıda temsilci seçmesini 
isteyebilir veya duruma göre kendisi belirler”. 
36 K.Gözler, İdare Hukuku, c.I, 2.bası, 2009, s.837 vd. 
37 Anayasa Mahkemesi, 8.12.2004, E.2004/84-K.2004/124. RG; 2.12.2005, sayı:26011, 
s.9vd. 
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(m.5); “İdare, bireysel işlem metninde, ilgilinin hangi idari makam, yargı 

mercii ve yargı öncesi uyuşmazlık çözüm usullerine başvurabileceğini ve 

sürelerini belirtmek zorundadır” (m.33) hükümleri yer almaktadır
38

.  

    Yukarıda değindiğimiz Anayasa Mahkemesi kararında da belirtildiği 

gibi, idare, birel işlemlerinde ilgiliye karara karşı başvuru yollarını ve 

süresini göstermek zorundadır
39

. İdari yargı kararlarında da, özel dava açma 

süresinin söz konusu olduğu durumlarda, dava süresi hesaplanırken, bu 

sürenin işlemde gösterilip gösterilmediği dikkate alınmakta, işlemde özel 

dava açma süresi gösterilmemiş ve özel dava açma süresinin geçirilmesine 

karşın, dava genel dava açma süresi içinde açılmışsa, davanın süreden reddi 

yoluna gidilmemektedir
40

.  

    Öte yandan, başvurulacak mercilerle sürelerin işlem metninde 

gösterilmemesi tek başına iptal nedeni olarak kabul edilemez. Nitekim, 

Danıştay’a göre, “Ancak, hakkında işlem tesis edilen birey tesis edilen 
işlemde başvuru yeri ve zamanının belirtilmemiş olmasına rağmen ilgili 

mevzuatta belirtilen başvuru koşullarına ve usulüne uygun olarak yasal 

süresinde başvurusunu yapması halinde artık söz konusu işlemin  yargısal 
denetimi sırasında, Anayasa’nın 40. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen 

hangi kanun yolları ve mercilere başvurulacağı ve süresinin belirtileceği 

kuralına  uyulup uyulmadığı konusunda bir inceleme yapma imkanı 
bulunmamaktadır. Zira, yukarıda da belirtildiği üzere, söz konusu 

düzenlemenin uygulama alanı, dağınık mevzuat karşısında kanun yolu, 

mercii ve süreleri konusunda yanılgıya düşen bireylerin hak arama 

hürriyetlerini kullanabilmelerini sağlamaktır. İlgili mevzuatta belirtilen 
usule uygun olarak yapılan başvuru nedeniyle idari işlemin hukuka 

uygunluğunun denetimi sırasında, söz konusu işlemin, başvuru zamanının ve 

yerinin bulunmadığı gerekçesiyle şekil yönünden hükümsüz kabul edilmesi 
Anayasanın 40. maddesinin 2. fıkrası ile sağlanmak istenen amacı aşan bir 

yorum olacaktır.”
41

 

                                                             
38

Genel İdari Usul Kanun Tasarısı’nda (m.33(2)) “Düzenleyici işlemlerde, bu işleme karşı 
doğrudan veya uygulama işlemi üzerine, hangi yargı merciine, hangi süreler içinde 
başvurulabileceği ayrı bir maddede gösterilir” hükmüne yer verildiğini de belirtmek gerekir. 

 
39 Danıştay, DDGK; 26.2.2004, E.2002/13-K.2004/217. Danıştay Kararlar Dergisi, sayı:5, 
2004, s.81 vd. 
40 Örneğin, Danıştay;4.D;13.11.2006, E.2005/2134-K.2006/2156. Bu konuda geniş bilgi için 
bkz. E.Akbulut, “İşlemlerde kanun yolu ve süresini gösterme yükümlülüğünün yargısal 
denetime etkisi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sayı:81, 2009, s.225 vd. 
41 Danıştay, 9.D; 3.11.2010, E.2008/559-K.2010/5801. Danıştay Dergisi, sayı:126, s.285 vd. 
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7) Kararda gerekçe gösterilmesi.  

İdari işlemlerde gerekçe gösterilmesi zorunluluğunun idareyi işlem 
yaparken özen göstermeye zorlaması yanında; işlemin ilgilisine de işleme 

karşı idari veya yargısal yollara başvurmaya gerek olup olmadığı konusunda 

değerlendirme yapma olanağı verir.  

Anayasa (m.125) ve 2577 sayılı Yasa’da (m.7) dava hakkını 
kullanabilmenin yazılı bildirim koşuluna bağlandığını belirten Danıştay’a 

göre, “Yazılı bildirim esasının Anayasal kural olarak düzenlenmesinin temel 

amacı, idari işlemler karşısında kişilerin hak ve çıkarlarının yargısal yolla 
korunması; bunun sağlanması için de dava açma hakkının kullanılmasının 

anayasal güvence altına alınmasıdır. Başka bir ifade ile yazılı bildirim, 

özellikle kişilerin menfaatlerini ihlal eden idari işlemlere karşı dava açma 

hakkının kullanılmasında ortaya çıkmaktadır. 

 “Dava açma süresinin işlemeye başlaması için, ilgilisine yazılı 

bildirimin usul kurallarına, tebligat kanununa uygun olarak yapılmış olması 

yetmez; yazılı bildirimde, işlemin ‘açık’ ve ‘anlaşılır’ bir biçimde ifade 
edilmiş olması; ayrıca, ilgilinin, hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin 

hukuka uygun olup olmadığının irdeleyebilmesi için, işlemin ‘gerekçesi’nin 

de belirtilmiş olması gerekir”
42

. 

Tüm idari işlemler için gerekçe gösterilmesi söz konusu olamasa da, 

ilgililerin haklarını, özgürlüklerini ve menfaatlerini zedeler nitelikte olanlar 

için gerekçe gösterilmesi gerekmektedir. Nitekim, Danıştay’ın yakın 

tarihlerde verdiği bir kararında bu gereklilik açıkça ifade edilmektedir. 
Danıştay’a göre: 

 “Genel anlamda bir idari işlemde sebep unsurunun gösterilmemiş 

olması o işlemin şekil şartını oluşturmaktadır. Ancak kararda öngörülen 
şekil şartı işlemin varoluş şartına ilişkin olmayıp sonucu etkilemeyen, 

ilgililerin durumunu değiştirmeyen bir özelliğe sahip bulunduğundan, bu 

kurala uyulmamış olması dava konusu işlemin esasının incelenmesini 
engellemeyecek ve yalnızca bu yönden iptalini gerektirmeyecektir. 

Ancak, idari yaptırım niteliğindeki işlemlerde, temel hak ve özgürlükleri 

sınırlayan, onlara müdahale niteliği taşıyan işlemlerde ve verilmiş bir hakkı, 

izni veya yetkiyi geri alan işlemlerde bu işlemlerin idare edilenler yönünden 
ağır sonuçlar doğuracağı hususu dikkate alındığında, idarenin gerekçe 

yükümlülüğüne uyması gerekmektedir. 

                                                             
42 Danıştay, 10.D; 28.9.2010, E.2010/7934-K.2010/6948. Danıştay Dergisi, sayı:126, s.330 
vd. 
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 “Dava konusu uyuşmazlık bu anlatım çerçevesinde incelendiğinde; 
davacı şirkete ait işyerinin on gün süreyle kapatılmasına ilişkin işlem idari 
yaptırım niteliğinde bir işlem olduğundan, kapatma gerekçesinin idari 
işlemden anlaşılması gerektiği açıktır”

43
. 

Yürürlükte bulunan kimi yasal düzenlemelerde (örneğin, 4054 sayılı 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, m.52/1-h; 1615 sayılı Gümrük 

Kanunu, Ek m.2) kararda bulunması gereken hususlar gösterilmekte, bunlar 
arasında gerekçeye de yer verilmektedir.  

Örneğin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, isteklilerin talepte bulunması 
halinde ihalenin iptal gerekçelerini bildireceğini (m.39); ihale yetkilisinin 
gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle ihale kararını iptal edebileceğini 
(m.40); ihale sonucunun bildiriminde tekliflerin değerlendirmeye alınmama 
veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verileceği (m.41) 
öngörülmektedir.  

Bilindiği gibi, 4734 sayılı Yasa’dan önce 2886 sayılı Yasa 
uygulamasında, kamu kuruluşlarından pek çoğu bu Yasa’nın uygulama alanı 
dışına çıkarılmıştı ve idari uygulamalarda keyfilik dikkat çekiyordu. 
Örneğin, bir kamu kurumu tarafından verilen bir ilanda, “Genel 
Müdürlüğümüz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi 
yapıp yapmamakta, veya kısmen ihale yapmakta veya tercih ettiği talibe 
vermekte tamamen serbest olup, nedenlerini açıklamak mecburiyetinde 
değildir”

44
 ifadesi yer almaktadır.    

Sonuç olarak yukarıda özetle vermeye çalıştığımız gelişmelere karşın 

idare hukuku idari faaliyetin hukuku olma özelliğini korumaktadır. Ancak, 

idare hukukunun da bir değişim geçirdiği gözlenmektedir. Bu değişimin 
birey odaklı ve usul ağırlıklı olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu dönüşümü 

idare-birey ilişkileri açısından gecikmiş, sağlıklı bir gelişme olarak 

değerlendirmek gerekir. 

Başta değindiğimiz gibi, idare hukukunun uygulama alanındaki daralma 

büyük ölçüde idari yargıdan kaçışla ilişkilendirilebilir. Uzun süren yargılama 

ve sonuçta verilen kararın da kimi durumlarda uygulanmaması veya 

uygulanamaması idari yargıya güvensizlik yaratabilmektedir. İdari yargılama 
usulü, verilen kararların uygulanmasında maddi ve hukuki imkansızlıkların 

ortaya çıkması olasılığını azaltacak yeni önlemler geliştirmek zorundadır. 

Nitekim, idari yargıda örnek aldığımız Fransa 2000’lerin başında bu konuda 
bazı düzenlemeler yapmıştır.  

                                                             
43 Danıştay,İDDK; 21.4.2011, E.2007/1800-K.2011/267. Danıştay Dergisi, sayı:128, s.20 vd. 
44 Örneğin, Devlet hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ilanı için bkz. Hürriyet 

Gazetesi, 17.8.1995. 
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ÇOCUKLARIN TEMEL HAK SÜJELİĞİ 

Avrupa Birliğinin Önceliği Olarak Çocukların Korunması ve 

Teşviki 

                                                                     

    Prof. Dr. Zafer Gören 

 

I.Giriş 

1. Çocukların Temel Haklarına Toplumun Değişen Bakış Açısı 

Türkiye’nin Çocuk Hakları Sözleşmesi’(ÇHS)ni imzalamasını üstünden 

uzun bir zaman geçmesine karşın ülkemiz bugün de eskiden olduğu gibi 

gerçek bir çocuk dostu ülke olmaktan uzaktır. ÇHS’nin gereği yerine 

getirilerek çocukların özgürlük, korunma, teşvik ve katılım haklarının 

Anayasada garanti edilmesi lazımdır. Çocuklar bunu beklemektedir
1
. 

Bugünün çocukları bir yandan çok küçük yaşlardan başlayarak kitle 

iletişim araçları yoluyla cebir, şiddet, uyuşturucu kullanımı ve suçlulukla yüz 

yüze gelmektedirler. Ama diğer yandan dünyayı gezip görebilme, bilgi 

edinebilme, geniş öğrenim olanaklarından yararlanabilme, en gelişmiş tıp 

olanaklarıyla tedavi edilip sağlıklarına kavuşabilme ve artık anlamsız yasak 

ve tabularla engellenmeden hemen her şeyi deneyebilme imkanlarından 

yararlanabilmektedirler. 

Yalnız çocuklar değil onların mensup oldukları aile de büyük tehlike ve 

sorunlarla karşı karşıyadır (örneğin: konut sorunu, işsizlik, işyerini kaybetme 

korkusu, gelecek korkusu). Bu nedenle artık aile, çocuk için gerekli desteği, 

istenilen güvence ve güvenliği sağlayacak durumda değildir. Aileler gün 

geçtikçe daha fazla kaybolmakta ve ailenin yerini, birlikte yaşamın yeni 

                                                             
1
 Diana Golze, Rede, Für eine neue soziale İdee, die linke im Bundestag, Kinder Warten auf 

ihre Grundrechte, 23.09.2011, http://www.linksfraktion.de/reden/kinder-warten-grundrechte/ 
(04.03.2012). 

http://www.linksfraktion.de/reden/kinder-warten-grundrechte/
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şekilleri almaktadır. Önceleri bir kontrol ve düzeltme fonksiyonu üstlenen 

büyük aile tipine de artık rastlanılmamaktadır
2
. 

2. Çocukların Korunması ve Teşviki, için Temel Hakların 

Gerekliliği 

Güçlülere karşı zayıfları koruma ödevini üstlenen temel haklar 

çocukların korunması için de elverişlidirler. Bu nedenle kural olarak 

çocuklar da yetişkinler gibi temel hak taşıyıcısıdırlar.  

Çocuklar temel haklarının devlet tarafından zedelenmemesini ve yasa 

koyucunun düzenlemelerde bulunurken temel haklarını - olabildiğince- 

tanıyıp güvence altına almasını isteme hakkına sahiptirler. Yargı, yürütme 

organları ve idare makamları da çocukların temel haklarını, belirsiz hukuk 

kavramlarının yorumunda, boşlukların doldurulmasında ve takdir hakkının 

kullanılmasında göz önünde tutmak zorundadırlar. Temel hakların yatay 

etkisi (temel hakların özel hukuka etkisi) sonucu temel haklar anne- baba, 

çocuk ilişkisi üzerinde de etkili olurlar. 

Ancak çocukların temel hakları, eylemsel olarak doğumdan erginlik 

yaşına kadar yabancı kişilerin yönetiminde ve onlar tarafından 

belirlenmektedir. Oysa çocuklar kolay şekillendirilebilir ve etki altına 

alınırlar. Bilinç ve benlik duygusunun oluşumu ve kişiliğin gelişimi 

evresinde çocukların olabildiğince kapsamlı bir şekilde korunması ve teşviki 

özellikle önem taşımaktadır. 

BM Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenmiş ve 

2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiş olan ÇHS’yi aralarında 

Türkiye’nin de bulunduğu yaklaşık 142 ülke imzalamış ya da onaylama ve 

katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. ÇHS’nin 4. maddesine göre 

taraf devletler bu sözleşmede tanınan hakların gerçekleştirilmesi için tüm 

elverişli yasal, idari ve diğer tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu elverişli 

gerekli tedbirler arasında çocuk haklarının Anayasaya dahil edilmesi de 

düşünülebilir. Türkiye sözleşmenin hükümleri ışığında iç hukuk normlarını 

gözden geçirerek, sözleşmeyle çelişen kurallarda gerekli değişiklikleri 

yapmak yükümlülüğündedir
3
. 

                                                             
2 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1(04.03.2012). 
3 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1 (04.03.2012). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1
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II. Çocuklar Açısından Temel Hak Ehliyeti-Temel Hakları 

Kullanma Ehliyeti 

Medenî Kanun (MK) md. 8'e göre " Her insanın hak ehliyeti vardır. 

Buna göre bütün insanlar, hukuk düzeninin sınırları içinde haklara ve 

borçlara ehil olmada eşittirler". MK md. 28’ e göre ise "Kişilik, çocuğun sağ 

olarak doğduğu andan başlar ve ölüm ile sona erer. Çocuk hak ehliyetini, sağ 

doğmak koşuluyla, ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder"
4
.
 

Ancak temel hak taşıyıcılığı ya da sahipliğinin bu tür Anayasa altı normlarla 

bağlayıcı olarak saptanması mümkün değildir. Bunun bağımsız olarak 

Anayasada belirlenmesi gerekir. 

Temel Hak Ehliyeti-Temel Hakları Kullanma Ehliyeti anayasal ayırımı 

özel hukukun hak ehliyeti ve fiil ehliyeti ayırımına uygundur. Temel hak 

ehliyeti, temel hak sahipliği ya da temel hakkın taşıyıcısı olma demektir. 

Temel hakları kullanma ehliyeti ise doğal kişilerin bu temel hakları bağımsız 

kullanabilmeleridir.  

Bir çocuğun temel hak ehliyetinde, onun menfaatlerinin de temel hak 

tarafından korunup korunmadığı, temel hakları kullanma ehliyetinde, bu 

korumayı, bağımsız olarak yani yasal temsilcisinin katılımı olmadan kullanıp 

kullanamayacağı önem taşımaktadır.  

İnsan hakları, insan olma özelliğine bağlı olup yaşa bağlı olmamaları 

nedeniyle çocuklar da insan haklarına sahiptirler. Devlet tarafından garanti 

edilen temel haklar için de açıkça belli bir yaş sınırlamasına (Örneğin 

Anayasa md.67, f. III; md.68 f. I. C.3; md. 76 f. I)  bağlı olmadıkları sürece 

aynı şey geçerlidir. Çocuklar da temel hakların taşıyıcısıdırlar (temel hak 

ehliyeti).  

Temel hakların kullanımının çocuklar bakımından sınırlandırılmasını 

eleştiren ve hem temel hak ehliyetinin, hem temel hakları kullanma ehli-

yetinin doğumla başlayacağını kabul eden aşırı görüş
5
 bir tarafa bırakılacak 

olursa, temel hakları kullanma ehliyeti için,  yasa koyucunun kendisi temel 

haklar için özel ve objektif açıdan savunulabilir yaş sınırlamaları 

                                                             
4 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1 (04.03.2012). 
5 Monica Roell, Die Geltung der Grundrechte für Minderjaehrige, Schriften zum 
öffentlichen Recht, Band: 468,Duncler&Humbolt, Berlin 1984, s.32 vd, 36 vd; Zafer Gören, 
Temel Hak Genel Teorisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1995, 
s.37. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87ocuk_haklar%C4%B1


 146 

koymadıkça söz konusu temel hakka ve çocuğun “ayırt etme gücü”(aeg) ne 

sahip olup olmamasına göre her somut olay için karar verilmesi
6
 gerektiği 

savunulmuştur
7
. Temel hak kullanma ehliyetine hangi yaştan itibaren sahip 

olunacağı konusunda iki olasılık üzerinde durulmuştur: 

-İlgili kişilerin bireysel anlayış ve karar yeteneklerini esas almak 

(kayan yaş sınırı); 

-İlgili kişilerin anlayış ve karar yeteneği sınırının yasa koyucu 

tarafından düzenlendiği durumda yasa koyucunun bu sınırı, isabetli olarak 

belirlediğinin, Anayasa Hukuku ve diğer hukuk alanları için olabildiğince 

aynı yaş sınırlamaları yapmanın daha mantıklı olacağından yola çıkmak (katı 

yaş sınırı)
8
.  

Bu ikinci görüşü savunanlar: 

- İnsanın var olmasına bağlı haklarda, temel hakları kullanma ehliyeti 

koşulunu aramamak; (insan onurunun dokunulmazlığı, yaşam ve beden 

bütünlüğü üzerindeki temel hak, kişi özgürlüğünde olduğu gibi) 

-Kullanılmaları özel hukuk işlemlerine bağlı olan temel haklarda 

medeni hukukta fiil ehliyeti için öngörülen yaş sınırlamasına uygun olarak 

temel hakları kullanma ehliyetini başlatmak; 

-Belli bir yaşa ulaşmanın önem taşıdığı temel haklarda temel hak 

kullanma ehliyeti için bu yaş sınırını aramak gerektiğini (evlenme özgürlüğü 

gibi)ileri sürmüşlerdir
9
. 

Çocukların temel hakları kullanma ehliyetine ilişkin olarak iki sorun 

ortaya çıkmaktadır: 

a. Çocukların kamu otoritesi ile doğrudan ilişkisi durumunda temel 

hakların akıbeti 

b. Çocukların temel haklarıyla ana babaların bakım ve eğitim hakkının 

çatışması 

                                                             
6 BGHZ 29, 33 vd. 
7 Roman Herzog / Walter Schick, Verfassungsrecht, 2.B., Beck, München 1968, s.29. 
8 Ingo von Münch, Grundbegriffe des Staatsrechts, Bd. 1, 3.B., Kohl Hammer, Stuttgart 
1984, KN. 134. 
9 Karl Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik, Deutschland, 5.B., C.F. 
Müller, Karlsruhe 1985, KN 285. 
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a. Özel otorite ilişkisi bile temel hakların geçerliliğini ortadan 

kaldırmamaktadır. Çocukların okul idaresi ile olan otorite ilişkisi, Anayasa 

md.42 f. III' te üstü kapalı olarak kabul edilmekle beraber, temel hak 

sahipliğinin genel anlamda sınırlanması için normatif bir dayanak 

oluşturmamaktadır
10

.  

Sınırlamalar genel kriterlere göre yani yine Anayasa md.13 

çerçevesinde yapıldığında meşru olmalıdır. Kaldı ki Anayasa md. 41 f. I ve 

II 'deki çocukların korunması emri, diğer kişilerin temel haklarına müdahale 

yetkisi vermektedir. Çocukların temel hak sahipliği, diğer kişilerin temel 

haklarına müdahale yetkisinin koşulunu oluşturmaktadır
11

. 

b. Ana-babanın bakım ve eğitim hakkı söz konusu olduğunda, ço-

cukların bakım ve eğitimi ile onların gün geçtikçe artan bağımsızlık isteğinin 

çatışması durumu söz konusu olmaktadır.  

Anayasamızda ana-babaya bakım ve eğitim konusunda temel hak 

tanıyan bir kural bulunmamaktadır. Ana babanın velayet hakkı MK’da 

düzenlenmiştir.  

MK’ nın 335-339 f. II, III, 340, 341. kurallarının anayasal dayanağını 

"Ailenin Korunması ve Çocuk Hakları" başlığını taşıyan Anayasa md. 41 f. 

I.’deki "Aile Türk toplumunun temeli"dir kuralı oluşturmaktadır.  

İmzalamış olduğumuz ÇHS’ye uyumlu bir şekilde 21.11.2001 tarihli 

4721 s.’lı Medeni Kanun md. 339 f. I: “ana ve baba, çocuğun bakım ve 

eğitimi konusunda onun menfaatini göz önünde tutarak gerekli kararları 

alır ve uygularlar.” f. III: “Anne ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa 

hayatını düzenleme olanağı tanırlar önemli kararlarda olabildiğince onun 

düşüncesini göz önünde tutarlar.” 340 md. f. I :” Anne ve baba, çocuğu 

olanaklarına göre eğitirler ve onun bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaki ve 

toplumsal gelişimini sağlar ve korurlar.” kurallarını getirmiştir. 

Eski MK md. 267 ‘nin içerdiği: “Ana ve baba çocuklarını tedip hakkına 

maliktir.” kuralına yeni metinde yer verilmemiştir. Oysa örneğin F. Almanya 

Anayasası md. 6(1) ‘de “ çocukların bakım ve eğitimi, anne ve babanın en 

doğal hakkıdır.” kuralı yer almaktadır. 

                                                             
10

 Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II, C.F.Müller, Heidelberg 
1986, s.37 vd. 
11 Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II, C.F.Müller, Heidelberg 
1986, s.35. 
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Ana babanın çocukları bakım ve eğitiminin de MK 339-340 

maddelerinin öngördüğü çerçevede uygulanması gerekmektedir.   

Almanya Anayasası md.6 f. II de yer alan, ana babanın bakım ve eğitim 

hakkının bile, ana babanın, çocuğun menfaati uğruna kabul edilmiş bir 

sübjektif hakkı olduğu ileri sürülmektedir. Bu hak zaman açısından çocuğun 

ilgili sorun konusunda kendisinin karar verebilmesi yeteneğini kazanmasına 

kadar,  

İçerik açısından ise eğitimi sağlayan araçların kullanılması ile 

sınırlandırılmıştır
12

. 

III. Çocukların Temel Hak Ehliyeti 

"Temel hak taşıyıcılığı"  temel hak ehliyetini yani bir temel hakkın 

kişisel yürürlülük alanını amaçlar. Bir temel hakkın taşıyıcısı temel hak 

ehliyetine sahiptir. "Hak ehliyeti" kavramından farklı olarak "temel hak 

ehliyeti", "temel hak süjesi" ve "temel hak taşıyıcısı" kavramları
13

 hukuk 

düzenimizde yer almamaktadır. 

1.Temel Hak Ehliyetinin Belirlenmesi 

Hukuk düzenimiz MK md.8’de hak ehliyetini düzenlemektedir. İs-

viçre'de öğreti
14

 ve yargı
15

 tarafından özel hukuk kurumları olan "hak" ve 

"fiil ehliyeti" kamu hukukuna aktarılmış ve temel hak ehliyeti ve temel 

hakları kullanma ehliyetinin belirlenmesinde de kullanılmışlardır. Bu 

yapılırken bir gerekçe de gösterilmemiştir.  

                                                             
12 Bodo Pieroth / Bernhard Schlink, Grundrechte, Staatsrecht II, C.F.Müller, Heidelberg 
1986, s.38; krş. BGH= NJW 1974,1947. 
13

 Ursula Fehnemann, Die Innehabung und Wahmehmung von Grundrechten im Kindesalter, 
Schriften zum öffentlichen Recht, Bd. 445, Duncler&Humbolt, Berlin 1983, s. 14 vd.; 
Monica Roell, Die Geltung der Grundrechte für Minderjaehrige,  Schriften zum öffentlichen 
Recht, Bd. 468, Duncler&Humbolt, Berlin 1984, s. 15 vd. 
14

Andreas Auer, Die Schweizerische Verfassungerichtsbarkeit, Helbing &Lichtenhahn,Basel 
und Frankfurt am Main, s. 196, N.345; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Verlag Staempfli, Bern 
1986, s. 118 vd.; Yvo Hangartner, Grundgzüge des Schweizerischen Staatsrechts, 2.Bd., 
Schulthess, Zürich 1982, S.37; Max Imboden / René Rhinow, Schweizerische 
Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I., Helbing& Lichtenhahn, Basel-Stuttgart 1976, s. 176; 

Walter Kalin, Das Verfahren der Staatliche Beschwerde, Staempfli, Bern 1994, s.217; 
Alfred Kölz / Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungspflege des Bundes, 
Schulthess, Zürich 1993, s.76, No: 108 ve s. 141 N: 231; Alfred Kölz, Kommentar zum 
Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, Schulthess Verlag, Zürich 1978, s. 193; 
Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Helbing und Lichtenhahn, Basel 
und Stuttgart 1979, s.88 vd. 
15 Krş. BGE 98 I a 324 vd. 
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İsviçre'de öğretide MK'nın hak ve fiil ehliyetlerine ilişkin kurallarının 

özel hukuku aşan çok geniş anlamları olduğu, bu kuralların kamu hukukunda 

da uygulanabilir kurallar oldukları
16

, kişiler hukukunun tümünün farklı bir 

düzenleme olmadığı sürece kıyasen kamu hukukuna da uygulanabileceği 

görüşü egemendir
17

. 

Anayasa md.12 f. I' de zaten herkesin kişiliğine bağlı dokunulmaz, 

devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklere sahip olduğu belir-

lenmiş ve md. l0' da herkesin yasa önünde eşit olduğu ilkesi konulmuş ol-

ması karşısında aslında genel temel hak ehliyetinin dayanağı olarak MK md. 

8'e başvurulması gerekli değilse de MK md.8' de evrensel bir anlamı olan bir 

doğal hukuk ilkesinin anlatımı söz konusudur
18

. MK md.8' in ne tarihsel 

gelişimi ne anlatım biçiminden 1907'deki İsviçre yasa koyucusunun bu kural 

ile kamu hukukundan sapan bir düzen yaratmak istediği sonucunu çıkarmak 

mümkündür. Tersine MK md.8 ile anayasal eşitlik ilkesinin fazladan belirgin 

kılınmak istendiği noktasından yola çıkılması gereklidir
19

. 

AİHS md. l' e göre sözleşme tarafı olan devletler kendi uyruklarına 

sözleşmede yer alan hak ve özgürlükleri tanımakla yükümlüdür. Bu yolla 

AİHS, genel temel hak ehliyetini garanti ettiği tüm temel haklar için 

tanımaktadır. 

ÇHS  md.2 (l)'e göre "taraf devletler, bu sözleşmede yazılı olan hakları 

kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, .... hiçbir ayırım gözetmeksizin 

tanır ve taahhüt ederler." 

ÇHS Türkiye tarafından imzalanarak, 27.01.1995 tarihinde resmi 

gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmekle 18 yaşından küçük çocuklar, 

                                                             
16 Andreas Bucher, Natürliche Personen und Personlichkeitschutz, Helbing und Lichtenhahn, 
Basel-Frankfurt am Main 1986, s.21, N.2; Yvo Hangartner, Grundzüge des schweizerischen 
Staatsrechts 2.B., Grundrechte, Schulthess, Zürich 1982, s.37. 
17

 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand,Bern 1976, s.86, N.8; Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Eine Einführung, 
Verlag Staempfli, Bern 1986, s.34 vd., ve s.285 vd.; Peter Saladin / Ulrich Zimmerli, 

Einführung in das Verwaltungsrecht, Skriptum für die Vorlesung, Bern 1991, s.71 vd. 
18 Mario Pedrazzini /Oberholzer Niklaus, Grundriss des Personenrechts, 4.B., Staempfli, 
Bern 1993, s.52; Frank Vischer, Internationales Privatrecht, Schweizerisches Privatrecht, l. 
Bd., Helbing und Lichtenhahn, Basel 1969, s.556; Andreas Bucher, Natürliche Personen 
und Personlichkeitsschutz,  Helbing und Lichtenhahn, Basel-Frankfurt am Main 1986, S.22, 
N.24. 
19 Felix Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, S. 18. 
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sözleşmenin 2. maddesi ile temel hak ehliyeti konusunda ek bir garanti elde 

etmişlerdir. 

Böylece çoğunlukla yapıldığı gibi genel temel hak ehliyetinin dayanağı 

olarak hak ehliyetinin özel olarak düzenlendiği tek kural olan MK md.8' e 

başvurulmasının gerekli olmadığı sonucuna varmış bulunuyoruz. 

Bu özel hukuk kavramı Anayasa hukukuna aktarılmasa da temel hak 

ehliyeti geçerlidir. Genel temel hak ehliyeti, MK md. 8'de özel olarak an-

latılmış olmakla birlikte aynı zamanda Anayasa md.12 ve 10'dan, devletler 

hukukundan ve birçok temel hakkın insan hakları olarak nitelendiril-

mesinden kaynaklanır ve 20. yüzyılın doğal bir olgusudur
20

. Genel temel hak 

ehliyeti kurumunun kökleri 1789 İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi'nin 1. 

Maddesine uzanmaktadır. Bununla beraber aşağıdaki açıklamalarda 

görüleceği üzere genel temel hak ehliyeti, genel hak ehliyeti gibi mutlak 

değildir. 

2. Temel Hak Ehliyetinin Başlangıcı 

Kamu hukuku hak ehliyeti ve temel hak ehliyeti konusunda kendine 

özgü özel düzenlemeler öngörmediği için ilgili özel hukuk kurumları kamu 

hukukuna aktarılabilir. 

MK md.28'ye göre, kişilik, çocuğun sağ olarak tamamıyla doğduğu 

anda başlar. Hak ehliyetinin ve temel hak ehliyetinin başlangıcı için çocuğun 

doğumdan sonra yaşam belirtileri vermesi önem taşır
21

. Sağ doğmak şartıyla 

çocuk, doğumdan önce MK md.28 f. II' ye göre, hak ehliyetine ve aynı 

zamanda temel hak ehliyetine sahiptir. Bu kural MK md.582' te en erken 

tarih olarak gebe kalmanın kabul edilmesiyle somutlaştırılmıştır (Cenin, sağ 

doğmak koşuluyla mirasçı olur). Tıbbın gelişmesi nedeniyle oluşmakta olan 

yaşamı yeterince koruyabilmek için hak ehliyeti MK md.28 f. II' ye göre, bu 

olgunun kadının vücudu içinde veya tüpte gerçekleşmesine bakılmaksızın, 

sperm ve yumurtanın birleşmesi anında başlamalıdır
22

. 

                                                             
20 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art. 11-26, ZGB, 

Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 1976, s. 36 vd. 
21 Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, Helbing &Lichtenhahn, 
Basel-Frankfurt am Main 1986, s.67 vd, N.201 vd.; Mario Pedrazzini / Niklaus Oberholzer, 
Grundriss des Personenrechts, 4.B., Staempfli, Bern 1993, s.30. 
22 Cyril Hegnauer, Künstliche Fortpflanzung und Grundrechte, Festschrift für Ulrich 
Haefelin zum 65 Geburstag, Schulthess Zürich, Zürich 1989, s.127 vd.; Jörg Paul Müller, Die 
Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2.B., Staempfli, Bern 1991. s.35 vd. 
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IV. Çocukların Temel Hakları Kullanma Ehliyeti 

Temel hakları kullanma ehliyeti,  temel hakları bağımsız olarak 

kullanmayı belirler. Bir temel hakkın kullanılmasından ondan kaynaklanan 

hakların salt kullanılmasının anlaşıldığı sürece, temel hak kullanma ehliyeti, 

-temel hak ehliyeti gibi- pratik bir anlam taşımaz. Ama "temel hakkı 

kullanma" kavramı altında, temel hak muhatabının iradesine karşı bir 

kullanım anlaşılacak olursa temel hak kullanma ehliyeti önem taşır. Sadece 

temel hakkı kullanmaya ehil olan bu temel hakkı, temel hak muhatabının 

iradesine karşı bağımsız olarak geçerli kılabilir. Temel hak muhatabının 

temel hakkı sınırlayan saldırılarına karşı bağımsız olarak dava yolu ile 

savaşabilir. Ancak temel hak kullanma ehliyetine sahip olmayanlar temel 

haklara yapılan saldırılar karşısında korumasız değillerdir. Aksine kural 

olarak onların yasal temsilcileri bu kişilerin haklarının, onların istek ve 

menfaatlerini dikkate alarak zorla geçerli kılınmasını sağlamakla yükümlü 

ve bu konuda hak sahibidirler. 

Diğer yandan bir çocuğun temel hak kullanma ehliyetine sahip olması 

bu alanlarda yasal temsilcilerinin katılım haklarının olmadığı anlamına da 

gelmemektedir
23

. 

Temel hakları kullanma ehliyeti aynı zamanda temel hak taşıyıcısının 

kendi temel haklarla korunan isteklerini bağımsız olarak ve bir avukat 

aracılığıyla dava yoluyla ileri sürmesini de kapsar
24

. 

Temel hak kullanma ehliyetine sahip olan çocuklar, temel haklarının 

bağımsız bir şekilde kullanılması sırasında ister bir vasi ister ana-babanın 

bakım ve eğitimi altında olsunlar yasal temsilcilerine saygı göstermek 

zorundadırlar. MK md. 339  f. II’ ye göre, “çocuk ana babasının sözünü 

dinlemekle yükümlüdür”. MK md. 322'ye  göre, "Ana baba ve çocuk, ailenin 

huzur ve bütünlüğünün gerektirdiği şekilde birbirlerine yardım etmek, saygı 

ve anlayış göstermek ve aile onurunu gözetmekle yükümlüdürler”. 

Bir çocuğun temel hak kullanma ehliyetine sahip olup olmadığının 

araştırılmasında temel hak kullanma ehliyetinin amacı sorgulanmalıdır. Bu 

amaç zayıf ve deneyimsiz olanın korunması olup, bu kişilerin eylemsel 

                                                             
23 Felix Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, s.25. 
24 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 1976, s.412, N.156. 
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olarak kısıtlanması değildir. Şu halde temel hak kullanma ehliyeti ço-

cuklara karşı olmayıp çocuklar yararına olan bir kurumdur. 

Temel hak kullanma ehliyeti koşulu sadece korunmaya muhtaç bir 

kişiye zarar verme tehlikesinin bulunduğu durumlarda, hakların bağımsız 

olarak kullanımını engellemelidir
25

. 

1.Temel Hakları Kullanma Ehliyetinin Belirlenmesi 

Temel hakları kullanma ehliyeti hukuk düzenimizde açıkça düzenlen-

memiştir. Bununla birlikte özel hukuktaki, fiil ehliyeti kurumunu karşılar. 

Kamu hukuku ne temel hakları kullanma ehliyeti için, ne fiil ehliyeti 

için kendine özgü düzenlemeler öngörmediğinden, özel hukukun buna uygun 

kuralları olan MK md. 9-16 kuralları temel hakları kullanma ehliyetine de 

uygulanabilir
26

. 

2.Sınırsız Temel Hakları Kullanma Ehliyeti 

Fiil ehliyetine sahip olan kişi, temel hakları kullanma ehliyetine 

sahiptir ve temel haktan kaynaklanan bütün hakları bağımsız olarak ileri 

sürebilir. Temel hakla korunan alana yapılacak sınırlamalara karşı koyabilir. 

MK md. l0' a göre, aeg’ye sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil 

ehliyeti vardır. 

a) Erginlik 

MK md.11' e göre erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar. 

Evlenme kişiyi ergin kılar. 

MK Md 124’e göre: Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça 

evlenemez. Ancak hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 

on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir.” 

Ayrıca MK md.12'ye göre on beş yaşını dolduran küçük, kendi isteği ve 

velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. 

Kamu hukukunda örneğin seçme ve seçilme haklarının kullanılması ve 

siyasi partilere üye olmak için 18 yaşın doldurulması öngörülürken, dilekçe 

hakkının kullanılması için belli bir yaş sınırı öngörülmemiştir. Ancak bu 

                                                             
25 Felix Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, s.26. 
26 Karl A. Ekstein, Schule und Elternrecht, Staatliche Bildungsziele und elterliche Befugnisse 
im öffentlichen Schulwesen, Diss. Basel 1979, s.219 vd. 



153 

istisnai durumda da temel hak kullanma ehliyeti temel hak süjesi aeg’ye 

sahipse vardır
27

. 

b) Ayırt Etme Gücü
28

 

Erginliğin araştırılması normalde hiçbir zorluk doğurmamaktadır. 

Çünkü erginlik genel ve soyut kriterlerle belirlenmektedir. Aeg’nin 

varlığının araştırılması ise daha büyük güçlük doğurmaktadır. Aeg’nin 

varlığı her kişi için, somut davranışı göz önünde tutularak yeniden 

araştırılmalıdır. Her somut durumun tüm koşulları herhalde dikkate 

alınmalıdır. 

Erginlikten farklı olarak aeg, hakların bağımsız olarak kullanımı için 

mutlak bir koşuldur.  MK md.l5'e göre:”Kanunda gösterilen ayrık durumlara 

saklı kalmak üzere ayırt etme gücü bulunmayan kimsenin fiilleri hukuki bir 

sonuç doğurmaz.” Böylece aeg’ye sahip olmayan, temel haktan kaynaklanan 

haklarından bağımsız olarak faydalanamaz. Buna karşılık ergin olmayan ama 

aeg’ye sahip olan kişiler çeşitli hakları bağımsız olarak kullanabilirler. 

aa) Ayırt Etme Gücünün Varlığına İlişkin Kriterler 

Bir yaşam olayını doğru tanıyan ve değerlendirebilen, bu değer yar-

gısına dayanarak bir karar oluşturabilen ve bu karara uygun olarak hareket 

edebilen kişi aeg’ye sahiptir. 

Bu konuda MK md.13'e göre rasyonel davranış önem taşımaktadır. 

(Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya 

da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma 

yeteneğinden yoksun olmayan herkes bu kanuna göre aeg’ye sahiptir.) Bu 

arada her rasyonel olmayan davranış da aeg’ye sahip olmama sonucunu 

doğurmaz.  Aeg’nin olmadığı sonucuna varmak için söz konusu davranışın 

hastalıklı olarak nitelendirilmesini gerektirecek bir rasyonel olmama söz 

konusu olmalıdır
29

. 

                                                             
27 Franz Xaver Muheim, Das Petitionsrecht ist gewaehrleistet: Art. 57 Bundesverfassung, 

Diss., Bern  Diessenhofen 1981, S.91. 
28 Krş. Hans Binder, Die Urteilsfaehigkeit in psychologischen psychiatrischer und juristischen 
Sicht, Schulthess, Zürich 1964. 
29 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand,  Bern 1976, s.263, N.52 vd., Andreas Bucher, Natürliche Personen 
und Persönlichkeitschutz, Helbing und Lichtenhahn, Basel-Frankfurt am Main 1986, s.33, 
N.75. 
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Aeg’nin araştırılmasında çok katı kriterler kullanılmamalıdır: Dış dünya 

en azından ana hatlarıyla doğru tanınıp anlaşılmışsa aeg’nin varlığı kabul 

edilmelidir
30

. 

Değerlendirmenin toplumun salt genel değer ölçülerine uymaması 

nedeniyle değerlendirme ehliyetinin yokluğuna karar verilmemelidir. İn-

celeme sırasında somut bir kişinin değerlendirme kriterleri, amaçları ve 

çabaları göz önünde tutulmalıdır
31

. 

Aeg’nin araştırılmasında sadece çocuğun kişiliği ve olay değil, söz 

konusu hak da göz önünde tutulmalıdır. Kişiye bağlı hakların 

kullanılmasında çocuğun rasyonel davranışı konusunda daha hoşgörülü 

isteklerde bulunulmaktadır
32

". Kişiye bağlı haklar bakımından "rasyonel 

davranış" kriteri aeg’nin araştırılmasında pek elverişli değildir"
33

.  Aeg’nin 

tanınmasında hoşgörülü davranma MK md. 16 f.I anlamında insanın kişilik 

alanını koruyan tüm hakları kapsar
34

. 

Rasyonel davranış ehliyetinin kabulü konusunda mamelek hakları söz 

konusu olduğunda daha titiz davranılmaktadır.  Yasa koyucu aeg’nin varlığı 

için katı bir yaş sınırlaması koymaktan kaçındığı için, her çocuk için her 

defasında yeniden, belli davranış konusunda aeg’nin olup olmadığına karar 

verilmelidir.  

bb) İspat Yükü 

Aeg’nin varlığını iddia eden bunu kanıtlamakla yükümlüdür. Aeg’nin 

bulunduğu varsayılır
35

.  

Ergin olmayan kişi ne kadar küçükse bu varsayım o oranda zayıftır. 

Öyle ki sonuçta tümden yok kabul edilir.  Küçük bir çocuğun aeg’si 

                                                             
30 Mario Pedrazzini / Niklaus Oberholzer, Grundriss des Personenrechts, Staempfli, Bern 
1993, s.69 vd. 
31 Mario Pedrazzini / Niklaus Oberholzer,  Grundriss des Personenrechts, Staempfli, Bern 
1993, s.70. 
32 Eugen Bucher, Das Personenrecht Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 1976, s.269, N.7I. 
33 Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, Helbing und Lichtenhahn, 
Basel-Frankfurt am Main 1986, s.37, N.87. 
34 Max Imboden, / René Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Bd. I., 
Allgemeiner Teil, Helbing und Lichtenhahn Basel-Stuttgart 1976, s.176 
35 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand,  Bern 1976, s.267, N.125; Andreas Bucher, Natürliche Personen und 
Persönlichkeitschutz, Bem 1993, s.38 N.91; BGE 90 II 12 E.3. 
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tartışıldığında aeg’inin yokluğunu iddia eden, sadece küçük çocuğun genel 

durumuna göre normalde ve olasılıkla aeg’ye sahip olmayan olarak kabul 

edilmesi gerekeceğini ispatlamak zorundadır
36

.  

Küçük çocuk ya da onun temsilcisine bunun tersini kanıtlama yolu 

açıktır. 

3. Sınırlı Temel Hakları Kullanma Ehliyeti 

Haklarını bağımsız olarak ileri sürmeğe sadece ergin olan yetkili 

değildir. MK md. 16 f.I'e göre, aeg’ye sahip küçükler yasal temsilcilerinin 

rızası ile kendi işlemleriyle borç altına girebilirler. Yasal temsilcilerinin 

rızası olmaksızın karşılıksız kazanç elde edebilirler. Kişilikler nedeniyle 

sahip oldukları hakları kullanabilirler
37

. 

a)Yasal Temsilcinin İzni ile   

Yasa bir istisna öngörmedikçe aeg’ye sahip olan ama henüz ergin 

olmayan küçükler ve gençler MK md.16 f. I' e göre yasal temsilcilerinin 

rızası ile sahip oldukları hakları, sınırsız fiil ehliyetine sahip olanlar gibi 

bağımsız olarak kullanabilirler. Rıza, bir hak kullanılmadan önce 

verilebileceği gibi, hakkın kullanılmasına katılma ya da hak kullanıldıktan 

sonra icazet yoluyla verilebilir. 

İzin bir şekle bağlı olmayıp, açık ya da üstü kapalı olarak verilebilir. 

Belli sayıda hukuksal işlem için verilebilir. Bu yolla yasal temsilciler 

çocuklarına kendilerinden ayrı yaşama ve bağımsız bir ev yönetmek için 

gerekli hukuksal işlemleri yapma iznini verebilirler. 

b)Yasal Temsilcinin İzni Olmadan   

Aeg’ye sahip olup ergin olmayanlar anne-babalarının rızası olmadan 

MK md.16, f I gereğince karşılıksız kazandırma amacına yönelik işlemlerde 

bulunabilirler ve kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarını kullanabilirler. (MK md. 

16: Ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, yasal temsilcilerinin rızası 

olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. Karşılıksız kazanmada 

ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir.) 

                                                             
36 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 1976, s.288, N.127. 
37 Krş. Eugen Bucher, Das Personenrecht Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 1976, s. 260 vd., N.132 vd. 
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Söz konusu hak mutlak bir kişilik hakkı olmadıkça çocuk bu hakkın 

kullanımında kendisini temsil de ettirebilir. Md. 16 'da amaçlanan fiil 

özgürlüğü hem buna uygun bir vekalet vermeyi hem de bir vekalet 

sözleşmesini bağımsız olarak yapma yetkisini kapsar
38

.  MK md. 16 f. I 

anlamında bir hakkın kullanımında çocuk kendini ana babasına temsil et-

tiriyorsa, ana baba yasal temsilci olarak değil gönüllü temsilci olarak hareket 

ederler
39

. 

Din ve inanç özgürlüğü MK md.16 anlamında kişiye sıkı sıkıya bağlı 

bir haktır. (Aynı zamanda bu özgürlüğün kullanımı karşılıksız kazanç olarak 

da nitelendirilebilir). Bu nedenle Aeg’ye sahip ancak ergin olmayan bir 

çocuk tarafından bağımsız olarak kullanılabilmelidir
40

.  Oysa Anayasa md.24 

f.IV'te  “Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve orta öğretim kurumlarında 

okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitimi ve 

öğretimi ancak kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin 

talebine bağlıdır” kuralı yer almaktadır. Bu kural”  MK md.341'daki 

"Çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana babaya aittir.  Ana ve babanın 

bu konudaki haklarını sınırlayıcı her türlü sözleşme geçersizdir. " kuralı ile 

uyum içindedir. 

MK md. 341'e göre din ve vicdan özgürlüğünün taşıyıcısı olan aeg’ye 

sahip çocuk 18 yaşını doldurmadıkça yasal temsilcilerinin izni olmadan bu 

temel hakkı kullanamayacaktır.  

Böylece Anayasa md. 24 f. IV ve MK md. 341, 18 yaşından küçükleri 

kişiye bağlı bir hak olan din ve vicdan özgürlüğü temel hakkının 

kullanılmasında kısıtlamaktadır. Oysa MK md.16 f I’e göre, kişiye sıkı 

sıkıya bağlı hakları kullanmada aeg’ye sahip küçükler için yasal 

temsilcilerinin rızası  gerekli değildir. Bu nedenle MK md.341, aeg’ye sahip 

olan küçükler açısından MK md.16 f. I ile çelişki içindedir. 

aa) Kişiliğe Bağlı Haklar 

Aeg’ye sahip olup ergin olmayan çocuklar kişiye sıkı sıkıya bağlı 

haklarını yasal temsilcilerinin rızası olmadan bağımsız olarak ileri 

                                                             
38 BGE 112 IV 10 vd. 
39 Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitschutz, Helbing und Lichtenhahn, 
Bern 1993, s.55, N.153. 
40 Peter Saladin, Rechtsbeziehungen Zwischen Eltern und Kindern als Gegestand des 
Verfassungsrechts, Festschrifı für Hans Hinderling, De Gruyter,  Basel, Stuttgart 1976, s.208; 
Mutlak-Nisbi kişilik hakları ayırımı için bkz. s.48. 
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sürebilirler
41

. İlgilinin genel durumu ve kişiliği kararların rasyonel 

gerçeklere daha az dayanmasını gerektiriyorsa fiil ehliyeti ve karar 

özgürlüğü tanınmalıdır
42

.  

Aeg’ye sahip olanların kişiliklerine bağlı haklarını bağımsız olarak ileri 

sürebilme hakları, bu hakların hak taşıyıcısına çok yakın bağlılığı ile 

gerekçelendirilebilir. 

İsviçre'de öğreti ve yargıda kişiliğe bağlılığın yoğunluğuna göre mutlak 

ve nispi kişiliğe bağlı haklar ayırımı yapılmaktadır. Kişiliğe bağlılık sıkı ise 

mutlak kişiliğe bağlı haklardan, aksi halde nispi kişiliğe bağlı haklardan söz 

edilir
43

.  

"Mutlak kişilik hakları"nı sadece ergin olmayan aeg’ye sahip küçük 

kendisi kullanabilir. Bu haklar kullanım için temsile izin vermezler. Ergin 

olmayan temel hak taşıyıcısı, aeg’ye sahip değilse hiç kimse bu hakları 

kullanamaz
44

.  

Bu açıdan aeg’ye sahip olmama, hak ehliyetine halel getirmektedir. 

Çünkü hak taşıyıcısı kimsenin kullanamadığı bu nedenle çok az pratik değeri 

olan bir hakkın taşıyıcısıdır. Buna karşılık "nispi kişilik hakları" hak 

taşıyıcısının aeg’ye sahip olmaması durumunda onun yasal temsilcisi 

tarafından kullanılabilir
45

. 

Kişiye bağlı hakların hepsinde ortak olan, kazanılmalarının mümkün 

olmaması, insanlara hak ehliyeti ile verilmiş olmalarıdır. Bu haklar insana 

kişiliği nedeniyle ve onun korunması için verilmişlerdir. Bu nedenle 

mamelekin bir bölümünü oluşturmazlar.  

                                                             
41 Werner Baumann, “Die Höchtspersönlichen Rechte des Bevormundeten”, Schreiftenreihe 
der Vereinigung schweizerischer Amtsvormünder, Zeitschrift für Vormundschaftswesen, 
(ZVW) (1956) s.l vd. 
42 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand Bern 1976, s.422, N.191; Kişiye bağlı haklar, öğretide "kişiye sıkı 
biçimde bağlı haklar", "özellikle ki¬şiye bağlı haklar", "kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar" 

şeklinde ifade edilmektedir. MK: “kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar” terimini kullanmıştır. 
43 Willi Lüchinger, Begriff und Bedeutung der Familie im schweizerischen Recht, Schulthess, 
Zürich 1987, s. 15 vd. 
44 Krş. BGE 116 II 387 E.4; BGE 117 II 6. 
45 Ursula Gontersweiler-Lüchinger, Die Wahrung höchtspersönlichen Rechte 
handlungsunfaehiger und beschraenkt handlungsfaehiger Personen,  Diss. Zürich, P.G. Keller, 
Winthertur 1955, s.17. 
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Bu haklar kişinin dışında yer almazlar. Tersine onun içinde ve onun 

aracılığı ile mevcutturlar
46

. Bu haklar mutlak haklardır ne devredilebilirler ne 

de miras yoluyla edinilebilirler. 

Özel hukukta kişiliğe bağlı haklar arasında MK md. 24' ten kaynaklanan 

kişilik hakları dışında; evliliğin kurulması ve sona erdirilmesine, tanımaya, 

evlat edinmeye ilişkin haklar ve bir derneğe üyelik hakları da 

sayılmaktadır
47

. 

bb) Kişiliğe Bağlı Haklar Olarak Temel Haklar 

Kamu hukukunda kişi özgürlüğü ve kişinin kendi geleceğini kendisinin 

belirlemesine ilişkin hakları yani özellikle özgürlük haklarının büyük bir 

bölümü, kişiliğe bağlı haklardan sayılmaktadır
48

. Kişiliğe bağlı olarak kabul 

edilen temel hakların çoğu nispİ kişisel haklar olarak geçerlidirler ve bunun 

sonucu olarak temel hak taşıyıcısının aeg’ye sahip olmaması durumunda, 

hakları yasal temsilcileri tarafından ileri sürülebilir
49

. 

Anayasa md.41 ile korunmuş olan ve md.17 ’deki genel eylem öz-

gürlüğünden kaynaklanan evliliğin kurulması ve sona erdirilmesi hakkı
50

 ve 

yaşamın korunmasına ilişkin temel hak mutlak kişiye bağlı haklardandır. 

Bir temel hakkın MK md.16 f. I anlamında kişiliğe bağlı bir temel hak 

olup olmadığı konusunda temel hakla korunan isteğin temel hak taşıyıcısına 

"kişisel yakınlığı" kriteri geliştirilmiştir
51

. 

                                                             
46 Ursula Gontersweiler-Lüchinger, Die Wahrung höchstpersönlicher Rechte 
handlungsunfaehiger und beschraenkt handlungsfahiger Personen, Zürich 1955, s.5. 
47 Salt kişilik hakları tipleştirilmesi için Bkz. Eugen Bucher, Das Personenrecht Berner 
Kommen¬tar zu den Art. 11-26 ZGB, Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 1976, s.431 vd., N. 221-
326; Andreas Bucher, Natürliche Perso¬nen und Persönlichkeitschutz, Helbing und 
Lichtenhahn, Basel-Frankfurt am Main 1986, s.55 vd., N.155. 
48 Eugen Bucher, Das Personenrecht, Berner Kommentar zu den Art 11-26 ZGB, 
Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 1976, s.445 vd., N.283-293. 
49 Peter Saladin, Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern Als Gegenstand des 
Verfassungsrechts, Festschrift für Hans Hinderling, De Gruyter, Basel-Stuttgart 1976, s.188. 
50 Bu durum ne evlenme özgürlüğünün temel hak kullanma ehliyetine sahip olmayan taşıyıcı-

sının ne de yasal temsilcisinin evlenmenin devlet tarafından yasaklanmasına karşı Anayasa 
md.41'e dayanarak karşı koyamaması sonucunu doğurmaktadır. Mutlak kişilik haklarının 
kullanımında temsile izin verilmemesine neden, bu yaşam alanlarındaki kararların 
alınmasında çoğunlukla mantığın değil duyguların ve hak taşıyıcısının kişiliğinin etkili 
olmasıdır. 
51 Peter Saladin, Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern als Gegenstand des 
Verfassungsrechts, Festschrift für Hans Hinderling, De Gruyter, Basel 1976, s.188. 
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Kişiliğe yakın temel haklarda, temel hakları kullanma ehliyeti aeg’ye 

sahip olma ile kazanılmaktadır. Kişiliğe daha az yakın haklarda ise erginlik 

ile başlamaktadır. 

Kişiliğe yakın haklar olarak, tinsel (düşünsel) temel haklar, din öz-

gürlüğü, düşünce, basın, dernek kurma, toplanma özgürlüğü, kişi özgürlüğü 

ve buna yakın temel haklar kabul edilmektedir. Ayrıca dil özgürlüğü, 

evlenme özgürlüğü, meslek seçme özgürlüğü, yerleşme özgürlüğü
52

 de 

kişiliğe yakın temel haklara dahil edilmektedir. Bu haklar aeg’nin 

kazanılması ile temel hak taşıyıcısı tarafından bağımsız olarak 

kullanılabilirler. 

Ekonomik temel haklar kişiliğe daha az yakın temel haklardır
53

. 

Örneğin mülkiyet garantisi, ticaret ve sanat özgürlüğü. Kişiliğe daha az 

yakın temel haklar yasal temsilci MK md. 16 f. I gereğince izin verdiği 

takdirde aeg’ye sahip olup, ergin olmayan çocuk tarafından kullanılabilir. 

cc) Karşılıksız Kazançlar 

Karşılıksız kazançları elde etme söz konusu olduğunda çocuklar ko-

runmaya muhtaç değillerdir. Bu nedenle de ana babalarının iznine gerek-

sinmeleri yoktur. Aeg’ye sahip olan küçükler tüm karşılıksız kazançları MK 

md.16 f.I anlamında bağımsız olarak edinebilirler. Bir kazancın MK md.16 

f.I anlamında karşılıksız olup olmadığının değerlendirilmesinde kârlı bir 

işlem olup olmaması önem taşımamaktadır. Önemli olan karşılıksız kazanç 

karşılığı kesinlikle bir zararın doğmamasıdır
54

. 

dd) Karşılıksız Kazanç Olarak Temel Haklar 

Bir temel hak süjesi bir temel hakkı kullandığında, çoğunlukla karşı-

lıksız bir kazanç elde etmektedir. Örneğin kişi özgürlüğünün, din ve vicdan 

özgürlüğünün, düşünceyi açıklama, basın, dil, dernek kurma ve toplantı 
özgürlüğünün, dinlenilme hakkının, eşitlik ilkesinin, siyasal hakların 

                                                             
52 Peter Saladin, Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern als Gegenstand des 
Verfassungsrechts, Festschrift für Hans Hinderling, De Gruyter, Basel 1976, s.210; Felix 

Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, s.36 
53 Peter Saladin, Rechtsbeziehungen zwischen Eltern und Kindern als Gegenstand des 
Verfassungsrechts, Festschrift für Hans Hinderling, De Gruyter, Basel 1976, s.189. 
54 Eugen Bucher, Berner Kommentar zu den Art. 11-26 ZGB, Honsel/Vogt/Wiegand, Bern 
1976, s. 414 vd.; temyiz kudretine sahip reşit olmayan kişinin karşılıksız kazançları elde 
etmesinde yasal temsilcinin iznine muhtaç olmaması kuralının bir istisnasını BK md.236 f.II 
oluşturmaktadır. 
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kullanımı MK md.16 f. I anlamında karşılıksız kazançlar sağlamaktadır. 

Ancak bu kazanç parasal zararlara neden oluyorsa MK md.16 f.I anlamında 

"karşılıksız kazanç" değildir. Bu durum çeşitli temel haklarda söz konusu 

olmaktadır. Örneğin bir derneğe girmek, dernek aidatının ödenmesi 
yükümlülüğünü getirebilir ya da bir öğrenci gazetesinin basımı, fotokopi 

giderlerinin ödenmesini gerektirebilir. Ama aynı zamanda kişi 

özgürlüğünden kaynaklanan rekreasyon (tatil zamanın düzenlenmesi) ya da 
hekim tarafından tedavi edilme konusundaki haklar mali yükümlülükler 

doğurabilir
55

.  

Oysa tüm bu temel haklar MK md.16 f.I anlamında "kişiliğe yakın 
haklar"dır ve aeg’ye sahip olan temel hak taşıyıcısı onları bağımsız olarak 

kullanabilmelidir. Şu halde MK md. 16 f. I anlamında "karşılıksız" olmak bir 

temel hakkın aeg’ye sahip ama ergin olmayan bir kişi tarafından bağımsız 

olarak kullanıp kullanılamayacağının değerlendirilmesi konusunda elverişli 
bir kriter olarak görünmemektedir. Örneğin aeg’ye sahip bir çocuk kişi 

özgürlüğüne dayanarak, kendisi tarafından ödenmesi gereken bir katkı payı 

şart koşmayan bir sigortaya sahipse yaşamsal bir müdahale için bir doktoru 
görevlendirebilecek ya da ücretsiz olarak fotokopi yaptırabiliyorsa basın 

özgürlüğüne dayanarak bir okul gazetesi çıkarabilecektir. 

4. Temel Hakları Kullanma Ehliyetinin Yokluğu 

Aeg’ye sahip olmayanlar MK md. l4'e göre fiil ehliyetine sahip 
değildirler ve böylece temel hakları kullanmaya da ehil değillerdir. Aynı 

şekilde aeg’ye sahip olup ergin olmayanlar MK md.16 f. I anlamında haklar 

söz konusu olmadıkça veya yasal temsilcilerinin MK md.16 f. I 'e göre izni 
olmadıkça hakları kullanma ehliyetine sahip değillerdir. 

Bir temel hak süjesi temel hak kullanma ehliyetine sahip değilse, bu 

olgu onun kendisine ait olan hakkından feragat etmek zorunda olduğu an-

lamına gelmez. Aksine yasal temsilciler onun menfaatlerini ve haklarını 

sadakatle korumakla yükümlüdürler. Henüz doğmamış bir çocuğun temel 

hakları, aeg’ye sahip olmayan gibi yasal temsilcisi tarafından gözetilir. 

Şüphesiz temel hak kullanma ehliyetine sahip olmayanların da hukukun 

konulmasında ve uygulanmasında temel haklarının gözetilmesini isteme 

hakları vardır
56

. 

                                                             
55 Walter Haller, Kommentar zur Bundesverfassung der schweizerischen Eidgenossenschaft, 
Schulthess, Bern Basel, Zürich 1987, s.22, N.88; Çocuk Hakları Sözleşmesi md. 3 f.2; md.23 
f.3 ve md. 24 f.I. 
56 Felix Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, s.38. 
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a) Çocukların Temsili 

Çocukların fiil ehliyetlerinin olmayışı nedeniyle haklarını bağımsız 
olarak kullanamıyorlarsa, anne baba MK md. 342 gereğince onları temsille 

yükümlüdür. Anne baba bunu yaparken çocuklar adına hareket ederler. 

Çocukları temsil ederken ana babanın dikkat edeceği nokta onların esenlik 

ve yararı olmalıdır
57

. Buna uymadıklarında, yargıç gerekli önlemleri almakla 
yükümlüdür (MK md. 346'ya göre,  çocuğun menfaati ve gelişmesi tehlikeye 

düştüğü takdirde, ana ve baba duruma çare bulamaz veya buna güçleri 

yetmezse hakim çocuğun korunması için uygun önlemleri alır.) 

İsviçre MK md.301 f. II’ ye göre anne-baba temsil yetkisini kullanırken 

çocuğun yaşına bakmaksızın,  onun görüşünü dikkate almak zorundadırlar.  

İsviçre MK md. 301 f. II, ana babanın temsil yetkisinin bir sınırını 

oluşturmaktadır. 

Ana babanın temsil yetkisini M.K. md.426 (2) de sınırlamaktadır. Bu 

maddeye göre bir işte yasal temsilcilerinin menfaati ile küçüğün veya 

kısıtlının menfaati çatışıyorsa vesayet makamı kayyım tayin eder. 

Temel haklardan kişiliğe mutlak olarak bağlı olanlar ana babanın temsil 

yetkisinin diğer önemli sınırını oluştururlar. Ne ana baba ne de vasi çocuğu, 

mutlak kişilik haklarının kullanılmasında temsil edebilirler
58

. Bu olgu ne 
aeg’ne sahip olmayanın ne de onun temsilcisinin bu hakları kullanamaması 

sonucunu doğurur
59

. İsviçre MK böyle hallerde vesayet makamına müdahale 

olanağı sağlamaktadır (İsviçre MK md.307 f. I). 

Kişiliğe bağlı haklar çoğunlukla ceza normlarıyla korunduklarından, 
ceza kovuşturması makamları da mutlak kişilik haklarının korunmasına 

çağrılıdırlar. 

Velayet altında bulunmayan küçükler MK md.448 gereğince vasileri 
aracılığı ile temsil edilirler. Vasi de temsilde çocuğun esenliğini amaç-

lamalıdır ve MK md.450 f.I ’e göre: “Vesayet altındaki kişi görüşlerini 

oluşturma ve açıklama yeteneğine sahipse, vasi önemli işlerde karar 
vermeden önce olanak ölçüsünde, onun görüşünü almakla yükümlüdür”. 

Anne babanın çocuklarını temsil sırasında göz önünde tutmak zorunda 

oldukları sınırlara ek olarak, vasinin temsil yetkisi için bir başka sınırlama 

MK md.462’ te öngörülmüştür. Vasi bu maddede sayılan konularda vesayet 

                                                             
57 Felix Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, s.38. 
58 Andreas Bucher, Natürliche Personen und Persönlichkeitsschutz, Helbing und Lichtenhahn 
Basel-Frankfurt am Main 1986, s.55, N.153; BGE 117 II6. 
59 BGE 116 II 387 E.4. 
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makamının iznine muhtaçtır. Ayrıca MK md.449'ye göre belli hukuksal 

işlemler vasiye yasaklanmıştır. 

b) Çocuğun Dinlenilme Hakkı 

ÇHS md.12 (1) taraf devletleri, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip 
çocuğun kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme 

hakkını -bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, 

gereken özen gösterilmek suretiyle- tanımaya yükümlü tutmaktadır. 

Çocuğun bu dinlenilme hakkının yansımalarına İsviçre MK' nda 

rastlamak mümkündür: İsviçre MK md.272'ye göre anne baba ve çocuklar, 

topluluğun esenliğinin gerektirdiği ölçüde birbirlerine destek olmak ve saygı 
göstermekle yükümlüdürler. İsviçre MK md.301(2)’ye göre: anne baba, 

"çocuğa yaşamının düzenlenmesinde olgunluğuna uygun bir özgürlük" 

tanımakla ve "önemli konularda olabildiğince görüşünü almakla" 

yükümlüdürler. Bu hakka çocuk özellikle temel hak kullanma ehliyetinin 
olmadığı durumlarda sahiptir.  Aeg’ye sahip ve en aşağı on altı yaşında 

bulunan vesayet altındaki (ya da kendisine kayyım tayin edilen) çocuk da 

İsviçre MK md.409 f. I’e göre önemli konularda dinlenilme hakkına sahiptir. 
Bu hak ona verilmezse md.420 f.I’ e göre vesayet makamına şikayet 

edebilir
60

  

MK md. 339’a göre de: Ana ve baba olgunluğu ölçüsünde çocuğa 

hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun 

düşüncesini göz önünde tutarlar. 

5. Temel Hakları Kullanma Ehliyeti-Özel Hukukun Fiil Ehliyeti 

a. Genel Olarak 

Temel hak kullanma ehliyeti temel hakkın koruduğu iddiaların bağımsız 

olarak kullanılması için tek olası sınırı oluşturmaz. Bir temel hak taşıyıcısı 

temel hakları kullanmaya ehil olsa bile temel hakla korunan hakların, bu 
haklarını kullanması özel hukuksal işlemleri gerektiriyorsa ve temel hak 

taşıyıcısı bu alanda özel hukukun fiil ehliyetine sahip değilse bağımsız 

olarak kullanamaz. Örneğin aeg’ye sahip olan bir çocuk meslek seçme 

özgürlüğü bakımından temel hak kullanma ehliyetine sahiptir. Böylece vasi, 
kayyım, öğretmen ya da anne babasına karşı, kendisinin istediği öğrenime 

uygun ve anne baba için mali bakımdan bunu karşılamak umulabilir olduğu 

sürece meslek isteklerini ileri sürebilir. Ancak hizmet sözleşmesinin 
bağıtlanması için çocuk özel hukuktaki fiil ehliyetine sahip olmak 

zorundadır (BK md.393). Ancak bu sözleşmenin yapılması için çocuk MK 

                                                             
60 Felix Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, s.40. 
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md.16 f.I'e göre sınırlı fiil ehliyetine sahip değildir. Çünkü burada ne 

karşılıksız bir kazanç ne de kişiliğe bağlı hakların kullanılması söz 

konusudur
61

. Bu nedenle çocuk sözleşmenin yapılması için yasal 

temsilcisinin iznine muhtaçtır. 

Böylece temel hak kullanma ehliyetine sahip olan çocuk sonuçta yine 

de meslek seçme özgürlüğü (ya da öğrenim özgürlüğü) haklarını bağımsız 

olarak ileri sürebilecek durumda değildir
62

. 

b. Kullanılmaları Özel Hukukun Fiil Ehliyetini Şart Koşmayan 

Temel Haklar 

Bir durumu ya da pasif bir davranışı koruyan tüm temel haklar bağımsız 

olarak kullanılabilmek için özel hukuktaki fiil ehliyetini şart koşmazlar. Bu 

temel hakları ileri sürmek için temel hak taşıyıcısı özel hukuka göre hareket 

etmek zorunda değildir. Bunların kullanılması için (belli koşullarda bir 

avukat tutmak için zorunlu olarak vekalet verme durumu dışında) bir 

sözleşme yapmak zorunda değildir. Aynı şekilde bir faaliyeti koruyan çeşitli 

temel haklar temel hak taşıyıcısı bunun için özel hukuka göre hareket etmek 

zorunda kalmadan kullanılabilirler. Örneğin bir temel hak taşıyıcısının 

aşağıda gösterilen listedeki temel haklarını bağımsız olarak kullanmak için 

özel hukukun fiil ehliyetine gereksinmesi yoktur: Yaşam üzerindeki hak, 

mektup alma hakkı, genel eylem özgürlüğünden kaynaklanan akrabaları ve 

yakın arkadaşları ziyaret hakkı, inançlarını açıklama hakkı, evlenme akdi 

yapmama hakkı,  kendi ana dilinde sohbet etme hakkı, bir düşünceyi 

açıklama hakkı, bir toplantı ve gösteriye katılma hakkı, bir gazetede makale 

yazma hakkı, bir derneğe girmeme hakkı, eşit davranılmasını isteme hakkı, 

bağımsız ve tarafsız yargıçlardan doğru bir biçimde oluşturulmuş bir mah-

kemede yargılanma hakkı, dinlenilme hakkı, kadın ve erkeğe eşit 

davranılmasını isteme hakkı, eşit işe eşit ücret verilmesini isteme hakkı. 

Fiil ehliyetine sahip bir çocuk kullanımı için bir özel hukuk işlemi 

gerektiren temel haklarını bağımsız olarak ileri sürebilir. Aeg’ye sahip olan 

ama ergin olmayanlar, MK md.16 anlamında kişiliğe bağlı haklar veya 

karşılıksız kazanç sağlayan tüm özel hukuk işlemleri için sınırlı fiil 

ehliyetine sahiptirler. 

                                                             
61 Manfred Rehbinder, Der Arbeitsvertrag Berner Kommentar, Staemmpfli, Bern 1992, s.332, 
N.14. 
62 Felix Oskar Müller, Grundrechte der Kinder, ADAG Copy, Zürich 1996, s. 41. 
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Bir temel hakkın bağımsız olarak kullanılması özel hukuk işlemleri 

gerektirdiğinde ve temel hak kullanma ehliyetine sahip olan küçük bu iş-

lemler için fiil ehliyetine sahip değilse, özel hukukun fiil ehliyeti temel hak 

kullanma ehliyetine sınır koymaktadır. Buna örnek olarak yerleşme 

özgürlüğü verilebilir. Aeg’ye sahip bir küçük, yerleşme özgürlüğü için temel 

hak kullanma ehliyetine sahip olmasına rağmen bu hakkı bağımsız olarak 

kullanamamaktadır. Çünkü bunun için gerekli özel hukukun fiil ehliyetine 

sahip değildir. Bir kira sözleşmesinin yapılması küçüğün sınırlı fiil ehliyetini 

aşar ve yerleşme özgürlüğünün bağımsız bir şekilde kullanılmasını engeller. 

Bir temel hak bağımsız olarak kullanılmak için özel hukukun sınırsız fiil 

ehliyetini şart koşuyorsa, temel hak kullanma ehliyeti özel hukuktaki fiil 

ehliyeti ile birlikte başlamaktadır.  

V. Temel Hak Muhatapları 

1. Temel Hakların Muhatabı Olarak Devlet 

Temel haklar temel hak taşıyıcısının çeşitli yaşam alanlarını ve hak-

larını devlet saldırılarına karşı korurlar. 

Temel haklar hukuk düzenimizin yönergeleridir
63

. Yasa koyucu temel 

haklara bağlıdır. Yasa koyucunun temel haklarla bağlı olması Anayasanın 

üstünlüğünden
64

 yasa koyucunun Anayasa ile bağlılığından kaynaklanır 

(Anayasa md. 11.). 

Yargı, yürütme ve idare makamları da hukuk normlarının uygulan-

masında, belirsiz hukuk kavramlarının yorumunda, boşlukların 

doldurulmasında ve takdir hakkının kullanılmasında temel hakları göz 

önünde tutmak zorundadırlar
65

. 

İsviçre F. Mahkemesinin kararlarına göre, temel haktan kaynaklanan 

istekler yasaların ve diğer düzenleyici işlemlerin çıkarılması ya da 

Anayasaya uygun yorumlarla gerçekleşemiyorsa, devlet belirli koşullar 

altında temel hakların gerçekleşmesi konusunda aktif olarak harekete 

geçmekle yükümlüdür
66

. 

                                                             
63 Krş. Jörg Paul Müller, Einleitung zu den Grundrechten, Kommentar zur Bundesverfassung 
der schweizerischen Eidgenossenschaft,  Helbing& Lichtenhahan/Schulthess/ Staempfli, 
Bern-Basel-Zürich 1987, s.14 vd., N.41 vd. 
64 Krş. Viktor Aepli, Grundrechte und Privatrecht, Hergiswil IHA, Diss., Freiburg 1980, s.9. 
65 Krş. Ulrich Hafelin / Walter Haller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 3.B., 
Schulthess,Zürich 1993, s.42, N.131 vd. 
66 66Krş. BGE 107 I b 164 vd.; BGE 341 199 vd. la 95; 97 I 230. 
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2. Temel Hakların Muhatabı Olarak Özel Kişiler 

Temel hak ve özgürlüklerin özel hukuka doğrudan doğruya etkisi 

Anayasamız md.11'de açıkça kurala bağlanmıştır. Buna göre Anayasa 

normları sadece devlet ve vatandaşları arasındaki ilişkilerde değil aynı 

zamanda özel kişilerin kendi aralarındaki hukuksal ilişkilerde de geçerlidir.  

VI. Çocukların Temel Haklarının Sınırlanması 

Anayasanın 13. maddesine göre, temel haklar, özlerine 

dokunulmaksızın Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı 

olarak ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve 

ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve laik Cumhuriyetin gereklerine ve 

ölçülülük ilkesine aykırı olamaz
67

.  

Temel hak sınırlamalarına karşı, temel hak süjesi hukuksal araçlar ve 

özellikle Anayasa mahkemesine bireysel başvuru yolunu öngören ülkelerde 

bu yola başvurarak kendini koruyabilir. 

Temel haklar özel otorite ilişkilerinde de geçerlidirler
68

. Ancak özel 

otorite ilişkisinde daha büyük bir sınırlanma tehlikesi altındadırlar. Bununla 

birlikte özel otorite ilişkilerinde de müdahaleye yukarıda belirtilen 

koşullarda ( Anayasa md. 13) izin verilmiştir. 

Özel otorite ilişkisinde yasanın belirgin olması konusundaki istekler de 

özel otorite ilişkisi dışındaki duruma oranla daha az katıdır
69

. Ancak özel 

otorite ilişkisinde temel hak sınırlamaları bu kurumların kamu yararına 

yönelik olması gereken amacının gerektirdiğinden öteye kesinlikle 

gitmemelidir
70

. 

Bir özel otorite ilişkisi olarak anlaşıldığında
71

 ailenin çocuğun eğitimi 

ve çocuğun iyiliğinin ve yararının sağlanmasına yönelik amacı, doğal olarak 

ana babanın çocuğun temel haklarına yapacağı sınırlamanın sınırını 
oluşturur. Çocuğun iyiliği ve yararı velayeti haklı kılar ve aynı zamanda 

                                                             
67 67Anayasa md. 13; krş. BGE 1171a 479 E.38. 
68 Alain Griffel, Die Grundrechtsschutz in der Armee, Diss. Zürich, Zürcher Studien zum 

öfentlichen Recht, Bd. 97, ,Zürich 1991, s.7 vd. 
69 Krş. Fritz Gygi, Verwaltungsrecht eine Einführung, Verlag Staempfli, Bern 1986, s.49; 
Jörg Paul Müller, Elemente einer schweizerischen Grundrechtstheorie, Staempfli, Bern 
1982, s.108 vd., s.96, DN. 31. 
70 BGE 99 la 270, krş. EuGRZ 1978, s.365. 
71 Karl Alexander Eckstein, Schule und Eltemrecht, Basel 1979, s.185; Jörg Paul Müller, Die 
Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2.B., Staempfli, Bern 1991, s.21. 
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velayetin ve ana babanın çocukların temel haklarına müdahale yetkisinin 

sınırını oluşturur. 

VII. Çocuklar Açısında Önem Taşıyan Bazı Temel Haklar 

1. Özgürlük Hakları 

a) Din ve Vicdan özgürlüğü 

Din özgürlüğünün bazı alanları Avrupa insan Hakları 
Sözleşmesi(AİHS) md.9 ve ÇHS md.14 ile korunmuştur. Bu maddelerle 

negatif anlamda din özgürlüğü, yani belli bir dinsel inanışa sahip olmama da 

korunmuştur. 

MK md 341'e göre, çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana babaya 

aittir. Ana babaların bu konudaki haklarını sınırlayacak her türlü sözleşme 

geçersizdir. Ergin dinini seçmekte özgürdür. Velayet hakkına dayanan ana 

baba, çocuğun din ve inanç özgürlüğünü 18 yaşına kadar sınırlayabilir. Oysa 
MK’nın orijinalini oluşturan İsviçre MK’nın md.303 f. II’ye göre: “Çocuk 

16 yaşına geldiğinde kendi dini inanışı konusunda karar verme hakkına 

sahiptir.” 

ÇHS’ md. 14'e göre: "(1)Taraf Devletler çocuğun düşünce, vicdan ve 

din özgürlüklerine saygı gösterirler.  

(2)Taraf devletler, ana babanın ve gerekiyorsa yasal vasilerin; çocuğun 
yeteneklerinin gelişmesi ile bağdaşır biçimde haklarının kullanmasında 

çocuğa yol gösterme konusundaki hak ve ödevlerine saygı gösterirler".  

Bu maddede din özgürlüğüne ilişkin olarak Kişisel ve Siyasal Haklar 

Sözleşmesi'nin 18. md.’sine paralel olarak "herkesin istediği dini kabul etme 
hakkı" nın yer almayışı eleştirilmiştir

72
.  

Anayasamız md. 24 f. IV’te yer alan ilk ve orta öğretimde zorunlu din 

eğitimi verilmesi yönündeki kural, sözleşmenin 5. maddesinin öngördüğü, 
“çocuğa yol gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana babanın….yasal 

vasilerinin veya çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, 

haklarına ve ödevlerine saygı gösterilmesi ilkesi
73

 ve sözleşmenin 14. md.’si 
ile bağdaşmamaktadır

74
. 

 

                                                             
72 Tekin Akıllıoğlu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Insan Hakları Merkezi Yayınları, No: 
13, Ankara 1995, s.8. 
73 Tekin Akıllıoğlu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, İnsan Hakları Merkezi Yayınları, No: 
13, Ankara 1995, s.18. 
74 Birleşmiş; Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi İlk Ülke Raporu, Türkiye Ağustos 1997, 
s.51. 
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b) Evlenme Özgürlüğü 

Evlenme özgürlüğü, Anayasa md. 17’ deki kişinin maddi ve manevi 

varlığını geliştirme özgürlüğünden, md.41’ deki ailenin korunması ve çocuk 

haklarına ilişkin kuraldan ve AİHS md.12'den kaynaklanmaktadır. Bu 
özgürlük, MK’ ya göre evlenme ehliyetinin olduğu ve evlenme engellerinin 

bulunmadığı sürece bireye evlenme sözleşmesini yapma hakkını 

tanımaktadır. Özel otorite ilişkisi içinde olan kişiler de bu hakka sahiptir
75

. 

Evlenme özgürlüğüne, evlenme sözleşmesi yapması engellenen veya bir 

evlenmeye zorlanan herkes dayanabilir. Ancak MK, bu özgürlüğe belirli yaş 

sınırı ve aeg’ye sahip olma koşulunu getirmektedir. 

MK md.124-128’ de evlenme ehliyeti koşulları düzenlenmiştir. Md.124 

f. I’ e göre. ”Erkek veya kadın on yedi yaşını doldurmadıkça evlenemez”. 

Ancak maddenin II. f.’sine göre, “hakim olağanüstü durumlarda ve pek 

önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan erkek ve kadının evlenmesine 
izin verebilir. Olanak buldukça karardan önce anne ve baba veya vasi 

dinlenir.” 126. maddeye göre, “küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça 

evlenemez”. 

c) Seyahat ve Yerleşme Özgürlüğü 

Ailede MK, anne babaya, çocuğun oturma yeri konusunda karar verme 

yetkisini tanımıştır. MK md. 335'e göre: “Ergin olmayan çocuk, ana 

babasının velayeti altındadır.” Md. 339 f. II'ye göre ise "Çocuk ana babasının 
sözünü dinlemekle yükümlüdür.".  

MK md. 21 "Velayet altında bulunan çocuğun yerleşim yeri, ana ve 

babasının, ana ve babanın ortak yerleşim yeri yoksa, çocuğun kendisine 

bırakıldığı ana veya babasının yerleşim yeridir.” Vesayet altındaki kişilerin 

yerleşim yeri, bağlı oldukları vesayet makamının bulunduğu yerdir" kuralını 

içermektedir. Bu kurallar çocukların yerleşme ve seyahat özgürlüğüne 

sınırlama getirmektedir. Bununla birlikte ana baba bu karar yetkilerini keyfi 

olarak kullanamayıp, genel olarak velayetin kullanılmasında olduğu gibi 

çocuğun menfaatini göz önünde tutmak, onun esenliği ve mutluluğuna göre 

hareket etmek zorundadırlar
76

.  

Ayrıca MK md.347’ye göre :”Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişmesi 

tehlikede bulunur veya çocuk manen terk edilmiş halde kalırsa hakim, 

                                                             
75 Krş. EuGRZ 1982,531 vd. 
76 Bernhard Schnyder I., “Vormundschaft und Menschenrecht”, Zeitschrift für 
Vormundschaftswesen, ZVW (1972) Nr.2/3, s 51 vd. 
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çocuğu anne ve babadan alarak bir aile yanına veya bir kurma 

yerleştirebilir.” 

ÇHS md. 9, 10, 11’de çocuğun yüksek yararı bağlamında ayrılığın 

gerekli olduğuna yetkili makamlar karar vermedikçe, çocuğun ana babadan 

onların oluru dışında ayrılmasının önlenmesi ve ayrılık halinde çocuğun, ana 

ve babayla ilişkilerini sürdürme hakkına sahip olduğu yolunda kurallar 

vardır. 12.09.2010 tarihli Anayasa değişikliği ile md.41’e  :” Her çocuk…. 

yüksek yararına açıkça aykırı olmadıkça ana ve babasıyla kişisel ve 

doğrudan ilişki kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.” kuralı ek III. f. olarak 

getirilmiştir. 

d) Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü 

Anayasanın 25-26. md.’lerinde düzenlenmiş olan düşünce özgürlüğü ve 

düşünceyi açıklama özgürlüğü AİHS md. 9 ve 10'da güvence altına 

alınmıştır
77

.  

ÇHS'nin 12. maddesinde çocuğun kendisini ilgilendiren her konuda 

"görüşünü açıklama hakkı" düzenlenmekte, özellikle adli ve idari 

kovuşturmalarda çocuğa, doğrudan doğruya veya bir temsilci yoluyla 

görüşünü açıklama hakkı tanınmaktadır (md.12 (2)). 

ÇHS md.13, AİHS md.l0' daki düzenlemeden daha kapsamlı bir 

düzenleme içermektedir.  Bu kurala göre çocuk "ülke sınırı ile bağlı 

olmaksızın" serbestçe seçeceği yolla, her türlü haber ve düşünceyi 

araştırmalı, elde edebilmeli, alabilmelidir. Sözleşme md. 17’de çocuğun 

geliştirilmesini sağlamak için her türlü kaynaktan bilgi alabilmesi 

öngörülmüştür.  

e) Toplanma Özgürlüğü ve Dernek Kurma Hakkı 

AİHS md.11 ve ÇHS md.15, toplanma özgürlüğünü güvence altına 

alırlar. ÇHS md.15'e göre: "1. Taraf devletler, çocuğun dernek kurma ve 

barış içinde toplanma özgürlüklerine ilişkin haklarını kabul ederler. 2. Bu 

hakların kullanılması, ancak yasayla zorunlu kılınan ve demokratik bir 

toplumda gerekli olan ulusal güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni 

yararına olarak ya da kamu sağlığı ve ahlakın ya da başkalarının hak ve 

                                                             
77 Krş. BGE 8 71 117. 
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özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla yapılan sınırlamalardan başkalarıyla 

kısıtlanamaz." 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu md. 9, toplantı ve 

gösteri yürüyüşleri düzenleme konusunda yetkili olmak üzere "Düzenleme 

Kurulu"na yer vermiştir.  

Yasaya göre düzenleme kurulu için fiil ehliyetine sahip ve 18 yaşını 

doldurmuş olma ve en az yedi kişiden oluşma koşulları aranmaktadır. Bu 

aranan koşullarla sözleşmenin 15. maddesinde öngörülen çocukların barış 

içinde toplanma özgürlüğüne sınırlamalar getirilmektedir. İlgili kural 

sözleşme ile uyumlu değildir.  

AİHS md.11 ve ÇHS md. 15.  dernek kurma özgürlüğünü 

korumaktadırlar. ÇHS md. 15'e göre, taraf devletler çocukların bu öz-

gürlüğünden kaynaklanan haklarını tanırlar.   

Çocuk, bir dernek kurmak istediğinde belli koşullar altında salt dernek 

kurma özgürlüğüne değil, kişiliğini geliştirmesi açısından önem taşıyan 

kararların verilmesi yönünden Anayasa md. 17'ye de dayanabilir.  

5223 s.’lı ve 4.11.2004 t.’li Dernekler Kanunu md. 3’ e göre, fiil 

ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler dernek kurma hakkına sahiptirler. 

III. f.’ye göre: 15 yaşını bitiren aeg’ye sahip küçükler; toplumsal, ruhsal, 

ahlaki, bedensel ve zihinsel yetenekleri ile spor, eğitim ve öğretim haklarını, 

sosyal ve kültürel varlıklarının, aile yapısını ve özel yaşantılarını korumak ve 

geliştirmek amacıyla yasal temsilcilerinin yazılı izni ile çocuk dernekleri 

kurabilir veya kurulmuş çocuk derneklerine üye olabilirler.  

IV. f.’ye göre : 12 yaşını bitiren küçükler yasal temsilcilerinin izni ile 

çocuk derneklerine üye olabilirler ancak yönetim ve denetim kurullarında 

görev alamazlar. 

Çocuk derneklerine 18 yaşından büyükler kurucu üye olamazlar. 

Dernekler Kanunu ÇHS ile uyum içindedir. 

f) Mülkiyet Hakkı 

Mülkiyet hakkı ergin olmayanlar için de önem taşımaktadır. Ergin 

olmayanlar da ergin olanlar gibi malik olabilirler. Yani hibe yoluyla, miras 

yoluyla ve kendi çalışmaları sonucunda mülk edinebilirler. 
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2- Koruma Hakları 

a) Kişi Özgürlüğü-Genel Eylem Özgürlüğü 

Kişi özgürlüğü fiziksel ve psikolojik bütünlüğü ve hareket özgürlüğünü 

korur. Tüm özgürlükler insanın kişiliğini geliştirme özgürlüğünün temel 

ortaya çıkış biçimlerini oluştururlar
78

. 

Kişi özgürlüğünün bazı bölümleri AİHS md.2, 5, 8’ de ve ÇHS md. 6, 

8, 10, 16, 24, 31, 37’ de korunmuştur. Bu maddelerde kişi özgürlüğünü aşan 

garantiler de öngörülmüştür. 

Bu temel hakkın koruma alanına, yaşamın ve varlığın korunması için 

asgari koşullarının garantisi, hekim tarafından tedavi konusunda hak, tıbbi 

müdahalelere karşı korunma hakkı, işkenceye karşı korunma hakkı, insanlık 

dışı cezalara, angaryaya, köleliğe karşı korunma, özel ve gizli alanın 

korunması, kimliğin korunması, konutun korunması, bilgi işlemin kötüye 

kullanılmalarına karşı koruma, aile yaşamının korunması girer
79

. 

Anayasa md. 17’ye göre: "herkes yaşama maddi ve manevi varlığını 

koruma ve geliştirme hakkına sahiptir." 

ÇHS md. 6 ise aşağıdaki kuralı içermektedir: 

"1. Taraf devletler her çocuğun temel yaşama hakkına sahip olduğunu 

kabul ederler. 

2. Taraf devletler, çocuğun yaşaması ve gelişmesi için mümkün olan en 

fazla çabayı gösterirler." 

Anayasa Mahkemesi E. 1990/15 K. 1991/5 28.2.1991 tarihli kararında
80

 

MK md. 292’ yi iptal ederken evlilik içinde ve dışında doğan çocuklar 

arasında fark gözetmeden çocuğun kimliğinin korunması üzerindeki hakkını 

ve kişiliğini özgürce geliştirme hakkını vurgulamıştır. 

ÇHS’de gebeliğe son verme uygulaması konusunda benimsenmiş belli 

bir yaklaşım yoktur.  

                                                             
78 BGE 108 1a 60 vd.; BGE 113 la 162. 
79 Krş. Yvo Hangartner, Grundrechte, Grundzüge des Schweizerischen Staatsrechts, 
Schulthess, Zürich 1982, s.67, s.94 ve s.101 vd.; Peter Saladin, Rechtsbeziehungen zwischen 
Eltern und Kindern als Gegenstand des Verfassungsrechts,  Festschrift für Hans Hinderling, 
De Gruyter,  Basel, Stuttgart 1976, s.197; Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der 
schweizerischen Bundesverfassung, 2.B., Staempfli, Bern 1991, s.6 vd. 
80 AMKD 27, C.I, s.161-181. 
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Ancak 6. md. f. II'ye göre çocuk yaşatılmalı ve geliştirilmelidir.  

Böylece sözleşme ile ölü doğumların ve çocuk ölümlerinin azaltılması 

ve çocuğun yaşamasının ve gelişmesinin sağlanması taraf devletlere bir ödev 

olarak yüklenmektedir. 

ÇHS md.37 (a) da: Özellikle 18 yaşından küçük suçlulara ölüm cezası 

ve salıverme koşulu bulunmayan ömür boyu hapis cezası verilmemesi 

kuralları yer almaktadır. 

ÇHS md. 39’da ayrıca işkence, kötü davranış, sömürü ve şiddet gibi 

uygulamalarla karşılaşan çocukların topluma yeniden kazandırılması için 

geniş ödevler öngörülmüştür. 

Anayasa md. 41’e 12.09.2010 tarihli Anayasa değişikliği ile: “Devlet, 

her türlü istismara ve şiddete karşı çocukları koruyucu tedbirler alır “ kuralı, 

ek IV. f. olarak getirilmiştir.  

b) Görüşü Açıklama ve Yargılamada Dinlenilme Hakkı 

ÇHS md. 12 aşağıdaki kuralı içermektedir: 

"1. Taraf devletler görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun 

kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, bu 

görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özen 

gösterilmek suretiyle tanırlar. 

2. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli ve idari kovuşturmada 

çocuğun ya doğrudan doğaya veya bir temsilci ya da uygun bir makam 

yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun 

olarak, çocuğa özellikle sağlanacaktır
81

. 

MK md. 339 f. III’ deki: " Ana ve baba, olgunluğu ölçüsünde çocuğa 

hayatını düzenleme olanağı tanırlar; önemli konularda olabildiğince onun 

düşüncesini göz önünde tutarlar.” ve md.308 f.II‘deki: “Ayırt etme gücüne 

sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez." kuralları,  hayatını 

düzenlemede, önemli konularda ve evlat edinmede çocuğun görüşlerinin 

alınmasını öngörmüştür. 

                                                             
81 Çeviri, Tekin Akıllıoğlu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, İnsan Hakları Merkezi 
Yayınları, Ankara 1995, No: 13. 
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Çocuklar da büyükler gibi yargılamada dinlenilme hakkına sahiptirler. 

Anayasamızın md. 36 f. I kuralı da mahkemelerde iddia ve savunma hakkı 

konusunda bir yaş sınırı getirmemektedir. 

Ancak ÇHS md. 12 f. II’de yer alan çocukların yargılamada dinlenilme 

hakkı uygulamada gerçekleştirilmemektedir. Çocukların dinlenilme 

haklarının çoğunlukla kullanılmaması, bir yargılamada taraf olabilecekleri 

ve bunun kendilerine ne gibi kazançlar getirebileceği konusunda yeterince 

bilgi sahibi olmamalarından da kaynaklanmaktadır. Çocuğun dinlenilme 

hakkı onun yargılama süreci üzerinde etkili olması ve bir ceza 

yargılamasında suçun sonucu olarak zorunlu bir hale gelen tedavi ve 

tazminat isteklerini ileri sürebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır
82

.  

Çocuğun geleceğini önemli ölçüde etkileyen ana babanın boşanma 

davalarında da bu olgu çocukların geleceği üzerinde önemli ölçüde etkili 

olmaktadır.  

Her ne kadar M.K. md.182 ve 348 kuralları çocukla ilgili velayete ve 

vesayet haklarının kullanılmasında yargıca MK md.4 ile öngörülen takdir 

yetkisini tanıyor ve MK md. 4, yargıcın takdir yetkisini kullanırken, gerekli 

gördüğünde çocuğun görüş ve bilgisine başvurulabilmesine olanak 

sağlıyorsa da çocuğa kendisini etkileyen adli ve idare işlemlerde doğrudan 

ya da bir temsilci aracılığı ile dinlenilmesi hakkı verilmiş değildir
83

.   

c) Eşitlik İlkesi 

ÇHS md.2'ye göre devletler çocuk haklarını ayırım yapmaksızın 

uygularlar. Devletler çocuklara karşı ayırımcılığı önleyici her şeyi 

yapmalıdırlar. Ayırımcılık sonucu oluşan hak eşitsizliği olumlu eylem 

(positive action) yoluyla giderilir. "Olumlu eylem" zayıfı güçlü düzeyine 

çıkarılması amacıyla yapılan özendirici çabalardır
84

.  

Eşitlik ilkesi her farklı davranışla zedelenmemektedir. Eşit olana eşit 

olduğu oranda eşit, eşit olmayana farklılığı oranında farklı olmayan dav-

ranışlar yasaklanmıştır
85

. 

                                                             
82 BGE 118 II 410 vd. 
83 Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi İlk Ülke Raporu, Ankara 1997, s.44. 
84 Tekin Akıllıoğlu, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, İnsan Hakları Merkezi Yayınları, No: 
13, s.6. 
85 BGE 110 1a 13. 
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Haklı neden olmaksızın kız çocuklara bir öğrenimi yasaklayan ya da kız 

çocuklara bir okula gidebilmek için erkek çocuklara oranla daha ağır kabul 

koşullarının konulmasını öngören genel bir düzenleme farklı cinslerin eşit 

haklara sahip olması ilkesi"ne aykırıdır
86

. 

Kız ve erkek çocuklar arasında biyolojik ve fonksiyonel nedenlere 

dayanmayan, öğrenimde diğer cinsin mağdur olmasına yol açan ayrımlar 

yapmak Anayasanın 10. ve 42. maddelerine aykırıdır. Benzer şekilde erkek 
çocukları yükümlendirmek de Anayasaya aykırılık oluşturur

87
. 

12.09 2010 tarihli Anayasa değişikliğiyle md.10’a  “Çocuklar….. için 

alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz” ek III. f.’si ile çocuklar 
için yapılacak olumlu önlemler anayasal güvenceye alınmıştır. 

3. Siyasal Haklar 

 Birey siyasal haklarının devlet saldırısından arındırılmış bir şekilde 

kullanılabilmesini, siyasal haklarının korunmasını, bu konudaki usul 
kurallarına uyulmasını, oy sonuçlarının doğru bildirilmesini ve halkın 

iradesine saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir
88

. 

Anayasa md.66' ya göre:” Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türk'tür”. Şu halde çocuklar açısından da vatandaşlık hakkı sadece 

Türk olma koşuluna bağlı kılınmıştır. 

Türk hukuk sistemi ÇHS’nin öngördüğü şekilde çocuğun vatansız 

kalmasını önleyici kapsamlı düzenlemeler içermektedir
89

.  

Anayasanın 67 ve 68. md.’leri yaş yönünden siyasal haklara  sınır 

getirmektedirler.  Anayasa'nın 67. md.sinin III. f.’sina göre "18 yaşını 

dolduran her Türk vatandaşı seçme, seçilme ve halk oylamasına katılma 

haklarına sahiptir." Md. 68 parti üyesi olabilmek için 18 yaşını doldurmuş 

olmak koşulunu aramaktadır. 

Anayasa md.74, dilekçe hakkının kullanılması yönünden bir yaş sınırı 

öngörmemektedir. Bu durumda 18 yaşından küçüklerin dilekçe hakları ile 

siyaset üzerinde etkili olabilmeleri düşünülebilir. 

 

                                                             
86 Krş. ZBL 88, 1987, S.171; BGE 108 la 22 vd. 
87 ZBL 88, 1987, s.l 72vd. 
88 Krş. Jörg Paul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, 2.B., 
Staempfli, Bern 1991, S.391 vd. 
89 Türk Vatandaşlığı Kanunu ( 5901 no’lu, 29.5.2009 t.’li,  md.5-10; RG 12.06.2009, 
S.27256). 
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VIII. Çocukların Temel Haklarının Avrupa’da Korunması 

 Çocuk Hakları, 7.12.2000 tarihli Avrupa Birliği Temel Haklar 

Şartı’(ATHŞ)na dahil edilmiştir. ATHŞ md. 24 aşağıdaki kuralı 

içermektedir: 

“Çocuk hakları 

1.Çocuklar, kendi iyilikleri için gerekli olan korunma ve bakım 

hakkına sahiptir. Çocuklar, görüşlerini serbestçe açıklayabilirler. Bu 

görüşler, kendilerini ilgilendiren konularda, yaşları ve olgunlukları 

nispetinde dikkate alınır. 

2. Kamu kurumları veya özel kuruluşlar tarafından alınmış, çocukları 

ilgilendiren bütün tedbirlerde, çocuğun menfaati öncelikli düşünce 

olmalıdır. 

3. Her çocuk, kendi menfaatine aykırı olmadığı sürece, ebeveyniyle 

düzenli olarak kişisel ve doğrudan ilişki kurma hakkına sahiptir”. 

Çocuk hakları sözleşmesinde açıkça yer alan çocuğun mutluluğunun 

önceliği üye devlet Anayasalarında bu konuda eksikliğinin giderilmesi 

konusunda bir dayanak oluşturmaktadır
90

. 

Çocuk haklarının korunması ve teşviki Avrupa Birliği’nde de önceliğe 

sahiptir. AB Anlaşması (Lissabon) md.2, birliğin çocuk haklarının 

korunması ve onların çevreleriyle olan ilişkilerini teşvik edeceğini, özellikle 

çocuk haklarının korunmasına  katkıda bulunmak zorunda olduğunu 

vurgulamaktadır. AB, çocukları özellikle korunmaya muhtaç insanlar olarak 

değil bağımsız hakların sahipleri bireyler olarak tanımaktadır. Bu hakların 

korunması konusunda kendi sorumluğunu kabul ederek kurumlarını çocuk 

haklarının korunması ve teşviki ile yükümlendirmiştir
91

. 

AB kurumları çocuk haklarını koruma ve desteklemekle 

yükümlendirilmişlerdir. 

                                                             
90 Diskussion zur Aufnahme von Kinderrechten in die Verfasung National Coalitıon, April 
2007,http://www.national- coalition.de/pdf/ stellungnahmen/Kinderrechte_in _die_ 
Verfassung (04.03.2012). 
91 Anna Zito, Kinder in mit Rechten Europa http://www.verlagdasnetz.de/zeitschrift/kinder-
in-europa/ke-1709/385-kinder-in-europa-kinder-mit-rechten.html  (11.03.2012) 

http://www.national-/
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Komisyon, çocuk haklarını, 2005-2009 yılları için stratejik amaçlar 

konusundaki dokümanında (Communication on the strategic Objectives 

2005-2009) en önemli öncelikler olarak ilan etmiştir. 

Özel öncelik, çocuk haklarının hem ekonomik açıdan sömürülmeye 

hem her türlü istismara karşı eylemsel olarak korunmasını içermektedir. 

Birlik geri kalan tüm dünyaya bir fener kulesi rolü üstlenmektedir. 

Nisan 2005’te temel haklar ayırımcılık ve şans eşitliği grubu, AB nin ve 

dış politikasında çocuk haklarının teşviki, korunması ve uygulanması için 

olağanüstü bir girişime karar vermiştir. Bu kararın etkili olması için 

Komisyon 2006 yılında “ Çocuk Hakları Konusunda AB stratejesi için bir 

bildiri kabul etmiştir. Bu stratejiye sosyal koruma, gelişim konusunda ortak 

çalışma, öğrenim, sağlık, ceza hukuku ve medeni hukuk konuları dahildir. 

Çocuk Temel Hakları Bölümü, Ocak 2008’de, özgürlük güvenlik, adalet 

genel Direksiyonu içinde kurulmuştur. Bu bölümün görevi AB’nin 

faaliyetlerinin, temel hak istekleriyle (Buna çocuk haklarına saygı ve onların 

teşviki de dahildir.) uyumlu olmasını garanti etmek, denetlemek ve 

Komisyonun çocuk haklarını etkileyen faaliyetlerinin ÇHS ve ATHŞ’de 

belirlendiği şekilde, uluslar arası standarda ve AB standardına uyumunu 

sağlamaktır. 

Bölümün faaliyette bulunduğu alanlar: işkence, çocuk ticareti, göç, 

medeni hukuk, ceza hukuku, sağlık ve çocuk istismarıdır
92

. 

Almanya’da F. Konseyin 178/2011 sayılı ve 25 Kasım 2011 tarihli 

basın açıklamasında,  federe devletlerin çocukların spesifik haklarını 

güçlendirmek istedikleri bildirilmektedir. Federe Devletler 21. Kasım 2011 

tarihli kararlarıyla Federal Devletten Anayasanın değiştirilmesi konusunda 

bir yasa tasarısı hazırlanmasını istemişlerdir. Bu kararlarında Federe 

Devletler, hazırlanacak yasa tasarısında,  çocukların temel haklarının ve her 

şeyden önce bu temel hakların devlet ve toplum tarafından özel olarak 

korunmasının ve çocukları ilgilendiren tüm adli ve idari işlemlerde, yaşlarına 

uygun şekilde dinlenilmelerinin açıkça normlandırmasını istemişlerdir
93

. 

                                                             
92 Anna Zito, Kinder in mit Rechten Europa http://www.verlagdasnetz.de/zeitschrift/kinder-
in-europa/ke-1709/385-kinder-in-europa-kinder-mit-rechten.html  (11.03.2012) 
93 Diskussion zur Aufnahme von Kinderrechten in die Verfasung National Coalitıon, April 
2007,http://www.national- coalition.de/pdf/ stellungnahmen/Kinderrechte_in _die_ 
Verfassung (04.03.2012). 
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Tasarı hali hazırda 27 devletin temsil edildiği Bakanlar Konseyi’ne 

sunulmuştur
94

. 

IX. Çocukların Temel Haklarının Anayasada Düzenlenmesi Gereği 

ÇHS’nin başlangıç kısmı, çocukları, her insanın sahip olduğu insan 

onuru, eşitlik ve devredilmez haklarla donatılmış olarak, toplumun eşdeğer 

ve eşit haklara sahip üyeleri olarak değerlendirmektedir. Gelişim olgusu 

nedeniyle çocuklara aynı zamanda özel bir bakım ve destek görme 
konusunda hak tanınmıştır. Böylece sözleşme, çocuğa, onurlu ve bağımsız 

kişilik tanınması temeline dayanan bir çocuk portresi amaçlamakta ve 

çocuğun temel hak süjeliğini tanımaktadır. Çocuğun temel hak süjeliğinin 
tanınması, her genç insanın özgünlüğüne saygı duyulmasını ve bağımsız 

olarak kendi kişiliğini geliştirme hakkına sahip olduğunun kabulünü 

içermektedir. Bu kabul ÇHS md 6 f. II.’de düzenlendiği gibi, büyümekte 
olan bir insan için,  kendi sorumluluğunu taşıyarak kendini geliştirme 

hakkını içermektedir. 

Anayasamızın ailenin korunmasına ilişkin md. 41 kuralı sosyal devletin 

ailenin ve çocukların korunmasına ilişkin görevini düzenlemekte olup, 
çocuğun temel hakları konusunda anayasal bir dayanak oluşturmamaktadır. 

Bu nedenle Anayasada -çocukların yararı ve iyiliğine yönelik olacağının 

vurgulanması gereken- çocukların yetiştirilmesi ve eğitimi konusunda, 
devletin ve ana-babaların yetkilerini birbirinden ayıran, çocukların aile ve 

devlet karşısındaki hak ve ödevlerinin ana hatlarını düzenleyen ve gelecek 

kuşakların korunması konusunda düzenleme getiren özel bir maddeye 

ihtiyaç kendisini hissettirmektedir. Bu madde hem çocukların savunma 
haklarını hem ama sosyal haklarını içermeli, ailenin ve çocuğun 

korunmasını, gelecek kuşakların haklarını ve ödevlerini ilgilendirdiği oranda 

bir devlet amacı ve yasa koyucuya yönelik bir emir niteliği taşımalıdır. 

Anayasada ÇHS göz önünde tutularak çocukların münferit temel 

haklarının listesi yer almalıdır. 

1.Çocuğun temel haklarının Anayasada güvence altına alınmasının 

amacı çocukların pozisyonun güçlendirmek ve onlara kendi anayasa 

hukuksal durumlarını yaratmaktır.  

F.Almanya Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla, çocuğun F. Anayasa 

md. 1 f. II anlamında insan onuruna ve kişiliğini serbestçe geliştirme halkına 

                                                             
94 Diskussion zur Aufnahme von Kinderrechten in die Verfasung National Coalitıon, April 
2007, http://www.national- coalition.de/pdf/ stellungnahmen/Kinderrechte_in _die_ 
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sahip olduğu (BVefGE 24,119(144))  ve ergin olmayan çocuğun da ta temel 

hak taşıyıcısı olduğu kabul edilmesine karşın F. Almanya Anayasasında da 

bu dile getirilmemekte, 6. maddede sadece anne ve babanın bakım ve eğitim 

hakkı ile birlikte çocuklardan söz edilmektedir. 

Anayasamız md. 41 f. II’de, ATHŞ md. 24’e paralel olarak, 1.9.2010 

Anayasa değişikliği ile :”Her çocuk korunma ve bakımdan yararlanma 

hakkına sahiptir.” kuralına yer verilmiştir.  Ancak çocukların bu fıkra ile 

yaratılan anayasal durumu, çocukların en iyi şekilde teşvik edilmesini, 

desteklenmesini ve kendilerini ilgilendiren konularda verilecek kararlara 

katılımlarını güvence altına almaya yeterli değildir. Çocukların menfaati ve 

mutluluğu korunmalarını şart koşuyor ve bunun gerçekleşmesi için anne 

baba ve ikinci planda devlet görevlendirilmişse de çocuğun mutluğuna, onun 

mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde gelişmesinin desteklenmesi de dahildir. 

Bunun sağlanmaması sadece çocuklara karşı anne babanın kusuru olmakla 

kalmaz, bunun sağlanması bir toplum bir ödevidir.  Aynı şekilde çocuğun 

menfaatlerine ve gelişiminin en iyi şekilde sağlanmasına, kendisini 

ilgilendiren kararlara - kendi sorumluluğunu taşıyabilmeyi öğrenmesi için 

mümkün olduğu kadar erken katılımının sağlanması da dahildir
95

. 

2.Anayasada çocukların temel hak süjeleri olarak yer almaları 

gereklidir. Ancak bu suretle çocuk hakları Anayasa çerçevesinde belirgin 

kılınmış olacak ve aynı zamanda devlet tasarrufları için amaç ve düstur 

oluşturacaklardır. 

3. Çocuk hakları Anayasada sadece devlet amaçları olarak değil, temel 

haklar olarak formüle edilmelidirler. Çünkü ancak bu haklar Anayasa da 

görünür olduğunda, çocuklar bu hakları sadece anne babalarına karşı değil, 

devlete ve topluma karşı da ileri sürebileceklerdir. 

4. Çocukların kendine özgü temel hakları onların sadece korunmasını 

amaçlamamaktadır. Çocukların en iyi bir şekilde desteklenmek ve iltimas 

görmek konusunda ve kendilerini ilgilendiren tüm meselelere katılmak 

konusunda bağımsız temel haklara ihtiyaçları vardır. Anayasamızın hiçbir 

yerine çocukların mümkün olan en iyi şekilde destek görmesi konusunda, 

                                                             
95 Lore Maria Peschel- Gutzeit, Kinderrechte ins Grundgesetz, İnfostelle des Deutschen 
Kinderhilfwerkes, Berlin November 2008, 
http://www.kinderpolitik.de/kinderrechte/uebersicht.php?page_id=unk_artikel_peschel 
(04.03.2012). 
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kararlara katılım ve ortaklığı konusunda bir temel hakka rastlamıyoruz. 

Çocukların temel haklarının Anayasada açıkça garanti edilmesi, yasa 

konulmasında, mahkeme kararlarında ve her şeyden önce idari tasarruflarda 

bugüne kadar olduğundan fazla durumlarının güçlendirilmesini ve çocuklar 

karşısında devletin özel yükümlülüğünün sağlamlaştırılmasını 

sağlayacaktır
96

. 

5. Anayasada çocukların temel hak sahibi olduğu vurgulanmalı, 

çocukların kişiliklerinin gelişmesini teşvik eden ve bağımsız hareket 

edebilme konusunda yeteneklerine uygun hakların taşıyıcıları oldukları 

belirtilmelidir. Ayrıca Anayasamız devletin, çocukların ve gençlerin topluma 

katılmasını teşvik edeceğine ilişkin kurallar içermelidir. 

6. Türkiye’nin onayladığı ve çocuk haklarının güçlendirilmesi ve 

güvence altına alınması konusunda Türkiye’yi yükümlendiren ÇHS 

md.12.’ye göre:  

a. Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun, 

kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, 

bu görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken 

özen gösterilmek suretiyle tanırlar. 

b. Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari 

kovuşturmada çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun 

bir makam yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin 

kurallarına uygun olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.  

c. Sözleşmenin 27. maddesine göre, taraf devletler her çocuğun 

bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ve toplumsal gelişmesini sağlayacak 

yeterli bir hayat seviyesine sahip olma hakkı olduğunu kabul ederler.  

d. 28. madde ile taraf devletler, çocuğun eğitim hakkını ve bu hakkın 

fırsat eşitliği temeli üzerinde tedricen gerçekleştirilmesini kabul ederler. 

Türkiye ÇHS’ni onaylamakla sözleşmeden doğan haklarını çocuklara 

tanımakla yükümlüdür. Bunun için en uygun yer Anayasadır. 
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Çocuk haklarının açıkça Anayasaya dahil edilmesi çocukların 

toplumumuzun eşit haklara sahip bireyleri olarak değerlendirildiğinin 

ifadesidir. Çocukları tanıyan ve onlara kendilerine özgü önemli temel hakları 

garantileyen bir Anayasa aynı zamanda bu çocuklara değer verdiğini, 

devletin ve toplumun gelecekteki taşıyıcıları olduğunun bilincinde olduğunu 

açığa vurmaktadır
97

. 

Sonuç olarak çocukların temel haklarının Anayasada yer alması, 

çocukların haklarının korunması konusundaki toplumsal bilincin 

güçlendirilmesine elverişlidir. Böylece çocuğun durumu, hem devlet hem bir 

uyuşmazlık durumunda anne baba karşısında güçlenecek ve kararlar bugüne 

kadar olduğundan daha fazla çocuğun mutluluğuna yönlendirilmiş olacaktır. 

Türkiye’nin de böylece toplumun mutluluğu için çocuk haklarını Anayasa 

hukuksal açıdan ne kadar yüksek bir basamakta değerlendirdiği uluslararası 

boyutta belgelendirilmiş olacaktır
98

. 

ATHŞ md. 24. f. I ve III kuralları, 12.09.2010 anayasa değişikliği ile 

Anayasa md. 41’e, III. ve IV. f.’ler olarak dahil edilmişlerdir. Bu 

değişiklikler mutlaka olumlu gelişmelerdir. Ancak yeterli değillerdir. Tarafı 

olduğumuz ÇHS’nin beklentilerini Anayasamız karşılamamaktadır. 

Ergin olmayan çocuğun temel hak taşıyıcısı olduğu, onun hukuk 

süjeliği yani bağımsız bir kişilik olarak tanınması Anayasada dile 

getirilmemiştir. Çocuğun temel hak süjeliği Anayasadan yorum yoluyla 

çıkarılabilirse da hukuki ve toplumsal gerçeklik açısından bunu mutlaka 

Anayasada açıklanması gerekmektedir
99

.  

Çocuğun temel haklarına Anayasanın temel haklar katologu içinde yani 

12.-74. maddeler arasında yer verilmesi isabetli olacaktır.  Hali hazırda 

Anayasamızda çocuklardan Anayasanın 41. maddesinde söz edilmektedir. 

Çocuğun haklarına 17 maddede yer verilmesi yerinde bir çözüm olacaktır. 

                                                             
97 Maria Peschel- Gutzeit, Kinderrechte ins Grundgesetz, İnfostelle des Deutschen 
Kinderhilfwerkes, Berlin November 2008, 
http://www.kinderpolitik.de/kinderrechte/uebersicht.php?page_id=unk_artikel_peschel 

(04.03.2012). 
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Çünkü bu kuralın temelinde, tüm insanların ( buna çocuklar ve gençler de 

dahildir) özgür kişiliklerinin tanınması konusunda bir temel hakka sahip 

oldukları inancı yatmaktadır.  

Anne ve babanın ve devletin ortak görevi çocuk ve gençleri 

kişiliklerinin özgürce geliştirilmesine desteklemektir. Bu çözümde çocuk 

perspektifi, onun istekleri ve ihtiyaçları ön planda olacaktır.   

Anayasaya  md.17. md.’ye  aşağıdaki ek fıkralar getirilmelidir: 

“(1) Çocuklar özgür kişiliğe ve kendilerini geliştirme hakkına 

sahiptirler Öğrenim hakkına ve kendilerini en iyi şekilde geliştirme ve ruhsal 

ve bedensel yeteneklerinin desteklenmesini isteme hakkına sahiptirler.  

(2) Çocuklar korunma ve bakım hakkına sahiptirler. 

(3) Çocuklar düşüncelerini açıklama hakkına sahiptirler. Çocukların 

görüşleri kendilerini ilgilendiren tüm özel ve kamusal konularda yaşları ve 

olgunluklarına uygun şekilde dikkate alınmak zorundadır. 

(4) Resmi makamlar veya özel kuruluşlar için çocukları ilgilendiren tüm 

tedbirlerde çocuğun yararı belirleyici olmalıdır. 

(5)Devlet çocuğa değer vermek, onu korumak, çocuk haklarını teşvik 

etmek ve çocuğa uygun yaşam şartlarını sağlamakla yükümlüdür
100

. 

ÇHS ve ATHŞ ‘ye uygun olarak çocuk haklarının Anayasaya dahil 

edilmesi aşağıdaki çekirdek ögeleri kapsamalıdır: 

-Çocuğun özgür ve bağımsız bir kişilik olarak tanınması; 

-Çocuğun büyüme ve gelişme temel hakkı  (ÇHS md. 2 f. II); 

-Çocuğun korunma ( örneğin şiddete karşı ÇHS md. 19),  teşvik ( 

örneğin öğrenimde ÇHS md 28, olabildiğince en iyi sağlık olanakları, ÇHS 

md. 24, uygun bir yaşam standardı ÇHS md 27) ve katılım ( örneğin 

çocuğun yaşına ve olgunluğuyla orantılı olarak görüşünün dikkate alınması 

ÇHS md 12) hakları; 

-Çocukları ilgilendiren tüm konularda çocuk yararının önceliği (ÇHS 

md. 3); 

                                                             
100 SJD-Die Falken: Bundesausschuss vom 6 bis 7.10.2007, Antrag, “Du has ein Recht..auf 
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-Devletin çocuğa uygun yaşam koşullarının sağlanmasında 

yükümlülüğü (ÇHS md.4). 

Çocuk haklarının Anayasada açıkça garanti edilmesi ile, anne babalar 

çocuğun temel hakları- korunma, teşvik ve katılım haklarına ilişkin temel 

hak süjeliği- konusundaki daha bilinçli bir sorumluluk taşıyacaklardır. 

Uygulamada çocuğun menfaatleri bugüne kadar olduğundan daha büyük bir 

oranda tanınmış olacaktır.  

Çocukların temel haklarının Anayasaya dahil edilmesi ile hem ÇHS nin 

gereği yerine getirilmiş olacak hem ATHŞ ‘ye uyum sağlanmış olacaktır
101

. 

Temelde ÇHS tarafı devletler için devletler hukuku açısından bu hakları 

Anayasalarına dahil etmeleri konusunda bir yükümlülük doğmamaktadır.  

Sonuçta sözleşmenin uygulanması önem taşımaktadır. Sözleşmenin 

uygulanması konusunda devletler hukuku yükümlülüğünün anlamı taraf 

devletler hukukunun ve uygulamasının daima sözleşme ile uyum içinde 

olmasıdır. Bu özellikle ÇHS nin 4. maddesinden çıkarılmaktadır Taraf 

devletler ÇHS’ne tam kapsamıyla riayet etmekle yükümlüdürler. 

Bu yükümlük sadece yasama organını değil tüm resmi makamlara ve 

mahkemelere de yöneliktir
102

. Devletler hukukundaki sorumluluk ilkesi 

gereğince devletler, devletler hukuku normlarına aykırı eylem ve 

işlemlerinden sorumludurlar. Bu sorumluluk devletin tüm hiyerarşik 

organlarını kapsar. Anayasamızın çocuk haklarının son on yılki gelişmelerini 

dikkate almadığı açıktır.  İnsan hakları açısından Anayasanın bu eksikliğinin 

bir an önce giderilmesi gerekmektedir
103

. 

 

 

 

                                                             
101 Diskussion zur Aufnahme von Kinderrechten in die Verfassung National Coalition 
(http://www.nationalcolalition.de/pdf/stellungnahmen/Kinderrechte_in_die_Verfassung) 

(04.03.2012). 
102 Knut İpsen, Völkerrecht, 5. B.,CH Beck, München , 2004, § 40, KN 1 vd. 
103 Hendrik Cremer, Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz als Maßnahme zur 
Umsetzung der 
UNKinderrechtskonvention?http://www.institutfuermenschenrechte.de/uploads/tx_commerce/
stellungnahme_aufnahme_v_kinderrechten_ins_grundgesetz_als_ma%C3%9Fnahme_z_umse
tzung_der_un_kinderrechtskonvention.pdf. (04.03.2012). 

http://www.nationalcolalition.de/pdf/stellungnahmen/Kinderrechte_in_die_Verfassung
http://www.institutfuer/
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BOŞANMA DAVASINDA DAVACININ ÖLÜMÜ HALİNDE 

MİRASÇILARININ DAVAYA DEVAM ETMESİ HÜKMÜNÜN 

ANAYASA MAHKEMESİNCE İPTAL KARARININ 

ELEŞTİRİSİ 

 

Prof. Dr. Ahmet M.Kılıçoğlu
*
 

 

Eski Türk Kanun-u Medenisi’nin yerini alan ve 01.01.2002 tarihinde 

yürürlüğe giren yeni 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuz 181. maddesinin 

II. fıkrasında eski yasada ve kaynak yasa olan İsviçre Medeni Kanunu’nda 

bulunmayan yeni bir düzenleme getirmiş idi. 

Yeni 181. madde şu hükümleri içermektedir: 

Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve 

boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine 

sağlanan hakları,aksi tasarruftan anlaşılmadıkça kaybederler. 

“Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından 

birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması halinde 

de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır” 

Bu maddenin II. fıkrası Anayasa Mahkemesi’nin 21.01.2010, 

E.2008/102, K.2010/14 sayılı kararı ile iptal edilmiştir
1
. 

Bu incelememizde Anayasa Mahkemesinin iptal kararının maddenin 

konuluş amacına ve yürürlükteki emsal hükümlere aykırılığı ele alınacaktır. 

I) Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı 

Anayasa Mahkemesi 21.01.2010 tarihli kararının iptal gerekçesinde 

aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir. 

                                                             
*AÜHF Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
1 Anayasa Mahkemesi 21.01.2010, E.2008/102, K.2010/14 (Resmi Gazete 22 Ekim 2010 
Sayı: 27737) 



 188 

“Anayasa’nın 10. maddesinde, herkesin, dil, ırk, cinsiyet, siyasi 

düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım 

gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, hiçbir kişiye,aileye,zümreye veya 

sınıfa imtiyaz tanınamayacağı,Devlet organları ve idare makamlarının bütün 

işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek 

zorunda olduğu belirtilmiştir. Bu ilke,birbirinin aynı durumunda olanlara 

ayrı kuralların uygulanmasını,ayrıcalıkla kişi ve toplulukların yaratılmasını 

engellemektedir.Aynı durumda olanlar için farklı düzenleme eşitliğe 

aykırılık oluşturur.Anayasa’nın amaçladığı eşitlik,mutlak ve eylemli eşitlik 

değil hukuksal eşitliktir.Aynı hukuksal durumlar aynı,ayrı hukuksal kuralara 

bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi ihlal edilmiş olmaz., 

Kişisel nitelikler ve durumları özdeş olanlar arasında,yasalara konular 

kurallarla değişik uygulama yapılamaz. 

İtiraz konusu kuralla devam eden boşanma davası sırasında ölen 

davacının mirasçılarına davaya devam edebilme hakkı tanınmasına rağmen, 

bu hak, davalının ölmesi halinde davalının mirasçılarına tanınmamıştır. 

Madde gerekçesinde özellikle zina, hayata kast,pek kötü davranış,haysiyetsiz 

hayat sürme gibi sebeplerle açılan boşanma davalarında,davacının ölümü 

halinde doğabileceği kuşkusuzdur. Davacı eşin zina, hayata kast, pek kötü 

davranış, haysiyetsiz hayat sürme gibi fiillerde bulunması karşısında davalı 

eşin de ayrı bir boşanma davası ya da karşılık dava açabileceğinde tereddüt 

bulunmamakla birlikte, Yasa’nın davacının mirasçılarına tanıdığı bu haktan 

davalının mirasçılarının da yararlanabilmeleri için davalıdan boşanma davası 

açması beklenemez. Hukuk davalarında,”taraf” olma itibariyle davacı ya da 

davalının hukuki durumları aynıdır. İtiraz konusu düzenleme ile hukuki 

konumları aynı olan davacı ile davalının mirasçılara arasında farklı kurallar 

getirilerek bir taraf lehine ayrıcalık tanınmaktadır. 

Anayasa’nın hak arama hürriyetini düzenleyen 36. maddesinin birinci 

fıkrasında “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı 

mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil 

yargılanma hakkına sahiptir” denilerek yargı mercilerine davacı ve davalı 

olarak başvurabilme ve bunun doğal sonucu olarak da iddia,savunma eve 

adil yargılanma hakkı güvence altına alınmıştır. Kişinin uğradığı bir 

haksızlığa veya zarara karşı kendisini savunabilmesinin ya da maruz kaldığı 

haksız bir uygulama veya işleme karşı haklılığını ileri sürüp 

kanıtlayabilmesinin, zararın giderilebilmesinin en etkili ve güvenceli 
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yolu,yargı mercileri önünde dava hakkını kullanabilmesidir. Kişilere yargı 

mercileri önünde dava hakkı tanınması adil yargılamanın ön koşulunu 

oluşturur. 

 “Adil yargılanma hakkı” nın ulusalüstü düzeyde genel kabul görmüş 

ölçütleri arasında önemli bir yer tutan “silahların eşitliği” ilkesi, davanın 

taraflara arasında yargılama sırasında usul hükümleri yönünden eşit 

konumda bulunma, taraflardan birine dezavantaj diğerine avantaj sağlayacak 

kurallara yer vermeme asasını içirmekte, diğer bir deyişle davanın tarafları 

arasında hakkaniyete uygun bir dengenin varlığını gerekli kılmaktadır. 

Bir hukuk davasında taraf olma durumu nedeniyle hukuki durumları 

itibariyle eşit oldukları açık olan davacı ve davalının mirasçıları arasında, 

boşanma davasına devamedebilme bakımından farklı düzenlemeler 

öngörülmesi, davada hakkaniyete uygun bir dengenin kurulmasına engel 

teşkil edecek, silahların eşitliği ilkesinin ihlaline neden olur. 

İtiraz konusu kuralla, boşanma davası sırasında ölen davalının 

mirasçılarına davacının mirasçılarına tanınan davaya devam hakkı 

tanınmamaktadır. Davalının mirasçılarının yargı mercileri önünde dava 

haklarını kullanmalarının bu şekilde engellenmesi Anayasa’nın 36. 

maddesinde güvence altına alınan hak arama özgürlüğü alanına yapılmış 

açık bir müdahele niteliğinde olup, hak arama özgürlüğüyle bağdaşmaz.  

Açıklanan nedenlerle, itiraz konusu kural Anayasa’nın 10. ve 36. 

maddelerine aykırıdır. İptali gerekir” 

Mahkeme bu gerekçelerle TMK.md.181 f.II hükmünü iptal etmiş, iptal 

hükmünün kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasından başlayarak altı ay 

sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştır. 

II) İptal Kararının Eleştirisi 

1) TMK.nun Adalet Bakanlığı Taslak Komisyonu görüşmelerinde 181. 

maddeye II. fıkra hükmünün konulması, Komisyon’da görev alan Yargıtay’ı 

temsil eden  üyeler tarafından önerilmiştir. 

 Yargıtay temsilcileri verdikleri örnekler ve yaptıkları açıklamalarla 

böyle bir düzenlemenin bulunmamasının bazı olaylarda “adalet duygularını 

rahatsız ” ettiğini açıklamışlardır. Bu konuda verilen örneklerde “karısını 

döven, işkence yapan, gece yarısı çocuklarıyla birlikte kapı dışarı 

atan,onlara şiddet uygulayan,cinsel sadakat yükümlülüğünü ihlal eden 
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bir  kocanın,aleyhine boşanma davası açıldıktan sonra, davacı  kadının 

ölümü üzerine,bütün bunlara rağmen ona mirasçı olabilmesinin 

haksızlığa neden olduğu, hak ve adalet duygularıyla bağdaşmadığıi” 

ifade edilmiştir. 

Tartışmalar sırasında her ne kadar bu tür eylemler birçok hallerde 

davacı eş için, davalı eşin TMK.md.510 anlamında bir vasiyet yapmak 

suretiyle mirasçılıktan çıkartılması sebebi (mirastan ıskat sebebi)  olabileceği 

ifade edilmişse de,davacı eşin her zaman mirasçılıktan çıkarma tasarrufunda 

bulunmadığı ya da bulunamayabileceği göz önünde tutularak “davacı eşin 

ölümü halinde onun mirasçılarının davayı davalının mirasçılığını 

engelleme davası” olarak devam ettirmesinin faydalı olacağı,ölen eşin 

mirasçılıktan çıkarma vasiyeti yapmamasının ona karşı hayatı çekilmez hale 

getiren,zehir eden davalının mirasçı olmasının engellenmesi  görüşü hakim 

olmuştur. 

TMK.md.181 f.II hükmünün kabul ediliş gerekçesi bu olmuştur. 

TMK.muzun kaynağı olan İsviçre Medeni Kanununda böyle bir 

düzenleme yoktur.  

2) TMK.md.181 f.II hükmü davacının açtığı her boşanma davasında, 

davacının ölümü halinde,onun  mirasçılarının bu davayı sürdürmesi ve 

davalının mirasçılığının engellenmesine olanak tanımamaktadır. Yukarıda 

açıklamış olduğumuz gibi, davacının mirasçılarının davayı davalının 

mirasçılığını engelleme davası olarak devam ettirebilmesi “davalının ağır 

kusuruna dayanan” bir dava açılmış olması koşuluna bağlanmıştır. Nitekim 

madde gerekçesinde de bu hükmün “davalının zina, hayata kast, pek kötü 

davranış, haysiyetsiz hayat sürme sebeplerinden biriyle açılan boşanma 

davasında” uygulanabileceği ifade edilmiştir. O halde TMK.md.181 f.II 

hükmü açılan her boşanma davasında davacının ölümü halinde 

uygulanabilen bir hüküm olmayıp,ancak davalı eşin,ölen davacı eşine 

zina,hayata kast,pek kötü davranışta bulunma,haysiyetsiz hayat sürme 

sebeplerinden birine dayanıldığı hallerde uygulanabilecektir. 

3) Anayasa Mahkemesinin getirilen bu hükmü  “eşitlik ilkesi” açısından 

değerlendirerek iptal etmesi isabetli olmamıştır. 

TMK.md.181 f.II “davacının ölümü halinde mirasçılarına davayı 

davalının mirasçılığını önleme” davası olarak devam edebilmesini,ölen 
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davacı tarafından açılmış bir dava olması  mantığından hareketle kabul 

etmiştir. Davalı tarafından açılmış bir dava mevcut olmadığı halde, onun  

ölümü halinde,davalının mirasçılarının,”ölen davalının  açmadığı ve 

mevcut olmayan” bir davayı sürdürmesi düşünülemez. Davalı tarafından 

sağlığında açılmış bir dava veya davacının davasına karşı açılmış bir karşılık 

dava mevcut olsaydı, ölümü halinde mirasçılarının “davaya devam 

etmesi”düşünülebilirdi. Davalı tarafından açılmış bir dava yok ise, ölümü 

halinde mirasçılarına bir eşitsizlik yapılmamış ve hak arama özgürlükleri 

kısıtlanmamıştır.  

Maddede davacının ölümü halinde, mirasçılarına davacı tarafından 

açılmış davaya devam etme hakkı tanınmıştır. Davalının ölümü halinde, 

davalı tarafından açılmış bir dava yoktur ki, mirasçılarının hak arama 

özgürlüğünün kısıtlanmasından ve davalının mirasçılarına eşitsizlik 

yapılmasından söz edilebilsin.  

4) Anayasa Mahkemesinin davalının mirasçılarına da davaya devam 

etme hakkı tanıması mantıklı da değildir. 

TMK.md.181 f.II davalının ağır kusurlu davranışlarıyla ortak hayatı 

çekilmez hale getirmesi nedeniyle davacının açtığı dava devam ederken 

ölümü halinde mirasçılarının davaya devam edebilmesine olanak tanımıştır. 

Ağır kusurlu davranışlarıyla ortak hayatı çekilmez hale getiren 
davalının ölümü halinde, mirasçıları mahkemeden ne talep edeceklerdir? 

“Mirasbırakanımız evlilik birliğini çekilmez hale getiren taraf olmasına 

rağmen, ölmüştür, davacının mirasçı olamayacağının tesbitini talep ediyoruz 

mu” diyeceklerdir?”. Maddenin konuluş amacı, davalının ölümü halinde 
mirasçılarının davayı, davacının mirasçılığını engelleme davası olarak 

devam ettirmelerine olanak vermemektedir. Ortak hayatı çekilmez hale 

getiren ağır kusurlu davranışların faili olan davalının ölümü, onun 
mirasçılarına “evliliğin bu hale gelmesinde kusuru bulunmayan 

davacının ona mirasçı olmasını engelleme” hakkını veremez.   

Bu nedenle burada davalının mirasçılarının “kanun önünde eşitlik” ve 

“hak arama özgürlüğü” hakları ihlal edilmiş değildir.  

5) Anayasa Mahkemesinin iptal kararının pratik sonucu da yoktur. 

TMK.md.181 f.II hükmü “davalının ölümü halinde mirasçılarına da 

davaya davacının mirasçılığını engelleme” hakkını verdiğini varsayalım.  

Devam eden dava davacının açtığı davadır.  
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Davacı taraf “evlilik ölümle son bulmuştur. Boşanma davası konusuz 

kalmıştır” savunması yaptığında mahkeme “konusuz kalan davanın reddine” 

karar verecektir. Davalı öldüğü için evlilik ölüm ile son bulmuştur. Boşanma 

davası konusu kaldığı için red edilmiştir. Davacı taraf, bu durumda davalıya 
mirasçı olabilecektir. 

Bu durumda davalının mirasçılarının davaya devam etmeleri mümkün 

değildir. Zira davalı tarafından usulüne uygun olarak açılmış bir dava yoktur 
ki, mirasçılarının bunu “davacının mirasçı olmayacağının tesbiti davası” 

olarak devam ettirmeleri mümkün olmayacaktır. 

6) Anayasa Mahkemesinin iptal kararını TMK.md.159 hükmü ile  
bağdaştırmak da mümkün değildir. 

TMK.md.159 (eski TKM md.127) “Mirasçıların dava hakkı” kenar 

başlığı altında şu hükmü içermektedir: 

 “Evlenmenin butlanını dava etme hakkı mirasçılara geçmez. 

Ancak, mirasçılar açılmış olan davaya sürdürebilirler. Dava sonucunda 

evlenme sırasında iyiniyetli olmadığı anlaşılan sağ kalan eş,yasal mirasçı 

olamayacağı gibi,daha önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla 

kendisine sağlanan hakları da kaybeder” 

Bu maddede de evlenmenin butlanı davası devam ederken, davacının 

ölümü halinde, mirasçılarının davaya devam etmesi hakkı tanınmıştır. 

Maddede davalının ölümü halinde onun mirasçılarının davaya devam etme 

hakkına yer verilmemiştir. 

Bu hüküm TMK.muzun kaynağı olan İMK.nun 135. maddesinde de 

mevcuttur. 

Eski TKM.mizin yürürlüğe girdiği 4 Ekim 1926 dan bu yana uygulanan 

bu hükmün ne eşitlik ilkesine ne da hak arama özgürlüğüne aykırı olduğu 

ileri sürülmemiştir. 

Hal böyle iken Anayasa Mahkemesinin bu hükmü de gözden 

geçirmeden TMK.md.181 f.II hükmünü iptal etmesi isabetli olmamıştır. 

III) İptal Kararı Yönünde Yürürlüğe Konulan Yeni Hüküm: 

Yasa Koyucu, Anayasa Mahkemesi’nin sözü edilen iptal kararından 

sonra 31.3.2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanun’la TMK.md.181 f.II hükmünü 

aşağıdaki şekilde değiştirmiştir. 
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 “Boşanma davası devam ederken, ölen eşin mirasçılarından 

birisinin davaya devam etmesi ve diğer eşin kusurunun ispatlanması 

hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.” 

 Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesi karşısında yürürlüğe konulan 

yeni 181. maddenin II. fıkrası hükmünü,”boşanma davası devam ederken 

davalının ölümü halinde, onun mirasçılarının davaya devam etmelerinin” 

mantığı, konuluş amacı ve neye hizmet edeceği konusunda açıklamak 

mümkün değildir. 
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TÜRK SİYASİ PARTİLER SİSTEMİNİN PARTİ İÇİ 

DEMOKRASİ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

       

Prof. Dr. Fevzi Demir
*
 

 

Bir ülkede yönetimde istikrar ile hukuk devletinin etkinliğinin 

sağlanması ve demokrasinin sağlıklı bir biçimde işlemesi, son zamanlarda 

sıkça sözü edilen sadece “başkanlık” veya “yarı başkanlık” hükümet 

sisteminde “reform” (!) gerçekleştirilmesiyle ilgili bir konu değildir. Hangi 

hükümet ve yerel yönetim sistemi olursa olsun, ülkenin siyasi parti ve seçim 

sistemi de yönetimde istikrar ve etkin bir demokratik hukuk devleti 

anlayışının yerleşmesini yakından ilgilendirmektedir.  

 Burada yapacağımız açıklamalarda, Siyasi Partiler Kanunu ve 

uygulamasından kaynaklanan sorunları, ana hatları ile inceleyecek ve 

sonuçta çözüm önerileri getirerek bir sonuca varmaya çalışacağız.   

A) SORUNLAR 

Aslında, siyasi literatürümüzde sık sık sözü edilen Türk siyasi 

partilerinin başlıca sorunu “liderler sultasının” aşılamamasıdır. Bunun da 

nedeni, “parti içi demokrasinin” kurulamamasıdır. Bunun da nedenleri 

arasında, siyasi partilerin henüz kurumlaşamamış bir yapıya sahip olmaları 

vardır.  

Batı’da XIX. yüzyılın ortalarından itibaren ortaya çıkan siyasi partiler, 

ister istemez yüzyılların içinde birtakım geleneklere, belirli bir siyasi etiğe 

(ahlaka) sahip kuruluşlar olarak toplumda siyasi hayatın “vazgeçilmez” 

kurumları olmuştur. Partiler bünyelerine yerleştirdikleri “Araştırma ve 

Dokümantasyon Merkezleri”, “Araştırma ve Bilim Kurulları” ve “Vakıflar” 

ile her türlü ülke sorunlarını yakından bilen ve sürekli çözüm üreten birer 

sivil “kamu kurumu” niteliğindedirler. Toplumun diğer sivil örgütleri ile 

                                                             
* Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi 



 196 

birlikte sosyal hayatın bir parçasını oluşturan siyasi partiler; görevleri ve 

işlevleri belirlenmiş, herhangi bir kimlik bunalımına düşmeyen, diğer sivil 

toplum örgütleriyle birlikte karşılıklı saygı ve denge içinde ülke yönetiminde 

görev alan kuruluşlar olmuştur. Ülkemizde ise 1946 yılından bu yana 

sürdürülmeye çalışılan çok partili siyasi hayatımızda, 1960’tan itibaren 

yaklaşık 10’ar yıllık dönemler içinde bir kapatılıp bir açılan siyasi 

partilerimizin,  Batı’da olduğu gibi kurumlaşmasını beklemek fazlaca 

iyimserlik olurdu. TEZİÇ’in dediği gibi, “partilerin 1960’dan beri kapatılıp 

açılmaları, parti kimliklerinin bugüne değin belirgin şekilde oluşamamasına 

yol açmıştır”
1
.  

Gerçekten, bugün hala ülke olarak sık sık Siyasi Partiler Kanunu ile 

Seçim Kanununu gündeme getirme ihtiyacını duymamız, büyük ölçüde 

siyasi partilerimizin kurumlaşmamış olmasından kaynaklanmaktadır. 

Üstelik, Siyasi Partiler Kanunu ile sağlayamadığımız bu kurumlaşmayı, 

zaman zaman Seçim Kanunları ile oynayarak sağlama zafiyeti ve yanlışı 

içine de düşüyoruz. Gerçi, ülkemizde yasal düzenleme zorunluluğu bir 

ihtiyaçtan kaynaklanmaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki Dünyada özel bir 

Siyasi Partiler Kanunu düzenlemesine giden ilk ülke Türkiye’dir (1965). 

Bizden sonra bu konuda özel bir yasa Federal Almanya’da (1967) kabul 

edilmiştir. Daha sonra Avusturya (1974), Portekiz (1977), Çek Cumhuriyeti 

(1991)  ve İsrail (1992) özel bir siyasi partiler yasasına sahip ülkeler 

olmuştur. Demokrasi geleneği köklü diğer ülkelerde özel olarak düzenlenmiş 

bir Siyasi Partiler Kanunu bulunmadığı gibi, “parti içi demokrasiyi” 

düzenleyen özel yasa hükümleri de bulunmaz. Çünkü sorun, “hukuki” bir 

sorun olmaktan çok “siyasi” bir sorundur. Bu nedenle yaptırımın da 

“hukuki” değil “siyasi” (sandık) olması gerekir.  

Ülkemizde sık sık gündeme getirilen “parti içi demokrasi” sorunu da 

tıpkı siyasi demokrasi sorunu gibi bir politik kültür ve terbiye sorunudur. 

Halen siyasi partilerimizde egemen olan “liderler sultası” ve buna bağlı 
olarak gelişen parti içi demokrasi yokluğu, esasen bu alanda sağlıklı bir 

demokrasinin yerleşmesi için gerekli olan henüz olgunlaşmamış bir siyasi 

kültür eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bugün partilere egemen olan 
kadroların büyük çoğunluğu, bir yaşam biçimi olan demokrasiyi “amaç” 

olarak benimsememekte; onu kendilerini siyasal iktidara taşıyacak, 
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ekonomik ve sosyal amaçlarını gerçekleştirmeye hizmet edecek bir “araç” 

olarak görmektedir. 

Aslında ilk defa ülkemizde özel bir Siyasi Partiler Kanununun kabulü 

zarureti bile, siyasi partilerde demokrasiyi tesis etmenin yollarından biri 
olarak algılanabilir. Gerçi, aşağıda da görüleceği gibi, bu yasanın 

uygulamada parti içi demokrasiyi yeterince sağlayamadığı ve işletemediği, 

yöneticilerin yetkilerini kötüye kullandığı yolunda birtakım şikayetler vardır.  
Ancak, bu yetkilerin kullanılmasındaki tercihlerin de “siyasi” olduğu, 

sorunun “hukuki” olmaktan çok bir siyasi kültür ve terbiye sorunu olduğu 

akıldan çıkarılmamak gerekir. Bu nedenle, hukuksal düzeyde alınacak 
önlemler ne derece doğru ve yerinde olursa olsun, düşünsel ve kültürel 

düzeyde bir düzelme ve gelişme olmadıkça sorunun aşılmasında zorluklarla 

karşılaşılması kaçınılmaz olmakta, üstelik her seferinde yeni sorunların 

gündeme gelmesi engellenememektedir. İlköğretimden başlayarak yüksek 
öğretime doğru yaygınlaşan laik temelde bir demokrasi ve insan hakları 

eğitimi, böyle bir siyasal düşüncenin ve kültürün gelişmesine önemli bir 

katkıda bulunabilir kanısındayız
2
.   

Bu nedenle, “hukukun araçlarının” asgari düzeyde ve çok hassas 

kullanılması gerektiği yolundaki temennimizle birlikte, temelde her siyasi 

partinin “parti içi demokrasi” ve “parti içi disiplin” sorununu kendi siyasi 

tercihlerine göre kendilerinin belirlemeleri ve alınan “siyasi sonuçlara” göre 

gerekirse tüzüklerinde yapacakları değişikliklerle “siyasi tercihlerine yön 

vermeleri”, kendilerine göre “demokrasi” ve “disiplin” arasında kuracakları 

en iyi dengeyi yine kendi tüzüklerinde bizzat belirleyerek ona göre 

seçimlerde kamuoyu önünde “görücüye çıkmaları” gerektiği yolundaki esas 

düşüncemizi burada tekrarlamadan geçemeyeceğiz.  

Bununla birlikte, yıllardan beri yazılıp çizilen, açık oturum ve 

panellerde tartışılarak vurgulanan, özellikle siyasilerin sürekli şikayet 

konusu yaptığı Türk siyasi partiler sisteminin “liderler sultası” ve “parti içi 

demokrasi” sorunu, hala güncelliğini koruyan ve çözüm bekleyen başlıca 

sorunlar arasında kalmaya devam etmektedir. Nitekim, sürekli seçim 

kaybetseler bile başkanlığı kaybetmeyen siyasi parti liderlerinin, “küçük 

olsun benim olsun” inancı içinde sürdürdükleri siyasi “saltanatlarında” 

partilerin parçalanmasının ve giderek siyasi istikrarsızlığın nedenleri 

arasında bulundukları unutulmamalıdır. Türk siyasi yönetim sistemini ve 

                                                             
2 Aynı doğrultuda görüş için bkz: F. SAĞLAM, Siyasi Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, 
İstanbul, 1999, s.148 
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yapısını yakından etkileyen bu duruma bir son vermek; ister istemez Siyasi 

Partiler Kanununda radikal değişiklikler yapmak, özellikle parti içi 

demokrasinin işlemesine olanak sağlayarak aynı parti içinde başka liderlerin 

filizlenmesine imkan vermek, siyasi partilerin kabuk değiştirerek kendi 

içinde yenilenmelerini sağlamak ve kişisel nedenlerle siyasi partilerin 

parçalanmasının ve ufalanmasının önüne geçmek gerekmektedir.  

Zira, parti içi muhalefet ve eleştirileri nedeniyle partiden ihraç edilen 

veya ayrılmak zorunda bırakılan ve yıllarca aynı siyasi görüşü taşıyan ve 

paylaşan üyeler ile yeni lider adaylarının ayrı bir siyasi parti kurmaları, Türk 

siyasi partiler sisteminin ve demokrasisinin  en büyük hastalıklarından biri 

olduğu iyi bilinmektedir. Ülke düzeyindeki %10 barajına rağmen her 

dönemde seçimlere katılan yirmi civarındaki siyasi parti çokluğu bunun en 

güzel kanıtıdır. Siyasi Partiler Kanununda yapılacak parti içi demokrasiyi 

sağlayıcı değişiklikler, muhalif üye ve liderlere parti içinde kalarak 

mücadeleyi sürdürme olanağını “yasal güvence” içinde vereceğinden, 

ülkemizdeki “aşırı çok parti” sistemine bir son vererek “ılımlı çok parti” 

sistemine geçmeyi de kolaylaştırıcı etkide bulunacaktır
3
. 

B) ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

 Siyasi Partiler Kanununda parti içi demokrasiyi sağlayacak yeni 

hükümlerin ve değişikliklerin iki kısımda incelenmesini uygun görüyoruz: 

Siyasi Parti Üyeliğiyle İlgili Değişiklikler ve Partinin Yönetim ve İşleyişiyle 

İlgili Değişiklikler. 

1- Siyasi Parti Üyeliğiyle İlgili Yapılası Gereken Değişiklikler  

a) Üyelikle İlgili Mevzuat Hükümleri ve Uygulamadaki Eleştirisi 

Bugünkü Siyasi Partiler Kanununun (SPK) en çok eleştiri toplayan 

hükmü, “üyeliğe kabul şartları” ile ilgilidir (md.12). “Siyasi parti üyesi 

olmaya kanuni bir engel hali bulunmayanların üyeliğe kabul şartlarının parti 

tüzüğünde gösterilmesi” gerektiğini belirten bu hüküm, “tüzükte üyelik için 

                                                             
3 Geniş bilgi ve eleştiriler için bkz: F. DEMİR/ Z.BAKICI/ S.ÇINARLI, Etkin Demokratik 
Hukuk Devleti, Orion Kitabevi, Ekim 2001, Ankara, s.201 vd.; F.DEMİR, Türkiye’de Siyasi 
İstikrar Sorunu ve Çözüm Yolları, İTO, İzmir,1998; F.DEMİR, Siyasi Parti Sistemleri ve 
Türk Siyasi Partiler Kanunu, EGİAD, İzmir,1997 ; F. DEMİR,  Siyasi Partiler Yasası, EBSO, 
İzmir, 1995; F.DEMİR, Anayasa Değişikliği Hakkında Öneriler, EBSO, İzmir,1995; 
E.TEZİÇ, Siyasi Partiler Yasası, TÜSİAD (PANEL),Ocak 1997, İstanbul; F. SAĞLAM, 
Siyasi Partiler Hukukunun Güncel Sorunları, İstanbul, 1999. 
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başvuranlar arasında dil,ırk,cinsiyet,din, mezhep, aile,zümre,sınıf ve meslek 

farkı gözeten hükümler bulunamayacağını” amirdir (md.12/1). 

Bununla birlikte, bu hükmün bir anlam taşıyabilmesi için bu yasağa 

aykırı işlemlerin denetiminin de mümkün olması gerekir. Halbuki, aynı 

maddenin 2. fıkrasına göre, “siyasi partiler üye olma istemlerini sebep 

göstermeksizin de reddedebilirler. Ancak, üyeliğe kaydını isteyenin, istemini 

reddeden teşkilatın bir üst kademesine parti tüzüğünde gösterildiği şekilde 

itiraz hakkı vardır. İtiraz üzerine verilen karar kesindir”(md.12/2). 

Görüldüğü gibi, itiraz üzerine verilen kararın “kesin” olduğunu hükme 

bağlayan bu hüküm, “sebep göstermeksizin” partiye bir takım kişilerin 

istenmediği takdirde “keyfi” olarak alınmayabileceğini de öngörmektedir.Bu 

nedenle, temelde bu hüküm Anayasanın 67 ve 68. madde hükümlerine aykırı 

düşmektedir. Çünkü Anayasanın bu hükümlerine göre “vatandaşlar… 

bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde faaliyette bulunma… hakkına 

sahiptirler” (Any. md.67/1). Bundan başka “vatandaşlar ... usulüne göre 

partilere girme ve partilerden çıkma hakkına sahiptirler” (Any.md.68/1). 

Öyleyse, sebep göstermeksizin bir kimsenin siyasi parti üyeliğinin “keyfi” 

(hukuk dışı) engellenemeyeceği göz önünde tutulacak olursa; üstelik, “itiraz” 

üzerine verilen “bir üst teşkilatın” kararını “kesin hüküm” sayarak yargı 

yolunu da kapatan SPK’nın işbu 12/2 hükmünün Anayasaya aykırılığı 

aşikardır. Ancak, SPK 12 Eylül sonrası TBMM’nin yerini alan Milli 

Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan bir kanun olduğu ve yine Anayasaya 

göre “bu dönem içinde çıkarılan kanunların ... Anayasaya aykırılığı iddia 

edilemediği” için (Any. Geçici md.15/3), SPK’nın işbu hükmü parlamento 

tarafından değiştirilmeyi beklemektedir. Gerçi son olarak 03.10.2001 gün ve 

4709 sayılı yasayla yapılan değişiklikle Anayasanın bu hükmü kaldırılmıştır. 

Ancak, “iptal davası” açma süresi zaten geçmiş bulunan bu aykırılığın (Any. 

md.150 ve 152), ancak mağdur olan bir vatandaşın açacağı davada “def’i 

yoluyla” ileri sürülebileceğini belirtmekle yetinelim. 

Hemen ekleyelim ki, esasen tüm tüzel kişilerde olduğu gibi,  ülke 

siyasetine yönelik belli bir ideoloji ve program çerçevesinde örgütlenen 

siyasi partilerde de, yapılan üyelik başvurularının kabulünde yönetim 

kurullarına geniş bir takdir yetkisinin verilmesinde zaruret vardır. Ancak, en 

azından bu tür başvuruların reddinin “yargı denetimine” bağlanması ve 

takdir yetkisinin “kötüye kullanıldığı” hallerde “kesin hükme” varma 

kararının yargıya bırakılması yerinde olur. Üstelik, SPK’da  haklarında 
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“çıkarma kararı” verilenlere tanınan böyle bir hakkın “üyelik başvurusu 

reddedilenlerden” sakınılması, kanunun kendi içinde düştüğü çelişkiyi 

göstermesi bakımından da önemlidir. Gerçekten, “hakkında partiden veya 

gruptan kesin veya geçici çıkarma cezası verilen parti üyesi”, bu cezaya 

karşı her türlü tüzük organlarını kullandıktan sonra “asliye hukuk 

mahkemesine itiraz” edebilmektedir(SPK md.57). Gerçi, buradaki itirazın 

denetiminin “şekil ve usul “ bakımından yapılacağı hükme bağlanmıştır. Zira 

maddeye göre, siyasi partiden ihraç edilen kişi “disiplin kuruluna sevk eden 

organ veya merci veya disiplin kurulunun görev ve yetkisizliği veya alınan 

kararın kanuna, parti tüzüğüne veya iç yönetmeliğe şekil ve usul bakımından 

aykırı bulunduğu iddiasıyla” yargı yoluna  başvurulabilmektedir. Ancak, 

partiden “çıkarma” halinde izlenen işbu “yargı yolunun” en azından parti 

“üyeliğinin reddedilmesi” halinde de tanınması; bu yapılırken, parti 

olgusuyla bağdaşacak belirli bir esas (içerik) denetiminin de sağlanması parti 

içi demokrasinin yerleşmesi bakımından gerekli bir güvence olurdu.  

b) Üyelikle İlgili Radikal Değişiklik Önerileri 

Yıllardır “yargı denetimi” dışında faaliyetlerini sürdürerek parti içi 

demokrasiden uzak bir yönetim sergileyen siyasi partilerimizin, istedikleri 

kişileri üye kaydedip istemediklerini üye kaydetmeyerek bugüne kadar 

sürdürdükleri “saltanatın” ne derece siyasi istikrarsızlıklara yol açtığı, yasal 

boşluklara ve tüzük hükümlerine dayanarak oynadıkları ve istedikleri gibi 

düzenledikleri siyasi parti üyelikleri sayesinde istedikleri yönetimleri 

işbaşına getirdikleri, gittikçe küçülmelerine ve seçimlerde oy kaybına 

rağmen %10-15 civarındaki oy oranları ile hala değişmeyen “genel 

başkanları” sayesinde yönetimde kalmayı başardıkları (!) , yakın geçmişte 

ülkeyi başta işsizlik ve enflasyon olmak üzere kamu açıkları, özelleştirme, 

adalet, çevre, sağlık, eğitim, ulaştırma gibi dev sorunlar arasında ikili-üçlü 

koalisyonlarla krizden krize sürüklemeye devam ettikleri, üstelik hür 

teşebbüs ve serbest piyasa ekonomisi içinde varlığını idame ettirmeye 

çalışan iş adamlarının yapacakları yatırımlar önüne sürekli bürokratik 

engeller çıkartarak kamunun ekonomi içindeki payını korumaya devam 

ettikleri, üstelik bu payın denetimden uzak faaliyet gösterdiği için BDDK 

bünyesinde “kamulaştırılan” bankalar sayesinde arttırıldığı bir vakıadır. 

Bütün bunların nedeninin ülkemizdeki “parti içi demokrasi” 

yokluğundan kaynaklandığı, bu nedenle Siyasi Partiler Kanununda yapılacak 

radikal değişiklik önerilerinin de daha çok üyelikle ilgili hak ve 
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özgürlüklerin güvenceye alınmasından başlatılması gerektiği açıktır. Bu 

nedenle, özellikle parti içi demokrasinin işlemesine ve giderek siyasi 

istikrarın sağlanmasına yönelik olarak üyelik hakları ile ilgili  aşağıdaki  

yasal değişikliklerin yapılmasını zaruri görmekteyiz: 

-Öncelikle siyasi partilerin başta üyelik formları olmak üzere bütün sicil 

kayıtları İlçe Seçim Kurullarında tutulmalı, Seçim Kurulları bağımsız 

yargıçlar başkanlığında gerekli bilgisayar ve personel ile donatılmalıdır. 

-Siyasi partilere üye olacak adaylar, doğrudan siyasi partilere değil  

“seçmen kütüğüne kayıtlı olduğu ilçe örgütünün bulunduğu yerdeki”  İlçe 

Seçim Kuruluna “şahsen” başvuruda bulunmalıdır. 

- Aday, “nüfus sureti, ikametgah belgesi, sabıkasızlık kaydı ve dört 

fotoğrafla”  birlikte parti hesabına yatırdığı tüzükte belirtilen miktardaki 

“giriş aidatı” dekontunu, ayrıntılı bilgiler içeren dört adet parti “Üyelik 

Formu” eşliğinde İlçe Seçim Kurulu’na teslim etmelidir. 

-İlçe Seçim Kurulu, adayın fotoğraflı üyelik formlarından birini ilgili 

siyasi partinin ilçe örgütüne göndermelidir. 

-Siyasi parti ilçe örgütünce 30 gün içinde reddedilmeyen üyelikler, bu 

itiraz süresi sonunda kendiliğinden (otomatik olarak) kesinleşmeli, İlçe 

Seçim Kurulu üyeyi kütüğe doğrudan kaydetmelidir. 

-Adayın üyeliği 30 günlük süre içinde şimdi olduğu gibi “sebepsiz” 

yere (SPK md.12/2) keyfi olarak “gerekçesiz” reddedilmemelidir.  

-Hem İlçe Seçim Kuruluna hem adaya 30 günlük itiraz süresi içinde 

ayrı ayrı bildirilen “gerekçeli” ret kararına karşı, adaya yine 30 gün içinde 

mahkemeye başvurma hakkı tanınmalı ve mahkeme de 30 gün içinde 

başvuruyu seri muhakeme usulüyle “kesin hükme” bağlamalıdır. 

- Karar taraflara ve İlçe Seçim Kuruluna mahkemece derhal tebliğ 

edilmeli, mahkeme kararına uygun olarak İlçe Seçim Kurulu işlemi 

tamamlamalıdır. 

-Üyeliği kesinleşen. adayların üyelik formlarının birer örneği İlçe Seçim 

Kurulu tarafından Cumhuriyet Baş Savcılığına ve Parti Genel Merkezine 

ayrıca gönderilmelidir. 

-İlçe Seçim Kurulları tarafından tutulan kayıtlar bilgisayar ortamında 

halen yürürlükte olan MERNİS (Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi) projesi 
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içinde  değerlendirilmeli; “ölen üyeler” ile “çifte üyeliklerin” (SPK.md.6/2) 

geçersiz sayıldığı İlçe Seçim Kurulu kayıtlarına itibar edilmelidir. 

-Özellikle seçimler sırasında Siyasi Parti ilçe örgütü “üye kütükleri” ile 

İlçe Seçim Kurulu tarafından tutulan “üyelik kayıtları” arasında tutarsızlık 

olması halinde, İlçe Seçim Kurulu kayıtları esas alınmalıdır.  

-Üyelerin ihracı (md.57) ile ilgili Siyasi Parti Disiplin Kurulu kararları 

da itiraz halinde mahkemelerde sadece “usul” bakımından değil, “esas” 

bakımından da incelenmeli ve “kesin karar” taraflardan başka  İlçe Seçim 

Kuruluna da bildirilmelidir. 

2- Siyasi Partilerin Yönetim ve İşleyişiyle İlgili Yapılması Gereken 

Değişiklikler 

a) Yönetim ve İşleyişle İlgili Mevzuat Hükümleri ve Uygulamadaki 

Eleştirisi 

aa. Yönetim ve İşleyişle İlgili Mevzuat Hükümleri 

Parti içi demokrasinin üyelikle ilgili hukuki hükümleri yanında yönetim 

ve işleyişi ile ilgili hükümlerde de radikal değişiklikler yapılması gerektiği 

açıktır. Ancak, parti içi demokrasi sorununu sadece bir hukuki düzenleme 

sorunu olarak görmemek gerekir. Yukarıda da açıklandığı gibi, parti içi 

demokrasi sorunu tıpkı siyasi demokrasi sorunu gibi bir politik kültür ve 

terbiye sorunudur. Aslında Dünyada ilk defa ülkemizde  özel bir Siyasi 

Partiler Kanununun kabulü zarureti bile, siyasi partilerde parti içi 

demokrasiyi tesis etmenin yollarından biri olarak algılanabilir. Ülkemizde 

1946 yılından bu yana sürdürmeye çalıştığımız çok partili siyasi 

hayatımızda, sosyo-kültürel alt-yapı eksikliğine rağmen 1950 ve 1960 

yıllarına nazaran parti içi demokrasi konusunda önemli mesafeler 

katettiğimiz de bir gerçektir.  

Gerçi, parti örgütlerinin zaman zaman genel merkez tarafından 

feshedilmesi ya da görevlilere işten el çektirilmesi konusundaki hukuki 

düzenlemelerin (SPK md.19/5,20/9) uygulamada parti içi demokrasiyi 

işletemediği yolunda birtakım şikayetler vardır. Ancak, bir siyasi parti 

kavramının gereği olarak, özellikle parti içi disiplin açısından bu tür 

yetkilerin genel merkezlere tanınması normal karşılanmaktadır. Üstelik bu 

konuda alınacak “işten el çektirme” kararlarının “keyfi” olmasının önüne 

geçmek maksadıyla yasada “ üçte iki çoğunlukla”; baskıyı önlemek 
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maksadıyla da “kararların gizli oyla” alınması hükme bağlanmıştır. İşten el 

çektirme kararlarını müteakip yapılacak il ve ilçe kongrelerinin de belirli 

süreler (45 ve 30 gün) içinde yeniden toplanarak “yeni yönetim kurullarını 

seçmesi” öngörülmüştür (SPK md.19/5; 20/9). Bütün bu hükümlerin, parti 

içi demokrasiyi işletmeye ve çalıştırmaya yönelik hükümler olduğu akıldan 

çıkarılmamalıdır. 

Bunun gibi, Siyasi Partiler Kanununda parti içi demokrasiyi sağlamaya 

yönelik bir başka hüküm de  “parti içi adayların tespitine” yöneliktir. 

Gerçekten, geçmişten bu yana parti genel merkezlerince tespit edilen 

milletvekili ve yerel yönetim adaylarının zaman zaman kademeli olarak 

partilerin alt yönetim birimleri tarafından belirlenmesi, uygulamada parti içi 

demokrasi yolunda önemli bir adım sayılabilir. Ancak, getirilen her 

değişikliğin beraberinde birtakım sıkıntıları da yarattığı unutulmamalıdır. 

Nitekim, 1980 öncesinde delegeler aracılığıyla yapılan ön seçimlerde 

belirlenen adayların, esasen “ilçe delegeleri arasındaki pazarlıklar” sonucu 

kurulan “mebus pazarlarında önceden alınıp-satıldığı” haberleri henüz 

hafızalardan silinmemiştir. Bu nedenle, 12 Eylül 1980 sonrası buna bir tepki 

olarak getirilen 22.04.1983 gün ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu, sınırlı 

sayıda delegelerin katılacağı bir ön seçim yerine, kural olarak “parti 

üyelerinin katılacağı bir önseçimi” zorunlu kılmıştı. Ancak, bir an önce 

askeri yönetimden sivil yönetime geçebilmek için, buna ek olarak getirilen 

bir geçici maddeyle, “yapılacak ilk milletvekili genel seçimleri için önseçim 

yapılmaz” hükmüne yer verilmişti (SPK. Geçici md.6/1).  

Bununla birlikte, daha sonra 28.03.1986 gün ve 3270 sayılı yasa ile 

getirilen değişiklik, adayların tespitinin siyasi partilerin “tüzüklerinde 

belirleyecekleri usul ve esaslardan herhangi biri veya birkaçı ile 

yapılabileceğini” öngörmüştür (SPK. md.37/1). Böylece, yapılan bu 1986 

değişikliğinden sonra önseçim yolu “zorunlu” olmaktan çıkarılmıştır. Halen 

de siyasi partiler, ister önseçim yoluyla ister genel merkezin tespitiyle veya 

her iki yöntemle aday belirleyebilmektedirler. Ancak, önseçim yoluyla aday 

belirlenmesine karar verilmesi halinde, önseçime “seçim çevresindeki bütün 

üyelerin iştiraki” şarttır (SPK.md.37/3). Siyasi partiler tarafından “fiilen” 

pek uygulanmamakla birlikte, bu hüküm de parti içi demokrasiyi sağlayacak 

“hukuki” bir hüküm olarak kabul edilebilir. 

 



 204 

bb. Mevzuat Hükümlerinin Uygulamada Eleştirisi 

- “Liderler Oligarşisi” Konusunda 

Temelde, ülkemizde siyasi partilerin demokratik yönetim ve işleyişi 

(parti içi demokrasi) sorunu, üyelik hakkıyla ilgili uygulamalar yanında, 

literatürde bir yazarın deyişiyle, özellikle “liderler oligarşisinden” 

kaynaklanmaktadır Ülkemizde çok partili demokrasiye geçişten bu yana 

geçen “50 küsur yıllık dönemde 180 civarında parti kurulduğu, bunlardan iki 

istisnası dışında mevcut genel başkanların parti içi seçimler yoluyla 

değişmediği göz önünde tutulacak olursa, parti-içi demokrasinin yetersizliği 

açık şekilde ortaya çıkar”
4
.  

Gerçekten, birçok siyasi parti gelip geçmekte, ama liderler hep aynı 

kalmaktadır. Zira, siyasi parti tüzüklerinde liderlere tanınan geniş yetkiler 

hemen bütün sorunların çözümünde genel başkanlara “son sözü” söyleme 

yetkisi tanımakta; bu nedenle, bugün bir “siyasi parti” adı anılınca akla 

hemen şu veya bu siyasi “lider” gelmektedir. Bir yazarın dediği gibi, “Türk 

demokrasisinde aslında bizim “milli şefler”, “ebedi şefler” dönemi devam 

etmektedir. Siyasi partilerimizde bugüne kadar lideri tartışmak veya 

değiştirmek yolu daima kapalı olmuştur. Seçimlerin kazanılması veya 

kaybedilmesi liderin konumunu asla etkilememekte; çağdaş yönetim 

tekniklerine uygun olarak, başarılı olsunlar veya olmasınlar bir performans 

değerlendirmesi sonucu kendiliğinden çekilmeyi bilmemektedirler. Lider 

istediği zaman partinin kurucuları dahil seçilmiş milletvekillerini bile derhal 

ihraç ettirebilmekte; istediği kişileri milletvekili aday listelerine koymakta, 

istemediklerini aday listelerinden çıkarmakta, büyük iller de dahil olmak 

üzere istediği il veya ilçe yönetimini hemen feshederek üye kayıt defterlerine 

el koyabilmekte veya defterleri tamamen ortadan kaldırabilmekte, yeniden 

topladığı ve yazdığı üyeler ile yeni bir il kongresi yapabilmektedir”
5
.  

Bunun yanında, hemen bütün parti tüzüklerinde genel kurulları “seçimli 

olağanüstü toplantıya” çağırmak Genel Başkanın yetkisi dahilindedir. Bu 

yetkinin genel başkan dışında Merkez Karar Yönetim Kurulu veya Genel 

İdare Kuruluna verildiği tüzüklerde de genel başkanın bu tür kurullar 

üzerindeki “salt egemenliği” (mutlak hakimiyeti) önceden sağlanmıştır. Bu 

                                                             
4 G. ÇAPAOĞLU, Parti-İçi Demokrasi, Anadolu Stratejik Araştırma Vakfı (ANSAV), 
Ankara,1997, s.2 
5 Şener AKYOL, Siyasi Partiler Yasası, TÜSİAD, (PANEL),İstanbul, 1997, s.25-26 
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anlamda, derneklerde ve sendikalarda görüldüğü gibi, genel kurul üyelerinin 

“belli bir orandaki (1/5) üye sayısının” başvurusuyla veya “denetim 

kurullarının” çağrısıyla “olağanüstü genel kurul toplanması” (Sendikalar K. 

Md.14/6) uygulamalarına siyasi partilerde hiç rastlanmaz. Özellikle 

sendikalarda önemli işlevler yüklenen denetim kurulları siyasi partilerde hiç 

yoktur. Parti üyeliği konusunda yanılıp-yenilip de sizi partiye üye kaydetmiş 

olsalar bile, bir yazarın dediği gibi “biraz sesiniz yüksek çıktığında” partinin 

“ahenk ve huzuru ile parti politikalarını tahrip edici davranışlarda bulunmak” 

veya “yetkili organların kararlarına oy vermemek” gibi parti-içi demokrasi 

ilkelerine aykırı; ama parti tüzüğünün “parti-içi disiplin” hükümlerine 

uygun, hem de “ihraç” cezasıyla karşılaşmanız kaçınılmaz olabilir. 

Ekleyelim ki, özellikle Meclis Grubunda alınan kararlara uymamak, bütün 

parti tüzüklerinde “ihraç” cezası ile cezalandırılmaktadır. 

-Partinin Güçlü Merkezi Yönetimi Konusunda  

Aslında “dikensiz gül bahçesi” özlemi içindeki liderlik ve merkezi 

yönetim anlayışının, Devletin merkezi yönetim yapısından kaynaklandığı da 

bir gerçektir. Nitekim, Devletin Cumhuriyet dahil Tanzimat’tan beri 

çağdaşlaşma işlevini “merkezden yürütmek” suretiyle üstlendiği göz önünde 

tutulacak olursa, siyasi partilerin de örgütlenme yapıları ile iş görme 

usullerinin Devletinkine paralel olduğu hemen fark edilir: Nasıl ki her iş 

Ankara’da merkezde kararlaştırılıp daha sonra Devletin taşra teşkilatına 

tebliğ ediliyorsa, siyasi partilerimiz de aynı modeli uygulamaktadır. Nasıl ki 

Devletin merkezi yönetimi taşra teşkilatı karşısında son derece güçlü ise, 

siyasi partilerin merkez yönetimleri de yerel yönetimler karşısında son 

derece güçlüdür.  

Bir yazarın dediği gibi, “bir partinin il teşkilatının görevden alınmasıyla 

bir valinin veya seçilmiş bir belediye başkanının görevden alınması aynı 

anlayışı temsil ediyor. Bunun sonucu, yerel örgütler arasında Devlette 

olduğu gibi partilerde de yatay ilişkiler yoktur. Yani partilerin il örgütlerinin 

birbiriyle ilişkisi zayıftır. Buna karşılık partilerin il ve ilçe örgütlerinin 

merkezle ilişkisi güçlüdür. Doğal olarak, yatay örgütlenme olmadığı zaman 

partilerin yerel örgütleri de tek tek merkeze karşı güçsüz kalmaya 

mahkumdur. Öyle ki, bugün bir partinin il başkanı çıkıp da komşu il 

başkanlarıyla sık sık görüşmeye başlasa, merkezin ilk aklına gelen bunların 

merkezi teslim almak üzere yeni bir cephe oluşturmaya başladıklarıdır. Yani 

bir dert paylaşımı şeklinde olduğu akla gelmez. Tabii bu bakımdan yereller 
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(il ve ilçe örgütleri) merkezi etkileme, yeni bir lider üretme veya seçme 

konusunda güçsüzdürler...”  

Bunun gibi, “Devlet yardımı bile Genel Merkeze verilir. Bu nedenle, 

merkezin elinde örgütleri hizaya getirecek bir elma şekeri vardır. Merkezi 

hükümetin ağırlıklı yapısı, genel merkez ve liderinin de partinin örgütüne 
egemen olması ile sonuçlanıyor. Devletin merkezi hükümeti güçlü, dağıtım 

işi orada, dolayısıyla siyaset de devletin dağıttıklarını paylaşmak şeklinde 

anlaşılıyorsa, paylaştırma işi merkezde yapıldığı ölçüde tabii ki merkez de 
bu paylaşımdan pay almak için oluşan örgütçüklere karşı güçlü konumda 

olacaktır. Bunun sonucunda bir de “lider egemenliği kültürü”  oluşmuştur. 

Gerçekten bugün partilerin örgütsel yapısına baktığımız zaman, parti 
liderinin egemenliğini destekler bir örgütsel yapı var”.  

Yazar devam ediyor: “En demokrat bilinen bir partinin genel başkanını 

bir araştırma dolayısıyla ziyaret ettiğimde, kendimi Genel Kurmay 

Başkanlığında zannettim. Parti başkan yardımcıları içeri hazır ol ile girip 
çıkıyorlardı. Bu kadar lidere bağlılık, itaat ön planda; hatta bir lider varken, 

liderliğe talip olmak da ihanet gibi görülüyor, lideri eleştirmek disiplin suçu 

konusu oluşturuyor, insanlar partiden atılıveriyor...”
6
. 

 Kuşkusuz, lider değiştirememenin ya da yenileyememenin sonucu 

olarak demokrasimizin kalitesi de bozuluyor. Çünkü, parti içi rekabet 

olmadığı için “nitelikli kadrolar” yetişmesi ve “sorunlara somut çözüm 

önerileri içeren programlar” hazırlanması mümkün olamıyor. Parti örgütünü 

ele geçiren gruplar başarısızlıklarına rağmen parti yönetiminde kalmakta, 

kadro ve düşünce değişimini önlemeye devam ediyorlar. Öyle ki, Türkiye’de 

siyaset yapmak “aslında dar anlamda örgütçülük, siyasetin amacı ise parti 

örgütünü ele geçirmek haline gelmiştir. Parti örgütünde etkili olmak ise 

temel olarak delegelikleri ele geçirmektir. Partilerin çözüm üretme ve ekip 

yetiştirme gibi kaygıları yoktur. Bu durumda demokratik sistemin çözüm 

üretmekte yetersiz kalma ve tıkanma olasılığı artmaktadır. Ülkemizin içinde 

bulunduğu sorunları çözememesinin temel nedeni de budur”
7
.  

-Partilerin Parçalanması ve Halkın Siyasetten Soğuması 

Konusunda 

Partilerin “oligarşik” yapılanmasının bir diğer sonucu da, siyasetten 

soğumayı ve siyasal yelpazedeki bölünmüşlüğü körüklemesi, dolayısıyla 

                                                             
6 İ.TURAN, Parti-İçi Demokrasi, ANSAV;s.79-81. 
7  G. ÇAPAOĞLU, Parti-İçi Demokrasi, ANSAV, s.2. 
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siyasi istikrarı olumsuz etkilemesidir. Zira, başta liderleri olmak üzere 

kendisini değiştirmekte zorlanan siyasi partilerimiz, toplumdaki gelişmelere 

de ayak uyduramıyor ve uzak kalıyor. Bugün siyasetin ve onun örgütsel 

ifadesi olan siyasi partilerin toplumun gerisinde olduğu yönündeki yaygın 
kanaat, genellikle lider ve kemikleşmiş çevresinin yenilenememe 

sıkıntısından kaynaklanıyor. Zira, partilerimiz ve yöneticileri, yenilik de 

getirecekse “bize ne lazımsa onu ben yaparım” şeklinde düşünen bir lidere 
her şeyi teslim etmiş durumdalar. Bu nedenle, kemikleşmiş düşünce tarzını 

bir kenara bırakarak, yeni liderler ve yeni şekillerde düşünen insanlar göreve 

getirilemiyor. Liderlerin ve çevresinin değişmezliği, genç kuşakların ve 
yetenekli insanların önlerinin kapanmasına yol açıyor. Bunun sonucu ya 

insanlar siyasetten ve siyasetçiden soğuyorlar ya da gidip bir başka parti 

kurarak liderlik mertebesine erişmeye çalışıyorlar.  

Öyleyse, halen ülkemizdeki siyasi parti çokluğunun temelinde yatan 
başlıca nedenlerden biri bu olduğu gibi, geçmişte hükümet sisteminde 

görülen siyasi istikrarsızlığın temelinde de bu yatıyor. Daha doğru bir 

deyişle, “parti kendi içinde değişim fonksiyonunu yerine getiremeyince 
parçalanarak değişime uyum sağlamaya çalışıyor. Liderler de muhalefeti 

baskı altına alarak başta kalmayı tercih ettiklerinden, ülke içi sorunlardan 

çok parti içi sorunlara daha fazla zaman ayırıyorlar. Partiler kendi iç 

sorunlarına sürekli ağırlık tanıdıkları ölçüde, ulusal sorunlara ve siyasete 
gereken ilgiyi gösteremiyorlar. Partiden ayrılacak ve gideceklere neler 

istediklerini sormak ve partiyi bir arada tutmak için sarf ettikleri gayreti ve 

harcadıkları zamanı, ulusal siyasi sorunlarla ilgilenmeye ve siyaset yapmaya 
ayıramıyorlar. Genellikle ulusal siyasete de parti içi sorunları temel (kaynak) 

alarak yaklaşıyorlar. Üstelik, Türkiye’nin dış ilişkilerinde bile bunu 

yürütmekle sorumlu olanlar, iç mücadelelerinde bunu bir kaynak (koz) 
olarak kullanmaktan çekinmiyorlar. Parti içinde lider adayı olarak 

görülenler, bu amaçla gerektiğinde mevcut liderler tarafından elimine 

ediliyor”
8
.  

                                                             
8 Geniş bilgi ve eleştiriler için: İlter TURAN, Parti-İçi Demokrasi, Anadolu Stratejik 
Araştırmalar Vakfı (ANSAV) Konferansı, Ankara, 2 Mayıs 1997; Gökhan ÇAPAOĞLU, 
Parti-İçi Demokrasi, ANSAV, Ankara, 1997; E.TEZİÇ, Siyasi Partiler Yasası, TÜSİAD 
(PANEL), İstanbul, Ocak 1997; Siyasi Partiler, Partilerin Hukuki Rejimi ve Türkiye’de Siyasi 

Partiler, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1976; İlter TURAN, Parti-İçi Demokrasi, ANSAV,1997 ; 
Y. KOÇ, Siyasi Partiler Yasası, TÜSİAD, (PANEL); F. DEMİR/ Z.BAKICI/ S.ÇINARLI, 
Etkin Demokratik Hukuk Devleti, Orion Kitabevi, Ekim 2001, Ankara, s.205 vd.; F.DEMİR, 
Siyasi Partiler Yasası, EBSO, İzmir, 1995 ; Siyasi Parti Sistemleri ve Türk Siyasi Partiler 
Kanunu, EGİAD, Ekim 1997, İzmir; Bülent TANÖR, , Siyasi Partiler Yasası,  Türkiye’de 
Demokratikleşme Perspektifleri, (PANEL), TÜSİAD, İstanbul, Ocak-1997; Şener AKYOL, 
Siyasi Partiler Yasası, TÜSİAD, (PANEL), 1997, İstanbul 
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b) Yönetim ve İşleyişle İlgili Radikal Değişiklik Önerileri 

Aslında bütün bu eleştirilerin büyük ölçüde haklı olduğu kuşkusuz.  Bu 

nedenle, parti içi demokrasi sorununun çözümüne özel bir önem verme 

gereği açıktır. Bu amaçla,  yine Siyasi Partiler Kanununda radikal birtakım 

değişiklikler yapılması gerektiği kanısındayız. Ancak, “hukuki araçlar” ile 

bu haksızlıkları gidermek ne derece doğru olacak ? Sayılan haksızlıkları 

hukuken nereye kadar engelleyebilirsiniz? Engellediğinizi zannettiğiniz bir 

haksızlık diğer bir taraf için başka bir haksızlığın kaynağı olamaz mı? Veya 

haksızlıkları önledim derken, özellikle iktidardaki bir siyasi partinin “parti 

disiplinini” zafiyete uğratıp siyasi istikrarsızlığa yol açmış olmaz mısınız?  

Görüldüğü gibi, sordukça sorulabilecek bu tür soruların cevabı, 

“hukuki” olmaktan çok “siyasi” niteliktedir... Yani tekrar edelim ki, parti içi 

demokrasi sorunu aslında bir “siyasi kültür ve terbiye” sorunudur. Parti içi 

demokrasinin varlığı da yokluğu da, azlığı da çokluğu da  “siyasi 

olgunlukla” yakından ilgili bir sorundur. “Siyasal rüşt düzeyi, partinin 

ideolojik ve politik eğilimi, üyelerin sosyal kompozisyonu, vb. gibi pek çok 

hukuk ötesi faktör, bu sorunun ortaya çıkmasında rol sahibidir. Bu nedenle, 

parti içi demokrasinin gerçekleşmesinde hukukun payını birinci derecede 

göstermek doğru olmadığı gibi, hukuk ve yasa eliyle tılsımlı sonuçlara 

ulaşılabileceğini sanmak da yanlış olur”
9
.  

Bu bilinç içinde, hukukun ihmal edilemeyecek payını da göz önünde 

tutarak aşağıdaki radikal önlemlerin yasalaşmasını zaruri görmekteyiz: 

- Siyasi partilerin il ve ilçe teşkilatlarının bugünkü gibi ancak “2/3 

çoğunlukla” ve “gizli oyla” (SPK md.19/5; 20/9) görevden alınma yetkisi 

sadece merkez karar, yönetim ve icra organlarının yetkisine verilmeli, bu 

yetkinin başka organlara devrinin önüne geçilmelidir. 

- İl ve ilçe yönetim kurullarının görevden alınmaları halinde üyelik 

kütükleri ile karar defterleri görevden alınan yönetim kurulu tarafından 

derhal İlçe Seçim Kuruluna teslim edilmelidir.  

- Görevden alınma halinde il ve ilçe yönetim kurullarının kongrelerinin 

Kanunda belirtilen 45 ve 30 günlük süreler içinde mutlaka yenilenmesi 

sağlanmalı (SPK, md. 19/5; 20/9); yenilenmemesi halinde İlçe Seçim Kurulu 

                                                             
9 E.TEZİÇ, Siyasi Partiler Yasası, TÜSİAD (PANEL),s.38. 
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tarafından müteakip 15 gün içinde atanacak kayyum aracılığı ile kongrenin 

yargıç gözetiminde yapılması sağlanmalıdır. 

- Genel merkezin aynı dönem içinde birden fazla fesih hakkını 

kullanması engellenmeli; kullanıldığı takdirde genel merkez kararına karşı 

yargıya başvurma hakkı tanınmalıdır. 

- Seçmen sayısı ile seçimlerde partinin aldığı oy oranı esas alınarak 

tüzükte belirtilen sayıda üyeden oluşan ilçe kongresi ile ilçe başkan ve 

yönetim kurulu üyelerinin seçimleri,  aynı günde İlçe Seçim Kurulunda 

kaydı bulunan “üyelik aidatını”(SPKmd.62) ödemiş üyelerin katılımıyla 

yapılmalıdır. 

- Seçimlerden bir ay önce ilan edilen listelere 15 gün içinde aidat 

ödemiş üyelerin itirazı sağlanarak “kesin listeler” hazırlanmalıdır. 

- Seçmen sayısı ile seçimlerde partinin aldığı oy oranı esas alınarak 

tüzükte belirtilen sayıda üyeden oluşan il kongresi ile il başkan ve yönetim 

kurulu üyelerinin ve büyük kongre delegelerinin seçimleri, yargıç 

nezaretinde ve önceden belirtilen tarihlere uygun olarak yapılmalıdır.  

- Bu nedenle, uygulamada zaman zaman görülen “habersiz 

kongrelerde” yapılan seçimlerde rakip adayın ve muhalefetin elenmesinin 

önüne geçmek için, il ve ilçe kongre üyeliği ile başkan ve yönetim kurulu 

üyeliklerinin seçimlerinin daha önce hazırlanan “seçim takvimine” uygun 

olarak en az 3 ay önceden belirlenerek il ve ilçe başkanlıkları ile İlçe Seçim 

Kurullarına gönderilmeli ve ilan edilmesi sağlanmalıdır. 

- Parti yönetimlerinin seçiminde “basit çoğunluk” yöntemi ile adayların 

listesi üzerinde en fazla yönetim kurulu üye sayısı kadar veya en azından 

yarıdan bir fazla tercihte bulunulmasına imkan veren “çarşaf liste” usulü 

uygulanmalı, bu suretle parti içi muhalefetin sağlıklı denetimine olanak 

sağlanmalıdır. 

- İlçe ve il kongreleri ile genel kurullar (kurultaylar) yasada belirtilen ve 

2-3 yılda bir yapılan toplantılarda parti organlarını seçmek görevi yanında, 

yılda en az bir kere “seçimsiz” toplanarak ilçe, il ve ülkedeki siyasi, sosyal, 

kültürel, ekonomik, hukuki ve yerel yönetimlerle ilgili sorunları tartışmalı ve 

irdelemeli, öneriler getirerek sorunların çözümüne yardımcı olmalı, il ve ilçe 

parti başkanları ile genel başkanların ve parti organlarının çalışmalarını 
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yakından izlemeli, onlara önerilerde bulunmalı ve genel parti politikalarının 

oluşumuna katkıda bulunmalıdır. 

- Özellikle “genel başkanlık” yarışını ve bu sayede partinin değişim 

hızını ve yenileşme rekabetini arttırması amacıyla, adaylığı kanunen 

engellenen sivil toplum örgütlerinin yöneticilerine aday olma olanağı 

sağlanmalıdır.  

- Milletvekillerinin partiden ihracında Disiplin Kurullarının gizli oyla 

aldıkları karar, aynı zamanda Meclis Grubunda da yine “gizli oyla” 

oylanmalıdır. 

- Genel başkanların üst üste üç olağan genel kurul dönemi 

seçilebilmeleri imkanı sağlanmalı; aradan bir olağan genel kurul dönemi 

geçmeden yeniden aday olması ve seçilmesi engellenmelidir. 

- Olağanüstü kongreler “üyelerin beşte birinin yazılı istemi” ile 

“gündemli” toplanmalı; ayrıca, herhangi bir makamın (genel başkanın) veya 

üst kurulun (merkez karar yönetim kurulu veya genel idare kurulunun) 

onayına gerek kalmamalıdır. 

- Olağanüstü kongreye katılan üyelerin üçte ikisinin yazılı isteği üzerine 

gündeme “seçim” maddesi eklenebilmelidir.   

- Yapılan yazılı olağanüstü kongre başvurusu üzerine yetkili yönetim 

kurulu başkanlığı davet yazısında “gündemi” de belirterek kanunda 

öngörülen  45 ve 30 günlük süreler içinde kongreyi toplamak zorunda 

olmalı; bu süre içinde genel kurulu toplamayan yönetim kurulu  “münfesih” 

sayılarak olağanüstü kongre İlçe Seçim Kurulunca atanacak kayyum 

aracılığı ile yargı gözetiminde yapılmalıdır. 

-  Olağanüstü kongre toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu, karar 

yeter sayısı ise katılanların salt çoğunluğu olmalıdır. 

- Milletvekili ve belediye başkanı ile il genel meclisi ve belediye 

meclisi üyeliklerinde adayların İlçe Seçim Kurullarında kaydı bulunan 

“aidatını ödemiş” (md.62) üyelerin katılımıyla “yargı gözetiminde” yapılan 

“ön seçimler” (md.37-51) yoluyla belirlenmesi, SPK’nın 1983 yılında kabul 

edildiği ilk şekline döndürülmeli ve bütün siyasi partiler için “zorunlu”  

kılınmalıdır. 
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- Milletvekili genel seçimlerinde partiye yararlı olacağı için Genel 

Merkezin tercih edeceği Genel İdare Kurulu (veya Parti Meclisi) üyesi 

olmayan “uzman” kontenjan adaylarının sayısı, aşağıda açıklanacağı gibi 

(s.118), ülke seçim çevresinde toplanan oylara göre nispi temsil sistemi ile 

paylaşılan 50 milletvekili ile sınırlı tutulmalıdır (SPK md.37/2 de bu oran 

%5 olarak belirlenmiştir). 

- Aynı kontenjan adayı hakkı, üye sayısı 20’yi geçen belediye meclisi 

üyeliği seçimlerinde %5 oranında il yönetim kurullarına da tanınmalıdır. 

- Kontenjan adaylarının“seçim çevresi” ile “listedeki sırası”, ön 

seçimlerden en az on beş gün (halen on gün; md. 37/2) önce ilan edilmeli; 

böylece, kontenjan adaylarına seçimlerden önce seçmenlerle ilişki kurma 

olanağı sağlanmalıdır. 

- Siyasi Partiler Kanununda sadece “parti ihtiyaçları ve çalışmaları” için 

kullanılmak üzere “son genel seçimlerde aldıkları oy oranında” yardım alan 

siyasi partilere, yapılan devlet yardımı hiçbir şekilde “partinin kendi 

kaynaklarından elde ettiği yıllık geliri” aşmamalıdır.  Aksi halde, sadece 

devlet yardımı ile yaşayan siyasi partilere olanak sağlanarak“ aşırı çok parti 

sistemi” teşvik edilmiş olur. 

- Siyasi partilerin gelirlerinin yarısı “seçmen sayısı” esas alınarak illere 

dağıtılmalı; iller de aynı esasa göre gelirlerinin yarısını ilçelere dağıtmak 

zorunda bırakılmalı, böylece parti içi demokrasinin il ve ilçeler üzerinde 

mali baskı yoluyla boğulması engellenmelidir. 

- Birçok Batı ülkesinde görüldüğü gibi, milletvekilliği genel ve mahalli 

seçimlerinde yapılacak harcamalara bir üst sınır getirilmeli; hatta bu konuda 

adayların şahsi harcama yapmaları yasaklanmalı, tüm harcamaların belgelere 

dayalı olarak adayın partisi tarafından yapılması hükme bağlanmalıdır. 

- Siyasi partilerin yapacakları harcamalarda “eğitim ve araştırma” 

faaliyetlerini geliştirmeleri, bu suretle onların kurumlaşmalarına katkıda 

bulunmaları amacıyla “gelirlerinin en az yüzde onunu eğitim ve araştırma 

amacıyla kullanmalarını zorunlu” kılan yasal düzenlemeler getirilmeli; bu 

zorunluluğun yerine getirilmemesi halinde, bu miktara hazinece el 

konulması sağlanmalıdır. 

- Siyasi partilerin yapacakları seçim harcamalarında adaylar arasında 

ayırım yapmamalarını sağlayacak önlemler alınması; bu anlamda her aday 
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için Parti Genel Merkezi tarafından bastırılacak fotoğraflı ve özgeçmişli afiş 

ve yayınların, üyelere ve seçmenlere eşitlik ilkesine uygun olarak dağıtılması 

ve tanıtılması sağlanmalıdır. 

- Siyasi partilerin arkasında hangi çıkar gruplarının olduğunun bilinmesi 

(şeffaflık)  ve seçmenin oyunu daha bilinçli kullanabilmesi bakımından, 

yapılan harcamaların ve kaynaklarının açıklanması sağlanmalı, açıklama 

yapmayan parti yöneticilerine “ağır cezalar” getirilmelidir.  

- Siyasi Partiler Kanununda yardım alınması yasaklanan “Türk 

uyruğunda olmayan gerçek ve tüzel kişiler” yanında (SPK md. 66/son; 

116/son), tüzel kişiliği bulunmayan “yabancı grup ve kuruluşlardan” da 

yardım alınması yasaklama kapsamı içine alınmalıdır.  

- Siyasi Partilerin gelir gider hesaplarının Anayasa Mahkemesi 

tarafından denetlenmesinin isabeti yanında, üyelik kayıtları ile aidatların 

ödenip ödenmediğinden birinci derecede denetim yetki ve sorumluluğundaki 

İlçe Seçim Kurulları da yeterli personel ve teçhizatla donatılarak “gelir-

gider” hesaplarını denetleyen kuruluşlar haline getirilmelidir. Ancak, ilçe 

örgütlerinin yapacağı harcamaların Genel Merkez yetkisinde olduğu 

hallerde, belgelerin doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına ve Anayasa 

Mahkemesine gönderilmesi sağlanmalıdır. 

- Siyasi Partiler Kanununda öngörülen mali denetimle ilgili cezai 

yaptırım, yasal olmayan “kredi veya borç” alan veya  “bağış” kabul eden 

“parti sorumlusunu” hedef almakta (SPK md.116/1,2), buna karşılık “parti 

genel başkanını” bu sorumluluğun dışında bırakmaktadır. Parti genel 

başkanının bilgisi dışında yasa hükümlerine aykırı “kredi veya borç” 

alınması mümkün olamayacağı gibi, “bağış” kabul edilmesi de 

düşünülemeyeceğine göre, sadece partide çalışan “işçi” statüsündeki parti 

sorumlusunu  “hapis cezası” ile cezalandıran bu hükme “genel başkanlar” da 

dahil edilmelidir. 

- Nihayet, daha önce de belirtildiği gibi, partilerin mali yönden 

denetlenmeleri sonucu, Anayasa Mahkemesince kanuna uygun olmayan 

gelir ve giderler saptandığı takdirde, bu durum partinin kapatılmasına yol 

açabilecek bir yaptırıma (SPK md.78-97) yol açmamaktadır. Ancak bu 

yaptırım, parti için sadece mali bir sorumluluk doğurmaktadır. Zira, Anayasa 

Mahkemesi bir siyasi partinin kanuna uygun olmayan gelir ve gider 

miktarlarını hazineye gelir kaydedebilmektedir (SPK md. 75/4, 76). Bunun 
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yanında, “siyasi partinin ikameti ile amaç ve faaliyetleri için gerekli”olanlar 

(SPK md.68) dışında, taşınmaz mallara sahip olduğu anlaşılırsa, Anayasa 

Mahkemesi kararı ile bu malların paraya çevrilmesi yoluna da 

gidilebilmektedir (SPK md.77). İşte bu noktada yasada bir boşluk 

bulunmakta; paraya çevrilen taşınmazın karşılığının hazineye gelir 

kaydedilip kaydedilemeyeceği açıklıkla belirtilmemektedir. Normal olarak 

bu karşılığın hazineye gelir kaydedilmesi gerekir. Zira, yasal yollardan elde 

edilmiş olmak koşuluyla, bir taşınmazın karşılığı olan paranın da partinin 

mamelekine dahil olması gerekir. Taşınmaz malların partinin amaç ve 

faaliyetleri için gerekli olup olmadıkları ayrı bir konu, gelirlerin yasal 

yollardan sağlanmayan miktarının hazineye gelir kaydedilmesi ayrı bir 

konudur. Bu nedenle, SPK’da yapılacak bir değişiklikle bu boşluğun 

doldurulması, ileride meydana gelebilecek uygulama ve yargı hatalarının 

şimdiden önüne geçmiş olacaktır.  
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KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE 

BAKANLIK KURULMASI 

 

Turan Yıldırım
* 

 

I-GİRİŞ 

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Seçim öncesinde 06.04.2011 

tarihli,6223 sayılı (Kamu Hizmetlerinin Düzenli Etkin ve Verimli Bir 

Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 

Teşkilat, Görev Ve Yetkileri İle Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki 

Kanunu) Kanunla, Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisi verilmiştir. 6223 sayılı Kanunun 1. Maddesine göre çıkarılacak olan 

kanun hükmünde kararnamelerle yeni bakanlık kurulabilecek; mevcut 

bakanlıkların yapısı değiştirilebilecektir. 

Yeni bakanlık kurulması ve bakanlıkların değiştirilmesi yetkisi, 

seçimlerden hemen önce kullanılmaya başlanmıştır.3 Haziran 2011 tarihli 

633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı kurulmuş; 11 Ekim 2011 tarihli,663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve 

Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararnameyle, bakanlık kurulması süreci tamamlanmıştır. Seçim öncesi 

başlayan ve devam eden süreçte 35 adet kanun hükmünde kararname 

çıkarıldığı görülmektedir. Şu hususu da not etmekte yarar vardır: sözü edilen 

düzenlemelerden önce çıkarılan son kanun hükmünde kararname 04.07.2001 

tarihlidir (631 sayılı). Bir başka ifadeyle Türkiye’de on sene aradan sonra 

kanun hükmünde kararname çıkarılmıştır. 

Bu çalışmada kanun hükmünde kararnameyle bakanlık kurulması, 
Anayasa Mahkemesinin kanun hükmünde kararnameler konusundaki 

içtihadındaki değişikliğe de değinilerek incelenecektir.   

                                                             
* Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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II-ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA KANUN 

HÜKMÜNDE KARARNAME ÇIKARMA YETKİSİ 

Anayasa Mahkemesinin kanun hükmünde kararnamelerle ilgili 

kararları, yetkinin geniş veya dar yorumlanması esas alınarak, “yüksek 
profilli” ve “düşük profilli” olarak sınıflandırılmıştır.

10
 Yüksek profilli 

kararlarda, Anayasada kanunla düzenleneceği açıkça belirtilen konularda 

dahi, 91.maddedeki sınırlamalar dışında, kanun hükmünde kararname 
çıkarılmasının mümkün olduğu kabul edilmiştir. Bu konudaki örnek bir 

kararda şöyle denilmektedir: 

 “…"Kanunla düzenlenir" deyiminden, ilk bakışta, lâfzi bir yorumla, 
Anayasa'nın kanunla düzenlenmesini istediği konularda mutlaka bir yasa 

yapılması anlamı çıkabilir. Ancak, Anayasa'nın 91. maddesinin birinci 

fıkrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bakanlar Kuruluna kanun 

hükmünde kararname çıkarma yetkisi verebileceği kuralı getirildikten sonra; 
"Ancak, sıkıyönetim ve olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anayasa'nın 

ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 

hakları ve ödevleri ile dördüncü bölümünde yer alan siyasî haklar ve ödevler 
kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez." denilerek, KHK 

çıkarılamayacak alanın belirlenmesi ve Anayasa koyucunun, 91. maddede 

Anayasa'nın yasayla düzenleneceğini öngördüğü konuların da kanun 

hükmünde kararnamelerle düzenlenemeyeceğini söylememesi karşısında bu 
konularda da kanun hükmünde kararname çıkarılabileceği sonucuna 

varılmalıdır. Nitekim, Anayasa'nın bütçelerde değişiklik yapılabilme 

esaslarını gösteren 163. maddesinde yer alan, "... Bakanlar Kuruluna kanun 
hükmünde kararname ile bütçe de değişiklik yapmak yetkisi verilemez." 

biçimindeki Anayasa buyruğu bu düşüncenin bir göstergesidir…”
11

 

Bu noktada şu hatırlatmayı yapmak yararlı olacaktır: 1982 
Anayasasının kabulünden sonra yapılan seçimlerde, tek parti (Anavatan 

Partisi), çoğunluğu sağladığı halde, kanun yapmak yerine kanun hükmünde 

kararname çıkarma yolu sıklıkla tercih edilmiştir. TBMM’nde çoğunluğa 

sahip olan siyasal iktidarın, siyasal gücünü sadece yetki kanunu çıkarmakta 
veya yetki kanunlarının süresini uzatmakta kullanması karşısında, Anayasa 

Mahkemesi düşük profilli kararlar vermeye başlamıştır. 

Kanun hükmünde kararname “devresindeki aşırı ısınmanın”
12

 sonucu 

olarak Anayasa Mahkemesi, önemli, ivedi ve zorunlu durumlarda verilmesi 

                                                             
10 Bakır ÇAĞLAR, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”,Anayasa Yargısı 
Dergisi,Cilt 7(1990), s.115. 
11 E:1988/64 
12 ÇAĞLAR,1990, s.115. 
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gereken kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin, yasama yetkisinin 

devri anlamına gelecek ya da bu izlenimi verecek şekilde kullanılmaması 

gerektiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin içtihadı şu gerekçelere 

dayanmaktadır: 

 “…Kanun hükmünde kararname çıkarılması, yasama meclislerinin 
ağır işleyen yol ve yönteminden kurtulmak için, "ivediliği gerektiren 

durumlarda" yürütmeyi etkili kılmak amacıyla başvurulacak bir yöntem 

olarak hukukumuza girmiştir. Bilindiği gibi, 1961 Anayasasının 64. 

maddesiyle 22.9.1971 günlü, 1488 sayılı yasayla yapılan değişiklik 
sonucunda, TBMM'nce belli konularda, yasayla Bakanlar Kur uluna KH K. 

çıkarmak yetkisinin verilebileceğine ilişkin kural getirilmiştir. Bu 

değişikliğin gerekçesinde; parlamenter rejimlerde yasa yapmanın belli 
usullere uyulmasını gerektirdiği, bunun da zaman aldığı ileri sürülerek 

değişen ekonomik ve sosyal koşulların gereği olarak bazı hukuk kurallarının 

bu usuller dışında yürürlüğe konulmasının çağdaş devlet anlayışının doğal 

bir sonucu olduğu belirtilmiştir. 

KHK'lerle ilgili kurallar 1982 Anayasasının 87. ve 91. maddelerinde 

benzer biçimde yer almıştır. 87. maddede, Bakanlar Kuruluna belli 

konularda kanun hükmünde kararname çıkarmak yetkisini verme işi TBMM'-
nin görev ve yetkileri arasında sayılmış, 91. maddede "belli konularda" 

deyimi dışında aynı kural tekrarlanmıştır. Ayrıca, 91. maddede, KHK 

çıkarılmasına yetki veren yasada bulunacak unsurlar sayılmıştır. 

1961 Anayasasından farklı olarak 1982 Anayasasında, yetki yasasında 

bulunacak unsurlar arasında, bu yasada yürürlükten kaldırılacak kanun 

hükümlerinin açıkça gösterilmesi ve KHK'de yetkinin hangi kanunla verilmiş 

olduğunun belirtilmesi zorunluluğuna yer verilmemiştir. Buna karşın, 1982 
Anayasası, yetki yasasında, kullanma süresi içinde birden fazla kararname 

çıkarılıp çıkarılamayacağını göstermek zorunluluğunu getirmiştir. 

Bu durumda, yetki yasaları açısından 1961 Anayasası ile 1982 
Anayasası arasında, esasta çok önemli farklılık bulunmamaktadır. 

Anayasanın 87. maddesindeki açıklık ve yetki yasasında, 91. maddede 

sayılan unsurların bulunması zorunluluğu karsısında, TBMM, Bakanlar 
Kuruluna KHK çıkarmak yetkisini belli konularda verebilecektir. 

1982 Anayasasının 91. maddesinde, ayrıca; 

"Kararnameler, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük 

Millet Meclisi'ne sunulur. 
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Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve 

ivedilikle görüşülür. 

Yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmayan 

kararnameler bu tarihte, Türkiye Büyük Millet Meclisince reddedilen 

kararnameler bu kararın Resmî Gazetede yayımlandıkları tarihte, 

yürürlükten kalkar. Değiştirilerek kabul edilen kararnamelerin değiştirilmiş 

hükümleri, bu değişikliklerin Resmî Gazetede yayımlandıkları gün yürürlüğe 

girer." kuralına yer verilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Anayasaya göre KHK'lerin verilen yetkiye uygun 

olabilmesi için, belli konularda çıkarılması, 91. maddedeki unsurları 

içermesi, Resmî Gazetede yayımlandıkları gün TBMM'ne sunulması gerekir. 

TBMM, kendisine sunulan kararnameleri reddedebilecek, değiştirebilecek ya 

da aynen yasalaştırabilecektir. 

Burada, Bakanlar Kuruluna belli konularda KHK çıkarma yetkisinin 

verilmesinin "yasama yetkisinin devri" anlamına gelip gelmediği konusunun 

da incelenmesi gerekmektedir. 

Anayasanın 7. maddesi, yasama yetkisinin, Türk Milleti adına Türkiye 

Büyük Millet Meclisine ait olduğunu ve bu yetkinin devredilemeyeceği 

kuralını getirmiş, 8. maddede, "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı ve 

Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak 

kullanılır ve yerine getirilir." denilmiş, 9. maddede ise, yargı yetkisinin, Türk 

Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı kuralına yer verilmiştir. 

Anayasa, böylece egemenliğin kullanılmasında yetkili organları 

belirlemiş ve kuvvetler ayrımını Anayasanın temel ilkesi yapmıştır. Bu ilke, 

Türkiye Cumhuriyetinin, Anayasanın 2. maddesinde sayılan, Başlangıçta 

belirtilen temel ilkelere dayalı demokratik, lâik ve sosyal hukuk devleti 

niteliklerinin de dayanağıdır. Anayasanın, Başlangıçta altıncı fıkrada 

belirttiği gibi, Kuvvetler ayrımı, devlet organları arasında üstünlük 

sıralaması anlamına gelmeyip, belli devlet yetkilerinin kullanılmasından 

ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliğidir. Üstünlük ancak 

Anayasa ve kanunlardadır. 

Bu maddelerin incelenmesinden, Anayasaca verilen KHK çıkarabilme 

yetkisinin; kendine özgü ve ayrık bir yetki olduğu anlaşılmaktadır. Bu yetki 
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kullanılırken yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya da bu izlenimi 

verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola başvurulmamalıdır. 

Anayasanın 87. ve 91. maddelerinde "yetkinin devrinden" değil, 

verilmesinden söz edilmektedir. 

Ayrıca, 91. maddenin sekizinci fıkrasına göre,'yetki yasaları ve bunlara 

dayanan kanun hükmünde kararnameler, TBMM Komisyonları ve Genel 

Kurulunda öncelik ve ivedilikle görüşülecektir. 

Anayasanın, görüşülmesinde bile "öncelik ve ivedilik" aradığı KHK 

çıkarma yetkisinin, Anayasanın yukarıda açıklanan kuralları dikkate 

alınarak yerine getirilmesinde zorunlu bulunan, belli usullere göre yasa 

çıkarmaya zamanın elvermemesi gibi ivedi durumlarda kullanılması gerekir. 

Sonuç olarak, yasama yetkisi genel ve aslî bir yetkidir, bu yetki TBMM'-

ne aittir, devredilemez. KHK'ler, unsurları Anayasa'da belirlenen yetki 

yasalarına göre çıkarılır ve işlem görürler, ayrık durumlar içindirler ve 

bağlı bir yetkinin kullanılması yoluyla hukuksal yaşamı etkilerler. 

Bu kararnameler, ancak, ivedilik isteyen belli konularda, kısa süreli 

yetkili yasalarına dayanılarak çıkarılabilirler. Nitekim, maddenin Danışma 

Meclisinde görüşülmesi sırasında Kanun Hükmünde Kararname 

çıkarılabilmesi için hükümete yetki verilmesinin nedeni Anayasa Komisyonu 

sözcüsü tarafından, "... çok acele hallerde hükümetin elinde uygulanacak bir 

seri kural olmadığı için, acele olarak çıkarılıp ve hemen olayın üstüne 

gidilmesi gereken hallerde çıkarılması için bu düzenleme getirilmiştir..." 

biçiminde açıklanmış; Anayasa Komisyonu Başkanınca da, "... Kanun 

kuvvetinde kararname, .. . yasama meclisinin acil bir durumda kanun 

yapmak için geçecek sürede çıkartacağı, kanun ihtiyaca, halledilmesi 

gereken meseleyi çözemeyeceğine; o zaman çok geç kalınacağı endişesinden 

kaynaklanan bir müessesedir ve bu müessese bunun için konmuştur." 

(DMTD, C 9 B 137-146, Yasama yılı: 1, S: 152, 153) denilmek suretiyle aynı 

doğrultuda görüş bildirilmiştir. 

KHK uygulamasının yaygınlaştırılması, yetki yasalarına, kullanılma 

süreleri uzatılarak süreklilik kazandırılması ve hemen her konuda KHK'lerle 

yeni düzenlemelere gidilmesi, ivedilik koşuluna uyulmaması yasama 

yetkisinin devri anlamına gelir. Böylece, üç kamu erki arasındaki denge 

bozulur, yürütme organı yasama organına karşı üstün bir duruma gelir. Bu 

durum Anayasa'nın yukarıda açıklanan maddelerine aykırı düşer. Anayasa 
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Mahkemesi, yakın tarihte verdiği bir kararında, "TBMM tarafından 

Bakanlar Kurulu'na KHK çıkarma yetkisinin ancak, önemli, zorunlu ve ivedi 

durumlarda verilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına gelecek ya da 

izlenimini verecek biçimde güncelleştirilip sık sık bu yola başvurulmaması 

Anayasa koyucunun amacına, kuşkusuz daha uygundur: (AYM'nin 16.5.1989 

günlü, E. 1989/4, K. 1989/23 sayılı kararı RG. 8.10.1989, Sayı. 20302) 

diyerek konuya açıklık kazandırmıştır…” 

Bir çok kararla yerleşik hale gelen ivedi ve zorunlu durum ölçütüne 

getirilen temel eleştiri, bu ölçütlerin Anayasada yer almamasıdır. Nitekim 

yukarıda bir kısmı aktarılan karara Karşıoy yazan Üç 

Üye(N.Darıcıoğlu,M.Çınarlı,S.Tüzün), Anayasada ivedilik ve zorunluluk 

yönünden açık  bir sınırlama olmadığını belirtmişlerdir. Hatta iki Üyenin 

Karşıoyunda Anayasa Mahkemesinin ifadesi “temenni” olarak 

nitelenmiş(M.Çınarlı,S.Tüzün); bu ölçütler yerindelik denetimi olarak 

değerlendirilmiştir (S.Tüzün). 

Anayasa metninde mevcut olmayan önemlilik, zorunluluk,ivedilik gibi 

unsurların kanun hükmünde kararname yetkisinin sınırlanmasında 

kullanılması,doktrinde de eleştirilmiştir. Öyle ki Anayasa Mahkemesi, 

“Anayasaya Anayasada mevcut olmayan yeni normlar eklemek” 

suretiyle,tali kurucu iktidarı “gaspetmekle” itham edilmiştir.
13

  

Bu eleştirilere karşın, doktrinde içtihadın savunulduğunu da 

görmekteyiz. Örneğin Bakır Çağlar, muhteşem üslubuyla; Anayasa 

Mahkemesinin, Parlamentoya yitirilen onurunu iade ettiği tespitini 

yapmıştır.
14

 Karşı oylardaki ve doktrindeki eleştirilere rağmen, bu görüş, 

yerleşik içtihat haline gelerek uygulanmıştır. 

Anayasa Mahkemesi içtihadının TBMM tarafından da benimsendiğini 

söylemek yanıltıcı olmayacaktır. Çünkü, özelleştirme,RTÜK üyelerinin 

seçilmesi örneklerinde Anayasa Mahkemesinin görüşüne katılmayan 

TBMM, Anayasayı değiştirmeyi tercih etmişken,bu konuda ısrarcı 

                                                             
13Kemal GÖZLER,Kanun Hükmünde Kararnamelerin Hukuki Rejimi,Ekin 
Yayınevi,Bursa,2000,s.86.vd. 
14 ÇAĞLAR,1990,s.116.;Ayrıca Bkz. Necmi YÜZBAŞIOĞLU,1982 Anayasası ve Anayasa 
Mahkemesi Kararlarına Göre Türkiye’de Kanun Hükmünde Kararnameler Rejimi,Beta 
Yayınevi,İstanbul,1996,s.109.;Bu içtihadın diğer kararlarda da kullanılması gerektiği görüşü 
için bkz. Turan YILDIRIM, “Kanun Hükmünde Kararname Uygulaması”,Hukuk 
Araştırmaları Dergisi,Cilt 9 (1995),Sayı 1-3,s.77. 
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olmamıştır.Zaten yukarıda da belirtildiği üzere 04.07.2001 tarihinden 

itibaren on yıl süreyle kanun hükmünde kararname çıkarılması yoluna 

gidilmemiştir. Esasen,3 Kasım 2002 senesinden itibaren TBMM’nde güçlü 

bir çoğunluğa sahip olan iktidar Partisi (Adalet ve Kalkınma Partisi), istediği 

süratle kanun çıkarmakta zorlanmadığı için kanun hükmünde kararname 

yetkisi istememesi de doğaldı. 

III- ANAYASA MAHKEMESİNİN YENİ GÖRÜŞÜ 

Ancak, Haziran 2011tarihli seçimlere yaklaşılırken, TBMM’de büyük 

desteğe sahip olan Bakanlar Kuruluna, seçim sonrası oluşacak Bakanlar 

Kurulunun da kullanabileceği şekilde kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisi verilmiş; 04.06.2011-02.1102011 tarihleri arasında 35 tane kanun 

hükmünde kararname çıkarılmıştır. 

Yetki Kanununun iptali için açılan davada Anayasa Mahkemesi, 

Anayasada ivedilik ve zorunluluk ölçütlerine yer verilmediği gerekçesiyle, 

1982 Anayasası döneminde verdiği ve süreklilik kazanan kararlarından 

ayrılarak, ivedilik ve zorunluluk ölçütlerine başvurmayı reddetmiştir. 

2011/147 (Karar) sayılı Kararın ilgili kısmı şöyledir: “… Bir başka 

anayasaya aykırılık iddiası ise, yetki yasası ve buna bağlı olarak KHK’ler 

çıkarılmasını gerektiren acil, ivedi, önemli ve zorunlu bir durumun 

bulunmadığına ilişkindir. Dava konusu yetki yasasıyla çıkarılması için izin 

verilen KHK’ler olağan kanun hükmünde kararnamelerdir. Bu tür 

KHK’lerin çıkarılabilmesi için acil, ivedi, önemli ve zorunlu bir durumun 

olması gerektiğine dair Anayasa’da herhangi bir düzenleme yer 

almamaktadır. Bu itibarla, yetki kanunlarının ve KHK’lerin anayasaya 

uygunluğunun incelenmesinde Anayasa’da öngörülmeyen yeni şartlar ihdas 

edilmesi mümkün olmadığı gibi, neyin “önemli”, “ivedi” ve “zorunlu” 

olduğuna anayasaya uygunluk denetimi yapan yargı organının karar 

vermesi de bu organın işlevine uygun değildir. Ayrıca bu kavramların 

sübjektif nitelik taşıdığı ve göreceli olduğu da açıktır. Bu nedenle, yetki 

yasası ve buna bağlı olarak KHK çıkarılmasını gerektiren acil, ivedi, önemli 

ve zorunlu bir durumun olup olmadığının incelenmesi, Anayasa’da 

öngörülen çerçevenin dışına taşacak ölçüde bir denetim yapılması anlamına 

gelebilecektir. Oysa yetki yasaları üzerindeki denetimin, Anayasa’da 

öngörülen çerçevenin sınırları içinde kalması gerekir. Bu nedenle, KHK 

çıkarılması için yetki verilen konunun acil, ivedi, önemli ve zorunlu olup 

olmadığının incelenmesine gerek görülmemiştir…” 
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İvedilik ve zorunluluk ölçütlerinin sübjektif ve göreceli olup olmadığı 

hususuna değinilmezden önce iki noktaya dikkat çekilmesi gerekmektedir: 

İlk husus, bu kararın 17 üyeli Anayasa Mahkemesinin 14 üyesinin 

katılımıyla verilmiş olmasıdır. 14 üyenin yarısı yetki kanununun ivedilik ve 

zorunluluk ölçütleri bakımından Anayasaya aykırı olduğu yönünde görüş 

bildirmişlerdir; ama Başkan aksi görüşte olduğu için talep reddedilmiştir.  

Çünkü 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulü 

Hakkında Kanunun 65.maddesi, oylarda eşitlik olması halinde başkanın 

bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilmiş sayılacağını hükme 

bağlamıştır. 

Ancak, Anayasanın 149.maddesinin ilk fıkrasında Anayasa 

Mahkemesinin Genel Kurul halinde en az 12 üyeyle toplanacağı 

belirtilmekle birlikte kararların salt çoğunlukla alınacağı belirtilmektedir. 

Salt çoğunluk, katılanların yarısından bir fazlası olarak kabul edildiğine 

göre, Anayasa Mahkemesinin oyların eşitliği halinde karar alması mümkün 

değildir. Çünkü, Anayasanın 149.maddesi, karar çoğunluğunu açıkça 

yazmıştır. Bu durumda gerek kararın gerekse  65.maddenin Anayasaya 

açıkça aykırı olduğu görülmektedir. 65,.madde Mahkeme Başkanının oyuna 

Anayasada yer almayan bir üstünlük tanıyarak, 149.maddeyi değiştirmiştir. 

Üstelik Kararların salt çoğunlukla alınacağına ilişkin kural 6216 sayılı 

Kanunun 65..maddesinde de bulunmaktadır. Maddedeki düzenlemeye göre: 

“Genel Kurul ve bölümler kararlarını katılanların salt çoğunluğuyla alır. 

Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda 

karar verilmiş olur.”  Salt çoğunluk ifadesi eşitliğe imkan vermeyeceğine 

göre, ikinci cümle anlamsız kalmaktadır. Kanundaki bu garabet Anayasaya 

ve yargılama hukuku ilkelerine uygun şekilde düzeltilmelidir. Örneğin 

Danıştay Kanununun 17. ve 18. maddelerinde yargısal karar veren Vergi ve 

İdari Dava Daireleri Kurulları ile İçtihatları Birleştirme Kurulunun çift 

sayıda üyeyle toplanması halinde en kıdemsiz üyenin kurula katılamayacağı 

hükme bağlanmıştır. 

Anayasa’ya aykırılığın haricinde, Kararda üzerinde durulması gereken 

ikinci husus;  ivedilik ve zorunluluk ölçütlerinin Anayasa’da yer almadığı 

gerekçesidir. Bu noktada şu hususun vurgulanması gerekmektedir: Aynı 

kararda Anayasa Mahkemesi, yürürlüğün durdurulması talebini, şartlarının 

mevcut olmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Yürürlüğün durdurulması kararı, 
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bilindiği gibi Anayasa’da düzenlenmemiştir. Dolayısıyla oluşmadığı 

belirtilen koşullar da Anayasa’da yer almamaktadır. Anayasa Mahkemesi, 

Anayasa’da yer almayan bazı kurum ve kavramları kullanabildiğine göre, 

ivedilik ve zorunluluk kavramlarının Anayasa’da yer almadığı gerekçesi 

hukuken yeterli değildir. Anayasa Mahkemesi’nin içtihadından dönmesini 

gerektirecek daha sağlam ve “doyurucu”  tartışma yapması beklenirdi. 

 Ayrıca not etmek gerekir ki ivedilik ve zorunluluk ölçütlerinin 

belirsiz olduğu; bu kavramlara başvurarak Anayasa’ya uygunluk denetimi 

yapmanın yerindelik denetimi sayılacağı görüşü de sağlam bir gerekçe 

sayılamaz. Çünkü, Anayasa Mahkemesi, daha doğrusu tüm mahkemeler bazı 

kavramların içeriğini içtihatla belirlemekle yetkili ve görevlidirler. Bazı 

kural ve kavramların yargı yorumuyla şekillenmesi, yargı faaliyetinin bir 

parçasıdır. 
15

 Elbette bu yetkinin yargıçlar hükümeti eleştirisine ulaşacak 

boyuta ulaşmaması gerekir. Ancak, Türkiye uygulamasında yargının siyasal 

iktidara nazaran daha güçsüz olduğu açıkça anlaşıldığı için, yargı 

kararlarının ölçüsüzlüğü, yasama ve yürütme organları bakımından fazlaca 

sorun oluşturmamaktadır. Anayasa Mahkemesi’nin eleştirilen kararlarının 

yanı sıra hukukumuza büyük katkısı olduğu da unutulmamalıdır. Anayasa 

Mahkemesi’nin “yerleşik” hukuk devleti tanımı bu yetkinin kullanılışının en 

güzel örneğidir. 

 Nitekim Mahkeme, 2011/154 (K) sayılı Kararında hukuk devleti 

tanımını kullanarak, yasa koyucunun cezalandırma yetkisinin Anayasa’ya 

uygunluğunu denetlemiştir. Kararda Anayasa’nın 2.maddesinde yer almayan 

birçok kavrama başvurulduğunu görmekteyiz. Üstelik Anayasa Mahkemesi, 

iftira suçuna öngörülen hapis cezasının, suç ve ceza arasındaki adil dengeyi 

korumadığı ve adalet duygularını zedelediği gerekçeleriyle iptalini 

kararlaştırarak, “yasa koyucunun”  takdirinin yerinde olmadığını, isabetsiz 

olduğunu tespit etmektedir. Kararın gerekçesi şu şekildedir:  

“…Hukuk devletinde, ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirlerine 

ilişkin kurallar, ceza hukukunun ana ilkeleri ile Anayasa’nın konuya ilişkin 

kuralları başta olmak üzere, ülkenin sosyal, kültürel yapısı, etik değerleri ve 

ekonomik hayatın gereksinmeleri göz önüne alınarak saptanacak ceza 

siyasetine göre belirlenir. Yasakoyucu, cezalandırma yetkisini kullanırken 

                                                             
15 Çağlar, 1990, Anayasa Hukuku klasiği niteliğindeki bu eseri Anayasa Mahkemesi 
üyelerinin tekrar tekrar okumalarında yarar vardır. 
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toplumda hangi eylemlerin suç sayılacağı, bunun hangi tür ve ölçüdeki ceza 

yaptırımı ile karşılanacağı, nelerin ağırlaştırıcı veya hafifletici sebep olarak 

kabul edilebileceği konularında takdir yetkisine sahip olmakla birlikte, bu 

yetkisini kullanırken suç ve ceza arasındaki adil dengenin korunmasını ve 

öngörülen cezanın, cezalandırmada güdülen amacı gerçekleştirmeye 

elverişli olmasını da dikkate almak zorundadır. Bu nedenle suç ve ceza 

arasında adalete uygun bir oranın bulunup bulunmadığının saptanmasında 

o suçun toplumda yarattığı infial ve etki, kişiler üzerinde oluşturduğu 

tehlike, zarar görenin kişiliği ile ona verilen zararın azlığı veya çokluğu, 

işlenme oranındaki azalma veya artış gibi faktörlerin de dikkate alınması 

gerekir. Yasakoyucu, iftira suçunun temel şekli ve nitelikli halleri ile failin 

cezalandırılmasında esas alınan özellikleri düzenlerken iftira sonucunda 

mağdurun uğradığı zararın ağırlığını ve mağdur hakkında uygulanan 

yaptırım miktarını ve türünü de dikkate alması gerekir. İşlemediğini bildiği 

hâlde bir suç isnat ederek mağdurun mahkum olmasına neden olan sanıklar 

hakkında, mağdurun hapis cezasıyla cezalandırılması halinde, Kanun’un 

267. maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince mahkum olunan hapis 

cezasının üçte ikisi kadar, mağdura uygulanan bu hapis cezasının adli para 

cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesi halinde ise Kanun’un 

267. maddesinin (7) numaralı fıkrası gereğince 3 ila 7 yıl arası hapis cezası 

öngörülmesi, sanıklar açısından ceza adaletine uygun olmayan sonuçlar 

doğurmaktadır. Örneğin, iftira neticesinde mağdurun işlemediği bir suçtan 

yargılanıp hapis cezasıyla cezalandırılmasına neden olan kişi, Kanun’un 

267. maddesinin (5) numaralı fıkrası gereğince (mahkûm olunan cezanın 

üçte ikisi) asgari 20 gün hapis cezası ile cezalandırılacakken; mahkemece 

mağdur hakkında uygulanan hapis cezasının adli para cezasına veya diğer 

seçenek yaptırımlara çevrilmiş olması halinde ise iftira eden kişinin 

Kanun’un 267. maddesinin (7) numaralı fıkrası gereğince asgari 3 yıl hapis 

cezası ile cezalandırılması gerekecektir. İtiraz konusu fıkra uyarınca, 

mağdur hakkında uygulanan hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi 

veya seçimlik olarak hapis cezası ve adli para cezası öngörülen suçlar 

bakımından da adli para cezasının tercih edilmesi hapis cezasına mahkum 

edilmesine oranla daha ağır bir şekilde cezalandırılma sonucunu 

doğurmaktadır. Öte yandan, hapis cezası dışındaki adli yaptırımlar ile idari 

yaptırımlar kişi üzerindeki etkileri bakımından değerlendirildiğinde, hapis 

cezası dışındaki adli yaptırımların idari yaptırımlara göre daha ağır 

sonuçlarının olduğu kuşkusuzdur. Ayrıca  ihlalin niteliği, uygulayan merci 
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ve uygulanan usul ile hukuki sonuçları itibariyle de idari yaptırımlar ile adli 

yaptırımlar arasında kapsamlı farklılıklar bulunmaktadır. Oysa yasa koyucu, 

iftira sonucunda mağdur hakkında konusu suç teşkil etmeyen ve genellikle 

kişiye görev ve yükümlülüklerinin hatırlatılmasından ibaret olan idari 

yaptırımların uygulanması haliyle, hapis cezası dışındaki adli yaptırımların 

uygulanması halini aynı ağırlıkta görerek, her iki durum için de aynı 

miktarda cezalar öngörmüştür. Bu açıdan itiraz konusu fıkrada suç ile ceza 

arasında bulunması gereken adil dengenin korunamadığı ve bu haliyle de 

adalet duygularını zedeleyen bir durum bulunduğu açıktır. İtiraz konusu 

fıkranın, suçun niteliği, mağdurun uğradığı zararın ağırlığı, mağdur 

hakkında uygulanan yaptırımın çeşidi ve suçla korunan hukuki fayda 

bakımından değerlendirilmesi yapıldığında, iftira neticesinde mağdur 

hakkında hapis cezası uygulanması halinde öngörülen ceza ile mağdur 

hakkında hapis cezası dışında adli yaptırım veya idari yaptırım uygulanması 

halinde öngörülen cezalar arasında kabul edilebilir bir orantı bulunmadığı 

anlaşılmaktadır. Bu yönüyle de itiraz konusu fıkranın hukuk devletinde 

olması gereken adalet ilkesiyle bağdaştırılması mümkün değildir. Açıklanan 

nedenlerle kural, Anayasa’nın 2. maddesine aykırıdır. İptali gerekir…” 

 Yukarıdaki Kararda olduğu gibi, ceza siyasetindeki takdir yetkisini 

denetleyen Mahkeme, kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin 

verilmesinde ivedi ve zorunlu bir durum bulunup bulunmadığını araştırmaya 

da yetkili olsa gerektir. İvedi ve zorunlu durum ölçütünün Anayasa’da yer 

almamasının, yargısal denetimde kullanılmasına engel teşkil etmeyeceği, bu 

Karardan da anlaşılmaktadır. 

Ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin önceki içtihadı eleştirilse ve 

dayanaklarının çürütüldüğü ileri sürülse de şu noktaları göz ardı etmemek 

gerekmektedir: Yasama Yetkisinin asıl sahibi Türkiye Büyük Millet 

Meclisidir, bu yetki devredilemez(AY.m.7.).  Dolayısıyla kanun hükmünde 

kararname yoluna ancak istisnai ve zorunlu hallerde başvurulması gerektiği 

açıktır. Kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin, yaygınlaştırılması 

ve olağan hale getirilmesi, yasama yetkisinin devri anlamına geleceği için, 

Anayasa Mahkemesi’nin, “istisnailik ve zorunluluk” tespiti Anayasa’ya 

uygundur. 

 Yürütme organına kanun hükmünde kararname yetkisi çıkarma yetkisi 

tanınmasının nedenleri incelendiğinde ise ivedi durum ölçütü kendiliğinde 
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ortaya çıkmaktadır. 
16

“ Bilindiği gibi Yürütme Organına KHK çıkarma 

yetkisinin verilmesi birtakım zaruretler sonucu olmuştur. Değişen hayat 

şartlarına göre hukukun biran önce değişmesi zarureti karşısında 

Parlamentonun yetersiz kalması sebebiyle Yürütme Organı bu vazifeyi 

yapmak üzere devreye sokulmuştur.” Öte yandan teknik ve mali konular, 

parlamenterlerin bilgi seviyesini aşmaktadır. Özellikle savaş, 

ayaklanma,buhran gibi olağanüstü dönemlerde yürütme organının 

düzenleme alanının genişlemesi bir zarurettir.. “Zira, bu gibi hallerde acil ve 

ivedi karar alma zorunluluğu kendisini daha çok hissettirmektedir.” 

Yukarıdaki açıklamalara bakıldığında kanun hükmünde kararname 

yetkisinin parlamentonun karar alamayacağı düzeyde ivedi ve teknik 

durumlarda zorunlu olduğu anlaşılmaktadır. Anayasa Mahkemesi, Anayasa 

metni,gerekçe ve kanun hükmünde kararname yetkisinin veriliş 

nedenlerinden hareketle, ivedi ve zorunlu durum ölçütünü tespit etmiştir. 

Esasen Mahkeme ölçüt bulmamış; mevcut durumu tespit etmiştir. Bu 

sebeple, Anayasa Mahkemesi’nin önceki içtihadından dönmesini 

gerektirecek bir sebep bulunmamaktadır. 

IV-  KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE BAKANLIK 

KURULMASINDA ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLAR-

SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEĞİ 

Anayasa’nın 91.maddesine göre, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve 

ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevleri ile 

dördüncü bölümünde yer alan siyasi haklar ve ödevler kanun hükmünde 

kararnamelerle düzenlenemez. Bakanlıklar, Anayasa’nın Üçüncü Kısmının 

ikinci bölümünde(Yürütme) bulunduğu için, bakanlık kurulmasının kanun 

hükmünde kararname alanında kaldığı söylenebilir. Ancak, bakanlık 

kurulması sadece Yürütme Bölümündeki hükümlerle sınırlı kalmamakta, 

Anayasanın diğer maddeleriyle de ilişkili kurallar içermektedir. Nitekim 

2011/147 (K) sayılı Karara karşı oy yazan üyeler de 

(F.Kantarcıoğlu,F.Oto,M.Erten,O.A.Paksüt) bu noktaya değinmişlerdir.  

663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, yukarıda belirtilen 

sorunları içeren tipik bir örnektir. 663 sayılı KHK incelendiğinde; hak arama 

                                                             
16 Burhan KUZU, Türk Anayasa Hukukunda Kanun Hükmünde Kararnameler, Üçdal 
Neşriyat,İstanbul,1985,s.174.vd. 
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hürriyeti, suç ve cezalar ile kamu hizmetine girme hakkına ilişkin,kanun 

hükmünde kararname alanı dışında kalan düzenlemelere rastlanmaktadır.  

Örneğin, 21.maddeyle kurulan Yüksek Sağlık Şurasına adli konularda 

mahkemelere görüş bildirmek ve uzlaşma komisyonları için bilirkişi 

belirlemek görevi verilmiştir. Hak arama hürriyeti kapsamındaki bir başka 

önemli hüküm ise 24.maddedeki uzlaştırma prosedürüdür. Buna göre: Sağlık 

mesleklerinin uygulanmasından dolayı zarara uğradığını iddia edenlerin dava 

açma süresi içerisinde bu madde kapsamında yapacakları maddî ve manevî 

tazminat başvuruları Bakanlık tarafından uzlaşma yoluyla halledilecektir. 

663 Sayılı KHK’nin 23.maddesi, Sağlık Meslekleri Kuruluna meslekten 

sürekli menetmeye kadar uzanan mesleki cezalar uygulama yetkisi 

tanımaktadır. Bilindiği üzere, suç ve cezalara ilişkin esaslar, Anayasanın 

38.maddesinde düzenlenmiştir. Anayasa Mahkemesi kararlarında da 

vurgulandığı üzere 38.madde, idari cezalar bakımından da uyulması gereken 

ilkeleri belirlemektedir.
17

 Bu sebeple mesleki yaptırım gerektiren bazı 

eylemlerin ve cezaların kanun hükmünde kararnameyle düzenlenmesi, 

Anayasanın 91.maddesine aykırıdır. İdari ceza uygulanması yetkisi başka 

maddelerde de yer almaktadır. Örneğin 26.madde, Türkiye Halk Sağlığı 

Kurumuna “gerektiğinde müeyyide uygulamak” gibi içeriği dahi belirsiz 

geniş bir ceza yetkisi vermiştir. Aynı şekilde 27.maddede düzenlenen 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da “gerektiğinde müeyyide” 

uygulayacaktır; ama hangi hallerde ne tür yaptırım uygulanacağı 

belirtilmemiştir. 

663 sayılı KHK, Kamu Hastaneleri Birliği personelinin niteliğini 

32.maddede kurallaştırmıştır.  Ayrıca 44.maddede sağlık uzmanları, uzman 

yardımcıları, sağlık denetçileri ve denetçi yardımcılarının nitelikleri 

mevcuttur. Bazı görevlere atanacak personelin niteliklerinin, atama 

koşullarının belirlendiği ve bazı personelin görevlerine son veren hükümler 

ise sadece Anayasanın 128.maddesi kapsamında değerlendirilemez. 

Özellikle göreve alınmada aranan nitelikler, Anayasanın 70.maddesi 

kapsamındadır. Hizmete göreve alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden 

başka hiçbir ayırım gözetilemez, kuralını içeren 70.madde, kamu 

görevlilerine girmeyi ve ayrılmayı, siyasi haklar ve ödevler arasında 

düzenlemektedir. Bu durumda belirli görevlere atanacak personelin 

                                                             
17 Son bir örnek için bkz. E:2010/28,RG:07.02.2012 
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niteliklerine ilişkin maddeler de kanun hükmünde kararname alanı dışında 

kalmaktadır. 

Son bir örnek ise 55.maddedeki ikamet mecburiyeti hükmüdür. 

Maddeye göre: “Bakanlık, kamu ve özel bütün sağlık kuruluşlarında 

çalışmakta olan sağlık personeli için görevli olduğu kuruluşun bulunduğu 

yerleşim yeri sınırları içinde ikamet etme mecburiyeti getirebilir. Bu 

mecburiyetin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.” Yerleşme ve seyahat 

özgürlüğü de kanun hükmünde kararname alanı dışında kaldığı için, bu 

hüküm Anayasanın 91.maddesine aykırıdır. 

V- KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE BAKANLIK 

KURULMASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR-ÇEVRE VE 

ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÖRNEĞİ 

Kanun hükmünde kararnameler kanunlara nazaran daha kolay ve süratli 

yapılabildikleri için, gereken özen gösterilmediği takdirde hatalı ve eksik 

düzenlemeler içerebilmektedirler. Bu durum kanun hükmünde 

kararnamelerin ancak acele ve zorunlu hallerde başvurulması gereken bir 

araç olduğuna tekrar işaret etmektedir. Kanun yapımı süreci daha ayrıntılı 

olduğundan, eksiklik ve yanlışlıkların fark edilmesi ve düzeltilmesi 

mümkündür. Süratli düzenlemeler, bireylere ve devlete ağır maliyetler 

çıkarabileceği için, sonuçları düşünülmeksizin; karşıt görüşler, muhalefet 

görüşü dinlenilmeksizin kanun hükmünde kararname yoluna başvurulması, 

zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir. 

4 Haziran-2 Kasım 2011 tarihleri arasında çıkarılan 35 tane kanun 

hükmünde kararname bu tür yanlışlık ve eksiklik örnekleri içermektedir. En 

çarpıcı örnek ise 636 sayılı Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat 

ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamedir. Çünkü bu Kanun 

Hükmünde Kararnameyle bir bakanlık kurulmuştur. Bakanlık kurulması, 

“turşu kurulması” için gerekenden daha kısa sürede gerçekleştirildiği için, 

eksiklik ve hatalar ortaya çıkmıştır. 

Eksiklik ve hata kavramlarının yeterli gelmediği bu durum Bakanlığın 

iki ayrı bakanlık olarak düzenlenmesine yol açmıştır.  Kuruluşundan bir ay 

sonra 644 ve 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle, Bakanlık 
kaldırılmış; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı 

kurulmuştur. 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamedeki eksiklikler ve 

hatalar ise 648 sayılı bir başka KHK ile tamamlanmaya giderilmeye 
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çalışılmış. Ancak 653 sayılı KHK ile de 644 sayılı KHK hükümlerinde 

değişiklikler yapılması gerekmiştir. Tespit edebildiğimiz kadarıyla nihayet 

662 sayılı KHK ile yapılan değişikliklerle süreç tamamlanmıştır. 

Yukarıdaki örneğe nazaran daha az vahim sayılabilecek bir başka örnek 

ise, 635 sayılı KHK ile kurulan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Teşkilatında 649 sayılı KHK ile değişiklik yapılmasıdır. Bu örnekler 

doğrultusunda incelendiğinde, Anayasa Mahkemesinin Kanun hükmünde 

kararnamelerle bakanlık kurulmasının Anayasaya uygun olmadığı görüşünün 

isabeti kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

SONUÇ YERİNE 

Bu incelemede kanun hükmünde kararname yoluna bakanlık 

kurulmasında başvurulması iki örnekle aktarılmaya çalışılmıştır. Daha fazla 

örnek bulmak mümkündür; ancak hem kanun hükmünde kararname alanının 

dışına çıkıldığı hem de hata ve eksikliklere rastlandığı kısa bir bakışta dahi 

ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple sonuç ve değerlendirme yazmaya gerek 

bulunmamaktadır. 
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1982 ANAYASASI VE CUMHURBAŞKANLIĞI 

 

Prof. Dr. Serap Yazıcı
*
 

 

Giriş 

1982 Anayasasının en belirgin özelliklerinden biri, bu Anayasanın halka 

ve onun temsilcilerine duyulan güvensizlikle hazırlanmasıdır. Anayasa 

koyucunun halka duyduğu güvensizlik, bu Anayasanın yasakçılık felsefesi 

üzerine inşa edilmesine, seçilmiş organlara duyduğu güvensizlik ise, bu 

organlar üzerinde vesayet denetimi yapacak çeşitli organların yaratılmasına 

yol açmıştır. Böyle olmakla beraber, parlamento ve hükümet gibi halkın 

iradesinden kaynaklanan organlara duyulan güvensizlik nedeniyle, bu 

organların vesayet denetimine tabi kılınması, ilk kez 1982 Anayasasının 

yarattığı bir sonuç değildir. Daha önceki çalışmalarımda
1
 ifade ettiğim gibi, 

bu vesayet kurumlarının bir kısmı 1961 Anayasasının hükümleriyle, bir 

kısmı ise bu Anayasanın yürürlüğü döneminde de facto olarak ortaya 

çıkmıştır. 1982 Anayasası, 1961 Anayasası döneminde hukuken veya fiilen 

varlık kazanan bu kurumları güçlendirmek ve bunlara yenilerini eklemek 

suretiyle, gerçek bir vesayet yönetimi yaratmıştır.            

1982 Anayasasının yarattığı en güçlü vesayet makamı 

cumhurbaşkanlığıdır. Anayasanın, cumhurbaşkanının “Görev ve yetkileri”ni 

düzenleyen 104. maddesinin ilk fıkrası dahi Anayasa koyucunun, 

cumhurbaşkanlığına izafe ettiği rolü göstermeye yeterlidir. Bu hükme göre: 

“Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk 

                                                             
* İstanbul Şehir Üniversitesi 
1 Serap Yazıcı, “Yeni Bir Anayasanın Yapımı Sürecinde Türkiye: Yasakçılıktan 
Özgürlükçülüğe, Otoritarizmden Demokrasiye, Vesayetçilikten Demokratik Temsile”, Prof. 
Dr. Ergun Özbudun’a Armağan Cilt II., Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2007, 
s.739-810; Serap Yazıcı, “Türkiye’de Anayasal Değişimin Tarihi”, Anayasa Yapımı ve 
Anayasal Değişim Türkiye’de Anayasal Değişim Beklentileri, Uluslararası Sempozyum, 
Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara, 2011, s. 253-279. 
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Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet 

organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir.” Maddenin devamında 

cumhurbaşkanının yetkileri, ilgili olduğu devlet organına göre üç bentte 

uzun bir liste halinde sıralanmıştır. Üstelik Anayasa, bu yetkilerden 

hangilerinin cumhurbaşkanı tarafından tek başına, hangilerinin başbakan ve 

ilgili bakanın karşı-imzasıyla kullanılacağını da tasrih etmemiştir. Bu 

nedenle, 104. maddenin cumhurbaşkanına sunduğu yetkilerin ne şekilde 

kullanılacağı, Ergun Özbudun’un ifade ettiği gibi, her yetkinin mahiyeti 

dikkate alınarak saptanacaktır.
2
 Nihayet 104. madde son fıkrasında 

cumhurbaşkanının sahip olduğu yetkilerin bu maddede sıralananlardan ibaret 

olmadığını gösteren şu hükme de yer vermiştir: “Cumhurbaşkanı, ayrıca 

Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer 

görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.”  

Böylece cumhurbaşkanlığı devlet hayatının kilit unsuru haline gelmiştir. 

Anayasanın cumhurbaşkanına özellikle, yürütme alanında tanıdığı yetkilerin 

genişliği, parlamentarizmden gerçek bir sapmayı ifade etmekte; aynı 

zamanda yetkide ve sorumlulukta paralellik ilkesiyle de bağdaşmamaktadır. 

Yargı alanında tanınan yetkilerin genişliği ise, cumhurbaşkanlığına tüm 

devlet hayatını denetleyen gerçek bir vesayet organı vasfı kazandırmıştır. 

Öte yandan Anayasa, üniversiteleri kontrol etmek amacıyla yarattığı bir 

başka vesayet kurumu olan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üzerinde 

cumhurbaşkanına sunduğu yetkilerle, onu, toplum hayatının en önemli 

aktörü haline getirmiştir.  

Anayasanın yarattığı güçlü cumhurbaşkanlığı makamının bir başka 

sonucu ise, bu makam için yapılan seçimlerin, devlet elitleriyle parlamento 

çoğunlukları ve hükümetleri karşı karşıya getirmesidir. 11. 

Cumhurbaşkanının seçimi süreci bu çatışmanın en sert tezahür ettiği örnek 

olmuştur. Bu seçim süreci dolayısıyla Türkiye, yeni bir askeri müdahale 

yöntemi olarak e-muhtırayla tanışmış; öte yandan Anayasa Mahkemesi’nin 

(AYM) kuruluşundan itibaren sergilediği yargısal aktivizm örneklerinden 

birine daha sahne olmuştur. 11. Cumhurbaşkanının seçimi sürecinde yaşanan 

anayasa krizinin bir başka sonucu da Anayasanın, cumhurbaşkanının 

nitelikleri ve tarafsızlığını düzenleyen 101 ve seçimini düzenleyen 102. 

maddelerinin değiştirilmesi olmuştur. Bu değişiklikle, cumhurbaşkanını 

                                                             
2 Ergun Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, s. 330. 
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seçme yetkisi halka tanınarak, bir kişinin bu makama iki kez seçilebileceği 

kuralı benimsenmiştir. Özenli bir biçimde hazırlanmadığı izlenimini veren 

bu Anayasa değişikliği, gerek 21.10.2007’de yapılan halkoylaması 

öncesinde, gerekse bu halkoylaması sonrasında çeşitli anayasal tartışmaları 

da beraberinde getirmiştir. Sözü geçen anayasa değişikliğinin yol açtığı 

sorunlar, bu çalışmanın hazırlandığı 2012 kış aylarında devam etmekte; 

üstelik uzun bir süre daha devam edeceği izlenimini vermektedir. 1982 

Anayasasının cumhurbaşkanlığına tanıdığı güçlü yetkiler çerçevesinde 

ortaya çıkan bütün bu sorunlara ve bu sorunların çözümü için yapılması 

gereken anayasal reformların ne olduğuna aşağıda yer verilecektir.  

1) Güçlü Cumhurbaşkanlığı ve Parlamentarizmden Gerçek Bir 

Sapma  

Bilindiği gibi parlamenter hükümet sistemi, yürütme alanındaki 

yetkilerin devlet başkanı ve bakanlar kurulu arasında paylaşıldığı bir 

modeldir. Ne var ki klasik parlamenter sistemde devlet başkanı –ister 

monark isterse cumhurbaşkanı olsun- genel olarak devlet hayatında, daha 

spesifik olarak da yürütme alanında gerçek yetkilere sahip değildir. Ona 

tanınan yetkilerin tümü sembolik ve törensel bir nitelik taşımaktadır. 

Yürütme ve idare alanında ise devlet başkanının tek başına işlem yapması 

mümkün olmayıp, kendisinin bütün işlemleri başbakan ve ilgili bakanın 

karşı imzasına tâbidir. Bu nedenle parlamenter hükümet sistemlerinde, 

yürütme alanında icrai nitelik taşıyan karar verme yetkisinin asıl sahibi 

bakanlar kuruludur. Gerek karşı imza kuralının varlığı, gerekse icrai kararları 

alma yetkisinin bakanlar kuruluna ait olması, yürütmeye ait tüm 

sorumlulukların da bakanlar kurulunca üstlenileceği anlamına gelmektedir. 

Bu nedenle klasik parlamenter sistemde yürütme organı, devlet başkanı ve 

bakanlar kurulundan oluştuğu halde; yürütmenin bu iki unsuru arasında 

gerçek bir ikileşmenin doğma ihtimali yok denecek kadar azdır.
3
   

1982 Anayasası ise cumhurbaşkanına tanıdığı güçlü yetkilerle, klasik 

parlamenter sistemden büyük ölçüde sapan, kendine özgü bir hükümet 

modeli yaratmıştır. Bu model içinde cumhurbaşkanı, yürütmenin sembolik 

unsuru olmanın çok ötesinde, geniş yetkilere sahip kılınmıştır. Bu ise her 

şeyden önce, yürütme organı içinde klasik parlamenter sistemde ortaya 

                                                             
3 İki başlı yürütme hakkında ayrıntılı bir çalışma için bakınız: Nur Uluşahin, Saf Hükümet 
Sistemleri Karşısında İki Başlı Yürütme Yapılanması, Yetkin Yayınları, Ankara, 2007. 
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çıkması muhtemel olmayan bir ikileşmenin doğmasına zemin 

hazırlamaktadır. Bu yönüyle 1982 Anayasasının kabul ettiği hükümet 

sistemi, ne parlamentarizmin ne de yarı-başkanlık sisteminin tanımına 

uymaktadır. Bu nedenle 1982 Anayasasının yarattığı hükümet sisteminin 

niteliği, anayasa hukukçuları tarafından tartışılarak, bu kendine özgü modeli 

tanımlamak üzere “başkanlı parlamenter sistem”, “zayıflatılmış 

parlamentarizm” gibi kavramlar önerilmiştir.
4
 Bu tanımlama girişimlerinin 

gösterdiği gibi, 1982 Anayasasının benimsediği hükümet sistemi, 

parlamentarizm ile yarı-başkanlık arasında yer alan kendine özgü, melez bir 

modeldir. Bu melez yapı içinde, özellikle devlet başkanı ile parlamento 

çoğunluğunun farklı siyasi eğilimlerde olmaları halinde, devlet başkanı ile 

bakanlar kurulunun, hatta parlamento çoğunluğunun çatışma içine girmesi 

oldukça muhtemel görünmektedir. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 

Refah Yol hükümetinin yaşadığı ikileşme bu niteliktedir. Benzer şekilde 10. 

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile AnaSol D hükümeti ve ardından 

AKP hükümetinin yaşadığı çatışma da aynı mahiyettedir.  

Cumhurbaşkanına tanınan güçlü yetkiler, devlet başkanının sadece 

muhalif siyasi eğilimdeki parlamento çoğunlukları ve hükümetlerle değil; 

kimi hallerde, kendisiyle paralel siyasi görüşlerdeki başbakanlarla da çatışma 

yaratabilecek niteliktedir. Örneğin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 

Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu 1989-1993 yılları arasındaki dönem, 

bu tür gerilimlere sahne olmuştur. Gerek Turgut Özal gerekse Süleyman 

Demirel, merkezin sağındaki siyaset geleneğini izleyen politikacılar 

oldukları halde; bu iki lider arasındaki kişilik çatışması, yürütme gücünün ve 

devlet hayatının kilitlenmesine yol açmıştır. Benzer şekilde Cumhurbaşkanı 

Abdullah Gül ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasında siyasi görüşleri 

yönünden önemli bir ayrılık bulunmamaktadır. Buna rağmen bu iki aktör 

arasındaki üslup farkı, ender de olsa gergin diyaloglara yol açmıştır.
5
  

                                                             
4 Bu tartışmalar için bknz., Özbudun, a.g.e., 2012, s.349-355; Kemal Gözler, Türk Anayasa 
Hukuku Dersleri, Ekin Yayınevi, Bursa, 2010, s. 291-303; Serap Yazıcı, Başkanlık ve Yarı-
başkanlık Sistemleri: Türkiye İçin Bir Değerlendirme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2011, s.124-155; Bakır Çağlar, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Demokrasi”, 
Anayasa Yargısı 7, Ankara, 1990, s. 104-105. 
5 29 Ekim 2012’de Ana Muhalefet partisi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının düzenledikleri 
alternatif Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Gül’ün Anayasanın 
104. maddesinin kendisine sunduğu yetkiyle, Ankara Valisini uyaran sözleri, Başbakan 
Erdoğan’ın yürütmenin yetkili kanadının Bakanlar Kurulu olduğunu hatırlatan sert 
ifadeleriyle sonuçlanmıştır. Erdoğan’ın açıklaması şöyledir: “Gül böyle bir talimat verdi mi 
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21.10.2007’de yapılan halkoylamasını takiben yürürlüğe giren anayasa 

değişikliğinin gereği olarak, Ağustos 2014’de 12. Cumhurbaşkanının halk 

tarafından seçilecek olması, cumhurbaşkanlığı makamının devlet hayatındaki 

manevi rolünü daha da güçlendirecektir. Bu nedenle, yürütmenin iki unsuru 

arasında ortaya çıkacak görüş ayrılıklarının, daha sert bir çatışma ortamına 

zemin hazırlayacağı tahmin edilebilir. Bu tür bir çatışmanın uzun süre devam 

etmesi ise, devlet hayatında, geçmişe kıyasla daha ciddi kilitlenmelere yol 

açabilecektir. Oysa yürütme organının iki unsuru arasında çatışma 

yaşanması, yarı-başkanlık sistemine özgü bir meseledir. Bu nedenle, yarı-

başkanlık sistemleri bu tür çatışmaların, yasama yürütme ilişkilerini 

kilitlemesini önlemek amacıyla, halkın seçtiği cumhurbaşkanına 

parlamentoyu fesih yetkisi sunmaktadır. Cumhurbaşkanına sunduğu geniş 

yetkiler dolayısıyla parlamentarizmden uzaklaşan 1982 Anayasası, 2007 

anayasa değişikliği ile yarı-başkanlık sistemine bir adım daha yaklaşmış; 

ancak bu sistemin asli unsurlarından olan parlamentoyu fesih yetkisini 

cumhurbaşkanına tanımamıştır. Köklü bir anayasal reformla ıslah edilmediği 

takdirde, bu melez hükümet modelinin, ilerleyen yıllarda, geçmişe kıyasla 

daha ciddi sorunlar yaratabileceğini tahmin etmek güç değildir.  

Güçlü cumhurbaşkanlığı modelinden kaynaklanan sorunları çözmek 

amacıyla iki yöntem önerilebilir. Bu yöntemlerden biri ve ideal olanı, 

cumhurbaşkanının yetkilerini sembolik ve törensel konularla sınırlayan; 

böylece, klasik parlamentarizme geri dönen bir anayasa değişikliğini kabul 

etmektir. Ne var ki Başbakan Tayyip Erdoğan’ın asıl düşüncesinin başkanlık 

sistemine geçiş gibi radikal bir değişiklik olduğu dikkate alındığında, lideri 

                                                                                                                                               
bilmiyorum. Cumhurbaşkanının barikatı kaldırın talimatı vereceğine inanmıyorum. Çift başlı 
yönetimle bugüne kadar getirmedik. Eğer bu ülkede bir başkanlık sistemi arzu ediliyorsa ben 
bundan yanayım. Bir başkanlık sistemi gelir o zaman böyle tartışmalar olmaz. Benim görev 
alanım belli, cumhurbaşkanının görev alanı belli.” http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-
siyaset/erdogan-ve-gul-arasinda-barikat-atismasi-bu-ulkede-cift-basli-yonetim-olmaz-haberi . 
Cumhurbaşkanı Gül ise Başbakan Erdoğan’ın tepkisini şu sözlerle cevaplamıştır: “Tabii 
yanlış anlamalara falan hiç gerek yok. Herkesin gayet dikkatli bir şekilde ne konuştuğumuza 
bakması lazım. Önce tabii Cumhurbaşkanı olarak Cumhuriyet Bayramı'nın bütün ülkede 
nezih bir şekilde kutlanmasıyla ilgili yetkililerin dikkatini çekmemden daha doğal bir şey 

olmaz. Ayrıca çift başlılık gibi bir şey de olmaz. Memleket idaresinde, ülke idaresinde çift 
başlılık doğru da değildir. Böyle bir şey zaten söz konusu da değildir. Anayasamız, mevcut 
kanunlarımız hepimizin yetki ve görevlerini, sorumluluklarını zaten açıkça belirtmiştir. Bu 
bakımdan hepimizin yanlış anlamalara fırsat vermemesi gerektiği kanaatindeyim.” 
http://haber.ekolay.net/haber/G%C3%BClden-Erdo%C4%9Fana-%C3%A7ift-
ba%C5%9Fl%C4%B1l%C4%B1k-cevab%C4%B1/3/1061144.aspx. Böylece düalist 
yürütme-monist yürütme tartışmaları bir kez daha gündeme taşınmıştır. 

http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-ve-gul-arasinda-barikat-atismasi-bu-ulkede-cift-basli-yonetim-olmaz-haberi
http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/erdogan-ve-gul-arasinda-barikat-atismasi-bu-ulkede-cift-basli-yonetim-olmaz-haberi
http://haber.ekolay.net/haber/G%C3%BClden-Erdo%C4%9Fana-%C3%A7ift-ba%C5%9Fl%C4%B1l%C4%B1k-cevab%C4%B1/3/1061144.aspx
http://haber.ekolay.net/haber/G%C3%BClden-Erdo%C4%9Fana-%C3%A7ift-ba%C5%9Fl%C4%B1l%C4%B1k-cevab%C4%B1/3/1061144.aspx
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bulunduğu AKP’nin klasik parlamentarizme dönüş yönündeki bir anayasal 

reformu desteklemesi muhtemel görünmemektedir. İkinci yöntem ise 

cumhurbaşkanını seçme yetkisini halka tanıyan 2007 anayasa değişikliği ile 

parlamentarizmden bir adım daha uzaklaşan hükümet sistemini, 

cumhurbaşkanına parlamentoyu fesih yetkisi tanıyarak yarı-başkanlık 

sistemine dönüştürmektir. İlkine kıyasla bugünkü parlamento çoğunluğunun 

desteklemesi daha muhtemel olan bu değişiklik, yürütmenin iki unsuru 

arasında gelecekte ortaya çıkması muhtemel çatışmaların, devlet hayatını 

kilitlemesi sonucunu ortadan kaldıracaktır. Ne var ki, bu tür bir değişiklik de 

Başkanlık ve Yarı-Başkanlık Sistemleri Türkiye İçin Bir Değerlendirme 

başlıklı çalışmamda belirttiğim gibi, anayasal sisteme, hükümet istikrarını 

tehdit eden yeni bir unsur eklemek anlamına gelecektir. Üstelik 

cumhurbaşkanına fesih yetkisi tanıyacak anayasa hükmüne süre sınırı 

eklenmediği takdirde, fesih yetkisinin istikrarsızlığı teşvik eden rolü daha da 

güçlenebilecektir. Nitekim 1958 Fransız Anayasası, fesih yetkisinin sık 

aralıklarla kullanılmasının yaratması muhtemel hükümet istikrarsızlığı 

sorununu önlemek amacıyla, bu yetkiyi 12. maddesiyle süre yönünden 

sınırlamıştır. Anayasanın 12. maddesi şöyledir: “Cumhurbaşkanı, Başbakan 

ve Meclis Başkanlarının görüşünü aldıktan sonra Millet Meclisini 

feshedebilir. Fesihten en az yirmi, en çok kırk gün sonra genel seçimler 

yapılır. (…) Bu seçimi izleyen yıl içinde yeni bir fesih yapılamaz.” Oysa 

yarı-başkanlık sisteminin prototipi olan Weimar Cumhuriyetinde bu yetkinin 

sık olarak kullanılması, ciddi bir hükümet istikrarsızlığı sorunu yaratmıştır. 

Bu nedenle yarı-başkanlık sistemine geçişi sağlayan bir anayasa değişikliği 

tercih edildiği takdirde, cumhurbaşkanlığına tanınan fesih yetkisinin, 

Fransa’da olduğu gibi süreyle sınırlanması, hükümet istikrarının bir ölçüde 

korunmasını sağlayabilecektir. 

2) Güçlü Cumhurbaşkanlığı, Yetkide ve Sorumlulukta Paralellik 

İlkesinin İhlali 

1982 Anayasasının güçlü bir cumhurbaşkanlığı yanında, parlamenter 

sistemin mekanizmalarını muhafaza etmesi, kamu hukukunun temel 

ilkelerinden olan yetkide ve sorumlulukta paralellik ilkesiyle de 

bağdaşmamaktadır. Bu ilkeye göre, kamu gücünü kullanmaya yetkili olan 

organ ve makamlar, kullandıkları yetkilerden doğan hukuki sorumluluğu da 

üstlenmek zorundalardır. Diğer bir deyişle, yetkinin varlığı, aynı zamanda 

sorumluluk üstlenmeyi de gerektirmektedir. Bu bakış açısının doğal sonucu 
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olarak sorumsuzluk, ancak yetkisizlikle birleşebilecektir. Nitekim klasik 

parlamenter sistemlerde devlet başkanlarının yetkisiz olmaları, onların aynı 

zamanda sorumsuz olmalarını da gerektirmektedir. Bu sistemlerde, yürütme 

alanında yetkili olan bakanlar kurulu ise sahip olduğu yetkinin gereği olarak, 

hukuki ve siyasi sorumluluğu da üstlenmektedir.  

1982 Anayasası ise 104. maddesiyle ve diğer düzenlemeleriyle, 

cumhurbaşkanını geniş yetkilere sahip kılmıştır. Buna karşılık Anayasa 105. 

maddeyle cumhurbaşkanının sorumsuzluğu esasını benimsemiştir. Bu hükme 

göre: “Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili 

bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen 

işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; 

bu kararlardan Başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Cumhurbaşkanının 

resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, 

yargı mercilerine başvurulamaz.” Böylece Anayasa, kamu hukukunun temel 

ilkelerinden olan yetkide ve sorumlulukta paralellik ilkesiyle de çelişen 

anormal bir yapı yaratmıştır. Bu anormal yapı içinde cumhurbaşkanları, 

siyasi tercihleri gerekçesiyle veya kişisel nedenlerle, hükümet ve parlamento 

çoğunluğunu bypass eden teşebbüslerde bulunsalar dahi, kendilerini devlet 

hayatını kilitleyen bu tutumlarından dolayı sorumlu ve hesap verir kılma 

olanağı bulunmamaktadır. Buna karşılık, yürütme alanında izlenen 

politikaların hukuki ve siyasi sorumluluğunu üstlenen ve bu politikalar 

nedeniyle halka hesap vermek zorunda olan bakanlar kurulu ise 

cumhurbaşkanlarının manipülasyonları nedeniyle uygulamada yetkisiz hale 

gelmektedir. Böylece yetkide ve sorumlulukta paralellik ilkesi ortadan 

kalkmaktadır. Bu, aynı zamanda her siyasal aktörün, kullandığı yetkilerden 

dolayı sorumlu ve hesap verir olmasını gerektiren temsili demokrasi ve 

hukuk devletiyle de bağdaşmayan sonuçlar yaratmaktadır. 

1982 Anayasasının yapımı süreci incelendiğinde, Danışma Meclisi 

üyelerinden Kemal Dal’ın bu hususa işaret ettiği; ancak, anayasa taslağına 

nihai şekli verilirken kendisinin bu görüşlerinin dikkate alınmadığı 

anlaşılmaktadır. Dal’ın bu konudaki görüşleri şöyledir: “Cumhurbaşkanının 

görev ve yetkilerini düzenleyen maddelerde geniş ölçüde, normal 

parlamenter sistemde bulunmayan birtakım yetkiler, bu Tasarıda mevcuttur. 

(…) 12 Eylülden sonra içine girdiğimiz duruma göre Cumhurbaşkanına bazı 

yetkilerin verilmesi söz konusudur. (…) Ama bu verdiğimiz bir kısım 

yetkiler doğrudan doğruya icra yetkileri niteliğindedir. Bir kısmı, tarafsız 
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Cumhurbaşkanına ait yetkiler olmakla beraber, bir kısım yetkiler de icra 

yetkileri niteliğindedir. Yani hükümete, parlamentodan güvenoyu almış olan 

hükümete ait olan yetkileri, tarafsız bir Cumhurbaşkanına kullandırma 

durumunda kalıyoruz. Bu bakımdan sakıncaları vardır getirdiğimiz 

düzenlemenin. (…) [P]arlamentodan güvenoyu almış bir Bakanlar Kurulu, 

acaba Cumhurbaşkanı bu yetkilere sahip olduğu takdirde, hangi programı 

uygulayacaktır ve bu programı uygulamaya kalktığı zaman 

Cumhurbaşkanıyla karşı karşıya gelmeyecek midir? Bir uyuşmazlığı ortadan 

kaldıralım derken, bir başka uyuşmazlığın ortaya çıkmasına neden oluyoruz. 

Siyasî mekanizmada ortaya çıkacak olay şudur: Bir siyasî partinin lideriyle, 

bütün kadrosuyla seçildiğini ve millete vaat ettiği programı uygulamak üzere 

parlamentoda çoğunluk aldığını düşünelim. Lideriyle parlamentoya geldi; bir 

numaralı lider olarak, devletin bütün icra gücünü elinde tutan bir makam 

durumuna gelmesinden daha tabiî ve normal bir şey yoktur, parlamenter 

sistemlerde böyledir; normal olarak başbakan olması lazımdır; ama 

getirdiğimiz düzenlemede Cumhurbaşkanı birinci plandadır. Yani, devletin 

güçlü insanı Cumhurbaşkanıdır. (…) Parlamenter sistemde 

Cumhurbaşkanının millet tarafından seçilmesi aykırı değildir; seçilebilir, 

ama bağımsız, tarafsız bir Cumhurbaşkanına, icraya ait bir sürü yetkiler 

verdiğiniz takdirde, birtakım sakıncaların ortaya çıkacağını şimdiden sayın 

üyelere hatırlatmak isterim.”
6
  

3) Güçlü Cumhurbaşkanının Yargı Düzenindeki Vesayet Rolü  

1982 Anayasası, cumhurbaşkanına sadece yürütme alanında değil; aynı 

zamanda, yargı alanında da geniş yetkiler tanımıştır. 104. maddeye göre 

cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte 

birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı 

vekilini, Askerî Yargıtay üyelerini, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi 

üyelerini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini seçme yetkisine 

sahiptir. Bu yetkiler aracılığıyla cumhurbaşkanı, yargı organının yapısı ve 

işleyişi üzerinde belirleyici olan en güçlü aktör haline gelmiştir. Bu ise bir 

yönüyle yargının tarafsızlığı ve bağımsızlığını zayıflatan sonuçlar 

yaratmakta; diğer yönüyle cumhurbaşkanlığını gerçek bir vesayet makamına 

dönüştürmektedir. Böylece cumhurbaşkanları, üyelerinin belirlenmesinde 

etkili oldukları yargı kuruluşları aracılığıyla parlamento çoğunlukları ve 

                                                             
6 Danışma Meclisi Tutanakları Dergisi, Cilt 9, s. 382-383. 
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hükümetlerin iradelerini, siyasal yerindelik yönünden kontrol etme imkânı 

bulmaktadır.  

Anayasanın 146. maddesi, ilk metninde, Anayasa Mahkemesinin 11 asıl 

4 yedek üyeden oluşacağını düzenlemekte; asıl ve yedek üyelerin seçiminde 

tüm yetkiyi cumhurbaşkanına tanımaktadır. 146. maddenin ilk metnine göre 

cumhurbaşkanı, 3 asıl 1 yedek üyeyi doğrudan doğruya; 8 asıl 3 yedek üyeyi 

ise çeşitli kurumların gösterdikleri adaylar arasından dolaylı olarak 

seçmektedir. Bu nedenle cumhurbaşkanının, Anayasa Mahkemesinin üye 

kompozisyonunun belirlenmesinde en güçlü aktör olduğu söylenebilir. Bu, 

her şeyden önce Anayasa Mahkemesini demokratik meşruiyetten yoksun 

bırakan bir sonuç yaratmıştır. Oysa özel yetkili anayasa yargısı modeline yer 

veren örnekler incelendiğinde, bu örneklerin hemen hepsinde, Anayasa 

Mahkemesi üyelerinin seçiminde parlamentolara geniş yetkiler tanındığı; 

böylece, anayasa yargısının halkın iradesiyle ilişkilendirildiği görülmektedir. 

Örneğin 16 üyeden oluşan Alman Anayasa Mahkemesinin üyelerinin tümü, 

8’i Bundestag, 8’i Bundesrat olmak üzere parlamento tarafından 

seçilmektedir. 12 üyeden oluşan Belçika Anayasa Mahkemesinin 6 üyesinin 

Walon, 6 üyesinin Flaman olması şartıyla, bu üyeleri seçme yetkisi 

Temsilciler Meclisi ile Senato arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. 

Macaristan Anayasa Mahkemesinin toplam 11 üyesi, Parlamentonun hukuk, 

idare ve yargı komisyonları tarafından seçilmektedir. Polonya Anayasa 

Mahkemesinin toplam 15 üyesi, Parlamento tarafından seçilmektedir. 

1982 Anayasasının, Anayasa Mahkemesi üyelerinin tamamını seçme 

yetkisini cumhurbaşkanına tanımasının diğer sonucu ise cumhurbaşkanlığını 

bir tür vesayet organına dönüştürmesidir. Böylece cumhurbaşkanları, 

kanunların anayasaya uygunluk denetimini yapmak, siyasi partilerin 

kapatılması istemiyle açılan davalara bakmak ve Yüce Divan yargılaması 

yapmak gibi çok önemli yetkilere sahip olan Anayasa Mahkemesi üyelerinin 

belirlenmesinde tek güç haline gelmiştir.
7
  

                                                             
7 Nitekim Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi Başkanı sıfatıyla, Yüksek Mahkemenin 

36. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 1998’de ve 38. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla 2000’de 
yaptığı konuşmalarda, 1982 Anayasasının, cumhurbaşkanına yargı alanında tanıdığı geniş 
yetkileri eleştirmiştir. Sezer’in 1998’deki eleştirilerini büyük ölçüde tekrarladığı 2000 
yılındaki sözleri şöyledir: “Anayasa'nın 104. maddesinin (c) bendine göre, Cumhurbaşkanı, 
Anayasa Mahkemesi, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Hakimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulu üyelerini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Vekilini kendisine 
sunulan adaylar arasından, Danıştay üyelerinin dörtte birini doğrudan seçer ve atar. 
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12.9.2010 tarih 5982 sayılı Kanunun 146. maddede yaptığı değişiklikle, 

Anayasa Mahkemesi üyelerinin sayısı 17’ye çıkarılmış; yedek üyelik statüsü 

sona erdirilmiştir. Öte yandan bu değişiklikle, 17 üyeden 3’ünü seçme 

yetkisi TBMM’ne tanınmıştır. Bu, ilk bakışta Anayasa Mahkemesinin 

demokratik meşruiyetini güçlendiren, olumlu bir adım olduğu izlenimini 

vermektedir. Ancak yapılan değişikliğe rağmen, 17 üyeden 14’ünü seçme 

yetkisi cumhurbaşkanına ait olmaya devam etmektedir. Bu yüzden 2010 

değişikliğinin, Anayasa Mahkemesinin üye kompozisyonunun 

belirlenmesinde cumhurbaşkanına tanınan yetkiyi zayıflattığını öne sürme 

olanağı bulunmamaktadır.  

Öte yandan Anayasa, 155. maddenin 3. fıkrasıyla Danıştay üyelerinin 

dörtte birini seçme yetkisini de cumhurbaşkanına tanımıştır. Danıştay 

üyelerinin dörtte üçünü seçme yetkisi ise Hakimler ve Savcılar Yüksek 

Kurulu’na (HSYK) aittir. Aşağıda inceleneceği gibi, HSYK üyelerinin 

belirlenmesinde de Anayasa, nihai olarak, cumhurbaşkanını yetkili kılmıştır. 

Bu nedenle cumhurbaşkanının HSYK üyelerinin belirlenmesindeki yetkisi 

aracılığıyla, Danıştay üyelerinin dörtte üçünün seçiminde de dolaylı rolü 

olduğu düşünülebilir.  

Anayasanın bu düzenlemeleri birlikte değerlendirildiğinde, 

cumhurbaşkanları, üye kompozisyonunu belirledikleri Anayasa Mahkemesi 

aracılığıyla parlamento çoğunluklarının yasama yetkilerini, Danıştay 

aracılığıyla da hükümetlerin yürütmeye ait tasarruflarını kendi siyasi 

tercihlerine uymamaları nedeniyle engelleyebilecek; böylece, anayasal 

düzenin en güçlü politika belirleyicisi haline gelebileceklerdir. Nitekim 

hükümetlerle çatışma içinde olan cumhurbaşkanlarının geçmişte bu yöntemi 

uyguladıkları bilinmektedir. Bu ise, parlamenter demokrasi ve hukuk devleti 

esaslarıyla bağdaşmayan, gerçek bir vesayet düzeninin varlığına işaret 

etmektedir.  

                                                                                                                                               
Anayasa'ya göre, Cumhurbaşkanı, yalnız ‘yürütme organı’ içinde değil, tüm devlet yapısında 
üstün bir konuma ve önemli yetkilere sahip bulunmaktadır. Yasaların iptali isteminde de 
bulunabileceğinden Anayasa'ya uygunluğun yargısal denetiminde de önemli bir yetkiye 

sahiptir. Ancak, Anayasa'nın 104. maddesinde Cumhurbaşkanına verilen yetkiler, parlamenter 
demokrasinin sınırlarını aşmaktadır. Oysa, demokratik devlet düzeninde, ulusal iradeyi temsil 
eden parlamento dışında sorumsuz bir Cumhurbaşkanının yönetimi paylaşması ve tek başına 
önemli yetkiler kullanması kabul edilemez. Açabileceği bir iptal davasına bakacak olan 
Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini yürütme organının başı olan, Cumhurbaşkanının seçmesi 
hukuk devleti ilkesinin gereklerinden olan yargı bağımsızlığıyla bağdaşmamaktadır.” 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=content&id=43 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=content&id=43
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Anayasanın HSYK’nu düzenleyen 159. maddesinin ilk metnine göre, 

Kurulun 5 asıl 5 yedek üyesinin belirlenmesinde de cumhurbaşkanının 

dolaylı bir rolü mevcuttur. Cumhurbaşkanı, 3 asıl 3 yedek üyeyi Yargıtay’ın, 

2 asıl 2 yedek üyeyi Danıştay’ın her boş yer için belirlediği üçer aday 

arasından seçmektedir. Böylece, hâkim ve savcıların bireysel 

bağımsızlıklarının güvencesi olması gereken bu önemli kuruluşun üye 

kompozisyonunun belirlenmesinde nihai yetki cumhurbaşkanına tanınmıştır. 

12.9.2010 tarih 5982 sayılı Kanunun 159. maddede yaptığı değişiklikle, 

HSYK’nun üye kompozisyonu ve üyelerin seçiminde izlenen yöntemin 

önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Değişik 159. maddeye göre: 

“Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yirmi iki asıl ve on iki yedek üyeden 

oluşur; üç daire halinde çalışır. Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet 

Bakanlığı Müsteşarı Kurulun tabiî üyesidir. Kurulun, dört asıl üyesi, 

nitelikleri kanunda belirtilen; yükseköğretim kurumlarının hukuk, dallarında 

görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından Cumhurbaşkanınca, üç 

asıl ve üç yedek üyesi Yargıtay üyeleri arasından Yargıtay Genel Kurulunca, 

iki asıl ve iki yedek üyesi Danıştay üyeleri arasından Danıştay Genel 

Kurulunca, bir asıl ve bir yedek üyesi Türkiye Adalet Akademisi Genel 

Kurulunca kendi üyeleri arasından, yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf 

olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı 

hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca, üç asıl ve iki 

yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri 

yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından idarî yargı hâkim ve 

savcılarınca, dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.” 

Görüldüğü gibi bu değişiklikle cumhurbaşkanı, 22 asıl 12 yedek üyeden 

oluşan HSYK’nun sadece 4 asıl üyesini seçme yetkisine sahiptir. Bu nedenle 

2010 Anayasa değişikliğinin, cumhurbaşkanının Kurulun üye 

kompozisyonunun belirlenmesindeki rolünü önemli ölçüde zayıflattığı 

söylenebilir.  

4) Vesayet Rolünü Güçlendiren Diğer Düzenlemeler 

1982 Anayasasının cumhurbaşkanlığını bir tür vesayet makamına 

dönüştüren düzenlemeleri,  bu Anayasanın yüksek yargı kuruluşlarına ve 

HSYK’na ilişkin hükümlerinden ibaret değildir. İlk kez bu Anayasayla 

yaratılan Devlet Denetleme Kurulu (DDK)  ve YÖK üzerinde 

cumhurbaşkanına tanınan yetkiler de bu makamın vesayetçi rolünü 

güçlendirmiştir. Anayasanın Devlet Denetleme Kurulunu düzenleyen 108. 
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maddesi şöyledir: “İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli 

şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, 

Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, 

Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve 

sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 

türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her 

düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle 

vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. Silahlı 

Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı 

dışındadır. Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, 

kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından, Cumhurbaşkanınca atanır. 

Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük 

işleri, kanunla düzenlenir.” Görüldüğü gibi Anayasa, DDK üyelerini atama 

ve Kurulu harekete geçirme yetkisini cumhurbaşkanına tanımıştır.  

1982 Anayasası, yükseköğretim kurumları üzerinde merkezi bir kontrol 

sağlamak amacıyla yarattığı Yükseköğretim Kurulu üzerinde de 

cumhurbaşkanına önemli yetkiler sunmuştur. Anayasanın Kurulu düzenleyen 

131. maddesinin ilk metni şöyledir: “Yükseköğretim kurumlarının 

öğretimini planlamak, düzenlemek, yönetmek, denetlemek, yükseköğretim 

kurumlarındaki eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerini 

yönlendirmek, bu kurumların kanunda belirtilen amaç ve ilkeler 

doğrultusunda kurulmasını, geliştirilmesini ve üniversitelere tahsis edilen 

kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak ve öğretim 

elemanlarının yetiştirilmesi için planlama yapmak maksadı ile 

Yükseköğretim Kurulu kurulur. Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, 

Bakanlar Kurulu ve Genelkurmay Başkanlığınca seçilen ve sayıları, 

nitelikleri, seçilme usulleri kanunla belirlenen adaylar arasından rektörlük ve 

öğretim üyeliğinde başarılı hizmet yapmış profesörlere öncelik vermek sureti 

ile Cumhurbaşkanınca atanan üyeler ve Cumhurbaşkanınca doğrudan 

doğruya seçilen üyelerden kurulur. Kurulun teşkilatı, görev, yetki, 

sorumluluğu ve çalışma esasları kanunla düzenlenir.” Maddenin 2. fıkrasıyla 

Genelkurmay Başkanına tanınan Kurula üye atama yetkisi, 7.5.2004 tarih 

5170 sayılı Kanunla ilga edilmiştir. 2547 Sayılı Kanunun YÖK’ün üye 

kompozisyonu ve üyelerin seçiminde izlenen yöntemi düzenleyen 6. 

maddesinin b bendine göre, cumhurbaşkanı 21 üyeden oluşan Kurulun 7 

üyesini doğrudan doğruya, 7 üyesini ise Üniversitelerarası Kurulun 

göstereceği adaylar arasından seçmekle yetkilendirilmiştir. Böylece, ülkenin 
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yükseköğretim sistemi üzerinde güçlü yetkilere sahip kılınan YÖK de büyük 

ölçüde cumhurbaşkanının kontrolüne sunulmuştur.  

5) Güçlü Cumhurbaşkanlığı, Devlet Elitleri ile Parlamento 

Çoğunlukları Arasındaki Çatışma 

1982 Anayasasını hazırlayanların, cumhurbaşkanlığına böylesine güçlü 
yetkiler sunmalarının nedeni, bu makama asker-sivil devlet elitlerinin 

onaylayacağı bir kişinin seçileceğini varsaymalarıdır.  Turgut Özal’ın 

seçimi, anayasa koyucunun bu beklentisiyle bağdaşmadığı halde, bu seçim, 

siyaset sürecini kesintiye uğratacak herhangi bir krizle veya müdahaleyle 
sonuçlanmamıştır. Buna karşılık 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 

seçimi süreci, Türkiye’nin anayasal tarihinde benzeri olmayan, çok boyutlu 

bir çatışmaya yol açmıştır. Bu süreçte Abdullah Gül’ün adaylığını 
destekleyen AKP çoğunluğu, ana muhalefet partisi, parlamentoda temsilcisi 

bulunan diğer partiler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Anayasa 

Mahkemesi ile bir çatışma içine girmiştir. Abdullah Gül’ün 

cumhurbaşkanlığına adaylığının ilk tur oylamasının yapıldığı 27.04.2007’de 
TSK, Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yayınladığı bir bildiriyle 

sürece dâhil olmuştur. Bu bildirinin ilgili bölümü şöyledir: “Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin çağdaş bir demokrasi olarak, huzur ve istikrar içinde 
yaşamasının tek şartının, devletin Anayasamızda belirlenmiş olan temel 

niteliklerine sahip çıkmaktan geçtiği şüphesizdir. (…) Son günlerde, 

Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorun, laikliğin tartışılması 
konusuna odaklanmış durumdadır. Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri 

tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı 

Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur. Ayrıca, 

Türk Silahlı Kuvvetleri yapılmakta olan tartışmaların ve olumsuz yöndeki 
yorumların kesin olarak karşısındadır, gerektiğinde tavrını ve davranışlarını 

açık ve net bir şekilde ortaya koyacaktır. Bundan kimsenin şüphesinin 

olmaması gerekir. Özetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder 
Atatürk’ün, ‘Ne mutlu Türküm diyene!’ anlayışına karşı çıkan herkes 

Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı 

Kuvvetleri, bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan 
açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını 

muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir. 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”
8
   

Aynı gün, TBMM’nde yapılan ilk oylamanın Anayasaya aykırı olduğu 

iddiasıyla, Ana Muhalefet partisi tarafından Anayasa Mahkemesine bir 

                                                             
8http://tr.scribd.com/doc/99645/E-Muhtrann-tam-metni 

http://tr.scribd.com/doc/99645/E-Muhtrann-tam-metni


 244 

başvuru yapılmış; böylece, Anayasa Mahkemesi de krizin bir parçası haline 

getirilmiştir. Anayasa Mahkemesi, 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur 

oylamasının iptali istemiyle yapılan başvuruyu, görevsizlik ve yetkisizlik 

yönünden reddetmesi gerekirken, işlemin iptali yönünde karar vermiştir. 

Yüksek Mahkeme bu iptal kararını 1.5.2007’de kamuoyuna açıklamış, 

kararın gerekçesinin yayınlandığı 27.6.2007’ye kadar geçen sürede, 

cumhurbaşkanı seçiminin müteakip turlarını engellemek amacıyla, aynı 

zamanda yürütmenin durdurulmasına da hükmetmiştir. Mahkemenin kararı 

şöyledir: “Anayasa’nın 102. maddesinin ilk fıkrasında Cumhurbaşkanı’nın 

seçimi için öngörülen üçte iki çoğunluk, dava konusu Meclis kararına ilişkin 

birinci oylama yönünden hem toplantı hem de karar yetersayısını 

kapsamaktadır. Bu nedenle, İçtüzüğün 121. maddesinde de yapılan 

gönderme doğrultusunda aynı yetersayının benimsenmiş olduğunun kabulü 

gerekmektedir. Oysa TBMM’nin 27.4.2007 günlü, 96. Birleşiminde 11. 

Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili birinci oylamaya geçilmeden önce 

Cumhurbaşkanı seçiminde uygulanması gereken toplantı yetersayısının 

Anayasa’nın 96. maddesinde öngörülen toplantı yetersayısı olduğu Meclis 

kararıyla saptanmıştır. Böylece, Anayasa’nın 102. maddesine yapılan 

gönderme nedeniyle, Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin toplantı ve karar 

yetersayısının ilk oylamada TBMM üye tamsayısının üçte ikisini oluşturan 

367 olduğunu öngördüğü sonucuna varılan İçtüzüğün 121. maddesi dava 

konusu Meclis kararına ilişkin birinci oylama yönünden değiştirilerek 

toplantı yetersayısı konusunda, Anayasa’nın 96. maddesindeki genel kural 

doğrultusunda TBMM üye tamsayısının en az üçte birini oluşturan 184 oyun 

yeterli olduğu kabul edilmiştir. Toplantı ve karar yetersayısının ilk oylamada 

TBMM üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu bağlamda 367 olduğunu 

öngördüğü sonucuna varılan Anayasa’nın 102. maddesinin ilk fıkrası 

karşısında, bu çoğunluğun 184 olarak uygulanması sonucunu doğuran 

eylemli İçtüzük değişikliği niteliğindeki dava konusu TBMM Kararı, 

Anayasa’nın 102. maddesine aykırıdır. İptali gerekir. (…)Türkiye Büyük 

Millet Meclisi’nin eylemli içtüzük değişikliği niteliğinde olan 27.4.2007 

günlü, 96. Birleşiminde alınan 11. Cumhurbaşkanı’nın seçiminde 

gözetilmesi gereken toplantı yetersayısı ile ilgili kararı, 1.5.2007 günlü, 

E.2007/45, K.2007/54 sayılı kararla iptal edildiğinden, bu kararın, 

uygulanmasından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum 

ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın 

Resmi Gazete’de yayımlanacağı güne kadar YÜRÜRLÜĞÜNÜN 
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durdurulmasına, 1.5.2007 gününde OYBİRLİĞİYLE karar verilmiştir.”
9
 

Yüksek Mahkemenin bu kararı, Anayasanın çeşitli hükümleriyle 

çelişmektedir. Bu çelişkiler, aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

a) Her şeyden önce Anayasa, cumhurbaşkanının seçimi için nitelikli bir 

çoğunluk kuralına yer verdiği halde, bu kural cumhurbaşkanını seçmek üzere 

toplanan TBMM’nin toplantı yetersayısıyla değil, karar yetersayısı ile 

ilgilidir. Anayasanın bazı hükümlerinde özel bir karar yetersayısına yer 

verildiği görülmektedir. Buna karşılık Anayasa, hiçbir hükmünde özel bir 

toplantı yetersayısına yer vermemiştir. Bu nedenle TBMM hangi amaç için 

toplanırsa toplansın, toplantı yetersayısının mevcut olup olmadığı, 

Anayasanın 96. maddesinde yer alan kurala göre tespit edilmektedir. 

Anayasanın 96. maddesinin ilk metni şöyledir: “Anayasa’da başkaca bir 

hüküm yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte biri ile 

toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir; ancak karar 

yeter sayısı hiçbir şekilde üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az 

olamaz.” Nitekim Anayasa Mahkemesinin yukarıda aktardığımız kararını 

kamuoyuna açıkladığı günlerde Kemal Gözler, dünya anayasalarının toplantı 

ve karar yetersayılarını incelediği makalesinde şu tespitlerde bulunmuştur: 

“1982 Anayasasının 102’nci maddesinde öngörülen yetersayılar, ‘toplantı 

yetersayısı’ değil, ‘karar yetersayısı’dır. 102’nci maddede TBMM’nin kaç 

milletvekili ile toplanacağına ilişkin bir özel hüküm yoktur. Toplantı 

yetersayısına ilişkin bir özel hüküm olmadığına göre, toplantı yetersayısı, 

Anayasanın 96’ncı maddesinin ‘Anayasada başkaca bir hüküm yoksa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az üçte biri ile toplanır’ 

diyen birinci fıkrası hükmüne göre belirlenir. Yani Cumhurbaşkanının 

seçimi amacıyla TBMM’nin toplanabilmesi için en az 184 milletvekilinin 

Genel Kurulda bulunması yeterlidir.(…) Sadece 1982 Türk Anayasasında 

değil, (…) yabancı anayasalarda da cumhurbaşkanının seçimi için 

öngörülmüş bir ‘özel toplantı yetersayısı’ veya ‘nitelikli toplantı yetersayısı’ 

yoktur. (…) [Y]abancı ülkelerin anayasaları da, cumhurbaşkanlarının seçimi 

için, (…) ‘nitelikli karar yetersayıları’ öngörmüş, ancak aynı anayasalar, bu 

konuda bir ‘nitelikli toplantı yetersayısı’ öngörmemiştir. (…) Türk anayasa 

hukuku literatüründe 2007 yılına kadar ‘nitelikli toplantı yetersayısı’ 

                                                             
9 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2435&c
ontent= , Resmi Gazete, 27 Haziran 2007, S. 26565. 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2435&content
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=2435&content
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kavramı, hukuk kuralı olarak varlığını bir yana bırakınız, doktrinde kavram 

olarak dahi işitilmemiş bir kavramdır. (…) [B]iz gerek Fransızca, gerek 

İngilizce anayasa hukuku literatüründe şimdiye kadar ‘nitelikli toplantı 

yetersayısı (qualified quorum, quorum qualifié)’ diye bir kavrama 

rastlamadık. Bunlar göstermektedir ki ‘nitelikli toplantı yetersayısı’ kavramı 

Türkiye’de geçtiğimiz aylarda uydurulmuş bir kavramdır.”
10

  

Üstelik 1982 Anayasası döneminde, bu Anayasanın, sadece özel karar 

yetersayısı değil, aynı zamanda özel toplantı yetersayısına da yer verdiğini 

gösteren hiçbir örnek uygulama gerçekleşmemiştir. Bütün bu nedenlerle 

Anayasa Mahkemesinin, 102. maddenin 3. fıkrasında yer alan, “üye 

tamsayısının üçte ikisi” ifadesini sadece, bir karar yetersayısı olarak değil; 

aynı zamanda bir toplantı yetersayısı olarak da yorumlaması, Anayasanın 

sözüne ve ruhuna aykırıdır. Yüksek Mahkemenin kararını anayasaya 

aykırılığı açık olan bir argüman üzerine inşa etmesi, Anayasa Mahkemesinin 

o gün için parlamentodaki sandalye dağılımını dikkate alan, maksatlı bir 

tutumun eseridir. Böylece ilk iki oylama için toplantı yetersayısına sahip 

olan, ancak karar yetersayısına sahip olmayan AKP çoğunluğunun, üçüncü 

oylamada Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı seçmesi engellenmiştir. Oysa 

1989’da Turgut Özal, 2000’de Ahmet Necdet Sezer de ancak üçüncü 

oylamada cumhurbaşkanı seçilebildiği halde, bu seçimlerin ilk iki 

oylamasında özel bir toplantı yetersayısının mevcut olduğu şeklinde bir 

uygulamaya gidilmemiştir.  

Üstelik Anayasa Mahkemesinin Anayasanın 102. maddesine ilişkin bu 

yorumu, 1982 Anayasa koyucusunun cumhurbaşkanının seçimi sürecinde 

1961 Anayasası döneminde olduğu gibi herhangi bir tıkanma yaşanmaması 

yönündeki açık tercihiyle de bağdaşmamaktadır. Gerçekten Anayasanın 102. 

maddesi, cumhurbaşkanının seçimi için yapılan oylamalarda aşılması güç 

bariyerler yaratmak amacıyla değil; tam aksine, TBMM’ni otuz gün içinde 

sonuca ulaştıracak bir zihniyetle hazırlanmıştır. Nitekim 102. maddedeki bu 

teşvik edici formül sayesinde 8, 9 ve 10. Cumhurbaşkanlarının seçimi 

üçüncü oylamada, sorunsuz olarak tamamlanmıştır.    

b) Anayasa Mahkemesinin 27.04.2007’de yapılan ilk tur oylamayı iptal 

etmek amacıyla, Meclis İçtüzüğünün 121. maddesine yaptığı gönderme de 

                                                             
10 Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanının Seçimi Konusunda Bir Açıklama”, 
http://www.anayasa.gen.tr/cbnin-secimi-tgunlugu.htm 

http://www.anayasa.gen.tr/cbnin-secimi-tgunlugu.htm
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Yüksek Mahkemeyi haklı kılan bir gerekçe yaratmamakta; tam aksine, 

alınan kararın Meclis İçtüzüğü ve Anayasaya aykırı olduğunu 

göstermektedir. Meclis İçtüzüğünün 121. maddesi şöyledir: 

“Cumhurbaşkanı, Anayasanın 101 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşıyan 

adaylar arasından, Anayasanın 102 nci maddesi hükümlerine göre seçilir.” 

Görüldüğü gibi bu hüküm, cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili hiçbir özel 

kurala yer vermemekte; tam aksine, cumhurbaşkanı seçiminin Anayasanın 

101 ve 102. maddelerine göre yapılacağını teyid etmektedir. Zaten 

anayasanın üstünlüğü kuralı gereğince Meclis İçtüzüğünün, TBMM’nin 

herhangi bir faaliyeti için anayasaya aykırı bir kurala yer vermesi de 

mümkün değildir. Tüzüğün 121. maddesinin atıfta bulunduğu Anayasanın 

102. maddesi ise yukarıda değinildiği gibi, cumhurbaşkanı seçiminin ilk iki 

oylamasında üye tamsayısının üçte ikisi; üç ve dördüncü turlarda ise üye 

tamsayısının salt çoğunluğu şeklinde özel bir karar yetersayısına yer 

vermektedir. Bu tablo karşısında Meclis İçtüzüğünün 121. maddesine 

yapılan atıf, Anayasa Mahkemesinin sözü geçen kararına, beklenen 

meşruiyeti kazandırmamıştır.  

c) Kararda dikkat çeken bir başka husus, Meclis İçtüzüğünün 121. 

maddesiyle yapılan ilişkilendirme sonucu, 27.04.2007 tarihli ilk tur 

oylamanın, bir tüzük değişikliği olarak yorumlanmasıdır. Bu ise, Anayasanın 

parlamento kararlarını yargı denetimi dışında bırakan genel prensibini, 

hukuka uygun olmayan bir yöntemle aşma niyetinden kaynaklanmıştır. 

Gerçekten Anayasa, üç istisna hariç olmak üzere, parlamento kararlarını 

Anayasa Mahkemesinin yargı denetimine tâbi kılmamıştır. Bu istisnalar, 

Meclis İçtüzüğü düzenlemeleri, milletvekilliği statüsünün düşürülmesi ve 

dokunulmazlık güvencesinin kaldırılmasıdır. Görüldüğü gibi, 

cumhurbaşkanının seçimini sağlayan parlamento kararları bu istisnalar 

arasında yer almamaktadır. Bu nedenle, davacı Ana Muhalefet Partisi, 

cumhurbaşkanının seçimine ilişkin oylamayı Anayasa Mahkemesinin 

denetimine tabi kılmak amacıyla, Meclis İçtüzüğünün fiilen değiştirilmesi 

biçiminde bir argümana yer vermiş; Anayasa Mahkemesi de kararını, 

davacının, Anayasaya aykırılığı açık olan bu argümanı üzerine inşa etmiştir.   

d) Aynı kararda, Anayasa Mahkemesinin 01.05.2007’de iptal hükmünü 

kamuoyuna açıkladığı, gerekçenin yazımı zaman alacağından bu süre 

zarfında cumhurbaşkanı seçiminin müteakip oylamalarını engellemek için 

yürütmeyi durdurmaya da hükmettiği görülmektedir. Kararın bu kısmı da iki 
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nedenle Anayasaya aykırıdır. Anayasa 153/1. maddesinde “Anayasa 

Mahkemesinin kararları kesindir. İptal kararları gerekçesi yazılmadan 

açıklanamaz” hükmüne yer vermektedir. Oysa karar, 01.05.2007’de 

gerekçesiz olarak kamuoyuna açıklanmış, gerekçesi ise ancak 27.06.2007’de 

yayınlanmıştır. Öte yandan Anayasanın, Anayasa Mahkemesini düzenleyen 

146 vd. maddelerinde sadece iptal kararından söz edilmektedir. Bu 

maddelerin hiçbiri, Anayasa Mahkemesine, kendisine intikal eden 

uyuşmazlıklarda yürütmeyi durdurma kararı verme yetkisini tanımamıştır. 

Cumhuriyetin niteliklerini düzenleyen 2. maddenin içerdiği hukuk devleti 

ilkesi ise, devlet organ ve makamlarının ancak anayasanın kendilerine 

sunduğu yetkileri kullanabileceğini ifade etmektedir. Dahası, Anayasanın 

“Egemenlik”i düzenleyen 6. maddesi, hukuk devletinin gereği olan bu 

hususu somut bir kurala dönüştürmüştür. Bu maddenin 3. fıkrasına göre: 

“Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi 

kullanamaz.” Bu açıklamalar, Anayasa Mahkemesinin 01.05.2007’de verdiği 

yürütmeyi durdurma kararının da anayasaya aykırı olduğunu göstermektedir. 

Ancak Anayasa Mahkemesi ilk kez bu kararıyla değil, 1992’den başlayarak, 

pek çok kararında yürütmenin durdurulmasına hükmetmiştir. Şüphesiz 

Yüksek Mahkemenin uzunca bir süreden beri Anayasaya aykırı olarak 

yürütmenin durdurulmasına hükmetmesi, 01.05.2007 tarihli kararının 

yürütmenin durdurulmasını içeren hükmünü Anayasaya uygun hale 

getirmeyecektir.   

Anayasa Mahkemesinin bu kararı üzerine TBMM ise cumhurbaşkanının 

seçimi sürecine yönelik müdahalelere cevaben, 21.10.2007 tarih 5678 sayılı 

Kanunla Anayasanın, cumhurbaşkanının nitelikleri ve tarafsızlığını 

düzenleyen 101 ve seçimini düzenleyen 102. maddelerini değiştirerek, 

cumhurbaşkanını seçme yetkisini halka tanıyan köklü bir değişikliği kabul 

etmiştir. Değişik 101. maddeye göre: “Cumhurbaşkanı, kırk yaşını 

doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri 

veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk 

vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev 

süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. 

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya 

Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile 

mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli 

oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak 
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aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.”  

Değişik 102. maddeye göre: “Cumhurbaşkanı seçimi, 

Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; 

makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden 

altmış gün içinde tamamlanır. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların 

salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu 

çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci 

oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday 

katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş 

olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya 

seçilme yeterliğini kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın 

birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci 

oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde 

yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı 

seçilmiş olur. Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan 

Cumhurbaşkanının görevi devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin 

usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.” 

Cumhurbaşkanını seçme yetkisini halka tanıyan bu anayasa 

değişikliğinin kabulü de Türkiye’de cumhurbaşkanlığı temelinde ortaya 

çıkan tartışmaları sona erdirmemiştir. Bu kez Anayasanın 101 ve 102. 

maddelerinin ilk metnine göre 28.08.2007’de TBMM’nce 

cumhurbaşkanlığına seçilen Abdullah Gül’ün görev süresinin ne olduğu 

tartışmaları, kamuoyunun gündemini meşgul etmiştir. Bir grup anayasa 

hukukçusu, Abdullah Gül’ün görev süresinin, kendisinin 

cumhurbaşkanlığına seçildiği 28.08.2007’de yürürlükte olan Anayasanın 

101. maddesinin ilk metni gereğince 7 yıl olduğu ve aynı hüküm 

çerçevesinde ikinci bir kez daha bu makama seçilmesinin mümkün olmadığı 

görüşünü savunmuştur. Bazı anayasa hukukçuları ise Abdullah Gül’ün görev 

süresinin tespitinde, kendisinin cumhurbaşkanlığına seçildiği tarihte 

yürürlükte olan 101. maddenin ilk metninin değil, bu maddenin 31.05.2007 

tarih 5678 sayılı Kanunla değişik düzenlemesinin uygulanması gerektiği 

görüşünü öne sürmüştür. Bu grupta yer alan yazarlara göre, bir statünün 

devamı sırasında o statüyü düzenleyen hükümlerde yapılan değişiklikler, 

halen o statüyü sürdüren kişilere de uygulanacaktır. Diğer bir deyişle, sona 

ermemiş statüler bakımından hukuk devletinin temel kavramlarından olan 
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müktesep hak
11

 iddiasında bulunma olanağı yoktur. Bu nedenle Abdullah 

Gül’ün görev süresi 5 yıl olup, kendisinin ikinci bir kez daha seçilmesi 

mümkündür.
12

  

AKP çoğunluğu bu tartışmaları sona erdirmek ve 12. 

Cumhurbaşkanının seçimine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla, 

19.01.2012’de 6271 sayılı “Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu”nu kabul 

etmiştir. Kanunun Geçici 1. maddesinin ilk fıkrası şöyledir: “On birinci 

Cumhurbaşkanının görev süresi yedi yıldır.” İkinci fıkrası ise şu hükme yer 

vermektedir: “31.5.2007 tarihli ve 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten önce seçilen Cumhurbaşkanları, iki defa 

seçilememeleri kuralı dâhil, Anayasanın değişiklik öncesi hükümlerine 

tabidir.” 

Bu Kanunun kabulü de 11. Cumhurbaşkanının görev süresi üzerinde 

cereyan eden tartışmaları sona erdirmemiştir. 115 milletvekili, sözü geçen 

Kanunun Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine 

başvuruda bulunmuştur. Yüksek Mahkeme ise, 15.06.2012’de kamuoyuna 

açıkladığı kararında, Kanunun yukarıda aktardığımız Geçici 1. maddesinin 2. 

fıkrasını oybirliğiyle iptal etmiştir. Yüksek Mahkemenin iptal gerekçesi 

şöyledir:  

“Kanun’un geçici 1. maddesinin (2) numaralı fıkrasında 31.5.2007 

günlü, 5678 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce seçilen 

Cumhurbaşkanlarının iki defa seçilememeleri dâhil, Anayasa’nın değişiklik 

öncesi hükümlerine tabi oldukları belirtilmektedir. Kuralın temel olarak 

mevcut ve önceki cumhurbaşkanlarının bundan sonra yapılacak 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday gösterilmelerini engellemeyi 

amaçladığı anlaşılmaktadır. 5678 sayılı Kanun’la değiştirilen Anayasa’nın 

101. maddesinin ikinci fıkrasının bir kimsenin en fazla iki defa 

Cumhurbaşkanı seçilebileceğini düzenleyen hükmü, maddenin eski metninde 

yer alan bir kimsenin iki defa Cumhurbaşkanı seçilmesini yasaklayan kuralı 

ortadan kaldırmıştır. Yeni düzenleme Cumhurbaşkanı adayı olmaya ilişkin 

                                                             
11 Ergun Özbudun, a.g.e., 2012, s. 135-136. 
12 Kemal Gözler, “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır ve Bu Görev 
Süresi Kanunla Belirlenebilir mi?, http://anayasa.gen.tr/gorev-suresi.pdf . 

http://anayasa.gen.tr/gorev-suresi.pdf
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diğer koşulları taşıyanlara ikinci kez aday gösterilme hakkını tanımaktadır. 

Bu hak bakımından Anayasada mevcut ve önceki Cumhurbaşkanları 

açısından herhangi bir istisna öngörülmemiştir. Bu nedenle mevcut ve 

önceki Cumhurbaşkanlarının bu haktan yararlanmaları doğaldır. Ayrıca 

seçme ve seçilme hakkı Anayasa’nın 67. maddesinde vatandaşlar açısından 

bir temel hak olarak öngörülmüştür. Cumhurbaşkanı seçimlerinde aday olma 

ve oy verme hakkının da bu madde kapsamında temel bir hak olduğu 

konusunda bir kuşku bulunmamaktadır. Anayasa değişikliği ile kaldırılan iki 

defa Cumhurbaşkanı seçilme yasağının kanunla geçmişe dönük olarak 

uygulanabilir hale getirilmesi anayasa koyucunun bu konudaki iradesiyle 

bağdaşmamaktadır. Anayasada iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilme 

imkânının öngörülmesi mevcut ve geçmişte bu görevi yapmış olanların 

seçilme haklarını ileriye dönük olarak olumlu yönde etkileyen bir 

düzenlemedir. Anayasanın tanıdığı temel bir hakkın kanunla ortadan 

kaldırılması mümkün değildir. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa’nın 67. 

ve 101. maddelerine aykırıdır. İptali gerekir.” Böylece Kanunun Geçici 1. 

maddesinin ilk fıkrası gereğince 11. Cumhurbaşkanının görev süresinin 7 yıl 

olduğu ve kendisinin ikinci bir kez daha cumhurbaşkanı olarak seçilebileceği 

gibi daha önce hiçbir hukukçunun aklına gelmeyen yepyeni bir tablo ortaya 

çıkmıştır.
13

 

6) 19.01.2012 tarih 6271 sayılı Kanundan Doğan Diğer Sorunlar 

Anayasanın 5678 sayılı Kanunla değişik 101. maddesinin 3. fıkrası, 

cumhurbaşkanlığına aday gösterme yetkisini 20 milletvekiline ve son genel 

seçimlerde geçerli oyların toplam %10’unu alan siyasi partilere tanımıştır. 

19.01.2012 tarih 6271 sayılı cumhurbaşkanının seçimini düzenleyen 

Kanunun 7. maddesi de değişik 101. maddenin 3. fıkrasını hemen hemen 

tekrarlayan şu hükme yer vermektedir: “Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük 

Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi en 

az yirmi milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkündür. Her bir milletvekili 

ancak bir aday için teklifte bulunabilir. En son yapılan milletvekili genel 

seçimlerinde, aldıkları geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında, yüzde 

onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Her bir siyasi parti ancak bir 

aday için teklifte bulunabilir.” Görüldüğü gibi bu hüküm, Anayasanın 

                                                             
13 
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=100003
00&content= 

http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=10000300&content
http://www.anayasa.gov.tr/index.php?l=manage_karar&ref=show&action=karar&id=10000300&content
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değişik 101. maddesinden farklı olarak, “[h]er bir milletvekili ancak bir aday 

için teklifte bulunabilir” ve “[h]er bir siyasi parti ancak bir aday için teklifte 

bulunabilir” düzenlemesine yer vermiştir. 

Cumhurbaşkanını seçme yetkisini halka tanıyan anayasa değişikliği 

bağlamında üzerinde durulması gereken bir başka husus ise, bu değişiklik 

çerçevesinde Anayasanın 101. maddesinin ilk metninde yer alan 

“Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir” hükmünün ilga 

edilmemiş olmasıdır. Her şeyden önce, Türk anayasa düzenine ilk kez 1961 

Anayasasıyla dâhil olan bu kuralın, cumhuriyet esasına dayanan hiçbir 

parlamenter demokraside bir emsalinin olmadığını belirtmek gerekir. Kemal 

Gözler’in işaret ettiği gibi, parlamenter demokrasilerde yaygın olan, devlet 

başkanlığıyla bağdaşmayan görevlerin neler olduğunun anayasalarda açık 

olarak düzenlenmesidir. Yazarın tespit ettiği gibi, cumhurbaşkanlığı ile 

bağdaşmayan görevler, parlamento üyesi veya daha genel mahiyette seçilmiş 

herhangi bir makama üye olmama, kazanç teminine yönelik faaliyetlerde 

bulunmama gibi örneklerle sınırlıdır. 1929 Avusturya Anayasası, 

cumhurbaşkanının, halkın temsiline dayanan başka bir organda görev 

alamayacağını hükme bağlamaktadır. 1937 İrlanda Anayasası, parlamento 

üyesi olan bir kişinin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde, parlamentodaki 

üyelik statüsünün kendiliğinden sona ereceğini düzenlemektedir. 1929 

Avusturya, 1947 İtalyan ve 1975 Yunanistan Anayasaları, 

cumhurbaşkanlığının başka herhangi bir görevle bağdaşmayacağı konusunda 

bir hükme yer vermektedirler. 1949 Alman Anayasası ise cumhurbaşkanının 

hükümet veya parlamento üyesi olamayacağını düzenlemek yanında, kazanç 

temin eden herhangi bir faaliyette bulunmasını da yasaklamıştır. Benzer 

şekilde 1937 İrlanda Anayasası da cumhurbaşkanının kazanç sağlayacak 

faaliyetlerde bulunmasını yasaklamaktadır.
14

  

Türkiye’de ise 1961 Anayasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

cumhurbaşkanlığına parlamento ve hükümet üzerinde devlet seçkinleri adına 

bir tür vesayet denetimi yapma görevi izafe edildiğinden, bu bakış açısı 

çerçevesinde cumhurbaşkanlarının partiler üstü, hiçbir siyasi partiyle bağı 

olmayan kişiler olması gerektiği tasavvur edilmiştir. Bunun sonucunda 1961 

ve 1982 Anayasalarında cumhurbaşkanlığına seçilen kişinin varsa partisi ile 

ilişiğinin kesileceği kuralı yer almıştır. Böylece cumhurbaşkanlarının hiçbir 

                                                             
14 Kemal Gözler, Devlet Başkanları Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku İncelemesi, Ekin 
Kitabevi Yayınları, Bursa, 2001, s. 67-68. 
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siyasi tercihi olmayan, siyaset üstü bir varlık haline geleceği varsayılmıştır. 

Oysa tüm siyasi kariyerini belirli bir görüşe vakfeden bir kişinin, 

cumhurbaşkanlığına seçilmek ve partisinden istifa etmekle, siyasi 

tercihlerinden vazgeçeceğini beklemek gerçekçi değildir. Nitekim ne Turgut 

Özal ne Süleyman Demirel ne de Abdullah Gül, partilerinden istifa etmekle 

siyasi görüşlerini terk etmişlerdir. Dahası hiçbir siyasi partiye mensup 

olmayan Ahmet Necdet Sezer’in cumhurbaşkanlığına seçildiğinde, o güne 

kadar sahip olduğu dünya görüşünü terk ederek, mutlak bir tarafsızlıkla 

hareket ettiğini iddia etme olanağı da bulunmamaktadır. Türkiye’ye özgü 

olan bu kuralın, cumhurbaşkanını seçme yetkisini halka tanıyan değişik 101. 

madde çerçevesinde muhafaza edilmesi ise, seçim yarışının doğasıyla 

bağdaşmayan sonuçlar yaratacaktır.   

Gerçekten bu kural, halkın seçimi esasıyla birleştiğinde, adaylar 

arasında eşit yarış koşullarını ortadan kaldıran bir tablo yaratmaktadır. 

Böylece 11. Cumhurbaşkanı aday gösterildiği takdirde, 2014’de yapılacak 

cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılabilecektir. Ancak Anayasanın 101. 
maddesinin 4. fıkrasında muhafaza edilen ve 6271 sayılı Kanunun 4. 

maddesinin 5. fıkrasında tekrarlanan kural gereğince, kendisinin 28.08.2007 

itibariyle partisi ile ilişiği kesilmiştir. Bu nedenle 2014 cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde yarışacak tüm adayların, seçim sürecinde kendilerini 

destekleyecek parti örgütleri olabileceği halde; Abdullah Gül, bu süreci 

herhangi bir partinin örgütsel desteği olmaksızın, kişisel gayretleriyle 
sürdürmek zorunda kalacaktır.  

Üstelik bu, sadece, 12. Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde yarışacak 

adaylar arasında ortaya çıkması muhtemel bir sorun değildir. Aynı eşitsizlik 

tablosu, sonraki yıllarda cumhurbaşkanlığı makamında 5 yılı tamamladıktan 
sonra, ikinci kez bu makam için yarışacak olan adaylar yönünden de 

tekrarlanacaktır. Bu ise 6271 sayılı Kanunun demokrasinin temel 

unsurlarından olan, herkesin kamu makamları için eşit yarışma hakkına 
sahip olması gerektiği kuralıyla bağdaşmayan bir durumdur.  

Bu açıklamalar, 1982 Anayasasının geniş yetkilere sahip 

cumhurbaşkanlığı ile parlamentarizmi birleştiren hükümet sistemi tercihinin 

ne ölçüde sorunlu olduğunu göstermektedir. 2007’de kabul edilen anayasa 
değişikliği ile cumhurbaşkanını seçme yetkisinin halka tanınması ise, 

geçmişe kıyasla daha ciddi sorunlar yaratabileceği izlenimini vermektedir. 

Bu nedenle Türkiye, tümüyle yeni bir anayasa yapma hedefine ulaşamasa 
dahi kısmi anayasa değişikliği yoluyla, hükümet sisteminin melez yapısından 

kaynaklanan sorunları çözme hedefine yönelmelidir.  
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İLKESİNİN DÖNÜŞÜMÜ
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ÖZET 

Parlamento egemenliği (veya parlamento üstünlüğü) ilkesi Birleşik 

Krallık Anayasası’nın temel ilkesi olarak kabul edilmektedir. Bu ilkeye göre, 

Birleşik Krallık Parlamentosu her türlü yasayı yapmaya yetkilidir ve Birleşik 

Krallık’taki hiçbir organ veya kişi Parlamento tarafından yapılan bir yasayı 

yürürlükten kaldıramaz ve iptal edemez. Ayrıca, bu ilkenin doğal bir sonucu 

olarak, herhangi bir parlamento, kendisinden sonraki parlamentoları 

bağlayacak bir yasa yapma yetkisine sahip değildir. 

Bununla birlikte, 1970’li yıllardan itibaren parlamento egemenliğinin 

eski mutlak anlamıyla geçerli olamayacağı ortaya çıkmaya başlamıştır. 1972 

tarihli European Communities Act ile, Parlamento, AB hukukunun 

üstünlüğü ilkesini kabul etmiş, 1998 tarihli Human Rights Act ile de yüksek 

mahkemelere, bir yasanın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun 

olmadığını tespit etme yetkisi verilmiştir. Gelişmeler bunlarla da sınırlı 

kalmamış ve doktrinde, Parlamento’nun yapacağı yasalarla da aşılamayacak 

bazı anayasal ilkelerin varlığından söz edilmeye başlanmıştır. Bu görüş, 

House of Lords’un 2005 tarihinde verdiği bir kararda, üç yargıç tarafından 

da benimsenmiştir.  

Bu gelişmeler ışığında, Birleşik Krallık Anayasası’nın temel ilkesi 

olarak kabul edilen parlamento egemenliği ilkesinin ciddi bir dönüşüm 

geçirdiğini söylemek mümkündür. Bu makalede bu dönüşüm anlatılmakta ve 

ilkenin bugünkü anlamı belirlenmeye çalışılmaktadır. 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
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Anahtar Sözcükler: Parlamento egemenliği, parlamentonun üstünlüğü, 

ultra vires (yetki aşımı) 1972 tarihli Avrupa Toplulukları Yasası, 1998 tarihli 

İnsan Hakları Yasası, AB hukukunun üstünlüğü ilkesi, parlamentonun 

yetkisinin sınırları, zımni ilga. 

ABSTRACT 

Transformation of the Principle of Parliamentary Sovereignty in the 

United Kingdom 

Parliamentary sovereignty (or parliamentary supremacy) is accepted to 

be the basic principle of the Constitution of the United Kingdom. According 

to this principle, the Parliament is omnicompetent and as Dicey said, “no 

person or body is recognised by the law of England as having a right to 

override and set aside the legislation of Parliament”. It is also accepted that, 

it is impossible for a parliament to enact unchangeable acts which shall bind 

its successors. 

But the developments of the public law of the United Kingdom starting 

from the beginning of 1970’s have marked a serious transformation of this 

traditional principle. In 1972, the European Communites Act was passed by 

the Parliament which stated the principle of supremacy of the EU law. In 

1998, the Human Rights Act was passed by the Parliament which stated that 

the high courts in the UK can declare that the primary law of the UK is 

incompatible with a Convention right. The transformation didn’t stop there 

and some academics started arguing that if the Parliament does the 

unthinkable, the courts must have the right to declare that there are 

constitutional principles that even the Parliament cannot abolish. 

Surprisingly, three of the judges sitting at the House of Lords shared this 

view in 2005.  

Under these circumstances, it can easily be said that the traditional 

principle of parliamentary sovereignty is transformed in the United Kingdom 

and this paper tries to make clear the new meaning of the principle. 

Keywords: Parliamentary sovereignty, parliamentary supremacy, ultra 

vires, European Communities Act 1972, Human Rights Act 1998, the 

supremacy of EU law, limits on the power of Parliament, implied repeal. 
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Giriş 

Yazılı bir anayasası bulunmayan Birleşik Krallık’ta parlamento 

egemenliği ilkesi
1
 temel anayasal ilke olarak kabul edilmektedir.

2
 

Bu ilke, Birleşik Krallık siyasi tarihinde Kraliyet’e ait imtiyazların 

yavaş yavaş parlamentoya geçmesiyle ve 17. yüzyıldaki devrimlerin sonucu 

olarak parlamentonun Kraliyet’e üstünlüğünün genel kabul görmesiyle 

yerleşik hâle gelmiştir.
3
    

Dicey’ye göre parlamento egemenliği, parlamentonun dilediği yasayı 

yapmak ve yürürlükten kaldırmak konusunda yetkili olması
4
 ve Birleşik 

Krallık’ta hiçbir organ ve kişinin parlamento tarafından çıkarılan bir yasayı 

iptal etme veya herhangi bir biçimde ortadan kaldırma yetkisinin 

bulunmamasıdır.
5
 

Craig’e göre, bu ilkenin iki önemli sonucu vardır. Bunlardan birincisi, 

parlamentonun omnicompetent olması
6
, yani gücünün her şeye yetmesi, her 

konuda yetkili olmasıdır. Craig’e göre, teorik olarak, parlamento Paris’te 

sigara içilmesini yasaklamaya dahi yetkilidir. İkinci sonuç ise, parlamento 

tekeli, yani tüm devlet yetkilerinin parlamentodan geçmesidir. Parlamento 

tekeli, devlet yetkilerinin ancak parlamentonun denetimi altında olmaları 

kaydıyla meşrulaştırılabileceği anlamına gelmektedir.
7
 

                                                             
1 Bazı yazarlar, parlamento egemenliği ilkesi ile aynı anlama gelmek üzere, parlamento 
üstünlüğü (parliamentary supremacy) ilkesi kavramını kullanmaktadırlar. Bkz. A.W. Bradley 
& K.D. Ewing, Constitutional and Administrtaive Law, (14.bs.), Pearson Longman, England 
2007, s. 54; Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, (4. bs.), Cavendish 

Publishing Ltd., London-Sydney 2002, s. 177. 
Bradley ve Ewing, parlamentonun üstünlüğü ilkesinin parlamentonun yasama yetkisinin 
hukuken sınırsız olduğu anlamına geldiğini belirtmektedirler. Bradley & Ewing, 2007, s. 55. 
2 A.V. Dicey, An Introduction to the Law of the Constitution, (10. bs.), Macmillan, London 
1959, s. 70; Bradley & Ewing, 2007, s. 57. 
3 Barnett, 2002, s. 191. 
4 Dicey, parlamentonun yetkisinin niteliğini ortaya koymak için, De Lolme’un çok kullanılan 
sözünü aktarmaktadır. De Lolme’a göre, parlamentonun bir kadını erkek, bir erkeği de kadın 
yapmak dışında her şeyi yapabilmesi İngiliz hukukunun temel ilkelerindendir. Dicey, 1959, s. 

43. 
5 Dicey, 1959, s. 39-40. 
6 Dicey, Craig’in kullandığı “omnicompetent” kavramı yerine, aynı anlama gelmek üzere 
“omnipotence” kavramını kullanmaktadır. Yazar, Blackstone Commentaries’den alıntı 
yaparak, parlamentonun omnipotenceini, onun dünyada kimsenin yapamayacağını 
yapabilmesi olarak açıklamaktadır. Dicey, 1959, s. 42. 
7 Paul Craig, Administrative Law, (6. bs.), Sweet & Maxwell, London 2008, s. 4. 
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Gücü her şeye yeten parlamentonun yapacağı yasaların anayasaya ya da 

herhangi bir üst norma uygunluğunun mahkemeler tarafından 

denetlenememesi doğaldır.
8
 Lord Reid’ın, Privy Council’ın 1969’da verdiği 

bir kararda söyledikleri bu noktada dikkat çekicidir. Yargıca göre, Birleşik 

Krallık parlamentosunun bazı düzenlemeleri yapmasının anayasaya aykırı 

olacağı sık sık dillendirilmektedir. Bu görüşü dillendirenlere göre, 

parlamentonun bu tip düzenlemeleri yapması, ahlaki, siyasi ya da başka 

sebeplerle o kadar yanlıştır ki, halkın büyük çoğunluğu bunların parlamento 

tarafından yapılmasını uygunsuz bulacaktır. Ancak bu durum, 

parlamentonun bu tip konularda düzenleme yapma yetkisinin bulunmadığı 

anlamına gelmez. Eğer parlamento bunları yaparsa, mahkemelerin bu 

yasaları geçersiz kılması mümkün değildir.
9
  

Bu noktadan hareketle, Birleşik Krallık mahkemelerinin kamu hukuku 

alanındaki esas görevi, yürütmenin ve idarenin parlamento tarafından verilen 

yetkileri aşıp aşmadığını, yani yapılan işlemlerin ultra vires olup olmadığını 

denetlemektir. Dolayısıyla, “subordinate”, “secondary”
10

 veya “delegated 

legislation”
11

 adı verilen düzenleyici işlemlerin yasaya uygunluğunu 

denetlemek mümkün olsa da, primary legislation adı verilen ve parlamento 

tarafından yapılan yasaların anayasaya uygunluğunu denetlemek mümkün 

değildir.
12

  

                                                             
8 Bradley & Ewing, 2007, s. 55. 
9 Lord Reid’ın bu görüşü için bkz. Madzimbamuto v. Lardner-Burke kararı, s. 9. 
10 Karahanoğulları’na göre, “ikincil yasama”, Türk hukukundaki düzenleme yetkisini ifade 
etmektedir. Onur Karahanoğulları, “İngiliz Hukukunda İkincil Yasama”, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 50 (1995), Sayı: 3-4, s. 212. 
11 Karamustafaoğlu’na göre, “delegated legislation”, “tanzim yetkisi” anlamına gelmektedir. 
“Yasama görevi parlamentonun, yasama organının bir fonksiyonudur. Yasama organı bu 
fonksiyonunu tevkil ettiği zaman, tanzim yetkisi söz konusu olur”. Tuncer Karamustafaoğlu, 
“İngiliz Hukuku ve Ultra Vires Doktrini”, Ord. Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1964, s. 68. 
Serim de, “delegated legislation”ın “düzenleme yetkisi” anlamına geldiğini söylemektedir. 
Ekrem Serim, “İngiltere’de Yürütme Organının Yasal Kararlar Çıkarma Yetkisi”, Onar 
Armağanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İlimleri Enstitüsü 
Yayınları, İstanbul 1977, s. 813. 

Mumcu’ya göre, “delegated legislation’ın tüzük kavramı ile çok yakın benzerliği vardır. Kara 
Avrupası idare hukukunda tüzüklerin düzenlediği alanları İngiliz hukukunda delegated 
legislation düzenlemektedir”. Uğur Mumcu, “İngiliz Hukukunda Ultra Vires Kavramı”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 27 (1970), Sayı: 1-2, s. 47. 
12 Lee ve Stallworthy, yasaları denetleyememelerine karşın, mahkemelerin, tüzükler gibi 
“delegated legislation” kapsamında sayılan düzenleyici işlemlerin yargısal denetimi 
konusunda yaşamsal bir rolleri olduğunu ve bu işlemlerin mahkemeler tarafından “ultra vires” 
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Bununla birlikte, Birleşik Krallık’ta 1970’li yılların başlarından itibaren 

yaşanan gelişmeler parlamento egemenliği ilkesinin eski mutlak anlamından 

uzaklaşmaya başladığını göstermektedir. 

Bu konudaki ilk adım, Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’ne (AB’ye) 

üyeliği dolayısıyla çıkarılan 1972 tarihli European Communities Act (ECA) 

ile atılmıştır.
13

 AB hukukunun Birleşik Krallık hukukundan üstün olduğunun 

kabul edildiği bu Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce, özellikle AB 

üyeliğine karşı çıkanlar, Yasa’ya, üyeliğin parlamento egemenliği ilkesini 

etkilemeyeceğine dair bir hüküm eklenmesi önerisinde bulunmuşlar ancak 

bu öneri kabul görmemiştir.
14

 Bununla birlikte, 1972 tarihli Yasa’nın 

yürürlüğe girmesinden kısa bir süre öncesine kadar tartışmalar sona ermemiş 

ve Birleşik Krallık’ın bir dönemdeki parlamentosunun çıkaracağı bir yasayla 

kendinden sonra gelecek olan parlamentoların iradesini bağlamasının
15

 

mahkemelerce kabul edileceğinin şüpheli olduğu ileri sürülmüştür.
16

 Buna 

karşın, ECA’nın yürürlüğe girmesinden sonra, önce Court of Appeal’ın 

Macarthys Ltd. v. Smith, ardından da House of Lords’un Factortame 

kararıyla bu yöndeki şüpheler ortadan kalkmış ve özellikle House of 

Lords’un 1972 tarihli ECA’nın daha sonraki tarihli bir yasayla zımnen ilga 

edilmiş kabul edilemeyeceğini ortaya koyan Factortame kararı, kimi 

yazarlarca Birleşik Krallık kamu hukuku açısından devrim niteliğinde bir 

                                                                                                                                               
doktrini kapsamında denetlendiğini söylemektedirler. R.G. Lee- M. Stallworthy, 
Constitutional and Administrative Law, Blackstone Press, London 1995, s. 148. 
“Delegated legislation”ın yargısal denetime tabi olması konusunda bkz. Chris Taylor, 

Constitutional and Administrative Law, Pearson Longman, England 2008, s. 112; Mumcu, 
1970, s. 46; Z.M. Nedjati, Administrative Law, Nicosia 1974, s. 131; Peter Cane, 
Administrative Law, Clarendon Law Series, Oxford 1996, s. 28-29. 
13 Yasanın yürürlüğe girmesinden önce, parlamentoda, parlamento egemenliği ilkesi 
çerçevesinde yaşanan tartışmalar konusunda bkz. F.A Trindade, “Parliamentary Sovereignty 
and the Primacy of European Community Law”, The Modern Law Review, Vol. 35 (1972), 
No. 4, s. 375. 
14 Bradley & Ewing, 2007, s. 54-55. 
15 Dicey, 18. ve 19. yüzyıllarda da parlamento tarafından çıkarılmış bazı yasalarda daha 

sonraki parlamentoların bu yasaları değiştiremeyeceği anlamına gelecek ifadeler yer aldığını 
ancak bu ifadelerin daha sonraki parlamentoları bu yasaları değiştirmekten ya da yürürlükten 
kaldırmaktan alıkoymadığını söylemektedir. Dicey, 1959, s. 64-66. 
Yazara göre, parlamentonun bu girişimlerde başarısız olmasının mantıki sebebi, egemen bir 
gücün, egemenliğini kaybetmeksizin, kendi egemenliğinin sınırlı olduğunu kabul etmesinin 
mümkün olmamasıdır. Dicey, 1959, s. 68. 
16 Trindade, 1972, s. 377. 
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değişiklik olarak değerlendirilmiştir.
17

 Tartışmalar hangi yönde olursa olsun, 

Birleşik Krallık’ın AB üyeliğinin parlamentonun AB hukukuyla sınırlı 

olduğunu ve parlamento egemenliği ilkesinin mutlak anlamda kabul 

edilemeyeceğini ortaya koyduğu açıktır.
18

 

Bu konudaki ikinci önemli adım, 1998 tarihli Human Rights Act (HRA) 

ile atılmıştır. Bu Yasa’ya göre, mahkeme, önündeki bir davada, yasayı 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS’ye) uygun yorumlamak 

yükümlülüğü altındadırlar. Eğer bu mümkün değilse, yüksek mahkemeler, 

yasanın Sözleşme’ye aykırı olduğunu tespit eden bir karar (declaration) 

verme yetkisine sahiptir. Görüldüğü gibi bu noktada aslında mahkemeler, 

egemen parlamentonun iradesini yansıtan yasanın bir tür üst norma 

uygunluğunu denetlemek durumundadırlar ki bunu parlamento egemenliği 

ilkesinin mutlak anlamı çerçevesinde açıklamak kolay değildir. 

Konuyla ilgili son önemli adım, önce doktrinde bazı yazarların, 

ardından da House of Lords’un aşağıda incelenecek olan 2005 tarihli 

Jackson & Others kararında bazı yargıçların, mahkemenin istisnai 

durumlarda yasa koyucu tarafından çıkarılan bir yasanın anayasaya 

uygunluğunu denetleyebileceği yönünde görüş ortaya koymasıyla atılmıştır. 

Bu gelişmeler, parlamento egemenliği ilkesinin yasama organı 

tarafından çıkarılan iki önemli yasa ile doktrin ve içtihatlardaki bazı görüşler 

çerçevesinde eski mutlak anlamından uzaklaştığını göstermek açısından 

önemlidir.  

Bu makalede, önce 1972 tarihli ECA ve mahkemelerin bu Yasa ile ilgili 

kararları, ardından 1998 tarihli HRA ve House of Lords’un bu Yasa ile ilgili, 

daha sonraki kararlara da ışık tutan kararı ve son olarak da doktrinde ve 

                                                             
17 H.W.R Wade & C.F. Forsyth, Administrative Law, (10. bs.), Oxford University Press, 
Oxford 2009, s. 24. 
Bamforth, bu değişikliğin bir devrim niteliğinde olduğu görüşünün eleştirilebileceğini çünkü 
parlamentonun 1972 tarihli Yasa’yı yürürlükten kaldırma yetkisi bulunduğunu söylemektedir. 

Nicholas Bamforth, “Ultra Vires and Institutional Interdependence”, Judicial Review and the 
Constitution içinde, (ed. Christopher Forsyth), Oxford-Portland Oregon, USA 2000, s. 125. 
Aslında Wade ve Forsyth de 1972 tarihli Yasa’nın yürürlükten kaldırılabileceğini kabul 
etmektedirler ancak onlara göre bu durum bu Yasa ile getirilen düzenlemelerin bir devrim 
niteliğinde olduğu gerçeğini değiştirmemektedir. Wade & Forsyth, 2009, s. 24. 
18 Mark Elliott, “United Kingdom: Parliamentary Sovereignty Under Pressure”, International 
Journal of Constitutional Law, Vol. 2 (2004), No. 3, s. 549. 
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içtihatta yasaların anayasaya uygunluğunun denetlenebileceğini imleyen 

görüşler incelenecektir.  

1. 1972 Tarihli ECA 

Parlamento, 1972 tarihli ECA ile, AB hukukunun Birleşik Krallık 

hukukundan üstün olduğunu kabul etmiş, dahası, AB hukukunun yalnızca 

1972 tarihinden önce yürürlükte olan yasalardan değil, bu tarihten sonra 

yürürlüğe girecek olan yasalardan da üstün olacağını düzenlemiştir. Hiçbir 

parlamentonun kendisinden sonra gelecek olan parlamentoların iradesini 

bağlamaması parlamento egemenliği ilkesinin sonuçlarından biri olarak 

kabul edilirse, bu düzenlemenin parlamento egemenliği ilkesi çerçevesinde 

tartışılması gerektiği açıktır. 

Court of Appeal 1980’de, House of Lords 1990’da, İdare Mahkemesi
19

 

de 2002’de verdikleri konuyla ilgili kararlarda, 1972 tarihli Yasa’nın 

parlamento egemenliği ilkesi üzerinde yarattığı etkiyi tartışmışlar ve önemli 

saptamalarda bulunmuşlardır. Aşağıda, bu kararlarda yapılan saptamalar 

incelenecektir. 

a) 1980 Tarihli Macarthys Ltd. v. Smith Kararı 

Macarthys Ltd.’de, 50 stg. haftalıkla çalışan Wendy Smith isimli kadın, 

kendisinden önce aynı işi yapan bir erkeğin 60 stg. maaş aldığını öğrenmesi 

üzerine, 1975 tarihli Sex Discrimination Act’ın ihlal edildiği ve kendisine 

cinsiyetinden dolayı ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla bir dava açmış ve dava 

Court of Appeal’ın önüne gelmiştir. Davalı, Yasa’ya göre eşitliğin ancak 

aynı zamanda çalışan kişiler arasında söz konusu olabileceğini ileri sürerek, 

Yasa’nın ihlal edilmediğini savunmuştur. Bunun üzerine, Roma 

Antlaşması’nın aynı konudaki 119. maddesinin ATAD tarafından böyle 

yorumlanmadığı ve ATAD’ın farklı zamanlarda çalışanların ücretleri 

arasındaki eşitsizliği de 119. maddenin ihlali olarak değerlendirdiği 

belirtilmiştir. Ancak, Court of Appeal’daki yargıçların çoğunluğu, 119. 

maddenin belirsiz olduğu kanaatine ulaşınca, konu ATAD’a sorulmuştur. 

                                                             
19 Birleşik Krallık’ta, 2000 yılında, aynı yıl yayınlanan Bowman Raporu’nda idare hukuku 
alanında uzman bir mahkemeye duyulan ihtiyaca yapılan vurgunun da etkisiyle, Yüksek 
Mahkeme’deki Queen’s Bench’in bir birimi olarak görev yapan İdare Mahkemesi 
(Administrative Court) kurulmuştur. Bowman Raporu ve uzman bir idare mahkemesine 
duyulan ihtiyaca yapılan vurgu için bkz. “The Bowman Report”, Judicial Review, Vol. 5 
(2000), Issue. 2, s. 72. 



 264 

ATAD’ın, konuyla ilgili kararında, eşitliğin farklı zamanlarda çalışan kişiler 

için de geçerli olduğunu açıklaması üzerine Court of Appeal, ATAD’ın 

kararına dayanarak, Macarthys Ltd.’in Smith’e ayrımcılık yaptığına 

hükmetmiştir.  

Burada önemli olan konu, 1975 tarihli Sex Discrimination Act’ın 1972 

tarihli ECA’yı zımnen ilga etmiş sayılıp sayılmayacağıdır. Lord Denning, 

kararda, 1975 tarihli Yasa’nın Roma Antlaşması’nın 119. maddesiyle çelişen 

hükümlerinin AB hukukunun üstünlüğü ilkesi gereğince geçersiz olduğunu 

belirtmiş, bu görüş mahkemedeki diğer üyeler tarafından da kabul edilmiştir. 

Yargıca göre, AB hukukunun üstünlüğü 1972 tarihli Yasa ile kabul 

edilmiştir. Bu Yasa aracılığıyla AB hukuku Birleşik Krallık hukukunun bir 

parçası hâline getirilmiş ve iki mevzuatta yer alan düzenlemeler arasında 

çelişki bulunduğu durumlarda AB hukukunun üstün olacağı kabul 

edilmiştir.
20

 

Allan’a göre, bu kararla, bir parlamentonun kendisinden sonra gelen 

parlamentoların iradesini bağlamasını imkânsız kılan geleneksel parlamento 

egemenliği ilkesi günün gerekleri doğrultusunda uyarlanmıştır.
21

 Geleneksel 

yaklaşıma göre sonraki tarihli yasanın önceki tarihli yasayı zımnen ilga 

etmesi gerekirken
22

, bu kararda, önceki tarihli Yasa (1972 tarihli ECA) 

sonraki tarihli Yasa’dan (1975 tarihli Sex Discrimination Act) üstün kabul 

edilmiştir.
23

 Allan’a göre, bu durumda parlamentonun 1972 tarihli Yasa ile 

imkânsız olanı yaptığını ve kendisinden sonra gelen parlamentoların 

iradesini en azından bir dereceye kadar
24

 bağladığını söylemek 

mümkündür.
25

 

b) 1990 Tarihli Factortame Kararı 

Court of Appeal’ın 1980 tarihli Macarthys Ltd. v. Smith kararında 

ortaya koyduğu görüş, 1990’da, Birleşik Krallık’taki en yüksek mahkeme 

olan House of Lords tarafından teyit edilmiştir. 

                                                             
20 Macarthys Ltd. v. Smith kararı. 
21 T.R.S. Allan, “Parliamentary Sovereignty: Lord Denning’s Dexterous Revolution”, Oxford 
Journal of Legal Studies, Vol. 3 (1983), No. 1, s. 22. 
22 Allan, 1983, s. 23-24. 
23 Allan, 1983, s. 25. 
24 Allan’a göre, 1972 tarihli Yasa’yı çıkaran parlamentonun kendisinden sonra gelen 
parlamentoların iradesini tamamen bağladığını söylemek mümkün değildir çünkü 
parlamentonun çıkaracağı bir yasa ile açık bir biçimde AB hukukunun uygulanmayacağını 
belirtmesi hâlinde, AB hukukunun üstünlüğü ilkesinin geçerliliği o düzenleme açısından 
ortadan kalkacaktır. Allan, 1983, s. 24. 
25 Allan, 1983, s. 25. 
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House of Lords, 1990’da verdiği Factortame kararında, İspanyol balıkçı 

gemilerinin avlanmasına sınırlama getiren 1988 tarihli Merchant Shipping 

Act’ı değil, 1972 tarihli ECA’da Birleşik Krallık parlamentosu tarafından 

çıkarılan yasalardan üstün olduğu kabul edilen AB hukukunu uygulamıştır. 
Wade ve Forsyth’e göre, bu karar Birleşik Krallık kamu hukuku açısından 

bir devrim niteliğindedir çünkü burada, sonraki tarihli yasanın önceki tarihli 

yasayı zımnen ilga etmesi söz konusu olmamış, yani 1972 tarihli Yasa’nın 
yasa koyucusu, 1988 tarihli Yasa’nın yasa koyucusunun iradesini 

bağlamıştır. Bu durum, geleneksel parlamento egemenliği doktrininin hiçbir 

parlamentonun kendisinden sonra gelen parlamentonun iradesini 
bağlayamayacağı şeklindeki doğal sonucunun ortadan kalktığını 

göstermektedir.
26

 

Nitekim, karara katılan yargıçlardan yalnızca Lord Bridge bu konuya 

değinme ihtiyacı hissetmiş ve o da, parlamentonun kendi egemenliğini 
gönüllü olarak sınırladığını ve 1972 tarihli Yasa’ya göre, mahkemelerin, 

önlerindeki olayda, yasalarla AB hukukunun çeliştiği durumlarda, AB 

hukukunu uygulama yükümlülüğü altında olduklarını vurgulamıştır.
27

 

Lord Justice Laws ise, Wade ve Forsyth’in aksine, bu kararın 

parlamento egemenliği ilkesi açısından bir devrim niteliğinde olmadığını 

iddia etmektedir. Laws’a göre, parlamento egemenliğinden anlaşılması 

gereken şey, parlamentonun dilediği yasayı yapabilmesi ve mahkemelerin de 
buna uymak zorunda olmasıdır.

28
 Nitekim Lord Bridge, kararda, bir anlamda 

parlamento egemenliği ilkesinin parlamentonun kendi iradesiyle kendi 

egemenliğini sınırlayabilmesini de içerdiğini vurgulamış ancak Wade ve 
Forsyth’in en önemli konu olduğunu düşündükleri, bir parlamentonun daha 

sonraki parlamentoları bağlayıcı karar alıp alamayacağı meselesiyle ilgili 

herhangi bir görüş belirtme ihtiyacı hissetmemiştir. 

Bu konunun ayrıntılı biçimde tartışılması ancak 2002’de İdare 

Mahkemesi tarafından verilen ve aşağıda incelenecek olan Thoburn v. 

Sunderland City Council kararıyla mümkün olmuştur.  

c) 2002 Tarihli Thoburn v. Sunderland City Council Kararı 

İdare Mahkemesi’nin 2002’de verdiği ve Metric Martrys kararı olarak 

da bilinen bu kararda, Lord Justice Laws, 1972 tarihli Yasa’nın parlamento 

egemenliği doktrinine etkisini ayrıntılı olarak incelemiştir. Karara eksen 

                                                             
26 Wade & Forsyth, 2009, s. 24. 
27 Factortame kararı, s. 1. 
28 Sir John Laws, “Judicial Review and the Meaning of Law”, Judicial Review and the 
Constitution içinde (ed. Christopher Forsyth), Oxford-Portland Oregon, USA 2000, s. 187. 
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teşkil eden soru, herhangi bir tarihteki Birleşik Krallık parlamentosunun 

kendisinden sonra gelecek olan parlamentoların iradesini bağlayacak bir 

yasa çıkarıp çıkaramayacağıdır. Parlamento egemenliğine ilişkin geleneksel 

anlayışta, sonraki tarihli yasanın önceki tarihli yasayı zımnen ilga edeceği 

kabul edilmiştir. Bu yaklaşımdan hareket edilirse, 1985 tarihli olan dava 

konusu yasanın 1972 tarihli ECA’yı zımnen yürürlükten kaldırdığının kabul 

edilmesi gerekir.
29

  

Oysa Lord Justice Laws, zımni ilga kuramının geçerliliğini, yasaları 

ikiye ayırarak incelemiştir. Yargıca göre, common law’da iki tür yasa vardır. 

Birinci grupta anayasal yasalar (constitutional statutes), ikinci grupta da 

diğer yasalar (ordinary statutes) bulunmaktadır.  Anayasal yasaların Birleşik 

Krallık hukukundaki başlıca örnekleri, Magna Carta, 1689 tarihli Bill of 

Rights ve üçü de 1998 tarihli olan, Human Rights Act, Scotland Act ve 

Government of Wales Act’tır. 1972 tarihli ECA da anayasal yasalardan 

biridir. Anayasal yasalarla diğer yasaların parlamento egemenliği ilkesi 

açısından farkı, diğer yasaların daha sonraki bir parlamento tarafından 

zımnen ilga edilmesi mümkünken, anayasal yasaların daha sonraki 

parlamentolar tarafından ancak açıkça ve herhangi bir tartışmaya mahal 

bırakmayacak düzenlemelerle ilga edilebilmesi ve değiştirilebilmesidir.
30

 

Lord Justice Laws, common law tarafından geliştirildiğini iddia ettiği 

bu ayrım sayesinde, bir yandan temel hak ve hürriyetlerin yazılı anayasalarca 

sağlanana benzer bir güvenceye kavuşturulduğunu, diğer yandan da 

parlamento egemenliği ilkesinin korunduğunu söylemektedir.
31

 Çünkü bu 

sayede temel haklara ilişkin anayasal düzenlemeler parlamento tarafından 

diğer yasaların değiştirilebildiği kadar kolay değiştirilemeyecek ancak bir 

parlamentonun kendisinden sonra gelen parlamentoları tamamen bağlayacak 

yasalar çıkarması da engellenmiş olacaktır.  

Lord Justice Laws, kararının devamında, 1972 tarihli ECA’nın 

parlamento egemenliği ilkesine etkisi incelenirken dört noktanın akılda 

tutulması gerektiğini vurgulamıştır. Bu dört nokta şunlardır: 

                                                             
29 Elliott, 2004, s. 550. 
30 Laws, bu görüşüyle, Dicey’nin geleneksel yaklaşımından ciddi biçimde ayrılmaktadır. 
Dicey’ye göre, İngiliz Anayasası’nda, anayasal yasalarla diğer yasalar arasında açık bir ayrım 
yoktur. Diğer yasalar hangi yöntemle değiştirilebilirse, anayasal yasalar da aynı yöntemle 
değiştirilebilirler. Dicey, 1959, s. 88-89. 
31 Thoburn v. Sunderland City Council kararı, paragraf (para). 62-64. 
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(i) AB hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükler 1972 tarihli 

Yasa aracılığıyla Birleşik Krallık hukukunun parçası hâline getirilmiş ve 

Birleşik Krallık hukukunun AB hukukundan müteşekkil kısmı yasalardan 

üstün kılınmıştır. Dolayısıyla Birleşik Krallık mevzuatında yer alan ve bu 

haklarla ve yükümlülüklerle bağdaşmayan düzenlemeler ya geçersizdir ya da 

AB hukukuna uygun şekilde uyarlanmalıdır. Bu durum Parlamento 

tarafından çıkarılan yasalar için de geçerlidir.  

(ii) 1972 tarihli Yasa anayasal bir yasadır. Dolayısıyla zımnen ilga 

edilmesi mümkün değildir.  

(iii) 1972 tarihli Yasa’nın anayasal bir yasa olmasının, dolayısıyla 

zımnen ilga edilememesinin nedeni AB hukuku değil, doğrudan doğruya 

İngiliz hukukudur. Çünkü anayasal yasa kategorisi common law tarafından 

üretilmiştir.  

(iv) Birleşik Krallık’ın AB ile ilişkisinin hukuki temeli AB hukuku 

değil, İngiliz hukukudur.
32

 

Lord Justice Laws, geliştirdiği bu dört unsurun AB hukukunun 

üstünlüğü ilkesi ile parlamentonun üstünlüğü ilkesini çelişmekten 

kurtardığını ve uyumlu hâle getirdiğini ileri sürmektedir.
33

 

Lord Justice Laws, bu kararıyla, Dicey tarafından sistematik hâle 

getirilmiş parlamento egemenliğini AB hukukunun üstünlüğü ilkesi 

karşısında korumaya çalışmaktadır. AB hukukunun üstünlüğü ilkesinin 

doğrudan doğruya Birleşik Krallık hukukundan kaynaklandığını, bu 

üstünlüğün parlamento tarafından açıkça tanındığı için geçerli olduğunu 

vurgulamaya özen göstermiş olmasının nedeni budur. 

Parlamento egemenliği ilkesinin en önemli sonuçlarından biri, hiçbir 

parlamentonun kendisinden sonra gelecek parlamentoları bağlayacak bir 

yasa çıkaramamasıdır. Lord Justice Laws’a göre, 1972 tarihli Yasa’yı yapan 

parlamentodan sonra gelecek olan parlamentoların açık düzenlemelerle 1972 

tarihli Yasa’yı değiştirmeleri mümkündür. Bu nedenle parlamento 

egemenliği ortadan kalkmamıştır. Ancak bu Yasa anayasal nitelikte olduğu 

için, diğer yasalardan farklı olarak zımnen ilga edilemeyecek, dolayısıyla 

                                                             
32 Thoburn v. Sunderland City Council kararı, para. 69. 
33 Thoburn v. Sunderland City Council kararı, para. 70; Kararla ilgili benzer bir 
değerlendirme için bkz. Elliott, 2004, s. 551. 



 268 

aslında 1972 tarihli Yasa’yı yapan parlamentonun iradesi sonraki 

parlamentoları bağlamasa da, onlar üzerinde önemli bir etki yaratacaktır. 

2. 1998 Tarihli HRA  

2 Ekim 2000 tarihinde yürürlüğe giren HRA’nın hazırlanmasının amacı, 

“hakları eve getirmek”
34

 ve Birleşik Krallık mahkemelerine, idari işlemlerin 

doğrudan doğruya AİHS’de düzenlenmiş haklara uygunluğunu denetleme 

yetkisi vermektir. Yasa’nın 6. maddesinin 1. fıkrasına göre, idarenin 

Sözleşme’yi ihlal etmesi hukuka aykırıdır. Bununla birlikte, aynı maddenin 

2. fıkrasına göre, eğer idare Sözleşme’ye uygun yorumlanması mümkün 

olmayan bir yasa altında farklı davranma olanağına sahip değilse, 

Sözleşme’yi ihlal hukuka aykırı sayılmayacaktır. 2. fıkradaki düzenlemeye 

karşın, 1. fıkranın idarenin yetkilerini sınırladığı açıktır. Bu nedenle, 

Feldman’a göre, parlamentonun bu Yasa’yı çıkarmakla, açık iradesiyle ultra 

viresin kapsamını Sözleşme’ye aykırılığı da içerecek biçimde genişlettiğini 

kabul etmek gerekir.
35

   

Ancak bu Yasa’nın yarattığı esas tartışma, ultra viresin kapsamını 

genişletmesiyle değil, parlamento egemenliği ilkesine etkisiyle ilgilidir. Lord 

Justice Laws’un, HRA’nın ihlaline ilişkin bir davada, Queen’s Bench’in 

(Administrative Court) 2002’de verdiği kararda, parlamento egemenliği 

ilkesinin modern Birleşik Krallık kamu hukukundaki yeri konusunda 

söyledikleri dikkat çekicidir. Yargıca göre, kısa bir süre öncesine kadar 

parlamento üstünlüğü ilkesi saf ve basit bir biçimde uygulanmaktaydı. Bu 

dönemde haklar arasında herhangi bir hiyerarşiden söz etmek mümkün 

olmadığından, anayasal haklarla diğer haklar arasında herhangi bir ayrım 

yoktu. Parlamento tarafından çıkarılan bütün yasalar eşit düzeydeydi. 

Bununla birlikte, Birleşik Krallık hukuk sisteminin bugünkü hâlinde, 

sistemin parlamento üstünlüğü ve anayasanın üstünlüğü ilkeleri arasında bir 

noktada bulunduğu söylenebilir. Parlamento hâlâ egemen yasama organıdır. 

Uymakla yükümlü olduğu herhangi bir anayasa metni ya da üst norm yoktur. 

Hukuken yapamayacağı herhangi bir yasa da bulunmamaktadır. Ancak aynı 

zamanda common law’un anayasal ya da temel hakları tanımaya başlamış 

olması dikkat çekicidir. HRA, common law’daki bu gelişime demokratik bir 

                                                             
34 Godin-Mendoza kararı, para. 42. 
35 David Feldman, “Convention Rights and Substantive Ultra Vires”, Judicial Review and the 
Constitution içinde, (ed. Christopher Forsyth), Oxford-Portland Oregon, USA 2000, s. 251. 
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dayanak teşkil etmesi açısından son derece önemlidir. Bu Yasa, 

parlamentonun üstünlüğü ilkesiyle Sözleşme’deki hakların güvence altına 

alınması arasında özenli bir denge kurmuştur. Tam da bu denge Birleşik 

Krallık’taki sistemin parlamentonun üstünlüğü ilkesi ile anayasanın 

üstünlüğü ilkesi arasında bir noktada bulunduğunu göstermektedir. Çünkü 

parlamentonun üstünlüğünün kabul edildiği bir sistemde temel hakların bu 

biçimde tanınması söz konusu değildir. Böyle bir sistemde parlamentonun 

iradesi önce gelir. Anayasanın üstünlüğünün kabul edildiği bir sistemde ise 

parlamentonun iradesi anayasa koyucunun iradesini aşamaz. Oysa Birleşik 

Krallık’ta HRA’nın yürürlüğe girmesiyle, şu anda var olan sistemde bu iki 

ilke arasında bir gerilimin bulunduğu açıktır.
36

  

Görüldüğü gibi, Lord Justice Laws, HRA’nın yürürlüğe girmesiyle 

Birleşik Krallık’taki sistemin parlamento egemenliğinden biraz uzaklaştığını 

ve parlamentonun üstünlüğü ilkesiyle anayasanın üstünlüğü ilkesi arasında 

bir noktaya kaydığını ileri sürmektedir.     

Lord Justice Laws’un bu iddiasını da dikkate alarak, aşağıda öncelikle 

HRA’nın parlamento egemenliğini etkileyen düzenlemeleri incelenecek, 

ardından da House of Lords’un, Yasa ile ilgili, daha sonraki mahkeme 

kararlarına da ışık tutan kararı tartışılacaktır.  

a) HRA’nın Parlamento Egemenliği İlkesini Etkileyen 

Düzenlemeleri 

HRA, parlamento egemenliği ilkesinde, 1972 tarihli ECA’nın açtığı 

kadar büyük olmasa da, ciddi bir gedik açmıştır.   

HRA’nın 1972 tarihli ECA’dan farkı, mahkemelere, Sözleşme ile 

çelişen bir yasanın Sözleşme’ye aykırı olduğunu tespit etme yetkisi vermiş 

olmasıdır. Parlamento egemenliği ilkesinin ve yazılı bir anayasanın 

bulunmamasının sonucu olarak yasaların anayasaya uygunluğunun yargısal 

denetiminin yapılmadığı Birleşik Krallık’ta, bu Yasa’yla, AİHS’yle çelişen 

yasaların iptali değilse bile,
37

 Sözleşme’ye aykırılığının tespiti olanaklı 

                                                             
36 International Transport Roth GmbH kararı, para. 70-72. 
37 Elliott, yasa koyucunun, HRA’da yargıçlara Sözleşme’ye aykırı yasaları iptal etme ya da 
geçersiz kılma yetkisini vermeyerek parlamento egemenliği ilkesini koruduğu kanaatindedir. 
Mark Elliott, “Fundamental Rights as Interpretative Constructs: The Constitutional Logic of 
the Human Rights Act 1998”, Judicial Review and the Constitution içinde, (ed. Christopher 
Forsyth), Oxford-Portland Oregon, USA 2000, s. 270. 
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kılınmıştır. Doktrinde, bunun yumuşak bir anayasaya uygunluk denetimi 

olduğu ileri sürülmektedir.
38

 

HRA’nın 3. maddesine göre, yargı, önündeki bir olayda bir yasanın 

veya düzenleyici işlemin AİHS’ye uygunluğunu denetlerken, yasayı veya 

düzenleyici işlemi mümkün olduğu oranda Sözleşme’ye uygun yorumlamak 

yetkisine sahiptir. 

Yasa’nın 4. maddesine göre, Sözleşme’ye uygun yorumlanması 

mümkün olmayan bir yasanın söz konusu olduğu durumda, yüksek 

mahkemeler, yasanın Sözleşme’ye uygun olmadığını saptayan bir tespit 

kararı verme yetkisine sahiptir.
39

 Sözleşme’ye uygun yorumlanması 

mümkün olmayan bir düzenleyici işlem söz konusu olduğunda, yasa bunun 

iptalini engellemediyse, düzenleyici işlem iptal edilecek, yasanın düzenleyici 

işlemin iptalini engellemesi durumunda, düzenleyici işlemin Sözleşme’ye 

aykırılığı tespit edilecektir. Yasa’nın düzenleyici işlemin iptalini engellemesi 

durumunda düzenleyici işlemin Sözleşme’ye aykırılığının tespiti bu işlemin 

yürürlüğünü etkilemeyecektir. 

Görüldüğü gibi, HRA’nın 4. maddesiyle yüksek mahkemelere verilen 

bir yasanın Sözleşme’ye aykırı olduğunu tespit yetkisi, yasanın mahkemeler 

tarafından iptal edileceği anlamına gelmemektedir. Bu şartlar altında 

Sözleşme’ye aykırı olduğu mahkeme tarafından tespit edilmiş bir yasanın 

yürürlükten kaldırılması hâlâ ancak parlamento tarafından yapılacak yeni bir 

yasayla mümkündür.
40

 Bu düzenleme sayesinde parlamento egemenliği 

ilkesine sadakat teyit edilmiştir.
41

  

HRA m. 3’e göre, yasalar ve düzenleyici işlemler, mümkün olduğu 

oranda AİHS’ye uygun yorumlanacaklardır. Bu maddenin uygulanmasında 

                                                                                                                                               
Nitekim Hükümet, HRA ile ilgili tasarıyı hazırlarken, mahkemelere Sözleşme’ye aykırı bir 
yasayı iptal yetkisinin verilmesini tartışmış ancak parlamento egemenliği ilkesine verdiği 
önemi gerekçe göstererek böyle bir düzenleme yapmayı reddetmiştir. K.D. Ewing, “The 
Human Rights Act and Parliamentary Democracy”, The Modern Law Review, Vol. 62 (1999), 
No. 1, s. 91. 
38 Craig, 2008, s. 554. 
39 Yasayı mümkün olduğu oranda Sözleşme’ye uygun yorumlama görevi istisnasız tüm 
mahkemeler için geçerlidir. Ancak House of Lords, Privy Council, Courts-Martial Appeal 
Court, Court of Appeal ve High Court dışındaki mahkemelerin bir yasanın Sözleşme’ye aykırı 
olduğunu tespit etme yetkisi yoktur. Ewing, 1999, s. 62. 
40 HRA’nın 10. maddesinin 2. fıkrasına göre, bakanların da, Sözleşme’ye uygun olmayan 
yasaları değiştirme yetkisi vardır. 
41 Ewing, 1999, s. 99. 
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mahkemelerin yorum yetkisinin genişliği çeşitli biçimlerde 

değerlendirilebilir. Birleşik Krallık mahkemelerinin uyguladığı klasik yorum 

yönteminde hareket noktası yasanın lafzıdır. Yasanın lafzı birden çok 

anlama gelebiliyorsa, mahkeme bu anlamlardan hangisinin geçerli olduğuna 

karar verecektir. Ancak, yasanın anlamı açıksa, klasik yorum yöntemine 

göre, bu noktada bir yorum yapmak mümkün değildir.  

HRA m. 3’te mahkemelere verilen yorum yetkisinin klasik yorumun 

ötesinde bir anlam taşıdığı konusunda içtihatta herhangi bir görüş ayrılığı 

yoktur. Kimi yargıçlar, Sözleşme’ye uygun yorum yetkisinin asgari 

kapsamının 1998 tarihli Yasa’nın yürürlüğe girmesinden önce mahkemelerin 

kullandığı en geniş yorum yetkisi olduğu kanaatindedirler.
42

 Ancak 

mahkemeler, yine de, bu yorum yetkisinin de sınırları olduğunu ve yasayı 

değiştirme anlamına gelmeyeceğini vurgulamaktadırlar. Bu konudaki sınırlar 

HRA’da yer alan iki önemli düzenlemeden kaynaklanmaktadır. Bunlardan 

birincisi, 3. maddede yer alan “mümkün olduğu oranda” söz dizisidir. Bu söz 

dizisinden, bazı durumlarda bir yasanın Sözleşme’ye uygun 

yorumlanmasının mümkün olmayacağı açık bir biçimde anlaşılmaktadır. 

İkinci sınır da bu noktada ortaya çıkmaktadır. Yasa’nın 4. maddesine göre, 

yasada yer alan düzenlemenin Sözleşme’ye uygun yorumlanmasının 

mümkün olmadığı durumda, yüksek mahkemelerin yapması gereken, 

Sözleşme’ye aykırılığı tespit etmek ve aykırılığı gidermeyi yasa koyucuya 

bırakmaktır. Kısacası, 4. maddede yer alan bu düzenleme, 3. maddedeki 

yorum yetkisinin sınırını da belirlemektedir.
43

 Ancak yaygın kanaate göre, 

yasa koyucunun iradesi, HRA m. 3’te yer alan Sözleşme’ye uygun yorum 

yetkisinin kural, 4. maddede yer alan Sözleşme’ye aykırılığı tespit yetkisinin 

istisna olması yönündedir.
44

 

b) 2004 Tarihli Godin-Mendoza Kararı 

HRA m. 3’ün mahkemelere verdiği yorum yetkisinin sınırları, House of 

Lords’un 2004’te aldığı Godin-Mendoza kararında ayrıntılı biçimde 

tartışılmıştır.  

                                                             
42 Lord Roger’ın bu görüşü için bkz. Godin-Mendoza kararı, para. 118. 
43 Lord Millett’in bu görüşü için bkz. Godin-Mendoza kararı, para. 62. 
44 Lord Steyn’in bu yöndeki görüşü için bkz. Godin-Mendoza kararı, para. 39, 50. 
Laws’un aynı yöndeki görüşü için bkz. Laws, 2000, s. 190. 
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Dava, Ghaidan isimli ev sahibinin Godin-Mendoza’ya karşı açtığı bir 

tahliye davasıdır. Godin-Mendoza’nın eşcinsel ilişki yaşadığı partneri ölmüş, 

ev sahibi bu şartlarda Godin-Mendoza’nın evi tahliye etmesi gerektiğini ileri 

sürmüştür. 

Birleşik Krallık’ta yürürlükte olan 1977 tarihli Rent Act’a göre, ölen 

kiracının eşi, ölümden hemen önce ölenle birlikte kiralanan evde ikamet 

ediyorsa, ölümün gerçekleşmesinden sonra yasal kiracı statüsünü 

kazanmaktadır. Yasa’ya göre, kiracıyla karı-koca gibi birlikte yaşayanlar da 

yasa amaçları bakımından “eş” statüsünde kabul edilmektedirler. Yasa’nın 

ilk hâlinde bu hak yalnızca ölen erkeğin dul kalan karısına tanınmışken, 

1980’de, ölen kadının kocası da bu hakka sahip kılınmış, 1988’de yapılan 

değişiklikle, aralarında evlilik bağı olmayan kişilerden hayatta kalanlar da 

Yasa amaçları bakımından eşlerle aynı haklara sahip kabul edilmişlerdir. 

Bununla birlikte, Yasa’da, eşcinsel ilişki yaşayan partnerlerden hayatta 

kalanın da aynı hakka sahip olacağını açıkça gösteren herhangi bir 

düzenleme yoktur.  

Dava, House of Lords tarafından çoğunlukla karara bağlanmıştır. House 

of Lords, Yasa’yı, Sözleşme’nin 8. maddesinde yer alan konut hakkına ve 

14. maddede yer alan ayrımcılık yasağına uygun yorumlayarak, Godin-

Mendoza’nın yasal kiracı statüsünü kazandığına hükmetmiştir.  

Her şeyden önce HRA m. 3’ün yürürlükte olmaması durumunda Godin-

Mendoza’nın bu davayı kaybedeceğinin açık olduğunu vurgulamak gerekir. 

Geleneksel ultra vires yaklaşımına göre, mahkemenin yasa koyucunun 

iradesini uygulamaktan başka bir işlevi olamayacağına göre, yasa koyucunun 

iradesini ortaya koyan Yasa’nın lafzından hareketle, Birleşik Krallık’ta 

eşcinsellerin evlenmesinin mümkün olmadığını da dikkate alarak, ölenin 

karısına ya da kocasına ya da karı-koca gibi birlikte yaşadığı “eş”ine tanınan 

bu hakkın hayatta kalan eşcinsel partnere de tanınması mümkün 

görünmemektedir. Nitekim Godin-Mendoza lehine karar veren Lord 

Nicholls da, Yasa’nın “olağan okuması”nın (ordinary reading), Yasa’daki 

hükmün heteroseksüel çiftlerle eşcinsel çiftler arasında bir ayrım yarattığını 

ortaya koyacağını vurgulamıştır.
45

   

Geleneksel ultra vires yaklaşımında yer alan zımni irade kavramı da bu 

hakkın bu kişiye tanınması için yeterli değildir. Çünkü yasa koyucunun 

                                                             
45 Godin-Mendoza kararı, para. 5. 
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zımni iradesinin Birleşik Krallık’ın imzaladığı uluslararası antlaşmalara 

bağlı kalmak olduğu kabul edilse bile,
46

 bu zımni irade, Yasa’da yer almayan 

bazı sözcükleri varmış gibi kabul etmeyi mümkün kılmamaktadır. Bu 

noktada HRA m. 3’ün, mahkemeye, yasa koyucunun yasadaki açık ya da 

zımni iradesini araştırmanın ötesine geçen bir yorum olanağı tanıdığını kabul 

etmek gerekir.
47

 

Bu olanağın sınırlarını belirlemek için Mahkeme, ultra vires 

yaklaşımından hareketle, parlamentonun HRA m. 3’teki iradesini 

araştırmıştır. Lord Nicholls’e göre, 3. maddedeki “mümkün olduğu oranda” 

söz dizisine ilişkin dar yorum, bir düzenlemede yer alan sözcüklerin birden 

fazla biçimde anlaşılabilmesi durumunda Sözleşme’ye uygun düşecek 

anlamın tercih edilmesidir. Bununla birlikte içtihatta kabul edilen dar yorum 

değildir. Mahkemeler, HRA m. 3’ün, yalnızca düzenlemedeki sözcüklerin 

birden çok anlamı olması durumunda uygulanacağını kabul etmemektedirler. 

Lord Nicholls’e göre, HRA m. 3’ten hareketle mahkeme, bazı durumlarda, 

yasanın açık olan lafzının dışına çıkabilecektir.
48

 Olağan yorum yönteminde, 

düzenlemenin lafzından hareketle parlamentoya atfedilebilecek makul irade 

araştırılırken, HRA m. 3, mahkemenin yasayı çıkaran parlamentonun 

iradesinden ayrılmasını gerektirebilir.
49

 

İlk bakışta Lord Nicholls’un bu görüşünün ultra viresin tamamen 

reddedilmesi anlamına geldiği düşünülebilir. Oysa yargıç, görüşünü 

oluştururken, aslında yine ultra viresten hareket etmekte ve yasa koyucunun 

HRA m. 3’teki iradesini araştırmaktadır. Lord Nicholls’ün bu araştırma 

sonucunda ulaştığı sonuca göre, parlamentonun iradesi, yalnızca “mümkün 

olduğu oranda” ibaresiyle sınırlı olmak üzere, mahkemenin, yasaların ve 

                                                             
46 Birleşik Krallık’ta mahkemelerin yorum yaparken dayandığı varsayımlardan biri, 
parlamentonun iradesinin uluslararası hukuku ihlal etme yönünde olamayacağıdır. Parlamento 
uluslararası hukuku ihlal etme iradesini açıkça ortaya koymadıkça, onun zımni iradesinin 
uluslararası hukuku ihlal etmeme yönünde olduğu varsayılır ve yasalar bu varsayımdan 

hareketle yorumlanır. Allan, 1983, s. 30-31. 
47 Nitekim karara karşı oy yazan Lord Millett dahi, HRA m. 3’te yer alan yorum yetkisininin 
parlamentonun zımni iradesine içkin olan “uluslararası anlaşmalara uygun yorum” yetkisinin 
ötesinde olduğunu kabul etmektedir. Godin-Mendoza kararı, para. 60. 
48 Lord Steyn de bu konuda Lord Nicholls ile aynı görüştedir. Godin-Mendoza kararı, para. 
44. 
49 Godin-Mendoza kararı, para. 28-31. 
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düzenleyici işlemlerin anlamlarını Sözleşme’ye uygun olacak biçimde 

uyarlamaya yetkili olmasıdır.
50

  

Çünkü, Lord Rodger’in dediği gibi, HRA m. 3, kaçınılmaz olarak, 

geleneksel yorum yöntemleriyle yorumlandığı zaman Sözleşme’deki hakları 

ihlal edecek bir yasanın mahkeme önüne gelmesi durumunda uygulanacak 

bir maddedir. Bu maddeyle parlamento, yurttaşların Sözleşme’den 

kaynaklanan haklarından, kendisinin yeniden devreye girmesine gerek 

kalmaksızın yararlanabilmelerini sağlamak istemiştir. Dolayısıyla 

parlamentonun HRA m. 3’le ortaya koyduğu irade, yasalarda yer alan 

hükümlerin Sözleşme’ye uygun yorumlanmasıdır ve parlamentonun her bir 

yasadaki iradesi de Sözleşme’ye uygun yorum sonucu ortaya çıkacak 

anlamdır. Yasadaki düzenlemelerin tek doğru anlamı budur.
51

  

Nitekim Lord Steyn de, HRA m. 3’te yer alan yetkiye şüpheyle 

bakılmasının nedeninin mahkemelerin parlamentonun belli bir yasada ortaya 

koyduğu iradeyi aşması olduğunu ancak bu mesele üzerinde parlamentonun 

HRA’da yer alan iradesini dikkate almaksızın düşünmemek gerektiğini 

vurgulamaktadır.
52

 Yargıca göre, parlamentonun, mahkemelerin HRA m. 

3’ten hareketle yaptıkları bir yorumla hemfikir olmaması durumunda, karara 

konu teşkil eden yasayı değiştirerek, Sözleşme’yi ihlal eden hükmü daha 

açık bir biçimde yeniden düzenleme olanağı vardır.
53

  

Burada parlamento egemenliği ilkesi açısından tartışmalı olan nokta, 

yasa koyucunun 1998’deki iradesinin bu tarihten sonra çıkarılan yasaları da 

bağlayacak olmasıdır. Bu tartışmanın Lord Justice Laws’un yukarıda 

aktarılan kararında yasalar arasında yaptığı tasnifle aşılabileceği 

düşünülebilir. Ancak, Godin-Mendoza kararına karşı oy yazan Lord 

Millett’in Lord Justice Laws ile aynı görüşte olduğunu söylemek mümkün 

değildir. Lord Millett’e göre, bu konudaki tartışmanın yasama organı ile 

yargı organı arasındaki ilişkiler ve parlamento üstünlüğü gibi son derece 

önemli anayasal konularla ilgili olduğu açıktır. Yargıca göre, parlamento 

üstünlüğü kutsal ya da dokunulmaz değildir ancak bu temel anayasal ilkenin 

                                                             
50 Godin-Mendoza kararı, para. 32. 
51 Godin-Mendoza kararı, para. 106. 
52 Godin-Mendoza kararı, para. 40. 
53 Godin-Mendoza kararı, para. 43. 
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değiştirilmesi yargısal aktivizm (judicial activism) yoluyla değil, 

parlamentonun açık iradesiyle mümkün olabilir.
54

 

Lord Millett’e göre, HRA m. 3, mahkemelere, Sözleşme’ye uygun 

yorumlanmaya çalışılan yasaya, bu yasanın temel özellikleriyle uyumsuz 

olacak şekilde sözcük ekleme, yasadan bazı sözcükleri çıkarma ve yasadaki 

sözcüklerle çelişen bir sonuca varma yetkisi vermemektedir.
55

 Yargıca göre, 

mahkeme, önündeki yasanın temel özelliklerini belirlemeye çalışmalı ve bu 

temel özellikler kısmi de olsa yasa koyucunun kullandığı sözcüklerden 

hareketle belirlenmelidir.
56

 

Nitekim Lord Millett, Yasa’nın temel özelliklerinden hareketle, 

parlamentonun bu Yasa’yla karşı cinsten kişilerle birlikte olanların kamuya 

açık ilişkilerinden kaynaklanan haklarını düzenlediği sonucuna varmıştır. 

Yargıç, bu sonuca ulaşırken yasa koyucunun kullandığı sözcükleri dikkate 

almış, “eş” sözcüğünün yasal bir evliliğin taraflarını kapsadığını ve evliliğin 

de ancak karşı cinsten kişiler arasında olabileceğini vurgulamıştır. Bu 

noktadan hareketle vardığı sonuç, karı-koca gibi birlikte yaşamanın ancak 

karşı cinsten insanlarla birlikte yaşanıldığı takdirde söz konusu olacağıdır. 

Dolayısıyla bir eşcinselin bu Yasa’dan hareketle yasal kiracı statüsünü elde 

etmesi mümkün değildir.
57

 Lord Millett, yalnızca yasanın lafzıyla 

yetinmeyip, yasa koyucunun iradesini belirlemek için tarihsel yorum 

yöntemini de kullanmış
58

 olsa da, sonuç itibarıyla HRA m. 3’ten hareketle 

yaptığı yorumun, ultra viresin yasa koyucunun zımni iradesini de içeren 

biçimde genişlemiş kapsamıyla sınırlı kaldığı açıktır. Oysa vardığı sonuçlara 

katılmayan diğer yargıçlar gibi o da, HRA m. 3’ün bu yorum yöntemlerini 

aşan bir yorum yöntemi öngördüğünü kabul etmektedir.
59

 

Lord Millett’in azınlıkta kalan görüşü ayrı tutulursa, House of Lords’un 

bu kararının ultra viresin olanaklarını kullanmak suretiyle bu kavramın 

sınırlarının (kimilerine göre yasa koyucunun iradesini aşacak derecede) 

genişletilmesi anlamına geldiği açıktır. House of Lords, parlamentonun HRA 

m. 3’te ortaya koyduğu iradeye dayanarak, önüne gelen herhangi bir yasada, 

                                                             
54 Godin-Mendoza kararı, para. 57. 
55 Godin-Mendoza kararı, para. 68. 
56 Godin-Mendoza kararı, para. 77. 
57 Godin-Mendoza kararı, para. 78-82. 
58 Godin-Mendoza kararı, para. 83 vd. 
59 Godin-Mendoza kararı, para. 60. 
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yasa koyucunun iradesinin gerektiğinde hiç kullanmadığı sözcükler 

aracılığıyla Sözleşme’ye uygun yorumlanacağını ortaya koymuştur. Bu 

yaklaşım, yalnızca ultra viresi değil, onun anayasal kaynağı olarak görülen 

parlamento egemenliğini de tartışmalı hâle getirmektedir. Nitekim Lord 

Millett, HRA m. 3’ün mahkemeye bu kadar geniş yorum yapma yetkisi verir 

şekilde algılanmasının bu ilkeyi ortadan kaldırabileceğini imlemiştir. Ancak 

House of Lords’taki çoğunluk aynı kanaatte değildir. Onlara göre, bu geniş 

yorum olanağının dahi ultra viresten ve parlamento egemenliğinden 

uzaklaşma anlamına gelmediğinin iki işareti vardır. Bunlardan birincisi Lord 

Steyn tarafından ortaya konulmuştur. Yukarıda belirtildiği gibi, yargıca göre, 

parlamentonun, mahkemelerin HRA m. 3’ten hareketle yaptıkları bir 

yorumla hemfikir olmaması durumunda, karara konu teşkil eden yasayı 

değiştirerek, Sözleşme’yi ihlal eden hükmü daha açık bir biçimde yeniden 

düzenleme olanağı vardır.
60

 Bu da onun egemenliğinin ortadan kalkmadığını 

gösterir. Ayrıca, House of Lords’un konuyla ilgili bir başka kararında Lord 

Nicholls’un belirttiği gibi, parlamento HRA’da yasa değiştirme yetkisini 

kendinde saklı tutarak parlamento egemenliği ilkesine bağlı kalmıştır.
61

    

3. 2005 Tarihli Jackson and Others Kararı 

Yukarıda da belirtildiği gibi, Birleşik Krallık’ta yazılı bir anayasa 

bulunmamasının ve parlamento egemenliği ilkesinin temel anayasal ilke 

olarak kabul edilmesinin doğal sonucu, yasama organının herhangi bir üst 

normla sınırlandırılamayacak bir yetkiye sahip olmasıdır. Bununla birlikte 

bazı yazarlar, Birleşik Krallık’ta parlamentonun yetkisinin mutlak 

olduğunun demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde kabul 

edilemeyeceğini ileri sürmektedirler. Örneğin Laws’a göre, temel haklar ve 

demokrasi Birleşik Krallık’ta da yasama organını bağlayan üst normlar 

niteliğindedirler ve aksinin kabulü ülkeyi bir demokrasi olmaktan çıkarıp 

tiranlığa dönüştürür.
62

 

Lord Justice Woolf, Laws’dan da açık bir biçimde, parlamentonun 

düşünülemez olanı yapması, örneğin idarenin yargısal denetimini tamamen 

ortadan kaldıran bir yasa çıkarması durumunda, yargının parlamento 

egemenliğini dikkate alarak sessiz kalmaması ve bu ilkenin dahi sınırları 

                                                             
60 Godin-Mendoza kararı, para. 43. 
61 In re S (FC) kararı, para. 39. 
62 Sir John Laws, “Democracy and Law”, Public Law, No. 72, 1995, s. 86, 92. 
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olduğunu ortaya koyacak bir karar vermekten çekinmemesi gerektiğini ileri 

sürmüştür.
63

 

Bununla birlikte, Birleşik Krallık mahkemelerinin ve özellikle House of 

Lords’un, çeşitli yazarlarca dile getirilen bu görüşlere yakın zamanlara kadar 

açıkça katılmadıklarının altını çizmek gerekir. House of Lords’un 2005’te 

verdiği Jackson & Others kararı bu konuda önemli bir kırılma noktası teşkil 

etmektedir. Bu karar, parlamento egemenliği doktrininin son derece istisnai 

durumlarda da olsa terk edilebileceğinin House of Lords’daki yargıçlarca 

açıkça dillendirildiği ilk karar olma özelliğini taşımaktadır. 

Lord Steyn, kararda, parlamento egemenliğinin Dicey tarafından 

yapılan ve saf ve mutlak bir egemenlikten söz eden klasik tanımının modern 

Birleşik Krallık’ta terk edildiğini ileri sürmüştür. Yargıca göre, common 

law’un kurguladığı parlamento egemenliği ilkesi hâlâ anayasanın temel 

ilkesidir. Ancak bu ilke yargıçlar tarafından yaratılmış olduğuna göre, belli 

koşullar altında mahkemelerin yeni bir ilke geliştirmeleri imkânsız değildir. 

Örneğin parlamentonun idarenin yargısal denetimini tamamen ortadan 

kaldırmaya yönelmesi durumunda, yargı bunun parlamentonun dahi ortadan 

kaldıramayacağı bir ilke olup olmadığını değerlendirmek zorunda kalabilir.
64

 

Benzer bir biçimde Lord Hope da, kararda, Birleşik Krallık 

Anayasası’nın parlamento egemenliği ilkesinin hâkimiyeti altında 

bulunduğunu ancak parlamento egemenliğinin artık mutlak bir egemenlik 

olarak algılanamayacağını ileri sürmüştür. Yargıca göre, Dicey’nin 

sistematize ettiği bu ilke adım adım koşullara bağlanmaktadır. Bu koşullar 

çoğunlukla parlamento tarafından çıkarılan yasalarca belirlenmektedir. En 

önemli örnek 1972 tarihli ECA’dır. AB hukukunun üstünlüğü doktrini 

parlamentonun mutlak yetkisini sınırlamaktadır. Benzer biçimde 1998 tarihli 

HRA’nın 3. maddesi de parlamento egemenliğini koşula bağlamıştır. Bu 

maddeden hareketle mahkemeler, yasalara, Sözleşme’ye uygun olan ve 

parlamentonun yasayı yaparken murat etmediği bir anlam yükleme yetkisine 

sahip kılınmışlardır.
65

 

Barones Hale ise kararda, parlamento egemenliği ilkesine sadık 

kaldığını vurgulamakla birlikte, Lord Steyn ve Lord Hope’un söylediklerine 

                                                             
63 Lord Justice Woolf, “Droit Public-English Style”, Public Law, No. 72, 1995, s. 69. 
64 Jackson & Others kararı, para. 102. 
65 Jackson & Others kararı, para. 104-105. 
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yakın bir sonuca ulaşmıştır. Yargıca göre, parlamento egemenliği ilkesi, 17. 

yüzyıldan beri İngiltere ve Galler Anayasası’nın temel ilkesidir. Bununla 

birlikte, parlamento bu yöndeki iradesini hiçbir tartışmaya mahal 

bırakmayacak derecede açık bir biçimde ortaya koymadıkça, yasanın temel 

hak ve özgürlükleri ortadan kaldırması mahkemeler tarafından kabul 

edilmeyecektir. Hatta idarenin yargısal denetimini ortadan kaldırmaya 

yönelen bir yasanın çıkması durumunda mahkemeler bu yasayı 

reddedebileceklerdir. Ayrıca parlamento, bugün itibarıyla kendi yetkilerini 

ECA ve HRA ile sınırlamıştır ve ileride başka sınırların da ortaya çıkması 

muhtemeldir.
66

 

Görüldüğü gibi Lord Steyn, Lord Hope ve Barones Hale, bu kararda 

açıkladıkları görüşlerle, parlamento egemenliği ilkesinin artık Dicey’nin 

vurguladığı gibi mutlak bir ilke olarak kabul edilemeyeceğini, bunun yine 

parlamentonun iradesiyle sınırlandığını ve koşullara bağlandığını, ayrıca 

parlamento tarafından dahi ortadan kaldırılamayacak bazı haklar 

bulunduğunu ilan etmişlerdir. Bu karardan sonra parlamento egemenliği 

ilkesinin Birleşik Krallık’ta eskisi gibi mutlak bir ilke olarak kabul edildiğini 

iddia etmek son derece güçtür.    

SONUÇ 

Modern Birleşik Krallık kamu hukukunda parlamento egemenliği ilkesi 

ciddi bir sarsıntı geçirmektedir. Her şeyden önce, 1972 tarihli ECA’nın, AB 

hukukunun Birleşik Krallık parlamentosu tarafından çıkarılan yasalardan 

üstün olduğunu kabul etmiş olması, en azından parlamento egemenliğine 

ilişkin geleneksel yaklaşımı sarsmış ve bir parlamentonun kendisinden sonra 

gelen parlamentoların iradelerini bağlayamayacağı yönündeki kabulün 

tartışılmasına yol açmıştır. Nitekim, parlamento egemenliği ilkesinin en 

güçlü savunucuları arasında yer alan Wade ve Forsyth bile, yukarıda 

belirtildiği gibi, 1972 tarihli Yasa’ya dayanılarak House of Lords tarafından 

verilen ve AB hukukunun Birleşik Krallık parlamentosu tarafından çıkarılan 

bir yasadan üstün olduğunu saptayan Factortame kararının Birleşik Krallık 

hukuku açısından devrim niteliğinde olduğunu açıklamışlardır. 

Parlamento egemenliği ilkesini ciddi biçimde tartışmaya açan bir başka 

gelişme, 2000 yılında yürürlüğe giren, 1998 tarihli HRA ile yaşanmıştır. 

Yasa’nın 4. maddesinde yüksek mahkemelere, Birleşik Krallık parlamentosu 

                                                             
66 Jackson & Others kararı, para. 159. 
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tarafından çıkarılan bir yasanın AİHS’ye aykırı olduğunu tespit etme yetkisi 

verilmesi, parlamentonun bunu kendi iradesiyle yaptığı iddiasıyla 

parlamento egemenliği ilkesi çerçevesinde değerlendirilmeye çalışıldıysa da, 

geleneksel yaklaşımda ciddi bir sarsıntı yaratmıştır. 

Ayrıca, aynı Yasa’nın 3. maddesinde mahkemelere verilen Sözleşme’ye 
uygun yorum yapma yetkisinin, Godin-Mendoza kararında, House of Lords 
tarafından yasa koyucunun yasada ortaya koyduğu açık ve zımni iradeyi 
aşan biçimde değerlendirilmiş olması bu yöndeki tartışmaları daha da 
şiddetlendirmiştir.  

Parlamento egemenliği doktrininin yavaş yavaş aşılmaya başlandığını 

gösteren son gelişme, istisnai durumlarda da olsa parlamento tarafından 

çıkarılacak bazı yasaların mahkemeler tarafından üst bir norma aykırılık 

açısından denetlenebileceğinin yalnızca doktrinde değil, House of Lords’un 

bazı kararlarında da tartışılmaya başlanmış olmasıdır. Özellikle Jackson & 

Others kararında House of Lords’un üç üyesinin bu görüşte olduklarını 

vurgulaması, parlamento egemenliğinin eski gücünü kaybettiğinin açık 

göstergesidir. 

House of Lords’daki bazı yargıçların bu yöndeki görüşleri muhtemelen 

Barnett gibi yazarların sözünü ettiği devrimci yaklaşımın mahkemelerde 

gözlenmeye başlamasının göstergesidir. Barnett’e göre, parlamentonun 

egemenliği iki durumda ortadan kalkabilir. Bunlardan birincisi, yapılacak bir 

referandumda halkın bu yönde bir isteğinin bulunduğunun tespit edilmesi 

üzerine parlamentonun kendi egemenliğine son veren bir yazılı anayasayı 

kabul etmesidir. İkinci durum ise, mahkemelerin, devrimci bir yaklaşımla, 

parlamentonun artık egemen olmadığını kararlarında ortaya koymalarıdır.
67

 

1972 tarihli ECA ve 1998 tarihli HRA’nın parlamento egemenliğinin 

mutlaklığını ortadan kaldırmakla yetindiğini ve modern koşullara uyarlanmış 

bir parlamento egemenliği ilkesi yarattığını söylemek mümkün olsa da, 

House of Lords’daki bazı yargıçların Jackson & Others kararında ortaya 

koydukları görüşlerin Barnett’in sözünü ettiği devrimci yaklaşımı 

çağrıştırdığı açıktır. Bu gelişmeler karşısında, Birleşik Krallık’ta parlamento 

egemenliği ilkesinin kısa vadede terk edilmesini beklemek gerçekçi olmasa 

da, orta ve uzun vadede bu ilkenin eski mutlak anlamından iyice 

uzaklaşacağını ileri sürmek sanırım yanlış olmayacaktır.    

 

 

                                                             
67 Barnett, 2002, s. 191. 
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DİN VE HUKUK ARASINDAKİ ÇİZGİ: ALMANYA'DAKİ 

SÜNNET YASAĞI TARTIŞMASININ ANALİZİ
*
 

 

Ece Göztepe
**

 

 

Mahkeme kararları kapalı kapılar ardında verilir ve genellikle davanın 

taraflarıyla sınırlı bir etkiye sahiptir. Ama öyle bazı mahkeme kararları vardır 

ki, davanın ortaya çıkış nedeni, davanın tarafları ve hatta somut davanın 

sonuçları bile, mahkeme kararının kamuoyunda yarattığı yankının sesinde 

boğulup gider. Böyle durumlarda mahkeme kararının metni bile 

kamuoyundaki yankıyı açıklamakta aciz kalır. Böylesi bir durumun son 

örneği, Almanya'daki bir eyalet mahkemesinin erkek çocukların dini amaçlı 

sünnetinin hukuki niteliğine ilişkin yorum yaptığı ve karar ertesinde ulusal 

sınırları aşarak çığ gibi büyüyen bir tartışmayı da beraberinde getiren kararla 

yaşandı. Anılan karar, din ve hukuk ilişkisi, toplumsal ve dini çoğulculuk, 

temel hakların birbiriyle ilişkisi, temel hak ve özgürlüklerin özneleri ile 

hukuki konusu gibi çok katmanlı birçok meseleyi içinde barındırdığı için 

özel bir önem taşımaktadır. Her ne kadar Almanya’da daha önce çeşitli 

mahkemeler dini amaçlı sünnet dolayısıyla bazı kararlar vermişlerse de, biri 

hariç hiçbiri sünnetin hukuki niteliği ve cezai yaptırımı konusunda doğrudan 

bir karar vermemişti. Ama aşağıda görüleceği üzere, aslında bazı mahkeme 

kararlarındaki obiter dictum’lar bugün yaşanan tartışmanın habercisi 

niteliğindedir. 

Bu çalışmada, din ve hukuk arasındaki ince ve zor çizginin nerede 

çizilmesi gerektiğinin tartışılmasından ziyade, Türkiye'deki dini çoğunluğun 

hukukla ilişkilendirmediği erkek çocukların sünnetinin, İslam ya da 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD öğretim üyesi. Bu 
çalışma, Alexander von Humboldt Vakfı’nın verdiği araştırma bursu kapsamında Freie 
Universität Berlin’de gerçekleştirilmiştir. Alexander von Humboldt Vakfı’na sağladığı maddi 
ve akademik olanaklardan dolayı teşekkür ederim. 
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Museviliğin azınlık dini olduğu ülkelerde nasıl bir hukuki argümantasyona 

konu olduğunu somut bir dava üzerinden incelemektir. Her ne kadar 

Türkiye'de sünnetin yasaklanması ya da sünnet pratiğinin (yaş, onay vb.) 

değiştirilmesi söz konusu olmasa da, dinle hukukun kesişme noktalarının 

yarattığı sorunları göstermesi ve argümanların temel hak ve özgürlükler 

ekseninde tartışılması nedeniyle, Almanya’daki tartışmanın temel hak ve 

özgürlükler öğretisi açısından Türkiye’de de yararlı olacağı düşünülmektedir. 

I. Köln Eyalet Mahkemesi'nin Kararının Konusu 

7 Mayıs 2012 tarihli Köln Eyalet Mahkemesi’nin kararı 21 Eylül 2011 

tarihli alt derece mahkemesinin kararına savcılığın yaptığı temyiz başvurusu 

üzerine verilmiştir. Savcılığın temyiz başvurusu reddedilmiştir. Davalı bir 

hekim olup 4 Kasım 2011 tarihinde Köln’deki muayenehanesinde, 

Müslüman ebeveynlerin isteği doğrultusunda ailenin dört yaşındaki 

çocuğuna lokal anestezi uygulayarak sünnet yapmak, tıbbi bir zorunluluk 

olmadığı halde tehlikeli bir gereçle çocuğun vücut bütünlüğüne müdahale 

etmek ve sağlığına zarar vermekle suçlanmaktadır
1
. Hekim sünnetten sonra 

çocuğun yarasını dört dikişle dikmiş ve aynı günün akşamında çocuğa evde 

pansuman yapmıştır. Çocuğun annesi 6 Kasım 2011’de çocuğu üniversite 

kliniğinin acil bölümüne götürerek daha sonra gerçekleşen kanamanın 

durdurulması için yardım istemiştir. Klinik tarafından durumdan haberdar 

edilen savcılığın, Köln Alt Derece Mahkemesi’nde (Asliye Ceza 

Mahkemesi) açtığı davada, 21 Eylül 2011 tarihinde hekimin beraatine karar 

verilmiştir. Kararı temyiz eden savcılığın talebi, Köln Eyalet Mahkemesi 

tarafından reddedilmiştir. Yani somut davada davalı hekimin beraatine karar 

verilmiştir.  

Bu noktada haklı olarak sorulması gereken soru, somut davada davalı 

hekim yaralama suçundan dolayı cezalandırılmamışsa, Köln Eyalet 

Mahkemesi’nin kararının neden kamuoyunda neredeyse bomba etkisi 

yarattığıdır. Bu sorunun cevabı, kararın gerekçesinde yatmaktadır. Mahkeme 

her ne kadar somut davada beraat kararı vermişse de, kararının gerekçesi 

                                                             
1 Alman Ceza Kanununun 223. maddesinin 1. fıkrası ve 224. maddesinin birinci fıkrasının 2. 
bendine dayanılmıştır. 
Madde 223/I: “Başkasının vücuduna acı ya da sağlığına zarar veren kişi, beş yıla kadar hapis 
ya da para cezası ile cezalandırılır”. 
Madde 224/I, 2. bent: “Yaralama eylemi bir silahla ya da başka bir tehlikeli gereçle 
gerçekleştirilmişse, altı ilâ on yıl arasında, daha az ağır hallerde üç ay ilâ beş yıl arasında 
hapis cezasıyla cezalandırılır” (ağır yaralama suçu). 
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dini amaçlı, yani tıbbi bir zorunluluktan kaynaklanmayan sünnetin hukuki 

niteliğiyle ilgili önemli bir dönüm noktası niteliği taşımaktadır. Bu nedenle 

mahkeme kararının bütününün okunması zorunludur. 

Mahkeme, ebeveynlerin Müslüman olduklarını ve dini gerekçelerle, 

yani tıbbi bir zorunluluk olmaksızın, hekimin tibbi müdahalesine izin 

verdiklerini tespit etmiştir. Başvurulan bilirkişi, gerçekleştirilen tıbbi işlemin 

usule uygun olduğunu ve bir uygulama hatasının söz konusu olmadığını 

belirtmiştir. Dolayısıyla Alman Ceza Kanununun 223/I’deki maddi koşulları 

gerçekleştiği halde, madde 224/I 2. bentteki koşullar gerçekleşmemiştir. 

Çünkü neşter bir doktor tarafından tıbbi anlamda işlevine uygun şekilde 

kullanıldığı takdirde “tehlikeli gereç” olarak değerlendirilemez.  

Buna karşılık mahkeme, ebeveynlerin dini gerekçeye dayandırılan 

müdahale iznini, Alman Ceza Kanununun 17. maddesindeki
2
 hata 

kapsamında değerlendirmemiştir. Çünkü mahkemeye göre, ebeveynlerin 

çocuklarına dini eğitim verme hakkı, çocuğun vücut bütünlüğü hakkı ve 

kendi vücudu üzerinde tasarruf hakkıyla çatışmaktadır. Ebeveynlerin dini 

eğitim hakkına öncelik tanınması söz konusu olamaz, çünkü çocuğun 

esenliği öncelikle korunması ve gözetilmesi gereken bir hukuki değerdir. 

Ancak somut durumda, çocuğun esenliğine aykırı olmasına karşın sosyal 

açıdan genel kabul gören, tarihsel bakımdan geleneksel olan sünnet 

uygulaması ceza hukukunun yetki alanı dışında değerlendirilmelidir
3
. 

Alman Medeni Kanunu’nun (BGB) 1627. maddesine göre velayet hakkı 

sadece çocuğun esenliğine hizmet eden eğitim tedbirlerini kapsamaktadır. Bu 

çerçevede sünnete iradesiyle onay verecek durumda olmayan bir çocuğun 

sünneti, ne dini cemaatten dışlanmanın önüne geçme amacıyla, ne de 

ebeveynlerin eğitim hakkıyla meşru kılınamaz, çünkü sünnet işlemi çocuğun 

esenliğine hizmet etmemektedir. Ebeveynlerin Anayasa’nın madde 4/I
4
 ve 

                                                             
2 Alman Ceza Kanunu madde 17: “Fiilin icrası sırasında suç işlemediği kanaatiyle harekete 
eden kimse, eğer bu hataya düşmesi kaçınılmaz ise, kasten hareket etmiş olmaz. Eğer failin bu 
hataya düşmemesi mümkün idiyse, bu durumda verilecek ceza madde 49/I’e göre 
indirilebilir”. 
3 Sosyal açıdan uygunluk tezi, Thomas Exner’in kitabında dile getirilen ve sünnette suçu 
ortadan kaldıran sebep olarak değerlendirilmektedir. Ancak literatürde sosyal açıdan uygunluk 
tezi, özellikle bu son tartışma dolayısıyla giderek daha az destekçi bulmaktadır. Bkz. Thomas 
EXNER, Sozialadäquanz im Strafrecht – Zur Knabenbeschneidung, Duncker&Humblot, 
Berlin 2011. 
4 Alman AY madde 4: (I) Din ve vicdan özgürlüğü ile din ve dünyevi inanç özgürlüğüne 
dokunulamaz. 
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madde 6/II’ye
5
 dayanan hakları, çocuğun bedensel bütünlük hakkı ve 

kendini belirleme hakkıyla (AY madde 2/I ve II
6
) sınırlandırılmıştır. Bu 

haklardan çıkarılması gereken sonuç, gerçekte AY’nin 140. maddesinde
7
 

açıkça düzenlenmiştir. Buna göre, temel hak ve özgürlükler din 

özgürlüğünün kullanılması dolayısıyla sınırlandırılamazlar.  Bunun yanında 

çatışan haklar arasında ölçülülük ilkesi gözetilerek bir denge kurulmaya 

çalışıldığında, çocuğun vücut bütünlüğüne müdahaleyi kabul etmek ölçüsüz 

görünmektedir. Sünnetle birlikte çocuğun vücudu sürekli ve geri 

döndürülemez bir biçimde değişime uğramaktadır. Bu değişim, çocuğun reşit 

olduktan sonra dini aidiyetine ilişkin karar verme hakkıyla bağdaşmaz. Öte 

yandan ebeveynlerin eğitim hakkı, din özgürlüğünü sünnet pratiğiyle 

gerçekleştirme konusunda beklemeleri talep edilerek asli olarak 

zedelenmemektedir. 

Dolayısıyla hekimin müdahalesi için gerekli iznin ebeveynler tarafindan 

verilmiş olması, eylemi haklı kılmamaktadır. Çocuğun o andaki iradesinin de 

mevcut olmadığı düşünülürse, tıbbi müdahale haklı sebebe 

dayanmamaktadır. Somut davada davalı Ceza Kanununun 17/I maddesi 

uyarınca kaçınılmaz bir hukuki değerlendirme hatası (unvermeidbarer 

Verbotsirrtum) içinde olup suçlu değildir. Davalı duruşma sırasında inançlı 

bir Müslüman ve doktor olarak, ebeveynlerin dini gerekçelerle sünnet 

isteğini gerçekleştirmenin hukuka aykırı olmadığı yönünde sübjektif bir 

kanıyla hareket etmiştir. Davalının hukuki değerlendirme hatası 

kaçınılmazdır, çünkü sünnetin hukuki niteliği öğretide ve uygulamada 

birörnek şekilde değerlendirilmemektedir. Davalının başvuracağı bir bilirkişi 

de somut olaydaki sorumluluk meselesine açıklık getiremeyecekti. Bu 

nedenle davalının beraatine karar verilmiştir. 

Görüldüğü üzere, Köln Eyalet Mahkemesi'nin verdiği kararın çıkış 

noktası, Müslüman bir ailenin çocuğunu sünnet eden doktorun cezai 

sorumluluğu meselesi olduğu halde, mahkemenin kararının gerekçesinde yer 

alan, ebeveynlerin çocukları üzerindeki dini eğitim hakkıyla ilgili 

                                                                                                                                               
(II) Dinin rahatsız edilmeden uygulanması güvence altındadır. 
5 Alman AY madde 6: (II) Çocukların bakım ve eğitimi, ana ve babanın doğal hakkı ve en 
önde gelen yükümlülüğüdür. Devlet organları, onların bu görevi yerine getirmelerini gözetir. 
6 Alman AY madde 2: (I) Herkes başkalarının haklarını ihlal etmemek, anayasal düzene veya 
ahlâk kurallarına aykırı düşmemek koşuluyla, kişiliğini serbestçe geliştirme hakkına sahiptir. 
7 Alman AY madde 140: 11 Ağustos 1919 tarihli Alman Anayasasının 136, 137, 138, 139 ve 
141. maddeleri, bu anayasanın bir parçasıdır. 
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açıklamalar, Almanya'daki tartışmayı başlatan husus oldu. Ayrıca kararın 

muhakeme adımlarına bakıldığında, mahkemenin kendi argümanlarının 

mantıki sonuçlarını yeterince takip etmediği, yani kararın obiter dictum’unda 

bile mahkemenin gayet çekingen davrandığı gözlenmektedir. Çünkü 

mahkeme eğer ebeveynlerin dini amaçlı sünnete izin veremeyeceklerini, 

bunun çocuğun vücut bütünlüğünün ihlâli anlamına geldiğini düşünüyorsa, 

ebeveynlerin de yaralama suçuna iştirakten sorumlu tutulması gerekirdi ki, 

mahkeme bu olasılığı hiç değinmeden bir kenara bırakmayı tercih etmiştir. 

İşin bir başka ilginç tarafı, mahkemenin kararı kamuoyunda “sünnet 

yasağı” olarak tartışılırken, sözde yasağın asli muhatabı olarak Musevilerin 

görülmesidir. Bu durum, erkek çocukların sünnetinin aslen Musevilikte ve 

İslam’da uygulanmasıdır. Hıristiyanlar arasında ise sadece Kıptiler sünnetten 

vazgeçmemiştir. Dini amaçlı sünnetin anılan dinlerdeki kaynağı ve işlevi, 

hukuki bir tartışmanın merkezine oturtulamaz ise de, buna aşağıda din 

özgürlüğüyle ilgili boyutu nedeniyle kısaca değinilecektir. Ama önce, Köln 

Eyalet Mahkemesi’nin Alman kamuoyunda yarattığı tartışmalara kısaca 

bakmakta fayda var. 

II. Köln Eyalet Mahkemesi’nin Kararı Sonrasında Alman 

Kamuoyundaki Tartışmalar 

Yukarıda da belirtildiği üzere, Köln Eyalet Mahkemesi’nin kararının 

gerekçesindeki sünnetin hukuki nitelendirmesi, kamuoyunda “sünnet yasağı” 

başlığı altında ele alınmıştır. Kararın asli olarak Almanya'da yaşayan 

Musevileri merkeze alan bir tartışma yaratması, ancak Almanya'nın Hitler 

dönemindeki Yahudi Soykırımı'nın asla unutulmayacak izleriyle 

açıklanabilir. Bu noktada Almanya'daki Müslüman ve Musevi azınlığın 

önemli bir ortak paydada buluştuğunu ve işbirliği içinde bulunduğunu da 

belirtmek gerekir. Buna ek olarak, sünnetin Almanya'da hukuku ilgilendiren 

ve Musevilerle doğrudan ilişkilendirilen boyutunun en önemli noktası, erkek 

sünnetinin Museviliğin emredici bir hükmü ve dini cemaate aidiyetin kurucu 

unsuru olmasıdır. 

Almanya'daki tartışmalarda köşe taşını oluşturan yazılardan birisi, 

Charlotte Knobloch tarafından yazıldı. Knobloch Yahudi soykırımından sağ 

kurtulan bir Alman Yahudisi olmasının yanısıra, Almanya Yahudileri Merkez 

Konseyi'nin (Zentralrat der Juden in Deutschland) eski başkanı, Münih 

Yahudi Cemaatinin başkanı ve Dünya Yahudi Kongresi'nin başkan 
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yardımcısı sıfatlarıyla son derece öfkeli bir şekilde kişisel görüşlerini dile 

getiriyordu. Süddeutsche Zeitung'un 5 Eylül 2012 tarihli sayısında 

yayınlanan yazısının
8
 başlığında Knobloch “Biz Yahudileri Hâlâ İstiyor 

Musunuz?” diye soruyordu. Buradaki sorunun Almanya’daki Hıristiyan 

çoğunluğa, yani soykırımı gerçekleştirenlerin torunlarına yöneltildiği çok 

açıktı. Knobloch'un ana tezi, Musevilerin binlerce yıldır uygulaya geldikleri 

ve dini kimliklerinin ayrılmaz parçası olan sünnetin başta hukukçular olmak 

üzere, hekimler, psikologlar ya da politikacılar tarafından sorgulanır hale 

gelmesinin Almanya'daki Musevilerin varlığını sorgulamakla eşanlamlı 

olduğuydu. Çünkü Knobloch'un da belirttiği gibi, sünnet İslam'dan farklı 

olarak Musevi dininin ve kimliğinin kurucu unsurlarından bir tanesidir ve bu 

pratiğin anlamını sorgulamanın kendisi, Museviliğin “modern”liğini, 

“meşruluğu”nu sorgulamakla eşanlamlı hale gelmektedir
9
.  

Genelde uzlaştırıcı kimliğiyle tanınan Knobloch’un bu sert yazısına 

paralel olarak, İsrail cumhurbaşkanı Simon Peres Almanya cumhurbaşkanı 

Joachim Gauck'a, İsrail İçişleri bakanı Eli Jischai de Almanya başbakanı 

Angela Merkel'e birer mektup yazarak, sünnetin Alman hukuku tarafından 

saygı görmesi gerektiğini ve bunun Musevi kimliğinin ayrılmaz bir parçası 

olduğunu vurguladılar
10

. 

Tartışmaya Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da bir 

gazete yazısıyla katıldı. Egemen Bağış'ın tezleri ve itirazları hukuk ve dinin 

kesişme noktası, her iki alanın birbiriyle ilişkisinin niteliği hakkında önemli 

ipuçları taşımaktadır. Bağış, din özgürlüğünün hem uluslararası 

sözleşmelerde, hem de Alman Anayasası'nda güvence altına alındığını 

belirterek, dini bir pratiğin hukuk tarafından sınırlanamayacağını ileri 

sürmektedir. Köln Mahkemesi'nin kararının büyük bir kültürel ve tarihsel 

yok sayma ürünü olduğunu belirttikten sonra Bağış, Musevi ve Müslümanlar 

açısından erkeklerin sünnetinin tartışılmaz biçimde inançlarının bir parçası 

olduğunu belirtmektedir. Bağış'ın vurguladığı ve Almanya'daki tartışmanın 

ana karakteristiği haline gelen bir diğer husus ise, tartışmanın Almanların 

                                                             
8 Süddeutsche Zeitung, 05.09.2012, s. 2. 
9 Knobloch’a cevap Federal Alman Parlamentosu başkanı Norbert Lammert’ten geldi: “Ihr 
seid wir”, Süddeutsche Zeitung, 15.09.2012, s. 2. Lammert, Knobloch’un kendisi gibi diğer 
Alman Musevilerinin de Almanya’nın bir parçası olduğunu, bu anlamda siz ve biz ayrımının 
sözkonusu olmadığını vurgulayarak, sünnet tartışmasının dışlayıcı tonunu yumuşatmayı 
denemektedir. 
10 Heribert PRANTL, “Eine deutsche Debatte”, Süddeutsche Zeitung, 27.08.2012, s. 4. 
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Musevilere karşı tavrı ve sorumluluğuyla sınırlı bir tartışmanın 

yürütülmesidir. Oysa Almanya'da yaşayan dört milyona yakın Müslüman da 

bu tartışmanın kurucu unsurlarındandır. Egemen Bağış yargıçların 

objektifliğini sorgularken ayrıca, eğer mahkeme sadece çocukların vücut 

bütünlüğünü ve bireysel din özgürlüklerini dikkate aldıysa, neden 

Hıristiyanların vaftizini de kararına konu etmediğini ya da buna 

değinmediğini sormaktadır
11

. 

Münih Üniversitesi'nde Yahudi Tarihi ve Kültürü Kürsüsünde profesör 

olarak görev yapan Michael Brenner, dünyadaki erkeklerin yaklaşık üçte 

birinin sünnetli olduğunu ve bunların arasında çoğunluğun Amerikalı 

Hıristiyan erkekler olduğunu da hatırlatarak, Almanya'daki tartışmanın 

arkasında yatan diğer etmenleri tartışmaya açmıştır. Brenner çocuk 

haklarının öne çıkarıldığı tartışmayı, tıbbi bir olguyla karşı karşıya 

getirmektedir. Amerika'da gerileyen sünnet sayısı nedeniyle, sağlık 

sigortaları açısından en az yarım milyon dolar daha fazla masrafın çıkacağı 

hesaplanmaktadır. American Academy of Pediatrics ise Ağustos 2012'de 

sünnetin hijyenik sebeplerle dezavantajından ziyade avantajı olduğunu 

vurgulayan bir görüş bildirmiştir. Brenner'in tezi, Amerika'da sünnetin 

çocuğun vücut bütünlüğüne bir saldırı olarak değil, tıpkı aşı gibi, çocuğu 

hastalıklara karşı koruyan ek bir önlem olarak görüldüğüdür. Bunun yanısıra 

Dünya Sağlık Örgütü de dünyanın bazı bölgelerinde sünneti enfeksiyon 

hastalıklarına karşı önleyici bir yöntem olarak önermektedir. Brenner bir de 

din tarihi açısından önemli bir noktaya işaret ederek, Hıristiyan sünnet 

karşıtlarının kendi dinleriyle ilgili bilgisizliklerini de ortaya koymaktadır. 

Hıristiyanların yeni yıl takvimi 1 Ocak’ta başlamaktadır. Yani İsa'nın 

doğduğu 24 Aralık'tan sonraki sekizinci günde. Dolayısıyla Musevilerin 

çocuklarını doğumdan sonraki sekizinci günde sünnet ettirmesi, İsa’nın da 

sünnet edilerek Tanrıyla bağının kurulduğu güne karşılık gelmektedir. 

Nitekim İsa’nın doğumundan sonraki sekizinci gün, uzun yıllar boyunca 

yeni yıl olarak değil, Hiristiyan takviminde Circumcisio
12

 Domini olarak 

kutlanmıştır.  

Brenner'in dikkate değer diğer tezi ise, sünnet karşıtlarının din seçme 

(somut durumda kendi sünnetlerine karar verme) hakkının çocuklara 14 ilâ 

                                                             
11 Süddeutsche Zeitung, 28.08.2012, s. 2. 
12 Batı dillerinde sünnet için kullanılan tıbbi terim Zirkumzision (Almanca) ya da circumcision 
(İngilizce) Latince’deki bu kavrama dayanmaktadır. 
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16 yaş arasında tanınması gerektiğini ve daha önceden dini aidiyetle ilgili bir 

ritüelin uygulanmasının olanaksız olduğunu söylemesi karşısında, çoğunluk 

ve azınlık dinlerinin mevcut olduğu ve çoğunluk dininin günlük hayatta 

kültürel olarak baskın olduğu bir toplumda (örneğin Almanya’daki dini tatil 

günlerinin hepsi Katolik ve Protestan kiliselerinin tatillerine odaklanmıştır), 

azınlıkların dini eğitim hakkını elinden almak, o dini kökünden kurutmak 

anlamına geleceğini belirtmesidir
13

. Bunun yanında dinin devlet 

anlaşmalarıyla okulda öğretilmesinin sağlandığı Konkordat rejiminde bu 

bekleme süresinin uygulanmasını talep etmek de dinler arasında eşitsizlik 

yaratacaktır. 

Almanya'daki sünnet yasağı tartışmasındaki ilginç bir başka yön ise, 

Alman medyasındaki sistematik örgütlü tepkilerin ve itirazların baskın bir 

biçimde Musevi cemaatinden gelmesiydi. Öyle ki haftalık DIE ZEIT 

gazetesinin 16 Ağustos 2012 tarihli sayısında Los Angeles'taki Simon 

Wiesenthal Center'in dekan yardımcısı Rabbi Abraham Cooper ile yine aynı 

merkezin Dinlerarası Meseleler Bölümünün başkanı Rabbi Izchak Adlerstein 

ortak bir yazı yayınladılar
14

. Yazının başlığı “Direneceğiz” idi. Tamamen 

dini bir perspektiften yazılan ama giriş bölümünde, Amerikan tıp 

kurumlarının önleyici tedbir olarak sünnetin yararları konusundaki 

görüşlerine yer verilen yazıda, başbakan Merkel'in Simon Wiesenthal 

Merkezi'nin yönetimine yazdığı yazıdaki güvence için teşekkür edilmektedir. 

Merkel mektubunda, “din özgürlüğü ve dini hoşgörü ortak demokratik 

toplumumuzun kurucu unsurlarından olup aynı zamanda Anayasamız 

tarafından da güvence altına alınmıştır” demektedir. Yazarlar Eski 

Yunanlılardan başlayarak Romalıların ve Kutsal Topraklardaki diğer işgalci 

güçlerin Museviliğin diğer pratiklerinin yanısıra sünneti de yasaklamaya 

çalıştıklarını, ama her seferinde Musevilerin direnciyle karşılaştıklarını 

hatırlatmaktadır. Yazarlar Musevi inancına göre sünnetin işlevini şöyle 

açıklamaktadır: Bir çocuğa, daha üzerinde düşünmesine olanak yokken, 

insanın kutsal ve Tanrı tarafından verilmiş bir görevi olduğu 

hatırlatılmaktadıır: İçine doğduğu dünyayı olduğu halinden daha iyi yapmak 

ve daha yaşanılır bir yer haline getirmek. Yazarların gözünde din özgürlüğü 

birçok seküler toplumdaki insanların düşündüğü gibi, sadece dinden 

                                                             
13 Michael BRENNER, “Die vermeintlichen Barbaren”, Süddeutsche Zeitung, 30.08.2012, s. 
13. 
14 Abraham COOPER/Izchak ADLERSTEIN, “Wir werden Widerstand leisten”, DIE ZEIT, 
16.08.2012, s. 11. 
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özgürlük anlamına gelmez. Tam aksine Museviler açısından dini cemaatin 

bir parçası olma hakkını da içerir. Bu nedenle de Musevilerin Köln Eyalet 

Mahkemesi'nin kararına direnmeleri, dini ve toplumsal nedenlerle 

kaçınılmaz görünmektedir. Kararın aslında Müslümanları hedef aldığı ve 

Musevilerin bu olayda sadece bir “istenmeyen zarar” olarak 

değerlendirilmesi gerektiği tezine karşılık ise, azınlıklara karşı bu türden 

toplu tedbirlerin Almanya'nın ve Yahudilerin tarihinde yaşandığını ve 

demokratik bir toplumda yeri olmaması gerektiğini söyleyerek cevap 

vermektedirler. 

Sünnete karşı ileri sürülen hukuki argümanların belki de en güçlüsünü, 

Hamburg Üniversitesi'nde Ceza Hukuku profesörü olarak görev yapan Prof. 

Dr. Reinhard Merkel ortaya atmış ve bazı sınırlamalarla sünnete izin 

verilmesi gerektiğini savunmuştur
15

. Bu sonuca rağmen Merkel'in yazısı, 
özellikle kültürel-dini gerekçelerle sünneti savunanların tepkisini çekmiştir. 

Merkel'in argümanlarını özetlemek gerekirse, şöyle bir sınıflandırma 

yapılabilir: Merkel sünnet konusundaki tartışmada bir hak çatışması 
görmemektedir. Çünkü meşru müdafaa ve zorunluluk halleri gibi istisnai 

haller dşında bir temel hakka dayanarak başkasının vücut bütünlüğüne 

müdahale edilmesi sözkonusu olamaz. Burada bir çatışma değil, başkasının 
vücut bütünlüğüne haksız bir müdahale vardır. Bu nedenle de ebeveynlerin 

din özgürlüğünün erkek çocukların sünnetinin meşrulaştırılmasında hiçbir 

fonksiyonu yoktur. Merkel’e göre, Köln Mahkemesi’nin kararını bir kenara 

bırakıp düşünecek olursak, din özgürlüğünün dini cemaatlerin, kendi 
iradesiyle buna onay vermeyen kişilerin vücuduna müdahale hakkının ve 

bunun sınırını belirleme yetkisinin olduğunu ve bu hakkın da mutlak 

biçimde geçerli olduğunu kabul etmek grotesk olmaz mı? Çünkü onayın 
ebeveynler tarafından verilmiş olduğunun kabulünde dahi sorun sona 

ermemektedir. Çünkü ebeveynlerin verdiği onay, onların din özgürlüğü 

değil, ancak çocukları üzerindeki eğitim hakları çerçevesinde 

değerlendirilebilir. Ama ebeveynlerin eğitim hakkı (Alman AY madde 6) din 
özgürlüğünden farklı olarak bir özgürlük değildir. Çocuğun esenliği 

gözetilerek yerine getirilen bir vekâlet, bir yükümlülüktür. Dolayısıyla ölçüt, 

ebeveynlerin özerkliği değil, çocuğun esenliğidir ve bu hak/yükümlülüğün 
sınırı çocuğun esenliğinde belirmektedir. “Geri döndürülemez bir biçimde 

çocuğun vücuduna müdahale din özgürlüğüyle açıklanamaz” diyen Merkel, 

sünnetin acısız olmasının da bir koşul olması gerektiğini belirterek, bunun 
yasakoyucunun sonbaharda vaat ettigi (ve Merkel’e göre üzerinde fazla 

                                                             
15 Reinhard MERKEL, “Die Haut eines Anderen”, Süddeutsche Zeitung, 25./26.08.2012, s. 
12. 
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düşünülmemiş olan yasa çıkarılması talebinde) yasada gözetilmesi 

zorunludur.  

Almanya’nın önde gelen günlük ve haftalık gazeteleri Ağustos ve Eylül 

ayı boyunca çeşitli haber, yazı ve okur mektupları yayınladılar. Bunların 

hepsine burada yer vermek olanaksız. Ama bu yazıların ortak noktasının, her 

bir yazarın meseleyle ilgili olarak yalnızca belli bir tezi ya da boyutu ele 

alması ve onunla hesaplaşmasıdır. Dolayısıyla kamuoyundaki tartışmalarda 

konunun bütün boyutlarıyla ele alınabildiğini söylemek zordur
16

. 

Almanya'daki sünnet tartışmasına kıyıdan eklemlenen bir başka davada 

ise, çocukların vücut bütünlüğünün ve ebeveynlerin eğitim hakkının sınırının 
nerede başlayıp bittiği sorusu başka bir çerçevede tartışmaya açıldı. 

Berlin'deki bir mahkemede görülen davada, üç yaşındaki bir çocuğun 

kulağının delinmesi sırasında yaşanan bazı komplikasyonlar ve başarısız 
sonuç nedeniyle açılan tazminat davası uzlaşmayla sonuçlanmasına rağmen, 

dava konusu çocuk hakları örgütlerinin dikkatini ve tepkisini çekmekte 

gecikmedi. Sünnet tartışmasının alevlerinden güç alarak, Çocuk Doktorları 
Birliği’nin başkanı kulak deldirme ya da piercing işlemlerinin de en az 

sünnet kadar çocuğun vücut bütünlüğüne haksız müdahale niteliği taşıyan 

işlemler olduğunu belirtirken, Alman Çocuk Hakları Örgütü de aynı görüşü 

desteklemiş, ceza hukukunun çocuk-ebeveyn ilişkisini bu çerçevede 
düzenlemekte yetersiz kaldığını ifade etmiştir

17
. Gerçekten de çocuğun vücut 

bütünlüğü ve ruhsal sağlığı konusunda dayağın, kötü muamelenin ya da 

başka türden fiziki cezaların hukuka aykırılığı günümüzde artık tartışmasız 
kabul edilirken, çocuğun ruhsal sağlığı için bazı güzellik operasyonlarına 

izin verilmesi, piercing, dövme gibi uzun vadeli sonuçları olan işlemlerin 

onaylanması gibi konular, hem normatif düzeyde, hem de uygulamada halen 

cevaplanmayı beklemektedir. 

III. Köln Eyalet Mahkemesi’nin Kararından Önceki Mahkeme 

Kararları 

2012 Baharında kamuoyunda tartışma yaratan Köln Eyalet Mahkemesi 

kararından önce de Alman mahkemeleri değişik düzeylerde dini amaçlı 

                                                             
16 Kişisel deneyim perspektifinden yazılmış bir yazı örneği için bkz. Gil BACHRACH, 
“Juden: Unbekannt”, DIE ZEIT, 13.09.2012, s. 11; değişik tezleri toplayan değerlendirme 
yazıları için bkz. Mariam LAU, “Ist der Streit um die Beschneidung beigelegt?”, DIE ZEIT, 
27.09.2012, s. 10; Mariam LAU, “Die Sache mit der Beschneidung”, DIE ZEIT, 11.10.2012, 
s. 5; konuya salt çocuk hakları açısından yaklaşan bir yazı için bkz. Claudia WIESEMANN, 
“Hört auf die Kinder!”, Süddeutsche Zeitung, 1.10.2012, s. 2. 
17 Haber için bkz. Süddeutsche Zeitung, 03.09.2012, s. 6. 
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sünnetle ilgili kararlar vermişlerdir. Ancak somut davaların hiçbirisinde 

doğrudan doğruya sünnetin neden olduğu cezai sorumlulukla ilgili bir konu 

gündeme gelmediğinden, sünnetin hukuki niteliği hep kararların obiter 

dictum’larıyla sınırlı kalmış ya da dolaylı biçimde sünnetin hukuki tasnifiyle 

ilgili kuşkular dile getirilmiştir. 

Lüneburg Yüksek İdare Mahkemesi 2002 yılında verdiği bir kararda, 

devletten sosyal yardım alan Müslüman bir ailenin çocuğunun bir doktor 

tarafından gerçekleştirilecek sünneti için gerekli olan masrafların, sosyal 

yardımı yapan kurum tarafından üstlenilmesi gerektiğine karar vermiştir. 

İdarenin, sünnetin de tıpkı Hıristiyanliktaki gibi dinsel ve kültürel bir anlama 

sahip olduğu ve ailenin özel bir kutlaması olarak değerlendirilmesi gerektiği 

yönündeki itiraz ise kabul edilmemiştir. Mahkeme bu kararında sünneti, 

Hıristiyanlıktaki vaftizle eşdeğer değerlendirmiş, bu anlamda da sünnete 

İslam’da dini cemaate aidiyetin zorunlu bir koşulu olma niteliği atfetmiştir
18

. 

30.07.2002’de Erlangen Sulh Hukuk Mahkemesi’nin verdiği kararın 

konusu ise Çocuk Kurumu’nun, koruyucu ailede yaşayan Müslüman bir 

anne-babanın üç buçuk yaşındaki çocuğu için, ebeveynlerinin pasaport 

çıkarma ve sağlık konusunda karar verme yetkilerinin kaldırılması talebidir. 

Mahkeme talebi kabul etmiştir. Bu kararda babanın çocuğunu yurtdışına 

götürerek sünnet ettirmek istemesi ve bunun mahkeme tarafından vücut 

bütünlüğünün ihlali olarak değerlendirilmesi etkili olmuştur. Dolayısıyla 

mahkeme, sünneti toplumsal açıdan kabul edilebilir bir eylem olarak kabul 

etmediği gibi, ebeveynlerin onayını da suçu ortadan kaldıran bir unsur olarak 

görmemiştir
19

. Aslında 2002 yılında verilen kararın, 2012 yılındaki Köln 

Eyalet Mahkemesi’nin yarattığı etkiyi yaratması beklenirdi. Çünkü 

mahkeme hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde sünneti, yaralama suçu 

olarak değerlendirmiş ve bu saikle hareket etmesi muhtemel ebeveynlerin 

velayet hakkını ellerinden almıştır. Ancak hukuk literatüründe bilinmesine 

rağmen karar, kamuoyunun dikkatini çekmemiştir. 

14 Eylül 2004 tarihinde ise, Frankenthal Eyalet Mahkemesi’nin verdiği 

bir kararda
20

 yine sünnet konu edilmiştir, ama hukuki mesele sünneti 

                                                             
18 OVG Lüneburg, Beschluß vom 23.07.2002 – 4 ME 336/02. Karar, Neue Juristische 
Wochenschrift, 45 (2003), s. 3290'da yayınlanmıştır. 
19 Beschluss v. 30.07.2002 – 4 F 1092/01. Atif icin bkz. Holm PUTZKE (b), “Juristische 
Positionen zur religiösen Beschneidung”, Neue Juristische Wochenschrift, 22 (2008), s. 1568. 
20 LG Frankenthal, Urteil 14.09.2004 – 4 O 11/02, Medizinrecht, 4 (2005), s. 243-245. 
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gerçekleştiren kişinin tazminat sorumluluğuyla sınırlı kalmıştır. Somut 

olayda, dokuz yaşında bir çocuk ebeveynleriyle yaşadığı konutta, herhangi 

bir tıp eğitimi olmayan, kendisini “bilimsel” sünnetçi olarak tanıtan ve 

kartvizitinde sünneti acısız ve kanamasız gerçekleştirdiğini belirten bir kişi 

tarafından sünnet edilmiştir. Sünnetçi sünneti herhangi bir ağrı kesici 

kullanmadan, sadece soğuk sprey kullanarak gerçekleştirmiş ve sadece 

üstteki deriyi değil, çocuğun cinsel organından bir parçayı da kesmiştir. 

Sünnet sonrasında çocukta şiddetli kanama meydana gelmiş ve çocuk 

ebeveynleri tarafından hastaneye götürülmüştür. Hastanede çocuğun 

vücudundan alınan bir deri parçası yardımıyla cinsel organından kesilen 

parça yerine dikilmiştir. Dört gün sonra çocuk hastaneden taburcu edilmiş, 

ancak altı ay sonra çocuğun tekrar ameliyat edilmesi gerekmiştir. Davacı 

sıfatıyla sünnet edilen çocuk, sünnetçiden hem sünnet bedeli olarak ödenen 

500 Alman Markını (DM), hem de manevi tazminat olarak 30.000 DM talep 

etmiştir. Mahkeme, dokuz yaşındaki bir çocuğun sünnet edilmesine ilişkin 

olarak verdiği onayın geçerli sayılamayacağına, çünkü çocuğun, bu eylemin 

sonuçlarını değerlendirebilecek ruhi olgunluğa sahip olmadığına karar 

vermiştir. Bunun yanında mahkemeye göre, ebeveynlerin tıbbi açıdan 

zorunlu olmayan bir fiziki müdahale niteliği taşıyan sünnete onay vermeleri, 

ancak bu müdahalenin tıp doktoru olmayan biri tarafından ve steril olmayan 

koşullarda gerçekleştirilmiş olması da, ebeveynlerin bakım ve gözetim 

yükümlülüğünün kötüye kullanılması niteliğı taşımaktadır. Bu nedenle 

ebeveynlerin verdiği izin, yaralama suçunu ortadan kaldırmaz. Öte yandan 

dava konusu olayda ebeveynlerin iştirakinden bahsedilemez, çünkü kendi 

kültür ve inançlarından olan sünnetçinin gerekli nitelikleri haiz olduğuna 

inanmaları ve güvenmeleri normaldir. Mahkemeye göre, Anayasa’nın 4. 

maddesindeki din özgürlüğünün gözetilmesi çerçevesinde dahi dini amaçlı 

sünnette tıbbi pratiğin minimum standartlarının gözetilmesi zorunludur ve 

ebeveynlerin verdiği müdahale izni temel hak ve özgürlüklerin ışıma etkisi 

çerçevesinde değerlendirildiğinde, din özgürlüğünün çocuğun bedenine 

müdahale iznindeki minimum standartların gözetilmemesi hususunu haklı 

kılmadığı sonucuna varılmalıdır. Görüldüğü üzere, mahkemenin asıl 

dayanak noktası, yapılan müdahalenin minimum tıbbi standartlar gözetilerek 

yerine getirilmesidir. Bu husus, gündemdeki yasa taslağının da önemli 

unsurlarından birisini teşkil etmektedir. 

Duruşmada davalı sünnetçi, kartvizitinde yer alan “bilimsel” sıfatının 

herhangi bir bilimsel eğitime dayanmadığını, kendisinin kuaförlük eğitimi 
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aldığını ve sünnetçiliği babasından ve başka bir sünnetçiden öğrendiğini 

itiraf etmiştir. Öte yandan davalı, sünnet sonucu gerçekleşebilecek 

komplikasyonlar konusunda ebeveynleri aydınlatmamış ve onları yeteneği 

konusunda yanlış bir şekilde etkilemiştir. Mahkeme sonuçta 5000 DM’lik bir 

manevi tazminata ve ödenen sünnet bedelinin (500 DM) geri ödenmesine 

hükmetmiştir. Görüldüğü üzere, tıbbi açıdan minimum standartların 

gözetildiği dini amaçlı sünnetin yaralama suçunu oluşturacağı ya da 

ebeveynlerin izninin suç unsurlarını ortadan kaldırmayacağına ilişkin 

herhangi bir saptama bu mahkeme kararında yer almamaktadır. 

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin 21.08.2007 tarihli kararında
21

 

ise, sünnetin cezai niteliği konusunda bazı sorular tam olarak yanıtlanmamış 

olmakla birlikte, burada da somut dava sorunun hukuki boyutu hakkında 

önemli veriler içermektedir. Davacı 1993 tarihinde doğmuş, Müslüman 

olmayan annesi, Müslüman babasından ayrılmış olduğu için annesiyle 

yaşayan bir çocuk olup on ikinci yaşını doldurduğunda velayet hakkı 

olmayan babası tarafından sünnet ettirilmiştir. Babasının baskısı üzerine 

çocuk, sünnete boyun eğmiştir. Dava, manevi tazminat davası açmak için 

adli yardım talep eden çocuk ve annesinin talebine ilişkindir. Bu dava 

açısından cevaplanması gereken soru, velayet hakkına sahip olmayan 

ebeveylerden birisinin, diğerinin onayı olmadan çocuğunu sünnet ettirmeye 

hakkı olup olmadığıdır. Dolayısıyla Köln Eyalet Mahkemesi’nin çözmek 

zorunda olduğu davadan bu yönüyle farklılık göstermektedir. Frankfurt 

Eyalet Yüksek Mahkemesi çocuğun epileptik olması sebebiyle sünnete izin 

vermek için gerekli olgunluğa erişmiş olmadığına karar vermiştir. Somut 

olay gerektirmediği için de sünnet izninin geçerli kabul edilebilmesi için 

hangi yaş sınırının kabul edilmesi gerektiği sorusu yanıtlanmamıştır. Ancak 

kararın bir yerinde “Çocukların Dini Eğitimi Yasası”nın (Gesetz über die 

religiöse Erziehung) 5. maddesindeki 12 yaş sınırının kabul edilebileceği 

belirtilmektedir. Bu kararın eleştirisini yapan Putzke, çocuğun onayı 

olmaksızın gerçekleştirilen sünnetin yasal olup olmadığı sorusunun er ya da 

geç mahkemeler tarafından yanıtlanması gerektiğini belirttikten sonra, 

ebeveynlerin onayının dahi vücut bütünlüğünün ihlali olgusunu ortadan 

kaldırmayacağını ileri sürmektedir
22

. Gerçekten de bu satırların 

                                                             
21 OLG Frankfurt a.M. Beschluss v. 21.08.2007 – 4 W 12/07 (NJW 2007, s. 3580). 
22 PUTZKE (b), Neue Juristische Wochenschrift, 22 (2008), s. 1570; PUTZKE (c), 
“Rechtliche Grenzen der Zirkumzision bei Minderjährigen”, Medizinrecht, 26 (2008), s. 270. 
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yazılmasından yaklaşık dört yıl sonra bir eyalet mahkemesi bu hukuki 

soruya bugünkü krizin ortaya çıkmasına neden olan bir cevap vermiştir ve 

görüleceği üzere, Köln Eyalet Mahkemesi’nin kararı, Putzke’nin 2008 

yılında yazdığı geniş kapsamlı bir makaleden
23

 büyük ölçüde etkilenmiştir. 

IV. Alman Öğretisindeki Sünnet Tartışması 

Alman hukuk ve tıp literatüründe sünnetin niteliği konusunda kademeli 

bir ayrım yapılmaktadır. İlk ayrım, sünnetin nedeni konusunda yapılmaktadır 

ve bu kapsamda, hijyenik, estetik, dini ya da sağlık nedenleriyle yapılan 

sünnet ele alınmaktadır. İkinci ayrım, sünnet edilen kişiye ilişkindir. Sünnet, 

ayırt etme gücüne sahip ergin bir kişi (sünnetin nedeni konusunda herhangi 

bir ayrım yapılmaksızın); tıbbi gereklilik nedeniyle ebeveynlerinin ya da 

vesayet hakkına sahip kişinin onayıyla bir çocuk ya da tıbbi gereklilik 

olmaksızın yine ebeveynlerinin ya da vesayet hakkına sahip kişinin onayıyla 

bir çocuk bakımından söz konusu olabilir. Bu çerçevede önce tıbbi 

müdahalenin hukuki açıdan değerlendirilmesi zorunluluk teşkil etmektedir. 

Alman hukukundaki yerleşik görüş ve içtihada göre, vücut bütünlüğüne 

müdahale eden her türden tıbbi müdahale, Ceza Kanunu’nun 223. 

maddesinde düzenlenen yaralama suçunun unsurlarını taşımaktadır. Bu 

çerçevede tıbbi müdahalenin saiki, yani estetik operasyon, organ nakli, tıbbi 

deney vb., önem taşımamaktadır. Vücut bütünlüğüne ancak yetişkin kişinin 

ya da küçüklerde velayet ya da vesayet hakkı sahiplerinin izniyle, önceden 

yeterince aydınlatılmış olmak koşuluyla müdahale edilebilir. Bu durumda 

hekim suçun maddi unsurlarını yerine getiriyor olmakla birlikte, hukuka 

aykırı davranmamaktadır
24

. Bunun yanında hem yetişkinler, hem de küçükler 

için müdahalenin ahlâka aykırı olmaması gerekir. Bununla kastedilen, 

Alman Yargıtayının yerleşik içtihadına göre, bir kişiyi ölüm tehlikesiyle 

karşı karşıya bırakan müdahaleler ahlâka aykırı kabul edilmelidir. Ancak 

                                                             
23 PUTZKE (a), “Die strafrechtliche Relevanz der Beschneidung von Knaben. Zugleich ein 
Beitrag über die Grenzen der Einwilligung in Fällen der Personensorge”, Strafrecht zwischen 
System und Telos. Festschrift für Rolf Dietrich Herzberg zum siebzigsten Geburtstag am 14. 

Februar 2008 içinde, (Hrsg. Holm Putzke/Bernhard Hardtung et al.), Mohr Siebeck, 
Tübingen 2008, s. 669 vd. 
24 BGH 29.06.1995 – 4 StR 760/94; BGH v. 05.07.2007 – 4 StR 549/06. Thomas FISCHER, 
Strafgesetzbuch und Nebengesetze, 57. Auflage, C.H. Beck, München 2010,  §223 Rn. 9; 
§228 Rn. 12 vd.; Reinhard DETTMEYER/Markus PARZELLER et. al., “Medizinische und 
rechtliche Aspekte der Genitalverstümmelung bzw. Beschneidung”, Archiv für Kriminologie 
227 (2010), s. 85 vd. 
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mahkeme bu sınır için objektif bir kriter koymamış ve her somut olayda 

inceleme yapılması gerektiğini belirtmekle yetinmiştir
25

.  

Burada dikkat çekilmesi gereken husus, literatürdeki bu görüşlerin tıbbi 

açıdan gerekli müdahaleler için geliştirilmiş olmasıdır. Yani sağlıkla ilgili 

bir sorun olması halinde hekimlere verilen izin söz konusudur. Sünnet 

tartışmasında ise, bu genel ilkeden ayrılındığını vurgulamak amacıyla “tıbbi 

açıdan gerekli olmayan sünnet” terimi kullanılmaktadır ki, bu da ceza 

hukuku literatüründeki meseleyi bir başka boyuta taşımaktadır. Çünkü 

çocukların sünnetinde ebeveynler, velayet hakları kapsamındaki eğitim, din 

özgürlüğü ve çocuklarına din eğitimi verme haklarına dayanmaktadırlar. 

Dettmeyer/Parzellar vd. erişkinlerin tıbbi olmayan nedenlerden dolayı 

sünnete izin vermelerinin ahlâka aykırı bir yön taşımadığını, bu nedenle de 

ceza hukuku yönünden bir sorun teşkil etmediğini belirtmektedir
26

. Asıl 

mesele, henüz kendi dinini seçme olgunluğuna erişmemiş olan çocuk 

bakımından, ebeveynlerin dini eğitim verme haklarının kapsamı ve sınırının 

belirlenmesidir. Acaba ebeveynlerin dini eğitim verme hakkı, kendileri karar 

verinceye kadar çocukları adına din özgürlüğünü kullanma hakkı anlamına 

mı gelmektedir, yoksa bu hak sadece ebeveynlerin inanç ve görüşleriyle 

sınırlı olup çocuk adına bir vekâleti kapsamamakta mıdır? Alman ceza 

hukuku literatüründe sünnetin hukuki niteliği konusunda üç farklı görüş 

tespit edilebilir:  

Birinci görüşe göre, dini amaçlı sünnet “sosyal açıdan kabul 

edilebilir/uygun bir davranış” (Sozialadäquanztheorie) olduğu için yaralama 

suçunun kurucu unsurları gerçekleşmemiştir. Her ne kadar yaralama suçunun 

unsurları sünnet bakımından kanunun lafzında görülebilirse de, kanunun 

lafzının gerçek anlamıyla örtüşmeyen bir fiil sözkonusudur
27

. Köln Eyalet 

Mahkemesi’nin kararına kadar bu görüşün Alman ceza hukuku 

literatüründeki hâkim görüş olduğu söylenebilir. Hatta bazı ceza hukuku 

                                                             
25 BGH v. 26.05.2004 – 2 StR 505/03. 
26 DETTMEYER/PARZELLER et al., 2010, s. 91. 
27 EXNER, 2011, s. 187 vd.; FISCHER, 2010, §223 Rn. 6b vd.; Matthias ROHE, 
“Islamisierung des deutschen Rechts?”, Juristenzeitung, 17 (2007), s. 802 ve 805; ROHE, 
Das islamische Recht. Geschichte und Gegenwart, C.H. Beck, München 2009, s. 342; Claus 
ROXIN, Strafrecht. Allgemeiner Teil, Band 1, 4. Auflage, 2005, § 13 Rn. 12 vd. ve 19 vd.; 
Edward SCHRAMM, Ehe und Familie im Strafrecht, Mohr Siebeck, Tübingen 2011; Kyrill-
A. SCHWARZ, “Verfassungsrechtliche Aspekte der religiösen Beschneidung”, 
Juristenzeitung, 23 (2008), s. 1127. 
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kitaplarının sünnetin hukuki niteliği konusunu hiç ele almamış olmasından 

hareketle, bunun hukuki bir sorun alanı olarak algılanmadığı dahi iddia 

edilebilir. Schramm, çatışan temel haklar arasında (çocuğun kişilik hakkı ve 

dinini seçme özgürlüğü, ebeveynlerin din özgürlüğü ve ebeveynlik hakları) 

ebeveynlerin din özgürlüğünün dini amaçlı sünnet sözkonusu olduğunda 

çocuğun kişilik hakları karşısında ağır basması gerektiğini savunmaktadır
28

. 

Buna karşılık Beulke/Dießner çatışan haklara bir yenisini ekleyerek çocuğun 

din özgürlüğünü devreye sokmakta ve henüz ergin olmayan çocuğun din 

özgürlüğünün ebeveynleri tarafından onun adına kullanıldığını belirterek, 

dini amaçlı sünnetin çocuğun esenliğine hizmet eden, onun din 

özgürlüğünün gerçekleşmesine aracı olan bir eylem olduğunu 

belirtmektedir
29

. 

Schwarz, meselenin ceza hukuku boyutundan çok anayasa hukuku 

boyutunu öne çıkararak, anayasal koruma altındaki din özgürlüğünün 

kapsam ve sınırını tartışmaktadır.  Schwarz’ın temel argümanı, ebeveynlerin 

eğitim hakkının kötüye kullanılmasından söz edebilmek için geçerli olan 

kriterlerin (çocuk için güncel bir tehlikenin varlığı, kalıcı fiziksel hasar, 

fiziki tehdit ve kötü muamele vb.) hiçbirinin din özgürlüğü çerçevesinde 

değerlendirilmesi gereken sünnet için söz konusu olmadığıdır
30

. 

Zähle ise inanç (forum internum) ve ibadet özgürlüğünün (forum 

externum) sınırlarını kamu düzeni (ordre public) kavramı çerçevesinde 

çizmeye çalışmaktadır. Kamu düzeni sebebiyle sınırlama, inanma ya da 

inanmama özgürlüğü bakımından kullanılabilir bir ölçüt değildir, çünkü bu 

hakların kullanılması bireyin iç dünyasında gerçekleşir. Oysa ibadet 

özgürlüğünün sınırını kamu düzeni çizmektedir. Zähle’nin özellikle dikkat 

çektiği husus, ibadet özgürlüğünün sınırlanmasının sınırında kamu düzeninin 

bir karşı hukuki değer olarak kullanılamayacağıdır. Çünkü kamu düzeni 

diğer haklara göre üstün nitelik taşıyan hukuki değerleri korumak için vardır 

ve bu değerler bu anlamda tartışmaya açık değildir. Buna göre Hint 

geleneğindeki dini-kültürel ritüel olan dul eşin yakılması ya da bazı dinlerde 

çocukların kurban edilmesi kamu düzenine aykırılıktan dolayı Alman hukuk 

                                                             
28 SCHRAMM, 2011, s. 229. 
29 Werner BEULKE/Angelika DIESSNER, “(…) ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber 
ein großes Thema für die Menschheit. Warum das Urteil des LG Köln zur religiös motivierten 
Beschneidung von Knaben nicht überzeugt”, Zeitschrift für Internationale 
Strafrechtsdogmatik, 7 (2012), s. 344. 
30 SCHWARZ, 2008, s. 1128. 
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sistemindeki başka bir hakkın gerekçesi olamaz, çünkü kamu düzeni fikrine 

aykırıdır
31

. “Din özgürlüğü başkalarının temel haklarıyla çatıştığı noktada 

sınırına ulaşmaktadır ve başkalarının haklarının korunması amacıyla 

sınırlandırılabilir”
32

. Zähle’ye göre erkek çocuklarının sünneti, kız 

çocuklarının sünnetinden farklı olarak şiddet sınırına yaklaşmamakta, erkek 

çocuklarının ruhsal ve bedensel bütünlüğünü, cinsel kimliğini 

zedelememektedir. Aynı biçimde dayak gibi çocuğu küçük düşürücü bir 

eylem de değildir. Bu nedenle kamu düzenini koruma amacının erkek 

çocuklarının sünnetinde uygulanması mümkün değildir. Aksine çocuk 

haklarıyla ibadet özgürlüğü arasındaki sınırlandırmanın ölçütüyle ilgili bir 

denge bulunmaya çalışılmalıdır
33

.  

Erkek çocuklarının sünnetinde yaralama suçunun unsurlarının 

gerçekleşmediğini savunan görüşler, Alman Anayasası’na ve Anayasa 

Mahkemesi’nin kararlarına göre ebeveynlerin eğitim hakkının kapsamına 

giren hususları merkeze almaktadır. Buna göre Anayasa’nın 6/II ve 4/I ve II. 

maddeleri çocuklarına dini eğitim verme hakkını da kapsar
34

. Sünnet 

açısından soru, henüz dinini seçme olgunluğuna erişmemiş olan çocuğun 

ebeveynleri tarafından ibadet konusunda temsil edilip edilemeyeceğidir. 

Çocuğun diğer kişilik haklarının kullanılmasında olduğu gibi, dini 

pratiklerde de ebeveynlerin temsil yetkisinin olduğu, bu görüşü savunanlar 

tarafından kabul edilmektedir. Ancak çocuğun esenliği ebeveynlerin verdiği 

tüm kararların ana ilkesi olmak zorunda olduğu için, sünnetin genel tıbbi 

standartlara uygun olarak yapılması zorunlu görülmektedir
35

. 

Bu görüşle ilgili olarak söylenmesi gereken son husus, bu görüşün 

altında tasnif edilen bütün yazarların aynı argümantasyon çizgisini 

izlememediğidir.  Exner’in 2011 yılında yayınlanan ve sünnetin cezai 

niteliğini sosyal kabul edilebilirlik tezi çerçevesinde tartışan kapsamlı 

çalışmasında varılan cezai sorumsuzluk sonucu, yukarıda açıklanan 

görüşlerin bazılarıyla uyuşmamaktadır. Ama sonuç itibariyle Exner’i de bu 

kategoriye dahil etmek zorunlu görünmektedir. Exner’e göre, ebeveynlerin 

                                                             
31 Kai ZÄHLE, “Religionsfreiheit und fremdschädigende Praktiken”, Archiv des öffentlichen 
Rechts, 134 (2009), s. 439. Ayrıca bkz. BVerfGE 76, 143 (159). 
32 ZÄHLE, 2009, s. 440. 
33 ZÄHLE, 2009, s. 447. 
34 BVerfGE 24, 236 (246); 41, 29 (44, 47 vd.); 93, 1 (17); 108, 282 (301). 
35 Walter GROPP, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3. Auflage, Springer, Berlin 2005, s. 231; 
ZÄHLE, 2009, 451. 
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dini gerekçelerle sünnete izin vermesi, sünneti gerçekleştiren kişinin 

eylemini yasal kılmamaktadır. Çünkü sünnet Alman Ceza Kanunu’nun 224. 

maddesinde düzenlenen tehlikeli adam yaralama suçunun unsurlarını 

gerçekleştirmektedir ve bu haliyle çocuğun esenliğiyle çatışmaktadır. 

Ebeveynlerin din özgürlüğüyle tartıldığında çocuğun esenliğine öncelik 

verilmesi gerektiğinden, ebeveynlerin izni tek başına eylemi suç olmaktan 

çıkaramaz. Buna karşılık ne sünneti gerçekleştiren, ne de bunun yapılmasını 

talep eden kişiler cezalandırılamaz, çünkü sünnet “toplumsal açıdan 

uygun/kabul edilebilir bir davranış” niteliği taşımaktadır (sozialadäquates 

Verhalten). Bu nedenle de biçimsel olarak unsurları gerçekleşmiş olan suç, 

maddi açıdan gerçekleşmemiş sayılmalıdır
36

.  

Exner’in bu argümanı, kavramın normatif değil, dogmatik bir kavram 

olması ve neyin toplumsal kabul gördüğü ya da görmesi gerektiği 

konusundaki kriter eksikliği nedeniyle eleştirilmiştir. Buna ek olarak 

ebeveynlerin onayına rağmen suçun unsurlarının gerçekleştiğinin belirtilmiş 

olması da, toplumsal kabul edilebilirlik tezini zayıflatmaktadır, çünkü bu 

kriterin tek uygulanma koşulu olarak ebeveynlerin izni varsayılmaktadır. 

İkinci görüş ise, dini amaçlı sünnetin yaralama suçunun maddi 

unsurlarını gerçekleştirdiğini, ama suçun ebeveynlerin onayıyla birlikte 

ortadan kalktığını savunmaktadır
37

. Fateh-Moghadam ceza hukuku açısından 

sünnetin vücut bütünlüğüne müdahale niteliği taşıdığını ve yaralama 

suçunun unsurlarını gerçekleştirdiğini belirtmektedir
38

. Ancak bu tesbitten 

sonra, bu fiziki müdahalenin görece düşük düzeyde olması, çocuğun 

esenliğini gözardı etmemesi, sağlığını tehlikeye atmaması, küçük düşürücü 

bir nitelik taşımaması ve ebeveynlerin dini eğitim hakkıyla da ilişkili olması 

nedeniyle, ebeveynlerin izniyle gerçekleştirilen sünnetin, yaralama suçu 

teşkil etmediği sonucuna varmaktadır. Ama yazarın burada özellikle 

                                                             
36 EXNER, 2011, s. 168 vd.; 189 vd. “Toplumsal açıdan uygun/kabul edilebilir bir davranış”, 
sosyal açıdan dikkat çekmeyen, genel olarak kabul gören ve tarihsel açıdan süregelmis 
davranışları kapsamaktadır”. Kitabın eleştirisi için bkz. PUTZKE,  Medizinrecht (2012), s. 
229 vd. Eleştiri için bkz. Rolf Dietrich HERZBERG, “Steht dem biblischen Gebot der 

Beschneidung ein rechtliches Verbot entgegen?”, Medizinrecht, 30 (2012), s. 171-172. 
37 Brian VALERIUS, “Die Berücksichtigung kultureller Wervorstellungen im Strafrecht”, 
Juristische Arbeitsblätter, 7 (2010), s. 485; Bijan FATEH-MOGHADAM, “Religiöse 
Rechtfertigung? Die Beschneidung von Knaben zwischen Strafrecht, Religionsfreiheit und 
elterlichem Sorgerecht”, Rechtswissenschaft, 2 (2010), s. 138; BEULKE/DIESSNER, 2012, s. 
345. 
38 FATEH-MOGHADAM, 2010, s. 121. 
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vurguladığı nokta, ebeveynlerin din özgürlüğünün kendisinin değil, yine 

çocuğun esenliğine odaklanan dini eğitim verme hakkının sünnet konusunda 

cezai sorumsuzluk nedeni olarak ortaya çıkmasıdır. Çünkü çocuğun 

esenliğinin dini gerekçelerle ihlali söz konusu olamaz
39

. 

Literatürdeki son görüş ise, yaralama suçunun unsurlarının 

gerçekleştiğini ve suçun ebeveynlerin onayıyla dahi ortadan kalkmadığını 

savunmaktadır
40

. Alman ceza hukuku literatüründe sünnet dolayısıyla ortaya 

çıkan ceza sorumluluğu meselesini ilk defa ortaya atan Putzke, sünnetin 

sadece önleyici değil, aynı zamanda sağaltıcı/tıbbi bir gereklilikten 

kaynaklanarak gerçekleştirildiği takdirde cezai sorumluluğu ortadan 

kaldıracağını ileri sürmektedir. Aksi takdirde çocuğun vücut bütünlüğü hakkı 

ebeveynlerin din ve ibadet özgürlüğü karşısında daha ağır basmalıdır
41

. 

Putzke bunun dışında sünneti, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 24. 

maddesindeki
42

 devletin ortadan kaldırmakla yükümlü olduğu “zararlı 

gelenek” olarak kategorize etmektedir
43

. Aynı yönde argümanlar üreten 

Herzberg ise, bu tartışmada dengelenmesi gereken din özgürlüğü-vücut 

bütünlüğü çatışmasının varlığını bile reddetmektedir
44

. Jerouschek ise 

argümantasyonunda çocuğun onurunu öne çıkararak dini amaçlı sünnetin bu 

hak karşısında geri çekilmesi gerektiğini savunmaktadır. Sünnetin yaralama 

suçunun maddi unsurlarını gerçekleştirdiği ve ebeveynlerin onayının dahi 

suçu ortadan kaldırmadığı tezi, aslen bu üç yazar tarafından temsil 

edilmektedir. 2012 Baharından bu yana bu yazarların seslerini giderek 

duyurmalarından hareketle tezlerinini adımlarını yakından incelemekte fayda 

var. 

                                                             
39 FATEH-MOGHADAM, 2010, s. 134 vd.; 139. 
40 DETTMEYER/PARZELLER et al., 2010, s. 85 vd.; Rolf Dietrich HERZBERG, 

“Rechtliche Probleme der rituellen Beschneidung”, Juristenzeitung, 7 (2009), s. 332 vd.; 
HERZBERG, 2012; Günter JEROUSCHEK (a), “Beschneidung und das deutsche Recht. 
Historische, medizinische, psychologische und juristische Aspekte”, Neue Zeitschrift für 
Strafrecht, 6 (2008), s. 313 vd.; JEROUSCHEK (b), “Juristische Positionen zur religiösen 
Beschneidung”, Neue Juristische Wochenschrift (NJW), 22 (2008), s. 1568 vd.; Günter 
JEROUSCHEK, “Beschneidung – Heileingriff, religiöses Gebot oder strafbare 
Körperverletzung?”, Festschrift für Friedrich Decker zum 70. Geburtstag içinde, (Hrsg. 
Wilhelm Degeer/Michael Heghmann), Mohr Siebeck, Tübingen 2012, s. 171 vd.; MERKEL, 
2012, s. 2; PUTZKE (a), 2008, s. 669 vd.; PUTZKE (b), 2008, s. 1568 vd.; PUTZKE (c), 

2008, s. 268 vd.; PUTZKE, 2012, s. 138. 
41 PUTZKE (a), 2008, s. 707 vd. 
42 Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 24. maddesinin 3. fıkrasına göre, “Taraf Devletler, 
çocukların sağlığı için zararlı geleneksel uygulamalarının kaldırılması amacıyla uygun ve 
etkili her türlü önlemi alırlar”. 
43 PUTZKE (a), 2008, s. 704. 
44 HERZBERG, 2009, s. 337; HERZBERG, 2012, s. 173. 
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Jerouschek ebeveynlerin izninin vücut bütünlüğüne müdahale için 

geçerli sayılamayacağını ve dini amaçlı sünnete ancak çocuğun kendisinin 

ergenlikle birlikte karar verebileceğini belirtmektedir
45

. Sünnetin son beş 

yılda ceza hukuku açısından tartışılmasını ise, bir “medenileşme ve çocuk 

hakları konusundaki bilinçlenmeye bağlamaktadır
46

. Sünnetin yaralama 

suçunun unsurlarını gerçekleştirmesi nedeniyle ebeveynlerin izinlerinin de 

suçu ortadan kaldırmayacağını ileri süren yazar, 2008 yılındaki yazısının 

başlangıcını tamamen Musevilik ve İslam’da sünnetin dini kökenlerini 

açıklamaya ve sorgulamaya ayırmıştır. Bu açıklamaların sonunda ise, her iki 

dine yönelik “rasyonel” bir soru sorularak dine ait inanç ve uygulama bütünü 

sorgulanmıştır. Jerouschek, her iki dinin de hâlâ Tanrının nasıl olup da 

mükemmel biçimde yarattığı insanı gereksiz, kirli ve kesilmesi gereken bir 

organ parçasıyla yarattığını yanıtlamadıklarını sormaktadır
47

. Din 

dogmasının bir hukuk metninde hukuki bir meseleyi tartışmak için 

sorgulanmasının tuhaflığı kadar, Hıristiyanlığın monist dinler arasındaki en 

rasyonel din olduğu varsayımının ne kadar doğru olduğu da kuşkuludur. 

Eğer hukukla din arasındaki çizgi, dinlerin rasyonelliğini sorgulama 

noktasına getirilirse, sekülerliğin en önemli kazanımlarından birisi olan 

hukukun din kurallarına dayanmaması ve meşruluğunu ondan almaması 

ilkesi de kuşkusuz ihlal edilmiş olacaktır.  

Jerouschek’in bir diğer tezi ise, yenidoğanlarda dahi bir acı algısı 

olduğu ve sünnetin verdiği acının bir acı travmasına yol açacağıdır. Yazar bu 

anlamda kız ve erkek çocuklarının sünneti arasında hissedilen acı nedeniyle 

herhangi bir fark görmemekte ve ebeveynlerin bakım ve dini eğitim verme 

haklarının bu türden bir fiziki müdahaleye izin vermeyi kapsamadığını ileri 

sürmektedir. Bu nedenle de ebeveynlerin din özgürlüğü ve eğitim hakkı ile 

çocuğun vücut bütünlüğü ve kendi kişiliğini geliştirme hakkı çatışmaktadır. 

Sünnetin çocuğun henüz direnç gösteremediği ve karşı koyma iradesi ve 

bilincinin gelişmediği dönemde yapılması da ayrıca çocuğun onurunun 

çiğnenmesi olarak değerlendirilebilir. Yazar bu nedenle hem İslam’da, hem 

de Musevilik’te sünnetin rüşt yaşına kadar ertelenmesi ve bireylerin sünnete 

kendilerinin karar vermesi gerektiğini ileri sürmektedir. Yazar böyle bir 

tedbirin “sünnet turizmi”ne yol açabileceği itirazını ise, katlanılması gereken 

                                                             
45 JEROUSCHEK (a), 2008, s. 319; JEROUSCHEK, 2012, s. 177. 
46 JEROUSCHEK, 2012, 181. 
47 JEROUSCHEK (a), 2008, s. 314. 
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bir maliyet olarak değerlendirmektedir. Yazarın böylesi bir erteleme 

durumunda “Yahudilerin de dinlerinden bir şey eksilmez” yönündeki 

ifadesinin, Almanya’da yaşayan Museviler açısından ne kadar zedeleyici 

olduğu konusu ise başka bir meseledir
48

.  

Herzberg de benzer bir şekilde Tevrat’taki bazı emirlerin artık en 

mümin Museviler tarafından bile yerine getirilmediğini ve çağa 

uydurulduğunu belirterek (sünneti reddedenlerin yok edilmesi ya da aynı 

evde yaşayan bütün erkeklerin (hizmetçileri de kapsayacak biçimde) evin 

reisi tarafından sünnet ettirilmesi), sünnet için de aynı şeyi talep etmektedir. 

Herzberg çocuk sünnetinin bazı sembolik hareketlerle yerine getirilmiş 

sayılmasını önermektedir. Örneğin, sünnet edilecek yere sadece bıçağın 

değdirilmesi ya da sünneti ikame amacıyla başka bir maddenin kesilmesi 

vb.)
49

. Jerouschek’te olduğu gibi, burada da dini bir cemaatin neye, neden ve 

nasıl inanıp ibadet ettiğinin sınırı ve kapsamı, dışarıdan kişiler tarafından 

çizilmeye çalışılmaktadır. Bu da Alman Anayasa Mahkemesi’nin, her dinin 

kendi emirlerini ve pratiklerini kendisinin belirlemesi konusundaki yerleşik 

içtihadıyla bağdaşmamaktadır.  

Herzberg ayrıca dinle ilişkili ritüellerde çocuğun esenliği kriterinin 

uygulanmasına olanak ve gerek olmadığını ileri sürmektedir. Çünkü aksi 

takdirde çocuğun esenliği için yapıldığı ileri sürülen bir eylemi 

gerçekleştirmeyi seçen ya da reddeden ebeveynlerin de buna zorlanması 

gerekirdi
50

. Din özgürlüğünün başkalarının vücut bütünlüğü ve yaşam hakkı 

pahasına gerçekleştirilemeyeceğini belirten Herzberg, Hıristiyan bir ailenin 

çocuğunun işlediğini düşündüğü günahlarından kurtulması için kendisini 

kırbaçlayarak kanını akıtmaya zorlaması ya da Müslüman bir babanın 

Ramazanda şeker hastası olan çocuğuna yemek ve su vermeyerek hayatını 

tehlikeye atması durumunda benzer bir hukuki sorunun ortaya çıkacağını 

belirtmektedir
51

. Herzberg Alman Anayasası’nın 140. ve aynı maddede atıf 

yapılan Weimar Anayasası’nın 136. maddesine atıfla, din özgürlüğünün 

hiçbir medeni hakkı ya da vatandaşlık hakkı ve yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmadığını ya da bunların kapsamını değiştirmediğini savunmaktadır. 

Anayasa’nın 4. maddesi de kimseye suç işleme yetkisi vermediği gibi, diğer 

                                                             
48 Tezler için bkz. JEROUSCHEK (a), 2008, s. 316-319. 
49 HERZBERG, 2009, s. 174. 
50 HERZBERG, 2009, s. 336. 
51 HERZBERG, 2009, s. 337. 
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temel hakları da ortadan kaldıramaz. Yazarın önerisi, sünnetin yaralama 

suçunu oluşturması nedeniyle Musevi ve Müslüman ebeveynlerin 

aydınlatılması ve sünnet kararının çocuğun rüştüne kadar geri bırakılmasıdır. 

Ebeveynlerin sünnetin gerekliliği ve yararı konusunda çocuklarını etkileme 

hakları baki kalmakla birlikte, çocuk kendi kararını verebilecektir
52

. 

Herzberg’in bu önerilerine en önemli itiraz, yine Alman Anayasa 

Mahkemesi’nin din özgürlüğüyle ilgili içtihatlarından gelecektir. Alman 

Anayasa Mahkemesi’nin din özgürlüğüyle ilgili olarak verdiği kararlardaki 

genel çizgi, bireylerin bütün yaşamlarını dine göre belirlemelerine olanak 

tanınmasıdır. Bu tercihte de neyin din tarafından emredilmiş olduğunun 

belirlenmesinde dini cemaatin ve hatta salt bireyin fikirleri esas 

alınmaktadır
53

. Her ne kadar daha yakın tarihli kararlarında
54

 Mahkeme, 

devletin kamu düzeni çerçevesinde belli bir sınırda inceleme yetkisi 

olduğunu söylese de, dinin içeriğini belirleme konusundaki tarafsızlığını 

korumayı sürdürmektedir. Bu nedenle de İslam’da sünnetin vacib mi, sünnet 

mi olduğu, Kuran’da yer almamasının dini emir olarak algılanmasına engel 

teşkil edip etmediği gibi sorular, Alman hukukuna göre, mahkemelerin karar 

yetkisi dışındadır. Çünkü dini bir vecibe olarak değerlendirilen bir ritüelin 

kaynağı, bağlayıcı gücü vb. sorular, din özgürlüğü çerçevesinde devletin 

yorum tekelinin dışında kalmaktadır. Devlet sadece kamu düzenini tehdit 

eden pratikleri, ibadet hakkından daha üstün hukuki değerleri korumak için 

sınırlandırmakla yükümlüdür. 

Herzberg öte yandan ebeveynlerin çocuğun esenliğini düşünmeleri 

gerektiği ve eylemlerinin bu saik tarafından yönlendirilmesi gerektiği tezini 

güçlendirmek için ilginç bir önerme ortaya atmaktadır. Sünnet eğer çocuğun 

esenliğine hizmet etseydi, bu durumda herhangi bir nedenle (dini, kültürel, 

sağlık vb.) çocuğunu sünnet ettirmeyen ebeveynlerin cezalandırılması 

gerekirdi
55

. İlk bakışta doğru gibi görünen bu önerme, çocuğun esenliğinin 

her aile için aynı şekilde teşekkül ettiği ya da etmesi gerektiği varsayımından 

hareket etmektedir ki, bu yanlıştır. Çünkü çocuğun esenliğinin neyi 

gerektirdiğine ebeveynler kendi dünya görüşleri, dini inançları ya da etik 

                                                             
52 HERZBERG, 2009, s. 337 vd.; s. 339. 
53 Krş. BVerfGE 24, 236 (245 vd.); 32, 98 (106 vd.); 53, 366 (401); 83, 341 (356); 104, 337 
(354); 30, 351 (324 vd.); 42, 312 (323); 70, 138 (166 vd.); 93, 1 (15). 
54 BVerfGE 83, 341 (356). 
55 HERZBERG, 2012, s. 172. 
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değerleri yönünde karar vermektedirler ve buna hakları da vardır. Çocuğuna 

markalı pahalı giysiler giydirmemeyi, müzik dersi yerine sporda gelişmesini 

sağlamayı ya da daha az cep harçlığı vererek paranın değerini öğretmeyi 

tercih eden ebeveynler, diğerlerine göre daha iyi ya da kötü değildirler. 

Dolayısıyla bu tercihlerde bulunmayan ebeveynleri diğer tercihe zorlamak 

ne kadar mümkünse, sünnet konusundaki dini ya da kültürel tercihleri bu 

denli mutlaklaştırmak da o kadar doğru ve mümkündür. Almanya’daki aşı 

zorunluluğunun Türkiye’ye göre çok esnek olduğu bazı ebeveynlerin hemen 

hiçbir aşıyı yaptırmadığı düşünülürse, Herzberg’in tezinin dayanaksızlığı 

daha iyi ortaya çıkar. Kısacası, çocuğun esenliğinin, ebeveynlerin dünya 

görüşlerinden ya da dini inançlarından bağımsız olarak düşünülüp aksiyle 

yorumdan çıkarsanabilecek bir kavram değildir. 

Dini amaçlı sünnetin cezai sorumluluk gerektirdiğini savunan 

Putzke’nin tezi ise, ne İslam’da, ne de Musevilikte sünnetin dinin “kurucu” 

(begründend) unsurlarından birisi olmamasıdır. Yazara göre sünnet, bu iki 

dinde sadece “onaylayıcı” (bestätigend) bir niteliğe sahiptir. Bunun yanında 

sosyal çevrenin sünnetle ilişkilendirdiği aidiyet duygusunun da önemli 

olduğunu da kabul eden yazar, tek başına hukuk dışı bir alanın hukuki bir 

meselenin çözümünde esas alınamayacağını belirterek, bu tezi 

reddetmektedir. Yazar, Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 24. maddesine 

dayanarak, sünnetin devletlerin ortadan kaldırması gereken zararlı bir 

gelenek olarak kavranması gerektiğini belirtmektedir, çünkü sünnetle 

vücudun bir parçası geri döndürülemez biçimde ortadan kaldırılmaktadır
56

. 

Dettmeyer/Parzeller vd. ise, ebeveynlerin dini eğitim verme haklarının 

vekâleten yürütülen ve Alman Anayasa Mahkemesi’nın kararında da 

belirtildiği üzere, çocuğa gelecekte kendi dini inancı hakkında karar 

verebilmesi için yön gösteren bir işleve sahiptir
57

. Oysa sünnet söz konusu 

olduğunda, çocuk daha sonra ebeveynlerinin dininden vazgeçmek istese de, 

vücudunda fiziken geri döndürülemez bir değişiklik meydana gelmiş olduğu 

için, artık dini eğitim hakkının sınırı aşılmış demektir. Sonuçta yazarlar 

henüz Köln Eyalet Mahkemesi’nin tartışma yaratan kararı açıklanmadan bir 

yıl kadar önce, erkek çocuklarının sünnetinin ebeveynlerin izniyle dahi 

hukuka aykırı bir fiziki müdahale niteliğini kaybetmediğini ileri 

sürmüşlerdir
58

. 

                                                             
56 HERZBERG, 2008, s. 172. 
57 BVerfGE 24, 119 (144). 
58 DETTMEYER/PARZELLER et al., 2010, s. 98. 
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V. Federal Parlamento’nun Yasal Çözümü ve Sorunlar 

19 Temmuz 2012 tarihinde Alman Federal Parlamentosu'ndaki üç parti 

grubu CDU/CSU (Hiristiyan Demokrat Birliği/Hiristiyan Sosyal Birligi), 

SPD (Sosyal Demokrat Parti) ve FDP (Liberal Parti) Federal Parlamento'nun 

2012 Sonbaharında reşit olmayan erkek çocuklarının sünnet edilmesini konu 

alan bir yasal düzenleme yapması talebinde bulundu
59

. Bu talepte, yasal 

düzenlemede gözetilmesi gereken haklar ve özgürlükler çatışması ve yasanın 

genel amacı da açık biçimde ortaya konmuştur. Buna göre Parlamento, 

Anayasa tarafindan korunan, çocuğun esenliği, vücut bütünlüğü, din 

özgürlüğü ve ebeveynlerin dini eğitim arasındaki ilişkiyi gözeterek; bunun 

yanında çocuğun her türden gereksiz acıya maruz kalmasını önleyici 

nitelikte, tıbben uygun koşullarda sünnet edilmesine izin verilmesini 

sağlayan bir yasal düzenleme yapmalıdır. 

Ancak henüz yasa taslağı Federal Parlamento’ya sunulmadan önce, 
Berlin eyaletindeki Müslüman ve Musevilerin sayısının çokluğu dikkate 

alınarak federe düzeyde geçici bir düzenleme yapılması yoluna gidildi. Buna 

göre, erkeklerin sünneti cezai kovuşturma konusu yapılmayacaktır. Ancak 

bunun gerçekleşmesi için çocuğun ebevylerinin müdahalenin tıbbi riskleriyle 
ilgili olarak aydınlatılmış olduklarına dair bir taahhütü de içeren yazılı izni 

ve müdahalenin dini gerekçelerle olduğunun ispat edilmesi koşulu (örneğin 

dini cemaatten getirilen bir yazı yoluyla) getirilmiştir. Müdahalenin steril ve 
tıbbi açıdan yeterli koşullarda yapılabilmesi için de sünnet yetkisi sadece tıp 

doktorlarına bırakılmıştır
60

. Görüleceği üzere, federal kanun tasarısı bu 

geçici çözümdeki dini cemaate aidiyetin ispatı koşulunu kapsamına 

almamıştır ve bu da uzmanlar tarafından takdirle karşılanmıştır. 

Federal Adalet Bakanlığı, Federal Parlamento‘ya 1 Ekim 2012 tarihinde 
bir yasa taslağı sundu. Sadece Alman Medeni Kanununa (Bürgerliches 
Gesetzbuch/BGB) iki fıkralık 1631d maddesinin eklenmesinden ibaret olan 
yasa taslağının, gerekçesiyle beraber yirmi altı sayfa olması, konunun hukuki 
ve sosyal öneminin bir kanıtı olarak görülebilir. Yasa taslağının öngördüğü 
değişiklik şunları öngörmektedir: 

Madde 1631d (BGB): “(1) Velayet ya da vesayet hakkı, kendi iradesiyle 

onay verecek konumda bulunmayan erkek çocukların tıbbi açıdan gerekli 

                                                             
59Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP. Rechtsliche Regelung der 
Beschneidung minderjähriger Jungen, Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode, Drucksache 
17/10331 (19.07.2012). 
60 Süddeutsche Zeitung, 06.09.2012, s. 6. 
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olmayan, ancak tıp kurallarına uyularak gerçekleştirilen sünnetine karar 

verme hakkını da kapsar. Bu kural, sünnetin amacı dikkate alındığında dahi, 

çocuğun esenliği tehdit ediliyorsa, geçerli değildir. 

(2) Çocuğun doğumundan sonraki ilk altı ay içinde dini bir cemaat 

tarafından öngörülen kişiler de, eğer sünnet için gerekli olan eğitimi 

almışlarsa ve hekim olmamalarına rağmen sünneti gerçekleştirecek yeteneğe 

sahiplerse, sünneti birinci fıkradaki hüküm doğrultusunda gerçekleştirebilir”.  

Dikkat edileceği üzere, yasa taslağı sadece erkek çocuklarının sünnetini 

düzenlemekte ve gerekçede de açıkça belirtildiği üzere, kız çocuklarının 

sünnetine cevaz vermemektedir. Bunun yanında Almanya’daki tartışmanın 

kaynağı Müslüman bir ailenin çocuğunun sünnetiyken ve Musevi cemaati de 

daha sonra bu tartışmaya müdahil olmuşken, kanun metninin somut bir dine 

atıfta bulunmamasıdır. Son olarak, konu ebeveynlerin eğitim hakkını 

düzenleyen maddeye ek yapılarak düzenlenmiş, böylelikle haklar 

çatışmasında din öne çıkarılmadan, çocuğun esenliği merkeze alınmıştır. 

Yani tartışmanın başlangıç noktasını oluşturan Köln Eyalet Mahkemesi’nin 

aksine yasakoyucu, hukuki meselenin çözümünü ceza hukukunda yaralama 

suçunun öğelerini değiştirmede ya da sünneti istisna olarak düzenlemekte 

değil, çocuğun esenliği fikrinden vazgeçmeden ebeveynlerin ya da vasilerin 

eğitim hakkı kapsamı içinde düzenlemeyi tercih etmiştir. Bu anlamda yasa 

taslağının metni, Mayıs ayından beri Almanya ve Türkiye kamuoyunu 

meşgul eden endişe ve belirsizliğe yanıt verme bakımından son derece 

kapsayıcı bir nitelik taşımaktadır.  

Yasakoyucuya yönelik düzenleme talebi sonrasında Alman Etik 

Komisyonu 23 Ağustos 2012 tarihli toplantısında konuyu etraflıca tartışmış 

ve belli koşulların gerçekleşmesi halinde sünnete izin verilebileceğine karar 

vermiştir. Bunlar arasında en önemlileri, ilgili kişilerin olası riskler 

konusunda bilgilendirilmesi, müdahalenin tıp kurallarına uygun biçimde 

gerçekleştirilmesi, nitelikli bir anestezinin yapılması, yani müdahalenin 

mümkün olduğunca acısız gerçekleştirilmesi ve çocuğun dikkate alınması 

gereken bir red hakkı olduğunun gözetilmesidir
61

.  

Yasama süreci açısından tartışılması gereken bir diğer nokta ise, dini 

emir ya da kuralların seküler bir yasakoyucu tarafından ne ölçüde dikkate 

                                                             
61 www.ethikrat.org/presse/pressemitteilungen/2012/pressemitteilung-09-2012 (erişim tarihi: 
01.09.2012). 

http://www.ethikrat.org/presse/pressemitteilungen/2012/pressemitteilung-09-2012
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alınması gerektiğidir. Öte yandan mesele, yasakoyucuyu harekete geçiren 

saik kadar, yasakoyucunun din kurallarına karşı ne ölçüde aktif 

olabileceğidir. Yani bütün dinlere objektif bir mesafede durması ve aynı 

zamanda din özgürlüğünü güvence altına alması gereken yasakoyucu, dini 

emirleri ne ölçüde kısıtlayabilir ya da yasaklayabilir? Yasa taslağının 

gerekçesinde sünnet yasağının sünnet pratiğini sona erdirmeyeceği, buna 

karşılık kapalı kapılar ardında sağlığı tehdit eder şekilde sürdürüleceği 

endişesi dile getirilmektedir
62

. Yasa taslağında atıfta bulunulan Birleşmiş 

Milletler Çocuk Hakları Komitesi’nin Güney Afrika ile ilgili raporunda da 

belirtildiği üzere, erkek çocuklarının sünneti, kız çocuklarının sünnetinden 

farklı olarak, hukuki, tıbbi ya da kültürel açıdan tamamen reddedilmesi 

gereken bir pratik olarak algılanmamaktadır. Aksine, adı geçen raporun 33. 

paragrafının tersiyle yorumundan, tıbbi minimum standartların gözetilmesi 

ve erkek çocuğun sağlığının tehlikeye atılmaması durumunda sünnet çocuk 

haklarını ihlal eden bir pratik olarak kabul edilmemektedir
63

.  

Almanya’daki yasa taslağının hazırlanması sırasında Türk Sağlık 

Bakanlığı’ndan da görüş alınmıştır. Taslağa göre, Türkiye’deki sünnetçilerin 

nitelik ve eğitimleri ile sünnetin gerçekleştirileceği koşullar hakkında 

herhangi bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Kendisini sünnet yapmaya 

ehil gören herkes sünneti gerçekleştirmeye yetkilidir. Ancak Sağlık 

Bakanlığı’ndan verilen cevapta, özellikle büyük şehirlerde sünnetin bilimsel 

eğitim almış Sağlık Meslek Okulu mezunları ya da hekimler tarafından 

gerçekleştirilmesi yönünde bir eğilim olduğu belirtilmiştir. Bu kişiler özel 

muayenehanelerde olduğu kadar Sağlık Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda da 

çalışmaktadırlar.  

Yasada dini sebebe bağlı sünnetle ilgili özel bir düzenleme yapılması 

tercih edilmemiştir. Taslağın gerekçesinde de belirtildiği üzere, Almanya’da 

gerçekleştirilen sünnetlerin büyük çoğunluğu dini gerekçeye dayandırılsa da, 

bunu kültürel ya da profelaktik gerekçelerle yaptıran ebeveynler de 

olduğundan, dini gerekçeyi tek başına öne çıkarmanın doğru olmayacağına 

karar verilmiştir.  

                                                             
62 Entwurf eines Gesetzes über den Umfang der Personensorge bei einer Beschneidung des 
männlichen Kindes, Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz (01.10.2012), s. 
10. 
63 Committee on the Rights of the Child (CRC), Concluding Observations of the CRC: South 
Africa. 23/02/2000, CRC/C/15/Add.122 (Concluding Observations/Comments), par. 33 
(25.02.2000). 
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Yasa taslağının tümü değerlendirildiğinde, getirilen değişiklikle birlikte 

erkek çocuklarının sünnetinde şu koşulların birlikte gerçekleşmesi 

gerekmektedir: 

- Sünnet tıbbi açıdan mesleğe uygun şekilde gerçekleştirilmelidir 

(nach den Regeln der ärztlichen Kunst). Alman hukukunda birçok yasada 

(örneğin Federal Hekimlik Yasası, Sosyal Hizmetler Yasası ya da Ceza 

Muhakemesi Yasası) bu terminoloji kullanıldığından, burada da süreklilik 

sağlanmıştır. 

- Etkili bir ağrı kesici uygulamasının yapılması. Değişik meslek 

örgütleri tarafından da dile getirildiği üzere, sünnet çocuğa acı veren bir 

fiziksel müdahale niteliğini taşıdığından, tıp mesleğinin gerektirdiği acı/ağrı 

giderici tedbirlerin de alınması gereklidir. Müslümanlar açısından bu konuda 

bir sorun yaşanmayacağı düşünülebilir. Ancak Museviler arasında bazı 

müminler, sünnetin herhangi bir ağrı kesici kullanılmaksızın yapılması 

gerektiğini, çünkü Tanrıyla bağın ancak bu acı hissedilerek sağlanabileceğini 

savunmaktadırlar. Bu görüş taraftarlarının yeni yasanın yürürlüğe 

girmesinden sonra sorunlarla karşılaşacağı düşünülebilir. 

- Müdahaleye maruz kalan çocuğun ebeveynlerinin müdahale ve olası 

riskler konusunda aydınlatılması gerekmektedir. Halihazırda yerleşik içtihat 

da hasta hakları konusunda bunu öngörmektedir. 

- Her ne kadar yasa henüz müdahaleye onay verebilecek irade ve 

gelişim düzeyine sahip olmayan çocukları düzenlese de, çocuğun sünnet 

konusundaki iradesi ya da karşı çıkışı da dikkate alınmak zorundadır. Eğer 

çocuğun bu yönde bir itirazı varsa, ebeveynler bu iradeyi dikkate almak 

zorundadır. Almanya’da 2008 yılında yürürlüğe giren “Çocuğun Dini 

Eğitimi Kanunu”nun (Gesetz über die religiöse Kindererziehung) beşinci 

maddesinde, çocuğun dini eğitimi konusunda çocuğa da söz ve karar hakkı 

veren hükümler yer aldığından, buradaki hükümlerin kıyas yoluyla 

uygulanması düşünülebilir. Adı geçen kanunun 5. maddesine göre, çocuk 14. 

yaşını doldurduğu andan itibaren dinini seçmekte özgürdür. 12. yaşını 

doldurmuş bir çocuğun ise, o zamana değin din öğretimini aldığı dinden 

başka bir dini öğrenmeye zorlanmasına itiraz etme hakkı vardır.  

- Çocuğun sağlığının tehdit altında olması halinde ebeveynlerin 

onayına sınır getirilmiştir. Federal Alman Yargıtayının yerleşik içtihadina 

göre, “güncel, gelecekte kalıcı ve ciddi bir hasar meydana getireceğine kesin 
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gözüyle bakılabilecek türden tehlikeler” karşısında çocuğun esenliğinin 

korunduğundan bahsedilemez”. Bu halde hangi nedenle olursa olsun 

çocuğun sünneti gerçekleştirilemez
64

. 

Sonuç 

Almanya gibi Avrupa’nın en çok göç alan ülkelerinden birisinde din ve 

hukuk düzeninin dini çoğulculuğa bağlı olarak artması da kaçınılmazdır. 

Çocukların dini gerekçelerle cinsellik eğitimi dersine, yüzme kursuna ya da 

okul gezilerine gönderilmemesi, İslami kurallara uygun et kesimi, iş yerinde 

başörtüsü takılabilmesi, çokeşliliğin sosyal yardım normlarına etkisi, 

kadınların dini gerekçelerle Alman hukukundaki eşit miras hakkından 

yoksun bırakılması vb. konular, Alman mahkemelerini şimdiye dek değişik 

düzeylerde meşgul etmiştir ve gelecekte de din ile hukuk arasındaki gerilim 

devam edecek gibi görünmektedir. Genel bir eğilim olarak mahkemelerin 

çokkültürlülüğü, paralel dünyalar yaratılmasına olanak tanıyan bir hoşgörü 

sistemi gibi gören başlangıçtaki kararlarının, göçmenlerle birlikte gelen 

farklı dini ve kültürel gelenekleri Alman kamu düzeniyle daha uyumlu 

olmaya zorlayacak, kültürel ve dini farklılığı tek başına meşrulaştırıcı neden 

olarak görmeyen bir yöne doğru ilerlediği söylenebilir
65

. Federal Anayasa 

Mahkemesi’nin eski üyelerinden ve şu andaki en önemli anayasa 

hukukçularından birisi kabul edilen Dieter Grimm, sünnet tartışması 

vesilesiyle yazdığı yazının merkezine seküler anayasal devletin 

kazanımlarını ve anayasal bir devlet içindeki özgürlüklerin sınırını 

oturtmuştur. Bu noktada Grimm, insan onuru odaklı bir anayasal sistemde 

din özgürlüğünün ancak devletin sınırları içinde güvence altına alınan bir 

özgürlük olduğunu, ama bu nedenle devletin her türden dini emir ya da 

pratiği kabul etmek zorunda olmadığını vurgulamaktadır. Dolayısıyla 

devletin bu özgürlüğe çizdiği bir sınır vardır ve bu sınırın meşru temelleri 

anayasal devletin varlığında yatmaktadır
66

. 

                                                             
64 Bu yazı 29 Ekim 2012 tarihinde Armağanın editörlerine teslim edilmiştir. Ancak yazıda 
sözü edilen yasa taslağı, Alman Medeni Kanunun 1631d maddesi olarak, 27 Aralık 2012 

tarihli ve 61 numaralı (sayfa 2749) Federal Almanya Resmi Gazetesinde (Bundesgesetzblatt) 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 
65 Pratiğin içinden çeşitli örneklerle bu eğilimi ortaya koyan bir çalışma için bkz. ROHE, 
2007, s. 801 vd. 
66 Dieter GRIMM, Was schuldet der Staat der Religion?”, Süddeutsche Zeitung, 25.09.2012, 
s. 12. Christian Walter de din özgürlüğünün sınırını kamu düzeniyle çizmekle birlikte, 
devletin din karşısındaki gözetim yükümlülüğünün dini reddetme noktasına gelmemesi 
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Sosyolog Heiner Bielefedt de, sünnet tartışmasındaki köşetaşlarını, 

büyük ölçüde sekülerleşmiş bir toplumda dinin konumu, çoğulcuğun 

kapsamı ve sınırı, azınlıklara yapılan muamele ve bir insan hakkı olarak din 

özgürlüğü çerçevesinde ele almaktadır. Bielefedt’e göre tartışmada 

ebeveynlerin dini eğitim hakkı çocukların gelecekte dinlerini özgürce seçme 

hakları karşısında devlet tarafından çok dar sınırlara çekilmek istenmektedir. 

Yazara göre bu sınır, din özgürlüğünün anlamını yanlış anladığı gibi, 

kapsamını kavramaktan da tamamen uzaktır
67

. Gerçekten de Almanya’da 

yaşanan sünnet tartışması bir yandan klasik bir temel hak çatışması 

örneğidir. Ebeveynlerin çocuklarını eğitme hakkı ve din özgürlüğü, çocuğun 

vücut bütünlüğü hakkı ve devletin din özgürlüğüne saygı gösterme 

yükümlülüğü ile dinlere karşı tarafsız davranmakla beraber devletin temel 

düzenini koruma yükümlülüğü birbiriyle çatışmaktadır. Burada çözülmesi 

gereken hukuki sorun, bu çatışmanın pratik uyuşum ilkesi (praktische 

Konkordanz) çerçevesinde nasıl halledileceğidir. Yukarıda görüldüğü üzere, 

literatürde bazı yazarlar bu çatışmayı, yasa taslağının yaptığı gibi, bazı 

koşullarla uyumlulaştırmaya çalışırken, bazıları bir haklar çatışması olduğu 

görüşünü dahi kabul etmeyerek, salt çocuğun esenliğini merkeze alan ve dini 

amaçlı sünnetin hukuk sistemi içindeki olası pratiğini reddeden bir tavır 

almaktadırlar. 

Öte yandan da mesele, dini amaçlı sünnetin Almanya’daki kültürel ve 

dinsel çoğunluğa ait olmayan bir pratik olmasından kaynaklanmaktadır ki, 

bu da göç toplumu olma, kültürel hoşgörünün koşulları ve sınırları, 

azınlıklara saygı gibi can alıcı bir problem alanı açmaktadır. İsrail ve 

Türkiye’de sünnetin sosyal açıdan gördüğü genel kabul, şimdiye dek bu 

konuda bir hukuk tartışmasının da yaşanmamasının en önemli nedenidir. 

Dolayısıyla dini amaçlı sünnet arkasında tarihsel birçok yükle malul bir 

hukuk politikası meselesi olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuç olarak, sünnetin ceza hukukunun konusu olabilmek için gerekli 

suç unsurlarını yerine getirip getirmediği sorusuna mutlak ve nihai bir cevap 

vermek mümkün görünmemektedir. Bu tartışmanın ortaya çıktığı ülkenin 

Almanya olması, hukuk disiplini bakımından hem bir kazanç, hem de bir 

engel olarak görülebilir. Kazanç, meselenin dogmatik olarak son derece 

                                                                                                                                               
gerektiği noktasında uyarmaktadır. Bkz. Christian WALTER, “Beschnitten”, 
http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/gastbeitrag-beschnitten-11817408.html 
(erişim tarihi: 21.08.2012). 
67 Heiner BIELEFEDT, “Der Kampf um die Beschneidung. Das Kölner Urteil und die 
Religionsfreiheit”, Blätter für deutsche und internationale Politik, 9 (2012), s. 39. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/gastbeitrag-beschnitten-11817408.html
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etraflı biçimde tartışılmasına olanak tanımasından kaynaklanmaktadır. Öte 

yandan Almanya’nın hukuk tarihinde “kavram içtihadı” 

(Begriffsjurisprudenz) gibi kendi içine kapalı, toplumsal gerçekliği tamamen 

göz ardı eden bir hukuk okulu geliştirmiş olması, sünnet tartışmasının 

toplumsal boyutunun aynı biçimde göz ardı edilmesi tehlikesini içermektedir 

elbette
68

. Engel ise, Almanya’nın hâlâ İkinci Dünya Savaşı sırasında 

gerçekleştirdiği, özellikle Yahudilere yönelik soykırım suçundan dolayı 

sünnetin hukuki boyutunun tartışılmasında Museviliğe odaklanılmasında 

yatmaktadır. Bu da din-hukuk çatışmasının hukuk alanından kültürel-tarihsel 

zemine kaymasına neden olduğu için tartışmaya ket vurur niteliktedir. 

Alman Medeni Kanunu’na yapılan ekten sonra mahkemelerin önüne 

sünnetle ilgili bir dava gelip gelmeyeceğini, gelirse 2012 Baharından bu 

yana yaşanan tartışmaların karara ne oranda ve hangi yönde etki edeceğini 

ancak zaman gösterecektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
68 Bu yönde bir uyarı için bkz. Brigitte ZYPRIES, “Ist die religiöse Beschneidung 
Körperverletzung? Contra: Lassen wir die Kirche im Dorf!”, Recht und Politik, 3 (2012), s. 
139. 
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AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI 

BAKIMINDAN NORMLAR HİYERARŞİSİ
*
 

 

Sanem Baykal ve İlke Göçmen
**

 

 

Giriş 

Avrupa Birliği (“AB”) hukuk düzeni, gerek ulusal gerek uluslararası 

hukuktan ayrı ve bağımsız;
1
 “ulusüstü” nitelikli “yeni bir hukuk düzeni”dir.

2
 

Bir başka ifadeyle, AB, “özerk” bir hukuk düzenine sahiptir.
3
 İşte bu “özerk” 

hukuk düzeni, belirli kaynaklardan oluşmaktadır. Bununla birlikte, kurucu 

antlaşmalar, ne AB hukukunun kaynaklarına ilişkin ne de bu kaynaklar 

arasındaki hiyerarşiye ilişkin herhangi bir açıklama ihtiva etmektedir.
4
 

Dolayısıyla, hem bu kaynaklar hem de bu kaynaklar açısından normlar 

hiyerarşisi, büyük ölçüde Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) 

tarafından zaman içerisinde belirlenmektedir. 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Avrupa Birliği Hukuku Anabilim Dalı, 
sbaykal@law.ankara.edu.tr; Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Avrupa 

Birliği Hukuku Anabilim Dalı, igocmen@ankara.edu.tr. 
1 Bkz. Sanem BAYKAL, “Avrupa Birliği Anayasalaşma Sürecinde Adalet Divanı’nın Rolü: 
Divanın Ulusal Mahkemelerle İlişkileri ve Yorum Yetkisinin Sınırları Bağlamında Bir 
Analiz”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 4 (2004), Sayı 1, s. 123; Sanem BAYKAL, 
AT Hukukunun Etkili Biçimde Uygulanması ve Bireysel Haklar, Ankara Üniversitesi Avrupa 
Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Ankara, 2002. 
2 Bkz. Trevor HARTLEY, The Foundations of European Community Law, 7th Edition, 
Oxford University Press, Great Britain 2010, s. 83. Adalet Divanının bu yöndeki tespitlerine 
yönelik ilk dönem kararları için bkz. Case 26/62 NV. Almegene Transporten Expeditie 

Onderneming Van Gend en Loos v. Nederlandse Administrie der Belastingen [1963] ECR 1, 
12; Case 6/64 Costa v. Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) [1964] ECR 585, 593. 
Adalet Divanının bu yöndeki tespitlerine yönelik son dönemdeki bir kararı için bkz. Opinion 
1/09, judgement of 8 March 2011, nyr, pr. 65. 
3 Bkz. Opinion 1/09 (dn. 2), pr. 67. 
4 Bkz. Alina KACZOROWSKA, European Union Law, 2nd Edition, Routledge, New York 
2011 s. 198. 

mailto:sbaykal@law.ankara.edu.tr
mailto:igocmen@ankara.edu.tr
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Bu çalışma, AB hukukunun kaynakları bakımından normlar 

hiyerarşisini konu almakta ve esas olarak, şu sorulara yanıt aramaktadır: AB 

hukukunun kaynakları bakımından bir normlar hiyerarşisi var mıdır? Eğer 

varsa, bu hiyerarşi, nasıl bir görünüm kazanmaktadır? Nihayet, bu normlar 

hiyerarşisi, ne tür etkiler doğurmaktadır? Bu soruların yanıtlanması ile 

birlikte, AB hukukunun kaynaklarının birbirileriyle olan ilişkileri de, 

açıklığa kavuşturulacaktır. Bu çerçevede, bu çalışma, iki ana bölümden 

oluşmaktadır. Öncelikle, AB hukukunun kaynakları tespit edilmekte; bunun 

ardından bu kaynaklar bakımından normlar hiyerarşisi ele alınmaktadır.  

I. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları 

Hukuk kaynağı, genel olarak, normun kökenini ifade etmektedir.
5
 Bu 

itibarla, AB hukuku, dört ana kaynaktan beslenmektedir:
6
 (1) üye devlet 

tasarrufları; (2) Birlik tasarrufları; (3) üye olmayan devletlerle ve uluslararası 

örgütlerle/kuruluşlarla akdedilen uluslararası anlaşmalar; (4) yazılı olmayan 

kaynaklar (Birlik hukukunun genel ilkeleri ve uluslararası teamül hukuku). 

Buradan hareketle, ilk ayrım, yazılı olan ve olmayan hukuk kaynakları 

arasında yapılabilir. Yazılı hukuk kaynakları ise; üye olmayan devletlerle ve 

uluslararası kuruluşlarla akdedilen uluslararası anlaşmalar, üçüncü 

devletlerin de tasarrufu olduğundan; dış kaynaklar ve buna mukabil üye 

devlet ve Birlik tasarruflarından oluşan iç kaynaklar olarak ayrılabilir. Konu, 

aşağıda, bu ayrım temelinde ele alınmaktadır.  

 

                                                             
5 Stefan LORENZMEIER, Europarecht – Schnell Erfasst, 4. Auflage, Springer, Heidelberg 

2011, s. 156. 
6 Burada, Hartley tarafından yapılan sınıflandırma esas alınmıştır. Bkz. HARTLEY, 2010, s. 
84–85. Diğer bazı yazarlar da, Birlik hukukunun kaynakları bakımından aynı veya benzer ana 
noktalar üzerinde durmaktadır. Başka türlü sınıflandırmalar için bkz. KACZOROWSKA, 
2011, s. 199–200; Koen LENAERTS – Piet VAN NUFFEL, European Union Law, 3rd 

Edition, Sweet & Maxwell, Great Britain 2010, s. 817; Stephen WEATHERILL, Cases and 
Materials on EU Law, 7th Edition, Oxford University Press, Great Britain 2007, s. 27. Birlik 
hukukunun kaynaklarını sınıflandırmaksızın, yalnızca saymakla yetinen çalışmalar için bkz. 
Anthony ARNULL – et. al., Wyatt and Dashwood's European Union Law, 5th Edition, Sweet 

& Maxwell, London 2006, 126–127; Enver BOZKURT – et. al., Avrupa Birliği Hukuku, 3. 
Baskı, Asil Yayın Dağıtım, Ankara 2006, s. 151; Selçuk DEMİRBULAK, “AB Hukukunun 
Genel Prensipleri”, Avrupa Birliği Hukuku ve Avrupa Kurumları Sempozyumu (30 Mart–1 
Nisan 2005) içinde (Türkiye Barolar Birliği), Şen Matbaa, Ankara 2006, s. 24; John 
FAIRHUST, Law of the European Union, 8th Edition, Pearson Education Limited, England 
2010, s. 56; Ünal TEKİNALP – et.al., Avrupa Birliği Hukuku, Beta Yayınları, 2. Baskı, 
İstanbul 2000, s. 67. 
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Şekil 1: AB Hukukunun Kaynakları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Yazılı Kaynaklar 

Yazılı kaynaklar, üye devlet ve Birlik tasarruflarının (iç kaynaklar) yanı 

sıra uluslararası anlaşmalardan (dış kaynaklar) meydana gelmektedir.  

1.1. İç Kaynaklar 

1.1.1. Üye Devlet İşlemleri 

Üye devlet tasarrufları, üye devletlerin kurucu nitelikli tasarrufları, üye 

devletlerin bütünleyici sözleşmeleri ve üye devlet temsilcilerinin belirli 
tasarruflarını içermektedir. 

1.1.1.1. Üye Devletlerin Kurucu Nitelikli İşlemleri 

Üye devletlerin kurucu nitelikli tasarrufları, üçe ayrılmaktadır: (1) 
kurucu antlaşmalar; (2) kurucu antlaşmaları değiştiren antlaşmalar; (3) 

katılım antlaşmaları. Bunun yanı sıra, bu antlaşmalara ekli protokoller de, bu 

antlaşmaların bir parçası olarak kabul edilmektedir.
7
 Yine, bu antlaşmalara 

                                                             
7 HARTLEY, 2010, s. 87. Örnek olarak bkz. Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 51. 
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ekli bildiriler, bağlayıcı olmamakla birlikte, bu antlaşmaların yorumu ile 

ilgili olarak önem taşıyabilmektedir.
8
  

AB, üye devletler arasında karşılıklı anlaşmaya dayanan kurucu 

antlaşmalar yoluyla kurulmuştur.
9
 Öyleyse, kurucu antlaşmalar, bir nevi 

“anayasa” olarak nitelendirilebilir.
10

 Nitekim Adalet Divanına göre kurucu 

antlaşmalar, “sıradan uluslararası anlaşmalardan farklı olarak, yeni bir hukuk 

düzeni oluşturmuştur”.
11

 Bu hukuk düzeni, “devletlerin gittikçe daha çok 
alandaki egemen yetkilerini yararına devrettikleri kendi kurumlarına 

sahiptir”.
12

 Dahası, bu hukuk düzeninin özneleri, “yalnızca üye devletlerden 

değil; aynı zamanda onların vatandaşlarından meydana gelmektedir”.
13

 
Bununla birlikte, kurucu antlaşmalar, bu anayasal karakterlerinin yanı sıra 

genellikle anayasalarda yer almayan ekonomik ve sosyal hukuka ilişkin 

olanlar gibi düzenlemelere de yer vererek, esasında karma bir yapı 

oluşturmaktadır.
14

   

                                                             
8 Bkz. 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, madde 31(2/b). Bkz. 
Case C-192/99 The Queen v Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit 
Kaur [2001] ECR I-1237 pr. 23–24. Krş. Case C-233/97 KappAhl Oy [1998] ECR I-8069 pr. 
22–23. 
9 Kurucu antlaşmalar, genellikle hükümetler arası konferanslar aracılığıyla ve üye devletler 
arasında oybirliği ile anlaşarak yapılmaktadır. John VAN OUDENAREN, Uniting Europe: 

An Introduction to the European Union, 2nd Edition, Rowman & Littlefield Publishers, United 
States of America 2004, s. 105. 
10 FAIRHUST, 2010, s. 57; Haluk GÜNUĞUR, Avrupa Birliği’nin Hukuk Düzeni, Avrupa 
Ekonomik Danışma Merkezi, Ankara 2007, s. 145; HARTLEY, 2010, s. 83, 86; Şeref ÜNAL, 
Avrupa Birliği Hukukuna Giriş, Yetkin, Ankara 2007, s. 80. Karakaş ise, kurucu 
antlaşmaların “anayasal bir düzen” oluşturduklarını belirtmektedir. Işıl A. KARAKAŞ, 
Avrupa Birliği Hukukunda Anayasal İlkeler, Yenilik Basımevi, İstanbul 2003, s. 29. Adalet 
Divanı da, kurucu antlaşmaların “anayasal” özelliğine kimi kararlarında vurgu yapmıştır. Bkz. 

Opinion 1/76 [1977] ECR 741 pr. 12; Case 294/83 Partie Ecologiste “Les Verts” v 
Parliament [1986] ECR 1339 pr. 23; Opinion 1/91 [1991] ECR I-6079 pr. 1; Opinion 2/94 of 
the Court 28 March 1996 [1996] ECR I-1759 pr. 35. Bu kararlar ile ilgili olarak bkz. Bertil 
Emrah ODER, Avrupa Birliği'nde Anayasa ve Anayasacılık, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 
İstanbul 2004, s. 167–187. 
11 Opinion 1/09 (dn. 2), pr. 65. Adalet Divanı, bu saptamaları ilk defa Van Gend en Loos ve 
Costa v. ENEL kararlarında yapmıştır. Bkz. Case 26/62 NV. Almegene Transporten Expeditie 
Onderneming Van Gend en Loos v. Nederlandse Administrie der Belastingen [1963] ECR 1; 
Case 6/64 Costa v. Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL) [1964] ECR 585. 
12 Opinion 1/09 (dn. 2), pr. 65. Adalet Divanı, bu saptamaları ilk defa Van Gend en Loos ve 
Costa v. ENEL kararlarında yapmıştır. Bkz. Van Gend en Loos, (dn. 11); Costa v. ENEL, (dn. 
11). 
13 Opinion 1/09 (dn. 2), pr. 65. Adalet Divanı, bu saptamaları ilk defa Van Gend en Loos ve 
Costa v. ENEL kararlarında yapmıştır. Bkz. Van Gend en Loos, (dn. 11); Costa v. ENEL, (dn. 
11). 
14 Bkz. HARTLEY, 2010, s. 86. 
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AB ile ilgili olarak, biri sona eren dört kurucu antlaşma söz konusudur: 

(1) 18 Nisan 1951 imza tarihli Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

(“AKÇT”) Antlaşması;
15

 (2) 25 Mart 1957 imza tarihli Avrupa Ekonomik 

Topluluğu (“AET”) Antlaşması;
16

 (3) 25 Mart 1957 imza tarihli Avrupa 

Atom Enerjisi Topluluğu (“AAET”) Antlaşması;
17

 (4) 7 Şubat 1992 imza 

tarihli Avrupa Birliği Antlaşması.
18

 Bunlardan AKÇT Antlaşması, 23 

Temmuz 2002 tarihinde sona ermiştir.
19

 Bundan başka, AET Antlaşması, 

1993 yılında Avrupa Topluluğu Antlaşması olarak; 2009 yılında ise Avrupa 

Birliği’nin İşleyişi Hakkında Antlaşma olarak ad değiştirmiştir.
20

  

Kurucu antlaşmalar, zaman içerisinde yenilenmiştir. Bu yenileme, 

kurucu antlaşmalar uyarınca öngörülen değiştirme usullerine binaen 

yapılmaktadır.
21

 Bu tür antlaşmaların başlıcaları: (1) 17 Şubat 1986 imza 

tarihli Avrupa Tek Senedi;
22

 (2) 7 Şubat 1992 imza tarihli Maastricht 

Antlaşması;
23

 (3) 2 Ekim 1997 imza tarihli Amsterdam Antlaşması;
24

 (4) 10 

Mart 2001 imza tarihli Nice Antlaşması;
25

 (5) 13 Aralık 2007 imza tarihli 

Lizbon Antlaşması’dır.
26

  

                                                             
15 Bu Antlaşma, Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. 
16 Bu Antlaşma, Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. 
17 Bu Antlaşma, Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. 
18 [1992] OJ C 191. 
19 Bununla beraber, AKÇT Antlaşması, içerik olarak Avrupa Topluluğu Antlaşması içerisine 
aktarılmıştır. Bu, kurucu antlaşmaları değiştiren Nice Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Bkz. 

AKÇT Antlaşması ve Kömür ve Çelik Fonunun Sona Ermesinin Finanssal Sonuçlarına Dair 
Protokol. [2001] OJ C 80/67. Ayrıca bkz. Joined Cases T-27/03, T-46/03, T-58/03, T-79/03, 
T-80/03, T-97/03 and T-98/03 SP SpA and Others v Commission of the European 
Communities [2007] ECR II-4331 pr. 58; Case C-352/09 P ThyssenKrupp Nirosta GmbH v 
European Commission, judgement of: 29 March 2011, pr. 73. 
20 İlk değişiklik, kurucu antlaşmaları değiştiren Maastricht Antlaşması ile; ikinci değişiklik 
kurucu antlaşmaları değiştiren Lizbon Antlaşması ile gerçekleşmiştir. Bkz. Maastricht 
Antlaşması madde G/A; Lizbon Antlaşması madde 2. 
21 Kurucu antlaşmaların değiştirilme usulü ile ilgili olarak bkz. Lizbon Antlaşması ile değişik 

ABA madde 48. 
22 [1987] OJ L 169. 
23 [1992] OJ C 191. Maastricht Antlaşması bir yandan AKÇT, AET ve AAET Antlaşmalarını 
değiştirirken, öte yandan Avrupa Birliğini kurmuştur. 
24 [1997] OJ C 340. 
25 [2001] OJ C 80. 
26 [2007] OJ C 306. 
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Kurucu antlaşmalar, Topluluğa / Birliğe yeni devletlerin üye olarak 

katılması ile birlikte kısmen değişime uğramaktadır.
27

 Bu tür antlaşmalar, 

şunlardan oluşmaktadır: (1) 22 Ocak 1972 imza tarihli İngiltere, İrlanda ve 

Danimarka’nın Katılım Antlaşması;
28

 (2) 28 Mayıs 1979 imza tarihli 

Yunanistan’ın Katılım Antlaşması;
29

 (3) 12 Haziran 1985 imza tarihli 

İspanya ve Portekiz’in Katılım Antlaşması;
30

 (4) 24 Haziran 1994 imza 

tarihli Avusturya, İsveç ve Finlandiya’nın Katılım Antlaşması;
31

 (5) 16 

Nisan 2003 imza tarihli Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Slovakya, 

Slovenya, Estonya, Letonya, Litvanya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve 

Malta’nın Katılım Antlaşması;
32

 (6) 25 Nisan 2005 imza tarihli Romanya ve 

Bulgaristan’ın Katılım Antlaşması;
33

 (7) 9 Aralık 2011 imza tarihli 

Hırvatistan’ın Katılım Antlaşması.
34

 

Şu an için, AB, değişiklerle birlikte üç adet kurucu antlaşmaya 

dayanmaktadır: (1) Lizbon Antlaşması ile değişik ABA;
35

 (2) (Lizbon 

Antlaşması ile değişik) ABİHA
36

 ve (3) Lizbon Antlaşması ile değişik 

AAET Antlaşması.
37

 Yine, bu antlaşmaların Protokolleri ve Ekleri, onların 

ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
38

 Son olarak, katılım antlaşmaları da, 

üye devletlerin kurucu tasarrufları olarak görülmektedir. 

1.1.1.2. Üye Devletlerin Bütünleyici Sözleşmeleri 

Üye devletler, yetkilerinde kalan konularla ilgili olarak, birlikte hareket 

ederek aralarında sözleşmeler yapabilmektedir.
39

 Kurucu antlaşmalar, 

Lizbon Antlaşması değişikliği öncesinde bir politika aracı olarak bu tür 

                                                             
27 Bkz. VAN OUDENAREN, 2004, s. 105. AB’ye katılım ile ilgili olarak bkz. Lizbon 
Antlaşması ile değişik ABA madde 49. 
28 [1972] OJ L 73. 
29 [1979] OJ L 291. 
30 [1985] OJ L 302. 
31 [1994] OJ C 241. 
32 [2003] OJ L 236. 
33 [2005] OJ L 157. 
34 Bu Antlaşma, 1 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe girecektir. 
35 Konsolide metin için bkz. [2010] OJ C 83/1, 13. 
36 Konsolide metin için bkz. [2010] OJ C 83/1, 47. 
37 Konsolide metin için bkz. [2010] OJ C 84/1. 
38 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 51; Lizbon Antlaşması ile değişik AAET 
Antlaşması madde 207, 4(2), 41, 46(2/f), 48, 92, 99. 
39 Bkz. Joined Cases C-181/91 and C-248/91 European Parliament v Council of the European 
Communities and Commission of the European Communities [1993] ECR I-3685 pr. 16. 
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sözleşmelere ilişkin hukuki dayanaklar sunmaktaydı.
40

 Örneğin, 27 Eylül 

1968 imza tarihli Adli ve Ticari Konulardaki Mahkeme Kararlarının 

Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme,
41

 kurucu antlaşmaya dayanılarak 

yapılmıştır. Yine, bu tür sözleşmelerde üye devletler, genellikle, bu 

sözleşmelerin hükümlerinin yorumlanması için Adalet Divanına yetki 

vermiştir.
42

 Bundan başka, bu tür sözleşmelerden bir kısmı, Birlik tasarrufu 

hâline de getirilmiştir. Söz gelimi, yukarıda bahsi geçen Sözleşme, bugün 

için 44/2001 sayılı Tüzük (Brüksel I Tüzüğü) ile değiştirilmiştir.
43

 Lizbon 

Antlaşması ise, üye devlet sözleşmeleri ile ilgili hukuki dayanakları 

kaldırmıştır. Bununla birlikte, mevcut sözleşmeler, hukuki etkilerini 

muhafaza edecektir. Kaldı ki, üye devletler, pek tabii ki, ileride de aralarında 

sözleşme yapmaya devam edebilecektir.
44

 Bu sözleşmeler, (doğrudan) Birlik 

hukuku sayılmasa bile; geniş anlamda ait oldukları alanda Birlik hukuk 

düzenine şekil vermektedir.
45

 

1.1.1.3. Üye Devlet Temsilcilerinin Belirli Tasarrufları 

Üye devlet hükümetlerinin temsilcileri, Konsey (veya AB Zirvesi)
46

 

toplantıları esnasında, Konsey üyesi sıfatıyla hareket etmeksizin, temsilci 

sıfatları ile kimi tasarruflar yapabilmektedir. Bu tür tasarruflar, genellikle, 

                                                             
40 Nice Antlaşması ile değişik ATA madde 293 ve Nice Antlaşması ile değişik ABA madde 
35. Bkz. Case C-265/04 Margaretha Bouanich v Skatteverket [2006] ECR I-923 pr. 49. 
Ayrıca bkz. KAPTEYN – et. al., 2008, s. 300. 
41 [1972] OJ L 299/32. 
42 Bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 928–929. Bkz. Case C-398/92 Mund & Fester 
v Hatrex Internationaal Transport [1994] ECR I-467 pr. 12. 
43 [2001] OJ L 12/1. Bundan başka, örnek olarak, 19 Haziran 1980 imza tarihli Sözleşmesel 
Yükümlülüklere Uygulanacak Hukuka İlişkin Sözleşme, 593/2008 sayılı Tüzük (Roma I 
Tüzüğü) ile değiştirilmiştir. ([1980] OJ L 266/1; [2008] OJ L 177/6.) 14 Haziran 1985 imza 
tarihli Schengen Anlaşması ve 19 Haziran 1990 imza tarihli Schengen Uygulama Sözleşmesi, 
Amsterdam Antlaşması (1999) ile birlikte AB sistemine katılmıştır. (Amsterdam 
Antlaşması’na Ekli Schengen Mevzuatının Avrupa Birliği Çerçevesine Dâhil Edilmesine Dair 
Protokol madde 1. (Şimdiki, Lizbon Antlaşması ile değişik ABA ve ABİHA’ya Ekli Avrupa 

Birliği Çerçevesine Katılan Schengen Müktesebatına Dair (19 numaralı) Protokol madde 1.)) 
44 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 929. 
45 Bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 929. Bu sözleşmeler, kimilerince AB 
hukukunun kaynakları arasında görülürken; kimilerine göre bağımsız kaynak sayılmaktadır. 
Örneğin, Günuğur’a göre bu sözleşmeler, “ayrı bir kaynak” oluşturmaktadır. Bkz. 
GÜNUĞUR, 2007, s. 201–203. 
46 Bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 929. 
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“Konseyde toplanan, üye devlet hükümetlerinin temsilcilerinin kararı” ya da 

“temsilciler arasındaki anlaşma” olarak adlandırılmaktadır.
47

 

Bu tasarruflar, statüleri bakımından iki kategoriden birisine 

girmektedir.
48

 İlk olarak, bu tasarruflar, kurucu antlaşmalar gereğince 

yapılabilmektedir. Örneğin, ABİHA madde 253 uyarınca: “Adalet Divanı 

hâkimleri ve hukuk sözcüleri, … üye devlet hükümetlerinin mutabakatıyla, 

… altı yıllık bir süre için atanır”.
49

 Bu tür tasarruflar, ilgili kurucu antlaşma 

hükmü aracılığıyla etki kazanarak, AB hukuk sistemi içinde yer 

almaktadır.
50

 Bununla birlikte, bu tasarruflar, Konsey tasarrufu olmayıp; üye 

devlet hükümetlerinin tasarrufları olduğu için, ABAD nezdinde hukuki 

denetime açık olmayacaktır.
51

 İkinci olarak, bu tasarruflar, genellikle, 

AB’nin işleyişi ile ilgili; ancak bir AB işlemi kabul etmek için normalde 

herhangi bir spesifik yetkinin kapsamında kalmayan konuları 

içerebilmektedir.
52

 Bu tasarruflar, basitleştirilmiş biçimde akdedilen 

uluslararası anlaşma olabilecektir.
53

 Bu hâlde, bu tasarruflar, tıpkı üye 

devletlerin bütünleyici sözleşmeleri gibi değerlendirilerek, AB hukuk 

sisteminin bir parçası olacaktır. Bundan başka, bu tasarruflar, söz gelimi 

“Lüksemburg Uzlaşısı”ndaki gibi, hukuki bağlayıcılıkları olmaksızın, salt 

siyasi sonuçlar doğurabilecektir. Bu hâlde, bu tasarruflar, herhangi bir hukuk 

sisteminin bir parçası olmayacaktır.  

1.1.2. AB Kurumlarının İşlemleri 

AB kurumları, başlıca tasarruf türlerinin yanı sıra bağlayıcı olmayan 

tasarruflar (esnek hukuk) yapabilmektedir. Bundan başka, kurumlar arası 

                                                             
47 HARTLEY, 2010, s. 94; Paul KAPTEYN – et. al., The Law of the European Union and the 
European Communities, 4th Edition, Kluwer Law International, The Netherlands 2008, s. 301; 
LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 929. Örnek olarak bkz. Konsey ve Konseyde 
Toplanan Üye Devlet Hükümetlerinin Temsilcilerinin Genç İnsanların Etkin Katılımı 
Hakkında İlke kararı: İşsizlik ve Yoksulluk ile Mücadele [2010] OJ C 137/1. 
48 Bkz. HARTLEY, 2010, s. 94; KAPTEYN – et. al., 2008, s. 301–302; LENAERTS – VAN 
NUFFEL, 2010, s. 928, 929–931. 
49 Ayrıca bkz. ABİHA madde 341. 
50 Bkz. KAPTEYN – et. al., 2008, s. 302; LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 928. 
51 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 928. Bkz. KAPTEYN – et. al., 2008, s. 301. 
52 HARTLEY, 2010, s. 94. Benzer bir görüş için bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 
929–930. Bununla birlikte, bu konular, ABİHA madde 352 içerisinde kalabilecektir. 
HARTLEY, 2010, s. 94, dn. 34. 
53 Bkz. KAPTEYN – et. al., 2008, s. 302. 
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anlaşmalar akdedilebilmektedir. Son olarak, ABAD kararları, AB 

hukukunun kaynakları bakımından önemli bir rol oynamaktadır. 

1.1.2.1. (Başlıca) Birlik Kurum Tasarrufları 

Başlıca Birlik kurum tasarruflarının genel olarak ele alınmalarının 

ardından, Lizbon Antlaşması ile getirilen iki yenilik üzerinde durulacaktır. 

Bunlar, yasama ve yasama dışı tasarruflar arasındaki ayrım ve sütunlu 

yapının sona ermesinin etkileri konularıdır.  

1.1.2.1.1. Genel Olarak 

Birliğin hukuki tasarrufları, ABİHA madde 288 ile düzenlenmektedir. 

Buna göre: “Kurumlar, Birliğin yetkilerinin kullanılması için tüzük, direktif, 

karar, tavsiye ve görüşler kabul eder”. Yine, aynı madde, her bir tasarruf 

türünün karakteristiği ile ilgili kısa bilgilere yer vermektedir: 

“Tüzükler genel uygulama alanına sahiptir. Bütünüyle bağlayıcıdır ve 

tüm üye devletlerde doğrudan uygulanır. 

Direktifler, muhatap alınan her üye devleti, ulaşılması gerekli sonuçları 

itibarıyla bağlar, şekil ve yöntem seçimini ise ulusal otoritelere bırakır. 

Kararlar, bütünüyle bağlayıcıdır. Muhatabı belirtilen bir karar, yalnızca 
muhatabı için bağlayıcıdır. 

Tavsiye ve görüşler bağlayıcı değildir.”  

Birlik kurum tasarrufları ile ilgili olarak, birkaç ön tespit yapmak 
gerekmektedir. Bir kere, buradaki bağlayıcı tasarruf türleri, yani tüzük, 

direktif ve karar arasında herhangi bir hiyerarşik ilişki bulunmamaktadır.
54

 

Bir başka ifadeyle, söz gelimi, tüzük, direktife göre ya da direktif, tüzüğe 
göre üstün değildir. İkinci olarak, kurucu antlaşma, kimi zaman, ilgili alanda 

kabul edilecek tasarrufun türünü, yani tüzük, direktif ya da karar çıkarılması 

gerektiğini ortaya koyabilmektedir. Bununla birlikte, bu belirtilmemiş ise; 

kurumlar, “tasarrufun türünü, uygulanmakta olan usuller ve orantılılık ilkesi 
uyarınca, somut durum bazında” belirleyecektir.

55
 Üçüncü olarak, buradaki 

                                                             
54 Roland BIEBER – Isabelle SALOME, “Hierarchy of Norms in European Law”, Common 

Market Law Review, Cilt 33 (1996), Sayı 5, s. 917, 919; Paul CRAIG – Gráinne DE BÚRCA, 
EU Law: Texts, Cases and Materials, 5th Edition, Oxford University Press, Oxford 2011, s. 
104; HARTLEY, 2010, s. 106; Heinz HETMEIER, “Art. 249 EGV”, EU- und EG- Vertrag 
Kommentar içinde (Editörler: LENZ, Carl Otto – BORCHARDT, 2010, Klaus-Dieter), 3. 
Auflage, Bundesanzeiger, Köln 2003, s. 2125; Rudolf STREINZ, Europarecht, 8. Auflage, C. 
F. Müler Verlag, Heidelberg 2008, s. 147. 
55 ABİHA madde 296. 
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“kararlar”, Lizbon Antlaşması ile birlikte eskisine nazaran daha geniş bir 

biçimde tanımlanmıştır. Birlik kurumları, Lizbon Antlaşması öncesinde 

kurucu antlaşmadaki “karar” tanımına uymayan; ancak bağlayıcı nitelikte 

olan tasarruflar yapmaktaydı.
56

 Bu tasarruflar, kimi zaman, “sui generis 
kararlar” olarak tanımlanmaktaydı.

57
 Bu tür, sui generis kararlar, Lizbon 

Antlaşması ile birlikte artık ABİHA madde 288 gereğince “karar” olarak 

çıkarılabilecektir.
58

 

Dördüncü olarak, Birlik kurumları, ABİHA madde 288’de yer alanlar 

dışında da başka isimler altında tasarruflar yapabilmektedir.
59

 Nitekim söz 

konusu madde, sınırlı sayıda işleme yer vermemektedir.
60

 Öyleyse, Birlik 

kurumları atipik tasarruflar yapabilmektedir. Bununla beraber, bu 

maddedekilerin dışındaki tasarrufların hukuki etkileri, duruma göre ve 

içeriği göz önünde bulundurularak belirlenecektir.
61

 Örneğin, ERTA 

davasında Komisyon, Konseyin bir uluslararası anlaşmanın müzakereleri ile 

ilgili aldığı bir “ilke kararı”nın iptali için dava açmıştır.
62

 Adalet Divanına 

göre ise, iptal davası, ABİHA madde 288’de yer alan tasarruflara ek olarak, 

“kurumlarca kabul edilen ve nitelik ile biçimleri ne olursa olsun, hukuki etki 

doğurmayı amaçlayan tüm önlemler”e karşı açılabilecektir.
63

 

Beşinci olarak, ABAD, bir tasarrufun ismi ile bağlı kalmaksızın, onun 

işlevini değerlendirerek gerçekteki ismini belirlemektedir. Söz gelimi, 

                                                             
56 Bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 916. 
57 Bu meyanda, bu tür “sui generis kararlar” için Hollandaca “besluit” ve Almanca ise 
“Beschluss” terimleri ile ifade edilerek, kurucu antlaşmadaki, sırasıyla, “beschikking” ve 
“Entscheidung” terimlerinden ayrılabilmekteydi. Buna karşın, İngilizce yalnızca “decisions” 
teriminin kullanılması, karışıklığa yol açabilmekteydi. Bkz. KAPTEYN – et. al., 2008, s. 288; 
LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 916. 
58 Bruno DE WITTE, “Legal Instruments and Law-Making in the Lisbon Treaty”, The Lisbon 
Treaty: EU Constitutionalism without a Constitutional Treaty? içinde (Editörler: GRILLER, 
Stefan – ZILLER, Jacques), Springer, Austria 2008, s. 95; LENAERTS – VAN NUFFEL, 
2010, s. 916. 
59 Genel olarak bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 919–925. 
60 Klaus-Dieter BORCHARDT, The ABC of European Union Law, Publications Office of the 
European Union, Germany 2010, s. 82; KAPTEYN – et. al., 2008, s. 288; LORENZMEIER, 
2011, s. 159; Josephine STEINER – Lorna WOODS, EU Law, 10th Edition, Oxford 
University Press, Great Britain 2009, s. 71. 
61 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 885, 921. Örneğin, “İç Tüzükler” ABİHA madde 
288’de sayılmasa bile; Birlik kurumlarının çalışma yöntemlerine ilişkin uygulama ilkeleri 
olarak, uygulanması zorunlu bir kaynak olarak kabul edilmelidir. Bkz. GÜNUĞUR, 2007, s. 
216–218. 
62 Case 22/70 Commission of the European Communities v Council of the European 
Communities [1971] ECR 263 pr. 1. 
63 Case 22/70 (dn. 62), pr. 41, 42. 
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Confédération nationale des fruits et légumes kararına göre: “Divan, kendini 

bir işlemin salt resmi adına göre hareket etmekle sınırlayamaz; öncelikle 

ilgili işlemin konusu ve kapsamını göz önünde tutmalıdır”.
64

 Bu içtihat 

hukuku, gerçek ve tüzel kişilerin iptal davası açmasına ilişkin hüküm 

nedeniyle geliştirilmişti. İlgili hükme göre: “her gerçek veya tüzel kişi, 

kendisini muhatap alan bir karara karşı ya da bir başka kişiyi muhatap alan 

bir tüzük veya karar şeklinde olsa bile, kendisini doğrudan ve bireysel olarak 

ilgilendiren bir karara karşı” iptal davası açabilir idi.
65

 Bununla birlikte, 

Lizbon Antlaşması (2009), ilgili hükmü değiştirmektedir. Buna göre, “her 

gerçek veya tüzel kişi, muhatabı olduğu veya kendisini doğrudan ve bireysel 

olarak ilgilendiren tasarruflar ile kendisini doğrudan ilgilendiren ve 

uygulama tedbirleri alınmasını gerektirmeyen düzenleyici tasarruflara karşı” 

dava açabilecektir.
66

 Öyleyse, artık, her gerçek veya tüzel kişi, Birlik kurum 

tasarruflarından yalnızca bir tanesi olan “kararlar” yerine belirli şartları 

taşıyan tüm “Birlik tasarrufları”na karşı iptal davası açabilecektir. Bundan 

dolayı, Divan, artık gerçek ve tüzel kişilerin iptal davası açmasına ilişkin 

olarak işlevsel kritere başvurmak zorunda da kalmayacaktır.
67

  

Son olarak, Birlik kurum tasarrufları, belirli şekli koşulları taşımalıdır. 

Öncelikle, bu tasarruflar, “kurucu antlaşmalarda öngörülen öneri, girişim, 

tavsiye, talep veya görüşlere atıfta bulunur”.
68

 Buradaki yükümlülük, sadece 

bir tasarrufun hazırlık tasarruflarına atıf yapmasından ibarettir.
69

 İkinci 

olarak, bu tasarruflar, “gerekçeli” olmalıdır.
70

 Hartley, Divanın Brennwein 

kararından hareket ederek, bir gerekçenin “yeterli” olması için şu koşulları 

sağlaması gerektiğini belirtmektedir:
71

  

                                                             
64 Joined Cases 16 and 17/62 Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes 
and others and Fédération nationale des producteurs de raisins de table v Council [1962] 
ECR 478. Vurgu eklenmiştir. 
65 Nice Antlaşması ile değişik ATA madde 230; AETA madde 173. Vurgu eklenmiştir. 
66 ABİHA madde 263. Vurgu eklenmiştir. 
67 HARTLEY, 2010, s. 109. Konuyla ilgili olarak ayrıca bkz. Paul CRAIG, “The Hierarchy of 
Norms”, EU Law for the Twenty-First Century Volume I içinde (Editörler: TRIDIMAS, 2007, 
Takis – NEBBIA, Paolisa), Hart Publishing, Oxford 2004, s. 89–90. 
68 ABİHA madde 296. 
69 Bkz. HARTLEY, 2010, s. 134. Ayrıca bkz. Case 4/54 Industrie Siderurgiche Associate 
(ISA) v High Authority of the European Coal and Steel Community [1955] ECR 91 pr. 6. 
70 ABİHA madde 296. Bu konu ile ilgili olarak ayrıca bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 
2010, s. 888–891. 
71 HARTLEY, 2010, s. 135. Bkz. Case 24/62 Federal Republic of Germany v Commission of 
the European Economic Community [1963] ECR 63, s. 69. 
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“Bir tasarruf, (i) en azından o tasarrufu çıkaranın ilgili gördüğü olgusal 

arka planı ortaya koymalıdır; (ii) o tasarrufun kabulüne dayanak olan 

kurucu antlaşma (veya diğer hukuki kaynağı) belirtmelidir (o tasarrufun 

hukuki temeli); (iii) o tasarrufun ulaşmayı amaçladığı hedefleri 

belirtmelidir; (iv) o tasarrufu çıkaranın düşüncesine göre bu hedeflere 

ulaşmanın neden arzu edilir olduğunu belirtmelidir.”  

Aslında, aranan detay derecesi, büyük ölçüde durumun koşullarına bağlı 

olarak değişmektedir.
72

 Üçüncü olarak, Birlik kurum tasarrufları, ilgili kişiler 

tarafından imzalanmalıdır.
73

 Bu, o tasarrufu uygulanabilir hâle getirerek, o 

tasarrufun Birlik hukuk düzeninin bir parçası hâline gelmesini 

sağlamaktadır.
74

 Dördüncü olarak, Birlik kurum tasarrufları, yerine göre, ya 

Resmi Gazete’de yayımlanacak ya da ilgilisine tebliğ edilecektir.
75

 Buna 

göre, Birlik yasama tasarrufları ile yasama dışı tasarruf olarak tüzükler, tüm 

üye devletleri muhatap alan direktifler ve muhatabı belirtilmeyen kararlar, 

AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanır ve belirtilen tarihte, tarih belirtilmemişse 

yayım tarihlerini izleyen yirminci gün yürürlüğe girer.
76

 Diğer direktifler ve 

muhatabı belirtilen kararlar, muhataplarına bildirilir ve bu bildirim ile 

yürürlük kazanır.
77

 Bununla birlikte, yayım ve bildirim, Birlik tasarrufları 

yönünden kurucu unsur değildir; ancak, ilgili tasarruflar, bu hâlde 

mevcudiyetlerini korumakla birlikte, hukuki etki doğurmaları 

etkilenecektir.
78

 

1.1.2.1.2. Yasama Tasarrufları – Yasama Dışı Tasarruflar 

Bir tüzük, direktif ya da karar; yasama işlemi, yetki devri işlemi ve 

uygulama işlemi olarak üç farklı biçimde kullanılabilecektir. Bu 

sınıflandırma, Lizbon Antlaşması (2009) ile birlikte gelmiştir.
79

 Buna göre, 

                                                             
72 HARTLEY, 2010, s. 138. 
73 ABİHA madde 297. 
74 Joined Cases T-79/89, T-84/89, T-85/89, T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-
96/89, T-98/89, T-102/89 and T-104/89 BASF AG and others v Commission of the European 
Communities [1992] ECR II-315 pr. 75. 
75 ABİHA madde 297. 
76 ABİHA madde 297(1, 2). 
77 ABİHA madde 297(2). 
78 Bkz. HARTLEY, 2010, s. 159. 
79 Avrupa Anayasal Antlaşması (“AAA”), aynı sonuca, farklı bir yoldan ulaşmaktaydı. Buna 
göre, AAA, yasama işlemi olarak “Avrupa Yasası” ve “Avrupa Çerçeve Yasası”na yer 
vermiştir. AAA, yasama dışı işlem olarak ise, “Yetki Devrine Dayalı Avrupa Tüzüğü” ile 
“Avrupa Uygulama Tüzüğü” ve “Avrupa Uygulama Kararı”na yer vermiştir. Bkz. AAA 



329 

“yasama usulü ile kabul edilen hukuki tasarruflar, yasama tasarrufları”nı 

oluşturacaktır.
80

 Öyleyse, yasama tasarrufu, tamamen şekli olarak 

tanımlanmıştır.
81

 Bundan dolayı, bir tasarrufun içeriği, onun yasama 

tasarrufu olup olmadığı bakımından belirleyici değildir; yani, bir tasarruf 

nitelik olarak idari bir içeriğe sahip olsa bile; yasama usulü ile kabul 

edilmişse yasama tasarrufu sayılacaktır.
82

  

Bundan başka, iki türlü yasama dışı tasarruf, yani “yetki devrine 

dayanan” tasarruflar ile “uygulama” tasarrufları çıkarılabilecektir.
83

 

Öncelikle bir yasama tasarrufu, “Komisyona, yasama tasarrufunun asli 

olmayan bazı unsurlarının tamamlanması veya değiştirilmesi için, genel 

uygulama kabiliyeti olan yasama dışı tasarruflar kabul etme yetkisi 

devredebilir”.
84

 Öyleyse, “bir alanın asli unsurları, sadece yasama tasarrufu 

                                                                                                                                               
madde I-33(1), 34, 35, 36, 37. CRAIG, 2004, s. 76–79; GÖÇMEN, İlke, Avrupa Birliği 
Hukukunda Direktiflerin Bireyler Arasındaki İlişkilere Etkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara 
2008, s. 65–73; VAN OUDENAREN, 2004, s. 108–110. 
80 ABİHA madde 289(3). 
81 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 113. 
82 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 113. Bkz. DE WITTE, 2008, s. 92. Bundan başka, kurucu 
antlaşmanın kimi maddeleri, Lizbon Antlaşması öncesindeki hâliyle nitelik olarak yasama 
işlemi çıkarılmasına yol açmışken; Lizbon Antlaşması sonrası yasama usulü ile karar 

alınmasını öngörmemektedir. (CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 113.) 
83 Sırasıyla bkz. ABİHA madde 290(3) ve 291(4). Genel olarak bkz. Bart DRIESSEN, 
“Delegated Legislation after the Treaty of Lisbon: An Analysis of Article 290 TFEU”, 
European Law Review, Cilt 35 (2010), Sayı 6, s. 837–848; Paolo PONZANO, “‘Executive’ 
and ‘Delegated’ Acts: The Situation after the Lisbon Treaty”, The Lisbon Treaty: EU 
Constitutionalism without a Constitutional Treaty? içinde (Editörler: GRILLER, Stefan – 
ZILLER, Jacques), Springer, Austria 2008, s. 135–141; Robert SCHÜTZE, “‘Delegated’ 
Legislation in the (new) European Union: A Constitutional Analysis”, The Modern Law 

Review, Cilt 74 (2011), Sayı 5, s. 661–693. Bundan başka, bu ayrımın rasyoneli, “yasal” 
nitelikli ikincil önlemler (yetki devrine dayananlar) ile daha saf “idari” nitelikli 
addedilebilecek ikincil önlemleri (uygulama tasarrufları) birbirinden ayırmaktır. CRAIG – DE 
BÚRCA, 2011, s. 113–114. Bundan başka, bu ayrım, “komitoloji” prosedürü açısından önem 
taşımaktadır. Lizbon Antlaşması öncesi bu tür açık bir ayrıma gidilmemesi nedeniyle, asli 
normları detaylandıran tali normlar çıkarılırken, ayrım gözetilmeksizin “komitoloji” 
prosedürü işletiliyordu. Lizbon Antlaşması sonrası ise, yetki devrine dayanan tasarruflar, artık 
komitoloji prosedüründen hariç tutulmaktadır. Yalnızca, uygulama tasarrufları, komitoloji 
prosedürü ile çıkarılmaktadır. Krş. Nice Antlaşması ile değişik ATA madde 202. Bkz. Paul 

CRAIG, “Delegated Acts, Implementing Acts and the new Comitology Regulation”, 
European Law Review, Cilt 36 (2011), Sayı 5, s. 671–687; CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 
114; KACZOROWSKA, 2011, s. 215–217. 
84 ABİHA madde 290(1). Vurgu eklenmiştir. Buradan hareketle, pek çok yetki devrine 
dayanan tasarruf, nitelik olarak yasama işlemi gibi olacaktır. Zira bu tasarruflar, “genel 
uygulama” kabiliyetinde olacaktır ve “yasama tasarrufunun asli olmayan bazı unsurları”nı 
tamamlayacak veya değiştireceklerdir. Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 114. 
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ile düzenlenebilir ve dolayısıyla yetki devrine tabi olmaz”.
85

 Aynı yasama 

tasarrufu, “yetki devrinin amaçları, içeriği, kapsamı ve süresi”ni ve “yetki 

devrinin tabi olduğu koşulları” açıkça belirtmelidir.
86

 Yetki devrine 

dayanarak çıkarılan tasarruf, “yetki devrine dayanan” ibaresini başlığında 

taşıyacaktır.
87

 Uygulama tasarrufları ise, “hukuken bağlayıcı Birlik 

tasarruflarının uygulanması için yeknesak koşulların gerekli olması hâlinde” 

ve bu Birlik tasarrufları, “Komisyona veya uygun şekilde gerekçelendirilmiş 

belirli durumlarda … Konseye uygulama yetkileri” vermiş ise çıkarılabilir.
88

 

O hâlde, uygulama tasarrufları, bir yasama tasarrufu veya yetki devrine 

dayalı tasarruf gereğince çıkartılabilecektir.
89

 Bunun yanı sıra, uygulama 

tasarrufları, “uygulama” ibaresine başlığında yer verecektir.
90

  

1.1.2.1.3. Sütunlu Yapının Sona Ermesinin Etkileri 

Avrupa bütünleşmesi, Maastricht Antlaşması (1993) sonrası üç sütunlu 

bir yapı haline gelmiştir. Buna göre, ulusüstü nitelikteki Avrupa Topluluğu 

birinci sütun iken; hükümetler arası nitelikteki Ortak Dış Politika ve 

Güvenlik Politikası (“ODGP”) ile Adalet ve İçişlerinde İşbirliği, sırasıyla, 

ikinci ve üçüncü sütun olmuştur. AB Antlaşması, bu ikinci ve üçüncü sütunu 

düzenlemiş ve bu alanlar için farklı işlem türlerine yer vermiştir.
91

 Lizbon 

Antlaşması ise, bu sütunlu yapıyı ortadan kaldırırken; ODGP alanını AB 

Antlaşması içinde düzenlemeye ve özel bir şekilde ele almaya devam 

                                                             
85 ABİHA madde 290(1). 
86 ABİHA madde 290(1, 2). Yetki devrinin tâbi olabileceği koşullar arasında şunlar yer 
almaktadır: “(a) Avrupa Parlamentosu veya Konsey, yetki devrinin iptaline karar verebilir; (b) 
yetki devrine dayanarak çıkarılan tasarruf, ancak Avrupa Parlamentosu veya Konseyin 

yasama tasarrufunda belirtilen süre zarfında itiraz etmemesi halinde yürürlüğe girebilir.” 
ABİHA madde 290(2). Ayrıca, ABAD, ABİHA madde 290(1, 2)’deki gerekliliklerin yerine 
getirilip getirilmediğini denetleyecektir. Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 115. 
87 ABİHA madde 290(3). 
88 ABİHA madde 291(2). 
89 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 115. 
90 ABİHA madde 291(4). 
91 ABA madde J.3; K.3. Amsterdam Antlaşması ise, üçüncü sütundaki bir kısım konuyu 
birinci sütuna (Avrupa Topluluğu) aktarırken; yeni adı “Cezai Konularda Polis ve Adli 

İşbirliği” olarak değiştirilen üçüncü sütun yönünden de işlem türlerini kısmen değiştirmiştir. 
(Bkz. Nice Antlaşması ile değişik ABA madde 12; 34.) Bkz. DE WITTE, 2008, s. 89–90; 
Valsamis MITSILEGAS, EU Criminal Law, Hart Publishing, Great Britain 2010, s. 16–17. 
Lizbon Antlaşması öncesindeki Birlik tasarruflari ile ilgili olarak bkz. KAPTEYN – et. al., 
2008, s. 294–298; Jean-Claude PIRIS, The Lisbon Treaty: A Legal and Political Analysis, 
Cambridge University Press, United Kingdom 2010, s. 92–93; STEINER – WOODS, 2009, s. 
73–74; STREINZ, 2008, s. 168–173. 
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etmektedir.
92

 Böylelikle, AB, hem eski Topluluk sütunu hem de eski üçüncü 

sütun ile ilgili olarak başlıca Birlik kurum tasarrufları ile faaliyet 

yürütecekken;
93

 ODGP alanı farklı muamele görecektir.
94

 Buna göre, AB, 

ODGP alanında “genel yönlendirici ilkeler” belirleme ve Birlik tarafından 

yürütülecek eylemleri ve benimsenecek tutumları belirleyen “kararlar” ya da 

bu kararların uygulanmasına ilişkin kurallar getiren “kararlar” 

belirleyecektir.
95

 Bununla birlikte, bu tasarruflar, hiçbir zaman yasama 

tasarrufu olamayacaktır.
96

 Ayrıca, ABAD, ODGP alanı ile ilgili olarak son 

derece sınırlı bir yetkiye sahiptir.
97

 

1.1.2.2. Esnek Hukuk 

Her hukuk sistemi, aslında, resmi ve gayri resmi/esnek hukuku bir arada 

kullanmaktadır.
98

 Dolayısıyla, esnek hukuk araçları, Birlik hukuk düzeninin 

ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır.
99

 Esnek hukuk, “kural olarak, 

herhangi bir bağlayıcı gücü olmayan, fakat pratik etkileri olabilecek davranış 

kuralları” olarak tanımlanabilir.
100

 Öyleyse, ilk olarak, tavsiye ve görüşler, 

bağlayıcı olmamaları nedeniyle esnek hukuk içerisinde değerlendirilebilir.
101

 

Ayrıca, Birlik kurumları, bağlayıcı olmayan bir işlem kabul etmek 

istediklerinde, ilke kararları, sonuç bildirileri ya da diğer tür araçlar kabul 

                                                             
92 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 24(1). 
93 Bkz. DE WITTE, 2008, s. 88–89; KAPTEYN – et. al., 2008, s. 304. 
94 Bkz. DE WITTE, 2008, s. 90. 
95 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 25. 
96 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 24(1), 31(1). 
97 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 24(1). Bkz. Lizbon Antlaşması ile değişik ABA 

madde 40, ABİHA madde 275(2). Konuyla ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Alicia 
HINAREJOS, Judicial Control in the European Union: Reforming Jurisdiction in the 
Intergovernmental Pillars, Oxford University Press, Great Britain 2009, s. 128–165. 
98 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 107, 119. Bkz. COM(2000)257 final, 2000 Review of 
the Internal Market Strategy, Communication from the Commission to the European 
Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, Brussels, 3.5.2000, s. 13 vd. 
99 Damian CHALMERS – et. al., European Union Law: Cases and Materials, 2nd Edition, 
Cambridge University Press, United Kingdom 2010, s. 101. 
100 Francis SNYDER, “The Effectiveness of European Community Law: Institutions, Process, 
Tools and Techniques”, Modern Law Review, Cilt: 53 (1993), Sayı 1, s. 32. 
101 ABİHA madde 288. Bkz. CHALMERS – et. al., 2010, s. 101; CRAIG – DE BÚRCA, 
2011, s. 107; FAIRHUST, 2010, s. 64. Bununla birlikte, bir tavsiye, kimi hukuki etkiler 
doğurabilmektedir. Bkz. Case C-322/88 Salvatore Grimaldi v Fonds des maladies 
professionnelles [1989] ECR 4407 pr. 18. Ayrıca, Günuğur’a göre tavsiyeler, en azından 
tavsiyede bulunan Birlik kurumu açısından bağlayıcıdır. GÜNUĞUR, 2007, s. 195. 
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edebilmektedir.
102

 Örneğin, Komisyon, politika rehberleri yayımlayarak, 

devlet yardımı alanındaki takdir yetkisini nasıl kullanacağına dair ipuçları 

verebilmektedir.
103

 Bundan başka, kurucu antlaşma, kimi alanlarla ilgili 

olarak esnek hukukun bir türü olan “açık koordinasyon yöntemi” de 

öngörmektedir.
104

 Açık işbirliği yöntemi, kısaca, en iyi uygulamalar 

hakkında bilgi değişimi, karşılaştırma, izleme, hedef belirleme ve bağımsız 

değerlendirme aracılığıyla politika ana esaslarının belirlenmesine imkân 

tanıyan bir kural koyma yöntemidir.
105

 

1.1.2.3. Kurumlar Arası Anlaşmalar  

Konsey, Komisyon ve Avrupa Parlamentosu arasındaki kurumlar arası 

anlaşmalar, AB bakımından önemli bir role sahiptir. Bu anlaşmalar, kurucu 

antlaşmanın çoğunlukla kısa ve öz olan lâfzına daha detaylı davranış 

kuralları ekleyerek kurumlar arası işleyişi daha düzenli hale getirmeyi 

amaçlamaktadır.
106

 Hatta bu anlaşmalar, adeta, ana kurumsal oyuncuların üst 

düzey sorunları çözmesine, rehber ilkeler öngörmesine veya daha somut 

yasama faaliyeti için zemin hazırlamasına imkân tanıyan bir “anayasal zamk 

türü” işlevi görmektedir.
107

 Bu bakımdan, bu anlaşmalar, “kurucu antlaşma 

hükümlerinin uygulanmasının kolaylaştırılması” amacıyla 

yapılabilecektir.
108

 Bununla birlikte, bu anlaşmalar, kurucu antlaşma 

hükümlerini değiştiremeyecek veya ilave yapamayacak
109

 ve kurumlar 

                                                             
102 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 922. Bkz. CHALMERS – et. al., 2010, s. 101; 
GÜNUĞUR, 2007, s. 218; KAPTEYN – et. al., 2008, s. 291–292. Örnek olarak bkz. Case 
59/75 Pubblico Ministero v Flavia Manghera and others [1976] ECR 91 pr. 21; Joined Cases 
C-182/03 and C-217/03 Kingdom of Belgium and Forum 187 ASBL v Commission of the 

European Communities [2006] ECR I-5479 pr. 151. Bununla birlikte, bu tür tasarruflar, 
bağlayıcı olmamakla birlikte; kurucu antlaşma hükümleri ve bağlayıcı Birlik tasarruflarının 
yorumu ile ilgili olarak kullanılabilmektedir. Bkz. Case 293/83 Françoise Gravier v City of 
Liège [1985] ECR 593 pr. 22. 
103 Bununla beraber, yerleşik içtihat hukuku uyarınca, devlet yardımı alanında olmak üzere, 
Komisyon çıkardığı rehberler ve bildiriler ile bağlı sayılmaktadır. Bununla birlikte, bu 
rehberler ve bildiriler, kurucu antlaşmadaki kurallardan ayrılmıyor olmalıdır. Case C-464/09 
P Holland Malt BV v Kingdom of the Netherlands, judgement of: 2 December 2010, nyr, pr. 
47. 
104 Bkz. ABİHA madde 145 vd; 168(2), 173(2). Ayrıca bkz. Jo SHAW – et. al., Economic 
and Social Law of the European Union, Palgrave Macmillan, Great Britain 2007, s. 416–417. 
105 STEINER – WOODS, 2009, s. 73. Ayrıca bkz. DE WITTE, 2008, s. 103–104. 
106 DE WITTE, 2008, s. 102. 
107 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 107. 
108 Bkz. Nice Antlaşmasına Ekli 3 Numaralı ve [ATA] madde 10 ile ilgili Deklarasyon. 
109 Bkz. Nice Antlaşmasına Ekli 3 Numaralı ve [ATA] madde 10 ile ilgili Deklarasyon. 
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arasındaki dengeyi değiştiremeyecektir.
110

 Örnek olarak, bu anlaşmalar, 

bugüne kadar demokrasi, şeffaflık ve katmanlı yetki ilkesi gibi konularda 

yapılmıştır.
111

 Lizbon Antlaşması (2009) ise, artık, kurumlar arası 

anlaşmalara ilişkin genel bir hukuki dayanak sunmaktadır.
112

 Nitekim 

ABİHA madde 295 uyarınca:  

“Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyon, birbirleriyle istişarede 

bulunur ve mutabakat hâlinde aralarındaki işbirliğine ilişkin 

düzenlemeler yapar. Bu amaçla, kurucu antlaşmalara uygun olarak, 

bağlayıcı nitelikte olabilecek kurumlar arası anlaşmalar akdedebilirler.” 

Öyleyse, kurumlar arası anlaşmalar, bağlayıcı olan ya da olmayan bir nitelik 

taşıyabilecektir.
113

   

1.1.2.4. Avrupa Birliği Adalet Divanının Kararları 

Her ne kadar Birlik mahkemelerinin görevleri resmi olarak diğer hukuk 

kaynaklarının yorumu ve uygulanması ile sınırlı olsa da, ABAD, Birlik 

hukuk düzeninin inşasında önemli bir rol oynamaktadır.
114

 Nitekim kimi 

yazarlar, ABAD kararlarını AB hukukunun kaynakları arasında 

göstermektedir.
115

 Bu açıdan, Avrupa mahkemelerinin bütün içtihadı, yani 

hem kararlar hem de genel ilkeler ve hatta Birlik hukukunu ilgilendirdikleri 

müddetçe açıklanan görüşler, AB hukukuna kaynak teşkil etmektedir.
116

  

                                                             
110 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 926. 
111 Demokrasi, Şeffaflık ve Katmanlı Yetki İlkesi Hakkında Kurumlar Arası Deklarasyon 
[1993] OJ C 329/133. 
112 Lizbon Antlaşması öncesi, kurucu antlaşma, kurumlar arası anlaşma yapmaya imkân 
tanıyan özel hükümler öngörmekteydi. Bkz. Nice Antlaşması ile değişik ATA madde 193; 
218(1); 248(3); 272(9). Bunlardan, Avrupa Parlamentosu, Konsey ve Komisyona ilişkin 
olmayanlar, hâlen varlığını korumaktadır. Bkz. ABİHA madde 287(3). 
113 Bağlayıcı görülmeyen bir kurumlar arası anlaşma için bkz. Case C-58/94 Kingdom of the 
Netherlands v Council of the European Union [1996] ECR I-2169 pr. 23–27. Ayrıca, 
kurumlar arası anlaşmanın başlığı ya da içeriği, onun bağlayıcılığı konusunda bir fikir 
verebilecektir. Bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 926–927. 
114 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 817, 933. Benzer bir görüş için bkz. Anthony 

ARNULL, The European Union and its Court of Justice, 2nd Edition, Oxford University 
Press, Great Britain 2006, s. 622; WEATHERILL, 2007, s. 27. 
115 Bkz. ARNULL – et. al., 2006, s. 127; BOZKURT – et. al., 2006, s. 162; Elspeth DEARDS 
– Sylvia HARGREAVES, European Union Law Textbook, Oxford University Press, Great 
Britain 2004, s. 48; DEMİRBULAK, 2006, s. 26; FAIRHUST, 2010, s. 68; TEKİNALP – 
et.al., 2000,.s. 75. 
116 STEINER – WOODS, 2009, s. 75. 
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Lenaerts ve van Nuffel, ABAD’ın yerleşik içtihat hukukundan yola 

çıkarak, kararlarının önemine işaret etmektedir. Bu bakımdan, ABAD, Birlik 

hukuku kuralını yorumlayınca, o kuralın yürürlüğe girmesi anından itibaren 

nasıl anlaşılması ve uygulanması gerektiğini ortaya koyarak, o kuralın 

anlamını ve kapsamını açıklığa kavuşturmakta ve tanımlamaktadır.
117

 O 

hâlde, “o kural, yorumlandığı hâliyle, [ulusal] mahkemelerce yorum talebini 

sonuçlandıran karardan önce ortaya çıkan ve tamamlanan hukuki ilişkilere 

bile uygulanabilir hale gelmektedir ve uygulanmalıdır”.
118

 ABAD, yalnızca 

istisnai olarak ve hukuki belirlilik genel ilkesinin uygulanması neticesinde, 

yorumladığı kurala dayanma hakkını kısıtlayabilecektir.
119

 Bununla birlikte, 

“bu tür bir kısıtlama, yalnızca talep edilen yorumu ortaya koyan mevcut 

kararda verilebilir”.
120

 Öyleyse, sırf bu durum bile, Birlik mahkemelerinin 

Birlik hukuku kurallarına verdikleri yorumun her zaman yalnızca bildirici 

olmadığını; bilakis, Birlik hukukunun gelişimine gerçek anlamda katkı 

yaptığını göstermektedir.
121

  

Bundan başka, kimi olgular, ABAD’ın kararlarının Birlik hukukunun 

önemli bir kaynağı olarak görülmesine yol açmaktadır. Bu açıdan, öncelikle, 

ABAD, devlet sorumluluğu ilkesi çerçevesinde “Divanın konuyla ilgili 

içtihat hukukunun açık ihlali”ni Birlik hukukunun yeterince ciddi biçimde 

ihlali olarak nitelemektedir.
122

 Yine, ABAD’ın içtihat hukuku, Birlik 

kurumları bir tasarruf çıkarırken, bu tasarruflar yönünden bir temel ya da 

dayanak vazifesi görmektedir.
123

 Örneğin, 89/48 sayılı Direktif, mesleki 

niteliklerin karşılıklı tanınmasına ilişkin olup; yargısal doktrini 

                                                             
117 Case C-292/04 Wienand Meilicke and Others v Finanzamt Bonn-Innenstadt [2007] ECR I-
1835 pr. 34. 
118 Meilicke and Others (dn. 117), pr. 34. 
119 Meilicke and Others (dn. 117), pr. 35. 
120 Meilicke and Others (dn. 117), pr. 36. 
121 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 933. 
122 Case C-224/01 Gerhard Köbler v Republik Österreich [2003] ECR I-10239 pr. 56. Devlet 
sorumluluğu ilkesine göre üye devletler, Birlik hukukuna aykırı davranışları nedeniyle 
meydana gelen zararlardan sorumludur. Devlet sorumluluğunun şartları şunlardır: (1) İhlâl 

edilen hukuk kuralı, bireylere hak sağlama hedefi taşımalıdır. (2) Zarara neden olan Birlik 
hukuku ihlâli, yeterince ciddi olmalıdır. (3) Uğranılan zarar ile ilgili ihlâl arasında illiyet bağı 
bulunmalıdır. Bkz. Joined Cases C-178–179 and 188–190/94 Dillenkofer and others [1996] 
pr. 21–23; Sanem BAYKAL, Avrupa Birliği Hukukunda Tazminat Davası, Yetkin Yayıncılık, 
Ankara 2006, s. 223. 
123 Bkz. Renaud DEHOUSSE, The European Court of Justice, The Politics of Judicial 
Integration, St. Martin's Press, Newyork 1998, s. 90–93. 



335 

genelleştirerek bir düzenleme hâline getirmektedir.
124

 Son olarak, ABAD, 

kurucu antlaşmayı yorumladığında, bu yorum, sonraki Birlik tasarrufları ile 

değiştirilemeyecektir.
125

 Öyleyse, ABAD kararları, Birlik hukuku üzerinde 

önemli ölçüde etkilidir.  

1.2. Dış Kaynaklar: AB’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar 

Uluslararası anlaşmalar, aslında, Birlik hukuk düzeninin dışında bir 

kökene sahiptir ve kısmen üye olmayan devletlerin ve uluslararası 

kuruluşların da işlemidir.
126

 Bununla birlikte, Divan, kimi uluslararası 

anlaşmaları Birlik hukukunun kaynağı olarak benimsemiştir. Nitekim 

Divana göre bu türdeki bir uluslararası anlaşmanın hükümleri, “o anlaşmanın 

yürürlüğe girmesinden itibaren, [Birlik] hukukunun ayrılmaz bir parçasını 

oluşturur”.
127

 Dahası, bir uluslararası anlaşma, kurumsal bir yapı içeriyorsa 

ve bir organa bağlayıcı işlem yapma yetkisi tanıyorsa; bu organın tasarrufları 

da “yürürlüğe girmesinden itibaren, [Birlik] hukuk sisteminin ayrılmaz bir 

parçasıdır”.
128

 

Üç tür uluslararası anlaşma, AB hukukunun kaynağı olarak kabul 

görmektedir. İlk olarak, AB, yalnız başına, üye olmayan devletler ya da 

uluslararası kuruluşlar ile anlaşma akdedebilmektedir.
129

 Bu meyanda, AB, 

hem tüzel kişilik taşıması hem de yetkilendirilmesi sayesinde uluslararası 

anlaşma akdedebilmektedir.
130

 Bu tür anlaşmalar ise, “Birlik kurumları ve 

üye devletler için bağlayıcıdır”.
131

 İkinci olarak, AB ve üye devletler, 

birlikte, üye olmayan devletler ya da uluslararası kuruluşlar ile anlaşma 

                                                             
124 Bkz. Paul CRAIG, “The Evolution of the Single Market”, The Law of the Single European 

Market: Unpacking the Premises içinde (Editörler: BARNARD, Catherine – SCOTT, 
Joanna), Hart Publishing, Great Britain 2002, s. 23. 
125 DEHOUSSE, 1998, s. 81. 
126 HARTLEY, 2010, s. 173. Bununla birlikte, Lenaerts ve van Nuffel, uluslararası 
anlaşmaları ikincil hukuk içerisinde saymıştır. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 818. 
127 Case 181/73 R. & V. Haegeman v Belgian State [1974] ECR 449 pr. 5. 
128 Case 30/88 Greece v Commission [1988] ECR 3711 pr. 13. 
129 ABİHA madde 218. 
130 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 47, 8(2), 37; ABİHA madde 79(3), 207, 216, 

217, 218. Bkz. LORENZMEIER, 2011, s. 169. 
131 ABİHA madde 216(2). Bu, her şeyden önce, uluslararası hukukun hayati ilkesi olan pacta 
sund servanda ilkesinin ifade edilmesidir. Piet EECKHOUT, External Relations of the 
European Union: Legal and Constitutional Foundations, Oxford University Press, United 
States of America 2005, s. 276. Benzer bir görüş için bkz. Hüseyin PAZARCI, Uluslararası 
Hukuk Açısından Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun Yaptığı Anlaşmalar, Ankara Üniversitesi 
Basımevi, Ankara 1978, s. 155–156. 
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akdedebilir.
132

 Bu, karma anlaşma olarak anılmaktadır. Karma anlaşmalar, 

bir konu ya kısmen AB’nin kısmen de üye devletlerin yetkisinde ise ya da 

AB’deki paylaşılan yetkiler arasında kalıyorsa akdedilmektedir.
133

 AB, 

karma anlaşmanın yalnızca yetkisi içerisinde kalan tüm bölümleriyle 

bağlıdır.
134

 Bir başka deyişle, AB, karma anlaşmanın üye devletlerin 

münhasır yetkisinde kalan bölümleri ile bağlı değildir.
135

 Öyleyse, bu 

bölümler, Birlik hukuk sistemi dışında kalmaktadır. Üçüncü olarak, üye 

devletler, bir arada ve yalnız başlarına, üye olmayan devletler ya da 

uluslararası kuruluşlar ile anlaşma akdetmiş olabilir. İşte AB, bu tür bir 

anlaşma ile iki farklı koşul altında bağlı olabilir. Bir kere, AB, üye 

devletlerin anlaşma yaptıkları alanda kullandıkları yetkilerini kurucu 

antlaşmalar uyarınca üstlenmişse; o anlaşmalar, AB bakımından bağlayıcı 

sayılacaktır.
136

 International Fruit Company kararı, duruma açıklık 

getirmektedir.
137

 Bu dava, 1945 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel 

Anlaşması’nın (“GATT”) Birlik bakımından bağlayıcılığı ile ilgilidir. Bütün 

üye devletler, henüz AET bile kurulmamışken, bu anlaşmaya taraf olmuştur. 

Bu anlaşma ise, konu itibariyle zaman içerisinde Birliğin yetkisi içinde 

kalmıştır. Divana göre:  

“… [Birlik], [ABİHA] uyarınca Genel Anlaşmanın kapsadığı alanlarda 

önceden üye devletlerce kullanılan yetkileri üstlendiği nispette, Genel 

Anlaşmanın hükümleri, [Birlik] bakımından bağlayıcılık taşır.”
138

 

Bundan başka, kurucu antlaşmalar, Birliğin yetkilerini yalnızca üye 

devletlerin taraf olduğu bir anlaşmaya uygun kullanması gerektiğini 

                                                             
132 Bu tür anlaşmalar, kurucu antlaşmada açıkça yer almasa bile, Divan tarafından kabul 

görmüştür. Bkz. Opinion 1/78 [1979] ECR 2871. 
133 Bkz. HARTLEY, 2010, s. 196. 
134 HARTLEY, 2010, s. 196. 
135 Joined Cases C-300/98 and C-392/98 Parfums Christian Dior SA v TUK Consultancy BV 
and Assco Gerüste GmbH and Rob van Dijk v Wilhelm Layher GmbH & Co. KG and Layher 
BV [2000] ECR I-11307 pr. 47–48. 
136 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 862. Bkz. Case C-379/92 Criminal proceedings 
against Matteo Peralta [1994] ECR I-3453 pr. 16. Ayrıca bkz. Jacques H. J. BOURGEOIS, 
“The European Court of Justice and the WTO: Problems and Challanges”, The EU, The WTO 

and the NAFTA: Towards a Common Law of International Trade içinde (Editör: WEILER, 
Joseph H. H.), Oxford University Press, United States of America 2005, s. 83 – 85. 
137 Joined Cases 21 to 24/72 International Fruit Company NV and others v Produktschap voor 
Groenten en Fruit [1972] ECR 1219. 
138 International Fruit Company (dn. 137), pr. 18. Divan tarafından ortaya konulan “yerine 
geçme” teorisi ile ilgili olarak bkz. Panos KOUTRAKOS, EU International Relations Law, 
Hart Publishing, Great Britain 2006, s. 219–220. 
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öngörüyorsa; o anlaşma, AB için bağlayıcı olacaktır.
139

 Örneğin, ABİHA 

madde 78(1) uyarınca Birlik, “…iltica, ikincil koruma ve geçici korumaya 

ilişkin ortak bir politika” geliştirecektir. Bu politika ise, “Mültecilerin 

Hukuki Statüsüne Dair 28 Temmuz 1951 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile 31 

Ocak 1967 tarihli Protokol’e ve ilgili diğer anlaşmalara uygun olmalıdır”.  

2. Yazılı Olmayan Kaynaklar 

Her hukuk sistemi gibi, Birlik hukuk sistemi de, yazılı kaynakların yanı 

sıra yazılı olmayan kaynaklara da sahiptir.
140

 Yazılı olmayan kaynaklar, AB 

hukukunun genel ilkeleri ile uluslararası teamül hukukundan oluşmaktadır. 

2.1. AB Hukukunun Genel İlkeleri 

Hukukun genel ilkeleri, her hukuk sistemince riayet edilmesi gereken 

temel hukuk ve adalet kavramlarını yansıtmaktadır.
141

 Hukukun genel 

ilkeleri, Avrupa Mahkemesinin “eser”idir.
142

 Kaczarowska’ya göre hukukun 

genel ilkeleri, ABAD hâkimlerinin araması ve bulması gereken; ancak 

yaratmadığı, yazılı olmayan hukuk kurallarıdır.
143

 ABAD, yeni bir AB 

hukukunun genel ilkesi belirleyip belirlememek konusunda hatırı sayılır 

ölçüde bir yetkiye sahiptir.
144

 

AB hukukun genel ilkeleri, neden ve hangi biçimde hukuk kaynağı 

olmuştur? Hartley, bu soruyu “yargısal psikoloji”ye bakarak 

yanıtlamaktadır.
145

 Buna göre, yazılı hukuk kaynakları, bir mahkemenin 

önüne gelen her sorunu çözmeye yetmeyebilir. Bu hâlde, ilgili mahkeme, 

önündeki sorunu çözerken hukuk kuralı yaratmak zorunda kalacak; ancak bu 

yaratım sürecinde çok ileri giderse o mahkemenin yasamanın yerine geçtiği 

                                                             
139 Bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 862. 
140 Bkz. BORCHARDT, 2010, s. 85; Thomas OPPERMANN – et. al., Europarecht, 5. 
Auflage, C. H. Beck, München 2011, s. 111; ÜNAL, 2007, s. 85. 
141 BORCHARDT, 2010, s. 85. 
142 HARTLEY, 2010, s. 173. AB hukukunun genel ilkeleri ile ilgili genel bir çalışma için bkz. 
Takis TRIDIMAS, The General Principles of EU Law, 2nd Edition, Oxford University Press, 
United States 2007. 
143 KACZOROWSKA, 2011, s. 205. 
144 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 110. Bkz. Joined Cases T-74/00, T-76/00, T-83/00, T-
84/00, T-85/00, T-132/00, T-137/00 and T-141/00 Artegodan GmbH and Others v 
Commission of the European Communities [2002] ECR II-4945 pr. 181–184. Krş. Case C-
101/08 Audiolux SA and Others v Groupe Bruxelles Lambert SA (GBL) and Others and 
Bertelsmann AG and Others [2009] ECR I-9823 pr. 32 vd. 
145 HARTLEY, 2010, s. 141. 
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ileri sürülebilecektir. İşte ABAD, hukukun genel ilkelerinden faydalanarak, 

kararlarına nesnellik görünümü vermektedir.
146

  

Dahası, kurucu antlaşmalar, hukukun genel ilkelerine başvuruyu haklı 

gösterebilecek kimi maddelere yer vermektedir:
147

 Lizbon Antlaşması ile 

değişik ABA madde 19, “[ABAD], kurucu antlaşmaların yorumlanmasında 

ve uygulanmasında hukuka riayet edilmesini sağlar” derken; buradaki 

“hukuk”, kurucu antlaşmanın kendisinden başka ve ötesinde bir şeye atıf 

yapıyor olmalıdır.
148

 Yine, ABİHA madde 263, bir Birlik tasarrufunun 

“kurucu antlaşmaların ihlali veya kurucu antlaşmaların uygulanmasına 

ilişkin herhangi bir hukuk kuralının ihlali” temelinde iptal edilebileceğini 

belirtirken; buradaki “herhangi bir hukuk kuralı”, kurucu antlaşma ötesinde 

bir şey olmalıdır. Son olarak, ABİHA madde 340, sözleşme dışı 

sorumlulukta “üye devletlerin hukuklarında ortak olan genel ilkelere göre” 

tazminden bahsederek; “genel ilkeler”e gönderme yapmaktadır.   

Peki, hukukun genel ilkeleri, hangi kaynaklardan beslenmektedir? Bu 

ilkeler, çoğu durumda, ya kurucu antlaşmalar ya üye devletlerin hukuk 

sistemleri ya da Birlik veya üye devletlerin akdettiği uluslararası 

anlaşmalardan çıkarılmaktadır.
149

 “Eşitlik ilkesi”, kurucu antlaşma kaynaklı 

hukukun genel ilkesine örnek gösterilebilir.
150

 Divan, ABİHA madde 18, 

yani kurucu antlaşmanın uygulama alanı içerisinde vatandaşlık temelinde 

ayrımcılık yapma yasağı üzerinden hareket ederek, “eşitlik ilkesi”ne 

ulaşmıştır. Bundan başka, Divan, hukukun genel ilkelerini üye devlet hukuk 

sistemlerinden de türetmektedir. Bununla ilgili olarak kimi genellemeler 

yapılabilir. Öncelikle, bir ilke, tüm üye devletlerin hukuk sistemlerinde 

                                                             
146 Bkz. Joined Cases 7/56, 3/57 to 7/57 Dineke Algera, Giacomo Cicconardi, Simone 
Couturaud, Ignazio Genuardi, Félicie Steichen v Common Assembly of the European Coal 
and Steel Community [1957–1958] ECR 39, s. 55. 
147 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 109–110; DEARDS – HARGREAVES, 2004, s. 49; 
HARTLEY, 2010, s. 142–143; LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 851–852; STEINER – 
WOODS, 2009, s. 134. 
148 HARTLEY, 2010, s. 143. Bkz. Joined Cases C-46/93 and C-48/93 Brasserie du Pêcheur 

SA v Federal Republic of Germany and The Queen v Secretary of State for Transport, ex 
parte Factortame Ltd and Others [1996] ECR I-1029 pr. 27. 
149 TRIDIMAS, 2007, s. 25–26. 
150 Örnek olarak bkz. Case C-2/10 Azienda Agro-Zootecnica Franchini Sarl, Eolica di 
Altamura Srl v Regione Puglia, judgement of: 21 July 2011, nyr, pr. 64. Ayrıca bkz. Erika 
SZYSZCZAK – Adam CYGAN, Understanding EU Law, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, the 
Netherlands 2008, s. 90; TEKİNALP – et.al., 2000,.s. 74. 
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benimsenmek zorunda değildir.
151

 Bir ilke, üye devletlerin çoğunun hukuk 

sisteminde genel olarak kabul edilmişse ya da üye devletlerdeki genel eğilim 

ile uyum içindeyse;
152

 bu, hukukun genel ilkesi sayılmak için yeterli 

olacaktır. Dahası, ABAD, çoğunlukla, hukukun genel ilkelerini Birlik hukuk 

düzeninin bir parçası olarak tanırken, üye devletlerin anayasal geleneklerine 

açıkça gönderme yapmamaktadır.
153

 Son olarak, Divan, Birlik veya üye 

devletlerin akdettiği uluslararası anlaşmaları kullanarak, hukukun genel 

ilkelerinin ayrılmaz bir parçası olan temel haklara / insan haklarına 

ulaşmaktadır. 

Peki, ABAD, bugüne kadar neleri AB hukukunun genel ilkesi olarak 

kabul etmiştir? Bir kere, Divana göre “temel haklar” ya da “insan hakları”, 

Birlik hukukunun genel ilkesi olarak koruma altındadır.
154

 Yerleşik içtihat 

hukuku uyarınca:  

“Temel haklar, Divanın gözettiği hukukun genel ilkelerinin ayrılmaz bir 

parçasını oluşturur. Divan, bu amaçla, üye devletlerdeki ortak anayasal 

geleneklerden ve üye devletlerin işbirliği yaptığı ya da imzaladığı insan 

haklarının korunmasına ilişkin uluslararası belgelerin sunduğu ana 

esaslardan esinlenmektedir. Bu yönden, [Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi (“AİHS”)], özel öneme sahiptir.”
155

 

Divan, AİHS dışında insan haklarının korunmasına ilişkin “Medeni ve Siyasi 

Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme”,
156

 “Çocuk Haklarına Dair 

                                                             
151 HARTLEY, 2010, s. 142; TRIDIMAS, 2007, s. 20–21. Bkz. Case 155/79 AM & S Europe 
Limited v Commission of the European Communities [1982] ECR 1575 pr. 18 vd. 
152 HARTLEY, 2010, s. 142. 
153 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 852–853. 
154 Case 29/69 Erich Stauder v City of Ulm – Sozialamt [1969] ECR 419 pr. 7. Bkz. Lizbon 
Antlaşması ile değişik ABA madde 2 uyarınca: “Birlik… insan haklarına saygı değerleri 
üzerine kuruludur.” Ayrıca, Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 3(1) uyarınca: 
“Birliğin amacı; … kendi değerlerini … ileriye götürmektir.” Dahası, Lizbon Antlaşması ile 
değişik ABA madde 7’ye göre bir üye devlet, 2. maddede belirtilen değerleri ciddi ve sürekli 
biçimde ihlal ediyorsa, o üye devlet, kurucu antlaşmadan kaynaklanan haklarının askıya 
alınması yaptırımıyla karşılaşabilir. 
155 Case 4/73 J. Nold, Kohlen- und Baustoffgroßhandlung v Commission of the European 

Communities [1974] ECR 491 pr. 13; Case C-305/05 Ordre des barreaux francophones et 
germanophones and Others v Conseil des ministres [2007] ECR I-5305 pr. 29. Bu meyanda, 
AİHS, özel öneme sahiptir ve Divan, Avrupa İnsan Haklar Mahkemesinin kararlarına da 
gittikçe artan biçimde gönderme yapmaktadır. Bkz. Case C-105/03 Criminal proceedings 
against Maria Pupino [2005] ECR I-5285 pr. 60. 
156 Case C-249/96 Lisa Jacqueline Grant v South-West Trains Ltd [1998] ECR I-621 pr. 43–
44. 
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Sözleşme”
157

 ve “Avrupa Sosyal Şartı”
158

 gibi uluslararası belgelerden de 

esinlenmektedir. Yine, Divan bugüne kadar, adil yargılanma hakkı,
159

 suç ve 

cezaya ilişkin kanunilik ilkesi,
160

 özel hayata saygı gösterilmesi
161

 ve ifade 

özgürlüğü
162

 gibi temel hakları AB hukukunun genel ilkesi olarak kabul 

etmiştir. Bu arada, Lizbon Antlaşması (2009) da, temel haklar / insan hakları 

ile ilgili olarak iki önemli yenilik getirmektedir: AB, bir yandan, AB Temel 

Haklar Şartını “kurucu antlaşmalar ile aynı hukuki değere sahip” olarak 

kabul ederken;
163

 öte yandan, AİHS’ye katılacaktır.
164

 Bundan başka, 

ABAD, şu ilkeleri de AB hukukunun genel ilkesi olarak benimsemiştir: 

hukuki belirlilik ilkesi,
165

 kazanılmış haklara riayet edilmesi ilkesi,
166

 meşru 

beklentilerin korunması ilkesi,
167

 orantılılık ilkesi,
168

 etkili yargısal koruma 

ilkesi
169

 ve hakkın kötüye kullanılması yasağı.
170

  

                                                             
157 Case C-244/06 Avides Media [2008] pr. 39–42. 
158 Case C-438/05 Viking [2007] pr. 43–47. 
159 Case T-83/96 Gerard van der Wal v Commission of the European Communities [1998] 
ECR II-545 pr. 45. 
160 Joined Cases C-74/95 and C-129/95 Criminal proceedings against X [1996] ECR I-6609 
pr. 25. 
161 Joined Cases C-468/10 and C-469/10 Asociación Nacional de Establecimientos 

Financieros de Crédito (ASNEF) (C-468/10), Federación de Comercio Electrónico y 
Marketing Directo (FECEMD) (C-469/10) v Administración del Estado, judgement of: 
24 November 2011, nyr, pr. 41–42. 
162 Case C-421/07 Criminal proceedings against Frede Damgaard [2009] ECR I-2629 pr. 25. 
163 AB Temel Haklar Şartındaki haklar ile ilgili olarak bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 
2010, s. 848–850. AB Temel Haklar Şartı ile ilgili olarak bkz. dn. 195. 
164 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 6. Krş. Opinion 2/94 (dn. 10). AİHS’ye katılım 
ile ilgili olarak bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 842–844. 
165 Case C-343/09 Afton Chemical Limited v Secretary of State for Transport, judgement of: 8 
July 2010, nyr, pr. 79; Case C-242/09 Albron Catering BV v FNV Bondgenoten, John Roest, 
judgement of: 21 October 2010, nyr, pr. 36. 
166 Case C-187/10 Baris Unal v Staatssecretaris van Justitie, judgement of: 29 September 
2011, nyr, pr. 50. 
167 Case C-369/09 P ISD Polska sp. z o.o., Industrial Union of Donbass Corp., and ISD 
Polska sp. z o.o. (formerly Majątek Hutniczy sp. z o.o.) v European Commission, judgement 
of: 24 March 2011, nyr, pr. 98, 123. 
168 Case C-499/10 Vlaamse Oliemaatschappij NV v FOD Financiën, judgement of: 21 

December 2011, nyr, pr. 21. 
169 Case C-432/05 Unibet (London) Ltd and Unibet (International) Ltd v Justitiekanslern 
[2007] ECR I-2271 pr. 37. 
170 Joined Cases C-255/02, C-419/02 and C-223/03 Halifax plc, Leeds Permanent 
Development Services Ltd, County Wide Property Investments Ltd v Commissioners of 
Customs and Excise (C–255/02) BUPA Hospitals Ltd, Goldsborough Developments Ltd v 
Commissioners of Customs and Excise (C–419/02), University of Huddersfield Higher 
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2.2. Uluslararası Teamül Hukuku 

ABAD, kimi zaman, uluslararası teamül hukukundaki ilkeleri de göz 

önünde tutmaktadır. Nitekim Adalet Divanının Air Transport Association of 

America and Others kararı uyarınca: 

“[AB], [Lizbon Antlaşması ile değişik] ABA madde 3(5) gereğince, 
uluslararası hukuka titizlikle uyulmasına ve uluslararası hukukun 

geliştirilmesine katkıda bulunur. Dolayısıyla, Birlik, bir işlem kabul 

ettiğinde [AB] kurumları yönünden bağlayıcı bulunan –uluslararası 

teamül hukuku da dâhil olmak üzere– uluslararası hukukunun bütününü 
göz önünde bulundurmak zorundadır.”

171
 

Bununla birlikte, uluslararası teamül hukukundaki ilkelerin ABAD 

tarafından tanınması gerekecektir. Bir başka ifadeyle, ABAD, bir ilkenin 
uluslararası teamül hukukunun bir parçasını oluşturup oluşturmadığını 

belirleyecektir.
172

  

Uluslararası teamül hukuku ile ilgili olarak kimi örnekler verilebilir. 

Söz gelimi, Divana göre 23 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku 

Sözleşmesi, her ne kadar ne Birliği ne de tüm üye devletleri bağlasa bile; “bu 

Sözleşme içerisindeki bir dizi hüküm, uluslararası teamül hukukunun 

kurallarını yansıtmaktadır”. Bu itibarla, bu kurallar, “[Birlik] kurumları 

yönünden bağlayıcı olup; [Birlik] hukuk düzeninin bir parçasını 

oluşturur”.
173

 Yine, Divana göre 29 Nisan 1958 tarihli Karasuları ve Bitişik 

Bölge, Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı Kaynakların Korunması 

Hakkındaki Cenevre Sözleşmeleri ile 10 Aralık 1982 tarihli Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, “uluslararası teamülün tanıdığı genel 

kuralları tedvin ettikleri oranda” dikkate alınacaktır.
174

 Bundan başka, Divan, 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Vatandaşlık Hakkında Avrupa 

Sözleşmesi’nin ilgili maddelerinden hareket ederek, “hiç kimse, 

                                                                                                                                               
Education Corporation v Commissioners of Customs and Excise (C–223/03) [2006] ECR I-
1609 pr. 68–70. 
171 Case C-366/10 Air Transport Association of America, American Airlines Inc., Continental 
Airlines Inc., United Airlines Inc. v Secretary of State for Energy and Climate Change, 

judgement of: 21 December 2011, nyr, pr. 101. Bkz. Case C-286/90 Anklagemyndigheden v 
Peter Michael Poulsen and Diva Navigation Corp [1992] ECR I-6019 pr. 9–10; Case C-
162/96 A. Racke GmbH & Co. v Hauptzollamt Mainz [1998] ECR I-3655 pr. 45–46. 
172 Air Transport Association of America (dn.171), pr. 102. 
173 Case C-386/08 Brita GmbH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen, judgement of: 25 February 
2010, nyr, pr. 42. Bkz. Racke (dn.171), pr. 24, 45–46. 
174 Anklagemyndigheden (dn.171), pr. 10. 
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vatandaşlığından keyfi olarak yoksun bırakılamaz” uluslararası hukukun 

genel ilkesini göz önünde bulundurmuştur.
175

  

II. Avrupa Birliği Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar 

Hiyerarşisi 

Burada, ilk önce, “normlar hiyerarşisi” kavramı ele alınarak, AB 

hukuku açısından incelenecektir. Bundan sonra ise, AB hukukunun 

kaynakları, hiyerarşik düzen içerisinde ele alınacaktır.  

1. Normlar Hiyerarşisi ve AB Hukuku  

Hukuki bağlamında “hiyerarşi”, en soyut hâliyle, mevcut pek çok norm 

arasındaki ilişkiyi tanımlar.
176

 Bu yönden, normlar hiyerarşisi, bir hukuk 

sisteminde hukuki tasarrufların dikey bir sıralaması olduğu ve hiyerarşinin 

alt sıralarında yer alan hukuki tasarrufların üst sıradakilere tâbi olduğu 

fikrini ifade etmektedir.
177

 Bu hiyerarşinin amaçlarından biri, aynı olaya 

uygulanacak, ancak farklı sonuçlara yol açacak yarışan normlar arasındaki 

çatışmayı gidermektir.
178

 Bu bakımdan, normlar hiyerarşisi, bir normun 

geçerliliği ve uygulanabilirliği sorununun çözümü için yürürlükteki normlar 

arasında bir hiyerarşi oluşturmaktadır.
179

 

Hukuk düzenleri, bir normun yerinin belirlenmesi için genellikle çok 

çeşitli kriterler kullanmaktadır.
180

 Bu kriterler, ya yazılı kurallara ya da 

yargısal yoruma dayanacaktır.
181

 AB hukukunun kaynakları arasındaki ilişki, 

kurucu antlaşmalarda açıkça ortaya konmamıştır.
182

 Bununla birlikte, kurucu 

antlaşmayı yapanlar, bir normlar hiyerarşisinin mevcut olduğunu her 

halükarda düşünmüş olmalıdır.
183

 Bu durum, ABİHA madde 263 ile ortaya 

konmaktadır. Bu madde uyarınca ABAD, genel bir ifadeyle, Birlik kurum, 

organ, ofis ve ajanslarının üçüncü kişiler bakımından hukuki etki doğurması 

                                                             
175 Case C-135/08 Janko Rottmann v Freistaat Bayern, judgement of: 2 March 2010, nyr. pr. 
53. 
176 BIEBER – SALOMÉ, 1996, s. 909. 
177 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 103. 
178 BIEBER – SALOMÉ, 1996, s. 909. 
179 Ender Ethem ATAY, “Normlar Hiyerarşisi, Erkler Hiyerarşisi İkilemi ve Düzenleyici 
Denetleyici Kurumlar”, Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-VI içinde 
(Rekabet Kurumu), Ankara, s. 309. 
180 BIEBER – SALOMÉ, 1996, s. 910. 
181 BIEBER – SALOMÉ, 1996, s. 910–911. 
182 Bkz. BIEBER – SALOMÉ, 1996, s. 911, 913; KACZOROWSKA, 2011, s. 198. 
183 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 817. 
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amaçlanan tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetler. Burada ABAD, bir 

tasarrufu, diğerlerinin yanında, “kurucu antlaşmaların ihlali veya kurucu 

antlaşmaların uygulanmasına ilişkin herhangi bir hukuk kuralının ihlali” 

gerekçesiyle iptal edebilecektir. O hâlde, buradaki hukuki denetim, ihtilaflı 

işlemin üstteki tüm hukuk kuralları ile uyumlu olup olmadığının 

incelenmesini içerecektir.
184

 Burada, AB hukukunun kaynakları bakımından 

normlar hiyerarşisini ortaya koymak ise, ABAD’a düşmektedir.  

AB hukukunun kaynakları bakımından normlar hiyerarşisinin sonuçları 

ise, ikiye ayrılarak ele alınmalıdır. İlk olarak, eş seviyedeki normlar 

arasındaki ilişki yönünden, iki farklı kural uygulanabilir. Bir kere, eş 

seviyedeki normlar, yorum yoluyla birbirileriyle uyum içinde 

yorumlanacaktır. Ayrıca, eş seviyedeki normlar, lex posterior ve lex 

specialis kurallarına tâbi tutulacaktır.
185

 Lex posterior kuralı gereğince 

sonraki hüküm, önceki hükme; lex specialis kuralı gereğince ise özel hüküm, 

genel hükme üstün gelecektir. Bunun için ise, özel veya sonraki hüküm, 

sırasıyla genel veya önceki hükmü sınırlamayı ya da değiştirmeyi 

amaçlamalıdır.
186

 Bu çalışma, eşit seviyedeki normlar arasındaki lex 

posterior ve lex specialis kuralları uyarınca olan ilişkiye ayrıca yer 

vermeyecektir. İkinci olarak, farklı seviyedeki normlar arasındaki ilişki 

yönünden, iki farklı kural belirtilebilir. Bir kere, alt seviyedeki normlar, üst 

seviyedeki normlar ile mümkün olduğu ölçüde uygun yorumlanacaktır.
187

 

                                                             
184 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 817. Benzer bir görüş için bkz. BIEBER – 
SALOMÉ, 1996, s. 928, 929–930. 
185 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 818. Bkz. Andreas HARATSCH – et. al., 
Europarecht, 7. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2010, s. 164. Örnek olarak bkz. Case C-
140/05 Amalia Valeško v Zollamt Klagenfurt [2006] ECR I-10025 pr. 74; Opinion of 
Advocate General Kokott in Case C-524/09 Ville de Lyon v Caisse des dépôts et 
consignations, delivered on 14 October 2010, pt. 3; Opinion of Advocate General Jääskinen 
in Case C-72/09 Établissements Rimbaud SA v Directeur général des impôts and Directeur 
des services fiscaux d’Aix-en-Provence, delivered on 29 April 2010, pt 28; HARTLEY, 2010, 
s. 96. 
186 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 818. Bkz. Case C-481/99 Georg Heininger et 

Helga Heininger v Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG [2001] ECR I-9945 pr. 36–39; 
Case C-444/00 The Queen on the application of Mayer Parry Recycling Ltd v Environment 
Agency and Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions [2003] ECR I-
6163 pr. 49–57; Case T-6/99 ESF Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH v Commission of the 
European Communities [2001] ECR II-1523 pr. 102. 
187 Bkz. Martin NETTESHEIM, „Normenhierarchien im EU-Recht“, Europarecht, Cilt: 41 
(2006), Sayı 6, s. 750; TRIDIMAS, 2007, s. 30. 
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Ayrıca, üst seviyedeki normlar, alt seviyedeki normların hukuka 

uygunluğunun denetlenmesi açısından ölçüt norm olarak kabul edilecektir.
188

 

2. Hiyerarşik Düzen İçinde AB Hukukunun Kaynakları 

AB hukukunun kaynakları, hiyerarşik bir düzen içerisinde şu şekilde 

sıralanabilir: birincil hukuk, yazılı olmayan hukuk, AB’nin taraf olduğu 

uluslararası anlaşmalar ve ikincil hukuk.
189

 Bu kaynaklar, bu hiyerarşik sıra 

içerisinde aşağıda sırasıyla ele alınmaktadır.  

2.1. Birincil Hukuk 

Birincil hukuk, üye devletlerin doğrudan “kurucu otorite” sıfatı ile 

kabul ettiği hükümlerden oluşmaktadır.
190

 Buna göre, kurucu antlaşmalar, 

kurucu antlaşmaları değiştiren antlaşmalar,
191

 katılım antlaşmaları ve bu 

antlaşmalara ekli protokoller,
192

 birincil hukuku oluşturmaktadır.
193

 Buradaki 

hükümler, “anayasal” nitelikte kabul edilmektedir.
194

 Buna ek olarak, –7 

Aralık 2000 tarihli ve 12 Aralık 2007 tarihinde uyarlandığı haliyle– AB 

Temel Haklar Şartı, kurucu antlaşmalar ile “aynı hukuki değere sahip”tir.
195

 

Böylelikle, temel haklar, hem de birincil hukuk hükümleri ile aynı seviyeye 

getirilerek, artık, Birlik hukukunun özerk bir kaynağı olarak 

tanınmaktadır.
196

  

                                                             
188 Bkz. TRIDIMAS, 2007, s. 50. 
189 Bkz. “Şekil 2: AB Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi”, s. 24. 
190 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 819. Bkz. “1.1.1. Üye Devlet İşlemleri”, “1.1.1.1. 
Üye Devletlerin Kurucu Nitelikli İşlemleri”, s. 2. 
191 Birincil hukuk tabiri ile ilgili örnek olarak bkz. Case C-137/10 European Communities v 
Région de Bruxelles-Capitale, 5 May 2011, nyr, pr. 3 vd. 
192 Birincil hukuk tabiri ile ilgili örnek olarak bkz. Valeško (dn. 185), pr. 74. 
193 Bkz. BORCHARDT, 2010, s. 81; Waltraud HAKENBERG, Europarecht, 5. Auflage, 
Verlag Franz Vahlen, München 2010, s. 57; KACZOROWSKA, 2011, s. 198; LENAERTS – 
VAN NUFFEL, 2010, s. 821–825. Ayrıca bkz. Case T-113/96 Edouard Dubois et Fils SA v 
Council of the European Union and Commission of the European Communities [1998] ECR 
II-125 pr. 41. 
194 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 819. 
195 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 6(1). ABTHŞ ile ilgili olarak bkz. Füsun 
ARSAVA, “Avrupa Temel Haklar Şartı”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 5 (2005), 

Sayı 1, s. 1–13; Aslı BİLGİN, “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı ve Lizbon Antlaşması”, 
Avrupa Birliği’nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler içinde (Editörler AKÇAY, Belgin – et. 
al.), Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 317–347; Giacomo DI FEDERICO (Editör), The EU 
Charter of Fundamental Rights: From Declaration to Binding Instrument, Springer, 
Heidelberg 2011; Hakan TAŞDEMİR – Hasan DEMİR, “Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı”, 
Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Cilt 2 (2002), Sayı 3, s. 85–100. 
196 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 825. 
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Birincil hukuk, normlar hiyerarşisinin en tepesinde yer almaktadır.
197

 

Nitekim ABAD, birincil hukuk ile ilgili olarak herhangi bir şekilde geçerlilik 

denetimi yapamamaktadır.
198

 Bu meyanda, ABAD, birincil hukuka giren 

kurallar ile ilgili olarak yalnızca yorum yapmakla yetkilendirilmiştir.
199

 

Bunlara ek olarak, bir hatırlatma yapılmalıdır: Birincil hukuk, normlar 

hiyerarşisinin tepesindeki yerini AB hukukunun yazılı olmayan kaynakları, 

yani AB hukukunun genel ilkeleri ve uluslararası teamül hukuku ile 

paylaşmaktadır. Bununla birlikte, birincil hukuk, AB’nin taraf olduğu 

uluslararası anlaşmalar karşısında üst bir seviyede bulunmaktadır.
200

 Bu 

yönden, ABAD’ın Kadi and Al Barakaat kararı uyarınca AB’nin taraf 

olduğu uluslararası anlaşmalar, ikincil hukuka nazaran öncelikli olsa bile: 

“[Birlik ikincil] hukuku düzeyindeki bu öncelik, … birincil hukuka 

genişletilemez”.
201

 Bundan başka, birincil hukuk, hiyerarşik olarak ikincil 

hukukun üstünde yer almaktadır.
202

 Nitekim Lizbon Antlaşması ile değişik 

ABA madde 13(2) uyarınca: “her kurum, kurucu antlaşmalar ile kendisine 

verilen yetkilerin sınırları dâhilinde ve kurucu antlaşmalarda öngörülen usul, 

şart ve hedeflere uygun olarak hareket eder”. Öyleyse, kurucu antlaşmalar, 

yani birincil hukuk, Birlik kurum tasarrufları, yani ikincil hukukun üstünde 

                                                             
197 Bkz. BOZKURT – et. al., 2006, s. 168; GÜNUĞUR, 2007, s. 148; KACZOROWSKA, 
2011, s. 198. Burada bir hatırlatma yapılmalıdır: ABİHA madde 351 uyarınca: “Kurucu 
antlaşmalardaki hükümler, bir veya daha fazla üye devlet ile bir veya daha fazla üçüncü ülke 
arasında, 1 Ocak 1958’den önce veya daha sonra katılan devletler için katılım tarihlerinden 
önce akdedilmiş anlaşmalardan doğan hak ve yükümlülüklere halel getirmez. Bu anlaşmalar, 
kurucu antlaşmalar ile bağdaşmadığı ölçüde, ilgili üye devlet veya üye devletler, tespit edilen 
uyumsuzlukları gidermek için gerekli tüm tedbirleri alır. Bu amaçla üye devletler, ihtiyaç 

halinde birbirlerine yardımcı olurlar ve gerektiğinde ortak bir tavır benimser.” Öyleyse, 
kurucu antlaşmalar, sınırlı bir ölçüde, bir üye devletin AB’ye katılmadan önce üye olmayan 
bir devlet ile akdettiği uluslararası anlaşmalar karşısında –çatışma hâlinde– askıya 
alınabilecektir. Bkz. HARTLEY, 2010, s. 103. 
198 Case T-584/93 Olivier Roujansky v Council of the European Union [1994] ECR II-585 pr. 
15; Joined Cases 31 and 35/86 Levantina Agricola Industrial SA (LAISA) and CPC España 
SA v Council of the European Communities [1988] ECR 2285 pr. 12–18. Bkz. TRIDIMAS, 
2007, s. 51. Bundan başka, Birlik, bireylerin birincil hukuktan kaynaklanan zararları 
yönünden sorumlu tutulamayacaktır. Edouard Dubois et Fils (dn. 193), pr. 41. 
199 Bkz. ABİHA madde 267. 
200 Bkz. HARTLEY, 2010, s. 103. 
201 Joined Cases C-402/05 P and C-415/05 P Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat 
International Foundation v Council of the European Union [2008] ECR I-6351 pr. 308. 
202 Bkz. Roland BIEBER – et. al., Die Europäische Union, 9. Auflage, Nomos, Baden-Baden 
2011, s. 194; BOZKURT – et. al., 2006, s. 154; HARATSCH – et. al., 2010, s. 164; 
OPPERMANN – et. al., 2011, s. 109. 
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yer almaktadır.
203

 Keza, ABİHA madde 263 uyarınca ABAD, genel olarak, 

Birlik kurum, organ, ofis ve ajanslarının “üçüncü kişiler bakımından hukuki 

etki doğurması amaçlanan tasarruflarının” hukuka uygunluk denetimini 

yaparken, diğerlerinin yanında, “kurucu antlaşmaların ihlali” sebebini 

dikkate alacaktır. Doğal olarak, ikincil hukuk, birincil hukuk altında yer 

almakta ve ona uygunluk yönünden denetlenebilmektedir. 

Birincil hukukun, normlar hiyerarşisinin tepesinde bulunması kimi 

sonuçlara yol açmaktadır. Bir kere, ikincil hukuk, birincil hukuka uygun bir 

biçimde yorumlanacak ve ona uygun olacaktır. Bu meyanda, öncelikle, 

Adalet Divanına göre: 

“…genel yorum ilkelerinden birisi uyarınca bir [Birlik] tasarrufu, 

mümkün olduğu müddetçe, geçerliliğini etkilemeyecek ve … bir bütün 

olarak birincil hukuk ile uyumlu olacak biçimde yorumlanmalıdır.”
204

 

Buna ek olarak, Adalet Divanının yerleşik içtihat hukukuna göre:  

“[Birlik] ikincil hukukunun lâfzı birden çok yoruma açık ise; öncelik, o 

hükmün kurucu antlaşma ile uyumsuz olmasına yol açan yorumdan 

ziyade, o hükmü [ABİHA] ile uyumlu kılan yoruma verilmelidir.”
205

 

Yine, birincil hukuk, ikincil hukukun hukuka uygunluk denetimi bakımından 

ölçüt norm olarak kabul edilmektedir.
206

  

İkinci olarak, birincil hukuk ile AB’nin akdettiği uluslararası anlaşmalar 
arasındaki ilişki açıklığa kavuşturulmalıdır. Burada, kurucu antlaşma, 

AB’nin taraf olacağı uluslararası anlaşmalar akdedilmeden önce birincil 

hukuk ile uygun olup olmadığının denetlenmesi için bir prosedür 

öngörmektedir.
207

 Nitekim ABİHA madde 218(11) uyarınca bir üye devlet, 
Avrupa Parlamentosu, Konsey veya Komisyon, AB bir uluslararası anlaşma 

akdederken, o “anlaşmanın kurucu antlaşmaların hükümleri ile uyumlu olup 

olmadığı konusunda” Adalet Divanının görüşünü isteyebilir. Bu görüş, 
bağlayıcılık taşımaktadır. Buna göre, görüş olumsuz olur ise; “öngörülen 

                                                             
203 HETMEIER, 2003, s. 2125. 
204 Case C-149/10 Zoi Chatzi v Ipourgos Ikonomikon, judgement of: 16 September 2010, nyr, 

pr. 43. Bkz. TRIDIMAS, 2007, s. 29. 
205 Ordre des barreaux francophones et germanophones (dn. 155), pr. 28. 
206 ABİHA madde 263. Bkz. HARTLEY, 2010, s. 424. 
207 ABİHA madde 218(11). Burada, uluslararası anlaşma, müzakere edilmiş; ancak 
akdedilmemiş olmaktadır. Uluslararası anlaşma, akdedilmişse; Adalet Divanı, görüş 
vermeyecektir. Opinion 3/94 [1995] ECR I-4577 pr. 23. Bkz. HARTLEY, 2010, s. 190, dn. 
54. 
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anlaşma, söz konusu anlaşmada veya kurucu antlaşmalarda değişiklik 

yapılmadıkça” yürürlüğe giremeyecektir. Bir uluslararası anlaşma 

akdedildikten sonra ise; bir üye devlet veya Birlik kurumu, Konseyin 

anlaşmayı tamamlayan işlemine karşı iptal davası açabilecektir.
208

 Bu 
çerçevede, AB’nin taraf olduğu bir uluslararası anlaşma, Birliğin yetki alanı 

dışında ise ya da kurucu antlaşmalar veya hukukun genel ilkeleri ile 

çatışıyorsa, Birlik hukuk sistemi içerisinde herhangi bir etki 
doğurmayacaktır.

209
 

Birincil hukuk ile ilgili bir başka husus ise, eş seviyedeki normlar 

arasındaki ilişkidir. Bu konu doktrinde tartışılmaktadır. ABAD, kimi 

kararlarıyla birincil hukuk içerisinde de bir normlar hiyerarşisi olduğu 

izlenimi vermiştir.
210

 Buna karşın, birincil hukuktaki tüm kuralların eş 

seviyede olduğuna dair görüşlere de rastlanmaktadır.
211

 ABAD da, eş 

seviyedeki normlar arasındaki potansiyel çatışma noktalarını yorum yoluyla 

gidermektedir. Örneğin, Adalet Divanına göre bir Protokol, “kurucu 

antlaşmanın temel bir hükmünden bir sapma etkisi gösteremez”.
212

 O hâlde, 

tüm Protokoller bu tür temel hükümler ile her zaman uyum içinde 

yorumlanacaktır.
213

 Yine, Adalet Divanının KappAhl Oy kararına göre:  

“Katılım Antlaşmasının kurucu antlaşmada yer verilen kurallardan 
sapmaya izin veren derogasyonları, kurucu antlaşmanın hedeflerine 

erişmeyi ve kurucu antlaşmanın kurallarının bütünüyle uygulanmasını 

kolaylaştıracak şekilde yorumlanmalıdır.”
214

 

Dahası, Craig ve de Búrca’ya göre kurucu antlaşmaların hükümleri, artık, 
AB Temel Haklar Şartındaki haklara en çok uyacak yorumu temin etmeye 

yönelik olarak bu Şart ışığında yorumlanacaktır.
215

  

                                                             
208 Opinion 3/94 (dn. 207), pr. 22. 
209 HARTLEY, 2010, s. 198. Bkz. Kadi and Al Barakaat (dn. 201), pr. 305–309. Bununla 
birlikte, uluslararası hukukta farklı sonuçlar doğabilecektir. Bkz. HARTLEY, 2010, s. 199. 
210 Opinion 1/91 (dn. 10). Bkz. NETTESHEIM, 2007, s. 743. Konuyla ile ilgili olarak bkz. A. 
Füsun ARSAVA, “Avrupa Anayasallaşma Sürecinde Primer Hukukta Normlar Hiyerarşisi”, 
Uluslararası İlişkiler, Cilt 1 (2004), Sayı 2, s. 1–24; Andreas VON ARNAULD, 
„Normenhierarchien innerhalb des primären Gemeinschaftsrechts – Gedanken im Prozess der 
Konstitutionalisierung Europas“, Europarecht, Cilt 38 (2003), Sayı 2, s. 191–216. 
211 NETTESHEIM, 2007, s. 740. 
212 Case C-280/93 Federal Republic of Germany v Council of the European Union [1994] 
ECR I-4973 pr. 117. 
213 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 823. 
214 KappAhl Oy (dn. 8), pr. 18. Bkz. Joined Cases 194/85 and 241/85 Commission of the 
European Communities v Hellenic Republic [1988] ECR 1037 pr. 20. 
215 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 109. 
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2.2. Yazılı Olmayan Hukuk 

Burada, sırasıyla, AB hukukunun genel ilkeleri ve uluslararası teamül 

hukuku ele alınacaktır. 

2.2.1. AB Hukukunun Genel İlkeleri  

AB hukukunun genel ilkeleri, normlar hiyerarşisi yönünden, doktrinde 

farklı yerlere oturtulmaktadır. Bu ilkeler, farklı yazarlarca, ya birincil hukuk 

içerisinde
216

 ya birincil hukuk ile eş seviyede
217

 ya da birincil hukukun 

altında ancak diğer tüm hukuki tasarrufların üstünde
218

 şeklinde 

konumlandırılmaktadır. Adalet Divanı ise, Kadi and Al Barakaat kararında 

AB’nin akdettiği uluslararası anlaşmaların Birlik ikincil hukukuna nazaran 

önceliğinin “birincil hukuka, özellikle temel hakların bir bölümünü 

oluşturduğu hukukun genel ilkelerine” genişletilemeyeceğini ifade 

etmiştir.
219

 Yine Adalet Divanı, Audiolux SA kararında “[Birlik] hukukunun 

genel ilkeleri, anayasal statüye sahiptir” demektedir.
220

 Bu tespitler, Adalet 

Divanın AB hukukunun genel ilkelerini, her halükarda birincil hukuk ile eş 

seviyede konumlandırdığını göstermektedir.  

AB hukukunun genel ilkeleri, birincil hukuk ile eş seviyede bulunmakla 

normlar hiyerarşisi ile bağlantılı kimi sonuçlar meydana getirmektedir. Bu 

açıdan, öncelikle, ikincil hukuk, AB hukukunun genel ilkelerine uygun 

yorumlanmalıdır.
221

 Söz gelimi, Adalet Divanının Chatzi kararına göre: 

“…genel yorum ilkelerinden birisi uyarınca bir [Birlik] tasarrufu, 

mümkün olduğu müddetçe, geçerliliğini etkilemeyecek ve eşit muamele 

ilkesini de içerecek biçimde bir bütün olarak birincil hukuk ile uyumlu 

biçimde yorumlanmalıdır.”
222

 

                                                             
216 LORENZMEIER, 2011, s. 156, 158; OPPERMANN – et. al., 2011, s. 109, 111; ÜNAL, 
2007, s. 80. 
217 BIEBER – et. al., 2011, s. 194; BOZKURT – et. al., 2006, s. 168; HARATSCH – et. al., 
2010, s. 196; LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 818, 819; NETTESHEIM, 2007, s. 747; 

TRIDIMAS, 2007, s. 51. 
218 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 108, 109; DE WITTE, 2008, s. 79; KACZOROWSKA, 
2011, s. 198. 
219 Kadi and Al Barakaat (dn. 201), pr. 308. 
220 Audiolux SA and Others (dn. 144), pr. 63. 
221 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 110; LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 818. 
222 Chatzi (dn. 204), pr. 43. Vurgu eklenmiştir. 
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Bunun yanı sıra ikincil hukuk, AB hukukunun genel ilkeleri ile uyumlu 

olmalıdır.
223

 ABAD, Birlik tasarrufunun hukuka uygunluk denetimi 

esnasında AB hukukunun genel ilkelerini ölçüt olarak kullanabilecektir.
224

 

Söz gelimi, Adalet Divanı, E. D. & F. Man (Sugar) davasında bir tüzük 

maddesinin hukuka uygunluğunu orantılılık ilkesi ışığında 

değerlendirmiştir.
225

 Nitekim Adalet Divanına göre: “[Birlik] hukukunun bir 

hükmünün orantılılık ilkesi ile uyumlu olup olmadığı belirlenirken, 

kullanılan araçların uygun ve güdülen hedefe erişmek için gerekli olup 

olmadığının belirlenmesi gerekir”.
226

   

Dahası, AB hukukunun genel ilkeleri, AB açısından bağlayıcı 

uluslararası anlaşmalar üstünde yer alarak da kimi sonuçlara yol açmaktadır. 

Bu yönden, ABAD, ABİHA madde 218(11) gereğince bir uluslararası 

anlaşmanın kurucu antlaşmalara uygun olup olmadığı konusunda görüş 

sunarken; o uluslararası anlaşmayı AB hukukunun genel ilkeleri ile 

uyumluluk yönünden de incelemektedir.
227

 Ayrıca, AB’nin taraf olduğu bir 

uluslararası anlaşma, diğerlerinin yanında, AB hukukunun genel ilkeleri ile 

çatışıyorsa, Birlik hukuk sistemi içerisinde herhangi bir etki 

doğurmayacaktır.
228

 

Yine, AB hukukunun genel ilkeleri, eş seviyede bulundukları birincil 

hukukun yorumu esnasında göz önünde tutulabilmektedir.
229

 Söz gelimi, 

Genel Mahkeme, X v European Central Bank kararında şu tespitlere yer 

vermektedir: 

                                                             
223 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 110. 
224 DEARDS – HARGREAVES, 2004, s. 48; Kadi and Al Barakaat (dn. 201), pr. 316; 
Opinion of Advocate General Trstenjak in Case C-282/10 Maribel Dominguez v Centre 
informatique du Centre Ouest Atlantique and Préfet de la région Centre, delivered on 8 
September 2011, nyr, pt. 95, dn. 75. Bkz. Alexander H.TÜRK, Judicial Review in EU Law, 
Edward Elgar Publishing, Great Britain 2009, s. 129–141. 
225 Case 181/84 The Queen, ex parte E. D. & F. Man (Sugar) Ltd v Intervention Board for 
Agricultural Produce (IBAP) [1985] ECR 2889 pr. 20, 31. “Meşru beklentiler” ile ilgili olarak 
bkz. Case 112/77 August Töpfer & Co. GmbH v Commission of the European Communities 

[1978] ECR 1019 pr. 19. Mülkiyet hakkı ile ilgili olarak bkz. Case 44/79 Liselotte Hauer v 
Land Rheinland-Pfalz [1979] ECR 3727 pr. 14–16. 
226 E. D. & F. Man (Sugar) (dn. 225), pr. 20. 
227 Örnek olarak bkz. Opinion 1/91 (dn. 10), pr. 64. 
228 HARTLEY, 2010, s. 198. Bkz. Kadi and Al Barakaat (dn. 201), pr. 305–309. 
229 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 109, 110; LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 
818. 
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[Avrupa Merkez Bankaları Sistemi ve Avrupa Merkez Bankasının 

Statüsü] Hakkında Protokol madde 36.2, Maastricht Antlaşması 

çerçevesinde kabul edilen bir protokolün parçası ve bu nedenle de 

birincil hukuk hükmü olsa bile; bu hükümde kullanılan hukuki terimler, 

şüphe hâlinde, eşit muamele ilkesi gibi [Birlik] hukukunun temel bir 

ilkesi ile herhangi bir çatışma olmamasını sağlayacak biçimde 

yorumlanmalıdır.”
230

 

Hatta Adalet Divanı, kurucu antlaşmadaki serbest dolaşım hükümleri, yani 

temel serbestîler ile temel haklar karşı karşıya geldiğinde bile; bu ikisi 

arasında bir denge arayışına gitmektedir. Söz gelimi, Schmidberger kararına 

göre: 

“Hem [Birlik] hem de üye devletlerin temel haklara saygı göstermesi 

gerektiğinden, bu hakların korunması, ilke olarak, malların serbest 

dolaşımı gibi kurucu antlaşma tarafından güvence altına alınan temel bir 

serbestî bile olsa [Birlik] hukukunca vazedilen yükümlülüklerin 

kısıtlanmasını haklı gösteren meşru bir çıkardır.”
231

 

Öyleyse, birbiri ile eş seviyede yer alan, kurucu antlaşmadaki temel 

serbestîler ile AB hukukunun genel ilkeleri karşılaşınca, ortaya çıkan 

gereksinimlerin bağdaştırılması gerekecektir.
232

 

2.2.2. Uluslararası Teamül Hukuku 

Uluslararası teamül hukuku, tıpkı AB hukukunun bir diğer yazılı 

olmayan kaynağı olan AB hukukunun genel ilkeleri gibi, birincil hukuk ile 

aynı seviyede yer almaktadır.
233

 Buna paralel olarak, uluslararası teamül 

hukuku, ikincil hukukun da üstünde yer almaktadır.
234

  

                                                             
230 Case T-333/99 X v European Central Bank [2001] ECR II-3021 pr. 38. Diğer örnekler için 
bkz. Les Verts (dn. 10), pr. 23–25; Case C-70/88 European Parliament v Council of the 
European Communities [1990] ECR I-2041 pr. 26. Bkz. TRIDIMAS, 2007, s. 52–53. 
231 Case C-112/00 Eugen Schmidberger, Internationale Transporte und Planzüge v Republik 
Österreich [2003] ECR I-5659 pr. 74. Ayrıca bkz. İlke GÖÇMEN, Avrupa Birliği’nde İç 

Pazardaki Serbest Dolaşımlar ve Birlik Vatandaşlığının Etkileşimi, Siyasal Kitabevi, Ankara 
2011, s. 365–369. 
232 Schmidberger (dn. 231), pr. 77. Bkz. Case C-36/02 Omega Spielhallen- und 
Automatenaufstellungs-GmbH v Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn [2004] ECR I-
9609 pr. 34–36. 
233 HARATSCH – et. al., 2010, s. 196; OPPERMANN – et. al., 2011, s. 111. 
234 HARATSCH – et. al., 2010, s. 198. 
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Uluslararası teamül hukuku, birincil hukuk ile eş seviyede kabul 

edilmekle kimi sonuçlar doğurmaktadır. Bu açıdan, ilk olarak, uluslararası 

teamül hukuku, birincil hukuk yorumlanırken, göz önünde 

bulundurulabilecektir.
235

 İkinci olarak, ikincil hukuk, uluslararası teamül 

hukukunun ışığında yorumlanmaktadır. Söz gelimi, Poulsen and Diva 

Navigation kararına göre, AB, yetkilerini kullanırken uluslararası hukuka 

riayet etmelidir; bundan ötürü, Birlik tasarruflarının hükümleri, “uluslararası 

deniz hukukunun ilgili hükümlerinin ışığında” yorumlanmalıdır.
236

 Nitekim 

burada, ilgili Birlik tasarrufu, deniz hukukuna ilişkin olarak uluslararası 

teamül hukukunun ilkeleri ışığında yorumlanmıştır.
237

 Üçüncü olarak, 

uluslararası teamül hukuku, belirli şartlarla, Birlik tasarruflarının 

geçerliliğinin denetiminde kullanılabilmektedir.
238

 Nitekim Adalet Divanının 

Air Transport Association of America and Others kararı gereğince: 

“…Uluslararası teamül hukuku ilkeleri, bir birey tarafından Divanın 

[AB] işleminin geçerliliğini denetlemesi amacıyla, ilk olarak, bu ilkeler 

[AB]’nin o işlemi kabul etmekteki yetkisinin yerindeliğini sorgulamaya 

elverişli olduğu müddetçe
239

 ve ikinci olarak, ihtilaflı işlem bireylerin 

[AB] hukukundan kaynaklanan haklarını etkilemeye ya da bireylere 

[AB] hukuku uyarınca yükümlülükler yaratmaya elverişli olduğu 

müddetçe ileri sürülebilir.”
240

 

Bununla birlikte, uluslararası teamül hukukunun bir ilkesi, bir uluslararası 

anlaşmanın hükmü ile aynı kesinlik derecesine sahip bulunmamaktadır. Bu 

nedenle, buradaki hukuki denetim, AB kurumlarının ihtilaflı işlemi kabul 

ederken bu ilkelerin uygulanmasına ilişkin koşullar ile ilgili olarak “belirgin 

değerlendirme hatası” yapıp yapmadıkları sorusu ile sınırlı tutulmalıdır.
241

 

2.3. AB’nin Taraf Olduğu Uluslararası Anlaşmalar 

AB’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Birlik hukukunun 

kaynakları bakımından, birincil hukuka göre alt, ikincil hukuka göre üst bir 

                                                             
235 Rottman (dn. 175), pr. 48, 53. 
236 Anklagemyndigheden (dn.171), pr. 9. 
237 Anklagemyndigheden (dn.171), pr. 10 vd.. 
238 Air Transport Association of America (dn.171), pr. 102. 
239 Bkz. Joined Cases 89/85, 104/85, 114/85, 116/85, 117/85 and 125/85 to 129/85 A. 
Ahlström Osakeyhtiö and others v Commission of the European Communities [1988] ECR 
5193 pr. 14–18; Case C-405/92 Etablissements Armand Mondiet SA v Armement Islais SARL 
[1993] ECR I-6133 pr. 11–16. 
240 Air Transport Association of America (dn.171), pr. 107. 
241 Air Transport Association of America (dn.171), pr. 110. Bkz. Racke (dn.171), pr. 52. 
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seviyede yer almaktadır.
242

 Zira bu anlaşmalar, Birlik ve dolayısıyla 

kurumları yönünden bağlayıcılık taşımaktadır.
243

 O hâlde, Birlik kurumları, 

her türlü tasarrufları esnasında ilgili uluslararası anlaşmaları da göz önünde 

bulundurmalıdır. Kaldı ki, ABAD’a göre de bu tür uluslararası anlaşmalar, 

Birlik ikincil hukukuna nazaran önceliklidir.
244

 Ayrıca, ABAD, Birlik kurum 

tasarruflarının hukuka uygunluğunu denetlerken, bu tür uluslararası 

anlaşmaların ölçüt olabileceğini belirtmiştir.
245

  

Peki, normlar hiyerarşisi bakımından AB’nin taraf olduğu uluslararası 

anlaşmaların konumu, ne tür sonuçlar ortaya çıkarmaktadır? Öncelikle, 

Birlik kurum tasarrufları, AB’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar 

ışığında yorumlanmalıdır. Bu bakımdan, AB’nin akdettiği uluslararası 

anlaşmalar, Birlik ikincil hukuku karşısında önceliğe sahiptir.
246

 Öyleyse, 

Birlik ikincil hukuku, mümkün olduğu ölçüde, bu anlaşmalarla uyumlu bir 

biçimde yorumlanacaktır.
247

 Dahası, Cottier ve Nadakavukaren’e göre 

buradaki uygun yorum ilkesi, Birlik ikincil hukukunun yanı sıra kurucu 

antlaşmalara da uygulanmalıdır; çünkü ABAD’ın kabul ettiği uluslararası 

                                                             
242 Bkz. BOURGEOIS, 2005, s. 97–98; BOZKURT – et. al., 2006, s. 168; Ilona CHEYNE, 
“International Instruments as a Source of Community Law”, The General Law of E.C. 
External Relations içinde (Editörler: DASHWOOD, Alan – HILLION, Christophe), Sweet & 
Maxwell, London 2000, s. 257; İlke GÖÇMEN, “Böyle Buyurdu Divan: Uluslararası 
Anlaşmalar ve Bu Kapsamda 1947 Tarihli GATT ve DTÖ Anlaşması ve Eklerinin Topluluk 
Hukukunda Doğurduğu Etkiler”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 57 
(2008), Sayı 3, s. 280; HARATSCH – et. al., 2010, s. 194; Herwig C. H. HOFMANN, 
“Agreements in EU law”, European Law Review, Cilt 31 (2006), Sayı 6, s. 810; 

KACZOROWSKA, 2011, s. 199; LORENZMEIER, 2011, s. 170; PAZARCI, 1978, s. 159. 
243 Bkz. ABİHA madde 216(2); International Fruit Company (dn. 137), pr. 18. 
244 Case C-308/06 The Queen on the application of: International Association of Independent 
Tanker Owners (Intertanko) and Others v Secretary of State for Transport [2008] ECR I-4057 
pr. 42. 
245 Case T-115/94 Opel Austria GmbH v Council of the European Union [1997] ECR II-39 pr. 
95. 
246 Case C-61/94 Commission of the European Communities v Federal Republic of Germany 
[1996] ECR I-3989 pr. 52. 
247 Commission v Germany (dn. 246), pr. 52. Uygun yorum ilkesinin uygulanması neticesinde 
Birlik kurum tasarruflarının uluslararası anlaşmalarla uyumlu yorumlanması doktrinde de 
destek görmektedir. Eeckhout, uygun yorum ilkesinin mantıklı ve aşikâr olduğunu 
belirtmektedir. EECKHOUT, 2005, s. 315. Koutrakos’a göre bu tutum, aslında Birlik 
tarafından kabul gören yorum yükümlülüğü içinde kalmaktadır: Birlik için bağlayıcı olan bir 
uluslararası anlaşma hükmü, o anlaşmanın hedeflerine erişilmesini kolaylaştıracak bir usulle 
yorumlanmalıdır. KOUTRAKOS, 2006, s. 264. 
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hukukun önceliği ilkesi bunu gerektirmektedir.
248

 Bununla birlikte, AB’nin 

taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Birlik hukukunun kaynakları 

bakımından, birincil hukuka göre alt bir seviyede yer almaktadır.
249

 

Dolayısıyla, buradaki uygun yorum ilkesi, kurucu antlaşmaları da içine 

alacak şekilde genişletilemeyecektir.  

İkinci olarak, AB’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar, Birlik kurum 

tasarruflarının hukuka uygunluk denetiminde ölçüt olabilmektedir. Bununla 

birlikte, yerleşik içtihat hukuku uyarınca, bir uluslararası anlaşma, kural 

olarak, “doğrudan etkili” addedilirse, ölçüt olarak kullanılabilecektir.
250

 Bir 

uluslararası anlaşma hükmü ise, o “anlaşmanın lâfzı, amacı ve niteliği göz 

önünde tutularak, o hüküm, uygulanması veya etkisi ile ilgili olarak herhangi 

bir müteakip önlemin alınmasına konu olmaksızın açık ve kesin bir 

yükümlülük içeriyorsa doğrudan etkili” kabul edilecektir.
251

 Bu meyanda, 

söz gelimi, GATT ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmaları, lâfzı, amacı ve 

niteliği nedeniyle “doğrudan etkili” olmaya muktedir bulunmamaktadır.
252

 

Bununla birlikte, bu tip “doğrudan etkili” olmayan uluslararası anlaşmalar, 

iki istisnai durumda Birlik tasarruflarının hukuka uygunluk denetiminde 

ölçüt olabilmektedir. Buna göre, Birlik tasarrufundaki hüküm, bu tip bir 

uluslararası anlaşmanın kurallarına atıf yapmışsa veya Birlik tasarrufu, bu tip 

bir uluslararası anlaşma kaynaklı bir yükümlülüğü uygulamak için 

çıkarılmışsa; bu tip uluslararası anlaşmalar, ilgili Birlik tasarruflarının 

hukuka uygunluk denetiminde ölçüt olarak kullanılabilecektir.
253

  

2.4. İkincil Hukuk 

Burada, ikincil hukukun normlar hiyerarşisindeki yeri genel olarak 

belirlendikten sonra, ikincil hukuk içerisindeki hiyerarşi üzerinde 

durulacaktır. 

 

                                                             
248 Thomas COTTIER – Schefer NADAKAVUKAREN, “The Relationship between World 
Trade Organization Law, National and Regional Law”, Journal of International Economic 
Law, Cilt 1 (1998), Sayı 1, s. 89. 
249 Kadi and Al Barakaat (dn. 201), pr. 309, 308. 
250 Bkz. Opel Austria (dn. 245), pr. 95. Krş. International Fruit Company (dn. 137), pr. 12. 
Ayrıca bkz. İlke GÖÇMEN, “To Visa, or Not to Visa: That is the (only) Question, or is 

it? Case C-228/06 Mehmet Soysal and Ibrahim Savatli v Bundesrepublik Deutschland [2009] 
ECR I-1031.”, Legal Issues of Economic Integration, Cilt 37 (2010), Sayı 2, s. 153. 
251 Case 12/86 Meryem Demirel v Stadt Schwäbisch Gmünd [1987] ECR 3719 pr. 14. 
252 Case 9/73 Carl Schlüter v Hauptzollamt Lörrach [1974] ECR 1135 pr. 29–30. 
253 Sırasıyla bkz. Case 70/87 Fédération de l'industrie de l'huilerie de la CEE (Fediol) v 
Commission of the European Communities [1989] ECR 1781 pr. 19; Case C-69/89 Nakajima 
All Precision Co. Ltd v Council of the European Communities [1991] ECR I-2069 pr. 29–42. 
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2.4.1. Genel Olarak 

İkincil hukuk, AB’nin kurucu antlaşmalarından türeyen ve Birlik 

kurumlarına yetki verilmiş ise, bu kurumların kabul ettiği hukuktur.
254

 

İkincil hukuk, genel olarak, kurucu antlaşmalardaki geniş biçimde belirlenen 

hedefleri spesifik kurallar ve politika önlemlerine dönüştürmek için 

kullanılmaktadır.
255

  

Peki, ikincil hukuk, normlar hiyerarşisi açısından nereye 

yerleştirilmektedir ve bu hangi sonuçları doğurmaktadır? Bir kere, ikincil 

hukuk, hiyerarşik olarak birincil hukukun altında yer almaktadır. Buna ek 

olarak, ikincil hukuk, birincil hukuk ile eş seviyedeki Birlik hukukunun 

yazılı olmayan kaynakları, yani AB hukukunun genel ilkeleri ve uluslararası 

teamül hukukuna göre de alt bir konumda yer almaktadır. Son olarak, ikincil 

hukuk, AB’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara nazaran da aşağı bir 

seviyededir. Öyleyse, ikincil hukuk, normlar hiyerarşisi yönünden, hem 

birincil hukuk hem AB hukukunun genel ilkeleri ve uluslararası teamül 

hukuku hem de AB’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara nazaran alt bir 

seviyede bulunmaktadır. Bu nedenle, ikincil hukuk, bir yandan üst 

seviyedeki Birlik hukukunun kaynakları ile uyumlu yorumlanacak; diğer 

yandan, o kaynaklar ışığında hukuka uygunluk denetimine tâbi 

tutulabilecektir.  

2.4.2. Yasama Tasarrufları – Yasama Dışı Tasarruflar Ayrımı 

İkincil hukuk, kendi içerisinde de bir normlar hiyerarşisine sahiptir. 

Bununla birlikte, bu hiyerarşi, Lizbon Antlaşması (2009) öncesi ve sonrası 

açısından farklılık göstermektedir. Lizbon Antlaşması öncesi, ikincil hukuk 

yönünden bir normlar hiyerarşisi fark edilebilmekteydi: Söz gelimi, “asli” 

tüzük, direktif ya da kararlar, belirli bir alandaki politikanın hukuki 

temellerini atarken; bunlar, asli normun kapsadığı bir konuyu oldukça 

detaylı bir biçimde ele alan “tali” tüzük, direktif ya da kararlar ile 

tamamlanabiliyordu.
256

 Bu meyanda, asli tasarruflar ile tali tasarruflar, 

birbirlerine göre bir üstlük altlık ilişkisi içerisinde yer almaktaydı. Bununla 

birlikte, Lizbon Antlaşması, Birlik tasarrufları açısından daha kesin ve açık 

                                                             
254 LORENZMEIER, 2011, s. 158. Benzer bir tanım için bkz. GÜNUĞUR, 2007, s. 176; 
TEKİNALP – et.al., 2000,.s. 69; ÜNAL, 2007, s. 81. 
255 VAN OUDENAREN, 2004, s. 105. 
256 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 103, 108, 114. Ayrıca bkz. BIEBER – SALOMÉ, 1996, s. 
920; DE WITTE, 2008, s. 91. Krş. SCHÜTZE, 2011, s. 671. 
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bir normlar hiyerarşisi getirmiştir.
257

 Lizbon Antlaşması, bir yandan, yasama 

tasarrufları ile yasama dışı tasarrufları birbirinden ayırırken; öte yandan, 

yasama dışı tasarrufları da yetki devrine dayanan tasarruflar ve uygulama 

tasarrufları olarak ayırmıştır. Böylece, yasama tasarrufları, yasama dışı 

tasarruflara nazaran üstte iken; yasama dışı tasarruflar ile ilgili olarak, yetki 

devrine dayanan tasarruflar, uygulama tasarruflarına göre üste 

yerleştirilmiştir.
258

  

Burada, sorunlu bir alan ise, yasama dışı tasarruflar arasındaki ayrıma 

ilişkindir.
259

 Bu ayrım, önemlidir; çünkü yetki devrine dayanan tasarruflar ile 

uygulama tasarrufları, “birbirini dışlar” niteliktedir
260

 ve hem farklı 

mekanizmalara tâbi tutulmakta
261

 hem de hiyerarşik bir ilişki içinde 

bulunmaktadır. Bu açıdan, yetki devrine dayanan tasarruflar, bir “yasama 

tasarrufunun asli olmayan bazı unsurlarının tamamlanması veya 

değiştirilmesi için, genel uygulama kabiliyeti olan yasama dışı tasarruflar” 

olarak tanımlanmaktadır.
262

 Uygulama tasarrufları ise, “hukuken bağlayıcı 

Birlik tasarruflarının uygulanması için yeknesak koşulların gerekli olması 

                                                             
257 Esasen, Birlik tasarrufları, uzunca bir süredir normlar hiyerarşisi üzerinden yeniden 
şekillendirilmek istenmektedir. Bkz. Maastricht Antlaşması ile ATA’ya Ekli 17 Nolu 
Topluluk İşlemlerinin Hiyerarşisi Hakkında Deklarasyon. [1992] OJ C 191. Ayrıca, 

Amsterdam Antlaşması öncesi bu konudaki tartışmalar ile ilgili olarak bkz. BIEBER – 
SALOMÉ, 1996, s. 907–908, 922–923. Dahası, 15 Aralık 2001 tarihli ve Avrupa Birliğinin 
Geleceği Hakkında Laeken Deklarasyonu da, “Birlik araçlarının basitleştirilmesi” üzerinde 
durmaktadır. Bu Deklarasyon ve sonrası ile ilgili olarak bkz. DE WITTE, 2008, s. 84–88. 
Lizbon Antlaşması ile birlikte daha kesin bir normlar hiyerarşisi getirmek ise, basitleştirme, 
demokratik meşruiyet ve güçler ayrılığı yönünden daha uygun bulunmuştur. Bkz. 
CHALMERS – et. al., 2010, s. 100; CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 103. Tüm bunlar, 
Avrupa Anayasal Antlaşması’nın hazırlık çalışmalarını yürüten Konvansiyonun IX nolu 

Çalışma Grubunun nihai raporunda zikredilmektedir. Bkz. CONV 424/02 / WG IX 13, Final 
report of Working Group IX on Simplification, Brussels, 29 November 2002. 
<http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/02/cv00/cv00424.en02.pdf>, [Erişim Tarihi: 
11.01.2012.] AAA’yı bu yönden ele alan bir çalışma için bkz. CRAIG, 2004, s. 75–93. 
258 Bkz. CHALMERS – et. al., 2010, s. 100; KAPTEYN – et. al., 2008, s. 304, 305. Krş. 
CRAIG, 2004, s. 85. Hatta Alman doktrini, yasama tasarrufları için ikincil hukuk; yasama dışı 
tasarruflar için ise üçüncül hukuk terimini kullanmaktadır. (Örnek olarak bkz. OPPERMANN 
– et. al., 2011, s. 109; STREINZ, 2008, s. 137.) Nitekim bu sınıflandırmaya göre, ikincil 
hukuk, üçüncül hukukun hukuka uygunluk denetimi açısından ölçüt olmaktadır. (STREINZ, 

2008, s. 137.) 
259 Genel olarak bkz. CRAIG, 2011, s. 672–677. 
260 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 115; KACZOROWSKA, 2011, s. 214. 
261 Bkz. ABİHA madde 290, 291. 
262 ABİHA madde 290(1). Vurgu eklenmiştir. Bkz. COM(2009) 673 final, Communication 
from the Commission to the European Parliament and the Council Implementation of Article 
290 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Brussels, 9.12.2009. 
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hâlinde” çıkarılmaktadır.
263

 Öyleyse, burada, “tamamlama” ve “değiştirme” 

terimleri önem taşımaktadır. “Değiştirme” terimi, bir yasama işleminin bazı 

asli olmayan unsurlarını resmen değiştirmeyi ifade etmektedir.
264

 

“Tamamlama” terimi ise, yeni asli olmayan unsurlar eklenerek yasama 

işleminin değiştirilmesi anlamına gelmektedir.
265

 Uygulama tasarrufları, 

değiştirme veya tamamlama olmaksızın, bir yasama tasarrufu veya yetki 

devrine dayanan tasarrufu uygulamaktadır.
266

 Bununla birlikte, buradaki 

ayrımlar, oldukça belirsiz olup,
267

 bir tasarrufun türü, ancak duruma göre 

belirlenebilecektir.
268

 

Nihayet, normlar hiyerarşisi, üst norm ile alt norm ilişkisi ile ilgili 

olarak; alt normun üst norma uygun yorumlanmasını ve uygun olmasını 

gerektirecektir. Nitekim Adalet Divanına göre: 

“[Birlik] ikincil hukukunun lâfzı birden çok yoruma açık ise; öncelik, o 

hükmün kurucu antlaşma ile uyumsuz olmasına yol açan yorumdan 

ziyade, o hükmü [ABİHA] ile uyumlu kılan yoruma verilmelidir. 

Benzer bir biçimde, bir uygulama tüzüğü, mümkünse, temel tüzük ile 

uyumlu bir biçimde yorumlanmalıdır.”
269

 

O hâlde, bu karar, Lizbon Antlaşması sonrasına uyarlanırsa; uygulama 

tasarrufları, mümkün olduğu müddetçe, hem yetki devrine dayanan 

tasarruflar hem de yasama tasarruflarına uygun yorumlanacaktır. Keza, yetki 

devrine dayanan tasarruflar, mümkün olduğu müddetçe, yasama 

tasarruflarına uygun yorumlanacaktır. Ayrıca, Divan, uygulama tüzüklerinin 

hükümlerini temel tüzük hükümleri ışığında denetlemektedir. Söz gelimi, 

Adalet Divanı, Gaston Schul davasında bu tür bir denetim 

gerçekleştirmiştir.
270

 Burada, temel tüzük uyarınca, yalnızca konişmentonun 

cif ithal fiyatı her türlü ek resmin belirlenmesi açısından bir temel teşkil 

edebilecektir.
271

 Bu kural, koşul ya da istisna içermemektedir.
272

 Buna 

                                                             
263 ABİHA madde 291(2). 
264 CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 115. 
265 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 115. 
266 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 116. 
267 CHALMERS – et. al., 2010, s. 100. 
268 Bu ayrım ile ilgili muhtemel kriterler için bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 117–118. 
269 Commission v Germany (dn. 246), pr. 52. Bkz. Case C-161/08 Internationaal Verhuis- en 
Transportbedrijf Jan de Lely BV v Belgische Stat [2009] ECR I-4075 pr. 38. 
270 Case C-461/03 Gaston Schul Douane-expediteur BV v Minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit [2005] ECR I-10513. 
271 Gaston Schul (dn. 270), pr. 27. 
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karşın, uygulama tüzüğü bu kurala kimi istisnalar getirmektedir.
273

 İşte 

uygulama tüzüğünün ilgili maddeleri, bu istisnaları getirdikleri oranda, 

geçersiz kabul edilmiştir.
274

 O hâlde, bu karar, Lizbon Antlaşması sonrasına 

uyarlanırsa; uygulama tasarrufları, hem yetki devrine dayanan tasarruflar 

hem de yasama tasarrufları; yetki devrine dayanan tasarruflar ise, yasama 

tasarruflarına uygun olmalıdır. 

2.5. Hiyerarşik Düzene Yerleştirilemeyen Kaynaklar 

AB hukukunun kaynakları, yukarıda hiyerarşik bir düzen içerisinde ele 

alınmıştır. Bununla birlikte, AB hukukunun kaynakları arasında sayılan bir 

kısım kaynak, hiyerarşik düzen ele alınırken bahis konusu olamamıştır. Bu, 

bir kısım kaynağın hiyerarşik düzene tam yerleşmemesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu kaynaklar, şu şekilde belirtilebilir: üye devletlerin 

bazı sözleşme ve tasarrufları, Birlik kurumlarının bazı tasarrufları ve ABAD 

kararları.  

Üye devletlerin bazı sözleşme ve tasarrufları, ikiye ayrılmaktadır. İlk 

olarak üye devletlerin bütünleyici sözleşmeleri, (Lizbon Antlaşmasına 

kadarki dönemde) kurucu antlaşmaya dayanarak ve/veya her zaman için üye 

devletlerin kendi inisiyatifleri ile yapılabilmektedir. Bununla birlikte, bu 

sözleşmeler, ne birincil ne de ikincil hukuk normu olarak tasnif 

edilebilmektedir.
275

 Hatta bu sözleşmeler, (doğrudan) Birlik hukuku 

sayılmayıp; yalnızca geniş anlamda Birlik hukuk düzenine şekil 

vermektedir.
276

 Dolayısıyla, bu sözleşmeler, AB hukukunun kaynakları 

arasındaki hiyerarşinin dışında kalmaktadır. İkinci olarak, üye devlet 

temsilcilerinin belirli tasarrufları, ya kurucu antlaşma uyarınca ya da üye 

devletlerin kendi inisiyatifleri ile yapılabilmektedir. Bu tasarruflar, kurucu 

antlaşma gereğince yapılırsa; hiyerarşik bakımdan tıpkı ikincil hukuk gibi 

değerlendirilecek; ancak, bu tasarruflar, ABAD nezdinde hukuki denetime 

kapalı olacaktır. Bu tasarruflar, üye devletlerce yapılırsa; ya basitleştirilmiş 

biçimde akdedilen uluslararası anlaşma sayılacak ve tıpkı üye devletlerin 

bütünleyici sözleşmeleri gibi ele alınacak ya da hukuki bağlayıcılıkları 

olmaksızın, salt siyasi sonuçlar üretecek ve Birlik hukukunun dışında 

                                                                                                                                               
272 Gaston Schul (dn. 270), pr. 28. 
273 Gaston Schul (dn. 270), pr. 29. 
274 Gaston Schul (dn. 270), pr. 32. 
275 LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 929. 
276 Bkz. LENAERTS – VAN NUFFEL, 2010, s. 929. 



 358 

kalacaktır. Bundan başka, genel olarak, üye devletlerin bütünleyici 

sözleşmeleri ve üye devlet temsilcilerinin belirli tasarrufları, genellikle, 

kurucu antlaşmalara nazaran alt bir konumda yer almaları amacı ile 

yapılmaktadır ve Adalet Divanı da, fırsat olursa, bu sözleşme ve tasarrufları 

kurucu antlaşmalara tâbi şeklinde yorumlayacaktır.
277

 

Birlik kurumlarının bazı tasarrufları, beşe ayrılarak incelenebilir. 

Bununla birlikte, bir ön tespit olarak, bu tasarruflar, her halükârda hiyerarşik 

bakımdan ikincil hukuk içerisinde olarak değerlendirilecektir. İlk olarak, 
Birlik kurumlarının atipik tasarrufları, bağlayıcı oldukları müddetçe, 

hedefleri ve içerikleri dikkate alınarak hiyerarşik konuma oturtulacaktır.
278

 

İkinci olarak, Birlik kurumlarının ODGP alanına ilişkin tasarrufları, ODGP 
alanı özel bir şekilde ele alınmaya devam ettiğinden,

279
 AB hukukunun 

kaynakları arasındaki hiyerarşik düzenden ayrı değerlendirilecektir. Üçüncü 

olarak, ikincil hukuk, normlar hiyerarşisi bakımından, tam bir 
sınıflandırmaya tâbi tutulamamıştır. Şöyle ki, söz gelimi, bir idari karar, 

ABİHA madde 288 gereğince “karar” sayılsa bile; Lizbon Antlaşması 

anlamında ne yasama ne de yasama dışı tasarruf olarak 

tanımlanabilecektir.
280

 Dolayısıyla, böyle bir idari karar, özellikleri ışığında 
hiyerarşik konuma oturtulabilecektir. Dördüncü olarak, esnek hukuk, 

bağlayıcı olmayan Birlik tasarrufları olarak, normlar hiyerarşisinin en altında 

yer almaktadır.
281

 Beşinci olarak, kurumlar arası anlaşmalar, bağlayıcı 
oldukları müddetçe, yerine göre, özellikleri dikkate alınarak hiyerarşik 

konuma oturtulacaktır. 

ABAD kararları ise, AB hukukunun kaynakları bakımından normlar 
hiyerarşisinin herhangi bir yerine yerleşmemektedir. Zira ABAD, AB 

hukukunun kaynaklarının yorumu ve uygulanması görevini 

üstlenmektedir.
282

    

Sonuç 

AB hukuku, kendi kaynaklarına ve bu kaynaklar bakımından –ulusal ve 

uluslararası hukuktan farklı– kendi normlar hiyerarşisine sahiptir. Bu 
kaynaklar arasındaki hiyerarşik ilişki, aşağıdaki şekil ile gösterilmektedir.  

                                                             
277 HARTLEY, 2010, s. 96. 
278 KACZOROWSKA, 2011, s. 199. 
279 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 24(1). Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 
118–119. 
280 Bkz. CRAIG – DE BÚRCA, 2011, s. 118; DE WITTE, 2008, s. 100–101. 
281 DE WITTE, 2008, s. 80. 
282 Bkz. Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 19(1). 
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Şekil 2: AB Hukukunun Kaynakları Bakımından Normlar Hiyerarşisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lizbon Antlaşması, AB hukukunun kaynakları ve bu kaynaklar 

arasındaki hiyerarşiye iki türlü katkı yapmıştır. İlk olarak, AB Temel Haklar 

Şartı, kurucu antlaşmalar ile “aynı hukuki değere sahip” kılınarak,
283

 

buradaki temel haklar, yazılı kurallar olarak, birincil hukuk ile aynı seviyeye 
taşınmıştır. İkinci olarak, Birlik kurum tasarrufları, yani ikincil hukuk, kendi 

içerisinde bir kademelendirmeye tâbi tutulmuştur. Bu tasarruflar, artık, 

yasama tasarrufu, yetki devrine dayanan tasarruf ve uygulama tasarrufu 
olarak hiyerarşik sırada üstten alta doğru giden bir şekilde sıralanmıştır.  

Böylelikle, AB hukukunun kaynakları arasındaki normlar hiyerarşisi, 

Lizbon Antlaşması ile kısmen de olsa iyileştirilmiştir. Nihayet, gerek bu 

normlar hiyerarşisi gerek bu hiyerarşinin sonuçları, mümkün olduğunca, AB 
hukukunun yorumu ve uygulanması görevini üstlenen ABAD tarafından 

açıklığa kavuşturulacaktır.  

                                                             
283 Lizbon Antlaşması ile değişik ABA madde 6(1). 
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CUMHURİYET’İN KURULUŞUNDAN BU YANA 

TÜRKİYE’DE 

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MESELESİ
*
 

 

Doç. Dr. Şule Özsoy 

 

GİRİŞ 

Cumhurbaşkanlığı makamı, yetkileri ve seçim usulleri Türkiye’de 

öteden beri tartışılan konular olagelmiştir. Türkiye kamuoyu genellikle 

cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, adaylar kadar seçilme usulünü ve 

bununla gelen hukuki meseleleri de tartışmaktadır. Seçim dönemi dışındaki 

zamanlarda ise cumhurbaşkanlarının yetkilerini ne şekilde kullandıkları ya 

da kullanmadıkları sıklıkla gündeme gelmektedir.  

Öte yandan 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile yaşanan süreç ve 

ardından gelen anayasa değişikliği ile cumhurbaşkanlığı seçimlerini 

çevreleyen hukuki tartışmalar boyut değiştirmiş; Türkiye’de parlamenter 

sistem başkalaşma, dönüşme sürecine girmiştir. Böylelikle 

Cumhurbaşkanlığı makamının anayasal konumu ve seçim usulüne ilişkin 

tartışmalar parlamenter sistemin kendi içinde düzeltilmesi boyutunun dışına 

çıkarak, Türkiye hükümet sisteminin muhtemel bir yeni anayasa 

çerçevesinde değiştirilmesi boyutuna gelmiştir. Böylelikle 

cumhurbaşkanlığına ilişkin genel tartışmalar hükümet sisteminin değişmesi 

taleplerinin zeminini oluşturur hale gelmiştir.  

Varılan noktada Türkiye’nin yeni anayasası yazılabilsin ya da 

yazılamasın, bir sonraki cumhurbaşkanın halk tarafından seçilmesi ile 

birlikte hükümet sisteminin dinamikleri değişmiş olacaktır. Bu değişimin 

boyutları da zaman içinde netlik kazanacaktır.   

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
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Değişimin gideceği noktaya dair tahminler yürütmek bu çalışmanın 

konusu değildir.  Daha ziyade Türkiye’de neden bir türlü cumhurbaşkanlığı 

tartışmalarının dinmediği irdelenecektir. Cumhuriyetin kuruluşundan bu 

yana anayasalarda öngörülen hükümet sistemlerinin cumhurbaşkanlığı 

seçimi modelleri incelenecek, bu modellerin neden tercih edilip neden terk 

edildiği sorularına yanıt aranacaktır. Amaç, geçmişten bugüne 

cumhurbaşkanlığı seçimi bağlamında yaşanan siyasal sorunlara anayasaların 

ne ölçüde çözüm üretebildiklerini bütünlükçü bir bakışla değerlendirmektir. 

Bu doğrultuda teker teker Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana tüm 

cumhurbaşkanlığı seçimleri incelenecek, anayasal kuralların uygulamada ne 

şekilde biçimlendiği bu seçimlerde yaşanan siyasal sorunlar ve bazen de o 

günlerin koşullarında oluşan dengelerle birlikte incelenecektir.  

 Yürütmenin başı olması öngörülen Cumhurbaşkanlarının seçim usulleri 

ve seçildikten sonra yetkilerini ne şekilde kullandıkları konusu, hükümet 

sistemi tercihleri çerçevesinde değerlendirilmesi gereken bir mesele 

olduğundan kimi zaman hükümet sistemi tercihleri de incelenecektir. Bu 

tarihsel turun bizi getirdiği noktada, Türkiye’nin siyasal ve anayasal 

sisteminin mevcut ihtiyaçlarına sağlıklı çözümler önermeyi ve tartışmalarına 

sağlam bir zeminden bakabilmeyi umuyoruz.  

1. Cumhuriyetin Kuruluşu Ve Parlamenter Sisteme Giden Yol 

Cumhuriyetin ilanı süreci zaten şekillenmiş olan devlet şeklinin adının 

koyulmasına hizmet ettiği kadar, hükümet biçimine çeki düzen verilmesi 

amaçlarına hizmet ediyordu. Elbette ki cumhuriyetin ilanını yalnızca 

hükümet biçiminin işletilmesinde karşılaşılan pratik sorunların çözülmesi 

amacıyla açıklamak mümkün değildir. Ancak diğer önemli ve büyük ölçüde 

telaffuz edilmeyen (İstanbul’daki Halifenin devlet başkanlığı ihtimalinin 

önünü kesmek vb gibi) saiklerin
284

 yanı sıra görünen amaç doğrudan 

hükümet biçimiyle ilgilidir. Yürürlükte bulunan “İcra Vekillerinin Sureti 

İntihabına Dair Kanun”  8 Temmuz 1922 tarihinde yapılan değişiklikle icra 

vekillerinin ve reisinin, Meclis Başkanı tarafından aday gösterilmeksizin ayrı 

ayrı seçilmesini öngörmekteydi. Bu haliyle yürütme organının oluşumu saf 

meclis hükümeti sisteminin özelliklerini göstermekteydi: mütecanis 

                                                             
284 Cumhuriyetin Türk devrim tarihindeki yeri ve bu sürecin dinamikleri için bkz: B. Tanör, 
Kuruluş Üzerine 10 Konferans Türkiye: 1920 Sonraları, Der yayınları, İstanbul, 1996, sy 40-
43 
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olmayan, tek tek meclis tarafından seçilmiş bir yürütme heyeti.  Elbette 

yürütme heyeti bu şekilde oluşunca istikrarlı ve tekil bir siyaset izlemek 

kadar uyumlu çalışabilmek de oldukça güç oluyordu. Tüm bunlara devlet 

başkanının bulunmayışından kaynaklanan diplomatik sıkıntılar da eklenince, 

cumhuriyetin ilanı hükümet sisteminin işleyişini tıkayan problemlere en 

uygun çözümü sunuyordu
285

. Bu bakımdan cumhuriyeti ilan eden 29 Ekim 

1923 tarihli anayasa değişikliğinin; “hükümet şeklinin cumhuriyet” 

olduğundan bahsetmesi şaşırtıcı olmamalıdır.  

Nitekim cumhuriyetin ilanına giden süreç, kimi bu sürece zemin 

hazırlamak için bilinçli olarak körüklenen
286

, kimi yürütme heyetinin 

oluşumunu düzenleyen kuralların uyumlu bir yapı yaratamamasından 

kaynaklanan
287

 hükümet bunalımlarıyla bezelidir. Cumhuriyetin ilanı ile 

birlikte devlet başkanlığı makamı kurulacak ve başkan başbakanı 

belirleyecek, başbakan da kabinesini oluşturarak meclisin onayına 

sunacaktır. Burada Devlet başkanının görevi, meclisin uygun bulacağını 

düşündüğü bir ismi başbakan olarak seçmekti. Birlikte çalışacağı bakanları 

belirleme yetkisi başbakana ait olacaktı. 1923 öncesi bakanların teker teker 

seçilmesi usulü, TBMM’ne hakim bir çoğunluk (Eylül 1923 sonrası Halk 

Fırkası’na dönüşen Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti 

mensuplarından oluşan Müdafa-i Hukuk grubu) bulunmasına rağmen 

işlememiş, mevcut çoğunluk uyumlu hükümetler çıkaramamıştı
288

.  

 Bu bakımdan parlamenter sistemin hükümet yapısının, meclis 

hükümeti sisteminin kutupları ve muhalefeti bulunan bir mecliste işlemesi 

zor olan kurumlarının yerine en iyi aday olarak algılandığı açıktır.  

Kuvvetler birliği ve meclis hükümeti sistemi, TBMM’nin kuruluşu ile 

birlikte tercih edilmiş olan sistemdi. Milli egemenliğin, milletin yegâne 

temsilcisi kabul edilen TBMM’de toplanması o zamanın koşullarına da en 

iyi cevap veren uygulamaydı. Egemenliğin padişahla paylaşılmadan 

kullanılabilmesini tartışmasız sağlayacak ve meşrulaştıracak olan 

kuvvetlerin mecliste toplanması olacaktı.  Kurtuluş savaşının bitişi ve 

                                                             
285 R. Akın, Gaziden Günümüze Cumhurbaşkanlığı 1923-2007, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, 2009, sy. 8-9. 
286 C. Koçak, “Siyasal Tarih (1923-1950)”, Türkiye Tarihi Çağdaş Türkiye 1908-1980, 4. Cilt, 
ed.. S. Akşin, Cem Yayınevi, İstanbul, 2008, sy133-134;  Tanör, Kuruluş Üzerine ..., sy. 39. 
287 B. Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri 1789-1980, Der Yay, 1995, sy. 201. 
288 Akın, Gaziden Günümüze..., sy. 8. 
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Cumhuriyetin ilanı ile birlikte ise tam bir kuvvetler ayrılığı içermeyen, ancak 

hükümetin daha etkili bir yapı olarak ortaya çıkmasına izin veren 

Parlamenter sisteme doğru kayış başlayacaktır.  

Yaşanan sürecin başında (1920-21) kuvvetler ayrılığına dayalı bir 

hükümet sistemine kapılar kategorik olarak kapalıdır. Mustafa Kemal o 

dönem birçok konuşmasında, kuvvetler ayrılığı fikrine açıkça muhalefet 

etmekteydi
289

. Mustafa Kemal’e göre milli irade kuvvetler birliği ile 

TBMM’de tecelli etmektedir. Kuvvetleri ayırma ve böylece sınırlama, 

yürütmenin ezici hâkimiyetini içinde saklayan bir aldatmaca olarak 

görülmüştür. Mustafa Kemal’in bu görüşleri ifade ederken kafasındaki 

kuvvetler ayrılığı modeli meşruti monarşiydi. Her hangi bir şekilde 

monarşinin ayakta kalmasını kategorik olarak reddetmekteydi ve buna karşı 

görüşlerini de kuvvetlerin yasamada birleşmesi çerçevesinde ortaya 

koyuyordu. Reddedilmekte olan yürütme organı, başında Sultan bulunan bir 

yapıydı.  

Cumhuriyet sonrası döneme bakıldığında ise Mustafa Kemal’in 

zihninde şekillen hükümet sisteminin çok partili demokratik bir parlamenter 

sistem olduğu hissedilmektedir
290

. Yasamanın üstünlüğü prensibini korurken 

bir yandan da kabine sistemini getiren 29 Ekim 1923 Anayasa Değişiklikleri 

olsun, 1924 Anayasası olsun bu tezi doğrular niteliktedir. Özellikle 1924 

Anayasası’nın yapılış sürecine baktığımızda güvenoyu/gensoru 

mekanizması, yürütmenin oluşumu, hükümetin atanma biçimi ve Mustafa 

Kemal tarafından cumhurbaşkanına verilmesi önerilen fesih ve yasalara karşı 

güçleştirici veto yetkileri
291

 dikkate alındığında getirilmek istenilen hükümet 

sisteminin parlamenter sistem olduğu açıktır.  

Mustafa Kemal tarafından önerilen parlamenter sistem, iki başlı 

yürütme içinde cumhurbaşkanına yasama çoğunluğuna karşı kısmi kontrol 

ve denge yetkileri (fesih ve güçleştirici veto) veren bir modeldi. Ancak 

hemen hemen tüm parlamenter sistemlerde öngörülen yürütmenin yasamayı 

feshi (seçimleri yenileme yetkisi) ve güçleştirici veto 1924 Anayasası’nın 

yapımı aşamasında TBMM çoğunluğunca benimsenmemiştir.  

                                                             
289 B. Tanör, Anayasal Gelişme Tezleri, YKY, İstanbul, 2008, sy. 27-28. 
290 Ibid, sy 33. 
291 Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri.., sy. 243. 



371 

 Meclis’in kendisine karşı olarak algıladığı söz konusu yetkileri vermeyi 

reddetmesi üzerine ortaya çıkan hükümet sisteminin de bir tür parlamenter 

sistem olarak algılanması mümkündür. Genellikte 1924 Anayasası’nın 

hükümet sistemi, meclis hükümeti ile parlamenter sistem arasında karma bir 

model olarak algılanmaktadır
292

. Oysa ne çok partili hayattaki işleyişi ne de 

anayasal çerçevesi meclis hükümeti sistemiyle benzerlikler göstermektedir. 

Aslında getirilenin bir tür parlamenter sistem olduğunu ileri sürmek pekâlâ 

mümkündür.  

Parlamenter sistemin tanımlanmasında minimalist yaklaşımı 

benimseyen yazarların tercih ettiği tanıma göre; hükümet, meclis karşısında 

siyasi sorumluluğa sahipse ve güvensizlik oyuyla (kurucu veya sıradan) 

düşürülebiliyorsa sistem parlamenterdir
293

. Bu kısa tanımı dikkate 

aldığımızda 1924 Anayasasının parlamenter hükümet modelini tercih ettiği 

kabul edilmelidir. 

1924 hükümet sisteminin karma oluşunu açıklarken dayanılan iki 

özelliği mevcuttur. Bunlardan birincisi; kuvvetler ayrılığının bulunmayışı ve 

yasama organının anayasal üstünlüğüdür. Oysa parlamenter sistemler için 

gerçek bir kuvvetler ayrılığı olmazsa olmaz koşul hiç olmamıştır. Başkanlık 

sistemlerinde karşımıza çıkan ayrı ayrı seçimlerle oluşan ve birbirinin 

görevine son veremeyen gerçek kuvvetler ayrılığı yapısı hiçbir parlamenter 

sistemde yoktur. Parlamenter sistemlerde yasamanın seçimle oluşması, 

yürütmenin yasama içinden çıkması, yasama üyeliği ile yürütme üyeliğinin 

bir araya gelebilmesi ve kanun tasarısı sunabilme gibi çalışırken işbirliği 

içeren yolların varlığı burada en fazla “yumuşak” veya “esnek” bir kuvvetler 

ayrılığından söz edebilmeyi mümkün kılar. Bunun da derecesi ülkeler 

arasında farklılıklar gösterir.  

Değişik türde parlamenter sistemlerde değişik derecelerde yasama-

yürütme ayrılığına rastlanırken, İngiliz Westminister tipi parlamenter 

sistemlerde ise gerçek bir kuvvetler ayrılığı bulunmaz. Bu tip parlamenter 

sistemlerde yasama organının üstünlüğü (sovereignty of the parliament) 

temel bir anayasal prensip olarak kabul edilmektedir. O halde 1924 

                                                             
292 E. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin yay, Ankara, 2000, sy. 31; K. Gözler, Türk 
Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Yay, Bursa, 2008, sy. 36; Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal 
Gelişmeleri …, sy. 253. 
293 Bu tanımlar ve görüşler için bkz: Ş. Özsoy, Başkanlı Parlamenter Sistem, On İki Levha 
Yay, İstanbul, 2009, sy. 19. 
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Anayasası’nda kuvvetler ayrılığı bulunmayışı parlamenter sistemin var 

olamayacağının bir delilini teşkil edemez.  

1924 Anayasası’nın karma bir model getirdiğini savunan görüşlerin 
diğer bir dayanağı da bu Anayasa’da yürütme tarafından kullanılabilecek bir 
fesih ya da seçimlerin yenilenmesi mekanizması olmayışıdır. İngiliz 
Westminister sistemine benzettiğimiz 24 modelinin, İngiliz sisteminden 
farklarından birisi burada belirse de İngiliz modelinde parlamentonun kendi 
seçimlerini yenileme kararı alamadığı, ancak TBMM’nin bunu yapabildiği 
hatırlandığında söz konusu farkın da o denli önemli olmadığı açıktır. Diğer 
değişle Westminister modelinde parlamento çoğunluğunun lideri 
konumundaki başbakan, devlet başkanından seçimlerin yenilenmesi 
amacıyla fesih talep ederek bu sonuca ulaşırken; Türkiye’de TBMM 
çoğunluğu parlamento kararı alarak kendi seçimlerini yenileyebilmekteydi. 
Siyasi sonuç bakımından bir fark oluşmamaktaydı. 

Ayrıca hiçbir şekilde seçimlerin yenilenmesi olanağının anayasal olarak 

bulunmadığı (Norveç) ya da çok güçleştirildiği (Almanya, İsveç) sistemlerin 

parlamenter özelliğinde tereddüt gösterilmediğini hatırlarsak
294

, aslında 1924 

Anayasası’nın da getirdiği güven oylaması-gensoru mekanizmalarıyla, 

yürütmenin oluşumu, yasama karşısındaki konumu ve sistemin işleyişi 

bakımından bir tür parlamenter sistem olduğu açıktır. 

1924 Anayasası’nın niteliği üzerinde bu denli durmamızın sebebi 

ülkemizde parlamenter sistemin olağanüstü durumlar dışında tarihi bir 

süreklilik gösterdiğini vurgulamaktır. Diğer bir ifade ile Türkiye’nin 1924 

Anayasası ile parlamenter sisteme geri dönüşü tarihsel bir döngünün 

olağanüstü koşullarla kesildikten sonra yeniden doğal akışına intikal 

etmesidir. 1909’da Kamil Paşa Kabinesi’nin ilk defa güvenoyu istemesi ve 

almasıyla doğan parlamenter uygulama, 2. Meşrutiyetle gelişmeye başlamış 

ancak gelişim süreci I. Dünya Savaşı ve sonrasındaki olağanüstü koşullarda 

kesintiye uğramıştır
295

. Cumhuriyet’in ilanı ile parlamentarizme geçiş süreci 

başlamış, 1924 Anayasası ise kontrol ve denge mekanizmaları yönünden 

eksik de olsa çoğunlukçu bir tür parlamenter model öngörülmüştür.  

2. Cumhuriyetin Kurucu Cumhurbaşkanları Atatürk ve İnönü 

İlk cumhurbaşkanlarının seçilmeleri, anayasal ve siyasal konumları pek 

çok yönden sonraki dönemlerden farklılık arz etmektedir. Topluca 

                                                             
294 Ş. Özsoy, Başkanlı Parlamenter…, sy. 18. 
295 Parlamentarizmin ülkemizde doğuşu ve ilk gelişimi için bkz:  R. G. Okandan, Amme 
Hukukumuzun Ana Hatları [Türkiye’nin Siyasi gelişmesi], Fakülteler Matbaası, İstanbul 
1977, sy. 435-441. 
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bakıldığında elbette ilk cumhurbaşkanlığı seçimi özellikli bir konuma 

sahiptir. 29 Ekim 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan ederek cumhurbaşkanlığı 

makamını ihdas eden anayasa değişikliği ile birlikte cumhurbaşkanlığı 

seçimi de yapılmıştı.  

TBMM cumhurbaşkanlığı seçimi için nitelikli bir çoğunluk 

öngörmemişti. Nisab-ı Müzakere Kanunu’nda düzenlenen kurallar 

dairesinde salt çoğunlukla toplanıp toplantıya katılanların basit çoğunluğu ile 

cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmıştır. İçinde muhalefetinde barındığı bu 2. 

TBMM, 287 milletvekiline sahipti ancak toplantıya sadece 158 milletvekili 

katılmıştı. Toplantıya katılan milletvekilleri oy birliği ile Mustafa Kemal 

Atatürk’ü cumhurbaşkanı seçmişlerdir
296

.  

129 milletvekili ise cumhuriyeti ilan eden ve 1. Cumhurbaşkanını seçen 

toplantıya katılmamışlardı. Katılmayanların içlerinde cumhuriyetin ilanına 

muhalif olduğu bilinen kimi İstanbul milletvekillerinin de bulunduğu tahmin 

edilebilirse de katılmayan milletvekili oranının yüksekliğinin Atatürk’ün 

cumhurbaşkanlığına bilinçli bir muhalefet olarak nitelemek için yeterli bir 

veriye sahip bulunmamaktayız.  

Bu seçimden bir yıl kadar sonra 1924 Anayasası yürürlüğe girmiş ve 

Anayasa’ya göre Meclis’in her yeni dönemi için cumhurbaşkanlığı seçimleri 

basit çoğunlukla yenilenmiştir. Atatürk üç dönem daha 1927, 31 ve 35’de 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Tüm bu seçimlerde nitelikli çoğunluk 

aranmamışsa da toplantıya katılanların oybirliği ile seçim olmuştur.  

Atatürk’ün vefatını takiben tek parti dönemi boyunca yapılan 38, 39 ve 

43 seçimlerinde de İsmet İnönü toplantıya katılanların oybirliği ile ya da 

oybirliği sayılabilecek çoğunluklarla cumhurbaşkanı seçilmiştir. Oybirliği ya 

da buna çok yakın(1-2 oy farkla) oylarla seçim çok partili hayata geçilen 

1946 yılında sona ermiştir
297

.  

Gerek 1921 Anayasası gerekse de 1924 Anayasası cumhurbaşkanı 

adaylarının milletvekili olmak dışında, özel bir takım niteliklere sahip 

olmasını şart koşmamıştır. Bu dönemde Cumhurbaşkanlarının seçilmekle 

milletvekilliği sona ermemektedir. Yalnızca 1924 Anayasası’nın 32. maddesi 

uyarınca meclis tartışma ve görüşmelerine katılamamakta, oy 

verememektedirler.  

                                                             
296 Akın, Gaziden Günümüze…, sy. 11. 
297 Ibid, sy. 10. 
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Anayasaya baktığımız zaman hükümetin siyaseten sorumlu olduğu, 

cumhurbaşkanının da büyük ölçüde törensel bir konumda tasarlandığı 

görebiliriz. Her ne kadar gerek gördüğünde bakanlar kuruluna başkanlık 

edebileceği öngörülmüşse de tüm kararlarının hükümet tarafından 

imzalanması, hükümetin kuruluşunda açıkça meclis çoğunluğunun tercihinin 

belirleyici olması (göreve başlarken güvenoyu), Cumhurbaşkanlığı 

ödeneğinin Meclis’in özel bir kanunla belirlemesi, her yasama döneminde 

Cumhurbaşkanı seçiminin de yenilenmesi gibi sebeplerle aslında 

cumhurbaşkanına siyasi değil sosyal bir iktidar alanı bırakıldığı açıktır.  

Atatürk ve İnönü’nün özel konumları, kurtuluş savaşındaki liderlikleri 

ve tek parti yönetimi ile açıklanabilir. Ancak bu özel konum yine de hiçbir 

surette yetki çatışması yaşanmadığı anlamına gelmemektedir.  

Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İnönü’nün başbakanlığı süresince bu 

çatışmalar değişik alanlarda kendini göstermiştir. Başbakan İnönü’ye 

sorulmaksızın bazı bakanların görevden alınması, İnönü’nün Atatürk’e 

nazaran daha devletçi bir politikadan yana olması ve Hatay sorunu temel 

anlaşmazlık alanlarıydı
298

. Özellikle hükümetin yapısına yönelik 

müdahalelerin Başbakan İnönü’de, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin sınırına 

ilişkin ciddi tepkilere yol açtığı bilinmektedir
299

. Bu çatışmaların sonucu 

İnönü Başbakanlıktan istifa ederek, Atatürk’ün vefatına dek sürecek siyasi 

inzivasına çekilmiştir. Bu dönemde Bayar, Atatürk’ün Başbakanı olarak 

görev yapmıştır.  

Atatürk’ün vefatı ile birlikte kimin cumhurbaşkanı olacağı tartışmaları 

başlamış; çeşitli muhtemel adaylar arasında Meclis Başkanı Abdülhalik 

Renda, Fevzi Çakmak, Ali Fethi Okyar, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir, 

Rauf Orbay sayılmıştı. Tartışmalar, Celal Bayar’ın başkanlığındaki CHP 

Meclis Grup toplantısında her hangi bir aday gösterilmeden 

milletvekillerinin gizli oyla bir aday adı yazmaları istenmek suretiyle 

sonlandırılmıştır. Serbest bırakılan grup 323 milletvekili ile toplanıp 322 

oyla İnönü’yü aday olarak belirledi. Müteakiben yapılan TBMM Genel 

Kurul toplantısında da oybirliği sayılabilecek bir oranla (348/1) ile İnönü, 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 2. Cumhurbaşkanı seçildi
300

.  

                                                             
298 Koçak, Siyasal Tarih, sy. 157-158. 
299 Akın, Gaziden…, sy. 13. 
300 Koçak, Siyasi Tarih…, sy. 163. 
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 Nasıl olup da siyaseten tasfiye edilmiş görünen ve son günlerinde 

Atatürk’le anlaşamadığı bilinen İnönü, onun ardından Cumhurbaşkanlığına 

seçilmiştir? Kimi yazarlar bu sonucu Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup üst 

düzey bir generaller kliğinin Celal Bayar ve Fevzi Çakmak’ı evet demeye 

ikna etmesi olarak değerlendirmektedirler
301

. Ordu bastırmış İnönü’ye 

Cumhurbaşkanlığı yolu açılmıştır
302

.  

Cumhurbaşkanı seçilen İnönü, hükümeti kurma görevini Atatürk’ün son 

Başbakanı Bayar’a vermiştir. Aslında bu bir geçiş dönemiydi. 1939’da 

seçimlerin yenilenmesi kararı alınmış ve Bayar hükümeti de istifa etmek 

zorunda kalmıştır. 

Böylece Milli Şef dönemi başlamış; İnönü, aslında yetkisi dâhilinde 

olmamasına rağmen hükümeti ve yeni TBMM üyelerini fiilen belirleyerek 

siyasi rakiplerini elimine etmiş, bir önceki dönemin küskünlerini ise 

kucaklama yoluna gitmişti.  

1939 yılına gelindiğinde, İnönü’nün siyasi iklimi şekillendirdiğini, çok 

partili hayata geçişi de hedefler arasına aldığını gözlüyoruz. Bunu takip eden 

II: Dünya savaşı yılları devlet parti bütünleşmesinin, ağır ekonomik koşullar 

altında ve Milli Şef İnönü önderliğinde yaşandığı yıllar olmuştur. Savaşın 

bitimi ile birlikte çok partili hayata söz verildiği gibi geçilmiş ve ilk çok 

partili seçimler her ne kadar serbest ya da demokratik kabul edilemeseler de 

1946 yılında yapılmıştı.  

1946 yılına kadar tek parti kontrolündeki muhalefetsiz yasama ve 

yürütme ilişkileri (1930’da Serbest Fırka’nın kendi varlığına son vermesi 

sonrası fiilen, 1938 Cemiyetler Kanunu ile parti kurma için izin sisteminin 

gelmesiyle hukuken tek parti uygulaması vardı) parlamenter sisteme bir 

hayli uzaktır. 1924 Anayasası’nın öngördüğü parlamenter sisteme ana 

karakterini verecek olan çok partili bir yapıdır. 1946 yılına dek yaşanan 

dönemler hükümet sistemi tartışmalarına kaynaklık edebilecek durumda 

değildir.   

1946 sonrası ise Anayasa ve siyasi yapı, kontrol ve denge 

mekanizmaları bulunmayan, çoğunlukçu bir tür parlamenter sisteme hayat 

vermiştir. Bu bakımdan 1946 seçimlerinden, iktidarın el değiştireceği 1950 

                                                             
301 H. Özdemir, Devlet Krizi T.C. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri, Afa yay, İstanbul, 1989, sy. 
68. 
302 Ibid, sy 76. 
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seçimlerine değin geçen zaman bir geçiş dönemi olmuştur. Bu sürecin bizim 

bakımımızdan en ilginç yanı muhalefetin, ilk defa olarak serbest olmayan 

seçim sürecine bağlı olarak oluşan (1946 seçimleri) Meclis’in siyasi 

meşruiyetini sorgulaması ve seçilen Cumhurbaşkanını (İnönü) da gayrimeşru 

ilan etmesidir
303

.  

Yargı denetiminden yoksun olarak ve açık oy gizli sayım döküm 

kuralına bağlı kalınarak yapılan bu seçim muhalefet partilerinin itirazlarına 

yol açmıştı. Seçim sürecinin iktidarın kontrolündeki idari makamlar 

tarafından yürütülmesi kaçınılmaz biçimde seçimlerin serbest olmasını 

engellemişti. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bir başka ilk daha 

gerçekleşmiş, cumhurbaşkanlığı seçimi ilk defa farklı adaylar arasında geçen 

bir yarış olmuştu. CHP adayı Genel Başkan İsmet İnönü’nün karşına, 

Demokrat Parti (DP) Fevzi Çakmak’ı çıkarmıştı. İnönü 388’e karşı 50 oyla 

seçimi kazanmıştı
304

.  

Çok partili hayata geçilmesiyle birlikte devlet başkanının aynı zamanda 

iktidar partisinin de genel başkanı olması sorun yaratmaya başlamıştır. 1924 

Anayasası’na göre cumhurbaşkanının siyasi parti üyesi ya da genel başkanı 

olması yasaklanmış değildi, siyasi olarak tarafsızlık öngörülmüş değildi, tam 

tersine her bir yasama döneminde (4 yılda bir) cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinin de yenilenecek olması, bir kişinin birden fazla cumhurbaşkanı 

seçilebilmesi cumhurbaşkanlarının siyasallaşmasına yol açıcı nitelikteydi.  

Nitekim 1946 seçimlerinden sonra muhalefetin ilk talebi 

Cumhurbaşkanının ve idari teşkilatın tarafsızlığı olmuştu
305

. Demokrat 

Parti’nin birinci büyük kongresinde ilan edilen partinin ana davaları arasında 

devlet başkanlığı ile parti başkanlığının bir kişide birleşmemesi de yer 

almaktadır
306

.  

Bu tepkilere tamamen duyarsız kalamayan Cumhurbaşkanı İnönü, parti 

iç yönetiminde yeniden yapılanmaya giderek Cumhurbaşkanı kaldığı sürece 

CHP Genel Başkanlığına dair yetkilerini Genel Başkan Vekiline devretme 

yoluna gitmiştir
307

. Öte yandan İnönü’nün son dönem Cumhurbaşkanlığı’nın 

da tarafsızlık içinde geçmediğini tahmin etmek güç değildir.  

                                                             
303 C. Arcayürek, 11 Cumhurbaşkanı 11 Öykü Çankaya (1923-1980), İstanbul, 2010, sy. 98. 
304 Akın, Gaziden …, sy. 54. 
305 Ibid, sy. 55. 
306 O. Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi ve 1961 Anayasası, 2. Bası, Yenilik Yay, 
İstanbul, 1973, sy. 104. 
307 Akın, Gaziden…sy 56. 
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Her ne kadar Cumhurbaşkanı muhalefet partisinin tazyikleri altında 

tarafsızlığa doğru yönelmişse de parti içi dizginleri hiçbir zaman elinden 

bırakmış değildi
308

. Cumhurbaşkanlığı döneminde hükümeti kurmakla 

görevlendirdiği isimler de parti liderliği konusunda ona rakip olabilecek 

güçlü isimler olmamıştı. 

 Aslında 1924 Anayasası, cumhurbaşkanının tarafsızlığını öngörmese 

de onu siyasi iktidarın merkezine de koymamıştı. Diğer bir değişle, siyasi 

iktidarı belirleyen konumda olması istenmese de Meclis çoğunluğundan 

bağımsızlığı konusunu es geçilmişti. Anayasa, bir yandan Cumhurbaşkanının 

Meclis tartışmalarına katılamayacağı, oy kullanamayacağı hükmünü 

getirmiş; bir yandan da seçimi ve Anayasal konumu bakımından siyaseten 

bağımsız ve tarafsız olmasını sağlayacak mekanizmaları ihmal etmişti.  

Anayasal bakımdan açık olan şudur ki; Cumhurbaşkanı seçilebilmek 

için parti desteği şarttır ve bu destek korunduğu sürece tekrar seçilebilmek 

mümkündür. Ancak cumhurbaşkanlarının günlük siyaset içinde olması da 

istenmemiştir. Siyasi iktidarın merkezinde yasama çoğunluğu ile 

desteklediği başbakan ve kabinesi vardır.  

1946-1950 İnönü döneminin sonraki yıllarda belirecek ve muhaliflerce 

daima dillendirilecek anayasa sorunlarından bizce en önemlilerinden birinin 

ilk işaretini vermiştir: Anayasal kuralların tam tersini teşvik eden yapısı 

karşısında cumhurbaşkanının tarafsızlığı ve Meclis çoğunluğundan 

bağımsızlığı.  

3. Çok Partili Parlamenter Sisteme Geçiş:  Bayar’ın 

Cumhurbaşkanı Seçilmesi 

1950 seçimlerinde Demokrat Parti ezici bir çoğunlukla iktidara 

tırmandıktan sonra hükümet sistemi ve cumhurbaşkanlığı kurumu çok partili 

hayatta değişik bir ışık altında şekillenmeye başlayacaktır. Anayasa’nın 

siyasi iktidarı (çoğunluğu) sınırlandırma, kontrol ve denge mekanizmaları 

yaratmadaki başarısızlığı, demokrasi deneyimi yok denecek kadar az olan bu 

topraklarda pek çok bunalıma kapı açacaktır. Cumhurbaşkanlığı da bu 

meselelerden birisidir.  

1950-54, 1954-57 ve 1957-60 dönemleri arasında Bayar 3 defa 

cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. Bu dönemlerin Cumhurbaşkanlığı 

                                                             
308 Ibid, sy. 55-56; Aldıkaçtı, Anayasa.., sy. 112. 
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bakımından en önemli özelliği; Demokrat Parti’nin, muhalefetteyken talep 

ettiği cumhurbaşkanının tarafsız olması gereğini, şeklen parti genel başkanı 

olamamaya indirgemiş olmasıdır. Tarafsızlık içi doldurulmuş, güvenceli bir 

kural olamamış ve bu siyasi hayatta sıkıntı yaratmıştır. Ancak anayasal 

kuralların eksikliğine rağmen çok partili hayatta parlamenter sistemin temel 

mantığı açıkça kendini belli etmiş; cumhurbaşkanının siyaseten sembolik ve 

tarafsız olması gerektiği fikri kabul görmüş ve aksak da olsa işlemeye 

çalışmıştır.  

Bayar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden önce de Demokrat Parti 

cephesinde kimin cumhurbaşkanı olması gerektiği bir müddet tartışılmıştır. 

Kimi kesimler hararetle Bayar’ı isterken kimileri de parti liderini bu mevkie 

çıkarmakta çeşitli sebeplerle tereddüt göstermiştir
309

. Bu sebepler arasında 

cumhurbaşkanının tarafsız ve sembolik bir konumda bulunması gerektiğine 

duyulan inanç ve Bayar’ı daha aktif görme isteği de vardır
310

.  

Demokrat Parti’nin ilke kararları ve parti tüzüğü gereğince, seçilmesi 

halinde Bayar’ın genel başkanlıktan çekileceği bilinmektedir. Bu durum 

karşısında Demokrat Parti TBMM grubunun ilk eğilimi Bayar’ın hükümetin 

ve partinin başında kalması iken, cumhurbaşkanlığına getirilmesi fikri 

güçlenerek galip çıkmıştır
311

. Bu değişimde genel merkezden gelen 

telkinlerin etkili olduğu düşünülebilir
312

. Nitekim basında Celal Bayar’ın 

zorlu muhalefet yıllarından yorgun çıktığı, bu sebeple cumhurbaşkanlığı 

makamına çıkmayı kabul ettiği söylenmiştir
313

.  

Sebep ne olursa olsun Bayar’ın Çankaya’ya çıkışı CHP tarafından da 

örtülü olarak desteklenmişti. Liderlerinin Çankaya’ya gönderilmesinin 

Demokrat Partiyi zayıflatacağı düşünülmüştü
314

. 

Bu esnada çok partili hayata geçişle birlikte belli aralıklarla 

tekrarlanacak bir söylem ilk defa ortaya atılmıştır: cumhurbaşkanın halk 

tarafından seçilmesi. Meclis’in cumhurbaşkanı seçmesi halinde yeni 

cumhurbaşkanının Demokrat Partili olacağı anlaşılınca, İnönü’nün şansının 

arttıracağını düşünerek CHP’li bir gazeteci olan Ethem İzzet Benice 

                                                             
309 Detaylı bilgi için bkz: Özdemir, Devlet…, sy. 80-83. 
310 DP Muğla milletvekili Nadir Nadi’nin bu yöndeki görüşleri için bkz: Ibid, sy 81. 
311 Ibid, sy. 86. 
312  Arcayürek,  On bir Cumhurbaşkanı…, sy. 124. 
313 N. Sadak’ın yorumu için bkz:  Özdemir, Devlet…, sy. 86. 
314  Özdemir, Devlet …, sy. 86. 
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cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi önerisini ortaya atmıştır
315

. 

Ancak bu öneriye o tarihlerde pek de fazla itibar gösterilmemiştir.  

Bayar, 22 Mayıs 1950’de 453 milletvekilinin katılımı ile yapılan 

seçimde 387 oy alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü cumhurbaşkanı 

olmuştur. Bu seçimde İsmet İnönü’ye 64 (CHP grubunun oyları) ve eski 

Yargıtay Başkanı, Demokrat Parti milletvekili Halil Özyörük’e de 1 oy 

çıkmıştır. Bir oy da çekimser kalmıştır.  

Seçim üzerine Bayar, partisinden istifa etmiş, hükümeti de partisini de 

Adnan Menderes’e teslim etmiştir. Cumhurbaşkanı’nın şeklen partiden istifa 

etmiş olmasının onu gerçekten tarafsız yapmaya yetmeyeceği açıktır. 

Tarafsızlık artık iktidar partisinin bir sorunu değildir ve geçmişte savunulan 

düşünceler önemini yitirmiş gözükmektedir. Nitekim Bayar’ın partisi ile 

bağlarını kesmediği, yakından ilgilenmeye devam ettiği
316

 hatta muhalefeti 

sindirmek girişimlerinin içinde yer aldığı, kimi direktifler verdiği ifade 

edilmiştir
317

. Nitekim Bayar da 1924 Anayasası boyunca görev yapan diğer 

cumhurbaşkanları gibi hiçbir kanunu bir daha görüşülmek üzere Meclise geri 

yollamadı
318

.  

Bu dönemin belirgin özelliği Cumhurbaşkanının daha önce kendisinin 

talep etmekte olduğu tarafsızlıktan yoksun oluşudur. Bu durum 1924 

Anayasasının çok partili hayatta iktidarı sınırlayacak kontrol ve denge 

mekanizmalarından yoksun olması ile yakından ilgilidir. Anayasa 

cumhurbaşkanlığı makamını partiler üstü bir hakem olarak kurgulamamıştır. 

Millet egemenliğine dayalı olarak ortaya çıkan iktidarı sınırlama ya da 

dengeleme gibi bir sorunsalın da düşünülmediği anlaşılmaktadır. 1924 

Anayasasının yapılış yıllarının temel dinamiğinin ulusal egemenlik ilkesi ile 

beslenen devrimcilik olduğu hatırlanırsa, iktidarı sınırlama düşüncesinin 

bulunmayışı o kadar da yadırganacak bir sonuç değildir. Ancak çok partili 

hayat, siyasi ve bireysel özgürlüklerin yeşermesi artık bu türden sınırlamaları 

gerektiriyordu.  

1924 Anayasası, kuvvetler ayrılığı, anayasa yargısı, yargıç güvenceleri, 

sosyal haklar gibi pek çok yönden eksiklikler taşımaktaydı. Bu tabloya 

                                                             
315 Ibid, sy. 84. 
316 F. Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., İstanbul, 2006, 
sy. 133. 
317  Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun …, sy 112. 
318 H. N. Kubalı, Türk Esas Teşkilat Hukuku Dersleri, Tan Matbaası, İstanbul, 1960, sy. 198. 
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paralel olarak da cumhurbaşkanlarının gerçekten yürütme içinde durdurucu 

dengeleyici rol oynaması beklenmiyordu. Her ne kadar cumhurbaşkanlarının 

parti üyelikleri yasaklanmıyorduysa da TBMM üyelikleri askıya alınıyordu. 

Görev süreleri de içinden çıktıkları ve kendini seçen Meclis’in görev süresi 

ile aynıydı. Tekrar seçilebilmek de bir sonraki dönem parlamentosunun 

iradesi ile mümkün olabiliyordu ki bu da parti çoğunluğunun seçimi 

anlamına geliyordu.  

4. 1960 Askeri Müdahalesi Sonrası 1961 Anayasasında 

Cumhurbaşkanlığı Kurumu 

1960 yılına gelindiğinde Bayar, üçüncü ve son dönem 

cumhurbaşkanlığı görevini yerine getiriyordu. Ancak görev süresini 

tamamlayamadan meydana gelen askeri darbe neticesinde makamından 

uzaklaştırılmıştır.  

27 Mayıs 1960 sabahı ihtilale uyanan Bayar, o sabah Çankaya 

Köşkü’ne başlarındaki yüksek rütbeli subayla birlikte gelen bir grup asker 

tarafından makamından uzaklaştırılarak götürüldü. Daha sonra anılarında 

Bayar, cebindeki revolverini (tabancasını) kullanarak önce karşısındaki 

subayları sonrada kendisini vurmayı düşündüğünü, ancak son anda 

vazgeçerek yalnızca kendisini öldürmek amacıyla silahını şakağına 

dayadığını anlatır. Fakat subaylardan biri atik davranarak 

Cumhurbaşkanı’nın üzerine atılmış, silahını elinden kapmıştır
319

.  

Böylece Cumhurbaşkanı’nın iradesi hilafına boşaltılan 

cumhurbaşkanlığı makamı, ara dönemde hazırlatılarak halkoyuyla kabul 

edilen 1961 Anayasası uyarınca yapılacak yeni seçimler sonucu seçilen 

TBMM Genel Kurulu tarafından doldurulacaktır.  

9 Temmuz 1961 günü halk oylamasında % 61.5 evet oyuyla kabul 

edilen yeni Anayasa gereği yeni cumhurbaşkanının da TBMM’de seçilmesi 

gerekiyordu. 1961 Anayasası cumhurbaşkanının TBMM tarafından seçilmesi 

usulüne dokunmamakla birlikte, cumhurbaşkanının görev süresi, seçilme 

yeterliliği, (kısmen) yetkileri gibi hususlarda önemli değişikliklere gitmişti. 

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi 1924 Anayasası parlamenter sistemin 

ruhuna uygun olarak siyasi iktidar kullanmayan sembolik bir 

cumhurbaşkanlığı makamı öngörüyordu. Ancak bu cumhurbaşkanının 

                                                             
319  Arcayürek, On bir Cumhurbaşkanı…, sy 134. 
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tarafsız olması ya da bir hakem konumunda bulunması düşünülmüş olmadığı 

gibi yeri gelince Meclis çoğunluğundan bağımsız şekilde onlara karşı kontrol 

ve denge yetkileri kullanması da beklenmiyordu.  

TBMM üyeleri arasından bir seçim dönemi için seçilen ve yemin 

ettikten sonra üyeliği askıda bulunan (sona ermeyen) Cumhurbaşkanı, 

Anayasanın 32. maddesi gereğince Meclis tartışma ve görüşmelerine 

katılamaz, oy veremezdi. Ancak Cumhurbaşkanı seçilmekle birlikte TBMM 

üyeliğinin sona ereceğine dair de her hangi bir hüküm bulunmamaktaydı.  

1924 AY 41. maddede cumhurbaşkanının cezai bakımdan görevine 

ilişkin olarak yalnızca vatan hainliğinden TBMM’ye karşı sorumlu olacağı 

belirtildikten sonra şahsi konularda milletvekili dokunulmazlığına ilişkin 

kural gereğince suçlandırılabileceği belirtilmişti. Cumhurbaşkanının 

milletvekilliğinin Anayasaya göre sona ermediği
320

, askıda bulunduğu 

düşünüldüğünde varılan çözüm oldukça tutarlı gözükmektedir. 

 Ayrıca (AY md. 39) Cumhurbaşkanının çıkaracağı bütün kararların 

başbakan ve ilgili bakanca imzalanmaları gerekiyordu. Bu kararlardan 

doğacak siyasi sorumlulukta imzalayan başbakan ve bakanda olacaktı.  

Yukarıdaki anayasal tablo 1961 Anayasasında cumhurbaşkanın aktif 

siyasi güç kullanamaması bakımından değişmemekle birlikte; tarafsızlığını 

sağlamaya yönelik ek güvenceler barındırmaktadır. Yeni Anayasa md. 

95/son açıkça cumhurbaşkanı seçilen TBMM üyesinin parti ve Meclis 

üyeliğinin sona ereceğini ifade etmekteydi. Bir önceki Anayasa’ya göre bir 

seçim dönemi için ve basit çoğunlukla seçilen; dolayısı ile parti 

çoğunluklarına tabi, onlarla özdeş görünen cumhurbaşkanı, bundan böyle 

yedi yıl için üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunca (ilk iki turda) ya da salt 

çoğunluğunca (diğer turlarda salt çoğunluk aranacaktı) kendi üyeleri içinden, 

gizli oyla ve yedi yıl için seçilecektir. Bu demektir ki; basit parti 

çoğunlukları kendi dönemlerinin cumhurbaşkanını parti disiplini içerisinde 

artık seçip çıkaramayacaktır.  

Cumhurbaşkanları, görev süreleri Millet Meclisi’nin 4 yıllık ve (iki 

yılda bir üçte biri yenilenen) Senato’nun 6 yıllık görev süresinden fazla 

                                                             
320 1924 Anayasasının 32. Maddesi Cumhurbaşkanının bu görevde kaldıkça Meclis tartışma 
ve görüşmelerine katılamayacağını ve oy kullanamayacağını belirtmekteydi. Bu hükmün 
mefhumu muhalifi Cumhurbaşkanının üyeliğinin aslında askıda olduğu, sona ermediği, bu 
konumdan ayrıldığı anda da tekrar oy kullanıp, tartışmalar katılabileceğidir. 



 382 

olduğu için kendilerini seçmemiş yasama dönemi çoğunluklarıyla da 

çalışacaklardır. Bunun yanında bir kimsenin iki defa üst üste Cumhurbaşkanı 

seçilemeyeceği de belirtilmiş böylece görevdeki cumhurbaşkanının 

seçilebilmek için parlamento çoğunluklarına tavizler vermesinin önü 

alınmak istenmiştir.  

Görev süresi ve iki kere üst üste seçilememenin cumhurbaşkanlarını 

bağımsızlaştırıcı etki yapması beklenirken, seçilecekleri çoğunluğun nitelikli 

olmasının ve gizli oy kullanmasının da onları Ulus’un tümünün 

cumhurbaşkanı yapacağı umulmaktaydı.  

1961 Anayasası’nın Cumhurbaşkanı için inşa ettiği bu tarafsızlık 

konumu, 1924 Anayasası’nda bulunmayan kimi yetkilerle ile desteklenerek 

hakemlik rolü de verilmek istenmiştir. Bu yetkilerden ilki, Millet Meclisi 

seçimlerinin cumhurbaşkanınca yenilenmesidir. Kullanılması son derece güç 

(onsekiz aylık bir süre içinde bakanlar kurulunun güvensizlik oyu neticesi 

düşmüş olması ve üçüncü defa güvensizlik oyu verilmesi üzerine başbakanın 

talebine ve Millet Meclisi ve Senato Başkanlarına danışılması) şartlara tabi 

kılınarak adeta baştan etkisizleştirilmiştir. 

Her ne kadar bu yetki özü itibariyle yasama içinden istikrarlı 

hükümetler çıkmaması halinde seçime gidilmesini sağlamaya yönelik bir 

denge yetkisi olsa da kullanılmasının bu denli güç şartlara bağlı kılınması 

kendisinden beklenebilecek faydayı daha baştan güçleştirmiştir. Nitekim 

1961-1980 döneminde hükümetlerin ortalama ömrünün çok düşmesi ve 

siyasi istikrarsızlığın yüksek olmasına rağmen AY. 108. maddeden 

kaynaklanan bu yetki hiç kullanılamamıştır.  

Bu noktada şunu da belirtmek gerekir ki; seçimlerin yenilenmesi yetkisi 

başbakanın isteği ile kullanılması mümkün olan bir yetkidir. Parlamenter 

sistemlerde meclis çoğunluğunun desteği olmadan hükümet edebilmek 

mümkün olmadığından bu çoğunluk ile hükümet arasında organik ve 

fonksiyonel füzyon bulunmaktadır. 1961 Anayasası’nda tıpkı 1924 

Anayasası’nda olduğu gibi yasama organı her hangi bir özel yeter sayı 

olmadan normal karar yeter sayısı ile kendi seçimlerini yenileme kararı 

alabilmektedir. Dolayısıyla da başbakanlar hâkim oldukları çoğunlukları 

harekete geçirerek erken seçime girmek istediklerinde bunu başarabilecek 

imkâna sahiptirler. Oysa Britanya, Avusturalya, Kanada gibi Westminister 

modeline sahip birçok parlamenter sistemde, İsveç gibi çok partili 
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(mutabakat) modeli bir parlamenter sistemde, Almanya gibi sınırlandırılmış 

modele sahip bir parlamenter sistemde de yasama organı kendi seçimlerini 

yenileme kararı alamamaktadır. Bu gibi ülkelerde devlet başkanları çeşitli 

koşullara bağlı olarak (Norveç, Almanya) yahut olmadan başbakanın talebi 

üzerine (Westminister modeli) bu yetkiyi kullanabilmektedirler. Bu 

ülkelerde yürütmenin erken seçim mekanizmasını harekete geçirme yetkisi, 

sistemin esnekliğini sağlayacak şekilde tekelleştiğinden parlamenter sistemin 

bir kurucu unsuru olabilmektedir. 

 Bizde ise bu yetkiyi dayandığı parlamento çoğunluğuna aldırabilecek 

olan hükümet başkanlarının elinde aynı güç zaten mevcuttur. Nitekim bu 

yetkinin Cumhurbaşkanına hiç tanınmadığı 1924 Anayasası ve kullanılması 

çok güç şartlara bağlandığı 1961 Anayasası dönemlerinde, ilki 1957 ikincisi 

1977’de parlamento çoğunlukları dönemin hükümetlerinin inisiyatifi 

doğrultusunda erken seçim kararı almışlardır. Bu durum bize parlamenter 

sistemlere özgü esnekliğin her iki Anayasa’da da aslında mevcut olduğunu 

göstermektedir.  

Bu şartlar altında cumhurbaşkanına hükümet kurulamaması 

durumlarında yahut hükümetsiz kalma tehlikesiyle sıklıkla karşılaşılan 

hallerde verilecek tıkanıklık açıcı yahut sistemi işletmeye yönelik yetkiler, 

parlamenter sistemin kurucu özelliklerinden olmayıp daha ziyade 

parlamenter sistemi nitelemeye yarayacak (alt tiplere dönük) türden 

yetkilerdir. Aklileştirilmiş (rasyonelleştirilmiş) olarak isimlendirilen 

parlamenter sistemlerde karşımıza çıkmaktadırlar
321

. Parlamentolardaki 

bölünmüş parti çoğunlukları karşısında, parti yapısından kaynaklanan kriz 

hallerine çözüm olarak düşünülmüşlerdir. Örneğin; 1982 Anayasasının 116. 

maddesinde Cumhurbaşkanına tanınan benzer ancak çok daha fonksiyonel 

olan yetki rasyonelleştirilmiş parlamentarizmin bu Anayasadaki varlığına 

kanıt olarak kabul görmüştür
322

.  

1961 Anayasası’nda cumhurbaşkanlarına, 1924 Anayasası’nda olmayan 

ve tarafsız konumları sebebiyle verilmiş olan başka yetkiler de mevcuttur. 

Bunlar, Askeri Yargıtay üyelerini, Askeri Yargıtay Genel Kurulu’nun 

göstereceği adaylar arasından atamak; Anayasa Mahkemesi’ne iki asil üye 

                                                             
321 Aklileştirilmiş (rasyonelleştirilmiş) parlamenter sistem tanımı ve karşılaştırmalı örnekler 
için bkz: E. Teziç, Anayasa Hukuku, 11. Bası, Beta Yay, İstanbul, sy. 424-427. 
322 E. Özbudun, Türk Anayasa Hukuku, &. Bası, Anakara, 2000, sy. 340. 
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seçmek; kanunların Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle Anayasa Mahkemesi’ne 

iptal davası açmak; Cumhuriyet Senatosu’na onbeş üye seçmektir.  

İlave olarak, 1924 Anayasası’nda bulunmasına rağmen hiç 

kullanılmayan kanunların bir daha görüşülmek üzere TBMM’ye iade 

edilmesi yetkisi de bu dönemde kullanılmaya başlanmıştır
323

.  

Bu yetkilerin tümü tarafsız bir kontrol mercii olma konumunu 

pekiştirici nitelikte yetkilerdir. Öte yandan bu dönemde kamuoyunun 

tümünün cumhurbaşkanlarını tarafsız kontrol makamları olarak 

algılamadıklarını, Cumhurbaşkanı Gürsel’in bir daha görüşülmek üzere geri 

gönderdiği kanunları ve yargısal atamaları tek imzalı Cumhurbaşkanlığı 

kararnamesi ile yapması üzerine patlak veren hukuki tartışmadan 

anlıyoruz
324

. 

Cumhurbaşkanlarının söz konusu yetkileri karşı imza kuralına 

uymaksızın tek başına kullanma yoluna gitmeleri hukukçuların bir kısmı 

tarafından ciddi eleştiri konusu yapılmıştır. Karşı çıkanlarca, Anayasa’daki 

karşı imza kuralının istisna olmadan belirtilmiş olması, Cumhurbaşkanının 

siyasi sorumsuzluğu ve “siyasi partiler arasında çıkacak uyuşmazlıklarda” 

hakem rolü oynaması için kendisine tarafsızlık tanınması gerektiği oysa tek 

başına yetki kullanmaya başlayınca böyle kalamayacak olması gibi 

gerekçeler ileri sürülmüştür
325

.  

Öte yandan bahsi geçen atama yetkileri yargıya ilişkin olup, geri 

gönderme ve Anayasa Mahkemesine dava açma yetkisi de yasama gücünün 

kullanımını etkileyecek yetkilerdir. Yürütme yetkilerinin kullanımına ilişkin 

değillerdir. Siyasi çoğunluğun tercihlerinden bağımsız, siyasi iktidarı kontrol 

ve durdurma amaçlı yahut iktidarın nüfuz etmesini istemedikleri yargısal 

organların bağımsızlığını sağlama amaçlıdırlar. Dolayısıyla da yürütmeye 

ilişkin olmayan söz konusu yetkilerin tek başına kullanılması Anayasanın 

getirmeyi arzu ettiği hükümet sisteminin de ruhuna daha uygundur.  

Bu noktada belirtmek gerekir ki; bütünüyle bakıldığında 1961 

Anayasası’nın öngördüğü parlamenter sistem modeli, çoğunlukçu 

                                                             
323  Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi …, sy. 317. 
324 Tartışmanın taraflarının görüşleri için bkz.  Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun 
Gelişmesi…, 316-334.; M. Soysal, Anayasaya Giriş, Sevinç matbaası, Anakara, 1968, sy. 
208-209. 
325 Aldıkaçtı, Anayasa Hukukumuzun Gelişmesi, sy. 324. 
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Westminister (İngiliz) tipinden ziyade siyasi iktidarı özerk anayasal 

kurumlar eliyle sınırlayarak denetleyen ve dengeleyen (sınırlandırılmış 

parlamentarizm) Alman modeline yakındır
326

.  

Bu noktada 1961 modeli, kuvvetler ayrılığı getirmeyen (kuvvetler 

birliği-görevler ayrılığı AY 4, 5 ve 7. md), çoğunluğun gücünü denetleme 

amaçlı parlamento dışında her hangi bir kurumsal/ anayasal kontrol makamı 

öngörmeyen 1924 Anayasası’nın çoğunlukçu anlayışında esaslı bir 

düzeltmeye gitmiştir.  

1924 Anayasası’nın parlamentonun üstünlüğü (sovereignty of the 

parliament) üzerine kurulu Westminister (İngiliz) tipi bir parlamenter 

sisteme yakın bir yapıda olduğunu belirtmiştik. Burada eklemeliyiz ki, 

Westminister sisteminde gereken kontrol ve denge, siyasi olarak iktidar 

muhalefet ilişkileri ile sağlanmaktadır. İktidarın iki parti arasında düzenli 

aralıklarla el değiştirmesi siyasi hayata denge getirmektedir. Ancak bizde 

çok partili hayat, 1950 sonrası listeli çoğunluk sisteminin de etkisi ile 

hegemonyacı bir hakim parti yapısını ortaya çıkarmıştır. DP iktidarının 

sürekliliği hem siyasi dengeyi ortadan kaldırmış hem de bir sonraki seçimde 

bir başka partinin gelerek yapılanları denetleyemeyecek olması siyasi 

kontrolü imkânsız kılmıştı. Bu yüzden benzer anayasal modeller farklı parti 

yapıları içerisinde demokrasi yönünden hiç de benzer olmayan sonuçlara 

hizmet etmiştir.  

1961 Anayasa koyucusu, bu gerçeğin de etkisi ile sistemin kontrol ve 

denge unsurlarını özerk, siyaseten bağımsız ve tarafsız anayasal kurumlarda 

aramıştır.  

Her iki Anayasamızda cumhurbaşkanlarına biçilen roller ve verilen 

konumlardaki farklılık, tercih edilen değişik parlamentarizm türlerine paralel 

görülmelidir. Ancak neticede hiç birinde verilen yetkilerin derecesi 

parlamenter sistemin temel mantığını bozacak ya da zorlayacak düzeye 

varmış değildir.   

Kimlerin Cumhurbaşkanı seçilebileceğine gelince, bu konuda 1924 

Anayasası’nın, cumhurbaşkanının TBMM üyesi olması kuralı 1961 

Anayasası’nda da devam ettirilmiş ancak yeni Anayasa, milletvekili seçilme 

yeterliliğini Cumhurbaşkanlığı için yeterli görmemiştir. 

                                                             
326 Bu sınıflandırmalar için bkz:  Özsoy, Başkanlı Parlamenter Sistem, sy. 34-42. 
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Cumhurbaşkanlarının, tıpkı Senato üyeleri gibi (otuz değil) kırk yaşını 

doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış (okuma yazma bilen değil) üyeler 

arasından seçileceğini belirtmiştir. Millet Meclisi’ni kontrol etmesi umulan 

denge kurumlarının seçiminde eğitim düzeyinin daha yüksek tutulduğu göze 

çarpmaktadır.  

Her iki Anayasa’daki yeminler de Anayasaların üzerine oturduğu 

anlayış farklılığını yansıtacak niteliktedir. 1924 Anayasası’nın 38. 

maddesinde ifadesini bulan yemin metninde Cumhurbaşkanı, milli hâkimiyet 

ve Cumhuriyet kanunlarına riayet sözü verirken; Cumhurbaşkanı, 1961 

Anayasası 96. maddesinde artık milli egemenlik ve Anayasayı sayma 

yanında, insan haklarına dayanan demokrasi ile hukuk devleti ilkelerinden 

ve tarafsızlıktan ayrılmayacağına da yemin etmekteydi.  

5. Askeri Vesayet Altında Seçimler: Türkiye’nin Dördüncü 

Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel 

1961 Anayasasında yeniden yapılandırılan cumhurbaşkanlığı makamı, 

seçimler yapılıp TBMM toplanıncaya kadar doldurulmamıştır. 1960 askeri 

darbesini takip eden dönemde yönetime el koyan otuz sekiz alt-orta rütbeli 

subay, Milli Birlik Komitesi’ni (MBK) oluşturmuş ve kendi içlerindeki 

hizbin
327

 üzerinde kalabilen Orgeneral Cemal Gürsel’i Komite’nin başına 

getirmişlerdi. Hiyerarşi dışı şekilde askeri darbeyi gerçekleştiren subaylar, 

kendilerine üst rütbeli bir komutan bularak bir yandan da en azından MBK 

içinde hiyerarşiyi yeniden tesis ediyorlardı
328

. Bu esnada Gürsel’e aynı 

zamanda devlet başkanlığı, hükümet başkanlığı ve başkomutanlık görevleri 

de verilmişti.   

 1961 Anayasası yapılıncaya kadar geçen söz konusu ara dönemde 

Cemal Gürsel, cumhurbaşkanı unvanını kullanmamış, devlet başkanı olarak 

kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı statüsünün “seçilmeye bağlı olduğu” 

inancı devlet başkanı unvanının tercih edilmesine yol açmıştır
329

. Daha sonra 

                                                             
327 Darbeyi gerçekleştiren 38 alt-orta rütbeli subay içinde bir grup iktidarı sivillere en kısa 

sürede teslimden yana iken; içlerinde Alpaslan Türkeş’inde yer aldığı çoğu alt rütbeli olan ve  
on dörtler olarak anılan diğer bir grup popülüst askeri dikta rejimi kurarak kalıcılaşmaktan 
yanaydı. Ilımlılar altı ay gibi kısa bir süre içinde ondörtlerin çoğunu yurtdışı görevlere 
yollayarak tasfiye etmişlerdi. Bkz. Ahmad, ,Bir Kimlik Peşinde Türkiye, sy. 150. 
328 Akın, Gazi’den Günümüze…, sy. 76. 
329 B. Tanör, N. Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, 11. Bası, Beta 
yay, İstanbul, 2012, sy. 74. 
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12 Eylül 1980 askeri müdahalesini gerçekleştiren Orgeneral Kenan Evren de 

bu örneği takip ederek, 1982 Anayasası halk oylamasında kabul edilinceye 

kadar “Cumhurbaşkanı” yerine,  “Devlet Başkanı” unvanını kullanmıştır
330

.  

1961 Anayasasının halk oylamasında kabulü ile birlikte yeni 

Anayasa’ya göre cumhurbaşkanı seçilmesi de gündeme gelmiştir. Cemal 

Gürsel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi, 1961 Anayasasına göre toplanan yeni 

TBMM Genel Kurulu’nun ilk işi olmuştur. Askeri yönetim yerini sivillere 

devrederken arzu edilen yumuşak geçiş, Cumhurbaşkanlığı makamının bir 

asker tarafından doldurulması ile sağlanmaya çalışılmıştır. Ancak buna giden 

süreç, bundan sonra da tekrarlanacak olan gerilimlere ve cumhurbaşkanlığı 

seçimlerinde ortaya çıkacak krizlere başlangıç olmuştur.  

Bunun başlıca sebebi bir yandan siyasileşen ordunun emir komuta 

zinciri dışında kendi içinde siyasi rekabet ve çalkantılara sahne olması; diğer 

yandan 15 Ekim 1961 günü yapılan çok partili seçimlerde askeri darbeye 

karşı olduğunu açıklayan siyasi partilerin (Adalet Partisi, Cumhuriyetçi 

Köylü Millet Partisi, Yeni Türkiye Partisi) oyların yüzde 62.3’ünü alarak 

parlamentoda çoğunluğu elde etmesidir
331

. Bu durum siyasi bakımdan 

MBK’yi ayrı cephelerde mücadeleye zorlarken; Ordu içindeki cuntacıların 

varlığı da sivilleri yalnızca kendi iradeleri ile karar alamaz hale getirmiştir.  

Her iki durumu da biraz yakından irdelemek cumhurbaşkanlığı 

seçimlerindeki dinamikleri anlamak bakımından gereklidir.  

Ordunun durumu bakımından söylenebilecek ilk husus, siyasileşmiş ve 

fikir birliği göstermeyen bir görünüm sergilediğidir. 1960 askeri darbesinin, 

askeri emir komuta zinciri dışında gerçekleşmesi, darbenin hemen 

sonrasında bu cunta içinde yer almayan ve akabinde de destek vermeyen bir 

kısmı üst rütbeli subay grubunun varlığını ortaya çıkarmıştı.  

Söz konusu grubun tasfiyesi, ordu içinde hiyerarşinin yeniden tesisi 

bakımından MBK’nın öncelikli icraatlarından biri olmuştur. Yirmi beş fiili 

hizmet yılını dolduran subaylar, çıkarılan bir kanunla (3 Ağustos 1960 

tarihli, 42 sayılı) re’sen emekliye sevk edilmişlerdir. Böylece askeri darbeyle 

hükümetin devrilmesini olumlamadığı düşünülen 235 general ve amiral ile 

                                                             
330 Siyasal aktörlerce yapılan bu tercihten, cumhuriyetin devlet başkanının seçimle geldiği bir 
sistem olarak algılandığı anlaşılmaktadır. Bkz: ibid. 
331 Milli Meclis ve Senato için aynı gün yapılan seçimdeki sandalye dağılımı için BKZ: 
Milliyet, 18 Ekim 1961. 
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5000’e yakın subay ordudan tasfiye edilmiştir
332

. Gönderilenler arasında 

Orgeneral Cemal Gürsel’in MBK başkanlığına getirilmesi ile boşalan 

koltuğa oturtulan Orgeneral Ragıp Gümüşpala da vardır. Gümüşpala, bu 

tasfiyeyi takip eden günlerde, merkez sağda boşalan siyasi mirasa talip 

olmak üzere bir kısım eski DP’li tarafından kurulan Adalet Partisini’nin 

(AP) başına geçecektir. 

3 Ağustos 1960’da Emekli İnkılâp Subayları (EMİNSU) olarak anılan 

bu grubun gönderilişi, darbe yanlısı olmayanların dâhil olmadığı bir emir-

komuta zincirinin tesisini sağlamış, bundan sonraki askeri müdahale ve 

darbelerde orta rütbeli subayların etkili olmasını imkânsız hale getirerek, 

“yeni ve güçlü bir yüksek rütbeli generaller topluluğunu” sahneye 

taşımıştır
333

.  

Bu topluluk, Eminsu olayını müteakiben, 13 Kasım 1960’da MBK 

içinde yer alan ve iktidarı sivillere terk etmek istemeyen 14’lerin yurtdışı 

görevler yoluyla Türkiye’den gönderilip iktidar sahnesinden tasfiye 

edilmeleri karşısında, “Silahlı Kuvvetler Birliği” adını alan yeni bir grubu 

oluşturmuşlardır. MBK üyesi olmayan böylesi bir grubun ortaya çıkışı, 

orduda “bir karşı cunta”, alternatif olmasa da başka bir iktidar odağı 

anlamına geliyordu
334

.  

MBK’nın, Ordu içinde yürüttüğü tasfiyeler, elinde kuvvet 

bulunduranlar arasında yer almayan subaylarda her an tasfiye edilme 

endişesi ve aşağıdan başlayan bir durum değerlendirmesi hissi yaratmıştır. 

Bu denkleme Komite içinde güç sahibi olması gerektiği halde olamadığına 

inanan önemli mevkilerdeki bazı kumandanların ve genel olarak 27 Mayıs 

hareketinden beklediğini bulamayan kesimlerin varlığı da eklenince ortaya 

Silahlı Kuvvetler Birliği adı verilen yeni oluşum çıkmıştı
335

.  

Silahlı Kuvvetler Birliği, Ordu içinde tüm kademelere yayılmıştı. 

Zaman içinde bütün emir kumanda zinciri Birlik’e dâhil edilmişti. 

Başlarında da Genel Kurmay Başkanı Sunay bulunmaktaydı
336

. 

                                                             
332 H. Özdemir, “Siyasal Tarih (1960-1980)”, Yakınçağ Türkiye Tarihi 1,Milliyet Kitaplığı, 
sy. 235. 
333 Özdemir, Siyasal Tarih (1960-1980), sy. 236. 
334 Akın, Gaziden Günümüze …, sy 81. 
335 Oluşumun detayları için grup içinde yer almış olan Dündar Seyhan’ın anılarından 
yararlanılmıştır. Bkz: Dündar Seyhan, “Gölgedeki Adam”, Milliyet, 13 Haziran 1966, sy 5. 
336 D. Seyhan, Gölgedeki Adam, Milliyet, 16 Haziran 1966, sy. 5. 
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Ordu içindeki bu iki rakip grup arasındaki gerilim, Madanoğlu gibi kimi 

MBK üyelerinin Silahlı Kuvvetler Birliği’ni tasfiye etmek üzere içinde Hava 

Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel’in de bulunduğu bir emeklilik listesi 

hazırlaması ile doruğa tırmanmıştı. Ancak Birlik, Tansel’in görevine iadesini 

sağladığı gibi bir dizi ültimatomu da MBK’ ya kabul ettirebilmiş ve 

müdahaleden zaferle çıkmıştı
337

. 

 Tansel olayı ile Birlik’in, aslında MBK’ya bir karşı darbe 

gerçekleştirdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Nitekim akabinde Birlik’çe 

belirlenen bir dizi ilke, tüm Silahlı Kuvvetler’e uyulması zorunlu olarak 

duyurulmuştu. Duyurulan prensipler arasında hem sivillere hem de MBK’ya 

yönelik olanlar bulunmaktadır. Bunlardan en göze çarpıcı olanlar, MBK 

içinde Komiteyi yıpratıcı bir ayrılığın asla tasvip edilmeyeceği ve seçimlerle 

iktidara gelecek sivillerin de Orduya karşı intikamcı tutum 

alamayacaklarıdır. Ayrıca sivillere yönelik üstü örtülü bir uyarı mahiyetinde, 

tüm siyasi partilerin seçimlere kadar yakından gözleneceği de 

duyurulmaktaydı
338

. 

Şu halde bizim bakımımızdan anlaşılması gereken dinamik, TBMM 

seçimlerini takip eden günlerde sivillerin hem MBK hem de Birliğin 

müdahalesi ile karşı karşıya oldukları ve Birliğin kimi üyelerinin de iktidarı 

sivillere terk etmeye hazır olmadığıdır. Siyaseti güdümlü olarak sivillere 

bırakmak yanlısı olanlarla, tekrar müdahale yanlısı olanlar arasındaki gerilim 

seçim sonuçlarıyla tekrar su yüzüne çıkmıştır.  Darbe karşıtı partilerin 

çoğunluğu elde ettiği seçim sonuçlarıyla ortaya çıkan tablo karşısında, 

Silahlı Kuvvetler Birliği içinden müdahaleci kimi subaylar tekrar iktidara el 

koyma arzuları içine girmişler ancak Genel Kurmay Başkanı Sunay ve İnönü 

tarafından durdurulmuşlardır
339

.  

Müdahalecilerin varlığı, onları engelleyen MBK ve güdümcüleri
340

 

siviller karşısında özellikle de kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmak 

isteyen AP ve diğer sağ partiler nezdinde güçlendiriyordu. Böylece 

                                                             
337 D. Seyhan, Gölgedeki Adam, Milliyet, 14 Haziran 1966, sy. 5. 
338 D. Seyhan, Gölgedeki Adam, Milliyet,16 Haziran 1966, sy. 5. 
339 D. Seyhan, Gölgedeki adam, Milliyet,23 Haziran 1966, sy. 5. 
340 “Güdümcü” ve Müdahaleci” nitelemesi Dündar Seyhan’a aittir. Bkz. Gölgedeki Adam, 
Milliyet, 20 Haziran 1966, sy. 5. 
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Cumhurbaşkanı adayları Gürsel’i TBMM çoğunluğuna dayatabilir hale 

geliyorlardı
341

. 

Öte yandan seçim sonuçları zaten CHP’nin doğal adayı olan İnönü’nün 

şansını ortadan kaldırmış görünüyordu. CHP tabanı ve Parti yönetimi seçim 

sonuçları karşısında Cemal Gürsel’in adaylığı kolaylıkla benimser duruma 

gelmişti. Seçim sonuçlarının etkisi ile müdahalecilerin TBMM’yi kapatma 

teşebbüsü durdurulduktan sonra MBK, 23 Ekim 1961’de tüm partilerin 

liderlerini toplayarak “Çankaya Protokolü” olarak bilinen ve Gürsel’in 

adaylığını desteklemeye zorlayan anlaşmayı dayatmıştı
342

. Böylelikle 

TBMM’nin açılıp çalışabilmesi için sivillerin, Gürsel’in cumhurbaşkanlığını 

desteklemesi zorunlu hale gelmişti.  

Öte yandan seçimlerin ertesinde, sağ çevrelerde çok önemli bir ağırlığa 

sahip olan ve senatör seçilen anayasa hukuku profesörü Ali Fuat Başgil’in 

adaylığı ortaya atılmış, önemli derecede destek sağlamış görünüyordu. 

Esasen Başgil’in adaylığı, birçok subay için 27 Mayıs’ın tasfiyesi anlamına 

gelmekteydi ve bu durum Çankaya protokolüne neden olan başlıca olaydı.  

Bu adaylık haberi ile Silahlı Kuvvetler Birliği, yeniden yönetime el 

koymak üzere hareketlenmiş, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi Sunay’ın 

gayretleri ve İnönü’nün sivil yönetimden yana ağırlığını koyması ile bu 

tehlike savuşturulabilmişti
343

. Öte yandan Anayasa Hukuku profesörü Ali 

Fuat Başgil, TBMM’de üyesi bulunan partilerin liderleri ile Gürsel arasında 

yapılan Çankaya protokolünün kendisini bağlamayacağını, zira 

cumhurbaşkanlığına adaylığın partilerce belirlenmediğini Anayasaya göre 

bireysel biçimde yapıldığını belirtmiş, adaylığını açıklamıştı
344

. 

Genel Başkan Ragıp Gümüşpala’nın Çankaya protokolünü kabul 

etmesine rağmen bir kısım AP’linin de Başgil’in adaylığını desteklediği 

bilinmekteydi. Gizli yapılacak oylama da Başgil’in, TBMM’nin sağ 

çoğunluğunu oluşturan AP, YTP ve CKMP’li üyelerden oy alacağını da 

tahmin etmek güç değildi. Nitekim bu durumun farkında olan MBK üyesi iki 

General, Başgil ile yaptıkları görüşmede Senatör’ü tehdit etmek suretiyle 

                                                             
341 H. Özdemir, Atatürk’ten Günümüze Cumhurbaşkanı Seçimleri, Remzi Kitapevi, İstanbul, 
2007,  sy. 169. 
342 Akın, Gaziden Günümüze …, sy.83. 
343 C. Akın, Uluslar arası İlişkiler Ortamında 27 Mayıs Müdahalesi, Galatasaray Üniversitesi 
Yayınları no.16, İstanbul, Kasım 1999, sy. 216. 
344 Milliyet, 25 Ekim 1961, sy1. 
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adaylıktan çekilmeye zorlamışlardı. Tehditler karşısında Başgil, adaylığını 

geri çekmekle kalmamış, senatörlükten de istifa etmeyi tercih etmişti
345

.  

Nitekim MBK’nın etkili isimlerinden Muhsin Batur yıllar sonra bu 

olayı tarif ederken, günün koşullarına uygun olmayan bir aday olarak 

nitelediği Başgil’in çekilmeye zorlanmasını “maalesef ve mecburen 

antidemokratik bir yöntemle hallolundu” biçiminde tarif edecektir
346

. 

26 Ekim 1961 günü yapılan seçime Gürsel, tek aday olarak katılmış, 

607 oydan 434’ünü alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin dördüncü 

cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu seçimde 156 boş oy, 3 geçersiz, 3’de 

çekimser oy kullanılmıştır. Ayrıca aday olmadıkları halde İnönü 6, 

Menemencioğlu, Ürgüplü, Başgil, Bölükbaşı ve Karaosmanoğlu’na da birer 

oy çıkmıştır.  

Seçim sonuçları, kimi üyelerin bu adaylığı içine sindiremediğini ve her 

şeye rağmen Gürsel için oy kullanmak istemediklerini göstermektedir. Bu 

üyelerin büyük kısmının da Adalet Partili oldukları tahmin edilmektedir. 

Ancak böylesi bir seçimi içine sindiremeyen yalnızca AP’liler değildir. 

CKMP Genel Başkanı Bölükbaşı da tepkisini seçim sonuçları açıklandıktan 

sonra Gürsel’i tebrik etmeyerek göstermiştir
347

.  

Gürsel’in seçilmesiyle birlikte güdümcüler Ordu içindeki mücadeleyi 

kazanmışlardı. 1962 ve 63 askeri ayaklanmalarının da bastırılmasıyla 

birlikte, artık emir komuta zinciri dışında müdahalenin mümkün olmadığı 

ancak askeri vesayet altında yarı demokratik bir sürece adım atılmıştı. 

Gürsel bu süreçte, Anayasa’nın de emrettiği partilerin üzerinde tarafsız 

Cumhurbaşkanı konumunu benimsemiş görünmekteyse de hiç şüphesiz 

kendisine biçilen en önemli rol, sivillerle askerler arasındaki uyumu 

sağlama, dengeleri korumadır. Bu noktada Gürsel, özellikle Adalet Partisi’ni 

Ordu içindeki müdahaleci aşırıların hışmından kollamış gözükmektedir
348

. 

Özellikle 1965’de seçimden zaferle çıkan Demirel liderliğindeki AP’ye 

iktidarın teslim edilmesindeki rolü aşikârdır.  

                                                             
345 Milliyet, 28.10.1961, sy. 1. 
346 M. Batur, “Bir Cumhurbaşkanı Seçiminin Perde Arkası”, Milliyet, 17.07.1989, sy. 11. 
347 Milliyet, 27.10.1961, sy 1. 
348  Özdemir, Atatürk’ten Günümüze …, sy. 191. 
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1960 askeri darbesinin yarattığı, Ordu içinde ve dışında devrimci 

idealleri hayata geçirmenin bir yolu olarak sivil siyasete son verme 

hayallerinin başarılı olabileceği düşüncesi yeni yeni müdahalelere kapı aralar 

hale gelmişti. 1962 ve 63’de bastırılan bu girişimler, 1965 seçimlerinden 

AP’nin zaferle çıkması sonucu yeniden alevlenmişti. Bu noktada Türkiye’de 

güdümlü de olsa demokrasiyi yaşatma çabasına, Gürsel kadar belki de daha 

fazla katkısı olan bir diğer isimde Genel Kurmay Başkanı Cevdet 

Sunay’dır
349

. 

Cevdet Sunay’ın bu tutumu, AP nezdinde ona ileride Türkiye 

Cumhuriyeti’nin beşinci Cumhurbaşkanı olma yolunu açacak husustur.  

6. Genel Kurmay Başkanlığı’ndan Çankaya’ya: Beşinci 

Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay 

1966 yılı Şubat ayının ilk günlerinde Cumhurbaşkanı Gürsel, görev 

süresinin bitimine üç yıldan az bir süre kala, geri dönüşümü olmayacak 

biçimde komaya girmişti. Amerika’ya tedavi için gönderilmişti. Ancak 

doktorlar artık sağlığına kavuşmasının mümkün olmadığı, olsa bile 

cumhurbaşkanlığı yapacak durumda olamayacağı konusunda hem fikirdi. 

Bu şartlar altında 1961 Anayasası’nın 100 ve 101. maddeleri uyarınca 

cumhurbaşkanlığı makamının boşalmış sayılması gündeme gelmişti. 28 Mart 

1966 tarihinde TBMM’ye hükümet tarafından sunulan bir raporla (37 

profesör, doktor ve uzmanın verdiği) durum arz edilmiş ve yeni 

cumhurbaşkanı seçimi için oylama yapılıp yapılamayacağı Genel Kurul’da 

oylatılmıştı. Çıkan sonuçta cumhurbaşkanlığının boşalmış sayılacağına karar 

verilmişti. Böylelikle aynı oturumda derhal cumhurbaşkanlığı seçimine 

geçilmişti. 

532 TBMM üyesinin katıldığı Genel Kurul’da, yapılan oylamada AP, 

CHP, TİP (Türkiye İşçi Partisi), Milli Birlik Grubu, kontenjan senatörlerinin 

ortak önerge ile aday gösterdikleri Cevdet Sunay’a 461 oy; 47 boş oy; 

CKMP adayı Türkeş’e 11 oy; TBMM üyesi dahi olmayan sabık 

Cumhurbaşkanı Bayar’a 5 oy; AP’li Turan Dilligil’e 2 oy, Ali Fuat Başgil, 

Saadettin Bilgiç, Osman Turan ve Celal Ertuğ’a birer oy, CHP’den İnönü ve 

Kasım Gülek’e de yine birer oy çıkmıştı.  

                                                             
349 Ibid, sy. 192. 
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Görüldüğü gibi TBMM’deki partilerin büyük kısmı Sunay’ın ismi 

üzerinde uzlaşmıştı. Yalnızca CKMP, Genel Başkanları Türkeş’in ismi 

üzerinde durmuş, CKMP’den koparak kurulan Millet Partisi ise bütünüyle 

oylamaları boykot etmeyi seçmişti. MP’nin boykotunun arkasında Genel 

Başkanları Bölükbaşı’nın TBMM’deki çoğunluğun bir askerin ismi üzerinde 

uzlaşılmasına duyduğu tepki yatmaktaydı
350

.  

Bu gibi tepkisel oyları bir yana koyarsak aslında Cumhuriyet 

tarihimizin belki de en sorunsuz seçimlerinden birisi ile karşı karşıya geliriz. 

Cevdet Sunay ismi üzerinde TBMM’nin çok önemli bir çoğunluğu, ana 

muhalefet ve iktidar partisi dâhil olmak üzere uzlaşmış gözükmektedir. 

Böylesi bir uzlaşmanın işaret ettiği bazı temel noktalar bulunmaktadır.  

Birincisi Adalet Partisi’nin cumhurbaşkanını tek başına seçebilecek 

çoğunluğu bulunmasına rağmen bu yolu tercih etmemesidir. AP Genel 

başkanı Demirel, diğer partilerle ve özellikle ana muhalefet partisi CHP ile 

uzlaşı arayışına girmiş ve buna da geniş çapta ulaşmıştır.  

Söz konusu aranışlarda öne çıkan isim ise Genel Kurmay Başkanı 

Cevdet Sunay olmuştur.  AP’nin Sunay ismini ortaya atması, Demirel’in 

orduyla mücadele etmek yerine, onu tatmin etme politikasının bir parçası 

olarak okunmuştur
351

. Gerçekten de Demirel o dönem, Orduyu, imkânlarını 

arttırıp, her alanda tatmin etmeye çalışarak 27 Mayıs’tan ve benzeri 

girişimlerden kopartma amacını gütmüştür. Genel Kurmay Başkanı’nın 

cumhurbaşkanlığına getirilmesi de bu genel politikanın bir sonucudur. 

Yanı sıra unutmamak gerekir ki; Sunay, Aydemir’in darbe 

girişimlerinin karşısında yer almış, söz konusu hareketlerin bastırılmasını 

sağlamış kişilerin başında geliyordu. Demirel’in Sunay’ı Cumhurbaşkanı 

yaparak bu gibi girişimlere karşı koruyucu bir kalkan arayışında olduğu da 

bir diğer gerçektir. Nitekim Demirel sonraki yıllarda Sunay’ı 

Cumhurbaşkanlığına getirmelerini “Orduya Çankaya yolunu açtı” diyerek 

eleştiren Muhsin Batur’a verdiği cevapta, Sunay’ın demokrasi dışı 

hareketlere karşı gösterdiği metanetli direnmeyi hatırlatmış ve kendisini 

devlet başkanlığı makamına getirmelerinin demokrasiyi korumak için 

yapıldığını söylemiştir
352

.  

                                                             
350 Ibid, sy. 212. 
351  Akın, Gaziden Günümüze …, sy. 91. 
352 Milliyet, 21.07.1989, sy. 9. 
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 Hiç şüphesiz başarılı başarısız pek çok askeri müdahale girişiminin 

yaşanmakta olduğu altmışların siyasi ortamında müdahalelerin hedefinde 

gözüken partinin genel başkanı için bu tutum, uzlaşmacı, akıllı ve bir o kadar 

da kaçınılmaz bir tavır olarak okunabilir.  

AP’nin Sunay’ı tek başına seçmek yerine uzlaşma aranışına girmesinin 

sebeplerine gelince; her şeyden evvel Cevdet Sunay’ın tek partinin adayı 

olarak çıkmak istemediği, böylesi bir durum Ordu’nun partiler üstü konumu 

ile bağdaşmayacağı için adaylığının CHP’ce desteklenmesi halinde kabul 

edilebileceği söylediği hatırlanmalıdır
353

.  

Sunay’ın kendi tercihi uzlaşıyla seçilen bir cumhurbaşkanı olmaktı 

şüphesiz.  Bunu aslında şu şekilde okumak gerekir: Sunay, yalnızca AP’nin 

cumhurbaşkanı adayı olmak istememiştir. Seçimlerden evvel basına 

yansıyan kimi değerlendirmelerde Sunay’ın “ordunun alerji duyduğu bir 

iktidarla işbirliği içinde” gözükmek istemediği, böyle bir algının güçlükle 

tesisi edilen emir komuta zincirini ve iç disiplini bozabileceği kaygısını 

taşıdığı ancak bu kaygıların giderilmiş gözüktüğü yazılmıştır
354

. Söz konusu 

kaygıyı gideren husus çok muhtemeldir ki CHP’nin ve diğer partilerin 

vermiş olduğu destektir.  

Aslında Sunay, 1965 yılından beri CHP’nin özellikle İnönü’nün 

Cumhurbaşkanı adayıdır. Bunun da sebebi Demirel’inki ile aynıdır: 

Demokrasi müdafaa edecek asker kökenli bir devlet başkanına o tarihlerde 

duyulan ihtiyaç
355

. Nitekim CHP’li eski başbakan yardımcılarından Kemal 

Satır, Demirel’in İnönü’ye öneriyi iletirken de öteden beri bu isteği 

işittiklerini belirtmiş olduğunu aktarmaktadır
356

.  Bu nedenle Sunay’ın ismi 

üzerindeki uzlaşma aslında demokrasiyi devem ettirme isteğinde uzlaşma 

sayılabilir.  

Nitekim Demirel, Cumhurbaşkanlığı seçiminin “seçmeye yetecek oyun 

bulunması” meselesi olmadığını o günün koşullarında yapılması gerekenin 

27 Mayıs sonrası ülkede yaşanan bölünmeyi sona erdirmek, Orduyu tüm 
millete mal etmek olduğunu ifade etmiştir

357
.  

                                                             
353 M. Batur, “Bir Cumhurbaşkanı Seçiminin Perde Arkası”, Milliyet, 17.07.1989, sy. 11. 
354 K. Aydar, “Son Durumun Düşündürdükleri”, Cumhuriyet, 11 Şubat 1966, sy 1. 
355 Kemal Satır’ın açıklamaları için bkz: Milliyet, 30.07.1989, sy. 9 
356 Ibid. 
357 “Günün İçinden”, Sabah, 19 Ocak 2000. 
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Ancak 12 Mart 1971 müdahalesi ve sonrasındaki olaylar Demirel ve 

İnönü’nün bu konudaki beklentilerini ne yazık ki haklı çıkarmamıştır
358

. 

Geçen zaman Sunay’ın bu gibi durumlarda sivillerin yanında saf tutmaktan 

ziyade Ordu’nun üst kademesi ile yan yana geldiğini göstermiştir. Daha 
önceki duruşu (1962 ve 63’teki askeri hareketlerin bastırılması) da aslında 

hiyerarşi dışındaki kimi oluşumların Ordu’dan temizlemesi anlamına 

gelmektedir
359

.  

Öte yandan Sunay’ın Çankaya köşkündeki varlığı üst rütbeli beş 

generalin (Genel Kurmay Başkanı, Kara, Deniz, Hava Kuvvet Komutanları 

ve Jandarma Genel Komutanı) hükümeti devirerek Demirel’i istifaya 
zorlamasını engellemediyse de parlamentonun tümüyle feshini engellemiş 

gözükmektedir.  

Askerler Sunay’ın gözetiminde sivil siyaseti kenara çekip anayasal ve 

siyasal sisteme çeki düzen verme işine koyulmuşlardır. Bu işe koyulurken 
olası hedef Adalet Partisi ve Genel Başkanı Demirel gibi gözükse de Muhtıra 

sahiplerinin icraatları hedefteki asıl grubun, radikal sol olarak algılanan 

partiler, gruplar, yazarlar, örgütler ve subaylar olduğunu göstermektedir
360

. 

 Adalet Partisi ve Genel Başkanı Demirel, bu süreçte memnuniyetsizce 

de olsa kenara çekilerek bir sonraki genel seçimleri beklemeye koyulmuşlar 

ve sonuçta muhtırayı en az zararla atlatan kesim olmuşlardı
361

. 

12 Mart 1971 muhtırası sonrası kurulan güdümlü yönetim, siyaseti, 
toplumsal yapıyı ve ekonomiyi aslında AP çizgisinden hiç de uzak olmayan 

bir biçimde ancak AP hükümetine nasip olamayacak bir “susturulmuş sol 

muhalefet”  karşısında pekiştirme işine koyulmuş, geçen zamanda anayasal 
özgürlükler törpülenmiş, AP’nin güçlü muhalifleri asker eliyle ezilmişti

362
.  

7. Fahri Korutürk’ü Türkiye’nin Altıncı Cumhurbaşkanlığına 

Götüren Zorlu Uzlaşı Yolu 

Yukarıda ortam içerisinde 1973 Cumhurbaşkanlığı seçimleri gelip 

çatmıştı. 1961 Anayasası yürürlüğe girdikten sonra Cumhurbaşkanlığı 

makamı, askerlerle siviller arasında arabulucu rolüne bürünmüş Genel 

Kurmay Başkanlığı’ndan Çankaya’ya geçiş yapmış emekli askerlerin mekânı 

                                                             
358 Arcayürek, 11 Cumhurbaşkanı …, sy. 216-217. 
359  Özdemir, Atatürk’ten Günümüze …., sy. 225. 
360 Ahmad, Bir Kimlik Peşinde Türkiye, sy. 165-168; Özdemir, Atatürk’ten Günümüze …, sy 
226. 
361 Özdemir, Siyasi Tarih, sy. 261. 
362 Ibid. 
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olmuştu. Bu siyasal realite karşısında beklenti, devletin bir numaralı 

makamına mevcut Genel Kurmay Başkanı Faruk Gürler’in oturmasıydı, tabii 

en çokta Gürler’in kendisinde.  

Siyasi yetkileri olmasa da Cumhurbaşkanı, devletin başı sıfatıyla 

sembolik olarak oldukça önemli görülüyor, bu makama çıkacak kişiyi 

belirlemek için siyasi aktörlerle askeri çevreler arasında 1960’dan bu yana 

şiddetli kapışmalar yaşanıyordu. Bu mücadeleye bir yenisi eklenmek 

üzereydi ancak bu kez çatışmanın galibi Ordu olmayacaktı. 

13 Mart 1973 cumhurbaşkanlığı seçimlerine uzanan yolda, 1972 

sonlarında CHP’nin yeni lideri Ecevit ve yakın çalışma arkadaşları, zamanın 

Genel Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarından oluşan heyetten bir davet 

alır. Davetin konusu yaklaşmakta olan cumhurbaşkanlığı seçimleridir. 

Ecevit, davete bir dayatma yaşanacağı endişesi ile biraz gergin biçimde 

iştirak eder. Ancak komutanlar umulmadık bir biçimde bu seçimin askeri 

yönetimden çıkış olacağını, TBMM’nin iradesine saygı göstereceklerini, 

özellikle de AP ve CHP’nin üzerinde anlaştıkları bir isme itiraz 

etmeyeceklerini, kendi içlerinden bir ismi de dayatmayacaklarını ifade 

ediyorlar, hassas oldukları konularınsa zaten bilinmekte olduğunu 

vurguluyorlardı
363

.  

Askerler, Ecevit’den Demirel ile bir isim üzerinde uzlaşmasını 

istiyorlardı. Ecevit, askerlerle yaptığı görüşmeyi anlatmak ve uzlaşı aramak 

için Şubat 1973’de Demirel’den görüşme talep etmiş ve istek aynı gün kabul 

edilmişti. Ancak Ecevit’in görüşme talebi basına sızmış Meclis koridorlarını 

gazeteciler doldurmuştu. Demirel bu şartlar altında görüşmekten vazgeçmiş, 

bir oyalama taktiği izlemeye başlamıştı
364

.  

Bu görüşmenin hiç gerçekleşmemesi üzerine Komuta Konseyi, 

Gürler’in adaylığını şekillendirmeye girişmiştir. Genel Kurmay Başkanı 

Faruk Gürler, artık iyice yerleşen Genel Kurmay’dan Çankaya’ya formülünü 

bir defa daha, askeri baskının da zoru ile işletebileceğini düşünüyordu.  

Cumhurbaşkanlığının belli çevrelerde tam bir askeri vesayet makamı 

olarak algılandığını ve cumhurbaşkanına askerle siviller arasında arabulucu 

misyonu yüklendiğini görmemek mümkün değildir. Özellikle sivillerin 

                                                             
363 Ecevit’in anıları için bkz: K. Balcı, “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Yaşayanlar Anlatıyor 
Nasıl seçtik”, Milliyet, 20.10.1989, sy. 16. 
364 M. Ekmekçi, “Bir Başkanlık Seçimi”, Cumhuriyet, 18 Mart 1980, sy. 5. 
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uzlaşarak bir isim çıkaramadıkları hallerde askerler müdahaleyi doğal bir 

hak gibi görmekteydi. Elbette böyle bir vesayet makamını en iyi biçimde 

dolduracak olanda, artık tam bir hiyerarşi içinde hareket eden askeri 

bürokrasinin başındaki Genel Kurmay Başkanı olacaktır.  

Ancak sivil siyaset bu defa beklenmedik bir ittifakla direnmeyi 

seçmiştir. AP lideri Demirel’in ve CHP ‘nin yeni lideri Ecevit’in Çankaya 

için başka fikirleri vardır.  

Parlamento çoğunluğunun lideri konumundaki Demirel incelikli bir 

siyaset yürüterek 12 Mart muhtırasını verenler arasında yer alan Gürler’in 

adaylığına ilkin sessiz kalmıştır. Aslında Demirel, 12 Martçı bu askeri asla 

Çankaya’da görmek istememektedir. Bu siyasetin altında, yerine Semih 

Sancar’ın geleceğini düşünerek, Gürler’in Genel Kurmay Başkanlığı’ndan 

aday olmak üzere istifa etmesini sağlamak vardı. Böylece son anda Gürler 

seçtirilmeyecek ama bir taşla iki kuş vurulmuş olacaktı. Demirel yalnızca 

yeni Cumhurbaşkanı’nın TBMM’nin hür iradesi ile seçileceğini söylemekle 

yetiniyordu
365

.  

Demirel’in bu siyaseti izlemesini kolaylaştıran da hiç şüphesiz Ecevit’in 

Gürler’in dayatılmasına olan açık muhalefeti idi. CHP içindeki değişik 

görüşlere rağmen Ecevit, toplumun çeşitli kesimlerinden edindiği izlenime 

güvenerek halkın bu oylamada asker dayatmasına direnmelerini istediğini 

söylüyordu
366

. Nitekim Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladığında da kıl payı 

grubu oturumlara sokmamayı başaracaktır. Ecevit’in, halkın isteği 

konusunda yanılmadığı yaklaşan genel seçimlerde partisini birinciliğe 

taşıması ile anlaşılacaktır. 

13 Mart 1973 günü TBMM Genel Kurulu Türkiye Cumhuriyeti’nin 

altıncı cumhurbaşkanını seçmek üzere toplandı. Üç aday ortaya çıktı: 

Cumhurbaşkanı Sunay tarafından kontenjan senatörlüğüne atanan Faruk 

Gürler, Senato başkanı AP’li Tekin Arıburun, DP Genel başkanı Ferruh 

Bozbeyli.  

Manazara şöyleydi: CHP sıraları boş ancak izleyici sıraları neredeyse 

tamamen üst düzey komutanlar başta olmak üzere askerlerle doluydu. 

                                                             
365 Ibid. 
366 K. Balcı, “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Yaşayanlar Anlatıyor Nasıl seçtik”, Milliyet, 
20.10.1989, sy. 16. 
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TBMM adeta askeri bir kuşatma altındaydı
367

. İlk gün yapılan dört turdan 

sonuç alınamıyor, turlar devam ettikçe bazı CHP’liler salona girerek oy 

kullanıyordu ancak bu sonucu değiştirmiyordu. Hiç kimse yeterli çoğunluğa 

ulaşamıyordu. Seçimi Arıburun önde götürüyor ancak seçilmeye yetecek 318 

oya ulaşamıyordu. Günün sonunda Gürler’in seçilemeyeceği (en çok 4. turda 

200 oy alabildi) net biçimde anlaşılmıştı
368

. 16 Mart’ta (5. 6. turlar)  

oylamaya devam edilmiş, Burada da Arıburun 5. turda 293, 6. turda da 292 

oy almıştı. Kimsenin seçilemeyeceği anlaşılınca oylama 19 Mart Pazartesine 

ertelenmişti. 

Artık başka arayışlara girişilmişti. Bunların başında da bir Anayasa 

değişikliği ile Sunay’ın görev süresinin 2 yıl uzatılması ve genel seçimlerin 

ertesine bırakılması geliyordu. Önerinin Ecevit’den geldiği Demirel’in de 

kabul ettiği, Ordunun bu yönde baskı yaptığı söyleniyordu
369

.  

Çok sonraları Ecevit, o yılları anlatırken, Gürler’in seçilemeyeceğinin 

anlaşılması üzerine Genel Kurmay’dan davet aldığını, Genel Kurmay 

Başkanı Semih Sancar ve üst rütbeli bazı subaylarla bir araya geldiğini 

anlatmıştır. Bu görüşmede askerler, Ordu’nun TBMM’nin seçimine saygılı 

olacağını, hiçbir ismi dayatmayacaklarını söylemişler, kimse seçilemiyorsa 

Sunay’ın görev süresinin 1 yıllığına uzatılması suretiyle bu meselenin askeri 

dönemin bitiminden sonraya ertelenebileceğini belirtmişlerdi
370

.  

19 Mart 1973 günü AP’li 212 parlamenterin imzasıyla Anayasa 

değişikliği teklifi verildi. Gürler ve Arıburun adaylıktan çekildiklerini 

açıkladılar. 21 Mart günü Millet Meclisi’nde yapılan oylamada üçte iki 

çoğunluğu sağlamak için gerekli olan 300 oya bir farkla ulaşılamadı. 299 

oyla öneri reddedilmişti. Millet Meclisi’ndeki oylamaya 11 AP’li, 13 CHP’li 

oylamaya katılmamıştı. Önerge 25 Mart’da Senato’ya sunulmuş, gerekli olan 

123 oya ulaşamayarak, 104 oyla burada da reddedilmişti. Böylece TBMM, 

Sunay’ın görev süresi dolunca gitmesi yönündeki çoğunluk iradesini ortaya 

koymuştu.  

                                                             
367 M. Okçu, M. Aktel, “İrade Savaşı: Altıncı Cumhurbaşkanlığı Seçimi”, SDÜ İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 6, S.2, 2001, sy. 242. 
368 Cumhuriyet, 14 Mart 1973, sy. 1. 
369 A Öymen, “Peki Haberi Nasıl Yazacağız?”, Cumhuriyet, 20 Mart 1973, sy. 1. 
370 K. Balcı, “Cumhurbaşkanlığı Seçimini Yaşayanlar Anlatıyor: Nasıl Seçtik?”, Milliyet, 
21.10.1989, sy. 16. 
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Sunay’ın görev süresinin uzatılmasına, CHP grubu içinden karşı 

çıkanlar olmuş, Ecevit bu yönde çaba harcamasına rağmen Sunay’ı fazla 

muhafazakâr bulan bu kesimler önerinin arkasında durmamıştı
371

. Öneriye 

tek şiddetli muhalefet CHP içinden gelmemişti. Senato’da yedi kişilik 

sandalyesi ile kilit konumda bulunan Demokratik Parti (DP) de Sunay’ın 

süresinin uzatılmasına karşıydı
372

. İnönü’de Senato’da bir konuşma yaparak, 

Ordumuzu siyasetten kurtarmak gerekir diyerek, Ordu çıkışlı bu öneriye 

karşı olduğu ifade etmişti
373

. 

Ecevit her şeye rağmen hala uzlaşmak arzusu içindeydi. Aynı tavır 

Demirel’de de seziliyordu. İkili bir araya gelerek bir siyasi isim üzerinde 

uzlaşmanın zorluğunu ifade ettiler bunun üzerine Ecevit, daha sonra 2000 

yılında tekrar yapacağı gibi tarafsız konumdaki yüksek mahkeme 

başkanlarını önerecek, Anayasa Mahkemesi başkanı Muhittin Taylan ismi 

üzerinde uzlaşıya varılacaktı. Ancak kendi görev süresinin uzatılmamasına 

duyduğu tepki ile belki de Sunay, Muhittin Taylan’ı kontenjan senatörü 

olarak atamayacak, seçilme şansını ortadan kaldıracaktı
374

.  

28 Mart 1973’de Sunay’ın görev süresi dolmuş, 1961 Anayasası’nın 

100. maddesi uyarınca Cumhuriyet Senatosu Başkanı Tekin Arıburun 

Cumhurbaşkanlığına vekâlet etmekteydi.  

Ecevit, Taylan formülünü ortaya attığında AP’liler emekli amiral 

Kontenjan Senatörü Fahri Korutürk’ün adını gündeme getirmişler, o zaman 

Ecevit, tanımadığını belirterek pek sıcak yaklaşmamıştı. Ancak Sunay, 

Taylan’ın adaylığını imkânsız hale getirince Cumhurbaşkanlığı Baş Hukuk 

Danışmanı Fahri Çoker, Korutürk’ün ismini tekrar gündeme getirmişti
375

.  

Ecevit ve Demirel arasındaki görüşmelerde partili adaylar elenince, bağımsız 

kontenjan senatörlerinin isimleri üzerinde düşünülmeye başlanmış ve 

Korutürk ciddi bir aday olarak ortaya çıkmıştı. Cumhuriyetçi Güven Partisi 

Genel Başkanı Feyzioğlu da destek verince üç parti ortak bir isim üzerinde 

uzlaşmış ve durum kamuoyuna ilan edilmişti. 6 Nisan 1973’de seçim 

                                                             
371 Ibid. 
372 Okçu & Aktel, İrade Savaşı …, sy248. 
373 Cumhuriyet, 26.03.1973, sy 1. 
374  K. Balcı, “Cumhurbaşkanlığı Seçimini Yaşayanlar Anlatıyor: Nasıl Seçtik?”, Milliyet, 
21.10.1989, sy. 16. 
375 Milliyet, 26.03.1980, sy. 7. 
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başladıktan sonraki 15. turda Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin 6. 

Cumhurbaşkanı olarak seçilmişti. 

Korutürk, uzlaşıya önem vermiş, seçilmeden öncede en az üç partinin 

desteği olmadan aday olmayacağını, ilk turda seçilemezse de çekileceğini 

açıklamıştı
376

. Cumhurbaşkanlığı sırasında da ilk yaptığı iş Ecevit ve 

Demirel’i çağırarak, yapılacak olan genel seçimlerden önce yumuşak bir 

geçiş dönemi için bir başbakan ve hükümet üzerinde uzlaşı isteğini 

iletmişti
377

.  

Fahri Korutürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin altıncı Cumhurbaşkanı olarak 

görev yaptığı süre boyunca sık sık yetkisizliğinden yakınmış, o yıllarda 

tırmanan terör olaylarının “devlet bunalımına” yol açtığını, koalisyonların 

yürütülememesi sonucu oluşan hükümet boşluğunun terör sorununu bir rejim 

bunalımı haline dönüştürdüğünü ileri sürmüştü
378

. Bu durum 1961 

Anayasası’nda Cumhurbaşkanının yetkisizliğini tartışmaya açarken asıl 

sıkıntı ufukta bekleyen yeni Cumhurbaşkanı seçimindeydi.  

8. Uzlaşı Yolları Tıkanıyor: Parlamento ve Demokrasi 

Çıkmazda  

6 Nisan 1980 tarihinde Cumhurbaşkanı Korutürk’ün görev süresi 

resmen sona ermiş, Anayasa gereği yenisi seçilene dek Senato Başkanı İhsan 

Sabri Çağlayangil vekâleten bu göreve getirilmişti.  

22 Mart 1980 tarihinde seçim süreci resmen başlamış ancak bu tarihte 

henüz iki büyük parti olan CHP ve AP aday göstermemişlerdi. 12 Eylül 

1980’e kadar geçecek süre içinde 115 tur yapılmış, sekiz aday resmen 

yarışmıştı. 13. ve 14. turlar adaysız yapılmış; turlar boyunca kimi zaman 

aday olmayanların (Rahşan Ecevit) ve ünlü sanatçıların isimleri (Ajda 

Pekkan, Aynur Aydan)  de pusulalara yazılmıştı
379

. 

CHP grubunda yapılan eğilim yoklamasında eski bir asker olan ve 12 

Mart muhtırasındaki rolü ile tanınan Kontenjan Senatörü Muhsin Batur’un 

                                                             
376 Milliyet, 17.03.1980, sy. 6. 
377 Ancak Demirel, iki parti arasında uzlaşı ile kurulacak bir bakanlar kurulu yerine Naim 
Talu hükümeti üzerinde başka partilerle anlaşarak, bu yolu CHP’ye kapatmıştı. Bkz: K. Balcı, 
“Cumhurbaşkanlığı Seçimini Yaşayanlar Anlatıyor: Nasıl Seçtik?”, Milliyet, 21.10.1989, sy. 
16. 
378 U. Mumcu, “Korutürk”, Cumhuriyet, 14.10.1987, sy. 1-13. 
379 Özdemir, Atatürk’ten Günümüze …, sy. 282. 
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ismi ağırlık kazanmıştı. AP kanadında ise İstanbul Milletvekili Saadettin 

Bilgiç aday olarak ortaya çıkmıştı. Başarısız turlar sonucu Bilgiç çekilince, 

bir başka İstanbul milletvekili Faik Türün adaylığını açıklamıştır. Haziran’da 

Batur’un görev süresi dolmuş, senatörlüğü ile birlikte adaylığı da sona 

ermişti. Bunun üzerine Kemal Kayacak CHP adayı olarak ortaya çıktı.  

Gösterilen adaylardan hiçbiri seçilmek için gereken 318 oya 

ulaşamamış, ancak Muhsin Batur 93. Turda 303. Oy alarak buna en çok 

yaklaşan aday olmuştur. Ağustos ayından itibaren ise turlar ciddiyetini 

yitirmeye başlamıştır
380

. 

Böylece dönemin siyasi aktörleri Cumhuriyet tarihin belki de en ciddi 

siyasal krizlerinden birisine siyasal bir çözüm üretememiş; siyasetin 

tükendiği bu noktada 1961 Anayasası’nın da tıkanmayı açıcı hukuki 

mekanizmalardan yoksun olduğu ortaya çıkmıştır. 1961 Anayasası’nın 

kontrol denge mekanizmalarıyla dolu bünyesi bir önceki Anayasa’nın siyasi 

sorunlarını düşünerek hazırlanmıştı. Bu Anayasa’nın hukuki çözümleri kendi 

döneminin sorunlarına yönelik olamamıştı. 

Çözümsüz geçen yaklaşık altı aylık sürenin sonu askeri darbe ile 

gelmiştir. Cumhurbaşkanının dahi seçilememesi askeri müdahaleyi 

meşrulaştırmak için sıklıkla öne sürülen bir gerekçe olmuştur.  

1980 yılının başarısız cumhurbaşkanı seçiminin başarmaya en çok 

yaklaşmış adayı olan Muhsin Batur anılarında o yılları değerlendirirken; 

Türkiye’nin o tarihlerde bir çıkmaza doğru yol aldığını, askeri müdahalenin 

kapıda olduğunun bilindiğini, asker kökenli fakat sivilleşmiş bir şahsiyet 

olarak seçilebilseydi yaklaşan darbeyi durdurmaya çalışacağını ama başarıp 

başaramayacağını bilmediğini ifade etmiştir
381

.  Batur’un seçilmeyi 

başarması bile darbenin en önemli gerekçelerinden birinin ortadan kalkması 

anlamına gelebilecekti.  

Nitekim 07.05.2010 tarihli 5982 sayılı Yasa ile Anayasa’nın geçici 15. 

maddesi yürürlükten kaldırıldıktan sonra 12 Eylül 1980 askeri 

müdahalesinin sorumlularının yargılanması amacıyla açılan davada, askeri 

müdahaleye zemin hazırlamak için Muhsin Batur’un seçilmesinin 

                                                             
380 Akın, Gaziden Günümüze …, sy. 116-117. 
381 M. Batur, “Son Otuz Yılın Olayı: Muhsin Batur’un Anıları”, 2. Bölüm, Milliyet, 
25.05.1985. 
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istenmediği ve bazı milletvekillerinin bu doğrultuda seçimi sabote ettiği ileri 

sürülmüştür
382

.  

Durum ne şekilde gelişmiş olursa olsun askeri müdahalenin anayasal 

kurgusu eski döneme tepki özelliğine bürünmüştür. Darbenin 

gerekçelerinden en önemlisi iktidar boşluğu ve bu boşlukta oluşan devlet 

krizi olunca çözüm önerileri arasında yürütmenin güçlenmesi de ön sıralarda 

yer alacaktır.  

12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrası ordu yönetime el koymuş, 

Kenan Evren Devlet Başkanlığına getirilmiş, Milli Güvenlik Konseyi (Kara, 

Deniz, Hava, Jandarma Genel Komutanları ) ile beraber devlet yönetimini 

ele almıştır. 6 Aralık 1983 tarihinde TBMM Genel Kurulu yeniden 

toplanıncaya kadar geçen üç yılı aşkın süre içinde askeri yönetim 

atanmışlardan oluşan Danışma Meclisi’nin de yardımıyla 1982 Anayasasını 

hazırlamış; 7 Kasım 1982’de bu Anayasa halkoyu ile (% 91.37 kabul 

oyuyla) kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.  

Kenan Evren’in Devlet Başkanlığı, 1982 Anayasası’nın kabulü ile 

birlikte yeni anayasanın geçici 1. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına 

dönüşürken, 18 Eylül 1980 günü içtiği ant yürürlükte kabul edilmiştir. 

Böylece Kenan Evren Türkiye Cumhuriyeti’nin yedinci Cumhurbaşkanı 

olurken, TBMM tarafından geçilmeden bu makama gelen de ilk 

cumhurbaşkanı olmuştur.  

Evren’in halk tarafından seçilmiş ilk cumhurbaşkanı kabul edilip 

edilemeyeceğine gelince; cumhurbaşkanlığı seçimi adı altında bir seçim ve 

başka adaylar bulunmadığından kendisini halk tarafından seçilmiş kabul 

etmek olası değildir. Ancak plebisit türü bir oylama ile Evren’in 

Cumhurbaşkanlığı, halkın Anayasayı kabulüne bağlanmış; halkoylamasına 

katılmama da ağır biçimde (5 yıl seçme ve seçilme hakkının kaybı ve para 

cezası) müeyyidelendirilmiştir
383

. Sonuç yüksek bir oranla kabul olmuştur.  

Evren’in mi Anayasayı yoksa Anayasa’nın mı Evren’i seçtirdiğine 

gelince; Tanör, halkoylamasında Evren’in Anayasaya, bir an evvel sivil 

yönetime geçiş arzusunun da Evren’e oy kazandırmış olabileceğini tahminini 

yapmaktadır
384

. Ne etki ile olursa olsun burada Evren’in Cumhurbaşkanlığı 

                                                             
382 Cumhuriyet, 05. 01. 2012, sy 7. 
383 B. Tanör, İki Anayasa 1961-1982, 4. Bası, 12 Levha Yay, İstanbul, 2012, sy. 95. 
384 Ibid, sy. 96. 
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(sakat da olsa) halkoyu ile meşru hale dönüştürülmek istenmiştir. Siyasi 

bakımdan bu meşruluk amacına ulaşıldığını da söylemek gerekir.  

Yapılan halkoylamasının hukuki ve demokratik meşruiyetine gelince; 

Anayasa tasarısının eleştirilmesine izin verilmemesi (70 sayılı MGK kararı, 

Anayasa’nın Halkoyuna Sunulması hk. Kanun md. 5), oy kullanmayanlar 

için getirilen yaptırımlar, Kenan Evren’in anayasayı tanıtma konuşmalarının 

eleştirilememesi ve bunlara karşı hiçbir surette açıklama getirilememesi (71 

sayılı MGK kararı) söz konusu türden bir meşruiyetin var olduğunu iddia 

etmeyi olanaksız kılmaktadır.  

Dolayısı ile Kenan Evren, demokratik ve hukuki meşruluğu olmayan 

ancak Türkiye’nin o yıllardaki siyasi koşullarının etkisi ile oluş(an)turulan 

siyasi meşruluğa sahip bir işlem ile Cumhurbaşkanlığı makamına 

oturmuştur. Ekim 1989 gelinceye kadar yaklaşık dokuz yıl devlet başkanlığı 

görevini sürdürmüştür. Bu süre boyunca yalnızca kendisine tanınan geçici ve 

kuvvetlendirilmiş yetkiler kullanmıştır. Evren, Anayasa’nın kabulü ile 

birlikte “Cumhurbaşkanlığı Konseyine” dönüşen eski MGK üyeleri ile 

birlikte çalışmış ve anayasa değişiklikleri için diğer cumhurbaşkanlarına 

verilmeyen tekrar kabulde üye tam sayısının dörtte üçünün olumlu oyunu 

zorunlu kılan hükümle (güçleştirici veto yetkisi) güçlendirilmiştir.  

9. 1982 Anayasası’nda Cumhurbaşkanlığı Kurumu 

1980 Askeri müdahalesi, askerlerin yönetime el koydukları süre ve 

yürürlükteki hukuku, anayasa dâhil değişikliğe uğratma kapsamları 

bakımından diğer tüm müdahalelerden ilerdedir. Darbe sonrası askeri rejim 

Türkiye’de kapsamlı bir siyasal, anayasal ve sosyal mühendislik çalışmasına 

girişmiştir.  

Bu iddialı dönüşüm projesinin temel hedefleri arasında, darbeye 

sebebiyet veren “devlet krizinin” merkezinde oturan ancak seçimi bile 

gerçekleştirilemeyen cumhurbaşkanlığı makamı da bulunmaktadır. 1982 

Anayasası, 1980 cumhurbaşkanı seçimindeki tıkanma benzeri durumların bir 

daha oluşmasını engelleyici mekanizmalarla birlikte cumhurbaşkanının başta 

kriz halleri olmak üzere yetkilerini de arttırmıştır. Bunda 1980 öncesi 

karşılaşılan siyasal sorunların etkisi büyüktür.  

1961 Anayasası’nın yetmişli yılların sonlarına doğru şiddetlenen siyasal 

ve anayasal bunalımlara çözüm üretmede başarısız kaldığı o yıllarda yaygın 
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biçimde ileri sürülmüştür
385

. Bu sorunlara önerilen çözümler içerisinde 

cumhurbaşkanının yetkilerinin arttırılması ve halk tarafından seçilmesi 

görüşleri bazı sağ çevrelerde sıklıkla dile getirilir olmuştur
386

. 1980 yılında 

cumhurbaşkanı seçimleri turlarının bir sonuca varmadan uzayıp gitmesi 

üzerine cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi görüşü bu defa da 

Demirel tarafından dile getirilmiş ancak Ecevit öneriye şiddetle karşı 

çıkmıştır
387

.  

Askeri müdahale ile kesilen bu tartışma yeni anayasa yazılırken yeniden 

gündeme gelmiştir. Hükümet sisteminde radikal dönüşüm öngören öneriler 

yanında, siyasetin tıkandığı noktalarda hukuki formüllerden faydalanarak 

sorunları aşma yönünde bir başka yaklaşım ise ağırlıklı olarak anayasa 

hukukçuları tarafından dile getirilmiştir. Özellikle 1982 Anayasası’nın 

yapım süreci içinde parlamenter sistem içinde kalınması gerektiği
388

, ancak 

cumhurbaşkanının yetkilerinin sisteme işlerlik kazandıracak şekilde yeniden 

düzenlenmesi ve seçimlerinin uzamasının, tıkanmasının önüne geçecek 

mekanizmalar yaratılması
389

 ve seçilememe halinde otomatik fesih 

öneriliyordu
390

.   

Bu önerilerin 1982 Anayasası’nda, sağ çevrelerin yürütmenin 

güçlendirilmesi taleplerini
391

 de karşılar biçimde yerini aldığını söylemek 

mümkündür. Anayasa 104. md, cumhurbaşkanına “Anayasa’nın 

uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme 

görevi” ile birlikte, hükümet kurulamaması hallerinde seçimlerin 

yenilenmesi, önemli atama yetkileri, KHK yapımına katılım, başbakanın 

önerisi ile bakanları görevden alma dâhil pek çok kayda değer yetki 

verilmiştir. Tanör, 104. maddenin bu düzenlemesinin “cumhurbaşkanının her 

                                                             
385  Görüşlerin incelemesi için bkz: Ş. Özsoy, 1982 Anayasası’nın Yapım Süreci, XII Levha 
yay., İstanbul, 2010, sy. 3-25. 
386  Adalet Partili Sebati Ataman’ın görüşü için bkz: Milliyet, 24.01.1979, sy. 8; Tercüman 
Seminerleri ve Yeni Forum Önerileri için BKZ: Özsoy, 1982 Anayasası’nın …, sy. 12,14,18. 
387 C. Arcayürek, 12 Eylül’e Koşar Adım, Bilgi Yayınevi, Mart, 1986, sy. 452. 
388 Erbil Tuşalp’in Cem Eroğul ile yaptığı söyleşide ifade edilen görüşler için bkz: 
Cumhuriyet, 24.10.1981, sy.7. 
389 M. Soysal, “Anlaşılmaz Gecikme”, Milliyet, 02.02. 1982, sy. 2. 
390 M. Kapani, “Kusur Anayasa’da Değil”, Yankı Dergisi, Sayı 512, 19-25 Ocak 1981. 
391 Yürütmenin güçlendirilmesi yönünde 1961 – 1982 Anayasaları arasında bir kıyaslama için 
bkz: B. Kuzu, Anayasa Hukukumuzda Yürütme Organının Düzenleyici İşlem Yapma Yetkisi 
ve Güçlendirilmesi Eğilimi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1987, sy. 160-168. 
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yerde hazır ve nazır bulunmasını mümkün hatta gerekli kıldığını” 

düşünmektedir
392

.  

Cumhurbaşkanının seçimi ve adaylığına gelince; TBMM üyeleri 

içinden veya üyelerin beşte birinin önerisi ile dışarıdan seçilebilmek 

mümkün hale gelmiştir. Burada 1961 Anayasası’nın TBMM üyeliğini 

cumhurbaşkanı seçimlerinde aday gösterilmek için zorunlu tuttuğunu, ancak 

bu zorunluluğun cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Senatosu’na yapılan 

kontenjan senatörü atamasıyla dolaylı yoldan aşıldığını; bunun da 

cumhurbaşkanının iradesi ve atama için boş koltuk olması gibi koşullara 

bağlı olduğunu hatırlamak gerekir. 1982 Anayasa Koyucusu dolaylı etkiyi 

kaldırmış, TBMM’nin beşte birine dışarıdan aday gösterme şansı tanımıştır. 

Nitekim 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer milletvekili değildir ve bu 

şekilde aday gösterilmiştir.  

Anayasa’da kırk yaşını doldurmuş, milletvekili seçilme yeterliliğine 

sahip, yükseköğrenim yapmış Türk vatandaşları arasından seçimin 

başlamasından sonraki ilk on günde gösterilen adayların, en az üçer gün 

arayla en fazla dört tur ve yirmi gün sürebilecek bir süreçte yarışması 

öngörülmüştür. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, son iki 

turda ise üye tam sayısının salt çoğunluk karar yeter sayısı olarak 

aranmaktadır. Seçim, aday gösterme dâhil toplam otuz gündür. Dört turda 

seçim işlemi yapılamaz ise TBMM seçimleri derhal yenilecek, yeni gelen 

parlamento seçimi yapma görevine sahip olacaktır. 

Böylece yeni Anayasa, tur sayısını ve süreyi sınırlamış, seçilememe 

halinde halkın hakemliğine giderek sorunu çözmeyi öngörmüştür. Bu 

formülün sadece işletilmesi değil, işletilebilecek olması bile çoğu zaman 

parlamenterleri (özellikle yeni seçilmiş, uzun görev süresi olan) çözüm 

yönünde ciddi biçimde teşvik edebilecek niteliktedir.  

1961 Anayasası’ndan farklı olarak tur sayısının ve seçim süresinin 

sınırlandığını görüyoruz. İlk iki turda karar yeter sayısının üçte iki olması, 

sonraki turlarda ise üye tam sayısının salt çoğunluğu olması 1961 

Anayasası’nın 95. maddesinde de bulunmaktadır. 1982 Anayasa koyucusu, 

1980’de yaşanan cumhurbaşkanı seçimi krizi benzeri durumlarda karar yeter 

sayısını düşürmeyi bir çözüm olarak kabul etmemiştir. Danışma Meclisi’nin 

kabul etmiş olduğu metinde son turda (4. turda) en çok oyu alan adayın 

                                                             
392 Tanör, İki Anayasa, sy. 109. 
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cumhurbaşkanı seçilmesi kabul edilmişken
393

, MGK çıkışlı halkoyuna 

sunulan metinde yine üye tam sayısının salt çoğunluğu korunmuştur. 

Danışma Meclisi’nin önerisi, kamuoyunda cumhurbaşkanını seçme işini 

uzlaşma olmadan bir tek siyasi parti çoğunluğuna bırakacağı, bunun da 

tarafsız cumhurbaşkanı seçmeyi sağlayamayacağı için eleştirilmiş
394

 ve 

sonuçta kabul edilmemiştir.  

Bütünüyle bakıldığında 1982 Anayasası’nın, 1961 Anayasası’nda da 

var olan tüm formülleri terk etmediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanının 

tarafsızlığı ve partiler üstü konumda kalması gerekliliği de değişmeyen 

konular arasındadır. Seçilmeyle parti bağı ve TBMM üyeliğinin sona ermesi 

öngörülmektedir.  

Her iki Anayasa’nın da orijinal hallerinde cumhurbaşkanı yedi yıllık bir 

süre için seçilmekteydi. 1961 Anayasası’nda bir kişi üst üste iki defa 

seçilmezken, 1982 Anayasası’nın 2007 değişikliği öncesindeki halinde, bir 

kişi yalnızca bir defa cumhurbaşkanı seçilebilmekteydi
395

.  

Bu kurallarla cumhurbaşkanının tarafsızlığı korunmaya çalışılmış; 1924 

Anayasası dönemi tecrübelerinin neticesi, tarafsızlığın seçilme usulü ile olan 

bağlantısı unutulmamıştır. İki defa seçilememenin de nitelikli çoğunlukla 

seçilmek kadar TBMM’den bağımsız hareket edebilmeyi beraberinde 

getireceği hesaplanmıştır. Böylece bir cumhurbaşkanı bir partinin 

güdümünde olmadan milletin tümünün cumhurbaşkanı olabilecektir.  

1961 Anayasası döneminde sorun olan bir başka konuda yeni 

cumhurbaşkanının seçilemediği ancak eskisinin görev süresinin dolduğu 

durumlarda seçim gerçekleşinceye kadar ne olacağına ilişkindir. 1961 

Anayasası’nın 100. maddesi bu hallerde Cumhuriyet Senatosu Başkanı’nın 

vekâletini öngörmüştü; ancak bu husus uygulamada cumhurbaşkanının 

tarafsız olması ancak vekâlet eden kişinin partili olması sebebiyle sıkıntıya 

neden olmuştur. Özellikle Korutürk’ün görev süresinin dolmasından sonra 

geçen uzun sürede kural eleştirilmiştir
396

. Bu kuralın, Senato Başkanı’nın 

mensubu bulunduğu partiyi, fiilen cumhurbaşkanına ait yetkiyi 

kendilerinden biri kullandığı için seçimlerin olmamasından menfaat umar 

                                                             
393 S. Reisoğlu, “Cumhurbaşkanlığı Sorunu”, 11.08.1982, Milliyet, sy. 2. 
394 Ibid. 
395 2007 değişikliği ile bir kimsenin en fazla iki defa ancak halk tarafından seçilebilmesinin 
yolu açılmıştır. 
396 Eleştiriler için bkz. Özdemir, Atatürk’ten Günümüze …, sy 283-284. 
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duruma getireceği, elbette 1961 Anayasası yazılırken akıllara gelmemiştir. 

Fakat 1982 Anayasa Koyucu ülkeyi cumhurbaşkansız bırakabilecek 

yukarıdaki halleri yaşamış olmanın etkisiyle belki de, 102. maddesinde 

yenisi göreve başlayıncaya kadar eskisinin göreve devam edeceğini açıkça 

kurala bağlamıştır. Vekâlet hali ancak geçici veya sürekli olarak koltuğun 

boşalmasında ortaya çıkabilecektir. Bu halde TBMM başkanı 

cumhurbaşkanlığına vekâlet edecektir.  

 Sonuç olarak; 1982 Anayasası, cumhurbaşkanının yetkilerini 

arttırmış
397

, seçimi için bir takvim belirlemiş ve bunu yaptırıma bağlamıştır. 

Böylece cumhurbaşkanı seçimini kolaylaştırılmış olmasa da Anayasa 

tıkanıklığı açan formülü ile krizleri aşma araçlarına sahip kılınmıştır.  

1982 Anayasası’nın bu orijinal formülü kimi yönleriyle övgüye değer 

bulunabilirse de aday gösterme süresinin uzunluğu (on gün), gizli oylama 

zorunluluğunun parti içi ve partiler arası uzlaşmayı zorlaştırması, son iki 

turda salt çoğunluğa düşülmesinin partileri uzlaşmaktan caydırıcı etki yaptığı 

eleştirileri yöneltilmiştir
398

.  

1982 Anayasası’nın cumhurbaşkanının seçimine ilişkin bu formülü 

2007 yılında yaşanan cumhurbaşkanlığı seçimi krizinde teste tabii tutulmuş; 

önceden pek de öngörülebilir olmayan bir biçimde sorun karar yeter 

sayısında değil toplantı yeter sayısında ortaya çıkmıştır.  

1982 Anayasası’nın 102 . maddesi esasen toplantı yeter sayısı 

konusunda açık bir hüküm içermemekteydi. Maddenin birinci fıkrası; 

“Cumhurbaşkanı, TBMM üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile ve gizli 

oyla seçilir” hükmünü getirirken; üçüncü fıkrasında ise;  “en az üçer gün 

arayla yapılacak oylamaların ilk ikisinde üye tam sayısının üçte iki 

çoğunluğu sağlanamazsa üçüncü oylamaya geçilir, üçüncü oylamada üye 

tam sayısının salt çoğunluğunu sağlayan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş 

olur. Bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı 

takdirde üçüncü oylamada en çok oyu almış iki aday arasında dördüncü 

oylama yapılır, bu oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu ile 

Cumhurbaşkanı seçilemediği takdirde derhal TBMM seçimleri yenilenir”, 

denilmekteydi.   

                                                             
397 Cumhurbaşkanının yetkilerinin derecesi ve ölçümü üzerine bir değerlendirme için bkz. 
Özsoy, Başkanlı Parlamenter …, sy. 284-305. 
398 Tanör, Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası’na Göre Türk Anayasa Hukuku,  sy. 323. 
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Bu iki fıkrada iki ayrı karar yeter sayısı verilmiş olamayacağından 

hareketle birinci fıkra hükmünün toplantı yeter sayısını, cumhurbaşkanlığı 

seçimlerine özgü olarak düzenlediği; üçüncü fıkranınsa karar yeter sayısını 

düzenlemiş olduğu ileri sürülmüştür
399

.   

Cumhurbaşkanı seçiminde toplantı yeter sayısının olağan toplantı yeter 

sayısını (AY. 96 . md/ 184 üye) düzenleyen hükümden farklı özel bir kuralla 

düzenlendiği, 96. Maddenin zaten “Anayasa’da başkaca bir hüküm yoksa” 

diyerek farklı toplantı yeter sayıları bulunduğu kabul etmekte olduğu
400

 ve 

bunun da partiler arası uzlaşmayı zorlayıcı bir obstrüksiyon (azınlık vetosu) 

kuralı içerdiği iddiası çokça tartışmaya neden olmuştur. Fikri savunanların 

argümanlarını dayandırdıkları iki temel nokta bulunmaktaydı.  

Birincisi amaçsal yorum yoluyla sürecin demokratik işleyişine katkı 

yapmaktı: toplantı yeter sayısı çok yüksek oranda eksik temsil gösteren 2002 

seçimleriyle oluşan Genel Kurul’u partiler arası uzlaşmaya zorlamak için 

obstrüksiyon aracına dönüşüyordu. Böylesine temsil zafiyeti gösteren bir 

Meclis’in (tüm seçmeni temsil oranı %43.3) içindeki bir partinin tek başına 

seçim işine girişmesinin ister istemez meşruiyet tartışmalarını da beraberinde 

getireceği ileri sürülmekteydi
401

. Toplantı yeter sayısı yoluyla azınlık 

vetosunun, maddenin amacı olan uzlaşı ile demokratik olarak seçilmiş 

tarafsız cumhurbaşkanını getirecek bir yorum olarak savunuluyordu
402

.  

AY 102 . maddenin lafzi yorumu da iki fıkra da birbiri ile çelişen iki 

ayrı karar yeter sayısı öngörülmüş olamayacağından hareket ediyor, “üçte iki 

ile seçilir” ifadesinin karar yeter sayısı olamayacağını, zira üçüncü fıkrada 3 

. ve 4 . turlarda salt çoğunlukla cumhurbaşkanının seçilmesinin mümkün 

kılındığı söyleniyordu. Ayrıca ilk iki turda karar yeter sayısının üçte iki 

toplantı yeter sayısının üçte bir olmasının diğer bir değişle üçte birle toplanıp 

üçte iki ile seçim yapmanın matematiksel ve mantıksal olarak mümkün 

olmadığı belirtiliyordu
403

.  

                                                             
399 N. Yüzbaşıoğlu, “Cumhurbaşkanı Seçiminin Meşruiyet ve Hukukilik Yönleriyle 
İrdelenmesi”, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı, TBB Yayınları no 116, 
Şubat 2007, sy. 270-271; S. Kanadoğlu, Cumhuriyet, 26.12.2006; Ö. Kaboğlu, 

“Cumhurbaşkanlığı Seçimi- 2”, Birgün, 10/01/2007. 
400 S. Batum, TBBM Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı Sempozyumunda 
Sunulan Bildiri, Cumhurbaşkanı Seçimi Öncesi Cumhurbaşkanlığı, TBB Yayınları no 116, 
Şubat 2007, sy. 257. 
401 Yüzbaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Seçiminin Meşruiyet …, sy. 264 
402 Ibid,  sy. 266. 
403 Batum, Cumhurbaşkanı Seçimi …, sy. 257. 
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Anayasa Mahkemesi de yukarıdaki görüşlere dayanarak, 27 Nisan 2007 

günlü 96. birleşimde 11. Cumhurbaşkanını seçmek üzere toplanan TBMM 

Genel Kurulu’nda alınan toplantı yeter sayısının AY 96. md belirtilen 184 

(üçte bir) olduğuna ilişkin parlamento kararının içtüzük düzenlemesi 

niteliğinde olduğu, bu sebeple denetlenebileceğine ilişkin karar almıştır. 

Anayasa Mahkemesi incelemesinde dokuza karşı iki oyla, üçte iki karar 

yeter sayısı olan birinci tur oylamada toplantı yeter sayısının da üçte iki 

olduğunu ve söz konusu içtüzük düzenlemesi niteliğindeki kararın da AY 

102 . md aykırı olduğu sonucuna varmıştır
404

.  

Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından 367 Kararı olarak anılan bu 

davada benimsenen görüşler, bazı anayasa hukukçuları tarafından şiddetle 

eleştirilmiştir. Eleştirilerin odak noktası, AY 102. maddenin ne sözünde ne 

de ruhunda uzlaşmayı dayatan bir hüküm bulunmaması; hatta 3. ve 4. 

turlarda aranan karar yeter sayısının af kanunu, anayasa değişikliği, 

Cumhurbaşkanını Yüce Divan’a sevk gibi bazı konulardan da düşük olduğu 

bunun da uzlaşmayı zorlama amacı olmayışının açık kanıtı olduğu 

söylenmiştir
405

.  

Burada üçer gün arayla dört tur öngören Anayasa’nın, her bir turda 

seçilme iradesi aradığı ve toplanma iradesinden çok daha önemli olan karar 

yeter sayısının son iki turda üçte ikiden salt çoğunluğa indirildiği, bu gerçek 

karşısında toplanma yeter sayısının karar yeter sayısından büyük 

tutulmasının mantıklı olmadığı söylenmekteydi
406

.  

Eleştiren görüş sahiplerine göre, AY. 102 /1 maddedeki “üçte iki ile 

karar alır” ifadesi toplanma iradesini değil, seçim sürecini kast etmektedir.  

Bu görüşe göre; üçte birlik bir azınlığa turları tıkayıcı veto gücü vermek 

hukuken bu maddeden çıkması imkansız bir sonuçtur ve Anayasa 

Mahkemesi’nce benimsenen yaklaşım da hukuki olmaktan çok siyasidir
407

. 

Hatta hukuk ötesi anlayışlara yaslanarak hukuk dışına taşan ve yorum 

                                                             
404 Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2007/45, K. 2007/54, KT. 1.05.2007. 
405 E. Özbudun, “Cumhurbaşkanı Seçimi ve Anayasa”, Zaman, 17 Ocak 2007. 
406 L. Gönenç, Cumhurbaşkanı Seçiminin Anayasal Boyutu, Yaşayan Anayasa web sitesi: 
http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/belgeler/analizler/cumhurbaskani_secimi.pdf (Ekim 
2012). 
407 E. Özbudun, “Anayasa Savaşları”, Zaman, 23 Ağustos 2007; K. Gözler, “Hukukun 
Siyasetle İmtihanı: Kim Sınıfta Kaldı?”, Türkiye Günlüğü, sayı 89, Yaz 2007, sy 5-16. 

http://www.yasayananayasa.ankara.edu.tr/belgeler/analizler/cumhurbaskani_secimi.pdf
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kurallarına uymayan bir yorum faaliyeti yapılmış olduğu
408

 ve bunun bir 

çeşit kısa ömürlü (2007 Anayasa değişikliği AYM’nin yorumunu geçersiz 

kıldığı için) hukuki darbe sayılabileceği
409

 savunulmuştur.  

Anayasa Mahkemesi’nin kararını ve karar dayanak teşkil eden görüşü 

savunanlara bir diğer eleştiri de hukuk dışı ve zorlama yorumlarının yarattığı 

etki ile 2007 Anayasa değişikliklerinin gerçekleşmesine sebebiyet 

vermeleridir. 11. Cumhurbaşkanı seçtirilmeyerek ve zorlama biçimde 

yaratılan kriz fırsat bilinerek parlamenter hükümet sisteminin temel 

dinamiklerinin bozacak şekilde cumhurbaşkanının halk tarafından 

seçilmesine yol açan değişiklik yapılabilmiştir. Böylece bu karar (367 

Kararı), hükümet sisteminin temel dinamiklerini bozacak vahim sonuçları 

tetiklemiştir
410

.  

Karar yeter sayısı tartışmaları, Anayasa Mahkemesi kararının siyasal 

sonuçları, ülkenin bu karar üzerine ikiye bölünmesi halleri üzerine çok söz 

söylenmiştir. Ancak tüm bu tartışmanın çoğunlukla yadsıdığı bir durum 

vardır. O da 1982 Anayasası’nın kriz ve kilitlenmeyi açmak için öngördüğü 

derhal seçime gitme formülünün işlediğidir. Anayasa Mahkemesi kararı 

üzerine TBMM erken seçim kararı almış (almasa da AY 102/3 son cümle 

çerçevesinde derhal seçimlerin yenilenmesi gerekliydi), tazelenen seçmen 

iradesi TBMM’nin üzerindeki eksik temsil ve meşruiyet tartışmalarını 

ortadan kaldırmış, yeni seçilmiş Meclis tekrar seçimlerin yenilenmesini göze 

alamamış, seçimin gerçekleşmesi iradesi baskın gelmiş ve toplantı yeter 

sayısının üçte iki olduğu turlar aşılarak üçüncü turda 11. Cumhurbaşkanı 

seçilmiştir. Bu usul yalnızca yeni Cumhurbaşkanına güçlü bir demokratik 

meşruiyet vermekle kalmamış, Anayasal kriz anayasa kuralları çerçevesinde 

aşılabilmiştir. Bu da maddenin seçilememe halinde seçimlerin yenilenmesi 

formülünün aslında işlediğinin bir göstergesidir.  

Öte yandan bu seçimi takip eden süreçte 31 Mayıs 2007 tarihli 5678 

sayılı Anayasa Değişikliği Hakkında Kanun ile cumhurbaşkanını halkın 

                                                             
408 S. Selçuk, “Ardışık Hukuk Yanılgılarının Tarihe Not Düşen Örneği: AYM’nin 367 

Kararı”, Ergun Özbudun’a Armağan, S Yazıcı, E. Göztepe, K. Gözler (edt.), II. Cilt, Yetkin 
Yay., 2008, sy. 611-612. 
409 E. Göztepe, “Muhakeme Etmek Ya Da Karar Vermek: Anayasa Mahkemesi’nin “367 
Kararı” İçin Kavramsal Bir Çerçeve Denemesi”, Ergun Özbudun’a Armağan, S Yazıcı, E. 
Göztepe, K. Gözler (edt.), II. Cilt, Yetkin Yay., 2008, sy. 357. 
410 C.Eroğul, “2007 Cumhurbaşkanı Seçimi Bunalımından Çıkarılabilecek Dersler”, AÜ SBF 
Dergisi, S. 62-3, 2007, sy. 168. 
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seçmesine karar verilmiş; yapılan referandum sonucunda kayıtlı seçmenin % 

67.49’unun katılımı, % 68.95’inin kabulüyle yürürlüğe girmiştir.  

Artık bu tarihten sonra hükümet sistemi bakımından oyunun 

kurallarının yeniden şekilleneceği başka bir anayasal döneme adım atıldığı 

kabul edilmelidir.  

10. 1982 Anayasası’na Göre Yapılan ilk Cumhurbaşkanlığı Seçimi 

1982 Anayasası yürürlüğe girdikten sonraki yedi yıllık süreyi bir geçiş 

dönemi olarak düşünmek gerekir. Anayasa’nın kabulüyle birlikte Kenan 

Evren’in Cumhurbaşkanlığı başlamış ve kendisine danışma organı olarak 

eski MGK (Milli Güvenlik Konseyi) üyelerinden oluşan Cumhurbaşkanlığı 

Konseyi eşlik etmiştir. Bu süre içerisinde Anayasa değişiklikleri için ancak 

dörtte üç çoğunlukla aşılabilen kuvvetli bir güçleştirici veto yetkisi (Geçici 9 

. md) cumhurbaşkanına verilmiştir. Ancak bu geçiş sürecinin bitmesiyle 

birlikte artık sivilleşme ve normalleşme aşamasına geçilmesi yaşanacaktır. 

Normalleşmeye dönük en önemli aşamalardan birisi de 8. Cumhurbaşkanının 

seçimi olmuştur.  

1989 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesindeki önemli bir 

normalleşme aşaması da 6 Eylül 1987 tarihli siyasi yasaklar getiren 

Anayasa’nın geçici 4 . maddesinin referanduma sunulmasıdır
411

. Referandum 

sonucu eski siyasilerin yasakları kalkmış, bu kişiler siyasete dönmüş, merkez 

sağ ve solda darbenin sonucu olarak ortaya çıkan bölünmeler belirginlik 

kazanmıştı.  

O günkü koşullarda 8. Cumhurbaşkanının seçimi bir devri kapatacak 

aşamaydı ve aynı zamanda 1982 Anayasası’nın cumhurbaşkanlığı seçimine 

ilişkin kurallarının da ilk uygulamasıydı. Bu tip bir normun ilk defa 

yorumlanması, ilk cumhurbaşkanının nasıl seçildiği, kimliği özellikleri 

sonraki uygulamayı şekillendirme gücüne sahiptir. İlk Cumhurbaşkanlarının 

kim olduğu, takındıkları tavırlar, anayasaları nasıl okudukları hükümet 

sistemlerini de şekillendiren davranışsal faktörler arasındadır ve kendinden 

sonra gelenleri etkileme gücüne sahiptir
412

.  

                                                             
411 TBMM aslında cumhurbaşkanına ait olan anayasa değişikliklerini referanduma sunma 
yetkisini üzerine almış, yaptığı anayasa değişikliğinin halkoyuna sunulmasına karar vermiştir. 
Bu konuda Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuru da yetkisizlik sebebiyle reddedilmiştir: 
Anayasa Mahkemesi E. 1987/9, K. 1987/15, KT: 18.06.1987. 
412 Özsoy, Başkanlı Parlamenter Sistem, sy. 205. 
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Altmışlı ve yetmişli yıllardan farklı dinamikler ve normlar eşliğinde bu 

kritik eşik aşılmıştır. Her şeyden önce bu yıllardan farklı olarak askerler 

kimin cumhurbaşkanı olacağı sorunu ile ilgilenmemişlerdir. Özal adaylığını 

açıkladıktan sonra muhalefet partilerinden gelen ateşli itirazlar askerde yankı 

yapmamıştır. Hatta Kenan Evren, anılarında kendisine de gazetecilerden 

“asker ne der, müdahale eder mi”, şeklinde sorular geldiğini, ancak 

Ordu’nun cumhurbaşkanlığı seçimine ağırlığını koymasının hatta bundan 

dolayı müdahale etmesinin söz konusu olmadığını söylediğini ifade 

etmişti
413

.  

Ordunun müdahale etmediği bu seçimde Özal, adaylığını açıklamak 

suretiyle sonraki yıllarda Demirel tarafından tekrarlanacak ve çokça 

tartışılacak bir başka uygulamayı başlatmıştır: Çankaya’ya çıkan parti genel 

başkanı başbakanlar.  

ANAP’ın (Anavatan Partisi) cumhurbaşkanını üçüncü turda seçecek 

şişirilmiş çoğunluğu yüzde on barajlı D’hondt sisteminin etkisi elde etmiş 

olması, muhalefette tepkiye neden olurken; iktidar partisi için uzlaşma 

aramayı gereksiz kılıyordu.  

 Özellikle DYP (Doğru Yol Partisi)  içinde meclis çoğunluğunu halkoyu 

ile aşma düşüncesi ortaya çıkıyordu. Ana muhalefet konumundaki DYP’nin 

siyasi mirasını devraldığı AP içinde cumhurbaşkanını halkın seçmesi 

yöntemi çeşitli kereler dillendirilen bir görüş olmuştu. Demirel’in de bu 

görüşü desteklediği biliniyordu. Demirel, ANAP çoğunluğunun 

cumhurbaşkanı seçemeyeceğini, cumhurbaşkanını halkın seçmesi gerektiğini 

seçimden bir yıl önce dillendirmeye başlamıştı
414

.  

Özal’ın cumhurbaşkanı seçilmesi süreci başlamadan birkaç ay evvel, 

1989 Ağustos ayında DYP grubu, cumhurbaşkanını halkın seçmesi 

konusunda, yasalaşması mümkün görünmeyen bir öneriyi taktiksel 

sebeplerle sunmuştu
415

. Her ne kadar burada ANAP’ı zor durumda bırakma 

gayreti gizli ise de karşı olmadıkları bir düşünceyi ifade ettiklerinde şüphe 

yoktur. Ancak bu yöndeki çabalar sonuçsuz kalmıştır.  

ANAP’ın tek başına dayattığı her hangi bir adayın tepki toplayacağı 

açıktı. Ancak Özal’ın ismi tepkiyi daha da şiddetli hale getirmişti. Özal 

                                                             
413 K. Evren’in Anıları 5. Bölüm, Milliyet, 15.04.1992, sy. 11. 
414 Demirel’in bu yönde bir açıklaması için bkz: Milliyet, 23.10.1988, sy. 8. 
415 Özdemir, Atatürk’ten Günümüze …, sy. 356-357. 
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hiçbir uzlaşı arayışına girmeden 3. turda kendisini seçebilecek çoğunluğa 

sahip partisine güvenerek adaylığını tartışmaya açmıştı. Özal’ın adaylığı 

muhalefetin şiddetli karşı çıkışıyla karşılanmış; siyasi ve hukuki birçok 

engelleme yöntemi üzerinde düşünülmeye başlanmıştı.  

Ana muhalefet DYP Genel Başkan Yardımcısı Esat Kıratlıoğlu, SHP’ye 

(Sosyal Demokrat Halkçı Parti) seçime katılmama, böylece ANAP’ı erken 

seçime zorlama çağrısı yapmaktaydı
416

. SHP kanadı da seçime katılmamaya 

sıcak bakıyordu.  

DYP’liler Özal seçildikten sonra bile, muhalefet partilerinin birleşerek 

Meclis’ten çekilmesi, sine-i millete dönme tehdidi altında Özal’ı istifaya 

zorlama düşüncelerini dile getirmeye devam etmişlerdi
417

. Bu şekilde bir 

toplu istifa SHP tarafından değerlendirilmiş, bazı milletvekillerince 

desteklenmiş ancak benimsenmemişti
418

. SHP’nin çekimser tavrı DYP’yi de 

caydırıcı etki yaratmıştı. Ancak DYP içinden Özal’ın seçildiği gün seçmene 

sine-i millete dönme sözü veren Murat Sökmenoğlu, bireysel bir kararla 

istifa etmişti
419

.  

SHP, bu süreçte siyasi tepkiler dışındaki alternatifleri de gözden 

geçirmişti. Hukuken seçimin geçersiz sayılabilmesini sağlayacak ya da 

tekrarını temin edecek bazı yöntemler üzerinde durulmuştu. 

 Seçime katılmayarak Genel Kurul’da toplantı yeter sayısı oluşmasını 

engelleme ve bu sakatlığı Anayasa Mahkemesi’ne tespit ettirerek, seçimi 

bloke etme fikri bunlardan biriydi.  İlk defa Turgut Özal’ın seçiminde, 

toplantı yeter sayısının üçte iki olduğu, ilk iki turda üçte iki milletvekili (o 

zaman bu sayı 300 idi) Genel Kurul’da hazır bulunmazsa üçüncü tura 

geçilmesinin mümkün olmadığı görüşleri dile getirilmiştir. 20 Ekim ve 24 

Ekim 1989’da ilk iki tur yapıldıktan sonra eski bir Anayasa Mahkemesi 

üyesi olan Nahit Saçlıoğlu ve SHP grup başkanvekili Hasan Fehmi Güneş 

cumhurbaşkanı seçiminde ilk iki turda toplantı yeter sayısının 300 (üçte iki) 

olduğunu ileri sürmüşlerdi
420

. SHP bu görüşe dayanarak Anayasa 

Mahkemesi’ne başvurmayı değerlendirmiş, sonunda Mahkemeye gitmeme 

yönündeki eğilim ağır basmıştı. 

                                                             
416 Milliyet,  30.07.1989, sy 8. 
417 H. Cindoruk’un açıklamaları için bkz: Milliyet, 3.11.1989, sy. 9. 
418 Milliyet, 28.07.1989, sy 14. 
419 Milliyet, 01.11.1989, sy 1. 
420 Milliyet, 26.10.1989, sy 15. 
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Bir başka değerlendirmede ise yapılacak bir anayasa değişikliği ile 

cumhurbaşkanının görevinin sona erdirilebileceği fikri ortaya atılmıştı
421

. 

SHP’de dillendirilen bu fikir DYP lideri Demirel tarafından da ifade 

edilmekteydi
422

; hatta Özal seçildikten sonra bile Demirel bir süre anayasa 

değişikliği ve referandumla cumhurbaşkanın yeniden seçilmesini sağlama 

düşüncesi tekrarlamıştı
423

.  

Ancak bu düşüncelerden hiçbiri seçimi engelleyememiştir. Muhalefet 

seçimi boykot etmişse de Özal’a karşı ANAP içinden bir ikinci aday 

çıkarılmış; Burdur milletvekili Fethi Çelikbaş’da aday olduğunu 

açıklamıştır. ANAP milletvekilleri şeklen çok adaylı bir şekilde kendi 

aralarında cumhurbaşkanlığı seçimini yapmışlardır. 31 Ekim 1989 günü 

yapılan üçüncü turda Özal, ANAP milletvekillerinden oluşan, SHP ve DYP 

milletvekillerinin mevcut bulunmadığı Genel Kurul tarafından Türkiye 

Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı seçilmiştir. 285 milletvekilinin katıldığı 

toplantı sonucunda 263 milletvekili Özal için, 14 milletvekili Çelikbaş için 

oy kullanmış, 8 oy da boş atılmıştır.  

Bir cumhurbaşkanlığı seçimi ilk defa muhalefetten bu kadar şiddetli 

tepki almıştı. Benzer tepki ve tartışmalar AKP kendi adayını, kendi 

çoğunluğu ile seçmek için 2007 yılında toplandığında tekrarlanmıştır. Bir 

farkla o gün SHP’nin düşündüğü ama uygulamadığı hukuki görüş, CHP 

tarafından benimmiş, Anayasa Mahkemesi önüne taşınmış ve orda da destek 

görmüştür.  

Özal’ın Çankaya’daki yılları da seçiminin yarattığı tepkilerin 

yansımaları ile geçmiştir. DYP ve SHP liderleri yeni Cumhurbaşkanını 

tebrik etmemiş; Çankaya ile muhalefet arasındaki gerilim devam etmiştir. 

Uzunca bir süre Demirel, Özal’ı Çankaya’dan indirme planlarını kamuoyu 

ile paylaşmaya devam etmiştir
424

.   

 Cumhurbaşkanı ile DYP-SHP arasındaki gerilim 1991 genel seçimleri 

ertesinde ANAP’ın iktidardan düşmesi ile tırmanmıştır. İktidar ortağı olan 

DYP-SHP anayasa değişikliği-referandum yoluyla Cumhurbaşkanını 

Çankaya’dan indirme planını gündeme getirdiğinde, ANAP’tan kimi sesler 
cumhurbaşkanını halkın seçmesi formülünü ortaya atıp, halk seçerse bu 

                                                             
421 SHP Genel Sekreteri Deniz Baykal’ın açıklamaları için bkz: Milliyet, 09,10,1989, sy. 10. 
422 Milliyet, 09.10.1989, sy. 10. 
423 Milliyet, 30.10.1991, sy. 14. 
424 Bkz: Milliyet, 11.06.1990, sy 10; Milliyet, 30.10.1991, sy 14. 
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sıkıntılar yaşanmaz demekteydi
425

. Bu plan Demirel’in kendi partisindeki 

yıpranma, kimin cumhurbaşkanı olacağı sorunu, ANAP içinde Özal’a karşı 

direnç ortaya çıkması gibi sebeplerle uygulamaya konulamasa da 

Cumhurbaşkanı hep tartışmaların odağında kalmıştı. 

Özal, bir cumhurbaşkanı olarak Anayasal yetkileri olabildiğince geniş 

okuma, hatta bazen Anayasa’nın üzerinde de güçler kullanma eğilimi 

göstermekteydi. Bunu da ANAP çoğunluğunun resmi olmasa da gayri resmi 
lideri olma iddiasını taşıyarak yapmaktaydı.  

Kendisinin Cumhurbaşkanı seçildiği gün milletvekilliği ve başbakanlığı 

düşmüş, Başbakan Yardımcısı Ali Bozer yeni Cumhurbaşkanı yemin edip, 
ardından da yeni Başbakanı atayıncaya kadar vekâleten bu süre içinde 

Başbakanlığı devralmıştı. Özal, yeni hükümetin başını atarken partisinden 

elini eteğini çekmeyeceğinin de işaretini vermiş; tüm siyasi kariyerini 

kendisine borçlu olan, pasif görünümlü liderlik vasfı pek olmayan Yıldırım 
Akbulut’u seçmişti.  

Bundan sonraki süreçte eşi Semra Özal’ı ANAP İstanbul il başkanı 

seçtirmek için parti içi politikaya dâhil olması, karşı çıkan Savunma Bakanı 
Hüsnü Doğan’ı, Başbakan’ın isteği ya da hükümetin işleyişiyle ilgili bir 

gerekçe olmaksızın azletmesi, yaptığı atamaları iktidar alanı olarak 

kullanması, Başkomutanlık görevini Orduyu bizzat yönetme gücü olarak 

algılaması gibi durumlarda yetkilerinin dışına taşarak fiilen siyasi iktidar 
kullanmıştı

426
. Tüm bu örneklerde Cumhurbaşkanı hükümet sisteminin 

sınırlarını zorlamayı seçmiş; adeta bir yarı başkanlık sistemi varmışçasına 

hareket etmişti.  

Özal’ın etkili cumhurbaşkanlığı anlayışı Mesut Yılmaz’ın 1991’de 

Genel Başkan seçilmesi ve ardından ANAP’ın yapılan genel seçimleri DYP 

karşısında kaybetmesiyle sonlandı.  

Buradan sonra Özal’ın hükümeti engellemeye yönelik, uygun bulmadığı 

atamalar için atama kararnamelerini imzalamama, tek başına kullandığı 

yetkilerle iktidar alanı yaratmaya çalışmak gibi tavırları olmuştur. Özal’ın 

özellikle yürütme işlemlerini imzalamayarak hükümete engelleme uygulama 

taktiğine, hükümet cumhurbaşkanının kararnameleri imzalama yetkisini 

kısıtlamaya çalışarak cevap vermiştir. Ancak Demirel hükümeti tarafından 

bu amaçla önerilen ve kamuoyunda bypass olarak isimlendirilen yasal 

                                                             
425 “ANAP Çankaya’nın Halk Tarafından Seçilmesinden Yana”, Milliyet, 22.03.1992, sy. 13. 
426 Akın, Gaziden Günümüze …, sy. 143-145. 
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düzenlemeler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir
427

. Bu kararda 

parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanlarının siyasi tercih kullanamayacağı 

ancak yürütme işlemlerinin de imzaları olmaksızın tamamlanamayacağı 

vurgulanmıştır.  

Benzer bir tavır yine kararnameleri imzalamayarak hükümetin tercihleri 

üzerinde kontrol ve denge gücü uygulayan 10. Cumhurbaşkanı Ahmet 

Necdet Sezer döneminde rektör atama yetkisini by pass etmek için yapılan 

düzenlemede karşımıza çıkmıştır. Burada da Anayasa Mahkemesi, 

Cumhurbaşkanına Anayasa tarafından verilmiş atama yetkisinin elinden 

alınamayacağını belirterek iptal kararı vermiştir
428

. 

 Özal’ın Çankaya’daki çatışmalı yılları yedi yıllık görev süresi 

dolmadan ani ölümüyle son bulmuştur. Buraya kadar geçen sürede Özal, 

tartışmalı ancak aktif bir cumhurbaşkanı olmuştur. Kendi partisi üzerinde 

güç kullandığı dönemde fiilen siyasetin ve karar süreçlerinin içinde yer 

almış; partisi iktidardan düştükten sonra da yeni iktidar üzerinde durdurma, 

dengeleme, kontrol yetkileri kullanmıştır. Bu son dönemde özellikle yürütme 

içi çatışma halleri çok sık karşımıza çıkan bir olgu olmuş; parlamenter 

sistemden ziyade yarı-başkanlık sistemine benzer durumlar yaşanmıştır.  

11. Bölünmüş Çoğunluklardan Uzlaşı Cumhurbaşkanları Demirel 

ve Sezer’e 

Özal’ın ani ölümü sırasında devam etmekte olan DYP-SHP koalisyon 

hükümetinin başında Demirel bulunuyordu. Erdal İnönü de Başbakan 

Yardımcılığı görevini yürütüyordu. Demirel’in Cumhurbaşkanlığı 

konusundaki görüşleri kamuoyunda biliniyordu. Öncelikle tek bir partinin 

kendi çoğunluğu ile seçim yapmasına karşı olduğunu her fırsatta beyan 

etmiş, halkın seçtiği yetkileri arttırılmış bir cumhurbaşkanından yana 

olduğunu söylemişti.  

Elbette Demirel’in adaylığını destekleyecek böyle bir tek parti 

çoğunluğu yoktu. Bu çoğunluğa sahip olduğu 1966 yılında ise böyle bir 

girişimi olmamıştı. Cumhurbaşkanını halkın seçmesini sağlayacak bir 

girişimi başlatmakta politik açıdan mümkün görünmüyordu.  

                                                             
427 Anayasa Mahkemesi, E. 1992/37, K.1993/18,KT. 27.04.1993. 
428 Anayasa Mahkemesi, E. 2006/51, K.2006/57, KT. 04.05.2006. 
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Özal’ın 17 Nisan’daki vefatından sonra Meclis Başkanı Hüsamettin 

Cindoruk, Cumhurbaşkanlığına vekâlet etmeye başlamış; 10 gün sonra 27 

Mayıs 1993’de TBMM toplanarak seçim takvimini belirlemişti. 8 Mayıs 

günü de TBMM Başkan vekili Yıldırım Avcı seçimde aday olan beş kişiyi 

açıklamıştı: Süleyman Demirel, Hüsamettin Cindoruk, İsmail Cem, Kamran 

İnan, Lütfü Doğan. Cindoruk’un bilgisi dışında aday gösterildiği anlaşılmış 

ve Cindoruk adaylığını çekmişti
429

.  

Yapılan ilk iki turda üçte iki çoğunluğa ulaşılamamış; 16 Mayıs 1993 

günü yapılan üçüncü turda yapılan oylamada Demirel, koalisyon ortağı 

SHP’den de oy alarak, 431 üyenin katıldığı toplantıda 244 oyla 10. 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bu turda İnan’a 94, Lütfü Doğan’a 47, Cem’e 25 

ve 19 da boş oy çıkmıştı. Tek bir partinin cumhurbaşkanı seçecek çoğunluğu 

olmadan yapılan seçimler sorunsuz ve gerilimsiz geride bırakılmıştı. 1980’de 

cumhurbaşkanlığı üzerinde uzlaşamayan merkez sağ ve sol, bu defa 

Demirel’in ismi üzerinde uzlaşmıştı.  

Halk tarafından seçilen güçlü cumhurbaşkanı taleplerini zaman zaman 

dillendirmiş olan Demirel, o günkü koşullarda yumuşak bir uzlaşı ile ve bir 

zamanlar kıyasıya mücadele ettiği solun desteği ile Çankaya’ya 

çıkabilmiştir. Bu seçim süreci sırasında askerin siyasete etkisi ve ağırlığında 

da önemli gerilemeler yaşanmıştır.  

Demirel, Cumhurbaşkanlığı döneminde de siyasi güç aranışları içinde 

Anayasa’yı ve kendi yetkilerini okumayı seçmemiştir. Hatta yedi yıllık 

görev süresinin sonuna geldiğinde Ecevit başkanlığındaki hükümet 

kendisinden o denli memnun görünüyordu ki; kimin cumhurbaşkanı olacağı 

konusunda ilk akla gelen çözümlerden biri Anayasa’nın değiştirilerek 

Demirel’in görev süresinin uzatılması olmuştu.  

Eski rakibi ile yakalamış olduğu bu uyum, o günkü dengelerde ANAP 

ve MHP ile koalisyon yürütmekte olan Ecevit için önemli olmalıdır ki; bu 

konuda gereken Anayasa değişikliği için Meclis’deki siyasi partilerle arayışa 

girmiştir. Bu esnada Çankaya’nın da görüşü alınmıştır.  

Demirel 1999 yılında, bu kez Ecevit’e cumhurbaşkanını halkın seçmesi 

seçeneğini önermiş, ancak parlamenter sisteme uygun olmadığı gerekçesi ile 

                                                             
429 Cumhuriyet, 11.04.2007, sy. 9. 
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kabul görmemiştir
430

. Sonuçta 29 Mart 2000’de 5+5 olarak tarif 

edebileceğimiz formül, Fazilet Partisi’nin parti kapatmayı güçleştirme 

talebini hayata geçirmeyi kapsar şekilde Genel Kurul’un önüne gelmiştir. Bu 

formülün Demirel’e üç yıl daha göre yapma şansı verir şekilde anlaşılması 

için önerge verilmiş;
431

 ancak yapılan gizli oylama sonucu 3/5 oy oranına 

ulaşılamayarak reddedilmiştir
432

. 

 Bu koşullar altında Ecevit, kendi lideri olduğu DSP dışında 

Parlamento’da üyesi bulunan MHP, FP, ANAP ve DYP liderlerini 

toplayarak Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer’i önermiş ve 

bu isim üzerinde uzlaşılmıştır. Ecevit, 1980 yılında denediği
433

 ancak o 

günkü Anayasa’nın TBMM dışından aday göstermeyi engelleyen hükmünün 

de (Meclis dışı adaylık yasağı kontenjan senatörlüğü ile aşılıyordu ve bunun 

için Cumhurbaşkanının atama yapması gerekiyordu.) etkisiyle hayata 

geçiremediği formülü bir defa daha denemiştir. Tarafsız bir yargıcın 

Çankaya’da olmasına muhalefet rıza göstermiş gibidir. 

Ancak basına yansıyan hoşnutsuzluklar da mevcuttu. Özellikle diğer 

adaylarca dile getirilen, beşli dayatma ile Meclis’in hür iradesinin önüne 

geçilmeye çalışıldığı eleştirisi dile getiriliyordu
434

. Bu eleştirilerde bile hiç 

kimse Sezer’in şahsı üzerinden muhalefet yapmıyordu. Sessiz bir yargıç olan 

Sezer’in en azından Anayasa’nın aradığı tarafsızlık, partiler üstü olma 

özelliklerini taşıyarak Anayasayı koruma ve kollama görevini yerine 

getireceğinde şüphe yok gibiydi.  

Bir defa daha tek başına cumhurbaşkanı seçme çoğunluğuna sahip 

olmayan TBMM içinde uzlaşma yakalanmış ve seçim takvimi başlamıştır. 

Sezer dışında, biri daha sonra çekilecek olan on aday gösterilmişti.  

Sezer, aday gösterildiği sırada Anayasa Mahkemesi başkanlığı görevini 

yürütüyordu. Adaylıkla birlikte görevinden çekilmemiş ancak seçildikten 

sonra emeklilik işlemlerini yaparak yargıçlıktan ayrılmıştı. Sezer’in 

görevinden çekilmeden aday olması İstanbul bağımsız milletvekili Aydın 

                                                             
430 F. Bila, “Ecevit’ten Demirel’e: Rejim Değişir”, Milliyet, 05.10.1999, sy. 14. 
431 Milliyet, 29.03.2000, sy. 20. 
432 Milliyet, 6.04.2000, sy 1. 
433 Ecevit, o zamanki Anayasa Mahkemesi Başkanı Muhittin Taylan’ın ismi üzerinde 
durmuştu; ancak Taylan, Korutürk kendisini kontenjan senatörü olarak atanamadığı için aday 
gösterilememişti. 
434 D. Sazak, “Sezer’e Beşli Destek”, Milliyet, 26.04.2000, sy 22. 
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Menderes tarafından şiddetle eleştirilmiş; bir yargıcın görevde kalarak 

cumhurbaşkanlığına aday olmasının Anayasa’ya aykırı eylemli içtüzük 

düzenlemesi anlamına geldiği ve Anayasa Mahkemesi’nce seçimin iptal 

edilmesi gerektiği ileri sürülmüştü
435

. Menderes aynı zamanda beşli 

protokolle yapılan dayatmayı da seçimin gizli oyla ve serbest yapılması 

esasına aykırı görmekteydi.  

Bu konuda Anayasa’da bir açık bir kural bulunmamakla birlikte seçimin 

Anayasa Mahkemesi önüne gitme ihtimali de göz önüne alındığında (kendi 

davasında yargıç olamayacağı ilkesi gereği) görevden ayrılıp adaylığını 

açıklaması, Anayasa’daki yargı bağımsızlığına ilişkin kurallara daha uygun 

düşerdi. Ayrıca bu şekilde aday olmanın etik açıdan da doğru olmayacağı 

açıktır
436

.  

Beş liderin ortak önerisi ile aday olan Sezer, 530 üyenin katıldığı ilk 

turda aranan üçte iki çoğunluğa erişememiş, 281 oyda kalmıştır. 532 

milletvekilinin katıldığı ikinci oylamada 314 oy almış; 533 milletvekilinin 

katıldığı üçüncü oylamada 330 oyla Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. 

Cumhurbaşkanı seçilmiştir.  

Bu seçimde bir defa daha görüldü ki; gizli oylamanın yapıldığı seçimler 

(anayasa değişikliklerinde de aynı durum olmuştu) liderlerin gruplarını her 

zaman kontrol edemedikleri sonuçlara yol açmakta, belki de bir anlamda 

Meclis’in gerçek iradesi ortaya çıkmaktadır. Fazilet Partililerin kendi partili 

adayları Nevzat Yalçıntaş’a (İlk turda 61, ikinci turda 66, üçüncü turda 113 

oy aldı), MHP’lilerin Sadi Somuncuoğlu’na (ilk turda 58, ikinci turda 32, 

son turda 43 oy) ; ANAP içinden de önce Yıldırım Akbulut’a (ikinci turda 

88 oy aldı, anti demokratik baskılardan şikâyet ederek üçüncü tura 

katılmadı) sonra yakın gelen diğer adaylara yönelim olabileceği 

spekülasyonları yapılmıştır
437

.  

Partilerin gizli oylamalarda grup kararı alamayacakları, belli bir yönde 

gruba baskı yapamayacakları açık olmakla beraber; siyasi durum liderleri 

önce uzlaşma arayışına ve ardından da bunun gereğini yapmaya 

itebilmektedir. Eğer cumhurbaşkanları uzlaşı ile seçilecekse bu tip 

                                                             
435 Aydın Menderes’in görüşleri için bkz: “Seçimin İptali İçin İmza Arıyor”, Milliyet, 
03.05.2000, sy 23. 
436 Akın, Gaziden Günümüze …, sy. 175. 
437 Milliyet, 29.04.2000, sy. 20. 
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pazarlıklar ve akabinde de milletvekillerine yönelik baskılar ortaya 

çıkabilecektir.  Gizli oy ve uzlaşma zorunluluğu pek de yan yana gelebilen 

hususlar olmamaktadır.  

Seçime ilişkin kurallarda ortaya çıkan bir diğer çelişki de ilk iki tur için 

öngörülen üçte iki çoğunluğun, üçüncü turda terk edilmesidir. Bunun anlamı 

üye tam sayısının salt çoğunluğu ile seçim yapılabileceğidir. Bu gerçek 

karşısında bu çoğunluğa sahip olanlar için yapılacak tek şey üçüncü turun 

gelmesini beklemek olacaktır. İlk iki tur ve üçte iki çoğunluk anlamsız 

olmakta, gerçek seçim üçüncü turda yaşanmaktadır. Uzlaşı zemini bulunsa 

da bu turlar, üçüncü turdaki çoğunluğun varlığı karşısında işlevsizleşmiştir. 

Uzlaşının bile minimum seviyesi 226 oy olacaktır, 367 oy değil.  O halde bu 

turların anlamı filen yoktur.  

Ayrıca bu seçimde bir defa daha görülmüştür ki; 1982 Anayasası’nın 

formülü bölünmüş çoğunluk tarafından uzlaşı içinde krizsiz 

uygulanabilmekte, kriz tek başına seçim yapabilecek çoğunluklar varsa 

ortaya çıkmaktadır.  

Öte yandan, Sezer’in de uzlaşı ile seçilmiş olması, onu Demirel gibi 

uyumlu ama gerektiğinde kilit rol oynayabilen bir devlet adamı konumuna 

getirmemiştir. Bu davranışsal farklılık dönemin koşulları kadar, ilkinin 

politikacı ikincisinin Anayasayı çok iyi bilen bir yargıç olması ile de 

açıklanabilir.  

Bu seçimin üzerinde durulması gereken bir diğer yönü de, ilk defa 

TBMM üyesi olmayan ve siyasetin tamamen dışından bir adayın 

cumhurbaşkanı seçilmesidir. 1961 Anayasası döneminin asker kökenli 

cumhurbaşkanları siyasetçi olmasalar da günün koşulları gereği siyasetin 

içinde olmuşlardı
438

. Atatürk, İnönü, Bayar, Özal ve Demirel zaten siyasetin 

lider kadroları arasından Çankaya’ya çıkmışlardı. Aslında Sezer’in bu 

durumu, Cumhurbaşkanı’na Anayasa’da biçilen Anayasa’yı koruma görevi 

ile tarafsız hakem rolü ile daha bağdaşıktır. Cumhurbaşkanı’nın, tarafsız ve 

siyaset üstü olması gereken kurumlara ve mahkemelere atamalar yapması 

(yüksek yargıya, üniversitelere ve Yükseköğretim Kurulu’na) bakımından da 

Sezer’in konumu 1982 Anayasa’nın ruhuna çok uygundu. Partiler üstü 

duruşu ve uzlaşı ile seçilmesi onu Anayasa’da öngörülen hakem rolü için en 

uygun kişi haline getiriyordu.  

                                                             
438 Akın, Gaziden Günümüze …, sy. 175. 
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Nitekim Sezer’in tarafsız ve politika üstü duruşu, Anayasa Mahkemesi 

yargıçlığındaki bakış açısı kısa sürede Çankaya’yı gerçek bir kontrol ve 

denge merkezine dönüştürmüştü. Anayasa’ya ve anayasal değerlere aykırı 

görülen kanunlar, kararnameler, işlemler denetleniyor, reddediliyor, önü 

tıkanıyordu.  

Ancak Anayasa’nın özünde arzu edilen Anayasa’nın koruyucusu 

tarafsız hakem rolü, belki kontrol ve denge işlevi görüyordu ama aynı 

zamanda siyasi gerilimlere, yürütme içi ciddi çatışmalara da yol açıyordu.  

Ecevit, seçilmesi için çok uğraştığı yeni Cumhurbaşkanı ile pek uyum 

içinde çalışamıyordu. Özellikle irticai faaliyet gösteren kamu personelinin 

bakan oluruyla görevden alınmasına ilişkin düzenlemeyi içeren KHK’nin 

Cumhurbaşkanı’nca imzalanmayarak iki defa geri göndermesi; MİT 

müsteşarının atama kararnamesi Cumhurbaşkanı’nın önüne gelmeden atama 

yapıldığı basına duyurulunca Sezer’in bu kararnameye imza vermemesi; 

çıkarılacak af yasasının Anayasa aykırılığı sebebiyle TBMM’ye iadesi; 

Cumhurbaşkanı’nın Nakşibendî şeyhinin Süleymaniye Camii’ne defnine izin 

veren kararnameyi imzalamayı reddetmesi; Devlet Denetleme Kurulu’na 

(DDK) kamu bankalarını ve el konulan bankaları denetletme emri vermesi 

hep hükümetle gerginliğe yol açan hususlar olmuştu
439

.  

Bu son konu meşhur MGK toplantısı sırasında Anayasa kitapçığı 

fırlatma olayının da sebebi olmuştur. Başbakan Ecevit, DDK’nın yaptığı 

denetlemeyi eleştirince Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasa’yı açıp bu yöndeki 

yetkisini hatırlatmak istemiş, Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan’ın 

“siz Anayasa’yı biliyorsunuz bir de biz bakalım” demesi üzerine de Anayasa 

kitapçığını U şeklindeki masanın ucuna doğru itmişti. Özkan buna şiddetli 

tepki göstermiş, gelişen olaylar sonucu Başbakanla birlikte toplantıyı terk 

etmişti
440

.  Bu olayın hükümet kanadı tarafından basına yansıtılması 

Cumhuriyet tarihinin belki de en şiddetli ekonomik krizlerinden birisini 

tetiklemişti.  

Cumhurbaşkanı Sezer, 2002 seçimleri sonrasında iktidara gelen AKP 

(Adalet ve Kalkınma Partisi) hükümetleri içinde aynı kontrol ve denge, 

Anayasa muhafızlığı rolünü oynamaya devam etmiştir.  

                                                             
439 Milliyet, 20. 02. 2001, sy. 18. 
440 Cumhuriyet, 28.02.2012, sy. 7. 
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Örneğin; AKP cephesinden basına yansıyan atama kararnameleri 

imzalanmıyor şikâyetlerine bir yazı ile cevap Cumhurbaşkanı Sezer, 58. ve 

59. Hükümetler döneminde toplam 752 kararnamenin önüne geldiğini, 

539’unun imzalandığını, 181’inin geri gönderildiğini, bunlardan 11 

kararnamenin geri çekildiğini, 21’inin ise incelendiğini söylemiştir
441

. 

Buradan Cumhurbaşkanının kendine göre ölçütler çerçevesinde bir denetim 

yapıp, süzgecinden geçmeyenleri imzalanmaktan çekindiği bunun da 

hükümet kanadında şikâyet konusu yapıldığı anlaşılmaktadır.  

2002 seçimleri öncesi ve sonrası atamalarda basına yansıyan ölçütler 

biri seçim öncesi kurumların ve bakanlıkların yönetici kadrolarına atma 

yapılmamasıdır. Bu şekilde gelen atama kararnameleri iade edilmiştir
442

. 

Diğer bir ölçüt de Cumhuriyet’in niteliklerinden laikliğin korunmasıdır
443

. 

2002 seçimlerinden önce de sonra da Cumhurbaşkanı’nın yürütme 

işlemlerini tamamlayan imzasının aranmaması yönünde anayasa değişikliği 

aranışları, yasal düzenleme yapma çabaları (bypass düzenlemeleri) 

olmuştur
444

. Bunlar ya sonuçsuz kalmış ya da Anayasa Mahkemesi engeline 

takılmıştır
445

.  

Sonuç olarak Cumhurbaşkanı Sezer, 1982 Anayasası döneminin en aktif 

cumhurbaşkanlarından birisi olmuştur. Seçildikten sonraki ilk 

açıklamalarında Anayasa’da Cumhurbaşkanına tanınan yetkilerin siyasal 

sorumsuzlukla bağdaşmadığı, parlamenter sistemin doğasına uygun olmadığı 

yönündeki açıklamalarına rağmen
446

, bu yetkileri kullanmaktan bir an bile 

tereddüt etmediğini zaman göstermiştir.  

2007 senesi geldiğinde AKP iktidarı için nihayet büyük bir engelleyici 

kurumsal kontrolden kurtulma zamanı gelmişti. 2002 seçimlerinde yalnızca 

iki partinin barajı aşması, yüksek oranda oyun baraj altında kalması Meclis’e 

giren partiler bakımından çok yüksek bir artık temsil yaratmıştı. Bu rüzgâr 

AKP’ye tek başına anayasa değişikliği yapma ve cumhurbaşkanını seçme 

                                                             
441 Milliyet, 10.05.2003, sy. 19. 
442 Milliyet, 29.08.2002, sy. 19. 
443 Milliyet, 01.05.2003, sy. 19. 
444 Milliyet, 09.11.2000, sy. 23. 
445 Milliyet, 07.10.2000, sy. 21.  Anayasa Mahkemesi, E. 2006/51, K.2006/57, KT. 
04.05.2006. 
446 Akın, Gaziden Günümüze …, sy. 175. 
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çoğunluğunu da vermişti. Bir kez daha güçlü çoğunluk tek başına seçim 

yapma ve üçüncü turda kendi adayını seçme isteği içinde hareket edecektir.  

12. Bir Kez Daha Tek Parti Çoğunluğundan Cumhurbaşkanlığı 

Seçimi Bunalımına 

2007 yılı Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı 

spekülasyonları ve buna muhalefet kanadından gelen tepkiler içinde 

başlamıştı. Ancak AKP lideri aday olmamış, ikinci adam konumunda 

bulunan tecrübeli siyasetçi eski Başbakan ve Dışişleri Bakanı Abdullah 

Gül’ün adaylığını 24 Nisan 2007 yılında açıklamıştı. Muhalefet Özal’ın 

Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ortaya atılan toplantı yeter sayısının ilk iki 

turda toplantı yeter sayısının üçte ikisi (367) olduğu tartışmalarını başlatmış, 

AKP çoğunluğunun tek başına seçim yapamayacağı tezini işlemeye 

başlamıştı.  

Bir defa daha seçim sisteminin etkisi ile gücü artmış bir çoğunluk, 

üçüncü turda tek başına seçim yapmak istemektedir. Ancak bu kez söz 

konusu çoğunluğun daha önce Anayasa Mahkemesi tarafından laikliğe aykırı 

faaliyetlerin odağı olarak görülüp kapatılmış partilerin (Refah ve Fazilet 

Partileri) kadrolarından gelmiş olması tepkileri rejim bunalımı düzeyine 

çıkarıyordu. 

Cumhuriyet tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden biri kapıdaydı. AKP 

çoğunluğu uzlaşı yollarını tıkamış, kendi içinden birini Çankaya’ya 

çıkarmak için hazırdı. Durum Özal’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi ile 

benzerlikler arz ediyordu. Üçüncü turda seçim yapabilecek olan siyasi 

çoğunluklar uzlaşıya yanaşmıyor, siyasi kimliği olan, liderlerini ya da onun 

seçtiği birini Çankaya’ya yollayarak önlerindeki kontrol ve denge engelini 

aşmayı amaçlıyorlardı.  

 Bu atmosfer içinde 27 Nisan 2007 günü yapılan ilk tur seçim, 

muhalefet tarafından boykot edilmiş, Gül 357 oy almıştı. Ancak 367 kişi 

salonda hazır değildi. Bu turda toplantı yeter sayısına ilişkin usul tartışması 

ana muhalefetin yoklama talebi üzerine açılmış, toplantı karar yeter sayısının 

184 olduğuna oylama sonucunda karar verilmişti. Bunun üzerine ana 

muhalefet partisi CHP, bu oylama sonucu alınan kararın içtüzük 

düzenlemesi niteliğinde ve Anayasa’nın 102. maddesindeki usule aykırı 

olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu.  
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1 Nisan 2007’de Anayasa Mahkemesi seçimin 1. turunu iptal etmiş, 6 

Mayıs 2007’de TBMM Genel Kurulu toplanmış ancak yapılan oylama 

sonucu 367 toplantı yeter sayısı sağlanamadığı seçim süreci sonlanmıştı. 

Anayasa’ya göre Sezer, yenisi seçilene kadar görev başındaydı.  

22 Temmuz 2007 seçimleri, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararının da 

propaganda sürecinde çokça tartışıldığı bir seçim olmuş, AKP sandıktan 

oylarını arttırarak çıkmıştı. 13 Ağustos’da Gül yeniden aday olduğunu 

açıklamış, bu defa MHP ve DSP (Demokratik Sol Parti) Genel Kurul’a 

gelmiş, kendi adaylarını (Sebahattin Çakmakoğlu ve Tayfun İçli) 

açıklamışlardı. İlk turda 448 Milletvekili Genel Kurul’da hazır bulunmuş, 

Gül’e 341 oy çıkmış; ikinci turda 446 milletvekili hazır bulunmuş, Gül’e 337 

oy çıkmış; üçüncü turda ise 448 milletvekili hazır bulunmuş ve Abdullah 

Gül 339 milletvekilinin oyunu alarak Türkiye Cumhuriyeti’nin 11. 

Cumhurbaşkanı seçilmişti.  

Ancak bu süreçte cumhurbaşkanını halkın seçmesini, görev süresinin 

beşer yıllık iki dönemle sınırlı olmasını, TBMM’nin her zaman 184 

milletvekili ile toplanmasını, görev süresinin 4 yıl olmasını gibi konuları 

düzenleyen bir Anayasa değişikliği de 175 uyarınca TBMM’de kabul edilip, 

(Cumhurbaşkanı’nca) halkoyuna sunulmuştu.  

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra 21 Ekim 2007’de 

cumhurbaşkanını halkın seçmesini öngören bu anayasa değişikliği geçerli 

oyların % 68.95’inin oyu ile kabul edildi.  

Böylece son büyük cumhurbaşkanlığı seçim krizi, yıllardır sağ 

iktidarlarca söylenen ama yapıl(a)mayan bir değişikliğin gerçekleşmesinin 

yolunu açmış oldu.  

Bu değişiklik sonrasında da Cumhurbaşkanı’nın görev süresine ilişkin 

belirsizlik ve tartışmalar dinmedi. Anayasa değişikliği yapılırken mevcut 

cumhurbaşkanına ilişkin bir geçici düzenleme bulunmadığı için, durum 

yorum yoluyla aşılmaya çalışılmış doktrinde tartışmalara neden olmuştur
447

.  

                                                             
447 Doktrindeki görüşlerin özeti ve tartışmaların değerlendirilmesi için bkz: K. Gözler, 
“Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Görev Süresi Ne Kadardır Ve Bu Görev Süresi Kanunla 
Belirlenebilir Mi? “, Terazi Aylık Hukuk Dergisi, Yıl 7, Sayı 66, Subat 2012, sy.36-50; 
A.E.Doğanoğlu, “Cumhurbaşkanının Görev Süresinin Belirlenmesi Sorunu”, Ankara Barosu 
Dergisi, S.3, 2011, sy. 196-210. 
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Bu tartışmalar 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu ile 

sonlandırılmaya çalışılmış; mevcut Cumhurbaşkanı’nın 2007 Anayasa 

değişikliği öncesi statüye bütünüyle tabi olduğu, yani yedi yıl için ve yalnız 

bir defa seçilebileceği hükme bağlanmıştır. Yasanın getirmiş olduğu 

düzenleme mevcut Cumhurbaşkanı bakımından kanunların geçmişe etki 

etmemesi ilkesinin bir gereği olduğu kadar
448

, yasama yürütme kuvvetleri 

arasındaki ayrılığı ve dengeyi de gözetici niteliktedir. Zira yasama organına 

seçilmiş bir cumhurbaşkanının (yürütmenin başı) görev süresini azaltma, bir 

nevi görevine erken son verme yetkisi tanınması, burada yalnızca o yasayı 

geçmişe etki eder şekilde okuma anlamına gelmeyecek, aynı zamanda 

Anayasa’nın Başlangıç hükümlerinin dördüncü fıkrasında ifadesini bulan 

yumuşak kuvvetler ayrılığına da aykırı olacaktır. Hükümet sistemlerinde bu 

dengeyi muhafaza etmek kuvvetler ayrılığının bir gereğidir.   

Ancak Anayasa Mahkemesi, 15 Haziran 2012 günü Cumhurbaşkanı’nın 

bir daha seçilemeyeceğine ilişkin hükmü Anayasaya aykırı bulmuş, diğer 

yandan görev süresinin yedi yıl olmasına dokunmamıştır
449

. Böylece 

Abdullah Gül yedi yıllık görev süresini 2014’de doldurduktan sonra 

seçimlerde aday olabilecek seçilirse de beş yıl daha görev yapabilecektir.  

Bu karar hayli tartışmalıdır. Cumhurbaşkanı’nın statüsü, seçimi, görev 

süresi, bir seferlik seçilebilmesi ve diğer yönleri ile bir bütün olduğu halde 

Anayasa Mahkemesi’nce böyle kabul edilmemiş; görev süresi eski 

Anayasa’ya göre okunurken, bir daha seçilememe konusunda yeni 

düzenleme geçerli kabul edilmiştir. Görev süresi yönünden yasaların 

geçmişe etki etmemesi ilkesini uygulanmış; yedi yıllığına seçilmiş birinin 

yedi yıl görevde kalacağını kabul edilmiş; öte yandan bir daha seçilememe 

konusunda yeni düzenleme etkili kılınmıştır. Eğer mevcut Anayasa hükmü 

uygulama önceliğine sahipse görev süresi beş yıl olmalıydı; değilse bu statü 

yedi yıllığına bir defa seçimi öngördüğünden, tekrar seçilme mümkün 

olamamalıydı. Her şeyden önce neden Cumhurbaşkanı’nın Anayasal 

                                                             
448 Devrim Sevimay’ın Jean Marcou ile yaptığı söyleşide ifade edilen benzer bir görüş için 

bkz: “Yedi Yıllığına seçilmiş Biri Zaten Yedi Yıl Görev Yapar”, Milliyet, 22.02.2010.  
Görüşlerinin sorulması üzerine Orhan Aldıkaçtı ve Erdoğan Teziç de benzer bir tartışma için 
aynı yönde görüş ifade etmişlerdir. NTV Arşivi: Bkz: 
http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/57780.asp 
449 Bu karar (Ekim 2012) henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Bu sebeple gerekçeleri 
henüz bilinmemektedir. 
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statüsünün bir yönüyle yeni, bir yönüyle eski düzenlemeye tabi kılındığı 

izaha muhtaçtır.  

Statünün bütünlüğünün bu şekilde bozulması kendi içinde çelişkili 

olduğu için, henüz gerekçesi Resmi Gazete’de yayımlanmayan Anayasa 

Mahkemesi kararının tutarlı bir sava dayanması güç görünmektedir.  

SONUÇ 

Cumhuriyetimizin doksanıncı yılına doğru ilerlerken geçen bu süre 

içinde dört ayrı Anayasa’nın (1921-1924-1961-1982) hükümlerine göre on 

dokuz cumhurbaşkanlığı seçimi yapılmış, 11 Cumhurbaşkanı göreve 

gelmiştir.  

Bu süreçte değişik normlar birbirinden çok farklı siyasal atmosferlerde 

uygulama alnı bulmuştur. Gerek siyasal gerekse normatif yapının süreklilik 

gösteren bazı özellikleri mevcut olduğu gibi; uygulamada aksayan yönleri 

sebebiyle düzeltilme yoluna gidilmiş kurallar da bulunur.  

Süreklilik gösteren özelliklerin başında çok partili hayatta 

cumhurbaşkanının partili olamayacağı, tarafsız ve partiler üstü olması 

gerekliliğidir. Türkiye’de partili Cumhurbaşkanları tek parti dönemine ve 

devrim yıllarına özgüdür. Çok partili hayata geçilmesiyle birlikte ilk revize 

edilen kural, cumhurbaşkanlarının siyasi parti üyesi olamayacağı olmuştur. 

Bu konu, uygulamada eksiklikler, ihlaller yaşansa da gerekliliği fikir birliği 

ile kabul edilmiş bir husustur. Yıllar içerisinde cumhurbaşkanının milletin 

tümünü temsil eden ve bu sebeple de siyasal partilerin üstünde tarafsız bir 

kişi olması gerekliliği hep söylenmiş; 1950’den beri de kabul edilerek 

uygulanmaya çalışılmıştır.  

İkinci süreklilik de hükümet sisteminin parlamentarizm olmasıdır. 

Parlamenter hükümet modeli bu ülkenin siyasal koşullarında doğmuş, 

demokrasisindeki eksikliklerden etkilenmiş ama düşe kalka uygulanmaya 

devam edilmiştir. Çok partili (yarı) demokratik siyasal hayatımızın 

uygulamasını bildiği yegâne sistem parlamentarizmdir. Bu tarihsel geçmişin 

görmezden gelinmemesi gereklidir. 

Üçüncü olarak kimi az, kimi çok seçimler çatışmalı geçmektedir. Bu 

da çok partili hayatın doğası gereğidir. Bu noktada seçim sürecini 

düzenleyen kuralların etkisi, olumlu olumsuz oldukça net görülmektedir. 

Anayasalara göre farklılıklar oluşmaktadır.  
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1924 Anayasası seçimleri çok kolay bir sürece indirgemiş; 

cumhurbaşkanının statüsünü tartışmalı ve eksik bırakmıştır. Bu hal, 

Anayasa’nın getirdiği çoğunlukçu, kontrol ve denge yönünden eksik 

parlamenter sistem ile uyumlu olsa da çok eleştiri yaratmıştır. 1924 

sisteminin kolay seçilen ama işlevsiz cumhurbaşkanının yarattığı olumsuz 

etki ile 1961 Anayasası tarafsız ve partiler üstü kalmayı sağlayacak bir süreç 

tasarımlamıştır.  

1961 Anayasası’nın sınırlandırılmış parlamenter sisteminde, nitelikli 

çoğunlukla seçilen tarafsızlığı önemsenmiş ama sembolik yetkilerle 

donatılmış cumhurbaşkanı, siyasal iklimin etkisi ile asker sivil ilişkilerinde 

denge oluşturması beklenen kişi olmuştur. Türk siyasal hayatının o dönem ki 

gerçekleri cumhurbaşkanına askerlerle ilişki kurma ve sivil siyaseti dengede 

tutma misyonu yüklemiştir. Asker kökenli Cumhurbaşkanları bu dönemin 

gerçeğidir. Bu yapıda seçilmiş Cumhurbaşkanları beklenen rolü bazen 

oynamış, bazen de sivil siyaseti savunmasız bırakmışlardır. Ancak sistemde 

en büyük aksama, 1980’de görüldüğü gibi seçim için aranan üye tam 

sayısına ulaşılamadığında, seçim kilitlendiğinde bunu açacak 

mekanizmaların yokluğudur.  

1982 Anayasası’nın biçimlendirdiği aklileştirilmiş (rasyonelleşmiş) 

parlamentarizm bu noktada sistemi düzeltme çabasına girmiş; seçimi bir süre 

ile sınırlamış, kilitlenmesi halinde de seçimlerin yenilenmesi ile bunu 

çözmeyi amaçlamıştır. 2007 Cumhurbaşkanı seçimleri uygulaması bize bu 

denli krizli bir ortamda bile eski 102. maddenin formülünün işlediğini 

göstermektedir.  

Ancak 1982 Anayasası’nın bu orijinal formülünün de aksayan yönleri 

mevcuttur. İlk iki turun pratik işlevsizliği, gizli oyla uzlaşma sağlamanın 

zorlukları bunların başında gelmektedir.  

1982 sonrası iklimde askerlerin, 2007 seçimleri hariç, cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinden uzak durmaları, seçilen Cumhurbaşkanlarının sivil olmaları bu 

dönemin dinamikleri ile 1961 sonrasının ne denli farklılaştığını 

göstermektedir. 2007 sürecinde bile askerlerin cumhurbaşkanının kim 
olacağını belirleme ya da kendilerinden birini seçtirme gibi bir etkili bir 

müdahale gücüne sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır.  

Ayrıca iki dönem arasında uygulanan seçim sistemlerinden kaynaklanan 
farklılıklar da mevcuttur. 1961 sonrası uygulanan nispi temsil türleri ile 1982 

sonrası uygulanan önce çift (hem bölge hem ülke) sonra tek (yüzde on ülke) 
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barajlı sistemlerin yarattığı çoğunluklar, siyasi parti yapısındaki değişmeler 

de krizlerin yönünü değiştirmiş görünmektedir. En krizli cumhurbaşkanlığı 

seçimleri bölünmüş, uzlaşamayan küçük çoğunluklardan değil, büyük 

çoğunlukların dayatmasından kaynaklanmıştır.  

Tek parti çoğunluklarının, Anayasa’nın üçüncü tur için aradığı 

çoğunluğa barajın etkisi ile daha rahat ulaşması bu olasılığı arttırmış, 2002 

sonrası birleşen sağ oylar da 1950-1960 döneminde olduğu gibi yeniden 
daima aynı tek partinin tek başına hükümet edebildiği hegemonyacı hâkim 

parti yapısını ortaya çıkartmıştır. 

Bu dönemde cumhurbaşkanı seçecek çoğunlukların bir türlü 
çıkamamasından kaynaklanan krizler olmasa da seçim tartışmaları ve 

çatışmaları bir türlü dinmemiştir. Tartışmaların şiddetlendiği her ortamda 

seçimi kazanacağına inan cepheden halk seçsin sesleri yükselmiş, ancak 

devlet başkanını halkın seçmesinin hükümet sistemi üzerinde yaratacağı etki 
genellikle es geçilmiştir. 

Tüm bu dönemler boyunca kamuoyunda genellikle cumhurbaşkanını 

halkın seçmesi yönündeki tartışmalar hükümet sistemini değiştirme 
ekseninde cereyan etmemiştir. Daha ziyade seçimin Meclis’te 

yapılamamasından, adaylar üzerinde uzlaşılamamasından, tıkanmasından ya 

da siyasi olarak çok gerilimli olmasından beslenen tartışmalardır bunlar. 

2007 Anayasa değişikliği de böyle bir ortamdan beslenerek hayat 
bulmuş, ancak bunun ötesine geçebilecek hükümet sistemi aranışlarına da 

zemin hazırlamıştır.  

Burada sorulması gereken en önemli soru, neden cumhurbaşkanını 
halkın seçmesi yoluna gidilmiştir? Hangi ortamda bu tercihi halk yapmış 

sayılmalıdır? Bu soruların yanıtı bizce Anayasa Mahkemesi’nin 

cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 367 toplantı yeter sayısı arayan kararına 
duyulan tepki de aranmalıdır. Söz konusu tercihin arkasında parlamenter 

sistemi değiştirme yönünde açık bir iradeden çok halkın sürece katılmayı 

tercih etmesi vardır. İşlemediği düşünülen bir seçim yönteminin çoğunluğun 

tercihlerini yansıtacak bir başka seçim yöntemiyle değiştirilmesi bizi 
parlamenter sistemin temel işleyiş mantığından uzaklaştırmamalıdır.  

 Bundan sonra girilen yolda cumhurbaşkanını halkın seçmesinden 

dönülemeyecekse yarı başkanlık sistemlerine (özgü yürütme içi çatışma gibi) 
kriz hallerine düşmeden seçilmiş cumhurbaşkanı ile parlamenter sisteme 

devam etmenin anayasal yollarını aramak en sağlıklı seçenek olacaktır.  
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TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN YATAY ETKİSİ 

KARŞISINDA ÇALIŞANI ÜCRETİ GİZLİ TUTMAKLA 
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İÇİNDEKİLER 

1. Giriş 

2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi 

 2.1. Doğrudan Yatay Etki veya Doğrudan Uygulama Modeli 

 2.2. Dolaylı Yatay Etki veya Temel Hakların Yayılım Etkisi 

 (Radiating Effect) 

 2.3. Dolaylı Yatay Etkinin Türleri ve “Doğrudanlık” ve 

 “Dolaylılığın” Anlamı  
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Karşılaştırmalı kısa bir araştırmanın bize gösterdiği gibi, temel hak ve 

özgürlük belgeleri bireylerin haklarını öncelikle devlet organlarının haksız 

müdahalelerine karşı korumayı amaçlamaktadır.(…) Bu öncelikli amaç 

yanında, bu belgelerdeki değerlerin, çoğu kez dolaylı bir biçimde de olsa, 

tüm hukuk sistemine nüfuz etmesi yönünde açık bir gereksinim de 

bulunmaktadır.
1
 

 

1. Giriş 

Giovanni Sartori, “Haklar bildirisinden yoksun bir anayasa gene de bir 

anayasadır; oysa çekirdeği ve özü bir yönetim çerçevesi olmayan bir 

anayasa, anayasa değildir” derken şüphesiz anayasa kavramını ele alış biçimi 

nedeniyle haksız değildir.
2
 Bununla birlikte, bugün temel hak ve özgürlükler 

çağdaş anayasaların başlıca düzenleme konularındandır ve anayasal hakların, 

anayasal sistem üzerindeki etkisi giderek daha belirleyici olmaktadır. 

Özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısındaki gelişmeler ışığında temel hak ve 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Yrd. Doç.Dr., TOBB ETÜ Hukuk Fakültesi. 
1 Gardener v. Whitaker, Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, 1996 (4) SALR 337 (CC)’den 
aktaran, Comparative Constitutionalism- Cases and Materials, Norman DORSEN (ed.) et. al., 
West American Case Book Series, (2010), s.893. 
2 SARTORI, Giovanni, Karşılaştırmalı Anayasa Mühendisliği, (çev. Ergun Özbudun), Yetkin 
Yayınları, Ankara, (1997), s. 252. Karşı görüş için bkz. ERDOĞAN, Mustafa, İnsan Hakları 
Teorisi ve Hukuku, Orion Yayınları, (2007), s. 89. Erdoğan’a göre “insan haklarını tanıyıp 
güvence altına almayan bir hukuki belge, adı anayasa olsa bile, gerçekte anayasa değildir.” 
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özgürlükler kataloguna yer vermeyen, temel hak ve özgürlükler yönünden 

güvenceler tanımayan anayasaları tam anlamıyla anayasa sayma olanağı 

kalmamıştır.  

Anayasaların temel hak ve özgürlüklere yer vermesinin en azından üç 

sonucu olduğundan söz edilebilir. Bunlardan birincisi, anayasal hak ve 

özgürlüklerin devlet karşısından güvence altına alınmasıdır. Devletin bireye 

göre üstün olduğu duruma özgü bir sorunun temel hak ve özgürlükler 

alanındaki etkisi şüphesiz modern hukuk devleti olgusu ile yakın ilişki 

içindedir ve bu açıdan yapılacak bir değerlendirme tehdit ve düşmanlıktan 

çok karşılıklı menfaati de gündeme getirebilmektedir. Tarihsel arka plana 

bakıldığında, anayasal haklarla ehlileştirilmesi gereken devletin üstün 

gücüdür ve haklar sayesinde devletin yetki alanı daraltılabilmiştir. Temel 

haklara içkin ve bir anlamda dogmatik olan yapı bir tarafın üstün güç sahibi 

ve diğer tarafın ise üstün güce tabi olduğu bir asimetrik ilişki öngörür. Üstün 

güç ya olgusal değildir, ya da hoş karşılanmaz ama buna rağmen modern 

devletin hukuki yapısının bir parçasıdır. Bireyler de, devletin kamusal yarar 

üreten üstün gücünü tanıdıkları ve ona tabi oldukları sürece medeniyetin 

yararlarından ve düzeninden faydalanabilirler. Bu nedenle, çağdaş 

anayasalardaki temel haklar devlet gücü ile bireysel özgürlük arasındaki 

düşmanlığa işaret etmez; aksine bunların birbirini tamamladığını gösterir.
3
 

Söz konusu olan bir yararlanma dahi olsa, bireyin üstün devlet gücü 

karşısında sahip olduğu hakları ve dolayısıyla devletin sınırlarını bilmesinde 

de menfaati bulunmaktadır. Yine bununla bağlantılı olarak bireyin, iktidarın 

hukukla sınırlandığını, hukuki güvenlik çerçevesinde neyi talep etmeye 

yetkili ve neyi yapmaya serbest olduğunu bilerek yaşamını planlayabilmesi 

de sağlanmış olmaktadır. Bu sonuç anayasacılık fikri ile de başat gitmekte ve 

anayasalardan beklenen temel bir işlevi karşılamaktadır. Bununla birlikte, 

temel hak ve özgürlüklerin norm alanının, ancak uygulamada yaşanan hak 

çatışmalarının çözümü ile somutlaşacağını göz önünde tutup, anayasaların 

bu işlevi ile ilgili çok büyük beklentilere de girmemek gerekir.
4
 

                                                             
3 PREUSS, Ulrich, “The German Drittwirkung Doctrine and Its Socio-Politicial Background”, 
The Constitution in Private Relations: Expanding Constitutionalism içinde, Andras SAJO ve 
Renata UITZ (editörler), Eleven International Publishing, (2005), s. 24. 
4 Bu saptamayı özellikle, yeni anayasa yapım süreci yaşanan ülkemizde, “yeni anayasanın hak 
ve özgürlüklerle ilgili hemen tüm sorunları çözeceği beklentisini” taşıyanların ve böyle bir 
beklentiyi yaratanların çokluğu nedeniyle yapmaktayız. 
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Anayasalarda temel hak ve özgürlüklere yer verilmesinin bir diğer 

sonucu ise, kanunların anayasaya uygunluğunun denetimi ile yakın ilişki 

halindedir. Buna göre, temel hak ve özgürlüklerin özellikle de 

somutlaşmamış biçimde anayasalarda yer alması, kanunların anayasaya 

uygunluğunun denetimi yoluyla yasama organının ve ondan beklentileri olan 

siyasal iktidarların sınırlanmasına yol açmaktadır. Anayasacılık fikrinin 

temelini oluşturan iktidarın sınırlanmasına hizmet ettiği için, onunla uyumlu 

görünen bu sonuca bağlı bazı yan etkiler de yok değildir. Nitekim, Hans 

Kelsen’in anayasa yargısı tasarımını kurarken, hak ve özgürlüklere yer 

vermeyen bir anayasa altında bu denetimi tasarlamış olduğu bilinmektedir. 

Anayasalarda hak ve özgürlüklere yer verilmesi, anayasa ile çerçevesi 

çizilmiş anayasal siyaset olgusuna vücut vermiş ve siyasal alan giderek 

sınırlanmıştır. Üstelik bu sınırı anayasa yargıçları çizdiği için, ister istemez 

yargı ile demokratik meşruiyete sahip kurumlar arasında gerilimler 

yaşanmıştır ve yaşanmaya da devam etmektedir.  

Temel hak ve özgürlüklerin anayasalar ile güvence altına alınmasının 

bir diğer sonucu ise, hak ve özgürlüklerin sadece devletle birey arasındaki 

dikey ilişkilerde değil, aynı zamanda özel hukuk kişileri arasındaki yatay 

ilişkilerde de uygulanabilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerçekten de 

günümüzde, özel hukuk kişileri arasındaki ilişkilerde, diğer bir deyişle 

taraflardan herhangi birisinin devlet olmadığı veya devleti temsil etmediği 

durumlarda da temel hak ve özgürlüklerin etkisi olduğu kabul edilmektedir. 

Devletin özel hukuk ilişkisine girdiği (idarenin özel hukuka tabi 

sözleşmelerinde olduğu gibi) durumları ise bundan ayırmak gerekir, çünkü 

burada her ne kadar taraflardan birisi devlet ise de hukuki ilişkinin zeminini 

özel hukuk oluşturmaktadır. Nitekim, “özel hukukun anayasallaşması” tam 

da bu etkiye işaret etmektedir. “Özel hukukun anayasallaşması”, daha çok 

devlet ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri yönetmek üzere oluşturulmuş 

temel hakların, özel hukuk kişileri arasındaki ilişkilere giderek artan etkisini 

anlatmak için kullanılan bir terimdir.
5
 Bu yaşanmakta olan olguya farklı bir 

hukuksal perspektif kazandıran “devletin pozitif yükümlülükleri” ise, 

devletin Anayasadan kaynaklanan negatif yükümlülükleri (hakları ihlal 

etmemek) yanında, bireyler arasındaki ilişkilerde hak ihlallerini önlemek ve 

                                                             
5 SMITS, Jan, “Private Law and Fundamental Rights: A Sceptical View”, 
Constitutionalisation of Private Law içinde, Tom Barkhuysen ve Siewert Lindenbergh 
(editörler), Martinus Nijhoff Publishers, (2006), s. 10. 
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anayasal hak ve özgürlükleri korumak gibi olumlu ödevleri olduğuna da 

işaret etmektedir.
6
 Anayasal hak ve ödevlerin ise, sadece anayasada 

yazanlardan ibaret olmadığı, iç hukuka dahil edildiği ölçüde uluslararası hak 

belgelerinde (AİHS gibi) tanınanlar yanında, yazılı olmayan hakları dahi 

kapsadığı da kabul edilmektedir.
7
 

Aşağıda önce temel hak ve özgürlüklerin yatay etkisi ele alınacak, 

ardından bu etkinin iş ilişkilerine bir yansıması olarak kabul edilebilecek 

olan “çalışanın maaşını gizli tutmakla yükümlü kılınması” bu bağlamda 

değerlendirilecektir.  

2. Temel Hak ve Özgürlüklerin Özel Hukuk İlişkilerine Etkisi 

Anayasal hakların özel hukuk ilişkilerine etkisi bazı akademisyenler 

tarafından hala “tartışmalı” bir sorun olarak betimlenmeye devam edilse de,
8
 

reddedilemeyecek bir uygulama etkinliği kazanmıştır. Temel hakların 

öncelikle bireyle devlet arasındaki ilişkilere uygulanması gerektiğini ve 

buradan hareketle özel hukuk kişilerinin, özel hukuk çerçevesinde gelişen 

ilişkilerine uygulanmaması gerektiğini savunan görüşler, bugün de varlığını 

sürdürmektedir. Bu bölümde, temel hak ve özgürlüklerin özel hukuka, ya da 

diğer bir deyişle bireyler arası ilişkilere etkisi ile ilgili farklı yaklaşımlar 

aktarılmaya çalışılacaktır.  

Temel hak ve özgürlüklerin bireyler arası ilişkilere doğrudan 

uygulanmasını ve etkisini ifade eden dikey etki bugün eski geçerliliğini 

kaybetmiş ve yerini yatay etki doktrinlerine bırakmıştır. Temel hak ve 

özgürlüklerin yatay etkisi karşılaştırmalı hukukta farklı isimlendirmelere tabi 

olmuştur. Alman hukukunda, devletle birey arasındaki ikili ilişkiye dahil 

edilen üçüncü bir özel kişinin varlığına atfen, “üçüncü taraf etkisi” 

(Drittwirkung),
9
 Amerikan hukukunda ise “devlet eylemi doktrini” (state 

                                                             
6 MOWBRAY, A.R., The Development of Positive Obligations under the European 
Convention of Human Rights by the European Court of Human Rights, Hart Publishing, 
(2004), s. 3.; XENOS, Dimitris, The Positive Obligations of the State under the European 
Convention of Human Rights, Routledge, (2012), s. 2. 
7 SMITS, (2006), s. 9. 
8 SMITS, (2006), s. 10. 
9 Türk doktrininde “üçüncü taraf etkisi” yerine “üçüncü kişilere etki” tabirini tercih edenler de 
bulunmaktadır. Bkz. GÖREN, Zafer, “Temel Hakların Özel Hukuk Düzenine Etkisi Temel 
Hakların Yatay (Üçüncü Kişilere) Etkisi”, Özel Hukuk ve Anayasa Mahkemesi Kararları 
Sempozyumu içinde, Banka ve Ticaret Hukuk Araştırma Enstitüsü Yayını, Yayın No: 383, 
(2001). 
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action doctrine) yatay etkiyle ilişkili olarak en bilinen kavramlardır. 

“Üçüncü taraf etkisi” (Drittwirkung) kavramı 1954 yılında Ipsen tarafından 

yazılmış bir makalede kullanılmıştır.
10

 Bununla birlikte, yatay etkinin kendi 

içinde de farklı türleri bulunmaktadır. Bunlardan örneğin, “dolaylı yatay 

etki” ya da “temel hakların dolaylı üçüncü taraf etkisi” (Mittelbare 

Drittwirkung der Grundrechte) kavramları bugün daha çok kabul edilen 

yatay etki türüne işaret ettiğinden en çok kullanılanlardır. Ancak, 

kavramların kaynağı olan Alman hukukunda da bu kavramların isabetli 

olmadığını iddia eden ve alternatif yaklaşımlar ve kavramlar öneren hukukçu 

akademisyenler bulunmaktadır. Nitekim bu görüşler çerçevesinde, bugün 

“dolaylı üçüncü taraf etkisi” (Mittelbare Drittwirkung) kavramı sanılanın 

aksine çok fazla kullanılmamaktadır. Bunun yerine devletin temel hak ve 

özgürlükleri özel hukuk ilişkilerinde dahi korumak gibi bir yükümlülüğü 

olduğuna işaret eden “Devletin koruma yükümlülüğü” (Schutzpflicht des 

Staates’)
11

 kavramı ya da “temel hak ve özgürlüklerin yayılım etkisi” 

(“radiating effect” veya Almanca tabir ile “Ausstrahlungswirkung”)
12

 daha 

çok kullanılmaktadır. Temel hak ve özgürlüklerin yayılım etkisi kavramının 

kökeni, Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin 1957 tarihli ve aşağıda 

detaylı olarak aktarılacak olan Lüth kararına dayanmaktadır.
13

 Daha pratik 

bir yaklaşım çerçevesinde, “üçüncü tarafın” aslında anlatılmak istenenle 

ilgisiz olduğunu ifade etmek amacıyla “yatay etki” (İngilizce ve Almanca 

karışımı “Horizontalwirkung”)
14

 ya da “özel etki” (“Privatwirkung”)
15

 

kavramlarının kullanıldığı da görülmektedir.  

                                                             
10 Bu konuda bkz.  IPSEN, H.P., “Die Freiheitsrechte im Deutschland”, Die Grundrechte, 
Handbuch der Theorie und Praxis der Grundrechte, Vol. II içinde, BETTERMANN, K.A. – 
NEUMANN F.L. – NIPPERDEY, H.C. (editörler), Duncker & Humboldt, Berlin, (1954). 
11 BECKMANN, Philip, et.al. “Germany”, Fundamental Rights and Private Law in the 
European Union içinde, BRÜGGEMEIER, Gert, et.al., Cambridge University Press, (2010), 
s. 266; BRINKTRINE, Ralf, “The Horizontal Effect of Fundamental Rights in German 
Constitutional Law: The British debate on horizontality and the possible role model of the 
German doctrine “mittelbare Drittwirkung der Grundrechte””, European Human Rights Law 

Review, Issue 4, (2001), s. 426. 
12 BECKMANN, (2010), s. 266; BRINKTRINE, (2001), s. 424. 
13 BECKMANN, (2010), s. 266. 
14 BECKMANN, (2010), s. 267. “Yatay etki” anlamına gelen “horizontal effect” tabirinin 
eleştirisi için bkz.  TEUBNER, Gunther, “The Anonymous Matrix: Human Rights Violations 
by ‘Private’ Transnational Actors, Modern Law Review, Vol. 69, Issue 3, (2006), s. 327-46. 
15 BECKMANN, (2010), s. 267. 
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Bugün yaygın biçimde kullanılan kavramlar gerçekte yatay etkiye 

ilişkin farklı modeller çerçevesinde gelişen farklı yaklaşımların tümünü tek 

başlarına anlatmaktan, ya da diğer bir ifadeyle tarihsel perspektifi ve 

günümüzde hala kısmen yaşanmakta olan farklılıkları yansıtmaktan uzaktır. 

Gerçekten de, temel hakların özel hukuka etkisi tek bir yoldan ya da model 

üzerinden işlememektedir. Bu etkinin farklı modeller çerçevesinde 

şekillendiği bilinmektedir. Konuyu ele alan yabancı doktrin incelendiğinde, 

farklı kavramların kullanıldığı ve farklı modellere işaret edildiği 

görülmektedir. Yaygın kabul gören bir modellemeye göre, temel hak ve 

özgürlüklerin özel hukuk ilişkilerine doğrudan (dikey, direct,vertical) ve 

dolaylı yatay (indirect horizontal) etkisinden söz etmek mümkündür. Dolaylı 

yatay etki ise, kendi içinde “zayıf dolaylı yatay etki” (weak indirect 

horizontal) ve “güçlü (ya da güçlendirilmiş) dolaylı yatay etki” (strong 

indirect horizontal) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunun yanında dolaylı 

etkiyi çok daha fazla alt başlık çerçevesinde ele alan yazarlar da 

bulunmaktadır.
16

 Aşağıda bu ana modeller ele alınacaktır. 

2.1. Doğrudan Yatay Etki ya da Doğrudan Uygulama Modeli 

Karşılaştırmalı doktrinde temel hak ve özgürlüklerin özel hukuk 

alanındaki ilişkilere doğrudan etkisi ya da uygulanması, genellikle ilgili 

anayasal düzenlemenin dili dikkate alınarak veya başka bir deyişle 

anayasanın lafzı ile ilişkili olarak değerlendirilmektedir.  

Bazı ülkelerin anayasaları, temel hak ve özgürlükler de dahil olmak 

üzere, anayasa hükümlerinin sadece bireyle devlet arasındaki ilişkilere 

uygulanabilir olduğunu ifade edecek biçimde kaleme alınmıştır. Böyle bir 

durumda temel hak ve özgürlüklerin münhasıran devletle birey arasındaki 

ilişkilere uygulanabilir olduğu, diğer bir deyişle bireyler arası ilişkilere 

uygulanmasının, özellikle de doğrudan uygulanmasının mümkün olmadığı 

                                                             
16 Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni İngiliz hukuk sistemine dahil etmek için 
kabul edilmiş olan Human Rights Act’de (1998) tanınan temel hak ve özgürlüklerin özel 
hukuk ilişkilerine etkisini ele alan çalışmalarda bu çoğulluk dikkat çekmektedir. Örneğin, 

YOUNG, Alison L., “Horizontality and Human Rights Act 1998”, Human Rights and Private 
Law içinde, Katja S. ZIEGLER (editör), Hart Publishing, (2007), ss. 35-51. YOUNG, 
çalışmasında dolaylı yatay etki modelini (indirect horizontal effect)  yedi ayrı alt başlık 
altında incelemektedir. Aynı yazar yakın tarihli bir çalışmasında da bu yaklaşımını 
sürdürmüştür. Bkz. YOUNG, Alison L., “Mapping Horizontal Effect”, The Impact of the UK 
Human Righst Act on Private Law içinde, David HOFFMAN (editör), Cambridge, (2011), ss. 
16-47. 
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iddia edilebilmektedir. ABD Anayasası’nın Birinci Ek’inde yer alan 

düzenleme buna bir örnek olarak gösterilmektedir. Söz konusu Anayasa 

düzenlemesi şöyledir: “Kongre, dini bir kuruma saygı gösteren ya da serbest 

ibadeti yasaklayan; ya da söz özgürlüğünü, basın özgürlüğünü; ya da halkın 

sükûnet içinde toplanma ve şikayete neden olan bir halin düzeltilmesi için 

hükümete dilekçe verme hakkını kısıtlayan bir yasa yapmayacaktır.”
17

 Lafzı 

itibariyle doğrudan yasama organına yönelik olan bu emir, ihlal etmemek ya 

da saygı göstermek biçimindeki yükümlülüğün de sadece Kongre üzerinde, 

dolayısıyla devlet üzerinde olduğu şeklinde yorumlara neden olmaktadır.
18

 

Bir görüşe göre, bu gibi durumlarda temel hak ve özgürlüklerin özel hukuk 

ilişkilerine doğrudan ya da dolaylı etkisinden söz etmek de olanaksız hale 

gelmektedir.  

Bununla birlikte, daha sık görülen diğer bir ifade tarzı durumu daha 

tartışmalı hale getirebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da 

çokça tercih edilen bir ifade tarzı çerçevesinde, örneğin, “Herkes, yerleşme 

ve seyahat hürriyetine sahiptir”
19

, ya da “Herkes, dilediği alanda çalışma ve 

sözleşme hürriyetlerine sahiptir”
20

 dendiğinde, muhatabın kim olduğu 

tartışmalı hale gelebilmektedir. Böyle bir ifade tarzı tercih edildiğinde, en 

azından lafzi olarak temel hak ve özgürlüklerin bireyler arası ilişkilerde de 

dikey bir etkiye sahip olabileceğinin iddia edildiği görülmektedir.
21

 Bu 

yaklaşıma göre, bireyler birbirlerine karşı anayasanın emrettiği çerçevede 

hareket etmek zorundadır ve bu yükümlülükler sadece devleti değil, diğer 

bireyleri de bağlar. Çünkü anayasada tanınan hak ve özgürlükler bireyler 

arası ilişkilerde de geçerliliğini korumaktadır. Bireylerin birbirlerinin 

haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermesi, doğrudan uygulama modeli 

çerçevesinde Anayasanın bireyler arası ilişkilerde doğrudan uygulanabilir 

olduğu sonucunu doğurur. Bu yaklaşımın uygulamadaki önemi, bir bireyin 

aksi takdirde mümkün olmayacak bir talebini bir başka bireye 

yöneltebilmesi, daha da önemlisi, yargı önünde sadece hakka ilişkin somut 

                                                             
17 Çeviri Amerika Birleşik Devletleri Anayasası’nın iki yüzüncü yılı nedeniyle bastırılan 
Açıklamalı Amerika Birleşik Devletleri Anayasası metninden alınmıştır (tarih ve yer 

belirtilmemiş). 
18 BARAK, Aharon, “Constitutional Human Rights and Private Law”, Human Rights in 
Private Law içinde, Daniel FRIEDMANN ve Daphne BARAK-EREZ (editörler), Hart 
Publishing, (2001), s. 14. 
19 1982 Anayasası m. 23. 
20 1982 Anayasası m. 48. 
21 BARAK, (2001), s. 14. 
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bir anayasal düzenlemeye dayanabilmesi olarak kendisini gösterir. Örneğin, 

bir toplantıyı engellemek amacıyla bağıran A’ya karşı, toplanma özgürlüğü 

ihlal edilmiş olan vatandaş B, sadece bu nedene dayanarak A’nın hukuken 

sorumlu tutulmasını isteyebilir.
22

 Doğrudan uygulama yaklaşımına göre, 

anayasal hak ve özgürlükler, ara düzenlemelere, ya da, özel hukuk alanında 

düzenlemelere ihtiyaç olmaksızın haklı bir dava sebebi oluşturabilir. Diğer 

bir deyişle, birey özel hukuk ilişkilerinde de doğrudan doğruya temel haklara 

dayanabilir ve bu hakları diğer bireylere karşı ileri sürebilir.
23

 

Bunun yanında 1982 Anayasası’nda yer alan, ama diğer pek çok 

anayasada yer almayan bir hükmün varlığı, doğrudan etkinin güçlü bir 

dayanağı olarak sunulabilmektedir.
24

  1982 Anayasası’nın “Anayasanın 

bağlayıcılığı ve üstünlüğü” kenar başlığını taşıyan 11. maddesinin “Anayasa 

hükümleri, (…) diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır” 

hükmü,
25

 Anayasa hükümlerinin ve bu arada temel hak ve özgürlüklerin 

bireyler arası ilişkilere de doğrudan uygulanabileceği yorumunu sağlayabilir. 

Nitekim, doktrinde de bu görüşü savunan yazarlar bulunmaktadır. Örneğin, 

Tanör ve Yüzbaşıoğlu’na göre, özel hukuk işlemlerinde anayasal kuralların 

doğrudan etkisi, “anayasal kural ve ilkelerin aracısız uygulanmasıdır.” 

Yazarlara göre, bir sanatevine karşı acımasız eleştirilerde bulunan bir 

yazarın o yer sahibi tarafından artık gösterilere sokulmamak istenmesi 

                                                             
22 BARAK, (2001), s. 14. 
23 GÖREN, (2001), s. 10. 
24 Portekiz Anayasası’nın 18. maddesinin birinci fıkrası, 1982 Anayasası’nın 11. maddesini 
anımsatan bir hükme yer vermektedir: “Haklara, özgürlüklere ve güvencelere ilişkin anayasa 
kuralları, kamu kurumlarına ve özel kişilere doğrudan uygulanır ve onları bağlar.” Özel hukuk 

kişilerinin de anayasa ile bağlı olduğunu açıkça ifade eden bu tür düzenlemeler az sayıda 
anayasada yer almaktadır. 
25 1982 Anayasası’nın 11. maddesinin 1961 Anayasası’ndaki karşılığı 8. maddedir ve bu iki 
düzenleme neredeyse aynıdır. 1961 Anayasası’nın yürürlükte olduğu dönemde, Anayasanın 
özel hukuk kurallarına etkisi üzerine yazan Ernst Hirsch, 1961 Anayasası’nın ilgili 
düzenlemesi karşısında Anayasa hükümlerinin doğrudan uygulanması gereken temel hukuk 
kuralları olduğunu savunmuş ve 1961 Anayasasının ilgili 8. maddesinin müstesna bir yere 
sahip olduğunu şöyle vurgulamıştır: “…anayasa hükümlerinin kişileri de bağlıyan temel 
hukuk kuralı olduğu görüşü, yanılmıyorsam, şimdiye kadar – Türk Anayasası müstesna- 

hiçbir anayasada sarahaten açıklanmamıştır.” Hirsch’in ifadesi ile bu “müstesna” durum halen 
değişmemiştir. Bkz. HIRSCH, Ernst E., “Anayasa’nın Özel Hukuk Kurallarına Etkileri”, 
Birinci Türk Hukuk Kongresi’ne Sunulan Tebliğler içinde, TBB Yayınları, No:2, (1972), s. 6. 
Hirsch’in aynı yönde görüşlerine atıf yaptığı yazarlar  ve eserleri şöyle sıralanabilir: İlhan 
ARSEL, Türk Anayasa Hukukunun Umumi Esasları, I. Birinci Kitap – Cumhuriyetin Temel 
Kuruluşu, Ankara, 1965; Selçuk ÖZÇELİK, 1961 Anayasası, Ders Notları, Fasikül 1, 
İstanbul, 1965; Özkan TİKVEŞ, T.C. Anayasası Şerhi ve Uygulaması, İstanbul, 1969. 
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halinde, böyle bir doğrudan etki söz konusu olabilir. Çünkü, engellenmek 

istenen yazarın düşünce, bilim, sanat, iletişim ve ifade özgürlüğü gibi 

haklarına dayanması ve bunları yargı organı önünde savunması 

mümkündür.
26

  

Başka ülke anayasalarında da doğrudan etkiye müsait anayasal 

düzenlemelere rastlamanın mümkün olduğu yine doktrinde örneklerle 

anlatılmaktadır. Alman Anayasası’nın dernek kurma hakkının 

engellenmesine yönelik sözleşmelerin geçersiz sayılacağına ilişkin 9. 

maddesinin 3. fıkrası bu bağlamda not edilebilir.
27

 İsviçre Anayasası’nın eşit 

değerdeki işler için kadın ve erkeğin eşit ücrete hakları olduğunu hükme 

bağlayan 8. maddesinin 3. fıkrası da yine böyle doğrudan etkiye sahip bir 

anayasal hak yaratmaktadır. Gerçekten de ileride de belirteceğimiz gibi, 

doğrudan yatay etki ile dolaylı yatay etki arasındaki fark, doğrudan yatay 

etkide temel hak ve özgürlüklerin bireyler üzerinde doğrudan etki doğurması 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yasalar üzerinde kendisini gösteren ve 

yasaların yorumu ya da anayasaya uygunluğu üzerinden gerçekleşen etkiyi 

bu çerçevede bir doğrudan etki olarak değerlendirmek mümkün değildir.
28

  

                                                             
26 TANÖR, Bülent ve YÜZBAŞIOĞLU, Necmi, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa 

Hukuku, 10. Bası, Beta Yayınları, (2011), s. 125. 
27 GÖREN, (2001), s. 16, TANÖR ve YÜZBAŞIOĞLU, (2011), s. 125. 
28 TANÖR ve YÜZBAŞIOĞLU’nun, temel hak ve özgürlüklerin yatay etkisinin üç ayrı 
biçimde gerçekleşebileceğini belirttikleri görülmektedir. Yazarlara göre, anayasal hükümlerin 
özel hukuk dünyasına ya da kişiler arası ilişkiler alanına “sızması” üç biçimde olabilir. Bu 
kanallardan birincisi, özel hukuk alanını düzenleyen yasalardır. Yazarlara göre, Türk 
hukukunda anayasal kurallar, “özel hukuk yasalarında yansımalarını bulur.” İkinci kanal, özel 
hukuk işlemlerinde anayasa kurallarının doğrudan etkisidir ve buna ilişkin görüş ve örnekleri 

yukarıda metin içinde aktarılmıştır. Üçüncü kanal, dolaylı etkilemedir. Dolaylı etkilemede, 
anayasa kuralları, özel hukuk kurallarının yorumunda ve kişiler arasındaki uyuşmazlıkların 
çözümünde “birer yorum kaynağı ve ölçüsü” durumundadır. Yazarların temel hak ve 
özgürlüklerin yatay etkisini bu şekilde kategorileştirmesi bir ölçüde sorunludur. 
Karşılaştırmalı doktrin bugün yatay etkiyi, doğrudan ve dolaylı yatay etki olarak ikiye 
ayırmakta, dolaylı yatay etkiyi de kendi içinde güçlü ve zayıf dolaylı etki olmak üzere iki 
başlık altında incelemektedir. Bu açıdan bakıldığında, yatay etki denince üç değil, ancak iki 
kategori söz konusu olabilir. Nitekim, yazarların en başta saydığı, yasalar yoluyla yatay etki, 
aslında dolaylı yatay etkinin bir görünümü olarak kabul edilmek gerekir ve o başlık altında 

yer alması daha isabetlidir. Yine, yazarların temel hak ve özgürlüklerin özel hukuk alanına 
“sızmasından” bahsedip ardından doğrudan yatay etkiyi açıklamaları da çok isabetli 
görünmemektedir. Çünkü, anayasa kurallarının “sızması” ancak dolaylı yatay etkiyi 
anlatmakta kullanılabilecek bir betimlemedir. Doğrudan yatay etkide, özel hukuk alanına 
“sızma” değil, anayasa kurallarının bireyler üzerinde doğrudan bağlayıcılığı söz konusudur. 
Bu konuda ayrıca, yatay etkinin “doğrudanlığının” ve “dolaylılığının” anlatıldığı alt bölüm 
2.3.4’e bkz. 
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Doğrudan yatay etki (üçüncü taraf etkisi) modelinin en hararetli 

savunucusu ünlü Alman hukukçu ve yargıç Hans Nipperdey olmuştur.
29

 

Nipperdey, 1950 ve 60’lı yıllarda Federal İş Mahkemesi 

(Bundesarbeitsgericht) Başkanlığında bulunmuş bir iş hukukçusudur. 1950 
yılında kadın ve erkek çalışanlar arasındaki eşit ücret konusunu ele aldığı bir 

makalesinde temel haklar ile özel hukuk arasındaki ilişkiye yönelik 

görüşlerini de ifade etmiştir.
30

 Nipperdey’i farklı kılan, Alman Anayasası’nın 
birinci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükmün dar yorumlanmasına 

karşı çıkmış olmasıdır. Anılan üçüncü fıkra “Aşağıda belirlenen temel 

haklar, yasama, yürütme ve yargı organlarını doğrudan doğruya bağlar” 
düzenlemesini içermektedir. Nipperdey, bu hükümden temel hakların 

bireyler için bağlayıcılığı olmadığı ve dolayısıyla Alman Anayasası’nın 

üçüncü maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesinin de bundan etkilendiği 

iddiasına itiraz etmiştir.
31

 Ona göre böyle bir yorum, modern demokratik 
anayasaların anlamını ve amacını karşılamaktan uzaktır. Temel hak ve 

özgürlüklerin salt bir amaç ya da rehber olmak yerine, doğrudan 

uygulanması gereken hükümler haline geleceğini öngören bu ünlü hukukçu, 
bu üstün hukuk değerlerinin sadece yasama, yürütme ve yargı tarafından 

tanınmasının yeterli olmadığını, gerçek anlamda teminattan bahsedebilmek 

için bireylerin de bunlara tabi olması gerektiğini iddia etmiştir. Nipperdey’in 

bu görüşlerini benimseyen Federal İş Mahkemesi de temel hakların 
doğrudan etkisini (unmittelbare Drittwirkung, “doğrudan üçüncü taraf 

etkisi”) uzunca bir süre kabul etmiş ve uygulamıştır.
32

 Söz konusu 

                                                             
29 BECKMANN, (2010), s. 268; GÖREN, (2001), s. 8. 
30 NIPPERDEY, Hans, “Gleicher Lohn der Frau für gleiche Leistung”, Recht der Arbeit, 
(1950), ss. 121-28. Alman hukukunda aynı görüşü benimseyen diğer yazarlar tüm hukuk 

alanlarının nihai olarak genel biçimde uygulanması ve etki tanınması gereken anayasal 
değerlere dayandığını iddia etmişlerdir. Buna göre anayasal haklar hukuk sisteminin bütünü 
için temel objektif kurallar olarak bir etkiye sahiptir. Doğrudan etkiyi kabul eden bir diğer 
görüş ise, kişisel özerkliğin (otonomi) devletin teminatı altında olmasından hareket ederek 
aynı sonuca ulaşmışlardır. Bu iddiaya dayananlara göre devlet özel hukuk alanında yasa 
koyucu, uygulayıcı veya yargıç olarak hareket ederken anayasal haklara saygı duymak 
zorundadır. Bunun sonucunda, yasa koyucu ya da uyuşmazlık çözücü olarak devletin bireyler 
arası ilişkilerde de temel hakları dikkate alması gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bkz. 
STARCK, Christian, “Human Rights and Private Law  in German Constitutional 

Development and in the Jurisdiction of the Federal Constitutional Court”, Human Rights in 
Private Law içinde, Daniel Friedmann ve Daphne Barak-Erez (editörler), Hart Publishing, 
(2001), s. 97-8. 
31 LEWAN, K. M., “The Significance of Private Law: Theory and Practice in West 
Germany”,    Int’l &  Comp. L. Q. , Vol. 17, (1968), s. 571. 
32 Bu yaklaşım çerçevesinde verdiği ilk kararın tarihi 1954 olarak not edilmektedir. Bkz. 
BECKMANN, (2010), s. 268. 
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yaklaşımın başka bazı mahkeme kararlarına da yansıdığı bilinmektedir.
33

 

Federal İş Mahkemesi, bir sözleşme ilişkisinde ve özellikle de hizmet 

sözleşmesinde, insan onurunun ihlal edilmemesi ya da çalışanlara yönelik 

ayrımcılık yapılmaması gerektiğini vurgulamıştır. Buna ek olarak, Federal 
Alman Anayasası’nın 20. maddesinin birinci fıkrasında yer alan sosyal 

devlet (Sozialstaatsprinzip) ilkesi ile hukuk devleti (Rechtsstaatsprinzip) 

ilkelerinin, temel hak ve özgürlüklerin özel hukuk ilişkilerine de doğrudan 
uygulanmasını zorunlu kıldığını belirtmiştir.

34
   

Doğrudan yatay etki modelinin kapsamını genişleten bir görüşe göre, 

doğrudan yatay etkiyi, özel hukukun genel hükümlerinin belli bir amaca 
ulaşmak için araçsallaştırılması olarak görmek de mümkündür. Uygulamada 

temel hakların sözleşme hukukundaki doğrudan yatay etkisi sadece temel 

hakların açıkça doğrudan uygulandığı durumlarda gündeme gelmez; fakat 

aynı zamanda belli bir olayda karara özel hukukun genel düzenlemeleri 
çerçevesinde ulaşıldığında da gündeme gelir. Gerçeklikte ise, söz konusu 

genel hükümlerin sonuç üzerindeki etkisi maddi bir etkiye sebep olmaksızın 

son derece şekli bir anlama sahiptir. Diğer bir deyişle, özel hukukun genel 
nitelikli düzenlemeleri belli bir davada temel haklar yönünden arzu edilen 

bir sonuca ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla girişilen faaliyeti 

perdelemeye hizmet etmektedir.
35

  

Nipperdey, zaman içinde bu yaklaşımı biçimsel olarak terk etmese de, 

giderek dolaylı yatay etki görüşüne kaymıştır.
36

 Dolaylı yatay etki doktrinine 

göre, temel hakların özel hukuka doğrudan uygulanması, yargı yetkisi ile 

yasama yetkisinin ayrılığına ve özel hukukun otonomisine zarar verecektir. 

Bunun yanında özel hukuk, anayasa hukuku ve temel haklardan 

                                                             
33 Alman mahkemelerinde verilmiş çeşitli kararlar bu yaklaşımı resmetmektedir. Bir davada, 
A, B’nin sağlığı ile ilgili bir raporu sigorta şirketine vermiştir. Mahkeme, A’nın, B’nin 
haysiyetinin korunması ve kişisel gelişimine ilişkin Anayasanın birinci maddesinin birinci ve 
ikinci paragraflarında belirtilen düzenlemeleri ihlal ettiğine karar vermiştir. Bir başka olayda 
davacının resmi uyuşturucu madde ile ilgili olarak kullanılmıştır. Maddi zarar ispatlanamasa 
da Mahkeme davacının haysiyetinin korunması ve kişisel gelişimine ilişkin haklarının ihlal 
edildiğinden bahisle tazminata hükmetmiştir. Bkz. BARAK (2001), s. 16. Ayrıca Alman 
Federal Yüksek Mahkemesi de (Bundesgerichtshof) anayasal düzenlemelerin özel hukuka 
doğrudan uygulanabilirliğini 1952’de itibaren kabul etmiştir. Bkz. BECKMANN, (2010), s. 

269. 
34 BECKMANN, (2010), s. 269. 
35 CHEREDNYCHENKO, Olha G., “Subordinating Contract Law to Fundamental Rights: 
Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles?”, Constitutional Values and 
European Contract Law içinde, Stefan GRUNDMANN (editör), Wolters Kluwer, (2008), s. 
55. 
36 BECKMANN, (2010), s. 269. 
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bağımsızlığını korumalıdır, çünkü aksi takdirde bireysel özerklik ve 

sözleşme özgürlüğü tehlikeye düşecektir. Bunun yerine, temel hakların bir 

objektif değerler sistemi olarak, ancak yasal düzenlemeler üzerinden özel 

hukuk kişileri arasındaki ilişkilere uygulanabilmesi kabul edilmelidir. Özel 

hukuk kişileri temel haklarla bağlı değildir.
37

 

 Nitekim aynı yaklaşıma kaymaya başlayan Federal İş Mahkemesi de, 

temel hakları (die Grundrechte) özel hukuku açık uçlu genel normlar 

üzerinden etkileyen, genel bir değerler sistemi (die Wertordnung) olarak 

görmüştür. Bu yaklaşım çerçevesinde İş Mahkemesi önüne gelen hukuki 

meseleyi özel hukuk temelinde ele almış, daha sonraki aşamada ise, ulaştığı 

sonucun temel haklarla ifade edilen değerler sistemine uygun olup 

olmadığını sorgulamıştır. Hatta bu muhakeme nedeniyle, doğrudan ve 

dolaylı üçüncü taraf etkisi arasında sadece görünüşte bir fark olduğu da iddia 

edilmiştir.
38

 Çünkü, aşağıda da görüleceği gibi, temel hak ve özgürlüklerin 

özel hukuk ilişkilerine ancak dolaylı yatay etkide bulunabileceğini iddia 

eden görüş, aynen Nipperdey’in daha sonraki tarihli çalışmalarında ifade 

ettiği gibi, anayasal hakların özel hukuka ancak açık uçlu nitelikteki genel 

normlar (Generalklausen) vasıtasıyla etkide bulunabileceğini ileri 

sürmektedir.
39

 Giderek baskın görüş olarak kabul gören ve Alman Anayasası 

yürürlüğe girmeden önceki tarihte ünlü Alman Hukukçu Dürig’in ileri 

sürdüğü görüşlere dayanan bu yaklaşımın, Alman Anayasa Mahkemesi 

tarafından da benimsendiği görülmektedir.
40

 Aşağıda Lüth kararı (1958) ele 

alınırken bu hususa değinilecektir.    

Doğrudan etkiyi savunan yazarların çeşitli görüşlere dayandıkları 

görülmektedir. Bunlardan birincisi ve daha pragmatik olanı, temel hak ve 

özgürlüklerin, devlet kaynaklı olanlardan daha çok, diğer özel hukuk 

kişilerinden kaynaklanan tehditlere maruz kaldığı gerçeğine dikkat 

çekmektedir.
41

 Gerçekten de, insan haklarına saygılı demokratik devlet 

düzenlerinde, bireylerin devlete kıyasla temel hak ve özgürlüklere yönelik 

daha ciddi bir tehdit oluşturduğu gerçekçi bir yaklaşımdır. Roderick 

MacDonald bu durumu şöyle vurgulamaktadır: “Günümüzde, en acı verici 

                                                             
37 BECKMANN, (2010), s. 270. 
38 STARCK, (2001), s. 98-9. 
39 MAK, Chantal, Fundamental Rights in European Contract Law, Wolters Kluwer, (2008), s. 
47. 
40 BECKMANN, (2010), s. 271. 
41 MAK, (2008), s. 47. 
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ve daha sık biçimde görülen hak ihlalleri özel hukuk kişilerinin iktidar 

kullanımlarından kaynaklanmaktadır. Bir işverenin işçisini işten çıkarma 

yetkisi, bir ev sahibinin bir ihtiyaç sahibini evden atması veya bir 

işletmecinin hizmet sağlamayı reddetmesi gibi durumlarla 

karşılaştırıldığında, ayrımcı devlet eylemlerinin gerçekleşmesi, hem sayıca 

azalmıştır, hem de uygulanmaları kendileri için belirlenmiş görece şekli 

yöntemlere bağlı kılınmıştır.”
42

 

Doğrudan etki modelini savunanların dayandığı ikinci iddia, insan 

haklarının niteliğine ilişkin bir dayanaktan yararlanmaktadır.  Buna göre 

insan hakları, bireyin iradesi ve bütünlüğüne ilişkin özerkliğinden (otonom 

yapısından) ve haysiyetinden kaynaklanan “özgürlüklerdir”. Bu 

özgürlüklerin sadece devlet değil, bireyler tarafından da ihlal edilmesi 

muhtemeldir.
43

 

 Son olarak, doğrudan uygulamanın gerçek alternatifini “temel hak ve 

özgürlükleri bireyler arası ilişkilere hiç uygulamamak” olarak gören iddiaya 

cevap niteliğindeki görüşe değinmek gerekir. Bu görüşe göre, hiç 

uygulamama uygunsuz ise, yargıçlar zor ve arzu edilmeyen hukuki 

farklılıklar üzerine yeni modeller inşa edecektir. Bu nedenle işi dolandırmak 

yerine açık bir biçimde doğrudan uygulamayı tercih etmek daha uygundur.
44

  

Doğrudan uygulama modelini benimseyen ülkeler arasında geçmişi 

itibariyle değindiğimiz Almanya yanında belli dönemler itibariyle İsviçre ve 

İrlanda da sayılabilir. İsviçre doğrudan uygulama modelini benimsemiştir. 

Bazı kantonların anayasaları açıkça bu modelin uygulanmasını zorunlu kılar. 

Diğer kantonlarda ve federal düzeyde, doğrudan uygulama yorum yoluyla 

benimsenmiştir.
45

 Buna uygun olarak, din özgürlüğü sadece devlete karşı 

değil, gerçek kişiler arasında da ileri sürülebilir. Benzer bir biçimde, 

toplanma özgürlüğünden yararlanan bir kişi bir başkasının sesli müdahalesi 

ile bu hakkının ihlal edilmemesini bekleme hakkına sahiptir.
46

  

                                                             
42 MACDONALD, Roderick, “Postscript and Prelude: The Jurisprudence of the Charter - 
Eight Theses”, Supreme Court Law Review, C. 4, (1982), s. 321’den aktaran, BARAK, 

(2001), s. 15. 
43 BARAK, (2001), s. 15. 
44 BARAK, (2001), s. 15. 
45 GÖREN, (2001), s. 7. GÖREN, İsviçre Federal Anayasası’na 1981 yılında eklenen “farklı 
cinslerin eşit haklara sahip olmaları” ve “eşdeğerli işe eşit ücret” ilkelerinin doğrudan doğruya 
uygulanabilir temel haklar olarak kabul edildiğini not etmektedir. 
46 4 BGE 434 et seq. and 86 II BGE 365 et seq. 
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 İrlanda, özel hukukun anayasallaşmasında özgün bir yol izlemektedir. 

1937’den bu yana yazılı bir anayasaya sahip olan İrlanda’da kanunların 

anayasaya uygunluğunu denetleme yetkisi İrlanda Yüksek 

Mahkemesi’ndedir. Bu mahkeme aynı zamanda özel hukuk alanındaki 
yasaların ve ortak hukuk (common law) araçlarının anayasaya uygun 

yorumunu da yapmaktadır. 1960 ve 1970’li yıllarda Yüksek Mahkeme 

doğrudan etki doktrinini benimsemiş ve özel kişiler arasında anayasal 
hakların doğrudan uygulanabilir olduğuna hükmetmişti. Bununla birlikte 

mahkemelerin bu güçlü araca nadiren başvurduklarını da not etmek gerekir. 

Mahkemeler özel hukuk alanına ilişkin kararlarını anayasa kurallarından 
ziyade ortak hukuk (common law) doktrinlerine dayandırmayı tercih 

etmektedirler.
47

  

Doğrudan uygulama modeline geçmişte ve günümüzde karşı olanların 

görüşleri de kendi içinde farklılıklar içermektedir. Bunlardan birincisi, bu alt 
bölümün başında belirttiğimiz anayasaların ya da hak belgelerinin lafzının, 

bunların hükümlerinin, bireyler arasındaki ilişkilere doğrudan uygulanmaya 

müsait olmamasıdır. Bu görüşle yakın ilişki halindeki bir diğer iddiaya göre, 
temel hak ve özgürlükler açısından doğrudan uygulama sadece bireyle devlet 

arasındaki dikey ilişkilerde söz konusu olabilir. Tarihsel olarak anayasacılık 

fikri ve devlet erkinin sınırlanması ile dirsek temasındaki bu görüş, 

anayasaların temel amacına odaklanmaktadır. Buna göre, “Bir anayasanın 
işleyişinin temel yolu, özellikle de temel hak ve özgürlükler söz konusu 

olduğunda, devletin yaptığı yasaların ve eylemlerin sınırlanmasını 

sağlamaktır.”
 48

  Bu nedenle temel hak ve özgürlüklerin doğrudan etkisi, 
sadece bireyle devlet arasındaki ilişkilerde söz konusu olabilir. 

Karşı olanların bir kısmı ise, bireyler arasında temel hak ve 

özgürlüklerin tanınmasının,  sınırlama olmaksızın mümkün olmadığına 

dikkat çekerler. Buna göre, anayasal haklar sadece devletle bireyler 

arasındaki ilişkilere uygulanıyor olabilir. Benzer biçimde, anayasal hakların 

bireyler arasında da geçerli olduğu kabul edilecek olursa, taraflara 

yükümlülükler yüklediğini de kabul etmek gerekir. Yükümlülükler ise 

sınırlamalar anlamına gelebilir. Oysa, ancak çok açık yasal düzenlemelerle 

haklar ve özgürlükler sınırlanabilir. Diğer taraftan bazı anayasalarda, temel 

                                                             
47 CIACCHI, Aurelia Colombi, “The Constitutionalization of European Contract Law: 
Judicial Convergence and Social Justice”, European Review of Contract Law, Issue 2, (2006), 
s. 174. 
48 CHEADLE, Halton, “Third Party Effect in the South African Constitution”, The 
Constitution in Private Relations: Expanding Constitutionalism içinde, Andras SAJO ve 
Renata UITZ (editörler), Eleven International Publishing, (2005), s. 58. 
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haklara saygı gösterilmesi gerekliliğine işaret eden hükümler bulunmaktadır 

ve bu hükümler Devletin “her organının” temel haklara saygı göstermesi 

zorunluluğuna vurgu yapar. Bu tür saygı gösterme zorunluluğu getiren 

hükümler aslında, temel hakların sadece devlete karşı ileri sürülebileceğini, 

ama özel kişilere karşı ileri sürülemeyeceği sonucunu doğurur. Kaldı ki, 

insan hakları karşılıklı ilişki içinde birbirlerini sınırlama sonucunu 

doğurduğundan, bireyler arası ilişkilere insan haklarını uygulamaya 

başladığımız takdirde, hakların olumsuzlanması sonucuna da sebep oluruz. 

Bir kişinin hakkının bir başkasının hakkını ihlal etmesi ihtimali 

bulunduğundan, çatışan hakların uyumlaştırılması veya dengelenmesi 

ihtiyacı belirir. Anayasal düzenlemeler, bir başkasının hakkı nedeniyle bir 

kişinin hakkının sınırlanmasına yönelik hükümler içermediğinden, yargıçlar 

sınırlama hükümleri icat etmeye başlayacaktır. Sonuç olarak yargıçlar bir 

denetime tabi olmaksızın çok geniş bir anayasal yetkiyi ele geçirmiş 

olacaklardır.
49

 

Bugün başka gerekçe ve olgulara dayanarak doğrudan etkiyi savunan 

yazarlar bulunduğunu belirtmek gerekir. Bu “yeni trendin”, özel hukukun 

ulus-ötesi boyut kazanması ile birlikte gündeme daha sağlam bir şekilde 

oturduğu söylenebilir. Başta Alman hukukçu Teubner tarafından savunulan 

ve yeniden temel hak ve özgürlüklerin “doğrudan etkisine” vurgu yapan bu 

yaklaşım, “doğrudan/dolaylı yatay etki” ayrımının bütünüyle yapay 

olduğunu savunmaktadır. Çünkü, her iki yaklaşımda da hukukun tek kaynağı 

Devlet (yasama ya da yargı) olarak görülmektedir. Oysa, bugün özel hukuk 

ilişkileri, uygulanabilir hukukunu büyük ölçüde çağdaş toplum düzenlerinin 

de bir gereği olarak, kendi kendine düzenleme yapma ilkesi çerçevesinde 

yaratan sosyal yapılar içinde sürdürülmektedir. Alternatif uyuşmazlık çözüm 

yolları ve kurulları, hakem heyetleri bunun somut kanıtıdır. İnternette alan 

adları konusunda yaşanan uyuşmazlıklar veya ulus ötesi nitelikteki özel 

hukuk kişilerinin sebep olduğu insan hakları ihlalleri bu çatışma alanlarının 

örneğidir. Bu örnekler de göstermektedir ki, temel hakların hem kamu 

kuruluşları, hem de özel hukuk kişileri üstünde bağlayıcılığı olmasını 

sağlayan “özel hukuk ilişkilerinin anayasallaştırılması” olgusuna ihtiyaç 

bulunmaktadır.
50

 Teubner’in doğrudan uygulama modelini canlandırmaya 

yönelik bu çabalarında, klasik Alman doktrini olan “üçüncü taraf etkisinin” 

                                                             
49 BARAK, (2001), s. 17. 
50 TEUBNER, (2006), s 327. 
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(Drittwirkung) reddedildiği, bunun yerine “sosyolojik sistem teorisinin” 

konduğu görülmektedir.
51

 

İleride de değineceğimiz gibi, aslında doğrudan etkide, “doğrudanlığın” 

neye ilişkin olduğunu tespit etmeden çok anlamlı bir sonuca ulaşmak 

mümkün değildir. Bu aşamada, “doğrudan etki”deki “doğrudanlığın” en 

azından hukuki yola başvurma nedeni (cause of action) olarak anlaşılması 

gerektiğini, diğer bir deyişle, temel hak ve özgürlüklerin sadece yasalar 

üzerinde değil, ama aynı zamanda özel hukuk kişilerinin davranışları 

üzerinde de etkiye sahip olduğunun kabul edilmesinin söz konusu olduğunu 

söyleyebiliriz. Bu husus, doğrudan (direct) etkiyi, dolaylı (indirect) etkiden 

ayıran bir özellik olarak öne çıkmaktadır.
52

   

2.2. Dolaylı Yatay Etki veya Temel Hakların Yayılım Etkisi 

(Radiating Effect) 

Dikey etki ile karşılaştırıldığında “yatay etkinin” en azından iki 

anlamda kullanıldığı görülmektedir. Bu iki anlama ulaşırken “dikey” etki ile 

“yatay” etki arasında bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir. Birinci anlam 

çerçevesinde, devletle birey arasındaki ilişkiler “dikey” olarak 

betimlenirken, bireyler arası ilişkilerin “yatay” olarak betimlenmesi söz 

konusudur. İkincisine göre ise, uygun olmayan yasaları geçersiz kılan temel 

hakların etkisi “dikey” olarak nitelenirken, yasa kurallarının yorumunu ve 

uygulanmasını şekillendiren veya özel hukuk kişilerinin hak ve ödevlerini 

yaratan, değiştiren veya ortadan kaldıran temel hakların etkisi, “yatay” 

olarak nitelendirilebilmektedir.
53

 Bu ayrımın, doğrudan ve dolaylı etki 

ayrımıyla karıştırılmaması da ayrı bir özeni gerektirmektedir.  

Doğrudan yatay etkide olduğu gibi, dolaylı yatay etkinin kaynağı da 

Alman hukuk sistemidir. Dolaylı yatay etkinin kökeni Alman Anayasa 

Mahkemesi’nin ünlü Lüth kararı olarak gösterilmektedir.  

Alman Anayasa Mahkemesi Lüth kararıyla birlikte temel hakların 

dolaylı etkisini kabul etmiştir. Lüth kararına konu olayda, bir aktivist olan 

                                                             
51 BECKMANN, (2010), s. 273. 
52 GARDBAUM, (2006), s. 765. 
53 BRÜGGEMEIER, Gert; CIACCHI, Aurelia Colombi; COMANDÉ, Giovanni, 
“Introduction”, Fundamental Righst and Private Law in the European Union içinde, Gert 
BRÜGGEMEIER et.al. (editörler), Cambridge University Press, Vol I, (2012), s. 1. Ayrıca 
aşağıda bölüm 2.3.3.3.’de “doğrudanlık” ve “dolaylılık” üzerine yaptığımız açıklamalara da 
bakınız. 
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Erich Lüth, Nazi döneminde çekmiş olduğu Jud Süβ isimli film nedeniyle 

Nazi yanlısı olarak bilinen bir yapımcı olan Veit Harlan’ın Unsterbliche 

Geliebt filmine yönelik bir boykot çağrısında bulunmuştur. Hukuk 

mahkemesi, Lüth’ün boykot çağrısının Alman Medeni Kanunu’nun 826. 

maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Söz konusu düzenleme, ahlaka 

aykırı bir biçimde başkasına zarar verenin zararı karşılamakla yükümlü 

olduğuna hükmetmektedir. Ancak Alman Anayasa Mahkemesi, Mahkeme 

kararı nedeniyle Lüth’ün Anayasa’da tanınan ifade özgürlüğünün ihlal 

edildiğine karar vermiştir. Mahkemeye göre, temel haklar “objektif bir değer 

sistemi” (Wertordnung) oluşturur ve bu sistem hem özel hukuk, hem de 

kamu hukuku alanında etkiye sahiptir. Bu objektif değer sistemi yasama, 

yürütme ve yargının eylemelerinin değerlendirilmesinde başvurulacak 

standartları da ortaya koyar. Sonuç bu olmakla birlikte, bu objektif değer 

sisteminin özel hukuktaki etkisi özel hukuk kurumlarının doktriner araçları 

vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Özel hukuk anayasaya uygun olarak 

yorumlansa da, uyuşmazlık özel hukuk uyuşmazlığını niteliğini 

kaybetmemektedir ve uyuşmazlıkla ilgili karar da özel hukukun 

düzenlemelerine göre verilmektedir. Temel haklar üstün hukukun bir parçası 

olarak tüm hukuk alanlarını etkiler, onlar üzerinde de bir yayılım (radiate) 

etkisi bulunur. Özel hukuk alanındaki etki ise açık uçlu genel normlar ve 

kavramlar üzerinden olur.
54

 Bu akıl yürütmeye göre Lüth’ün eylemi yanlış 

değildi. Dolaylı uygulama modeline göre Lüth’ün ifade özgürlüğü, Harlan’ın 

filmini dağıtma özgürlüğüne üstün gelmektedir.
55

  

Hem Federal Alman Anayasa Mahkemesi, hem de diğer Alman 

mahkemeleri, Lüth kararındaki yaklaşımı takip etmiştir.
56

 Alman 

Mahkemeleri içtihat hukukunu geliştirirken, belirgin bir biçimde anayasal 

hakları içine alacak özel hukuk araçlarını yaratmakta tereddüt 

göstermemişlerdir. Bununla birlikte, var olan kurumlara dayanılmaya da 

devam edilmiştir. Örneğin, Alman Anayasa Mahkemesi, özel hukuk kişileri 

arasında kasıtla veya ihmalle gerçekleşen ifade özgürlüğü ihlallerinin 

hukuka aykırı olduğuna hükmetmiştir. Yine, önceden “var olmayan 

düzenlemeye dayanılamayacağı” doktrini çerçevesinde kabul görmeyen 

                                                             
54 BECKMANN, (2010), s. 271. 
55 Lüth Case (1958), 7 BVerfGE 198. Kararın İngilizcesi için bkz. KOMMERS, Donald P. ve 
MILLER, Russel A., The Constitutional Jurisprudence of the Federal Republic of Germany, 
Third Edition, Duke University Press, (2012), s. 442-8. 
56 BECKMANN, (2010), s. 271. 
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manevi zararın tazminine karar verilebilmiştir. Benzer biçimde, özel hukuk 

kişileri artık anayasal düzenlemelerden çıkartılan mahremiyet hakkını 

ihlalden sorumlu tutulabilmektedirler. Örneğin, bir işçinin işten 

çıkarılmasında “geçerli sebep” ve “haklı sebep” sınırlamaları bulunuyorsa, 

işçinin anayasal ifade özgürlüğünü kullanması nedeniyle işten çıkarılması 

hukuka aykırı görülebilmektedir (Federal İş Mahkemesi). İşçinin çalışma 

hürriyetiyle ilgili bir başka olayda, taksi şoförü ile işveren arasında yapılan 

sözleşme gereği taksi şoförünün işten ayrılması halinde üç ay süreyle bir 

başka taksi şirketinde çalışmayacağına ilişkin sözleşme taahhüdü, geçersiz 

sayılmıştır. Bu olayda sınırlayıcı sözleşme hükmünün geçerliliği genel 

“kamu düzenine” göre belirlenmiştir. Vazgeçilmez ve devredilmez 

nitelikteki temel hak ve özgürlüklerin ise kamu düzeninin bir parçası olduğu 

açıktır. Mahkeme ilgili vakıaları göz önüne alıp, kişilik ve meslek seçme 

özgürlüğüne de özel bir göndermede bulunup, işçinin haklarının işverenin 

haklarına üstün geldiğine hükmetmiştir.
57

  

Almanya gibi, İtalya ve İspanya hukuk sistemlerinde de temel hak ve 

özgürlüklerin özel hukuk ilişkilerine dolaylı etkisi kabul edilmiştir. Örneğin 

İtalya’da Medeni Kanun’un sadece maddi zararların karşılanmasına olanak 

tanıdığı kabul edilen düzenlemeleri, artık acı ve ızdıraptan kaynaklanan 

zararların karşılanması için de uygulanmaktadır. Mahkemeler bu sonuca, 

Medeni Kanun ile Anayasa düzenlemeleri arasında bir bağ kurarak 

ulaşmışlardır. Böylece Medeni Kanun’a anayasal bir boyut kazandırılmış 

olmaktadır. Diğer bir deyişle, Medeni Kanun hükümlerinin içeriğini 

belirlemek için anayasaya bakılmaktadır. Benzer bir biçimde bir işçinin 

diğer işçileri yönetime karşı temsil etmesi nedeniyle işten atılmasında, 

İspanyol mahkemeleri, anayasanın işçilerin temsiline olanak tanıyan 

düzenlemelerine aykırılık olduğunu tespit etmişlerdir. Dahası, mahkeme 

tazminat ödemesinin yeterli olmadığına, eski hale iadenin gerekli olduğuna 

hükmetmiştir. Diğer bir deyişle mahkeme, özel hukuk alanında anayasal 

hakların ifade bulmasını sağlayacak yeni yaptırımlar icat etme yoluna 

gitmiştir. Bunun yanında, mahkemenin böyle bir yola gitmemesi halinde, 

anayasa mahkemesine bir anayasal hakkın ihlal edilmiş olduğu gerekçesiyle 

bireysel başvuruda bulunma olanağı da vardır.
58

 Almanya ve diğer örnekler 

de göstermektedir ki, yasalar hakları koruduğu sürece aslında anayasal hak 

                                                             
57 BARAK, (2001), s. 23-4. 
58 BARAK, (2001), s. 24. 
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ve özgürlüklere dayanma gereği de ortaya çıkmayacaktır. Örneğin, yasaların 

manevi zararı ayrıntılı olarak düzenlemesi halinde, anayasadaki “kişinin 

maddi ve manevi varlığının korunması” biçimindeki hakka dayanma gereği 

de kalmayacaktır. Bu nedenle, Gören’in “Türk hukukunda temel hakların 

önemli bir bölümü Medeni Kanun’da ve başka özel yasalarda 

somutlaştırılmış olduğundan temel hakların özel hukuka doğrudan 

uygulanması sorunu pratikte büyük bir sorun yaratmamıştır”
59

 tespitine, bir 

küçük açıklama ile katılmak mümkündür. Yasalarda temel hak ve 

özgürlüklerin somutlaştırılması, sadece bireylerin davranışlarının anayasal 

haklara uygun olmasını sağlayan doğrudan yatay etkiyi değil, aynı zamanda 

bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen yasalar üzerindeki dolaylı etkiyi de 

görünmez hale getirebilmektedir.    

Son olarak Japonya’nın da dolaylı etkiyi kabul ettiğini belirtmek 

gerekir. Bir örnek olayda geçici işçi olarak çalıştırılan bir işçinin durumu söz 

konusu olmuştur. Üç aylık deneme süresinden sonra iş akdi uzatılmamış ve 

gerekçe olarak da üniversite öğrencisiyken radikal siyasal hareketlere 

katılmış olduğu ileri sürülmüştür. Tokyo Bölge Mahkemesi medeni hukuka 

dayanarak işe iade kararı almıştır. Temyiz mahkemesi ise, başka gerekçeye 

dayanarak kararı yerinde bulmuştur. Temyiz mahkemesine göre işverenin 

işçiye yönelttiği siyasal faaliyetlerle ilgili sorular, Japon Anayasası’nın 14. 

ve 19. maddelerini ihlal etmiştir. Bu maddeler eşitlik ve ifade özgürlüğü ile 

ilgilidir. Sorular hukuka aykırı olduğu için sözleşmenin feshi de hukuka 

aykırıdır. Japon Yüksek Mahkemesi de, anayasal düzenlemelerin kamusal 

siyaset veya iş yasaları gibi özel hukuk doktrinleri aracılığıyla özel hukukta 

etkili olduğuna hükmetmiştir. Sonuç olarak, olayda çatışan değerler, eşitlik, 

ifade özgürlüğü, meslek seçme özgürlüğü ve mahremiyet hakkı, birbirlerine 

karşı uyumlaştırılmalıdır. Dengeleme sonucunda işverenin menfaatleri galip 

gelmiş ve işe iade kabul görmemiştir.
60

  

Bu örnek kararların hepsinin altında yatan temel mesele, aslında özel 
hukuk uyuşmazlıklarında da, yargıcın çatışan hak ve menfaatler arasında bir 

uyumlaştırma yapmasının gerekliliğidir. Anayasal hakların dikkate alınması 

ve tarafların bunlara ilişkin değerlerinin uyumlaştırılması sonucunda bir 

hükme varılması gerekir. Anayasanın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ilkesinin 
özel hukuk kişilerini de kapsadığı açıktır. Bu durumda yargıçlar, özel 
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hukukun bazı kurum ve kavramları aracılığıyla anayasal haklara etki 

sağlamalıdırlar. Nitekim, Türk Medeni Kanunu’nda yargıca belli alanlarda 

takdir yetkisi (m. 4) tanınmış olması ve yine objektif iyi niyet (dürüstlük) 

kuralı (MK m. 2) gibi ilke-normlar yargıca bu yorumlama ve 
uyumlaştırmada yardımcı olmaktadır. Yine, ahlaka aykırılık (MK m. 23/2, 

47/2, 56/2, TBK m. 27) gibi özel hukukun büyük ölçüde belirsiz olan 

kavramları da yargıçların somutlaştırmalarına açıktır. Medeni Kanunun 
yargıca tanıdığı hukuk yaratma etkisi de (MK. m. 1) benzer biçimde 

anayasal kuralların ve bu arada temel hak ve özgürlüklerin özel hukuka 

yansıtılmasına olanak tanıyan araçlar olarak değerlendirilmeye açıktır.
61

 İşte 
bu kavramlar sayesindedir ki, anayasada belirlenen objektif değer sistemi bir 

yayılım etkisi (radiating effect) göstererek tüm hukuk sistemi üzerinde etki 

doğurabilmektedir.  

2.3. Dolaylı Yatay Etkinin Türleri İle “Doğrudanlık” ve 

“Dolaylılığın” Anlamı Üzerine  

Yukarıda aktarılmaya çalışılan dolaylı yatay etki doktrininin zaman 

içinde farklı modeller çerçevesinde gelişme gösterdiğini vurgulamak gerekir. 

Bu bölümde dolaylı yatay etkinin bu farklı modelleri açıklanmaya 

çalışılacak, ardından doğrudan ve dolaylı yatay etki doktrinlerinde ifade 

edilen “doğrudanlığın” ve “dolaylılığın” neye ilişkin olduğu üstünde 

durulacaktır.  

2.3.1. Devletin Koruma Yükümlülüğü Doktrini 

Dolaylı yatay etki doktrininin biraz karmaşık olan bu versiyonu, 

“devletin temel hakları koruma yükümlülüğüne” vurgu yapmaktadır. Bu 

yaklaşımın odak noktası, devletin vatandaşlarının anayasa tarafından 

korunan haklarını diğer bireylerin müdahalelerine karşı koruma 

yükümlülüğüdür. Bu yaklaşımın 1975 yılından bu yana Alman Anayasa 

Mahkemesi tarafından kabul gördüğü not edilmektedir.
62

 Devletin bir pozitif 

yükümlülüğüne işaret eden bu doktrin, “üçüncü taraf etkisi” (Drittwirkung) 

terimi yanında yatay etki doktrinini de reddeden Alman hukukçu Canaris 

tarafından savunulmuştur. Ünlü bir özel hukukçu olan Canaris’in bu 

kavramsallaştırma ile özel hukuku anayasa hukukunun boyunduruğundan 

                                                             
61 SAĞLAM, Fazıl, “Anayasa Şikayeti, Anlamı, Kapsamı ve Türkiye Uygulamasında Olası 
Sorunlar”, Demokratik Anayasa içinde, Ece GÖZTEPE ve Aykut ÇELEBİ (editörler), Metis 
Yayınları, 2012, s. 424; GÖREN, (2001), s. 18. 
62 BECKMANN, (2010), s. 272. 
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kurtarmayı amaçladığı iddia edilmiştir.
63

 Ona göre koruma yükümlülüğünün 

muhatabı sadece kamu erki kullananlardır ve bu otoriteler, özellikle de 

yasama organı, belli bir sınırın ötesinde bireysel özgürlükler alanına ve 

mahremiyete müdahale etmemelidir. Bununla birlikte, bu kamu otoriteleri, 

vatandaşları diğer bireylerin sebep olabileceği hak ihlallerine karşı orantısız 

bir biçimde savunmasız da bırakmamalıdır. Kamu otoritelerinin bireyler 

arasındaki yatay ilişkilerde temel hakları koruma yükümlülüğü, Alman 

Anayasası’nın temel hakların tüm Devlet organlarını bağladığını belirten 

üçüncü maddesinden ve devletin vatandaşların haklarını koruma 

yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. Temel hakların özel hukuk kişileri ve 

onların özel hukuk alanındaki ilişkilerine etkisi işte bu koruma 

yükümlülüğünden doğmaktadır. Dolayısıyla hem yasa koyucu, hem de 

mahkemeler bu yükümlülüğün muhatabıdır ve özel hukuku bu çerçevede 

geliştirmelidirler. Bu koruma yükümlülüğü yasalar ve yargı kararları eliyle 

yasaklar koymak, ya da izinler vermek yoluyla yerine getirilir. Devletin 

koruma yükümlülüğünü yerine getirip getirmediği yargı denetimine tabidir.     

Canaris’in görüşü çeşitli yönlerden eleştirilere maruz kalmıştır. 

Gerçekten de, Canaris’in savunduğu ve dolaylı yatay etki karşıtlığı öne çıkan 

görüş, devletin koruma yükümlülüğünün mahkemeler tarafından yerine 

getirilmesine odaklanarak, temel hakların özel hukuk alanındaki etkisini özel 

hukuk uyuşmazlığının çözümünde geçerli olan yaygın bir yayılım etkisine 

indirgemiştir. Ayrıca bu teoride, devletle vatandaş arasındaki ilişkilerde 

geçerli olan ilkelerin vatandaşlar arası ilişkilere de uygulanabilmesi söz 

konusu değildir. Dahası, bir bireye yönelik zarar verici eylemin tek 

kaynağının bir başka birey olması durumunda, bir devlet mahkemesinin 

temel hakkın ihlalinin tek aktörü gibi gösterilmesi, gerçekliği baş aşağı eden 

ve bu nedenle gerçeklikten uzak sonuçlara ulaşan bir yaklaşım olarak da 

eleştirilmektedir.
64

 Bu çerçevede, bir uyuşmazlığın bir mahkeme önünde 

çözülmesi ile bir hakem heyeti önünde çözülmesi arasındaki mahiyet 

itibariyle bir fark bulunmadığını belirtmek gerekir. Çünkü, uygulanacak 

hukuk her iki durumda da aynıdır ve dolayısıyla özel hukukun bir kısmının 

temel hakların etkisine açık durumda iken, diğer bir kısmının buna kapalı 

olduğunu iddia etmek mümkün olmamalıdır.  

                                                             
63 BECKMANN, (2010), s. 272. 
64 BECKMANN, (2010), s. 275. 
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Bugün özellikle uluslararası ve ulusal ölçekteki insan hakları 

hukukundaki gelişmeler ışığında yukarıda aktardığımız görüşün gözden 

geçirilmeye muhtaç olduğu söylenebilir. Bu gereksinimin iki temel nedeni 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, artık devletlerin temel hak ve 

özgürlüklerin korunmasını sağlamak gibi bir pozitif yükümlülüğü olduğu 

karşılaştırmalı hukukta kabul edilen bir olgudur. Devlet bugün, eskiden 

olduğu gibi sadece hak ve özgürlükleri ihlal etmeme gibi bir negatif 

yükümlülüğün altında değildir. Devletin, bireylerin hak ve özgürlüklerini, 

devlet görevlileri yanında diğer bireylerin ihlallerine karşı korumak gibi bir 

yükümlülüğü bulunduğu da kabul edilmektedir.
65

 Bu noktada ülkemizin de 

taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) uygulamasına 

bakmak yeterlidir. Pozitif yükümlülükler Sözleşmedeki pek çok hakka 

ilişkindir ve devletin sadece bu hakları ihlal etmekten kaçınması 

yetmemekte, aynı zamanda bu hakların diğer bireyler tarafından ihlal 

edilmelerine karşı vatandaşlarını koruması da gerekmektedir. Bu pozitif 

yükümlülükler, hem yasama, hem idare, hem de yargıya yöneliktir.
66

    

Devletin koruma yükümlülüğü ile insan hakları arasındaki ilişki 

açısından Türk doktrininde de dikkat çeken bir duruma değinmek yerinde 

olacaktır. Ergun Özbudun’un Türk Anayasa Hukuku kitabının yasama 

fonksiyonu bölümünde “yasama yetkisinin genelliği ve asliliği” ilkelerine 

ilişkin açıklamalar bulunmaktadır. Bu açıklamalardan “yasama yetkisinin 

asliliği” ile ilgili olan kısmının son paragrafında şu ifadelere yer verildiği 

görülmektedir: “Yasama organı, elbette anayasanın hedef ve amaçlarının 

gerçekleştirilmesine yardımcı olacak kanunları çıkarmalıdır. Ancak, bu, 

hukuki değil, siyasi bir yükümlülüktür. Hatta bazı kanunların belli bir süre 

içinde çıkarılmasını açıkça emreden anayasa hükümlerinin bile, hukuki 

anlamda müeyyidesi yoktur.” Özbudun’un bu açıklamalarını aynen kullanan 

başka yazarların da yasama organının dilerse yasama yetkisini 

kullanabileceğini, dilemezse kullanamayacağını yönündeki görüşleri 

paylaştıkları görülmektedir.
67

 Bu görüşün, her şeyden önce, Devleti “insanın 

maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya 

                                                             
65 GÖREN, (2001), s. 17-8. 
66 BARKHUYSEN, Tom ve van EMMERIK, Michiel, “Constitutionalisation of Private Law: 
The European Convention on Human Rights Perspective”, Constitutionalisation of Private 
Law içinde,  Tom BARKHUYSEN ve Siewert LINDENBERGH (editörler), Martinus Nijhof 
Publishers, (2006), s. 49; MOWBRAY, (2004), s. 3. 
67 GÖZLER, Kemal, Türk Anayasa Hukuk Dersler, 12. Baskı, Ekin Yayınları, (2011), s. 239. 
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çalışmakla” yükümlü kılan Anayasa’nın 5. maddesi ile uyumlu olup 

olmadığı da tartışmalıdır. Devlet ile kast edilenin öncelikle yasama organı 

olduğu dikkate alınacak olursa, yasama yetkisinin 5. maddedeki amaç 

çerçevesinde kullanılmasının gerekliliği açıktır. Kaldı ki, temel hakların 

yatay ilişkiler çerçevesinde korunması da devletin bir yükümlülüğüdür ve 5. 

maddenin, Anayasa’nın 11. maddesi ile birlikte dikkate alınması halinde 

ortaya çıkan sonuç, bireylerin, maddi ve manevi varlığın gelişmesini 

sağlamak amacıyla yapılan yasalar yanında Anayasa ile de bağlı olmalarıdır.   

Bu pozitif yükümlülüğün eylemsel ve hukuksal ayaklarından birincisini 

kuşkusuz yasama faaliyeti oluşturmaktadır. Devletin ve dolayısıyla yasama 

organının hak ve özgürlükleri korumak için yasal düzenleme yapması 
gereken konularda bu pozitif yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir. 

Özellikle AİHS’nin uygulamasında artık pozitif yükümlülük Sözleşme’ye 

üye devletlerin “eylemde bulunmalarının gerekliliğine” işaret etmektedir.
68

 
Tam da bu noktada yukarıda aktardığımız ifadeye ilişkin ikinci bir hususa 

değinme ihtiyacı doğmaktadır. Bu yükümlülüğü salt siyasi bir yükümlülük 

olarak görme olanağı büyük ölçüde kalmamıştır. Çünkü hem kendi 
Anayasamızın devletin amaç ve görevlerini düzenleyen 5. maddesi ve 

Anayasanın Üstünlüğünü düzenleyen 11. maddesi, hem de iç hukukumuzun 

parçası haline getirdiğimiz AİHS’nin metni ve uygulaması, yasama 

organının hak ve özgürlükleri korumaya yönelik yasalar yapmasını “hukuki 
bir zorunluluk” olarak ortaya koymaktadır. Üstelik, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi (AİHM) önüne gelen olaylarda bu pozitif yükümlülüğün yerine 

getirilip getirilmediğini denetlemekte ve gerekli yasal korumanın 
sağlanamadığını tespit ederse ilgili ülkeyi mahkum edebilmektedir.

69
 

Dolayısıyla yasama yetkisinin kullanılıp kullanılmaması duruma göre siyasal 

bir yükümlülük olmaktan çıkıp, hukuksal bir yükümlülük haline gelmektedir 
ve ilgili ülke bu yükümlülüğü yerine getirmediği için bir yaptırımla da karşı 

karşıya kalabilmektedir.    

2.3.2. Yargıya Uygulama ya da Devlet Eylemi Doktrini (State Action 

Doctrine) 

Dolaylı yatay etkinin en tartışmalı görünümlerinden birisini “devlet 

eylemi” doktrininin oluşturduğunu söylemek abartılı bir iddia sayılmamak 

gerekir. Anayasal hakların sadece devletle birey arasındaki ilişkilere 

                                                             
68 MOWBRAY, (2004), s. 2. 
69 XENOS, (2012), s. 23. Örneğin, X ve Y v. The Netherlands [1985] no. 8978/80 davasında 
AİHM, ilgili ülkeyi özel kişilerin hak ihalini engelleyebilecek cezai tedbirlerin yokluğu 
(sadece hukuksal tazmin yollarının varlığı) nedeniyle mahkum etmiştir. 
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uygulanabilir olduğu biçimindeki daraltıcı yaklaşımdan sıyrılarak, anayasal 

haklara özel hukuk ilişkilerinde etkinlik sağlamak için ortaya atılan bu 

çözüm yönteminin kendisi de, tartışmalara konu olmaktan kurtulamamıştır. 

Gerek Amerikan hukukunda, gerekse Kanada hukukunda bu durumu 

gözlemlemek mümkündür. 

Bu yaklaşımı açıklarken öncelikle bu yaklaşımın nasıl bir iklimde 

ortaya çıktığına değinmek yerinde olacaktır. Amerikan hukuku başta olmak 

üzere bazı hukuk sistemlerinde var olan temel hakların sadece devlete karşı 

ileri sürülebileceği ön kabulü, hangi eylem ve işlemlerin devlete izafe 

edilebileceği sorusunu da beraberinde getirmiştir. Anayasal sınırlamaların 

esas olarak devletin yetkilerine yönelik olduğu gerçeği, temel hakların da 

devlete karşı ileri sürülebileceği sonucuna neden olmaktadır. Ancak bu 

yaklaşım çerçevesinde dahi, devletin özel hukuk uyuşmazlıklarının 

çözümünde üstlendiği rolün nasıl nitelendirileceği sorunu belirmektedir. 

Kaldı ki, başka hukuk sistemlerinde de, örneğin Alman hukukunda olduğu 

gibi, bir iftiraya karşı hukuki koruma sağlamayan bir Mahkemenin, bir 

devlet organı olarak özgürlüklere karşı bir tehdit oluşturabileceği kabul 

edilmektedir.
70

 Nitekim, Alman Anayasa Mahkemesi de bir davada şu 

saptamayı yapmıştır: “Mahkemedeki yargılamada yargıç yargılamaya 

katılanlar karşısında şekli olarak devlet iktidarının doğrudan uygulayıcısı 

durumundadır”.
71

 

Bu sorunlar yumağı içinde örneğin Kanada’da, Temel Haklar Şartının 

özel hukuk kişileri arasında etki doğuran ortak hukuka uygulanabilir olup 

olmadığını tartışmak gerekmiştir. Kanada Yüksek Mahkemesi’nin, Temel 

Haklar Şartı’nın lafzına da dayandırdığı bu görüşe göre, Mahkeme bir 
sözleşmenin kamu düzenine aykırılığı nedeniyle geçersizliğine hükmederken 

dahi, temel hakların anayasallaştırılmasına dayanmayacaktır. Bu yaklaşıma 

göre, Temel Haklar Şartı’nda yer alan haklar eylemleri ister özel hukuk, 
isterse kamu hukuku alanında olsun sadece ve sadece Devlete karşı ya da 

diğer bir deyişle Kanada Parlamentosu’na ve hükümetine karşı ileri 

sürülebilir.
72

 Dolphin Delivery kararının konu açısından önemli kısmında 
Kanada Yüksek Mahkemesi şu değerlendirmeyi yapmaktadır:  

                                                             
70 JACKSON, Vicki C. ve TUSHNET, Mark, Comparative Constitutional Law, Foundatiton 
Press, 2nd. Edition, (2006), s. 1639. 
71 Aktaran, GÖREN, (2001), s. 14. 
72 Kanada Yüksek Mahkemesi bu yaklaşımı doktrinde kısaca Dolphin Delivery olarak anılan 
Retail, Wholasale & Department Store Union, Local 580 v. Dolphin Delivery (1987) 33 DLR 
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“(…) Özel hukuk kişisi olan A’nın B’yi ortak hukuk çerçevesinde hiçbir 

devlet eylemi ortada yok iken dava ettiği bir durumda Temel Haklar Şartı 

uygulanmayacaktır. (…) Bu durum, yargının Anayasa’da öngörülen temel 

değerleri uygulama ya da onlara uygun ilkeler geliştirme yükümlülüğü 

bulunup bulunmadığı sorusundan ayrı bir sorundur. Bu soruya olumlu cevap 

vermek gerekir. Öyleyse, bu yaklaşım çerçevesinde, Temel Haklar Şartı 

uyuşmazlıklarının çözümü ortak hukuk içinde kararlaştırılması gereken özel 

hukuk davacıları açısından ilgisiz bir belgedir. Fakat bu durum, bir özel 

hukuk kişisinin bir başkasına karşı bir anayasal yükümlülüğü olduğu 

önermesinden farklıdır (…).”
73

 

Kanada Yüksek Mahkemesi’nin Şart’a içkin değerlerin özel hukukla 

ilgili olduğu, ama Şartın kendisinin özel hukuka uygulanabilir olmadığı 

yönündeki çelişkili tespiti çokça eleştirilmiştir.
74

 Kanada’daki tartışmalı ve 

görece olumsuz bu sonuca karşın, ABD’de anayasal hakların özel hukuk 

uyuşmazlıklarına uygulanmasını sağlayacak bir yönde gelişme sağlanmıştır. 

Ancak, bu yolun oldukça dolambaçlı olması eleştirileri de beraberinde 

getirmiştir.  

Devlet eylemi yaklaşımında –bu modele yargıya uygulama modeli 

denmesinden de anlaşılacağı gibi- yargının da bir devlet organı olmasına 

dayanılmaktadır. Yargı da bir devlet organı olduğuna göre, yargının önüne 

gelen özel hukuk uyuşmazlıklarını çözerken anayasal hakları dikkate alması 

ve yasaları olduğu kadar ortak hukuku da bunlara uygun yorumlaması 

gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bir örnekle anlatmak gerekirse: A, 

B’ye ırksal nedenlerden dolayı ürünlerini C’ye satmayacağı taahhüdünde 

bulunmuş olsun. Ancak, daha sonra A, ürünleri C’ye satmış olsun. Bu 

durumda Mahkeme A’yı B lehine edimde bulunmaya ya da tazminata 

mahkum edemez, çünkü böyle yaptığı takdirde C’nin anayasal hakları 

(eşitlik) ihlal edilmiş olur.  

ABD’de köleliği yasaklayan Anayasa’nın 13. Eki dışında Amerikan 

Haklar Bildirgesi daha çok devlete yükümlülükler yükleyen bir ifade tarzını 

                                                                                                                                               
(4th) 174, 199 (SCC) kararında ortaya koymuştur.  Karar için bkz. WEINRIB, Lorraine E. ve 
WEINRIB, Ernest J., “Constitutional Values and Private Law in Canada”, Human Rights in 
Private Law, Daniel Friedmann ve Daphne Barak-Erez (editörler) içinde, Hart Publishing, 
(2001), s.43 vd. Ayrıca bkz. BARAK, (2001), s. 19. 
73 Aktaran, WEINRIB ve WEINRIB, (2001), s. 43. 
74 WEINRIB ve WEINRIB, (2001), s.45; SLATTERY, B., “The Charter’s Relevance to 
Private Litigation: Does Dolphin Deliver?”, McGill Law Journal, Vol. 32, (1987), s. 905. 



 460 

tercih etmiştir. Diğer tüm hakların sadece ve sadece devlete karşı ileri 

sürülebileceği Amerikan Yüksek Mahkemesi tarafından benimsenmiş bir 

görüştür. Ancak devleti neyin oluşturduğu konusunda mahkeme iki aşamalı 

bir yaklaşım geliştirmiştir. İlk olarak ortak hukukun geliştirilmesinde ve 

yaratılmasında devlet eylemi bulunmaktadır. Nitekim, New York Times v. 

Sullivan davasında Mahkeme, ortak hukukun iftiraya ilişkin kurallarının 

Anayasanın 1. Eki’nde yer alan ifade özgürlüğüyle uyumlaştırılması 

gerektiğine hükmetmiştir. Özel hukuk kapsamında hükmedilen telafi 

kararının anayasal haklarla çatışmaması gerekir. Örneğin, Shelley v. 

Kraemer kararına konu olayda A ve B mülkün Afrika kökenli Amerikalılara 

satılmaması konusunda sözleşme imzalamışlardır. A, mülkü Afrika kökenli 

bir Amerikalı olan C’ye sattığında, B tazminata hükmedilmesini istemiştir. 

Mahkeme, kanun önünde eşitlik ilkesini düzenleyen 14. Ek’in devlete 

yöneltilmiş bir yükümlülük içerdiğini ve bu nedenle olayda 

uygulanamayacağına hükmetmiştir. Ancak diğer taraftan, yargısal karar ve 

uygulama bir devlet eylemi oluşturduğundan, Mahkeme ayrımcılık içeren 

sözleşme hükmünün uygulanmasına neden olamaz. Aksinin kabulü 

durumunda, devlet ayrımcılık yapmış sayılır.
75

 

Shelley kararı nedeniyle Yüksek Mahkeme’ye çok sert eleştiriler 

yöneltilmiştir. Bu kararın sonuçlarının abartılması durumunda, devlete karşı 

yöneltilmek üzere tanınmış her anayasal hakkın, devlet eylemine konu 

olmak nedeniyle özel kişilere yöneltilmiş sayılacağı iddia edilmiştir. Ancak 

Amerikan Mahkemeleri böyle bir sonuca neden olmaktan kaçınmışlardır. 

Çok sayıda yargı kararı ile şekillendiği üzere, Shelley kararının etkisi 

daraltılmıştır. Örneğin Mahkeme, bir mülk sahibinin mülkünden izinsiz 

olarak geçen kişi bir Afrika kökenli Amerikalı olmasına rağmen, zorla 

çıkarmanın hukuka uygun olduğuna hükmedebilmiştir. Benzer biçimde 

                                                             
75 BARAK, (2001), s. 25-6; JACKSON ve TUSHNET, (2006), s. 1645. ABD Yüksek 
Mahkeme’sinde uzun süre görev yapan ve bu nedenle beş Baş Yargıcı şahsen tanıma şansı 
elde etmiş olan Yargıç John Paul Stevens, 2010 yılında emekli olduktan sonra yazdığı Five 

Chiefs başlıklı anı kitabında, Shelley v. Kraemer (1948) davasından da söz etmekte ve üç 
Yüksek Mahkeme üyesinin, davaya konu olayda olduğu gibi Afrika kökenli Amerikalılara 
satılması sözleşmeyle yasaklanmış gayrimenkullere sahip oldukları için davaya bakmaktan 
çekindiklerini ve davanın geri kalan altı yargıç tarafından görüldüğünü not etmektedir. Bu 
bilgi, ırksal nedenlerle sözleşmelere kısıtlayıcı hükümler koyulmasının ne denli yaygın 
olabildiğini göstermesi açısından ilginçtir. Bkz. STEVENS, John Paul, Five Chiefs, Back Bay 
Books, (2011), s. 69. 
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mahkeme Afrika kökenli Amerikalıları mirastan mahrum bırakan 

vasiyetlerin geçerli olduğuna da hükmetmiştir.
76

  

Devlet eylemi yaklaşımı ve onun altında yatan “yargı eylemine konu 

olan özel hukuk talepleri de anayasal hakların uygulanması için bir zemin 

oluşturur” düşüncesi, bazı akademisyenlerin abartılı sonuçlara ulaşmalarına 

neden olmuştur. Örneğin, bazı yazarlar, ABD’de devlet eylemi yaklaşımının 

sağladığı olanakların darlığı ve Shelley kararındaki bazı kazanımların da 

kaybedilmesi nedeniyle ABD’yi, temel hakların salt devlet birey arasındaki 

ilişkilere uygulandığı modele bir örnek olarak gösterebilmektedirler.
77

 

Ancak, ABD’de kanunların ve ortak hukuk uygulamalarının Anayasaya 

uygunluğu denetlenebildiği göz önüne alınacak olursa, bu iddianın 

çürütüldüğü rahatlıkla tespit edilebilir. Zira, özel hukuku yöneten kanunlar 

ve ortak hukuk, anayasaya uygunluk denetimine tabidir ve Anayasa’da yer 

alan hakların bu denetim çerçevesinde göz önüne alınması mümkündür. 

Üstelik, söz konusu olan hukuk kuralları, özel hukuk kişileri arasındaki 

ilişkileri düzenlese dahi, durum değişmemektedir.
78

  

2.3.3. Zayıf Dolaylı Yatay Etki ve Güçlü (veya Güçlendirilmiş) 

Dolaylı Yatay Etki Doktrinleri 

Yatay etkinin farklı modellendirilmeleri olduğuna yukarıda 

değinilmiştir. Sonuç olarak tüm eleştiriler ve yeni yaklaşımlar yanında 

dolaylı etkinin iki türü olan “güçlü dolaylı yatay etki” (strong indirect 

horizontal effect) ve “zayıf dolaylı yatay etki” (weak indirect horizontal 

effect) doktrin ve uygulamadaki hakim modeller olmaya devam etmektedir. 

Şimdi bu iki dolaylı yatay etki türünü incelemeye geçebiliriz. 

2.3.3.1 Zayıf Dolaylı Yatay Etki (Weak Indirect Horizontal Effect) 

Temel hak ve özgürlüklerin özel hukuk alanındaki etkisinden söz 

ederken başvurulabilecek spektrumun bir ucunda temel hak ve özgürlüklerin 

sadece devletle birey arasındaki dikey ilişkilere uygulanabileceğini kabul 

eden görüş yer almaktadır. Bu görüşe göre, haklar sadece devlet 

görevlilerinin davranışlarına ilişkin kurallar öngörür, bireylerin davranışları 

                                                             
76 BARAK, (2001), s. 28. 
77 HUNT, Murray, “The “Horizontal Effect of the Human Rights Act, Public Law, (1998), s. 
427-8. 
78 GARBDAUM, Stephen, “The “Horizontal Effect” of Constitutitonal Rights”, Michigan 
Law Review, Vol. 102, December (2003), s. 394. 
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konu dışıdır. Temel hakların bireyler arası ilişkilere etkisine ilişkin 

spektrumun diğer ucunda ise yatay etkinin kabul edildiği model 

bulunmaktadır. Bu yaklaşıma göre, anayasalardaki temel haklar devlet 

üstünde olduğu kadar bireyler üstünde de yükümlülükler doğurur. Bunun 

sonucunda ise, söz konusu haklar bireyler arası ilişkileri etkiler ve bireyler 

haklardan kaynaklanan yükümlülüklerin ihlal edildiği iddiası ile birbirlerini 

dava edebilirler. Temel hakların bireyler arası ilişkilere doğrudan 

uygulanması gerektiğini savunan bu görüş kamu hukuku-özel hukuk 

ayrımını temelden reddetmekte ve “liberal” dikey etki yaklaşımına yönelik 

eleştirel yaklaşımı yansıtmaktadır.
79

 

“Zayıf dolaylı yatay etki”, özel hukukun anayasal hakların denetiminde 

ve yönetiminde olmadığı, bunun yerine özel hukukun anayasal haklara 

sadece dolaylı olarak tabi olduğu anlamına gelir. Diğer bir deyişle ve “güçlü 

dolaylı yatay etkinin” aksine, özel hukukun temel hakların sadece etkisi 

altında olduğu, ama onun kontrolü altında olmadığı görülür. Bu etki türünde 

temel haklardan kaynaklanan değerlerin özel hukukla ne ölçüde 

uyumlaştırılacağı özel hukuk tarafından belirlenir ve bundan dolayı özel 

hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklarda çözüm sözleşme hukuku 

çerçevesinde bulunur.
80

 Bu dolaylı etki karakteristik biçimde, mahkemeler 

özel hukuku anayasal değerlere uygun olarak yorumladığında, uyguladığında 

ve geliştirdiğinde gündeme gelmektedir. Anayasal haklar değilse de anayasal 

değerler, salt dikey pozisyonun aksine, özel hukuk süjelerinin birbirleriyle 

olan uyuşmazlıklarında dikkate alınabilirler. Sonuç olarak bir bireyin 

anayasal hakları, sadece ve kısmen (ve dolaylı olarak) bir başka birey 

kendisine karşı bir özel hukuk kuralını kullanmaya çalıştığında 

korunmaktadır.
81

 

Yine zayıf dolaylı yatay etkide, anayasal haklara başta sözleşme hukuku 

olmak üzere özel hukuk alanında, kendilerine açıkça referans yapılmadan 

etki tanınmaktadır. Bu yaklaşım çerçevesinde anayasal hakların uygulanması 

anayasal düzeyde tanındığı kabul edilen değerlerden “esinlenmekten” ibaret 

                                                             
79 GARBDAUM, (2003), s. 395. 
80 CHEREDNYCHENKO, Olha, “Subordinating Contract Law to Fundamental Rights: 
Towards a Major Breakthrough or towards Walking in Circles?”, Constitutional Values and 
European Contract Law içinde, Stefan Grundmann (editör), Wolters Kluwer, (2008), s. 57-8. 
81 GARBDAUM, (2003), s. 436. 
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olmaktadır. Zayıf dolaylı etkide, anayasal hakların bir uyuşmazlığın tarafları 

üstündeki etkisi tam anlamıyla dolaylı kabul edilir.
82

     

Bir yazarın “klasik yatay uygulama” olarak isimlendirdiği bu model ile 

daha sonra ele alacağımız “güçlü dolaylı yatay etki” arasındaki farklar, özel 

hukuk anayasal hakların ifade bulmasına uygun araçları geliştirdiği ölçüde 
silikleşmektedir. Buna göre, özel hukuk kendi araçlarına başvurmak 

suretiyle de anayasal hakların etkisine yol verebilir ve bu mümkün olduğu 

ölçüde de temel hakların özel hukuk alanındaki dolaylı etkisi gerçekleşmiş 
olur. Başta kamu düzeni ve dürüstlük kuralı olmak üzere özel hukukun genel 

kavramları bu amaç için kullanılabilmektedir. Zayıf etki ile güçlü etki 

arasındaki esasa ilişkin fark, özel hukukun açık bir biçimde anayasal 
hakların etkisini sağlayacak araçlar geliştirememesi halinde ortaya 

çıkmaktadır.
83

 Şüphesiz, koşullar özel hukuk uyuşmazlığını çözmek 

durumunda olan yargıcın, anayasayı ve anayasal hakları uyuşmazlığı 

çözerken dikkate alması zorunluluğu ile birlikte değerlendirilmelidir. 
Nitekim, Kaneti de, anayasal hakların özel hukuka hangi yollardan etkide 

bulunabileceğini tespit ederken, özel hukuk kurallarının anayasaya uygun 

yorumlanması ile özel hukuktaki boşlukların anayasal haklar dikkate 
alınarak doldurulmasını bu yollar arasında saymıştır. Kaneti’ye göre 

dürüstlük kuralı gibi özel hukuk kavramlarının anayasal haklar dikkate 

alınarak somutlaştırılması gerekir.
84

 Benzer bir yaklaşımı, daha erken bir 
tarihte Hirsch’te de görmek mümkündür.

85
  

2.3.3.2. Güçlü Dolaylı Yatay Etki (Strong Indirect Horizontal Effect) 

Dolaylı etkiyi doğrudan etkiye tercih eden yaklaşım, özel hukukun 
değersizleştirilmesini önlemekte, ama bir taraftan da onun içeriğini temel 

                                                             
82 MAK, Chantal, Fundamental Rights in European Contract Law, Wolters Kluwer, (2008), s. 
56. 
83 BARAK, (2001), s. 31. 
84 KANETİ, Selim, “Anayasa Mahkemesi Kararlarına Göre Anayasa’nın Özel Hukuk 
Alanındaki Etkileri”, Anayasa Yargısı, Sayı 6, (1989), s. 20 ve 34. Kaneti, 1989 tarihli 
tebliğinde anayasal hakların hangi yollardan özel hukuku etkilediğini güzel bir şekilde 
belirlemiştir. Ancak, Kaneti’nin tespitleri bu çalışmada daha sonra göstermeye çalışacağımız 
gibi, doğrudanlık ve dolaylılığın neye ilişkin olduğu konusunda çok açık olmadığı gibi, 
dolaylı etki ile doğrudan etki konusunda analitik bir ayrım yapmaya da olanak 

tanımamaktadır. 
85 HIRSCH, Ernest E., “Anayasa’nın Özel Hukuk Kurallarına Etkileri”, Birinci Türk Hukuk 
Kongresi’ne Sunulan Tebliğler içinde, TBB Yayınları, No:2, (1972), ss. 3-13. HIRSCH’in bu 
çalışmasında yer alan “Tabir caizse bütün mevzuata Anayasa rengi ile boyanmış bir gözlükle 
bakılmalıdır” veciz sözü, temel hakların, özel hukuk da dahil olmak üzere, tüm hukuk 
sistemini etkilemesi gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca bkz. SÜZEK, Sarper, İş Hukuku, 
Beta Yayınları, (2012), s. 29. SÜZEK, Hirsch’in bu sözünü iş hukukuna uyarlamaktadır. 
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haklarla zenginleştirmektedir. Bu zenginleşme ise en etkili biçimde güçlü 

(ya da güçlendirilmiş) dolaylı yatay etki yaklaşımı ile mümkün olmaktadır. 

Güçlendirilmiş yatay etki taraftarı olan Barak, özel hukuk ile temel haklar ve 

kamu yararı gibi kavramların ilişkisini çok güzel bir biçimde şöyle 
anlatmaktadır: “Gerçekte, özel hukukta diğer bireylere yöneltilmiş temel 

insan haklarına dayanılır. Belli bir açıdan özel hukuk, bir yandan kamu 

yararını gözetirken, diğer yandan temel insan haklarının hukuki ilişkilerini 
belirleyen ve çatışan insan hakları arasında uygun bir dengeleme yapan 

hukuki çerçevedir. Özel hukuk, kamu yararını güvence altına alarak insan 

haklarını hayata geçirmek amacıyla insan haklarına getirilen sınırlamalardır. 
Özel hukuk anayasal hakları bireyler arasındaki bir “al-ver” yaşam biçimine 

dönüştüren çerçevedir. Özel hukuk ortak hayatı mümkün kılmayı ve 

bireylerin temel haklardan yararlanmalarını sağlamayı amaçlayan karmaşık 

ve kapsamlı bir denge ve düzenlemeler sistemidir. Bu nedenle insan 
haklarının bireylere karşı tanınması özel hukuka özel hukuk araçlarıyla 

nüfuz etmesi yoluyla olur. Bu ise dolaylı etkinin en doğru anlamıdır.”
86

 

Bu etki türünde temel hak ve özgürlükler özel hukuka doğrudan 

uygulanmamaktaysa da, özel hukukun temel haklardan sadece etkilenmediği, 

aynı zamanda temel hakların kontrolü altında olduğu kabul edilir. Diğer bir 

deyişle, neyin temel haklarla uyumlu olduğunu belirlemede sözleşme 

hukuku değil, temel haklar başat rolü oynamaktadır.
87

 

Alman hukukunda da bugün, dolaylı yatay etkide anayasal haklara 

üstün değerde ilkeler olarak yaklaşılması gerektiği ifade edilmektedir.
88

 Bu 

ilke ve değerlerin özel hukuk kişileri arasındaki ilişkilere uygulanmasını 

sağlayacak biçimde özel hukuka eklemlenmesi gerekir. Bu çerçevede özel 

hukukun genel kavramlarının çatışan hakların uyumlaştırılmasını sağlamanın 

ötesinde, temel hakların özel hukuka eklemlenmesini sağlayacak bir işlevi de 

olduğu kabul edilmektedir. Bu yaklaşımda, dolaylı etkinin ilk türünün 

(Dürig’in dolay etki teorisi) aksine, neyin anayasal olduğuna özel hukuk 

değil, anayasa hukuku karar vermektedir. Sonuç olarak mahkemelerin, özel 

hukuk uyuşmazlıklarını çözerken önce temel haklar yönünden bir karara 

                                                             
86 BARAK, (2001), s. 29. 
87 CHEREDNYCHENKO, (2008), s. 56. 
88 Nitekim Mak, güçlü dolaylı yatay etki modeli çerçevesinde yargıcın özel hukuk 
uyuşmazlıkların çözerken, hakları değil bu haklardan çıkan değerleri gözetmesi gerektiğini, 
anayasal haklara ilişkin değerlerin bu şekilde özel hukuk ilişkilerini etkileyebileceğini ifade 
etmektedir. Bkz. MAK, (2008), s. 55-6. 
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ulaşması ve ardından ulaştıkları sonucun sözleşme hukukuna nasıl 

dayandırılabileceğini düşünmeleri gerekmektedir.
89

 

Bu yaklaşımın temel hakların özel hukuka doğrudan uygulanmasından 

farkı, temel haklarla ilgili dayanakların özel hukuk tarafından içselleştirilmiş 

olmasında yatmaktadır. Özel hukuku düzenleyen kanunlar da dahil olmak 

üzere tüm kanunlar anayasal haklara tabidirler ve özel hukuk uyuşmazlıkları 

nedeniyle anayasaya aykırılıkları iddia edilebilir.
90

 Hem güçlendirilmiş 

dolaylı etki modeli, hem de doğrudan uygulama modeli özel hukukta 

anayasal hakların etkisi olduğunu kabul etmektedir. Her iki modelde de bir 

anayasal hakkın ihlali bir anayasal yükümlülüğün ihlaline sebep olmaktadır. 

Aralarındaki fark doğrudan uygulama modelinin özel hukuku görmezden 

gelmesinden kaynaklanmaktadır. Bu anlayış, hak ihlalini telafi edici edimin 

doğrudan anayasal haktan kaynaklandığını, diğer bir deyişle doğrudan özel 

hukukun ötesindeki kurallardan kaynaklandığını iddia etmektedir. Doğrudan 

uygulama modeli adeta özel hukuka paralel olarak varlığını sürdüren bir 

“anayasal özel hukuk” yaratmaktadır. Güçlendirilmiş dolaylı etki modelinde 

olağan özel hukuk, anayasal özel hukuku kucaklar, çünkü özel hukuk esasen 

özel hukuk kişilerinin diğer bireylerle olan ilişkilerindeki anayasal haklarının 

bir ifadesi olarak görülür.
91

    

Bir anayasal hakkın özel hukuk ilişkileri çerçevesinde korunmasını 

sağlamak için gerekli araçları sağlamak öncelikle yasama organının 

görevidir. Ancak yasama organı bu görevini yerine getirmez ise ne 

yapılabilir? Bu konuda birkaç ihtimal söz konusu olabilir. Birinci olarak, 

bazı durumlarda Yasama organına insan onurunu korumak gibi görevler 

verilmiş olabilir. İkinci olarak, bir hukuki boşluk olduğunun kabulü halinde 

uygulanabilir kurallarla bu boşluğun doldurulması gerekir. Üçüncü olarak, 

bazı durumlarda eski araçları yenileyerek yeni araçlar elde etmek söz konusu 

olabilir, örneğin iyi niyet, ihmal, ve kamu düzeni gibi. Dördüncü olarak, 

kamu hukukuna hakim olan “nerede hak varsa orada bir hukuki koruma 

vardır” (ubi ius, ibi remedium) ilkesi özel hukuka uyarlanabilecek yeni 

araçların yaratılmasına kaynaklık edebilir.
92

     

 

                                                             
89 CHEREDNYCHENKO, (2008), s. 57. 
90 GARDBAUM, (2003), s. 436. 
91 BARAK, (2001), s. 30-1. 
92 BARAK, (2001), s. 31. 
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2.3.4. Yatay Etkinin “Doğrudanlığı” ve “Dolaylılığının” Anlamı 

Doğrudan ve dolaylı yatay etkinin ana hatları ile birbirinden ayrılması 

yukarıdaki incelemeler çerçevesinde mümkün görünmektedir. Ancak, bu 

ayrımın bel kemiğini oluşturan “doğrudanlığın” ya da “dolaylılığın” ne 

anlama geldiğini veya daha doğru bir ifadeyle bunların neye ilişkin olduğunu 

ortaya koymadan aslında ayrıma ilişkin açıklamalar tamamlanmış sayılamaz.  

İlginçtir, temel hakların yatay etkisi çerçevesinde “doğrudanlığın” ve 

“dolaylılığın” neye ilişkin olduğu konusu, doktrinde ancak yakın zamanlarda 

üstünde durulan bir konu haline gelmiştir. Buna göre temel hak ve 

özgürlüklerin etkisinin “doğrudanlığı” ya da “dolaylılığı” arasındaki fark, 

neyin temel haklara tabi olduğu sorusuna verdikleri cevapta gizlidir. Buna 

göre, bireylerin anayasal haklara tabi sayılması temel hak ve özgürlüklerin 

etkisinin doğrudan olduğuna, özel hukuka ilişkin kanunların (ve ortak 

hukukun) anayasal haklara tabi olması ise etkinin dolaylı olduğuna işaret 

eder.
93

 Diğer bir deyişle, yatay etki çerçevesinde temel hakların birey 

davranışları üzerindeki etkisi ise, iki biçimde karşımıza çıkabilir: 1- 

doğrudan; bu bireylerin davranışlarının yönetilmesi şeklinde olur; 2 – 

Dolaylı olarak; bu da bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen kanunların 

yönetilmesi şeklinde olur. İkinci tür olan dolaylı yatay etkide, dolaylı 

düzenleme yöntemi bireylerin hukuka uygun biçimde yapmaya yetkili 

olduğu şeyleri ve ayrıca hukuken korunan menfaatlerini, tercihlerini ve 

eylemlerini sınırlamaktadır.
94

 

Yukarıdaki yaklaşım, “dolaylı yatay etkide”, neyin “dolaylı” olduğuna 

ilişkin yaşanan çelişki ve karmaşaya da son vermeye adaydır. Dolaylı olan, 

anayasal hakların bireyler üstündeki etkisidir. Anayasal hakların, bireylere 

doğrudan yükümlülükler getirdiğini kabul eden tam ya da “doğrudan yatay 

etkinin” (bireyler arası yatay ilişkilere doğrudan uygulama modeli) aksine, 

“dolaylı yatay etkide” etki, anayasal hakların, bireylerin uyuşmazlıklarının 

çözümü için başvurdukları kanunlar üstünde etki doğurması olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Özel hukukun kaynağı olan kanunlar üstündeki bu etki ise, 

doğrudan olabileceği gibi (anayasal hakların kanunlara tam olarak ve eşit 

biçimde uygulanması halinde), dolaylı da olabilir (mahkemelerin kanun 

                                                             
93 CHEADLE, (2005), s. 59. 
94 GARDBAUM, Stephen, “Where the (state) action is”, International Journal of 
Constitutional Law, Vol. 4, No. 4, (2006), s. 764. 
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hükümlerini uygular ve yorumlarken, anayasal değerleri de dikkate 

almasının beklendiği ya da buna yetkili kılındığı hallerde). Bununla birlikte, 

her iki yöntemden hangisi tercih edilirse edilsin, etkinin dolaylılığı bireyler 

üstündedir, kanunlar üstünde değil ve genel durumu belirleyen de bireyler 

üstündeki etkinin bu dolaylılığıdır.
95

  

Ne var ki, doktrinde zaman zaman dolaylılığın nitelendirilmesinde 

hataya düşüldüğü de iddia edilmiştir. Söz konusu isabetsiz yaklaşımlara 

göre, dolaylı yatay etkinin doğrudan yatay etkiden ayrılabilmesi için özel 
hukukun anayasal haklara “dolaylı” olarak tabi kılınmasını gerekir.

96
 Hemen 

yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde bu yaklaşım isabetli değildir ve 

dolaylılığın mahiyeti üzerinde karmaşa yaratmaktadır.
97

 Bu durum 
tespitinden sonra, temel hakların sadece dikey ilişkilerde etkili olduğunu 

kabul eden yaklaşımın da, temel hakların sadece kamu hukuku alanında 

etkisi olduğunu, ama özel hukuk alanında hiç etkisi olmadığını kabul eden 
bir görüşe indirgenmesi gerektiği açıktır. Zira, özel hukuku düzenleyen 

kanunların anayasal hakların etkisi altında olduğunu kabul etmek dahi, 

aslında dolaylı etkinin varlığını kabul etmek anlamına gelmektedir. Etki 

dolaylıdır, çünkü bireyler üzerinde doğrudan bir etki söz konusu değildir. 
Buradan hareketle ve özel hukuk ilişkilerini düzenleyen kanunların da 

anayasaya ve dolayısıyla onda tanınan haklara ve değerlere aykırı 

olmayacağını dikkate alarak, anayasaya uygunluk denetiminin olduğu her 
sistemde dolaylı yatay etkinin bir türünün var olduğunu iddia etmek 

mümkündür. Çünkü böyle bir sistemde kanunların anayasa tarafından 

güvence altına alınan haklara saygı göstermesi gerekir ve bu olmadığı 
takdirde de bir yaptırımla karşılaşılır. Yine bu gerçekten hareket eden 

Gardbaum ABD’yi, temel hakların bir iki istisna (kölelik yasağı gibi) dışında 

sadece birey-devlet ilişkilerinde geçerli olduğunu kabul eden dikey 

                                                             
95 GARDBAUM, (2006), s. 764-5. 
96 Alman Anayasa Mahkemesi’nin Lüth kararından kaynaklandığını belirttiğimiz “temel 
hakların yayılım etkisini” açıklayan Brinktrine’nin yaklaşımında bu durum açıklıkla 
görülebilir. “Objektif değerler sistemi “yayılım etkisi” denen bir etkiye sahiptir. (…) Bunun 
anlamı, Anayasa tarafından yaratılan objektif değerler sisteminin tüm hukuk sistemine 
yayılmasıdır. Bundan, Anayasanın altında yer alan tüm yasaların yorumu ve uygulaması 
etkilenir. Fakat, bu “yayılım etkisi” özel hukuka nasıl sirayet eder? Özel hukuk kuralları temel 

haklar tarafından yönetilmemesi gerektiğinden (çünkü bu durum temel hakların doğrudan 
etkisine yol açar), başka bir yönteme başvurulması gerekir.” Bkz. BRINKTRINE, (2001), s. 
424. Bu yaklaşım isabetsizdir, çünkü doğrudan etkinin, bireyler üstünde etki olduğunu göz 
ardı etmektedir. Bizim Anayasamızda yer alan 11. madde düzenlemesi ise, Anayasa 
hükümlerinin herkesi bağladığını kurala bağlamakta, diğer bir deyişle bireyler arası ilişkilerde 
de anayasal hakların doğrudan etkiye sahip olduğu bir yaklaşıma vücut vermektedir. 
97 GARDBAUM, (2006), s. 765. 
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pozisyona örnek göstermenin hatalı olduğunu, çünkü ABD’de de gerek 

yasaların gerekse ortak hukukun anayasaya uygun olmak zorunda olduğunu 

hatırlatmaktadır.
98

 Bizim Anayasamızdaki, Anayasa hükümlerinin herkesi 

bağladığı kuralı ise, kast edilen anlamda bireylerin davranışlarının da 
anayasa tarafından yönetilmesi gerektiğine delil olabilir. Bunun sonucu ise, 

yukarıda da değinildiği gibi, bireylere birbirleriyle ilişkilerinde anayasal hak 

ve özgürlüklerine saygı gösterilmesini talep etme yetkisi tanınmış olmasıdır. 
Yine bununla bağlantılı olarak Mahkemeler, önlerindeki bir özel hukuk 

uyuşmazlığını çözerken özel hukukun kurum ve kuralları kadar ve onlardan 

da önce anayasal hak ve özgürlükler yönünden bir çözüme ulaşmayı 
denemelidirler.     

3. Çalışma İlişkilerinde Temel Hak ve Özgürlüklerin Yatay Etkisi 

ve Çalışanı Ücretini Gizli Tutmakla Yükümlü Kılmanın Hukuki Analizi 

Çalışma ilişkilerinde, işçinin zayıfı, işverenin ise güçlüyü temsil ettiği 

bir durum söz konusudur. Hukuk sistemleri bugün zayıfın korunmasını 

sağlamak ve zayıf durumda olanların haklarının ihlal edilmesini önlemek 

amacıyla çeşitli yaklaşımlar geliştirmektedirler. Çalışma ilişkisinin bir 

tarafının zayıf ve diğer tarafının ise güçlü olduğu bir ilişki türü olması, bu 

ilişkide ana ekseni oluşturan iş sözleşmesinin klasik bir sözleşme gibi 

değerlendirilmesini engellemektedir. Özellikle zayıf durumda bulunan 

işçinin haklarının, güçlü durumda bulunan işverene karşı korunması hukuk 

sistemlerinin başlıca kaygılarından birini oluşturmaktadır. Çünkü, yukarıda 

da belirtildiği gibi, bugün hak ihlalleri devletten çok, gelişen ve değişen 

sosyal ve ekonomik yapı içindeki diğer özel hukuk kişilerinden 

kaynaklanmaktadır. Çalışma ilişkilerinde de bu tür hak ihlalleri çokça 

görülebilmektedir. Eşitlik ilkesinin ihlalinden, kişilik haklarına, kolektif 

haklardan mahremiyete kadar pek çok anayasal hak ve değer işverenler ya da 

                                                             
98 Gardbaum, ABD’yi temel hakların salt dikey ilişkilerde etkisini kabul eden ülkelere örnek 
gösteren Murray Hunt’ın kendisine göre hatalı olan şu tespitini aktarmaktadır: “Temel 
hakların dikeyselliğini savunanların görüşlerine en yakın pozisyondaki ülke ABD’dir. 
Bilindiği gibi, ABD’de Haklar Bildirgesi’nde (1791 Tarihli Anayasa Ekleri kast ediliyor, 
O.E.) yer alan hakların koruma sağlayabilmesi için, ortada bir “devlet eylemi” olması gerekir. 

Anayasanın lafzı da, hak kaynaklı korumanın sadece eyaletlere, ya da federal yönetime karşı 
olduğunu açıkça ifade eder. Özel hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıklarda bu haklara 
dayanılması halinde, Yüksek Mahkeme, diğer mahkemelerden, özel hukuk kişisinin korunan 
bir hakkı ihlal ettiği iddia edilen eylemlerinin, Anayasanın kendisine uygulanabileceği bir 
devlet eylemi ile yeterli düzeyde ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini belirlemelerini talep 
etmektedir.” HUNT, Murray, “The “Horizontal Effect” of the Human Rights Act, 1998, 
Public Law, 423, 427’den aktaran; GARDBAUM, (2003), s. 395. 
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temsilcileri tarafından ihlal edilebilmektedir.
99

 İşte bu nedenle, bu ilişkilerin 

düzenlenmesi ve bu ilişkiler nedeniyle ortaya çıkabilecek hak ihlallerinin 

çözümünde anayasal haklara etki tanınması ve zayıfın korunması 

gerekmektedir.   

Konumuzla ilgisi nedeniyle, temel hakların çalışma ilişkilerindeki 

etkisine ilişkin AİHM’in örnek kararlarına bakılacak, ardından ücretin 

açıklanmasının yasaklanması ele alınacaktır.  

3.1. AİHS ve AİHM UYGULAMASI 

İstihdam ilişkisinin temelinde iş sözleşmesi bulunmaktadır. Diğer 

sözleşmeler gibi o da sözleşme hukukuna ve sözleşme özgürlüğüne ilişkin 

temel kurallar çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Ne var ki, hiçbir sözleşme 

türü iş sözleşmeleri kadar ağır düzenlemelere tabi olmamıştır. Özellikle iş 

hukuku alanında toplu sözleşme üzerinden tanınan özerkliğin toplu 

sözleşmelerin giderek etkisini kaybetmesi sonucunda erozyona uğraması ile 

birlikte hak temelli koruma sistemleri kabul görmeye ve istihdam ilişkileri 

alanına yasal ve yargısal müdahaleler artmaya başlamıştır.
 

Bu sürecin 

işlemesinde ise, yasal düzenlemeler yoluyla yasama organının veya yargısal 

hak arama yoluyla yargının hak temelli yaklaşımlarla istihdam ilişkilerine ve 

özelde de iş sözleşmelerine müdahalesi söz konusu olmaktadır.
100

  

Modern sosyal yapı çerçevesinde hemen tüm vatandaşların hakları çok 

farklı biçimlerde kısıtlanmaktaysa da, bu durumun özellikle işçi-işveren 

ilişkilerinde daha yaygın olduğu gözlenmektedir. Bu çerçevede, bir işçi ve 

işveren arasındaki iş sözleşmesi ile herhangi bir başka sözleşme arasında 

fark olduğu söylenebilir. Bir iş sözleşmesi, bir malın teslimi ya da bir 

hizmetin, bir ya da birkaç seferde yerine getirilmesi ile 

tamamlanmamaktadır. İş sözleşmesi, çalışanın sahip olduğu haklar ile 

birlikte işverenin örgütsel yapısına ve hâkimiyeti altına girmesi sonucunu 

doğurmaktadır. Bunun sonucunda çalışan, hayatının önemli bir kısmını iş 

sözleşmesi ile bağlandığı işvereninin işinde geçirmektedir. Bu o kadar farklı 

bir sözleşme türüdür ki, Alman hukukunda iş sözleşmesi kavramından çok, 

                                                             
99 Bu konuda bkz. AYDIN, Ufuk, İş Hukukunda İşçinin Kişilik Hakları, Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, No: 1343, (2002). 
100 MUNDLAK, Guy, “Human Rights and the Employment Relationship: A Look Through 
the Prism of Juridification”, Human Rights in Private Law içinde, Daniel FRIEDMANN ve 
Daphne BARAK-EREZ (editörler), Hart Publishing, (2001), s. 302-5. 
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farklı ve karşılıklı yükümlülüklerle dolu karmaşık bir ilişki örüntüsüne işaret 

eden “işçi-işveren ilişkisi” tabiri daha yaygın olarak kullanılmaktadır.
101

     

İş ilişkileri alanında, bir tarafında ilişkiye taraf olanların iradelerine 

mutlak üstünlük tanımak ve diğer tarafında da, emredici hükümler içeren 

yasal düzenlemeler yaparak ve yargısal müdahalelerde bulunarak iş 

ilişkilerini hukukileştirmek bulunan bir spektrum içinde farklı yaklaşımların 

olduğu bilinmektedir.  

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin çeşitli hükümlerinin istihdam 

ilişkileri çerçevesinde gerçekleşen olaylara uygulandığı ve hak ihlalleri tespit 

edildiği görülmektedir. Örneğin, AİHS’nin Özel Hayatın ve Aile Hayatının 

Korunmasına ilişkin 8. maddesi çerçevesinde iş ilişkileri alanında 

gerçekleşmiş hak ihlalleri tespit edilebilmiştir. Halford v. Birleşik Krallık
102

 

davasında AİHM, bir kıdemli polis memurunun haberleşmesine amiri 

tarafından yapılan müdahale nedeniyle AİHS’nin 8. maddesinin ihlal 

edildiğine karar vermiştir. AİHM’in içtihadına göre, özel yaşamın gizliliği 

hakkına ve haberleşme hürriyetine işveren tarafından farklı biçimlerde 

müdahalede bulunulabileceği ve bunlar sonucunda hak ihlallerine neden 

olunabileceği söylenebilir. Bu bağlamda, telefon görüşmelerinin kayda 

alınması yanında, elektronik posta haberleşmesinin ve internet kullanımının 

kayda alınması ve gözlenmesi, işyerinde veya dışında çalışanların 

görüntüsünün kayda alınması örnek gösterilebilir.
103

 Yine AİHS 8. madde 

uygulaması çerçevesinde işçilerin işyeri dışındaki özel yaşamları da koruma 

altındadır. Smith ve Grady v. Birleşik Krallık
104

 kararında AİHM, çalışanın 

cinsel tercihinin silahlı kuvvetlerde çalışmasına engel gösterilmesini 

Sözleşmenin ihlali olarak değerlendirilmiştir. AİHS’in 10. maddesinde 

düzenlenen ifade özgürlüğü de istihdam ilişkilerinde ihlale bir dayanak 

oluşturabilmektedir ve AİHM’in bu konuda vermiş olduğu çeşitli kararlar 

bulunmaktadır. Bu bağlamda örneğin, Vogt v. Almanya
105

 kararında siyasal 

içerikli konuşma ve faaliyetler yanında Alman Komünist Partisi’ne üye 

                                                             
101 COESTER, Micheal, “Protection of Employees’ Individual Rights in the Employer-

Employee Relationship”, Human Rights and Private Law, Katja S. ZIEGLER (editör) içinde, 
Hart Publishing, (2007), s. 133. 
102 (1997) 24 EHRR 523. 
103 OLIVER, Hazel, “Employment Law”, The Impact of the UK Human Rights Act on Private 
Law içinde, David Hoffman (editör), Cambridge University Press, (2011), s. 345. 
104 (1999) 29 EHRR 493. 
105 (1996) 21 EHRR 205. 
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olması nedeniyle işten atılan bir öğretmenin durumu ihlal olarak 

değerlendirilebilmiştir. Rommelfanger v. Federal Alman Cumhuriyeti
106

 

kararında ise, bir Katolik hastanesinde çalışan doktorun Alman kürtaj 

kanununun aşırı derecede sınırlayıcı olduğu yönündeki bir mektubu 

imzalaması nedeniyle işten çıkarılması ele alınmıştır. AİHM bu davada 

işverenin Katolik Kilisesi olması nedeniyle çalışanın ifade özgürlüğüne 

getirilen sınırlamayı meşru görmüştür. AİHM işyerinde kıyafet 

düzenlemelerine karşı çıkan işçilerin durumunu dahi ifade özgürlüğü 

kapsamında ele alma olanağına sahip olmuştur. Travesti çalışanın işyerinde 

kadın kıyafetleri giymesi Kara v. Birleşik Krallık
107

 kararının konusu olmuş, 

Mahkeme çalışana yönelik sınırlamanın bir ihlal oluşturmadığına karar 

vermiştir. 

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne ilişkin AİHS 9. maddesi de 

çalışanlar tarafından AİHM’e yapılan başvurularda gündeme 

getirilebilmektedir. Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü ile ilgili bu düzenleme 

yanında, 10. maddedeki ifade özgürlüğünü ilgilendiren siyasal faaliyetler ya 
da ifadeler de maddeyle ilgili daha geniş kapsama dahil edilebilmektedir.

108
 

 AİHS kapsamında gündeme getirilebilecek hak ihlallerinin en sık 

yaşandığı alanlardan bir diğeri ise şüphesiz sendikal faaliyetlerle de 
ilişkilendirilen 11. maddedeki dernek kurma ve toplantı özgürlüğüdür. 

Örneğin, Young, James & Webster v. Birleşik Krallık
109

 kararında AİHM, 

Birleşik Krallığın bir sendikaya girmeyi reddeden işçileri işten çıkarmaya 
karşı koruması gerektiğine hükmetmiştir. Wilson ve Palmer v. Birleşik 

Krallık davasında ise, sendika üyesi olana fazladan maaş ödemesi yapılması 

yönündeki ayrımcı uygulama ele alınmış ve AİHM’in kararı doğrultusunda 

Birleşik Krallık, AİHS’nin 11. maddesini ihlal eden yasasını değiştirmek 
zorunda kalmıştır. Bu durum aynı zamanda devletin özel hukuk ilişkilerini 

düzenleme ve özel hukuk alanındaki hak ihlallerini önleme gibi bir pozitif 

yükümlülüğü olduğunu da gündeme getirmektedir.
110

 AİHM’in bu tür 
kararları, devletin özel hukuk ilişkileri çerçevesinde istihdam ilişkilerine de 

ulusal yasalar marifetiyle müdahalede bulunması gerektiğini 

göstermektedir.
111

  

                                                             
106 (1989) DR 151. 
107 22 Ekim 1998 (Başvuru No: 36528/97). 
108 OLIVER, (2011), s. 346. 
109 (1982) 4 EHRR 38. 
110 XENOS, (2012), s. 118. 
111 OLIVER, (2011), s. 347. 
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3. 2. Çalışanın Ücretini Gizli Tutmakla Yükümlü Kılınması:  

Karşılaştırmalı Bir Analiz 

Çalışma ilişkisi insani bir sosyal ilişki olduğundan çok karmaşık 

menfaatleri de beraberinde gündeme getirmektedir. Bir tarafta işverenin 

menfaatleri, diğer tarafta ise çalışanların menfaatleri bulunmaktadır. 

İşverenin menfaatleri, esas olarak belli bir hizmeti almak temel menfaati 

üzerinden yürümekle birlikte çok çeşitlidir. Bu çerçevede, örneğin işyerinde 

huzurlu ve esenlikli bir ortamın olması da işverenin menfaatinedir, çünkü 

böyle olmadığı durumlarda çalışma verimi düşecektir.
112

  

Çalışanların menfaatleri ise, esas olarak emeklerinin ve bilgilerinin 

gerçek karşılığı olarak ücret almak ise de, bunun yanında eşit muamele 

görmek gibi başka bazı menfaatleri de vardır. Bugün çağdaş hukuk düzenleri 

işverenin “eşit işlem yapma borcundan” söz ediyorsa, bu çalışanın hukuk 
düzeni tarafından korunan hakları sayesinde mümkün olmuştur.

113
 Eşit 

davranma ilkesinden kaynaklanan yükümlülüğün hukuki kaynağı 

Anayasa’daki eşitlik ilkesidir.
114

 Ulusal platformda anayasal ve yasal (İş 

                                                             
112Aynı işverene bağlı olarak çalışan işçilerin birbirlerinin aldığı ücreti öğrenmesinin neden 
olabileceği huzursuzluk İncil’de de konu edilmiştir. Matta’da geçen hikaye eşit davranma 

görünümü altında nasıl adaletsiz bir sonuca ulaşıldığını göstermesi açısından ilginçtir. 
Özellikle de, sonuçta övüldüğü anlaşılan işveren tavrının aynı senaryonun tekraren devam 
etmesi halinde ne kadar sürdürülebilir olduğu da tartışmaya açıktır. Olay şöyle 
anlatılmaktadır: 
“Göklerin Egemenliği, bağında çalışacak işçi tutmak için sabah erkenden dışarı çıkan toprak 
sahibine benzer.  Adam, işçilerle günlüğü bir dinara anlaşıp onları bağına göndermiş. Saat 
dokuza doğru tekrar dışarı çıkmış, çarşı meydanında boş duran başka adamlar görmüş. 
Onlara, `Siz de bağa gidip çalışın. Hakkınız ne ise, veririm' demiş, onlar da bağa gitmişler. 

Öğleyin ve saat üçe doğru yine çıkıp aynı şeyi yapmış. Saat beşe doğru çıkınca, orada duran 
daha başkalarını görmüş. Onlara, `Neden bütün gün burada boş duruyorsunuz?' diye sormuş. 
`Kimse bize iş vermedi ki' demişler. Onlara, `Siz de bağa gidin, çalışın' demiş. Akşam olunca, 
bağın sahibi kâhyasına, `İşçileri çağır' demiş. `Sonunculardan başlayarak, birincilerine kadar, 
hepsine ücretlerini ver.' Saat beşe doğru işe başlamış olanlar gelip kâhyadan birer dinar 
almışlar. Birinciler gelince daha çok alacaklarını sanmışlar, ama onlara da birer dinar 
verilmiş. Paralarını alınca bağın sahibine karşı söylenmeye başlamışlar. `Bu sonuncular yalnız 
bir saat çalıştılar' demişler. `Ama sen onları, günün yükünü ve sıcağını çeken bizlerle bir 
tuttun!' Bağın sahibi onlardan birine şöyle karşılık vermiş: `Arkadaş, sana haksızlık ettiğim 

yok! Seninle bir dinara anlaşmadık mı? Hakkını al, git! Sana verdiğimi bu sonuncuya da 
vermek istiyorum. Kendi paramla istediğimi yapmaya hakkım yok mu? Yoksa elim açık diye 
kıskanıyor musun? 'İşte böylece sonuncular birinci, birinciler de sonuncu olacak.” Bkz. Matta, 
20:1-16. 
113 YILDIZ, Gaye Burcu, İşverenin Eşit İşlem Yapma Borcu, Yetkin Yayınları, Ankara, 
(2008). 
114 ÇELİK, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 22. Bası, Beta Yayınları, (2009), s. 177. 
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Kanunu m. 5 gibi) dayanaklar yanında, uluslararası hukuk çerçevesinde de 

eşit davranma ilkesini düzenleyen antlaşmalar bulunmaktadır. Kadın erkek 

eşitliği çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Kadına Karşı Her Türlü 

Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) bu bağlamda ilk akla gelen 
uluslararası belgedir.

115
 Bunun yanında, doğrudan ücretle ilgili eşitlik 

ilkesinin tanındığı sözleşmeler de bulunmaktadır. Özellikle Uluslararası 

Çalışma Örgütü’nün (ILO) 1951 tarihli “Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve 
Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Hakkında 100 No’lu Sözleşmesi” bu 

açıdan anılmayı hak etmektedir.
116

 

ILO’nun 100 numaralı Sözleşmesi’nin birinci maddesinin ikinci 
paragrafı şöyledir: “Eşit değerde iş için erkek ve kadın işçiler arasında ücret 

eşitliği” deyimi, cinsiyet esasına dayanan bir ayırım gözetmeksizin tespit 

edilmiş bulunan ücret hadlerini ifade eder.” 

 Eşit işlem borcu, çalışanların farklı durumlarının nesnel 
değerlendirilmesindeki güçlük nedeniyle bazı hallerde uyulması zor bir 

yükümlülük olarak değerlendirilebilmektedir. Buna karşın, özellikle kadın ve 

erkek çalışanlar arasında, erkekler lehine ücret farklılıkları yaratılması bugün 
için haklılaştırılması pek mümkün görünmeyen ve daha çok bir ayrımcılık 

olarak değerlendirilen bir uygulamadır. Şüphesiz, ayrımcılıkla bu anlamda 

bir mücadele için öncelikle kadın ve erkek çalışanlara ödenen ücretlerin de 

bilinmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, ücretin gizliliği ayrımcı 
uygulamalara zemin hazırladığı için de kabul görmemektedir. Belirttiğimiz 

gibi, temel sorunu eşit işlem borcu, ya da ayrımcılık yasağı ekseninde ele 

almamakla birlikte, çalışanın ücretini gizli tutma yükümlülüğünün hukuken 
gayri meşru görüldüğünü göstermesi açısından bu boyutun da bilinmesi 

şüphesiz önemlidir.
117

  

                                                             
115 CEDAW’ın Çalışma Hakkını düzenleyen 11. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendi diğer 
yükümlülükler yanında taraf devletlere eşit ücret hakkında da yükümlülük getirmiştir: “d) 
Sosyal yardımlar dahil eşit ücret hakkı, eşdeğerdeki işte eşit muamele ve işin cinsinin 
değerlendirilmesinde eşit muamele görme hakkı;”. Ayrıca bkz. YÜKSEL, Melek Onaran, 
Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk İş Hukukunda Kadın – Erkek Eşitliği, Beta Yayınları, 
(2000), s. 43. 
116 ILO’nun 100 numaralı Sözleşmesi Bakanlar Kurulu’nun 14 Nisan 1967 tarihli kararıyla 
onaylanmış ve söz konusu onay işlemi 13 Haziran 1967 tarih ve 12620 sayılı RG’de 

yayımlanmıştır. Sözleşme metni için ayrıca bkz. Kadın Haklarına İlişkin Uluslararası Hukuk 
Düzenlemeleri, Av. Ayşegül Güngör (Editör), Ankara Barosu Yayınları, (2012), s. 271-75. 
117 “Eşit işe eşit ücret” konusunun özellikle kadın ve erkek çalışanlar arasında ayrımcı 
uygulamalara neden olduğu ve hala bu sorunla mücadele edilmesi gerektiği, ABD Başkanı 
Obama’nın, 2012 Başkanlık seçimi öncesinde yürüttüğü propaganda çerçevesinde de tespit 
edilebilir. Gerçekten de, Başkan Obama, seçim propagandasında “eşit işe eşit ücret” ilkesinin 
hayata geçirilmesini önemsediklerini sıklıkla ifade etmiştir. ABD’de halihazırda eşit işe eşit 
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Günümüzde çalışanların azımsanmayacak bir kısmı işverenleri 

tarafından kendilerine ödenen ücreti gizli tutmakla yükümlü kılınmaktadır. 

Ancak, özel sektör çalışanları ile kamu çalışanları arasında ücret/maaş 

gizliliği konusunda önemli farklar olduğu da açıktır. Bir kere, özel sektörde 

ücretin gizli tutulması neredeyse kural iken, kamu sektöründe bu istisnadır. 

Şüphesiz bunun altında maaş gizliliği ile ilgili beklentilerden kaynaklanan 

farklılıklar yatmaktadır. Şöyle ki, özel sektördeki bir işverenin 

çalışanlarından ücretlerini gizli tutmalarını istemesinin altında yatan neden 

ile kamu sektöründe maaşın kamuoyundan gizli tutulmasının dayandığı 

neden birbirinden çok farklıdır. Bunun yanında, ücretin/maaşın kimden gizli 

tutulmasının istendiği de özel sektördeki gizlilik politikası ile yakından 

ilgilidir.  

Bu farklılıklara yakından bakıldığında kamu kurumlarında çalışanların 

maaşlarının genellikle kamuya açık olduğu, ancak bu durumun da bazı 

istisnaları olduğu görülmektedir. Gerçekten de, kamu çalışanlarının yapılan 

zamma (ücret güncellemesine!) göre yeniden hesaplanan maaşları 

kamuoyuna duyurulurken, silahlı kuvvetler ve yargı mensuplarının 

maaşlarının özenle kamuoyundan saklandığı görülmektedir. Kamu görevlisi 

olmalarına rağmen bu iki kurumun çalışanlarının maaşlarının gizli 

tutulmasının haklı hiçbir sebebi olamaz.
118

 Ancak, alınan maaşın 

                                                                                                                                               
ücret ilkesini hayata geçirmeyi ve bu anlamda ayrımcılık yapılmasını önlemeyi amaçlayan iki 
ayrı düzenleme bulunmaktadır. Bunlar Equal Pay Act (1963) ile Civil Rights Act’in (1964) 
VII. bölümüdür. Obama yönetimi bu konuya o kadar önem vermektedir ki, Kongre’den 
geçirilen bir yasa ile Civil Rights Act VII. Bölümdeki 180 günlük zaman aşımı süresinin, söz 
konusu sürenin başlangıcıyla ilgili Yüksek Mahkeme’nin yaptığı daraltıcı yoruma bir tepki 

olarak 2009 yılında değiştirilmesi sağlanmıştır. Yüksek Mahkeme kararının etkisiz hale 
getirilmesine neden olan bu yasa değişikliğinin altında Ledbetter v. Goodyear davasında 
Yüksek Mahkeme’nin vermiş olduğu karar bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için bkz. GEORGE,  
Bindu, “Ledbetter V. Goodyear: A Court Out Of TouchWith The Realities Of The American 
Workplace”, 18 Temp. Pol. & Civ. Rts. L. Rev. s. 277 (2008-2009). 
118 Aynı yönde görüş için bkz. ALTAN, Mehmet, “Maaşları Neden Gizliyorsunuz?”, Star 
Gazetesi, 13 Ocak 2011. ABD’nin Alaska Eyaletinde bir mahkeme kamu çalışanlarının 
maaşları ile ilgili bilgilere ilişkin olarak bir anayasal mahremiyet hakları bulunmadığına 
hükmetmiştir. Aktaran kaynak için bkz. EDWARDS, Matthew A., “The Law and Social 

Norms of Pay Secrecy”, Berkeley J. Emp. & Lab. L., Vol. 26, 48, dipnot 48, (2005). Konuya 
mahremiyet hakkının yokluğundan ve buna ek olarak tüm kamu çalışanlarının maaşlarının 
vergi mükelleflerinden toplanan paralardan ödendiği gerçeğinden yaklaşırsak vatandaşların 
istisnasız tüm kamu çalışanlarının maaşlarını bilmeye hakkı olduğunu rahatlıkla iddia 
edebiliriz. Amerikan Yüksek Mahkeme Yargıcı John Paul Stevens 2010 yılında emekli 
olduktan sonra yazdığı “Five Chiefs” başlıklı anı kitabında, Amerikan Yüksek Mahkeme Baş 
Yargıcı ve üyelerinin maaşlarını açıklamakta ve maaşların piyasa koşullarına göre düşük 
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yüksekliğinin ya da düşüklüğünün, ya da kurum içi dengesizliklerin 

kamuoyunca bilinmesinin yaratacağı sıkıntılardan kaçınmak için olsa gerek, 

bu iki kuruma mensup çalışanların maaşları gizli tutulmaktadır. Bununla 

birlikte, bu kurumlarda çalışan görevlilerin maaşlarını açıklamaları önünde 

bir engel de bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle, bir silahlı kuvvetler 

mensubu subay veya yargı mensubu bir yargıç ya da savcı dilediği takdirde 

meslektaşlarına ya da kamuoyuna maaşını açıklayabilir.
119

 

Burada ücret gizliliğinden ve bunun bir yükümlülük olarak 

yüklenmesinden anlatmak istediğimiz, özel sektörde çalışanların, işverenleri 

ya da onların temsilcileri tarafından yazılı veya sözlü olarak maaşlarını 

mesai arkadaşları, çevreleri ve genel olarak kamuoyu ile paylaşmaktan men 

edilmeleridir. İlişkinin taraflarından birisi devlet olduğu için devlet 

memurlarına getirilebilecek maaşı gizli tutma yükümlülüğünün hukukiliği, 

yatay ilişkilere odaklandığımız bu makalenin konusu dışında kalmaktadır. 

Bu tür bir gizli tutma ya da açıklamama yükümlülüğünün bankalar başta 

olmak üzere tüm finans sektöründe, kurumsallaşmış pek çok şirkette ve hatta 

vakıf üniversitelerinde yaygın olarak çalışanlara yüklendiği görülmektedir.
120

 

Yine ülkemizdeki uygulamada, işveren ya da temsilcilerinin işe başlarken iş 

sözleşmesine açıkça yazarak ya da işe başlattıktan sonra sözlü olarak 

                                                                                                                                               
olduğu yorumunu yapmaktadır. Bu durumda, Amerikan Yüksek Mahkeme Başyargıcının 
maaşını bilebiliyoruz, ama Türk yargıçlarının maaşlarını bilemiyoruz. Bkz. STEVENS, 
(2011). 
119 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Basına bilgi veya demeç verme” kenar başlıklı 
değişik 15. maddesini de burada not etmek gerekir. Söz konusu maddenin düzenlemesi 
şöyledir: “Madde 15 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/7 md.) Devlet Memurları, kamu görevleri 

hakkında basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç 
veremezler. Bu konuda gerekli bilgi ancak bakanın yetkili kılacağı görevli illerde valiler veya 
yetkili kılacağı görevli tarafından verilebilir./ Askeri hizmet ile ilgili bilgiler özel kanunların 
yetkili, kıldığı personel dışın da hiç bir kimse tarafından açıklanamaz.” 12 Eylül döneminin 
bir ürünü olan bu yasağın memurun maaşını açıklamasına da engel olduğunu iddia etmek bize 
göre mümkün değildir. Bu çalışmada ele aldığımız çerçevede, ister kamu çalışanı olsun isterse 
işçi, herkesin sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri dikkate alarak bir değerlendirme 
yapılmalıdır. 
120 Finans sektöründe çalışan kişilerle yaptığımız görüşmelerde işverenlerin “aldıkları ücreti 

gizli tutmaları” konusunda çalışanları zorladıkları ifade edilmiştir. Yazılı ya da sözlü bir açık 
talimatla böyle bir yükümlülük önceden oluşturulmasa da, çalışanların, örneğin kendilerine 
yapılan zamla ilgili bir karşılaştırmalı sorgulama yapmaları halinde, işveren ya da 
temsilcisinin derhal “maaş gizliliğine” sığındığı da ifade edilmiştir. Konu o kadar yaygın bir 
rahatsızlığa neden olmaktadır ki, internet ortamında yapılacak bir sorgulamada, aralarında 
“ücretin gizli tutulması” da dahil pek çok taahhüdü içeren örnek “taahhütnamelere” rastlamak, 
çeşitli forumlarda çalışanların bu konu ile ilgili şikayet ve sorularını görmek mümkündür. 
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çalışana ücretini gizli tutmakla yükümlü olduğunu “hatırlattığı” 

bilinmektedir.
121

  

Modern iş ilişkilerinin mevcut olduğu pek çok ülkede uzun zamandır 

işverenlerin işçilerinden aldıkları ücretleri gizli tutmalarını talep ettikleri 

tahmin edilebilir. Erken dönemde modern iş ilişkilerini kurmuş, gelişmiş bir 

kapitalist ekonomiye sahip olan ABD’de durumun nasıl ele alındığını 

görmek bu bağlamda ufuk açıcı olabilir. Bu nedenle, öncelikle ABD örneği 

üzerinden ücretini gizli tutma yükümlülüğünün nasıl ele alındığını 

incelemeye başlayacağız.  

ABD’de işverenler açısından konuya bakıldığında, çalışanlarının 

aldıkları ücreti rahatça tartışmalarına izin veren işverenler olduğu kadar, 

onları ücretlerini açıklamaktan men eden işverenlere de rastlanabilmektedir. 

ABD’de yapılmış bir araştırma, özel sektör işverenlerinin önemli bir 

kısmının çalışanların ücretlerini diğer çalışanlara söylemesini yasaklayan 

şekli kurallar koyduklarını ortaya koymuştur.
122

 Diğer taraftan, ABD’de 

Ulusal İş İlişkileri Yasası (National Labor Relations Act) uyarınca kurulmuş 

olan Ulusal İş İlişkileri Kurulu (National Labor Relations Board) ve federal 

mahkemeler çalışanlara yönelik ücret açıklamama yükümlülüğü getiren 

kuralları hukuka aykırı bulmaktadırlar. Bunun nedenine hemen aşağıda 

değinilecektir. Gerçekten de, ABD’de ücretin gizliliğini sağlamaya yönelik 

kuralların, genellikle işyeri kuralları arasına konduğu veya çalışanlara işe 

alınma esnasında ya da daha sonraki bir zamanda sözlü olarak bildirildiği 

görülmektedir.
123

 

Ücretin sır kabul edilmesi ya da gizliliğinin ne anlama geldiği de 

üzerinde ayrıca durulması gereken bir konudur. Ancak bu sayede getirilen 

                                                             
121 Bir Üniversite öğretim üyesinden duyduğumuza göre, çalıştığı üniversitenin rektörü, tüm 
akademik personelin hazır bulunduğu bir toplantıda öğretim üyelerini, “Maaşınızı mesai 
arkadaşlarınıza söylerseniz işten atılırsınız” diyerek tehdit edebilmiştir. Üstelik olayın geçtiği 
üniversitede öğretim üyelerinin imzaladığı iş sözleşmesinde bu yönde yazılı bir kural 
bulunmamaktadır. Kaldı ki, bu çalışma bu yöndeki yazılı kuralların da geçersizliğini ortaya 
koymak üzere kaleme alınmıştır. Yine bir vakıf üniversitesinde çalışan başka bir 

meslektaşımızdan dinlediğimiz bir olayda, yakın tarihlerde işe başladığı arkadaşıyla farklı 
zam almasının nedenini soran öğretim üyesine üniversitenin rektörü, “Benim bildiğim, ilke 
olarak birbirlerinizin maaşlarını bilmemeniz gerekiyor” yanıtını verebilmiştir. 
122 WALSH, Marry Williams, “Workers’ Challenge Employer Policies on Pay 
Confidentiality”, N.Y. Times, 28 Temmuz 2000. 
123 GELY, Rafael & BIERMANI, Leonard, “Pay Secrecy/Confidentiality Rules and The 
National Labor Relations Act”,  6  U. Pa. J. Lab. & Emp. L 121 (2003-2004), s. 124. 
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yasağın kapsamını ve amacını da sağlıklı bir şekilde belirlemek mümkün 

olacaktır. Ücretin sır olması ya da ücretin gizliliği, işçilerin ücretlerini diğer 

işçilerle paylaşamaması ya da tartışamamasını sağlamaya yönelik işyeri 

kurallarıdır. ABD’de yapılan bir araştırmada işverenlerin üçte birinin 
işçilerine bu yönde bir yükümlülük yüklediği tespit edilmiştir.

124
 Buna 

karşılık, sadece on dört işverenden bir tanesi ücrette açıklık politikasını 

açıkça benimsemiştir.
125

 Önemli bir diğer veri ise, işverenlerin %51’inin 
ücretin gizliliği ya da açıklığına ilişkin herhangi bir politikaları olmadığını 

belirtmiş olmalarıdır. Bu tablo, işverenlerin azımsanmayacak bir kısmının 

hala yargı desteği de alarak, on yıllar boyunca işçilerini sendikal konuşma 
yapmaktan men ettikleri günlere kavuşma isteğine bağlanabilmektedir.

126
 

Uygulamada işyeri yöneticilerinin genel olarak bu yasaklamaya yatkın 

oldukları görülmektedir. İşverenlerin de genel olarak çalışanların ücretlerini 

gizli tutmalarını tercih edecekleri açıktır. Durumu asıl ilginç yapan ise 
yukarıda da belirttiğimiz gibi Ulusal İş İlişkileri Yasası (bundan böyle UİİY) 

çerçevesinde bu uygulamaların hukuka aykırı görülmesidir. Söz konusu 

Yasa, bazı adil olmayan iş uygulamalarını belirlemiş bulunmaktadır. 
Yasanın yedinci bölümünde işçilerin sahip olduğu bazı haklara yer 

verilmiştir. Yasanın sekizinci bölümünde ise bazı işveren eylemleri açıkça 

yasaklanmıştır. Bunun yanında, sendikalar için de bazı adil olmayan iş 

                                                             
124 Henüz 20. Yüzyılın başlarında sanayileşmiş ve kapitalist ekonomik düzene sahip olan 
ABD’de Kongre 1935 yılında Ulusal İş İlişkileri Yasası’nı (National Labor Relations Act) 
kabul etmiştir. Yasanın amacı, işveren ve işçilerin haklarını korumak, toplu pazarlık ve 
sözleşmeyi teşvik etmek ve çalışanların genel refahına, ticarete ve Amerikan ekonomisine 
zarar verebilecek iş yaşamı ile ilgili ve yönetsel özel sektör uygulamalarını önlemek olarak 
belirlenmiştir. Bu Yasa ile kurulmuş olan Ulusal İş İlişkileri Kurulu’nun (National Labor 
Relations Board) yetki alanı sadece sendika mensubu işçilerle sınırlı değildir. Kurul, belli 
yasalarla kapsam dışı bırakılmış tarım işçileri ve eyaletler arası tren yolu çalışanları gibi 

gruplar dışında belli sınırların üstünde ticaret hacmine sahip olan pek çok işyerindeki iş 
ilişkilerine karışmaya yetkilidir. Geniş bilgi için bkz. http://www.nlrb.gov/rights-we-
protect/jurisdictional-standards (Son erişim tarihi: 20.09.2012). 
125 İşverenlerin hukuki gerçeklere aykırı olarak ücret gizliliği politikalarını sürdürmeleri 
şüphesiz bu eylemin hukuki koruma gördüğü anlamına gelmez. Bu durumu Güney Afrika 
Anayasa Mahkemesi Yargıcı Kriegler şöyle ifade etmektedir: “Anayasanın özel kişi ya da 
kuruluşlarla ilgisi olamaz. Bununla birlikte, onun yönettiği şey bütünüyle hukuktur ve buna 
özel hukuk ilişkilerine uygulanan hukuk da dahildir. Hukuka uygun olduğu ve hukuka 
başvurulmadığı takdirde ve temel hak ve özgürlüklere dokunulmadığı sürece özel kişiler 

ilişkilerini yönetmede özgürdürler. Anayasal açıdan bakıldığında bir ev sahibinin bir kişiye 
ırkından, cinsiyetinden ya da benzer bir sebepten dolayı ev kiralamamaya hakkı 
bulunmaktadır. Benzer biçimde, bir sosyal kulüp dilediği takdirde Yahudileri, Katolikleri, 
Afrikalıları dışlayabilir. (…) Ancak hiçbiri yobazlıklarını koruması ya da tanıması için 
hukuka başvuramaz.” Du Plessis v. De Klerk, Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, 1996, 
Gardener v. Whitaker, Güney Afrika Anayasa Mahkemesi, 1996 (4) SALR 337 (CC). 
126 GELY & BIERMANI (2003-2004), s.124. 

http://www.nlrb.gov/rights-we-protect/jurisdictional-standards
http://www.nlrb.gov/rights-we-protect/jurisdictional-standards
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uygulamalarına yer verilmiştir. Ortada yasaya aykırı bir durumdan söz 

edebilmek için ücret gizliliği kuralının işçinin yedinci bölümdeki 

haklarından birisini ihlal etmiş olması gerekmektedir. Ayrıca işverenin işe 

ilişkin olmak şartıyla işçiye yönelik sınırlamanın sağlam ve meşru bir 
sebeple getirildiğini kanıtlama şansı vardır. Daha sonra, Ulusal İş İlişkileri 

Kurulu (bundan böyle UİİK) işçinin yedinci madde hakları ile işverenin 

sunduğu meşrulaştırıcı sebep arasında bir tartım yapıp hangisine ağırlık 
vereceğini belirlemektedir. İşçinin yedinci maddedeki hakları genel olarak 

işverenin ileri sürdüğü meşrulaştırıcı sebeplere karşı ağır basmaktadır. 

Sekizinci maddeye göre durumun tespitinde iki husus önem kazanmaktadır: 
işçinin “uyumlu eyleme” katılıp katılmadığı ve uyumlu eylemin karşılıklı bir 

yardım veya koruma için yapılıp yapılmadığı. Eğer bu iki hususun varlığı 

tespit edilirse, yedinci madde çerçevesinde işçinin korunmasına karar verilir. 

“Uyumlu eylem” ise, ABD’de işçilerin işverene karşılık vermek ve haklarını 
korumak için başvurdukları eylemler için kullanılan hukuki bir terimdir.

127
 

Yasanın sadece sendikalı işçileri kapsamına almadığına, koşullar oluştuğu ve 

uyumlu eylem unsuru gerçekleştiği takdirde yasa kapsamına giren sendikalı 
olmayan işçiler için de ücretini açıklamama yükümlülüğünün hukuka 

aykırılığına hükmedilebileceğine de değinmek isteriz.
128

 

Ücret gizliliği kurallarına gönderme yapan Kurul ve mahkemeler ısrarla 

ücret gizliliği kurallarını uyumlu eylem olarak görmektedirler. Bunun 

nedeni, çalışan ücretleri ile ilgili konuları örgütsel faaliyetin ayrılmaz bir 

parçası olarak kabul etmeleridir.  Kurul bir kararında işyeri kuralları arasında 

yazılı olarak yer alan ücret gizliliği kuralının sekizinci maddeyi ihlal ettiğine 

karar vermiştir. Söz konusu yazılı kuralda işçinin kazancının “işçi ile 

müdürü arasında sır olduğu” ve işçiler arasında kazançları ile ilgili herhangi 

bir tartışmanın “işten çıkarma ya da müdürün takdiri çerçevesinde disiplin 

suçu olduğu” belirtilmiştir.
129

  

Daha sık görülen uygulama ücretin gizli olduğuna ilişkin kuralın işçiye 

sözlü olarak bildirilmesidir. Çalışana işe başlarken, “aldığı ücreti kimseye 

söylememesi, zira bunun diğer çalışanlar tarafından bilinmesinin onların 

kendilerini kötü hissetmesine sebep olduğu ve yönetimin de bunu arzu 

etmediğinin” ifade edilmesi ve daha sonra da işçiye, “çalışanların 

bordrolarını aralarında tartışmalarının yasak olduğunun” söylenmesi 6. 

                                                             
127 GELY & BIERMANI (2003-2004), s. 131. 
128 KING, Nancy J., “Labor Law for Managers of Non-Union Employees in Traditional and 
Cyber Workplaces, Am. Bus. L. J. , Vol. 40, (2003), s. 827. 
129 GELY & BIERMANI (2003-2004), s.127. 
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Bölge Mahkemesi tarafından UİİY’nın bir ihlali olarak görülmüş ve aynı 

yöndeki UİİK kararı onanmıştır.
130

 Sonuç olarak ister yazılı olarak, isterse 

sözlü olarak iletilmiş olsun, ücret gizliliği kurallarının işçilerin karşılıklı 

yardımlaşma ve koruma amaçlı uyumlu eylemleri ile çatıştığı ve bu nedenle 

Yasaya aykırı olduğu Kurulun pek çok kararında teyit edilmiştir. ABD 

Üçüncü Bölge Temyiz Mahkemesi’nin bir kararda ileri sürdüğü şu gerekçe 

çalışanların haklarına yaklaşım açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır: 

“düşük ücretlerin sebep olduğu tatminsizlik uyumlu eylemi besleyen temel 

sebeptir. Çalışanların adaletsiz ücret farklılığı olarak gördükleri uygulama 

nedeniyle ortaya çıkan uyumsuzluk uyumlu eylemin sürekli olması için 

gerekli gücü de sağlamaktadır.”
131

  

ABD’den Almanya’ya geçtiğimizde de, ücretin açıklanmasının 

yasaklanmasına ilişkin yakın tarihli ilginç bir kararla karşılaşıyoruz. Münih 

Eyalet İş Mahkemesi’nin 2. Dairesi, 21 Ekim 2009 tarihli yeni bir kararında 

“iş sözleşmesinde bilgilerin gizliliği ilkesi şartı konmuş olsa dahi, işçilerin 

meslektaşları ile ücret seviyesi üzerine konuşabileceklerine hükmetmiştir.
132

 

Davaya konu olayda iş sözleşmesine şöyle bir şart konduğu görülmektedir: 

“İşçi, işletme barışını korumak amacıyla, diğer işçilere alacağı ücreti 

açıklamamayı taahhüt eder”. Davacı işçiye ücreti hakkında konuştuğu 

gerekçesiyle işveren tarafından ihtarda bulunulması üzerine işçi dava açmış 

ve kendisine yapılan ihtarın özlük dosyasından çıkartılmasını talep etmiştir. 

Davalı işveren, davacının ücretini diğer meslektaşları ile paylaşmasının 

işletme barışını tehlikeye düşürebileceğini ve çalışanın ücretini açıklamaktan 

men edilmesinin ifade özgürlüğünün ihlali anlamına gelmeyeceğini iddia 

etmiştir. Mahkeme davalının savunmasını reddetmiş ve işçiye verilen ihtarın 

özlük dosyasından çıkartılması gerektiğine hükmetmiştir. Mahkeme 

gerekçesinde, iş sözleşmesine konan ve ücretin açıklanmasını yasaklayan 

kuralın Alman Medeni Kanunu 307. maddesindeki karşılıklı güven ve 

sadakat ilkesi ile bağdaşmadığını belirterek, anılan yasağın yasaya aykırı 

olduğuna ve dolayısıyla da geçersiz olduğuna karar vermiştir. Söz konusu 

                                                             
130 GELY & BIERMANI (2003-2004), s.127. Mahkeme Kararı için bkz. 218 F. 3d 531, 534 
(6th Cir. 2000). 
131 GELY & BIERMANI (2003-2004), s. 128. 
132 Münih Eyalet İş Mahkemesi’nin, 2 Sa 237/09 sayılı, 21.10.2009 tarihli kararı için bkz. 
Çalışma ve Toplum Dergisi, 27 sayı, 2010’un elektronik versiyonu, 
http://calismatoplum.org/sayi27/hekimler.pdf (erişim tarihi, 10.08.2012), çev. Alpay 
Hekimler. 

http://calismatoplum.org/sayi27/hekimler.pdf
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Alman Mahkemesi ayrıca kararında, işverenin ücret seviyesini belirlerken 

uymak zorunda olduğu eşit davranma yükümlülüğüne gerçekten uyup 

uymadığını belirleyebilmek için, işçilere verilen ücretin bilinmesinin gerekli 

olduğuna işaret etmiştir. Diğer bir deyişle, Mahkeme’ye göre, işverenin 

çalışanların ücretlerini açıklamaktan men etmesi, eşit davranma 

yükümlülüğüne uyulup uyulmadığını tespit etmeyi de olanaksız hale 

getirecektir. Dolayısıyla işçilerin bu yönde bir hak ihlali olup olmadığını 

bilebilmek için ücretlerini konuşmaya hakları bulunmaktadır. Son olarak 

Mahkeme’ye göre, sendikalı bir işçinin aldığı ücreti sendikasına da 

bildirmesini yasaklayan bir kural grev mücadelesini de olanaksız hale 

getireceğinden, ücret gizliliği kuralı Alman Anayasası’nın 9. maddesindeki 

birleşme ve toplu sözleşme özgürlüğünü de ihlal etmektedir. Hemen 

belirtmeliyiz ki, Münih Mahkemesi, söz konusu içtihadın Federal İş 

Mahkemesi’nin konuya ilişkin istikrar kazanmış içtihadına uygun olduğunu 

da açıkça belirtmiştir.  

Ücretin gizli tutulması yükümlülüğünün hukuki uyuşmazlığa ve yargı 

kararlarına konu olduğu bu iki ülkedeki hukuki yaklaşım, bazı sonuçlara 

ulaşmamız için ilham kaynağı olabilecek niteliktedir. Bu bağlamda, işçilerin 

işveren karşısında korunmaya değer menfaatlerinin ve haklarının, işverenin 

yürürlüğe koymayı arzu ettiği ücreti açıklama yasağına karşı koruma altına 

alındığı görülmektedir. Hayatın olağan akışı içinde işverenin, ücreti 

açıklamayı yasaklamakla, aslında kaynağı olduğu bazı hukuksuzlukların ya 

da sebebiyet verebileceği hak ihlallerinin üstünü örtme gayreti içinde olması 

kuvvetle muhtemeldir. İşçilerin, dayanışma haklarını, eşit muamele görme 

haklarını, ayrımcılığa uğramama haklarını ve ifade özgürlüklerini ihlal etme 

potansiyeli taşıyan böyle bir yasağın hukuk tarafından geçerli sayılması 

kabul edilemez.  

3.3. Çalışanın Ücretini Gizli Tutmakla Yükümlü Kılınması:  

Tehlikedeki Anayasal Haklar 

Çalışanın maaşını açıklamaktan yasaklanması en az iki anayasal hakkın 

ihlaline sebep olmakta veya bunlara yönelik ihlal risklerini gündeme 

getirmektedir. Bunlardan birincisi, anayasal bir özgürlük olan ifade 

özgürlüğünü sınırlandırılması olarak karşımıza çıkmaktadır. İkincisi ise, 

daha dolaylı olmakla birlikte daha kapsamlı ve derin sosyal sonuçlara sebep 

olma potansiyeli taşıyan, eşitlik ilkesinin ihlalidir. Özellikle, işverenin eşit 
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muamelede bulunma yükümlülüğüne uyup uymadığı konusunda çalışanların 

birbirlerinin aldıkları ücreti bilmeden kanaat geliştirmeleri, neredeyse 

olanaksızdır. Bu risk, kadın erkek eşitliği sorunsalı çerçevesinde daha fazla 

hassasiyete neden olmaktadır. Kadın çalışanla erkek çalışana “eşit işe - eşit 

ücret” ilkesine uygun muamele edilip edilmediğini bilmek, ancak aldıkları 

ücretleri bilmekle mümkün olur. 

İşçinin ifade özgürlüğüne getirilebilecek sınırlar farklı hukuk 

sistemlerinde değişik biçimlerde belirlenebilmekteyse de, hiçbir hukuk 

sisteminde işçinin aldığı ücreti açıklamasının, işçinin işverenin sırrını ifşa 

etmesi gibi değerlendirilemeyeceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta daha da 

ileri giderek, işverenin işçisinin aldığı ücreti açıklaması nedeniyle herhangi 

bir uyuşmazlık yaratması halinde, işçisinin hukuka aykırı hareket ettiğini 

iddia etmesinin kesinlikle kabul görmemesi gerektiğini de iddia edebiliriz. 

Zira, ifade özgürlüğüne içkin anayasal değer, hakkın kötüye kullanılması ya 

da dürüstlük kuralına aykırılık örneği sergileyen işverenin talebi karşısında 

üstün gelecektir. Aslında, biz Anayasanın 11. maddesinden hareketle ve 

Anayasa kurallarının herkesi bağlayan kurallar olduğu gerçeği karşısında, 

özel hukuk ilişkisi gibi görülen iş akdi nedeniyle işçinin hakkının 

sınırlanamayacağını ve sadece bu gerçeğe dayanmanın işçi açısından yeterli 

görülmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz. Yargıçlar, bu gibi durumlarda, 

özel hukuk kurum ve kurallarına dayanmaya dahi gerek duymaksızın 

doğrudan anayasal hakkın ihlalini tespit ederek işverenin iddiasını geçersiz 

saymalıdır. Ya da, genel olarak yaptıkları gibi, hakkaniyete aykırılık, 

dürüstlük kuralına aykırılık, geçerli sebebe dayanmama gibi, özel hukuk 

alanına ilişkin kural ve kurumlara dayansalar bile, anayasal hakkın da ihlal 

edilmiş olduğunu mutlaka tespit etmelidirler. İşverenin işçisine ücretini 

açıklama yasağı getirirken, işçileri arasında eşit muamelede bulunma 

borcuna aykırı hareket ettiği ya da ayrımcılık yaptığı ya da yapmak niyetinin 

olabileceği düşünülecek olursa, anayasal düzeydeki bu denli çok ilke ve 

değeri ihlal etme potansiyeli barındıran bir tutumun, hukuken kabul 

görmesinin olanaksız olduğunu da göstermek gerekmektedir. Güçlü ya da 

zayıf, herkesin anayasal haklara saygı göstermek zorunda olduğu bilinci 

yerleşene kadar, yargıçların doğrudan anayasal haklara vurgu yapmasının 

ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Anayasal hakların doğrudan yatay 

etkisine kayan bu görüşümüzün, anayasal düzen üzerine mesai yapan 

kişilerin dahi bu gereklilikten uzak kalması gerçeği karşısında, ayrı bir 

önemi olduğu açıktır. 
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4. SONUÇ 

Anayasal haklar, yukarıda karşılaştırmalı örnekler üzerinden yaptığımız 

saptamaların da gösterdiği gibi, özel hukuk ilişkilerinde etkiye sahiptir. Etki 

ister doğrudan isterse dolaylı olsun, amaç özel hukuk ilişkilerinde de 

anayasal ilke ve değerlerin üstünlüğünü tanımaktır. Anayasal hakların sadece 

devlete karşı ileri sürülebileceğini kabul eden yaklaşımın bugün geçerliliği 

büyük ölçüde kaybolmuştur. Aksinin iddia edilebildiği durumlar son derece 

tartışmalıdır ve genellikle anayasa metninin sadece devlet organlarına 

yönelik bir ifade tarzı benimsemiş olması gibi şekli bir yaklaşıma 

dayanmaktadır. 1982 Anayasası’nın 11. maddesinin açık hükmü karşısında 

anayasa kurallarının bireyleri de bağladığı, diğer bir deyişle, bireylerin 

davranışlarını da yönetme ve yönlendirme yetkisine sahip olduğu rahatlıkla 

iddia edilebilir. Bu bağlamda, Anayasanın 11. maddesinin aynen muhafazası 

önemlidir.
133

 Yukarıda kullandığımız sistematiğe sadık kalarak, bugünkü 

haliyle Anayasanın 11. maddesinin, anayasal hak ve özgürlüklerin hem 

doğrudan yatay etkisine, hem de dolaylı yatay etkisine olanak sağlayan bir 

yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu madde doğrudan yatay etkiye 

olanak tanımaktadır, çünkü Anayasa hükümlerinin “diğer kuruluş ve kişileri 

bağladığını” açıkça belirtmektedir. Böylece bireyler, özel hukuk alanındaki 

ilişkilerinde de diğer bireylerin anayasal haklarını dikkate alarak hareket 

etme yükümlülüğü altına sokulmaktadırlar ve bu nedenle bireylerin 

davranışlarının doğrudan anayasanın yönetimi altında olduğu söylenebilir. 

Yine bunun bir sonucu olarak, bireyler yasal düzenlemelerde bir dayanağın 

yokluğu halinde doğrudan anayasaya dayanma hakkına sahiptirler ve bu 

haklarını mahkemelere bir dava sebebi olarak sunabilirler.  

Anayasa’nın 11. maddesi anayasal hak ve özgürlüklerin dolaylı yatay 

etkisine de olanak tanımaktadır. Söz konu maddenin birinci fıkrasında yer 

alan ve Anayasa hükümlerinin “yasama, yürütme ve yargı organlarını” 

bağladığını belirten düzenleme yatay etkiye işaret etmektedir. Çünkü, yine 

yukarıdaki açıklamalarımız çerçevesinde belirttiğimiz gibi, dolaylı yatay 

etki, bireyler arası ilişkileri düzenleyen özel hukuka ilişkin yasalarda 

anayasal hak ve özgürlüklerin dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir. 

Anayasal hakları dikkate almayan ya da onları ihlal eden bir yasanın 

                                                             
133 Yeni Anayasa yapmak üzere TBMM’deki dört partinin temsilcilerinden oluşturulmuş olan 
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda, 11. madde düzenlemesinin aynen muhafazası üstünde 
anlaşılmış olması bu açıdan not edilmeyi hak etmektedir. 
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Anayasaya aykırı olacağı ve bunun bir sonucu olarak iptal ya da (bazı 

ülkelerde olduğu gibi) ihmal yaptırımı ile karşılaşabileceği açıktır. Bu 

durum, aynı zamanda anayasanın üstünlüğü ilkesine de karşılık gelmektedir. 

Bu açıklamalarımıza rağmen, anayasa hükümlerinin doğrudan 

uygulanma kabiliyeti olmayan program hükümlerden ibaret olduğu 

hukukçular arasında azımsanmayacak kadar kabul gören bir görüştür. Bu 

hatalı görüşün terk edilmesi gerektiği açıktır. Özel hukuk uyuşmazlıklarını 

çözen yargıçların, anayasal hak ve özgürlüklere etkinlik sağlamak adına, 

anayasal değerlere daha fazla atıfta bulunması, toplumdaki anayasa fikrinin 

gelişmesine de katkı sunacaktır. Bir holding sahibinin, bir banka genel 

müdürünün ya da bir rektörün muhataplarından bulunduğu talepleri hak ve 

özgürlük süzgecinden geçirmesi bir zorunluluktur ve bu ancak anayasada 

tanınan hak ve özgürlüklere saygının zorunlu kılınması ile sağlanabilir. Bu 

yönden bakıldığında mahkemelerin önlerine gelen uyuşmazlıklarda özel 

hukuka ilişkin kurum ve ilkeler yanında ve hatta onlardan daha önce, 

anayasal hak ve özgürlükleri dikkate almaları, onlara yönelik bir ihlal 

gerçekleşip gerçekleşmediğini incelemeleri zaruridir. Bu sayede, bireyler 

birbirlerinden bazı şeyleri talep ederken, sadece haklılık ya da haksızlık gibi 

sübjektif değer yargıları yerine, anayasa ile çerçevesi çizilmiş hukuk 

alanında kalmaya gayret edeceklerdir. Kanunlarımızda hak ve özgürlüklerin 

korunmasına yönelik düzenlemelerin çokluğu ve yeterliği özel hukuk 

uyuşmazlıklarında anayasal hak ve özgürlükler yerine özel hukuka ilişkin 

kanuni düzenlemelere dayanılmasına neden olmuştur. Özel hukukun genel 

kavram ve kurumlarının yorumunda da hak ve özgürlüklere uygun yorum 

yapılması temel hak ve özgürlüklerin her zaman anılmasalar da hukuk 

sistemine için değerler olarak korunmasını sağlamıştır. Zayıfın korunmasına 

yönelik düzenlemelerin ve yargısal tutumun başta iş hukuku olmak üzere 

özel hukuk alanındaki varlığı yine bu bağlamda değerlendirilebilir. Ancak, 

her şeye rağmen yargıçlarımızın mümkün olduğu takdirde açıkça anayasal 

hak ve özgürlüklere ilişkin değerlendirmelerde ve varsa hak ihlali 

tespitlerinde bulunması önemlidir. Özellikle Anayasa Mahkemesi’ne 

bireysel başvuru hakkının tanınması ile birlikte mahkemelerin bu 

yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin sorgulamaya açıldığını da 

belirtmek gerekir. Bu sağlanamadığı takdirde, vatandaşın anayasanın kendi 

yaşamı ve davranışları üzerindeki somut etkisini yaşaması olanaksız hale 

gelmektedir. Bu durumun ise, anayasadan beklentilerin bu denli yükseltildiği 

bir ülkede yaman bir çelişkiye kaynaklık etmesi kaçınılmazdır.    
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VERGİLENDİRME İLE TÜTÜN VE TÜTÜN 
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Giriş 

Tütün ve tütün mamulleri kaçakçığı gerek kamu düzeni gerekse vergi 

gelirleri üzerinde önemli etkilere sahip bir olgudur. Kaçakçılık ile kamu 

düzeni arasındaki ilişki organize suç örgütlerinin finansmanı ve halk sağlığı 

üzerinde yarattığı olumsuz sonuçlar olarak ele alınırken, vergi gelirlerini 

azaltıcı etkisi ise özellikle katma değer vergisi olmak üzere, devletlerin 

dolaylı vergi hâsılatlarında ortaya çıkan azalma ile açıklanmaya 

çalışılmaktadır.  

Bu konuda başta Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası gibi 

uluslararası organizasyonlar, tütün ve tütün mamulleri tüketiminin 

azaltılmasında ve bu mamullerin kaçakçılığı ile mücadelede en etkili 

yöntemin vergilendirme olacağını ve mevcut vergi oranlarının arttırılmasını 

ileri sürmektedir.  

Vergilendirmenin tütün ve tütün mamulleri tüketimi üzerinde bir etki 

yapacağı açık olmakla birlikte, bu etkinin tüketici eğiliminde kayda değer bir 

değişim yaratmayacağı da yazındaki diğer bir iddiadır. Bu yöndeki 

görüşlerde, vergi oranlarında gidilecek bir artırımın, tüketimi azaltmak 

yerine, tüketicilerin eğilimlerinde yasa dışı yollardan elde edilen mamullere 

yönelme şeklinde bir etki yaratacağı ortaya konmaya çalışılmaktadır.  

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
*** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
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Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi’nde de, tütün 

ve tütün mamullerinin insan sağlığına olan zararlarından dolayı tüketiminin 

azaltılması ve tüketimi özendiren mekanizmaların engellenmesi gerektiği 

ileri sürülmektedir
1
. Tüketimin azaltılması ve kontrol altına alınmasında 

hükümetlerin sahip olduğu temel araç ise fiyat ve vergilendirme 

politikalarıdır. Ancak yüksek oranlı vergilerin, özellikle büyük suç 

organizasyonlarının faaliyetlerinin devreye girmesi ile birlikte, piyasaya 

sürülen mamullerin kalitesi üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı, kişileri 

vergi kaçakçılığına teşvik edeceği, uluslararası şirketlerin gelişmekte olan 

pazarlara yapacağı, yatırımları caydıracağı ve vergi tabanını zayıflatacağı 

Dünya Bankasının iddiası karşısında ileri sürülen diğer argümanlardır.   

Bu çalışmada vergilendirmenin tütün ve tütün mamulleri tüketimi, 

kaçaklık ve vergi gelirleri üzerindeki etkileri sınırlı bir bakış açısıyla sadece 

dört ana başlık etrafında incelenecektir. Tüketicilerin eğilimlerinde gözlenen 

değişiklikler özellikle Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından 

kamuoyuna duyurulan istatistiksel veriler ele alınarak analiz edilecek, 

vergilemenin bu dört husus üzerinde olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olup 

olmadığı araştırılacaktır.    

1. Vergi Oranlarındaki Artış 

Dünya Bankası ve Dünya Sağlık Örgütünün çalışmalarında yüksek 

oranlı vergilerin, sigara tüketiminde önemli ölçüde bir azalmaya neden 

olacağı ve özellikle orta büyüklükte ve gelişmekte olan ekonomiler 

bakımından vergi gelirlerini artırcı bir ekti doğuracağı iddia edilmektedir
2
. 

Örneğin Dünya Bankası, bir paket sigaranı nihai satış fiyatı üzerine 

uygulanacak %10 oranındaki bir verginin, sigara tüketimini gelişmiş 

ekonomiye sahip ülkelerde %4, görece küçük ve gelişmekte olan ekonomiye 

sahip ülkelerde ise %8 oranında azaltacağını iddia etmektedir
3
.  

                                                             
1 Bkz. Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi, 25.12.2004 tarih ve 25681 
sayılı Resmi Gazete. 
2 World Bank Report, “Curbing the Epidemic: Governments and the Economics of Tobacco 
Control”, (1999), http://go.worldbank.org/LYKYDTDWH0, 15.10.2012; World Health 
Organization, “The European Tobacco Control Report”, (2007), 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0005/68117/E89842.pdf, 15.10.2012. Ayrıca 
bkz. Jha PRABHAT (Frank J. CHALOUPKA ile birlikte), “The Economics of Global 
Tobacco Control,” British Medical Journal, Cilt 321 (2000), s.358-361. 
3 World Bank, 1999, s.6. 
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Bu noktada, yasal mamullerin tüketimi ile kaçakçılık yoluyla ülkeye 
girmiş ürünlerin tüketimi arasında bir ayrım yapmak gerekmektedir. Birçok 
ülke uygulaması yasal mamullerin tüketiminin toplam tüketimle 
kıyaslandığında vergi yüküne daha duyarlı olduğunu göstermektedir. 
Özellikle Dünya Bankası tarafından ileri sürülen bu iddiaya karşılık diğer 
araştırmalarda, yüksek oranlı vergilerin yasal tütün mamullerinin (üzerinde 
vergi yükü bulunan ve ödenen) satışları üzerinde önemli bir etki yaratacağı, 
ancak bu etkinin pazardaki kaçak mamullerin satışının artması ile sekteye 
uğrayacağı ortaya konulmaktadır. Bu ters etki tütün tüketimini yüksek oranlı 
vergilendirerek elde edilmesi beklen sonuçları ortadan kaldırarak, aksine 
vergi tabanını daraltıcı bir etki yaratacak ve vergi gelirlerinin azalmasına yol 
açacaktır

4
. Bunun dışında yüksek vergiler özelikle ad valorem matrah 

uygulanan sistemlerde tüketicileri daha ucuz sigara almaya teşvik ederek 
vergi gelirlerinin azalmasına neden olacaktır.  

Teorik olarak, tüketiciler bazı mallar üzerinden mali amaçlarla alınan 
vergilerin yüksekliği nedeniyle söz konusu ürünlerin alternatiflerini 
tüketmeye yöneldiğinde ortaya çıkacak vergi kaybı, bu alternatif ürünler 
üzerindeki vergi yükü arttırılarak telafi edilebilir

5
. Ancak tütün ve tütün 

mamulleri açısından birbirini ikame edebilecek alternatif ürünler yine tütün 
mamulü olduğu için alternatif vergileme bu konuda işlevini yitirecektir.    

Bu durum son yıllarda örneğin İngiliz hükümeti için önemli bir sorun 
teşkil etmiştir. İngiltere’de 1995 yılından bugüne kadar sigara ve tütün 
mamulleri üzerindeki vergi yükü aşamalı olarak %40’tan daha fazla 
arttırılmıştır. Bunun sonucunda da yasal mamullerin nihai satış fiyatı %30 
oranında artmış, ancak yasal mamullerin tüketimi ise aynı oranda azalmıştır. 
Bununla birlikte toplam sigara tüketimi 1995 yılına kadar, kaçakçılık ve sınır 
ötesi alışverişler nedeniyle %10 oranında azalmıştır. Vergi oranı 1995 - 2001 
yılları arasında %6’dan %42’ye çıkarılmış; paketlenmemiş, sarma sigara 
tüketimi ise 2001 yılında daha dikkat çekici bir oranda atarak % 6’dan 
%130’a ulaşmıştır. Sonuç olarak bu tür tütünün toplam tüketimi 1995’ten bu 
güne %76, 1992’den 2001 yılına kadar ise %120 oranında artış göstermiştir

6
.  

                                                             
4 14. yüzyılda İbni Haldun benzer bir öngörüde bulunmuştur: “… Vergi oranı artışı er veya 
geç hakkaniyet sınırlarını aşan bir seviyeye ulaşır. Teşvik tedbirleri beklenenin aksi yönde 
işlemeye başlar. Aşırı vergiler ticari faaliyeti köstekler, teşebbüslerin sayısı ve hacmi azalır; 

vergi geliri düşer...”. Bkz. Fuat ANDIÇ (Süphan ANDIÇ ile birlikte), “Mali Sosyolojiye 
İlişkin Bir İnceleme: İbni Haldun, Schumpeter ve Kamusal Tercih”, (Çeviren: Funda 
BAŞARAN), Prof. Dr. Salih ŞANVER’e Armağan, Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Yayın No:10, İstanbul 1998, s.55. 
5 Cenker GÖKER, Yönlendirici Vergilendirme, Turhan Kitabevi, Ankara 2011, s.38. 
6 İngiltere’de sigara tüketimi için bkz. (Kaynak: Tobacco Manufacturers’ Association 
(TMA)), www.the-tma.org.uk/tma-publications.../uk-cigarette-consumption/, 15.10.2012. 

http://www.the-tma.org.uk/tma-publications.../uk-cigarette-consumption/
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İngiliz Hükümetinin katma değer vergisi ve tüketim vergilerinde 

kaçakçılık ve sınır ötesi alışverişler nedeniyle ortaya çıkan kaybı yıllık 4,4 

milyar Sterlin olarak hesaplanmaktadır. Gerçekten de sigara üzerideki vergi 

oranının yükselmesine bağlı olarak değinilen vergi gelirlerinde %15 

oranında bir azalma meydana gelmiştir
7
. Bunun yanı sıra kaçakçılık, 

bireylerin kaynağı belli olmayan ucuz sigaralara yönelmesi nedeniyle 

hükümetin sağlık programın üzerinde de olumsuz etkiler yaratmıştır.     

Dikkat çekici diğer bir uygulama da Kanada’da gerçekleşmiştir. Kanada 

Hükümeti, 1990 yılının başlarında, sigara kullanımını azaltma konusunda 

uygulanan ulusal bir strateji doğrultusunda vergi oranını 1985 ve 1992 yılları 

arasında neredeyse %220 oranında arttırmış, bu uygulama aynı şekilde yerel 

vergiler düzeyinde de takip edilmiştir. Ancak bu vergi artışı doğal olarak 

sigaranın paket fiyatına yansımış ve Kanada ile ABD arasındaki fiyat farkı 

yarı yarıya olmuştur. Örneğin bir paket sigaranın fiyatı Kanada’da 3 ABD 

Doları civarında iken ABD’de aynı sigara yarı fiyata satılmıştır. Bunun 

sonucunda da 1985 - 1993 yılları arasında yasal mamullerin tüketimi %8, 

toplam sigara tüketimi ise yılda ortalama %3 oranında azalmıştır. Ayrıca 

toplam tüketim içinde sınır ötesi alışverişlerin oranı da %2’den %40’a 

yükselmiştir. Bu doğrultuda yaklaşık olarak 2,1 milyon Kanadalı, tahmini 90 

ile 100 milyon karton sahte ya da kaçak sigara tüketmiş ve tüketimin toplam 

maliyeti ise 4,5 milyon Kanada Doları olarak hesaplanmıştır. Kanada 

Hükümetinin yaptığı açılamaya göre özellikle Quebec eyaletinde sahte 

sigaraların toplam pazar payı %60’a yükselmiş ve bu durum federal ve yerel 

vergi gelirlerinde 2 milyon Kanada Doları azalmaya neden olmuştur
8
.   

Kanadalı vergi otoriteleri kaçakçılıkta gözlenen bu artışa federal 

tüketim vergilerinde %30 oranında indirime giderek karşılık vermeye 

                                                             
7 İngiltere’de tütünden elde edilen vergi gelirleri için bkz. (Kaynak: HM Revenue & Customs 
(HMRC) / TMA), http://www.the-tma.org.uk/tma-publications-research/facts-figures/tax-
revenue-from-tobacco/, 15.10.2012. 
8 İstatistikler için bkz. Canadian Tobacco Use Monitoring Survey (CTUMS), (CTUMS 
Archives), http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/index-eng.php, 

15.10.2012; güncel istatistikler için bkz. JL. REID, D. HAMMOND, R. BURKHALTER, R. 
AHMED, “Tobacco Use in Canada: Patterns and Trends”, 2012 Edition, Waterloo, Propel 
Centre for Population Health Impact, University of Waterloo. Söz konusu rapora erişim için: 
www.tobaccoreport.ca ve www.propel.uwaterloo.ca, 15.10.2012. Ayrıntılı bilgi için ayrıca 
bkz. Jonathan GRUBER, (Anindya SEN, Mark STABILEF ile birlikte), “Estimating Price 
Elasticities When There Is Smuggling: The Sensitivity of Smoking to Price in Canada”, 
Journal of Health Economics, Vol.22 (2003), No.5, s.821-842. 

http://www.hc-sc.gc.ca/hc-ps/tobac-tabac/research-recherche/stat/index-eng.php
http://www.propel.uwaterloo.ca/
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çalışmıştır
9
. Bunun yanı sıra eyaletler düzeyinde de diğer bazı vergilerde 

önemli değişiklikler yapılmış ve çeşitli önlemler alınmıştır. Özetle, 

1990’ların ortalarından itibaren kaçakçılıkta önemli oranda bir azalma 

meydana gelmiş, kaçakçılığa bağlı olarak artan sigara tüketimi de azalma 

eğilimi göstermeye başlamıştır. Gerçekten de Kanada istatistiklerine göre 

vergilerin yüksek olduğu 1991 ile 1995 yılları arasında sigara tüketiminde 

önemli bir değişiklik meydana gelmezken, vergi indiriminden sonra sigara 

içen yetişkinler %8,8 oranında azalmıştır
10

. Ancak bu azalmayı sadece vergi 

indirimine bağlamak yanıltıcı olabilir. Hükümetin sigara ile mücadele 

konusundaki diğer çalışmaları da göz önünde bulundurulmalıdır. Ne var ki 

2002 yılından sonra vergi oranları yükseltilmesi ile birlikte sigara 

kaçakçılığında tekrar bir artış gözlenmektedir
11

.  

Bunun yanında kaçakçılığın gelişmekte olan ekonomiler bakımından 

hükümetlerin tüketim ve gelir hedeflerini baltaladığı ileri sürülmektedir
12

. 

Değinildiği üzere, gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde, vergi oranlarındaki 

artış beraberinde kaçakçılığı getirmektedir. Dünya Bankası raporları ise bu 

gerçeği biraz hafifleterek kamuoyuna duyurmaktadır. Örneğin Güney 

Afrika’da sigaranın satış fiyatı üzerindeki vergi yükünün %38’den %50’ye 

                                                             
9 Vergi indiriminin sigara tüketimi üzerinde herhangi önemli etkisinin olmayacağı yönündeki 
görüşler için bkz. Jean-François OUELLET, The Failure of Tax Policies To Curb Tobacco 
Consumption: Results of the 1994 Statistics Canada Survey on Smoking, Canadian 
Convenience Stores Association Pub., Montreal 2010, www.acda-
aqda.ca/HEC_MTL_TAX_STUDY_-_EN_final_vers.pdf, 15.10.2012; Emmanuel GUINDON, 
Denying the Undeniable: A Critique of the Canadian Convenience Store Association Report 
The Failure of Tax Policies to Curb Tobacco Consumption: Results of the 1994 Statistics 
Canada Survey on Smoking, Centre for Health Economics and Policy Analysis, McMaster 

University 2010, 
www.cqct.qc.ca/Documents_docs/DOCU_2010/GUINDON_2010_01_28_CritiqueOuellet.pdf
, 15.10.2012; Jean-François OUELLET, (Mariachiara RESTUCCİA, Alexandre TELLİER ve 
Caroline LACROİX ile birlikte) “The Impact of Cigarette Tax Reduction on Consumption 
Behavior: Short- and Long-Run Empirical Evidence from Canada” Centre for Interuniversity 
Research and Analysis on Organizations, Montreal 2010, 
www.cirano.qc.ca/pdf/publication/2010s-25.pdf, 15.10.2012. 
10 Vergi indiriminin sigara içme alışkanlığı üzerindeki etkileri konusunda ayıca bkz. Anindya 
SEN (Nafeez FATIMA ile birlikte), “Do Lower Cigarette Taxes Increase Smoking? Evidence 

from the Canadian National Experiment”, Canadian Tax Journal, Vol.59 (2001), No.2, s.221-
238. 
11  Kanada’da tütün tüketimi için bkz. “Tobacco Use in Canada, 2011 Report”, 
http://www.tobaccoreport.ca/2011/Tobacco%20Use%20in%20Canada_2011.pdf, 
15.10.2012. 
12 Luk JOOSSENS (Martin RAW ile birlikte), “Cigarette smuggling in Europe: who really 
benefits?”, Tobacco Control, Vol.7 (1998), No.1, s.66-71. 
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çıkarılmasının kaçakçılığı %6 oranında arttırdığı ileri sürülmektedir
13

. Ancak 

daha gerçekçi sonuçlar artışın %28 civarında gerçekleştiğini ortaya 

koymaktadır. Vergi artışları toplam tüketim üzerinde çok küçük bir etki 

yaratırken, tüketim eğiliminin yasal kaynaklardan yasadışı kaynaklara 

kaymasına neden olmuştur
14

. 

Türkiye’deki tabloya bakıldığında, Türkiye’nin dünyanın en çok sigara 

üreten on ülkesi arasında olduğu görülmektedir. Türkiye’de sigara fiyatları, 

zaman içerisinde dalgalanmalar göstermesine rağmen, 1980 yılından itibaren 

sürekli bir artış göstermiştir. İlginçtir ki fiyat artışına rağmen tüketim oranı 

ise azalmamış, artış eğilimini sürdürmüştür
15

. Uygulamaya genel olarak 

akıldığında Özel Tüketim Vergisi Kanunu II, III, IV sayılı listelerdeki 

mallarda ad valorem, I sayılı listedeki mallarda spesifik matrah esasını 

benimsemiştir. Bununla birlikte kanunun (m. 12), Bakanlar Kuruluna III 

sayılı listedeki mallarda maktu vergi tutarları ile vergi oranlarını aynı mal 

için birlikte veya ayrı ayrı uygulatma yetkisi verdiği de görülmektedir
16

. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2007 yılı içerisinde 10 

milyon paket yasadışı sigaraya el konmuş ve bu rakam 2006 yılında el 

konulan paket sayısının (2,5 milyon paket) oldukça üzerine çıkmıştır
17

. 

Yabancı sigaraların ortalama satış fiyatı üzerinden yapılacak kaba bir 

hesaplamayla, 2007 yılında el konulan sigaraların değeri 43 milyon TL ve 

kaybedilen özel tüketim ve katma değer vergilerinin toplamı 31,5 milyon TL 

olduğu tahmin edilmektedir. Bunun dışında, kaçak sigaraların görece az bir 

miktarının yakalandığı göz önüne bulundurulduğunda, gerçek kayıpların 

bundan çok daha yüksek olabileceği söylenebilir.  

                                                             
13 World Bank, 1999, s.74; ayrıca bkz. Corné van WALBEEK, “Tobacco Excise Taxation in 
South Africa”, World Health Organization Report, Cape Town 2002, 
http://www.who.int/tobacco/training/success_stories/en/best_practices_south_africa_taxation
.pdf, 15.10.2012. 
14 “Cigarettes in South Africa: Country Report on the Tobacco Industry”, Euromonitor, April 
2002, http://www.euromonitor.com/tobacco-in-south-africa/report, 15.10.2012. 
15 Ayrıntılı açıklama ve istatistiksel veriler için bkz. Ayda YÜREKLİ, (Zeynep ÖNDER, H. 

Murat ELİBOL, Nejat ERK, Altan ÇABUK, Mahir FİSUNOĞLU, Sinan Fikret ERK ve 
Frank J. CHALOUPKA ile birlikte), Türkiye’de Tütün Ekonomisi ve Tütün Ürünlerinin 
Vergilendirilmesi, Uluslararası Tüberküloz ve Akciğer Hastalıkları ile Mücadele Derneği, 
Paris 2010, s.23 vd. 
16 Mualla ÖNCEL, Ahmet KUMRULU, Nami ÇAĞAN, Vergi Hukuku, 20. Bası, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2011, s.428. 
17 Bkz. YÜREKLİ, 2010, s.41. 
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Diğer ülkelerde de örneğin, Polonya’da kaçak mamullerin toplam 

pazarın %20’sini oluşturduğu, Filipinler ve Malezya’da sahte sigaraların 

toplam markette %20 oranında bir pazara sahip olduğu, Hong Kong’da sahte 

sigarların toplam tüketimde %30’luk bir paya yükseldiği gözlenmektedir
18

. 

Tüm bu sonuçlar vergi gelirlerinde bu devletler bakımından ortalama %15 

oranında bir azalmaya tekabül etmektedir. Brezilya’da da sigara tüketiminde 

kaçak yollardan elde edilen mamullerin oranı 1992 ile 2001 yılları arasında 

%2’den % 35’e yükselmiştir. Bunun nedeni olarak da sigara üzerindeki vergi 

yükünün %75’e yükseltilmesi ve %150 oranında uygulanan kaçakçılıkla 

mücadele için öngörülen gümrük vergileri gösterilmektedir
19

.  

Yüksek vergiler ayrıca ticaret hacmi bakımından da olumsuz bazı 

sonuçlara yol açmaktadır. Yüksek vergiler sadece tüketicilerin sahte ya da 

kaçak sigaralara değil aynı zamanda ucuz ürünlere yönelmelerine de neden 

olmaktadır. Bu durumda da yüksek vergilerden beklenen fayda elde 

edilememektedir. Tüketicilerin ucuz mamullere yönelmesi, kaçakçılık veya 

sahte sigaraya yönelmeden önce, yüksek vergilerin ilk sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Tütün mamulleri üzerindeki vergi yükü ucuz ürünlere 

nazaran pahalı ürünler üzerinde daha yüksek seviyelerde ise, değinilen bu 

yönelim de vergi hasılatında kayba neden olmaktadır.  

Bu duruma özellikle Filipinler örnek gösterilebilir. Fiyatı yüksek 

ürünler üzerindeki vergi yükünün fazlalığı tüketicileri ucuz ürünlere 

yöneltmiş ve 1992 ile 2001 yılları arasında ucuz mamul tüketimi toplam 

pazarda %6 oranında bir artış göstermiş, aynı şekilde yüksek fiyatlı ürünlerin 

pazar payı %5 oranında azalmıştır. Bu gelişmeler sırasıyla planlanan vergi 

gelirlerinde düzenli olarak bir azalmayı da beraberinde getirmiştir
20

.   

Tütün mamulleri üzerindeki vergilendirmenin yönlendirici 

vergilendirme görünümünde olması ve toplum sağlığını korumak adına bu 

                                                             
18 Kaynak: “National Tobacco Information Online System (NATIONS)”, 
http://www.cdc.gov/tobacco/nations.htm, 15.10.2012. 
19 “Consumption of Contraband Cigarettes: Brazil 1992 to 2001”, Brazil Federal Tax Bureau, 
http://tobaccocontrol.bmj.com/content/11/3/215.full, 15.10.2012; ayrıca bkz. Omar SHAFEY, 

(V. COKKINIDES, T. M. CAVALCANTE, M. TEIXEIRA, C. VIANNA ve M. THUN ile 
birlikte), “Case studies in international tobacco surveillance: Cigarette Smuggling in Brazil”, 
Tobacco Control BMJ, Vol.11 (2002), No.3,  s.217. 
20 “Cigarette, Tax and Price: Affordability and Impacts on Consumption and Revenue”, 
Southeast Asia Initiative on Tobacco Tax (SITT) (2011), 
http://seatca.org/dmdocuments/SITT%20Philippines%20Affordability%20Policy%20Paper_F
inal.pdf, 15.10.2012, Tablo 1 s.3 ve Tablo 2 s.4. 
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ürünlerin tüketiminin azaltılması amaçlanmaktaysa, 

engellenmeye/caydırılmaya çalışılan davranışın yüksek oranlı vergiler ile 

tüketiminin neredeyse imkânsız hale getirilmemesi ve vergilendirmenin 

yasaklama görünümüne dönüştürülmemesi gereklidir
21

. 

2. Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığının Toplumsal Etkileri 

Bir ülkedeki vergi kaçakçılığı seviyesinin belirlenmesinde en önemli 

değişkenin fiyat farklılıklarından ziyade vergi kaçakçılığının ne kadar kolay 

gerçekleştirilebilir olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddia ve genel olarak bir 

ülkedeki yolsuzluk ve yozlaşma seviyesi ile kaçakçılık arasında bir ilişkinin 

bulunduğu
22

 kabul edilebilir görülmekle birlikte, ülke idaresindeki 

yozlaşmanın, kaçakçılık üzerinde vergilerden ve mamul fiyatlarından daha 

önemli bir etki doğurduğu da iddia edilebilir. Örneğin İngiltere ve ABD 

uygulamaları, etkin bir mali disiplin ve kültür bulunan ülkelerde bile yüksek 

vergilerin kaçakçılık konusunda yarattığı olumsuz etkiyi ortaya koymaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra kaçakçılığı teşvik eden önlemlerin, artan suçluluk ve 

suç organizasyonları gibi,  ek maliyetlerini de göz önünde bulundurmak 

gerekmektedir. 

Dünya Bankası ülkeler arasındaki vergileme farklılıklarının kaçakçılığı 

arttırdığını iddia etmektedir
23

. Bununla birlikte kaçakçılık ile mücadelenin 

vergi oranlarını azaltmak ya da arttırmakla değil, genel olarak suç ile 

mücadelede kullanılan diğer yöntemler ile gerçekleştirilebileceği de 

düşünülmelidir.  

Dünya Bankasının vergi farklılıkları konusundaki görüşünün özellikle 

Merriman’ın, tütün kaçakçılığı sorununu 30’dan fazla ülke düzeyinde ele 

alan ve değişkenlerini belirlemeye çalışan teorisinden etkilendiği 

gözlenmektedir
24

. Bu teoriye göre kaçakçılığı anlayabilmek için sigara 

fiyatları ve vergi oranlarından ziyade ülke idaresindeki yozlaşma düzeyini 

dikkate almak gerekmektedir. Bu noktada genel bir soru sorulabilir: Vergi 

                                                             
21 GÖKER, 2011, s.92. 
22 David MERRIMAN, (Ayda YÜREKLİ ve Frank J. CHALOUPKA ile birlikte), “How big 
is the worldwide cigarette-smuggling problem,”, Tobacco Control in Developing Countries 
içinde, (Yayına Hazırlayanlar: Jha PRABHAT ve Frank J. CHALOUPKA), Publication for 
the World Bank and World Health Organisation, Oxford University Press, Oxford 2000, 
s.375. 
23 Word Bank, 1999, s.73. 
24 MERRIMAN, 2000, s.375 vd. 
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kaçakçılığına ülkeler arasındaki vergisel farklılıklar mı yozlaşma mı neden 

olmaktadır?  

Bir ülke idaresinde gözlemlenen yozlaşma düzeyi ile kaçakçılık 

faaliyetleri arasında belli bir düzeye kadar ilişki olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır. Ancak, bu etkenin vergi oranları ve mamul fiyatından daha 

önemli olduğunu ileri sürmek de fazla iddialıdır. Diğer yandan Merriman’ın 

görüşleri de mevcut durumun öncesi ve sonrasına ilişkin bir değerlendirme 

içermemesi, komşu ülkelerdeki mamul fiyatlarını dikkate almaması ve 

yozlaşma gerçeğine hiç yer vermemesi bakımından eleştirilebilir.  

Tüm bunlarla birlikte, bir ülkede ortaya çıkan yozlaşmanın, o ülkede 

uygulanan vergi sisteminden başlı başına bağımsız bir vaka olarak 

değerlendirilmesi de yanıltıcıdır. Örneğin vergi güvenlik önlemleri 

bakımından az gelişmiş bir vergi sistemi, kendi başına bir yozlaşmaya neden 

olabilir ve bunun en somut örneklerinden birini, tütün mamulleri konusunda, 

kaçakçılık oluşturmaktadır. Ancak bu da tek başına yeterli bir değişken 

değildir. Yüksek vergilerin genel olarak gelişmiş vergi sistemlerine ve vergi 

ahlakına sahip hatta hukuka saygı kültürü bulunan ülkelerde dahi kişileri 

kaçakçılığa yönelttiği gözlenmektedir. Buna en güzel örnek yukarıda da 

değinildiği gibi Kanada’dır.  

İsveç de genel olarak yozlaşmanın en az gözlendiği ve hukuka saygı 

kurumunun yerleştiği ülkelerden biri olmakla birlikte, 1990’lı yılların 

başlarında aynı sorularla karşılaşmıştır. Bu yıllarda ülkeye giren yasa dışı 

mamul oranı neredeyse toplam pazarın %30’unu teşkil etmiş ve hükümet 

vergi oranlarını ciddi oranda azaltarak bu sorunun önüne geçmeye 

çalışmıştır
25

.    

ABD uygulamaları vergilerin kaçakçılık ile olan ilişkisini açıklamakta 

en iyi örneklerdendir. Özellikle eyaletler arası sigara kaçakçılığı ve sınır 

ötesi satışlar bu konuda önemli veriler sunmaktadır. Bu durumda eyaletler 

arasında gözlenen kaçakçılık ve sınır ötesi satış oranlarındaki farklılıkları 

yozlaşma veya hukuki denetim kurumlarının uygulanma seviyesi ile 

açıklamak mümkün değildir
26

. Bu durumda elde, eyaletler arası paket 

                                                             
25 M. WENDLEBY (P. NORDGREN ile birlikte), “Balancing the Price: Sweden”, Non-
taxable Imports of Tobacco içinde, (Yayına Hazırlayanlar: S. LIPPONEN, M. HARA, M. 
WALLER ve T. PIHA), Ministry of Social Affairs and Health, Helsinki 1998, s.365-392. 
26 Michael F. LOVENHEIM, “How Far to the Border?: The Extent and Impact of Cross–
Border Casual Cigarette Smuggling”, National Tax Journal, Vol.61 (2008), No.1, s.7-8. 
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fiyatına ortalama 2 ABD Doları fark olarak yansıyan vergi farklılıkları 

dışında bir veri kalmamaktadır. Bazı yüksek vergi uygulayan eyaletlerde 

vergi kaybı %30 oranında gerçekleşmekte ve tüketimin de aynı oranda 

kaçakçılık ve sınır ötesi satışlara yöneldiği tespit edilmektedir. Vergi oranın 

görece düşük seyrettiği eyaletlerde, vergi kaybı da bu oranda düşük 

olmaktadır
27

. 

Türkiye’de duruma bakıldığında Türk Gümrük yetkililerine göre 

Türkiye’de kaçak sigara üretimi yoktur; ancak gerçek veya sahte, yerli ve 

yabancı marka sigaralar kaçak olarak satılmaktadır. Ürünlerin ülkeye 

sokulma ya da ülkeden ihraç edilme yöntemleri konusundaki tartışma bir 

kenara bırakılacak olursa, özetle yasadışı ticaret nedeni ile sigaradan elde 

edilen toplam vergi gelirlerinin %5 - %26’sının kayıp olduğu tahmin 

edilmektedir
28

. 

Diğer bir açıdan, kaçakçılığa sadece vergi gelirlerinde meydana 

getirdiği azalma olarak yaklaşmak, konuyu gereğinden fazla 

sınırlandırmaktır. Kaçakçılık ve yasa dışı ticaret başlı başına toplumda 

hukuka saygı ve uyum konusunda ciddi problemlere yol açmakta, organize 

suç örgütlenmelerinin gelişmesini teşvik ve hukuka uygun olarak faaliyette 

bulunan işletmeleri tehdit etmektedir. Halk sağlığı ve vergi gelirleri 

üzerindeki olumsuz sonuçları yanında kaçakçılık İngiltere’de olduğu gibi, 

yasa dışı grupların ülkenin belli bölgelerinde yoğunlaşmasına da neden 

olabilir. Buna ek olarak büyük miktarlardaki sınır ötesi satışlar başta 

terörizm olmak üzere diğer suçların finansmanı için kullanılabilmektedir.    

3. Hükümetlerin Rolü 

Dünya Bankası, kaçakçılık ile mücadelenin en önemli yönteminin vergi 

politikasının belirlenmesi değil, hukukun etkin ve düzenli bir şekilde 

uygulanması olduğunu ileri sürmektedir. Bu iddia doğrultusunda üreticilerin 

mamuller üzerine vergi pulu ya da bandrol yapıştırması, bu konuda daha 

ciddi yaptırımlar uygulanması ve ruhsat denetimlerinin arttırılması 

önerilmektedir
29

. Ancak yine vergi uygulamalarından kaynaklanan fiyat 

farklılıklarının devam etmesi ve bunun kaçakçılılar için kârlı bir pazar 

yaratması karşısında söz konusu tedbirlerin ne kadar etkili olacağı da 

                                                             
27 LOVENHEIM, 2008, s.13 vd. 
28 Türkiye’de Tütün Ekonomisi, 2010, s.45. 
29 World Bank, 1999, s.65. 
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tartışmalıdır. Yukarıda da değinildiği üzere, gelişmiş bir ekonomiye sahip 

Kanada, İsveç ve ABD gibi ülkelerde, kaçakçılık ulusal tüketimin önemli bir 

oranını karşılamaktadır.  

Dünya Sağlık Örgütü, 2008 yılında Tütün Kontrolü Çerçeve 

Sözleşmesi’nin daha etkin uygulanabilmesi için MPOWER
30

 sloganını ortaya 

çıkarmıştır. Tütün ve tütün mamullerinin tüketimim azaltılmasında etkisinin 

olduğu kabul edilen ve her harfi bir politikayı simgeleyen bu sloganın R 
harfi (raise taxes on tabacco) vergilerin artırılmasını simgelemektedir. 

Kaçakçılığın esas olarak piyasa içindeki talepten mi yoksa arzdan mı 

kaynaklandığı konusu da tartışmalıdır
31

; ancak genel olarak tüketicilerin 
daha ucuz mamulleri satın almaya ilişkin istekliliklerinden kaynaklandığı 

söylenebilir. Bu durumda daha ucuz ürüne ulaşmanın yolu da vergiden 

kaçınmaktan geçmektedir. Bu davranış biçimi sadece hükümetler için değil 
üreticiler için de önemli bir sorun teşkil etmektedir. Zira üreticiler kaçakçılık 

nedeniyle kendi mamulleri üzerindeki dağıtım ve fiyatlandırmaya ilişkin 

kontrollerini kaybetmektedir. Böylelikle ürünlerin kalitesini ve gerçek 

değerini ortaya koyan değişkenler tamamen ya da kısmen ortadan 
kalkmaktadır. 

Gümrük güveliğine ilişkin kaynakların arttırılmasının kaçakçılık 

üzerindeki etkileri de değinilmesi gereken diğer bir noktadır. İngiltere’de 
uygulanan sıkı gümrük kontrolü tedbirlerinin mamuller arasında yüksek fiyat 

farklılığı mevcut oldukça sınırlı bir etkiye sahip olduğu ve yüksek 

maliyetlere yol açtığı da ortaya konulmuştur. Örneğin bu amaçla İngiliz 

Hükümeti tarafından 2000 yılında özellikle tütün kaçakçılığı ile mücadele 
amacıyla bütçeden 209 milyon İngiliz Sterlini kaynak ayrılmış, 1000’den 

fazla yeni gümrük güvenlik memuru istihdam edilmiştir
32

. Tüm bu 

önlemlerin kaçakçılık düzeyinin artışını engellediği bir gerçektir. Ancak 

                                                             
30 Söz konusu sloganın açılımı: M (Monitor tobacco use and prevention policies), P (Protect 
people from tobacco smoke), O ( Offer help to quit to tobacco), W (Warn about the dangers 
of tabacco), E (Enforce bans on tabacco advertising, promotions and sponsorship), R (Raise 
taxes on tabacco). 
Bkz. http://www.who.int/tobacco/mpower/raise_taxes/en/index.html, 15.10.2012. 
31 Ayrıntılı bilgi için bkz. Robert L. RABIN  (Stephan D. SUGARMAN ile birlikte), 
“Perspectives on Policy: Introduction”, Regulating Tobacco içinde, (Yayına Hazırlayanlar: 

Robert L. RABIN ve Stephan D. SUGARMAN), Oxford University Press, Oxford 2001, s.7 
vd. 
32 Bkz. “Tackling Tobacco Smuggling–building on our success, A renewed strategy for HM 
Revenue & Customs and the UK Border Agency” (April 2011), 
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=tru
e&_pageLabel=pageLibrary_MiscellaneousReports&propertyType=document&columns=1
&id=HMCE_PROD1_031246, 15.10.2012. 

http://www.who.int/tobacco/mpower/raise_taxes/en/index.html
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pazardaki toplam kaçak mamul oranı 2001 - 2002 yılları arasında %21’den 

aşağı düşmemiştir. Bu önlemler kaçakçılık piyasasının neredeyse yarısını 

elinde bulunduran organize suç örgütlerinin faaliyetleri üzerinde etkisiz 

olurken, sadece yolcu taşımacılığı yoluyla gerçekleştirilen kaçakçılıkta 
başarı sağlanabilmiştir.  

Bu uygulama kaçakçılık ile mücadelede hükümetlere ne kadar ağır bir 

mali yük yüklendiğinin göstergesidir. Bunun yanında bir kez organize hale 
gelip yerleştikten sonra kaçakçılık ile mücadelenin ne kadar zor olduğunu da 

ortaya koymaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bakımından görece etkinliği az 

idari yönetim ve hükümetlerin kıt kaynakları göz önünde bulundurulduğunda 
bu tür önlemlerin etkili olmasını beklemek gerçekçi değildir. Alınacak 

önlemlerin daha ziyade daha adaletli bir vergi sisteminin inşası ve 

kaçakçılığa teşvik eden vergi uygulamaların ortadan kaldırılmasına 

yönelmesi, kaçakçılıkla mücadelede en önemli araçlar olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Bu doğrultuda Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yaklaşımı ise 

kaçakçılıkla mücadelede vergi oranlarının düşürülmesi yönündedir. Fon, 

genel olarak ad valorem matrah uygulamalarının değiştirilmesi ve spesifik 
matrah uygulamalarına geçilmesini önermektedir

33
. Bu tartışma çalışmanın 

kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Son olarak Türkiye’ye değinmek gerekirse, Başbakanlık kaçakçılık ile 

mücadele amacıyla 2011 ile 2013 yıllarını kapsayan, Tütün ve Tütün 

Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planını kamuoyuna 

duyurmuştur. Söz konusu planda gerek mevzuatta gerekse uygulamaya 

yönelik alınacak tedbirler sıralanmaktadır. Planın sonuçları merakla 

beklenmektedir
34

.   

4. Vergi, Fiyat ve Satın Alma Gücü Arasındaki İlişki 

Dünya Bankası araştırmalarına göre tütün ve tütün mamulleri 

üzerindeki vergi yükü, toplam satış fiyatının 2/3’ü ile 4/5’i arasında 

belirlenmelidir
35

. Dolayısıyla bu oranlardaki bir vergi yükü mamullerin satış 

fiyatı üzerinde, gelişmekte olan ülkelerde, yaklaşık %50 oranında bir artışa 

neden olacaktır, oluşan fiyat da piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmemiş 

yapay bir fiyat olacaktır
36

. Ayrıca bu belirlemenin gerçekleşme olasılığının 

                                                             
33 Bkz. “Death and Taxes Economics of Tobacco Control”, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/12/jha.htm, 15.10.2012. 
34 Bkz. 2011/18 sayılı Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı 
Hakkında Başbakanlık Genelgesi, 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete. 
35 World Bank, 1999, s.45. 
36 GÖKER, 2011, s.37. 
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düşük olduğunu söylemek, ülkelerin bir takım özel sosyo-ekonomik 

koşullarını göz ardı ettiği nedeniyle yanlış olmayacaktır. Bu koşullar 

arasında örneğin tüketicilerin gelir seviyeleri, gümrük kontrol ve 

uygulamalarının etkinliği ve komşu ülkelerdeki vergi oranları sayılabilir. 

Ayrıca daha teknik açıdan talebe ilişkin fiyat elastikiyeti, sigara tüketimine 

ilişkin sosyal davranış etkenleri ve vergileme tekniği özellikleri gibi çeşitli 

faktörler de dikkatle incelenmelidir
37

.  

Konuya satın alma gücü açısından bakıldığında bazı gelişmekte olan 

ülkelerde tütün mamulleri üzerindeki vergi yükünün gelişmiş ülkelere 

nazaran hali hazırda daha yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu koşullarda 

vergi yükünün daha da artırılması kaçakçılığı ve suçluluğu teşvik etmekten 

başka bir etki yaratmayacaktır. Tüketicilerin satın alma gücü ile üretim 

maliyetleri arasındaki ilişkiye yönelik yürütülen araştırmalar ortaya 

koymuştur ki, belli gelir grupları için bir vergi indirimi sağlansa bile sigara 

fiyatları gelişmiş ekonomilerdekinden daha düşük olmayacaktır.  

Nitekim Türkiye’de uygulanmaya başlanan “Ulusal Tütün Kontrolü 

Programı” ile vergi yükünün “yasa dışı ticareti özendirmeyecek oranda” 

belirlenmesi ilkesi benimsenerek
38

, yüksek vergilemenin en önemli etkisi 

kabul edilmiş olmaktadır. Ancak bunun uygulamaya ne kadar aktarılabildiği, 

güncel vergi oranları göz önünde bulundurulduğunda, ortadır.  

Diğer bir nokta da, özellikle federal devletlerde federe devletler arası 

vergi farklılıklarının ortadan kaldırılmasıdır. Bu konu özellikle sınır ötesi 

satışlar ve kaçakçılıkla mücadele bakımından önem taşımaktadır. Ancak 

belirlenecek uyumlaştırma oranının da makul seviyelerde olması 

gerekmektedir.  

AB’de yaşanan gelişmeler bu konuda örnek teşkil edebilecek 

niteliktedir. AB’de sigara üzerindeki vergi yükü üye ülkeler arasında 

neredeyse birbirine benzer oranlarda seyretmesine rağmen toplam vergi 

yükü çok değişiklik göstermektedir. İngiltere’de uygulanan vergi oranı 

Fransa ve Belçika’da uygulanan oranlara yakın olmasına rağmen, aynı sigara 

                                                             
37 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Evan BLECHER (Corné van WALBEEK ile birlikte), An 
Analysis of Cigarette Affordability, International Union Against Tuberculosis and Lung 
Disease, Paris 2008, s.4-7. 
38 Bkz. 2006/29 sayılı Ulusal Tütün Kontrol Programı Hakkında Başbakanlık Genelgesi, 
07.10.2006 tarih ve 26312 sayılı Resmi Gazete. 
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markasının satış fiyatı İngiltere’de bu iki ülkenin iki katına çıkmaktadır
39

. Bu 

durumda da kaçakçılık ve sınır ötesi satışlarda artış gözlenmektedir. 

Yüksek vergi uygulama, birbirine sınırı olan iki komşu ülke açısından 

da çeşitli sorunlara yol açabilecek niteliktedir. Özellikle yüksek vergi 

uygulayan ve uygulamayan iki ülkenin bir birine sınırı olduğu 

düşünüldüğünde, Polonya, Rusya ve Ukrayna örneğinde olduğu gibi, 

kaçaklıkta bir artışın ortaya çıkması muhtemeldir. Polonya’da AB’ye 

katıldıktan sonra sigara üzerindeki vergi yükü ortalama %65 oranında 

attırılırken, Ukrayna’da %30, Rusya’da %13 oranında seyretmiştir. Bu 

durumda Polonya’da ödenen vergi 0,79 Dolar olurken, Rusya’da 0,05; 

Ukrayna’da 0,10 Dolar olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak Polonya büyük 

bir kaçakçılık gerçeği ile karşı karşıya kalmıştır
40

.    

Sonuç 

Yasal ve yasal olmayan tütün mamullerinin birbirleri ile ikame oranının 

çok yüksek olduğu, yukarıdaki analizlerden çıkarılabilecek ilk sonuçtur. 

Resmi istatistiksel verilerde sigara tüketiminde yüksek oranlı vergiler ile 

gözlenen azalma, kayıtlı ve yasal mamuller üzerinden hesaplandığı için 

yanıltıcı olabilir; zira yüksek vergi oranlarının toplam sigara tüketimi 

üzerinde görece sınırlı bir etkisi vardır. Esasen yüksek fiyatlı mamullerin 

kaçak mamuller ile ikame edilmesi nedeniyle toplam tüketim çok fazla 

değişmemektedir. Böylelikle devletin yüksek vergileme ile beklediği 

hasılatın aksine büyük bir vergi kaybı ortaya çıkmakta, bunun yanında 

devletin sağlık politikaları olumsuz etkilenmekte ve suç organizasyonlarının 

faaliyetleri için uygun bir zemin oluşturulmaktadır. Tütün mamulleri üzerine 

konan yüksek miktardaki vergilerin toplumsal bakımdan vergiye uyumu ve 

vergi ahlakını zedeleyici bir etkisi olduğu kaçakçılık gerçeğiyle ortaya 

çıkmaktadır.  Hal böyle olunca vergiden kaçınmanın vergiyi doğuran olayın 

gerçekleşmesini sağlamanın ötesinde kaçakçılık sonucu ‘hukuksuzluğu 

doğuran olaya’ dönüştüğü gözlemlenebilir
41

. 

                                                             
39 “EU Commission, Taxation and Customs Union, Manufactured tobacco: Excise duty 

rates”:   
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/tobacco_products/rates/index_en
.htm, 15.10.2012. 
40 İstatistiksel veriler için bkz. World Health Organization, 1999, s.21 vd. Ayrıca, World 
Health Oranization, “Tobacco control database”: http://data.euro.who.int/tobacco/, 
15.10.2012. 
41 GÖKER, 2011, s.92. 
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Vergi oranlarındaki farklılığın özellikle birbirine sınır olan ülkeler 

arasında, bu ülkelere gelişmiş gümrük denetim sistemleri olan ve yozlaşma 

faktörünün düşük seviyelerde gözlendiği ülkeler de dahildir, kaçakçılığı 

teşvik edici bir etkisinin olduğu ortadadır. Kaçakçılık esas olarak arzdan 

ziyade talep ile ilgili bir sorundur. Tüketiciler daha düşük fiyata aynı veya 

benzer mamulleri piyasadan temin edebildikleri ölçüde kaçakçılık da devam 

edecektir. Dolayısıyla ileri sürülecek çözüm önerilerinde, sınır ülkelerdeki 

vergi oranı ya da satın alma gücü gibi yerel bir takım faktörlerin de dikkate 

alınması gerekmektedir. Özellikle vergi oranlarının karşılaştırılmasında 

komşu ülkelerdeki satın alma gücü ya da yaşam standartları göz önünde 

bulundurulmalıdır. Görüldüğü üzere küçük ya da gelişmekte olan 

ekonomiler bakımından hali hazırda vergi oranları gelişmiş ülkelerdekinden 

yüksektir. Vergi oranlarını sadece satış fiyatı üzerinden belirlemek ödeme 

gücünü vergilendirmeyi esas alan vergi sistemleri bakımından hukuki 

sorunlar yaratabilir.  

Vergilemenin uzun vadeli bir plan dahilinde gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. Bu doğrultuda, vergi oranları kayıt dışılığa ve yasa dışı 

faaliyetlere izin vermeyecek biçimde düzenlenmelidir. Yeni gümrük kontrol 

ve güvenlik sistemlerinin geliştirilmesi de kaçakçılık ile mücadelede atılacak 

önemli adımlardan olmalıdır. Genel olarak ülke düzeyinde gözlenen 

yozlaşma ile mücadelede, kaçakçılığa katılan ya da göz yuman kamu 

görevlilerine yönelik caydırıcı önlemlerin artırılması da önerilebilir.  

Son söz olarak, öğrencisi olmaktan gurur duyduğumuz değerli Hocamız 

Sayın Prof. Dr. Erdal ONAR’a bu armağan kapsamında seslenebilme fırsatı 

bulduğumuz için kendimizi şanslı sayıyoruz. Uzun yıllar boyunca sigara 

tiryakisi olan Hocamızın sigarayı vergiler nedeniyle mi bıraktığını 

bilmiyoruz ama kendisine sağlıklı bir yaşam diliyoruz.  
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ÖZET 

Günümüz anayasaları genellikle katı anayasalardır. Buna paralel olarak 

anayasalar daha zor ve daha seyrek değişirler. Bu sebeple anayasanın 

metninin uzun süre ihtiyaca cevap vermesi, güncelliğini muhafaza etmesi, 

anlaşılır bir dile sahip olması gerekir. Ayrıca anayasanın sistematiğinin de 

çok titiz bir çalışma ile ortaya konulması gerekmektedir. Genel sistematik ile 

bölüm ve madde içi sistematiği arasındaki uyumun mükemmel olması için 

çaba harcanmalıdır. 1982 Anayasası metninde birçok dil, noktalama ve 

anlam hataları bulunmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Dil, Anlam Birliği, 1982 Anayasası, Geçici 

Madde, Belirlilik İlkesi, Ek Fıkra. 

ABSTRACT 

TURKEY’S 1982 CONSTITUTION: THE PROBLEMS OF 

LANGUAGE, SYNTAX, AND ORGANIZATION 

Most of the contemporary constitutions are rigid. Therefore, amending 

constitutions are difficult and infrequent. For this reason, a constitution’s 

text should respond the long-lasting needs and have an 

understandable language. In addition, the systematic structure of the 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 
*** Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Araştırma 
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constitution should be put out with a very meticulous work. The drafters 

should also maintain the harmony between the constitution's general 

structure, as well as the organizations of sections and that of articles. When 

we examine Turkey’s 1982 constitution, there appear several linguistic 

errors, even lots of punctuation and meaning errors. 

Key Words: Language, Fluenc, The 1982 Constitution, Provisional 

Article, Principle of Clarity, Additional Clause                   
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GİRİŞ 

1982 Anayasası, 7 Ekim 1982 tarihinde halk oylaması ile kabul edilip 

yürürlüğe girmiş
1
 ve o tarihten bu yana tam 17 defa değişikliğe uğramış, bu 

değişikliklerle Anayasanın 79 maddesi orijinal halinden farklı bir metne 

kavuşmuştur. Bir anayasa metninde sık sık değişiklik yapılmasının temel 

nedenlerinden birisi, söz konusu anayasanın yeni şartlara ve kurumlara uyum 

sağlamamasıdır. Ayrıca siyasi irade zaman zaman ihtiyaçlara cevap veriyor 

olsa dahi anayasal sistemde değişiklik yapmayı tercih edebilmiştir.  

Bunların dışında, sadece kavramsal birliği sağlamak veya üslubu 

düzeltmek için bir anayasa değişikliği yapılması nadir görülen bir durumdur. 

Cumhuriyet tarihinde 1924 Anayasası bakımından yaşanmıştır. Söz konusu 

Anayasanın dilinin sadeleştirilmesi, salt şekle, üsluba ve dile yönelik bir 

değişiklik olmuştur.
2
  

Aslında 1980’lerin başlarında hazırlanan 1982 Anayasasının metninde  

günlük konuşma diline yabancı olan kelimelerin fazlaca bulunduğunu 

söylemek güçtür. Özellikle 1924 Anayasasıyla kıyaslandığında bu durum 

daha net anlaşılabilir. Bununla birlikte, 1982 Anayasası metni kavramsal 

                                                             
1  Resmi Gazete, Sayı 17863 Mükerrer, Tarih 9.11.1982. 
2  1924 Anayasası, 4695 sayılı ve 10.01.1945 tarihli bir kanunla “mana ve kavramda bir 
değişiklik yapılmaksızın Türkçeleştirilmiş”tir. Fakat 1952 yılında, 5997 sayılı yasa ile tekrar 
eski haline getirilmiştir (Velidedeoğlu, Hıfzı Veldet, 1961 Anayasasının Dili, TDK Yayını, 
Ankara 1972, s. 10-11; bkz. aynı yönde Eroğul, Cem, “Anayasa ve Tüze Dilinin 
Türkçeleştirilmesi”, AÜSBFD, Sayı 3-4, C. 49, Y. 1994, s. 135-137). 
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açıdan, anlamsal açıdan ve dilbilgisi kuralları açısından çok çeşitli sorunları 

barındırmaktadır.  

Bu çalışma ile Anayasada yer alan dil ve üslup sorunları çeşitli 

örneklerle birlikte incelenmiştir. Ayrıca çalışma içerisinde bazı teorik 

değerlendirmelere de yer verilerek anayasa yapma yada anayasa değiştirme 

pratiğine katkı sağlamak hedeflenmiştir.  

I. GENEL OLARAK ANAYASA, DİL VE ANLAM 

Dil ve hukuk toplumsal kavramlardır. Her ikisi de, toplumsal ilişkiler 

neticesinde ortaya çıkmış olgulardır.
3
 Bu nedenle toplumun değişimine 

paralel olarak her ikisi de değişime uğramaktadır. Hukuk kurallarının anlam 

değişimini etkileyen unsurlardan birisi dildir.  

Bir dilde yazılmış hukuk metinleri diğer metinlere göre –kelimelerin 

kendine has anlamlar taşıması nedeniyle- daha zor anlaşılır. Kelimeler hukuk 

metinlerine girdiğinde farklı mânâlara bürünmektedir.
4
 Örneğin “tekerrür”, 

günlük dilde herhangi bir şeyin tekrar etmesi anlamında kullanılabilirken, bir 

ceza hukuku normunda suçun birden fazla işlenmesi anlamına gelmektedir. 

Bir başka örnek olarak “tasarruf” kelimesi gösterilebilir. Gerçekten de 

“tasarruf”, günlük dilde, “bir şeyi idareli tüketme” anlamına gelirken, 

hukuk dilinde “hukuki işlem” anlamında kullanılmaktadır.
5
 Daha farklı bir 

deyişle, hukuki metinlerdeki kelimeleri ve cümleleri anlamak kural olarak 

uzmanlık gerektirmektedir.
6
 Bununla birlikte, hukuki metindeki kelimeler 

günlük konuşma diline yakınlığı ölçüsünde hukukçu olmayanların da o 

metni anlaması kolaylaşır.
7
  

                                                             
3  Üçok, Necip, Genel Dilbilim (Lengüistik), Multılıngual Yayınevi, İstanbul 2004, s. 64. 
4  Uzun, Ertuğrul, Hukuk Göstergebilimi, Legal Yayınevi, İstanbul 2007, s. 57-58. 
5  İnce Özyıldırım, Işıl, “Türk Yasa Dili”, Hacettepe ÜEFD, Sayı 1, C. 16, Y. 
(belirtilmemiş), s. 95;  bkz. aynı yönde örnek ve inceleme için Oder, Bertil Emrah, Anayasa 
Yargısında Yorum Yöntemleri, Beta Yayınevi, İstanbul 2010, s. 42. 
6  Uzun, s. 58. Ökçesiz, bu hususu şu şekilde dile getirmiştir: “hukuk-dil ilişkisinin, 
dogmatik hukuk bilimi-yasama-uygulama yahut hukuk bilimcisi-yasakoyucu-uygulamacı 

etkinlikleri ile bunların karşılıklı etkileşimleri ve iletişimleri alanında bu alanın dışında kalan 
yurttaşların doğrudan anlayıp, aracısız bir iletişime ve etkileşime geçemedikleri bir meslek 
diline, kendine özgü bir dile dönüştüğünü görüyoruz.” (Ökçesiz, Hayrettin, “Hukuk ve Dil”, 
iç. Çağdaş Hukuk Felsefesi ve Hukuk Kuramı İncelemeleri (Hazırlayan Hayrettin Ökçesiz), 
HFSA Yayınları 1, Alkım Yayınevi, İstanbul 1997, s. 475). 
7  Aşçıoğlu, Çetin, “Dil ve Hukuk; Türkçe’m Benim Ses Bayrağım”, Ankara Barosu 
Dergisi, Sayı 4, Y. 2002, s. 49. 
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Konuya anayasa metinleri açısından yaklaşıldığında, özellikle temel 

hakları ihtiva etmesi nedeniyle, toplumun her kesimini ilgilendiren metinler 

olarak anayasaların anlaşılırlığının daha yüksek olması gerekmektedir.
8
 

Bunu sağlayabilmek için de kullanılan dilin noktalama işaretleri, bağlaçlar, 

zamirler ve kipler gibi dilbilgisi kurallarına uyulmalı; yan anlamlı ve çok 

anlamlı kelimeler fazla kullanılmamalı; fıkralar ve maddeler arasında 

kavramsal ve anlamsal bütünlüğün sağlanması gibi anlambilgisi kurallarına 

uygun hareket edilmelidir. Fakat ileride verilen örneklerde görüleceği üzere, 

1982 Anayasasında her iki açıdan da dil kurallarına uyulduğu pek 

söylenemez.
9
 Ayrıca anlaşılırlığı artırmak için sözcüklerin gerçek anlamı 

kullanılmalı ve mümkün olduğunca mecaz (metaforik) anlamlı kelimeler 

seçilmemelidir.
10

 

Bir anayasa kuralının mümkün olduğunca dilbilgisi ve anlambilgisi 

kurallarına uygun hazırlandıktan sonra, hâlâ uygulamada kurala farklı 

anlamlar verilebilmesi ise, mantık ilkelerinin ve yorum kurallarının nasıl 

işletildiği ile ilgilidir. Herhangi bir konuyla ilgili Anayasada açık ve kesin 

                                                             
8  Selçuk, yasalar açısından bakıldığında bir hukuk metninin dilinin halk tarafından anlaşılır 

olması gerektiğini “… hukuk devletinde yasaları okuyup anlamak tekeli, aydınlara tanınmış 
bir ayrıcalık değildir. Tersi hukuk Devleti ve eşitlik anlayışı ile çelişir ve Anayasamıza aykırı 
düşer” şeklinde ifade etmiştir (Selçuk, Sami, “Türkçe’de Özleşme ve Hukuk Dili” Ankara 
Barosu Dergisi, Sayı 3, Y. 1974, s. 427); aynı yönde Çiftçioğlu, içinde bulunulan toplumun 
kurallarını anlamanın dil ile olabileceğini ileri sürerek, toplumsal ilişkileri düzenleyen hukuk 
dilinin çok daha açık ve anlaşılır olması gerektiğini vurgulamıştır (Çiftçioğlu, Bülent,  
“Toplumsal Kuralların Metni Olan Hukuk ve Hukuk Dili”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, Sayı 1, C. 5, Y. 2008, s. 181-182). 
9  Eroğul, s. 140; TBMM Anayasa Komisyon Başkanı Kuzu, 1982 Anayasasının dil 
sorununu “Bu Anayasa kötü dil bakımından yarışmaya girse birinci olur” gibi mizahi bir 
cümle ile ifade etmiştir. (Kuzu, Burhan, Basın Açıklaması, 
http://www.cnnturkwebtv.com/2007/haber/8/4/anayasa-kotu-dilde-birinci-olur, erişim 
05.12.2011); Yine 24. Dönem Milletvekillerinden Ekrem Erdem Büyük Türkçe Kurultayında 
yaptığı konuşmasında “Yeni anayasa Türk dilinin şaheseri olmalıdır” diyerek en azından 
yeni yapılan anayasa çalışmalarında bu hususun göz önüne alınması gerektiğini vurgulamıştır 
(http://siyaset.milliyet.com.tr/yeni-anayasa-turk-dilinin-saheseri-
olmalidir/siyaset/siyasetdetay/01.11.2011/1457940/default.htm, erişim 05.11.2011). 
10  Bu çerçevede Mecelle’nin 12. maddesinde yer alan “kelamda asıl olan ma’nayi 
hakikidir” kaidesini de hatırlamak gerekmektedir. (Bkz. bu ve benzeri kaidelerin tahlili için 
Dadaş, Mustafa Bülent, Mecelle’de Bulunan Hukuk-Dil İlişkisine Yönelik Külli Kaidelerin 
Çözümlemeleri, Harran Üniversitesi SBE (Danışman Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri Güler), 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, YÖK Tez Merkezi, Şanlıurfa 2005, s. 63 vd). Yani bu 
kaideden hareketle, bir metindeki kelimeleri okuyanın aklına, öncelikle o kelimelerin ilk 
(hakiki-lügati) manasının geldiğini söyleyebiliriz. 

http://www.cnnturkwebtv.com/2007/haber/8/4/anayasa-kotu-dilde-birinci-olur
http://siyaset.milliyet.com.tr/yeni-anayasa-turk-dilinin-saheseri-olmalidir/siyaset/siyasetdetay/01.11.2011/1457940/default.htm
http://siyaset.milliyet.com.tr/yeni-anayasa-turk-dilinin-saheseri-olmalidir/siyaset/siyasetdetay/01.11.2011/1457940/default.htm
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bir hüküm varsa kural olarak yoruma bile gerek kalmayabilir.
11

 Yasal ve 

anayasal normları “anlama” ile “yorumlama” birbirinden farklı 

kavramlardır.
12

 Bir anayasa kuralının anlama işlemine tabi tutulmasından 

sonra yorum aşamasına geçilebilir.
13

 Açıkçası, yorumu yapacak olan 

uygulayıcılar veya öğreti, öncelikle o hukuki metni anlamak zorundadır. 

Anlama için, hem o dili iyi bilmek hem de metnin iyi ifade edilmiş olması 

gerekmektedir.  Şunu da belirtmek gerekir ki, kural koyucuların hayatın her 

aşamasını ayrıntılı bir şekilde hukuk normlarıyla öngörmesi ve düzenlemesi 

mümkün olmadığı için genelleme, soyutlama ve kavramsallaştırma 

yapılması gereklidir.
14

 Bunun neticesinde söz konusu normların 

uygulayıcıların yorumuna tabi olması, normal ve hatta zorunludur. 

Anayasal metinler açısından “anlam sorunu”nun iki muhatabı vardır. 

Birincisi, anayasal metinleri uygulamak ve yorumlamak durumunda olan 

yargı mensupları, uzmanlar ve diğer uygulayıcılardır. Bu yönüyle anayasal 

metni anlamak kadar uygulamak için yorumlamak da önemlidir. İkincisi 

uzman olmayan kişiler ve vatandaşlardır. Bunlar açısından, bir metni 

yorumlamaktan ziyade “anlamak” önemlidir. Dolayısıyla anayasal metnin 

mümkün olduğunca açık, net ve anlaşılır olması gerekmektedir. Örneğin, 

Anayasanın 11. maddesinin ikinci fıkrasında “kanunlar anayasaya aykırı 

olamaz” hükmü bulunmaktadır. Söz konusu hükmü uzman olmayan bir kişi 

(vatandaş) okuduğunda genellikle “kanun olarak ifade edilen kuralların 

anayasaya uygun olması gerektiği” anlamını çıkarır. Buna karşılık, bir 

hukuk uzmanı (yargıç, savcı veya akademisyen gibi) önüne gelen sorunu 

değerlendirmek için okuduğunda “kanunun anayasaya uygun olacağı” 

anlamanın yanında, kanun ibaresine kanun hükmünde kararnamelerin ve 

anayasa değişikliklerinin dahil olup olmadığını veya uygunluktan kastın ne 

olduğunu tespite yönelik yorumlar da yapabilir. Görüldüğü gibi “yorumlama 

işlemi”, anlamanın oranına bağlı olduğu gibi ondan sonra gerçekleşen bir 

aşamadır. 

                                                             
11  Metin, Yüksel, Anayasanın Yorumlanması, Asil Yayınevi, Ankara 2008, s. 32. 
12  Bkz. aynı yönde klasik hermenötik anlayışı için Kılıç, Muharrem, “Hukuksal ve 
Teolojik Metinleri Anlama Sorunu; Felsefi Hermenötik Bağlamında Bir Analiz”, HFSA, Sayı 
12, Y. 2005, s. 97. 
13  Bkz. aynı yönde klasik hermenötik anlayışı için Kılıç, s. 97. 
14  Işıktaç, Yasemin, “Dil Yorumlama ve Hukuk İlişkisi”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 1, 
Y. 2001, s. 33; bkz. anayasaların da belirli oranda soyut ve genel ilkeleri belirtmek 
durumunda olduğu hakkında Metin, s. 33. 
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Bir hukuk metninin anlaşılmasında, seçilen kelimelerin ve oluşturulan 

cümlelerin sade, açık ve net olmasının yanında, anlamayı ve yorumu 

kolaylaştıracak şekli unsurlardan birisi de noktalama işaretleridir. Her 

noktalama işaretinin kendine has fonksiyonu vardır. Özellikle hukuki 

metinlerde uzun cümleler kurulması, noktalama işaretlerinin önemini daha 

da artırmaktadır.
15

 1982 Anayasası açısından konuya yaklaşılırsa, 

Anayasanın noktalama işaretleri yönünden pek de iyi bir metne sahip 

olmadığını söyleyebiliriz.
16

 Bu çıkarımı örneklerle de destekleyebiliriz. 1982 

Anayasasında en çok kullanılan noktalama işaretleri (,) virgül, (;) noktalı 

virgül, (:) iki nokta üst üste ve (.) noktadır. Anayasanın 148. maddesinin 

ikinci ve üçüncü fıkralarını ele alabiliriz. Maddenin ikinci fıkrası şu 

şekildedir: “Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, 

öngörülen çoğunlukla yapılıp yapılmadığı; Anayasa değişikliklerinde ise, 

teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup 

uyulmadığı hususları ile sınırlıdır. Şekil bakımından denetleme, 

Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin beşte biri 

tarafından istenebilir. Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün 

geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i 

yoluyla da ileri sürülemez”. Bu fıkrada, “son oylamanın” ibaresinden sonra 

virgül (,) konulması açık bir noktalama hatasıdır. Çünkü tamlayan ile 

tamlanan arasına noktalama işareti konulmaz.
17

 Ayrıca özne yüklem 

uyumunun sağlanması için “anayasa değişikliklerinde” ifadesi “anayasa 

değişikliklerinin şekil bakımından denetimi” olarak ifade edilmeliydi. Bunun 

yanında ikinci cümlede “Cumhurbaşkanınca” kelimesinde “nca” eki 

fazladır. Fıkranın son cümlesinde “def’i” sözcüğünden önce “şekil 

bozukluğuna dayalı anayasaya aykırılık iddiası” ibaresi eklenmediği için 

özne-yüklem uyumsuzluğu söz konusudur.  

                                                             
15  Selçuk, yasalarda kullanılan dilin tamamen hatasız olması gerektiğini ileri sürerek, 
yasalarda kullanılan harflerin ve noktalama işaretlerinin çok büyük öneminin olduğunu 
eklemiştir. (Selçuk, s. 429). 
16  Eroğul, Anayasa’daki noktalama işareti yanlışlarının çok ağır yorum hatalarına yol 
açabileceğini belirtmiştir (Eroğul, s. 141). 
17  Türk Dil Kurumu, Noktalama İşaretleri, iç. Yazım Kuralları, 
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option =com_content&view=article&id=187:Noktalama-
Isaretleri-&catid= 50:yazm-kurallar&Itemid=132, erişim 18.02.2012. Özellikle noktalama 
işaretlerinin konulması gereken yerlere bakıldığında, tamlayan ile tamlanan arasına virgül 
konulacağına dair herhangi bir yazım kuralı bulunmadığı gibi, virgülün asıl işlevinin 
duraklanması, vurgulanması gereken yerleri belirtmek veya anlam karmaşasını önlemek 
olduğu için böyle bir görüş belirtilmiştir. 

http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=187:Noktalama-Isaretleri-&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=187:Noktalama-Isaretleri-&catid=50:yazm-kurallar&Itemid=132
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Anayasanın 148. maddesinin üçüncü fıkrasına göre “(Ek fıkra: 

12/9/2010-5982/18 md.) Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel 

hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki 

herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesine başvurabilir…”. Bu fıkrada ise “kamu gücü tarafından” 

ifadesi ile “ihlal edildiği iddiası” ifadesi arasına virgül (,) konulmaması 

gerekirdi. Zira yukarıda da ifade edildiği gibi tamlanan ile tamlayan arasına 

herhangi bir noktalama işareti konulmaz. 

Bu iki fıkrada bariz noktalama hataları ve özne-yüklem uyumsuzluğu 

vardır. Özellikle Maddenin üçüncü fıkrasının 2010 Anayasa değişikliği ile 

düzenlenmiş olması, aynı hatalarda ısrar edildiğini göstermektedir.  

Bir metni “anlamakla” ilgili üzerinde durulması gereken bir husus da 

metindeki yabancı kelime sayısıdır. Bilindiği gibi, dilin olağan bir değişimi 

ve diğer dillerle etkileşimi söz konusudur. Hukuk metinleri de bu değişim ve 

etkileşimden payını almaktadır. Bir dilde –ve konumuz açsından Türkçede- 

yabancı kelime sayısının az olması gerektiği savunulabilir bir görüştür.
18

 

Fakat dili yabancı kelimelerden tamamen arındırmak mümkün olmadığı gibi; 

yaygın bir şekilde kullanılan ve benimsenen bir kelimenin yerine yeni bir 

kavram bularak onun kullanılmasını/benimsenmesini sağlamak da kolay 

değildir.
19

 Bu nedenlerle, hukuk ve anayasa metinlerinin dilini, yerleşmiş 

bazı yabancı kelimelerden arındırma saikiyle kimsenin anlamadığı bir dille 

                                                             
18  Burada şunu da belirtmek gerekir ki, 1982 Anayasasının dili hakkında 2006 yılında 
yapılan bir incelemede (dolayısıyla bu tarihten sonra yapılan değişiklikler dahil edilmemiştir), 

Anayasanın tamamındaki kelimelerin soykütüğü çıkarılmıştır. Bu incelemeye göre 16752 tane 
toplam kelimede, (tekrarlar dahil) 6361 tane yabancı kökenli kelime kullanılmıştır (Özdemir, 

Hakan, Cumhuriyet Tarihinde Hukuk Dilindeki Değişmeler ve Gelişmeler, Ankara ÜSBE 
(Danışman Prof. Dr. Hamza Zülfikar), Yayımlanmamış Doktora Tezi, YÖK Tez Merkezi, 
Ankara 2006, s. 185 vd). Ayrıca ilginç bir detayı da ekleyelim, 1850 sonrası ile 1900’lü 
yılların başlarında Ahmet Cevdet Paşa ve Şemseddin Sami gibi aydınlar, gazetelerin halk 
tarafından anlaşılmadığı gerekçesiyle, daha sade ve anlaşılır bir dille gazete çıkarılması 
gerektiğini savunmuşlardır (Cündioğlu, Dücane, Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Anlamın 
Tarihi, Kapı Yayınları, İstanbul 2011, s. 157-160; bkz. Cumhuriyetin başlangıcındaki 

sadeleştirme çabaları hakkında Eroğul, s. 132-133). 
19  Şu da bir gerçektir ki, gerek hukuk dilinde gerekse günlük dilde, yabancı kökenli olup da 
Türkçe eşanlamı bulunan kelimelerin yerini, zamanla Türkçe kelimeler almaktadır. Örneğin 
doğal/tabii, kapsam/şümul, özel/hususi, ilgi/alâka, görev/vazife, uyruk/tabiyet, öğrenim/tahsil, 
dilekçe/arzuhal, özgürlük/hürriyet kelimeleri incelendiğinde etkin bir şekilde Türkçe 
kelimelerin kullanıldığını görmekteyiz (Aksan, Doğan, Anlambilim, Engin Yayınevi, Ankara 
2009, s. 127). 
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yazmak da uygun değildir.
20

 Bu doğrultuda yeni anayasa hazırlanırken, eğer 

yerleşmiş yabancı kelimeler değiştirilecekse, onların yerine yerleşmiş 

Türkçe kelimeler kullanılmalı, yeni kelimeler türetilerek anlaşılmaz bir dile 

sahip anayasa yaratılmamalıdır.  

Anayasa hukuku literatüründeki çerçeve anayasa-kazuistik anayasa 

ayrımının bir neticesi olarak çerçeve anayasalar, çağdaş gelişmelere daha 

fazla uyum sağlayabileceği gerekçesiyle, kazuistik anayasalara göre daha 

çok taraftar bulmaktadır. Çerçeve anayasaların genel kaideleri tespit ederek 

ayrıntılı hususları kanun koyucuya bırakması karşısında, kazuistik 

anayasalar kanunla düzenlenebilecek noktaları dahi ayrıntılı olarak 

düzenler.
21

 Bir anayasanın çerçeve anayasa olup olmadığı sadece bir 

maddesinden hareketle tespit edilebilecek bir durum değildir. Ayrıca 

anayasanın daha az maddeden oluşması da çerçeve anayasa olduğunu 

göstermez. Kabul etmek gerekir ki, 1982 Anayasası bir kazuistik 

Anayasadır.
22

 Yeni yapılacak anayasanın çerçeve anayasa olması gerektiği 

görüşleri ileri sürülmektedir.
23

 Fakat kanaatimizce, 1982 Anayasasına göre 

daha çerçeve bir Anayasa hazırlanması gerekli olmakla birlikte, mutlak 

manada bir çerçeve anayasa ülkemiz açısından olumsuz sonuçlar 

doğurabilir.
24

 Zira çok yakın tarihlerdeki Anayasa pratiklerinden de, halen 

                                                             
20  Bkz. aynı yönde Velidedeoğlu, s. 26; bkz. aynı yönde Bahtiyar, Mehmet, “Türk Ticaret 
Kanunu Tasarısının Dili ile Bazı Hükümlerinin Değerlendirilmesi”, TBB Dergisi, Sayı 61, Y. 
2005,  s. 48-49.Velidedeoğlu, 1961 Anayasasında yer alan “miras” yerine “kalıt”, “ticaret” 
yerine “tecim” gibi kelimelerin kullanılması halinde halkın bunları anlamayacağını 
söylemiştir (Velidedeoğlu, s. 26). Nitekim 30 yıl sonra halen söz konusu kelimelerin 
Türkçe’de kullanılmadığı göz önüne alındığında, Yazarın görüşünün isabetli olduğu ortaya 
çıkmaktadır. 
21  Özbudun, Ergun, Türk Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2010, s. 59-60; aynı 
yönde bkz. Tunç, Hasan/Bilir, Faruk/Yavuz, Bülent, Türk Anayasa Hukuku, Berikan 
Yayınevi, Ankara 2011, s. 9. 
22  Örneğin 1982 Anayasasının Radyo Televizyon Üst Kurulunu düzenleyen 133. 
maddesinde, üyelerin hangi organlarca nasıl seçileceğine dair ayrıntılı bir düzenlemeye yer 
verilmiştir. Oysaki böyle bir kurumun Anayasada düzenlenmesine dahi gerek 
bulunmamaktadır. Ayrıca Anayasanın 79, 108, 118, 130. maddeleri örnek olarak 
gösterilebilir. 
23  Türkiye Barolar Birliği Başkanı Vedat Ahsen Coşar, yeni anayasanın çerçeve anayasa 

olması gerektiğini savunmuştur, http://www.anayasa2011.com/?p=4600, erişim 21.12.2011; 
Fendoğlu, Hasan Tahsin, “Yeni Anaysa ve Demokrasi Projesi”, 
http://yenisafak.com.tr/Yorum/?i=343907, erişim 21.12.2011. 
24  Bkz. aynı yönde Bilir, Faruk, “Çerçeve Anayasa-Düzenleyici Anayasa İkilemi”, 
http://www.ankarastrateji. org/yazar/doc-dr-faruk-bilir/cerceve-anayasa-duzenleyici-anayasa-
ikilemi/, erişim 21.12.2011; Doktrinde Atar, anayasaların oluşturulmasında kazuistik-çerçeve 
anayasa karşıtlığından hangisinin tercih edilmesi gerektiği sorusuna, ülkelerin koşullarına 



 518 

Anayasa hükümlerinin temel yorum ve mantık ilkelerinden uzak, ideolojilere 

bağlı kalınarak yapılan yorumları sebebiyle, Tali Kurucu İktidarın (TBMM) 

bu hatalı yorum ile onun pratiğini ortadan kaldırmak için yaptığı tepki 

düzenlemelerde, çok daha ayrıntılı hükümlere yer verdiğini görüyoruz. 

Örneğin “367 Krizi” olarak da ifade edilen Cumhurbaşkanı seçememe olayı 

da yeni yapılacak anayasanın ayrıntılı hükümlere yer vermesi gerektiğini 

göstermiştir. Bu örnekten de açıkça anlaşılacağı üzere ülkemiz gerçeğinde, 

özellikle anayasal hükümlerin yorumlanmasında, hukuki değerlendirme 

yapması gerekenler, siyasi eğilimlerine göre yorum yapabilmektedirler. 

Anayasa uygulayıcıları ve anayasayı yorumlaması gerekenlerin tarafsızlığı 

konusunda kamuoyunda ciddi şüphelerin bulunduğu bir ortamda, anayasada 

yoruma açık hükümlere geniş yer verilmesi halinde ‘anayasa krizleri’nin 

tekrar tekrar karşımıza çıkması muhtemeldir. Bununla birlikte, Anayasada 

bulunması dahi gerekmeyen bazı konulara ayrıntılı bir şekilde Anayasada 

yer verilmesiyle maddi anlamda anayasa özelliğini azaltan hükümlerden de 

uzak durulmalıdır. Ayrıca Anayasa metninin kazuistik olması, madde 

sayılarının çok ve ayrıntılı olmasının yanında cümlelerin de uzun olmasından 

kaynaklanmakdır. Buna en iyi örnek Anayasanın başlangıç metnidir.
25

 

II. KAVRAM VE ANLAM BİRLİĞİ BAĞLAMINDA 1982 

ANAYASASI 

Kavram birliği ve anlam bütünlüğü, hem hukuk düzeninin birliği ve 

bütünlüğü için hem de bir normatif metnin kendi bütünlüğü için gereklidir. 

Anayasalar da kurallar kademelenmesinin en üstünde yer aldığı için bu 

metinlerde kavram ve anlam bütünlüğü ayrıca öneme sahiptir. Zira 

anayasada yer alan kavramlar zaman zaman diğer mevzuat açısından 

referans olabilmektedir. Bir hukuki müessese hem anayasada hem de diğer 

mevzuatta düzenleniyorsa, diğer mevzuatın anayasanın kullandığı 

kavramları esas alarak şekillenmesi, normlar hiyerarşisinin de bir gereğidir. 

1982 Anayasasına kavram birliği açısından yaklaşıldığında, -öncelikle 

şunu belirtmemiz gerekir ki- bu Anayasanın birçok defa değişikliğe 

                                                                                                                                               
göre dengeli bir şekilde davranılması ve her iki tercihte de aşırıya kaçılmaması gerektiği 
cevabını vermiştir (Atar, Yavuz, Demokrasilerde Anayasal Değişimin Dinamikleri ve 
Anayasa Yapımı, Mimoza Yayınevi, Konya 2000, s. 194). 
25  Doktrinde hukuk dilinin temel özelliklerinden biri olarak uzun cümlelerin kurulması 
gösterilmiş ve bu durumun hukuk metinlerinin anlaşılırlığını düşürdüğü belirtilmiştir (bkz. 
İnce Özyıldırım, s. 98). 
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uğraması kavram ve anlam bütünlüğünü bozmuştur. Bununla birlikte, 

Anayasanın yürürlüğe girdiği anda yer alan ve kavram/anlam birliğine aykırı 

düzenlenen birçok madde ve kurum da vardır. Bu sorun ile ilgili belli başlı 

örnekleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

▪ Anayasanın 76. maddesinde milletvekili olabilme koşulları sayılmıştır. 

Maddede zimmet, dolandırıcılık, sahtecilik gibi bazı suçları işleyenlerin affa 

uğramış olsalar bile milletvekili olamayacağı ifade edilmiştir. Bu kapsamda, 

Anayasanın 88. maddesinde ise TBMM’nin genel ve özel af ilan etme 

yetkisine yer verilmiştir. Öncelikle Anayasanın 76. maddesi kendi içerisinde 

çelişkilerle doludur. Birincisi, maddede affa uğramış olunsa bile milletvekili 

olunamayacak suçlar suçta ve cezada kanunilik ilkesine aykırı şekilde 

tahdidi olarak sayılmamıştır.
26

 İkincisi bazı suçlardan affa uğrayanlar 

milletvekili olabilmektedir. Buna karşılık adedi belirli olmayan zimmet, 

ihtilas gibi bazı suçlardan hüküm giyenler ise affa uğramış olsalar bile 

milletvekili olamamaktadır. Örneğin daha üstün bir hukuki değeri ihlal eden 

kasten öldürme veya cinsel saldırı suçu işleyen bir hükümlü affa uğramışsa 

milletvekili olabilirken,
27

 nispeten daha hafif bir hukuki değerin ihlal edildiği 

hileli (dolanlı) iflas suçunu işleyen birisi, milletvekili olamamaktadır. 

Bunlara ek olarak, genel af cezayı tüm sonuçları ile kaldıran bir kurum 

olduğu halde
28

, Anayasada “affa uğramış olsalar dahi” ifadesine yer 

verilerek genel affın niteliğine aykırı bir durum ortaya çıkarılmıştır.
29

 

▪ Anayasanın 105. maddesi ile 125. maddesi arasındaki fark da 1982 

Anayasasının çelişkilerinden birisidir. Anayasanın 105. maddesinde 

Cumhurbaşkanının sorumluluğu ve sorumsuzluğu düzenlenmiştir. Maddenin 

                                                             
26  Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s. 173. 
27  Korunan hukuki değer, hareketin gerçekleşmesi ile ihlal edilen ve hukuk düzenince 
korunan manevi değerlerdir (Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku (Genel 
Hükümler), 2. Bası, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 148). Ayrıca haklı olarak Ünver, 
korunan hukuki değerler arasında önem derecesine göre bir hiyerarşi bulunduğunu 
belirtmiştir. (Ünver, Yener, Ceza Hukukuyla Korunması Amaçlanan Hukuksal Değer, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara 2003, s. 1060-1604).  Suçun konusu ile korunan hukuki değer farklı 
kavramlardır. Gerçekten de suçun konusu, suçun kanuni tanımında belirtilen hareketin 

üzerinde gerçekleştiği şey veya insanın maddi varlığı iken, korunan hukuk değer fiil ile ihlal 
edilen soyut değerlerdir. Örneğin adam öldürme suçunda suçun konusu, bir kişinin hayatı 
iken; bu fiilin suç olmasıyla korunan hukuki değer yaşama hakkıdır (Özgenç, İzzet, Türk 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 203-204). 
28  Özgenç, s. 759. 
29  Özgenç, s. 687; Bilir, Faruk, Türkiye’de Milletvekilliği ve Milletvekilliğinin Sona 
Ermesi, Nobel Yayınevi, Ankara 2001, 57. 
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birinci fıkrasında, Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler dışındaki 

bütün kararlarının ilgili bakan ve başbakanca imzalanacağına yer verilmiştir. 

Karşı-imza kuralı olarak da ifade edilen bu hükümde tek başına yapacağı 

işlemler ifadesinin neleri kapsadığı net olmadığı gibi, Anayasanın 125. 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına 

yapacağı işlemler … yargı denetimi dışındadır” hükmü ile  105. maddenin 

ikinci fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve 
emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine 

başvurulamaz” hükmünün aynı anlama gelip gelmediği tartışmalıdır.
30

 Eğer 

bu ki ifade aynı anlam kastıyla düzenlenmişse, hem Anayasada gereksiz 
tekrarlara yer verilmiştir hem de “tek başına yapacağı işlem” ibaresi ile 

“resen imzaladığı kararlar ve emirler” ibaresinin aynı anlama gelip 

gelmediği noktasında çelişki oluşturulmuştur. Fakat, bu iki ibare ve cümle 

farklı anlam kastıyla kullanılmışsa, o zaman doktrinin ve mahkemelerin 
“dürüst yorum ilkesi”

31
 etrafında bunları yorumlaması gerekmektedir. Bu tip, 

yorum gerektiren çelişkili ifadelerin 1982 Anayasası açısından yaygın bir 

sorun olduğu nazara alınırsa, Anayasanın uygulanmasında bir çok konuda 
ihtilaf çıkması olağan karşılanmalıdır. 

Aynı maddeye dair doktrinde çok tartışılan bir ifade ise, 

“Cumhurbaşkanının görevi ile ilgili suçlardan sadece ‘vatana ihanet’ ile 

sorumlu olduğu” hükmünde yer almaktadır. Bu hükümdeki “vatana ihanet” 

ifadesi, pratikte Yüce Divan sıfatı ile Anayasa Mahkemesinin önüne 

gelmediği halde teoride çok tartışılmıştır.
32

 Tartışmanın odak noktası, vatana 

ihanet suçunun ceza kanunlarında yer almaması nedeniyle bu suçu işlediği 

iddiasıyla cumhurbaşkanın yargılanıp yargılanamayacağı; ve eğer 

yargılanacaksa hangi fiillerin vatana ihanet suçunu oluşturduğu hususlarıdır.  

▪ Anayasanın 149. maddesinin üçüncü cümlesi anayasa mahkemesinin 
kaç üye ile toplanacağına yer vermiştir. Maddeye göre “Genel Kurul, 

Mahkeme Başkanının veya Başkanın belirleyeceği başkanvekilinin 

başkanlığında en az oniki üye ile toplanır”. Burada genel kurul başkan veya 

başkanın belirleyeceği başkanvekilinden ayrı, yani bunların haricinde mi on 
iki üye ile toplanacak; yoksa bunlardan birisi ile birlikte mi on iki üye ile 

                                                             
30  Bkz. tartışmalar için Gözler, Kemal, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, 

Bursa 2010, s. 324; Özbudun, s. 333. 
31  Bu ilke, “önce mahkemenin vereceği kararın bir uzlaşma, bir strateji veya siyasal uyuşma 
sonucunda değil, bir kurala, bir ilkeye dayanılarak alınması” anlamına gelmektedir (Turhan, 

Mehmet, “Anayasanın Hak Temelli Yorumu ve Anayasa Yargısı”, AÜSBFD, Sayı 3, C. 62, 
Y. 2007, s. 385; aynı yönde bkz. Metin, s. 207). 
32  Bkz. konuyla ilgili tartışmalar için Yanık, Murat, Yüce Divan, Derin Yayınları, İstanbul 
2008, s. 99-103. 
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toplanacaktır? Bu soruya doktrinde farklı cevaplar verilmiştir. Bu ifadeden 

Mahkeme’nin on üç üye ile toplanacağı sonucuna varanlar
33

 olduğu gibi, on 

iki üye ile toplanacağı sonucuna varmak da mümkündür. Çünkü maddedeki 

ifadeden “başkan ya da başkanın görevlendireceği bir başkan vekili dâhil on 
iki üye ile” toplanabileceği anlamı da çıkmaktadır. Daha 2010 yılında 

yapılan bu değişiklikte bile anlam kargaşası ve dolayısıyla yoruma tabi bir 

durum söz konusudur.  

▪ Anayasanın 148. maddesi ile 150. maddesi arasında açık bir çelişki 

söz konusudur. 148. maddenin ikinci fıkrasında kanunlarla ilgili “…şekil 

bakımından denetleme, Cumhurbaşkanınca veya Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyelerinin beşte biri tarafından istenebilir…” ifadesine karşılık, 150. 

maddenin birinci fıkrasında “Kanunların, …veya bunların belirli madde ve 

hükümlerinin şekil ve esas bakımından Anayasaya aykırılığı iddiasıyla 

Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açabilme hakkı, 

Cumhurbaşkanına, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile 

Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki 

üyelere aittir” ifadesi yer almaktadır. Maddenin birisinde şekil bakımından 

dava açmaya Cumhurbaşkanı ile TBMM’nin beşte biri yetkili iken, 

diğerinde bu kurumların yanında iktidar ve anamuhalefet partisi meclis 

grupları da yetkili olarak görülmüştür.
34

  

Görüldüğü üzere, 1982 Anayasasının bir çok maddesinde hem 
kullanılan kavramlar hem de hükümler itibariyle anlam çelişkileri, 

muğlaklığı ve anlatım bozuklukları mevcuttur. Dahası yukarıda belirtilen 

maddeler sadece örnek niteliğindedir.  

III. ANAYASANIN MUHATAPLARI BAĞLAMINDA 

ANLAŞILIRLIĞININ SEVİYESİ 

A. BELİRLİLİK İLKESİ AÇISINDAN 1982 ANAYASASI METNİ 

Bir metni anlamanın öncülleri arasında dil yer almaktadır. Gerçekten de 

bir kelimenin, cümlenin ya da paragrafın anlaşılması için öncelikle ilgili 

metnin dilinin kâfî derecede bilinmesi gerekir. Fakat bu tek başına yeterli 

değildir. Özellikle anayasa gibi önemli normatif metinlerin ifade tarzının da 

net, açık ve anlaşılır olması gerekir.  

                                                             
33  Gözler, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, s. 436. 
34  Teziç, bu maddelerin farklı yorumlara neden olabileceğini söylemiştir (Teziç, Erdoğan, 
Anayasa Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2009, s. 192); bkz. aynı yönde Köküsarı, İsmail, 
Anayasa Mahkemesi Kararlarının Türleri ve Nitelikleri, XII Levha Yayınevi, İstanbul 2009, s. 
89. 
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Hukuk devletinin en temel unsurlarından birisi hukuki güvenlik 

ilkesidir. Bu ilkenin unsurları arasında ise, hukuki istikrar ve hukuki 

öngörülebilirlik ilkelerinin yanında, “hukuki belirlilik” ilkesi de yer 

almaktadır. Hukuki belirliliğin iki veçhesi vardır. Birisi mahkeme 

kararlarının belirliliği, diğeri hukuk kurallarının belirliliğidir. Çalışmamız 

açısından önemli olan hukuk kurallarının belirliliğidir. Belirlilik ilkesi için 

ise öncelikle hukuk kurallarının duyurulması gereklidir. Bu işlem, Resmi 

Gazete’de ilan ya da tebligat yoluyla olmaktadır. Anayasalar da Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmektedir. Aynı şekilde anayasa 

değişiklikleri de Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Diğer yandan, hukuki 

belirlilik ilkesi, hukuk kuralının muhataplarınca anlaşılmasını da gerektirir.
35

 

Bir kuralın muhataplarınca anlaşılması ise, kuralın metninin açık, net, 

anlaşılır olması ve muğlâk ifadeler içermemesini gerektirir. Ayrıca 

maddelerde, madde başlıklarında kullanılan kelimeler, bağlaçlar, noktalama 

işaretlerinin yanında zamirler ve edatlar cümlenin tam manasının ortaya 

çıkarılmasında kullanılan temel araçlardır.   

B. ANAYASA METNİNDE KULLANILAN KİPLER VE ÖNEMİ 

1982 Anayasasının metninden bağımsız olarak hareket edersek, bir 

cümlenin yükleminde kullanılan kipler o cümlenin muhataplarının nasıl 

davranması gerektiğini ve bu davranışı gerçekleştirmesinin görev mi yetki 

mi olduğunu tespit etmede önemlidir. Bunun yanında hukuk teorisinde, 

hukuk kurallarının emredici, yetki verici, tanımlayıcı, tamamlayıcı ve 

yorumlayıcı kurallar şeklinde türlere ayrıldığı kabul edilmektedir.
36

 Gerek 

dilin yapısından, gerekse hukuk kurallarına yönelik bu ayrımdan hareketle 

bir hukuk metninin muhataplarından ne istediğini ve ne oranda istediğini 

tespit edebiliriz.  

                                                             
35  Fuller’in, hukukun iç ahlakiliği olarak gördüğü şekli koşullardan birisi de hukuki belirlilik 
(legal clarity) ilkesidir. Fuller, yasama işlemlerinin muğlaklıktan uzak, açık ve anlaşılır 
olmasını vurgular; fakat belirliliğin mutlak manada gerçekleşemeyeceğini de belirterek bazen 

genel kaidelerin kullanılması gerektiğini ileri sürer. (Aktaş, Sururi, Prosedürel Doğal Hukuk; 
Lon L. Fuller’in Hukuk Kavramı, XII Levha Yayınları, İstanbul 2011, s. 24-25). Bkz. aynı 
yönde Köküsarı, İsmail, “Hukuk Devletinde Bireyin Hukuki Güvenliği ve Önemi”, Kazancı 
Hakemli Hukuk Dergisi, Sayı 51-52, 2008, Y. s. 11 ve 18; Sözer, Ali Nazım, Hukukta 
Yöntem Bilim, Beta Yayınları, İstanbul 2011, s. 20. 
36  Güriz, Adnan, Hukuk Başlangıcı, Siyasal Kitabevi, Ankara 2005, s. 20-23; Gözler, 

Kemal, Hukuka Giriş, Ekin Kitabevi, Bursa 2007, s. 186. 



 

 

523 

1982 Anayasası metnine bakıldığında, özellikle geniş zamanın haber ve 

emir kipinde ifade edilen emredici ve tamamlayıcı kuralların yer aldığı 

görülür.
37

 Bir anayasa metni için de böyle bir durum olağan karşılanmalıdır. 

Bir örnekle açıklamak gerekirse, Anayasanın 11. maddesinin son fıkrasında 

“kanunlar Anayasaya aykırı olamaz” hükmü yer almaktadır. Emir kipiyle 

ifade edilen bu hüküm, hukuk teorisi açısından “emredici bir kural”dır.
38

 

Bunun yanında, Anayasanın 78. maddesinin ilk fıkrasındaki “savaş 

sebebiyle yeni seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, Türkiye Büyük 

Millet Meclisi, seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verebilir” 

hükmü ise, yeterlilik kipinin kullanıldığı
39

 yetki verici bir kuraldır. Diğer bir 

deyişle, seçimlerin ertelenmesine karar verme yetkisini elinde bulunduran 

kurum (TBMM) bu yetkiyi kullanıp kullanmama bakımından irade 

serbestîsine sahiptir. Savaş hali söz konusu olsa bile, TBMM ertelemeye 

karar vermeyebilir.  Ayrıca haber kipinde yazılmış olmakla birlikte, 

Anayasadaki birçok kuralın emir niteliğini taşıdığını görürüz. Örneğin 

Anayasanın birçok maddesinde olduğu gibi 80. maddesinde de “Türkiye 

Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri 

değil, bütün Milleti temsil ederler” hükmü, geniş zamanla yapılan haber 

kipiyle ifade edilmiştir. Fakat bu hüküm de yine emredici bir kuraldır. Bizim 

de katıldığımız bir görüşe göre davranış düzenleme işlevini gören hukuk 

normlarının emir kipinde veya haber kipinde yazılmış olmasının bir farkı 

yoktur. Her halükarda bu tür normlar emredicilik vasfını taşırlar.
40

 Gözler 

de, anayasa metinlerinin hangi kip kullanırsa kullanılsın, her halde, normatif 

                                                             
37  Örneğin doktrinde Gözler, 1982 Anayasasının Başlangıç Kısmının bildirici (haber) 

kipiyle ifade edildiğini ve buna rağmen olanı değil, olması gerekeni ifade ettiğini belirtmiştir. 
Yazar, bu argümanını Anayasanın başlangıcında “‘Türk vatandaşlarının millî sevinç ve 
kederde, millî varlığa karsı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü 
tecellisinde ortak olduğu’ yazılmıştır. Bildiri kipinde bir cümle de olsa, bu cümleyle ‘olan’ bir 
şey değil, tersine ‘olması gereken’ bir şey ifade edilmektedir. Aslında burada anayasa 
koyucu, ‘Türk vatandaşları sevinç ve kederde, nimet ve külfette ortak olmalıdır’ demek 
istemektedir” şeklindeki örneğiyle de desteklemiştir. (Gözler, Anayasa Hukukunun 
Metodolojisi, s. 88). 
38  Bkz. aynı yönde örnekler için Gözler, Hukuka Giriş, s. 186; Güriz, Hukuk Başlangıcı, s. 

20. Ayrıca konuyla ilgili doktora çalışması yapan Aslan Demir, “Burada sigara içilmez” 
kuralının geniş zamanın emir kipi olduğunu vurgulamıştır (Aslan Demir, Zeynep, Türkçe’de 
İsteme Kipliği, Grafiker Yayınları, Ankara 2008, s. 72-74). 
39  İnce Özyıldırım, çalışmasında yeterlilik (gücüllük) kipine Medeni Kanundaki“karı 
kocadan herbiri, diğerinin zina etmesi sebebiyle boşanma davasında bulunabilir” hükmünü 
örnek göstermiştir. (İnce Özyıldırım, s. 105). 
40  Güriz, Adnan, Hukuk Felsefesi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2009, s. 119. 
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nitelik taşıdığını ileri sürmüştür. Yazar, ayrıca, anayasada belirtmeli
41

 ve 

bildirmeli
42

 değil, yaptırmalı
43

 önermelerin kullanılabileceğini ifade 

etmiştir.
44

 

Konuyla ilgili diğer bir husus da, Anayasa metninde yaygın bir şekilde 

edilgen cümlelerin kullanılmasıdır. Aslında hukuk dilinin normatif olmasının 

bir neticesi olan edilgen yapılı cümleler, özneden ziyade yapılan eyleme 

önem verildiğini göstermektedir.
45

 

Kanaatimizce, anayasal metinlerde kullanılan kiplere dikkat edilmelidir. 
Şu örnekle bunun önemini izah edebiliriz: Anayasanın 69. maddesinin 

üçüncü fıkrasında “Meclis Başkanı da doğrudan doğruya veya üyelerin 

beşte birinin yazılı istemi üzerine, Meclisi toplantıya çağırır” hükmünde 

hem Meclis Başkanının kendisinin doğrudan hem de üyelerin talebiyle 
Meclisi toplantıya davet etmesi, “çağırır” fiiline bağlanmıştır. Burada şöyle 

bir sonuç ortaya çıkmaktadır: Meclis Başkanı hem üyelerin talebi halinde 

hem de bizzat kendisi Meclisi toplantıya çağırmak zorundadır. Oysaki 
kendisinin doğrudan toplantıya çağırma yetkisi zorunluluk değil, yetki ifade 

eden bir kiple (e-bilir) ifade edilmeliydi. 

C. ANAYASANIN YÜRÜRLÜK MÜDDETİ BAĞLAMINDA 

KELİME ANLAMLARININ DEĞİŞKENLİĞİ SORUNU 

Bir hukuk kuralının (metninin) ilk muhatapları, o metnin oluşturulduğu 

zamanda yaşayan kimselerdir. Bu nedenle, kurallar (metinler) 

oluşturulurken, hem kuralı oluşturanların hem de ilk muhataplarının dil ve 
anlam tasavvuru metne yansıtılmak durumundadır. Bununla birlikte özellikle 

kanunlar ve anayasalar gibi uzun yıllar yürürlükte kalacak olan metinlerin 

dilinin ve anlamının zamanla eskimesi ve değişime uğraması doğaldır.
46

 Bu 
tip metinler uygulanırken ve okunurken ilk ortaya çıkış zamanı ile ilk 

muhataplarının tasavvuru da dikkate alınmalıdır. Böyle bir şeyin yapılması 

dilbilim ve anlambilimden ziyade artık yorumbilimin (hermenötik) ve hukuk 

teorisinde tarihsel yorumun konusu olmaktadır. 

                                                             
41  Özellikle sanat dilinde kullanılan ve bir yargı/değer içeriğine sahip olan önermelerdir 
(Gözler, Kemal, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, Ekin Kitabevi, Bursa 1999, s. 20-21). 
42  İnanç, tahmin ve bilgilerimizi iletmek için özellikle bilim dilinde kullanılan önermelerdir 

(Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, s. 20). 
43  İnsan davranışlarını etkilemek için normatif dilde kullanılan önermelerdir (Gözler, 
Anayasa Hukukunun Metodolojisi, s. 20-21). 
44  Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, s. 20-21. 
45  Bkz. aynı yönde açıklama ve örnekler için İnce Özyıldırım, s. 101. 
46  Doktrinde Işıktaç, siyasal kırılmaların yaşandığı ve toplumun hızlı değiştiği ülkemiz 
açısından dil-hukuk ilişkisinin çatışma düzeyine vardığını belirtmektedir (Işıktaç, s. 27). 
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Her dilde olduğu gibi, Türkçede de kelimelerin anlamlarının zamanla 

değişim göstermesi veya anlaşılamaması söz konusudur. Cumhuriyetin 

kuruluşundaki bir edebi eseri anlamakta zorlanılması veya günümüzden elli 

yıl önceki bir hukuki metnin neredeyse hiç anlaşılamaz hale gelmesi bu 
durumun en iyi işaretlerindendir. Şu da bir gerçektir ki, özellikle Arapça ve 

Farsça kelimelerin dilden çıkarılması çabalarının da bir neticesi olarak, 

hukuk dili farklı bir değişim süreci yaşamıştır.  

Konumuz açısından bir anayasa metninin yürürlükte kalacağı süre, 

dildeki kelimelerin eskimesi, değişime uğraması gibi nedenlerle o metnin 

anlaşılamaz hale gelmesinde, en temel etkenlerdendir. Bir anayasanın çok 
kısa sürelerde ilga edilmesi ve değiştirilmesinin, modern ve demokratik 

anayasacılık anlayışı ve hukuki istikrar ilkesi ile bağdaşmadığı genel bir 

kanaattir. Bu kanaate, günümüz demokrasilerinde benimsenen anayasa 

modelinin katı anayasa olduğu da eklenirse
47

, olağan koşullarda, yeni bir 
anayasanın bir asra yakın yürürlükte kalması mümkündür. Bu durumda, 

hukukun kendine has terminolojisi bir yana bırakılırsa, dilin kelimelerinin 

değişmesi ve eskimesi de anayasa metninin anlaşılırlılığını azaltacaktır. 
Fakat böyle bir dezavantaj makul aralıklarla yapılan anayasa değişikliği 

yoluyla giderilebilir.  

Örneğin 1924 Anayasası döneminde çok fazla bir süre geçmemesine 

rağmen dil devrimi sebebiyle Anayasa metninin Türkçeleştirilmesi yoluna 

gidilmiştir. 

Sonuç olarak, dilin olağan değişkenliği dışında bir anayasanın bir asır 

veya daha fazla süre sonra anlaşılırlığını azaltacak bir etken söz konusu 

olmamalıdır. Bu da hem Tükçeye yerleşmiş kelimeleri tercih etmekle, hem 

de “çok anlamlı” ve “yan anlamlı” kelimeleri mümkün olduğunca az 

kullanmakla olur. Yoksa, dilin olağan değişkenliği ve hukuk terminolojisinin 

farklılığı nedeniyle meydana gelecek bir anlaşılırlık sorunu normaldir.  

IV. ANAYASANIN SİSTEMATİĞİ İLE İLGİLİ SORUNLAR 

A. ANAYASANIN GENEL SİSTEMATİĞİ 

Anayasanın sistematiği denilince akla ilk olarak, bölümlerin ve 

maddelerin konu itibariyle sıralanışı gelmektedir. 1982 Anayasası 

“Başlangıç”tan sonra “Birinci Kısım” başlığı altında “Genel Esaslar”a yer 

                                                             
47  Wheare, modern anayasaların çoğunun (Yeni Zelanda hariç) katı anayasa modelini 
benimsediğini ileri sürmüştür (Wheare, Kenneth C., Modern Anayasalar (Çev. Mehmet 
Turhan), Değişim Yayınları, Ankara 1985, s. 109). 
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vermiştir. Bu Kısımda, devletin temel niteliklerine ve başkent, bayrak, resmi 

dil gibi değiştirilemez maddelere yer vermiştir. Anayasanın İkinci Kısmında 

ise, temel hak ve hürriyetler düzenlenerek, anayasalarda bulunması gereken 

diğer devlet organları temel hak ve hürriyetlerden sonra düzenlenmiştir. 

Anayasada temel hak ve hürriyetlerin sınırlanmasının ve ölçütlerinin, temel 

hak ve hürriyetlerden önce yer alması eleştirilerek, öncelikle temel hak ve 

hürriyetlerin yer almasının “özgürlük kural, sınırlama istisna” ilkesinin de 

bir gereği olduğu vurgulanmıştır.
48

 Temel hak ve hürriyetlerden sonra, 

“Üçüncü Kısım”da Cumhuriyetin Temel Organları başlığıyla yasama, 

yürütme ve yargı organları düzenlenmiştir.  

Bir kurumun Anayasadaki yeri ona verilen önemi gösterdiği gibi, o 

kurumun niteliği ve yapılan sınıflandırmada hangi devlet organına dahil 

olacağı, hangi kurumlarla birlikte anılacağı hakkında da fikir verir. Mesela 

YSK’nın ve Sayıştay’ın yargı organı olup olmadığı sorununa yönelik 

tartışmalarda, bu kurumların yargıya dahil olduğu yada olmadığı yönündeki 

görüşlerin, Anayasa’da düzenlenmiş oldukları bölüm esas alınarak ileri 

sürüldüğü görülmektedir.
49

  

Başka bir örnek vermek gerekirse, Anayasada düzenlenen bazı temel 

hak ve hürriyetlerin kendi niteliğine aykırı hak kategorisi içerisinde yer 

alması, pratikte o hakka yapılan müdahaleyi kolaylaştırabilmektedir.
50

 Bu 

manada, Anayasada “sosyal ve ekonomik haklar” kategorisi altında yer 

verilen “sendika kurma hakkı” ile “grev ve lokavt hakkı”, aslında negatif 

statü haklarından
51

 olduğu için, kişi hakları ve hürriyetleri altında 

düzenlenmeliydi.
52

  

                                                             
48  Hakyemez, Yusuf Şevki, Yeni Anayasada İnsan Haklarının Genel Rejimi (Edt. Murat 
Yılmaz-Yusuf Tekin), SDE Raporu, Eylül 2011, s. 17-18. (internet erişimi 
http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Insan%20Haklarinin %20Genel%20Rejimi.pdf, 
08.11.2011). 
49  Bkz. bu konuda Gönenç, Levent, Türkiye’de Seçim Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları, 
Adalet Yayınevi, Ankara 2008, s. 43 vd. 
50  Bulut, Nihat, Sanayi Devriminden Küreselleşmeye Sosyal Haklar, XII Levha Yayınevi, 
İstanbul 2009, s. 198. 
51   Bir hakka devletin müdahale etmemesi ve dokunmaması gerekiyorsa negatif statü hakkı 
söz konusudur. Bu haklar bireyi devlete karşı koruyan haklardır (Eren, Abdurrahman, 
Türkiye’de İnsan Haklarının Korunması; Uluslararası Koruma Mekanizmaları ve Ulusal İnsan 
Hakları Kurumlarının Rolü, Turhan Kitabevi, Ankara 2007, s. 46-47. Bu kapsamda sendika 
kurma hakkı ile grev ve lokavt hakkı devletin müdahale etmemesi gereken haklardandır. 
52  Bulut, s. 38; bkz. aynı yönde Erdoğan, Mustafa, Anayasa Hukuku, Orion Yayınevi, 
Ankara 2007, s. 207. 

http://www.sde.org.tr/userfiles/file/Insan%20Haklarinin%20%20Genel%20Rejimi.pdf
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Anayasanın genel sistematiği ile ilgili bir sorun da, olağan kanun 

hükmünde kararnameler ile olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde 

kararnamelerin düzenleme yerindeki farklılık ve yanlışlıktır. 1982 

Anayasası, olağan kanun hükmünde kararnameleri Meclisin görev ve 

yetkileri anabaşlığı altındaki 91. maddede düzenlemiştir. Madde, temel 

olarak Meclisin Bakanlar Kuruluna kanun hükmünde kararname çıkarma 

yetkisi vermesini düzenlemektedir. Fakat böyle bir yetkinin varlığı ve yetki 

kanunun niteliklerinin yanında, olağan kanun hükmünde kararnamelerin 

yetki, usul, şekil ve süreye ilişkin ayrıntıları da bu maddede düzenlenmiştir. 

Buna karşılık olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler ise, Bakanlar 

Kurulu anabaşlığı altında Anayasanın 121. maddesinde düzenlenmiştir. 

Aslında konusal bütünlük açısından olağan ve olağanüstü hal kanun 

hükmünde kararnamelerinin aynı başlık altında düzenlenmesi gerekirdi. 

Ayrıca işlemin yetki unsuru düşünüldüğünde anayasal bütünlük ve tutarlılık 

açısından Bakanlar Kurulu (ve dolayısıyla Yürütme) anabaşlığı altında 

düzenlenmesi yerinde olacaktı. 

Anayasada yer alan bu tür sistematik tercih hatalarına ilişkin örnekleri 

artırmak mümkündür. Bu nedenlerle, yeni bir anayasa yapılırken, hangi 

anayasal kurumların hangi bölüm ya da kısımda yer alacağına ilişkin de titiz 

bir çalışma yapılması gerekmektedir. 

B. ANAYASANIN MADDE SİSTEMATİĞİ 

1982 Anayasasında 1961 Anayasası metnine paralel olarak önce Roma 

rakamları ile madde başlıkları yazılmıştır. Madde başlığının hemen altında 

büyük harflerle (örneğin “MADDE 15” şeklinde) madde numarası 

belirtilmiştir. Madde numarasının devamında maddenin ilk fıkrasına yer 

verilmiştir. Maddede düzenlenmesi gereken başka fıkralar varsa, onlar da 

yeni bir paragraf açılarak düzenlenmiştir. 

Öncelikle maddelerin düzenlenişi ile ilgili sorunlara değinmek 

istiyoruz. Bütün düzenleyici işlemlerde her madde için kural olarak aynı 

sistematiği izlemek gerekir. Daha açık bir deyişle, bir maddeyi düzenlerken 

önce maddenin konusu ile ilgili genel kaideden bahsedilir. Örneğin 

Anayasada eğitim hakkının düzenlendiği maddede, “herkes eğitim öğrenim 

hakkına sahiptir” şeklinde bir genel kaide maddenin ilk fıkrası olabilir. 

Bunun sonrasında, varsa genel kurala dair istisnalara yer verilmelidir. Çünkü 

aslolan özgürlüktür, sınırlama istisnadır. Bu doğrultuda,  eğitim hakkının 
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sınırlandırma sebeplerine istisnai bir hüküm olarak genel kuraldan sonra yer 

verilmelidir. Diğer yandan maddede ayrıntılı konuların kanunla 

düzenleneceği hususu da, anayasanın genelinde, maddelerin en son 

fıkrasında yer almalıdır. Fakat 1982 Anayasasının birçok maddesinde 

maddenin ortasında veya başlarında ilgili konunun ayrıntılarının kanunla 

düzenleneceği belirtilmektedir. Örneğin, öğrenim hakkının kapsamının 

kanunla düzenleneceğine maddenin daha ikinci fıkrasında yer verilmiş ve 

devamında birçok konuya yer verilmiştir.  

Ayrıca madde sayısını azaltmak gayesiyle ilgili ilgisiz her konu tek 

maddede düzenlenmeye çalışılmamalıdır. Yine eğitim-öğrenim hakkından 

hareketle bir örnek vermek gerekirse, din eğitimi ve öğrenimi hakkının 

içeriği, Anayasanın 24. maddesinde “din ve vicdan hürriyeti” başlığı altında 

düzenlenmiştir. Oysa, bu konu eğitim ve öğrenim hakkını düzenleyen 42. 

maddede düzenlense daha bütüncül olacaktır. Yine 149. maddenin 

sistematiğinde de sorun vardır. Zira maddenin beşinci fıkrasında “Anayasa 

Mahkemesinin kuruluşu, Genel Kurul ve bölümlerin yargılama usulleri, 

Başkan, başkanvekilleri ve üyelerin disiplin işleri kanunla… düzenlenir” 

hükmünden sonra, son fıkrada yüce divan, siyasi parti kapatma davaları ve 

bireysel başvuru yargılama usulleri düzenlenmiştir. Bu da Anayasanın 

madde sistematiği ile uyumlu değildir.  

Maddeler mümkün olduğunca net ifade edilmeli ve gereksiz tekrarlara 

yer verilmemelidir.
53

 Örneğin eğitim hakkının düzenlendiği 42. maddenin 

sekizinci fıkrasındaki “eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, 

öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili faaliyetler yürütülür” hükmü buna 

örnek gösterilebilir. Diğer yandan maddenin dördüncü fıkrasındaki “eğitim 

öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat borcunu ortadan kaldırmaz” hükmü 

zaten Anayasanın bağlayıcılığının ve üstünlüğünün; hatta temel hakların 

kötüye kullanılması yasağının bir gereğidir. Yine aynı maddenin yedinci 

fıkrasında yer alan “devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin, 

öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli 

                                                             
53  1961 Anayasasının bazı maddelerini incelemeye tabi tutan Aksoy, bu maddelerde 
“tarafından” kelimesi yerine “eliyle” kelimesinin veya “-ce/ca” ekinin kullanılmasının 
dilimizin gelişimini destekleyeceğini vurgulamıştır (Aksoy, Ömer Asım, Dil Yanlışları, 
İnkılap Kitabevi, İstanbul 2008, s. 316-318. Ayrıca bu tip Türkçe kelimelerin kullanımının 
metni daha akıcı kıldığını söyleyebiliriz. 
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yardımları yapar” hükmü ise maddede yer almasa bile sosyal devletin bir 

gereğidir.
54

  

Anayasa sistematiğindeki bir başka sorun da maddenin içerisinde bent 

ya da fıkra numaralandırması yapılmamış olmasıdır. Mesela yukarıda 

üzerinde durduğumuz eğitim hakkının sekizinci fıkrasını bulabilmek için tek 
tek fıkraları saymak gerekmiştir. Oysaki fıkralara numaralandırma yapılmış 

olsaydı, böyle bir külfetle karşılaşılmayacağı gibi çeşitli karışıklıklar da 

önlenmiş olacaktı. Konuyla ilgili olarak Anayasada daha birçok örnek yer 
almaktadır. Hatta bazı maddelerdeki fıkraların sayısının on iki veya on üçü 

bulduğu görülmektedir.
55

 Bu da Anayasadan faydalanmak isteyen öğretim 

elemanları ve diğer uygulayıcıların madde fıkralarını tek tek ezberlemesini 
veya her lazım olduğunda parmak hesabı ile saymasını gerektirmektedir. 

Yukarıda sadece bir kaç örnek üzerinde durulmuştur. Aslında, 

Anayasadaki bu sorun geneline yayılmış bir sorundur.  

V. ANAYASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN METNE 

NASIL İŞLENECEĞİ SORUNU 

Bir hukuk kuralının zaman içerisinde değiştirilmesi veya ona eklemeler 

yapılması olağan bir olgudur. Bu çerçevede, anayasalar da birer hukuk 

kuralıdır ve sosyo-politik ve kültürel gelişmelere paralel olarak değişikliğe 

uğraması doğaldır. Fakat belirtmek gerekir ki hem anayasaların katı olması 
(değiştirilmesinin daha zor olması) hem de çerçeve nitelikte olması (genel 

kaidelere yer vermesi) nedeniyle, anayasalar diğer kurallara nazaran daha 

uzun aralıklarla değiştirilmektedir.
56

  

                                                             
54  Danışma Meclisi Tasarısında 42. maddede bu fıkraya benzer bir şekilde “Devlet, okur - 

yazarlığı yaygınlaştırmak için gerekli tedbirleri alır” fıkrası da yer almaktaydı. Fakat Milli 
Güvenlik Konseyi bu fıkrayı uygulamaya ilişkin bir husus olarak görmüş ve maddeden 
çıkarmıştır (s. 71 ve 114). Hatta maddelerin MGK’da görüşülmesi esnasında MGK üyesi 
Muzaffer Başkaynak, bu hükmün zaten sosyal devletin bir gereği olduğunu söylemiş ve 
gereksiz olduğunu ifade etmiştir, Milli Güvenlik Konseyi Tutanakları, Birleşim 118, MGK 
Sıra Sayısı 450, s. 18, http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c007/ 
mgk_01007118.pdf, erişim 05.11.2011) Aynı şekilde, Danışma Meclisi’nin Anayasa 
Tasarısının 187. maddesi olarak düzenlenen “Denizciliğin ve Havacılığın Geliştirilmesi”ne 
yönelik düzenleme “Anayasada belli konular için özel hüküm getirilmesi, aynı derecede 

önemli diğer konular için bu nitelikte özel hüküm getirilmemesi yanlış yorumlara neden 
olabileceğinden” Milli Güvenlik Konseyi tarafından Anayasa Taslağından çıkarılmıştır. 
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c007/mgk_01007118 .pdf, erişim 
05.11.2011, s. 90-91). 
55  Bkz. 1982 Anayasasının 159. maddesi ve 38. maddesi. 
56  Amerika’da orjinalizm (asıl metne bağlı kalma=originalism) görüşüne karşılık, 
anayasanın zor değişen bir metin olması nedeniyle yaşayan anayasacılık (living 

http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c007/mgk_01007118.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c007/mgk_01007118.pdf
http://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c007/mgk_01007118.pdf
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1982 Anayasasında yapılan değişiklikler, eklemeler, ilgalar ve Anayasa 

Mahkemesince yapılan iptaller, ilgili fıkranın veya maddenin başına 

“değişik: tarih-kanun sayısı/maddesi” şeklinde veya “ek fıkra: tarih-kanun 

sayısı/maddesi” ya da “mülga: tarih-kanun sayısı/maddesi” veyahut da 

“iptal: Anayasa Mahkemesinin … tarihli ve E.: …, K.: … sayılı kararı” 

şeklinde bir ibare eklenerek belirtilmektedir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi bir 

maddedeki bir veya birkaç kelimeyi iptal etmişse, bu durum dipnotla metin 

altında gösterilmektedir. 

Bu konu ile ilgili birkaç sorun vardır. Bunlardan birincisi, Anayasa 

Mahkemesince iptal edilen bir maddenin veya Meclis tarafından ilga edilen 

bir fıkranın yerinde herhangi bir ifadenin yer alıp almayacağı sorunudur. 

İkincisi, tali kurucu iktidar tarafından yapılan değişikliklerde “ek fıkra” 

düzenlemesinin nasıl yapılacağıdır. Daha ayrıntılı ifadeyle, iptal veya ilga 

hallerinde ilgili fıkra, bir fıkra olarak sayılacak mı, yoksa o fıkra yok farz 

edilerek sonraki fıkraların numarası ona göre mi belirlenecektir? Diğer 

yandan maddenin ortasına fıkra eklenmesi durumunda, sonraki fıkraların 

fıkra numarası değişeceği için uygulamada yaşanacak karmaşa nasıl 

çözülecektir? Hem birinci sorunda atıf kargaşasının yaşanmaması için
57

 hem 

de ikinci sorun olan “ek fıkra” düzenlemesinde, sorunun çözülmesi için en 

iyi yöntem fıkra numarası kullanılmasıdır. Bu gibi hallerde, mahkeme 

uygulamalarında veya doktrindeki çalışmalarda ilgili maddeye yapılan 

atıflardaki fıkranın değişmesi nedeniyle anayasayı uygulama, yorumlama, 

öğrenme ve öğretme durumunda olanlar için karmaşaya yol açabilmektedir. 

Daha iyi anlaşılması için bir örnek olarak, Anayasanın 42. maddesinin 

yedinci fıkrası yerine geçmek üzere bir “ek fıkra” eklendiğini varsayalım. 

Bu durumda, bu fıkradan sonra gelen hükümlerin fıkra numarası da değişmiş 

olmaktadır. Böylece, ek fıkradan sonraki fıkralara mahkeme kararlarında 

veya doktrinde yapılan atıflar bakımından anlam kargaşasına neden olacak 

bir hal ortaya çıkmaktadır.  

                                                                                                                                               
constitutonalism) görüşü ileri sürülmüştür. Bu ikinci görüş,  temel olarak siyasal anlayışlar ile 

mahkemeler arasındaki etkileşimin nasıl bir anayasal değişim doğurduğunu, bu etkileşimin 
niçin ve hangi oranda demokratik meşruiyete sahip olduğunu açıklar. (Balkin, Jack M., 
“Framework Originalism and The Living Constitution”, Northwestern University Law 
Review, Vol. 103:549, Y. 2009, p. 550. 
57  Bu gibi hallerde atıf kargaşası, iptal veya ilga edilen maddenin bir fıkra numarası olarak 
sayılıp sayılmayacağı ile ilgilidir. Zira her iki durumda da sonraki fıkraların numaraları 
değişebilecektir. 



 

 

531 

Yukarıda açıklanan nedenlerle, yeni anayasa yapımında, fıkralar harf 

veya rakamla numaralandırılmalıdır ve anayasaya yapılacak eklemeler en 

son fıkra olarak ya da ilgili fıkranın bir cümlesi olarak yapılmalıdır. Ancak 

bir cümle olarak eklenmesi uygun olmayan, sistematik olarak da ayrı bir 

fıkra olarak düzenlenmesi gereken eklemeler için farklı bir formül 

düşünülebilir. Örneğin bir maddenin 3. fıkrasından sonra bir ek fıkra 

getirilecekse bu fıkraya 3-A gibi bir numara verilebilir.  

VI. GEÇİCİ MADDELERİN YERİ VE DÜZENLENİŞİNE BAKIŞ 

Eski dilde “muvakkat” olarak ifade edilen “geçici” kelimesi “çok 

sürmeyen, kısa ve belli bir süre için olan” anlamına gelmektedir.
58

 

Bu kapsamda, gerek 1961 Anayasasındaki gerekse 1982 

Anayasasındaki geçici maddelere bakıldığında, geçici madde şeklinde 

düzenleme yapılmasının temel gayesi ortaya çıkmaktadır. Zira 1961 

Anayasasındaki geçici hükümlerde Anayasa Mahkemesi, çift meclis vb. yeni 

kurulan kurumlara ilişkin maddelerin o konudaki hazırlıklar tamamlandıktan 

sonra yürürlüğe gireceği ve bunlar hakkındaki düzenlemeler çıkarılıncaya 

kadar var olan kuralların uygulanacağı (örneğin geçici madde 3: meclis 

içtüzüğü) hükmü yer almaktadır. Aynı şekilde 1982 Anayasasının geçici 

maddelerinde de, genellikle yeni kurulan kurumlara dair düzenlemeler yer 

almaktadır. Bunlardan hareketle, geçici maddelerin genel olarak geçici 

hususların düzenlenmesinde kullanıldığı görülmektedir. Fakat hem 1961 

hem de 1982 Anayasasında geçici madde olmakla birlikte sürekli olarak 

uygulanan maddeler olmuştur. Daha da önemlisi, 1982 Anayasası açısından 

darbe dönemlerinde yapılan bazı işlem ve kanunların yargı denetimi dışında 

tutulmasıdır. 1982 Anayasasının 2010 yılında ilga edilen geçici 15. 

maddesinin birinci ve ikinci fıkrasına göre Milli Güvenlik Konseyinin, bu 

dönemdeki hükümetlerin ve Danışma Meclisinin işlemlerinden ve bu 

işlemler doğrultusunda işlem yapanların herhangi bir şekilde sorumlu 

olmayacağı hükmü ile
59

; 2001 yılında ilga edilen son fıkrasındaki 1980 

yılından ilk genel seçimlerden sonra TBMM Başkanlık Divanı 

oluşturuluncaya kadar çıkarılacak olan kanun ve KHK’lara karşı yargı 

yoluna gidilemeyeceği hükmü
60

 ilga edilene kadar sürekli olarak 

                                                             
58  Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük, “geçici” terimsel araması, 
http://tdkterim.gov.tr/bts/, erişim 10.11.2011. 
59  Resmi Gazete, Sayı 24556 Mükerrer, Tarih 17.10.2001. 
60  Resmi Gazete, Sayı 27580, Tarih 13.05.2010. 
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uygulanmıştır.
61

 Bu durum, darbeyi yapanların geçici madde kurumunu 

suiistimal ederek kendilerini koruma altına aldıklarını gösterdiği gibi, geçici 

hükümleri sürekli olarak uygulayan, en azından varlığı karşısında sessiz 

kalıp değiştirme girişiminde bulunmayan sonraki uygulayıcıların hukuk 

devleti anlayışını da ortaya koymaktadır. 

Anayasanın 175, 176 ve 177. maddesinin geçici maddelerden sonra yer 

alması da Anayasanın genel bir sistematik sorunudur. Çünkü, hem yıllarca 

yapılan değişiklikler nedeniyle eklenen yeni geçici maddeler çok fazla 

olduğu için bu maddelerin bir önceki madde ile arası iyice açılmış olmakta 

hem de pratik açıdan yararlanmak zorlaşmaktadır. 

Yukarıda bahsedilen konulara göz atıldığında geçici madde 

düzenlemesinden tümüyle vazgeçilebilmesinin mümkün olmadığı ortaya 

çıkmaktadır.
62

 Acaba geçici maddeler için ayrı bir yürürlük süresi tespit 

edilebilir mi? Örneğin “geçici maddeler şu tarihten itibaren yürürlükten 

kalkar” şeklinde bir ifade eklemek mümkün müdür? Aslında bütçe 

kanunlarında olduğu gibi geçici maddeler de özü itibariyle uygulanmakla 

hükmünü ifa eden maddelerdir. Fakat özellikle yukarıda bahsettiğimiz 

şekilde suiistimalleri engellemek amacıyla böyle bir süre konabilir. Ayrıca 

sivil kurucu iktidarların yaptığı anayasalarda zaten “sürekli” 

uygulanabilecek geçici hükümlere yer verilmemesi gerekir. 

SONUÇ 

Modernite, hukukta pozitivizmin yükseldiği bir dönem olduğu için 

hukuk kurallarının kesinliği ve açıklığı en önemli hukuki kavramlardan birisi 

olmuştu. Bu dönem hukuk teorisyenleri pozitivizm kaynaklı olarak hukuk 

metinlerinin diline daha fazla önem vermişlerdir. Postmodernite’ye 

gelindiğinde, hukukun kuralcı yapısına ve pozitivizme şüpheyle bakılmaya 

başlanılmış ve eleştirel hukuk çalışmaları, feminist hukuk teorisi gibi teoriler 

ortaya çıkmıştır.
63

 

                                                             
61  Köküsarı, İsmail, “Hak Arama Özgürlüğü ve 2010 Anayasa Değişikleri”, Gazi ÜHFD, 
Sayı 1, C. 15, Y. 2011, s. 191-192. 
62  Bkz. kanunlar açısından geçici ve ek madde düzenlemesi için Tank, Mehmet, “Meclisin 
Kanun Yapma Usulü ve Düzenleyici Etki Analizi”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 6, 
Y. 2011, s. 156-157. 
63  Yüksel, Mehmet, Modernite Postmodernite ve Hukuk, Siyasal Kitabevi, Ankara 2004, s. 
78, 193-195, 205, 211. 
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Kanaatimizce, belirli bir aşamaya kadar modern dönemin anlayışına 

bağlı kalarak kurallarla düzenleme yapılması ve bu düzenlemelerin dilinin 

açık net anlaşılır olması gereklidir. Fakat bir hukuk kuralının dilinin açık net 

ve anlaşılır olması, somut olayda adil neticeleri her zaman veremeyeceği 

için, bir aşamadan sonra hukukun genel ilkeleri ve yorum kurallarının 

devreye girmesi gerekmektedir.  

1982 Anayasasının bazı dilsel ve anlamsal sorunları/çelişkileri 

yürürlüğe girdiği günden beri varlığını devam ettirmektedir. Zaman 

içerisinde defalarca yapılan anayasa değişiklikleri bu anlamsal sorunları 

gidermekten ziyade artırmış, mevcut olan bütünlüğü de iyice bozmuştur. 

Bir hukuk metninin anlaşılmasında, seçilen kelimelerin ve oluşturulan 

cümlelerin sade, açık ve net olmasının yanında, anlamayı ve yorumu 

kolaylaştıracak şekli unsurlar da önemlidir. 1982 Anayasası açısından 

konuya yaklaşılırsa, Anayasanın noktalama işaretleri yönünden pek de iyi bir 

metne sahip olmadığını söyleyebiliriz. 

Türkiye için bir anayasa tercihinin de çerçeve anayasa-kazuistik 

anayasa ayrımında ortaya konulması gerekmektedir. Ülkemiz gerçeğinde, 

özellikle anayasal hükümlerin yorumlanmasında, hukuki değerlendirme 

yapması gerekenler, siyasi eğilimlerine göre yorum yapabilmektedirler. 

Anayasa uygulayıcıları ve anayasayı yorumlaması gerekenlerin tarafsızlığı 

konusunda kamuoyunda ciddi şüphelerin bulunduğu bir ortamda, anayasada 

yoruma açık hükümlere geniş yer verilmesi halinde ‘anayasa krizleri’nin 

tekrar tekrar karşımıza çıkması muhtemeldir. Bununla birlikte, Anayasada 

bulunması dahi gerekmeyen bazı konulara ayrıntılı bir şekilde Anayasada 

yer verilmesiyle maddi anlamda anayasa özelliğini azaltan hükümlerden de 

uzak durulmalıdır. 

Sonuç olarak yeni bir anayasa yapılmadan bu sorunların çözülmesi çok 

zor görünmektedir. Bu nedenle yeni bir anayasa yapılması ve bu anayasada 

1982 Anayasasında yer alan metin içinde belirttiğimiz dil, üslup ve anlam 

hatalarına yer verilmemesi gerekmektedir. Ayıca yapılacak olan anayasanın 

hem madde sistematiği hem de genel sistematiği çok dikkatli bir şekilde ele 

alınmalıdır. 
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DANIŞTAY İÇTİHATLARINA GÖRE, RESEN TARHİYAT 

İŞLEMİNDE YAPILAN MATRAH TAYİNİNDE GERÇEĞE EN 

YAKIN HALİN BULUNMASI İLKESİ
*
 

        

Barış Bahçeci
**

 

 

Giriş, 1. Salt Şekli Eksiklikler Nedeniyle Kural Olarak Resen Tarhiyat 

Yapılmamalı, Resen Tarhiyat İçin Somut Tespitlere Dayanılmalıdır, 2. 

Matrah Tayininde Objektif Ölçütler Esas Alınmalıdır, 2.1. Mükellefin Resmi 

Kurumlar Nezdinde Bulunduğu Beyanlara Dayalılabilir, 2.2. Gerekli 
Halllerde Mükellefin Defter ve Kayıtları İncelenmelidir, 2.3. Mümkün Olan 

Hallerde Karşıt İnceleme Yapılmalıdır, 2.4. Matrahın Belirlenmesi İçin 

İdarece Emsal Fiyat Araştırması Yapılması Gerekebilir, 2.5. Belirli Koşullar 
Altında Randıman Hesabı Yapılması Mümkündür 2.6. İnceleme Elemanınca 

Yapılacak Tespitlerin Zamanlamasında Mükellefin İşin Yoğunluğu 

Gözetilmelidir, 3. Mükellefçe Doğru ya da Hiç Bir Bilgi Sunulmasa Dahi 
İdare Objektif Bir Araştırma Yapmalıdır, 4. İlk Derece Mahkemeler Resen 

Araştırma Yetkileri Kapsamında İdarenin Eksikliğini Giderebilecekken, 

Eksik İnceleme Nedeniyle İptal Kararı Vermemelidir, Sonuç 

Giriş 

213 Sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 30. Maddesine göre, 

mükelefçe kanuni süreler içinde beyanname verilmemesi veya mükellef 

kayıtlarının matrah tayini için eksik, gerçek dışı ya da dayanaksız olduğuna 
ilişkin veriler olması halinde, idarenin resen tarhiyat işlemi yapma yetkisi 

bulunmaktadır. Bu durumda matrah, idarenin tespitlerine ve esas alacağı 

ölçütlere göre tayin edilecek, dolayısıyla idarenin bu kapsamdaki takdir 

yetkisini kullanırken esas aldığı ölçütlerin objektif ve gerçekçi olup olmadığı 
bir tartışma yaratacaktır.  

VUK 30. Maddesine göre, matrah tayini, takdir komisyonu ya da 

inceleme elemanınca yapılmaktadır. VUK 30. Maddesinde özellikle 2791 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Yrd. Doç. Dr, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mali Hukuk ABD Öğretim Üyesi. 
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Sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, daha önce sadece takdir komisyonuna 

tanınan matrah tayini yetkisi inceleme elemanına da tanınmış, bu yetkinin 

inceleme elemanlarınca kullanılmasından sonra gerçeğe en yakın halin 

tespiti kapsamındaki tartışmalar kaçınılmaz olarak artmıştır.  

Gerçekten Kaneti’nin de belirttiği gibi, inceleme elemanının asli görevi 

mükellef kayıtlarının biçimsel halinin gerçeğe uygun olup olmadığının 

denetlenmesidir. Oysa matrah tayini kıyaslama, değerlendirme ve 
ölçümleme gibi yöntemlerin kullanıldığı ayrı bir uzmanlığı gerektirmektedir. 

Dolayısıyla matrah tayini görevinin inceleme elemanına tanınması bu 

görevin gerçeğe en yakın halin bulunması amacına uygun bir şekilde ifa 
edilmesini güçleştirmektedir.

1
  

Danıştay’ın kökleşmiş içtihatları ise, bu matrah tayinine esas olan 

ölçütlerin mükellefin gerçeğe en yakın halini bulmaya yönelik olması 

gerektiği yönündedir. Tayin edilen matraha göre yapılan resen tarhiyat 
işleminin sıhhati, idarece esas alınan ölçütlerin hukuken muteber olmasına, 

bir başka değişle mükellefin gerçeğe en yakın halini yansıtmasına bağlı 

olacaktır. Bu tartışma, aşağıda değineceğimiz üzere ihtilafın taşındığı ilk 
derece vergi muhakemesinde, mahkemenin bu ilkeyi uygulayıp 

uygulamaması ve ne şekilde uygulaması gerektiği yönlerinden devam 

edecektir. Bu nedenle resen tarhiyat sürecindeki matrah tayininde, gerek 

idare, gerekse idareyi denetleyen ilk derece mahkemesinin izlediği yöntem 
önem kazanmaktadır.  

Bu çalışmadaki amacımız, Danıştay’ın içtihatlarına göre resen tarhiyat 

işlemlerinde matrah tayin edilirken, “mükellefin gerçeğe en yakın halinin 
bulunması” ilkesinin uygulanmasına yönelik yolları ortaya koymak ve bu 

ilkenin uygulanmasına ilişkin örnekleri dikkate sunmaktır. Yöntem olarak 

Kazancı veri tabanı ve Danıştay resmi internet sitesindeki bilgi bankasından 
ulaştığımız Danıştay kararlarını tarayıp, bu kararlarda ortaya konulan 

hususları sistematik bir biçimde süzmeye ve bu kararlardan bazı çıkarımlar 

yapmaya çalıştık.  

Çalışmamızın genel çerçeve ve sınırları ise şu şekildedir:  

İdarenin yapacağı resen tarhiyat işlemi anatomik olarak iki kısımdan 

oluşmaktadır. Bunlardan birincisi ihtilafta bir resen tarhiyat işlemi 

yapılmasını gerektirir şartların oluştuğunun tespitidir. Bir başka değişle, 

                                                             
 
1 Selim KANETİ, Vergi Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul 1989, s.125. Kızılot ise  tam tersine 
bu durumun kırtasiyeciliği azalttığı görüşündedir: Şükrü KIZILOT, Vergi Usul Kanunu ve 
Uygulaması, C1 Savaş yay, Ankara 1991, s.653-654 
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idare öncelikle VUK 30. Maddesi kapsamında mükellef hakkında resen 

tarhiyat yapılmasını gerektiğini tespit etmelidir. Konunun kapsam ve hacmi 

nedeniyle idarenin bu tespitin usul ve esaslarına ilişkin yükümlülüklerini ayrı 

bir çalışmada inceleyeceğiz. Bu makalede mercek altına alacağımız kısım ise 
yapılan inceleme sonucunda resen tarhiyata esas olacak matrahın ne şekilde 

ve hangi hususlar gözetilerek tespit edilmesi gerektiğidir. Bir başka deyişle, 

idarenin matrah tayininde mükellefin gerçeğe en yakın halini tespit hedefine 
nasıl ve ne şekilde ulaşabileceğine ilişkin Danıştay’ca ortaya konulan ölçüt 

ve yöntemleri belirleme arzusundayız.  

Vergi Usul Kanunun resen tarhiyat yetkisini düzenleyen 30. Maddesi 
kapsamında yaptığımız içtihat incelemesinde, Danıştay’ın gerçeğe en uygun 

halin saptanması ilkesini, VUK 30. Maddesi ile vergi incelemesinin 

amacının ödenecek verginin doğruluğunun tespiti olduğunu düzenleyen 

VUK 134/1
2
 maddesi hükümlerini bir arada yorumlayarak temellendirdiğini 

ve uyguladığını görüyoruz: 

“213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134. maddesinde, vergi 

incelemesinden maksadın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 
araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu belirtilmiştir. Aynı Kanun’un 

30. maddesinde ise re’sen vergi tarhı ile ulaşılmak istenilen amacın, 

ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun gerçek veya gerçeğe en yakın 

haliyle saptanması olduğu, bu yolla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi ile 
vergide adaletin sağlanmaya çalışılması öngörülmüştür. Türk vergi 

sisteminde re’sen vergi tarhıyla, öncelikle vergi mevzuuna giren veya 

vergilendirme dışında bırakılan kazanç ve iratların maddi olaylar ve 
delillere dayalı olarak ortaya konulması gerekmekte, kanaate ve varsayıma 

dayalı vergilendirme mümkün bulunmamaktadır
3
.  

                                                             
2 Madde 134 – (Değişik birinci fıkra : 30/12/1980 - 2365/22 md.) Vergi incelemesinden 
maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak tespit etmek ve sağlamaktır. 
www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx, 10.05.2012 
3 DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2007/4499 K. 2008/2291 T. 11.6.2008 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012. Aynı yönde: DANIŞTAY 4. DAİRE 
E. 2005/399 K. 2005/1927T. 27.10.2005http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012.  “Re'sen vergi tarhının amacı yükümlülerin varsa beyan dışı bıraktıkları 
gelirlerini, gerçeğe en yakın biçimde saptayabilmektedir. Bu nedenle, re'sen vergi tarh 

edilirken, beyan dışı bırakıldığı ileri sürülen kazanca ilişkin gerekli inceleme ve araştırmanın 
yapılması ve matraha ilişkin verilerin varsayım ya da kanaat yoluyla değil, somut bilgi ve 
belgelerle ortaya konulması gerekmektedir. Türk vergi sisteminde gerçek gelirin 
vergilendirilmesi esas olup, varsayım ya da kanaate dayalı olarak vergilendirmeye izin 
verilmemektedir”. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2004/1389 K. 2005/248 T. 22.02.2005 

www.danistay.gov.tr, 05.05.2012 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3 üncü maddesinde, 
vergilendirmede, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin 

http://www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.danistay.gov.tr/
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Danıştay’ın bu görüşünü temellendirirken VUK 134. Maddesi hükmü 

yanında vergilendirmeye konu olayın gerçek mahiyetini ön plana çıkaran 

VUK 3/2 Maddesi hükmünü kullandığı da görülebilmektedir.
4
  

Gerçekten kanun maddeleri sistematik olarak yorumlandığında, VUK 

3/2 ve 134. madde düzenlemelerinin VUK 30. Maddesini tamamlayıcı bir 

mahiyeti bulunduğu görülmektedir. Çünkü resen tarhiyat yetkisinin 

kullanılması için öncelikle bir inceleme gerekmektedir. Matrah tayini büyük 
ölçüde inceleme sonucunda elde edilecek verilere göre şekilleneceğinden, 

vergi incelemesindeki doğruluğun araştırılması görevi, yapılması mümkün 

olan resen tarhiyat işlemini de biçimlendirecektir. Bu durumda resen tarhiyat 
yetkisinin kullanımı kapsamında “ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 

araştırması” (VUK 134) sürecinde, “vergiyi doğuran olay ve bu olaya, ilişkin 

muamelelerin gerçek mahiyetinin dikkate alınması” (VUK 3/2), doğal olarak 

                                                                                                                                               
esas olduğu, vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin yemin 
hariç her türlü delille ispatlanabileceği belirtilmiştir. Aynı Kanunun 30 uncu maddesinde 
öngörülen re'sen vergi tarhı ile ulaşılmak istenen amaç ise, ödenmesi gereken vergilerin 

gerçek veya gerçeğe en yakın hali ile tespit edilmesidir. Yine aynı kanunun 134 üncü 
maddesine göre vergi incelemesinden maksat, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu 
araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Türk vergi sisteminde ise gerçek ve safi gelirin 
vergilendirilmesi esastır. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2005/432 K. 2005/1723 T. 11.10.2005 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 17.04.2012.  Danıştay’ın resen tarhiyata ilişkin 
bu yaklaşımında VUK 134. maddesi ilgili özel kanundaki gerçek durumu dikkate alan 
hükümelere de atıf yaparak temellendirdiği görülebilmektedir: “193 sayılı Gelir Vergisi 
Kanunu'nun "kanunda yazılı kazanç ve iratların gelirin tesbitinde gerçek ve safi miktarları ile 
nazara alınacağı" şeklindeki 2 nci maddesiyle gerçek kazancın vergilendirilmesi 
amaçlanmakta olup söz konusu aracın satışına ilişkin noter satış senedinde aracın kime 
satıldığı belli olduğuna göre aracı satın alan bu kişi nezdinde karşıt inceleme ve araştırma 
yapılması, alıcı ile yükümlü arasında satış bedeli dışında bir nakit hareketi varsa bunun tespit 

edilmesi, ayrıca aracın alış bedelinin de dikkate alınması suretiyle bulunacak tutarın beyan 
edilen miktara göre noksan olup olmadığının belirlenmesi gerekirken,” DANIŞTAY 4. 
DAİRE E. 2000/4350 K. 2001/1237 T. 3.4.2001, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012 Özbalcı da vergi inceleme raporundaki resen takdir edilmiş matrahın VUK 134. 
Maddede düzenlenmiş vergi incelemesi kavramı içinde düşünülmesi gerektiğini 
belirtmektedir: Yımaz ÖZBALCI, Vergi Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Ankara 2002, 
s 214 
4 “213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 134 üncü maddesinde, vergi incelemesinin amacının 
ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak" olduğu, aynı 

kanunun 3 üncü maddesinde de vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin 
"gerçek mahiyeti"nin vergiye esas olacağı belirtilerek incelemenin bu amaca yönelik olması 
ve gerçek durumun vergiye esas alınması gerektiği açıklanmıştır. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 
1999/4127K. 2000/515 T. 16.2.2000, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
VUK 3 maddesi 2. Fıkrası: “ B) İspat: Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya, 
ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır”. www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx, 
10.05.2012 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.mevzuat.gov.tr/Kanunlar.aspx
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gerçeğe en yakın halin bulunması yükümlülüğünü de beraberinde 

getirmektedir.  

Danıştay’ın pek çok kararında, resen tarhiyat işlemine dayanak 

incelemenin ve matrah tayininin gerçeğe en yakın hal ilkesi kapsamında 
değerlendirildiği görülmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda ve resen 

inceleme yetkisini de net bir amaçla sınırlandırmaktadır. Bu amaç “kamu 

yararı” gibi muğlâk bir ölçüt değil, “gerekli incelemenin yapılarak ödenmesi 
gereken verginin gerçeğe en yakın haliyle saptanması”dır.

5
 Dolayısıyla 

yapılacak incelemenin amacı, inceleme konusu olaydaki gerçek mahiyetin 

ortaya konulması olmalıdır. Bu hususlar gözetilmeden hazırlanan inceleme 
raporları açık ve somut tespitlere dayanmayacağından bu işlemlere dayalı 

tarhiyat hukuka aykırı düşecektir. 
6
  

Çalışmamızda VUK 30. Maddesinin uygulandığı Danıştay kararlarını 

bu perspektifte süzerek aşağıda saydığımız ilke ve kurallara ulaşmış 

bulunmaktayız:  

 Kural Olarak Salt Şekli Eksiklikler Nedeniyle Resen Tarhiyat 

Yapılmamalı, Resen Tarhiyat İçin Somut Tespitlere Dayanılmalıdır 

 Matrah Tayininde Objektif Ölçütler Esas Alınmalıdır 

 İdare, Mükellefçe Doğru ya da Hiç Bir Bilgi Sunulmasa Dahi 

İdarece Objektif Bir Araştırma Yapmalıdır 

                                                             
5 “Kanun'un 30. maddesinde öngörülen re'sen vergil tarhı ile ulaşılmak istenen amaç ise 
beyan edilmesi gereken gelirin gerçek veya gerçeğe en yakın haliyle tespit edilmesidir.” 

DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2008/1934 K. 2010/5194 T. 21.10.2010, 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 17.04.2012 
6 “(R)esen vergi tarhı yoluna gidilebilmesi için yasada öngörülen şartların mevcut olduğunun 

açık ve somut biçimde ortaya konulması zorunludur. Ancak bu şartların varlığı tahmin ve 
kanaatla değil, inandırıcı ve hukuken geçerli delillerle ortaya konulduktan sonra matrahın 
gerçek veya gerçeğe en yakın biçimde tespiti yoluna gidilmesi gerekir. Yasanın resen tarh 
usulünden amaçladığı da budur. Tahmin ve kanaatla yapılan hesaplamalarla varılan 
sonuçlardan hareketle resen takdir nedenlerinin bulunduğunun kabulü mümkün değildir”. 
DANIŞTAY  VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 1999/100 K. 1999/473 T. 
12.11.1999 aynı yönde: DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2000/22 K. 2000/4205 T. 18.10.2000; 
DANIŞTAY 4. DAİREE. 1995/4880K. 1996/3562 T. 10.10.1996; DANIŞTAY 4. DAİRE E. 
1998/4049 K. 1999/3668 T. 21.10.1999; DANIŞTAY 11. DAİRE E. 1998/1790 K. 2000/91 

T. 17.1.2000 DANIŞTAY 3. DAİRE E. 2000/231 K. 2001/2552 T. 26.6.2001 DANIŞTAY 4. 
DAİRE E. 1999/1961 K. 2000/2276 T. 24.5.2000; DANIŞTAY 11. DAİRE E. 1999/727 K. 
2000/2150 T. 18.5.2000; DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1988/178K. 1990/15 T. 9.1.1990 (hepsi 
için) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 Bu konuda ayrıca bkz: Mustafa 
GÜNDOĞDU, Danıştay Kararları Işığında Re’sen Vergi Tarhı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, www.tez2.yok.gov.tr 10.06.2012, 
s. 71-72, 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.tez2.yok.gov.tr/
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 Mahkemeler Resen Araştırma Yetkileri Kapsamında İdarenin 

Eksikliğini Giderebilecekken, Eksik İnceleme Nedeniyle İptal Kararı 

Vermemelidir 

1. Kural Olarak Salt Şekli Eksiklikler Nedeniyle Resen Tarhiyat 

Yapılmamalı, Resen Tarhiyat İçin Somut Tespitlere Dayanılmalıdır 

Resen tarhiyat işleminde mükellefin gerçek durumuna en yakın halinin 

bulunabilmesinin ön koşulu, ortada gerçekten vergilendirmeyi gerektiren bir 

olgu olup olmadığının tespitidir. Çünkü VUK 30. Maddede resen tarhiyat 
işleminin sebebi olarak gösterilen beyanname verilmemesi ya da defter ve 

kayıtların ihticaca salih olmaması olguları bir resen tarhiyat çerçevesinde bir 

incelemeye sebep oluşturmakla beraber, gerçekte elde edilmiş fakat beyan 
edilmemiş bir kazanç tespit edilemediği sürece mükellef için resen tarhiyat 

kapsamında bir matrah tayini mümkün bulunmamaktadır.  

Bu kapsamda, Kanunda resen tarhiyat sebebi olarak gösterilen 

nedenlere dayanılarak bir inceleme yapılması mümkünse de, yapılan 
incelemede somut bir veri bulunmaksızın matrah tayini yapılması hukuka 

aykırı düşecektir. Çünkü kanun koyucu bir takım şekli eksiklik ve hataları 

resen tarhiyat sebebi saymakla beraber, bu eksikliklerin tespiti ile yapılacak 
inceleme sonucunda mükellefin tarhiyata esas matrahının da beyan 

edilenden farklı olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Mükellefin 

tarhiyata esas alınacak matrahında bir farklılık bulunmuyorsa resen tarhiyat 

işlemi de yapılamaz.  

Örneğin 213 Sayılı Kanunun 30. Maddesine göre beyanname 

verilmemesi bir resen tarhiyat sebebi olmakla beraber, salt süresinde 

beyanname verilmemiş olması, bir resen tarhiyat nedeni oluşturmayacaktır. 
Bir başka deyişle, idare mükellefin yasal süresi içinde beyanname 

vermemesi nedeniyle VUK 30. Maddesi kapsamında bir vergi incelemesi 

başlatabilecek, fakat bu inceleme ile beyan edilmemiş bir kazanç tespit 
etmediği sürece resen tarhiyat işlemi yapamayacaktır.

7
  

                                                             
7 “213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 30/1 nci maddesine göre, vergi beyannamelerinin 
kanuni süresi içinde verilmemesi re'sen takdir nedeni olarak belirtilmiştir. Ancak re'sen vergi 
tarhı ile ulaşılmak istenen amaç, yükümlülerin vergiye tabi kazançlarının gerçeğe en yakın 

şekilde tespit edilmesidir. Aynı Kanun'un 75 inci maddesinde takdir komisyonlarının inceleme 
yetkisini haiz oldukları 31/8 inci maddesinde ise takdir komisyonu kararlarında takdirin 
müstenidatı ve takdir hakkında izahat bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Takdir 
komisyonlarınca matrah takdir edilirken yükümlülerin faaliyette bulunup bulunmadıkları, 
faaliyetleri var ise ne kadar gelir elde ettikleri gibi hususların araştırılarak sonucuna göre 
matrah takdir edilmesi ve takdir kararında takdirin dayanağının gösterilmesi gerekmektedir. 
Uyuşmazlıkta, takdir komisyonunca hiçbir inceleme ve araştırma yapılmadan, genel ve soyut 
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Aynı şekilde beyannamenin imzasız olarak verilmesi, sonradan 

tamamlanması mümkün sadece şekli bir eksiklik olduğundan, idarece 

yapılan denetimle mükellefin beyan edilmemiş bir kazancın bulunmaması 

halinde, salt mükellefçe beyanname verilmemiş olması gibi bir eksilik resen 
tarhiyata mesnet oluşturamayacaktır. 

8
 Keza bilanço usulüne göre tutulması 

gereken ticari defterlerin işletme hesabına göre tutulması da ilgili kayıtların 

gerçeği yansıtmadığı yönünde bir tespitte bulunulmadan tek başına bir resen 
tarhiyat sebebi değildir. 

9
 Ticari defterlerin süresi içinde tescilinin 

yaptırılmaması ya da beyannamede eksik olan hususların idarece verilen 

süreye rağmen tamamlanmaması
10

 bir resen tarhiyat sebebi olsa da, resen 
tarhiyata dayanak oluşturabilecek bir matrah farkı tespit edilmediği sürece 

resen tarhiyat işlemi yapılamaz.
11

  

Bununla beraber Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden bir istisnaya 

dikkat çekmek gerekir. 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 34/1 
maddesi hükmü gereğince, mükellefin KDV indiriminden faydalanabilmesi 

                                                                                                                                               
ifadelerle matrah takdir edildiği ve dayanağının gösterilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda 
mahkemece tarhiyatın tarhiyatın tamamen terkini gerekirken kısmen kaldırılmasına karar 
verilmesinde isabet görülmemiştir.” DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1999/1904 K. 2000/779 T. 
28.2.2000 aynı yönde  DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2000/49 K. 2000/4007 T. 10.10.2000; 
DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2000/36 K. 2000/4202 T. 18.10.2000; DANIŞTAY 9. DAİRE E 
1998/832 K 1999/77 T 13.01.1999 DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2000/15 K. 2000/4200 T. 

18.10.2000 DANIŞTAY 3. DAİRE E. 1997/4417 K. 1998/2594 T. 6.5.1998 DANIŞTAY 4. 
DAİRE E. 1998/3137 K. 1999/2061 T. 17.5.1999 (hepsi 
için)http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
8
 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2006/22 K. 2006/95 T. 

14.4.2006 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 Özbalcı da aynı konuda 
Danıştay 4. Dairesinin E 1967/1555 K1969/1945 T 29.04.1969 künyeki içtihadını örnek 
göstermektedir: ÖZBALCI, 2002, s 219 
9 DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1987/1424 K. 1987/2870 T. 13.10.1987 aynı yönde: DANIŞTAY 

3. DAİRE E. 1992/717 K. 1993/3474 T. 1.12.1993; DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1995/4580 K. 
1996/3825 T. 24.10.1996 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
10 “Yükümlü şirketin yasal süresinde PTT aracılığıyla göndermiş olduğu kurumlar vergisi 
beyannamesinde, geçici vergi matrahının hatalı hesaplandığı, beyannameye geçici vergiye ait 
bildirim ile ortalama kâr haddi föyünün ve muhasebeci, mali müşavir ve avukatlara yapılan 
ödemeye ait bildirimin eklenmediği ve bilanço ve kâr-zarar cetvelinin imzasız olduğunun 
tesbit edilmesi üzerine, söz konusu eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması için verilen süreye 
rağmen eksikliklerin tamamlanmaması, resen takdir nedeni ise de yükümlünün beyanının 
dayanığını teşkil eden defter ve belgeleri de bulunduğu halde, takdir komisyonunca defter 

kayıtları üzerinde herhangi bir inceleme yapılmaksızın genel ifadelerle yapılan takdirin 
dayanağı bulunmadığından, resen takdir nedeni olmadığı gerekçesiyle cezalı tarhiyatı 
kaldıran, vergi mahkemesi kararı sonucu itibarı ile yerinde görülmüştür”. DANIŞTAY 3. 
DAİRE E. 1992/1945 K. 1993/2028 T. 1.7.1993 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012 
11

 DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1997/3921K. 1998/4049 T. 11.11.1998 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
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için ilgili mal ve hizmetlere ait katma değer vergisinin alış faturası veya 

benzeri vesikalar ve gümrük makbuzu üzerinde ayrıca gösterilmesi ve bu 

vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi şarttır. Yapılacak incelemede 

defterlerin tasdiksiz olduğunun tespiti halinde 
12

 ya da KDV beyannamesinin 
verilmemesi durumunda 

13
 KDV indirimleri geçersiz sayılacaktır. 

Dolayısıyla diğer vergi türlerinin aksine KDV söz konusu olduğunda 

gerçeğe en yakın hal değil, defter ve kayıtların şekli belirleyici olmaktadır. 

KDV kapsamındaki bu katı kayıt ve ibraz yükümlülüğü, defter ve 

kayıtların zayi olması halinde dahi sürmektedir.
14

 Ortada mücbir sebep 

                                                             
12  “Dosyanın incelenmesinden, akaryakıt, demir, çimento ve inşaat malzemeleri ticareti ile 
uğraşan yükümlü şirketin 1992 yılı defter ve belgelerinin incelendiği inceleme raporuna ekli 
12.3.1993 tarihli tutanakla yükümlünün 1992 yılına ait yasal defterlerinin 12.3.1993 tarihi 
itibariyle işlenmemiş ve boş olduğundan tespit edilmesi üzerine indirimlerinin kabul 
edilmemesi suretiyle 1992/Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemleri için kaçakçılık cezalı 

katma değer vergisi tarh edildiği, cezalı tarhiyata karşı açılan davanın ise kabul edildiği 
anlaşılmıştır. Olayda 1992 yılına ait olup da bu yıl katma değer vergisi beyannamesinde 
beyan edilen indirilecek katma değer vergilerinin aynı takvim yılında yasal defterlere 
kaydedilmediği hususu 12.3.1993 tarihli tutanakla sabit olduğuna göre, yükümlünün indirim 
konusu belgeleri takvim yılı aşıldıktan sonra deftere kaydetmesi indirim hakkını kullanması 
sonucunu doğuramaz. Zira 3065 Sayılı Kanun'un 29. Maddesinin 3. Bendi indirim hakkının 
vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla ilgili vesikaların kanuni 
defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği hükmünü taşımaktadır”. 

DANIŞTAY 9. DAİRE E. 1997/5653K. 1998/3636T. 14.10.1998 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 

“Bu maddede (3065 S.K. 34/1 m-BB) sözü edilen kanuni defterlerin neler olduğu, bu 
defterlerin tasdik ettirilmesinin mecburi olduğu, tasdik zamanı, tasdik makamı ve tasdik şekli 
213 sayılı Vergi Usul Kanununda ayrıntılı olarak açıklanmış olup aynı Kanunun 30/3. 
maddesinde de, bu Kanuna göre tutulması mecburi olan defterlerin hepsi veya bir kısmının 
tutulmamış veya tasdik ettirilmemiş veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi 
bir sebeple ibraz edilmemiş olması halinde vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, 

kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespitinin mümkün olmadığı kabul 
edilmek suretiyle bu durumun resen takdir sebebi olduğu açıklanmıştır. Bu hükümler birlikte 
incelendiğinde, yükümlülerin kendi adlarına defter tasdik ettirmemeleri, kanuni defterlerin 
tasdiksiz olması, katma değer vergisi açısından indirimlerin kabul edilmemesi sonucunu 
doğurmaktadır”. DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2003/3279 K. 2005/582 T. 16.3.2005  aynı 
yönde: DANIŞTAY 9. DAİRE E. 1996/4924 K. 1997/4207 T.17.12.1997 
www.danistay.gov.tr, 05.05.2012 “kanuni defterlerin tasdiksiz olması, katma değer vergisi 
açısından indirimlerin kabul edilmemesi sonucunu doğurmaktadır”. DANIŞTAY 9. DAİRE 
E. 1998/741 K. 1999/1066 T. 10.3.1999http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 

04.04.2012 
13 DANIŞTAY 7. DAİRE E. 2002/3186K. 2004/913T. 7.4.2004; DANIŞTAY VERGİ DAVA 
DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/259 K. 2008/33T. 
25.1.2008http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
14 “Türk Ticaret Kanunu`nun 68 inci maddesinin son fıkrası uyarınca alınmış bir zayi belgesi 
bulunduğu takdirde yükümlüden, defter ve belgelerini ibraz ederek alış belgelerini 
defterlerine kaydettiğini belgelemesi beklenemezse de böyle bir belgenin varlığı, katma değer 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.danistay.gov.tr/
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
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bulunmadıkça bu defter ve kayıtların ibrazı gerekmekte, ilgili kayıtların zayi 

olması halinde dahi mükellefçe gerekli yollara başvurularak ilgili bilgilerin 

temini yükümlülüğü devam etmektedir.
15

  Aksi halde KDV indirimlerinin 

iptal edilmesi sonucu değişmeyecektir
16

. 

2. Matrah Tayininde Objektif Ölçütler Esas Alınmalıdır 

Bir resen tarhiyat işlemine esas inceleme raporu ya da takdir komisyonu 

kararının objektif nitelikte olması, temel alınan ölçütlerin de objektif ve 

herkes açısından geçerli nitelik taşıyacak nitelikte olmasını gerektirir. Bu 

objektifliğin her bir olay bazında aynı yöntemlerle sağlanması elbette 

                                                                                                                                               
vergisi indirimleri kabul edilmeyen yükümlüyü, indirim uygulama koşullarından ikincisi olan, 
"indirim konusu yapılan vergilerin alış belgelerinde ayrıca gösterilmiş olması"nı kanıtlama 

yükünden kurtarmayacağından, kendisine mal ve hizmet sağlayan kişi ve kuruluşlardan temin 
edilerek yükümlü tarafından inceleme elemanına veya mahkemeye sunulabilen alış 
belgelerinde gösterilen vergilerin indirim konusu yapılabileceğinin kabulü 
gerekmektedir.Defter ve belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi halinde somut bir belgeye 
dayandırılmadan katma değer vergisi indiriminin kabul edilmesi, yazılı belge sisteminin 
amacına uygun düşmeyeceğinden, dava konusu tarhiyatın kaldırılmasında yasaya uygunluk 
bulunmamaktadır.” DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 
1996/64 K. 1996/121 T. 22.3.1996 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
15 “Yargı kararıyla çalındığı saptanmış olan defter ve belgelerin incelemeye ibraz 
edilememesi yükümlüyü, katma değer vergisi indirimine ilişkin koşullardan ikincisi olan 
"indirim konusu yapılan vergilerin alış belgelerinde ayrıca gösterilmiş olması"nı kanıtlama 
sorumluluğundan kurtarmaz. Ticari icaplara göre kendisine mal ve hizmet sunan kişi ve 
kuruluşları bilmek durumundaki bir alıcının, gerekli girişimlerde bulunarak emtia alımına 
ilişkin belgelerin varlığını ispat olanağına sahip olduğunun kabulü gerekmektedir. 
Mahkemece, yükümlüden ibraz edebileceği fatura ve benzeri vesikalar istenerek; 3065 sayılı 
Katma Değer vergisi Kanununun 29 ve 34 üncü maddeleri uyarınca ihtilaflı dönemde indirim 

konusu yapılan katma değer vergilerinin, davacı şirkete yapılan teslim ve hizmetler 
dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda yer alıp almadığının tespiti için, ibraz 
edilecek bu faturalardan vergi dairesi de haberdar edilip, gerçek mal teslimi ve hizmet 
alımına ilişkin olup olmadıklarının araştırılması suretiyle dava hakkında karar verilmesi 
gerekirken, tarhiyatın terkininde yasaya uygunluk bulunmamaktadır.” DANIŞTAY VERGİ 
DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2004/145 K. 2004/204 T. 24.12.2004 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 aynı yönde: DANIŞTAY 7. DAİRE E 
2000/8993 K. 2003/4755 T 14.11.2003 www.danistay.gov.tr, 05.05.2012 
16 Bu durum karşısında, KDV’nin asıl yüklenicisinin nihai tüketici olduğu, mümkün olan 

hallerde karşıt inceleme ile bu verginin zaten ödenmiş olma ihtimali gözetilmeksizin aynı 
KDV’nin bir de malı satan mükelleften tahsili sonucunu doğuran KDV indirimlerinin reddi 
işleminin gerçek vergilendirmeye konu olaydaki gerçek mahiyetin esas alınması ilkesin, 
düzenleyen VUK 3. Maddesi hükmüne de aykırı düşeceği yönündeki eleştiri ile 
karşılaşılmaktadır. Hakan TAŞTAN, Defter ve Belgelerin İnceleme Elemanına Sululmayıp 
Mahkemeye Sunulması Durumunda KDV Tarhiyatı, Legal Mali Hukuk Dergisi, S53 Mayıs 
2009, s. 910 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.danistay.gov.tr/
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olanaksızdır. Resen tarhiyat işlemine objektiflik kazandıracak inceleme 

yöntemleri ve ölçütler olay bazında değişecektir.  

Bu kapsamda, gerçeğe en yakın halin bulunması için (1) mükellefin 

resmi kurumlar nezdinde verdiği beynalara göre hakeret edilmesi, (2) 

mükellefin defter ve kayıtlarının incelemesi, (3) mükellefin alım satım 

yaptığı diğer kişilere ait defter ve kayıtlar üzerinde karşıt inceleme 

yapılması, (4) emsal değer araştırması ya da (5) randıman hesaplaması 

yapılması gibi yollar kullanılabilir. Saydığımız yöntemlerin biri diğerine 

alternatif nitelikte olmayıp, olayın özelliklerine göre birden fazla yöntemin 

aynı anda kullanılması da mümkündür. 

Ayrıca her halükarda, inceleme konusu olayda matrah tayini Kanunda 

öngörülen bir takım özel şartlara bağlanmışsa, yapılan inceleme sonucunda 

bu özel şartların da dikkate alındığının gösterilmesi şarttır. Örneğin Gelir 

Vergisi Kanununda birden fazla yıla yayılan inşaat ve onarım işlerinde işin 

bitim tarihinin dikkate alınması gerekirken bu yönde bir tespit yapılmadan 

hazırlanan inceleme raporu ve buna bağlı olarak yapılan resen tarhiyat işlemi 

hukuka aykırı düşecektir. 
17

  

2.1. Mükellefin Resmi Kurumlar Nezdinde Bulunduğu Beyanlara 

Dayalılabilir  

 Objektif bir matrah tayini ve resen tarhiyat işlemi için izlenebilecek 

yollardan biri mükellefin resmi kurumlar nezdinde bulunduğu beyanların 

kullanımıdır. Danıştay bu yöntemi Türk Medeni Kanunun resmi sicil ve 

senetlerin ispat kuvvetini düzenleyen 7. Maddesiyle temellendirmektedir. 7. 

Maddeye göre, resmî sicil ve senetler, belgeledikleri olguların doğruluğuna 

kanıt oluşturmakta, bunların içeriğinin doğru olmadığının ispatı, kanunlarda 

başka bir hüküm bulunmadıkça, her hangi bir şekle bağlı bulunmamaktadır. 

Mükellefin vergi idaresi ile başkaca resmi kurumlar nezdinde bulunduğu 

beyanların çelişmesi halinde diğer resmi kurumlar nezdinde bulunulan 

beyanlar, resen tarhiyat işlemi ve özellikle de matrah tayini için önemli ve 

yeterli bir veri oluşturabilecektir.  

Gerçekten, mükellefçe aynı mal ya da hizmet için vergi dairesine hiç 

beyanda bulunulmaması ya da daha düşük bir tutar beyan edilmesi halinde, 

resmi kurumlar nezdinde bulunulan beyanın esas alınarak resen tarhiyat 

                                                             
17 DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2007/4499 K. 2008/2291 T. 11.6.2008 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
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işlemi yapılması mümkündür. Bu kapsamda örneğin, mükellefin vergi 

dairesine bildirmediği, noterde yaptığı kat karşılığı inşaat sözleşmesinden 

tespit edilen tutar, doğru ve geçerli kabul edilerek resen tarhiyat işleminde 

matraha esas tutulabilecektir. 
18

  

Aynı şekilde bir taşınmazın satışından elde edilen gerçek tutarın 

tespitinde, resmi tapu kayıtları geçerli bir dayanak olacaktır. Bu kapsamda, 

mükellefin Tapu Müdürlüğünde işlem yaparken gösterdiği yüksek değerle, 

kestiği faturadaki düşük değer arasındaki fark üzerinden tarhiyat yapılması 

da hukuka uygundur.
19

 

                                                             
18 “Türk Medeni Kanununun 7'nci maddesinde; resmi sicil ve senetlerin, belgeledikleri 
olguların doğruluğuna kanıt oluşturacağı, bunların doğru olmadığının, kanunlarında başka 
bir hüküm bulunmadıkça, herhangi bir şekle bağlı olmaksızın kanıtlanabileceği 

düzenlemesine yer verilmiştir. Türk hukukunda yukarıda belirtilen kural nedeniyle içerdiği 
konuda kesin kanıt değeri taşıyan noter tasdikli arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesinin 
dayandığı olguların doğru olmadığını kanıtlama koşullarının vergilendirme alanında bağlı 
olduğu kural, Vergi Usul Kanununun 3'üncü maddesinin ( B ) bendinde yer almaktadır. Sözü 
geçen kural; vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin hukuki muamelelerin 
gerçek mahiyetinin esas olmasını ve yemin dışındaki delillerden herhangi biriyle 
kanıtlanabilmesini öngördükten sonra ekonomik, ticari ve teknik gereklere uygun düşmeyen 
iddiaların, ileri süren tarafından kanıtlanmasını kurala bağlamıştır. Resmi belge niteliği 

taşıyan sözleşmedeki bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ileri süren davacı tarafından, bu 
belgedeki bilgilerin aksini kanıtlayabilecek eşdeğer güçte herhangi bir kanıt 
sunulmadığından, davacının iddialarının kabulüne olanak bulunmamaktadır.” DANIŞTAY 3. 
DAİRE E. 2001/3402 K. 2004/580 T. 2.3.2004 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012 
19 “Dosyanın incelenmesinden, davacının 1999 yılında satmış olduğu gayrimenkullerin 
tapudaki satış bedellerine ilişkin Tapu Müdürlüğünün yazısında satışı yapılan 11 adet 
gayrimenkulün tapu satış bedelleri toplamı 39.000.000.000 TL olmasına karşın bu satışlar 

için 10.453.500.000 TL. tutarlı fatura düzenlenerek kayıtlara intikal ettirildiğinin tespit 
edilmesi nedeniyle tapu satış bedeli ile faturada yazılı tutar arasındaki fark üzerinden re'sen 
tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır. Tapu satış bedeli ortada iken bu belgenin sahteliğini ya da 
gayrimenkullerin bu belgede yazılı bedelin dışında bir fiyatla satıldığını bunu iddia eden 
tarafın ispatlaması gerekir. Her ne kadar davacı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen 
inceleme raporu eki tutanakta anılan farkın nedenini, "tapudaki satışların kat irtifakı 
üzerinden arsa paylı satışlar olduğunu, inşaat tamamlanmadığı için tapuda tahmini bedelin 
kaydedildiğini, faturaların ise inşaat tamamlanıp mesken teslim edildiğinde düzenlendiği" 
şeklinde açıklamakta ise de, faturaların tapuda yapılan satış tarihinden sonra düzenlenmesi 

nedeniyle gayrimenkullerin tapu kayıtlarında görülenden daha düşük bir değerle 
satıldığından sözedilemez. Bu itibarla, ihtilaflı dönemde satışı yapılan gayrimenkullerin satış 
bedelinin tapuda kayıtlı satış bedellerinden eksik tutarlarda defterlere intikal ettirildiğinin 
tespit edilmesi ve aksinin davacı tarafından kanunda öngörülen delillerle ispat edilememesi 
karşısında tapudaki satış bedelleri esas alınarak bulunan matrah farkı üzerniden yapılan 
tarhiyatta hukuka aykırılık görülmediğinden aksi yönde verilen kararda isabet 
bulunmamaktadır.” DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2001/2852 K. 2002/1917 T. 8.5.2002 
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Bununla beraber resmi tapu kayıtlarından kastedilen sadece satış 

sırasında beyan edilen tutardan ibaret değildir. Satış işlemi ile beraber 

yapılan ipotek tesisine konu tutar da, resmi nitelikte bir beyandır. Örneğin 

satış işlemi yapılırken beyan edilen satış değeri yerine, satışla beraber 

taşınmaz üzerine konulan konut kredisi kaynaklı ipotek tutarı, taşınmazın 

gerçek satış değerinin tespitini sağlayabilecektir. İdarenin mükellefçe beyan 

edilen satış tutarının tapu dairesinde beyan edilen konut kredisi ipotek 

tutarından düşük olması halinde, tapu dairesinde beyan edilen ipotek 

değerinin geçerli kabul etmesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
20

  

2.2. Gerekli Halllerde Mükellefin Defter ve Kayıtları 

İncelenmelidir 

VUK 30. Maddesinin 2. Fıkrasının 2. bendine göre, vergi 

beyannamesinin kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber, 

beyannamelerde vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemesi halinde 

takdir komisyonunun, mükellefe 15 günden az olmamak üzere bir mühlet 

verilerek vergi matrahına ilişkin bilgileri vermeye ve kanuni defterlerini 

ibraz etmeye davet etmesi kanuni bir zorunluluktur.
21

  

                                                                                                                                               
DANIŞTAY 3. DAİRE E. 2000/231 K. 2001/2552 T. 
26.6.2001http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
20 “İncelenen dosyada, Tapu Sicil Müdürlüğünden elde edilen bilgilere göre, davacı 
tarafından 11.6.2001 tarihinde 9.500,00 YTL'ye satın alınan taşınmazın, 21.9.2004 tarihinde 
33.000.00 YTL'ye satıldığı, ancak 21.9.2004 tarihli ve 7312 yevmiye numaralı Tapu Sicil 
Müdürlüğünce düzenlenen resmi senette, söz konusu taşınmaz üzerine davacının ... T.A.Ş. den 
kullandığı kredilerin teminatı olarak ... T.A.Ş. lehine birinci dereceden ipotek tesis edildiğinin 
belirtildiği, bankadan alınan bu krediye ait ödeme planına göre de, çekilen konut kredisinin 

90.000.00 YTL olduğunun tespit edilmesi üzerine taşınmazın gerçek satış bedeli 90.000,00 
YTL olarak kabul edilip, yasal indirimler de dikkate alınarak beyan dışı bırakılan değer artışı 
kazancı üzerinden dava konusu tarhiyatın yapıldığı anlaşılmıştır.” (…)“Beyan dışı bırakılan 
değer artışı kazancının, resmi kayıtlar üzerinden tespit edilmiş olması ve ispat yükü kendisine 
düşen davacı tarafından, taşınmazın tespit edilen tutarın altında bir tutarla satıldığının 
hukuken geçerli belgelerle ispatlanamamış olması karşısında davacı adına yapılan tarhiyat 
yasal olup, tarhiyatın kaldırılmasına ilişkin Mahkeme kararında hukuka uyarlık 
görülmemiştir”. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2008/1934 K. 2010/5194 T. 21.10.2010 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
21 Olayda, davacının işyerinde 30.1.1996 günlü, oğlu nezdinde düzenlenen tutanakta işyerinde 
asgari ücretli olarak iki işçinin çalıştığı tespit edilmiş olup, takdir komisyonu kararına 
dayanılarak 1996/1-12 nci ayları için tarhiyat yapılmıştır. Yoklama fişiyle tespit edilen hukuki 
durum, sadece tespit anına ilişkin olacağından başkaca bir tesbit olmadan bu tarihten sonra 
da aynı işçilerin çalıştırıldığından bahisle yapılan tarhiyatta isabet bulunmamaktadır. Ayrıca, 
Vergi Usul Kanunu'nun 30/2 nci maddesine göre tarhiyat yapılabilmesi için öncelikle 
maddede belirtilen usul şartlarının yerine getirilmesi gerekmektedir. Oysa, takdir 
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Bu nedenle mükellef hakkında resen tarhiyat kapsamında incelemeye 

başlanması için yeterli sebep bulunsa dahi, matrah tayininin sağlıklı ve 

gerçeğe en yakın biçimde yapılabilmesi için mükellef defter ve kayıtları 

incelenmeli, bu kayıtlar incelenmeden bir matrah tayinine gidilmemelidir. 
22

 

Burada dikkat edilemesi gereken husus, idarenin bu mükellefiyetinin 

sadece 30/2 bendinde sayılan mükellefçe beyanname verilmekle beraber bir 

takım eksiklikler bulunması haline münhasır olduğudur. Mükellefçe eksiksiz 

bir beyanname verilmesi halinde idarenin mükelleften defterleri ibrazının 

istenme mükellefiyeti bulunmamaktadır.
23

 Bununla beraber (bilanço esasına 

                                                                                                                                               
komisyonunca davacıdan defter ve belge istenilmeden doğrudan matrah takdiri yoluna 
gidilmiştir. Bu durumda, Vergi Usul Kanunu'nun 30/2 nci maddesindeki şartlar yerine 
getirilmeden ve tespit tarihinden sonraki dönemler için yapılan tarhiyatın kaldırılması 
gerekirken, davanın kısmen reddine ilişkin mahkeme kararında isabet görülmemiştir. 

DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1998/1176 K. 1999/1134 T. 17.3.1999 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
22 “Dosyanın incelenmesinden, emlak komisyonculuğu faaliyetinde bulunan davacı şirket 
tarafından 1999 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin süresinde verilmemesi üzerine idarece, 
dönem matrahının re'sen takdiri için takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra 2.3.2001 
gününde ilgili yıl beyannamesinin posta kanalı ile idareye gönderildiği ancak İdarece 
beyanname üzerinde herhangi bir işlem yapılmayarak, takdir komisyonunca belirlenen 
matrah üzerinden re'sen tarhiyat yapıldığı anlaşılmaktadır. 1999 yılı kurumlar vergisi 

beyannamesinin süresinde verilmemesi nedeniyle re'sen takdir sebebi bulunmakla birlikte, 
takdir komisyonunca hiç bir inceleme ve araştırma yapılmaksızın matrah takdir edildiğinden 
tarhiyatın kaldırılmasına karar verilmiştir. Oysa davacı tarafından ilgili yıl beyannamesinin 
süresinden sonra da olsa verilmiş olması ve şirketin faaliyetinin devam etmesi karşısında, 
mahkemece beyan edilen matrah dikkate alınmak ayrıca defter ve belgeleri üzerinde inceleme 
yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken tarhiyatın tamamen kaldırılmasında isabet 
görülmemiştir”. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2002/950 K. 2002/2800 T. 2.7.2002 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 

“(O)layda yükümlünün Ağustos dönemine ait beyannameyi süresinde vermediğinin 
tartışmasız olduğu, bu yönüyle takdire gidilmesinin yerinde görüldüğü, ancak takdir 
komisyonunca matrah belirlenirken bir dayanağının bulunması gerektiği, uyuşmazlıkta takdir 
komisyonunun defter ve belgeler üzerinde ve diğer hususlarda inceleme ve araştırma 
yapmadığı, yükümlünün bütün bir yılı kapsayan hasılatı ile ilgili olarak varsayımlardan 
hareketle hiçbir somut tesbite dayanmadan matrah takdir ettiği, bu nedenle yapılan cezalı 
tarhiyatta isabet bulunmadığı gerekçesiyle kabul ederek cezalı katma değer vergisini kaldıran 
.... Vergi Mahkemesinin 24.11.1998 tarih ve 1998/404 sayılı kararının; (...) onanmasına” 

DANIŞTAY 9. DAİRE E. 1999/1228 K. 2000/1515 T. 3.5.2000 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 17.04.2012 
23 “Bu hükümlerden görüleceği üzere; takdir komisyonlarının matrah takdirinden önce 
mükellefe süre vererek defter ve belgelerinin ibrazının isteme zorunluluğu, yalnızca, yukarıda 
açıklanan 2'nci bent hükmünde öngörülen re'sen takdir sebebi dolayısıyla mevcuttur. Bu 
bentte öngörülenler dışında kalan sebeplerle yapılan re'sen takdirlerde böyle bir zorunluluk 
söz konusu olmadığından; olayda, 1'inci bent hükmüne göre re'sen takdir yapan takdir 
komisyonunun matrah takdirinden önce mükellefin defter ve belgelerini getirtmemiş olması, 
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göre defter tutulması gerekirken işletme hesabına göre defter tutulması gibi) 

defter ve kayıtlardaki şekli nitelikte eksikliklerin varlığı halinde de idarenin 

inceleme yükümlülüğünün devam ettiği kanısındayız.
24

  

Bu kapsamda son olarak değinilmesi gereken bir diğer husus, 

Candan’ın da belirttiği üzere, defter incelemesi ile bulunacak sonuçların, 

ikmalen tarh yolundan farklı olmak üzere gerçeğin tam olarak bulunması 

anlamına gelmeyebileceğidir. Gerçekten ikmalen tarh yolunda vergiye ait 

matrah veya matrah farkı defter ve kayıtlara göre tespit edilirken, resen tarh 

yolunda bu tespitin defter ve kayıtlar üzerinden tam olarak tespiti değil 

gerçeğe mümkün oluğunca çok yaklaşan bir durumun tespiti söz konusu 

olacaktır.
25

 Özellikle defter ve kayıtların dayanaksız ve gerçeği 

yansıtmadığına dair bulguların varlığı hainde, matrah belirlenmesi için bu 

başlık altında yer verdiğimiz diğer yolların da değerlendirilmeye alınması 

gerekebilecektir.  

2.3. Mümkün Olan Hallerde Karşıt İnceleme Yapılmalıdır 

Matrah tayininde gerçeğe en yakın halin bulunması için 

uygulanabilecek bir diğer yöntem karşıt incelemedir. Mükellefin bir ilişkinin 

tarafı olması ve defterlerinin ihticaca salih olmadığı ya da mükellefçe 

sunulamadığı durumlarda karşıt inceleme vergiye konu olayın mahiyetini 

bulmada yardımcı olabilir. Özellikle ticari ilişkilerde, kayıtlar karşılıklı 

olarak tutulduğundan, elde edilen kazancın sağlaması ilişkinin diğer tarafına 

ait defter ve kayıtlardan yapılabilir. 
26

  

                                                                                                                                               
yapılan matrah takdirini bu yönüyle sakatlayıcı bir noksanlık değildir.” DANIŞTAY 7. 

DAİRE E. 2002/3186K. 2004/913T. 7.4.2004 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012 
24 Nitekim Candan da, bu tip durumlarda defter ve kayıt incelemesinin gerçeğe en yakın halin 
bulunması için zorunlu olduğunu yönündeki Danıştay 4. Dairesinin  E1987/1424 K 
1987/2870 T 13.10.1987 künyeli kararını örnek göstermektedir. Turgut CANDAN, 
Vergilendirme Yöntemleri ve Uzlaşma, Yaklaşım yay., Ankara 2001, s. 83 
 
25 CANDAN, 2001, s. 67 Candan, bu kapsamda Danıştay 3. Dairesinin E 1988/2179 K 
1990/2865 T 17.10.1990 künyeli kararında yer verilen “resen vergi tarhı yoluyla amaçlanının, 

yükümlülerin ödemeleri gereken vergilere esas kazanç ve iratların, kimi veriler kullanılarak, 
gerçeğe en yakın miktarlarının saptanması olduğu” şeklinde içtihadını da örnek 
göstermektedir. 
26 Her ne kadar, beyannamenin kanuni süresi geçtiği halde verilmemesi hali resen tarh sebebi 
ise de davacının gerçekleştirdiği teslimler nedeniyle beyan dışı bıraktığı hasılatın gerçeğe en 
yakın miktarının saptanması gerekir. Yükümlü tarafından beyan edilmeyen teslim ve hizmet 
bedelinin gerçeğe en yakın miktarıyla belirlenmesi; yapılacak karşıt incelemelere 
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Benzer bir biçimde noter nezdinde yapılan satışlarda, satış değerinin 

düşük gösterildiği yönünde bir tereddüt hasıl olmuşsa, noter evrağında her 

iki tarafın kimliği de belli olduğundan, ilişkinin diğer tarafının hesapları 

üzerinde inceleme yapılması mümkündür. İdarenin bu tip imkanları 

deneyerek gerçek satış bedeline yönelik incelemeyi yapması gerekir.
27

 

2.4. Matrahın Belirlenmesi İçin İdarece Emsal Fiyat Araştırması 

Yapılması Gerekebilir 

Matrah belirlemesinin gerçeğe en yakın biçimde yapılabilmesi için 

kullanılabilecek bir diğer alternatif emsal bedel araştırmasıdır. İdare 

nezdinde özellikle araç satışlarında gösterilen bedelin düşük olduğuna ilişkin 

                                                                                                                                               
dayanılması veya matrahı belirleyen ve inceleme yetkisini de haiz olan takdir 

komisyonlarınca hasılatın yeterli veriden yararlanılarak saptanması ve takdir matrahına 
ilişkin dayanakların Vergi Usul Kanununun 31 inci maddesinin 8 inci fıkrasında da 
öngörüldüğü şekilde gösterilmesini ifade eder.” DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ 
GENEL KURULU E. 2000/275 K. 2001/30 T. 26.1.2001 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
“Olayda toptan gıda maddeleri ticareti yapan yükümlünün alış ve satışlarının gerçek usulde 
gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden ve onlara yapıldığı göz önüne alındığında karşıt 
inceleme yapılması gerekirken, işletmede satılan süt ve süt mamulleri türlerine göre maliyet 

bedellerine kar yüzdeleri uygulanarak, satılan emtianın % 20'sini oluşturan ithal 
maddelerinde ise karlılık oranının ortalama % 9 olduğunu belirten yükümlü ifadesi esas 
alınıp, farklı kar oranına tabi emtia miktarı gözardı edilerek % 9 kar oranının uygulanması 
suretiyle tahmin ve kanaata dayalı olarak matrah farkı hesaplandığı anlaşıldığından, davanın 
reddi yolundaki hüküm fıkrası hukuka uygun bulunmamıştır.” DANIŞTAY VERGİ DAVA 
DAİRELERİ GENEL KURULU E. 1999/100 K. 1999/473 T. 12.11.1999 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
27 “Olayda, davacının sahibi bulunduğu aracın, noter satış senedi ile kasko değerinin altında 

satılması nedeniyle takdir komisyonuna başvurulduğu, anlaşılmıştır. Noter satış sözleşmesi 
ortada iken bu belgenin sahteliği, ya da aracın sözleşmede yazılı bedelin üzerinde bir fiyatla 
satıldığı yolunda gerçeği yansıtan olgular bulunmadan, kasko bedelinin altında satış yapılmış 
olması başlıbaşına re'sen takdir nedeni olarak kabul edilemez. Diğer yandan, aracı satın alan 
şahsın tespiti ile bu kişi nezdinde araştırma yapılması ve davacı ile alıcı arasında belgelerde 
görülen satış bedeli dışında bir nakit hareketi varsa bunun tespit edilmesi gerekirken, bu 
araştırmalar yapılmadan satışa konu aracın sadece harca konu değerinin kasko sigortası 
değerinin altında gösterilemeyeceği öne sürülerek re'sen tarhiyat yapılması, gerçek gelirin 
vergilendirilmesi ilkesine de aykırıdır. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1999/1622 K. 2000/598 T. 

21.2.2000 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 “(...)söz konusu aracın 
satışına ilişkin noter satış senedinde aracın kime satıldığı belli olduğuna göre aracı satın alan 
bu kişi nezdinde karşıt inceleme ve araştırma yapılması, alıcı ile yükümlü arasında satış 
bedeli dışında bir nakit hareketi varsa bunun tespit edilmesi, ayrıca aracın alış bedelinin de 
dikkate alınması suretiyle bulunacak tutarın beyan edilen miktara göre noksan olup 
olmadığının belirlenmesi gerekirken” DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2000/4350 K. 2001/1237 T. 
3.4.2001 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
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bir kanaat oluşmuşsa, matrah belirlemesine esas oluşturacak gerçek bedelin 

tespiti için emsal araştırması yapılması gerekebilir. 
28

  

Emsal bedel araştırmasının en belirgin özelliği, vergilendirmeye konu 

olayda matrah belirlenmesi için diğer yolların kullanılmaya elverişli 

olmamasıdır. Çünkü özellikle araç satışlarında olduğu gibi, incelemeye konu 

işlemler (defter tutma zorunluluğu bulunmayanlarca) defterlere 

kaydedilmeyebilmektedir. Dolayısıyla bu tür işlemler için resmi kurumlar 

nezdinde bir beyanda bulunulma ya da kayıt altına alma ihtimali görece daha 

düşük olduğundan başvurulabilecek yöntemler sınırlıdır. Bununla beraber 

Danıştay’ın ihtilaf konusu satış noterde yapılmışsa, esnaf ve sanatkarlar 

odasından alınan emsal değer bilgisinin de resen tarhiyat işlemi yapmaya 

yeterli olmayacağı, noterde beyan edilen satış tutarının gerçek dışı olduğunu 

gösteren başkaca kayıtlara ulaşılması gerektiği yönünde karar verebildiği de 

görülmektedir.
29

 Bu durum emsal değer yönteminin diğer yöntemler kadar 

güvenilir olmamasından kaynaklanmaktadır.  

Bu kapsamda emsal bedel araştırmasının öne taşıyan bir diğer yönü, 

bedel tayin edilecek olayda (örn araç satışı), olay konusunun (örn araç) 

bedelinin öznel özellikleridir (örn. aracın hasar ve yıpranmışlık durumu, 

                                                             
28 Danıştay özellikle araç satışlarında, aracın kasko değeri ile beyan edilen satış değeri 
arasında fark bulunması halinde idarenin salt kasko değerini doğru kabul edip, aradaki fark 
üzerinden matrah tayin etmesini aksi yönde ulaşabildiğimiz bir kararı dışında (DANIŞTAY 7. 
DAİRE E. 2000/6463 K. 2001/2178 T. 12.6.2001 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012) doğru bulmamış, bu tip durumlarda aracın gerçek değerinin tespiti için emsal 
araştırması yapılması gerektiğine hükmetmiştir:  “Uyuşmazlıkta Vergi Mahkemesince, dava 
konusu aracın satıldığı dönemdeki emsal bedelinin tespiti amacıyla ilgili meslek odaları ve 

derneklerden bilgi edinmek suretiyle araştırma yapılması, sonuca göre karar verilmesi ve bir 
fark matrah bulunması halinde de satış işlemi noter aracılığıyla yapıldığından olaya 
kaçakçılık yerine kusur cezası uygulanması gerekirken belirtilen şekilde bir araştırma 
yapılmaksızın kararda yazılı gerekçelerle davanın kabul edilmesinde isabet görülmemiştir.” 
DANIŞTAY 9. DAİRE E. 1997/3122K. 1998/2797T. 30.6.1998 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 Mahkemece, takdir komisyonunca 
takdir edilen matrahın gerçeğe uygun olup olmadığı araştırılarak, aracın modeli itibarıyle 
satış işleminin yapıldığı tarihteki piyasa kıymeti de gözetilerek belirlenen emsal satış 
değerinin matraha esas alınması ve kaçakçılık cezasının kusura çevrilmesi suretiyle verilen 

kararda hukuka aykırılık görülmemiştir.” DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL 
KURULU E. 2000/383 K. 2001/143 T. 6.4.2001 aynı yönde: DANIŞTAY 4. DAİRE E. 
1997/606 K. 1998/494 T. 13.2.1998 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL 
KURULU E. 1995/316K. 1997/294 T. 6.6.1997 (hepsi için) 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
29 DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1998/2106 K. 1999/1433 T. 15.4.1999 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
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modeli vs.). Bu nedenle matrah tayini yapılırken değere etki eden öznel 

koşulların değerlendirilmesi şarttır. 
30

  

Aynı şekilde bulunan emsal değerin mükellefin diğer ekonomik verileri 

ile uyum içinde olması da gerekmektedir.
31

  

Emsal değer belirlemesi kapsamında mükellefin defter sunamadığı 

hallerde, aynı yerde aynı işi yapan başka bir mükellefin iş hacmi esas 

alınarak buna göre matrah tayinine gidilebilmektedir.
32

  

                                                             
30 “Olayda, noter satış sözleşmesinde gösterilen kasko sigorta değerinden düşük bedel 
gösterilmesi nedeniyle takdir komisyonundan matrah takdiri işlenmişse de komisyonca, 
aracın gerçek değerini tespit yönünden herhangi bir araştırma yapılmaksızın matrah 
belirlenmiştir. (...) Oto nakliyesinde kullanılmak üzere çekici haline getirilen ve tamire 

muhtaç çekici olarak satıldığı saptanan aracın, yukarıda değinilen tüm özellikleri göz önüne 
alınmaksızın uygulanan tarhiyatta hukuka uygunluk bulunmadığı gibi tarhiyatın yazılı 
gerekçe ile değiştirilmesi yolundaki karar da hukuka uygun düşmemiştir.” DANIŞTAY 
VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 1999/71 K. 1999/457 T. 22.10.1999 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 
31 (D)avacı şirketin emtia alımına ilişkin dört adet faturasının gerçeğe uygun olmadığı kabul 
edildiğinde davacı şirketin inceleme sonucu tespit edilen kazancının iş hacmine göre makul 
olmayan bir ölçüye vardığı görülmektedir. Nitekim inceleme sonucu bulunan dönem 

kazancıyla davacı şirketin ilgili yıl satış hasılatı karşılaştırıldığında kar oranı % 50 lere 
ulaşmaktadır. Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu araştırmak ve tespit etmek amacıyla 
davacı şirketin iş kolundaki kar oranlarının ilgili yer ve kuruluşlardan sorulmak suretiyle 
tespit edilmesi ve matrah farkının buna göre belirlenerek karar verilmesi gerekirken aksi 
yöndeki mahkeme kararında isabet görülmemiştir. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 1998/3207 K. 
1999/1938 T. 11.5.1999 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 
32 “Dava dosyasının ve vergi inceleme raporunun incelenmesinden, 30.11.1994 tarihinde ... 
Et Gıda Ticaret Limited Şirketi adına düzenlediği iki adet fatura ile 295.550.000 liralık 

buzdolabı tamiri yaparak para alan yükümlünün Kasım 1994 dönemi katma değer vergisi 
beyannamesinde bunu matraha dahil etmemesinin tespiti üzerine defter ve belgelerinin 
16.2.1995 tarihinde tebliğ edilen yazıyla istendiği, ancak aynı gün çıktığı iddia edilen yangın 
nedeniyle ibraz edilmemesi üzerine yükümlü ile aynı ilçede buzdolabı tamirciliği yapan başka 
bir işletmenin 1994 yılı gelirleri, giderleri ve dönem safi kazancı emsal alınıp aynen takdir 
edilmek suretiyle, yıllık hasılat tutarı 12 aya bölünüp çıkan miktar üzerinden kaçakçılık cezalı 
katma değer vergisi tarhiyatı yapıldığı anlaşılmaktadır.(...)Yükümlünün defter ve belgelerini 
ibraz edememesi üzerine idarece emsal işletme esas alınarak gelir ve gider tesbiti yapılmak 
suretiyle vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılan dönem kazancının gerçeğe en yakın 

miktarının saptanması için yükümlü ile aynı ilçede buzdolabı tamirciliği yapan diğer 
işletmenin yıllık safi karı, gideri ve yıllık hasılatının emsal alınması suretiyle yapılan takdirde 
hukuka aykırılık bulunmadığından, işletme bazında tam emsal bulmanın mümkün olmadığı 
gerekçesiyle cezalı tarhiyatın kaldırılması yolundaki temyize konu vergi mahkemesi kararında 
yasal isabet görülmemiştir.” DANIŞTAY 9. DAİRE E. 1996/5154K. 1997/3174T. 16.10.1997 
aynı yönde: DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 1998/361 K. 
1999/53 T. 29.1.1999 (hepsi için) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 
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Hatta Danıştay içtihatlarında özel inşaatlardaki kar oranının %25 olarak 

benimsendiği gözetilerek başkaca bir dayanak bulunamadığı hallerde 

Danıştay tarafından belirlenen bu kar oranı üzerinden matrah tespiti ve 

tarhiyat yapılması mümkündür.
33

  

Mükellefçe hiçbir kayıt ibraz edilememesi halinde idarenin, Maliye 

Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayımlanan sektör bazında ortalama 

kar hadleri cetveline göre matrah tayini de hukuka aykırı düşmeyecektir.
34

 

2.5. Belirli Koşullar Altında Randıman Hesabı Yapılması 

Mümkündür 

Danıştay’a göre, “Vergilendirme ile ilgili muamelelerin gerçek 

mahiyetinin ortaya konulmasını sağlamak amacıyla başvurulan ve teknik bir 

yöntem olan randıman esasına dayalı inceleme metodunda, işletmenin sahip 

olduğu teknolojiye göre, imalata verilen girdi miktarları ile üretim süreci 

sonucunda elde edilmesi gereken emtia miktarı hesaplanarak, defter 

kayıtlarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığı saptanabilmektedir. Bu itibarla 

randıman esası bilimsel bir üretim hesaplama yöntemidir”. 
35

 Dolayısıyla bu 

yöntem belirli koşullar altında mükellefin defter ve kayıtlarının doğru 

tutulmadığını gösterecek bir ispat aracı olarak kullanılabileceği gibi
36

,  

                                                             
33 “Danıştay'ın özel inşaatlarda maliyetin % 25'i nisbetinde kar elde edileceği yolundaki 
içtihadından hareketle tarhiyat yapılması yerinde bulunmakla beraber” DANIŞTAY 3. 
DAİRE E. 1999/5007 K. 2000/202 T. 26.1.2000http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012 
34“(İ)nceleme elemanınca hasılat tespitinde tüm emtia için tek bir ortalama kar haddi 
uygulanmıştır. Oysa Ortalama Kar Haddi Komisyonlarınca tespit olunan ve 213 sayılı Vergi 
Usul Kanununun 43 üncü maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete'de 

yayımlanan her bir grup emtia ve iş için ayrı ayrı belirlenen ortalama kar haddi oranlarının 
kendi grubuna ait emtianın maliyet bedeline uygulanması esastır. Bakkallık yapan 
yükümlünün dönem matrahının tespitinde her bir emtia nevi için geçerli oran 
uygulanmaksızın sonuca varılmış olması nedeniyle tarhiyat hukuka uygun bulunmamıştır”. 
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 1999/82K. 1999/454T. 
22.10.1999 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012.Görüldüğü üzere bu 
kararda kar haddi cetveline göre hesap yapılması hukuka aykırı bulunmamakta, bu cetvelde 
yer alan farklı kalemlerin olay bazında gözetilmesi gerektiği belirtilmektedir. 
35 DANIŞTAY 11. DAİRE E. 1996/7146 K. 1998/617 T. 18.2.1998 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
36  “İşletmenin dönem başı ve sonu stokları, yıl içi hammade, yarı mamul ve yardımcı madde 
alışları ile üretim teknolojisi ve diğer üretim araçları gözönüne alındığında, hasılatın bir 
kısmının kayıt ve beyan dışı bırakıldığı sonucuna ulaşılması, aynı zamanda defter kayıtları ve 
belgelerin, vergi matrahının doğru olarak saptanmasını elverişsiz kılacak ölçüde karışık 
olduğunun kabulünü de gerektirecektir. Bu ise Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesi 
uyarınca vergi matrahının re`sen takdirini gerektiren bir nedendir.” DANIŞTAY VERGİ 
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matrah tayininde de ölçü olarak alınabilir. Özellikle yapılan randıman 

hesabında esas alınan ölçütler mükellefçe de kabul edilmişse, artık tarhiyatın 

yanlışlığından söz edilemez.
37

  

Bu kapsamda dikkat edilmesi gereken bir başka husus, randıman hesabı 

yapılırken işletmenin üretim teknolojisine ve personel vasfının da dikkate 

alınması gereğidir. Benzer bir biçimde mükellefin envanterinde bulunan 

emtiadan elde edilecek karın maliyet ve kar kalemleri dikkate alınarak 

hesaplanması ve matrahın bu şekilde tayin edilmesi de mümkündür. Bununla 

beraber üretim unsurlarında sadece biri olan enerji tüketiminden yola 

çıkılarak işletmedeki diğer üretim unsurlarının 
38

, firelerin 
39

 ve özel 

                                                                                                                                               
DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 1996/218 K. 1998/31 T. 16.1.1998; DANIŞTAY 
3. DAİRE E. 1995/4118 K. 1996/4360 T. 6.11.1996 DANIŞTAY 7. DAİRE E. 2001/350 K. 
2004/572 T. 3.3.2004 (hepsi için) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
37 Olayda tuğla üretiminde ana girdi maddesi olan ve tepe toprağı olarak adlandırılan 
topraktan hareketle, yetkili merciden bir kamyon toprağın kaç kilogram gelebileceği yolunda 
alınan bilgiler de gözönünde tutularak ve yükümlünün taşıma, kurutma, istifleme sırasında 
bildirdiği fire oranları da uygulanmak suretiyle yapılan hesaplama sonucu bir kısım hasılatın 
kayıt dışı bırakıldığının anlaşılması karşısında, vergi mahkemesinin matrahın azaltılarak 
cezasının kusura çevrilmesi suretiyle davanın kısmen kabulü yolundaki ısrar kararında 
hukuka aykırılık bulunmamaktadır. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL 
KURULU E. 2000/248 K. 2001/28 T. 12.1.2001 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 

04.04.2012 “ (…)Bu durumda, vergi inceleme raporu ekindeki tutanağın hiç bir itirazı kayıt 
konmadan imzalandığı, üretime verilen un, maya, tuz miktarları ile rutubet oranı, fire oranı, 
ekmek fiyat ve gramajları konusunda da taraflar arasında bir ihtilaf bulunmadığı gözönüne 
alındığında, yükümlünün tutanakta belirtmediği halde dava dilekçesinde ileri sürdüğü 
hamurdan ekmek elde edilmesi sırasında meydana gelen su kaybının ve "elenti" diye tabir 
edilen ekmek imalatına dahil olmayan un miktarının fire olarak dikkate alınmadığı yolundaki 
iddialarına itibar edilemez. Zira tutanağın 7. maddesinde, ekmek üretiminde pazarlama 
aşamasına kadar meydana gelen fire oranları açıkça sorulmuş, yükümlünün belirttiği oranlar 

uygulanmak suretiyle inceleme yapılmıştır. DANIŞTAY 11. DAİRE E. 1996/7146 K. 
1998/617 T. 18.2.1998 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
38 DANIŞTAY 3. DAİRE E 1986/1546 K 1987/1382 T 15.04.1982;  DANIŞTAY VERGİ 
DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2004/59K. 2004/63T. 25.6.2004; DANIŞTAY 3. 
DAİRE E 1996/3858 K 1998/1510 T 30.04.1998 (hepsi için)  www.danistay.gov.tr, 
05.05.2012 O dönemde Danıştay 7. Vergi Dairesi Üyesi olan Sayın Turgut Candan, inceleme 
elemanlarının Danıştay kararlarını yeterli ölçüde takip edemediklerini, randıman hesabının 
işletmedeki tek girdiye dayanılarak yapılamayacağına ilişkin Danıştay Dava Daireleri Genel 
Kurulunun E 2001/489, K 2002/50 T 15.02.2002 künyeli kararına rağmen Danıştay önüne 

gelen dosyalarda resen tarhiyat işlemine dayanak randıman hesaplarının halen tek üretim 
girdisine dayanılarak yapıldığının görüldüğünü belirtmetedir. Turgut Candan, Yargı Kararları 
Işığında Vergi Kayıp ve Kaçağının Değerlendirilmesi,  Türkiye’de Vergi Kayıp ve Kçakları 
Önlenmesi Yolları, Uludağ Üniversitesi yay. Bursa 2004, s.66 
39 DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 1998/31 K. 1999/88 T. 
12.02.1999 www.danistay.gov.tr, 05.05.2012; DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ 
GENEL KURULU E. 1995/433 K. 1997/293 T. 06.06.1997 www.danistay.gov.tr, 
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indirimlerin 
40

 dikkate alınmaması mükellefin gerçeğe en yakın halinin 

bulunmasını önleyeceğinden bu tür eksik değerlendirmeler hukuka aykırı 

düşecektir. 

2.6. İnceleme Elemanınca Yapılacak Tespitlerin 

Zamanlamasında Mükellefin İşin Yoğunluğu Gözetilmelidir  

İdarenin mükellefin gerçek durumunun tespiti için kullanabileceği 

yöntemlerden biri de işyerinin denetimidir. Ancak bu denetim yapılırken 

denetim zamanı iş yoğunluğuna göre ayarlanmalıdır. Denetimin sadece 
işlerin yoğun olduğu bir dönemde yapılması ve yoğun dönemde elde edilen 

hasılatın tüm yıla teşmil edilmesi halinde hesaplanacak matrah gerçekçi 

olmayacak, bu tür bir hesaplama hukuka aykırı düşecektir.
41

 Mükellefin 
işyerinde yapılan denetimde, hasılatın çok yoğun olmadığı günlerin de 

dikkate alınması halinde ise matrah tespitinde hukuka aykırı bir yön 

bulunmayacaktır. 
42

 

Dolayısıyla muteber bir matrah belirlemesi için, “tespitlerin objektif ve 

işletme hakkında genel bir kanaat edinilmesini sağlayacak yeterlikte olması, 

                                                                                                                                               
05.05.2012; DANIŞTAY 11. DAİRE E 1995/4087 K 1996/476 T 07.02.1996 

www.danistay.gov.tr, 05.05.2012 
40 “(Y)ükümlü, ecza depolarından alınan hijyen emtiasının ( pamuk, çocuk bezi,vs. ) bakkal ve 

marketlerde de satışı nedeniyle rekabet ortamı yaratabilmek için eczanede %15 kar haddi ile 
satışa sunulduğunu, dönem hasılatının tespitinde sadece kestikleri faturalar üzerinden 
iskontaların dikkate alınıp hesaplama yapıldığını, bakıma muhtaç kişilere ve yoksullara 
perakende satışları sırasında yapılan iskontoların nazara alınmadığını, %3 fire oranının 
satılan emtianın maliyet bedeline uygulanmak suretiyle hatalı bir hesaplama yapıldığını iddia 
etmekte olup, dosyanın incelenmesinden bu hususlar gözönünde tutulduğu takdirde matrah 
farkının kalmadığı görüldüğünden, davanın reddi yolundaki ısrar kararı hukuka uygun 
bulunmamıştır”. DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2000/293 

K. 2001/57 T. 9.2.2001http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
41 “Olayda, davacının 1985 yılı defter ve belgelerini ibraz etmemesi nedeniyle dönem 
matrahının tesbiti için ilgili yılda yapılan hasılat tespitleri göz önüne alınmıştır. Yukarıda 
sözü edilen madde gereğince, defter ve belgeler ibraz edilmediğinden re`sen takdir sebebi 
oluşmuşsa da, davacının lokanta işlettiği, dolayısıyla belirli saatlerde iş hacminin artacağı 
gözönüne alındığında, gün içinde belirli saatlerde 7 kez yapılan tespitin tüm yıla ve çalışma 
saatlerine teşmili yerinde olmamaktadır.” DANIŞTAY 4. DAİREE. 1993/222K. 1994/3044T. 
9.5.1994 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
42 “Bazı belgelerin incelemeye ibraz edilmemesi ve işyerinde yılın muhtelif tarihlerinde 

yapılan hasılat tespitlerine göre hasılatın noksan beyan edildiği durumlarda resen takdir 
nedeninin bulunduğunun kabulü gerekmektedir. İşletmede yıl içinde, Mart-Aralık ayları 
arasında ve haftanın çeşitli günlerine rastlayacak şekilde yapılan tespitlerin bayram tatilleri 
ile hafta sonu gibi faaliyetin yoğun olduğu günlere rastlamadığı anlaşıldığından, davanın 
reddinde hukuka aykırılık görülmemiştir.” DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ 
GENEL KURULU E. 1998/414 K. 1999/343 T. 
11.6.1999http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
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tespiti yapılan işyeri hasılatını etkileyen ekonomik ve sosyal faktörlerin 

sürekli veya süreksiz oluşuna göre genel etkisinin dikkate alınması, 

yapılacak tespitlerin günler, aylar ve mevsimler itibariyle işyeri hasılatındaki 

muhtemel değişim ve dalgalanmaları ortaya koyabilecek nitelikte olması ve 
vergi incelemesi sırasında tespit edilen matrah farkının hesaplanmasında 

kullanılan yöntemin yükümlünün elde ettiği hasılata en yakın şekilde 

belirlenmesi gerekir”.
43

 

3. Mükellefçe Doğru ya da Hiç Bir Bilgi Sunulmasa Dahi İdarece 

Objektif Bir Araştırma Yapılmalıdır 

Danıştay, mükellefin istenilen defter ve kayıtları sunmaması ve hatta 

kötü niyetle hareket etmesi halinde dahi, matrah tayin edilirken mükellefin 

gösterdiği tüm giderlerin yok sayılamayacağını, idarenin her halükarda 

gerçeğe en yakın sonucu bulmak için gerekli incelemeyi yapma 

yükümlülüğü bulunduğunu ortaya koymaktadır.
 
 

Uygulamada rastlanılan bir sorun, idarenin mükelleften defter ve 

belgelerini istemesine rağmen mükellefin bunları sunmaması halinde 

matrahın gider kalemlerinin yok sayılarak belirlenmesi ve buna göre bir 

tarhiyat işlemi yapılmasıdır. Oysa mükellefin salt defter ve kayıt sunmaması 

durumu, mükellefin hiçbir giderinin olmadığı anlamına gelmemektedir. 

Mükellef istenilen tüm bilgi ve belgeleri ibraz edememesi halinde dahi, 

eldeki belge ve bilgiler kapsamında mükellefin gerçekte kazancının ne 

olduğunun kapsamlı bir biçimde araştırılarak işlem yapılması gerekliliği 

ortadan kalkmaz. Hatta mükellefin ibraz ettiği faturalar gerçeğe aykırı dahi 

olsa, ortada gerçekten bir alım satım var ise inceleme yapılmalı ve 

mükellefin faaliyeti doğrultusunda gerçekten satın aldığı malların değeri 

gözetilmeli ve vergi matrahı buna göre belirlenmelidir.  

                                                             
43 “Olayda, hasılat tespiti yapılan tarihlerin özellikle hafta sonu ve bayram günlerine isabet 
ettiği görülmekte olup, yükümlünün işyerini şehir dışında olması nedeniyle tespit yapılan bu 
günlerdeki hasılatı ile diğer hafta içi günlerin hasılatının aynı olamayacağı, diğer bir ifade ile 
özellik arzeden bu günlerin hasılatının diğer günlerden fazla olması nedeniyle dönem 

hasılatının tespitinde esas alınamayacağı açıktır. Kaldı ki, hasılat tespiti yapılan bu günlerde 
yükümlünün defterlerine kaydettiği hasılatın inceleme elemanınca tespit edilen hasılattan 
fazla olduğu da görülmektedir. Bu durumda, yükümlünün defter ve belgeleri incelenmeden 
özellik arzeden günlerin hasılatının tüm döneme teşmili suretiyle yapılan tarhiyatta ve 
tarhiyatı onayan mahkeme kararında yasal isabet bulunmamaktadır.” DANIŞTAY 9. DAİRE 
E. 1995/2265 K. 1995/3307 T. 6.12.1995http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 
04.04.2012 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
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Gerçekten ortada mükellefçe yapılan bir iş varsa, bu iş karşılığı elde 

edilen gelir olduğu gibi, bu iş nedeniyle harcanan bir gider olduğu da açıktır. 

Bir başka değişle mükellefin elde ettiği hasılatın tamamının kazanç olarak 

nitelendirilmesi mümkün bulunmayıp, mükellefin o hasılatı elde etmek için 

harcadığı tutarların hasılattan indirilmesi, matraha esas kazancın, bu indirim 

yapılmak suretiyle bulunması gerekmektedir.
44

  

Örneğin, inşaat taşeronluğu yapan bir mükellefin gerçekten yaptığı bir 

iş varsa, bu işi malzeme satın alarak yaptığı kesindir. Mükellefin yaptığı 

harcamalara ilişkin belgeleri ibraz edememesi ya da ibraz ettiği belgelerin 

gerçeğe uygun olmaması, o iş için hiç harcama yapılmadığı anlamına 

gelmez. 
45

  

Benzer bir biçimde bir imalatçının yürüttüğü faaliyeti gereğince işçilik 

gideri oluşacağı açıktır. Böyle bir gideri olmadığı ortaya konulmadığı sürece 

matrah tayininde işçilik giderlerinin de hesaba katılması gerekmektedir. 
46

  

                                                             
44 “(M)atrah farkı bulunması halinde ise, hasılatın tamamı kazanç olarak 
nitelendirilemeyeceğinden inceleme elemanınca hiç dikkate alınmayan ve davacı tarafından 
%30 olduğu ileri sürülen mal maliyeti dikkate alınarak bir karar verilmesi gerekmektedir.” 
DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2005/432 K. 2005/1723 T. 11.10.2005; DANIŞTAY 4. DAİRE E. 

2004/2513 K. 2005/763 T. 28.04.2005 www.danistay.gov.tr, 05.05.2012; DANIŞTAY 4. 
DAİRE E. 2004/1462 K. 2004/2176 T. 04.11.2004 www.danistay.gov.tr, 05.05.2012 
45 “2001 yılı işlemleri incelenen davacının ilgili yılda ..., ... Mermer Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi, ... Kömür Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi ve ... isimli yükümlülerden aldığı 
17 adet faturanın gerçeğe uygun olmayan belge niteliği taşıdığı, ancak bu faturalara konu 
emtianın bir kısmının faturaları düzenleyen mükelleflerden alınmamakla beraber başka 
mükelleflerden belgesiz alındığı belirtilerek kayıtlı hasılata beyan edilen kâr oranı 
uygulanmak suretiyle bulunan maliyet bedeline göre dönem kârı belirlenmiştir.(…) Davacı 

inşaat işiyle uğraşmakta olup ilgili yılda S.S. ... Çarşısı Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin 

taşeronluğunu yapmıştır. İnceleme raporunda bu inşaat işinde kullanılabilecek malzeme 

miktarı tespit edilerek davacının gider kayıtlarının buna göre eleştirilmesi gerekirken 

davacıya fatura düzenleyen mükellefler hakkındaki tespitler dikkate alınarak faturaların 

maliyeti artırmak amacıyla alındığı belirtilerek dönem kazancı re’sen takdir edilmiştir. 

Davacının ilgili yılda bir inşaat işinin taşeronu olduğu, söz konusu faturaların 

düzenlemesine esas alınan işlerin yapılmadığına dair herhangi bir tespit bulunmadığına 
göre davacının gider kaydettiği faturaların gerçeğe uygun düzenlenmeyen belge olduğu kabul 
edilip kâr oranı esas alınarak bulunan matrah farkı üzerinden yapılan tarhiyatta ve tarhiyata 

karşı açılan davayı kısmen reddeden Vergi Mahkemesi kararında hukuka uyarlık 
görülmemiştir”. DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2007/530K. 2007/1870T. 
31.5.2007http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 17.04.2012 
46 “Gerçeği yansıtmayan gider belgesi kullanılması Vergi Usul Kanununun aynı maddesinin ( 
4 ) işaretli bendi uyarınca resen tarh nedenidir. Belirtilen nedenlerle kurumun dönem 
kazancının resen belirlenmesinde hukuka aykırılık yoktur. Ancak, resen tarh nedeninin 
varlığı, tek başına vergilendirmenin yasaya uygunluğunu kabule yeterli değildir.Gelir vergisi 

http://www.danistay.gov.tr/
http://www.danistay.gov.tr/
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Aynı şekilde bir müteahhitin üstlendiği iş nedeniyle iş makinesi 

kullandığı açıksa ve resmi kurumlar nezdinde düzenlenmiş hak ediş raporları 

mevcutsa, matrah tayininde bu hak ediş raporlarındaki veriler de gözetilmeli, 

akaryakıt giderleri düşülmek suretiyle mükellefin gerçeğe en yakın kazancı 

bulunmalıdır. 
47

  

Dolayısıyla resen tarhiyat işlemi yapılırken, hiç belge sunulamaması ya 

da sunulan belgelerin gerçeğe uygun olmaması tüm gider kalemlerinin yok 

sayılmasını gerektirmez. Aksine bu gider kalemlerinin objektif bir araştırma 

ile tespiti ve tespit edilen tutarların matrah belirlenirken hesaba katılması 

gerekir.   

4. İlk Derece Mahkemeler Resen Araştırma Yetkileri Kapsamında 

İdarenin Eksikliğini Giderebilecekken, Eksik İnceleme Nedeniyle İptal 

Kararı Vermemelidir  

Danıştay’ın idareye yüklediği matrah tayininde objektif bir araştırma 

yapma yükümlülüğü, aynı zamanda ilk derece vergi mahkemesi açısından da 

geçerlidir. Danıştay vergi mahkemeleri açısından da geçerli olduğunu 

düşündüğü bu yükümlülüğü 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 

20. maddesinde yer alan resen araştırma ilkesine dayandırmaktadır. Bu 

                                                                                                                                               
ve kurumlar vergisi; yükümlülerin bir vergilendirme dönemindeki gerçek kazançlarının 
vergilendirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Vergi Usul Kanununun 134 üncü maddesinde de, 
vergi incelemesinden amacın ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun araştırılması ve 
saptanması olduğu kabul edilmiştir. Makina imalatı ve ticareti yapan kurumun vergisi ihtilaflı 
dönemde yaptığı ve hasılatını dönem kazancına dahil ettiği imalatının, gerçeği yansıtmayan 
gider belgeleri kabul edilen faturalarda yer alan işçilik giderleri yapılmaksızın 

gerçekleştirildiği yönünde herhangi bir tespit yapılmadığı halde faturalarda yazılı çelik 
konstrüksiyon ve kaynak işlerinin yapılmadığı varsayımından hareketle eksik inceleme sonucu 
düzenlenen rapora dayanılarak uygulanan tarhiyata karşı açılan davanın reddinde hukuka 
uygunluk görülmemiştir.” DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 
1999/283 K. 2000/39 T. 28.1.2000 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 
47 “Dosyada bulunan vergi inceleme raporu, eki tutanak, davanın açılmasından sonra davacı 
tarafından sunulan belgelerin yukarıda açıklanan niteliği karşısında; vergilendirme 
döneminde resmi kurumlara yapılan inşaat taahhütlerini yerine getirmek dışında başka bir 
faaliyeti de bulunmayan davacının, aynı dönemde kayıtlarında yer alan 243.878.476.289 lira 

motorin alışlarının tümünün imalatlarda tüketildiği iddiası da gözetilerek, yapım işine ait 
sözleşmelerin kapsamı ve şartnameler, davacı tarafından düzenlenen hakediş raporlarını 
onaylayan ihale makamının kabul tutanakları ve eki belgelerin, vergilendirme döneminde 
sözü edilen miktarda akaryakıt tüketimini gerektiren bir imalat teslim edilip edilmediği 
belirlenmek üzere incelenmesinden sonra karar verilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. 
DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2007/455 K. 2008/720 T. 
21.11.2008 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
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hususlar idare tarafından hakkıyla yerine getirilmediyse, bununla beraber 

olayda resen tarhiyatı gerektiren olgular mevcutsa, ilk derece mahkemesinin 

resen araştırma ilkesi çerçevesinde gerçeğe en yakın matrahı bulması ve 

bunun üzerinden bir karar vermesi gerekecektir.
48

 

Bu yaklaşım tarzı özellikle resen tahiyatın gerektiğinin açık olduğu 

bununla beraber idarenin üzerine düşen inceleme yükümlülüğünü telafi 

edilebilir bir biçimde yerine getirmediği durumlarda karşımıza çıkmaktadır. 

Yukarıda belirttiğimiz mükelleften kaynaklı şekli eksikliklerin tek başına 

resen tarhiyata mesnet oluşturamaması gibi, resen tarhiyat nedenein 

bulunduğu hallerde idarece yapılan işlemdeki giderilebilir hata ve eksiklikler 

de da resen tarhiyat işleminin iptal edilmesi için yeterli bir neden 

oluşturmaz. İlk derece vergi mahkemesi böyle bir durumda tereddüt yaratan 

hususları kendisi inceleyebilir, ilgili kurumlardan gerekli evrakları celp 

edebilir ve bu şeklide dosyayı karara bağlayabilir
49

.  

Bu kapsamda örneğin SGK tarafından yürütülmüş bir denetim 

sonucunda mükellefin kayıt dışı işçi çalıştırmak suretiyle vergi kaybına 

neden olduğunun anlaşılması üzerine, takdir komisyonunca bir resen tarhiyat 

                                                             
48 Öte yandan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 3. maddesinin ( b ) bendinde ifade edildiği 
gibi. vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek 
mahiyetinin saptanması gerekir. Ayrıca idari yargıda re'sen araştırma ilkesi esas olup, 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20. maddesinde, Danıştay, İdare ve Vergi 
Mahkemelerinin bakmakla yükümlü oldukları davalara ait her çeşit incelemeyi 
kendiliklerinden yapmaları öngörülmüştür. Buna göre bakılan davalarla ilgili dosyada 
mevcut bilgi ve belgelerin gerçeğe ulaşılmasında yeterli görülmemesi halinde, mahkemelerce 
madde hükmünde öngörülen her türlü incelemenin yapılması, gerek re'sen araştırma ilkesi, 

gerekse sözü geçen kanun hükmü karşısında zorunluluk arzetmektedir. Gerçeğe ulaşılma 
doğrultusunda yapılan araştırma ve incelemelerin idarenin yerine geçme olarak düşünülmesi 
de mümkün değildir.  DANIŞTAY 9. DAİRE E. 1996/2408 K. 1997/3047 T. 
14.10.1997http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 
49 Bu yaklaşım hiç şüphesiz yargısal denetimin niteliği hakkında bir tartışmayı da beraberinde 
getirmektedir. Çünkü Mahkemenin mükellef hesapları üzerinde bir inceleme yaptırması ve 
gerçekte sorumlu olunan tutarı belirleyen bir karar verilmesi bir açıdan yargısal faaliyetten 
çok idari bir faaliyete benzetilebilecektir. Bununla beraber Mahkemece yapılan yeni bir 
tahakkuk işleminden çok, idarece yapılan tahakkuk sınırları içinde kalan bir uygunluk 

denetimidir. Dolayısıyla Mahkemece verilen kısmı kabul kararlarını, idare yerine geçilerek 
yeni bir tarhiyat yapılması değil, idarenin yaptığı tarhiyattaki hukuka aykırı kısmın iptal 
edilmesi olarak değerlendirilebilir. Bu konudaki ayrıntılı tartışmayı, resen tarhiyattaki tespit 
ve ispat yükünü ele alacağımız ayrı bir çalışmada ele almak istiyoruz. Gerçeğe en yakın halin 
bulunması ilkesi kapsamındaki bu çalışmamız için bu kapsamda belirtilmesi gereken husus 
ise, Danıştay’ın ilk derece vergi mahkemelerine dahi gerçeğe en yakın halin bulunması ilkesi 
çerçevesinde resen araştırma yükümlülüğü getirdiğidir. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm


 

 

563 

işlemi yapılmakla beraber takdir komisyonu kararının dayanaklarının somut 

bir biçimde ortaya konulmamış olması halinde, ilk derece vergi 

mahkemesinin takdir komisyonu kararındaki eksikliği giderebilecek dayanak 

belge ve bilgilerin SGK’dan celp edip inceleme yaptırması ve buna göre bir 

karar vermesi mümkünken, salt tarhiyata ilişkin dayanak belgelerin takdir 

komisyonu kararına eklenmemiş olduğu gibi bir gerekçeyle iptali karar 

vermesi hukuka aykırı düşecektir.
50

  

Benzer bir biçimde bir taşınmaz satış bedeline ilişkin resen tarhiyat 
işleminde, ilk derece mahkemesinin idarece belirlenen tutarları varsayımsal 

olduğu gerekçesiyle hukuka uygun kabul etmemesi mümkünse de, bu gelirin 

beyan edilmediği mükellef tarafından da açıkca kabul edilmişse en azından 

taşınmazların tapuda gösterilen satış bedeli üzerinden bir matrah 
belirlenmesi gerekirken, tarhiyat işleminin bütünüyle iptal edilmemelidir. 

51
 

Aynı şekilde,  mükellefin belgesiz alım satım yaptığı mahkemece de 

kabul edilmişken, resen tarhiyat raporundaki kısmi belirsizlik gerekçesiyle 

                                                             
50 “İncelenen dosyada, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Gelirler Genel 
Müdürlüğü arasında yürütülen işbirliği ve araştırma çalışmaları sırasında, Ankara Sigorta 
Müdürlüğü verileri üzerinde inşaat, temizlik ve güvenlik iş kollarında 1999,2000 ve 2001 
yıllarında faaliyette bulunan işverenlere ait çalışan işçi sayılarını gösterir tutanakların vergi 

dairelerine intikal ettirildiği, davacının da uyuşmazlık konusu dönemlerde vermiş olduğu 
muhtasar beyannamelerinde çalıştırdığı işçi sayısını düşük gösterdiğinin tespit edilmesi 
üzerine matrah takdiri için takdir komisyonuna sevk edildiği anlaşılmıştır.(…)Vergi 
Mahkemesi, dayanak gösterilen SSK kayıtlarına ilişkin belgenin tutanak ekinde ve dosyada 
yer almadığı, beyan dışı bırakıldığı ileri sürülen işçilerin ihtilaflı dönemde kaç gün çalıştığı, 
ne kadar ücret aldığı hususunda davacının kayıtları ve SSK kayıtları üzerinde yeterli 
araştırma yapılmadan genel ifadelerle matrah takdir edildiği gerekçesiyle tarhiyatın 
kaldırılmasına karar vermişse de; yukarıda belirtilen re'sen araştırma ilkesi uyarınca ve vergi 

incelemesinin amacına da uygun olarak söz konusu SSK kayıtları ile ilgili tüm bilgi ve 
belgelerin Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü ve davalı İdareden istenerek, bu bilgi 
ve verilerin hukuka ve gerçeğe uygunluğunun araştırılmasından sonra, vergilemeye esas 
alınıp alınmayacağının incelenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekmektedir.” 
DANIŞTAY 4. DAİRE E. 2008/1525 K. 2010/854 T. 24.2.2010 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 17.04.2012 
51 Mahkemece, ... ilçesindeki gayrimenkullerin tapuda kayıtlı satış bedellerinin 3 kat 
arttırılması suretiyle varsayım yoluyla satış değerinin tespit edilmesinde isabet görülmediği 
gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiş ise de, ... ilçesindeki 9 adet taşınmaz satışından 

elde ettiği hasılatı beyan ve kayıt dışı bıraktığı sabit olan davacı adına yapılacak tarhiyatta en 
azından tapuda kayıtlı satış bedellerinin esas alınmasının icap etmesi, davacının da rapor eki 
tutanakta, söz konusu taşınmaz satışlarında unutulduğundan dolayı fatura düzenlenmediği ve 
gerçekleştirilen satışlarda tapuda kayıtlı satış bedellerinin gerçek satış bedeli olduğunu ifade 
etmiş bulunması karşısında belirtilen bu durum dikkate alınmayarak işlemin tamamının iptal 
edilmesinde isabet görülmemiştir. DANIŞTAY 7. DAİRE E. 2000/5383 K. 2002/972 T. 
7.3.2002http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
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tarhiyatın tamamı iptal edilmemeli, mahkeme bilirkişi incelemesi ile muğlak 

hususları açıklığa kavuştuararak bir karar vermelidir. 
52

  

Sonuç 

Resen tarhiyat yetkisi, Danıştay’ın kökleşmiş içtihatlarıyla ortaya 
koyduğu gereçeğe en yakın halin bulunması ilkesiyle, düzenlendiği kanun 
metninde yer almayan bir anlam ve derinlik kazanmıştır. Gerçeğe en yakın 
hal ilkesi Danıştay’ın VUK 30. Madde hükmünü VUK 3/2 ve 134. Maddesi 
ile beraber ve yorumlamasıyla ortaya çıkmış, bu kapsamda oluşturulan 
içtihatla aynı zamanda hukuk devleti ilkesi de VUK 30. Maddesi nezdinde 
somutlaştırılarak uygulanma olanağı bulmuştur. Gerçekten bir hukuk 
devletinde kişilere uygulanacak idari işlemin taşıması gerekli unsurlardan 
olan, somut tespit ve dayanaklara sahip olma, objektif olma gibi unsurlar 
Danıştay içtihadı ile resen tarhiyat yetkisi kapsamında hayat bulmaktadır.     

VUK 30. Maddesi kapsamında incelediğimiz içtihatlar aynı zamanda 
gerçeğe en yakın halin bulunması için çok yaratıcı yöntemler ve ölçütlerle 
hareket edilmesinin mümkün olduğunu göstermiştir. Bu yöntem ve ölçütlerin 
idare tarafından da benimsenmesi ve uygulamaya esas alınması 
vergilendirme sürecinin hukuksal sıhhatini ve kalitesini arttıracaktır.  

                                                             
52 Kaydi envanter yöntemiyle 1999 yılı işlemleri incelenen davacı adına yapılan tarhiyata 
karşı açılan davada belgesiz alış ve satış farklarının doğru olduğunu kabul eden vergi 

mahkemesi, bu farklara uygulanan ortalama fiyatların neye dayanılarak tespit edildiği 
bilgisine yer verilmemesini eleştirerek bu eksikliğin alış ve satış farklarını gösteren listenin 
kanıt olma niteliğini engellediği gerekçesiyle tarhiyatı kaldırmıştır. (…) Davacının ticaretini 
yaptığı emtiayla ilgili belgesiz alış ve satışları bulunduğu tespit edilmiş, alışlardan 
kaynaklanan farkın nereden kaynaklandığının hatırlanmadığı, faturasız satışların ise iş 
yoğunluğu nedeniyle belgesinin düzenlenmesinin unutulduğu satışlara ait olduğu yolundaki 
ifadeyi içeren tutanak ihtirazi kayıt konulmadan imzalanmıştır. Bu incelemeye göre saptanan 
belgesiz alış ve satış farklarının doğru olduğu, defter kayıtları ve dayanağı belgelerin ihticaca 

salih olmaması nedeniyle dönem matrahının re'sen takdirini öngören Vergi Usul Kanununun 
30'uncu maddesinin ikinci fıkrasına bağlı ( 4 ) işaretli bendiyle öngörülen şartın gerçekleştiği 
vergi mahkemesince de kabul edilmiştir. Ortalama fiyatların nasıl saptandığının belirtilmemiş 
olması tarhiyatın kaldırılması sonucunu doğuracak bir eksiklik olmadığından davacının 
fireyle ilgili iddiaları da dahil olmak üzere söz konusu fiyatların olması gereken tutarlarının 
2577 sayılı Yasanın 20'nci maddesiyle öngörülen re'sen araştırma ilkesine göre tespit 
edilmesi, gerekirse konuyla ilgili bilirkişi incelemesi yaptırılması ve davanın varılacak sonuca 
göre çözümlenmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle tarhiyatın kaldırılması yolunda verilen 
kararda hukuka uygunluk görülmemiştir. DANIŞTAY 3. DAİRE E. 2004/354 K. 2005/1301 

T. 25.5.2005 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 04.04.2012Bu kapsamda bir başka 
örnek taahhüt işi yapan bir mükellefin gerekli defter ve kayıtları sunamaması resen tarh 
nedenidir. Bu durumda yapılması gereken tarhiyat işleminin iptali değil, bilirkişi incelemesi 
sonucunda belirlenecek verilere göre karar verilmesidir: DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2000/5192 
K. 2001/4408 T. 20.11.2001 aynı yönde: VERGİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 
2007/455 K. 2008/720 T. 21.11.2008, DANIŞTAY 9. DAİRE E. 2006/3420K. 2008/1471T. 
24.3.2008 (hepsi için) http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm, 16.04.2012 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.htm
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İNTİHAR NEDENİYLE İDARENİN SORUMLULUĞU
*
 

 

Yrd. Doç. Dr. Elvin Evrim Dalkılıç
**

 

 

I. GİRİŞ 

Hukuk devleti ilkesinin gerekleri arasında kabul edilen idarenin mali 

sorumluluğu, bireylere faaliyetleriyle zarar veren idarenin bu zararı 

karşılaması amacına yönelik olarak iki nedene dayanmaktadır: kusur 

sorumluluğu (Fr. responsabilité pour faute) ve kusursuz sorumluluk (Fr. 

responsabilité sans faute).  

İdarenin kusura dayanan sorumluluğu, hizmet kusuru olarak da ifade 

edilmekte; doktrinde ve yargı kararlarında hizmetin kötü işlemesi, geç 

işlemesi ve hiç işlememesi olarak üç şekilde karşımıza çıkmaktadır. İdarenin 

kusursuz sorumluluğu ise, genel olarak kamu külfetlerinde eşitlik ilkesi ile 

hasar veya risk ilkesi kavramlarıyla açıklanmaktadır. Kusursuz sorumluluk 

ilkeleri arasına sosyal risk ilkesi
1
 de eklenebilir. 

Latince “sui cadere” (kendini öldürmek) anlamına gelen intiharın 

kendinden nefret, depresyon, ümitsizlik gibi
2
, yaşam koşullarına tepkiden  

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku ABD Öğretim Üyesi. 
1 “Kamu düzenini bozmaya, hatta anayasal düzeni yıkmaya yönelik anarşi ve terör 
olaylarından, ya da benzeri toplumsal olaylardan kişiler zarar görebilir. Bu tür olaylarda 
idareye karşı yapılan suçlama idarenin bunları önleyememesidir. Bu tür eylemler, basit  bir 
zabıta olayı olarak görülemez. Bunları toplumsal risk olarak değerlendirmek ve bunlardan 
doğan zararların yine toplumca karşılanması yoluna gitmek gerekir. Anarşi ve terör olayları 

sonucu zarar görenlerin açtıkları tazminat davalarında idare mahkemelerinin kimi olaylarda 
tazmin sorumluluğu olmadığına, kimi kararlarında da idarenin hizmet kusuru bulunduğuna 
karar verdikleri görülmüştür. Ancak bu tür olaylarda idarenin sosyal risk kuramı gereği 
kusursuz sorumluluğu ilkesi Danıştay kararları ile süreklilik kazanmıştır.” Turgut TAN, İdare 
Hukuku, Turhan Kitabevi, Ankara Eylül 2011, s. 466. 
2 İbrahim TUNALI, Özer KENDİ, Yaşar BİLGE, Ali Rıza TÜMER, “Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalında Yapılan 3951 Adet Adli Otopside Tespit Edilen İntihar 

http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1998-47-01-04/AUHF-1998-47-01-04-Arastirma.pdf
http://auhf.ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1998-47-01-04/AUHF-1998-47-01-04-Arastirma.pdf
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akıl hastalıklarına kadar pek çok nedeni olduğu söylenebilir. İntihar 

olgusuna hukuk penceresinden bakıldığında, ülkemizde konunun yalnız suç 

ve ceza bağlamında ele alındığı eleştirisinde
3
 haklılık payı bulunmaktadır. 

Gerçekten devletin vatandaşların yaşam hakları konusunda pozitif 

yükümlülüğü bulunduğu dikkate alındığında, birtakım eylem veya 

işlemleriyle intihara sebep olan idarenin sorumluluğunun aranabileceği 

sonucuna ulaşılabilir. Özellikle bu sonuca, idarenin gözetim ve denetimi 

altındayken intihar edenler açısından yaklaşarak varılabilir.  

İntihar nedeniyle idarenin sorumluluğunu incelerken öncelikle idari 

sorumluluğun esaslarını genel olarak inceleyip, ardından özellikle devletin 

gözetimi altındaki kişilerin intiharı sebebiyle idarenin sorumluluğu 

meselesini, son yıllarda verilen Fransız Danıştayı ve Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi kararları ile Türkiye’deki idari yargı kararlarına karşılaştırmalı 

olarak yer vererek irdelemeyi amaçlamaktayız. 

II. İDARİ SORUMLULUĞUN ESASLARI 

Fransız idare hukuku kaynaklı Türk idare hukukunda da, idarenin 

sorumluluğu, idarenin eylem ve işlemleri ile bireylere verdiği zararları 

karşılaması anlamını taşımakta; kusurlu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere 

iki nedene dayandırılmaktadır
4
.   

İdarenin kusur sorumluluğu, genel olarak “idarenin kusurlu eylem ve 

işlemleriyle yol açtığı zararı tazmin etmesi yükümlülüğü” olarak 

tanımlanmaktadır
5
. Bu ve benzeri tanımlar çerçevesinde kusur 

sorumluluğunun şartları ise, kusurlu bir idari faaliyet, zarar, zarar ile idari 

faaliyet arasında illiyet bağı olarak sıralanabilir. İdare hukuku doktrin ve 

içtihadında kusur sorumluluğu, hizmet kusuru olarak ifade edilmektedir. 

Hizmet kusuru sayılan haller arasında hizmetin kötü işlemesi, hizmetin geç 

işlemesi ve hizmetin hiç işlememesi sayılmaktadır.  

                                                                                                                                               
Vakaları Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl: 1998, 
Cilt: 47, Sayı: 1-4, s. 153. 
3 Faruk GÜÇLÜ, İntihar- Umutsuzluğun Tırmanışı, SABEV; Gözden Geçirilmiş ve 

Yenilenmiş 3. Basım, Ankara Şubat 2001, s.139. 
4 Şeref GÖZÜBÜYÜK- Turgut TAN, İdare Hukuku Cilt I, Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, 
Güncelleştirilmiş 8. Bası, Ankara 2011, s. 721-775; Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj 
Yayınevi, Güncellenmiş 10. Baskı, Ankara 2011, s. 369-383; Kemal GÖZLER, İdare Hukuku 
Cilt II, Ekin, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Bursa Ekim 2009, s. 1057- 1329; Ender Ethem 
ATAY, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, Ankara 2009, s. 677-740. 
5 GÖZLER, 2009, s. 1057. 
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Hizmet kusurundaki kusurun, özel hukukun aksine kasıt, ihmal gibi 

öğelerin varlığı aranmaksızın nesnel nitelikli olduğu, dolayısıyla kamu 

görevlisinin kusurunun saptanmasının önemli olmadığı belirtilmektedir
6
. 

Hizmet kusuru kavramının kullanılması, kusurun anonimliğine atıf, 

dolayısıyla da bunu kişisel kusurdan ayırma amacından kaynaklanabilir. 

Ancak unutmamak gerekir ki, idarenin sorumluluğuna yol açan idari eylem 

ve işlemler de idarenin görevlileri tarafından yerine getirilmektedir.
7
  

Burada ayrıca idarenin kusur sorumluluğuna hükmedilebilmesi için ağır 

kusur şartının arandığı durumlar ve buna ilişkin eleştirilere de yer vermek 

gerekmektedir. Gerçekten özellikle geçmiş tarihli kararlarına bakıldığında 

Fransız Danıştayı’nın idarenin belirli faaliyetleri için kusur sorumluluğuna 

hükmederken ağır kusur şartını aradığı görülmektedir. Danıştay’ın da bazı 

kararlarında
8
 idarenin sorumluluğu için kusurun belli bir ağırlıkta olması 

şartını aradığını, ancak daha yeni tarihli kararlarında bu koşula daha nadir 

yer verdiğini belirtmek gerekmektedir. Günday’ın da haklı olarak belirttiği 

gibi, “günümüzde idarenin kusursuz dahi olsa sorumlu olabileceği kabul 

edildiğine göre, sorumluluk nedeni olarak hizmet kusurunun ağır olması 

                                                             
6 GÜNDAY, 2011, s. 368-374. 
7 “Hizmet kusurundan kastedilen şey, “kamu hizmetinin ifasında işlenilen kusur”dan başka bir 
şey değildir. Hizmet kusuru kavramını başka bir anlamda kullanmamak gerekir. Çünkü 
“kusur” denen şey, “hizmet” tarafından değil, bu hizmette kullanılan kişiler tarafından 
işlenebilir. Bu nedenle “hizmet kusuru” diye bir şey olamaz. Hizmetin ifasında kamu 
görevlilerinin işlediği kusurlar vardır. Bu kamu görevlilerinin belirli olup olmaması  önemli 
değildir. Kanımızca da kusur bir insan fiilinin niteliğidir. Bir tüzel kişinin veya daha da soyut 
bir şekilde “hizmet”in kusuru olamaz. O nedenle hizmet kusurunun bir kamu hizmetinin 

kuruluş ve işleyişinde bozukluk olarak tanımlanması yerinde değildir.” GÖZLER, 2009, s. 
1059-1060. 
8 2000’li yıllardan sonra ağır hizmet kusuru şartının arandığı Danıştay kararları belli başlı 
konularda toplanmaktadır. Bunlardan ilki şüphesiz, yargı kararlarını uygulmayan idarenin 
sorumluluğudur. Örneğin, Danıştay 2. D., 13.07.2007, E. 2007/1297- K. 2007/3247, 
http://www.danistay.gov.tr, 15.02.2012. Diğer bir örnek ise, sağlık hizmetlerinin 
yürütülmesinden idarenin sorumluluğudur. Örneğin, Danıştay 10. D., 03.04.2001, E. 
2000/227- K. 2001/1241, Danıştay 10. D., 24.09.2007, E. 2005/3719- K. 2007/4316,  
http://www.danistay.gov.tr, 15.02.2012. Ayrıca bünyesinde güçlük taşıyan faaliyetler yanında 

kolluk faaliyetlerine ilişkin idarenin sorumluluğuna hükmedilen birkaç kararda da ağır hizmet 
kusuru şartının arandığı görülmektedir. Ancak bu yargısal içtihatlarda bir süreklilik 
bulunmamaktadır. Hatta kadro dışında çalıştırılma sonucu meydana gelen ölüm (Danıştay 5. 
D., 16.09.2005, E. 2001/2534- K. 2005/3655, http://www.danistay.gov.tr, 15.02.2012), 
mahkeme kararı olmaksızın bir siyasi partinin telefon kayıtlarının dinlenilmesi (Danıştay 10. 
D., 21.01.2004, E. 2002/6052- K. 2004/472, http://www.danistay.gov.tr, 15.02.2012) gibi 
çeşitli konulardaki kararlarında da Danıştay ağır hizmet kusurunun varlığına işaret etmektedir. 

http://www.danistay.gov.tr/
http://www.danistay.gov.tr/
http://www.danistay.gov.tr/
http://www.danistay.gov.tr/
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koşulunu aramak doğru değildir”
9
. İdarenin tazmin yükümlülüğünü 

sınırlandırmak amacıyla kullanılan ağır kusur kavramına günümüzde istisnai 

durumlarda başvurulduğunu; kusurun ağırlığının tazminat miktarının 

tespitinde dikkate alınacak bir unsur olarak düşünülmesi gerektiğini
10

 ifade 

etmek daha isabetli olabilir. Ancak bugün dahi Fransız doktrininde aşağıda 

inceleneceği üzere ağır kusur şartına atıf yapıldığını, yargı kararlarında yer 

verildiğini söylemek gerekmektedir.  

Fransız Danıştayı içtihatlarında 1990’lı yıllara kadar geniş bir uygulama 

alanı bulan ağır kusur şartı, bugün sadece dört faaliyet için aranmaktadır 

denilebilir. Bunların, kamu güvenliği tedbirlerinin uygulanmasına ilişkin 

kolluk faaliyetleri, mutlak olmamakla birlikte birtakım vergi işlemleri, 

idarenin bazı kamu tüzelkişileri ile özel kişiler üzerindeki denetimi ile 

birtakım koşulların gerçekleşmesi halinde yargısal faaliyetler olduğu ifade 

edilmektedir
11

. 
 

İdarenin herhangi bir kusuru bulunmasa dahi zararın ortaya çıktığı, idari 

eylem veya işlem ile zarar arasında nedensellik bağının bulunduğu 

durumlarda idarenin kusursuz sorumluluğundan söz edilmektedir. İdarenin 

kusursuz sorumluluğu (Fr. responsabilité sans faute), iki ilkeye 

dayanmaktadır: tehlike (risk) veya hasar ilkesi, kamu külfetleri karşısında 

eşitlik (fedakarlığın denkleştirilmesi) ilkesi. Özel hukuktan idare hukukuna 

geçen tehlike ilkesi, idarenin kusur şartı aranmaksızın bünyesinde tehlike 

taşıyan faaliyetleri
12

 dolayısıyla ortaya çıkan zararların tazmini esasına 

dayandırılmaktadır. Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi ise, idarenin 

kamu hizmetleri dolayısıyla, herhangi bir kusuru olmadan, ya da bünyesinde 

bir tehlike taşımadan, kimilerinin zarara uğramasına neden olması halinde 

söz konusu olmaktadır. Bu şekilde ortaya çıkan zararın belli kişiler 

tarafından çekilmesi hakkaniyete de uygun düşmeyeceğinden bu ilke 

uyarınca zararın idare tarafından karşılanacağını söylemek gerekmektedir
13

.  

Tüm bu açıklamalardan sonra, idari bir faaliyet ya da o faaliyetin 

yürütülmesine bağlı ya da bunların sonucu olarak kişilerin intihar etmesi 

                                                             
9 GÜNDAY, 2011, s. 374. 
10 Şeref GÖZÜBÜYÜK- Turgut TAN, İdare Hukuku Cilt II, İdari Yargılama Hukuku, Turhan 
Kitabevi, Güncelleştirilmiş 5. Bası, Ankara, 2012, s.673- 675. 
11 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Guy BRAIBANT- Bernard STIRN, Le droit administratif 
français, Dalloz, 7e édition revue et mise à jour, s. 335-337. 
12 GÖZÜBÜYÜK-TAN, 2012, s. 685- 689; GÜNDAY, 2011, s. 379 vd. 
13 GÜNDAY, 2011, s. 382. 
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durumunda idarenin sorumluğu tartışılabilir. Tartışmanın odak noktasında, 

özellikle idarenin gözetim ve denetimi altındayken diğer bir deyişle 

özgürlükleri kısıtlanan bireylerin intiharı dolayısıyla idarenin kusur 

sorumluluğuna hükmeden yargı kararları bulunmaktadır. 

III. İNTİHAR NEDENİYLE İDARENİN SORUMLULUĞU  

Ulusal ve uluslararası yargı kararları dikkate alındığında, intihar 

vakalarında idarenin sorumluluğundan çeşitli faaliyetler dolayısıyla söz 

edilmektedir. Söz konusu kararlarda intihar nedeniyle idarenin sorumluluğu, 

kusur sorumluluğuna dayandırılmakta; dolayısıyla kusur sorumluluğunun 

şartları intihar nedeniyle idarenin sorumluluğuna gidilebilmesi için de 

aranmaktadır. İdarenin sorumluluğu için intihara neden olan bir idari faaliyet 

bulunması ve bunun sonucunda zararın ortaya çıkması ve idareye 

bağlanabilen bu faaliyette kusur bulunması şartları aranmaktadır. İntiharın 

idarenin faaliyetinden ayrılabilen, kamu görevlisinin kişisel kusurundan 

kaynaklanması ise, bundan ayrı düşünülmelidir. Nitekim kamu görevlilerinin 

suç niteliği taşıyan ya da kasıtlı kusurlarının, hizmet kusuru ile kaynaşan 

görevsel kusur sayılamayacağı; salt kişisel kusur olarak ifade edildiği, bu 

durumda idarenin sorumluluğundan söz edilemeyeceği belirtilmektedir. 

Ancak son yıllardaki yargı kararlarına bakıldığında görevsel kusuru, salt 

kişisel kusur hallerini de kapsayacak biçimde genişletme eğilimi vardır 

diyebiliriz
14

. 

Yargısal içtihatlar dikkate alındığında, idarenin intihar nedeniyle 

sorumluluğunun aranabildiği birkaç durum bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

olarak, tıbbi faaliyetler gösterilebilir. İdarenin tıbbi faaliyetler dolayısıyla 

intihardan sorumluluğu, özellikle psikiyatrik tedavi gören ve intihara meyilli 

hastaların yaşamlarına son vermesi dolayısıyla söz konusu olabilmektedir. 

Burada sağlık personelinin uyguladığı yanlış tedavi, dikkatsizlik veya 

birtakım kusurlu davranışları nedeniyle yaşamına son verenlerin 

yakınlarının, ölüm nedeniyle zarar görenlerin zararlarının tazminini 

istemeleri mümkün görünmektedir.  

                                                             
14 Bir kamu görevlisinin görev sırasında hizmet araçlarını kullanarak yaptığı eylem ve 
işlemlere ilişkin kişisel kusurunun, kasdi suç niteliği taşısa bile hizmet kusuru oluşturacağına 
ilişkin Danıştay 2. D.; 09.05.2005; E. 2004/1813- K. 2005/1642; benzer şekilde savunma 
dilekçesinde davacı hakkında onur kırıcı ve itibar zedeleyici ifadeler kullanan idarenin ajanı 
hakkında idarenin sorumlu olduğuna ilişkin Danıştay 2. D., 25.02.2005, E. 2004/619- K. 
2005/751 yanında ayrıca bkz. Danıştay 10. D. 27.04.2009, E. 2009/144- K. 2009/3183, 
http://www.danistay.gov.tr, 12.03.2012. 

http://www.danistay.gov.tr/
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Daha önce de belirtildiği gibi, 1990’lı yıllara kadar Fransa’da sağlık 

hizmetlerinden bazıları dolayısıyla idarenin sorumluluğuna gidilebilmesi için 

ağır kusur şartı aranmaktaydı. Ağır kusur şartının arandığı tıbbi faaliyetlerin, 

“bir hekim tarafından veya bir hekimin gözetimi ve sorumluluğu altında 

yardımcı sağlık personeli tarafından yapılan işlemler” olduğu belirtilmekte; 

bunlara örnek olarak da “hekimin hastayı muayene etmesi, teşhis koyması, 

reçete yazması, ameliyat yapması” ile “hekimin doğrudan doğruya gözetimi 

ve sorumluluğu altında yardımcı sağlık personelinin hastaya enjeksiyon 

yapması” gösterilmektedir
15

. Yukarıda da belirttiğimiz gibi söz konusu 

esaslar çerçevesinde, tıbbi faaliyetler dolayısıyla hastanın yaşamına son 

vermesi söz konusu olursa idarenin sorumluluğunun bulunup bulunmadığı 

inceleme konusu yapılabilir.  

İntihar nedeniyle idarenin sorumluluğunun aranabildiği bir diğer durum 

olarak cezaevi idaresindeki tutuklu yada hükümlülerin intiharı gösterilebilir. 

Ülkemizde cezaevinde gerçekleşen intihar vakalarıyla ilgili olarak idarenin 

sorumluluğuna hükmeden yargı kararı bulunmamaktadır. İntihar nedeniyle 

idarenin sorumluluğuna ilişkin olarak sadece Askeri Yüksek İdare 

Mahkemesi (AYİM)’nin asker kişilerin intiharlarıyla ilgili kararları 

bulunmaktadır. 

Türk Danıştayı’nın aksine Fransız Danıştayı, intihar nedeniyle cezaevi 

yönetimlerinin sorumluluğuna hükmetmektedir. Fransız Danıştayı’nın 

tutuklu yada hükümlülerin intiharı nedeniyle cezaevi idaresinin sorumluluğu 

için 1958 yılına kadar “özel bir ağırlıkta ve apaçık kusur”, 1958 yılından 

sonra ise “ağır kusur” (Fr. la faute lourde) şartını aradığı belirtilmekte; bu 

nedenle ortaya çıkabilecek zarar türleri ise, “mahkumların üçüncü kişilere, 

birbirlerine, mahkumların kendilerine, cezaevi idaresinin mahkumlara 

verdikleri zararlar” olarak sıralanmaktadır
16

.  

Fransız Danıştayı intihar nedeniyle “ağır kusur” şartını aradığı 

içtihadını 2003 yılında değiştirmiştir. Ancak bu her intihar vakasında Fransız 

Danıştayı tarafından sorumluluğa hükmedildiği anlamını da taşımamalıdır. 

Aşağıda da görüleceği üzere, Fransız Danıştayı yalnız cezaevi idaresinin 

gözetim ve denetim sorumluluğunu yerine getirmede kusuru bulunup 

bulunmadığını araştırmaktadır.  

                                                             
15 GÖZLER, 2009, s. 1087. 
16 GÖZLER, 2009, s. 1098. 
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23 Mayıs 2003 tarihli kararında
17

 Fransız Danıştayı, dört aydır tutuklu 

bulunan C..’nin intiharı sonrası yakınları tarafından açılan davada “ağır 

kusur” şartı aramaksızın,  “intiharın cezaevi idaresine atfedilebilecek 

kusurların doğrudan sonucu olduğuna; (tutukluluk süresinin Ceza Usul 

Kanunu’nun 183. madde hükmündeki şartlar uyarınca uzatıldığının 

kendisine mümkün olan en kısa sürede bildirilmemesi nedeniyle )” 

hükmetmiştir. Gerçekten bu karar, konuyla ilgili ilk karar olmanın yanında, 

doktrinde de haklı olarak, “cezaevi yönetiminin işleyiş şeklinin değişimi ve 

tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi”
18

 açısından olumlu bir gelişme olarak 

değerlendirilmiştir. 

Ayrıca Fransız Danıştayı’nın bu kararının yalnız idarenin 

sorumluluğunu ağır kusur şartından basit kusur (Fr. la faute simple) şartına 

indirgemekle kalmadığı; aynı zamanda hükümlü ve tutuklu haklarının 

korunması hareketinin uzantısı olarak da değerlendirilebileceği ifade 

edilmektedir
19

. Burada cezaevi idaresinin sorumluluğu için idarenin 

kusurunun bulunması şart ve yeterlidir. Kusurun varlığı için ise, zararın 

hizmetin işleyişi ile ilgili olarak öngörülebilir olması ve idarenin bu zararı 

önlememesi yada önlemek için yeterli önlemi almaması aranmaktadır.   

19 Temmuz 2007 tarihli kararında
20

 ise, Fransız Danıştayı benzer 

şekilde cezaevinde intihar eden hükümlünün babası tarafından açılan davada 

tazminata hükmederken, hizmetin işleyişindeki kusuru yeterli saymıştır. 

“Tutuklanma tarihinden itibaren cezaevindeki hayata uyum sağlamakta 

güçlük çeken A.’nın mahkumiyetine karar verilen duruşma ertesi yaşamına 

son verdiği; eğer cezaevi görevlilerinin o günkü rutin kontrollerini 

zamanında yapsalardı intiharın engellenebileceği, dolayısıyla cezaevi 

idaresinin sorumluluğuna yol açan kusurlu davranışı” bulunduğuna karar 

vermiştir.  

Dikkat edilecek olursa, Fransız Danıştayı burada yer verdiğimiz 

kararlarında idarenin sorumluluğu için basit kusuru yeterli saymaktadır. 

                                                             
17 Conseil d’État, 23 Mayıs 2003, Mme Chabba: Recueil des Décisions du Conseil d’État, s. 

240. 
18 Jean-Louis AUTIN- Catherine RIBOT, Droit administratif général, Lexis Nexis, 5e édition, 
2007, s. 351. 
19 Isabelle FOUCHARD, “Décès violents de détenus en prison”, AJDA, No 3- 31 janvier 2011, 
s. 142. 
20

 Conseil d’État, 9 Temmuz 2007, No. 281205, http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-
jurisprudence, 20.03.2012. 

http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence
http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence
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Dolayısıyla Fransız Danıştayı bugün intihar nedeniyle cezaevi idaresinin 

sorumluluğuna, intihar ile cezaevi yönetiminin kusurlu davranışı arasında 

illiyet bağının olduğu davalarda hükmetmektedir diyebiliriz. Gerçekten 2003 

yılından sonra verilen ilgili kararlar
21

 incelendiğinde, söz konusu şartların 

varlığı, idarenin sorumluluğu için yeterli sayılmaktadır. Nitekim Fransız 

Danıştayı tarafından hazırlanan 2005 tarihli bir çalışmada da (Fr. Études et 

documents du Conseil d’État 2005) kusur sorumluluğu yaklaşımındaki 

değişime dikkat çekilmektedir. Çalışmada genel olarak, ağır kusur basit 

kusur ayrımının hala aranmakla birlikte önemini yitirdiği ve ağır kusur 

şartının arandığı faaliyetlerin kapsamının daraldığı belirtilmektedir
22

. 

Fransa’daki tüm bu gelişmelere 2009 tarihli İnfaz Kanunu (Fr. La loi 
pénitentiaire de 2009) da eklenmelidir. İnfaz Kanunu, bir hükümlünün başka 

bir hükümlü tarafından öldürülmesi haliyle sınırlı olarak idarenin kusursuz 

sorumlu olacağını düzenlemektedir. Bu düzenlemeyle, ölüm sebebine bağlı 

olarak cezaevi yönetiminin sorumluluk nedenlerinin de çeşitlendiği 
görülmektedir. Bu düzenleme, çok yakın olmayan bir gelecekte dahi olsa, 

idari yargı hakiminin cezaevlerindeki intihar vakalarını kusursuz sorumluluk 

sebebi olarak değerlendirebileceği şeklinde yorumlanmakta; kusur 
sorumluluğundan kusursuz sorumluluğa doğru genişleme yaşanabileceği 

iddia edilmektedir
23

.  

Tutuklu ve hükümlülerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için olumlu 

bir gelişme olarak görülen yukarıdaki Fransız yargı kararları ile Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)’nin yaklaşımı arasında paralellik 

bulunmaktadır. Nitekim AİHM, Fransa ile ilgili bir kararında, “özgürlüğün 

kısıtlanmasının 3. maddenin ihlali ile sonuçlanmaması gerektiğini; 
özgürlüğün kişiden alınmasını engelleyemeyecek olsa da bu hükmün, 

hükümlünün cezasını insan onuruna (İng. human dignity) saygılı şartlarda 

geçirmesini, sağlık ve güvenliğinin sağlanmasını ve bunun da devletin ödevi 
olduğunu” vurgulamaktadır

24
.  

                                                             
21 İlgili Fransız Danıştayı kararları için bkz. Conseil d’État, 5 Aralık 2011, No. 331358; 
Conseil d’État, 4 Mart 2009, No. 293160, http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence, 
20.03.2012. 
22 Conseil d’État, “Études et documents du Conseil d’État 2005”, La Documentation 
française, Paris 2005, s. 233-234. 
23 FOUCHARD, 2011, s. 145-146. Ancak yine aynı makalede, kusursuz sorumluluk kabul 
edilir ve uygulanmaya başlanırsa, cezaevi hizmetinin şartları ve işleyişindeki aksaklıkların da 
belirlenemeyebileceği ifade edilmektedir. 
24  Cour EDH, 2 Sect. 12 septembre 2007, Affaire Fréro c. France, Req. no 70204/01, 
http://cmiskp.echr.coe.int, 31.01.2012. 

http://www.conseil-etat.fr/fr/base-de-jurisprudence
http://cmiskp.echr.coe.int/
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Gerçekten AİHM 2011 yılında verdiği çeşitli kararlarında da intihar 

nedeniyle idarenin sorumluluğu bulunduğuna ilişkin ifadelere yer veren 

kararlar almıştır. Bu kararlardan biri, Türkiye ile ilgili 11 Ocak 2011 tarihli 

Servet Gündüz ve Diğerleri davasında
25

 verilmiştir. 2002 yılında zorunlu 

askerlik hizmetini yaptığı sırada intihar ettiği iddia edilen İbrahim Serkan 

Gündüz’ün yakınları tarafından açılan davada AİHM, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 2. maddesinin ihlal edildiği sonucuna ulaşmıştır. Kararda, 

“AİHM, AİHS’nin 2. maddesinin 1. paragrafının ilk cümlesinin Devletlere iç 

hukuki düzende kendi yargısına tabi kişilerin keyfi ve kanunsuz olarak 

yaşamına son vermelerini yasakladığı gibi, üçüncü kişilerin eylemlerine ya 

da gerektiğinde kendi eylemlerine karşı korumak amacıyla gerekli tüm 

tedbirleri almaları yönünde pozitif yükümlülük getirdiğini bir kez daha 

hatırlatır” dedikten sonra, “davada, askeri yetkililerin İbrahim Serkan 

Gündüz’ün yaşam hakkını korumaya yönelik pozitif yükümlülüklerini yerine 

getirmedikleri iddiası karşısında AİHM, yerleşik içtihadına uygun olarak, 

askeri yetkililerin ilgili şahsın intihar etmesi için ortada gerçek ve ani bir 

tehlike olduğunu bilip bilmediklerini ya da bilmeleri mi gerektiğini; şayet ilk 

sorunun cevabı olumlu ise, bu riskin önlenmesi için sözkonusu yetkililerin 

kendilerinden makul olarak beklenen her şeyi yerine getirip getirmediklerini 

araştıracaktır. AİHM, gerçekten de, askere alındığı sırada İbrahim Serkan’ın 

sözlü olarak sağlık sorunlarını dile getirdiğini, ancak konuyla ilgili bir belge 

sunmadığını tespit etmektedir. Bununla birlikte, dosyada yer alan birçok 

unsur, askere alındığı günden itibaren, eğitim döneminde olmasına rağmen, 

İbrahim Serkan’ın psikolojik sorunlar yaşadığı ve uyuşturucu bağımlısı 

olduğunun tespit edildiğini ve birçok kez farklı askeri yetkililer tarafından 

bunun endişeli bir biçimde dile getirildiğini açıkça göstermektedir. Oysa 

AİHM, genç adam askerlik hizmetine başlamadan önce, bu bozuklukların 

askerlik yaşamına uygun olup olmadığının ya da risk taşıyıp taşımadığının 

ve bu risklerin ne ölçüde muhtemel olduğunun saptanması amacıyla, askeri 

yetkililerin, ilgili şahısta gözlemlenen sorunların boyutunu ve ciddiyetini 

belirlemek için daha fazla çaba göstermeleri gerektiği kanaatindedir. Bu 

konuda AİHM, ulusal soruşturma mercilerinin yaptığı tespitlerin, yani 

yönetim kurulu raporunda yazılan ve tanıkların da desteği ile İbrahim 

Serkan’ın hiyerarşik üstünün davranışı ile intihar eylemi arasında bir 

nedensellik bağı bulunduğu sonucuna ulaşan tespitlerin yanlış olduğunu 

                                                             
25Cour EDH, 2 Sect. 11 janvier 2011,Affaire Servet Gündüz et Autres c. Turquie, Req. no 

4611/05, http://cmiskp.echr.coe.int, 31.01.2012. 

http://cmiskp.echr.coe.int/
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düşündürecek hiçbir unsur görememektedir. AİHM, yukarıda sıralanan 

unsurların da ortaya koyduğu gibi, Savunmacı Devlet’in mağdurdan 

kaynaklanan herhangi bir öngörüsüzlük veya hata gösteremediği 

durumlarda, sözkonusu ölümün sorumluluğunun Devlet’e ait olduğu 

kanaatini taşımaktadır” şeklinde ifadelere yer verdiği kararında, intihar 

nedeniyle idarenin sorumluluğu bulunduğu sonucuna varmaktadır.  

Mahkeme benzer ifadeleri yine Türkiye ile ilgili bir başka kararında
26

 

da tekrarlamıştır. Burada Mahkeme, özellikle devletlerin vatandaşların 

yaşam haklarını koruma konusunda pozitif yükümlülüğü bulunduğunu; bu 

yükümlülüğün aynı zamanda kendi yaşamlarına son verme olasılıklarında da 

devam ettiğini vurgulamaktadır. Devlet, vatandaşlarının yaşamlarını 

korumak için gerekli önlemleri almalı, gözetim ve denetim sorumluluğunu 

yerine getirmeli, yaşam koşullarını iyileştirmelidir. Kararda geçen ifadeler 

aynen şöyledir: “bu yükümlülük devletlere yasal ve idari çerçeve 

oluşturmaları için sorumluluk yüklemekte; bu sorumluluk yaşam için 

tehlike/risk arz eden faaliyetlerde de dikkate alınmalıdır.” Benzer ifadelerin 

yer aldığı bir diğer AİHM kararı da 3 Kasım 2011 tarihli Dülek ve Diğerleri 

davasında
27

 alınmıştır. Dikkat edilecek olursa, AİHM’in intihar nedeniyle 

idarenin sorumluluğu bulunduğu konusundaki içtihadı süreklilik arz edecek 

gibi görünmektedir. Söz konusu kararlarda önemli olan bir diğer nokta da 

idarenin sorumluluğunun kusur sorumluğuna dayandırılmasıdır.  

AİHM’in yalnız Türkiye hakkında değil, AİHS’ye taraf diğer devletler 

için de benzer yönde kararları bulunmaktadır. Mahkeme’nin ilgili 

kararlarından biri, 6 Aralık 2011 tarihli De Donder ve Clippel kararıdır
28

. 

AİHS’nin 43 ve 44ncü maddelerinde öngörülen usul uyarınca henüz 

kesinleşmemiş kararında AİHM, hükümlü Tom De Clippel’in intiharı 

nedeniyle Sözleşme’nin yaşam hakkını düzenleyen 2. maddesi ile özgürlük 

ve güvenlik hakkını düzenleyen 5. maddesinin ihlaline karar vermiştir. 

Karara konu olay, intihar riskinin yüksek olduğu paranoid şizofren hastası 

hükümlü Tom De Clippel’in Ghent Cezaevi’ndeki intiharı ile ilgilidir. 

Mahkeme De Clippel’in akıl hastalığı ve bunun taşıdığı intihar riski 

                                                             
26 Cour EDH, 2 Sect., 5 juillet 2011, Affaire Metin c. Turquie, Req. no 26773/05, 
http://cmiskp.echr.coe.int, 31.01.2012 
27 Cour EDH, 2 Sect., 3 novembre 2011, Affaire Dülek et Autres c. Turquie, Req. no 

31149/09, http://cmiskp.echr.coe.int, 31.01.2012. 
28 Cour EDH, 2 Sect., 6 décembre 2011, Affaire De Donder et De Clippel c. Belgique, Req. no 
8595/06, http://cmiskp.echr.coe.int, 31.01.2012. 

http://cmiskp.echr.coe.int/
http://cmiskp.echr.coe.int/
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nedeniyle özellikle 2. maddenin ihlal edildiğine karar verirken, cezaevi 

idaresinin gerekli özeni ve dikkati göstermediğini; hükümlünün özel bir 

bölüme yerleştirilmesi gerekirken yerleştirilmediğini belirtmektedir.  

Mahkemenin intihar nedeniyle idarenin sorumlu olduğuna değindiği bir 

diğer karar ise, 16 Ocak 2009 tarihli Renolde Davası
29

’dır. Kararda akıl 

hastası olan ve ilaç tedavisi gören hükümlü Joselito Renolde’nin intiharının 

cezaevi idaresinin ilaçlarını alması için gerekli özeni göstermemesine, 

gözetim sorumluluğunu yerine getirmemesine bağlı olduğunu belirten 

Mahkeme, Renolde’nin yaşam hakkını korumak konusundaki pozitif 

yükümlülüğün yerine getirilmemesi, dolayısıyla da Sözleşme’nin 2. 

maddesinin ihlaline karar vermiştir.   

Ülkemizde sorumluluk nedeni olarak intihara yalnızca AYİM 

kararlarında yer verilmektedir. Ancak Anayasa madde 157 ve 1602 sayılı 

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu’nun 20 nci maddesi ile AYİM’in 

görev alanının “asker kişi ve askeri hizmete ilişkin olma” koşulları ile 

sınırlandırılmış olması verdiği kararları da sınırlandırmaktadır. AYİM intihar 

nedeniyle idarenin sorumluluğuna içtihatlarında ortaya koymaya çalıştığı 

birtakım koşullarla birlikte, hizmet kusuru çerçevesinde hükmetmektedir. 

Hizmet kusurunun varlığı için aranan şartlar AYİM tarafından intihar 

nedeniyle idarenin sorumluluğu için de aranmaktadır. Yukarıda da 

belirttiğimiz gibi bu şartlar, idareye yüklenebilir kusurlu bir faaliyet ve 

zararın varlığı ile zarar ve idari faaliyet arasında illiyet bağı bulunmasıdır.  

Her şeyden önce, AYİM’in asker kişinin intiharı sonrasında ortaya 

çıkan zarar kavramını dar yorumladığı belirtilebilir. Nitekim intihar 
nedeniyle doğan zararın tazminine hükmedilebilmesi için ölümle sonuçlanan 

intihar vakaları dışında, AYİM’in intihar eden kişinin “kurtarılmasına 

rağmen tam olarak iyileşememiş, sakat kalmış, sakatlık nedeniyle çalışma 
gücü kaybına uğramış” olmayı aradığı ifade edilmektedir

30
.  

İntihar nedeniyle idarenin sorumluluğunun irdelendiği AYİM 

kararlarında dikkat edilmesi gereken diğer noktalar ise, intiharın idareye 

bağlanabilir olması ve zarar ile idarenin eylemi arasında illiyet bağının 

bulunmasına ilişkin tespitleridir.  

                                                             
29 Cour EDH, 5 Sect., 16 janvier 2009, Affaire Renolde c. France, Req. no 5608/05, 
http://cmiskp.echr.coe.int, 31.01.2012. 
30 Hakan ATA,  “İdarenin Asker Kişilerin İntiharından Sorumluluğu”,  Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi Dergisi, Yıl: 2005, Sayı: 20, Kitap: 1, s. 25. 
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İntiharın idareye bağlanabilir olması için AYİM, idarenin bir eylemle 

intihara sebep olması şartını aramaktadır. AYİM nöbetçi olduğu sırada 

kendisine ait silahla intihar eden erin yakınlarının açtığı davaya ilişkin 

kararında idareye bağlanabilir olma koşulunu şöyle ifade etmektedir: 

“Anayasanın 125 nci maddesine göre idare kendi eylem ve işlemlerinden 

doğan zararları ödemekle yükümlüdür. Bu suretle idarenin sorumluluğu 

Anayasa prensibi olarak kabul edilmiştir. Ancak, Anayasada idarenin 

sorumluluğunun hangi esaslara göre belirleneceği belirtilmemiş bu 

meselenin halli doktrin ve yargı kararlarına bırakılmıştır. Bugün idarenin 

sorumluluğu hizmet kusuru ve kusursuz sorumluluk ilkesine 

dayandırılmaktadır, ister hizmet kusuru isterse kusursuz sorumluluk 

ilkelerine dayandırılsın genel olarak idarenin tazmin borcunun doğabilmesi 

için bir kararın mevcudiyeti zarara yol açan eylemin idareye yüklenebilir 

nitelikte bulunması, zarar ile eylem arasında illiyet bağının bulunması 

zorunludur. Davacıların desteğinin ölümünde hizmetin kurulması ve 

işletilmesinden doğan idareye atfı kabil bir hizmet kusurunun varlığından 

söz edilemez. Zararlı sonuç idarenin bir eyleminden veya ajanlarının kusurlu 

davranışlarından kaynaklanmadığı doğrudan doğruya davacıların desteğinin 

kendi kusurlu fiili (intiharı) ile kendi ölümüne sebebiyet verdiği zararlı 

sonucu doğuran eylem ile hizmet arasında illiyet bağının bulunmadığı, 

olayda idarenin kusursuz sorumluluğundan da söz edilemeyeceği, sonucuna 

ulaşılmıştır. (...) müteveffanın olay öncesi 6.8.1993 tarihinde psikolojik 

şikayeti nedeniyle viziteye çıktığı, askeri tabipse "..." teşhisi konularak 

gerekli ilaçlarının verildiği, davacının yalnız değil iki kişi ile birlikte nöbet 

mahalline gönderildiği, istirahatlı olmayan askerlerin hizmete devam 

ettirilmesinin asıl olduğu her psikolojik sorunu olan askerin kendi yaşamına 

son vermesi halinde idarenin herhalde sorumlu olduğunu söylemenin tazmin 

sorumluluğunun sınırsız şekilde genişletmek demek olacağından davacılar 

vekilinin iddialarına itibar olunmamıştır.”
31

  

AYİM’in özellikle idareye yüklenebilir olma şartının gerçekleşmediği 

dolayısıyla idarenin sorumluluğunun bulunmadığına hükmettiği kararlarında 

benzer ifadeler yer almaktadır
32

. Bu kararların ortak noktası, psikolojik 

                                                             
31Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. D., 06.03.1996, E. 1995/596- K. 1996/156, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı:11, http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
32 Benzer yönde bkz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. D., 25.04.2001, E.2000/550- 
K.2001/423, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı:16; Askeri Yüksek İdare 
Mahkemesi 2. D., 02.10.2002, E.2002/597- K.2002/732; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 

http://www.msb.gov.tr/ayim


 

 

579 

sorunları veya rahatsızlıkları, özel yaşamındaki problemler nedeniyle intihar 

vakalarında, daha doğru bir ifadeyle intiharın idareyle ilişkisi olmayan, 

kişilerden kaynaklandığı durumlarda idareye yüklenebilir bir zarardan söz 

edilemeyeceğidir. 

İdareye yüklenebilir olma şartını AYİM, “J.Er ...’in ölümü olayını 

tamamen şahsi sebeplere bağlı bir intihar olayı olarak görmek ve askeri 

hizmetten soyutlamak mümkün değildir. Müteveffa, Astsb … tarafından 

dövülmüştür. Müteveffanın bu dövme olayından sonra aynı gün intihar etmiş 

olması, intihar olayının kendisine uygulanan kötü muamele ve dayak olayına 

dayandığını göstermektedir. Bu durumun askeri hizmetten soyutlanması 

mümkün değildir. Astsb. … idarenin, kamu hizmetini yürütmekle görevli bir 

ajanı olduğundan, eyleminin idareye yüklenebilir bir eylem olduğu açıkça 

ortadadır. Zararlı sonuç ile idarenin eylemi arasında illiyet bağı mevcuttur. 

Kamu hizmetini yürüten idarenin hizmetini yürütürken hiç kimsenin zarara 

uğramamasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alması zorunludur. Bu 

zorunluluğun gereği gibi yerine getirilmemesi hizmetin kusurlu işlediğinin 

delilidir. Davalı idarenin ajanını, astlarını korumak görevini de gereği gibi 

yapacak şekilde yetiştirmemesi, disipline etmemesi hizmetin kusurlu şekilde 

işlediğini göstermektedir. Bu nedenle davacıların zararlarının hizmet kusuru 

ilkesince karşılanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır”
33

 diyerek ifade 

etmektedir.  

İntihar nedeniyle idarenin sorumluluğuna hükmeden AYİM 

kararlarında yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, zarar ile eylem arasında illiyet 

bağı şartının bulunması önemlidir. İlliyet bağının arandığı kararlarında 

AYİM, “İdare ajanlarınca iki gün ardarda ağır derecede müessir fiile ve 

hakarete maruz kalan” ve "bu onur kırıcı muamele karşısında kendi silahıyla 

intihar eden çavuşun ölümü ile ajanların eylemi arasında uygun bir illiyet 

bağının varlığı kabul edileceğinden; idarenin hizmet kusuruna dayalı tazmin 

sorumluluğu mevcuttur” diyerek; “Devlet adına kamu hizmetini yürüten 

davalı idarenin halin icaplarına ve ihtiyaca göre hizmeti devamlı ve iyi 

şekilde topluma arz etmesi ve hizmeti yürütürken kimsenin zarara 

                                                                                                                                               
2.D., 16.10.2002, E. 2002/718-K. 2002/816, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 
18; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. D., 08.05.2002; E.2000/661- K.2002/399, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 17, http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
33Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D., 24.09.2008, E. 2005/614- K. 2008/916, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 24, http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
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uğramamasını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alması zorunludur. Bu 

zorunluluğun gereği gibi yerine getirilmemesi hizmetin kusurlu işlediğinin 

açık bir delilidir. Olay günü müteveffa ... içtimaya geç gelmesi nedeniyle 

Astsubay ... tarafından çok ağır şekilde ve uzun zaman tekme tokat ve 

yumrukla dövülmesi, ağır hakaretlere uğraması üzerine durumu bölük 

komutanına şikayet ettiğinde bölük komutanınca hiç bir işlem yapılmadığı 

gibi hakaret edilerek kovulması, ertesi günü aynı bölükte görevli Astsubay ... 

tarafından bölük deposunun düzeltilmesi için müteveffanın bir erle depoda 

görevlendirilmesine rağmen depoya gelen Bölük Komutanı Yzb. ... 

tarafından hakaret edilerek tekrar dövülmesi eylemleri üzerine ve arka 

arkaya gelen bu onur kırıcı davranışlara dayanamayarak meydana geldiği, 

sanık Astsubay ... ile sanık Yzb. ...'nun bu eylemleri ilk bakışta olayın idare 

ajanı olan sanıkların kusurundan ileri geldiği görünüyor ise de, ajanların 

idarenin yürüttüğü hizmetin bir parçası olduğu, bunun hizmetin yapısal 

özelliğinden kaynaklandığı bir başka deyişle ajanları idarenin yürüttüğü 

hizmetten ayırmanın mümkün olmadığı, düşünüldüğünde, birlikteki hizmetin 

iyi işlemediği, ajanların yeterince eğitilmediği ve yeterince denetlenmediği, 

dolayısıyla idarenin hizmet kusuru içinde bulunduğu anlaşılmakla davacının 

zararlarının davalı idarece karşılanması gerekeceği sonucuna” varmaktadır
34

. 

AYİM benzer ifadeleri 2000’li yıllarda verdiği kararlarında da kullanarak, 

içtihadını sürdürdüğü izlenimini vermektedir
35

.  

AYİM ayrıca idarenin gözetim ve denetim sorumluluğunu yerine 

getirmemesine bağladığı, intihar sonrası ölümle sonuçlanan davalarda da 

idarenin sorumluluğuna hükmetmektedir. Özellikle 2000’li yıllarda verdiği 

bu tip kararlarında AYİM’in illiyet bağını ararken daha önceki yılların 

aksine yalnız idare tarafından asker kişiye uygulanan “kötü muamele” ile 

sınırlandırmaması; gözetim ve denetim sorumluluğunu yerine getirmeyen 

idarenin de kusur sorumluluğuna hükmetmesi kanaatimizce önemli bir 

gelişmedir. “Psikiyatrik sorunları nedeniyle kıta hastanesince İzmir 600 

Yataklı Hava Hastanesi psikiyatri kliniğine refakatli olarak sevkine karar 

                                                             
34 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2. D., 13.04.1994, E. 1993/160- K.1994/1109, Askeri 

Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 9, http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
35 “Eğitimlerde idarenin ajanlarının hakaret ve fena muamelelerine maruz kalan davacıların 
yakınının, bunları gerekçe gösteren bir mektup bırakarak intiharı olayında uygun bir illiyet 
bağı bulunduğundan,davacıların zararının hizmet kusuru ilkesi uyarınca davalı idarece 
karşılanması gerekir.” Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D., 17.12.2003, E. 2002/759- 
K.2003/912, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 19, http://www.msb.gov.tr/ayim, 
20.03.2012. 
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verildiği halde, aynı gece tabi tutulduğu intibak eğitimi sırasında yalnız 

bırakılması sonucu denize atlayarak intihar eden müteveffa erin yakınlarının 

uğradığı zararın, hizmet kusuru ilkesi uyarınca davalı idarece tazmini” 

gerektiği sonucuna varan AYİM, “Devlet adına kamu hizmetini yürüten 

idarenin halin icaplarına ve ihtiyaçlarına göre hizmeti devamlı ve en iyi 

şekilde topluma arz etmesi hizmeti yürütürken kimsenin zarara uğramaması 

için gerekli önlemleri alması zorunludur. Bu zorunluluğun gereği gibi yerine 

getirilmemesi hizmetin kusurlu işlendiğinin açık bir delilidir”
36

 demekte ve 

idarenin sorumluluğuna hükmetmektedir.  

Yine benzer bir kararında AYİM, “Psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve 

en son 17 Temmuz 2003 tarihinde Şırnak Asker Hastanesince anksiyete 

teşhisi konularak ilaç tedavisi verilen ve takip edilmesi gerektiği belirtilen 

müteveffanın, bu tarihten olay tarihi olan 09 Ağustos 2003 tarihine kadar 
ilaçlarını düzenli alıp almadığının takibinde gösterilen ihmal, bu durumda 

olan bir personelin silahlı nöbete gönderilmesi ve nöbet sonrası nezaretçi 

olmaksızın doldur-boşalt istasyonuna gönderilerek bir süre tek başına 
kontrolsüz bırakılması hususları birlikte değerlendirildiğinde, idarenin 

birimlerinde hizmetin iyi işlemediği, dolayısıyla mevcut zararın hizmet 

kusuru ilkesi uyarınca davalı idarece karşılanması gerektiği”
37

 ne 
hükmetmiştir. 

AYİM’in intihar nedeniyle idarenin sorumluluğuna hükmettiği 

kararlarında dikkat çeken bir husus da müterafik kusur
38

 kavramıdır. AYİM 

özellikle 2000’li yıllarda verdiği kararlarında intihar eden asker kişinin, bunu 
bilerek ve isteyerek yapmasından yola çıkarak, idarenin sorumluluğuna 

dolayısıyla da tazminata hükmederken müterafik kusur nedeniyle 

hükmedilecek tazminat miktarının indirilmesine karar vermektedir. AYİM’in 
ilgili kararlarında müterafik kusur kavramına yer vermekle birlikte, bunun 

koşullarına yada bundan ne anlaşılması gerektiğine ilişkin herhangi bir 

açıklamaya yer vermediği saptamasında
39

 haklılık payı bulunmaktadır.  

                                                             
36 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D.; 27.10.2004, E.2004/128- K.2004/798, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 20, http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
37 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D., 07.12.2005, E.2005/28- K.2005/871, Askeri Yüksek 

İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 21, http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
38 Zarara uğrayanın kusuru olarak da ifade edilen müterafik kusurda, “zararın, zarara 
uğrayanın tutumundan doğması, başka bir deyişle, kusurlu olması durumunda, ya idarenin 
sorumluluğu tamamen ortadan kalkar, ya da duruma göre, idare kısmen sorumlu olur. Bu 
durum, hem kusura dayanan sorumluluk, hem de kusursuz sorumluluk için geçerlidir.” 
GÖZÜBÜYÜK- TAN, 2012, s. 722. 
39 ATA, 2005, s. 30-31. 
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İntihar nedeniyle idarenin sorumluluğuna hükmettiği söz konusu 

kararlarından birinde AYİM, “davacıların yakını Shh.Er ...’ın Bölük 

Komutanı Tbp.Ütğm … ve bölük astsubayı Sağ.Astsb.Üçvş. … tarafından 

müteaddit defalar tekme ve tokat atılmak suretiyle dövülüp hakarete maruz 

kaldıktan 3 gün sonra bölük komutanı ve bölük astsubayının erleri 

dövmemeleri gerekirken böyle bir davranış içine girmeleri neticesinde zarar 

doğuran olayın meydana geldiği, olayı bu haliyle şahsi sebeplere bağlı bir 

intihar olarak görmenin ve askeri hizmetten soyutlamanın mümkün 

olmadığı; dolayısıyla ajanların hizmeti yürütmede gösterdiği zaafiyet 

sonucunda meydana gelen zararın hizmet kusuru ilkesi uyarınca davalı idare 

tarafından karşılanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ancak ölüm olayının 

müteveffanın kendi eyleminden kaynaklanmış olması nedeniyle olayda 

müteveffanın müterafik kusurunun bulunduğu”
40

 nu kabul etmektedir. 

Bir başka kararında da, gözetim ve denetim sorumluluğunu gereği gibi 
yerine getirmeyen, hakkındaki rapora rağmen intihar eden asker kişiye ve 

buna aykırı görev veren idarenin tazmin sorumluluğuna hükmeden AYİM, 

intihar edenin müterafik kusuru bulunduğuna hükmetmekte, ancak herhangi 

bir tanım ya da ölçüt getirmemektedir
41

. AYİM’in intihar edenin müterafik 
kusuru bulunduğuna ilişkin kararlarının süreklilik gösterdiği söylenebilir

42
. 

                                                             
40 Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D., 17.01.2007, E. 2006/15- K. 2007/38, Askeri Yüksek 
İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 23, http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
41 “Davacılar yakını müntehir J.Er …’in 17.11.2006 tarihinde Denizli Asker Hastanesine sevk 
edildiği, Denizli Asker Hastanesinin Psikiyatri Polikliniğinde yapılan muayenesi sonucunda, 
kolunda muhtelif miktar ve ebatlarda kesi izlerinin olması ve geçmişinde madde kullanımı 
olması nedeniyle ilgili tabip tarafından "antisosyal kişilikte anksiyete bozukluğu" tanısı 
konulduğu, müteveffa hakkında "Askerliğe Elverişlidir/Değildir, Silah Kullanır/Kullanmaz" 

raporunun verilmesi için Denizli Asker Hastanesine sevk edildiği, Denizli Asker Hastanesinin 
Psikiyatri Polikliniğinde aynı gün 4802 protokol numarasıyla yapılan muayenesi sonucunda, 
"Mevcut tedavinin idamesi uygundur. Rahatsızlığı askerlik hizmetini yapmasına engel 
değildir. Silahlı görev yapmaması uygundur." tanısının konulduğu, bu tanıya rağmen bölük 
komutanı tarafından 04.12.2006 tarihinden itibaren koğuş ve silahlık nöbeti yazıldığı, Dağ, 
Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Askeri Savcılığının 28.05.2007 gün ve 
2007/377-305 Esas-Karar sayılı iddianamesinden de anlaşılacağı üzere, “silahlı görev 
yapmaması uygundur kararı verilmesine rağmen, birlik komutanı tarafından koğuş ve silahlık 
nöbeti yazıldığı, koğuş ve silahlık nöbetçiliğinin esasen silahsız bir nöbetçilik olmasına 

karşın, koğuş ve silahlık nöbetçilerinin görevlerinden bir tanesinin de, diğer nöbetçi ve görevli 
personele silah ve mühimmatını teslim etmek ile silahlığın anahtarını bulundurmak 
olduğu,nitekim adı geçen …’ın bu kolaylıktan istifade ederek silahlığa girip J.Er …’a ait MP-
5 makineli tabancayı ve şarjör dolabından da bir adet dolu şarjörü alarak kendisini 
vurduğu,”ndan bahisle birlik komutanı hakkında memuriyet görevini ihmal suçundan kamu 
davası açıldığı, davacılar yakınının intihara meyilli olabileceği ve silah verilmemesini 
gerektirecek boyutta psikolojik bir rahatsızlığı olduğu tespit edilmesine rağmen silahlık nöbeti 
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IV. SONUÇ 

İdarenin sorumluluğu, işlem ve eylemleriyle bireylere zarar veren 

idarenin bu zararı karşılaması amacından kaynaklanmakta; kusur 

sorumluluğu ve kusursuz sorumluluk olmak üzere iki temelden 
beslenmektedir.  

Her ne kadar intihar, bireyin yaşamına son vermesi olarak 

tanımlanabilirse de, devletlerin vatandaşların yaşam hakları konusunda 

pozitif yükümlülüğü bulunmakta; dolayısıyla bu yükümlülük intiharı da 

kapsamaktadır. Hatta bireyin intiharı idari faaliyete bağlanabiliyorsa, 

idarenin sorumluluğundan da söz edilebilecektir.  

İntihar nedeniyle idarenin sorumluluğu konuyla ilgili Fransız Danıştayı 

ve AİHM kararları çerçevesinde tartışılabilir ve buradan birtakım esaslar 

çıkarılabilir. Ülkemizde ise intihar nedeniyle idarenin sorumluluğuna 

hükmeden yargı kararları yalnızca AYİM tarafından verilmektedir.  

Söz konusu mahkeme kararları incelendiğinde, idarenin sorumluluğu 

kusur sorumluluğuna dayandırılmaktadır. Buna göre kusur sorumluluğunun 

şartları, intihara neden olan idari faaliyet, bunun sonucunda zararın ortaya 

çıkması (ölümün gerçekleşmesi ya da vücut bütünlüğünün kalıcı ya da belli 

bir süre bozulması) ve idari faaliyete bağlanabilen kusur olmaktadır. Burada 

intiharın idari faaliyetten ayrılabilen, kamu görevlisinin salt kişisel 

kusurundan kaynaklanması halini de idari sorumluluktan ayırmak 

gerekmektedir. İntihara neden olan idari faaliyetler ise, daha çok idarenin 

gözetim ve denetim sorumluluğuna dayanan faaliyetlerdir diyebiliriz. 

                                                                                                                                               
yazılmak suretiyle ajanların hizmeti yürütmede gösterdiği zaafiyet sonucunda meydana gelen 
intihar olayı sonucu oluşan zararın hizmet kusuru ilkesi uyarınca davalı idare tarafından 
karşılanması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır. Ancak ölüm olayının müteveffanın 
kendi eyleminden kaynaklanmış olması nedeniyle olayda müteveffanın müterafik kusurunun 
bulunduğu kabul edilmiştir.” Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D.,15.10.2008, E. 2007/921- 
K. 2008/1002, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 24, 
http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 
42 Benzer yönde bkz. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D., 14.01.2009, E. 2008/65- K. 
2009/4, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 24; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 
2.D., 27.10.2004, E.2004/128- K.2004/798, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 
20; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D., 16.01.2003, E.2002/758- K.2003/19, Askeri 
Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 18; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 2.D., 
05.04.2000, E.1998/268- K.2000/425, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Dergisi, sayı: 15, 
http://www.msb.gov.tr/ayim, 20.03.2012. 

http://www.msb.gov.tr/ayim
http://www.msb.gov.tr/ayim


 584 

Bunlardan özellikle bireylerin özgürlüklerinin iradeleri dışında kısıtlandığı, 

tutukluluk, mahkumiyet, askerlik hizmeti gibi haller ön plana çıkmaktadır.  

İntihar nedeniyle idarenin sorumluluğunu Fransız Danıştayı, yalnız 

cezaevi idaresinin gözetim ve denetim sorumluluğunu yerine getirmede 

kusuru bulunup bulunmadığı noktasından hareket ederek araştırırken; AİHM 

ise, cezaevi idaresinin sorumluğuna askerlik hizmetini de eklemiş 

görünmektedir. Ülkemizde ise yukarıda da belirttiğimiz gibi intihar 

nedeniyle idarenin sorumluluğuna yalnızca AYİM kararlarında yer 

verilmektedir.  

Daha çok 2000’li yıllardan sonra verilen yargı kararları ağırlıklı 

yaptığımız bu incelemede, intiharı idarenin kusur sorumluluğu sebepleri 

arasına ekleyebiliriz diye düşünmekteyiz. Özellikle askerlik hizmeti, 

tutukluluk ya da mahkumiyet sırasında idarenin bireyin intiharına sebep olan 

bir davranışı bulunmuş ise, idare sebep olduğu zararı karşılamak durumunda 

kalabilecektir. Henüz Türk Danıştayı’nın intihar nedeniyle idarenin 

sorumluluğuna hükmeden kararı bulunmamakla birlikte, bu yönde karar 

vermesi kanaatimizce çok da imkansız görünmemektedir. 
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TÜRKİYE’DE MEMURLARI NAKLEN ATAMA İŞLEMİNİN 

UNSURLARI BAKIMINDAN İDARENİN TAKDİR YETKİSİ 

                                                         Çaresiz değilsiniz. Çare sizsiniz…
                                                                                                              

Mustafa Avcı

 

Giriş  

Memurları naklen atama işleminde idarenin takdir yetkisi 

bulunmaktadır. Takdir yetkisi ile idareye, belli bir davranışta bulunurken ya 

da belli bir görevi yerine getirirken az ya da çok bir hareket serbestîsi 

tanınmaktadır. İdareye tanınan takdir yetkisinin muğlâk ve sınırlarının 

çizilmesinin son derece güç olması, idareye takdir yetkisi tanımanın da 

çağdaş hukuk devletinin bir gereği olması
1
 dolayısıyla idarî yargı yerlerine 

takdir yetkisinin sınırlarının belirlenmesi hususunda büyük görev 

düşmektedir. 

                                                             
 Değerli hocam Erdal Onar’dan… 
 Yard. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı 

Öğretim Üyesi.    
1 “Takdir yetkisi, bir zorunluluktan ortaya çıkmaktadır. Takdir yetkisinin ne olduğunu veya 

neden var olduğunu açıklayan çeşitli kuramlar geliştirilmiştir. Bu kuramlardan çıkarılabilecek 

en önemli sonuç, idarenin az veya çok takdir yetkisine sahip bulunması zorunluluğu; bu 

yetkinin, bir bakıma idari yaşamın gerçeklerinden kaynaklandığı şeklinde özetlenebilir”. 

Bakınız. Yıldızhan YAYLA, İdare Hukuku, Filiz Kitabevi, 2.Bası, İstanbul, 1990, s.77. 

İdarenin takdir yetkisi konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız. Sıddık Sami ONAR, İdare 

Hukukunun Umumî Esasları, Cilt:I, Hak Kitabevi, İstanbul, 1966, s.420-436. ;Nuri ALAN, 

“Türk İdarî Yargısında Yerindelik ve Takdir Yetkisinin Değerlendirilmesi”, İdarî Yargıda 

Son Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, 10-11-12 Haziran 1982, s.31-61. ;Yıldızhan YAYLA, 

“İdarenin Takdir Yetkisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:30, Sayı:1-2, 

İstanbul, 1964, s.201vd. ;Halil KALABALIK, “İdare Hukukunda Takdir Yetkisi Kavramı ve 

Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. 

Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Cilt:I, Sayı:2, Ankara, Aralık 1997, s.205-232. ;Halil 

KALABALIK, “İdarenin Takdir Yetkisinin Sınırları ve Yargısal Denetimi”, Gazi Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Prof. Dr. Naci Kınacıoğlu’na Armağan, Cilt:I, Sayı:1, Ankara, 

Haziran 1997, s.172-211.       
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İdarenin takdir yetkisi kullanması bireylerin temel hak ve özgürlükleri 

ile doğrudan ilgilidir. Çünkü takdir yetkisinin kullanılması veya 

kullanılmaması durumunda idarenin menfaati ile bireylerin menfaati karşı 

karşıya gelecektir. Dolayısıyla, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin her 

zaman ihlâli tehlikesi mevcuttur. Hukuk devletinde kurallara sadece bireyler 

değil, idare de uyar. Bir başka anlatımla, hukuk devleti anlayışı, bir ülkede 

yerleşmiş hukuk düzenine ve hukuk kurallarına yalnız idare edilenlerin değil 

idarenin de uymasını gerekli kılmaktadır.  

Memurları naklen atama işlemi bir idarî işlemdir. Bütün idarî işlemler 

gibi, kamu görevlilerinin yer ve görev değişikliğine ilişkin idarî işlemler de 

kamuya ilişkin genel ve kolektif ihtiyaçları karşılamak ve kamu yararını 

sağlamak amacıyla yapılır. Naklen atama, hizmet yararına düşünülen bir 

kurum olduğuna göre, bu kurumun pozitif esaslarını ortaya koyarken ön 

plânda “hizmeti” bulundurmak, sistemi sadece kamu hizmetinin en iyi 

şekilde görülmesini sağlamak şeklinde düzenlemek, daha sonra da bu anlayış 

ve uygulamanın yanında kamu görevlilerini de güvenceden yoksun 

bırakmamak ve özellikle naklin asli niteliğini unutarak onu bir disiplin 

cezası veya memur aleyhine bir müeyyide olarak kullanmamak gerektiğine 

özen göstermek gerekmektedir
2
.  

İdarî Yargılama Usûlü Kanunu’nun (İYUK) 2.maddesinde, iptal davası 

tanımlanırken, idarî işlemlerin unsurları da belirtilmiştir
3
. Bu unsurlar, amaç, 

yetki, konu, şekil ve sebep unsurlarıdır. Bu unsurlardaki sakatlıklar idarî 

işlemin iptali yolunda açılacak bir davayı haklı kılar. İdarî işlemin iptali için 

bu unsurların hepsinin birden sakat olmasına gerek yoktur. Bunlardan 

birinde söz konusu olan hukuka aykırılık o işlemin iptali için yeterlidir
4
. 

Ayrıca yine İYUK’nun 2.maddesine göre, mahkemeler, idarenin takdir 

yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı veremezler. Ancak bu hüküm 

idarenin takdir yetkisinin yargı tarafından denetlenemeyeceği anlamına 

gelmemektedir. Nitekim Danıştay, kararlarında, farklı gerekçelerle veya 

genellikle kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olma bakımından 

                                                             
2 Sait GÜRAN, “İdarî Lüzûm Üzerine Memurun Tahvili ve Mustafî Addi”, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:XXIX, Sayı:1-2, İstanbul, 1963, s.155-176.  
3 Ayrıntılı bilgi için bakınız. Turan YILDIRIM, İdarî Yargı, Beta Yayınevi, 2.Baskı, İstanbul, 
2010, s.208vd.   
4 Ayrıntılı bilgi için bakınız. A. Şeref GÖZÜBÜYÜK-Turgut TAN, İdare Hukuku, Cilt:I, 
Genel Esaslar, Turhan Kitabevi, 5.Bası, Ankara, 2007, s.425-427.   
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idarenin takdir yetkisinin yargısal denetimini hukuka uygunluk denetimi 

olarak yapmaktadır.       

Naklen atamaya yönelik bir idarî işlemde her idarî işlemde olduğu gibi, 

yukarıda belirtilen beş unsur mevcuttur. Bu çalışmada idarî işlemin 

unsurlarından hangilerinde takdir yetkisinin olabileceği incelenmiştir. 

İdarenin nakil işlemini takdir yetkisini kullanarak gerçekleştirirken nelere 

dikkat etmesi gerektiği üzerinde durulmuştur.           

1. Takdir Yetkisi İle İlgili Genel Açıklamalar  

1.1. Takdir Yetkisi Kavramı  

İdarenin takdir yetkisinin ortaya çıkmasını devlet kavramının 

oluşumuna hatta ilk insan topluluklarının meydana gelmesi ve bununla 

birlikte idare etme olgusunun ortaya çıkmasına kadar gerilere götürmek 

mümkündür. Bir anlamda serbestçe hareket etme özgürlüğünü belirten takdir 

yetkisi kavramı idare etme olgusunun özünde var olan bir kavramdır.  

Devletlerin bugünkü anlamda yazılı anayasalara sahip olmadıkları ve 

temel hakların güvence altına alınmadığı dönemlerde takdir yetkisi daha 

geniş bir uygulama alanı bulmaktaydı. Hukuk devleti anlayışının henüz 

oluşmadığı bu dönemlerde takdir yetkisi, halk için bir tehlike oluşturmakta 

iken idareciler açısından bir keyfilik aracı haline gelmekteydi
5
.  

Hukuk devleti anlayışının ortaya çıkmasından önce devlet, mülk devlet 
ve polis devlet aşamalarından geçmiştir. Mülk devlet aşamasında doğal 

hukuk görüşüne bağlı olarak hükümdarın yetkileri günden güne artmıştır. 

Halkın iyiliğini, emniyet ve mutluluğunu korumak ile sorumlu olan 

hükümdar, bunların tesisi için lazım gelen yetkilere de sahip olmuştur. Bu 
yetkilerin başında da takdir yetkisi gelmiştir. Takdir yetkisinin imparatorluk 

döneminde, halkın iyilik ve mutluluğunun sağlanması için hükümdara 

tanınan ve bu amaçlar dışında kullanıldığı takdirde de yine doğal hukuk 
görüşünden hareketle bu yetkilerin sınırlandırılması gerektiği belirtilmiştir. 

Ancak, bu dönemden sonra merkezî otoritenin zayıflaması ve polis devleti 

görüşünün yayılması ile imparatorluk mahkemelerinin denetimleri iyice 

azalmış ve idarenin takdirî çerçevesindeki uygulamaları yine denetim dışı 
kalmıştır

6
. 

                                                             
5 Baha KARGIN, “Takdir Hakkının Şümulü ve Sınırları”, İdare Dergisi, Sayı:256, Ankara, 
1959, s.11. 
6 ONAR, 1966, s.125-126. 
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Polis devlet aşamasında hükümdar yetkilerini, mülk devletten farklı 

olarak kendi şahsından değil, temsil ettiği ideal şahsiyetten alıyordu. 

Hükümdar tarafından konulan hukuk kuralları bulunmasına rağmen, 

hükümdar yetkilerini kullanırken halka karşı hiçbir hukuk kuralı ile bağlı 

değildi. Tamamen mutlak ve takdirî olan uygulamaları ise hiçbir denetime 

tâbi değildi
7
.  

Toplumların mülk devlet ve polis devlet aşamalarından geçtikten sonra 

ulaştığı en çağdaş ve en ileri aşama “Hukuk Devleti”dir
8
. Konuya ilişkin 

olarak Anayasa Mahkemesi bazı kararlarında şunu belirtmiştir: “...Hukuk 

devleti insan haklarına saygı gösteren ve bu hakları koruyucu adil bir hukuk 

düzeni kuran ve bunu devam ettirmeye kendini zorunlu sayan ve bütün 

faaliyetlerinde hukuka ve Anayasa’ya uyan bir devlet olmak gerekir…
9
”. 

Hukuk devletinde kanun koyucu organda dâhil olmak üzere, devletin bütün 

organları üstünde, hukukun mutlak bir hâkimiyeti haiz olması, kanun 

koyucunun yasama faaliyetlerinde kendisini her zaman Anayasa ve hukukun 

üstün kuralları ile bağlı tutması lazımdır. Zira kanununda üstünde kanun 

koyucunun bozamayacağı temel hukuk prensipleri ve Anayasa vardır...
10

”. 

Hukuk devleti ilkesinin en önemli sonucu, “idarenin hukuka bağlılığı” 

prensibidir
11

. Hukuk devleti ilkesi, faaliyetlerinde hukuka uyan ve idare 

edilenlere hukukî güvenlik sağlayan devleti ifade eder. Hukuk devleti 

genellikle, hukuka bağlı olan ve hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu 

devlet şekli olarak da tanımlanmaktadır
12

. Hukuk devleti anlayışı, idarenin 

                                                             
7 Aynı, s.126. ;Metin GÜNDAY, İdare Hukuku, İmaj Yayınevi, 10.Baskı, Ankara, 2011, s.37-
38. ;A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Yönetim Hukuku, Turhan Kitabevi, 27.Bası, Ankara, 2008, 

s.23-24. ;Hamza EROĞLU, İdare Hukuku, 5.Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 1985, s.33. 
;Tahsin Bekir BALTA, İdare Hukuku I, Genel Konular, AÜSBF Yayınları, Ankara, 1970-
1972, s.86. ;İsmet GİRİTLİ-Pertev BİLGEN-Tayfun AKGÜNER-Kahraman BERK, İdare 
Hukuku, Der Yayınları, 4.Bası, İstanbul, 2011, s.65-66. ;Şükrü KARATEPE, İdare Hukuku, 
Akademi Kitabevi, 4.Baskı, İzmir, 1995, s.39-40.  
8 İl Han ÖZAY, Günışığında Yönetim, Alfa Yayınları, İstanbul, 1996, s.9. 
9 “Anayasamızın kurduğu devlet düzeni, hukuk devleti niteliğinden ayrılmaz. Hukuk devleti 
de, bütün faaliyetlerinde hukukun egemen olduğu bir devlet düzenidir.” Anayasa Mahkemesi, 
Karar Tarihi:26.09.1965, Esas:1963/173, Karar:1965/40, Resmî Gazete Tarih ve 

Sayısı:25.07.1967/12656, Bkz. http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar Bilgi Bankası. Erişim 
Tarihi:09.10.2011.  
10 Anayasa Mahkemesi, Karar Tarihi:11.10.1963, Esas:1963/124, Karar:1963/243, Resmî 
Gazete Tarih ve Sayısı:04.12.1963/11572, Bkz. http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar Bilgi 
Bankası. Erişim Tarihi:09.10.2011.    
11 BALTA, 1970-1972, s.91. ;GÖZÜBÜYÜK, 2008, s.22-23.  
12 Y. Kâzım ZABUNOĞLU, İdarî Yargı Hukuku Dersleri (Teksir), Ankara, 1980-1981, s.2. 

http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar
http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar
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bütün faaliyetlerinde kanunlarda belirtilen esaslara göre hareket etmesini 

gerektirir. Ancak, halin icabına göre idareye; idarî işlemlerin sebebi, konusu, 

uygulanma zamanı ve buna benzer konularda bir takdir yetkisinin tanınması 

gerektiği konusunda da genellikle bir görüş birliği mevcuttur
13

.  

Kanunî düzenlemeler yapılırken idarenin, karşılaşacağı bütün sorunları 

önceden tahmin etmesi ve bilmesi mümkün değildir. İdare, uygulamalarda 

ortaya çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmek için hukuk kuralları 

çerçevesinde serbestçe hareket edebilme iradesine sahip olmalıdır
14

. Genel 

olarak hukuk kurallarının idareye belli konularda belli sınırlar çerçevesinde 

karar alma yetkisi verdiği durumlarda takdir yetkisinin mevcudiyetinden 

bahsedilmektedir
15

.  

Bir olayda idarenin takdir yetkisinin varlığından bahsedebilmek için, 

idareye verilmiş olan yetkinin nasıl kullanılacağının hukuk kuralında açıkça 

gösterilmemiş olması, işlemin yapılmasında birden fazla geçerli yolun 

bulunması ve idarenin bu yollardan birini seçebilmesi gerekmektedir
16

. 

Örneğin, 657 sayılı Kanun’un 102.maddesine göre, devlet memurlarının 

yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar olanlar için 20 gün, hizmeti 

10 yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hâllerde bu sürelere gidiş ve 

dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir. Burada idareye bir takdir yetkisi 

tanınmıştır. O da zorunlu hâlin var olup olmadığı ve buna bağlı olarak izin 

sürelerine gidiş ve dönüş için ek süre eklenip eklenmeyeceğidir
17

.  

Bazı konularda hukuk, uygun çözüm şeklini seçme hususunda idareyi 

yerine göre dar veya geniş ölçüde serbest bırakır
18

. Bu gibi hallerde idarenin 

                                                             
13 Erman BAYRAKTAR, “Takdir Yetkisi ve Yargı Yoluyla Denetimi”, İdare Hukuku ve 
İdarî Yargı İle İlgili İncelemeler I, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, No:21, 
Ankara, 1976, s.256vd.  
14 ÖZAY, 1996, s.359.  
15 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, s.105-106. 
16 Şükrü KARATEPE, “İdarenin Takdir Yetkisi”, Türk İdare Dergisi, Sayı:392, Ankara, 
1991, s.71. 
17 İdarenin takdir yetkisini kullanması konusunda daha fazla bilgi için bakınız. Erol ALPAR, 
Yönetimin Hareket Serbestîsi Alanının Yargısal Denetimi ve Sınırları, Danıştay Tasnif ve 

Yayın Bürosu Yayınları, No:52, Ankara, 1990, s.19. ;Mukbil ÖZYÖRÜK, İdare Hukuku 
Dersleri, (Ders Notları Teksir), Ankara, 1972-1973, s.174. ;H. Aydın TUNCAY, İdare 
Hukuku ve İdarî Yargının Bazı Sorunları, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, No:14, 
Ankara, 1972, s.130. ;ALAN, 1982, s.33. ;YAYLA, 1964, s.201-202. ;Visalettin PEKİNER, 
“İdarenin Takdir Yetkisi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:18, Sayı:4, Ankara, 1961, s.2.    
18 “Az ya da çok takdir yetkisi olmaz. İdarenin takdir yetkisi ya vardır, ya da yoktur. Takdir 
yetkisinin uygulama alanı çok geniş ya da çok dar olabilir. Takdir yetkisinin genişliğini ya da 
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takdir yetkisi vardır denir
19

. Ancak idare çözüm şeklini seçme serbestliğini 

dilediği gibi değil, işin gereğini takdir suretiyle kullanmak zorundadır
20

. 

Diğer bir anlatımla, “bazı hâllerde kanunların hükümler belirtmeyerek 

işlemlerin sebebini veya konusunu, ya da uygulanma zamanı ve yerini 

belirtme hususunda idareye bırakmış oldukları serbest alan takdir yetkisinin 

alanını, idarenin bu gibi hâllerde değişik ihtimallerden birini tercih 

edebilmesi de takdir yetkisini oluşturur”
21

. Örneğin, bir memurun naklen 

atanması, memurların izin sürelerini uzatması konusunda zorunlu hâlin var 

olup olmadığı, sicil raporlarında memurların liyâkat derecesini tespit etmek, 

geçmiş hizmetlerinde olumlu sicil alan memurlara bir derece hafif disiplin 

cezası vermek vs... idarenin takdirine bağlı işlemlerdir.  

Takdir yetkisinin doktrinde yapılmış çok çeşitli tanımları mevcuttur. 

Ancak bu tanımlar arasında bir fikir ayrılığı söz konusu değildir. Genellikle 

Türk Doktrininde batılı yazarların tanımları tekrarlanmıştır. Michoud’nun 

1914 yılında yazdığı incelemesinde verdiği ve bugün de Laubadére 

tarafından da benimsenen tanıma göre, idarenin davranışı önceden bir hukuk 

kuralıyla belirtilmediği ve idare serbestçe harekete geçebildiği zaman takdir 

yetkisi vardır
22

. De Laubadére takdir yetkisini, “Hukuk kurallarının idareye 

bırakabileceği özgürlük alanı olarak” açıklamıştır: “Belirli olaylar karşısında 

idarî makamın şu veya bu kararı almakta serbest olduğu, bu kararlar arasında 

tercih hakkına sahip bulunduğu, başka bir ifade ile idarenin izleyeceği yol 

önceden bir hukuk kuralı ile sınırlandırılmadığı zaman takdir yetkisi 

vardır”
23

. Alman profesörlerinden Forsthaff takdir yetkisi hakkında şu tanımı 

vermektedir: “Karar ve hareket serbestîsi alanında kanunen muteber birçok 

hareket tarzlarından birisini seçme serbestîsidir”
24

. Liet-Vaux ve Georgel 

tarafından yapılan tanım ise: “Bir idarî otoritenin takdir yetkisi kanunen 

                                                                                                                                               
darlığını uygulama alanı belirler.” Bkz. GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, s.107. 
;Ender Ethem ATAY, İdare Hukuku, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara, 2006, s.405.    
19 BAYRAKTAR, 1976, s.261. 
20 BALTA, 1970-1972, s.85. 
21 ONAR, 1966, s.420. 
22 Nuri ALAN, “Konu Unsuru Bakımından Takdir Yetkisi ve Kanuna Aykırılık”, İdare 
Hukuku ve İdarî Yargı ile ilgili İncelemeler I, Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Yayınları, 
No:21, Ankara, 1976, s.336. 
23 Erol DÜNDAR, “Maksat Denetimi (Nazariyeler, Türk ve Fransız Danıştay’ı İçtihatlarına 
Göre)”, Danıştay Dergisi, Sayı:12-13, Ankara, 1974, s.49-50.  
24 Recep BAŞPINAR, “İdarenin Takdir Yetkisinin Yargısal Denetime Tabi Tutulması”, 
Danıştay Dergisi, Sayı:3, Ankara, 1971, s.63-64. 
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muteber çeşitli çözüm yollarından birini yargı denetimi dışında kalmaksızın 

seçme serbestîsidir,” şeklindedir
25

. Bunların dışında takdir yetkisi: “Kanun 

veya genel idarî düzenleyici işlemlerin idarenin kişiyle olan hukukî bir 

ilişkisi karşısında ona, önceden belirli bir yetki vererek harekete geçip 

geçmemek, bunun zamanını, tarzını tayin etmek ve işleme istediği içeriği 

vermek hususlarını kararlaştırması için serbest bir hüküm yetkisi” ve 

“…yapılması veya yapılmaması uygun olanı kararlaştırmak hususunda 

idareye verilmiş olan serbest hüküm yetkisinden idarenin yapacağı şeyin 

uygun düşüp düşmeyeceğini serbestçe tayin edebilme yetkisi”
26

 şekillerinde 

de tanımlanmıştır.  

Türk doktrininde takdir yetkisinin, “idare için kanun tarafından belirli 

bir davranışta bulunmaya mecbur edilme hali bulunmadığı zaman takdir 

yetkisi vardır,” şeklinde tanımlanması söz konusudur
27

. Ayrıca, “idarenin 

faaliyetlerini düzenleyebilmesi için çeşitli kaynaklardan çıkan hukuk 

kurallarının, bu faaliyetlerin bütün ayrıntılarını düzenleyemeyeceği, sayısız 

ve çok çeşitli ihtiyaçlara değişik faaliyetlerle cevap vermek zorunda bulunan 

idareye işlemin sebebini veya konusunu veyahut eylem zaman ve yerini 

belirleme konusunda bir serbesti, bir takdir kudret ve yetkisi tanınabileceği, 

bazı hallerde kanunların, hükümler sevk etmeyerek idareye bırakmış 

oldukları bu serbest alanın, takdir yetkisinin alanını ve idarenin böyle 

hallerde ihtimallerden birini tercih edebilmesinin de takdir yetkisini 

oluşturacağı”
28

 belirtilmiştir. “İdarenin yetkiyi kullanıp kullanmamakta ya da 

kullanmasının gereklerini saptamada az ya da çok serbest bırakılması 

durumunda takdir yetkisinden söz edilir,
29

” denmek suretiyle takdir yetkisi 

açıklanmaya çalışılmıştır.  Bunun dışında: “İdare, belli şartların ortaya 

çıkması halinde belli bir kararı alıp almamak veya kanunda öngörülen çeşitli 

çözümler arasında bir tercih yapmak konusunda serbestîye sahip ise ya da 

belli bir konuda bir karar alabilmek için hangi şartların ortaya çıkması 

gerektiğini belirlemek imkânına sahip ise, takdir yetkisinden söz edilir
30

”. 

“İdarenin takdir yetkisi, kanun koyucu tarafından belirsiz olarak bırakılmış 

                                                             
25 Aynı, s.64. 
26 Roger BONNARD, Çeviren: Samim BİLGEN, “İdarenin Takdir Salâhiyeti”, İdare Dergisi, 
Sayı:171, Ankara, 1944, s.104. 
27 PEKİNER, 1961, s.2. 
28 ONAR, 1966, s.420. 
29 GÖZÜBÜYÜK, 2008, s.332-333.  
30 GÜNDAY, 2011, s.45-46.  
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bulunan davranış koşullarını belirleme yetkisinden başka bir şey değildir. Bir 

başka deyişle, takdir yetkisi idarenin ya kamu düzeni, milli güvenlik, lüzum, 

ihtiyaç vs... gibi belirsiz kavramlar ya da -görünürde- kanunda öngörülen 

çeşitli davranış biçimleri arasında bir seçim yapma serbestîsine sahip olduğu 

izlenimi uyansa dahi çeşitli davranış biçimlerinden birini ya da ötekini haklı 

kılacak nedenleri belirleme yetkisi ve serbestîsidir”
 31

. Takdir yetkisinin: 

“İdarenin, bir olay veya durum karşısında hareket biçiminin önceden 

sınırlandırılmamış olduğu, belli bir kuralla tayin ve tespit edilmemiş 

bulunduğu hallerde, işin gereklerine uygun olarak, kanunen geçerli çözüm 

yollarından birini seçme hususunda sahip olduğu serbesti”
32

; “...İdare bir 

işlem yapacağı zaman kanun veya genel idarî düzenleyici işlemlere göre 

işlemi yapıp yapmamak, işlemi yapacağı zamanı seçmek veya şu ya da bu 

işlemi yapmak konusunda bir seçimlik hakka sahip olduğu zamanlardaki 

yetki”
33

; “İdarenin takdir yetkisi, genellikle idare makamının bir karar 

üretirken sahip olduğu serbestlik”
34

 ve “mevzuatın açık hükümlerini ihlâl 

etmemek şartıyla, idarenin, yine bu mevzuatı olaylara uygularken takip ettiği 

yola ve mevzuatın ruhuna uygun düşecek şekilde, olayların arz ettiği 

özellikleri göz önünde tutarak takip ettiği anlayış tarzı”
35

 şekillerinde 

tanımlanması da söz konusudur. En son olarak Avrupa Konseyi tavsiye 

kararında ise takdir yetkisi: “Herhangi bir idarî kararın alınışında, çeşitli 

hukuksal çözümler arasından idareye elverişli görünen birinin seçimi
36

” 

olarak ifade edilmiştir.  

                                                             
31 Metin GÜNDAY, “1982 Anayasası’na Göre İdarî Yargı Denetiminin Kapsamı ve 
Sınırları”, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 1-4 Mayıs 1990, I.Kitap, İdarî Yargı, Ankara, 
1991, s.146. 
32 İsmail Hakkı ÜLGEN, “105 ve 106.Yıllarında Danıştay”, 1973 yılı Danıştay Günü 
Konuşması, Danıştay Dergisi, Sayı:8, Ankara, 1973, s.3-13. 
33 Pertev BİLGEN, İdare Hukuku Dersleri, İdare Hukukuna Giriş, Filiz Kitabevi, İstanbul, 
1999, s.290. 
34 A. Ülkü AZRAK, “İdari Yargıda Anayasa’ya Uygunluk Sorunu”, Anayasa Yargısı, Sayı:9, 
Ankara, 1993, s.330. 
35 KARGIN, 1959, s.11.  
36 GÖZÜBÜYÜK, 2008, s.335. ; “Söz konusu tavsiye kararında, takdir yetkisinin 
kullanımında uyulması gereken ilkelere de yer verilmiştir: Takdir yetkisinin amacı dışına 

çıkılmaması: Kendisine takdir yetkisi verilen idare, takdir yetkisinin veriliş amacını esas 
alarak hareket etmelidir. Nesnellik ve tarafsızlık: İdare takdir yetkisini kullanırken, olaya 
ilişkin bütün öğeleri dikkate almalı, bunlara yeterli ağırlığı vermeli, işlemle ilgisi olmayan 
değerlendirmelerden de kaçınmalıdır. Yasa önünde eşitlik: İdare takdir yetkisini kullanırken, 
aynı durumda olanlara aynı, farklı durumda olanlara da farklı davranarak eşitlik ilkesine 
uygun davranmalıdır. Ölçülülük: İdare takdir yetkisini kullanırken, bireylerin hak ve 
menfaatleri ile kamu yararı arasında makul bir denge kurmalıdır. Makul süre: İdare işlemini, 
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1.2. Takdir Yetkisinin Hukukî Niteliği, Kapsamı ve Konusu  

Takdir yetkisi gerek idarenin kişisel işlemlerinde gerekse genel 

düzenleyici işlemlerinde söz konusu olabilir. İdarenin genel düzenleyici 

işlemleri: Tüzükler ve yönetmelikler ile genelgeler, yönergeler ve tebliğler 

gibi adsız genel düzenleyici işlemlerdir. Genel idarî düzenleyici işlemlerde 

de idareye takdir yetkisi verilmiş olabileceğine karşın bu yetki hiçbir zaman 

kişisel bir idarî işlemdeki kadar olamayacaktır. Çünkü bu çeşit işlemler 

genellik arz eder. Ayrıca böyle bir durumda takdir yetkisinin çoğaltılması, 

hukukî güvenlik ve hukuk devleti ilkelerinin sarsılmasına sebep olabilir.  

Bu yetki hukuk dışı değil, hukuk devleti ilkesinin bir sonucu olarak 

kabul edilebilir. İdarenin diğer yetkileri gibi, belli bazı şartların varlığına 

bağlıdır. Yani idare, seçme serbestliğini dilediği gibi değil, işin gereğini 

takdir etmek suretiyle kullanmak zorundadır ki bu durumda takdir yetkisinin 

niteliğini ortaya koymaktadır.  

Takdir yetkisi hukuk düzeninden doğan bir yetki olduğundan idarî 

işlemlerin unsurları bakımından incelendiğinde kapsamı da ortaya konmuş 

olacaktır
37

. Bu bağlamda, idarî işlemlerin hangi unsur ya da unsurlarında 

takdir yetkisinin olacağı, hangilerinde olmayacağı hususunda doktrinde fikir 

birliği yoktur. Bir kısım yazarlar, takdir yetkisinin idari işlemin şekil, sebep 

ve konu unsurlarında söz konusu olacağını ifade ederken
38

, diğer bir kısım 

yazarlar şekil unsurunda değil sadece sebep ve konu unsurlarında ortaya 

çıkabileceğini
39

, bazı yazarlar ise bu yetkinin sebep, konu ve amaç 

unsurlarında söz konusu olabileceğini savunmaktadırlar
40

. Bu görüşlerin 

ortak noktası takdir yetkisinin esas itibariyle, sebep ve konu unsurlarında var 

olduğudur
41

.  

                                                                                                                                               
bireyin hakları konusunda belirsizlik oluşturmayacak şekilde, makul bir süre içinde 
yapmalıdır. Denetim: Takdir yetkisinin kullanımına ilişkin işlemlerin, mahkeme veya 
bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesi gerekir”. Bakınız. Onur KARAHANOĞULLARI, 
“İdarî Takdir Yetkisinin Kullanılmasına İlişkin R(80)2 Sayılı Avrupa Konseyi Bakanlar 
Komitesi Tavsiye Kararı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:45, Sayı:1-4, 

Ankara, 1996. s.323-337.    
37 EROĞLU, 1985, s.51. 
38 ONAR, 1966, s.425. ;GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, s.112.  
39 GÖZÜBÜYÜK, 2008, s.332vd, 410-411. 
40 BAŞPINAR, 1971, s.60-82. ;BAYRAKTAR, 1976, s.277-278. 
41 “İdarî işlemin yetki, şekil ve amaç unsurlarında takdir yetkisinin olamayacağı herkes 
tarafından kabul edilmektedir.” Bkz. ATAY, 2006, s.403.   



 598 

İdarenin takdir yetkisine kural olarak genel düzenleyici ve kişisel her 

çeşit idarî işlemler ile her türlü idarî eylemler konu teşkil edebilir. Kanun 

tarafından düzenlenmesi gereken konularda idarenin sadece uygulamaya 

ilişkin olarak takdir yetkisi vardır. Buna karşılık kanunla düzenlenmesi 

gerekmeyen her konuda idarenin takdir yetkisi söz konusu olabilir. Örneğin, 

taksi durak yerlerinin belirlenmesi işlemi, yetkili idarî mercilerin şehrin 

ihtiyacını göz önünde bulundurarak takdir ettikleri genel düzenleyici bir idarî 

işlemdir. Bir memurun haklı bir nedene bağlı olarak görev yerinin 

değiştirilmesi işlemi ise, ilgili idarenin takdirine bağlı kişisel bir idarî 

işlemdir.   

1.3. Takdir Yetkisinin Bağlı Yetkiden Ayrılması 

Hukuk kuralı idarenin yetkisini belirlerken, “yapar”, “eder”, “alır” gibi 

kesin ifadeler kullanırsa bağlı yetkinin; “yapabilir”, “edebilir”, “alabilir” gibi 

kesin olmayan ifadeler kullanırsa takdir yetkisinin mevcudiyetinden söz 

edilebilir
42

. Ancak bu kesinlik arz etmemektedir. Hukuk kuralı 

yorumlanarak, yetkinin bağlı yetki mi, yoksa takdir yetkisi mi olduğu 

belirlenmelidir
43

. 

                                                             
42 “Üç koşulun bir arada bulunması halinde idarenin takdir yetkisi vardır: 1-Ortaya çıkan bir 
olay karşısında idarenin nasıl bir yol izleyeceğinin mevzuatta ayrıntılı olarak gösterilmemiş 
olması, 2-Sorunun çözümünde kanunen geçerli birden fazla yolun bulunması, 3-İşlemi 
yapacak idarenin bu çözümlerden dilediğini seçme hakkının bulunması.” Bkz. ATAY, 2006, 
s.403.   
43 “Takdir yetkisi ve bağlı yetki idare hukukunun her zaman tartışılan konuları arasındadır. 
Takdir yetkisi konusunun hukuk kuralları tarafından belirlenen koşullarla yakından ilgisi 

vardır. Takdir yetkisinin bulunduğu durumlarda ve konularda hukuk kuralları, idareye, ‘şu ya 
da bu kararı alabilirsiniz ve hangi kararı alacağınızı, bir kararı niçin öbürlerine yeğlediğinizi 
siz takdir edin’ demektedir. Takdir yetkisi ile bağlı yetki arasındaki ayrım çok önemlidir. 
Çünkü idarenin takdir yetkisinin bulunduğu alanlarda idarî yargı mercileri, ‘yerindelik 
denetimi’ yapamazlar. Takdir yetkisinin söz konusu olduğu durumlarda, idarî yargı mercileri, 
sadece, idarî işlemin amaç (maksat) öğesi yönünden, kamu yararı ve kamu hizmetlerinin 
gerekleri açılarından yargısal denetim yapabilirler. Bağlı yetkide ise, idarenin hukuk 
kurallarına uygun davranıp davranmadığı, idarî yargı mercileri tarafından her zaman 
denetlenebilir. Çünkü bağlı yetkide yerindeliği hukuk kuralları belirlemiştir. Bağlı yetkide, 

idareye hareket biçimini gösteren hukuk kuralları ne kadar yerinde bulunursa bulunsun, idare 
bu kurallara aynen uymak zorundadır.” Bkz. GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, 
s.106-107. ;“…Kanunda sebepleri açıkça düzenlenen ve dolayısıyla idarenin takdir yetkisinin 
bulunmadığı işlemlerde yetki yönünden sakatlık olsa dahi idarî yargı yerince sebep ve konu 
yönünden inceleme yapılmasının mümkün olduğu…” Danıştay 5.Dairesi, Karar 
Tarihi:28.05.1998, Esas:1995/3768, Karar:1998/1656, Bkz. 
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:14.12.2011.         

http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
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Bazen idarenin bir durum hakkında, o durumun özelliklerini de dikkate 

alarak bir değerlendirme yapması ve ona göre karar vermesi zorunda 

kalabileceği ve bu gibi durumlarda, mevzuat hükümlerine aykırı olmamak 

koşuluyla idarenin takdir yetkisinin varlığının kabul edilebileceği 

belirtilmiştir
44

. Hukuk kuralı idarenin takip edeceği yolu açık olarak 

belirtmişse artık idarenin bu yolda hareket etmesi gerekir, yani idarenin 

yetkisi bağlıdır. Bağlı yetkinin kısmen bulunduğu durumlar da olabilir. Bazı 

hukuk kuralları, idareye bir değer yargısı verme olanağı tanımamış bile olsa, 

idarî işlemin yapılabilmesi açısından, idareye, harekete geçmesi için uygun 

bir zamanın saptanmasında ya da maddî olayların değerlendirilmesinde 

kısmî bir serbestlik tanıyabilir
45

.  

Hukuk kuralları kamu yararı, kamu düzeni, kamu güvenliği, genel ahlâk 

gibi birtakım belirsiz kavramları içerebilir. Bu gibi kavramların idarenin bir 

takdir yetkisine ilişkin olup olmadığını tespit etmek için söz konusu belirsiz 
kavramların objektif bir değeri mi yoksa yetkili makamın anlayışını mı esas 

aldığı hususunun yorum ile ortaya konması gerekir. Belirsiz kavram şayet 

objektif bir değere ilişkin ise idarenin takdir yetkisi söz konusu olamaz. Bu 
durumda idarenin bu çeşit belirsiz bir kavramı anlama tarzı tam bir yargısal 

denetime tâbidir. Yukarıda ifade edilen belirsiz kavramların bu nitelikte 

olduğu söylenebilir
46

. Bu konu idarî işlemler hakkında mahkemeler 
tarafından yerindelik denetimi yapılamayacağı kuralı bakımından büyük 

önem teşkil etmektedir.  

1.4. İdareye Takdir Yetkisi Verilmesinin Sebepleri 

İdareye takdir yetkisi verilmesinin çok çeşitli sebepleri vardır. 
Mevzuatın olayları ayrıntıları ile düzenleyememesi, sorunların değişik ve 

karmaşık olması, kamu hizmetlerinin çok teknik özellikler göstermesi ve 

daha başka sebeplerle idareye takdir yetkisi tanınmıştır.  

Yazılı hukuk kurallarının, günden güne artan ve karmaşık şekiller alan 

idarî faaliyetlerin bütün ayrıntılarını düzenlemesi mümkün değildir. Bu 

nedenle kanun koyucu genel kuralları koymakla yetinmekte ve idarî 

                                                             
44 “Kamu hizmetleri zaman içinde çok değişmiş, ileri düzeyde teknik boyutlar kazanmış ve 

yeni anlamlara erişmiştir. Bu niteliklerin, önceden kanun koyucu tarafından öngörülmesi ve 
düzenlenmesi düşünülemez. İdare, her somut olayı ayrı ayrı değerlendirerek çözümler 
bulmalı, işin gereğinin nasıl yerine getirileceğine karar verebilmelidir.” Bkz. GİRİTLİ-
BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, s.106.    
45 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, s.107. ;Farklı görüş için bkz. KARATEPE, 
1991, s.69. ;BAYRAKTAR, 1976, s.261-262. 
46 BAYRAKTAR, 1976, s.266. 
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kararların ayrıntılarını tespit etmek konusunda idareye bir serbest alan 

bırakabilmektedir
47

. Ayrıca gerek kanunlar, gerekse tüzük, yönetmelik gibi 

genel idarî düzenleyici kurallar, her ne kadar ayrıntılı düzenlenirse 

düzenlensin uygulamada ortaya çıkabilecek bütün sorunlara çözüm 

getirmeleri mümkün olmayabilir.  

Takdir yetkisinin varlığını sadece mevzuatın ayrıntıları düzenleme 

konusundaki maddî zorluğuna dayandırmak doğru değildir
48

. Çünkü idareye 

takdir yetkisi verilen her durumda bir düzenleme zorluğundan söz edilemez. 

Mesela, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun disiplin cezalarına ilişkin 

125.maddesinin 3.fıkrası ile idareye, memurun geçmiş sicilinin iyi olması 

halinde bir alt disiplin cezası verilmesi konusunda takdir yetkisi 

tanınmıştır
49

. Burada idareye tanınan takdir yetkisini düzenleme zorluğuna 

dayandırmak mümkün değildir. Ancak, idareye bilinçli olarak tanınan bu 

yetkiyle memurun geçmiş hizmetlerinin, davranışlarının bir alt ceza 

uygulamasında değerlendirilmesi, memura en yakın olan idarenin takdirine 

bırakılmıştır. 

İdarî faaliyet alanında karşılaşılan sorunlar o kadar çeşitli ve fazladır ki, 

mevzuatın her olay için ayrı çözüm öngörmesi mümkün değildir. İdare sahip 

olduğu takdir yetkisiyle her somut olayı ayrıntılarıyla değerlendirecek ve 

olayın özelliğine göre bir karara varacaktır. Sorunlar ne kadar farklı olursa 

olsun idarenin takdir yetkisini benzer olaylarda benzer şekilde kullanması 

gerektiği açıktır. Çünkü olaylar çeşitlendikçe takdir yetkisini de alabildiğince 

genişletmek uygun görülen bir durum değildir. Bu durum idarede keyfilik 

doğurabilir.  

Günümüzde çok genişlemiş olan kamu hizmetlerinin çoğu giderek 

gelişen teknik özellikler taşımaktadır. Mevzuatın ise bu tür teknik özellikler 

                                                             
47 GÜNDAY, 2011, s.226-227. 
48 Adolf MERKL, Çeviren: Bedri Tahir ŞAMAN, Umumî İdare Hukuku, Maarif Vekilliği 
Siyasal Bilgiler Okulu Yayını, No:9, Ankara. 1942, s.193. 
49 “Bir derece hafif ceza memurun fiiline uyan cezanın alt sınırı olmayıp, kanundaki 
sıralamaya göre bir derece hafif olan cezadır ve bir alt cezayı, esas cezayı verecek olan merci 

verir. Bir derece hafif ceza uygulama konusunda Danıştay’ın birçok kararı, geçmiş çalışmaları 
olumlu olan memura bir alt ceza verilmesinin zorunlu olduğu (bağlı yetki) veya bu durumun 
en azından kararda tartışılmasının gerektiği yönündedir. Danıştay, işlenen fiilin niteliği göz 
önüne alınarak bir derece hafif cezanın uygulanmayabileceğine de karar vermektedir.” İlgili 
Danıştay kararları ve bu konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız. Bahtiyar, AKYILMAZ-
Murat SEZGİNER-Cemil KAYA, Türk İdare Hukuku, 2.Baskı, Seçkin Yayınevi, Ankara, 
2011, s.610-611.    
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gösteren kamu hizmetlerini ayrıntılı düzenlemediği ve idareye geniş bir 

takdir alanı bıraktığı da görülmektedir.  

Olayın gerçekleştiği zamanın özelliği, müracaat sahibinin özel durumu, 

idarenin maddi imkânları gibi daha başka sebeplerinde idareye takdir yetkisi 

tanınmasında rol oynadığı belirtilebilir.  

1.5. Takdir Yetkisi ve Yerindelik Kavramı  

Mevzuat “yerindelik kavramı”nı tanımlamamıştır. Doktrinde yerindelik 

kavramı tanımlanmıştır: İdarenin, karşılaştığı sorunlara en iyi çözümün ne 

olduğu konusundaki tercihine “yerindelik” denilir
50

. Yerindelik kavramı 

içinde yer alacak konular, yargı denetimi dışındadır. Nitekim Anayasa’nın 

125.maddesine göre, “yargı yetkisi, …hiçbir surette yerindelik denetimi 

şeklinde kullanılamaz”. İYUK’nun 2.maddesine göre ise, “idarî mahkemeler, 

yerindelik denetimi yapamazlar”. Doktrinde takdir yetkisi ve yerindelik 

arasındaki bağ konusunda değişik yaklaşımlar bulunmaktadır. Bir yaklaşıma 

göre, yerindelik kavramı, takdir yetkisinden ayrı ve bağımsız bir 

kavramdır
51

. Takdir yetkisinin bulunduğu hallerde mutlaka yerindelik söz 

konusu olmamaktadır. Yerindelik, takdir yetkisinin hukuka uygunluk 

denetiminin dışında kalan bölümüdür ve dolayısıyla yargı denetiminin 

dışındadır
52

. Bir başka yaklaşıma göre, yerindelik ve takdir yetkisi ayrımı 

yapılamaz ve yerindelik, takdir yetkisi alanında bulunmaktadır
53

. Yerindelik, 

takdir yetkisi ile bütünlük teşkil etmektedir
54

. İdarenin, faaliyetin yer, zaman 

ve yöntemini belirleme konusundaki tercihi yerindelik kavramı içinde yer 

alır
55

. Danıştay’ın bu konuya ilişkin olarak almış olduğu kararlarda ise 

istikrar bulunmamaktadır. Danıştay bazı kararlarında takdir yetkisinin 

yerindelik alanına girdiğine karar vermek suretiyle yargısal denetim 

yapmaktan kaçınmıştır
56

. Ancak Danıştay çoğu kararında takdir yetkisinin 

                                                             
50 Kemal GÖZLER, İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, 7.Baskı, Bursa, 2008, s.346-347.    
51 A.Ülkü AZRAK, “İdarî Yargı Denetiminin Sınırı Olarak İdarenin Takdir Yetkisi”, İdare 
Hukuku ve İlimleri Dergisi, Yıl:6, Sayı:1-3, İstanbul, Aralık, 1985, s.27. ;YAYLA, 1964, 
s.207-208.   
52 ALAN, 1982, s.53-54.  
53 Tekin AKILLIOĞLU, “Yönetsel Yargı ve Denetimin Etkinliği”, Amme İdaresi Dergisi, 
Cilt:23, Sayı:1, Ankara, Mart, 1990, s.9.  
54 GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, s.111.  
55 Ramazan ÇAĞLAYAN, İdarî Yargılama Hukuku, Seçkin Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, 2011, 
s.132.  
56 “İdarenin kamu görevlisi atanması konusunda kendiliğinden harekete geçmeden, bu yoldaki 
istekleri inceleyerek aldığı karar ve işlemlerin kendi değerlendirme yetkisi içinde olduğu, bu 
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yerindelik içinde bulunmadığı ayrıca takdir yetkisinin mutlak olmadığı ve 

kamu yararı ve hizmet gerekleri ile sınırlı olduğu gerekçesiyle takdir 

yetkisinin kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılıp 

kullanılmadığının yargısal denetimini yapmıştır
57

. Danıştay ayrıca idarenin 

takdir yetkisinin yargısal denetimini yaparken eşitlik ilkesi, hukuk devleti 

ilkesi, sosyal devlet ilkesi, demokratik idare ilkesi gibi Anayasal ilkeleri de 

gerekçe olarak kullanabilmektedir
58

.           

2. Takdir Yetkisinin Naklen Atama İşleminin Unsurları 

Bakımından İncelenmesi 

2.1. Naklen Atama İşlemi  

Takdir yetkisini naklen atama işleminin unsurları açısından incelemeye 

geçmeden önce naklen atama işlemi ve dolayısıyla memurun nakli ifadesi 

üzerinde durmak gerekebilir. “Memurun Nakli” ifadesi, diğer sözlük 

anlamları ile birlikte, bir memurun bir yerden başka bir yerdeki göreve 

atanması anlamında kullanılmaktadır. Bu konuya ilişkin kanunî 

düzenlemelerin ana kaynağı olan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda 

aynı anlam değişik ifadelerle belirtilmiştir. Örneğin, 657 sayılı Kanun’un bu 

konu ile ilgili hükümlerinin bulunduğu 4.kısmının 3.bölümünde başlık 

                                                                                                                                               
konuda yargı yoluyla zorlamanın mümkün olmadığı…” Danıştay 5.Dairesi, Karar 
Tarihi:08.10.1986, Esas:1985/606, Karar:1986/986, Bkz. http://www.danistay.gov.tr/Danıştay 
Bilgi Bankası, E.T:13.11.2011. ;Danıştay’ın takdir yetkisinin ve dolayısıyla idarenin tercih 
yapma, seçeneklerden birini kabul etme yetkisinin yerindelik alanına girdiğine ilişkin başka 
kararları da mevcuttur. Bkz. Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:23.10.1986, Esas:1985/596, 
Karar:1986/1084, Danıştay Dergisi, Sayı:66-67, Ankara, 1987, s.255-257. ;Danıştay 

8.Dairesi, Karar Tarihi:24.09.1987, Esas:1986/683, Karar:1987/371, Danıştay Dergisi, 
Sayı:70-71, Ankara, 1988, s.436-438.         
57 Danıştay’ın bu konuda birçok kararı bulunmaktadır. Örnek olarak bakınız. Danıştay 
5.Dairesi, Karar Tarihi:30.11.1988, Esas:1987/199, Karar:1988/2806. ;Danıştay 5.Dairesi, 
Karar Tarihi:10.12.1997, Esas:1997/1422, Karar:1997/2952, Bkz. 
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:13.11.2011.                
58 Danıştay’ın, idarenin, takdir yetkisini Anayasa’daki eşitlik ilkesine aykırı olarak 
kullandığını hükmettiği kararı için bakınız. Danıştay 8.Dairesi, Karar Tarihi:18.11.1975, 
Esas:1975/913, Karar:1975/2876, Danıştay Dergisi, Sayı:22-23, Ankara, 1976, s.329-330. 

;Danıştay’ın, idarenin, takdir yetkisini Anayasa’daki sosyal devlet ilkesine aykırı olarak 
kullandığını hükmettiği kararı için bakınız. Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:23.06.1992, 
Esas:1991/3725, Karar:1992/1960, Bkz. http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, 
E.T:13.11.2011. ;Danıştay’ın, idarenin, takdir yetkisini Anayasa’daki hukuk devleti ve 
demokratik idare ilkelerine aykırı olarak kullandığını hükmettiği kararı için bakınız. Danıştay 
5.Dairesi, Karar Tarihi:10.03.1988, Esas:1987/406, Karar:1988/704, Bkz. 
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:13.11.2011.            

http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
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olarak “Yer Değiştirmeler” ifadesi kullanıldığı halde, aynı Kanunun 

72.maddesinde “Yer değiştirme suretiyle atanma”dan söz edilmekte, 

74.maddesinde “Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri”nden 

bahsedilmekte, 76.maddesinde de “Memurların kurumlarınca görevlerinin ve 

yerlerinin değiştirilmesi”nde uygulanacak ilkeler gösterilirken, aynı 

maddenin ilk fıkrasında “…naklen atayabilirler” ifadesine de yer verildiği 

görülmektedir. Ayrıca, memurların aylıklarının veriliş şeklini düzenleyen 

Devlet Memurları Kanunu’nun 169.maddesinde, “bulundukları yerden başka 

yerlerdeki görevlere nakledilen” ifadesi ve aynı Kanunun 170.maddesinde de 

“görev yeri değiştirilen” memurlardan söz edildiği göz önünde tutulacak 

olursa, hukuk dilimizde aynı kurumu ifade eden sözcüklerin seçimi ve 

kullanılmasında ortak bir yol izlenmediği kolayca anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda adı geçen terimleri eş anlamlı olarak kabul etmek gerekmektedir.   

Naklen atama işlemlerinde idareye takdir yetkisi verilmiştir. Ayrıca 

belirtmek gerekir ki, idarî mahkemeler, idarenin bu takdir yetkisini 

kaldıracak biçimde de yargı kararı veremezler (İYUK md.2/2)
59

. Danıştay, 

idarenin takdir yetkisini, “kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olma” 

bakımından denetlemektedir.  Bütün idarî faaliyetlerde ve bu faaliyetlerin 

yerine getirilmesi amacıyla yapılan idarî işlemlerde amaç kamu yararının 

yerine getirilmesidir. Naklen atama gibi işlemlerle de varılmak istenilen 

hedef kamu yararının naklen atanılan yerde daha rasyonel ve daha verimli 

olarak yerine getirilmesidir
60

.  

                                                             
59 “Boş bulunan bir kadroya, kamu yararı amacı ve hizmet gereklerini gözeterek en uygun 
kişiyi atamak üzere gerekli nitelikleri taşıyanlar arasında tercihte bulunmak yetkisine sahip 

bulunan idarenin, bu yetkisini belirli bir kişi lehine kullanmaya yargı kararıyla 
zorlanamayacağı…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:17.05.1999, Esas:1997/1899, 
Karar:1999/1526, Bkz. http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:13.11.2011.              
60 “…memurların naklen atanmaları konusunda idarelere takdir yetkisi tanınmış olmakla 
beraber, bu yetkinin kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının idarî 
yargı merciince saptanması halinde idarî işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı 
nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır. 
…kamu yönetiminde beliren aksaklıkların giderilmesi, kamu hizmetinin daha verimli 
işletilmesi, yönetim içindeki kurumların işleyişiyle olanaklı olup, aksine uygulama, 

yönetiminin yasallığı ve yansızlığı ilkeleriyle bağdaşmaz. Dava konusu olay somutunda ise, 
yönetimin nesnel ölçütler çerçevesinde, ihtiyaç fazlası olarak belirleyeceği personeli, 
hizmetine ihtiyaç duyulan yerlere naklen atayabileceği kuşkusuzdur. Ancak, ihtiyaç fazlası 
personel belirlenirken ve personel plânlaması yapılırken kamu yararı ve hizmetin gerekleri 
dışında bir amacın (kişisel, siyasî v.b.) güdülmemesi, bunun içinde, sicil, liyâkat, hizmet 
süresi gibi nesnel ölçütler esas alınarak ihtiyaç fazlası personelin belirlenmesi 
gerekmektedir…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:18.12.2007, Esas:2005/452, 
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Bu açıklamalardan sonra naklin tanımını yapmak gerekirse nakil, ilke 

olarak, kamu hizmetinin iyi işlemesi, idarenin fonksiyonlarını rasyonel ve 

verimli olarak yerine getirmesi için başvurulması gereken idarî bir işlemdir. 

Devlet memurlarının aynı hizmet örgütü içinde başka bir yere veya göreve 
naklen tayininde göz önünde tutulacak amaç kamu yararıdır. Memur ise, bu 

fonksiyonun en iyi şekilde ifası için bir takım yetki ve görevler taşıyan 

kişisel unsur durumundadır. O hâlde, naklen atama, hizmet yararına 
düşünülen bir kurum olduğuna göre, bu kurumun pozitif esaslarını koyarken 

ön plânda “kamu yararı ve hizmeti” bulundurmak, sistemi sadece kamu 

hizmetinin en iyi şekilde görülmesini sağlamak şeklinde düzenlemek, daha 
sonra da bu anlayış ve uygulamanın yanında kamu görevlilerini de 

güvenceden yoksun bırakmamak ve özellikle naklin asli niteliğini unutarak 

onu, bir disiplin cezası veya memur aleyhine bir müeyyide olarak 

kullanmamak gerektiğine özen göstermek gerekmektedir
61

. 

Naklen atama işlemlerinin idarî işlemler içindeki yerine gelince, idarî 

bir makam tarafından yapılmaları nedeniyle organik bakımdan idarî bir işlem 

sayılan naklen atama işlemleri, yalnız idarenin irade beyanında bulunması ile 
ortaya çıkan işlemler olduğundan, iradenin açıklanması bakımından genel 

olarak tek taraflı idarî işlemler olarak kabul edilebilir
62

. Ancak, bir memurun 

bir kurumdan diğerine naklinde bu işlemin geçerlilik kazanabilmesi, her iki 

kurumunda karşılıklı izni gerekli olduğu için, bu tip nakil işlemlerinde 
birden çok iradenin aynı konu üzerinde birleşmeleri söz konusu olması 

karşısında kurumlararası nakil işlemlerinin çok taraflı işlemler olarak kabul 

edilmesi gerekebilir.  

2.2. Naklen Atama İşleminin Yetki, Şekil, Amaç Unsuru ve Takdir 

Yetkisi 

Yasama, yürütme ve yargı organlarının kendi görev alanlarına giren 

konuların dışındaki konularda işlem yapması fonksiyon gaspını oluşturur ve 

bu işlemler yoklukla malûldürler. İdarenin ve görevlilerinin yetkileri 

önceden kanunlarla belirlenmelidir. Başka bir deyişle, idare adına karar 

verme yetkisine sahip olmayan kişi veya makamın kendisine verilmemiş 

olan yetkiyi kullanması yetki gaspıdır. Bu şekilde alınan kararlar yok 

                                                                                                                                               
Karar:2007/7033, ;“Davacının uzun süre aynı yerde görev yapmış olmasının tek başına naklen 
atama sebebi oluşturmayacağı, rotasyona ilişkin esasların getiriliş amacının dikkate alınması 
gerektiği…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:14.04.1999, Esas:1998/4339, Karar:1999/967, 
Bkz. http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:14.12.2011.  
61 GÜRAN, 1963, s.155-176.  
62 ONAR, 1966, s.339-352. 
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sayılırlar
63

. Bir idarî makamın diğer bir idarî makamın yetkili olduğu bir 

konuda veya yerde işlem tesis etmesi ise yetki tecavüzüdür. Yetki 

tecavüzünün yaptırımı yokluk değil, iptal edilebilirliktir. Uzman olmayan bir 

kişinin bile yapılan idarî işlemin sakat olduğunu hemen anladığı hukuka 

aykırılıklar ağır ve açık yetki tecavüzü olarak nitelendirilmekte ve bu hâlde 

işlemlerin yok hükmünde olabileceği kabul edilmektedir.
64

 Kısaca ifade 

etmek gerekirse, yetki unsurunda sakatlık hâllerinin oluşumunu engellemek 

ve uygulamada karışıklıklara yer vermemek için idare organlarının ve kamu 

görevlilerinin yetkilerinin kanunlarla ve tartışmaya yer vermeyecek bir 

şekilde ve açıklıkta belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca bir idarî işlemin tesis 

edilebilmesi için idarenin mevzuatla o işlemi tesis etmeye yetkili kılınmış 

olması gerekir
65

. Bu açıklamalardan sonra naklen atama işleminin yetki 

unsurunda takdir yetkisinin olamayacağı belirtilebilir
66

. Ancak iki idarî 

makamın yetki karışımı veya kargaşası olabilir ki bu durumda takdir yetkisi 

değildir.   

İdare hukukunda şekil, bir idarî işlemin yapılmasında ve idarî bir 

kararın alınmasında izlenecek yoldur. Şekil unsurunda da takdir yetkisi söz 

konusu olmayacaktır. İdareye bazı istisnaî durumlarda şekil konusunda 

takdir yetkisi bırakılmış olabilirse de bu durum istisnaî, çok sınırlı ve idarî 

işlemlerin yapılış kurallarını ayrıntılı ve sistematik olarak düzenleyen genel 

bir İdarî Usûl Kanunu’nun olmayışından kaynaklanır. Bir idarî işlemin 

yapılması ile elde edilmek istenen sonuca idarî işlemin amaç unsuru denir. 

Bütün idarî işlemlerde elde edilmek istenen sonuç kamu yararıdır. 

Dolayısıyla bu unsurda da takdir yetkisinin olamayacağı ifade edilebilir
67

. 

2.3. Naklen Atama İşleminin Konu Unsuru ve Takdir Yetkisi  

Konu, idarî işlemin hukuk düzeninde meydana getireceği değişiklik ve 

sonuçtur
68

. Konuyu idarî işlemle varılmak istenen ve elde edilmesi 

                                                             
63 Ali Sıtkı GÖKALP, “İptal Davaları”, Yüzyıl Boyunca Danıştay (1868-1968), Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1968, s.456. 
64 Kemal GÖZLER-Gürsel KAPLAN, İdare Hukukuna Giriş, 14.Baskı, Ekin Yayınevi, 
Bursa, 2011. s.183-184.  
65 Hikmet KAVRUK, “İptal Davasında Hukukî Tasarrufların Konu Unsuru Yönünden İptale 
Esas Olan Hukuka Aykırılık Halleri”, Türk İdare Dergisi, Sayı:397, Ankara, 1992, s.147. 
66 Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:29.11.1999, Esas:1996/1355, Karar:1999/3935, Danıştay 
Dergisi, Sayı:103, Ankara, 2001, s.458.  
67 Bakınız. GÖZLER, 2008, s.341-342.   
68 Ayrıntılı bilgi için bakınız. ALAN, 1976, s.334vd. ;ALPAR, 1990, s.33. ;KARATEPE, 
1991, s.101.  
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amaçlanan sonuç olarak da tanımlamak mümkündür
69

. Konu unsurunun 

amaç unsuru ile birleştiği durumlar da mevcut olabilir.  

Bu bağlamda, naklen atama işleminin doğuracağı hukukî sonuç, işlemin 

konusunu meydana getirir. Örneğin, 657 sayılı Kanun’un 76.maddesi 

hükmüne göre yapılacak idarî işlemin konusu, memurun hizmet gördüğü 

kurum içinde başka yer veya göreve naklen atanmasıdır. Yani bu hükme 

dayanılarak ilgili memur başka bir kurumun memuru durumuna getirilemez.   

657 sayılı Kanun’un 74.maddesine göre, kurumlar arası yapılacak nakil 

işleminin konusu ise memurun Devlet Memurları Kanunu kapsamında 

bulunan bir kurumdan diğerine naklen atanmasıdır. 657 sayılı Kanun’un 

74.maddesinde “kurumların muvafâkati” ifadesi yer almaktadır. Bu 

bağlamda bir kurumdan diğerine yapılacak nakillerde her iki kurumunda 

izninin olması, bu yolda bir anlaşma yoksa naklin konu unsurunun 

oluşmaması nedeniyle gerçekleşemeyeceğinin kabulü gerekir.  

Nitekim Danıştay 5.Dairesi, kurumlar arasında uygulanacak naklen 

atama işlemlerinde, kurumların biri tarafından verilen muvafâkatin geri 

alınması halinde naklin tekemmül etmiş sayılamayacağına karar vermiştir. 

Danıştay 5.Dairesi muvafâkatin geri alınması ile “nakil işlemi tamamen 

ortadan kalkmış sayılacağından... konusu ortadan kalkmış bulunan dava 

hakkında karar verilmesine yer olmadığına” karar vermek suretiyle konu 

unsurundaki sakatlığın naklen atama işlemini ne şekilde etkilediğini 

belirtmiştir
70

. Bu bağlam da konu unsuru üzerinde idareye takdir yetkisinin 

verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır
71

.  

                                                             
69 TUNCAY, 1972, s.151. 
70 Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:14.4.1976, Esas:1975/7038, Karar:1976/2014, Karar için 
bakınız. BAYRAKTAR, 1976, s.284. ;“…Kamu personelinin atanması ve yer değiştirmesinde 
kamu yararı ve hizmetin gerekleri asıl olmakla birlikte, gerek Anayasa, gerekse kanun ile 
korunması emredilen aile bütünlüğünün göz ardı edilemeyeceği, bu nedenle talep ettiği 
Gümüşhane ilinde boş kadro bulunması da dikkate alındığında davacının 657 sayılı Kanun’un 
74.maddesi kapsamındaki atanma talebinin muvafâkat verilmemek suretiyle reddine dair 
işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı…” Danıştay 8.Dairesi, Karar Tarihi:26.01.2007, 

Esas:2006/6719, Karar:2007/262, ;“657 sayılı Kanun’un 74.maddesi uyarınca davalı Belediye 
tarafından da ataması yapılmayan davacının görevine iadesinin sağlanması gerekirken, 
...Belediyesi ile ilişiğinin kesildiğinden bahisle ve adı geçenin açıkta bırakılması sonucunu 
doğuracak şekilde tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı…” Danıştay 5.Dairesi, 
Karar Tarihi:30.09.2004, Esas:2003/4726, Karar:2004/3401, Bkz. 
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:13.11.2011.         
71 GÖZLER, 2008, s.343. 
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2.4. Naklen Atama İşleminin Sebep Unsuru ve Takdir Yetkisi 

İdare hukukunda sebep denildiğinde, idarî işlemlerden önce gelen, idarî 

işlemin dışında ve idareyi böyle bir işlem yapmaya yönelten etkenler 

anlaşılır
72

. Özellikle, naklen atama işlemlerinde en çok tartışılan ve 

anlaşmaya varılamayan husus sebep unsuru üzerinde olmuştur. Naklen 

atama işlemlerinin sebep unsuru üzerinde idarenin takdir yetkisinin var 

olduğu bir gerçektir
73

.   

Devlet Memurları Kanunu’nun 76.maddesi, memurlarının görevlerini 

ve yerlerini değiştirme yolunda işlem tesis ederken kurumları, belli sebepler 

ileri sürmekle yükümlü tutmamış, bu madde hükmüne dayanarak yapacakları 

işlemler konusunda göstereceği sebepleri saptama yetkisini kendilerine 

bırakmıştır. Yani 657 sayılı Kanun, genel olarak naklen atama işlemlerini, 

sebep unsuru bakımından idarenin özellikle takdir yetkisine göre hareket 

edeceği bir duruma getirmiştir. Bu durum karşısında, Danıştay, 76.madde 

hükmü ile idareye tanınmış olan takdir yetkisinin mutlak ve hiçbir 

sınırlamaya tabi tutulmayan bir kavram olmadığını geliştirdiği içtihatlarla 

ortaya koymak suretiyle idareye tanınan bu yetkinin yerinde kullanılmasını 

sağlamak görevini üstlenmiş bulunmaktadır.
74

 Danıştay aslında, kamu 

                                                             
72 Ayrıntılı bilgi için bakınız. GİRİTLİ-BİLGEN-AKGÜNER-BERK, 2011, s.112vd. ;ÖZAY, 
1996, s.356-357. ;GÜNDAY, 2011, s.45-46, 152-153.  
73 Ayrıntılı bilgi ve aksi görüş için bakınız. GÖZLER, 2008, s.342. ;“…Kanunda sebepleri 
açıkça düzenlenen ve dolayısıyla idarenin takdir yetkisinin bulunmadığı (Kanunda sebepleri 
açıkça düzenlenmediğinde idarî işlemde idarenin takdir yetkisinin bulunduğu sonucu 
çıkmaktadır) işlemlerde yetki yönünden sakatlık olsa dahi idarî yargı yerince sebep ve konu 
yönünden inceleme yapılmasının mümkün olduğu…” Danıştay 5.Dairesi, Karar 

Tarihi:28.05.1998, Esas:1995/3768, Karar:1998/1656, Bkz. 
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:14.12.2011.         
74 “...sağlık özrü nedeniyle tam teşekkülü devlet hastanesinin bulunduğu yer olan 
Kahramanmaraş iline atandığı anlaşılmakta ise de, davacının önceki görev unvanı olan teknik 
şeflik kadrosundan talebi olmaksızın alt unvan olan tekniker kadrosuna atanmasında hukuka 
uyarlık bulunmadığı…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:06.04.2005, Esas:2002/791, 
Karar:2005/1862, ;“Sendikal faaliyetleri nedeniyle aslî görevini aksattığına dair somut bilgi 
ve belge bulunmayan davacının, naklen atanmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık 
bulunmadığı…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:25.02.2004, Esas:2000/6348, 

Karar:2004/731, ;Davacının (1) sayılı cetvelde bulunan pazarlama ve dağıtım müdürü 
kadrosundan (2) sayılı cetvele tabi şef pozisyonuna atanması hukuken mümkün bulunmadığı 
gibi, öğrenim durumu itibariyle pazarlama ve dağıtım müdürlüğü kadrosunun kazanılmış 
hakkı olduğu dikkate alındığında, sahip olduğu haklar korunup gözetilmeden naklen 
atanmasında hukuka uyarlık bulunmadığı…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:25.11.1999, 
Esas:1997/1204, Karar:1999/3891, ;“Görevinde başarısızlığı ya da başkaca bir olumsuzluğu 
ileri sürülmeyen ve sicilleri de olumlu olan davacının; disiplin cezasına dayanak alınan 

http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
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görevlilerinin kanunlarca kendilerine tanınan hakların idarenin keyfi tutum 

ve davranışlarına bırakılması sonucunun doğmamasını amaçlamaktadır. 

Açılmış olan iptal davalarında Danıştay, naklen atama işlemleri ve genel 

olarak idarî işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka 

uygunluğunun araştırılacağını hüküm altına almaktadır. İdarî işlemlerin bir 

sebebe dayanması idare hukukunun bir gereğidir. Bu sebep, işlemin yapıldığı 

sırada mevcut olan, objektif olaylardır ki idareyi, işlem tesis etmeye sevk 

etmiştir. Sebebin, kabul edilebilir olması için öncelikle gerçeğe uyması ve 

sonra da işlemin tesisini kanunen amacına göre haklı gösterecek nitelikte 

olması gerekmektedir. İdarî yargı hâkimi bu bakımdan da işlemi kontrol 

edebilmelidir. Aksi takdirde, kontrol, bütün kapsamı ile yapılmış sayılamaz. 

İdarî işlemde sebep gösterilmesini kanun emretmese bile, hâkimin 

kontrolünü yapabilmesi için, idare, hâkimin talebi üzerine, dayanmış olduğu 

sebepleri bildirmekle yükümlü olmalıdır
75

. 

Görüldüğü üzere, kurumlara memurlarının görev ve yerlerini değiştirme 

yolunda tanınan takdir yetkisi keyfi ve mutlak olmayıp, kamu yararı ve 

kamu hizmetinin gerekleri ile sınırlandırılmış bulunmaktadır. Bu husus 
Danıştay 5.Dairesi tarafından verilen kararlarda da ifade edilmiştir

76
. 

                                                                                                                                               
eylemlerinin ayrıca naklen atama işlemine de gerekçe alınmasının, atama işleminin 
cezalandırma amacı taşıdığını gösterdiği…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:07.04.1999, 
Esas:1998/2342, Karar:1999/853, ;“Davacının aynı il sınırları içinde eşdeğer bir göreve 
atanması işleminin tesisinde; sübjektif bir nedenin de bulunmadığı anlaşıldığından, hukuka 
aykırılık bulunmadığı…” Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:22.02.1999, Esas:1998/4808, 
Karar:1999/421, ;“Davacının görevinde başarısız veya verimsiz olduğu yolunda her hangi bir 
somut belirleme mevcut olmadığı gibi; görevinden istifa ettiğine ilişkin iddiaya da; davacının 
söz konusu istifa dilekçesini hükümsüz kılmak amacıyla imzasını noter tasdikiyle değiştirerek 

bu durumu idareye bildirmesi ve dava konusu atama işlemine karşı dava açmış olması 
hususları göz önüne alındığında bu davranışın baskı altında gösterildiğinin açık olması 
nedeniyle itibar edilemeyeceği…” Danıştay 2.Dairesi, Karar Tarihi:25.01.2008, 
Esas:2007/3131, Karar:2008/329, ;“4. ve 6.hizmet bölgelerinde görev yapan davacının, görev 
yerinin değiştirilmesini gerektirecek verimsizliği veya olumsuzluğu bulunduğu yönünde savlar 
ileri sürülmeden, idare bünyesinde tüm personeli kapsayan rotasyon uygulamasına 
gidilmeksizin, sadece 5.bölge hizmetindeki görev süresini tamamlamadığından bahisle tesis 
edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı…” Danıştay 2.Dairesi, Karar Tarihi:09.02.2007, 
Esas:2004/7899, Karar:2007/461, Bkz. http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, 

E.T:13.11.2011.            
75 Bakınız. ÜLGEN, 1973, s.3-13. 
76 “...Anılan maddelerle idarelere kamu görevlilerinin sınıf değişikliği suretiyle naklen 
atanmaları konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, bu yetkinin kullanımı kamu yararı ve 
hizmet gerekleriyle sınırlı olup, bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu idare hukukunun 
bilinen ilkelerindendir”. Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:5.11.1997, Esas:1996/1812, 
Karar:1997/2443, ;“Anılan maddeler ile memurların sınıf değişikliği suretiyle naklen 
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Danıştay, kararlarında genel sayılabilecek ifadelere yer verirken idarece 

işleme sebep olarak gösterilen hususları inceleyerek işlemin kamu yararı ve 

hizmet gereklerine uygun olup olmadığı yönünden ulaştığı kanaate göre iptal 

ya da ret kararı vermektedir. Danıştay’ın dayandığı başlıca ilkeler ve iptâl 
sebepleri de vardır. Aşağıda kısaca bunlar açıklanmaya çalışılmıştır.  

2.4.1. İdarenin Sadece Takdir Yetkisini İleri Sürmesi 

Danıştay, idarece bir naklen atama işlemine yönelik olarak sadece 

kanun hükmüyle tanınan takdir yetkisine dayalı olarak savunma yapılması 

durumunda genellikle iptâl kararı vermektedir
77

. Danıştay’ın genel bakış 

                                                                                                                                               
atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup, bu yetkinin ancak kamu 
yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idarî yargı 
merciince saptanması halinde bu durumun dava konusu idarî işlemin sebep ve amaç 
yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla 

kabul edilmiş bulunmaktadır”. Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:18.9.1997, Esas:1995/2103, 
Karar:1997/1785, Kararlar için bakınız. Mehmet SAĞLAM, Devlet Memurlarının Naklen 
Atanmaları ve Nakil İşlemlerinin Yargısal Denetimi, Detay Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara, 
1999, s.50. ;“İdarelere kamu görevlilerinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen 
geçişleri konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin 
kullanılması halinde, gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından 
yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir. Kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi 
gereğince, kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve 

hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına 
uygun düşeceği açıktır. Olayda, ihtiyaç gerekçesiyle işlemin kurulduğu söylenmekte ise de, 
davacı ile aynı durumda olan personele daha önce muvafakat verilmiş olduğu ve davacının 
hizmetine duyulan ihtiyacın hukuken geçerli belgelerle ortaya konulamadığı anlaşıldığından, 
dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır…” Danıştay 5.Dairesi, Karar 
Tarihi:01.10.2007, Esas:2006/875, Karar:2007/4996, ;“Davacının görevli olduğu okulda 
norma kadro fazlası olmadığı gibi kendi branşındaki öğretmenler arasında da kıdem ve hizmet 
puanı hususları dikkate alınmadan görev yaptığı okula denk olmayan bir okula atanmasında 

kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarılık bulunmadığı…” Danıştay 2.Dairesi, Karar 
Tarihi:11.10.2005, Esas:2004/3714, Karar:2005/3132, ;“Davalı idare bünyesindeki iki daire 
başkanlığının kapatılarak yeniden kurulan daire başkanlığına atama yapma konusunda 
idarenin takdir yetkisi bulunmakta ise de, bu yetkinin kariyer ve liyakat ilkeleri gözetilerek 
kamu yararı ve hizmet gereklerine uygun olarak kullanılması gerektiği…” Danıştay 2.Dairesi, 
Karar Tarihi:15.11.2006, Esas:2006/1053, Karar:2006/3272, Bkz. 
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:13.11.2011.               
77 “...Davalı idarelerin savunmalarında dava konusu işlemlerin dayanağı olarak yalnızca 657 
sayılı Devlet Memurları Kanununun 71 ve 76.maddelerinden söz edildiği, buna karşılık bu 

maddeler ile tanınan takdir yetkisinin hukuka uygun biçimde ve kamu yararı amacı 
gözetilerek kullanıldığını kanıtlayacak hiçbir somut olay ve nedenin gösterilmediği dosyadaki 
bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır.  
Bu duruma göre, davacının yürüttüğü Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevinde 
başarısızlığı ya da yetersizliği kanıtlanmadan veya kamu yararı amacı ile hizmet gerekleri 
yönünden görevden alınmasını gerekli kılacak herhangi bir neden gösterilmeden bu 
görevinden alınıp, APK Kurulu Başkanlığına mühendis olarak atanmasına ilişkin işlemlerde 

http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
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açısı bu olmakla beraber idarece dava konusu işlem yönünden somut bir 

sebebin ileri sürülmediği her halde iptâl kararı vermemekte, kariyer ve 

liyâkat ilkeleri yönünden de inceleme yaparak ulaştığı sonuca göre karar 

verebilmektedir
78

.  

                                                                                                                                               
sebep ve amaç yönlerinden hukuka uyarlık görülmemiştir...” Bkz. Danıştay 5.Dairesi, Karar 
Tarihi:29.4.1998, Esas:1997/2508, Karar:1998/1224, Aynı, s.50. ;“Bakanlık taşra teşkilatında 
görev yapan bazı unvanlardaki personele yönelik olarak getirilen kısıtlamanın, herhangi bir 

araştırmaya dayandırılmaksızın ve soyut bir takım gerekçeler öne sürülerek, Milli Eğitim 
Bakanlığı personeli yönünden ortadan kaldırılması yönündeki, devlet memurlarının yer 
değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 
yönetmeliğin 1.maddesi ile adı geçen yönetmeliğe eklenen geçici 4.maddenin, Anayasa’nın 
10.maddesinde öngörülen eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği…” Danıştay 2.Dairesi, Karar 
Tarihi:14.03.2007, Esas:2004/6569, Karar:2007/1038, Bkz. 
http://www.danistay.gov.tr/Danıştay Bilgi Bankası, E.T:13.11.2011.            
78 “...657 sayılı Kanunun 3.maddesinde, “sınıflandırma”, “kariyer” ve “liyâkat” ilkeleri bu 

kanunun temel ilkeleri olarak belirlenmiş; kariyer ilkesi, Devlet memurlarına yaptıkları 
hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetiştirme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en 
yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlamak; liyâkat ilkesi ise, kamu hizmetleri 
görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyâkat 
sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkânlarla uygulanmasında Devlet memurlarını 
güvenliğine sahip kılmak olarak tanımlanmıştır.  
Görüldüğü üzere Kanun, Devlet memurluğunu bir meslek olarak kabul etmekte ve bunlara, 
sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânı sağlanmasını, sınıflar içinde 

ilerleme ve yükselme işlemlerinin liyâkat sistemine dayandırılmasını öngörmektedir. Bu iki 
ilkenin temelinde, objektif kurallar çerçevesinde işin ehline verilmesi ve hak etme kavramı 
yatmakta olup, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesinin tek 
güvencesinin de, hizmetin yetişmiş, ehil kamu görevlilerince yerine getirilmesinden geçeceği 
tabidir.  
Üst düzey kamu yöneticilerinde ise hizmetin gerektirdiği niteliklerin aranmasının, bunların, 
kamu kurum ve kuruluşlarının geleceğe dönük plânlarını ve politikalarını saptayan, bu plân ve 
politikalardaki hedefleri gerçekleştirmek için gerekli kaynakları yaratan ve bu kaynakların 

kullanım yerlerini belirleyen kişiler ya da bu kişilerin emir ve direktifleri yönünde 
uygulamayı yapan veya onlara yardımcı olan kişiler oldukları hususu da göz önünde 
bulundurulduğunda, kamu hizmetinin niteliği bakımından daha hayati bir önem taşıyacağı 
kuşkusuzdur.  
Bu bakımdan 657 sayılı Kanunun 76.madde ile memurların naklen atanmaları konusunda 
idareye verilen takdir yetkisinin ancak Kanunun temel ilkeleri, kamu yararı ve hizmet 
gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idarî yargı merciince saptanması 
halinde, dava konusu edilen idarî işlemin sebep ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı 
nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır… 

…Bu durumda, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünde kısa bir süre 
...Müdürlüğü yaptıktan sonra yeterli bilgi birikimi ve deneyimi olmaksızın ...Dairesi 
Başkanlığına atanan davacının, kariyer ve liyakat ilkeleri ışığında kamu yararı amacı ve 
hizmet gerekleri gözetilerek anılan görevinden alınarak müşavir kadrosuna atandığı sonucuna 
varıldığından, tesis edilen atama işleminde hukuka aykırılık bulunmayıp, dava konusu işlemin 
iptali yolunda verilen idare mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir...” Danıştay 
5.Dairesi, Karar Tarihi:16.11.1998, Esas:1998/2858, Karar:1998/2690, Bkz. SAĞLAM, 1999, 

http://www.danistay.gov.tr/Danıştay
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2.4.2. İdarenin Takdir Yetkisi Dışında Belli Sebepler İleri Sürmesi 

Danıştay, naklen atama işleminde idarenin takdir yetkisi dışında belli 

sebepler ileri sürmesi durumunda, idarenin ileri sürdüğü sebeplere dayalı 

olarak denetim yapmakta ve dayanılan sebebi naklen atama işlemi için 

hukuken geçerli ve yeterli görürse davanın reddine, sebebi hukuken işleme 

dayanak teşkil edecek nitelikte görmezse işlemin iptâline karar vermektedir 

ki, bu durumlar; idarenin ileri sürdüğü sebeplerin gerçeği yansıtmaması
79

 

                                                                                                                                               
s.52. ;Aynı yönde, Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:21.5.1999, Esas:1996/976, 
Karar:1999/1655, Danıştay Dergisi, Sayı:103, Ankara, 2001, s.427-430.  
79 “...DSİ Erzincan ...Şube Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan davacının Erzurum’a 
atanmasına ilişkin dava konusu işleme ilişkin olarak idarece, davacının kalp hastası olan 
kızının tedavisi için sürekli Erzurum’a gidip gelerek görevini aksattığı ve hizmetine bölge 

merkezinde acil ihtiyaç olduğu hususları sebep olarak gösterilmiş ve mahkemece de, belirtilen 
savunma esas alınarak dava reddedilmişse de, davacı tarafından gerek savunmada gerekse 
temyiz aşamasında sunulan bilgi ve belgelerden, kalp hastası olan kızını tedavisi için sürekli 
Erzurum’a değil Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine sevkli-refakâtli olarak götürüp 
getirmekte olduğu, buna ilişkin değişik tarihleri taşıyan çok sayıda sevk belgesi ve muayene 
evrakı eklediği, öte yandan, savunmada kendisinin Erzincan ...Şube Müdürlüğü Etüt-Plân 
Servisindeki tek inşaat mühendisi olduğunu, oysa Erzurum ilindeki Etüt-Plân Servisine 
5.inşaat mühendisi olarak atandığını ileri sürdüğü, bu iddiaya ilişkin olarak idarece bir cevap 

verilmediği gibi davacının temyiz aşamasında sunduğu belgelerden de değişik tarihlerde 
Erzincan’da geçici olarak görevlendirildiğinin dosyanın incelenmesinden anlaşılmış olması 
karşısında, yerinde görülmeyen söz konusu sebeplere dayalı işlemde hukuka uyarlık 
bulunmamakta olup, dava konusu işlemin iptâli gerekirken davanın reddi yolunda verilen 
idare mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir...” Danıştay 5.Dairesi, Karar 
Tarihi:26.11.1998, Esas:1998/1988, Karar:1998/2784, SAĞLAM, 1999, s.52. ;Aynı yönde, 
Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:7.4.1999, Esas:1998/2342, Karar:1999/853, Danıştay 
Dergisi, Sayı:103, Ankara, 2001, s.430-433.   

“...Davalı idare tarafından, işlemin sebebi olarak davacının geçmiş hizmetleri itibariyle 
...Genel Müdürlüğü görevini yürütmesinin kamu yararına uygun olmadığı ve ayrıca 24 Aralık 
1995 genel seçimleri öncesinde bir siyasî parti lideriyle televizyonlarda görülmesi nedeniyle 
siyasî propaganda yapmaktan hakkında soruşturma açıldığı hususları ileri sürülmekte ise de, 
öğretmen kökenli olan davacının 1973 yılında TODAİE Uzmanlık programını bitirdiği, 1978 
yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi Teftişi ve Plânlaması dalından 
yüksek lisans, 1989 yılında da aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi 
ve Siyaset Bilimi Anabilim Dalından doktora eğitimini tamamlamış olduğu, Milli Eğitim 
Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı dâhil çeşitli 

görevlerde bulunduğu; öte yandan, siyasî propaganda yaptığı suçlamasına dayalı olarak 
16.5.1996 günlü Bakan imzasıyla verilen soruşturma emrinin de yine aynı Bakanın 10.6.1996 
günlü imzasıyla ortadan kaldırıldığının dosyanın incelenmesinden anlaşılması karşısında, 
idarece ileri sürülen bu iddialar ve diğer hususlar davacının ...Genel Müdürlüğü görevinden 
alınması işlemine hukuken sebep teşkil edecek nitelikte bulunmadığından, dava konusu 
işlemlerde sebep ve amaç yönlerinden hukuka uyarlık görülmemiştir...” Danıştay 5.Dairesi, 
Karar Tarihi:5.11.1997, Esas:1996/836, Karar:1997/2445, Bkz. SAĞLAM, 1999, s.53.  
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veya idarenin ileri sürdüğü sebeplerin işlemi gerekli kılacak nitelikte 

olmamasıdır
80

.    

Danıştay, vermiş olduğu kararlarda da görüldüğü üzere, bazı 

durumlarda kişilere yüklenilen hareketleri nitelik olarak işlemin sebebi 

olabilecek durumda görmemekte, bazı durumlarda ise bunların işlemden çok 

işlemin öncesine ait olduğu gerekçesiyle işleme dayanak olarak kabul 

etmemektedir. Kuşkusuz bu konuda her dava ve olay için geçerli bir ilke 

koymak mümkün değildir. İleri sürülen sebeplerin her davanın özelliği ve 

içeriğine göre değerlendirilerek takdir yetkisi ilkelerine göre bir sonuca 

ulaşılması gerekmektedir. 

Sonuç  

İdarenin takdir yetkisini kullanırken uyması gereken en önemli kural, 

eşit durumda olanlara eşit muamele yapması zorunluluğudur. Takdir 

yetkisinin mevcut olduğu durumlarda idare, eşitlik ilkesini gözeterek kamu 

yararı amacından ayrılmamalıdır. Bilindiği gibi 1982 Anayasası’nın 

10.maddesi, “herkes, …kanun önünde eşittir” demektedir. Ama kanun 

                                                             
80 “657 sayılı Yasanın 76/1.maddesi ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye 

tanınan takdir yetkisi mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı amacı ve hizmet gereği 
ilkeleriyle sınırlı olduğu ve takdir yetkisine dayalı olarak tesis edilen işlemlerin hukuken 
geçerli sebeplere dayanması gerektiği idare hukukunun en temel ilkelerindendir.  
Görevinde başarısızlığı ya da başkaca bir olumsuzluğu ileri sürülmeyen ve sicilleri de olumlu 
olan davacının; bu eylemlerinin disiplin cezası verilmesini gerektirir nitelikte olması ve bu 
cezaların verilmiş bulunması karşısında, ayrıca bu eylemlerin naklen atanmaya da gerekçe 
alınması, atamanın cezalandırma amacı taşıdığını göstermekte olup söz konusu cezaların dava 
konusu işlemin sebep unsuru olarak kabul edilmesine imkân bulunmadığından, davanın reddi 

yolundaki idare mahkemesi kararında hukukî isabet görülmemiştir”. Danıştay 5.Dairesi, Karar 
Tarihi:7.4.1999, Esas:1998/2342, Karar:1999/853, Danıştay Dergisi, Sayı:103, Ankara, 2001, 
s.430-433. ;“...Davalı idarenin savunmasında; davacının Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
emrinde görevlendirilmesi nedeniyle 31.3.1997 tarihinden itibaren ...Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü görevini fiilen yürütmediği, görevlendirme işlemine karşı da dava açmadığı, 
ayrıca 1987 yılında bir kez dikkatinin çekildiği ve bir de uyarma cezası ile cezalandırıldığı 
ileri sürülmüşse de, tesis edilen görevlendirme işleminden dolayı 31.3.1997 tarihinden 
26.9.1997 tarihine kadar İl Müdürlüğü görevini yapmamasının adı geçenin bu görevinden 
alınmasını gerektirmeyeceği, geçici görevlendirme işlemine karşı dava açmamış olmasının da 

ilgilinin ...Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü kadrosu ile hukukî ve statüsel anlamda ilişkisinin 
kesilmesi sonucunu doğurmayacağı açıktır. Öte yandan davacıya ...Bayındırlık ve İskân 
Müdürlüğü görevine atandığı 28.6.1994 tarihinden çok önce 1987 yılında verilen uyarma 
cezası ile daha dikkatli davranması yolunda yapılan ikâz ve bunlara sebep teşkil eden fiillerin 
de dava konusu görevden alma işlemine dayanak oluşturması hukuken olanaksızdır...”. 
Danıştay 5.Dairesi, Karar Tarihi:8.10.1998, Esas:1997/2989, Karar:1998/2294, Bkz. 
SAĞLAM, 1999, s.53.         
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önünde eşitlik herkesin her yönden aynı kurallara bağlı olacağı anlamına 

gelmez. Anayasa’nın amaçladığı eylemli değil hukuksal eşitliktir. Eşitlik 

ilkesi, birbirinin aynı durumda olanlara ayrı kuralların uygulanmasını ve 

ayrıcalıklı kişi ve topluluklar yaratılmasını engeller. Aynı durumda olanlar 

için ayrı düzenlemeler yapılması Anayasa’ya aykırılık oluşturur. Ancak, 

durumlardaki farklılık, değişik kuralları ve uygulamaları gerekli kılabilir. 

İşte bu gibi hallerde takdir yetkisi devreye girebilir. 

Devlet memurlarının naklen atanmalarını düzenleyen Devlet Memurları 

Kanunu’nun ilgili maddelerinde de idareye takdir yetkisi verilmesi bir 

zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak her konuda olduğu gibi bu 

konuda da idareye takdir yetkisi verilmesi, idarenin keyfi hareket etmesini 

gerektirmemektedir. İdarenin mutlaka kamu yararını ve hizmetin gereklerini 

gözetmesi gerekmektedir. 

İdare gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıktan, bunları kanaat 

oluşturucu, objektif ve somut kanıtlarla destekledikten sonra takdir yetkisini 

kullanmalıdır. Her idarî işlemde olduğu gibi, takdir yetkisinin bulunduğu 

naklen atama işlemlerinde de idare, yaptığı idarî işlem için gerekçe 

göstermeli ve bu gerekçesinde haklı olmalıdır.  

İdarenin takdir yetkisini daha belirgin hale getirmek için bu konuda 

yönetmelikler çıkarılmalı, kanunlar daha ayrıntılı düzenlenmelidir. Böylece 

hem memurlar ve diğer kamu görevlileri hem de idare bakımından bir 

kolaylık ortaya çıkabilir. Böylece kazanılmış haklar, haklı beklentiler ve 

hukukî güvence açısından da memurlar ve diğer kamu görevlileri korunmuş 

olur.   
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Ceza muhakemesinin asıl amacının maddi gerçeği bulmak olduğunu 

biliyor ve bunu sık sık ve genellikle büyük bir gururla dillendiriyoruz. Ancak 

bazı hallerde kamu davası yarım kalıyor ve sanıktan ortaya çıkan duruma 
razı olmasını istiyor, hatta belki de mahkûm olmadığına sevinmesini 

bekliyoruz. Bu çalışmayla amaçlanan; davayı düşüren veya yürümesine 

engel olan bazı durumlar karşısında, sanığın davayı esastan çözen bir karara 
ulaşılması için davaya devam edilmesini isteyip isteyemeyeceğini, yani 

sanığın aklanmayı isteme (aklanma) hakkının olup olmadığını tartışmaktır. 

 Tartışma beş kurum üzerinden yürütülecektir: “Genel af, dava 

zamanaşımı, şikayetin geri alınması, hükmün açıklanmasının ertelenmesi ve 
yasama dokunulmazlığı”. Bu beş kurumun seçilmesinin nedeni; Türk 

hukukunda ve yabancı hukuk sistemlerinde bu konularda sanığın aklanmayı 

isteme hakkına (kısaca aklanma hakkı) ilişkin olarak bir kısmı zaten var 
olan, bir kısmı ise son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelerdir. Bu gelişmeler 

ışığında, Türk hukukunda aklanma hakkının tanınması olası olan haller ilk 

üç başlıkta, zaten var olduğu durumlar ise dört ve beşinci başlıklarda ortaya 

konulacaktır.  

Özetle amaç, tartışma yoksa başlatmak, varsa katılmak; varmak değil, 

yolda olmaktır. Böylece aklanma hakkının gerçekten sanıldığı kadar uzak 

olup olmadığının da kendiliğinden ortaya çıkacağını ümit ediyoruz. 

Genel af karşısında aklanma hakkı 

Bilindiği üzere genel af, dava ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran genel 

nedenlerden biridir.
1
 Genel af kurumuyla sanığın aklanma hakkı arasındaki 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
(*) Benden 40 yıl önce doğmasına karşın bazen yanında kendimi daha yaşlı hissettiğim sevgili 
Hocama: “ZAMANSIZ ADAM”a. 
** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı 
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ilişki, genel affın reddedilmesinin mümkün olup olmadığına (mecburiliğine) 

ilişkin tartışmalarda somutlaşmaktadır.  

Genel affın reddedilmesinin mümkün olmadığı düşüncesi, kamu 

menfaati kavramına dayanmaktadır. Bu bağlamda genel afla bazı olayların 

unutulmasının amaçlandığı ve bireylerin genel affa karşı çıkmasının bu 

amaca aykırı olacağı savunulmuştur. Ayrıca kamu menfaati düşüncesine 

dayanan bir yasama tasarrufunun uygulanmasının, kişinin isteğine 

bağlanamayacağı ifade edilmiştir.
2
 

Genel affın reddinin mümkün olması gerektiğini savunan yazarlar ise, 

sanığın aklanma hakkına değer vermektedirler. Zira masum olduğuna inanan 

ve “düşme” hükmüyle yetinmek istemeyen kişiye, aklanma imkânı 

tanınmalıdır ve bu, suçsuzluk karinesinin bir gereğidir.
3
  

Önceleri kamu menfaati düşüncesinin hâkim olması nedeniyle, genel 

affın reddedilmesinin mümkün olmadığı yönündeki ilk düşünce egemendi.
4
 

Zamanla, bireyin aklanma hakkına verilen önemin artmasıyla, genel affı 

reddetmenin sanığa bir hak olarak tanınmasının gerekli olduğu düşüncesi 

kabul görmeye başlamıştır.
5
 Zira suçsuz olduğunu iddia eden bir kimseyi, 

bunu ispat imkânından mahrum bırakmak da, kamu menfaatini aynı ölçüde 

ihlal etmektedir ve bu imkan sanık için psikolojik bir ihtiyaçtır.
6
  

Pozitif hukuk açısından bakıldığında, genel af kanununda, affın 

reddedilebileceğine dair açık bir hüküm olmadığı sürece, affın reddi 

                                                                                                                                               
1 Dava ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran genel nedenler hakkkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Fahri Gökçen TANER, Ceza Hukukunda Zamanaşımı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 27-

29. 
2 Bkz. Selahattin KEYMAN, Türk Hukukunda Af, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları No: 199, Ankara 1965, s. 47 ve 48; Nevzat TOROSLU, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, Savaş Yayınevi, Ankara 2011, s. 458; Ayhan ÖNDER, Ceza Hukuku Genel 
Hükümler, C. II-III, İstanbul 1992, s. 746; Sulhi DÖNMEZER - Sahir ERMAN, Nazari ve 
Tatbiki Ceza Hukuku, Beta Yayınevi, C. III, İstanbul 1997, s. 219; Duygu Çağlar DOĞAN: 
Ceza Hukukunda Af (yayımlanmamış yüksek lisans tezi), Ankara Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ankara 2012, s. 160; Luigi, MAJNO: Majno Ceza Kanunu Şerhi, çeviri: 
anonim, C. I,  Yargıtay Yayınları No: 8, Ankara 1977, s. 478; Çetin ÖZEK, “Umumi Af”, 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 24 (1958), Sayı 1-4, s. 170. 
3 Bkz. KEYMAN, 1965, s. 48-52; ÖNDER, 1992, s. 746; ÖZEK, 1958, s. 170; Ersan ŞEN, 
“Türk Ceza Hukuku Yönünden Af”, Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Af Sorunu 
Sempozyum Kitabı içinde, Okan Üniversitesi Yayınları No 20, İstanbul 2011, s. 106. 
4 MAJNO, 1977, s. 478. 
5 Bkz. ÖNDER, 1992, s. 746. 
6 KEYMAN, 1965, s. 50. 
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mümkün değildir.
7
 Bugüne kadar Türkiye’de çıkarılan af kanunlarından 

yalnızca ikisinde
8
 affı reddetme hakkı tanınmış, diğerlerinde ise bu konu 

ihmal edilmiştir. 

Konuya anayasa hukuku boyutundan yaklaşıldığı takdirde, Anayasa’da 

yer alan hukuk devleti (m. 2), hak arama özgürlüğü ve savunma hakkı (m. 

36) ilkeleri karşısında, affı reddetmenin sanık için anayasal bir hak olduğu 

savunulabilir.
9
 Nitekim 1971 yılında İtalyan Anayasa Mahkemesi, İtalya 

Cumhuriyeti Anayasası’nda affın reddi konusunda herhangi açık bir hüküm 

bulunmamasına karşın, “sanığa affı reddetme hakkı tanınmaması 

nedeniyle”, İtalyan Ceza Kanunu’nun 151. maddesinin birinci fıkrasının 

Anayasa’ya aykırı olduğuna karar vermiştir.
10

 Mahkeme, kararında “düşme 

kararı yerine davayı esastan çözen bir karara ulaşmakta sanığın menfaati” 

olduğunu belirtmiştir. 

Biz de, sanığın affı reddetme hakkının; hukuk devleti, hak arama 

özgürlüğü ve savunma hakkının bir uzantısı olduğu görüşünü paylaşıyoruz. 

Genel olarak bakıldığında Türk öğretisinde de, aftan yaralanmak istemeyen 

sanığa aklanma imkânının tanınması gerektiği yönündeki görüşün hakim 

olduğu görülmektedir.
11

 Fakat yine de konuyu münferit olaylarda 

mahkemeler yoluyla çözmek yerine, ceza kanununda genel affın reddinin 

mümkün olduğuna ilişkin genel bir düzenleme yapılması
12

 uygun olacaktır. 

                                                             
7 TOROSLU, 2011, s. 458; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 219; Nur CENTEL - Hamide 
ZAFER - Özlem ÇAKMUT, Türk Ceza Hukukuna Giriş, Beta Yayınevi, 7. Bası, İstanbul 
2011, s. 735 ve 736; Bahri ÖZTÜRK - Mustafa Ruhan ERDEM, Uygulamalı Ceza Hukuku, 
Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, s. 435. 
8 Bunlardan ilki 26.10.1960 tarih ve 113 sayılı Kanun, diğeri ise 03.08.1966 tarih ve 780 

sayılı Kanun’dur. Kanun metinleri için bkz. Zehra ODYAKMAZ: “1982 Anayasası Açısından 
Bireyin Aftan Yararlanmayı Reddetme Hakkı”, Anayasa Yargısı Dergisi, C. 18 (2001), s. 374 
ve 375. Yazar ayrıca bu hakkın, ceza hukuku dışında üç kez disiplin cezalarının affına ilişkin 
kanunlarda yer aldığını da ifade etmektedir. 
9 ODYAKMAZ: 2001, s. 365-373. Yazar ayrıca Anayasa’nın başka hükümlerini de fikrine 
dayanak olarak göstermektedir. 
10 İtalyan Anayasa Mahkemesi’nin 14.07.1971 ve 175 sayılı kararı için bkz. 
http://www.cortecostituzionale.it/action Pronuncia.do. (SGT 10.10.2012) 
11 KEYMAN, 1965, s. 48-52; ÖNDER, 1992, s. 746; ÖZEK, 1958, s. 170; ÖZTÜRK-

ERDEM, 2008, s. 435; Uğur ALACAKAPTAN, “780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı 
Hakkında Kanun”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 23-24 (1965-1966), Sayı 
1-4, s. 32 ve 33; Türkan YALÇIN SANCAR, “23 Nisan 1999 Tarihine Kadar İşlenen 
Suçlardan  Dolayı Şartla Salıverilmeye, Dava ve Cezaların Ertelenmesine Dair Kanun’un 
Hukuksal Niteliği ve Sonuçları”, Anayasa Yargısı Dergisi, C. 18 (2001), s. 158; ŞEN, 2011, s. 
106. 
12 Aynı görüş için bkz. ALACAKAPTAN, 1966, s. 32 ve 33. 

http://www.cortecostituzionale.it/action%20Pronuncia.do
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Elbette aftan yararlanmayı reddetme hakkının kullanımı, bir süreye 

bağlanmalıdır.
13

 

Yukarıda sözü geçen ve affı ret imkânını tanıyan kanunların dikkat 

çekici özelliği, affı ret hakkının kullanılmasının, davaya devam edilmesi 

sonucunda ortaya çıkan mahkumiyet kararının aftan yararlanmayı 

engellemeyeceğinin kanun metninde açıkça ifade edilmesidir. Aklanma 

hakkının kullanıldığı bir yargılamanın sonunda sanığın mahkum olması 

halinde, bu mahkumiyetin sonuç doğurmasının yerindeliği sorunu, 

makalenin sonunda incelenen tüm kurumlar bakımından yeniden 

tartışılacağından, konuya ilişkin tartışmaya burada girmemeyi tercih 

ediyoruz. 

Dava zamanaşımı karşısında aklanma hakkı 

Dava ve ceza ilişkisini ortadan kaldıran bir diğer genel neden olan dava 

zamanaşımı, TCK’nın 72. maddesi uyarınca, re'sen uygulanmaktadır ve 

sanığın bundan vazgeçmesi mümkün değildir.
14

 Öğretide, Kanuna böyle bir 

hüküm konulmasının nedeni olarak, zamanaşımının suçlunun değil, 

kamunun menfaati için kabul edilmesi gösterilmektedir.
15

 Buna karşın 

öğretide, zamanaşımının re’sen göz önüne alınması ilkesine karşılık; sanığın 

düşme gibi şeklî bir hüküm yerine, uyuşmazlığı esastan çözen ve 

masumiyetini kanıtlayan beraat hükmünü tercih edebilmesi imkânının 

tanınması gerektiği de ileri sürülmüştür.
16

 Zira yukarıda da belirtildiği üzere, 

düşme kararı masum olduğunu düşünen sanık açısından tam bir aklanma 

sağlamamaktadır.
17

 Fakat zaman içerisinde yok olmuş bir uyuşmazlığın 

yeniden canlandığını görmekte toplumun hiçbir menfaati bulunmadığı 

düşüncesi karşısında bu haklı bulunabilir itiraz, genel bir kabul 

görmemiştir.
18

 Öte yandan sanığa dava zamanaşımından vazgeçebilme 

                                                             
13 ODYAKMAZ, 2001, s. 376. 
14 Bu konuyla ilgili olarak Almanca kaynaklar için bkz. ÖZTÜRK-ERDEM: 2008, s. 371. 
15 MAJNO, 1977, s. 559; Vincenzo MANZINI, Trattato di diritto penale italiano, Vol. III 
Torino 1981, s. 532. 
16 Bkz. Franco DEL PERO, La prescription pénale, Berne 1993, s. 80. 
17 Delil yetersizliği olasılığı bir kenara bırakılırsa, beraat kararı tam bir aklanma 
sağladığından, düşme kararından daha lehe olduğu son derece açıktır. Bu nedenle Yargıtay 
11. Ceza Dairesi’nin düşme kararının beraat kararından daha lehe olduğunu ifade eden 
kararına (Y. 11. CD, E. 2003/5518, K. 2005/1758, T. 11.04.2005) katılmamız mümkün 
değildir. Karar için bkz.  Erhan GÜNAY, Uygulamalı- Örnekli Dava ve Ceza Zamanaşımı, 
Seçkin Yayıncılık, 3. Bası, Ankara 2008, s. 56. 
18 Bkz. DEL PERO, 1993, s. 80. 
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imkânı tanınması yönündeki taleplerin, tamamen etkisiz olduğu da 

söylenemez. Zira İtalyan Ceza Kanunu’nun 2005 yılında değişen 157/7. 

maddesiyle, sanığa açıkça ifade etmek kaydıyla dava zamanaşımından 

vazgeçme imkânı tanınması, bu itirazların sonucunda olmuştur. 

Türkiye’de ise konuya ilişkin bir kararında Yargıtay, dava zamanaşımı 

süresinin dolması nedeniyle verilen düşme hükmünü temyiz eden sanıkların 

bu talebini, hükmü temyizde hukuki menfaatleri bulunmadığı gerekçesiyle 

reddetmiştir.
19

 

Genel af konusunda ileri sürdüğümüz görüşlere paralel olarak, İtalyan 

Ceza Kanunu’nda olduğu gibi TCK’da da, dava zamanaşımının kabul 

etmeme hakkının sanığa tanınmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Zira 

geçmişte gerek genel af gerekse dava zamanaşımı kurumları bakımından 

ileri sürülen kamu menfaatine üstünlük tanıyan düşünce, günümüzde yerini 

bireyin aklanmayı ve davanın esasını çözen bir karara ulaşmayı 

istemesindeki menfaatinin önce geldiğini savunan düşünceye terk etmeye 

başlamıştır.  

Yasama dokunulmazlığı karşısında aklanma hakkı 

 “Yasama dokunulmazlığı”, bu çalışmada yer alan diğer kurumlardan 

farklı bir niteliğe sahiptir. Çünkü ele alınan diğer kurumlar, gerekli şartların 

gerçekleşmesi halinde, devletin cezalandırma yetkisinin ortadan kalkmasına 

yol açmaktadır. Oysa Anayasa’nın 83/2. maddesinde yer alan yasama 

dokunulmazlığı, yalnızca geçici bir muhakeme engeli teşkil etmekte
20

 ve 

devletin cezalandırma yetkisi üzerinde herhangi bir etki göstermemektedir. 

Yasama dokunulmazlığının bu çalışma kapsamına alınmasına yol açan 

olay, kamuoyu tarafından da ilgiyle izlenen ve AİHM önünde görülen 

“KART &TÜRKİYE” davası olmuştur. Bu dava,  AİHM açısından da bir ilk 

olmuş ve Mahkeme “milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının, adil 

yargılanma hakkının bir parçası olan mahkemeye erişim hakkı üzerindeki 

etkilerinden şikayetçi olunan bir durumla ilk kez karşılaştığını” ifade 

etmiştir.
21

 

                                                             
19 Y. 1 CD., E. 2004/112, K. 2004/3327, T. 06.10.2004. (KBİBB SGT: 13.10.2007) 
20 Metin FEYZİOĞLU, “Yasama Dokunulmazlığı Üzerine Düşünceler”, Prof. Dr. Çetin 
ÖZEK Armağanı içinde, Galatasaray Üniversitesi Yayınları No 32, İstanbul 2004, s. 399. 
21 Başvuru no: 8917/05, T. 08.07.2008. Kararın İngilizce metni için bkz. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages /search. aspx?i=001-87448. (SGT: 10.10.2012) Aynı 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages%20/search.%20aspx?i=001-87448
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Olayı kısaca hatırlatalım: 

 CHP Konya Milletvekili Atilla KART hakkında; 22. Yasama 

Dönemi’nde milletvekili seçilmeden önce avukatlık mesleğini icra ederken 

hakkında açılan iki ayrı kamu davasına ilişkin olarak dokunulmazlığının 

kaldırılması talebiyle TBMM’ye başvurulmuştur. KART’ın AİHM’ye 

başvuru gerekçesi ise özetle “Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 

talebin, 22. Yasama Dönemi’nde iki yıldan fazla bir süre boyunca TBMM’de 

karara bağlanmamasının iktidar partisinin bir tasarrufu olduğu, bu 

durumda aklanma hakkının elinden alındığı ve uzun bir süre adil yargılanma 

hakkından yararlanmaksızın cezai bir ithamın gölgesi altında kalmanın” 

adil yargılanma hakkını ihlal ettiği yönündedir. AİHM’nin Eski İkinci 

Dairesi, 2008 yılında verdiği kararında 4’e karşı 3 oyla, “(…)başvuranın bir 

mahkemeye erişim hakkından yoksun kaldığına, bu kısıtlamanın orantısız 

olduğuna ve bunun hakkın özüne yönelik bir ihlali oluşturduğuna” karar 

vermiştir.  

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti söz konusu karara, AİHM’nin Büyük 

Dairesi önünde itiraz etmiştir. Eski İkinci Daire’nin kararını yerinde 

bulmayan Büyük Daire, 2009 yılında 13’e karşı 4 oyla, olayda AİHS’nin 6. 

maddesinin ihlal edilmediğine hükmetmiştir.
22

 Önemi nedeniyle Büyük 

Daire kararının son dört paragrafının çevirisine
23

 aşağıda yer veriyoruz: 

 “111. Her ne kadar parlamentoda yapılan işlemlerle geçen süre, 

başvurucunun bir mahkemeye ulaşma hakkını etkiliyorsa da, hakkın özüne 

zarar vermemektedir. Dava zamanaşımının durmasının özel hükümlerle 

düzenlenmesi sayesinde, dokunulmazlık yalnızca ceza yargılaması için geçici 

usuli bir engel teşkil etmektedir ve başvurucu hakkında açılan davalarda 

esasa ilişkin bir karar verilmesine ilişkin menfaatini ortadan 

kaldırmamaktadır. 

  112. Hukuk devleti ilkesi çerçevesinde başvurucunun sahip olduğu 

dokunulmazlık başta “parlamentonun bütünlüğünü ve muhalefeti korumak” 

                                                                                                                                               
internet sitesinde kararın resmi Fransızca metni ve resmi İtalyanca çevirisi de yer almaktadır. 
Kararın gayri resmi Türkçe çevirisi için bkz. 
http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/8917_05.pdf (SGT: 10.10.2012) 
22 Başvuru no: 8917/05, T. 03.12.2009. Kararın İngilizce metni için bkz. 
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/ search.aspx?i=001-96007. (SGT: 10.10.2012) Aynı 
internet sitesinde kararın resmi Fransızca metni de yer almaktadır. 
23 Çeviri, kararın İngilizce ve Fransızca resmî metinleri birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. 

http://www.yargitay.gov.tr/aihm/upload/8917_05.pdf
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/%20search.aspx?i=001-96007
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olmak üzere bir takım meşru amaçlara hizmet etmektedir. Başvurucunun 

dokunulmazlığından kendi isteğiyle vazgeçememesi daha önce sayılan (bkz. 

kararın 90 ve 91. paragrafları) meşru amaçların bir gereğidir. Bu nedenle 

başvurucunun bireysel isteğinin, parlamentonun kararının yerine ikame 

edilmesi mümkün değildir. 

113.  Son olarak, ceza yargılaması sonucunda kesin bir karara ulaşma 

hakkı, özellikle taraflar üzerinde telafisi mümkün olmayan hiçbir zararlı 

sonuca yol açmadığı hallerde, mutlak değildir. Mahkeme söz konusu 

davada, başvurucunun yasama dokunulmazlığının kaldırılmamasının, bir 

mahkemeye ulaşma hakkına meşru amaçlarla orantılı olmayacak ölçüde 

zarar vermediği kanaatine varmıştır. 

114. Sonuç olarak Mahkeme, Anlaşma’nın 6 § 1 maddesinin ihlal 

edilmediğine karar vermiştir.” 

Görüldüğü üzere Büyük Daire, yasama dokunulmazlığı kurumunun 

“parlamentonun bütünlüğünü ve muhalefeti korumak” gibi meşru amaçlara 

hizmet ettiğinin altını çizmiş ve bu amaçların hizmet ettiği kamu 

menfaatinin, bireyin aklanma hakkının üstünde olduğu sonucuna varmıştır. 

Bu tespit özünde yerindedir. Yalnızca milletvekili talep ettiği için yasama 

dokunulmazlığının kendiliğinden kalkması düşünülemez çünkü 

dokunulmazlık milletvekilinin şahsına tanınan bir ayrıcalık değil, kamu 

menfaatinin bir gereğidir.
24

 Asıl sorun ise Türkiye’de yasama 

dokunulmazlığının gereğinden geniş ya da daha veciz bir ifadeyle 

“dokunulmazlık zırhının fazla kalın olması”
25

dır. Bu konuda yabancı hukuk 

                                                             
24 Yasama dokunulmazlığının amacı ve hukuki niteliği hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Erdoğan TEZİÇ, Anayasa Hukuku 13. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 2009, s. 396-398; Bülent 
TANÖR – Necmi YÜZBAŞIOĞLU, Türk Anayasa Hukuku, 9. Bası, Beta Yayınevi, İstanbul 
2009, s. 233; Ergun ÖZBUDUN, Türk Anayasa Hukuku,Yetkin Yayıncılık, 7. Bası, Ankara 
2002, s. 279-281; Kemal GÖZLER, Türk Anayasa Hukuku Dersleri, 9. Bası, Ekin Yayınevi, 
Ankara 2010, s. 204 ve 205; FEYZİOĞLU, 2004, s. 398 ve 399; Murat SEVİNÇ, “AİHM 
Kararı Ardından Milletvekili Dokunulmazlığı Ne Olacak?”, http://bianet.org/bianet/bianet/ 
108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak, 10.10.2012; Serkan 
YOLCU, “Adil Yargılanma Hakkı Karşısında Yasama Dokunulmazlığını Yeniden 

Düşünmek: Atilla Kart Olayı Üzerine Bir Deneme”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 60 (2011), Sayı 2, s. 373-375. 
25 SEVİNÇ, http:/bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-
dokunulmazligi-ne-olacak. Benzer bir görüş için bkz. FEYZİOĞLU,  2004, s. 419. Yabancı 
ülkelerdeki düzenlemelerle kıyaslandığında Türkiye’de yasama dokunulmazlığının 
kapsamının geniş olmadığı, sorunun uygulamadan kaynaklandığı yönündeki görüş için bkz. 
GÖZLER, 2010, s. 207. 

http://bianet.org/bianet/bianet/%20108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak,%2010.10.2012
http://bianet.org/bianet/bianet/%20108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak,%2010.10.2012
http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak
http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak
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sistemlerinde benimsenen kurallar
26

 ve Türkiye’nin şartları dikkate alınarak 

yeni bir düzenleme yapılmasına ihtiyaç vardır. Örneğin çözüm olarak, 

“yargılama ve sorguya çekme yasağı”nın dokunulmazlık kapsamından 

çıkartılması düşünülebilir.
27

 Nitekim toplumsal talepler doğrultusunda 90’lı 

yıllarda Fransız ve İtalyan Anayasaları’nda milletvekillerinin yargılanmasına 

imkân sağlayan değişiklikler yapılmıştır.
28

 Fakat Türkiye’de yıllarca süren, 

yüzlerce duruşma yapılan çok sanıklı davalar ve duruşmada bulunmanın 

sanık için “hem bir hak hem de ödev”
29

 olduğu dikkate alındığında, 

milletvekilinin yargılanmasına olanak tanıyan bu iyi niyetli önerinin de 

başka sorunlara yol açabileceği gözden uzak tutulmamalıdır.  

Konuya ilişkin bir diğer sorun, Meclis İçtüzüğü’nün 132. maddesi 

uyarınca hazırlık komisyonu ve karma komisyonun raporlarının bir ayda 

tamamlanması zorunluluğu bulunmasına karşın, dokunulmazlığın 

kaldırılmasına ilişkin taleplerin yıllarca TBMM’de beklemesi; böylece 

yasama dokunulmazlığının milletvekillerine görevleri gereği tanınan 

kamusal bir ayrıcalık olmaktan çıkıp, kişisel bir ayrıcalığa dönüşmesidir.
30

 

Bu eleştiri aslında KART-TÜRKİYE davasında ortaya çıkan uyuşmazlığın 

da, esasını işaret etmektedir. Zira eski 2. Daire’nin bir mahkemeye ulaşma 

hakkının orantısız olarak sınırlandığına ilişkin verdiği ihlal kararına 

gösterdiği gerekçelerden biri “Başvurucunun bu kadar uzun bir süre 

boyunca dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir karar 

verilmemesinin doğuracağı etkilerin, itibarının zedelenebileceğine ve bu 

durumun ceza davasının görülmesini geciktirmek için uygulanan bir taktik 

olduğuna ilişin endişelerin haklı bulunması”
 31

 olmuştur. 

                                                             
26 Yasama dokunulmazlığının karşılaştırmalı olarak incelendiği ayrıntılı bir çalışma için bkz. 
Kemal GÖZLER, “Yasama Dokunulmazlığı (Bir Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 
İncelemesi)”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 56 (2001), S. 3, s. 76 
vd. 
27 TEZİÇ, 2009, s. 404; TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU, 2009, s. 236; FEYZİOĞLU, 2004, s. 424. 
28 Bkz. TEZİÇ, 2009, s. 404; TANÖR-YÜZBAŞIOĞLU, 2009, s. 236. 
29  Nevzat TOROSLU - Metin FEYZİOĞLU, Ceza Muhakemesi Hukuku, Savaş Yayınevi, 
Ankara 2012, s. 129. 
30 FEYZİOĞLU, 2004, s. 420. Örneğin KART-TÜRKİYE davasına konu olan uyuşmazlığın 
ortaya çıktığı 22. Yasama Dönemi’nde (2002-2007), yasama dokunulmazlığının kaldırılması 
talebiyle TBMM’ye 299 dosya gelmiş, ancak hiçbiri Genel Kurul’da görüşülmemiştir. 
Türkiye’de, 1928’den bu yana yalnızca 36 milletvekili ve 6 senatörün dokunulmazlıkları 
kaldırılmıştır. Bkz. GÖZLER, 2010, s. 207; Murat SEVİNÇ, Anayasa Yazıları, İmaj 
Yayınevi, Ankara 2010, s. 208-211. 
31 93. Paragraf. 
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Bir başka sorun ise AİHM’nin Eski 2. Dairesi’nin verdiği kararda ifade 

edildiği üzere “Türk hukukunda dokunulmazlığın kaldırılması için nesnel 

ölçütlerin yokluğu”dur. Aslında buna, “yoktur da, vardır” demek daha 

doğru olacaktır.
32

 Bilindiği üzere dokunulmazlığın kaldırılmasının reddi 
kararları Anayasa Mahkemesi denetimi dışında ve kesin olmasına karşın, 

dokunulmazlığın kaldırılması kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi’ne 

başvurulması mümkündür.
33

 Anayasa Mahkemesi bu başvuruları denetlerken 
eski Cumhuriyet Senatosu’nun mülga iç tüzüğünde yer alan 140. maddede 

belirtilen ölçütleri kullanmaktadır.
34

 Dolayısıyla yürürlükte olmayan bir 

metinde yazılı olan ölçütler, içtihat yoluyla yaşatılmaktadır. Üstelik söz 
konusu ölçütlerin ne kadar nesnel olduğu da, tartışmaya açıktır.

35
 Kanımızca 

dokunulmazlığın kaldırılmasının hukuki denetimi kadar önemli bir konuda, 

yürürlükteki mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmamasının anlaşılabilir 

bir yönü yoktur ve bu konuda mutlaka bir düzenleme yapılması 
gerekmektedir. 

Şikâyetin geri alınması ve aklanma hakkı 

TCK’nın 73/6. maddesi uyarınca, şikâyetten vazgeçme sanığın 

kabulüne bağlıdır. Aslında gerek 5237 gerekse 765 sayılı TCK’da geri alma 

ve vazgeçme arasında ayrım yapılmamış ve her iki terimi kapsayacak şekilde 

“vazgeçme” ifadesi kullanılmıştır. Oysa şikâyet hakkından vazgeçme, suçtan 

zarar görene ait olan bir hak ve tek yanlı bir işlemken; şikayetin geri 

alınması için, yapılmış bir şikayetin varlığı zorunludur ve bu işlem iki yanlı 

bir işlemdir.
36

 Dolayısıyla TCK’nın 73/6. maddesinde kast edilen ve sanığın 

rızasına bağlı olan işlem, şikâyetin geri alınmasıdır. 

Şikayetin geri alınmasının sanığın rızasına bağlanmasının nedeni, 

sanığın korunmak istenmesidir. Aksi takdirde masum bir kimse hakkında 

asılsız bir şikayette bulunan bir kişi, tek taraflı iradesiyle yapılan şikayeti 

                                                             
32 Benzer bir eleştiri için bkz. YOLCU, 2011, s. 390. 
33  FEYZİOĞLU, 2004, s. 413. 
34 SEVİNÇ, http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-
dokunulmazligi-ne-olacak. 
35 SEVİNÇ, http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-

dokunulmazligi-ne-olacak. Yazar söz konusu ölçütlerin “isnadın ciddiliği, siyasi amaca 
dayanmadığına ikna olunması, fiilin kamuoyundaki etkisi, üyenin haysiyetinin korunması” 
olduğunu ifade etmekle birlikte, bu ölçütlerin nesnelliğini sorgulamaktadır. Anayasa 
Mahkemesi’nin kullanabileceği ölçütler hakkında ayrıntılı bir tartışma ve örnek Anayasa 
Mahkemesi kararları için bkz. FEYZİOĞLU, 2004, s. 413-416. 
36 Nurullah KUNTER, Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayınevi, 9. Bası, İstanbul 1989, s. 
91-93. 

http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak
http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak
http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak
http://bianet.org/bianet/bianet/108402-aihm-karari-ardindan-milletvekili-dokunulmazligi-ne-olacak
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geri alarak, şikayet ettiği kimsenin masum olduğunun ispatına imkan 

vermeden, davanın düşmesini sağlayabilir ve böylece o kişiyi affetmiş gibi 

görünebilirdi. Böylelikle kanun koyucu, mahkeme tam beraat ile biteceği 

sırada kamu davasının maddi ve manevi yükünü üzerinde taşıyan sanık 

hakkındaki şüphelerin daha da derinleşmesine yol açılması önlenmek 

istemiştir.
37

 

Görüldüğü üzere Türk ceza hukukunda sanığın aklanma hakkına değer 

verilen ve bu hakkı tanıyan ilk düzenleme, mülga TCK’da ve benzeri 5237 

TCK’nın 73/6. maddesinde yer alan ve şikâyetin geri alınmasını sanığın 

kabulüne bağlayan hükümdür. Burada sanığa verilen kabul yetkisi aynı 

zamanda onun için bir “savunma vasıtası”dır.
38

 

Hükmün açıklanmasının ertelenmesi kurumu ve aklanma hakkı 

Hükmün açıklanmasının ertelenmesi kurumunun Türk hukuk sistemine 

girdiği 2005 yılından, 6008 sayılı Kanun’la, kurumun uygulanması sanığın 

rızasına bağlanana kadar, hükmün açıklanması kararını vermek hakimin 

takdirindeydi. Kurumun uygulanmasının hakimin takdirine bırakılmış olması 

hem sanığın aklanma hakkını elinden almakta ve hem de bu durum sanık 

açısından zaman zaman bazı sorunlara yol açmaktaydı.
39

 Konuya ilişkin 

eleştirileri haklı gören kanun koyucu, sorunu 2010 yılında CMK’nın 231/6.  

fıkrasına “Sanığın kabul etmemesi hâlinde, hükmün açıklanmasının geri 

bırakılmasına karar verilmez” hükmünü ekleyerek çözmüştür. Bu 

değişikliği yapan 6008 sayılı Kanunun 7. maddesine ilişkin Adalet 

Komisyonu Raporu şu şekildedir: 

“Uygulamada hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının 

verilmesiyle yargı yoluna müracaat halinde beraat edeceğini düşünen 

sanığın bu hakkı elinden alınmaktadır. Hükmün açıklanmasının geri 

                                                             
37 KUNTER, 1989, s. 93; ÖNDER, 1992, s. 762; DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 307; Faruk 
EREM - Ahmet DANIŞMAN - Mehmet Emin ARTUK, Ceza Hukuku Genel Hükümler, 
Seçkin Yayıncılık,  Ankara 1997, s. 972; Devrim GÜNGÖR, 5237 ve 5271 Sayılı Kanunlar 
Işığında Şikayet Kurumu, Yetkin Yayıncılık, Ankara 2009, s. 83. 
38 EREM-DANIŞMAN-ARTUK, 1997, s. 972. 
39 Konuya ilişkin bazı tespit ve değerlendirmeler için bkz. Hamide ZAFER, “Hükmün 
Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına Karşı Yapılacak İtirazın İncelenme Usulü”,  İş 
Dünyası ve Hukuk Prof. Dr. Tankut Centel’e Armağan içinde, İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Yayınları No 720, İstanbul 2011, s. 857; Fahri Gökçen TANER, “Hükmün 
Açıklanmasının Ertelenmesinin (Geri Bırakılmasının) Hukuki Niteliği ve Ertelemeyi Kabul 
Edip Etmediğinin Sanığa Duruşma Devresinin Sona Ermesinden Önce Sorulmasının Hukuka 
Aykırılığı Üzerine”, Ankara Barosu Dergisi, Y. 69, Sayı 2011/4, s. 293. 
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bırakılması kararları itiraza tabi olup; uygulamada itiraz mercii kararları 

şeklen incelemektedir. Her iki durumda da sanığın suçsuzluğunu ispat 

amacıyla kararı temyiz incelemesine götürmesi mümkün değildir. Bu sebeple 

sanığın, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı olduğunu 

beyan etme ve dolayısıyla temyiz mahkemesinde beraat etme hakkının 

elinden alınmaması düşüncesiyle anılan hükmü ihdas eden madde 

eklenmiştir”
40

 

Rapordan anlaşıldığı üzere, hükmün konulma amacı sanığın aklanma 

hakkına saygı gösterilmesidir. Hukukumuzda genellikle göz ardı edilen bu 

hakkın dikkate alınması son derece olumlu bir gelişmedir. Nitekim TCK’ya 

2010 yılında eklenen 231/6. maddenin Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası da, 

Anayasa Mahkemesi’nce kabul görmemiştir.
41

 

Tüm yollar aklanma hakkına çıkıyor 

Görüldüğü üzere bu çalışmada ele alınan beş kurumdan ikisi olan 

şikâyetin geri alınması ve hükmün açıklanmasının ertelenmesi bakımından, 

Türk hukukunda aklanma hakkına değer veren düzenlemeler mevzuatımızda 

yer almaktadır. Dava zamanaşımı, genel af ve yasama dokunulmazlığı 

bakımından ise, bu hakka değer tanınmamaktadır.  

Yukarıda da belirtildiği üzere yasama dokunulmazlığını tüm bu 

kurumlar açısından farklı bir yere koymak gerekir. Zira bu kurum açısından 

kamusal menfaat hala bireysel menfaate üstün gelmektedir. Öte yandan 

yasama dokunulmazlığının kapsamının daraltılması ve makul bir düzeye 

getirilmesi, konuya ilişkin tartışmaların bir ölçüde azalmasını sağlayacaktır. 

Bu nedenle diğer kurumların aksine yasama dokunulmazlığı bakımından, 

aklanma hakkına mutlak bir değer tanınması ve milletvekilinin iradesine 

üstünlük tanınmasına taraftar değiliz.   

Konu genel af ve dava zamanaşımı olduğunda, hukukumuzda bu 

kurumlar bakımından sanığa aklanma hakkı tanınmamasının önemli bir 

eksiklik olduğunu düşünüyoruz.  Her iki kurumu da incelerken belirttiğimiz 

üzere, TCK’da hem affı hem de dava zamanaşımını düzenleyen hükümlerde, 

sanığın genel affı ve dava zamanaşımını reddetme hakkı olduğunun 

belirtilmesi yerinde olacaktır.  

                                                             
40 23. Dönem 4. Yasama Yılı, 526 sayılı Adalet Komisyonu Raporu, s. 32. 
41 AYM, E. 2011/41, K. 2012/25, T. 16.02.2012. 
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Aklanma hakkının kullanılmasının doğuracağı hukuki sonuçlar 

üzerine 

Bu başlık altında, yukarıda bahsettiğimiz kurumlar bakımından aklanma 

hakkının kullanılmasının doğuracağı olası hukuki sorunlara çözüm 

üretilmeye çalışılacaktır. Üst başlıkta, yasama dokunulmazlığının aklanma 

hakkı bakımından diğer kurumlardan farklı olduğunu belirtmiştik. Bu 

nedenle, aşağıda yapacağımız analiz yasama dokunulmazlığı konusu 

bakımından geçerli değildir. 

Aklanma hakkından yararlanma yönündeki irade tamamen kişisel 

nitelikte olduğundan, suça katılanların durumunu etkilemeyecektir.
42

 

Öğretide aklanma hakkının kullanılması kararının geri alınıp alınamayacağı 

özellikle genel affın reddi bakımından tartışılmıştır. Bir görüş, genel affın 

reddi kararının geri alınabileceği yönündedir.
43

 Karşıt görüş ise, kişinin 

genel affı reddetmesi halinde, bu kararını geri alamayacağını 

savunmaktadır.
44

 İtalyan Yüksek Mahkemesi de söz konusu kararın geri 

alınamayacağını kabul etmiştir.
45

 Kanımızca da kişi aklanma hakkının 

kullanmaya karar verdiği takdirde bu kararını geri alamamalıdır. Bu 

tespitimiz inceleme konumuz olan tüm hukuki kurumlar bakımından 

geçerlidir.  

Konuya ilişkin bir diğer sorun, yukarıda genel affa ilişkin tartışmada 

belirtildiği üzere, kişinin aklanma hakkını kullanması, fakat yargılama 

sonucunda mahkûm olması halinde, verilen hükmün sonuç doğurup 

doğurmayacağıdır. Konuya birbirine tamamen zıt iki açıdan yaklaşılabilir: 

Bir yönden aklanma hakkının kullanılması sonucunda sanığın mahkûm 

olması halinde bu hükmün sonuç doğurmaması gerektiği savunulabilir. Bu 

yaklaşım; yargılama sonunda mahkûm olma ihtimalinin varlığının, sanığın 

aklanma hakkını kullanma ihtimalini azaltacağı ve onu bu hakkı 

kullanmaktan caydıracağı şeklinde gerekçelendirilebilir. 

                                                             
42 DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 219. Yazarlar görüşlerini genel affın reddine ilişkin olarak 
belirtmişlerdir. 
43 DÖNMEZER-ERMAN, 1997, s. 219. Yazarlar görüşlerini genel affın reddine ilişkin olarak 
belirtmişlerdir. 
44 Francesco ANTOLISEI, Manuale di diritto penale parte generale, Giuffre Editore, Milano 
1997, s. 763. 
45 Bkz. ANTOLISEI, 1997, s. 763. 
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Karşıt görüş ise, aklanma hakkını kullanan sanığın mahkûm olması 

halinde, ortaya çıkan sonuca katlanması gerektiği yönündedir. Kanımızca, 

aklanma hakkını kullanan sanık mahkûm olduğu takdirde, kural olarak 

hüküm tüm sonuçlarını doğurmalıdır ve uygulamanın her şartta sanık lehine 
sonuç vermesi zorunlu değildir.

46
 Kişi aklanma hakkını kullanırken, sonunda 

mahkûm olabileceğini bilerek bir değerlendirme yapmalı eğer mahkum 

olabileceğini düşünüyorsa, düşme kararına razı olmalıdır. Aksi takdirde 
kişinin aklanma hakkını kullanmasına izin veren düzenleme, tamamen 

sembolik bir hal alacaktır. 

 Fakat genel affın reddi konusuna diğer kurumlardan daha esnek 
yaklaşılabilir. Zira dava zamanaşımının reddi, hükmün açıklanmasının 

ertelenmesine veya şikayetin geri alınmasına rıza gösterilmemesi hallerinin 

tamamında, söz konusu olan tek bir davadır. Ortada kamuya mal olmuş bir 

atıfet işlemi yoktur. Oysa genel af halinde, devlet artık bazı suçlara verilen 
cezaları affettiğini açıkça ifade etmektedir. Burada aklanma hakkını kullanan 

fakat sonunda mahkûm olan kişilerle, hakkında düşme hükmü verilen 

kişilerin hukuki durumları birbirlerinden farklı hale geldiğinden, eşitlik 
ilkesinin ihlalinden söz edilemez. Fakat yine de genel af işlemiyle suçlar 

tamamen affedildiğinden, artık bireyleri bu suçtan cezalandırmaktaki sosyal 

menfaatin kaybolduğu savunulabilir.  

Bu nedenlerle genel af konusunda, diğer kurumlar bakımından ortaya 

koyduğumuz yaklaşıma istisnalar tanınabileceğini düşünüyoruz. Sanıyoruz 

ideal çözüm, aklanma hakkının kullanılması halinde, ortaya çıkan hükmün 

sonuç doğurup doğurmayacağının, yukarıda sözü geçen iki af kanununda 

olduğu gibi, kanun metinlerinde açıkça belirtilmesinden geçmektedir. 

Aklanma, anayasal bir hak olabilir mi? 

Yukarıda belirtildiği üzere TCK’da hem affı hem de dava zamanaşımını 

düzenleyen hükümlerde, sanığın genel affı ve dava zamanaşımını reddetme 

hakkı olduğunun belirtilmesi, sorunun çözülmesi açısından yeterli olacaktır.  

Bunun yanında daha kapsamlı ve kökten bir çözüm Anayasa’ya sanığın 

aklanma hakkına ilişkin bir hüküm koyulmasıdır. Öğretide, genel affın 

reddinin bir anayasal hak olduğunu savunan görüşlere, ilgili kısımda 

değinilmişti. Bu görüş dava zamanaşımı bakımından da aynı şekilde 

savunulabilir. Fakat ceza hukuku gibi, kanunilik ilkesinin katı bir şekilde 

                                                             
46 Hükmün açıklanmasının ertelenmesi bakımından bu görüşümüzü daha önce ifade etmiştik. 
Bkz. TANER, 2011, s. 296. 
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uygulandığı bir hukuk dalında, yapılacak pozitif düzenlemelerin daha uygun 

olacağı açıktır. Böylelikle tüm mahkemelerin, kanun hükümlerini aynı 

şekilde uygulamaları kolaylaşacaktır. Ayrıca aklanma hakkını anayasal bir 

hak haline getirmekle anayasa koyucu, gelecekte kanun koyucunun aklanma 

hakkına değer vermeyen yeni düzenlemeler yapmasını da engelleyebilir.  

Sonuç olarak yukarıda bahsedilen gerekçelerle, aklanma hakkına ilişkin 

olarak, Anayasa’nın hak arama hürriyeti başlıklı 36. maddesine şöyle bir 

fıkra eklenmesini öneriyoruz: 

“Sanığın, düşme yerine mahkemeden davayı esastan çözen bir karara 

ulaşılmasını istemeye hakkı vardır. Düşme sebebi ortaya çıktığı fakat sanık 

ceza davasına devam edilmesini istediği takdirde, düşme kararı verilemez.” 
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KADINA YÖNELİK ŞİDDET BAĞLAMINDA KADININ 

İNSAN HAKLARI VE KÜLTÜREL GÖRECELİĞE 

ELEŞTİREL BAKIŞ
*
 

 

Arş. Gör. Dr. Emek Bayrak
** 

 

GİRİŞ 

Kadına yönelik şiddet, doğu-batı, ırk, sınıf gibi ayrımları aşan yaygın ve 

evrensel bir gerçekliktir. Kadına yönelik şiddet en başta, kadının yaşam 

hakkına yönelmektedir. Kadınların baskı altına alınması ve şiddete uğraması, 

Doğuya özgü bir gerçeklik değildir. Çünkü kadına yönelik baskı ve şiddet, 

Batı için de bir gerçekliktir. Doğu’da ve Batı’da baskının ve şiddetin farklı 

biçimlerde karşımıza çıkması, benzemez oldukları anlamına gelmemektedir. 

Çünkü, gerek batıda gerek doğuda şiddetin kökeninde, erkeklerin ayrıcalıklı 

konumları ve iktidarları bulunmaktadır. 

Kadına yönelik şiddet, kadınların hak mücadelesinin en önemli 

başlıklarından biri olmuştur.  Kadınların hak mücadelesi, hem ulusal 

düzlemde hem de uluslararası düzlemde kendini göstermektedir. Bu 

mücadele, ulusal düzlemlerde eşitlikçi yasaların çıkmasını sağladığı gibi; 

uluslararası düzlemde de insan hakları hukukunun alanını genişletmiştir.  

Ancak bu mücadeleye karşın,   kadınların kazanımları bazı ülkelerde çok 

sınırlı kalmıştır. İnsan hakları hukuku alanındaki sözleşmelerse, hala 

kadınların yaşadığı özgül ezilme biçimlerine gerektiği gibi yer 

vermemektedir. Bu anlamda ulusal hukukların, özel alandaki kadınların hak 

ihlallerine dair miyopluklarının, insan hakları hukuku alanında da olduğu 

görülmektedir. 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir.  
** Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
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Kadınlara ilişkin sözleşmelerin ve koruma mekanizmalarının yaratılmış 

olması da bunu çok fazla değiştirmemektedir. Çünkü pek çok ülke, bu 

sözleşmelere çekince koymakta ya da taraf oldukları sözleşmenin gereğini 

yerine getirmemektedir. Bu konuda bir yaptırımın olmaması da kadınlara 

ilişkin koruma mekanizmalarını işlevsizleştirmektedir.  

Kadına yönelik şiddette, kültürel göreceliğin bir savunma aracı olarak 

sıkça kullanılması da kadınların haklarını ihlal etmektedir. Çünkü kültür 

argümanı, kadınların haklarını ihlal eden pek çok uygulamayı ve pratiği 

meşrulaştırmak için kullanılmaktadır.  

Öte taraftan kültür argümanı değişik aktörler tarafından farklı 

biçimlerde kullanılmaktadır. Ancak bu kullanımların kadınlar cephesinden 

sonuçları değişmemektedir. Bu da kadınların haklarının ihlal edilmesidir. 

Kültür argümanı, Batılılar tarafından kendi üstünlüklerine gönderme yapmak 

için kullanılmaktadır. Bu kendi kültürünü üstün görmeden beslenen bakış 

açısı, kadına yönelik şiddeti de basitçe bir kültür sorununa indirgeyerek, 

şiddetin gerçek nedenleriyle,  iktidar ilişkileriyle ciddi bir yüzleşmeyi ve 

sorgulamayı engellemektedir.  Kültür argümanı, Batılılar dışındaki ülkeler 

tarafından da gelişmiş ülkelerin emperyalist müdahalelerine karşı bir 

savunma olarak kullanılmaktadır. Ancak milliyetçi referanslardan yola çıkan 

kültür temelli argümanlar, Batılıların müdahalesinin ekonomik-siyasi 

amaçlarını gizlemeye hizmet etmektedir. Kadınlar açısından sonuçlarıysa, 

Batı müdahalesine karşı kullanılan kültürün ayrımcı ve baskıcı içeriğinin 

kadınlar aleyhine haklılaştırılmasıdır.                                                               

I.KADINA YÖNELİK ŞİDDET 

Kadına yönelik şiddet, “zoraki kuvvet ve baskıyı içeren ve hiyerarşik 

toplumsal cinsiyet ilişkilerini sürekli hale getirmeyi, sürdürmeyi amaçlayan 

her türlü davranış”
1
 şeklinde tanımlanabilir.   Bu tanım, toplumsal cinsiyet 

ile şiddet arasında bağ kurduğu gibi; şiddeti de salt fiziksel şiddete 

indirgememekte ve daha geniş bir bağlamda ele almaktadır. 

1993 tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Kadınlara Karşı 

Şiddetin Tasfiye Edilmesine Dair Bildirisi’nin 1.maddesinde, kadına  karşı 

şiddet şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kadınlara karşı şiddet terimi, ister 

                                                             
1 Asia Pasific Forum on Women, Law and Development, My Rights, Who Controls?, Kuala 
Lumpur, Malezya, 1990 
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kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya 

psikolojik acı ve ıstırap veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir 

eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama ve keyfi olarak 

özgürlükten yoksun bırakma anlamına gelir”
2
. 

BM Bildirisi, ikinci maddesinde, kadına karşı şiddet örneklerine yer 

vermiş ve kadına karşı şiddetin, sadece sayılanlarla sınırlı olmadığını 

belirtmiştir. Bildirinin 2.maddesinde belirtilen kadına karşı şiddet örnekleri 

şunlardır: 

a. Aile içinde meydana gelen dövme, kız çocukların cinsel istismarı, 

evlenirken verilen başlıkla ilgili şiddet, evlilik içi tecavüz, cinsel organları 

dağlama ve kadınlara zarar veren geleneksel uygulamalar, eş olmayanlar 

arasındaki şiddet ve sömürmek için uygulanan şiddet de dahil fiziksel, cinsel 

ve psikolojik şiddet uygulanması. 

b. Toplum içinde meydana gelen tecavüz,  cinsel istismar, çalışma 

hayatında, öğretim kurumlarında ve diğer yerlerde cinsel taciz, kadın satışı 

ve zorla fahişeleştirilme de dahil,  fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet. 

c. Nerede meydana gelirse gelsin, Devlet tarafından işlenen veya hoş 

görülen fiziksel, cinsel ve psikolojik şiddet
3
. 

Deklarasyon, kadına karşı şiddet hareketlerini veya benzeri davranışları 

içine alan şiddetin köklerinin çeşitli fiziksel, psikolojik ve ekonomik 

şekillerde form alan cinsiyet eşitsizliğinden (kadın ve erkek arasında 

kurumsallaşmış eşitsiz iktidar) kaynaklandığını vurgulamaktadır. Ayrıca 

şiddetin kamusal ve özel hayatta ortaya konuşunun, kamusal bir konu olduğu 

belirtilerek; hükümetlerin bu konuda müdahalesinin gerekliliği 

vurgulanmaktadır
4
. 

18.12.1979 tarihinde kabul edilen ve 03.09.1981 tarihinde de yürürlüğe 

giren BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 

(CEDAW), “kadına karşı şiddet” olgusunu açıkça düzenlememiştir. Bu 

eksiklik, daha sonra CEDAW’ın kadına yönelik şiddet konusunda kabul 

ettiği Genel Tavsiye kararlarıyla giderilmeye çalışılmıştır. 1992 tarihli  19 

                                                             
2 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/221-227.pdf, Erişim Tarihi: 2.6.2008 
3 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/221-227.pdf, Erişim Tarihi: 2.6.2008 
4 Susana T. FRİED,  Violence against Women”, Health and Human Rights, Vol.6, No.2,  
2003, s. 96 

http://www.jstor.org/view/10790969/ap070016/07a00070/0?currentResult=10790969%2bap070016%2b07a00070%2b0%2cFFF7FF01&searchUrl=http%3A%2F%2Fwww.jstor.org%2Fsearch%2FBasicResults%3Fhp%3D25%26si%3D1%26gw%3Djtx%26jtxsi%3D1%26jcpsi%3D1%26artsi%3D1%26Query%3Dmigration%2Band%2Bviolence%26wc%3Don
http://www.jstor.org/browse/10790969
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sayılı Genel Tavsiye kararında, kadınlara yönelik şiddet, “kadına kadın 

olduğu için yöneltilen fiziksel, cinsel veya psikolojik zarar veya acı verme, 

bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama, baskı veya özgürlüğünden yoksun 

bırakmayı kapsayan şiddet ” şeklinde tanımlanmıştır
5
.  

7 Nisan 2011 tarihinde Strazburg'da onaylanan
6
 Kadınlara Yönelik 

Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa 

Konseyi Sözleşmesi Giriş kısmında,  “kadınlara yönelik şiddetin, erkekler ve 

kadınlar arasındaki eşitlikçi olmayan güç ilişkilerinin tarihsel bir tezahürü 

olduğunu ve bu güç ilişkisinin erkekler tarafından kadınlar üzerinde 

tahakküm kurulmasına ve kadınlara yönelik ayrımcılık yapılmasına yol 

açtığını ve kadınların ilerlemelerinin önünde engel olduğunu”
7
 belirtmiştir. 

Sözleşme, kadına yönelik şiddeti BM Kadınlara Karşı Şiddetin Tasfiye 

Edilmesine Dair Bildiridekine benzer bir şekilde tanımlamıştır. Sözleşmenin 

“Tanımlar” başlığını taşıyan 3.maddesinde kadına yönelik şiddet, bir insan 

hakları ihlali ve kadınlara yönelik ayrımcılığın bir biçimi olarak kabul 

edilmiş ve “ister kamusal ister özel alanda meydana gelsin, kadınlara 

fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik acı veya ıstırap veren veya 

verebilecek olan toplumsal cinsiyete dayalı her türlü eylem veya bu tür 

eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten yoksun 

bırakma”
 8
 şeklinde tanımlanmıştır.  

Kadına yönelik şiddet, değişik şekillerde karşımıza çıkmaktadır: 

Fiziksel, psikolojik, cinsel ve ekonomik şiddet biçiminde. Şiddet 

kategorileri, dayak, öldürme, işkence, zorla evlendirme, namus cinayetleri, 

tecavüz ve kadın sünnetinden borca karşılık çalıştırmaya, fahişeliğe 

zorlamaya, eve kapatmaya, onurunu kırmaya ve yoksullaştırmaya kadar 

geniş bir yelpazeyi içine almaktadır. Kadına yönelik şiddetin aktörleriyse, 

devlet, toplum ya da kişiler olarak sayılabilir. Şiddet mekanı da, aile ve 

kamusal alan şeklinde belirtilebilir.  

                                                             
5 http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm, Erişim Tarihi: 

2.1.2012 
6 http://ihop.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=422, Erişim Tarihi: 
2.1.2012 
7 http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/istanbul_sozlesmesi.pdf,  Erişim Tarihi: 
2.1.2012 
8 http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/istanbul_sozlesmesi.pdf, Erişim Tarihi: 
2.1.2012 

http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/istanbul_sozlesmesi.pdf
http://www.kadininstatusu.gov.tr/upload/mce/istanbul_sozlesmesi.pdf
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Feminist araştırmacılar dikkatimizi, her türlü şiddet tanımını sosyo-

kültürel bir cinsiyet eşitsizliği yani ataerkillik çerçevesine yerleştirmenin 

önemine dikkat çekmişlerdir. Bazı feminist araştırmacılar, şiddetin sistemli 

olarak kullanılmasının yanı sıra, ilişkideki ekonomik tahakküm, tehdit, 
yalnız bırakma ve diğer kontrol taktiklerinin uygulanmasını anlatmak için 

“ataerkil terörizm” terimini kullanmaktadır. Ataerkil terörizm teriminin bir 

avantajı da dikkatimizi, bu şiddet şeklinin sistemli ve kasıtlı olmasına 
çekmesi; bize, kadınlara uygulanan şiddetin tarihsel ve kültürel köklerine 

dikkat etmemiz gerektiğini sürekli olarak hatırlatmasıdır
9
. 

Dünya genelinde kadına yönelik şiddetin yaygınlığı ürkütücü 
boyutlardadır. Kadına yönelik şiddete, dünyanın bütün toplumlarında 

rastlanmaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi,  kadına yönelik şiddet sınıf, 

ırk ve kültür sınırlarını aşmaktadır. Çünkü kadına yönelik şiddet, kökleri çok 

derinlerde olan ve evrensel bir nitelik gösteren ataerkil düşünceden 
kaynaklanmaktadır.  

Kadına yönelik şiddet, kadın mücadelesinin en önemli başlıklarından 

biri olmuştur. Pek çok ülkede kadınlar, yasalarda gerekli düzenlemelerin 
yapılması ve şiddetin önlenmesi için devletin politika geliştirmesi konusunda 

örgütlü mücadele yürütmüştür. Böylece kadınlar, şiddeti kuytu köşelerinden 

çıkarıp görünürlük kazanmasını sağlamışlardır
10

.  

Kadına yönelik şiddet, uluslar arası düzlemde de kadının insan hakları 
savunucularının, en önemli gündemlerinden biri olmuştur: “Bu, insan 

hakları paradigmasına en büyük paralellik gösteren konudur, buna rağmen 

dışlanmıştır. Şiddette, insan hakları topluluğunun karşı olduğunu söylediği 
her şeyi görebilirsiniz: Şiddet kölelik içerir, işkence halleri içerir, terörizm 

içerir, insan hakları topluluğunun mücadele etmeye kendini adadığı ama 

kadınların yaşamı açısından şimdiye kadar hiç tanımlanmamış birçok şey 
içerir”

11
. 

II. KADININ İNSAN HAKLARI 

BM’nin kuruluşu ve 1948’de İnsan Hakları Bildirisi’nin ilanından 

sonra, insan hakları hem kuramsal anlamda bir evrim geçirmiş, hem de 

                                                             
9 Patricia MAHONEY-Linda M WİLLİAMS.- Carolyn M.WEST,  “Violence Against 
Women by Intimate Relationship Partners”, Ed: Claire M.Renzetti, Jeffrey L.Edleson, Raquel 
Kennedy Bergen, Sourcebook on Violence Against Women, Sage Publications, 2001, s.146 
10 Her şey elimizde: -Kadına Yönelik Şiddete Son-Özet, 
http://www.amnesty.org.tr/ai/system/files/herseyelimizde.pdf, , Erişim Tarihi: 2.1.2012 
11 Charlotte BUNCH, “Women's Rights as Human Rights: Toward a Re-vision of Human 
Rights”, Human Rights Quarterly 12, 1990, s.486-498 

http://www.amnesty.org.tr/ai/system/files/herseyelimizde.pdf
http://www.jstor.org/stable/762496
http://www.jstor.org/stable/762496


 640 

koruyucu mekanizmalar anlamında büyümüştür. Bu evrimleşme, bireysel 

haklardan kolektif haklara ve 1980’leden itibaren de üçüncü kuşak haklara 

doğrudur
12

. 

Yine, insan hakları, kadınların maruz kaldığı ihlalleri de içine alacak 

şekilde genişlemiştir. Bu dönüşümde, kadın mücadelesinin ve feminist 

perspektifin büyük katkısı olmuştur. Özellikle de insan hakları düşüncesinin 

liberal öncüllerinin, nesnellik ve nötrlük iddialarının sorgulanmasında. 

Çünkü, egemen insan hakları tanımları ve mekanizmaları, bu kavramları ilk 

ortaya atan erkeklerin en çok korktuğu ihlal türleriyle ilgilidir. Batılı elit 

erkekler, en çok kamusal alanda medeni ve siyasal haklarının ihlal 

edilmesinden korktukları için, bu ihlaller insan hakları çalışmalarında 

ayrıcalıklı bir alan haline gelmiştir. Dolaysıyla insan haklarıyla ilgili 

tanımlar, ihlal türleri, kategorileri kadınların ve elit olmayan erkeklerin 

deneyimlerinin çoğunu dışlamıştır
13

. 

Uluslar arası insan hakları hukukunun erkek merkezli yapısı, hak 

kuşakları ve tanımları incelendiğinde açıkça görülür. Örneğin Medeni ve 

Siyasal Haklar Sözleşmesi’nde yaşam hakkını düzenleyen madde, kadına 

uygulanan şiddetle ilgili gerçeklere yer verecek şekilde düzenlenmemiştir ve 

devlet tarafından gerçekleştirilen “kamusal eylemlere” yoğunlaşmıştır.  Bu 

nedenle de kadınların yaşadığı bütün şiddet deneyimlerini içermemektedir. 

Yaşam hakkında kamusal eylemlere yer verilmesi önemli olmakla birlikte; 

şiddet sadece kamusal alanda gerçekleşmemektedir. Kadınlar, yoğun olarak 

aile içinde şiddete uğramaktadır. Tanım, bu gerçeği dışlamıştır
14

.  

Aynı yaklaşım, işkenceyle ilgili uluslar arası yaklaşımda da görülebilir. 

İşkencenin hukuki tanımı, kamusal eylemlere (kamusal alanda kamu 

görevlisi ya da resmi görevle hareket eden kişinin hareketlerine) 

odaklanmıştır. Kadınlar, kamusal alanda işkenceye uğrasa da kadınların en 

çok şiddete uğradıkları yer ailedir. Bu nedenle işkence tanımı da kadınların 

                                                             
12 Sally Engle MERRY, “Women, Violence and The Human Rights System”, Ed: Marjorie 
Agosin, Women, Gender and Human Rights: A Global Perspective, United States of America, 

Rutgers University Press, 2001, s.85-86 
13 Charlotte BUNCH, “Transforming Human Rights from a Feminist. Perfective”, Ed: Julie 
Stone Peters, Andrea Wolper, Women's rights, human rights: international feminist 
perspectives, Routledge Publish, New York, 1995, s.13-14 
14 Hilary CHARLESWORTH, “What are “Women’s International Human Rights?”, Ed: 
Rebecca J. Cook,  Human Rights of Women: National and International Perspectives, 
University of Pennsylvanina Press, 1994,  s.71 
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yaşadığı işkence deneyimlerini dışlamaktadır. Aynı miyopluğa, özgürlük ve 

güvenlik hakkında rastlamak mümkündür. Çünkü, bu hak tanımları da devlet 

tarafından gerçekleştirilen eylemlere odaklanmıştır ve kadınların yaşadığı 

cinsel şiddeti ele almamaktadır. Özel yaşam hakkı da kadınların ev içinde 

yaşadığı baskıyı ve ihlalleri dikkate almadan düzenlenmiştir
15

.  

İkinci kuşak hakların, kamusal-özel ikiliğini aştığı için kadınlara daha 

çok şey sunduğu düşünülebilir. Ancak bu hakların, Ekonomik-Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi’nde yer alan tanımları da kadınların yaşadığı 
ekonomik, toplumsal ve kültürel bağlama değinmemektedir. Örneğin 

7.maddede yer alan adil ve uygun çalışma hakkı, kamu alanındaki 

çalışmayla sınırlıdır. Ancak ev içinde yapıldığı için görünmez hale gelen ev 
emeğini kapsamamaktadır. Kültürel ve dini özgürlüklere, uluslar arası 

hukukta da öncelik tanınmaktadır. Bu da kadınlar aleyhine işleyen bir durum 

yaratmaktadır. Çünkü bu haklar, kamusal-özel ayrımını pekiştirmektedir. 
Diğer taraftan dinin ve kültürün, kadını baskı altına alan ve onu 

ikincilleştiren bir içeriği vardır
16

. 

Üçüncü kuşak hakların gelişimi de kadınların ihtiyacına çok fazla yanıt 

vermemiştir. Örneğin gelişim hakkının tanımı, erkeğin ekonomik 
egemenliğini destekleyecek şekilde tanımlanmıştır. Yine, self-determination 

hakkı (kendi kaderini belirleme hakkı) da kadınların baskı görmesine olanak 

tanımıştır. Özellikle, sömürgelerin bağımsızlığa kavuşmasında ve milliyetçi 
hareketlerde, kadınlar cinsiyetçi rollerle tanımlanmakta ve erkekler 

tarafından tanımlanan değerlere uymaya zorlanmaktadır
17

.  

Hak kuşakları ve insan hakları uygulamasının yöntemleri hakkında 
tartışmalar görülse de uluslar arası insan hakları sisteminin temelini ve 

değerini sorgulamaya yönelik bir isteksizlik vardır. Uluslar arası insan 

haklarıyla ilgili çözümlemelerde, mistik ve destansı bir dil kullanılmakta ve 

uluslar arası hukukun bu dalı eleştirilmekten kaçınılmaktadır. Çünkü bu 
alanın eleştiriye dayanamayacak kadar değerli ve kırılgan olduğu 

düşünülmektedir. Bu isteksizlikte, böyle bir eleştirinin güçlükle kazanılmış 

hakları zayıflatmak için kullanılabileceği endişesi de yatmaktadır. Kadın 
mücadelesi, insan hakları hukukunun temellerinin incelenmesi konusundaki 

bu suskunluğa ve isteksizliğe meydan okumuştur
18

.  

                                                             
15 CHARLESWORTH, 1994, s.73 
16 CHARLESWORTH , 1994, s.74-75 
17 CHARLESWORTH, 1994, s.75-76 
18 CHARLESWORTH, 1994, s.63 
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Ulusal hukuk için yapılabilecek eleştiriler, uluslararası insan hakları 

hukuku için de geçerlidir. Çünkü birçok ulusal sistemde olduğu gibi; 

uluslararası insan hakları hukuku da kamusal alanda işlev görmekte, 

erkeklerle ilişkilendirilen devlet, politika ve iş yeri gibi alanlarda geçerli 
olmaktadır. Ancak gerek ulusal yasalar, gerekse uluslar arası insan hakları 

sözleşmelerinin kapsamı, geleneksel olarak kadınla ilişkilendirilen ev, aile, 

özel alanla zıtlık içindedir. Çünkü, “mahremiyet yasası” burada da 
geçerlidir. Böylelikle, aile içinde yaşanan baskı ve şiddet görmezden 

gelinmektedir
19

.  

Kadının insan hakları hukukunun yapısı ve kurumları, benzerlerinden 
daha kırılgandır. Çünkü kadınlarla ilgili enstrümanların, daha zayıf 

uygulama zorunlulukları ve prosedürleri vardır. Onları hazırlamak ve 

denetlemek için kurulan kurumlar, yeterli kaynaktan yoksundur ve yetkileri 

sınırlıdır. Diğer taraftan, kadınlarla ilgili sözleşmelere çekince konması 
hoşgörüyle karşılanmakta, devletlerin sözleşmelerden doğan 

yükümlülüklerini yerine getirmemelerine göz yumulmaktadır
20

.    

Bu kırılganlık, kadın haklarının ihlal edilmesinde de görülmektedir. 
Devletlerin yardım ve ticaret kararlarını, bir ülkenin insan hakları siciline 

göre aldığı iddia edilse de hiçbir hükümet, diğer ülkelere karşı tavrını, o 

ülkelerin kadınlara davranışı esasına göre belirlememektedir. Daha az sayıda 

insanı etkileyen ihlaller, “genel” olarak kabul edildiği halde; kadın 
haklarının ihlali bu genele girmemektedir. Bu da kadınların hak ihlalinin, 

ayrı ve sınırlı bir kategori oluşturduğuna inanılmasına yol açmıştır. Kadın 

haklarının insan haklarından bu şekilde ayrılması, kadınların ikincil 
statüsünü devam ettirmiştir

21
. Kadınlar için ayrı mekanizmaların 

yaratılmasının sonucu, ironik bir şekilde onun ikincilleşmesine ve  

Charlesworth’un belirttiği gibi  bir “kadınlar gettosunun”
22 

 yaratılmasına 
neden olmuştur.  

III. KÜLTÜREL GÖRECELİK 

Kadının insan haklarıyla ilgili, iki yaklaşım bulunmaktadır: Evrenselci 

ve kültürel görecelikçi yaklaşım. Özünde insan haklarına bakışta da bu iki 

yaklaşımın var olduğunu söyleyebiliriz.  

                                                             
19 Hilary CHARLESWORTH,  “Human Right as Men’s Rights”, Ed: Julie Stone Peters, 
Andrea Wolper, Women’s rights, human rights: international feminist perspectives, Routledge 
Publish, New York, 1995,  s.106 
20 CHARLESWORTH, 1994, s.59 
21 BUNCH, 1995, s.12 
22 CHARLESWORTH, 1994, s.66 
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Evrenselci yaklaşım, “insanlık ailesinin bütün fertlerinin” aynı 

devrolunamaz hakları paylaştığını savunmaktadır. Bu da uluslararası 

toplumun, uluslararası standartlara atıfta bulunarak, devletlerin kendi 

vatandaşlarına muamele şekillerini yargılama hakkının bulunduğu ve 

devletlerin de gerekli alanlarda anayasalarını ve yasalarını uluslararası 

normlar ile uyumlu hale getirmek için bu alanlarda reform yapması gerektiği 

anlamına gelmektedir. Evrenselci duruşa göre bütün kadınlar, 1966 Medeni 

ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve 1991’den beri yürürlükte olan 

CEDAW gibi uluslararası sözleşmelerde ortaya konan haklara sahiptir
23

. 

Kültürel görecelikçilerse, insan haklarının vatandaşlığa, dine ve kültüre 

bağlı olduğunu söylemektedirler. Bu; İran’da, Irak’ta, Afganistan’da doğan 

birinin haklarının, Amerika’da, Kanada’da ve İsveç’te doğan birinden farklı 

olduğunu anlatmaktadır. Kültürel görececiler daha da ileri giderek evrensel 

insan haklarının Batılı kavramlar olduğunu ileri sürmektedirler
24

. 

Bu bakış, bir toplumun üyelerinin, farklı gelenekleri olan başka 

toplumların uygulamalarını meşru olarak kınayamayacağını ileri sürmekte ve 

kültür temelli uygulamaların geçerli dışsal eleştirilerinin olabileceğini 

reddetmektedir. Görecelikçilere göre, haklarla ilgili konuların ele alınış 

şeklini değerlendirmede kullanılabilecek meşru, kültürler arası evrensel 

standartlar yoktur. Kültürel görecelikçiler, Ortadoğu’da kadınlara yapılan 

muamele ile ilgili Batıdan gelen eleştirilere, bu eleştirilerin Batı kültürünün 

değerlerini yansıttığını ileri sürerek itiraz etmektedirler. Bu nedenle başka 

bölgelerde kadınlara yönelik ayrımların Batılılar tarafından kınanmasını,  

kültür emperyalizmiyle ilişkilendirmektedirler
25

.  

Farklı kadınlık deneyimleri üstünden de evrenselciliğe eleştiriler 

yöneltilmektedir. Bu eleştirilere göre, evrensel kadın deneyimlerinden söz 

edilemez. Gerçekten de sınıftan, etnisiteden, ulustan ve kültürden 

kaynaklanan farklılıklar, kadınların deneyimlerini farklılaştırabilir. Farklı 

kadınlık durumları ve konumları farklı ezilmişlik biçimleri yaratabilir. 

Dolayısıyla kadınlar arasındaki farklılıkların birleştirilmesi ve evrensel bir 

                                                             
23 Ann Elizabeth MAYER, “Cultural Particularism as a Bar to Women’s Rights: Reflections 
on the Middle Eastern Experience”, Ed: Julie Stone Peters, Andrea Wolper, Women's rights, 
human rights: international feminist perspectives, New York, Routledge Publish, 1995, s.176 
24 Elisabeth REİCHERT, Human Rights:An Examination of Universalism andCultural 
Relativism, Journal of Comparative Social Welfare, Vol. 22, No. 1, April 2006, s.31 
25 MAYER, 1995, s.176 
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kadın imgesi, bazı şeylerin gözden kaçmasına sebep olabilir. Bu, ABD’de 

şiddete maruz kalan göçmen kadınların yaşadıkları deneyimlerde görülebilir. 

Çünkü göçmen kimliği, kadınların bazı hizmetlerden faydalanmasını 

etkilemiştir. Örneğin bazı kadın sığınakları, şiddet gören çeşitli göçmen 

statüleri olan göçmenleri kabul etmemekte veya İngilizce konuşmayan 

kadınlara hizmet vermemektedir
26

. 

Ancak bu farklılıklara rağmen, kadınların yaşadığı pek çok deneyim 

evrensel nitelik göstermektedir: Şiddet, baskı, ikincilleşme, sömürü. Kadın 

deneyimleri arasında görülen farklılıklar da birbirini pekiştiren ve aralarında 

süreklilik olan durumlardır. Çünkü kendimizin tümüyle dışında, bize 

tümüyle yabancı gördüğümüz bir kadınlık durumu, aslında bizim kadınlık 

durumumuzu pekiştirmekte ve yeniden üretmektedir. Yapılması gereken şey, 

farklılıklarımızı kimlikler biçiminde sabitlememek, bu kimlikler ya da farklı 

konumlar arasında köprüler kurmaktır. Bir anlamda, kendi ezilme 

biçimimizle, başka kadınların ezilme biçimleri arasında bağlantı kurmaktır. 

Bu da erkek egemenliğinin ulustan, etnisiteden bağımsız olarak evrensel ve 

bütünlüklü yapısını kavramaktan geçmektedir
27

. 

Bu tartışmalarda kullanılan kültür argümanına, farklı aktörler tarafından 

farklı anlamlar yüklenmektedir. Ama farklı anlamlarda da olsa, kültür 

argümanına hep başvurulmaktadır. Batı merkezli bakış, kendi  insan hakları 

kavramsallaştırmasının tek ve meşru olduğu üstünden, Batılı olmayan 

toplumların insan hakları değerlerinden yoksun olduğunu iddia etmektedir
28

. 

Batılılar kadına yönelik şiddeti, o toplumların kültürleriyle ilişkilendirmekte 

ve bunu da Oryantalist bir bakışla yapmaktadır.   

Kültürel görecelikçiler de insan hakları noktasında evrensel normlar 

bulunamayacağını savunurken, kültür farklarına gönderme yaparak insan 

hakları söyleminin emperyalist ve sömürgeci amaçlar için kullanıldığını 

savunmaktadırlar. Diğer taraftan sömürgeciliğe karşı çıkan ülkeler ve 

milliyetçi hareketler de gelenekleri ve dinleri üstünden kültüre atıfta 

bulunarak, bu müdahalelere karşı çıkmaktadırlar.  Yani kültür argümanı, 

                                                             
26 Leti VOLPP, “Feminism versus Multiculturalism”, Columbia Law Review, Vol.101, No.5, 
2001, s.1201 
27 Gülnur Acar SAVRAN, Farklılıklarımızın Feminist Politikaya Etkileri, 
http://sosyalistfeministkolektif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143:far
klilik&catid=2:feminist-guendem&Itemid=6, Erişim Tarihi: 12.2.2010 
28 Yasemin ÖZDEK, Uluslararası Politika ve İnsan Hakları, 1.b.,Öteki Yayınevi, Ankara 
2000, s. 236 

http://sosyalistfeministkolektif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143:farklilik&catid=2:feminist-guendem&Itemid=6
http://sosyalistfeministkolektif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=143:farklilik&catid=2:feminist-guendem&Itemid=6
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Batının oryantalist bakışında, kültürel görecelikçilerde ve sömürgeciliğe 

karşı çıkan ulusal hareketlerde farklı anlamlar yüklenerek karşımıza 

çıkmaktadır.  

Aşağıda kültürün bu farklı kullanımlarının, kadınlar açısından 

sonuçlarına değinilecektir. Ama şu açıktır ki kültürün, farklı aktörler 

tarafından farklı anlamlara gelen kullanımları, kadınlar için hep aynı sonucu 

doğurmaktadır: Kadınların hayatına müdahale. 

Arati Rao’nun ifadesiyle, hiçbir toplumsal grup kültür adına insan 
haklarının ihlal edilmesi olayına kadınlar kadar maruz kalmamıştır

29
. 

Modern devlette kültür kavramı, kadınların hayatını sembolik yönlerden 

olduğu kadar, gerçek yollardan da kısıtlamaktadır. Kadınlar tarih boyunca, 

kültürün deposu, muhafızları ve aktarıcıları olarak görülmüştür. Kadınlar 
toplumun çoğalmasını temsil etmektedir. Ailedeki esas bakıcılar genelde 

kadınlardır, bu nedenle çocuklara kültürü ilk aşılayan onlar olmaktadır. 

Kadınlar ve kızlar giysileri ve tavırlarıyla, kültürel sembollerin ve kodların, 
gözle görülen ve savunmasız cisimleşmiş halleridir. Buna ek olarak, 

kadınların esasen aileyle ve evle özdeşleştirilmesi (ki bu özdeşleşme hayatın 

“kamusal” ve “özel” alanlar şeklinde sorunlu bir biçimde ayrılması şeklinde 

olmaktadır) geleceğin tartışıldığı, hatta kararlaştırıldığı alan olan “kamusal” 
alandaki ikincil konumlarına daha da katkıda bulunmaktadır

30
. 

Kültürel görecelik, namus gerekçesiyle işlenen cinayetlerde de sıkça 

kullanılmaktadır. Bazı devletler de bu cinayetleri töre, kültürel normlarla 
ilişkilendirerek göz ardı etmişlerdir. Örneğin İsveç’te bir babanın kızını 

öldürmesine failin Arap olduğu ve kültürünün İsveç kültüründen çok farklı 

olduğu ileri sürülerek, “kültür farkı” gerekçesiyle izin verilmiştir. Ancak 
Türkiyeli bir göçmen ailenin kızını öldürmesi olayından sonra, İsveç farklı 

bir tutum almıştır
31

.  İsrail’de de benzer bir durum yaşanmakta, namus 

cinayetleri Filistin toplumunun geleneklerinden ve kültürel normlarından 

ileri gelen ailenin özel meselesi olarak görülmektedir. Polis bu tür şikâyetleri 
dikkate almamakta, suçluları delil eksikliği nedeniyle tutuklamamaktadır

32
. 

                                                             
29 Arati RAO, “The Politics of Gender and Culture in International Human Rights Discourse”, 
Ed: Julie Stone Peters, Andrea Wolper, Women's rights, human rights: international feminist 

perspectives, Routledge Publish, New York, 1995, s.169 
30 RAO, 1995, s.169-170 
31 Leyla PERVİZAT, “Yaşam Hakkını Savunmak: Namus Adına İşlenen Cinayetler”, 1.Kadın 
Sağlığı Kongresi “Kadına Yönelik Şiddet” Kongre Kitabı, 1.b., Ankara 2008, s.125 
32 The Working Group On the Status of Palestinian Women in Israel, NGO Report: The Status 
of Palestinian Citizens of Israel, United Nations Committee on the Elimination of 
Discrimination Against Women, July 1997 
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Diğer bir örnek de New York’ta yaşayan Çinli göçmen bir erkeğin, 

başka birisiyle ilişkisi olduğunu söyleyen karısını öldürmesi sonrasında 

yaşanmıştır. Mahkemede failin avukatı, kültürel savunmada bulunmuş ve 

mahkeme bu savunmayı kabul etmiştir.  Kültürel baskı savunmasını kabul 

eden mahkeme, faili beş yıl hapis cezasına çarptırmıştır
33

. 

Yani, kültürel görecelik baskıcı, ötekileştirici ve kadınların yaşam 

hakkına yönelen uygulamaların meşrulaştırılmasına hizmet etmektedir. 

Böylece bu tür uygulamaların sürdürülmesi ve haklılaştırılmasına zemin 

sağlanmaktadır. Bunun diğer bir sonucu da, bu tür uygulamaların faillerinin 

kültür savunması yoluyla az ceza almaları veya cezalandırılmamaları yoluyla 

yüreklendirilmeleridir.  

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcı uygulamalar konusunda kültüre atıf 

yapılması, Batılı kadınların özgürleşmiş olduğu varsayımına ve göçmen, 

üçüncü dünya toplumlarının “şiddet yeri” olduğu düşüncesine 

dayanmaktadır. Batılı ülkelerde kadına uygulanan şiddet, bir istisnai durum 

ya da birkaç sapığın davranışı olarak nitelendirilirken; Batılı ülkeler dışında 

görülen şiddet hemen kültürle ilişkilendirilmektedir. Bu da sömürgeciliğin 

itici düşünsel gücü Oryantalist bakışla ilgilidir
34

. 

Fakat ayrımcı uygulamalar ve kadına yönelik şiddet, evrensel bir nitelik 

taşımaktadır. Değişik coğrafyalarda farklı ataerkil yapılar, kadına yönelik 

ayrımcı uygulamaları ve şiddeti çeşitlendirmektedir. Bazı yerlerde bu 

şiddetin farklı şekillerde ortaya çıkması (namus cinayeti, ihtiras cinayeti, 

kadın sünneti) bunların benzemez oldukları anlamına gelmemektedir. Aksine 

bunların hepsi, ataerkil yapının baskıcı ve tahakkümcü yapısının evrensel 

niteliğini ortaya koymaktadır.  

Bu noktada, şu soruyu sormak önem taşımaktadır. Bütün gerçeklik, 

kültürel göreceliğin iddia ettiği gibi kültürden mi ibarettir; sadece onun 

tarafından mı belirlenmektedir? Çünkü bu görüş gerçekliğin, tüm değerlerin  

ve insan deneyiminin sadece kültür tarafından belirlendiğini ileri 

sürmektedir
35

.  

                                                             
33 Timüçin KÖPRÜLÜ, “Töre Saikiyle İşlenen Suçlar”,  Güncel Hukuk, Mayıs 2007, s.46 
34 VOLPP,  2001, s. 1187, 1196 
35 David BİDNEY, International Encyclopedia of the Social Sciences,  Vol.3, Macmillan and 
Free Press,1968, s.544-546 
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 Kültüre odaklanmanın, başka sakıncaları da vardır. Çünkü böylelikle 

Batı dışında yaşayan kadınlar, “öteki” kadınlar olarak daimi kurbanlar olarak 

konumlandırılmaktadır. Bu da bizi,  Batı’daki kadınların bir seçeneğinin 

olduğuna ancak Batılı ülkeler dışındaki kadınların kendi lehlerine 

özgürleştirici bir değişim gerçekleştirme yeteneğine sahip olmadıkları 

noktasına götürmektedir. Diğer bir sakıncası da kişinin bakışını ABD 

kültürüne ve Batı siyasetine özgü olan cinsiyet ayrımcılığından 

uzaklaştırmasıdır
36

. Bu uzaklaştırma da kadına yönelik ayrımcılığın ve 

şiddetin, evrensel bir gerçeklik olduğunu gizlemeye hizmet etmektedir.   

Kültür savunmasında başvurulan kültürün sorgulanmaya ihtiyacı vardır. 

Kültür, kimin adına ileri sürülmektedir? Söz konusu kültürel uygulamalardan 

en çok etkilenen toplumsal gruplar hangileridir? Etkilenen grupların kültüre 

katkıları ve katılımlarının derecesi nedir? Ve kültür dediğimiz şey nedir?
37

.  

 Ayrıca, kültür dediğimiz şey sabit ve değişmez bir şey midir? Kültürün 

statik ve değişmez olduğunun kabul edilmesi, bölge insanlarının kültürü 

değiştirme, mevcut normlara karşı çıkma ve yeni fikirleri özümseme 

haklarının olmadığı anlamına gelecektir. Oysa bütün kültürler, dönüşüm 

geçirmekte ve zaman içersinde yeniden şekillenebilmektedir. Örneğin 

Müslüman kadınların gittikçe daha çok eşitlik istediği bilinmektedir. Bu 

nedenle Müslüman erkekler, kadınları bir zamanlar yaşamla ilgili gelenek ve 

göreneklerin sınırlamaları tarafından hapsedildikleri yerde tutmaya çalışmak 

için, devlet destekli yasalara ve sert polis önlemlerine başvurmak zorunda 

kalmaktadır. Nitekim, Mısır hükümeti Haziran 1991’de AWSA’yı (Arap 

Kadınları Dayanışma Derneği) feshetmiştir. Çünkü, rejim AWSA’nın siyasi 

faaliyetlerini onaylamamış ve AWSA’yı “yasaları sürekli olarak ihlal 

etmekten” ve “Devletin duruşuna ters fikirler yaymaktan” dolayı kapatmıştır. 

Bu eylemle ilgili olarak çok miktarda uluslararası eleştiri gelmiş ama 

AWSA’yı kapatan karar 1992 yılında temyizde, bu kez başka bir nedenle 

onaylanmıştır. Mahkeme, AWSA’nın İslam dinini rencide ettiğini ileri 

sürmüştür. Bu karara göre “AWSA, İslam şeriatının egemenliğini ve İslam 

dinini rencide edici düşünce ve inançlar yayarak huzuru ve devletin siyasi ve 

toplumsal düzenini tehdit etmiş”, “çıkardığı dergi ve yayınlar yoluyla 

gerçekleştirdiği siyasi ve dini faaliyetler ile hukukun üstünlüğünü ve kamu 

düzenini ve ahlakı çiğnemiş” ve “toplumsal ve dini düzene saldırılar içeren 

                                                             
36 VOLPP, 2001, s.1206-1211 
37 RAO, 1995, s. 168 
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ve bunlar (özellikle de evlilik, boşanma ve evlenilmesine izin verilen kadın 

sayısı ile ilgili gelenekler) hakkında şüpheler uyandıran ve devlet 

politikasına saldıran” yayınlar çıkarmıştır
38

.   

Bu konuda bir karşılaştırma yapılabilir. Ann Elizabeth Mayer’in bu 

noktada yaptığı karşılaştırma, aydınlatıcı görünmektedir: “Eğer kadın erkek 

eşitliğinin sadece yerel kültürün ve dinin böyle bir ideali kabul edecek    

şekilde ayarlanmış  olduğu toplumlarda gerçekleşebileceği iddiasını ciddiye 

alacak olursak, Batı’da kadınlara eşit haklar verilmesini de aynı derecede 

uygunsuz olarak görmemiz gerekirdi. Çünkü feminist ilkeleri topluma kabul 

ettirme mücadelesi de Batı kültürünün eğilimlerine aykırıydı. Batıda feminist 

ideallere karşı açık ve köklü kültürel ve dini direnişin, bugün Ortadoğulu 

yasaların yaptığı gibi kadınlara boyun eğdiren kanunlar ile birlikte var 

olduğu günler çok eski değildir. Gerçekten de Batılı dünyanın gerici 

bölgelerinde, kadınlara tam eşitlik verilmesi düşüncesine toplumun doğal 

düzenine aykırı ve dini değerlere karşı olduğu gerekçesiyle hala direnç 

gösterilmektedir. Bununla birlikte kültürel görecelikçiler, kadınlara tam 

eşitlik normunun, Batı’da kültürel bir meşruiyeti varmış gibi 

davranmaktadırlar. Bu da bu kişilerin, en azından üstü kapalı olarak Batı 

kültürünün (İslam ile ilişkili, Batılı olmayan ve Orta Çağın karanlığında 

donup kaldığını varsaydıkları kültürlerden farklı olarak) doğası itibariyle 

evrim geçirmeye ve yeni fikirleri kabul etmeye açık olduğunu kabul ettikleri 

anlamına gelmektedir”
39

. 

Farklı devletlerin ve bölgelerin, kadınlarla ilgili sözleşmelerin kendi 

kültürel haklarına engel olduğu iddiaları aynı sonucu doğurmaktadır: Yani, 

kadınlara eşit haklar verilmemesini. Böylece kültürel görecelik, kadın 

hakları ihlallerinin mazur görülmesi ve sürdürülmesi anlamında, erkeklerin 

iktidara ve ayrıcalıklı konumlarına tutunma konusundaki kararlılığının 

evrensel niteliğini maskelemektedir
40

. 

Kadına yönelik ayrımcı pratiklerin ve şiddetin din, milliyet, ahlak ve 

gelenek söylemi üzerinden kültüre indirgenmesi, bu pratiklerin arkasındaki 

iktidar ilişkilerinin ve eşitsiz ilişkilerin doğallaştırılmasına hizmet 

etmektedir
41

. Ayrıca kültüre odaklanma, kültürel uygulamaları şekillendiren 

                                                             
38 MAYER, 1995, s.181-183 
39 MAYER, 1995, s.183-184 
40 MAYER, 1995, s.185 
41 Dicle KOĞACIOĞLU, “Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri 
Örneği”,  Kültür ve Siyasette Feminist Yaklaşımlar Elektronik Dergi,  Sayı:3, Haziran 2007 
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yapısal güçlerin gözden saklanmasını sonuçlamaktadır
42

. Böylece kadına 

yönelik baskının, ayrımcılığın ve şiddetin sebeplerine ve köklerine ilişkin 

gerçekçi ve derinlikli bir tartışma yapılmasının önüne geçilmektedir.  

Çoğunlukla, Üçüncü Dünya hükümetleri Batılı hükümetlerin sık ve 

yorucu müdahalelerine karşı kültürel savunmalar yapmaktadır. Peki, kültür 
temelli cinsiyet baskısından uzaklaşma konusunda önerilen her türlü hareket 

ve eleştiri Batılı komploların ve Batılı kibrin kabul edilmesi olarak mı 

görülmelidir?
43

. Çoğu kültürel görecelikçi, Ortadoğu hükümetlerinin insan 
hakları sicillerini yargılamak veya kınamak için uluslararası insan hakları 

normlarının kullanılmasını, Batılı ülkelerin emperyalist planlarıyla 

ilişkilendirmektedir. Bu görüşü savunanlar, kadınların konumunun da 

emperyalist ve sömürgeci amaçlar için kullanıldığını savunmaktadır. 
Aslında, böyle bir çekince anlaşılabilir. Çünkü geçmişte, emperyalist 

güçlerin kadınların konumu üstünden Üçüncü Dünya ülkelerini kontrol 

etmeye çalıştığı örnekler yaşanmıştır
44

.  

Günümüzde bu noktada akıllardan geçen ülke, ABD’dir. Mayer’e göre 

yakın geçmişteki Reagan ve Bush yönetimlerinin anti-feminist politikaları 

göz önünde bulundurulursa, ABD’nin başkalarına kadın hakları hakkında 

vaaz verecek ya da CEDAW’ı onaylamadıkları veya koydukları çekinceler 
yüzünden diğer ülkeleri kınayacak bir durumda olmadığı kolayca görülebilir. 

Amerika’nın, kadınlara karşı tavrıyla ilgili olarak dünyanın en kötü 

sicillerinden birine sahip olan Suudi Arabistan ile yakın bir ittifak içinde 
bulunması, kadın meselelerinin, ABD dış politikasının mimarları için ne 

kadar az önemli olduğunu göstermektedir
45

. Yine Amerika Afganistan’ı işgal 

etmeden önce, Sovyetlere karşı Afgan mücahitlerini desteklemiştir. Bu 
gruplar arasından çıkan Taliban, ülkeyi uzun yıllar yönetmiştir. Taliban 

yönetiminde kadınlar, çok zor günler yaşamış ve her alanda ağır hak 

ihlalleriyle karşılaşmışlardır
46

. 

İşgalden sonra da Amerika’nın desteklediği Karzai yönetiminde, 

kadınların durumunda bir değişiklik olmamıştır. Afganistan Devrimci 

Kadınlar Birliği RAWA’nın Dış İlişkiler Komitesi üyesi Mariam Rawi’ye 

göre, Afganistan hala kadın haklarıyla ilgili bir felaketle yüz yüze 

bulunmaktadır:“Afgan kadınlarının yaşam şartlarında somut bir değişim yok; 

                                                             
42 VOLPP, 2001, s. 1206 
43 RAO, 1995, s. 170 
44 MAYER, 1995, s.184 
45 MAYER, 1995, s. 185 
46 Zülal KALKANDELEN, Şeriatın Gölgesindeki Kadın/ 3,  
http://cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=41104, Erişim Tarihi: 12.2.2010 

http://cumhuriyet.com.tr/?im=yhs&hn=41104
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ülkenin belli bölümlerinde yaşam Taliban döneminden de kötü. Adam 

kaçırmaların, tecavüzlerin, kız çocuklarının satılmasının, zorla evliliklerin, 

asit saldırılarının, fuhuşun, genç kız ve kadın intiharlarının oranı Taliban 

rejimine nazaran bile en yüksek seviyeye ulaşmıştır”
47

. Oysa Afgan işgalinde 

Amerika tarafından “terörle savaş” ile birlikte  “Afgan kadınlarını 

özgürleştirmek” sloganı kullanılmıştır. Fakat bu ve geçmişte yaşanan pek 

çok örnek bize emperyalist ülkelerin kadını özgürleştirmek gibi bir 

amaçlarının olmadığını göstermektedir.    

Emperyalist ülkeler, yayılmacı planlarını hayata geçirmede, insan 

haklarını (ve kadın haklarını) manevra amaçlı kullanabilirler. Nitekim, güçlü 

devletler, güçsüz devletlere yönelik müdahalelerinde sıkça “insan hakları” 

söylemini kullanmaktadır. Batı, bunu kendi değerlerinin, müdahalede 

bulunduğu ülkelerin değerlerinden daha üstün olduğu söylemiyle 

yapmaktadır. Yani müdahale edenler müdahalelerini kendi kültürel değerleri 

üstünden meşrulaştırırken; müdahale edilenler de kendi kültürel değerleriyle 

bu müdahalelere karşı çıkmaktadır. Emperyalist devletlerin müdahalede 

gerek kendi değerlerinin üstünlüğüne gerek insan haklarına referans 

vermeleri, yapılan müdahalelerin ekonomik ve siyasi amaçlarını gizlemeye 

hizmet etmektedir. Bu tür müdahalelerde sadece insan hakları değil, 

“demokrasi” ve “özgürlük” gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Ancak insan 

hakları, demokrasi ve özgürlük gibi ezilen sınıfların, cinslerin, katmanların 

ve grupların kazanımlarıyla ortaya çıkan evrensel değerler, hiçbir egemen 

gücün tekelinde değildir. Hele, özünde ezilmeye ve sömürüye karşı çıkmak 

olan insan hakları düşüncesinin emperyalistlerin icadı olduğunu düşünmek 

doğru değildir. Her ne kadar insan hakları, liberal düşüncenin ürünü sayılsa 

da insan hakları bu liberal çerçeveyi aşacak kadar devrimcidir. Çünkü 

ezilenlerin mücadelesi  (ezilen sınıflar, kadınlar… vb.)   onun içeriğini 

sürekli dönüştürmektedir.   Bu mücadele,   insan haklarının sadece liberal 

sınırlarının ve öncüllerinin aşılmasına değil, insan haklarının soyut 

evrenselcilik anlayışının da aşılmasına katkıda bulunmuştur. İnsan haklarının 

kadını ve onun deneyimlerini dışlayan bu nedenle de soyut kalan 

evrenselciliğinin aşılmasında, kadın mücadelesi çok önemlidir. Dolayısıyla 

çözüm, insan haklarından vazgeçmek değil onu ezilenlerin ve kadınların 

ihtiyaçları doğrultusunda dönüştürmek ve gerçek evrensel anlamına 

kavuşturmaktır.  

 

                                                             
47 Afganistan Devrimci Kadınlar Birliği (RAWA) ile Röportaj,  
http://www.bgst.org/keab/rawa20090605.asp, Erişim Tarihi: 12.2.2010 
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SONUÇ 

Kadına yönelik şiddet, doğu-batı, zengin-yoksul gibi ayrımları aşarak 

dünyanın her yerinde görülen bir evrensel fenomen olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Kadına yönelik şiddete karşı kadın mücadelesi, ulusal sınırları 

aşmış ve kadının uluslar arası insan hakları mücadelesinin de en önemli 

başlıklarından biri olmuştur. Kadına yönelik şiddet, ataerkilliğin yapısına 

göre ülkeden ülkeye hatta aynı ülkede bir bölgeden bölgeye farklı biçimler 

alabilmektedir. Kadın sünnetinden, namus cinayetlerine, zorla 

evlendirmeden tutku cinayetlerine kadar çeşitlilik göstermektedir. Batı, 

oryantalist bir bakışla kendindeki şiddeti istisnai bir durum olarak görüp, 

bunu Doğu’yla ilişkilendirse de Batı’da yaşanan şiddet gerçeği bunu 

doğrulamamaktadır. Kadın erkek eşitliğinde örnek gösterilen ülkelerde bile, 

aile içi şiddet yoğun olarak görülmektedir.  

Kadınların ulusal düzlemden uluslararası düzleme taşan hak 

mücadelesi, kadının insan hakları alanında pek çok kazanımla 

sonuçlanmıştır. Ulasal hukuk gibi, uluslararası insan hakları hukuku da 

kadını ve onun deneyimlerini dışlamaktadır. Ulusal hukuklar gibi, insan 

hakları hukuku da eril bir nitelik göstermektedir. Kadın mücadelesi, insan 

hakları hukukunun kadın deneyimlerini içine alacak şekilde genişlemesini ve 

kadınlara özgülenen sözleşmelerin ve koruma mekanizmalarının 

geliştirilmesini sağlamıştır.  Ancak bu özgülenme de marjinalleşme 

tehlikesini beraberinde getirmektedir. Diğer taraftan, koruma 

mekanizmalarının zayıf olması, kadınlarla ilgili sözleşmelere konulan 

çekinceler kadının insan haklarını etkisizleştirmektedir.  

Kültürel görecelik,  kadına yönelik şiddette ve kadınların hak 

ihlallerinde bir savunma aracı olarak sıkça kullanılmaktadır. Kültürel 

görecelik, kadının haklarının evrenselliğine karşı çıkmaktadır. Bu karşı çıkış 

da, kültür emperyalizmiyle ilişkilendirilmektedir. Kadınların haklarını ihlal 

eden pek çok uygulamanın, kültüre yapılan referansla açıklanmaya ve 

savunulmaya çalışılması, şiddetin gerçek sebeplerine ilişkin bir tartışma 

yapılmasını engellemektedir. Böylece kültürel görecelik, kadınların hak 

ihlalini meşrulaştırmaya hizmet etmektedir. 

Kendi kültürünü üstün gören Batılı Oryantalist bakış, kendi dışındaki 

toplumları da gerilikle ve toplumların geriliklerini de kültürle 

ilişkilendirmektedir. Kadın hakları noktasında bu bakış, kadına yönelen 

şiddet ve ayrımcı uygulamaların o toplumların kültürleriyle 

ilişkilendirmesini sonuçlamaktadır. Oysa kadına yönelik şiddet ve 
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ayrımcılık, Doğulu ya da Oryantalist bakışın ifadesiyle geri kalmış 

toplumlara özgü değildir. Batıda da kadına yönelik şiddet ve ayrımcı 

uygulamalar yaygın olarak görülmektedir.  

Üçüncü dünya ülkelerinin batının emperyalist müdahalesine karşı 

milliyetçi reflekslerle kullandıkları kültür savunması, kültürel göreceli 

bakışla örtüşmektedir.  Çünkü haklar noktasında her iki bakış da evrenselci 

bakışı reddetmekte ve hakları o ülkenin dini ve kültürüyle 

ilişkilendirmektedir. Bu da insan hakları kavramıyla çatışan pek çok 

uygulamanın kültür savunmasıyla meşrulaştırılmasına hizmet etmektedir. 

Kültür savunmasından en çok etkilense, kadınların haklarıdır. Kadınların 

yaşam hakkına yönelen pek çok uygulama, kültür savunmasıyla 

haklılaştırılmaktadır. Kadınların haklarını ihlal edenlerin kültür savunması, 

ihlali gerçekleştiren fail veya faillerin çok zaman az ceza almasını ya da 

cezalandırılmamasını sonuçlamaktadır. Bunun en açık örneği de namus 

gerekçeli öldürmelerde görülmektedir.   

İnsan haklarının liberal çerçevesi ve soyut evrenselciliği, yoksulları, 

siyahları ve kadınları dışlamıştır. Ancak insan hakları için verilen 

mücadeleler, eşitlik ve özgürlük idealini gerçekleştirdiği ölçüde hem bu 

liberal çerçevenin, hem soyut evrenselciliğin aşılmasını sağlamıştır. Bugün 

insan hakları kavramının, asıl içeriği olan eşitlik özgürlük idealinden 

saptırılarak emperyalist müdahalelere dayanak yapılması bu kavramdan 

vazgeçilmesini gerektirmiyor. Aksine onu, özgürleştirici ve eşitlikçi 

içeriğine uygun gerçek anlamına kavuşturmak için mücadele etmek 

gerekiyor.  
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ULUSLARARASI HUKUKTA DİPLOMATİK 

AYRICALIKLAR ve ABD’NİN TAHRAN’DAKİ DİPLOMASİ 

TEMSİLCİLERİ ile KONSOLOSLUK GÖREVLİLERİ 
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Nasıh Sarp Ergüven
**

 

 

Giriş 

Diplomasi, insanlık tarihinin ilk dönemlerinden itibaren, toplumlar 

arasındaki ilişkilerin yürütülmesini sağlayan bir kavram olmuştur. Günümüz 

koşulları göz önüne alındığında, uluslararası toplumun birimleri arasında, 

uluslararası hukuk normları ile uygunluk içerisinde menfaatlerin dengelenme 

faaliyeti olarak tanımlanabilen diplomasi, bu aşamaya gelene kadar birçok 

dönemden geçmiştir. Tüm süreç boyunca, üzerinde en çok tartışılan ve 

birbirinden farklı yorumları ortaya çıkaran kavram, diplomatik ayrıcalıktır. 

Özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kurulması ile uluslararası alanda 

geçerli dokunulmazlık ve bağışıklıkların dar yorumlanmaya başlandığı 

günümüzde, sıklıkla yaşanan siyasi krizlerin ardından meydana gelen 

olaylarda diplomasi temsilcilerinin hedef seçilmesi, söz konusu kavram 

üzerinde ayrıntısıyla durmayı gerektirmiştir. Bu kapsamda, diplomatik 

ayrıcalıkların detaylı bir biçimde incelendiği ve kabul eden devletin 

sorumluluğunun sadece gerekli önlemleri almaktan ibaret olmadığının 

vurgulandığı, ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ile Konsolosluk 

Görevlileri Davası'nın birçok açıdan yol gösterici nitelikte olacağı 

düşünülmektedir. Adı geçen Dava'yı incelemeden önce, diplomatik 

ayrıcalıklarla ilgili açıklamalarda bulunmak gerekmektedir.  

 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Araştırma Görevlisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim 
Dalı. 
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I. Diplomatik Ayrıcalıklar 

1. Genel Olarak 

Diplomasi temsilcilerinin, yabancı devlet ülkesinde yararlandıkları bazı 

özel haklar, diplomatik ayrıcalık kavramı altında toplanmaktadır.
1
 Söz 

konusu haklar, diplomatik dokunulmazlık ve bağışıklıklardan oluşmakta; bir 

başka anlatımla, dokunulmazlık ve bağışıklık kavramları, ayrıcalık 

kapsamında yer almaktadır.
2
 Dokunulmazlık ve bağışıklık terimleri, 

diplomasi hukukunda yakın kurumları ifade ettikleri için, çoğu zaman 

birbirleri yerine kullanılmaktadır. Konu üzerinde dikkatli bir şekilde 

durulduğunda, iki kavramın farklı özellikleri görülmektedir. Bağışıklık, 

herhangi bir yükümlülüğe tabi olmama durumunu ifade ederken, 

dokunulmazlık, iki yönlü bir yapı göstermekte; sahibine karşı müdahalede 

bulunmama yükümlülüğünün yanında, herhangi bir müdahaleyi önleme 

zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir.
3
 

Dokunulmazlık ve bağışıklık kavramlarını bünyesinde barındıran 

diplomatik ayrıcalık kurumunun hukuki temeli, diplomasinin gelişim süreci 

içerisinde çeşitli görüşlerle ifade edilmiştir. Bunlardan en çok kabul 

görenleri, günümüzde terk edilmiş olan, ülke-dışılık ve temsil sıfatı 

yaklaşımlarıdır. Ülke-dışılık görüşü, yabancı devlet ülkesinde görev yapan 

misyonların, o devlet ülkesinde sayılmayacakları; bu nedenle, kabul eden 

devlet makamlarına ilişkin herhangi bir işlemin konusunu 

oluşturmayacakları varsayımına dayanmaktadır.
4
 Modern diplomasi 

uygulamasında kendisine yer bulamayan diğer görüş ise, diplomasi 

temsilcilerinin gönderen devlet hükümdarını temsil etmeleri nedeniyle, aynı 

ayrıcalıklardan faydalanmaları gerektiği düşüncesine dayanan, temsil sıfatı 

görüşüdür.
5
  

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 1949 yılındaki ilk toplantısında, 

diplomasi ilişkileri, kodifikasyon için seçilen on dört başlıklı geçici listeye 

                                                             
1 Kemal GİRGİN, Çağdaş Politika ve Diplomasi El Kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür 
Yayınları, Ankara 1975, s. 134. 
2 Aslan GÜNDÜZ, Yabancı Devletin Yargı Bağışıklığı ve Milletlerarası Hukuk, Üçdal 
Neşriyat, İstanbul 1984, s. 23. 
3 GÜNDÜZ, 1984, s. 22. 
4 Ömer İlhan AKİPEK, “Ülke-dışılık”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 24 
(1967), Sayı 1-4, s. 28. 
5 Seha L. MERAY, “Diplomasi Temsilcilerinin Hukukî Statüsü”, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 11 (1956), Sayı 3, s. 96. 



 

 

657 

girmiştir. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 5 Aralık 1952 tarih ve 

658 sayılı Kararı ile diplomasi ilişkilerinin gecikmeden ele alınması 

kararlaştırılmıştır.
6
 Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun çalışmaları 

sonucunda ortaya koyduğu Tasarının, Genel Kurul'un 07.12.1959 tarih ve 

1450 sayılı Kararı'yla, uluslararası bir konferansta görüşülmesi karara 

bağlanmıştır.
7
 Viyana’da, 2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen Diplomatik İlişki ve Muaflıklar Hakkında BM 

Konferansı’nın sonunda, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun Tasarısı 

üzerinde bazı değişikliklere gidilerek, Diplomasi İlişkileri Hakkında Viyana 

Sözleşmesi imzalanmıştır.
8
 Sözleşme, yirmi ikinci onaylama ve katılma 

belgesinin BM Genel Sekreteri’ne tevdi edildiği tarihi izleyen otuzuncu gün 

olan 24 Nisan 1964’te yürürlüğe girmiştir.
9
 1961 Viyana Sözleşmesi, 

Türkiye tarafından 1984 yılında onaylanmış, 05.04.1985 tarihinde ise 

yürürlüğe girmiştir.
10

 

Diplomasi ile ilgili günümüze kadar gelen uluslararası örf ve adet 

hukuku kurallarının kodifikasyonu ile ortaya çıkan 1961 Viyana 

Sözleşmesi’nin, Giriş Bölümü’nde, diplomatik ayrıcalıkların düzenleniş 

nedeninin, bireyleri yararlandırmak olmadığı, diplomasi faaliyetinin gereği 

gibi ifa edilmesi amacını taşıdığı belirtilmiştir. Başka bir anlatımla, 

günümüzde diplomatik ayrıcalıkların temelini, görevi etkin şekilde ifa etme 

görüşü oluşturmaktadır.
11

 Diplomasi faaliyetlerinin etkin bir biçimde yerine 

                                                             
6 Seha L. MERAY, “Birleşmiş Milletler Devletler Hukuku Komisyonunun Dokuzuncu 
Toplantısı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 13 (1958), Sayı 1, s. 
132-133. 
7 “Report of the International Law Commission Covering The Work of  its Tenth Session, 28 
April-4 July 1958, Document A/CN.4/117”, Yearbook of International Law Commission, 
Volume 2 (1958), http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_117.pdf, Erişim 
Tarihi: 15.05.2012, s. 89-106. 
8 Edip F. ÇELİK, Milletlerarası Hukuk Cilt I, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul 1980, s. 
502-504; Sözleşme’nin resmi metni için bkz. Resmi Gazete, Tarih 24.12.1984, Sayı 18615; 
Sözleşme metni için ayrıca bkz. Enver BOZKURT, Türkiye’nin Uluslararası Hukuk 
Mevzuatı, Nobel Yayınevi, Ankara 2003, s. 459-469; Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk 
Temel Belgeler Örnek Kararlar, Beta Yayınevi, İstanbul 2003, s. 595-606; Buradan sonra 

“1961 Viyana Sözleşmesi” olarak anılacaktır. 
9 ÇELİK, 1980, s. 504; 1961 Viyana Sözleşmesi madde 51/1. 
10 Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri III. Kitap, Turhan Kitabevi, Ankara 
1999, s. 100. 
11 Enver BOZKURT (M. Akif KÜTÜKÇÜ ve Yasin POYRAZ ile birlikte), Devletler 
Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2009, s. 216; 1961 Viyana Sözleşmesi’nin Giriş 
Bölümü’nde yer alan, Sözleşme’de açıkça düzenlenmeyen durumlarda, örf ve adet hukuku 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_117.pdf
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getirilmesini amaçlayan diplomatik ayrıcalıkların bu fonksiyonel özelliği, 

Giriş Bölümü’nün yanı sıra, Sözleşme’nin ilerleyen hükümlerinde de göze 

çarpmaktadır. Özellikle, misyon kadrosunun üyelerinin, diplomatik 

ayrıcalıklardan farklı oranlarda yararlanmalarını düzenleyen hükümler, söz 

konusu duruma örnek teşkil etmektedir. Diplomasi faaliyetleri ile birincil 

görevli diplomatik ajanların, birçok ayrıcalıktan mutlak yararlanmalarının 

yanı sıra; idari ve teknik kadronun üyeleri ile hizmet kadrosu üyelerinin 

ayrıcalıklarının daha dar kapsamlı olması, bu özelliğe işaret etmektedir.
12

 

Diplomatik ajan, kabul eden devletin vatandaşı olmaması veya burada daimi 

surette mukim bulunmaması durumunda, diplomatik ayrıcalıkların tümünden 

sınırsız olarak istifade etmektedir.
13

 Bu husus, söz konusu kişilerin 

beraberinde oturan aile üyeleri için, kabul eden devletin vatandaşı 

olmamaları durumunda aynen geçerlidir.
14

 Misyonun idari ve teknik 

kadrosunun üyeleri ile beraberinde oturan aile üyeleri, kabul eden devlet 

vatandaşı olmamaları ve daimi surette orada mukim bulunmamaları 

durumunda, diplomatik ayrıcalıklardan faydalanabilirler. Yargı bağışıklığı, 

aile üyeleri için geçerli olmazken; idari ve teknik kadronun üyeleri 

açısından, görevin ifası dışındaki fiilleri kapsamaz. Aynı şekilde, gümrük 

bağışıklığından sadece ilk yerleşme sırasında ithal olunan eşyalar 

bakımından faydalanmaları mümkündür.
15

 Misyonun hizmet kadrosunun 

üyeleri ise, sadece; yukarıda belirtilen koşulları taşımaları şartıyla, 

görevlerinin ifası sırasında yapılan fiiller için yargı bağışıklığından, 

ücretlerine ilişkin vergi bağışıklığından ve sosyal güvenlik hükümlerinden 

bağışıklıktan faydalanmaktadır. Bu kişilerin beraberinde oturan aile üyeleri, 

diplomatik ayrıcalıklardan yararlanmazlar.
16

 1961 Viyana Sözleşmesi’nin 

herhangi bir düzenleme getirmediği aile üyeleri kavramıyla ilgili devletler 

arasında genel kabul gören uygulama, söz konusu kavramın eşler ve reşit 

olmayan çocuklardan meydana geldiği, beraberinde oturma şartının ise, eş 

için geçerli olmadığı; ancak reşit olmayan çocuk için uygulama alanı 

                                                                                                                                               
kurallarının uygulanacağı yönündeki ifade, Sözleşme’nin diplomasi ile ilgili uluslararası örf 

ve adet hukuku kurallarının kodifikasyonu sonucu ortaya çıktığını açıkça ortaya koymaktadır. 
12 Peter MALANCZUK, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, Routledge, 
London-New York 1997, s. 125. 
13 1961 Viyana Sözleşmesi madde 38/1. 
14 1961 Viyana Sözleşmesi madde 37/1. 
15 1961 Viyana Sözleşmesi madde 37/2. 
16 1961 Viyana Sözleşmesi madde 37/3. 
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bulduğuna yöneliktir.
17

 İstisnai durumlarda, gönderen ve kabul eden devlet 

arasında gerçekleştirilecek görüşmeler aracılığıyla, diplomatik ayrıcalıkların 

uygulanacağı aile üyelerinin tespiti yoluna gidilmektedir.
18

 

Diplomatik ayrıcalıkların hukuki niteliği açısından üzerinde durulması 

gereken bir diğer husus, uluslararası hukuk kuralları içerisindeki yerine 

ilişkindir. Aşırı olarak nitelendirilebilecek görüşe göre, diplomatik 

ayrıcalıklara ilişkin hükümler, buyruk kural (jus cogens) özelliği 
göstermektedir. Bunun nedeni, devletlerin anlaşma yaparak veya tek taraflı 

uluslararası hukuk işlemleri gerçekleştirerek, söz konusu hükümlere aykırı 

hareket edememeleridir.
19

 Buyruk kural görüşüne katılmak mümkün 
değildir. Diplomatik ayrıcalıklara ilişkin kurallara, uluslararası ilişkilerde 

sıklıkla başvurulduğu tartışmasız bir gerçektir. Ancak, üzerinde durulması 

gereken buyruk kural değil, uluslararası örf ve adet hukuku kuralıdır. 
Diplomatik ayrıcalıklar açısından geçerli olan karşılıklılık ilkesi, ilgili 

hükümlerin uygulama alanını genişletmiş ve güçlendirmiştir.
20

 Bu 

doğrultudaki gelişmelerin sonucunda, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı 

niteliği kazanan diplomatik ayrıcalıklar, devletleri diplomasi ilişkilerinde 
bağlamaya başlamıştır. Böylelikle, 1961 Viyana Sözleşmesi’ne taraf 

olmayan devletlerin dahi, söz konusu kurallara tabi bulunması sonucu ortaya 

çıkmıştır.
21

 

Diplomatik ayrıcalık, yalnızca gönderen ve kabul eden devletleri 

ilgilendiren bir kavram değildir. Diplomasi ilişkilerinin sağlıklı şekilde 

yürütülebilmesi için, üçüncü devletlerin de konuyla ilgili yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Diplomasinin eski dönemlerden bu yana geçerliliğini 
korumasının sonucunda, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı özelliği 

göstermesi, sadece taraf devletlerin değil, tüm devletlerin uzun vadeli 

çıkarlarına hizmet eden bir kavram olduğunu ortaya koymaktadır.
22

 

                                                             
17 BOZKURT-KÜTÜKÇÜ-POYRAZ, 2004,  s. 217. 
18 Ernest SATOW, Satow's Diplomatic Practice, (Editor: Ivor ROBERTS), Oxford University 
Press, Oxford-New York 2009, s. 157. 
19 Ingrid DETTER, The International Legal Order, Dartmouth, Aldershot-Brookfield-
Singapore-Sydney 1994, s. 468. 
20 Ingrid DETTER, International Law, Juristförlaget, Stockholm 1990, s. 159. 
21 Thomas R. VAN DERVORT, International Law and Organization, An Introduction, Sage 
Publications, London-New Delhi 1998, s. 291. 
22 Sevin TOLUNER, Milletlerarası Hukuk Dersleri Devletin Yetkisi, Filiz Kitabevi, İstanbul 
1984, s. 346; Diplomasinin işleyebilmesi için önemli bir yere sahip olan diplomatik ayrıcalık 
kurumunun, eski dönemlerden beri diplomasi temsilcilerine tanınan statü ile gündeme 
gelmesi, 1961 Viyana Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü’nde ifade edilmiştir. 
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Diplomasi ilişkileri içerisinde değerlendirilmeyen; ancak bünyesindeki 

birçok kurumla uygulamada benzerlik taşıyan konsolosluk ilişkilerinde de, 

konsolosluk görevlilerinin yararlandıkları ayrıcalıklar mevcut 

bulunmaktadır. Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun 1949 yılındaki ilk 

toplantısında, kodifikasyon için belirlenen on dört başlıklı listede yer 

almasına rağmen; konsolosluk ilişkilerinin uluslararası örf ve adet hukuku 

kuralı özelliğinin sınırlı olması ve esas belirleyici yanının iki taraflı 

anlaşmalar tarafından oluşturulması, kodifikasyon çalışmalarında zorluklar 

doğurmuştur.
23

 Uluslararası Hukuk Komisyonu, çalışmalarını, 1955 yılında 

görevlendirilen raportörün iki yıl sonra sunduğu Raporu esas alarak 

gerçekleştirmiştir.
24

 Bu çalışmalar sonucunda, Genel Kurul'un 18.12.1961 

tarih ve 1685 sayılı Kararı üzerine, 4-22 Nisan 1963 tarihleri arasında, 

Viyana’da düzenlenen Konferansın ardından, Konsolosluk İlişkileri 

Hakkında Viyana Sözleşmesi imzalanmış, 19 Mart 1967’de ise yürürlüğe 

girmiştir.
25

 Türkiye tarafından, 20.05.1975 tarihinde onaylanan 1963 Viyana 

Sözleşmesi, 27.09.1975’te yürürlüğe girmiştir.
26

 1963 Viyana 

Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü’nde, 1961 Viyana Sözleşmesi’nde olduğu gibi, 

konsolosluk ayrıcalıklarının temelini, görevin etkin şekilde ifa edilmesi 

görüşünün oluşturduğu belirtilmiştir. Konumuz kapsamına girmese de, 

benzer kurumlardaki uygulamalar nedeniyle hakkında kısmen açıklamalarda 

bulunulacak olan konsolosluk ilişkilerinde uygulanan ayrıcalıklar, 

diplomatik ayrıcalıklar gibi, uluslararası örf ve adet hukuku özelliği değil, 

ikili anlaşmalara dayanan ahdi bir nitelik taşımaktadır.
27

 Konsolosluk 

ilişkilerinin diplomasi kavramı içerisinde değerlendirilmemesinin temel 

nedeni, temsil yetkisi ile ilgilidir. Konsolosların, kendilerini görevlendiren 

devleti temsil yetkileri bulunmamaktadır. Görevlendirildikleri devlet 

                                                             
23 “Report of the International Law Commission on the Work of its Thirteenth Session 1 May 
to July 1961, 
Document A/CN.4/141”, Yearbook of International Law Commission, Volume 2 (1961), 
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_141.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012, s. 
91, paragraph 29. 
24 Jaroslav ZOUREK, “Report on Consular Intercourse and Immunities, Document 
A/CN.4/108”, Yearbook of International Law Commision, Volume 2 (1957), 

http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1957_v2_e.pdf, Erişim 
Tarihi: 15.05.2012, s. 75. 
25 Buradan sonra “1963 Viyana Sözleşmesi” olarak anılacaktır; ÇELİK, 1980, s. 553. 
26 Sözleşme’nin resmi metni için bkz. Resmi Gazete, Tarih 27.09.1975, Sayı 15369; Sözleşme 
metni için ayrıca bkz. BOZKURT, 2003, s. 470-493; GÜNDÜZ, 2003, s. 617-642. 
27 Ömer İlhan AKİPEK, Devletler Hukuku İkinci Kitap, İstiklâl Matbaacılık, Ankara 1964, s. 
111; Şakir BERKİ, Devletler Umumi Hukuku, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara 1968, s. 87. 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_141.pdf
http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1957_v2_e.pdf
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ülkesinde bulunan diplomatik misyona bağlıdırlar.
28

 Konsolosluk görevleri 

yerine getirilirken ortaya çıkabilecek siyasi nitelikteki sorunlarda, o devletin 

misyonunun yetkili olması, konsoloslar açısından temsil yetkisinin 

yokluğunu açıkça ortaya koymaktadır.
29

 Gönderen devlet tarafından tespit 

edilen ve kabul eden devletin onayına sunulan bir görev çevresinde faaliyette 

bulunmaları, bu hususun altını çizmektedir.
30

 Günümüze kadar olan 

dönemde, konsolosların, özellikle savaş durumlarında, siyasi temsil görevini 

yerine getirdiklerine, sık olmasa da, rastlanmaktadır.
31

 Günümüzde ise, 

konsolosların diplomatik görevleri yerine getirebilmeleri; görev yaptıkları 

devlet ülkesinde gönderen devletin diplomatik temsilciliğinin bulunmaması 

ile üçüncü devletin diplomatik temsilciliği tarafından temsil edilmemesi 

şartlarının varlığını gerektirmektedir. Bu durumda bile, konsolosluk 

görevlisinin statüsünde herhangi bir değişiklik olmamakta ve diplomatik 

ayrıcalıklar kendisine uygulanmamaktadır.
32

 

2. Dokunulmazlıklar 

A. Kişi Dokunulmazlığı 

Kişi dokunulmazlığı, diplomatik ayrıcalıkların gelişim sürecinde temel 

kurumu oluşturmuştur. Diplomasinin ilk dönemlerinden bugüne, öncelikle 

sağlanan kişi dokunulmazlığı, diğer ayrıcalıkların gündeme gelmesini 

sağlamıştır. Günümüzde kişi dokunulmazlığına bakıldığında, iki yönlü bir 

yapı ile karşılaşılmaktadır. Bunlardan ilki, kabul eden devlet makamlarının, 

diplomasi temsilcilerine yönelik fiillerine ait iken; ikinci düzenleme ise, 

üçüncü şahısların eylemlerine karşı, kabul eden devlet makamlarının 

yükümlülüklerine ilişkindir. Bir başka anlatımla, bu kişilerin tutuklama veya 

gözaltına alınma gibi zorlayıcı tedbirlerin konusunu oluşturmamalarının 

yanında; şahıslarına, özgürlüklerine ve onurlarına yönelik saldırıların 

önlenmesi için uygun tüm önlemler alınmak durumundadır.
33

 

1961 Viyana Sözleşmesi’nde yer alan, diplomasi temsilcilerinin 

tutuklanamayacağı ve gözaltına alınamayacağı yönündeki düzenleme, 

                                                             
28 BOZKURT-KÜTÜKÇÜ-POYRAZ, 2004, s. 229. 
29 A. Gündüz ÖKÇÜN, “Konsolosluk İlişkilerinin Kurulması ve Yürütülmesi”, Prof. Dr. 
Fikret Arık’a Armağan, Ankara 1973, s. 332. 
30 1963 Viyana Sözleşmesi madde 4/2. 
31 Suphi Nuri İLERİ, “Harp Zamanında Konsoloslar”, İstanbul Barosu Mecmuası, Cilt 18 
(1944), Sayı 2, s. 76. 
32 1963 Viyana Sözleşmesi madde 17/1-2. 
33 1961 Viyana Sözleşmesi madde 29. 



 662 

sınırlayıcı bir özellik göstermemektedir. Bunun aksine, adı geçen 

faaliyetlerden yola çıkarak, kabul eden devletin bu kişilere karşı 

uygulayacakları zorlayıcı önlemler mutlak bir şekilde yasaklanmaktadır. Kişi 

dokunulmazlığının söz konusu mutlak yapısı, uluslararası alanda çeşitli 
sorunların yaşanmasına neden olmuştur. Çözüm için istisnai uygulamalara 

başvurulması ise, sıkça rastlanılan bir durum haline gelmiştir. Şahsın hazır 

bulunmasını gerektirmeyen delilleri korumaya yönelik işlemler, 
dokunulmazlığı tamamen ortadan kaldırmayan uluslararası adli yardımlaşma 

faaliyetleri ve meşru müdafaa hakkına dayanan fiiller, bu kapsamda 

sayılabilir.
34

 Bunun yanında, kabul eden devlet makamlarının herhangi bir 
zorlama önleminin konusunu oluşturması mümkün olmayan diplomasi 

temsilcisi, kendi rızasıyla kolluk kuvvetlerine başvurarak şikayette 

bulunursa; nezaket ve saygı ile ifadesi alınarak, şikayeti işleme konulur.
35

 

Diplomasi uygulamasında, kişi dokunulmazlığının mutlak özelliğine karşı 
oluşan istisnaların en geneli ise, kabul eden devletin kamu düzenine 

ilişkindir. Diplomasi temsilcisinin, kabul eden devletin kamu düzenini 

sarsacak şiddet veya casusluk eylemlerinde bulunması, eylemlerin olası 
etkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla diplomasi temsilcisinin geçici 

olarak gözaltına alınması sonucunu doğurmaktadır.
36

 Diplomasi 

temsilcilerinin, kabul eden devlet aleyhine gerçekleştirecekleri casusluk 

faaliyetlerinin, devletin kamu düzenini sarsacak nitelikte olması nedeniyle, 
kişi dokunulmazlığının istisnalarına yol açması, sıklıkla karşılaşılan bir 

durumdur. Buna karşın, casusluk faaliyetinin kabul eden devlet ülkesinde 

görev yapan bir diğer diplomatik misyona karşı gerçekleştirilmesi, yoruma 
açık bir nitelik taşımaktadır.

37
 İlk bakışta, diplomasi uygulamasında casusluk 

faaliyetinin kabul eden devlet aleyhine gerçekleşmesi kişi dokunulmazlığının 

kısıtlanması için gerekli gözükürken; konu ayrıntılı bir biçimde 
incelendiğinde, önemli olan hususun casusluk faaliyetinin kabul eden 

devletin kamu düzenini zedelemesi olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, 

                                                             
34 Köksal BAYRAKTAR (Feridun YENİSEY ile birlikte) (Çevirenler), “Milletlerarası Ceza 
Hukuku Kongresi Kararları”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Cilt 
2 (1982), Sayı 2, s. 56. 
35 M. CEMİL, Hukuku Düvel, Devletler Arasında Münasebet, Devlet Reisleri, Hariciye 
Vekilleri, Elçiler, Konsoloslar, Ahmet İhsan Matbaası, İstanbul 1934, s. 190. 
36 L. OPPENHEIM, Oppenheim’s International Law, Volume 1, (Editors: Robert JENNINGS 

& Arthur WATTS), Longman, London-New York 1996, s. 1074. 
37 II. Dünya Savaşı esnasında, Türkiye’deki İngiltere Büyükelçiliği’nde görev yapan bir uşak, 
Büyükelçinin evrak çantasının anahtarını çalarak, içerisindeki önemli belgeleri elde etmiştir. 
Müttefik Devletlerin gizli askeri planlarını içeren belgeler, daha sonra bu kişi tarafından 
Almanya Büyükelçisi L. C. Moyzisch’e para karşılığında satılmak istendiyse de, belgelerin 
Almanya Hükümeti tarafından önemsiz bulunması, satışın gerçekleşmesini engellemiştir. 
John URE, Diplomatic Bag, John Murray, London 1994, s. 204-207. 



 

 

663 

kabul eden devlet ülkesinde yabancı devlet diplomasi temsilcisi tarafından 

gerçekleştirilecek her türlü casusluk faaliyeti, kişi dokunulmazlığının 

kısıtlanması sonucunu doğuracaktır. Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun, 

diplomatik ayrıcalıklar ile ilgili kodifikasyon çalışmaları bünyesinde 
meydana getirdiği ve 1961 Viyana Sözleşmesi’nin temelini oluşturan Tasarı 

metninde yer alan, diplomasi temsilcilerinin kişi dokunulmazlığını 

düzenleyen hüküm, Sözleşme’de aynen korunmuştur. Hükmün, Tasarıda yer 
alan yorumunda, diplomasi temsilcisinin kişi dokunulmazlığının, kendisine 

karşı uygulanan meşru savunma kapsamındaki fiillerde ve istisnai 

durumlarda kendisi tarafından suç işlenmesini önlemeyi amaçlayan 
müdahalelerde gündeme gelmeyeceği belirtilmiştir.

38
 Söz konusu yorum, 

yukarıda açıklanan hususları desteklemektedir. 

Kişi dokunulmazlığının ikinci yönü, kabul eden devlet makamlarının, 

diplomasi temsilcisini; şahsına, özgürlüğüne ve onuruna yönelik tüm 

saldırılardan korumakla yükümlü olmalarıdır. Bu yükümlülük, uygun tüm 

önlemler aracılığıyla yerine getirilecektir. 1961 Viyana Sözleşmesi 

hazırlanırken, kabul eden devletin söz konusu yükümlülüğü, ayrıntılı 

düzenleme yerine, genel kapsamlı ifade tarzı ile gündeme gelmiştir. 

Herhangi bir kaçırma eylemi gerçekleştiğinde, kabul eden devlet makamları, 

saldırının sona erdirilmesi için uygun gördükleri eylemlerde 

bulunabileceklerdir. Saldırganların isteklerini yerine getirmek veya 

karşılamamak, saldırıyı sona erdirme adına serbestçe karar verilebilecek 

hususlardır.
39

 Bu serbesti, kişi dokunulmazlığının mutlaklığını ortadan 

kaldırmamakta, aksine sağlamlaştırmayı amaçlamaktadır. Söz konusu 

mutlaklık, kişi dokunulmazlığının üçüncü şahıslarca ihlal edildiği 

durumlarda, kabul eden devletin ortaya çıkan zararı giderme girişimleri ile 

bir kez daha gündeme gelmektedir.
40

 Üçüncü şahıslar tarafından, diplomasi 

                                                             
38 Seha L. MERAY, 1958, s. 146; Türkiye’de 1963 yılında meydana gelen olayda, Romanya 
Büyükelçiliği üçüncü Katibi Cornel Rizu, NATO’ya ait çok gizli bir belgeyi kopyalarken 
yakalanmıştır. Eylem sırasında fotoğraf yoluyla tespit edilen Rizu, suçun önlenmesi amacıyla 
yakalandığında, itirafta bulunmuştur. Bu aşamadan sonra, sahip olduğu diplomatik 
ayrıcalıklar nedeniyle herhangi bir adli işlem başlatılmadan ülkeyi terk etmesi istenmiştir. 
ÇELİK, 1980, s. 523-524. 
39 Eileen DENZA, Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations, Oxford University Press, Oxford-New York 2008, s. 259-260. 
40 Diplomatik kurye olarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) görev yapan 
Fuat Güzaltan’ın, 30 Mayıs 1949 tarihinde bir tren yolculuğu sırasında ateşli silah 
yaralanması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından SSCB, Türkiye’den, Fuat Güzaltan’ın 
hastane masrafları için 40.000 TL talep etmiştir. Diplomasi uygulamasında pek rastlanmayan 
bu talep, kişi dokunulmazlığı ile ilgili hükümlere aykırılık taşıdığı gibi, aynı zamanda 
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temsilcisinin şahsına veya özgürlüğüne karşı gerçekleştirilen fiillerin, aynı 

zamanda bu kişilerin onurlarını da hedef aldığını söylemek mümkündür.
41

 

Kişi dokunulmazlığı üzerinde durulması gereken son nokta, söz konusu 

hususu ihlal edenlerin tabi oldukları ceza normlarına ilişkindir. Diplomatik 

Ajanlar Dahil Milletlerarası Alanda Korunan Kimselere Karşı Suçların 

Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair 1973 Tarihli New York Sözleşmesi, 

bu kişilerin kesin bir şekilde cezalandırılabilmeleri için gerekli hususları 

düzenlemektedir.
42

 Türk Hukuku'na göre, Türkiye’de görev yapan diplomasi 

temsilcilerine karşı görevlerinden dolayı suç işlenmesi durumunda, 

mağdurlar, kamu görevlisi sayılır ve yargılama gerçekleştirilir.
43

 Karşılıklılık 

koşuluna bağlanan hüküm ile beraber, diplomasi temsilcilerine yönelik 

işlenen suçların, daha ağır bir biçimde cezalandırılması mümkün 

olmaktadır.
44

  

B. Bina Dokunulmazlığı 

Bina dokunulmazlığı, misyonun tümü için geçerli olan, genel ve mutlak 

bir ayrıcalıktır. Kişi dokunulmazlığındaki gibi, iki yönlü bir özellik 

göstermektedir. Bunlardan ilki, kabul eden devlet makamlarının, diplomatik 

misyona yönelik işlemlerine ilişkindir. Söz konusu makamların 

bünyesindeki yetkililerin, misyon binalarına girmeleri ve müdahalede 

bulunmaları, her ne sebeple olursa olsun, mümkün değildir. Bu durumun tek 

istisnası, misyon şefinin rızasının varlığı halinde yetkililerin misyon binasına 

girebilmeleridir.
45

 Bina dokunulmazlığının mutlak bir ayrıcalık oluşunun en 

temel göstergesi, 1963 Viyana Sözleşmesi’nde yer alan, aynı konuya ilişkin 

                                                                                                                                               
diplomasi ilişkilerinin kurulmasının temel amacını göz ardı eder niteliktedir. Clifton E. 
WILSON, Diplomatic Privileges and Immunities, The University of Arizona Press, Arizona 
1967, s. 53-55. 
41 Bu duruma verilebilecek en önemli örnek, ırkçılık ile ilgili eylemlerdir. Özellikle 1960’lı 
yılların başlarında, Afrika’da başlayan bağımsızlık hareketleri sonucunda birçok Afrika 
Devletinin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) nezdinde diplomatik misyon kurması, söz 
konusu sorunu gündeme getirmiştir. Afrika Devletlerini temsil eden diplomasi temsilcilerinin, 
ABD’nin her yanında ve sosyal hayatın her alanında maruz kaldıkları ayrımcılık, diplomasi 
ile ilgili uluslararası örf ve adet hukuku kurallarına ağır bir aykırılık teşkil etmiştir. ABD 

makamlarının ve kamuoyunun çabaları sonucunda, zaman içerisinde bu ağır ihlallerin 
sayısında azalma kaydedilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. WILSON, 1967, s. 72-77. 
42 Sözleşme'nin resmi metni için bkz. Resmi Gazete, Tarih 01.05.1981, Sayı 19327. 
43 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) madde 342/1; Resmi Gazete, Tarih 12.10.2004, Sayı 
25611. 
44 TCK madde 343. 
45 1961 Viyana Sözleşmesi madde 22/1. 
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düzenlemedir. Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı, binanın konsolosluk 

işleri için kullanılan kısımları bakımından mümkün olmakta; yangın gibi acil 

durumlarda, kabul eden devlet yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek 

koruma önlemleri için, konsolosluk şefinin zımni rızası alınmış 

sayılmaktadır.
46

 Bu düzenleme göz önüne alındığında, misyon binalarının 

dokunulmazlığının mutlaklığı açıkça ortaya çıkmaktadır.  

Üzerinde durulması gereken bir diğer husus, kabul eden devlet 

makamlarının misyon binalarına girebilmeleri için gerekli misyon şefinin 

rızasına ilişkindir. Sözleşme hükmü göz önüne alındığında, rızanın her 

koşulda açık bir şekilde verilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Misyon 

binalarında meydana gelebilecek yangın gibi durumlarda, rızanın varlığı ise 

tartışma yaratmaktadır. Kodifikasyon aşamasında uzun süre görüşülen 

hususa, misyon binalarına müdahalede bulunmak için kabul eden devlete 

gerekçe oluşturma ihtimali nedeniyle, madde hükmünde yer verilmemiştir.
47

 

Söz konusu yaklaşım, 1963 Viyana Sözleşmesi’nde düzenlenen, konsolosluk 

binalarında acil koruma önlemlerini gerektirecek durumlarda, konsolosluk 

şefinin zımni rızasının varlığının kabul edildiği hüküm ile beraber 

değerlendirilecek olursa; misyon binaları için bu gibi bir sınırlamanın 

mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. Daha dar kapsamlı ayrıcalıklara sahip 

olan konsolosluklarda gündeme gelen ilgili durumun, diplomasi 

uygulamasında yer alması, 1961 Viyana Sözleşmesi’ne açık bir aykırılık 

teşkil edecektir. Bir başka anlatımla, kabul eden devlet makamları, acil 

koruma önlemlerinin alınmasını gerektiren hallerde dahi, misyon binalarına 

girebilmek için, misyon şefinin rızasını beklemek zorundadır. 

Kabul eden devlet yetkililerinin misyon binalarına müdahaleleri ile 

ilgili günümüz diplomasi uygulamasını yansıtan en önemli olay, Libya ile 

İngiltere arasında yaşanmıştır. Libya’da, 1969 yılında gerçekleşen askeri 

darbe ile Kaddafi, yönetimi ele geçirmiş; bu gelişmenin ardından Libya’nın 

yabancı devletlerde bulunan misyonları, Halk Bürosu adı altında 

toplanmıştır. Bu misyonlarda görev yapan misyon kadrosu üyelerinin 

yanına, öğrencilerden oluşan devrimci komiteler gönderilmiştir. Diplomasi 

uygulamasına aykırı durumu, diplomatik ayrıcalıkların kötüye kullanılmasını 

içeren faaliyetlerin takip etmesi, uluslararası kamuoyunda endişeyle 

                                                             
46 1963 Viyana Sözleşmesi madde 31/2. 
47 DENZA, 2008, s. 145. 
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karşılanmıştır.
48

 Libya’nın misyonlarındaki değişim, İngiltere’de de 

yaşanmış; Londra’da bulunan Büyükelçilik, Halk Bürosu adını almış ve 

burada görev yapan yirmi iki misyon kadrosu üyesi, devrimci komite 

tarafından yetkisiz ilan edilmiştir. Bu gelişme, İngiltere tarafından kabul 

görmemiş; misyon ile ilişkiler, göreve başlamaları uluslararası hukuk 

kurallarına uygun olan misyon kadrosu üyeleri ile yürütülmüştür. İlerleyen 

süreçte, uluslararası kamuoyunda Kaddafi rejimine karşı tepkiler İngiltere’de 

de kendini göstermiş; bu tepkilerin ortaya konulduğu, misyon binasının 

karşısında ve olaysız bir biçimde gerçekleşen 17 Nisan 1984 tarihli protesto 

gösterisi esnasında, Libya Büyükelçiliği binasından kalabalığa doğru ateş 

açılmıştır. On bir göstericinin yaralandığı olayda, bir polis hayatını 

kaybetmiştir. Olayın hemen ardından, İngiliz kolluk kuvvetleri misyon 

binasının etrafını sarmış, Libya ise bu duruma, Trablus’taki İngiltere 

Büyükelçiliği’ni kuşatarak karşılık vermiştir. İngiliz yetkililerin, misyon 

binasına giriş için istedikleri iznin reddedilmesinin ardından, Libya ile 

diplomatik ilişkiler kesilmiştir. Misyon binasında bulunan kişiler buradan 

ayrılırken, sadece elektronik bir arama gerçekleştirilmiş; şahıslar ülkeyi terk 

ettikten sonra, Suudi Arabistan diplomasi temsilcisinin eşliğinde misyon 

binalarında yapılan araştırmada, olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiştir.
49

 

Gelişmelerin ardından İngiltere’de, diplomatik ayrıcalıkların sınırlanmasına 

ilişkin geniş bir kamuoyu oluşmuş ve bu doğrultuda girişimlerde 

bulunulmuştur.
50

 Benzer tepkiler, diğer devletler arasında da gelişmiş; birçok 

devlet, ülkesindeki Libya diplomasi temsilcilerinin sayısını azaltmış veya 

misyonları kapatmıştır.
51

 Konumuz açısından önem taşıyan nokta, olayların 

dayandığı hukuki gerekçelerdir. On bir kişinin yaralanması ve bir polisin 

ölümü ile sonuçlanan olayların ardından İngiltere makamlarının, misyon 

binalarına giriş için istedikleri iznin Libya tarafından reddedilmesi, 

tartışmaları beraberinde getirmiştir. Misyon binalarının dokunulmazlığının 

mutlak özelliğine karşı, rıza şartı aranmadan müdahale yetkisinin doğduğuna 

ilişkin iki temel görüş ağırlık kazanmıştır. Bunlardan ilki, gönderen devlet 

                                                             
48 Grant V. McCLANAHAN, Diplomatic Immunity, Priciples, Practices, Problems, Hurst & 

Company, London 1989, s. 145-146. 
49 Gerhard VON GLAHN, Law Among Nations, An Introduction to Public International Law, 
Allyn and Bacon, Boston 1996, s. 426; John O’BRIEN, International Law, Routledge-
Cavendish, London 2002, s. 302; Rebecca M. M. WALLACE, International Law, Sweet & 
Maxwell, London 1997, s. 127. 
50 McCLANAHAN, 1989, s. 160. 
51 McCLANAHAN, 1989, s. 146. 
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diplomasi temsilcilerinin, misyon binalarını uluslararası hukuk kurallarına 

uygun şekilde kullanmalarına ilişkin yükümlülüğün ihlalinin, kabul eden 

devlet makamlarına müdahale yetkisi tanıdığı yönündedir.
52

 Misyon 

binalarının uluslararası hukuk kuralları ile bağdaşmayacak tarzda 

kullanılmaması, 1961 Viyana Sözleşmesi ile gönderen devlet için 

düzenlenen yükümlülüklerden biridir.
53

 Söz konusu yükümlülüğün ihlali 

halinde, misyon binasına müdahale hakkının doğduğunu ileri sürmek, 

Sözleşme’nin amacına ve diplomasinin özüne aykırı bir yorumdur.  

Tartışmalarda öne çıkan ikinci görüş, meydana gelen olayların, 

İngiltere’ye meşru savunma hakkı kapsamında misyon binalarına müdahale 

hakkı tanıdığı şeklindedir.
54

 Diplomatik ayrıcalıkların, kabul eden devletin 

vatandaşlarına yabancı devlet misyon binasından ateş açılması durumunda, 

söz konusu devlet makamlarının koruyucu önlemlere başvurmasını 

engelleyecek biçimde yorumlanamayacağı ileri sürülmüştür.
55

 Olayın 

ardından, bina çevresi kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik altına alınmıştır. 

Bu durumdaki koruma önlemlerini, meşru savunma hakkı kapsamında 

yorumlamak, yerinde bir yaklaşım değildir. Uluslararası örf ve adet hukuku 

kuralı niteliği tartışmasız olan ve uluslararası hukuk kapsamında önemli 

kodifikasyon çalışmalarından birinin ardından devletlerin geniş katılımıyla 

ortaya çıkan 1961 Viyana Sözleşmesi’ni, meşru savunmaya ilişkin 

uluslararası hukuk kurallarıyla karşı karşıya getirmek, iki alanın da 

düzenlediği hususlara aykırılık teşkil etmektedir.  

İngiltere, diplomasi ilişkilerinin özelliklerine uygun bir yaklaşım 

sergilemiştir. Öncelikle, Libya’dan, misyon binasına giriş için izin istenmiş; 

talebin olumsuz karşılanmasının ardından ise, Libya ile diplomatik ilişkiler  

kesilmiştir. Bunun nedeni, taraf devletler arasında diplomatik ilişkilerin 

kesilmesinin, misyon binalarının dokunulmazlığı konusunda farklılık 

yaratacağına ilişkin görüştür. İki devlet arasında diplomatik ilişkilerin 

kesilmesiyle birlikte kabul eden devlet, misyon binalarına saygı gösterme ve 

onları koruma yükümlülüğü altına girer.
56

 İngiltere, söz konusu hükmü, 

misyon binalarına dokunulmazlık tanıyan hüküm ile farklı kapsamda 

                                                             
52 Malcolm D. EVANS, International Law, Oxford University Press, Oxford-New York 2003, 
s. 393. 
53 1961 Viyana Sözleşmesi madde 41/3. 
54 EVANS, 2003, s. 393. 
55 DETTER, 1994, s. 477. 
56 1961 Viyana Sözleşmesi madde 45/a. 
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yorumlamış ve ilgili durumda misyon binalarının dokunulmazlığının devam 

etmediği sonucuna varmıştır.
57

 Bu yorumun diğer iki görüşe göre daha 

isabetli olduğu tartışmasızdır. Taraf devletler arasında diplomatik ilişkilerin 

kesilmesi halinde, kabul eden devletin misyon binasına saygı gösterme ve 

onu koruma yükümlülüğünün, ilişkilerin sürdüğü zamanlardaki mutlak 

dokunulmazlıktan daha dar kapsamlı olduğu açıktır. Yetkililer misyon 

binasında arama yaparken, Suudi Arabistan diplomasi temsilcisinin 

kendilerine eşlik etmesi, saygı gösterme yükümlülüğünün yerine getirildiğini 

ve Libya’nın çıkarlarının göz ardı edilmediğini göstermektedir. Diplomasi 

uygulamasında, uzun süredir misyon binası olarak kullanılmayan ve yakın 

zamanda tekrar bu amaçla tahsis edileceğine dair olasılık bulunmayan 

yapıların, kabul eden devlet tarafından, yabancı devlet misyon binası olarak 

korunmalarına son verilmesi, İngiltere’nin yaklaşımının doğruluğunu ortaya 

koyan bir başka nedendir.
58

 Bu şekilde, diplomatik ilişkilerin sürdüğü ve 

kesildiği zamanlarda, misyon binalarının dokunulmazlığındaki farklılık 

açıklanabilmektedir. 

Bina dokunulmazlığının ilk yönüne ilişkin bir diğer konu, diplomatik 

sığınmadır. Sığınma hakkının temeli, dini nedenlere dayanmaktadır. Kutsal 

mekanlara sığınan kişilere, mahalli otoriteler tarafından müdahalede 

bulunulamaması, sığınma hakkını ortaya çıkarmıştır. Mukim 

büyükelçiliklerin kullanılmaya başlandığı 15. yy ile beraber, dini sığınma 

hakkı ortadan kalkarken, diplomatik sığınma gündeme gelmiştir.
59

 Uzun bir 

süre suç türleri arasında herhangi bir ayrım yapılmaksızın uygulanan bu 

kuruma, 19. yy ile beraber, siyasi suçlular için başvurulmaya başlanmıştır.
60

 

Modern diplomasi ile beraber diplomatik sığınma, ilk defa Diplomasi 

Temsilcilerine Ait Havana Sözleşmesi ile düzenlenmiştir.
61

 Sözleşme’ye 

göre, misyon binasına sığınan adi suçlular, gönderen devlet diplomatik 

temsilcileri tarafından, kabul eden devlet yetkililerine teslim edilmek 

                                                             
57 Malcolm N. SHAW, International Law, Cambridge University Press, Cambridge-New 
York 2008, s. 756. 
58 OPPENHEIM, 1996, s. 1076. 
59 Edip F. ÇELİK, Devletler Hukukunda Diplomatik Melce ve Milletlerarası Adalet Divanı 
İçtihadı, Fakülteler Matbaası, İstanbul 1956, s. 7. 
60 ÇELİK, 1956, s.14. 
61 Altıncı Panamerikan Konferansı’nda, 20.02.1928 tarihinde kabul edilen Sözleşme metni 
için bkz. Zeki Mesud ALSAN, Yeni Devletler Hukuku Birinci Cilt, Güney Matbaacılık, 
Ankara 1950, s. 556-559; Buradan sonra “Havana Sözleşmesi” olarak anılacaktır. 
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zorundadır.
62

 Latin Amerika Devletleri arasındaki bölgesel örf ve adet 

hukuku kurallarının kodifikasyonuyla meydana gelen Havana 

Sözleşmesi’nin ardından, söz konusu kavram herhangi bir uluslararası 

sözleşmede yer almamıştır.
63

  

Diplomatik sığınma, hukuki nitelik açısından diplomatik ayrıcalıklardan 

ayrılmaktadır.
64

 Görevi etkin şekilde ifa etme görüşünün, diplomatik sığınma 

için geçerli olmayacağı açıktır. Bina dokunulmazlığı kavramı bünyesinde 

bulunan, sığınma hakkının, misyonun görevlerinin yerine getirilmesi için 

gerekli bir faaliyet olmadığı; hatta misyon binalarını amaçları dışında 

kullanmama yükümlülüğüne aykırılık teşkil ettiği tartışmasızdır. Bu 

durumda, söz konusu hakkın, en isabetli şekilde açıklanabilmesinin, insan 

haklarının evrensel boyutta himayesi kavramı ile mümkün olacağı kabul 

edilmektedir.
65

 Günümüzde sığınma hakkının, sığınanın yakınlarını da 

kapsayacak şekilde yorumlanması, bunu açıklamaktadır. Söz konusu 

kişilerin iadesinin, politik kovuşturma veya sığınan kişiye karşı baskı aracı 

olarak kullanılması ihtimallerinin varlığı, sığınma hakkının, sığınan kişinin 

eşi ve reşit olmayan çocuğu için genişletilmesini gündeme getirmektedir.
66

 

Diplomatik sığınma kavramı, uluslararası yargıda önemli bir davanın 

konusunu oluşturmuştur. Davaya neden olan uyuşmazlık, 1948 yılında 

Peru’da gerçekleştirilen ve başarısızlıkla sonuçlanan bir isyanın ardından, 

Amerikan Devrimci Halk Birliği adındaki siyasal partinin başkanının, isyanı 

hazırlamak ile suçlanmasıyla başlamıştır. Kolombiya Büyükelçiliği’ne 

sığınan Haya de la Torre, Kolombiya tarafından sığınmacı olarak 

değerlendirilirken; Peru, bu kişiyi siyasi suçlu olarak görmediğini 

belirtmiştir. Uyuşmazlığın, Uluslararası Adalet Divanı’nın önüne 

getirilmesinin ardından Divan, olayda yakın tehlike bulunmadığından 

sığınma hakkının tanınmasını doğru bulmamış; ancak Devletler arasındaki 

uyuşmazlığın ne şekilde son bulacağına, Esas Hakkındaki Kararı’nda yer 

                                                             
62 Havana Sözleşmesi madde 17. 
63 Uluslararası Hukuk Komisyonu, diplomatik sığınma kavramını, diplomatik ayrıcalık 

kapsamında ele almamıştır. Bu nedenle, 1961 Viyana Sözleşmesi’nde, konuya ilişkin 
herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. BM Genel Kurulu ise, 1400 sayılı Kararı'yla, 
Komisyonu, konuyla ilgili kodifikasyon çalışmaları yapmaya davet etmiştir. ÇELİK, 1980, s. 
529. 
64 ÇELİK, 1956, s. 39. 
65 ÇELİK, 1956, s. 54. 
66 BAYRAKTAR-YENİSEY, 1982, s. 57. 
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vermemiştir. Karar sonrasında devam eden uyuşmazlık, taraflarca tekrar 

Divan’a götürülmüştür. Divan, ikinci Kararı’nda, sığınma hakkının Havana 

Sözleşmesi’ne aykırı olarak tanındığını; fakat bu durumun, ilgili kişiyi Peru 

makamlarına teslim yükümlülüğünü doğurmadığına karar vermiştir. 

Uluslararası Adalet Divanı tarafından çözüme ulaştırılamayan uyuşmazlık, 

iki Devlet'in aralarında imzaladıkları bir Anlaşma kapsamında, Haya de la 

Torre’nin ABD’ye sınır dışı edilmesi ile sona ermiştir.
67

 

Bina dokunulmazlığının ikinci yönü, kabul eden devlet makamlarının, 

misyon binalarına karşı herhangi bir saldırıyı önlemek ve bu doğrultuda 

misyonun huzurunu ve itibarını korumakla yükümlü olmalarıdır. Söz konusu 

yükümlülük, madde hükmünde özel görev olarak nitelendirilmiş; böylelikle, 

diplomasi ilişkilerindeki öneminin altı çizilmiştir.
68

 Kabul eden devletin, 

görevi yerine getirirken alacağı tedbirler konusunda herhangi bir sınırlama 

yoktur. Bu hususta, gerekli özen gösterilmemiş veya suçluların yakalanıp 

cezalandırılmasında yetersiz kalınmışsa, kabul eden devletin uluslararası 

sorumluluğu gündeme gelmektedir. Uygulamada, gerekli özenin 

gösterilmesine rağmen, misyon binalarının zarara uğraması durumunda, 

uluslararası sorumluluğun söz konusu olmayacağı kabul edilmektedir.
69

 

Misyon binalarının dokunulmazlığının ihlal edilmesi, genellikle uluslararası 

sorumluluk ile sonuçlanırken, bazı durumlarda, uluslararası ilişkilerde 

önemli gelişmelerin yaşanmasına sebebiyet vermektedir.
70

 

Bina dokunulmazlığının kapsamının belirlenmesinden sonra, misyon 

binası teriminden, tam olarak ne anlaşılması gerektiği üzerinde durulmalıdır. 

Misyon binası kavramı, 1961 Viyana Sözleşmesi'nin tanımlarla ilgili 

kısmında açıklanmıştır. Buna göre, misyon binaları, misyon şefinin 

ikametgahı ve misyonun faaliyetleri için kullanılan binaları ve bunlarla 

                                                             
67 Ayrıntılı bilgi için bkz. ÇELİK, 1956, s. 85-135. 
68 1961 Viyana Sözleşmesi madde 22/2. 
69 PAZARCI, 1999, s. 87-88. 
70 Irak, 2 Ağustos 1990’da Kuveyt’i işgal ettiğinde, Batılı Devletlerden buradaki 
Büyükelçiliklerini kapatmalarını talep etmiştir. Bu talebin olumsuz karşılanmasının ardından 
Irak Askeri Birlikleri, tüm Büyükelçilikleri kuşatmış ve tam bir ambargo başlatmıştır. 

Uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanan uygulama sırasında Büyükelçilikler, zor şartlar 
altında kalmışlar; ancak görev yapmaya devam etmişlerdir. İlerleyen süreçte, Irak 
Birlikleri'nin, Fransa Büyükelçisi’nin konutuna girmeleri ve dört Fransız vatandaşını 
tutuklamaları, Güvenlik Konseyi’nin 660 Sayılı Kararı’yla işgali uluslararası barış ve 
güvenliğin bozulması olarak belirlemesinde etkili olmuştur. URE, 1994, s. 35-36; Funda 
KESKİN, Birleşmiş Milletler ve Türkiye, Uluslararası Barış ve Güvenliğe İlişkin Sorunlar, 
Ekin Yayınları, Ankara 2005, s. 67. 
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ilişkili arazileri kapsamaktadır. Söz konusu taşınmazların, dokunulmazlığın 

kapsamına girebilmeleri için, mülkiyet şartı aranmamaktadır.
71

 Bir başka 

anlatımla, misyon şefinin ikametgahı ve misyon faaliyetleri için kullanılan 

binalar üzerinde, gönderen devletin mülkiyet hakkı dışında herhangi bir 

sınırlı ayni hakka veya kira hakkına sahip olması, durumu 

değiştirmemektedir.  

Misyon binası kavramına, misyon şefinin ikametgahının dahil edilmesi, 

kişi dokunulmazlığının doğal bir sonucudur.
72

 Kişi dokunulmazlığının 

misyon şefine sağladığı ayrıcalıkların tam bir biçimde uygulanabilmesi için, 

ikametgahının da dokunulmazlığa sahip olması gerekmektedir. Bu husus göz 

önüne alındığında, uygulamada yoruma ihtiyaç duyulan bazı durumlar 

gündeme gelmektedir. Örnek olarak, misyon şefinin otelde ikamet etmesi 

gösterilebilir. Muhtemel sorunları ortadan kaldırabilmek için, öncelikle bina 

dokunulmazlığının kapsamı tespit edilmelidir. Misyon şefinin otelde ikamet 

etmesi halinde, otelin tümünü dokunulmazlık bünyesinde değerlendirmenin 

yanı sıra, ikametgah kavramını dar yorumlayıp, bina dokunulmazlığının 

gündeme gelmeyeceğini ileri sürmek de mümkündür. Diplomatik 

ayrıcalıkların dayandığı hukuki temelin, görevin etkin şekilde ifası olduğu 

göz önüne alınırsa, en uygun çözüm, otelin misyon şefinin ikameti için 

ayrılan kısımlarının, dokunulmazlık kapsamına dahil edilmesidir.
73

 Bu 

şekilde, otelde meydana gelen ve kabul eden devlet makamlarının 

müdahalesini gerektiren herhangi bir olayda, misyon şefinin rızasının 

aranması gibi, diplomatik ayrıcalıkların amacına aykırı bir durum ile 

karşılaşılmaz. 

Misyon binalarının dokunulmazlığı; bina içindeki eşyalar, mallar ve 

nakil vasıtalarını da kapsamakta; bunlara yönelik herhangi bir el koyma, 

haciz veya icra işlemi mümkün olmamaktadır.
74

 Söz konusu işlemler sınırlı 

sayıda tutulmamış, aksine tüm zorlayıcı işlemler örnekleme yöntemiyle 

dokunulmazlık kapsamına dahil edilmiştir. Misyon binası içerisinde bulunan 

eşya ve malların dokunulmazlıklarının sağlanması ek önlemleri 

gerektirmezken; nakil vasıtalarının dokunulmazlıkları için, trafikte seyir 

                                                             
71 1961 Viyana Sözleşmesi madde 1/i. 
72 Zeki Mesud ALSAN, Devletler Hukuku Dersleri, Siyasal Bilgiler Okulu Yayınları, Ankara 
1947, s. 274; O’BRIEN, 2002, s. 303. 
73 BERKİ, 1968, s. 84. 
74 1961 Viyana Sözleşmesi madde 22/3. 
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halinde bulunmaları nedeniyle, çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. 

Devletler arasındaki ilişkilerde kabul edilen uygulamalara göre, misyonun 

nakil vasıtalarında, C.D (Corps Diplomatique)
75

 ibaresi ve belirli bir renkte 

özel plakalar bulunmaktadır. Bunun yanında, kabul eden devlet Dışişleri 

Bakanlığı’nca verilen belgenin ibrazı durumunda, düzeni bozmamak şartıyla, 

geçiş önceliği hakkı tanınmaktadır.
76

 Böylece, trafikte ortaya çıkan ve 

misyon nakil vasıtasının dokunulmazlığını ihlal edebilen olaylar engellenmiş 

olmaktadır. 

Bina dokunulmazlığı ile ilgili üzerinde durulması gereken son husus, 

yabancı devlet misyonlarının görevlerini yerine getirecekleri binaların 

tahsisine ilişkindir. Bu durum, 1961 Viyana Sözleşmesi’nde kabul eden 

devlet için yükümlülük olarak düzenlenmiştir. Kabul eden devlet, gönderen 

devletçe misyon binası edinilmesini kolaylaştıracak veya başka suretle yer 

bulunmasını sağlayacaktır.
77

 Aynı durum, gerektiği takdirde, misyon 

üyelerine yer bulunmasında da söz konusu olmaktadır.
78

 Gönderen devlet 

misyonlarının görevlerini ifa amacıyla taşınmaz mal iktisapları, uluslararası 

örf ve adet hukuku kuralı niteliği taşımaktadır. Uygulamada ise, taraf 

devletler arasında ikili anlaşmalar ile misyon binaları inşası için karşılıklı 

arsa tahsisi yolu izlenmektedir. Bu anlaşmalarda, taşınmazların takasla, eşit 

miktarlarda ve bedelsiz iktisap edilmeleri koşullarına rastlanmaktadır.
79

 

Türkiye’de, gönderen devletlere misyonları için taşınmaz tahsisi, karşılıklılık 

ilkesi çerçevesinde, ikili anlaşma hükümlerine göre ve nota teatisi ile 

gerçekleştirilmektedir. Ankara’da yabancı devlet misyonları için tahsis 

edilen taşınmazlar, 1980 yılından itibaren, Oran Semti'nde yer almakta; söz 

                                                             
75 "Kordiplomatik. Bir ülkede diplomatik görevle ve statüyle bulunan yabancı devletler 
diplomatlarının tümü". Ahmet Emin DAĞ, Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Sözlüğü, Anka 
Yayınları, İstanbul 2005, s. 155; "Bütün diplomasi temsilcilerini ve maiyetlerini ilgilendiren 
meselelerde müşterek bir şekilde hareket etmelerini sağlamak üzere meydana gelmiş fiilî bir 
topluluk". Seha L. MERAY, Devletler Hukukuna Giriş, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Yayınları, Ankara 1965, s. 21. 
76 Ethem MENEMENCİOĞLU, Medeniyet Nizamı Diplomasi Yoluyla, Türkiye Basımevi, 

İstanbul 19--, s. 73. 
77 1961 Viyana Sözleşmesi madde 21/1. 
78 1961 Viyana Sözleşmesi madde 21/2. 
79 Nuray EKŞİ, "Türkiye’deki Taşınmaz Mallar Üzerinde Yabancı Devletlere, Diplomatik 
Temsilciliklere, Konsolosluklara ve Uluslararası Kuruluşlara Tanınan Haklar", Milletlerarası 
Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Prof. Dr. Sevin Toluner’e Armağan, Cilt 24 
(2004), S. 1-2, s. 400-401. 
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konusu uygulama, herhangi bir zorunluluk teşkil etmemektedir.
80

 Konuyla 

ilgili iç hukuk düzenlemesi, Ecnebi Devletlere Ankara’da Sefarethane ve 

Konsoloshane İnşa Etmek Üzere Meccanen Arsa Tahsisi Hakkında 6593 

sayılı Kanun’dan oluşmaktadır.
81

 

C. Haberleşme Dokunulmazlığı 

Diplomasi temsilcilerinin, misyon bünyesinde görevlerini gereği gibi ifa 

edebilmeleri için, gerekli bir diğer diplomatik ayrıcalık, haberleşme 

dokunulmazlığıdır. Haberleşme dokunulmazlığı, misyonun, kabul eden 
devlet hakkında bilgi edinmesi ve bu bilgileri gönderen devlet makamlarına 

rapor olarak sunabilmesi açısından zorunludur.
82

 Kabul eden devlet 

makamları, misyonun her türlü resmi amaç için gerçekleştirdiği 
haberleşmeye izin verecek ve bunu koruyacaktır. Kişi ve bina 

dokunulmazlıkları gibi, haberleşme dokunulmazlığı da, iki yönlü bir özellik 

göstermektedir. Kabul eden devlet makamları, misyonun resmi amaçla 
haberleşmesine izin vermenin yanında, haberleşmeyi koruma 

yükümlülüğünü de yerine getirmek zorundadır. Bu noktada, korunması ve 

izin verilmesi gereken haberleşmenin kapsamı önem taşımaktadır. 

Haberleşme dokunulmazlığı, gönderen devlet, diğer misyonlar ve 
konsolosluklarla olan haberleşmeyi kapsamaktadır. Misyon ve 

konsoloslukların bulunduğu yer, dokunulmazlığın uygulanması için önemli 

değildir. Resmi haberleşme bünyesinde, diplomatik kurye ve kodlu veya 
şifreli mesajların yanında, uygun bütün haberleşme vasıtalarının kullanılması 

mümkündür. Sadece, telsiz vericisinin kurulmasında, kabul eden devletin 

rızası gereklidir.
83

 Diplomasinin gelişim sürecinde, modern diplomasi ile 
beraber, öncelikle posta yoluyla haberleşmenin kullanıldığı görülmektedir. 

Misyonların bu yolla haberleşmelerinin sıklıkla ihlal edilmesi, şifreli 

haberleşmenin ön plana çıkmasına neden olmuş; ilerleyen süreçte ise, 

diplomatik kurye kullanımı yaygınlaşmıştır.
84

 Türkiye Cumhuriyeti 
Misyonlarının haberleşmesi günümüzde; kripto telgraf, güvenli faks 

makinesi ve nadiren, sesleri şifreleyen telefon cihazı ile 

gerçekleştirilmektedir.
85

 

                                                             
80 EKŞİ, 2004, s. 403. 
81 Resmi Gazete, Tarih 27.05.1955, Sayı 9013. 
82 Tim HILLIER, Sourcebook On Public International Law, Cavendish Publications, London-
Sydney 1998, s. 318. 
83 1961 Viyana Sözleşmesi madde 27/1. 
84 MENEMENCİOĞLU, 19--, s. 58-59, 72. 
85 Temel İSKİT, Diplomasi, Tarihi, Teorisi, Kurumları ve Uygulaması, İstanbul Bilgi 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2007, s. 284-285. 
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Haberleşme dokunulmazlığı kapsamında düzenlenen bir diğer husus, 

resmi yazışmadır. Misyona ait ve misyonun görevleriyle ilgili her türlü 

yazışma, resmi yazışmayı oluşturmaktadır.
86

 Misyonun kabul eden devletteki 

resmi işlemleri, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla yürütülür. Söz konusu husus, 

misyonun uyması gereken yükümlülükler arasındadır.
87

 Resmi işlemlerin 

Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilmesi, resmi yazışmalar ile 

mümkündür. Resmi yazışma; nota, muhtıra ve imzalı mektuptan meydana 

gelmektedir. Nota, diplomatik misyon ile Dışişleri Bakanlığı arasında, siyasi 

girişimde bulunmak, resmi bilgi talep etmek ve anlaşmaları resmileştirmek 

amacıyla kullanılmaktadır. Muhtıra ise, nota gibi belirli şekil şartlarına bağlı 

olmayan, herhangi bir girişim veya görüş bildirimini içermektedir. Nota ve 

muhtıranın aksine imzalı mektup, Dışişleri Bakanının haricinde, üst düzey 

devlet yetkililerine de gönderilebilen; önemli siyasi konuların dışında, 

taziye, kutlama veya teşekkür amacı taşıyabilen bir metindir.
88

 

Haberleşme dokunulmazlığıyla ilgili bir başka önemli kavram, 

diplomatik çantadır. Diplomatik çantanın teslimi, diplomatik kurye 

tarafından gerçekleştirilir. Bu noktada, öncelikle diplomatik çanta üzerinde 

durulmalıdır. Diplomatik çanta, mutlak bir dokunulmazlığa sahiptir; açılması 

veya alıkonulması mümkün değildir.
89

 Mutlak özelliğinin yanı sıra, niteliğini 

gösteren harici işaretleri taşıması zorunlu
90

 ve sadece diplomatik evrak veya 

resmi amaçlar için kullanılan maddeleri içermesi mümkündür.
91

 Diplomatik 

çanta ile ilgili düzenlemeler ayrıntılı bir nitelik taşısa da, uygulamada 

karşılaşılan sorunların büyük kısmı bu kavrama ilişkindir.
92

 Konuyla ilgili en 

çarpıcı olay, Temmuz 1984’te İngiltere’de gerçekleşmiştir. Nijerya eski 

Bakanlarından Umaru Dikko, Londra’da kaçırıldıktan sonra, bir sandığa 

                                                             
86 1961 Viyana Sözleşmesi madde 27/2. 
87 1961 Viyana Sözleşmesi madde 41/2. 
88 İSKİT, 2007, s. 285-287. 
89 1961 Viyana Sözleşmesi madde 27/3. 
90 Diplomatik çantanın, taşıması gerekli harici işaretler dışında tanımlanmış herhangi bir 
başka fiziksel özelliği bulunmamaktadır. Uçak dolusu sandık veya tek başına bir paket, harici 
işaretleri taşıdıkları takdirde, diplomatik çanta niteliği gösterebilirler. Martin DIXON, 

Textbook on International Law, Oxford University Press, Oxford-New York 2007, s. 202. 
91 1961 Viyana Sözleşmesi madde 27/4. 
92 Diplomatik çantanın, uyuşturucu, alkol, döviz ve silah kaçırma amaçlarıyla kullanıldığı 
örnekler mevcuttur. PAZARCI, 1999, s. 90; Ülke dışına çıkarılması yasaklanmış kültür 
malları açısından geçerli olan hukuki engelin, diplomatik çantanın mutlak dokunulmazlığı 
kullanılarak aşılmasına sıkça rastlanılmaktadır. Serap AKİPEK, Ulusal ve Uluslararası 
Hukuk Açısından Kültür Malları, Turhan Kitabevi, Ankara 1999, s. 130. 
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yerleştirilmiş ve Nijerya diplomasi temsilcisi eşliğinde Stanstead 

Havalimanı’na, Nijerya’ya giden uçağa bindirilmek üzere getirilmiştir. 

Yetkililerin, sandığın taşıması gereken harici işaretleri ihtiva etmediğini 

belirlemelerinin ardından, sandık açılmış ve Umaru Dikko kurtarılmıştır.
93

 

Bu ve buna benzer olayların, diplomatik çantanın dokunulmazlığının kötüye 

kullanılmasına yol açması, devletlerin çeşitli uygulamalara başvurmasına 

neden olmuştur. İngiltere’de kabul gören yaklaşım, elektronik sistemler 

aracılığıyla diplomatik çantanın açılmasına gerek kalmadan, içerisindekilerin 

kontrol edilmesidir.
94

 Devletlerin çoğunluğu tarafından kabul edilmeyen 

uygulamanın, 1961 Viyana Sözleşmesi’nde düzenlenen açılmama ve 

alıkonulmama ölçütlerini ihlal etmediği savunulmaktadır.
95

  

Diplomatik çanta dokunulmazlığının yaygın biçimde kötüye 

kullanılması ve bunun devletleri birbirinden farklı önlemler almak 

durumunda bırakması üzerine, Uluslararası Hukuk Komisyonu, konuyla 

ilgili çalışma başlatmıştır. Çalışmaların sonunda, Diplomatik Kurye ve 

Çantanın Statülerine İlişkin Tasarı Maddeleri ortaya çıkmıştır.
96

 Buna göre, 

diplomatik çanta, bulunduğu yere bakılmaksızın, mutlak bir dokunulmazlığa 

sahiptir. Dokunulmazlığın, hiçbir şekilde, elektronik arama yolları dahil, 

sınırlandırılması mümkün değildir.
97

 Sıklıkla karşılaşılan suistimaller ve 

bunlara karşı devletlerin tek taraflı önlemleri göz önüne alındığında, 

Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun diplomatik çanta dokunulmazlığını 

kısıtlaması beklenirken, mutlaklığının pekiştirilmesi, ilk bakışta doğru bir 

yaklaşım olarak görünmemektedir. Tasarı Maddelerde konunun ele alınış 

şekli, diplomasinin karşılıklılık özelliğiyle açıklanabilir. Her ne kadar, 

diplomatik çantanın mutlak dokunulmazlığı sıkça kötüye kullanılsa da, söz 

konusu kavram, misyonların haberleşmesi için zaruri bir unsurdur. 

Dokunulmazlığın kısıtlanmasını destekleyen devletler, kısıtlamanın yabancı 

devletlerde görev yapan kendi misyonları için de geçerli olacağı gerçeği 

                                                             
93 HILLIER, 1998, s. 318; O’BRIEN, 2002, s. 307. 
94 SHAW, 2008, s. 760. 
95 OPPENHEIM, 1996, s. 1088. 
96 DIXON, 2007, s. 202. 
97 Diplomatik Kurye ve Çantanın Statülerine İlişkin Tasarı Maddeleri (Tasarı Maddeleri) 
Madde 28/1; Tasarı Maddeleri için bkz. "Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic 
Bag not Accompanied by the Diplomatic Courier, Document, A/CN.4/L.400", Yearbook of 
International Law Commission, Volume 1 (1986), 
http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l400.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012. 

http://untreaty.un.org/ilc/documentation/english/a_cn4_l400.pdf
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karşısında, mutlak dokunulmazlığı tercih etmişlerdir.
98

 Tasarı Maddelerinin, 

gelecekte konuyla ilgili uluslararası alanda yapılması muhtemel 

düzenlemeye temel teşkil etmek dışında, herhangi bir işlevi yoktur. 

Maddeler içinde diplomasi uygulamasından farklılık taşıyanların, 

uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliği bulunmamaktadır.
99

 

Diplomasi uygulaması içerisinde yer almamasına rağmen, konsolosluk 

ayrıcalıkları bünyesindeki haberleşme dokunulmazlığına bağlı konsolosluk 

torbası kavramı, çeşitli sorunlara yol açabilmektedir. 1963 Viyana 

Sözleşmesi’nde düzenlenen konsolosluk torbası, yazışmalar, belgeler ve 

eşyalar dışında herhangi bir şey ihtiva edemez. Kabul eden devlet 

makamları, durumun aksini işaret eden ciddi nedenlere sahiplerse, torbanın, 

gönderen devlet temsilcisi önünde açılmasını talep edebilirler. Talep olumlu 

karşılanmazsa, konsolosluk torbası geri çevrilir.
100

 Özetlenecek olursa, 

konsolosluk torbası, diplomatik çanta gibi mutlak dokunulmazlığa sahip 

değildir. Uygulamada, diplomatik çantanın mutlak dokunulmazlığının sebep 

olduğu bir diğer sorun, konsolosluk torbasının, diplomatik çanta olarak 

gösterilmesi veya diplomatik çantanın içerisinde bulundurulmasıdır. 

Böylelikle, daha dar kapsamlı dokunulmazlığa tabi konsolosluk torbası ve 

muhtevaları, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde, diplomatik ayrıcalıklara 

ilişkin hükümlere göre işlem görmektedir.
101

 Söz konusu durumu ortadan 

kaldırabilmek için en uygun çözüm, diplomatik çanta ve konsolosluk torbası 

arasındaki dokunulmazlık açısından var olan farkları ortadan kaldırmaktır. 

Bunun için yapılması gereken, mutlaklığı nedeniyle sorunlara yol açan 

diplomatik çanta dokunulmazlığının sınırlandırılmasıdır. 

Diplomatik çanta ile gündeme gelen bir diğer kavram, onu teslim ile 

görevli diplomatik kuryedir. Diplomatik kuryenin, teslim için genel olarak 

görevlendirilmiş olabilmesinin yanında, geçici görevlendirilmesi de 

mümkündür. İlk durumda, diplomatik kurye, kabul eden devlet tarafından 

korunacak ve kişi dokunulmazlığından yararlanacaktır. Herhangi bir şekilde 

                                                             
98 DIXON, 2007, s. 203. 
99 J. Craig BARKER, The Abuse of Diplomatic Priviliges and Immunities, A Necessary Evil?, 
Dartmouth, Aldershot-Brookfield-Singapore-Sydney 1996, s. 187. 
100 1963 Viyana Sözleşmesi madde 35/3. 
101 A. Gündüz ÖKÇÜN, "Konsolosluk İlişkilerinde Kolaylıklar, Ayrıcalıklar ve 
Bağışıklıklar", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 27 (1972), Sayı 3, 
s. 137. 
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tutuklanması veya gözaltına alınması mümkün değildir.
102

 Geçici 

görevlendirilen diplomatik kuryeler ise, teslim görevini yerine getirdikleri 

ana kadar kişi dokunulmazlığından faydalanırlar. Bir başka anlatımla, 

teslimin gerçekleşmesi ile kişi dokunulmazlıkları sona erer.
103

 Geçici 

kuryelerin, kişi dokunulmazlıklarının görevin ifası ile sınırlandırılması, genel 

görevli diplomatik kuryelerin kişi dokunulmazlıklarının mutlaklığını ortaya 

koymaktadır. 1961 Viyana Sözleşmesi göz önüne alındığında, diplomasi 

temsilcilerinin ve diğer önemli kavramların, tek bir maddede tanımlandıkları 

görülmektedir.
104

 Sözleşme'nin genel görünümüne aykırı olarak, diplomatik 

kurye, diplomasi temsilcilerinden ayrı düzenlenmiştir. Bu durum, misyon 

kadrosu üyeleri içerisindeki yeri ve ayrıcalıkları konusunda sorunların 

yaşanmasına yol açabilecek niteliktedir. Diplomatik kurye kavramı, 

diğerleriyle beraber tanımlanmalı ve tabi olduğu ayrıcalıklar ayrı hükümde 

yer almalıdır. Mevcut düzenlemenin eksikliği nedeniyle, misyon kadrosunun 

herhangi bir üyesi, diplomatik kurye sıfatıyla görev yapabilmektedir.
105

  

D. Seyahat Dokunulmazlığı 

Misyonun görevlerini etkin şekilde ifa etmesinin bir başka unsuru, 

seyahat dokunulmazlığıdır. Haberleşme dokunulmazlığı gibi seyahat 

dokunulmazlığı da, kabul eden devlet hakkında bilgi edinmek ve bu bilgileri 

gönderen devlet makamlarına sunmak için gerekli bir ayrıcalıktır.
106

 Kabul 

eden devlet, misyonun bütün üyelerine hareket ve seyahat serbestliği 

tanımakla yükümlüdür. Bu durumun tek istisnası, milli güvenlik nedenleriyle 

girişi yasaklanan veya kurallara bağlanan bölgelerdir.
107

 Söz konusu 

kavramın sınırlarının belirsizliği nedeniyle, diplomatik ayrıcalıkları 

kısıtladığı yönünde görüşler mevcuttur.
108

 

                                                             
102 1961 Viyana Sözleşmesi madde 27/5. 
103 1961 Viyana Sözleşmesi madde 27/6. 
104 1961 Viyana Sözleşmesi madde 1. 
105 ÇELİK, 1980, s. 530. 
106 HILLIER, 1998, s. 318. 
107 1961 Viyana Sözleşmesi madde 26. 
108 BOZKURT-KÜTÜKÇÜ-POYRAZ, 2009, s. 224; Milli güvenlik nedeniyle girişi 
yasaklanan veya kurallara bağlanan bölgeler gibi tanımlayıcı özellikten yoksun kavramlar, 
diplomasi uygulamasında sıklıkla uyuşmazlıklara sebebiyet vermektedir. Bu kapsamda örnek 
gösterilebilecek olayda, Romanya’da görev yapan dört ABD diplomasi temsilcisi, 
yasaklanmış bir bölgenin fotoğraflarını çektikleri gerekçesiyle, 6 Eylül 1948 tarihinde 
tutuklanmışlardır. ABD, diplomasi temsilcilerinin doğa fotoğrafları çektiğini ve 
tutuklanmalarının diplomatik ayrıcalıklara aykırı olduğunu ileri sürmüş; Romanya ise, söz 



 678 

3. Bağışıklıklar 

A. Yargı Bağışıklığı 

Hukuki ve cezai yargı bağışıklığı olarak ikiye ayrılan kavram, 

diplomasi temsilcisinin yargılamaya tabi tutulmaması anlamına gelmektedir. 

Hukuki ve cezai yargı bağışıklıklarının özellikleri birbirleriyle farklılaşırken, 

yargı bağışıklığı genel biçimde ele alındığında, mutlak bir kavram olmadığı 

görülmektedir. Diplomasi temsilcileri açısından geçerli bulunan ve 

yargılamaya tabi tutulmama anlamına gelen yargı bağışıklığı, üç şekilde 

sınırlandırılmıştır. Bunların ilki, istenmeyen şahıs (Persona non grata) 

ilanıdır. Kabul eden devlet ülkesinde, herhangi bir fiili sonrasında, yargı 

bağışıklığı nedeniyle yargılanamayan diplomasi temsilcisinin, istenmeyen 

şahıs ilan edilmesi, yargı bağışıklığını tam olarak sınırlamasa da; görevi sona 

erdirdiği için, devletler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Kabul eden 

devlet bu yola, herhangi bir zamanda, sebep belirtmeksizin başvurabilir.
109

 

Bu konudaki diğer bir sınırlama, diplomasi temsilcisinin sahip olduğu 

yargı bağışıklığının, onu, gönderen devlet yargısından bağışık 

kılmamasıdır.
110

 Başka bir ifadeyle, kabul eden devlet ülkesindeki eylemi 

nedeniyle yargılamaya tabi tutulmayan diplomasi temsilcisi, aynı fiil 

gönderen devlet hukuk düzeninde yer alıyorsa, burada yargılanabilir. 

Uygulamada, gönderen devlet makamlarının, kendi diplomasi temsilcilerini 

yargılamakta istekli olmadıkları göze çarpmaktadır.
111

 

Son olarak, yargı bağışıklığının gönderen devletçe kaldırılması üzerinde 

durulmalıdır.
112

 Uygulamada, çok sık olmasa da, karşılaşılan bu husus, açık 

bir şekilde gerçekleştirilmelidir.
113

 Böylece, devletler arasındaki yargı 

                                                                                                                                               
konusu kişilerin diplomatik ayrıcalıklarını, casusluk amacıyla kötüye kullandıklarını 
belirtmiştir. WILSON, 1967, s. 64-65. 
109 1961 Viyana Sözleşmesi madde 9. 
110 1961 Viyana Sözleşmesi madde 31/4. 
111 Türkiye Cumhuriyeti uygulamasında, yargı bağışıklığından yararlandığı Dışişleri 
Bakanlığı tarafından tespit edilen şahıs hakkında, yargı bağışıklığı nedeniyle kovuşturmaya 

yer olmadığı kararı verilir. Soruşturma dosyası Adalet Bakanlığı'nca, Dışişleri Bakanlığı’na 
gönderildikten sonra, Dışişleri Bakanlığı dosyayı bir notayla birlikte gönderen devlet Dışişleri 
Bakanlığına, ilgili devlet nezdindeki Büyükelçilik aracılığıyla teslim eder. Durmuş TEZCAN, 
"Türk Hukukunda Diplomatik Yargı Bağışıklığı", Birleşmiş Milletler Türk Derneği Yıllığı, 
BM 40. Yıl Armağanı, Ankara 1986, s. 152-153. 
112 1961 Viyana Sözleşmesi madde 32/1. 
113 1961 Viyana Sözleşmesi madde 32/2. 
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bağışıklığına yönelik uyuşmazlıklar önlenmiş olmaktadır.
114

 Gönderen 

devlet tarafından, yabancı devlet ülkesinde görevli diplomasi temsilcisinin 

yargı bağışıklığının kaldırılması, yetkili gönderen devlet makamlarınca 

yapılabildiği gibi, diplomasi temsilcisinin görevli olduğu misyonun şefi 

aracılığıyla da gerçekleştirilebilir.
115

 Diplomasi temsilcisinin yargı yoluna 

başvurması durumunda, yargı bağışıklığının, karşı iddia bakımından 

gündeme gelmesi mümkün değildir.
116

 Bir başka anlatımla, diplomasi 

temsilcisi açtığı davada, yargı bağışıklığını ileri süremez. Hükmün icrası 

açısından ise, medeni ve idari yargı davalarında yargı bağışıklığının 

kaldırılması, hükmün icrası bakımından da bağışıklığın sona erdiği anlamına 

gelmemektedir. Bunun için, ayrıca bağışıklığın kaldırılması gereklidir.
117

 

Yargı bağışıklığı ile ilgili ayrıntılı açıklamalara geçmeden önce, 

diplomasi temsilcisinin kabul eden devlet mahkemeleri önünde tanıklık 

yapmasına değinmek gerekmektedir. Diplomasi temsilcisi için, bu konuda 

zorunluluk bulunmamaktadır. Bir başka ifadeyle,  diplomasi temsilcisi, kabul 

eden devlet mahkemeleri önünde tanıklık yapmaya zorlanamaz.
118

 Diplomasi 

                                                             
114 ABD’de görev yapan Gürcistan diplomasi temsilcisi Gueorgui Makharadze’nin, 3 Ocak 
1997 tarihinde karıştığı trafik kazasında, bir kişi hayatını kaybetmiştir. Kaza esnasında aşırı 

hız yaptığı ve alkollü olduğu iddia edilen Makharadze’ye, diplomatik ayrıcalıkları nedeniyle 
alkol testi yapılmamıştır. Olayın ardından, kamuoyu tepkisinin de etkisiyle, Gürcistan 
Başbakanı Eduad Shevardnadze, diplomasi temsilcisinin yargı bağışıklığını kaldırmış; 
ABD’de yapılan yargılamanın ardından Makharadze, yirmi bir yıl hapis cezasına mahkum 
olmuştur. Mark S. ZAID, "Diplomatic Immunity, to Have or Not to Have, That is the 
Question", ILSA Journal of International & Comparative Law, Volume 4 (1998), No 2, s. 
628; Şeref  ÜNAL, Devletler Hukukuna Giriş, Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s. 140; Yargı 
bağışıklığının gönderen devlet tarafından kaldırılması, günümüzde kabul görse de, genel bir 

uygulama alanı bulamamıştır. Moskova’da görev yapan ABD diplomasi temsilcisi, 1993 
yılında karıştığı trafik kazası sonucu oradan geçen bir yayanın hayatını kaybetmesine 
sebebiyet vermiştir. Alkollü araç kullandığı ileri sürülen diplomasi temsilcisinin, ABD 
tarafından yargı bağışıklığı kaldırılmadığı gibi; söz konusu kişi, Dışişleri Teşkilatı bünyesinde 
görev yapmaya devam etmiştir. ZAID, 1998, s. 630. 
115 OPPENHEIM, 1996, s. 1199-1200. 
116 1961 Viyana Sözleşmesi madde 32/3. 
117 1961 Viyana Sözleşmesi madde 32/4. 
118 1961 Viyana Sözleşmesi madde 31/2; Herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen, 

tanıklık yapan diplomasi temsilcilerine rastlanmaktadır. ABD Başkanı Garfield’ın, 1881 
yılında öldürülmesinin ardından Venezuela Elçisi Gomancho, kendisini görevlendiren 
Devlet'in rızası ile tanıklık yapmıştır. MERAY, 1965, s. 40; II. Dünya Savaşı sırasında 
Ankara’da görev yapan Almanya Elçisi Von Papen, uğradığı suikast girişiminin ardından, 
kendi rızasıyla, Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nde tanıklık yapmıştır. İlhan LÜTEM, 
Devletler Hukuku Dersleri II, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul 1958, 
s. 549. 
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temsilcisinin, kendi rızasıyla kabul eden devlet mahkemeleri önünde tanıklık 

yapmasının yanında, gönderen devlet makamlarınca istinabe yoluyla 

dinlenmesi de mümkündür.
119

 

a. Cezai Yargı Bağışıklığı 

Diplomasi temsilcilerinin cezai yargı bağışıklığı mutlaktır. Bu konuda, 

herhangi bir istisna düzenlenmediği gibi, suçun unsurlarıyla ilgili bir ayrım 

da söz konusu değildir.
120

 Konsolosluk görevlilerinin sahip oldukları yargı 

bağışıklığı göz önüne alındığında, sadece resmi görevlerin yerine getirilmesi 

sırasında işlenen fiillerden dolayı cezai yargı bağışıklığından yararlandıkları 

görülmektedir.
121

 Diplomasi temsilcilerinin cezai yargı bağışıklığının mutlak 

özelliği, uygulamada, konsolosluk görevlilerinin cezai yargı bağışıklığı için 

öngörülen resmi işlem kavramı ile sınırlanmak istenmektedir. Cezai yargı 

bağışıklığının mutlaklığına tamamen aykırı durumu açıklayabilmek için, 

misyon kadrosu üyeleri bakımından farklı kapsamlarda düzenlenen, cezai 

yargı bağışıklıklarına değinmek gerekmektedir. Buna göre, diplomatik 

ajanların cezai yargı bağışıklığı mutlaktır.
122

 Kuralın tek istisnası, kabul eden 

devletin vatandaşı olan veya orada daimi surette mukim bulunan diplomatik 

ajanın, görevlerinin ifası sırasındaki resmi işlemleri bakımından yargı 

bağışıklığına tabi olmasıdır.
123

 Kabul eden devletin vatandaşı olmayan veya 

daimi surette mukim bulunmayan idari ve teknik kadronun ve hizmet 

kadrosunun üyeleri için de aynı durum geçerlidir.
124

  

 Türk Hukuku’nda, yabancı devletlerde görevlendirilen diplomasi 

temsilcilerinin, bu ülkelerde suç işlemeleri durumunda, belirli bir uygulama 

takip edilmektedir. Yabancı devlet ülkesinde Türkiye adına görev yapan kişi, 

bundan dolayı suç işlerse, yabancı devlette hüküm verilmiş olsa bile, 

Türkiye’de yeniden yargılanır.
125

 Yabancı devlette hüküm verilmesi durumu; 

ancak Türkiye Cumhuriyeti tarafından söz konusu kişinin yargı 

bağışıklığının kaldırılması ile mümkündür. Bu süreçte, yabancı devlet 

ülkesinde gözaltında, gözlem altında, tutuklulukta veya hükümlülükte geçen 

süre, Türkiye’deki yargılama sonucunda verilecek cezadan mahsup 

                                                             
119 TEZCAN, 1986, s. 156. 
120 1961 Viyana Sözleşmesi madde 31/1. 
121 1963 Viyana Sözleşmesi madde 43/1. 
122 1961 Viyana Sözleşmesi madde 37/1. 
123 1961 Viyana Sözleşmesi madde 38/1. 
124 1961 Viyana Sözleşmesi madde 37/2-3. 
125 TCK madde 10. 
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edilecektir.
126

 Böylece, Türkiye’de yeniden yapılacak yargılamada meydana 

gelebilecek adaletsizlikler önlenmek istenmiştir.
127

 Dışişleri Bakanlığı 

Yurtdışı Teşkilatı üyeleri için özel yetkili mahkeme öngörülmediğinden, yer 

itibariyle yetkili mahkeme, Ankara Mahkemesi'dir.
128

  

 Türkiye Cumhuriyeti’nde görev yapan, yabancı devlet diplomasi 

temsilcilerinin suç işlemesi durumunda ise, öncelikle söz konusu kişinin 

diplomatik ayrıcalıklardan istifade edip etmediği, Adalet Bakanlığı'nın talebi 

doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı tarafından tespit edilir. Sanığın 

diplomatik ayrıcalıklardan yararlandığı bildirildikten sonra, sanık hakkında 

“takibat icrasına mahal olmadığına ve dosyanın onaylı örneğinin, sanığın 

mensup bulunduğu diplomatik misyona gönderilmek üzere Cumhuriyet 

Savcılığına tevdiine” kararı verilmektedir.
129

 

 Cezai yargı bağışıklığının kapsamıyla ilgili önemli değişikliklere 

neden olan gelişme, sürekli bir uluslararası ceza mahkemesinin gerekliliği ile 

gündeme gelmiştir.
130

 Bu doğrultuda, Uluslararası Hukuk Komisyonu’nun, 

1994 yılında başlayan çalışmaları ile ortaya çıkan taslak metin, Genel Kurul 

Kararı'yla kurulan bir Komitenin incelemelerinin ardından, Sirakuza Taslağı 

adı altında Genel Kurul’a sunulmuştur. Söz konusu metnin devletler 

tarafından kabul görmemesi üzerine oluşturulan Hazırlık Komitesi, 

çalışmalarını iki yılda bitirerek yeni bir Taslak meydana getirmiştir. 15 

Haziran-17 Temmuz 1998 tarihleri arasında yüz altmış devlet temsilcisinin 

katılımıyla gerçekleştirilen Roma Diplomatik Konferansı ile beraber Taslak, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü olarak kabul edilmiştir.
131

 

                                                             
126 TCK madde 16. 
127 Nur CENTEL (Hamide ZAFER ve Özlem ÇAKMUT ile birlikte) Türk Ceza Hukukuna 
Giriş, Beta Yayınevi, İstanbul 2006, s. 132. 
128 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında Kanun madde 
13, Resmi Gazete, Tarih 04.12.1999, Sayı 23896; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu 
madde 14/4, Resmi Gazete, Tarih 17.12.2004, Sayı 25673. 
129 Hakkı YAŞAR, “Cezaî Yönden Diplomatik Bağışıklık ve Ayrıcalıklar”, Yargıtay Dergisi, 
Cilt 2 (1976), Sayı 3, s. 47. 
130 Uluslararası ceza yargısının gelişimi ve diplomatik ayrıcalıklara etkisi konusunda ayrıntılı 

bilgi için bkz. Nasıh Sarp ERGÜVEN, Uluslararası Hukukta Diplomatik Ayrıcalıklar, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2008, s. 40-46. 
131 Arzu ALİBABA, “Uluslararası Ceza Mahkemesinin Kuruluşu”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 49 (2000), Sayı 1-4, s. 191; Adem SÖZÜER (R. Barış ERMAN 
ile birlikte), “Uluslararası Ceza Mahkemesi”, Adalet Yüksekokulu 20. Yıl Armağanı, (Yayına 
Hazırlayan: Füsun SOKULLU AKINCI), Beta Yayınevi, İstanbul 2001, s. 246-247; Statü 
metni için bkz. UN Doc. A/CONF. 183/9, http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm, 

http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm
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Yürürlük şartı 11 Nisan 2002 tarihinde yerine gelmiş ve bunu takip eden 

altmışıncı gün olan 1 Temmuz 2002’de, Roma Statüsü yürürlüğe girmiştir.
132

 

 Bundan önceki uluslararası mahkemelerin geçici olmalarının aksine, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi, sürekli bir mahkemedir ve tamamlayıcılık 

ilkesi doğrultusunda görev yapmaktadır.
133

 Tamamlayıcılık ilkesinden kasıt, 

Mahkeme'nin yargı yetkisinin, ulusal mahkemelerin ilgili kişiyi 

yargılamadığı veya yargılamak istemediği durumlarda gündeme gelmesidir. 

Söz konusu ilke, ulusal mahkemelerin siyasi nedenlerle yargılamadan 

kaçınmasını önlemek ve aksi durumda, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin 

yetkili olması amacını taşımaktadır.
134

 

 Uluslararası Ceza Mahkemesi, soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, 

savaş suçları ve saldırı suçu bakımından yargılama yetkisine sahiptir. Saldırı 

suçu açısından ortaya çıkan tanım sorunu nedeniyle, bu suça yönelik yargı 

yetkisi, Roma Statüsü'nün yürürlüğe girdiği 2002 yılından, 2010'da 

Kampala'da toplanan Konferans sonucunda ilgili Karar'ın kabulüne kadar 

geçen dönemde, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 

kullanılamamıştır.
135

 Kişi bakımından yetki, konumuz açısından önemli 

kısmı oluşturmaktadır. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yetkisi, on sekiz 

yaşın üzerindeki tüm gerçek kişiler için geçerlidir.
136

 Söz konusu yetki, 

resmi unvan ayrımı yapılmadan uygulanacaktır. Bir başka anlatımla, devlet 

başkanı, hükümet başkanı, dışişleri bakanı veya herhangi bir hükümet 

memuru sıfatı, yargılamaya engel olmayacaktır. Roma Statüsü'ne göre, 

ulusal veya uluslararası hukuka dayanan resmi sıfata ilişkin bağışıklıklar, 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin yargılama yetkisini etkilemez.
137

 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kişi bakımından yargılama yetkisi ile ilgili 

bu husus, yargı bağışıklığını; soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar, savaş 

suçları ve saldırı suçu açısından ortadan kaldırmaktadır. Böylece, diplomasi 

                                                                                                                                               
Erişim Tarihi: 15.05.2012, Statü metni için ayrıca bkz. BOZKURT, 2003, s. 609-679; 
Buradan sonra "Roma Statüsü" olarak anılacaktır. 
132 Uğur BAYILLIOĞLU, “Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi 

Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 56 (2007), Sayı 1, s. 54. 
133 Roma Statüsü madde 1. 
134 ALİBABA, 2000, s. 198. 
135 Karar metni için bkz. "Resolution RC/Res.6", http://www.icc-
cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012. 
136 Roma Statüsü madde 25/1 ve 26. 
137 Roma Statüsü madde 27. 

http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf
http://www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/Resolutions/RC-Res.6-ENG.pdf
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hukukunda, yukarıda belirtilen suçlar için, yargı bağışıklığına yeni bir 

sınırlama getirilmiş olmaktadır. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin, yargılama yetkisine giren suçlar için 

diplomatik ayrıcalıkların kapsamını daraltması, kendisine suç isnat edilen 

kişinin, yargılanmak amacıyla teslim alınmasındaki zorluklar nedeniyle 

aksamaktadır. Mahkemenin, söz konusu kişiyi, yakalamak veya teslim almak 

konusunda herhangi bir yapılanmaya sahip olmaması, devletlerin bu yöndeki 

işbirliklerini zorunlu hale getirmektedir. Roma Statüsü'ne taraf devletlerin, 

kendi görevlilerini teslim etmeleri değil; bu kişilerin üçüncü devlet ülkesinde 

bulunmaları sorun teşkil etmektedir.
138

 Mahkeme'nin teslim talebinde 

bulunduğu devlet, diplomatik ayrıcalıklar nedeniyle kendi üzerine düşen 

yükümlülüklere aykırı hareket etmek durumunda kaldığında, teslim 

işleminin gerçekleşebilmesi için üçüncü devletin rızası gerekmektedir.
139

 

Roma Statüsü tarafı devletlerin Mahkeme ile işbirliği yükümlülüğü 

mevcutken, taraf olmayan devletlerin bu yükümlülüğünün bulunmaması, 

yargı yetkisinin uygulanabilirliğini kısıtlamaktadır.
140

  

b. Hukuki Yargı Bağışıklığı 

Diplomasi temsilcilerinin sahip olduğu hukuki yargı bağışıklığı, cezai 

yargı bağışıklığı gibi mutlak değildir. Genel istisnalar yerine, ayrıntılı 

istisnalar mevcuttur. Buna göre, kabul eden devlet ülkesinde yer alan özel 

taşınmaz mallara ilişkin davalarda, hukuki yargı bağışıklığı söz konusu 

olmaz. Gönderen devlet adına diplomasi temsilcisinin tasarrufunda bulunan 

taşınmazlar, istisnaya dahil değildir.
141

 Bir diğer istisnaya göre, diplomasi 

temsilcisinin, vasiyeti tenfiz memuru, mirasın idarecisi, mirasçı veya vasiyet 

olunan kişi sıfatıyla ilgili bulunduğu mirasa davalarında, hukuki yargı 

bağışıklığı uygulanmamaktadır. Diplomasi temsilcisinin gönderen devlet 

adına değil, özel kişi olarak hareket etmesi gereklidir.
142

 Son istisna ise, 

diplomasi temsilcisinin, resmi görevleri dışında, herhangi bir mesleki veya 

ticari faaliyette bulunması durumunda, hukuki yargı bağışıklığına sahip 

                                                             
138 Dapo AKANDE, “International Law Immunities and The International Criminal Court”, 

American Journal of International Law, Volume 98 (2004), No 3, s. 420. 
139 Roma Statüsü madde 98. 
140 Ülkü HALATÇI, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Yargı Yetkisini Kullanabilmesinin 
Önkoşulları”, Uluslararası Hukuk ve Politika - Uluslararası Ceza Mahkemesi Özel Sayısı, 
Cilt 1 (2005), Sayı 3, s. 71. 
141 1961 Viyana Sözleşmesi madde 31/1-a. 
142 1961 Viyana Sözleşmesi madde 31/1-b. 
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olmamasıdır.
143

 Burada dikkat edilmesi gereken, diplomasi temsilcisinin 

görevlerini yerine getirirken uyması gereken yükümlülüklerden, kabul eden 

devlette şahsi kazanç amacıyla herhangi bir mesleki veya ticari faaliyette 

bulunmamanın, ihlal edilmesi durumunda, yargı bağışıklığının ortadan 

kalkacağıdır.
144

 Yukarıda açıklanan, yargı bağışıklığı kapsamı dışındaki 

istisnai durumlar, sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Bir başka anlatımla, söz 

konusu istisnalar, örnekleme yoluyla diplomasi temsilcisinin tüm özel 

işlemlerinin yargı bağışıklığı dışında kalacağı anlamına gelmemektedir.
145

 

Sözleşmeyle bir düzenlemenin istisna olarak getirilmesi, genel kural olarak 

böyle bir ayrımın mevcut olmadığına işaret etmektedir.
146

  

Yargı bağışıklığı konusunda uygulama alanı bulan kavramların en 

önemlilerinden biri tebligattır. Bu kavramı, devletlerin ve diplomasi 

temsilcilerinin yargı bağışıklığı bakımından iki farklı şekilde ele almak 

gerekmektedir. Türk Hukuku'nda, devletlerin yargı bağışıklığı, özel hukuk 

ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda uygulanmaz.
147

 Söz konusu 

uyuşmazlıklar kapsamında, diplomasi temsilcilerine tebligat yapılabilir.
148

 

İlk bakışta, özel hukuk ilişkisi kavramının tanımının verilmediği ve 

sınırlarının belirlenmediği görülmektedir. İlgili uyuşmazlıklar için diplomasi 

temsilcisine tebligat yapılması, diplomatik ayrıcalıkların açık bir ihlali 

niteliği taşımaktadır.
149

 Bunun yanında, diplomasi temsilcisinin temsil ettiği 

devlet adına kendisine tebligat yapılması, devletlerin çoğunluğu tarafından 

kabul görmeyen bir durumdur.
150

 1961 Viyana Sözleşmesi’nde, diplomatik 

misyona tebligat yapılabileceğine ilişkin herhangi bir hüküm yer 

almamaktadır. Sözleşme'nin geneli göz önüne alınırsa, ayrıcalıkların esas 

olduğu, bunlardan yararlanılmasını engelleyen istisnaların ise dar 

yorumlanması gerektiği görülecektir. Üstün tutulması gereken görüş, 

yabancı devletlerin yargı bağışıklıklarının bulunmadığı hallerde, Dışişleri 

                                                             
143 1961 Viyana Sözleşmesi madde 31/1-c. 
144 1961 Viyana Sözleşmesi madde 42. 
145 H.O. AGARWAL, International Law, Asia Press, Allahabad 1992, s. 229. 
146 Fügen SARGIN, "1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi 

Hükümleri Dahilinde MÖHUK’un 33. Maddesinin Uygulanabilirliği Sorunu", Ankara 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 52 (2003), Sayı 1, s. 28-29. 
147 5718 Sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) 
madde 49/1, Resmi Gazete, Tarih 12.12.2007, Sayı 26728. 
148 MÖHUK madde 49/2. 
149 TOLUNER, 1984, s. 320; SARGIN, 2003, s. 23-24. 
150 GÜNDÜZ, 1984, s. 307-308. 
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Bakanlığı aracılığıyla tebliğ yoluna başvurulmasıdır. Bu şekilde yapılacak 

bir tebligat, usulüne uygun bir tebligatın hüküm ve sonuçlarını 

doğuracaktır.
151

 

Diplomasi temsilcilerinin yargı bağışıklığına sahip olmadıkları 

durumlarda ise, diplomatik ayrıcalıkları ihlal etmeyecek şekilde, tebligat 

yapılabilmelidir. 1961 Viyana Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü’nde, 

Sözleşme'de düzenlenmeyen alanlarda, uluslararası örf ve adet hukuku 
kurallarının uygulanmasına devam edileceği yönündeki ilke, diplomasi 

temsilcilerine tebligat yapılması konusunu da kapsamaktadır. Hak arama 

hürriyetinin, temelini, uluslararası örf ve adet hukuku kurallarında bulduğu 
açıktır. Bu bağlamda, adil yargılanma hakkının ayrılmaz parçasını, hukuki 

dinlenme hakkı oluşturmaktadır. Hukuki dinlenme hakkının temelinde ise, 

tarafların, aleyhlerinde açılan davalardan haberdar edilmeleri bulunmaktadır. 
Davalı diplomasi temsilcisine tebligat yapılmadığı durumlarda, o kişinin 

savunma hakkını kullanması engellenmiş olmaktadır.
152

 1961 Viyana 

Sözleşmesi’nin misyon binalarının dokunulmazlığına ilişkin düzenlemesinin 

yorumunda, misyon binalarına girerek diplomasi temsilcilerine tebligat 
yapılmasının, misyon binalarının dokunulmazlığını ihlal eden bir durum 

oluşturacağı belirtilmiştir. Tebligatın gerçekleştirilmesi için önerilen yöntem 

ise, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tebligatın yapılmasıdır.
153

 

B. Vergi ve Gümrük Bağışıklığı 

Diplomasi temsilcisi, 1961 Viyana Sözleşmesi’nde düzenlenen 

istisnalar haricinde, şahsi veya ayni, milli, bölgesel, vergi ve resimden 

bağışıktır. Bu istisnalar, mal ve hizmetin fiyatına dahil edilen vasıtalı 
vergiler, kabul eden devlet ülkesinde diplomasi temsilcisine ait taşınmazlar 

üzerindeki vergiler, emlak, veraset, intikal vergileri, özel gelirlerden alınan 

vergi ve resimler ile ticari teşebbüslere ilişkin sermaye vergileri, belirli 
hizmetlere ilişkin vergiler ve taşınmaz mala ilişkin, kayıt, mahkeme, zabıt 

                                                             
151 SARGIN, 2003, s. 23-24. 
152 SARGIN, 2003, s. 30-31. 
153 Report of the International Law Commission Covering The Work of its Tenth Session, 28 
April-4 July 1958, Document A/CN.4/117, s. 95; Türk Hukuku'nda, diplomasi temsilcilerine 
karşı açılan davaların, bu kişilere tebligat yapılmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle 
reddedildiği Kararlar mevcuttur. Y. 4. HD., T. 21.03.1947, E. 390, K. 1076; Osman Fazıl 

BERKİ (Hilmi ERGÜNEY ile birlikte), Yabancılar Hukuku ve Kanun İhtilafları ile İlgili 
Yargıtay Kararlarının Tahlil ve İzahları, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 
Ankara 1963, s. 148-149; “… diplomasi masuniyet ve muafiyetlerinden faydalanan Elçilere 
tebligat yapılması ve bunların mahkemeye çağrılması da caiz bulunmamasına göre davanın 
Türk Mahkemesinde görülebileceği ve dava dilekçesinin tebliğ edilmesi lâzım geldiğine 
dokunan temyiz itirazları varit olmadığından reddile usul ve kanuna uygun olan hükmüm 
tasdikine karar verildi.” 
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harçları, ipotek harcı ve damga resminden oluşmaktadır.
154

 Belirli hizmetlere 

ilişkin vergilerden kasıt, binayı aydınlatma, temizlik hizmetleri gibi misyona 

özel olarak verilen hizmetlerdir.
155

 Bunların yanında, resmi görevlerin ifası 

sırasında, misyon tarafından tahsil edilen harç ve ücretler her türlü vergi ve 
resimden bağışıktır.

156
 Misyon binasına ait bütün milli, bölgesel vergi ve 

resimlerden veya belediye vergi ve resimlerinden, malik veya kiracı olmaya 

göre değişiklik göstermeden, bağışıklık söz konusudur. Bu kapsama, belirli 
hizmetler karşılığında ödenen bedeller dahil değildir.

157
 

Diplomatik ayrıcalıkların görevin gereği gibi ifa edilmesi amacıyla 

düzenlendiği bilinmektedir. Vergi bağışıklıklarının da aynı görüş 
çerçevesinde açıklanabilmesinin yanında, vergi sisteminin, vatandaşın 

devlete bağlılığı ve sadakati ilkeleri üzerinden işlemesi, bu hususun 

diplomasi temsilcileri açısından geçerli olmasını engellemiştir. Bir başka 

anlatımla, devletlerin egemen eşitliği ilkesi kapsamında, diplomasi 
temsilcilerinin görev yaptıkları devletlerin vergi sistemine bağlı olup, hüküm 

altına alınmaları kabul görmemiştir.
158

 Türk Hukuku'nda, vergi bağışıklığı 

hakkında, tek çatı altında toplanmış bir düzenleme yerine, farklı kanunlarda 
öngörülmüş hükümler bulunmaktadır. Buna göre, yabancı devlet diplomasi 

temsilcileri karşılıklı olmak üzere gelir vergisinden muaftır.
159

 Yine 

karşılıklılık şartıyla ve kiraya verilmemek koşuluyla misyon binaları, bina 

vergisine tabi değildir.
160

 Bir başka muafiyet, Türk vatandaşlarından veraset 
yoluyla mal iktisabı hariç ve karşılıklı olmak üzere, veraset ve intikal 

vergilerinden bağışıklıktır.
161

 Bunlara, Belediye Gelirleri Kanunu'ndan
162

, 

taşıtlar vergisinden
163

, yargı harçları, noter harçları, tapu ve kadastro harçları, 
vize ve Dışişleri Bakanlığı harçlarından olan bağışıklıklar eklenebilir.

164
  

Gümrük bağışıklığı ise, misyonun resmi kullanımına ait ve diplomasi 

temsilcisinin yerleşmesinde kullanılacak maddeler ile beraberinde oturan aile 

                                                             
154 1961 Viyana Sözleşmesi madde 34. 
155 PAZARCI, 1999,  s. 92. 
156 1961 Viyana Sözleşmesi madde 28. 
157 1961 Viyana Sözleşmesi madde 23. 
158 DETTER, 1994, s. 473. 
159 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu madde 15, Resmi Gazete, Tarih 06.01.1961, Sayı 10700. 
160 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu madde 4(l), Resmi Gazete, Tarih 11.08.1970, Sayı 
13576. 
161 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu madde 3(c), Resmi Gazete, Tarih 
15.06.1959, Sayı 10231. 
162 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu madde 100, Resmi Gazete, Tarih 29.05.1981, Sayı 
17354. 
163 197 Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu madde 4(b), Resmi Gazete, Tarih 23.02.1963, 
Sayı 11342. 
164 492 Sayılı Harçlar Kanunu madde 124, Resmi Gazete, Tarih 17.07.1964, Sayı 11756. 
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üyelerinin şahsi kullanımına yönelik eşyalar bakımından geçerlidir.
165

 Söz 

konusu bağışıklığın niteliği, daha çok uluslararası nezaket ve karşılıklılık 

kurallarına dayanmaktadır.
166

 Türk Hukuku’nda, karşılıklı olmak şartıyla, 

diplomatik eşyalara gümrük vergisinden muafiyet tanınmaktadır.
167

 Gümrük 
bağışıklığının bir diğer görüntüsü, diplomasi temsilcisinin şahsi bagajının 

aranmamasına yöneliktir. Bu kapsama, ithali veya ihracı yasaklanmış veya 

karantina mevzuatına tabi eşyaların, diplomasi temsilcisinin bagajında yer 
aldığına yönelik ciddi sebepler bulunmadıkça, şahsi bagaj açılamaz.

168
 İlgili 

hususlar diplomatik çanta kavramı ile karşılaştırıldığında; diplomatik 

çantanın, diplomasi temsilcisinin şahsi bagajından, yerinde bir 
düzenlemeyle, daha geniş ayrıcalığa sahip olduğu görülmektedir.

169
 

C. Diğer Bağışıklıklar 

Diplomasi temsilcisi, gönderen devlet için yapılan hizmetler 

bakımından, kabul eden devlette geçerli sosyal güvenlik mevzuatından 
bağışıktır. Bu husus, diplomasi temsilcisinin hizmetinde çalışan özel 

hizmetçiler için, kabul eden devletin vatandaşı olmamaları veya kabul eden 

devlette daimi ikametgahlarının bulunmaması ve herhangi bir sosyal 
güvenlik sisteminden yararlanmaları durumunda, gündeme gelmektedir. Söz 

konusu hükümler, diplomasi temsilcisinin, kabul eden devletteki sosyal 

güvenlik sistemine kendiliğinden dahil olmasına engel teşkil 

etmemektedir.
170

 Bunun yanında, diplomasi temsilcileri, her türlü şahsi, 
kamusal ve askeri hizmetten bağışıktırlar.

171
 Türk Hukuku’nda, seferberlik 

ve savaş halinin ilan edilmediği; ancak savaşı gerektirebilecek bir durumun 

varlığında, alelade vasıtalarla temin edilemeyen askeri ihtiyaçların temini 
bakımından, diplomasi temsilcilerine ait eşya ve nakil araçları, karşılıklılık 

şartıyla, ilgili hükümlerden bağışıktır.
172

 

                                                             
165 1961 Viyana Sözleşmesi madde 36/1. 
166 J. G. STARKE, Starke’s International Law, (Editor: I. A. SHEARER), Butterwoths, 
London 1994, s. 387. 
167 4458 Sayılı Gümrük Kanunu madde 167, Resmi Gazete, Tarih 04.11.1999, Sayı 23866. 
168 1961 Viyana Sözleşmesi madde 36/2. 
169 Diplomasi temsilcisinin şahsi bagajının dar kapsamlı dokunulmazlığı, devletler tarafından 
değişik uygulamalara başvurulmasına imkan sağlamaktadır. ABD’de, diplomasi 
temsilcilerinin şahsi bagajları eğitimli köpekler aracılığıyla incelemeden geçirilmekte, 

özellikle narkotik maddelerin belirlenmesine çalışılmaktadır. Herhangi bir tespit sonucunda, 
ciddi sebepler bulunduğu gerekçesiyle şahsi bagaj açılmaktadır. McCLANAHAN, 1989, s. 
157. 
170 1961 Viyana Sözleşmesi madde 33. 
171 1961 Viyana Sözleşmesi madde 35. 
172 3634 Sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu madde 74, Resmi Gazete, Tarih 
16.06.1939, Sayı 4234. 
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II. ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ile Konsolosluk 

Görevlileri Davası 

1. Uyuşmazlığın Ortaya Çıkışı 

A. Genel Olarak 

4 Kasım 1979 tarihinde, Tahran’da meydana gelen ABD Büyükelçiliği 

baskını ve o anda orada bulunan elli iki kişinin dört yüz kırk dört gün 

boyunca rehin tutulması olayı, birçok açıdan önem taşımaktadır. Kriz 

sürecinde uyuşmazlık, ABD tarafından tek taraflı olarak Uluslararası Adalet 

Divanı önüne getirilmiştir. Esas hakkında verilen Karar sonucunda, gerek 

Karar'ın içeriği, gerek ilgili uyuşmazlığın çözümüne etkisi konularında 

büyük tartışmalar yaşanmıştır. Bunun yanında, uyuşmazlığın yaşandığı 

süreç; ABD’nin gerçekleştirdiği ve başarısızlıkla sonuçlanan kurtarma 

operasyonu, İran-Irak Savaşı’nın başlaması, İslam Konferansı ve Sosyalist 

Enternasyonal Heyeti’nin çözüm çabaları, uyuşmazlığın Cezayir’in 

arabuluculuk faaliyetleri ile sonuca ulaşması ve Başkan Jimmy Carter’ın 

seçimleri, söz konusu krizin olumsuz etkisiyle, Ronald Reagan’a karşı 

kaybetmesi gibi önemli gelişmeleri barındırmaktadır.
173

 

ABD ve İran arasında, rehine krizi kadar uzun süreli ve kapsamlı 

olmasa da, daha önceki dönemlerde de diplomasi temsilcileri ile ilgili 

sorunlar yaşanmıştır. Bunların en önemlisi, 1935 yılında ABD’de 

gerçekleşen Gaffar Celâl olayıdır. İran Ortaelçisi Gaffar Celâl’in aracı, sürat 

sınırını aştığı gerekçesiyle durdurulmuş ve aracın içerisinde bulunanlar 

gözaltına alınmak istenmiştir. Ortaelçinin direnmesi esnasında, polis 

memuru, boğazından tutularak saldırıya uğramıştır. Olayların sonucunda 

Ortaelçi kelepçelenerek araçta bulunan şahıslar ile beraber karakola 

götürülmüş ve orda derhal serbest bırakılmıştır. Durumu protesto eden İran’a 

karşı ABD, yaşananlardan üzüntü duyulduğunu belirtmiş; ancak diplomatik 

ayrıcalıkların, gönderen devletin kanunlarına titiz bir saygı göstermek 

gerekliliğini doğurduğunun altını çizmiştir. Buna karşı İran, ABD’de 

bulunan misyonunu kapatmış ve Gaffar Celâl dahil olmak üzere, tüm 

diplomasi temsilcilerini geri çağırmıştır.
174

 Daha sonraları, 1961 Viyana 

                                                             
173 Fahir ARMAOĞLU, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995, Alkım Yayınları, İstanbul 2007, 
s. 759-760. 
174 Herbert W. BRIGGS, The Law of Nations, Cases, Documents and Notes, Appleton-
Century-Crofts, New York 1952, s. 773-774. 



 

 

689 

Sözleşmesi’nin Giriş Bölümü'nde düzenleneceği üzere, diplomatik 

ayrıcalıkların bireyleri yararlandırmak amacını taşımadığı, bunun yerine, 

misyonların görevlerinin gereği gibi ifa edilmesinin, uluslararası örf ve adet 

hukuku kuralı niteliğinin olduğu açıktır. Gaffar Celâl olayında, diplomasi 

temsilcisinin kişi dokunulmazlığının ihlalinin varlığına rağmen; ABD 

tarafından yapılan açıklamalarda, diplomatik ayrıcalıkların kötüye 

kullanılmamasına yönelik ifadelerin varlığı, konunun ne kadar tartışmalı ve 

devletler tarafından farklı yorumlanmaya ne kadar açık olduğunun bir 

göstergesidir.  

B. Tahran’daki Olayları Hazırlayan Süreç 

Tahran’da yaşanan ABD Büyükelçiliği baskını, İran İslam 

Cumhuriyeti’nin kurulma süreci ile paralellik göstermektedir. Bu nedenle, 

söz konusu olay hakkında açıklamada bulunmadan önce, onun 

gerçekleşmesinde etkili hususları ana hatlarıyla incelemek yerinde olacaktır. 

İran’ı, 1941 yılından itibaren, baskıcı bir anlayışla yöneten Şah 

Muhammed Rıza Pehlevi’nin iktidarı, 1973’te yaşanan petrol kriziyle 

zayıflamaya başlamış; bu dönemde hızlı biçimde artan petrol fiyatları, iki 

önemli sonucu ortaya çıkarmıştır. Bunlardan birincisi, ülkede meydana gelen 

zenginleşme nedeniyle Şah’ın, Batı ve özellikle ABD ile yakınlaşma 

girişimlerini hızlandırması, ikinci önemli sonuç ise, gelişen sanayileşme ve 

şehirleşme ile beraber şehirlerde oluşan işsiz kesim ve hızla yükselen 

enflasyon oranıdır.
175

 

İran’ın kısa süre içerisinde zenginleşmesi beraberinde yukarıda 

belirtilen sorunları getirirken, ülkenin hızla Batıya açılması ise, halkın büyük 

kesiminde huzursuzluk yaratmıştır. Bu durum karşısında Şah, politikasını iki 

temel noktada şekillendirmiştir. İlk aşamada, toplumsal muhalefetin 

artmasına karşılık, kendisini destekleyen çevrelere ayrıcalıklı maddi 

olanaklar tanımaya başlamış; bu girişim, Şah’ın iktidarını güçlendirmesine 

değil, kendisine karşı muhalefetin hızla artmasına neden olmuştur. Devam 

eden süreçte Şah, muhalifleri, gizli istihbarat teşkilatı SAVAK
176

 tarafından 

yürütülen baskı rejimi ile etkisiz kılmayı denemiştir. Söz konusu 

politikaların sonucu Şah’ın beklediği gibi gelişmemiş ve rejime karşı 

                                                             
175 ARMAOĞLU, 2007, s. 750-751. 
176 "İran Ulusal Haberalma ve Güvenlik Örgütü", Oral SANDER, Siyasi Tarih 1918-1994, 
İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2001, s. 553. 
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muhalefetin ayaklanmaya dönüşmesi, 1978 yılında Kum şehrinde 

gerçekleşmiştir. Ayaklanma hızlı bir biçimde tüm İran’a yayılmış; bunun 

sonucunda, 1978 yılında hükümet kuvvetleri ile halk arasındaki çatışmalarda 

iki bin kişi hayatını kaybetmiştir.
177

 Devam eden süreçte, Ayetullah 

Humeyni’nin örgütlediği Müslüman Gelenekçi Hareket, toplumsal 

muhalefeti bünyesinde birleştirmeyi başarmıştır.
178

 Humeyni, geçmişte Şah’a 

karşı muhalefeti nedeniyle, 1963 yılında Irak’a iltica etmek zorunda kalmış; 

1978 yılında İran’da ayaklanmalar baş gösterdiğinde, kitleler üzerinde 

önemli bir etkisi olan bu lider, İran’ın isteği üzerine Irak’tan çıkarılmıştır. 

Sürgün hayatına Paris’te devam etmeye başlayan Humeyni, söz konusu 

tarihten, İran’a döndüğü tarih olan 1 Şubat 1979’a kadar, muhalif hareketi 

buradan örgütlemiştir.
179

 

Toplumsal muhalefetin yaygınlaşıp şekil değiştirerek İran’ın neredeyse 

tümünde ayaklanmaya dönüşmesi ve yabancılara yönelik eylemlerin artış 

göstermesi sonucunda, Batılı Devletlerin Büyükelçileri, vatandaşlarına 

ülkeyi terk etmeleri konusunda uyarılarda bulunmaya başlamışlardır. ABD 

ise, uçak gemisini de içeren bir filoyu Hint Okyanusu’na göndermiştir.
180

 Bu 

süreç yaşanırken Şah, baskıcı politikasını değiştirerek birbiri ardına ılımlı 

hükümetlerin kurulmasını sağlamış; ancak bunlardan hiçbiri ayaklanmaları 

ortadan kaldıramamıştır. Son noktada Şah, 16 Ocak 1979 tarihinde, İran’dan 

ayrılmıştır.
181

 Bu gelişmenin ardından, Humeyni’nin 1963 yılından itibaren 

yaşadığı sürgün, 1 Şubat 1979 tarihinde İran’a dönmesi ve kendisini 

Tahran’da üç milyon kişinin karşılamasıyla son bulmuştur.
182

 Halkın büyük 

desteğini alan Humeyni derhal çalışmaya başlamış; 30 ve 31 Mart 

tarihlerinde gerçekleştirilen referandum ile İran İslam Cumhuriyeti 

kurulmuştur. Humeyni’nin kendi görüşleri doğrultusunda bir komiteye 

hazırlattığı Anayasa taslağı, 1979 Aralık ayında, referandumla kabul 

edilmiştir. Anayasa ile Humeyni, cumhurbaşkanını azil yetkisi de dahil 

                                                             
177 ARMAOĞLU, 2007, s. 751-752. 
178 SANDER, 2001, s. 553. 
179 ARMAOĞLU, 2007, s. 752. 
180 SANDER, 2001, s. 555. 
181 Şah, öncelikle Mısır’a gitmiş, buradan sonra sırasıyla; Fas’a, Bahama Adaları’na ve 
Panama’ya geçmiş; kanser tedavisi için gittiği ABD’den döndükten sonra, 27 Temmuz 
1980’de Kahire’de hayatını kaybetmiştir. ARMAOĞLU, 2007, s. 755. 
182 SANDER, 2001, s. 556. 
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olmak üzere, geniş yetkilere haiz, devletin lideri, Veli-î Fıkh
183

 unvanını 

almıştır.
184

 

ABD Tahran Büyükelçiliği baskını, tüm bu gelişmelerden sonra 

meydana gelmiştir. İki önemli unsur, baskının yaşanmasında etki 

göstermiştir. Bunlardan birincisi, yeni rejimin otorite tesisinin gecikmesi ve 

bunun neden olduğu kaos ortamıdır. Humeyni, yeni rejimin kurumları ile 

ilgili çalışmalarda bulunurken, düzenin sağlanmasıyla yeteri kadar 

ilgilenmemiştir. Otorite boşluğu, yeni rejimin militanlarının Devrim 

Muhafızları adı altında örgütlenmelerine ve kendilerine tanınan serbesti 

ortamında baskıcı eylemlerde bulunmalarına imkan tanımıştır.
185

 Eski 

rejimin taraftarı olmakla suçlanan birçok kişi, Devrim Muhafızları tarafından 

tutuklanıp, hukukiliği tartışmalı mahkemelerde yargılanarak idam edilmiştir. 

Uluslararası Af Örgütü’ne göre, 1979 yılının Şubat ayından 1981 yılına 

kadar 3500 kişi, 1981 yılının Haziran-Ekim döneminde ise 1800 kişi, bu 

şekilde hayatını kaybetmiştir.
186

 Humeyni’nin toplumsal muhalefetin 

yaygınlaşmasından itibaren başlayan ve İran’a ayak basması ile şiddetini 

artıran açıklamaları, baskının meydana gelmesinde etkisi olan bir diğer 

husustur. Kendisinin İran halkı üzerindeki gücü göz önüne alındığında, bu 

açıklamaların önemi daha iyi anlaşılır hale gelir. Yeni rejimin kurulması 

aşamasındaki beyanatların içeriği, zamanla İran sınırlarını aşmış ve tüm 

İslam Dünyası'na yönelik bir nitelik kazanmıştır.
187

  

                                                             
183 Veli-î Fıkh, bir şeyi gereği gibi anlayıp bilme konusunda ermiş kişi anlamına gelmektedir. 
Ferit DEVELLİOĞLU, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat Eski ve Yeni Harflerle, Aydın 

Kitabevi Yayınları, Ankara 2007, s. 267, 1146;  Unvanın temeli, Humeyni'nin isimsiz olarak 
yayımladığı Velayet-i Fakih: Hükümet-i İslami (Hukukçunun Himayesi: İslam Devleti) 
kitabına dayanmaktadır. Buna göre, reşit olmayanlar, dullar ve akli ehliyeti bulunmayanlar 
üzerindeki yetkiyi ifade eden velayet-i fakih (hukukçunun himayesi) kavramı, toplumun 
tümünü kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Böylece, egemenlik yetkisi, İslam Hukuku'nda 
uzman din düşünürlerine ait olacaktır. Ervand ABRAHAMIAN (Çeviren: Dilek ŞENDİL), 
Modern İran Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s. 191-192. 
184 ARMAOĞLU, 2007, s. 755. 
185 4 Kasım 1979 tarihinde gerçekleşen, ABD Tahran Büyükelçiliği baskınında, İmam’ın 

Politikası Taraftarı Müslüman Öğrenciler adı altında örgütlenen üniversite öğrencilerinin rol 
oynadığı bilinmektedir. "United States of America v. Iran (Judgement of 24 May 1980)", 
paragraph 17, http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012. 
186 ARMAOĞLU, 2007, s. 754. 
187 16 Ağustos 1979 tarihli konuşmasında, baskı altında tutulan tüm Müslüman halkların, 
İslam Dünyası'nda çürümüş ve baskıcı hükümetleri devirmeleri ve başta Lübnan’ın güneyinde 
İsrail’in kurbanı Lübnanlı ve Filistinliler olmak üzere, tüm İslam ülkelerinin büyük devletlere 

http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6291.pdf
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Bu unsurların hazırladığı ortamda, Büyükelçilik baskınının 

gerçekleşmesine sebebiyet veren gelişme, Şah’ın, tedavi amacıyla ABD’ye 

kabul edildiği tarih olan 1 Kasım’da, İran Başbakanı Dr. Bazargan ve İran 

Dışişleri Bakanı Yazdi ile ABD Başkanı Carter’ın Ulusal Güvenlik 

Danışmanı Zbigniew Brzezinski’nin, Cezayir’de bir araya gelmeleri ve 

bunun basına yansımasıdır. Söz konusu görüşmenin toplumda yarattığı tepki, 

4 Kasım 1979’da ABD Büyükelçiliği’nin işgali ile sonuçlanan gösterilere 

yol açmıştır.
188

 

C. Büyükelçilik Baskını ve Rehine Krizi 

Büyükelçilik baskını hakkında açıklamalarda bulunmadan, bu tarihten 

önce meydana gelen bir diğer olaya değinmek yerinde olacaktır. 14 Şubat 

1979 günü, İran’da, Şah’a karşı toplumsal muhalefetin zirveye ulaştığı 

dönemde, silahlı bir grup, ABD Tahran Büyükelçiliği’ni işgal etmiş ve 

içeride bulunan yetmiş kişiyi, Büyükelçi dahil olmak üzere, ele geçirmiştir. 

Saldırı esnasında misyon kadrosu üyesi iki kişi hayatını kaybetmiş, yağma 

faaliyetleri gerçekleşmiş ve Büyükelçinin konutu zarar görmüştür. Aynı gün 

içerisinde duruma müdahale eden İran kolluk kuvvetleri, işgali sona 

erdirmiştir. Büyükelçiye ulaşan, 1 Mart tarihli, İran Başbakanı Dr. Bazargan 

imzalı mektupta, yaşanan olaylardan dolayı duyulan üzüntü dile getirilmiş ve 

meydana gelen zararın telafisi için gerekli bütün girişimlerde bulunulacağı 

belirtilmiştir.
189

 

ABD Yönetimi, Meksika’da bulunan Şah’ın, sınırdan geçişine izin 

vererek, tedavisini ABD’de sürdürmesini amaçlamış; ancak İran ile 

ilişkilerdeki gerilim ve 14 Şubat 1979 tarihinde meydana gelen Büyükelçilik 

baskını, tasarlanan iznin verilmesi durumunda istenmeyen gelişmelerin 

yaşanabileceğini ortaya koymuştur. 21 Ekim 1979'da, İran Başbakanı Dr. 

Bazargan, İran Dışişleri Bakanı Dr. Yazdi ve ABD Tahran 

Maslahatgüzarı'nın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda İran, Şah’ın 

ABD’ye kabulü konusunda bilgilendirilmiş ve Tahran’da meydana 

                                                                                                                                               
başkaldırıp, bu devletlerin ajanlarını yok etmeleri çağrısında bulunmuştur. SANDER, 2001, s. 

557-558. 
188 Victor L. TOMSETH, “Crisis After Crisis: Embassy Tehran, 1979”, Embassies Under 
Siege, (Editor: Joseph G. SULLIVAN), Brassey’s, Washington-London 1995, s. 47. 
189 Judgement of 24 May 1980, paragraph 14; Bu gelişme karşısında ABD tarafından, 
öncelikle İran’da bulunan vatandaşlarının büyük kısmının ülkeden çıkarılması sağlanmış, 
devam eden süreçte Konsolosluklar kapatılmış ve misyon kadrosu üyelerinin sayısında 
kısıtlamaya gidilmiştir. TOMSETH, 1995, s. 38-39. 
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gelebilecek toplumsal tepkiden duyulan endişe dile getirilmiştir. 22 Ekim 

1979 tarihinde ise, İran Dışişleri Bakanı, gerekli önlemlerin alınacağına dair 

güvenceyi ABD’ye iletmiştir. Aynı gün içerisinde Şah, ABD’ye kabul 

edilmiştir.
190

 1 Kasım'da, ABD Tahran Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen 

ve beş bin kişinin katıldığı gösteri, İran kolluk kuvvetlerinin kontrolünde, 

herhangi bir saldırı eylemine dönüşmeden sona ermiştir.
191

  

4 Kasım sabahı, üç bin kişinin katıldığı ABD Tahran Büyükelçiliği 

yakınında düzenlenen protesto eylemi esnasında, sayıları yüzü bulan silahlı 

bir grup, Büyükelçiliğe saldırmıştır. Bahçeye açılan kapıdan içeriye giren 

saldırganlar, Büyükelçiliğin en alt katındaki arşiv dairesinden misyon 

binasına ulaşmış ve birkaç saat içerisinde tüm binaların kontrolünü ele 

geçirmiştir. Söz konusu kişiler, kendilerine İmam’ın Politikası Taraftarı 

Müslüman Öğrenciler adını vermiştir.
192

 Saldırı esnasında Büyükelçilikte 

bulunan tüm misyon kadrosu üyeleri ve ABD vatandaşları rehin alınmıştır.
193

 

Bunların yanında, saldırının gerçekleştiği sırada Tahran’ın başka 

bölgelerinde ele geçirilen ABD vatandaşları, rehinelerin arasına dahil 

edilmiştir.
194

 Böylelikle rehine sayısı yetmiş üç olmuştur. Bu kişilerden on 

üçü, Afrika kökenli veya kadın olmaları gibi farklı gerekçelerle, 18 ve 20 

Kasım tarihleri arasında serbest bırakılarak ABD’ye iade edilmiştir.
195

 

Geriye kalan rehinelerden yirmi sekizi misyonun diplomatik kadrosu üyesi, 

yirmi üçü idari ve teknik kadrosu üyesi ve ikisi herhangi bir misyon 

kadrosunda yer almayan ABD vatandaşları olarak belirlenmiştir.
196

 Saldırı 

sırasında İran Dışişleri Bakanlığı’nda olan, ABD Tahran Maslahatgüzarı ve 

iki diplomasi temsilcinin durumu, birbiri ardına gelen çelişkili açıklamalara 

sebebiyet vermiştir. 7 Kasım günü, İran Dışişleri Bakanı, söz konusu 

kişilerin güvenliğinin İran’ın sorumluluğunda bulunduğunu belirtmiştir. 

Yeni göreve gelen Dışişleri Bakanı tarafından, 1 Aralık’ta yapılan 

açıklamada ise, bu kişilerin İran Dışişleri Bakanlığı’nı terk etmeleri 

                                                             
190 Judgement of 24 May 1980, paragraph 15. 
191 Judgement of 24 May 1980, paragraph 16. 
192 Supra, dn. 185. 
193 Misyonun arka kapısından kaçarak Kanada Büyükelçiliği’ne sığınan dört konsolosluk 
görevlisi ile bir diplomasi temsilcisi, takip eden günlerde ABD Başkanı Carter’ın bilgisi 
dahilinde gerçekleştirilen operasyon ile İran’dan çıkarılmıştır. VAN DERVORT, 1998, s. 
303-304; URE, 1994, s. 212-213. 
194 Judgement of 24 May 1980, paragraph 17. 
195 Judgement of 24 May 1980, paragraph 21. 
196 Judgement of 24 May 1980, paragraph 22. 
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gerektiği, kendileri ile ilgili sorumluluğun İran’a ait olmayacağı 

vurgulanmış; üç gün sonra, Dışişleri Bakanlığı’nda kaldıkları sürece 

güvenliklerinin sağlanacağı; ancak buradan ayrıldıkları andan itibaren İran 

yasalarının uygulanacağı ifade edilmiştir. Son olarak, konu hakkında 

Humeyni’nin kararının bekleneceği bildirilmiştir.
197

 

Saldırılar, ABD’nin Tahran Büyükelçiliği ile sınırlı kalmamıştır. 5 

Kasım sabahı, ABD Tebriz ve Şiraz Konsoloslukları saldırıya uğramış; 

ancak 14 Şubat tarihinde meydana gelen olayların ardından boşaltılan 

Konsolosluklarda, herhangi bir rehin alma olayı yaşanmamıştır. İran kolluk 

kuvvetleri, bir kez daha gerekli önlemleri almamıştır.
198

 Aynı tarihte, 

İngiltere Tahran Büyükelçiliği’ne de bir saldırı gerçekleşmiş; ancak 

işgalciler kısa süre içerisinde misyon binalarından çıkarılmıştır. Bundan bir 

gün sonra, Irak Kermanşah Konsolosluğu’na düzenlenen saldırı, 

Humeyni’nin talimatı doğrultusunda, herhangi bir can kaybı veya maddi 

zarar yaşanmadan sona erdirilmiştir. 1 Ocak 1980 tarihinde ise, SSCB 

Tahran Büyükelçiliği’ne yapılan saldırı, İran kolluk kuvvetlerinin gerekli 

önlemleri alması üzerine, kısa süre içerisinde son bulmuştur.
199

 

Büyükelçilik baskını ve rehine krizine karşı ABD’nin tepkisi iki 

aşamada incelenebilir. Öncelikle, ABD Bankalarında yer alan İran 

varlıklarının hareketi dondurulmuştur. 9 Kasım tarihinde sorun, Güvenlik 

Konseyi’ne ve 25 Kasım günü BM Genel Sekreteri’ne sunulmuş; 29 

Kasım’da ABD, uyuşmazlığı tek taraflı dilekçe ile Uluslararası Adalet 

Divanı’na taşımıştır. Aynı gün içerisinde, geçici tedbir kararı talebinde 

bulunmuştur. 7 Nisan 1980 tarihinde İran ile diplomatik ilişkilerini kesmiştir. 

17 Nisan’da ABD vatandaşlarının İran’a gitmesi yasaklanmış; 22 Nisan’da 

ise, ABD’nin talebi üzerine Avrupa Ekonomik Topluluğu, gıda maddeleri ve 

tıbbi malzeme hariç, ambargo uygulamasını başlatmıştır.
200

 

                                                             
197 Judgement of 24 May 1980, paragraph 25. 
198 Judgement of 24 May 1980, paragraph 19. 
199 Judgement of 24 May 1980, paragraph 20. 
200 ARMAOĞLU, 2007, s. 759; 4 Aralık 1979 tarihinde kabul edilen 457 sayılı Güvenlik 

Konseyi Kararı için infra, s. 26-27; 
ABD’nin,Uluslararası Adalet Divanı başvurusu için bkz. "United States of America v. Iran 
(Pleadings, Oral Arguments, Documents)", http://www.icj-cij.org/docket/files/64/9545.pdf, 
Erişim Tarihi: 15.05.2012; Geçici Tedbir Kararı Talebi için bkz. "Request for the Indication 
of Provisional Measures of Protection Submitted by the Government of the United States of 
America (Request for the Indication of Provisional Measures)", http://www.icj-
cij.org/docket/files/64/10663.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/64/9545.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/10663.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/10663.pdf
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Bu girişimlerin, İran’ın, Şah’ın iadesi ve ABD Bankalarında bulunan 

varlıklarının serbest bırakılmasındaki ısrarı nedeniyle sonuç vermemesi 

üzerine ABD, uyuşmazlık her ne kadar Divan’ın önünde olsa da, kuvvet 

kullanma yolunu seçmiştir. 24 Nisan’da Umman Denizi’nden havalanan 

sekiz helikopter, doksan kişiden oluşan ekibi, Tahran’a dört yüz km. 

mesafede bir noktaya indirirken, kum fırtınası nedeniyle helikopterlerin üçü 

arızalanmış ve iniş yapmak zorunda kalmıştır. İniş sırasında helikopterlerle 

çarpışan bir uçak düşmüş; kaza sonucunda sekiz Amerikalı asker ölmüş, beşi 

yaralanmıştır. Bu gelişmenin ardından, askerler operasyona başlamadan geri 

çekilmiştir.
201

  

Dünya kamuoyunu uzun süre meşgul eden kriz, İran-Irak Savaşı’nın 
başlaması ile beraber, İran’ın katı tutumundaki değişimler doğrultusunda 

çözüme doğru ilerlemiş; Cezayir’in başlattığı arabuluculuk faaliyeti ile 

beraber sonuca ulaşmıştır. ABD, Bankalarındaki dondurulmuş İran’a ait 

varlıkları serbest bırakmayı kabul edince, dört yüz kırk dört gün rehin 
tutulan elli iki vatandaşı, Ronald Reagan’ın ABD Başkanı olarak göreve 

başlamasından dakikalar sonra serbest bırakılmıştır.
202

  

2. Yargılama Süreci 

A. Uluslararası Adalet Divanı'nın Yargı Yetkisi 

ABD ile İran, BM üyesi olmaları nedeniyle, Uluslararası Adalet Divanı 

Statüsü’ne taraftırlar.
203

 Böylelikle, kendileriyle ilgili uyuşmazlıkları Divan 

önüne taşıyabilirler.
204

 Bunun yanında, Divan’ın yargı yetkisini; 1961 
Viyana Sözleşmesi, 1963 Viyana Sözleşmesi, uyuşmazlıkların zorunlu 

çözümünü düzenleyen bu Sözleşmelerin Ek Protokolleri ve aralarında 

imzaladıkları Dostluk, Ekonomik İlişkiler ve Konsolosluk Hakları 
Anlaşması ile kabul etmişlerdir.

205
 İran, 1961 Viyana Sözleşmesi ve 

Uyuşmazlıkların Zorunlu Çözümüne İlişkin Ek Protokol'ü, 27 Mayıs 1961 

                                                             
201 ARMAOĞLU, 2007, s. 759. 
202 ARMAOĞLU, 2007, s. 760. 
203 BM Andlaşması madde 93/I; Resmi Gazete, Tarih 24.08.1945, Sayı 6092. 
204 Uluslararası Adalet Divanı Statüsü madde 35/I; Resmi Gazete, Tarih 24.08.1945, Sayı 
6092; Buradan sonra "Statü" olarak anılacaktır. 
205 Statü madde 36/I; Divan’ın yargı yetkisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Ömer İlhan 
AKİPEK, Milletlerarası Adalet Divanı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 
Ankara 1974, s. 59 vd; Yüksel İNAN, Uluslararası Adalet Divanı’nın Yargı Yetkisi, Ankara 
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Ankara 1982,                                                s. 
67 vd; Dostluk Anlaşması'nın resmi metni için bkz. United Nations Treaty Series, No: 4132, 
1957-1958, s. 93-137,  http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20284/v284.pdf, 
Erişim Tarihi: 15.05.2012; Buradan sonra "Dostluk Anlaşması" olarak anılacaktır. 



 696 

tarihinde imzalamış ve 3 Şubat 1965’te onaylamıştır. ABD ise, 29 Haziran 

1961 tarihinde imzaladığı Sözleşme ile Ek Protokol'ü, 13 Kasım 1972’de 

onaylamıştır.
206

 

Ek Protokol, 1961 Viyana Sözleşmesi'nin uygulanması ve 
yorumlanmasına yönelik uyuşmazlıklarda, Divan'ın zorunlu yargı yetkisini 

düzenlemiştir. Buna göre, uyuşmazlık, Ek Protokol'e taraf olmak şartıyla ve 

uyuşmazlık tarafı devletlerden herhangi birinin başvurusu ile Divan önüne 
taşınabilir.

207
 Devletlerden birinin diğerine, aralarındaki uyuşmazlığı 

hakemlik mahkemesi aracılığıyla çözmeye ilişkin görüşünü iletmesinden 

itibaren iki ay içerisinde, devletler, hakemlik mahkemesine, anlaşmak 
şartıyla, başvurabilirler. Söz konusu süre içerisinde, hakemlik mahkemesine 

müracaat edilmemesi durumunda, devletlerden herhangi biri uyuşmazlığı tek 

taraflı olarak Divan’a taşıyabilir.
208

 Aynı zaman aralığında devletler, sorunu, 

uzlaştırma komisyonuna götürmek konusunda anlaşabilirler. Uzlaştırma 
komisyonu, beş ay içerisinde tavsiye niteliğindeki kararını verir. Bu karar, 

devletler tarafından kabul görmezse, kararın verilmesinden iki ay sonra, 

uyuşmazlık, Divan’ın önüne tek taraflı olarak getirilebilir.
209

 

Divan, ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ile Konsolosluk 

Görevlileri Davası'nda verdiği Esas Hakkındaki Karar'da, yargı yetkisiyle 

ilgili Ek Protokol hükümlerini incelemiştir. Buna göre, ABD Tahran 

Büyükelçiliği baskını ve takip eden süreçteki gelişmeler, tüm devletler 
tarafından protesto edilecek niteliktedir. ABD’nin, sorunu, 9 Kasım 1979 

tarihinde Güvenlik Konseyi'ne götürmesi ve 29 Kasım’da tek taraflı 

dilekçeyle Divan önüne taşıması karşısında İran, söz konusu aşamalarda 
bulunmayı reddetmiştir. Divan’a göre, meydana gelen olaylar karşısında, Ek 

Protokol'de düzenlendiği gibi, sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması 

ile ilgili bir uyuşmazlığın olduğu açıktır.
210

 

Bunun devamında Divan, hakemlik mahkemesi ve uzlaştırma 

komisyonu aracılığıyla uyuşmazlığı çözmeye ilişkin hükümlerin, Divan’ın 

zorunlu yargı yetkisi için birer ön koşul değil; aksine, yedek düzenleme 

                                                             
206 United Nations Treaty Collection, 
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-
3&chapter=3&lang=en, Erişim Tarihi: 15.05.2012; Protokol'ün resmi metni için bkz. United 

Nations Treaty Series, No: 7312, 1964, s. 242-246, 
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20500/volume-500-I-7312-English.pdf, 
Erişim Tarihi: 15.05.2012; Buradan sonra "Ek Protokol" olarak anılacaktır. 
207 Ek Protokol madde 1. 
208 Ek Protokol madde 2. 
209 Ek Protokol madde 3. 
210 Judgement of 24 May 1980, paragraph 47. 

http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-3&chapter=3&lang=en
http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=III-3&chapter=3&lang=en
http://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20500/volume-500-I-7312-English.pdf
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niteliğinde olduğunu belirlemiştir. Adı geçen uyuşmazlıkların barışçı çözüm 

yollarına başvurabilmek için devletlerin anlaşmaları şartı, Divan’ın zorunlu 

yargı yetkisinin yanında, ilgili düzenlemelerin yedek hüküm niteliği 

taşıdığını göstermektedir. Bu doğrultuda, Divan, uyuşmazlık tarafı 

devletlerin, sorunu, hakemlik mahkemesi veya uzlaştırma komisyonu 

aracılığıyla çözüme kavuşturmada anlaşmaya varmadıklarını; İran’ın, ABD 

ile görüşmeyi kabul etmediğini belirtmiştir. Sonuç olarak, ABD’nin, 

Divan’ın zorunlu yargı yetkisine başvurmasının tamamen ilgili 

düzenlemelere uygunluk gösterdiğinin altı çizilmiştir.
211

 

Divan, yargı yetkisi konusunda, 1955 tarihli ABD ve İran arasında 

imzalanan, Dostluk Anlaşması üzerinde de durmuştur. Buna göre, taraf 

devlet vatandaşlarının diğer devlet ülkesi sınırları içerisinde sürekli koruma 

ve güvenlik altında olacağı hükmünün, rehineler arasında bulunan ve 

diplomatik ayrıcalıklara sahip olmayan iki ABD vatandaşının durumu için 

önem taşıdığı belirtilmiştir.
212

 ABD, bu kişiler ile ilgili iddialarını, misyon 

binalarının dokunulmazlığı ile açıklamaya çalışmıştır.
213

 Divan, Geçici 

Tedbir Kararı'nda, yargı yetkisi hususunda Dostluk Anlaşması'nı kullanmayı 

gereksiz görürken; uyuşmazlığa ilişkin olarak verdiği Karar'da, iki ABD 

vatandaşının hukuki statüsü konusunda bu Anlaşma hükümlerine 

başvurmuştur. 

Dostluk Anlaşması, Divan’ın zorunlu yargı yetkisi hakkında da hüküm 

içermektedir. Buna göre, taraf devletler arasında, diplomatik yollarla 

çözülemeyen, Anlaşma'nın uygulanması veya yorumlanması ile ilgili 

uyuşmazlıklar, diğer barışçı çözüm yolları konusunda anlaşılamadığı sürece, 

Uluslararası Adalet Divanı’na sunulabilir.
214

 Divan, Kararı'nda, Dostluk 

Anlaşması’nda öngörülen sistemin, Ek Protokol hükümlerine benzerliğinin 

altını çizmiştir. Divan’a göre, yargı yetkisi zorunlu olarak düzenlenirken, 

taraf devletlerin uyuşmazlığı barışçı yollarla çözmekte anlaşmaları, Divan’ın 

yargı yetkisi için bir önkoşul değil, yedek hüküm niteliğindedir.
215

 Karar'ın 

devamında Divan, Dostluk Anlaşması'nın İran tarafından ihlal edildiğini ve 

                                                             
211 Judgement of 24 May 1980, paragraph 48. 
212 Dostluk Anlaşması madde 2/4; Judgement of 24 May 1980, paragraph 50. 
213 Judgement of 24 May 1980, paragraph 46; Geçici Tedbir Kararı'nın ilgili kısmı için bkz. 
"United States of America v. Iran (Order of Provisional Measures)", paragraph 19, 
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6283.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012. 
214 Dostluk Anlaşması madde 21/2. 
215 Judgement of 24 May 1980, paragraph 52. 

http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6283.pdf
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bu durumda, madde 21/2 gereğince, ABD’nin, Divan’a tek taraflı 

başvurusunun kabul edilebilir olduğunu belirtmiştir.
216

 

ABD ile İran arasında, 15 Ağustos 1955 tarihinde imzalanan, 16 

Haziran 1957’de yürürlüğe giren Dostluk Anlaşması’nın, bu tarihten itibaren 

on yıl süreyle yürürlükte kalması ve taraf devletlerden herhangi birinin 

diğerine on yılın ardından fesih iradesini bildirmemesi durumunda, 

yürürlüğünün devam etmesi düzenlenmiştir.
217

 ABD ve İran'ın, herhangi bir 

fesih talebinde bulunmaması nedeniyle, birçok tartışmaya neden olan 

Anlaşma, Divan tarafından yargılama sürecinde esas alınmıştır.
218

 

İran, gerek Viyana Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri’nin
219

 gerek Dostluk 

Anlaşması’nın
220

 yürürlükte olmadığına veya Divan’a yargı yetkisi 

tanımadığına ilişkin bir itirazda bulunmamıştır. Bunun yanında, Uluslararası 

Adalet Divanı’na, 9 Aralık 1979 ve 16 Mart 1980’de İran Dışişleri Bakanı 

imzalı iki adet mektup ulaşmıştır.
221

 15 Aralık 1979 tarihli Geçici Tedbir 

Kararı’nda, İran tarafından gönderilen ilk mektuptaki iddialar üzerinde 

durulmuştur. Davanın esası hakkındaki 24 Mayıs 1980 tarihli Karar 

öncesinde Divan’a gelen ikinci mektupta ise, Geçici Tedbir Kararı’nda ele 

alınan konulara hiçbir şekilde değinilmemiş ve önceki açıklamalar aynen 

tekrarlanmıştır. Divan, Esasa İlişkin Kararı’nda, mektuplardaki hususlarla 

ilgili, Geçici Tedbir Kararı’na atıf yapmakla yetinmiştir.
222

 

İran’ın ileri sürdükleri, iki temel noktada özetlenebilir. Bunlardan 

birincisi, uyuşmazlık konusu olayların, ABD-İran ilişkileri göz önüne 

alındığında, “marjinal” ve “tüm sorunların içerisinde ikincil bir durum” 

niteliği taşıdığı şeklindedir. Divan, ABD Büyükelçiliği’nin işgali ve 

diplomatik ayrıcalık sahibi kişilerin rehin tutulmasının, marjinal veya ikincil 

olarak değerlendirilemeyeceğini; uluslararası örf ve adet hukuku kurallarına 

aykırı olduğu gibi, 457 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı’nda belirtildiği üzere, 

                                                             
216 Judgement of 24 May 1980, paragraph 53-54. 
217 Dostluk Anlaşması madde 23/2-3. 
218 Michael KOEHLER, "Two Nations, A Treaty, and The World Court, An Analysis of 

United States-Iran Relations Under The Treaty of Amity Before The International Court of 
Justice", Wisconsin International Law Journal, Volume 18 (2000), No 1, s. 291-292. 
219 Judgement of 24 May 1980, paragraph 45. 
220 Judgement of 24 May 1980, paragraph 54. 
221 9 Aralık 1979 tarihli mektup için bkz. Order of Provisional Measures, paragraph 8; 16 
Mart 1980 tarihli mektup için ayrıca bkz. Judgement of 24 May 1980, paragraph 10. 
222 Judgement of 24 May 1980, paragraph 34. 
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uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini de belirtmiştir.
223

 İkinci husus, 

uyuşmazlığın, esas itibariyle ve direkt olarak İran’ın ulusal egemenliği 

içerisinde yer aldığı yönündedir. Bu konuda, Divan, söz konusu olayların 

uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini ve uluslararası anlaşmaların 

yorumlanması veya uygulanması ile ilgili bir sorun niteliği taşıdığını 

belirtmiş ve yargı yetkisine dahil bulunduğunun altını çizmiştir.
224

 

İran, Divan önündeki hiçbir aşamada yer almamıştır. Yukarıda içerikleri 

belirtilen mektuplar, hukuki birer belge olmaktan çok, siyasi açıklamalardan 

ibarettir ve İran’ın yargılama sürecine katıldığı şeklinde değerlendirilemez. 

Divan, bunu, taraflardan birinin savunmada bulunmaktan kaçınması 

durumunda, karşı tarafın, yargılama sürecinin devamını ve kendi talepleri 

doğrultusunda karar verilmesini ileri sürebilmesine ilişkin hükmün uygulama 

alanı bulduğu şeklinde yorumlamıştır.
225

 Böyle bir istem karşısında Divan, 

yargı yetkisinin yanında, istemde bulunan tarafın savlarının dayandığı 

hukuki ve fiili esasların sağlamlığını araştırmak durumundadır.
226

 ABD 

Tahran Büyükelçiliği baskını ve rehine krizi konusunda kendisini yetkili 

gören Divan, ABD’nin savlarının hukuken ve fiilen sağlam esaslara 

dayandığına karar vermiş; savların fiilen sağlam esaslara dayandığını tespit 

konusunda, hukuken sağlam esaslara dayanma şartına göre daha fazla 

zorlanmıştır. Bunun nedeni, dava sırasında devam eden Büyükelçilik işgali 

nedeniyle, misyon binalarına girişin imkansız olması ve durumun yarattığı 

bilgi eksikliğidir. Esas Hakkındaki Karar'da, ABD’nin başvurusunda yer 

verdiği, altı hafta rehin tutulduktan sonra serbest bırakılan on üç rehineden 

altısının yeminli ifadesine, televizyon ve radyo yayınları ile gazetelerde yer 

alan açıklamalara dayanılarak tespitte bulunulmuştur. İlgili tespiti yaparken 

Divan, uyuşmazlığın tek tarafının temsil edildiği davalarda, bu tarafın ileri 

sürdüğü iddiaların hukuki ve fiili esaslarının belirlenmesi yükümlülüğünü 

belirli sınırlarla kabul etmiş ve bunu Korfu Kanalı Davası’nda verilen Esas 

Hakkındaki Karar’a dayandırmıştır. Adı geçen davadaki Karar’dan alıntı 

yapan Divan, savların dayandığı hukuki ve fiili esasların belirlenmesinde 

ikna edici bir noktaya gelinmesi için, elverişli yöntemlerin uygulanmasını 

yeterli görmüştür.
227

 Böylece, ABD’nin ileri sürdüğü savların filli olarak 

                                                             
223 Order of Provisional Measures, paragraph 23. 
224 Order of Provisional Measures, paragraph 25. 
225 Statü madde 53/1. 
226 Statü madde 53/2. 
227 Judgement of 24 May 1980, paragraph 11. 
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sağlam esaslara dayandığı nitelendirilmesi yapılmış ve yargılamaya devam 

edilmiştir.
228

 Esas Hakkındaki Karar’ı incelemeye başlamadan önce, 15 

Aralık 1979 tarihli Geçici Tedbir Kararı’na değinmek yerinde olacaktır. 

B. Geçici Tedbir Kararı 

Büyükelçilik baskını ve rehine krizine ilişkin uyuşmazlığı, 29 Kasım 

1979 tarihinde tek taraflı olarak Divan’ın önüne taşıyan ABD, aynı tarihte 

Geçici Tedbir Kararı talebinde bulunmuştur.
229

 Bu talepte; 

(i) İran Hükümeti, ABD vatandaşlarından oluşan tüm rehineleri derhal 

serbest bırakmalı ve bu kişilerin ülkeyi en kısa sürede ve uygun koşullarda 

terk etmelerini sağlamalıdır; 

(ii) İran Hükümeti, derhal ABD Büyükelçiliği ile Konsolosluğu’nun 

binalarını boşaltmalı ve binaların kontrolünü ABD’ye iade etmelidir; 

(iii) İran Hükümeti, ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile ilgili tüm 

kişilerin, elçilik ile konsolosluk binalarında koruma altında bulunduklarını 

ve İran sınırları içerisinde görevlerini sürdürebilmek amacıyla seyahat 

dokunulmazlığına sahip olduklarını garanti altına almalıdır;  

(iv) İran Hükümeti, ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu ile ilgili hiç 

kimseyi yargılama sürecine dahil etmemeli ve süreci tamamlama yönündeki 

her türlü eylemden kaçınmalıdır; 

(v) İran Hükümeti, ABD’nin, Divan’ın Esas Hakkında vereceği Karar’a 

yönelik haklarını zarara uğratacak ve rehinelerin hayatları ile güvenliklerini 

tehlikeye atacak eylemlerde bulunmayacağını garanti etmelidir; hususları 

yer almaktadır.
230

 

ABD’nin taleplerine karşılık, Divan, 15 Aralık 1979 tarihli Kararı’nda; 

A. (i) İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Büyükelçiliği ve 

Konsolosluğu binalarının derhal ABD’ye tesliminin yanında, iki Devlet 

arasında yürürlükteki Anlaşmalar ile uluslararası hukuk kuralları uyarınca, 

ilgili kişilerin dokunulmazlıklarını ve korunmalarını garanti etmelidir; 

                                                             
228 Judgement of 24 May 1980, paragraph 13. 
229 Request for the Indication of Provisional Measures, paragraph 1; Statü madde 41. 
230 Request for the Indication of Provisional Measures, paragraph 5. 
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(ii) İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Büyükelçiliği’nde, İran 

Dışişleri Bakanlığı’nda veya herhangi bir yerde rehin tutulan ABD 

vatandaşlarını, hiçbir istisna olmadan, derhal serbest bırakmayı ve bu 

kişilere iki Devlet arasında yürürlükteki Anlaşmalar ile uluslararası hukuk 

kuralları uyarınca, tam koruma sağlamayı garanti etmelidir; 

(iii) İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, bu andan itibaren, ABD’nin 

diplomasi temsilcileri ile konsolosluk görevlilerine, iki Devlet arasında 

yürürlükteki Anlaşmalar ile uluslararası hukuk kuralları uyarınca, cezai 

yargı bağışıklığı ve seyahat dokunulmazlığı dahil olmak üzere, sahip 

oldukları dokunulmazlık ve bağışıklıkları sağlamalıdır; 

B. ABD ve İran İslam Cumhuriyeti, gerilimi artıracak hiçbir girişimde 

bulunmamalı ve bu yönde hiçbir eyleme başvurulmayacağını veya 

uyuşmazlığın çözümünün daha zor bir hale dönüştürülmeyeceğini garanti 

etmelidir; hükümlerine yer vermiştir.
231

 

Geçici Tedbir Kararı göz önüne alındığına, ilk bakışta ABD’nin 

taleplerinin tam olarak karşılanmadığı söylenebilir. Rehinelerin serbest 

bırakılması, misyon binalarının boşaltılması, diplomatik dokunulmazlık ve 

bağışıklıkların uygulanması hususları, ABD’nin geçici tedbir talebinde yer 

bulduğu gibi, Divan’ın söz konusu Kararı’nda da ilk üç maddeyi 

oluşturmaktadır. Bunun yanında, talepler içerisinde bulunan; rehinelerin 

yargılama sürecine tabi tutulmamasının ve İran’ın, Divan’ın vereceği Esas 

Hakkındaki Karar’a yönelik ABD’nin haklarını zarara uğratacak fiillerden 

kaçınmasının, Geçici Tedbir Kararı’nda ifade edilmediği yönünde görüşler 

mevcuttur.
232

 Karar, daha ayrıntılı incelendiğinde, yer almadığı ileri sürülen 

taleplerin, aynen olmasa da, metin içerisinde bulunduğu görülebilmektedir. 

İran’ın, iki Devlet arasında yürürlükteki Anlaşmalar ve uluslararası hukuk 

kuralları uyarınca, diplomatik dokunulmazlık ve bağışıklıkları uygulaması 

yönündeki Karar; ABD’nin rehinelerin yargılama sürecine tabi tutulmaması 

talebini bünyesinde barındırmaktadır. Bununla birlikte, İran’ın, Divan’ın 

ileride vereceği Esas Hakkındaki Karar’a yönelik, ABD’nin haklarını zarara 

uğratacak fiillerden kaçınması talebi, Karar’daki iki Devletin gerilimi 

artıracak ve uyuşmazlığın çözümünü zorlaştıracak eylemlerden kaçınmaları 

                                                             
231 Order of Provisional Measures, paragraph 47. 
232 Leo GROSS, "The Case Concerning United States Diplomatic and Consular Staff in 
 Tehran: Phase of Provisional Measures", American Journal of International Law, 
Volume 74 (1980), s. 409. 



 702 

hükmünün kapsamındadır. Bu hususlar göz önüne alındığında, Divan’ın 

uyuşmazlığa yönelik vermiş olduğu Geçici Tedbir Kararı’nın, gerekli bütün 

durumları içerdiğini söylemek yerinde olacaktır. 

ABD, Karar’ın alınma sürecinde, 4 Aralık 1979 tarihinde Güvenlik 

Konseyi tarafından kabul edilen 457 sayılı Karar’ın olası etkisiyle 

karşılaşmıştır. Söz konusu etki, temellerini Ege Denizi Kıta Sahanlığı 

Davası’nda bulmaktadır. Buna göre, Yunanistan, haklarının korunmasına 
yönelik Geçici Tedbir Kararı talebinin ardından, uyuşmazlığın 

ağırlaşmasının engellenmesine ilişkin ikinci bir Geçici Tedbir Kararı 

talebinde daha bulunmuştur. Divan, ikinci talebin sonrasında, 10 Ağustos 
1976’da Yunanistan’ın girişimi sonucunda alınan 395 sayılı Güvenlik 

Konseyi Kararı’nı ve uyuşmazlık tarafı Devletler, Türkiye Cumhuriyeti ile 

Yunanistan’ın, bu Karar’a karşı olumlu yaklaşımlarını göz önüne alarak, 
uyuşmazlığın ağırlaşmasını önlemeye yönelik Geçici Tedbir Kararı talebini 

reddetmiştir.
233

 15 Aralık 1979 tarihli Karar öncesinde, 4 Aralık günü kabul 

edilen 457 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı için benzer bir uygulamanın 

tercih edilmesi ihtimali, ABD’yi endişelendirmiştir.  

4 Aralık 1979 tarihinde, Genel Sekreter’in girişimi üzerine alınan 457 

sayılı Karar’da;
234

 

Güvenlik Konseyi, 

(i) İran Hükümeti’ni, rehin tutulan ABD Tahran Büyükelçiliği misyon 

kadrosu üyelerini serbest bırakmaya, güvenliklerini sağlamaya ve ülkeyi 

güvenli bir şekilde terk etmelerine izin vermeye davet eder. 

(ii) İran Hükümeti ve ABD’yi, aralarındaki uyuşmazlık konularını 
barışçı yollarla çözmek için, karşılıklı anlaşma doğrultusunda ve BM’nin 

amaçlarına uygun olarak gereken adımları atmaya davet eder. 

(iii) İran Hükümeti ve ABD’yi, mevcut koşullarda azami dikkatle 
hareket etmeye teşvik eder. 

(iv) BM Genel Sekreteri’nden, ilgili uyuşmazlığın çözümü için gerekli 

bütün tedbirlerin alınması yolundaki hizmetlerini sunmasını talep eder. 

                                                             
233 GROSS, 1980, s. 403. 
234 BM Andlaşması madde 99: Genel Sekreter, fikrince milletlerarası barış ve güvenliğin 
muhafazasını tehlikeye koyabilecek bir hususa Güvenlik Konseyi’nin dikkatini çekebilir; 
Genel Sekreter’in bir konuyu, Güvenlik Konseyi’nin dikkatine sunabilmesi için, ilgili 
konunun uluslararası barış ve güvenliği tehlikeye düşürebilecek nitelikte olmasının 
gerekliliği, yukarıda açıklanan uyuşmazlığın önemini ortaya koymaktadır. 
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(v) Güvenlik Konseyi’nin, uyuşmazlık ile sürekli ilgili kalacağına ve 

Genel Sekreter'in çözüme ilişkin çabalarını acilen rapor olarak sunmasına 

karar verir; hükümleri yer almaktadır.
235

 

Güvenlik Konseyi Kararı ele alındığında, 15 Aralık 1979 tarihli Geçici 
Tedbir Kararı ile büyük ölçüde benzerlik gösterdiği görülmektedir. Divan, 

bunu; “Güvenlik Konseyi 457 sayılı Kararı’nda, uluslararası barış ve 

güvenliğe yönelik ağır sonuçlar doğurabilecek olan ve uyuşmazlık tarafı 
Devletler arasında, tehlikeli bir seviyeye ulaşmış bulunan gerilim ile 

yakından ilgilendiğini ifade etmiştir.” şeklinde Kararı’na yansıtmıştır.
236

 Bir 

başka ifadeyle, Divan, uyuşmazlığa ilişkin alınan Güvenlik Konseyi 
Kararı’nı, Geçici Tedbir Kararı’na engel teşkil edecek bir husus olarak 

değerlendirmemiştir. Böylece, Divan’ın yetkisi geniş yorumlanmış ve Ege 

Kıta Sahanlığı Davası’nda uygulanan içtihat terk edilmiştir. Bu durumu, 

Divan’ın, Geçici Tedbir Kararı alma yetkisi bakımından, dönüm noktası 
olarak nitelemek mümkündür.

237
 

C. Esas Hakkındaki Karar 

Divan, 24 Mayıs 1980 tarihli Esas Hakkındaki Kararı'nda; 

(i) İran İslam Cumhuriyeti, Divan’ın, Kararı'nda belirttiği eylemleri 

nedeniyle, iki Devlet arasında yürürlükteki Anlaşmalar ve uluslararası 

hukuk kuralları kapsamında, ABD’ye karşı olan yükümlülüklerini ihlal 

etmiştir; 

(ii) Bu yükümlülüklerin ihlali, İran İslam Cumhuriyeti’nin, ABD’ye 

karşı, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluğunu doğurur; 

(iii) İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti, 4 Kasım 1979 ve sonrasında 
meydana gelen olaylardan dolayı ortaya çıkan durumu düzeltmek amacıyla, 

gerekli bütün adımları atmalıdır.  

Bunun için: 

(a) rehin tutulan diplomasi temsilcilerini, konsolosluk görevlilerini, 

maslahatgüzarları ve diğer ABD vatandaşlarını, derhal serbest bırakmalı; 

bu kişiler için, üçüncü bir devletin uhdesini sağlamalıdır;
238

 

                                                             
235 457 sayılı Güvenlik Konseyi Kararı için bkz. 
http://www.un.org/Docs/scres/1979/scres79.htm, 
Erişim Tarihi: 15.05.2012. 
236 Order of Provisional Measures, paragraph 23. 
237 GROSS, 1980, s. 410. 
238 Divan bu noktada, diplomatik ilişkilerin kesilmesi veya misyonun geri çekilmesi 
durumlarında, gönderen devletin, vatandaşlarının menfaatlerinin korunmasını üçüncü bir 

http://www.un.org/Docs/scres/1979/scres79.htm
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(b) yukarıda belirtilen kişilerin, İran’ı terk etmeleri için gerekli 

imkanları garanti etmelidir; 

(c) ABD Tahran Büyükelçiliği ve Konsolosluklarının; arşivleri ve 

binalarının nezaretinin üçüncü bir devletin uhdesine tevdiini sağlamalıdır; 

 (iv) ABD diplomasi temsilcileri ve konsolosluk görevlilerinden hiç 

kimse, adli takibata maruz bırakılamaz veya tanıklık yapmaya zorlanamaz; 

(v) İran İslam Cumhuriyeti, ABD’ye karşı, 4 Kasım 1979 ve devamında 
meydana gelen olaylar nedeniyle gerçekleşen zararı tazmin etmek 

yükümlülüğü altındadır; 

(vi) uyuşmazlık tarafı Devletlerin, tazminat miktarı ve şekli konusunda 
anlaşamamaları durumunda, Divan, tazminat miktarının belirlenmesi için 

gerekli usule başvuracaktır; hükümlerine yer vermiştir.
239

 

Esas Hakkındaki Karar'da yer alan ilk hüküm, İran’ın, ABD’ye karşı, 

iki Devlet arasında yürürlükteki Anlaşmalar ve uluslararası hukuk 
kurallarından kaynaklanan yükümlülüklerini ihlal ettiğine ilişkindir. Bu 

noktada, İran’ın ihlal ettiği ileri sürülen hukuki yükümlülüklere kısaca 

değinmek yerinde olacaktır. 

Kişi dokunulmazlığı ilkesine göre, diplomasi temsilcilerinin, tutuklama 

veya gözaltına alma gibi zorlayıcı tedbirlerin konusunu oluşturmamalarının 

yanında; şahıslarına, özgürlüklerine ve onurlarına yönelik saldırıların 

önlenmesi için uygun tüm önlemler alınmalıdır. Dokunulmazlık kapsamında 

görevlerini ifa eden diplomasi temsilcileri; kabul eden devletin siyasi, idari, 

askeri, iktisadi, kültürel ve dini hayatını takip ederek, hükümetlerine rapor 

göndermek durumundadırlar. Söz konusu görevi yerine getirirken, kabul 

eden devletin içişlerine doğrudan veya dolaylı hiçbir şekilde müdahalede 

bulunmamaları gereklidir. İçişlerine karışmama yükümlülüğüne aykırı 

hareket ederek, kabul eden devletin iç güvenliği aleyhinde faaliyetlerde 

bulunan diplomasi temsilcileri, ülke dışına çıkarılmak üzere kısa süreliğine 

gözaltına alınabilir. Bu durumda, yapılması gereken, diplomatik temsilciyi 

istenmeyen kişi ilan etmek olmalıdır. İlgili uygulamanın devletlerarası 

ilişkilerde birçok örneği bulunmaktadır. 4 Kasım 1979 ve devamında gelişen 

olaylar hakkında Humeyni tarafından yapılan açıklamalarda, ABD Tahran 

Büyükelçiliği “casusluk ve komplo merkezi” olarak nitelenirken; rehin 

                                                                                                                                               
devletin uhdesine tevdi edebilmesine ilişkin 1961 Viyana Sözleşmesi madde 45/c hükmünden 
yola çıkmıştır. 
239 Judgement of 24 May 1980, paragraph 95. 
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tutulan diplomasi temsilcileri ise, “uluslararası diplomatik saygıyı hak 

etmedikleri” şeklinde suçlamalara maruz kalmışlardır.
240

 Yukarıda açıklanan 

ve örnekleri verilen kısa süreliğine gözaltına alınma hususu, sınırlı koşullara 

bağlıdır ve gerçekleştirilen bir saldırının ardından rehin tutulan diplomasi 

temsilcilerinin içinde bulunduğu durum ile hiçbir şekilde örtüşmemektedir. 

İran, 4 Kasım 1979 ve sonrasında meydana gelen olaylarda, diplomasi 

temsilcilerinin haiz olduğu kişi dokunulmazlığını, tartışmasız bir şekilde 

ihlal etmiştir. 

İkinci sırada değinilmesi gereken ihlal, bina dokunulmazlığına 

ilişkindir. Misyon binalarının dokunulmazlığı, misyon şefinin rızası 

olmadan, kabul eden devlet yetkililerinin herhangi bir sebeple binalara 

girmemelerini ifade eder. Bunun yanında, kabul eden devlet, meydana 

gelecek her türlü tecavüz ve müdahaleye karşı koruma sağlama yükümlülüğü 

altındadır. 14 Şubat 1979’da meydana gelen saldırıların ardından, ABD 

Tahran Büyükelçiliği’nin sonraki gösterilerde de hedef seçileceği açık bir hal 

almıştır. Söz konusu gelişmeyi takiben İran, Büyükelçiliği korumak üzere 

elli altı asker ve radikal grubun önderlik ettiği az sayıda eylemciyi 

görevlendirmiş; ancak, ilerleyen günlerde, bu kişiler başka yerlere 

gönderilmiş ve Büyükelçilik korunmasız kalmıştır.
241

 Tüm bunlar göz önüne 

alındığında, kabul eden devletin, gönderen devlet misyon binalarını tecavüz 

ve zarara karşı koruma yükümlülüğünün yerine getirilmediği açıktır. İlgili 

gelişmelerin doğal bir sonucu olarak, haberleşme dokunulmazlığının 

tamamen ihlal edildiği, bir başka tartışmasız husustur. 

Divan’ın Esas Hakkındaki Kararı'nda, yürürlükteki Anlaşma hükümleri 

ile uluslararası hukuk kurallarının ihlali belirtildikten sonra, İran’ın 

sorumluluğunun söz konusu olduğu ve ABD’ye tazminat borcu altında 

bulunduğu ifade edilmiştir. Karar'ın verildiği tarihte,  ihlaller devam ettiği 

için tazminat miktarı belirlenememiş; Devletler kendi aralarında 

anlaşamadıkları takdirde Divan’ın tazminat miktarını kararlaştıracağı hükme 

bağlanmıştır. Divan, diplomatik ayrıcalıkların küçük gruplar tarafından ihlal 

edilmesinin karşılaşılan bir durum olduğunu; ancak bu davanın öneminin 

ihlalin bizzat kabul eden Devlet tarafından gerçekleştirilmesinden 

kaynaklandığını belirtmiştir. 4 Kasım 1979 günü meydana gelen saldırıda 

gerekli önlemleri almayan İran’ın, devam eden süreçte yaptığı açıklamalarla 

                                                             
240 Judgement of 24 May 1980, paragraph 73. 
241 TOMSETH, 1995, s. 43. 
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ilgili eylemi tanıdığı ve ABD ile ilişkilerinde pazarlık konusu yaptığı, 

Karar'da yer almıştır. Bu nedenlerle İran’ın, ABD’ye karşı uluslararası 

sorumluluğunun doğduğu karara bağlanmıştır.
242

 İran Yönetimi'nin yukarıda 

açıklanan tutumu nedeniyle, Büyükelçilik işgali ve rehinelerin tutsak 

alınması eylemlerinin İran'a isnat edilmesi ve söz konusu eylemleri 

gerçekleştirenlerin İran Devleti'nin görevlisi statüsünde değerlendirilmesi 

hususları
243

, ilerleyen süreçte 12 Aralık 2001 tarihli Uluslararası Hukuka 

Aykırı Eylemlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğuna İlişkin Nihai Taslak 

Maddelerde karşılığını bulmuştur.
244

 

24-25 Nisan 1980 tarihlerinde, ABD tarafından gerçekleştirilen 

başarısızlıkla sonuçlanan operasyon, Divan’ın Esas Hakkında verdiği 

Karar'da, ABD’nin başvurusunda ileri sürdüğü hususlar arasında yer 

almadığı gerekçesiyle, gündeme gelmemiştir. Söz konusu operasyonun 

hukuki niteliğine dair tartışmalar Karar'da yer almazken, hangi sebeple 

olursa olsun uluslararası ilişkilerdeki yargısal sürece saygıyı zayıflattığı 

belirtilmekle yetinilmiştir.
245

 Hakim Morozov karşı oy yazısında, 

operasyonun hukuki niteliğine değinmiş; 4 Kasım 1979 günü ve devamında 

meydana gelen olaylar ile meşru savunmanın şartlarından silahlı saldırının 

oluşmadığını belirtmiştir.
246

 Geçici Tedbir Kararı'nda yer alan, ABD ile 

İran’ın gerilimin artmasına neden olacak eylemlerden kaçınmaları yolundaki 

hususun varlığını hatırlatan Morozov, bu nedenlerle ABD’nin ahlaki ve 

                                                             
242 Judgement of 24 May 1980, paragraph 92; Humeyni, kendisiyle yapılan bir röportajda 
rehinelerin durumu ile ilgili yöneltilen soruya karşılık şu cevabı vermiştir: “Uluslararası 
anlaşmalar diplomatik personel adı altında casusları diğer ülkelere göndermeyi düzenliyor 

mu? Ulusumuzun yapmış olduğu, bir avuç casusu ele geçirmek ve onları İran hukuk sistemine 
teslim etmek olmuştur.” Brian J. McCOY, "The International Court of Justice - United States 
v. Iran", Denver Journal of International Law and Policy, Volume 9 (1980), No 2, s. 280; 
Uluslararası alanda rehine krizini pazarlık konusu olarak ileri süren İran, aynı tutumu iç 
politikasında da izlemiştir. Kriz ortamında referanduma sunulan yeni Anayasa Taslağı, 
beraberinde gelen baskıların etkisiyle, %99 oy oranı ile kabul edilmiştir. ABRAHAMIAN, 
2008, s. 220. 
243 Judgement of 24 May 1980, paragraph 74. 
244 "Uluslararası Hukuka Aykırı Eylemlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğuna İlişkin Nihai 

Taslak Maddeler, United Nations A/RES/56/83", madde 11, 
http://www.lcil.cam.ac.uk/Media/ILCSR/A_56_83(e).pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012; Hakkı 
Hakan ERKİNER, Devletin Haksız Fiilden Kaynaklanan Uluslararası Sorumluluğu, On İki 
Levha Yayıncılık, İstanbul 2010, s. 145. 
245 Judgement of 24 May 1980, paragraph 93-94. 
246 "Dissenting Opinion of Judge Morozov", paragraph 8, http://www.icj-
cij.org/docket/files/64/6297.pdf, Erişim Tarihi: 15.05.2012. 

http://www.lcil.cam.ac.uk/Media/ILCSR/A_56_83(e).pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6297.pdf
http://www.icj-cij.org/docket/files/64/6297.pdf
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hukuki haklarını kaybettiğini ileri sürmüştür.
247

 Operasyonla ilgili üzerinde 

durulması gereken husus meşru savunma değildir. Bu gelişmenin, Divan’ın 

Esas Hakkındaki Kararı'nda ne ölçüde yer alması gerektiği, tartışmanın 

temel noktası olmalıdır. Kısaca değinmek gerekirse, Güvenlik Konseyi 

Kararı ve Divan’ın Geçici Tedbir Kararı bulunan bir konuda kuvvet 

kullanmak, daha ilk bakışta meşru savunma sınırları içerisinde yer 

almamaktadır.
248

 ABD’nin belirtilen eylemi sonucunda, ahlaki ve hukuki 

haklarını kaybettiğini ileri sürmek, yerinde bir yaklaşım değildir. 

Operasyonun, Esas Hakkında Karar'a yansıması gereken kısmı, uluslararası 

sorumluluğa etkisidir. Güvenlik Konseyi’nin almış olduğu Karar'da ve 

Divan’ın Geçici Tedbir Kararı'nda, ABD ile İran’ın, uyuşmazlığın çözümünü 

zorlaştıracak ve gerilimi artıracak eylemlerden kaçınmaları gerektiği yer 

alırken; ABD’nin kuvvet kullanma yoluna başvurması, İran’ın 

sorumluluğunun ve tazminat borcunun varlığını düzenleyen Karar'da, 

mutlaka göz önüne alınmalıdır. İlgili konu, ABD’nin başvurusunda yer 

almayabilir; ancak Geçici Tedbir Kararı'nı ihlal etmektedir. Divan’ın, 

Kararı'na aykırı bir eylemi, Esas Hakkındaki Karar'ı etkilemediği şeklinde 

yorumlaması, yargı yetkisi açısından eksik bir yaklaşımdır. Güvenlik 

Konseyi Kararlarının, Geçici Tedbir Kararı almayı engellemediğinin 

belirlendiği bu davada Divan, yargı yetkisini geniş yorumlamasına imkan 

tanıyan bir başka hususu değerlendirmemiştir. 

İçerisinde eksiklikler bulunmasına rağmen, Divan’ın, ABD’nin 

Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ile Konsolosluk Görevlileri Davası 

Hakkında verdiği Esas Hakkındaki Karar, birçok açıdan önem taşımaktadır. 

Söz konusu Karar, her ne kadar tartışmasız bir husus olsa da, diplomatik 

ayrıcalıkların, uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliğinin altını 

çizmiştir. Böylece, devletlerin 1961 Viyana Sözleşmesi’ne taraf olmadıkları 

durumlarda dahi, diplomatik ayrıcalıklara ilişkin kurallara uyulmasının 

gerektiği belirlenmiştir. Bir diğer önemli özellik ise, diplomatik 

ayrıcalıkların tesisi ve korunması açısından taraf devletlere getirilen 

                                                             
247 Dissenting Opinion of Judge Morozov, paragraph 5. 
248 Meşru savunma konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Sertaç Hami BAŞEREN, Uluslararası 
Hukukta Devletlerin Münferiden Kuvvet Kullanmalarının Sınırları, Ankara Üniversitesi 
Basımevi, Ankara 2003, s. 103-145; Güvenlik Konseyi’nin 457 sayılı Kararı’nda, taraf 
Devletlerin gerilimin artmasına neden olacak eylemlerde bulunmamaları hususunun yanında; 
devletlerin uluslararası ilişkilerinde diğer devletlerin toprak bütünlüğüne ya da siyasal 
bağımsızlığına karşı, BM amaçları ile bağdaşmayacak şekilde kuvvet kullanmaktan kaçınma 
yükümlülüğünün de altı çizilmiştir. 
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yükümlülüklerin ihlali halinde, uluslararası sorumluluğunun gündeme 

geleceğinin belirlenmesidir. Her ne kadar Karar'da, gönderen devlete ait 

yükümlülükler üzerinde durulmamış olsa da, aynı durumun bunlar için de 

geçerli olacağı tartışmasız bir husustur. Karar ile ilgili üzerinde durulması 

gereken son nokta, Davanın diplomasi uygulaması için önemidir. Devletler 

arasındaki ilişkilerde sıklıkla uyuşmazlıkların yaşanmasına neden olan 

diplomatik ayrıcalıkların, uluslararası yargıda konu edilmesi, ilerleyen 

zamanlarda yaşanması muhtemel sorunlarda yol gösterici nitelik 

taşımaktadır. Uyuşmazlıkların, diplomatik ilişkilerin kesilmesi ile 

sonuçlanması, Esas Hakkındaki Karar'da belirtilen hususların göz önüne 

alınmasıyla önlenebilecek duruma gelmiştir. 

Sonuç 

Diplomasinin günümüzde ulaştığı nokta, diplomatik ayrıcalıkların 

varlığını tartışmalı hale getirmiştir. Diplomasi uygulamasında zaman 

geçtikçe önemini artıran zirve diplomasisi kavramı, devlet başkanı, başbakan 

ve dışişleri bakanının faaliyet alanını genişletirken, diplomasi temsilcilerinin 

görev alanları daralmaktadır. Böylece, diplomatik ayrıcalıkların kısıtlanması 

gerektiği yönündeki görüş, kabul görmeye başlamıştır. Söz konusu görüşün 

etkinlik kazanmasındaki temel neden, zirve görüşmelerinin tüm dünya 

tarafından yakından takip edilmesi olarak gösterilebilir. Bu nedenle, 

uluslararası kamuoyunda diplomasi ilişkilerinin çoğunlukla genel yetkili 

organlar tarafından yürütüldüğü algısı yaygınlık kazanmaktadır. Ancak, 

zirve görüşmelerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması 

aşamalarının tümünde diplomasi temsilcileri etkin roller üstlenmektedir. 

Bunun yanında, yabancı devlet ülkesindeki misyonların görevlerinin, 

herhangi bir başka kurum aracılığıyla yürütülmesi mümkün 

gözükmemektedir. İlgili faaliyetlerin yerine getirildiği esnada, özellikle 

kabul eden devlette meydana gelen siyasi yapıdaki değişimler, o devlet 

ülkesinde bulunan misyonları kitleler için hedef haline getirmektedir. 

Günümüzde yaşanan birçok olayda elçilik binaları saldırılara maruz 

kalmakta ve diplomasi temsilcileri yaşamlarını yitirmektedir. Bu noktada, 

ABD’nin Tahran’daki Diplomasi Temsilcileri ile Konsolosluk Görevlileri 

Davası mevcut gelişmeleri değerlendirmede önemli bir kaynak niteliği 

taşımaktadır. 

Adı geçen Dava, her şeyden önce, dört yüz kırk dört gün süren 

uluslararası bir krizi konu edinmiştir. Sorunun çözümü aşamasında Divan, 
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hukuki açıdan gereklilik gösteren tüm adımları atmıştır. Her ne kadar İran’ın 

yargılama sürecine katılmaması ve gerek Geçici Tedbir Kararı'nda gerek 

Esas Hakkındaki Karar'da kabul edilen hususlar doğrultusunda harekete 

geçmemesi, Divan’ın uyuşmazlığın çözümünde etkisiz kaldığı izlenimini 

verse de; esas üzerinde durulması gereken nokta, Karar'ın uluslararası 

hukuka olan katkısıdır. 

Öncelikle Divan, uyuşmazlık ile ilgili Güvenlik Konseyi Kararlarının, 

Geçici Tedbir Kararı almaya engel teşkil etmediğini belirleyerek, yargı 

yetkisini olumlu bir şekilde genişletmiştir. Bunun yanında, diplomatik 

ayrıcalıkların uluslararası örf ve adet hukuku kuralı niteliğinin altını çizerek, 

söz konusu kavramın bağlayıcılığını Karar'ın birçok kısmında ifade etmiştir. 

Ancak, günümüz gelişmeleri açısından özellikle önemli nokta, kabul eden 

devletin yükümlülükleri ve söz konusu yükümlülüklerin ihlali halinde 

gündeme gelen uluslararası sorumluluğuna ilişkindir. Karar'da öngörüldüğü 

üzere, kabul eden devletin misyonu koruma ve misyona müdahale etmeme 

yükümlülüklerin ihlali dışında, diplomatik ayrıcalıkları ihlal eden eylemlerin 

kabul eden devlete isnadı durumunda da uluslararası sorumluluk gündeme 

gelmektedir. Özellikle günümüzde, uluslararası alanda sorun yaşanan 

devletlerin misyonlarına karşı gerçekleştirilen eylemlerde, kabul eden devlet 

yetkililerinin, Karar'da belirtildiği gibi, uyuşmazlığın tarafı niteliğinde 

davranış ve tutumlar içerisinde bulunmamaları gerekmektedir. Aksi takdirde, 

söz konusu eylemler kabul eden devlet yetkilileri tarafından 

gerçekleştirilmese bile, diplomatik ayrıcalıkları ihlal edenlerin, kabul eden 

devlet görevlisi olarak kabulü ve bu yolla uluslararası sorumluluğun tesisi 

mümkündür. 
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6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU ÇERÇEVESİNDE 

İFLÂSIN ERTELENMESİNİN, TARAF OLUNAN 

SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
*
 

“The Effects Of Postponement Of Bankruptcy On The Agreements In The 

Frame Of The Turkish Code Of Obligations No.6098” 

 

Hikmet Bilgin
**

 

 

ÖZET 

İflâsın ertelenmesi kurumu, bir sermaye şirketi yahut kooperatifin, 

borca batıklık sebebiyle iflâsının talep edilebildiği hâllerde, iflâsın açılarak 

tasfiye işlemlerinin başlatılmasının bir müddet ertelenmesi ve böylece iflâsın 

yıkıcı etkilerinin ortaya çıkmasının, erteleme süresi boyunca engellenmesi 

amacına hizmet eder. Bu çerçevede, iflâsı ertelenen sermaye şirketi yahut 

kooperatif bakımından, erteleme kararının verilmesiyle birlikte, birtakım etki 

ve sonuçların ortaya çıkacağı da söylenebilir. Bu etki ve sonuçlar, esasen 

takip hukuku alanında ortaya çıkmakla birlikte, maddî hukuk bakımından da 

söz konusu olabilmektedir.  

İşte bu çalışmada, iflâsın ertelenmesi hâlinin, borca batık şirketin taraf 

olduğu sözleşmeler üzerindeki etkisi incelenecek olup, bu bağlamda, 

öncelikle şirketin borca batık hâle gelmeden önce akdettiği sözleşmelerin, 

şirket hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilmesiyle birlikte, 6098 sayılı 

Türk Borçlar Kanunu çerçevesinde, akıbetinin ne olacağı değerlendirilecek; 

ardından ise, bu sözleşmelere ilişkin fesih, dönme, kendiliğinden sona erme, 

ifadan kaçınma gibi ihtimâller üzerinde durulacaktır.  

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir. 
** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı 
Araştırma Görevlisi (bilginhikmet@gmail.com). 

mailto:bilginhikmet@gmail.com
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Anahtar Kelimeler: İflâsın ertelenmesi, borca batıklık, sözleşme, 

aynen ifa, ifadan kaçınma, teminat, fesih, dönme. 

ABSTRACT 

Postponement of bankruptcy serves to the purpose of hindering the 

destructive results of bankruptcy during the postponement period, in case of 

the circumstances, in which the bankruptcy can be asked as a result of being 

deep into debt against a capital company or cooperative, by postponing the 

liquidation proceedings for a period of time. In this respect, it can be said 

that some results and effects would be arise with the decision of 

postponement for the capital company or cooperative. These effects and 

results can arise whether in the field of substantive law or enforcement and 

bankruptcy law or both. 

In this study, it will be analyzed that the effect of the case of 

postponement of bankruptcy on the agreements of the companies that are 

deep into debt. In this context, firstly the outcome of the agreements, which 

are made before being deep in debt, of the company will be interpreted in the 

frame of the Turkish Obligations Law; after that, the possibilities like 

avoidance or cancellation of the contracts, end of the contract per se, 

avoidance of fulfillment will be deliberated.  

Keywords: Postponement of bankruptcy, to be deep into debt, 

agreement, specific performance, avoidance of fulfillment, guarantee, 

cancellation of the contract, avoidance of the contract. 

§ 1. GENEL OLARAK 

İcra ve İflâs Kanunu’nun, iflâsın ertelenmesi hâlinin etkilerini 

düzenleyen 179/b maddesinde, iflâsın ertelenmesi kararının, borca batık 

durumdaki şirketin taraf olduğu sözleşmelere etkisinin ne olacağı hususu 

açıkça yer almamaktadır. Hâlbuki çeşitli kanunlarda, iflâsın sözleşmelere 

etkisi ile ilgili birçok sözleşme türüne ilişkin düzenlemeye yer verilmiş olup; 

iflâsın, akdî nitelikli hukukî ilişkilerin akıbetini nasıl etkileyeceği 

düzenlenmiştir. Örneğin, karşılıklı edimleri içeren sözleşmeler bakımından 

iflâsın etkisi için TBK m.98 (eBK m.82), bağışlama taahhüdü için TBK 

m.296 (eBK m.245), kefalet sözleşmesi için TBK m.585 (eBK m.486) ve 

bunun gibi birtakım kanunî düzenlemelere mevzuatımızda yer verilmiştir
1
. O 

                                                             
1 Seyithan DELİDUMAN, İflâsın Ertelenmesinin Etkileri, Kocaeli 2008, s.153 ve aynı 
yerdeki dn.327. 
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hâlde, iflâsın ertelenmesinin sözleşmelere etkisi ile ilgili genel olarak ne gibi 

değerlendirmelerde bulunulabilir? 

Her şeyden önce, iflâsın ertelenmesinin sözleşmelere etkisinden 

kastedilen, erteleme kararının taraflar arasındaki akdî ilişkiye maddî hukuk 

boyutuyla etki etmesidir. Çünkü, her ne kadar iflâsın ertelenmesi kurumunun 

etkileri, kural olarak maddî hukuka tezahür etmeyen – cebrî icra hukuku 

sınırları içinde kalan – bir niteliğe sahip olsa da, bu noktada, iflâsın 

ertelenmesinin sözleşmelere etkilerinden bahsederken, konuyu maddî hukuk 

boyutuyla ele almak gerekir. Zira iflâsın ertelenmesinin sözleşmeler üzerinde 

hiçbir etkisinin olmayacağı söylenemez. Öte yandan, iflâsın ertelenmesi, 

kural olarak maddî hukuka etkileri olmayan, daha ziyade sözleşmeyle 

bağlılık – pacta sund servanda – (ahde vefa) ilkelerinin geçerli olduğu ve 

hiçbir şekilde sermaye şirketi ya da kooperatifin akdetmiş olduğu 

sözleşmeleri yahut daha genel olarak, oluşturduğu hukukî ilişkileri yeniden 

şekillendirmeye, ortadan kaldırmaya, alacak ve borçların özüne doğrudan 

etki etmeye imkân vermeyen bir kurum olarak da görülebilir
2
. Çünkü iflâsın 

ertelenmesinde, şirketin içinde bulunduğu akdî nitelikli hukukî ilişkilerin sil 

baştan ele alınması, yeniden bağıtlanması, derhâl feshedilmesi gibi 

sözleşmelerin özüne ilişkin doğrudan etkilerden söz edilemez
3
. Yine bu 

bağlamda, iflâsın ertelenmesi kararı, borçlar hukuku alanında, örneğin takas, 

mahsup, mükellefiyetlerin indirilmesi, taahhütlerin bir kısmının azaltılması 

gibi konularda da hiçbir etkiye sahip değildir
4
. Nitekim iflâsın ertelenmesi 

hâli, ahde vefa ilkesinin mutlak surette uygulanmasıyla hakkaniyete aykırı 

sonuçların doğabileceği hâller arasında yer almadığı için, ancak yeniden 

yapılandırmaya ilişkin kurumlarda bu gibi önlemlere yer verilebilir ve 

                                                             
2 Ramazan SEYFİ, Sermaye Şirketlerinde İflâsın Ertelenmesi, Yayımlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi SBE, Kayseri 2007, s.300; Oğuz ATALAY, Borca Batıklık 
ve İflâsın Ertelenmesi, İzmir 2007, s.175; Ahmet TÜRK, Anonim Ortaklıkta Sermaye Kaybı 
ve Borca Batıklığın Hukukî Sonuçları, Ankara 1999, s.343; Selçuk ÖZTEK, İflâsın 
Ertelenmesi, İstanbul 2007, s.15 vd.; Muhammet ÖZEKES, “İflâsın Ertelenmesi”, Legal 
Hukuk Dergisi, Cilt 3 (2005), Sayı 33, s.3282; Timuçin MUŞUL, İflâsın Ertelenmesi, İstanbul 
2010, s.206; DELİDUMAN, 2008, s.153. 
3 SEYFİ, 2007, s.300; ana kural ahde vefa olduğu için, sözleşmenin kurulmasından sonra 
ortaya çıkan (iflâsın ertelenmesi gibi) yeni koşullar altında, borçlunun borcunu ifa etmesi ne 
ölçüde güçleşse de, borcun aynen ifası esastır, bkz. Ahmet KILIÇOĞLU, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, Genişletilmiş 15. Bası, Ankara 2012, s.250. 
4 Oğuz ATALAY, “İİK’da İflâs Hukukuna İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi”, Medeni 
Usul ve İcra-İflâs Hukukçuları Toplantısı IV içinde (Yayına Hazırlayan: Doç. Dr. Muhammet 
ÖZEKES), Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara 2006, s.273. 
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sözleşmeler üzerindeki bu türden etkiler, ancak konkordato veya uzlaşma 

yoluyla yeniden yapılandırma yollarında söz konusu olabilir
5
.  

Esasen iflâsın ertelenmesi tüm alacaklılar hakkında etkili olur ve 

erteleme ile ortaya çıkan sonuçlar (ve elbette takip yasağı), Kanun’da sayılan 

istisnalar dışında, tüm alacaklılar bakımından geçerlidir. Ancak daha 

önceden de belirtildiği gibi, iflâsın ertelenmesi, kural olarak maddî hukuk 

bakımından etkiler doğurmaz; yani alacaklıların cebrî icra yetkileri dışında 

kalan hakları üzerinde bir değişiklik meydana getirmez
6
΄

7
. Bu bağlamda 

iflâsın ertelenmesine karar veren hâkimin, şirketin hukukî ilişkilerini 

şekillendirmeye ve alacak ve borçların özüne doğrudan etki etmeye yetkisi 

yoktur
8
. Dolayısıyla iflâsın ertelenmesi kararının, mevcut sözleşmelerin 

özüne ilişkin doğrudan bir etkisi olmaz
9
 ve şirketin erteleme kararından önce 

yapılan sözleşmelerden doğan hak ve borçları devam eder
10

. Yani iflâsın 

ertelenmesinin etkileri takip hukuku sınırlarında kalır ve borçluya, borca 

batıklıktan kurtulup malî durumunu düzeltmek adına nefes aldırır. 

Alacaklının alacağından vazgeçmesi yahut sözleşmeyi borçlu lehine olacak 

şekilde yeniden düzenlemesi beklenemez. Nitekim bu bağlamda, iflâsın 

açılmasıyla son bulan adi ortaklık, hâsılat kirası, finansal kiralama gibi 

sözleşmeler erteleme kararından etkilenmediği gibi, diğer sözleşmelerin tâbi 

                                                             
5 Mustafa ÖZBEK, “Yapım Sözleşmesinde Yüklenicinin İflâsının Ertelenmesiyle Ortaya 
Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, Cilt 4, Sayı 
9, 2008, s.30. 
6 Evren KILIÇOĞLU, “İflâsın Ertelenmesinin Konkordato ve Uzlaşma Yoluyla Yeniden 
Yapılandırma Kurumları İle Karşılaştırılması”, Prof. Dr. Yavuz Alangoya İçin Armağan 
içinde, (Yayına Hazırlayan: Prof. Dr. Rona SEROZAN), Alkım Yayınevi, İstanbul 2007, 
s.467; ÖZBEK, 2008, s.30. 
7 “İflâsın ertelenmesi talebinin amacı gözetildiğinde, tedbirlerin işletmenin faaliyetini 
sürdürerek durumunu düzeltmesine engel olmaması gerekir. Ancak bu yön yasal sınırlar 
içerisinde değerlendirilmelidir. Mahkemece iflâsın ertelenmesi kararının yanında hacizlerin 
ve temliklerin kaldırılmasına, her türlü takibin tedbiren durdurulmasına karar verilmiştir. 
İİK’nın 179/b maddesine göre erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine 6183 Sayılı Kanuna 
göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz ve evvelce yapılmış takipler 
durur. Takiplerin durması takibin bulunduğu aşamada kalması anlamında olup hacizlerin ve 
temliklerin kaldırılması anılan yasa hükmüne aykırıdır.” (19. HD., 17.3.2005, 2004/10326 E., 
2005/2788 K.), bkz. MUŞUL, 2010, s.206, dn.15. 
8
 ÖZTEK, 2007, s.28 vd; KILIÇOĞLU, 2007, s.467. 

9 Bir görüşe göre iflâsın açılması hâlinde iptali istenebilecek bağışlama taahhüdü dahil olmak 
üzere borçlunun iyiniyetle yaptığı bütün sözleşmeler geçerli kabul edilmelidir, bkz. Fatma 
Özgül AKIN, Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflâslarının Ertelenmesi ve Uzlaşma Yolu 
ile Yeniden Yapılandırılmaları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi SBE, 
Ankara 2005, s.156. 
10

 Timuçin MUŞUL, İcra ve İflâs Hukuku, Ankara 2008, s.1061; MUŞUL, 2010, s.206. 
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olduğu hükümler de kural olarak erteleme nedeniyle değişikliğe 

uğramazlar
11

. 

Şu durumda, iflâsın ertelenmesi kararının, sermaye şirketi veya 

kooperatifin daha önce akdetmiş olduğu sözleşmelerin yeniden ele 

alınmasını yahut yeniden yapılandırılarak yeni şartlara uyarlanmasını 
gerektirmeyeceği söylenebilir. Çünkü iflâsın ertelenmesi kurumundan 

faydalanabilecek olan sermaye şirketleri ve kooperatifler tacir sıfatını 

taşıdıklarından dolayı, ticarî faaliyetlerinde basiretli davranmak ve 
sözleşmenin kurulmasından sonraki gelişmeleri öngörmek zorundadır

12
. Bu 

bağlamda, hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilen şirket lehine 

sözleşmeden doğan bazı yükümlülüklerin kaldırılması ya da aleyhine 
birtakım yükümlülüklerin artırılması söz konusu olamaz

13
. Çünkü, hakkında 

iflâsın ertelenmesi kararı verilen borçlu tacir, sonradan gelişen, şartların 

değişmesine yol açan ve kendi kusuruna dayanan borca batıklık olayına, 

esasen kendi kusuruyla sebep olduğu için,  özellikle borca batıklık hâlini 
gerekçe göstererek uyarlama talep edemez.  

Yine bu doğrultuda, erteleme kararı, şirketin taraf olduğu mevcut 

sözleşmelerin feshi, askıya alınması, iptali yahut geciktirici şarta bağlanması 
için başlı başına bir gerekçe olamaz

14
. Ancak bir görüşe göre

15
 hâkim, 

erteleme kararından önce yapılan sözleşmelerin, iyileştirme projesiyle 

bağdaşmayan hüküm ve sonuçlar doğuracağını takdir ederse, erteleme 
talebini reddederek şirketin iflâsına karar verebilmelidir. Bir başka deyişle, 

erteleme kararı vermek üzere iyileştirme projesinin inanılırlığı ve ciddiyetini 

inceleyen hâkimin, borca batık şirketin daha önce yapmış olduğu 

sözleşmelerin, iyileşmeye imkân tanımayacağı kanaatine varması 
durumunda erteleme talebini reddederek şirketin iflâsına karar verebileceği 

savunulmuştur. 

İflâsın ertelenmesi kararının, maddî hukuktan doğan hak ve borçlara ve 
akdî nitelikli hukukî ilişkilerin özüne, doğrudan ve kendiliğinden etki 

etmeyeceğini açıkladıktan sonra, iflâsın ertelenmesi hâlinin sözleşmelere 

                                                             
11TÜRK, 1999, s.343; Sümer ALTAY, Modern İflâs Hukuku Açısından Konkordato ve 
Yeniden Yapılanma Hukuku, Cilt 2, İstanbul 2005, s.1392. 
12 KILIÇOĞLU, 2012, s.254; sözleşme yapıldığı sırada, ileride bazı şartların değişebileceğini 

tahmin edebilen veya tahmin etmesi ve öngörmesi gereken kişiler, uyarlama talebinde 
bulunamazlar; bu konuda bkz. Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Düzeltilmiş 
12. Baskı, İstanbul 2010, s.441. 
13

 DELİDUMAN, 2008, s.153; ATALAY, 2006, s.273. 
14

 DELİDUMAN, 2008, s.154; Mahmut BİLGEN, İflâsın Ertelenmesi, Konkordato, Satış ve 
Paraların Paylaştırılması, Ankara 2008, s.160. 
15

 ÖZTEK, 2007, s.143; MUŞUL, 2008, s.1061; MUŞUL, 2010, s.206. 
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etkisi noktasında açık düzenlemelerin yokluğu nedeniyle, iflâsla ilgili 

getirilen münferit düzenlemelerin, iflâsın ertelenmesi hâlinde de kıyasen 

uygulanmasının mümkün olup olamayacağı üzerinde durmak gerekir. Bir 

başka ifadeyle, iflâsın sözleşmelere etkilerini düzenleyen çeşitli kanunlarda 
yer alan münferit düzenlemeler, o sözleşmeyle ilgili olarak iflâsın 

ertelenmesi kararının verilmesiyle birlikte kıyasen uygulama alanı bulabilir 

mi? 

Az önceki açıklamalarımızda, iflâsın ertelenmesinin maddî hukuk 

boyutuyla hukukî ilişkilerin özüne doğrudan etki edemeyeceğini ifade etmiş 

olsak da, iflâsın ertelenmesinin sözleşmelere mutlaka bir etkisinin olacağı 
veya olması gerektiği de ortadadır. Yani, borca batık şirketle ilgili bir dizi 

tedbiri içeren bir sürece girilmesi ve bu sürecin her an iflâsla sonuçlanma 

ihtimâli bulunması sebebiyle, şirketin taraf olduğu sözleşmelerin, şirketi 

borca batıklık hâlinden –dolayısıyla iflâstan – kurtarmak ve malî yönden 
iyileştirmek amacı doğrultusunda birtakım etkilere maruz kalacağını 

söylemek mümkündür
16

. Ancak bu etkilerin kapsam ve sınırlarının ne 

olacağının iyi belirlenmesi gerekir. Bu hususta, iflâsta olduğu gibi açık 
düzenlemelerin yer almaması karşısında, iflâsın ertelenmesi kurumunun 

amacı ve niteliği göz önüne alındığında, sözleşmelere etkisi noktasında 

iflâsla ilgili getirilen düzenlemelerin, bir ölçüde kıyasen uygulanması 

gerektiği söylenebilir. Ancak, iflâsın sözleşmelere etkilerine dair 
hükümlerden, iflâsın ertelenmesi kurumunun amacı ve nitelikleriyle 

bağdaşmayanların, iflâsın ertelenmesi bakımından aynen geçerli olmayacağı 

sonucuna varmak da mümkündür
17

. Dolayısıyla iflâs ile iflâsın ertelenmesi 
kavramlarının aralarındaki farkların iyi analiz edilerek, benzer hususlarda 

iflâsın ertelenmesinin amacı ve niteliği elverdiği ölçüde kıyas yoluna 

gidilmesi daha doğru bir çözüme ulaşılmasını sağlayacaktır
18

.    

İflâsın ertelenmesi ile ilgili genel olarak ortaya konan bu tespitlerden 

sonra, erteleme kararının sözleşmelere etkisi hususunda, çeşitli sözleşme 

tiplerinde ne gibi sonuçların ortaya çıkacağını incelemek için genel olarak 

karşılıklı edimleri ihtiva eden sözleşmeler ile bağışlama taahhüdü, vekâlet, 

kefalet, satım ve kira sözleşmeleri bakımından değerlendirmelerde 

bulunulacaktır.   

                                                             
16 SEYFİ, 2007, s.300; bir görüşe göre, iflâsı ertelenen şirketin borçlarının “geçici eksik borç” 
niteliğinde olduğu ileri sürülmektedir, bkz. Gökhan ANTALYA, Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, Cilt I, İstanbul 2012, s.27. 
17 SEYFİ, 2007, s.301. 
18 DELİDUMAN, 2008, s.154. 
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§ 2. İFLÂSIN ERTELENMESİNİN, BAZI SÖZLEŞME TÜRLERİ 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

I. İflâsın Ertelenmesinin, Genel Olarak Karşılıklı Edimleri 

İhtiva Eden (Snallagmatik) Sözleşmelere Etkisi 

Karşılıklı edimi ileride yerine getirmekle yükümlü olan taraf, önceki 

edim, yani kendisine borçlanılan edim muaccel olduğu zaman malî yönden 

aciz hâlinde bulunursa yahut borcunu ifada güçsüzlüğe düşerse, Kanun, daha 

önce ifa ile yükümlü olan diğer tarafa ifadan kaçınma hakkını tanımaktadır
19

 

(TBK m.98, eBK m.82). Bir başka ifadeyle, karşılıklı edimleri ihtiva eden 

bir sözleşmede taraflardan birinin ödemeden aciz hâline düşmesi ve özellikle 

iflâs veya aleyhindeki haczin sonuçsuz kalması durumunda, diğer tarafın 

hakkı tehlikeye maruz kalırsa, bu taraf, kendi alacağının ifası temin 

edilinceye kadar edimini ifadan kaçınabilir ve uygun bir süre içinde güvence 

verilmezse sözleşmeden dönebilir
20

. Dolayısıyla TBK m.98 (eBK m.82) 

hükmünün, iflâsı ertelenen borçlu tarafın ifa güçsüzlüğüne düşmesi hâlinde, 

sözleşmeden doğan borcunu önce ifa ile yükümlü olan karşı tarafı “ifadan 

kaçınma yetkisi” ile koruyan bir rol oynadığı söylenebilir
21

. 

Bu noktada, bir görüşe göre
22

, borca batıklık hâli karşı tarafın alacağını 

tehlikeye düşürdüğü ve iflâsın ertelenmesi bu tehlikeyi bertaraf etmediği 

için, borca batıklık sebebiyle iflâsın ertelenmesi kararının verilmiş olması 

durumunda, alacaklının alacağının ifasının tehlikeye düşmüş olduğu fiilî bir 

karine olarak kabul edilebilir ve bu durumda alacaklıların TBK m.98’deki 

yetkiyi kullanabilecekleri kabul edilebilir. Yine aynı yöndeki görüşe göre, 

TBK m.98’de belirtilen “ifa güçsüzlüğü” ifadesiyle kastedilenin, sadece 

teknik anlamda borç ödemeden aciz hâlini, yani borçların bir süreliğine 

                                                             
19 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 
7.Baskı, İstanbul 1993, s.834. 
20 ATALAY, 2007, s.176; ayrıca bkz. Andreas VON TUHR, Borçlar Hukukunun Umumi 
Kısmı (Çeviren: Cevat Edege), Cilt 1-2, Ankara 1983, s.529-530; Kemal OĞUZMAN/ Turgut 
ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 6. Basıdan 7. Tıpkı Bası, İstanbul 
2009, s.278-279; HATEMİ/GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, İstanbul 2011, 

s.233; Rona SEROZAN, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm Üçüncü Cilt, Gözden Geçirilip Genişletilmiş 5. Bası, İstanbul 2009, s.73; Haluk N. 
NOMER, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş 11. Bası, İstanbul 2012, 
s.229; EREN, 2010, s.956; KILIÇOĞLU, 2012, s.587. 
21 Safa REİSOĞLU, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Güncelleştirilmiş ve Genişletilmiş 22. 
Bası, İstanbul 2011, s.329; OĞUZMAN/ÖZ, 2009, s.279; SEROZAN, 2009, s.75-76. 
22 ATALAY, 2007, s.177; TÜRK, 1999, 145; ALTAY, 2005, s.1392. 
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ödenememesi, nakit sıkıntısı çekilmesi ya da kısa vadede borçları ödeme 

kabiliyetinden yoksunluk hâlini değil, aynı zamanda borca batıklık hâlini de 

kapsadığı ve bunun sonucu olarak borca batıklığın, iflâsın açılması sonucunu 

doğuran bir sebep olması gerekçesiyle, borca batık şirketle sözleşme 

akdeden karşı tarafın hak ettiği edimin tehlikeye düştüğü ortadadır
23

. 

Dolayısıyla, borca batık olması sebebiyle, hakkında iflâsın ertelenmesi kararı 

verilen bir sermaye şirketi yahut kooperatif ile sözleşme yapan taraf, TBK 

m.98 uyarınca, alacağının henüz muaccel olmadığı hâllerde
24

, “karşı tarafın 

ifada güçlüğe düşmesi sebebiyle kendi borcunun ifasından kaçınma ve 

ardından sözleşmeden dönme” hakkını kullanarak sözleşmenin özüne etki 

edebilmesi mümkündür.  

Aksi görüşteki Öztek ise, iflâsın ertelenmesi kurumu çerçevesinde hiçbir 

hükmün, borca batık sermaye şirketinin önceden akdetmiş olduğu 

sözleşmeleri ortadan kaldıran, şekillendiren yahut alacak ve borçların özünü 

değiştiren etkilere sahip olamayacağını belirterek, karşılıklı edimleri ihtiva 

eden bir sözleşmede taraflardan birinin, diğer tarafı teşkil eden sermaye 

şirketi hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verildiği gerekçesiyle dahi, TBK 

m.98 hükmünde öngörüldüğü şekilde bir fesih imkânından yararlanmasının 

mümkün olmadığını ifade etmiştir
25

. Çünkü iflâsın ertelenmesi kurumu 

şirketlerde devamlılığı sürdürme ve malî iyileşmeyi sağlama amacına hizmet 

ettiği için, iflâsın ertelenmesi kararı verilen şirketlerle karşılıklı sözleşme 

ilişkisi içine girecek olan kişilere, akdetmiş oldukları sözleşmelerden TBK 

m.98 uyarınca dönebilme yetkisinin tanınması hâlinde, iflâsın ertelenmesi 

kurumunun, demin sözü edilen kalıcı iyileştirme ve devamlılığı sürdürme 

amacının tehlikeye düşürülmesi söz konusu olacaktır
26

. Nitekim iflâsın 

ertelenmesi, sözleşmenin karşı tarafına sözleşmeyi fesih imkânı veren hâller 

                                                             
23 TÜRK, 1999, s.345; DELİDUMAN, 2008, s.172. 
24 Alacak muaccel olduğu takdirde sözleşme, TBK m.98 (eBK m.82) hükmüne göre değil, 
TBK m.125 (eBK m.106) hükmü gereğince feshedilebilir. Çünkü muaccel bir alacağın 
ödenmediği durumlarda, alacaklının tazminat isteme hakkı mevcutken, TBK m.98 (eBK 
m.82) doğrultusunda sözleşmeden dönülmesi hâlinde, zarar meydana gelmeyeceği için, 
tazminat isteme imkânı da bulunmayacaktır, bkz. REİSOĞLU, 2011, s.329; SEROZAN, 

2009, s.76; aynı yönde bkz. İlhan E. POSTACIOĞLU, İflâs Hukuku İlkeleri, Cilt I.İflâs, 
İstanbul 1978, s.159-160; Baki KURU, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, İstanbul 2004, s.1050; 
kaldı ki, TBK m.98’e göre ifadan kaçınan tarafın borcunu ifa etmemesi, kanunun kendisine 
bahşettiği bir yetkiye dayanmakta olup, borca aykırı bir davranış olarak değerlendirilemez, 
bkz. KILIÇOĞLU, 2012, s.586. 
25 ÖZTEK, 2007, s.15; aynı görüş için ayrıca bkz. ÖZBEK, 2008, s.33-34. 
26 ÖZTEK, 2007, s.15; ÖZBEK, 2008, s.33. 
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arasında da sayılmamış olup, TBK m.98’in bu durumda uygulanması iflâsın 

ertelenmesinin borçlu şirketin malî durumunun iyileştirilip ülke 

ekonomisindeki yerini koruyarak faaliyetine devam etmesi amacıyla da 

bağdaşmaz
27

.  

Kanımızca iflâsın ertelenmesi kararının karşılıklı edimleri ihtiva eden 

sözleşmelere etkisi olup olmayacağı değerlendirilirken, TBK m.98’de bahsi 

geçen ifa güçsüzlüğünden ne anlaşılması gerektiği ve bu ifa güçsüzlüğünün 

kapsamının ne olduğu iyi tartışılmalıdır. O hâlde öncelikle, karşılıklı 

edimleri ihtiva eden sözleşmenin tarafı olan borca batık sermaye şirketinin, 

alacaklılarını tatmin etmek için gerekli olan malî vasıtalardan yoksun kaldığı 

takdirde ifa güçsüzlüğüne düşmüş sayılacağının kabul edilmesi gerekir
28

. 

Ayrıca borcunu eda etmekten acze düşmüş olmanın yanı sıra, Kanun’da, 

özellikle iki hâlin varlığından bahsedilmiştir. Buna göre, iflâs ve semeresiz 

kalan haciz işlemi söz konusu olduğunda da, ifa güçsüzlüğünün varlığı kabul 

edileceğinden dolayı, hakkında başlatılan icra takibinin semeresiz kalmış 

olması yahut iflâsına karar verilmesi, bir sermaye şirketinin, edimini yerine 

getirmekten aciz olduğunun göstergesi sayılır. Ancak TBK m.98’in 

uygulama alanını, yalnızca iflâs ve semeresiz kalan haciz işlemi ile sınırlı 

tutmak anlamsızdır. Zira ifa güçsüzlüğü, başka şekillerle dahi ispat edilebilir 

ve başka birtakım hâllerin ortaya çıkması durumunda da, ifa güçsüzlüğünün 

varlığı kabul edilebilir
29

. Bu bağlamda, örneğin borçlu ödemelerini tatil 

etmiş, işleri bozulduğu için ticarî işletmesini kapatmış, keşide ettiği kambiyo 

senetleri için protesto çekilmiş ya da alacaklıları ile konkordato yapmak 

üzere icra mahkemesine başvurmuş ise, yine ifa güçsüzlüğü içinde 

sayılmalıdır
30

. Dolayısıyla, sayılan bu gibi hâllere nazaran daha ağır 

yaptırımları olan ve şirketin iflâsını gerektiren (doğrudan iflâs sebebi olan) 

borca batıklık hâli neticesinde iflâsının ertelenmesine karar verilen sermaye 

şirketinin içinde bulunduğu durumda da, TBK m.98 bağlamında ifa 

güçsüzlüğünün söz konusu olduğunun kabulü gerekmektedir. Nitekim, iflâsı 

                                                             
27 MUŞUL, 2010, s.207. 
28 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 1993, s.834; REİSOĞLU, 2011, s.329; 

KILIÇOĞLU, 2012, s. 586. 
29 İfa güçsüzlüğü aynı zamanda bir borç ödemeden aciz hâli olduğuna göre, aciz hâlinin 
varlığını yalnız iflâs ve sonuçsuz kalan haciz işlemiyle sınırlı tutmak, Kanun koyucunun 
amacıyla örtüşmeyecektir. Zira somut bir olayda aciz hâlinin gerçekleşip gerçekleşmediği 
sorunu, maddî hukuka ilişkin olup hâkimin takdirine bırakılmıştır, bkz. EREN, 2010, s.958. 
30 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 1993, s.835; SEROZAN, 2009, s.74; 
REİSOĞLU, 2011, s.330; KILIÇOĞLU, 2012, s. 586. 
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ertelenen sermaye şirketinin, erteleme süresi boyunca iyileştirilememesi ve 

borca batıklıktan kurtarılamaması söz konusu olduğu takdirde, her an 

erteleme kararının kaldırılarak iflâsına karar verilmesi mümkündür. Böyle 

bir tehlikenin, erteleme süresi boyunca devam ediyor olması, edim alacaklısı 

karşı taraf adına, TBK m.98’de zikredilen yetkilerin kullanılmasını 

gerektirecektir
31

.  

II. İflâsın Ertelenmesinin Bağışlama Taahhüdüne Etkisi 

Bağışlama taahhüdü, derhâl yerine getirilmesi gerekli olmayan 

bağışlama sözleşmesinden ibaret olup, bu sözleşmeden doğan borcun ifası, 

sözleşmenin kurulmasından sonraki bir zamana bırakılır; bir başka ifadeyle, 

bağışlama sözleşmesi, tek tarafa borç yükleyen, ivazsız ve rızai bir sözleşme 

olduğu için bağışlama konusu mamelek, sözleşme kurulduğu anda değil, 

daha sonraki bir zamanda bağışlanana temlik edilir
32

.  

Daha önce de bahsettiğimiz üzere, iflâsın ertelenmesi kararının borca 

batık sermaye şirketinin yapmış olduğu sözleşmeler üzerinde doğrudan bir 

etkisi kural olarak yoktur. Ancak, iflâsın ertelenmesi kararının bağışlama 

taahhüdüne etkisi konusunda doktrinde iki görüş mevcuttur. Azınlıkta kalan 

görüşe göre
33

, iflâsın ertelenmesi, ertelemenin sözleşmeler üzerinde etki 

etmeyeceği yönündeki genel kural doğrultusunda, bağışlama sözleşmesine 

hiçbir şekilde etki etmeyecek ve bundan dolayı, bağışlama taahhüdünden 

rücu veya bu taahhüdün iptalini gerektiren bir neden olarak kabul 

edilemeyecektir. Hâkim görüşe göre
34

 ise, iflâsın ertelenmesinin sözleşmeler 

üzerinde doğrudan bir etkisinin olmayacağı yönündeki genel kuralın bazı 

                                                             
31 Aksi görüşü savunan yazarlara göre ise, borca batıklık sebebiyle iflâsın ertelenmesi kararı 
verilmesi durumunda, karşı tarafın alacağının tehlikeye düştüğünden söz edilemez ve aciz 
hâli, borca batıklıkla birlikte ortaya çıkmadığı takdirde, alacaklının alacağının ödenmesi borca 
batıklık hâlinde dahi sağlanabilir, bkz. Selçuk ÖZTEK, “İflâsın Ertelenmesi”, Bankacılar 
Dergisi, Sayı 53 (2005), s.42; paralel yöndeki bir başka görüş, borca batıklığın, tek başına 
TBK m.98’deki yetkilerin kullanmasını gerektiren bir hâl teşkil etmediğini savunmaktadır, 
bkz. ÖZBEK, 2008, s.34 ve s.38. 
32 Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt I/1, 4. Bası, Ankara 1985, 
s.351; DELİDUMAN, 2008, s.167. 
33 ÖZTEK, 2007, s.16. 
34 Giroid tarafından ileri sürülen görüş için bkz. Oğuz ATALAY, “İflâsın Ertelenmesi”, 75. 
Yaş Günü İçin Prof. Dr. Baki Kuru Armağanı içinde (Yayına Hazırlayan: Hakan 
PEKCANITEZ), Türkiye Barolar Birliği Yayını, Ankara 2004, s.91, dn.190; Oğuz ATALAY, 
Anonim Şirketlerin İflâsı, İzmir 1996, s.139, dn.256; ATALAY, 2007, s.175, dn.633; diğer 
yazarlar için ayrıca bkz. DELİDUMAN, 2008, s.168, dn.372-373; ALTAY, 2005, s.1392; 
SEYFİ, 2007, s.305. 
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istisnaları vardır. Bu bağlamda, şirketin amacı dahilindeki bağışlama 

taahhüdünün, taahhüt edenin iflâsı durumunda iptal edilebileceğini öngören 

eBK m.245/II hükmünden hareketle, iflâsın ertelenmesi kararıyla birlikte 

bağışlama taahhüdünün geçersiz hâle gelmesi (TBK m.296/II’ye göre ise 

bağışlama taahhüdünden doğan ifa yükümlülüğünün ortadan kalkması) 

gerekir. Aksi takdirde, özellikle ivazsız bağışlamalarda şirket malvarlığının 

diğer alacaklılar zararına azalması söz konusu olur. Bu durumda, hakkında 

iflâsın ertelenmesine karar verilen borca batık şirketin daha önceden yapmış 

olduğu bağışlama taahhüdünden doğan ifa yükümlülüğü, TBK m.296/II 

(eBK m.245/II) uyarınca, borcunu edadan aczi belgelendiği gerekçesiyle 

ortadan kalkacaktır. Böylece iflâsın ertelenmesinin, bağışlama sözleşmesine 

genel kuralın aksine, doğrudan ve öze ilişkin etkisinin olduğu 

savunulabilecektir. 

İflâsın ertelenmesinin bağışlama taahhüdüne etkisinin doğrudan 

geçersizlik şeklinde ortaya çıktığını savunan bu görüşün yanı sıra, 

ertelemenin etkisinin geçersizlik olarak yansımayacağı, yani iflâsa ilişkin 

hükmün, kıyasen iflâsın ertelenmesi durumunda da uygulanmasına gerek 

olmadığı yönündeki görüşü savunan yazarlara
35

 göre ise, henüz iflâs 

açılmadığı için ertelemeden önce yapılan bağışlama taahhüdünden doğan ifa 

yükümlülüğünün devam etmesi gerekir. Çünkü iflâsın ertelenmesi kararının, 

borca batık şirketin malvarlığını (aktiflerini) muhafaza etmek amacıyla 

alınması karşısında, borçlu şirket tarafından bağışlama taahhüdünden doğan 

ifa yükümlülüğünün ortadan kalkması (eBK m.245/II’ye göre ise taahhüdün 

iptali veya geçersizliği) yerine, Kanun tarafından tanınan başka bir yetkinin 

kullanılması, yani TBK m.296/I, b.2 hükmü gereğince bağışlamadan rücu 

edilmesi yeterlidir. Zira borçlu şirketin rücu hakkını kullanabilmesi için 

TMK m.364 (eTMK m.315) hükmünde öngörüldüğü gibi fakirliğe düşecek 

olması şart olmadığından, malvarlığı durumu borca batık durumda olan 

borçlu şirketin TBK m.296/I, b.2’de öngörülen rücu hakkını kullanabilmesi 

gerekir. Ayrıca hükümde yer alan “malî durumu, sonradan sözün yerine 

getirilmesini kendisi için olağanüstü ağır kılacak ölçüde değişmek” 

tabirinden anlaşılması gereken hâl, borca batıklık sebebine dayanılarak iflâsı 

istenen şirketin iflâsının ertelenmesiyle somut bir şekilde ortaya çıkacaktır.  

                                                             
35 Bkz. ATALAY, 2007, s.175, dn.634; ATALAY, 2004, s.91, dn.192; ATALAY, 1996, 
s.139, dn.258’deki yazarlar; TÜRK, 1999, s.344; ÖZEKES, 2005, s.3282; DELİDUMAN, 
2008, s.169; SEYFİ, 2007, s.305. 
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Kanımızca iflâsın ertelenmesini iflâsla bir tutarak, iflâsa ilişkin TBK 

m.296/II hükmünün kıyasen iflâsın ertelenmesi hâlinde de doğrudan 

uygulanması gerektiği yönündeki görüşe katılmak mümkün değildir. Çünkü 

iflâsın ertelenmesini iflâsın açılmasıyla aynı seviyede etkilere bağlayarak 
borca batık şirketin, erteleme süresi sonunda iyileşmesi ihtimâlini tamamıyla 

göz ardı etmenin doğru olmadığı açıktır. Nitekim doktrinde çoğunlukla 

savunulan görüşe göre de, bağışlama taahhüdü, iflâsı istenen şirketin borca 
batıklıktan kurtulmasını önemli ölçüde güçleştirecek bir niteliğe sahip ise, bu 

durumda şirket, malî durumunun bağışlama taahhüdünün gereğinin yerine 

getirilmesine engel teşkil ettiği gerekçesiyle bağışlama sözünü geri alabilir 
ve onu ifadan kaçınabilir

36
. Böylece bağışlama taahhüdünden doğan ifa 

yükümlülüğünün, iflâs hâlinde ortadan kalkması yerine, erteleme süresi 

içinde malî durumunu düzeltmeye çalışan şirketin, bağışlama taahhüdünden 

rücu edebileceğini kabul etmek daha uygun olacaktır
37

.  

Son olarak, şayet bağışlama taahhüdünün konusunu oluşturan edim, 

şirketin borca batıklığı üzerinde önemli ölçüde etkiye sahip değilse yahut 

böyle bir etkisi olmasına rağmen bağışlamadan rücu imkânı 
kullanılmamışsa, bağışlama taahhüdü, erteleme süresi boyunca geçerli 

(askıda) kalmaya devam eder ve erteleme süresi sonunda şirket borca 

batıklıktan kurtulduğu takdirde yerine getirilir veya yerine getirilmesi talep 

edilebilir
38

. Aksi hâlde, yani borca batık şirket borca batıklıktan kurtulamaz 
ve iflâsının açılmasına karar verilirse, bu durumda, TBK m.296/II hükmünün 

şartları tam anlamıyla gerçekleşmiş olacağı için bağışlamanın iptaline karar 

verilir. 

III. İflâsın Ertelenmesinin Vekâlet Sözleşmesine Etkisi 

İş görme sözleşmelerinden olan vekâlet sözleşmesinde vekil, 

sözleşmeyle üstlendiği bir işin yürütülmesini ya da yerine getirilmesini 
borçlanarak müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun şekilde bir iş 

görmeyi yüklenir
39

.  

Vekâlet sözleşmesinin sona erme hâllerinden biri de iflâstır. Buna göre, 

aksi sözleşmeden veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça, vekilin veya 

                                                             
36 MUŞUL, 2008, s.1061. 
37 ATALAY, 2007, s.175; ATALAY, 2004, s.91; ATALAY, 1996, s.139; TÜRK, 1999, 
s.344; ÖZEKES, 2005, s.3282; İsmet SAYHAN, “Anonim Şirketlerde Aktiflerin Pasifleri 
Karşılayamamasının Sonucu Olarak İflâs ve İflâsın Ertelenmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku 
Dergisi, Cilt XXIII (2005), Sayı 1, s.116. 
38 DELİDUMAN, 2008, s.169; SEYFİ, 2007, s.306. 
39 Haluk TANDOĞAN, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Cilt II, 3.Bası, Ankara 1987, 
s.355 vd; DELİDUMAN, 2008, s.180. 
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müvekkilin iflâsı hâlinde vekâlet sözleşmesi son bulur (TBK m.513/I, eBK 

m.397/I). Bu son bulma, Kanun’dan dolayı ve kendiliğinden ortaya çıkmakta 

olup, iflâsın açılmasıyla taraflar arasındaki karşılıklı güven ilişkisinin 

sarsıldığı kabulünden kaynaklanan bir karineye dayanmaktadır
40

. Böylece, 

müvekkilin iflâsıyla sona eren vekâlet sözleşmesinde, vekil, geçici olarak işe 

devam etme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla (TBK m.513/II; eBK 

m.397/II) vekâletin sona erdiğini ileri sürerek vekillikten istifa edebilmeli ve 

TBK m.510’da bahsi geçen hakları talep edebilmelidir
41

. Vekilin iflâsı 

hâlinde ise, müvekkilin haklarının neler olduğu ve nasıl dermeyan edileceği 

TBK m.509’da düzenlenmiştir.  

Müvekkilin iflâsı hâlinde vekâlet sözleşmesi, taraflar arasındaki güven 

ilişkisinin iflâstan dolayı ortadan kalkması sebebiyle son bulduğuna göre, 

acaba hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilen müvekkil söz konusu 

olduğunda da aynı neticeye varılabilir mi? Kanımızca müvekkilin iflâsının 

ertelenmesi durumunda iflâsa bağlanan sona erme yaptırımının, kıyasen 

iflâsın ertelenmesine de uygulanması, müvekkilin haklarını vekile karşı 

korumamakta olup; iflâsın ertelenmesi hâlinde, vekil ile müvekkil arasındaki 

güven ilişkisinin, vekâleti ortadan kaldıracak ölçüde sarsılacağı yönündeki 

ön kabul isabetli değildir
42

. Çünkü iflâsın aksine, iflâsı ertelenen müvekkil 

şirket, takiplere karşı korumalı ve sermaye bakımından kontrol altında 

tutulmuş olacağından, iflâsın ertelenmesi süreciyle birlikte, müvekkilin 

vekile karşı olan borçlarını ifa edebilme gücünde eksilme söz konusu 

olmayacaktır. Dolayısıyla iki taraf arasındaki güven ilişkisinin 

zedelendiğinden bahisle müvekkilin iflâsının ertelenmesi durumunda dahi 

vekâlet sözleşmesinin sona ereceğini söylemek, Kanun koyucunun amacını 

aşan bir kıyasa sebep olarak, iflâsa nazaran daha kötü duruma düşmemesi 

gereken müvekkil açısından olumsuz sonuçlara sebebiyet verir. 

Vekilin iflâsı hâlinde de, vekâlet sözleşmesinin sona ermesi, taraflar 

arasındaki güven ilişkisinin iflâs nedeniyle sarsıldığı ve hatta ortadan 

kalktığı karinesine dayanmaktadır. Müflis vekilin, özen ve sadakat 

                                                             
40 Mustafa Alper GÜMÜŞ, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Cilt 2, İstanbul 2010, s.389; fakat 
bir görüşe göre, işin niteliğinin, sözleşmenin devamını gerekli kıldığı bazı hâllerde, özellikle 
ticarî işler ve bankacılık faaliyetleri bakımından, iflâsa rağmen vekâlet sözleşmesinin devam 
edeceği kabul edilebilir, bkz. GÜMÜŞ, 2010, s.391, dn.2221-2223 civarı. 
41 TANDOĞAN, 1987, s.670; Erdal, TERCAN, İflâsın Sözleşmelere Etkisi, Ankara 1996, 
s.270-271. 
42 SEYFİ, 2007, s.304. 
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yükümlülüklerini gereği gibi yerine getiremeyeceği gerekçesiyle iflâs, 

Kanun koyucu tarafından, sona erme sebebi olarak öngörülmüştür. Peki, 

iflâsa bağlanan bu yaptırımın ve TBK m.509’da sözü edildiği üzere 

müvekkile tanınan imkânların, iflâsın ertelenmesi durumunda da kıyasen 

uygulanması gerekir mi? 

Doktrinde birtakım yazarlar
43

 tarafından savunulan bir görüşe göre, 

iflâsın ertelenmesi kararı, vekâlet sözleşmesi gereği vekilin iktisap ettiği 

hakların müvekkile intikali konusunda TBK m.509 (eBK m.393) hükmü 

uyarınca bir etkiye sahip olacaktır. Bu görüşü savunan yazarlara göre, 

vekilin iflâsı hâlinde müvekkilin haklarını düzenleyen TBK m.509 hükmü, 

kıyasen, vekil hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilmesi hâlinde de 

uygulanmalıdır. Yani, TBK m.509/III uyarınca, vekilin iflâsı hâlinde 

müvekkil, vekilin kendi adına ve müvekkili hesabına iktisap ettiği menkul 

eşya (ve kıymetli evrak) hakkında istihkak iddiasında bulunabildiğine göre, 

iflâsın ertelenmesi kararı verilmesi durumunda da vekâlet sözleşmesinin 

sona erdiği kabul edilerek aynı kuralın uygulanması gerekir. Bir başka 

deyişle, vekilin, iflâsın ertelenmesi kararı verilmesinden önce vekâlet 

sözleşmesinin gereği olarak yaptığı iş ve işlemlerden dolayı kendi namına ve 

müvekkili hesabına iktisap ettiği haklar, müvekkile ait olmalıdır çünkü 

iflâsın ertelenmesi, alacaklıların hukukî durumunu iflâsın derhâl açılmasına 

kıyasla daha kötü duruma getirmemelidir ve TBK m.509 hükmünün, bu 

şekilde, kıyasen iflâsın ertelenmesi durumunda da uygulanması alacaklıların 

menfaatlerinin korunmasına yardım edecektir
44

. 

Aksi görüşteki diğer yazarlara
45

 göre ise, Kanun’da açıkça iflâstan söz 

edilmesi ve iflâsın ertelenmesi kararının iflâsın sonuçlarına engel olması 

nedeniyle, söz konusu hükmün geniş yorumlanmak suretiyle iflâsın 

ertelenmesi hâlinde de uygulanması yerinde değildir. Çünkü iflâsın 

ertelenmesi ile iflâs aynı seviyede hukukî yaptırımları bulunan kurumlar 

olmayıp, bunun yanı sıra, iflâsın ertelenmesinin, iflâsın sonuçlarını 

engellemeye yönelik amacının da görmezden gelinmemesi gerekmektedir. 

Kural olarak, iflâsın ertelenmesinin sözleşmelere etki etmediğini 

benimsediğimize göre, vekâlet sözleşmesi açısından da bu kuralın bir 

                                                             
43 Bkz. DELİDUMAN, 2008, s.181, dn.418’teki yazarlar. 
44 TÜRK, 1999, s.345; DELİDUMAN, 2008, s.182. 
45 ATALAY, 2007, s.176; ATALAY, 1996, s.139; ATALAY, 2004, s.92; SAYHAN, 2005, 
s.116; SEYFİ, 2007, s.305. 
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istisnasının olması gerektiğini söyleyebilmek için birtakım argümanlara 

ihtiyaç vardır. Örneğin iflâsın ertelenmesiyle birlikte taraflar arasındaki 

alacak-borç ilişkisindeki dengenin, bir taraf lehine ya da aleyhine aşırı 

derecede bozulması yahut taraflardan birisinin sözleşmeden doğan 

alacaklarına kavuşamama tehlikesinin yüksek olması gibi nedenlerin 

bulunması gerekir. Hâlbuki iflâsa nazaran iflâsı ertelenen vekil karşısında, 

alacaklı müvekkilin haklarını korumayı gerektirecek derecede ağır bir 

hukukî durum (yani iflâs) ortaya çıkmamış ve tasfiye başlamamıştır. 

Dolayısıyla kanımızca, vekâlet sözleşmesinde, vekilin iflâsı hâlinde, alacaklı 

müvekkile tanınan ve TBK m.509/III’te yer alan istihkak ileri sürebilme 

hakkının, iflâsın ertelenmesi durumunda da kıyasen var olduğunu söylemek, 

iflâs ile iflâsın ertelenmesi kurumunu eşit seviyede görmek ve ikisini de aynı 

hukukî sonuçlara bağlamak olacaktır ki, bu, zorlama bir yorum olarak iflâsı 

ertelenen şirketi, iflâsla gireceği hukukî durumdan daha iyi ve korumalı bir 

pozisyona sokmayacaktır. Hâliyle iflâsın ertelenmesinden beklenen 

menfaatlerin gerçekleşmesi de o denli zorlaşacaktır. Bu gerekçelerle, 

özellikle TBK m.509/III açısından, iflâsın ertelenmesi hâliyle iflâsı bir 

tutmamak gerektiği düşünülmektedir. 

IV. İflâsın Ertelenmesinin Kefalet Sözleşmesine Etkisi 

1. Genel Olarak 

TBK m.581’e göre, “Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, 

borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu 

olmayı üstlendiği sözleşmedir”. Bir başka deyişle kefalet, borçlunun borcunu 

ödememesi hâlinde kefilin, bu borçtan şahsen sorumlu olmayı alacaklıya 

taahhüt ettiği ve dolayısıyla tek tarafa borç yükleyen nitelikte bir sözleşme 

tipidir. Bu sözleşmede kefilin borcu fer’i bir borç olup, asıl borcun varlığına 

ve geçerliliğine bağlıdır; ayrıca kefaletin adi veya müteselsil olması onun 

fer’i mahiyetini değiştirmez
46

.  

Kefalet sözleşmesinin fer’i ve talî mahiyetinden dolayı, alacaklı, ancak 

asıl borçlunun borcunu ödemekte aczi veya onun aleyhinde yapılacak 

takiplerin çok masraflı ve zor olması hâllerinde adi kefile 

başvurabileceğinden, bu gibi hâllerin haricinde kendisine başvurulan kefil, 

öncelikle asıl borçluya karşı takip yapılması def’ini (tartışma def’i / peşin 

                                                             
46 TANDOĞAN, 1987, s.694. 
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dava def’i) ileri sürebilir
47

. Ancak bazı hâllerde kefilin, tartışma def’ini ileri 

sürememesi söz konusu olabilmektedir. Kefilin, tartışma def’ini ileri 

süremeyeceği hâllerden birisi de, borçlunun iflâs etmesiyle ortaya çıkar. 

TBK m.585/I (eBK m.486/I) hükmüne göre, adi kefalette kefilin borç ile 

sorumlu olabilmesi ve alacaklının adi kefile başvurabilmesi, ancak kefalet 

sözleşmesinden sonra borçlunun iflâs etmesi veya borçlu aleyhine yapılan 

takiplerin semeresiz kalması ya da borçlu aleyhine Türkiye’de takip 

yapılamaması şartına bağlıdır. Borçlunun iflâs etmesi hâlinde ise, alacaklı, 

alacağını borçlunun iflâs masasına kaydettirmek ve borçlunun iflâs ettiğini 

kefile haber vermekle yükümlüdür
48

 (TBK m.594/II; eBK m.502/II). 

Nitekim alacaklının, kefile doğrudan doğruya başvurabilmesi için alacağının 

muaccel olması
49

 ve borçlu hakkında iflâsın açılmasına karar verilmiş olması 

yeterlidir
50

 (TBK m.590). Ayrıca kefilin kendisinin iflâs etmesi durumunda 

ise, müflisin kefil olduğu borçlar, vadeleri gelmese bile kefilin iflâs masasına 

kaydolunur
51

 (İİK m.202). 

O hâlde, iflâs durumunda kefalet sözleşmesinin ne şekilde 

etkileneceğine dair Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan ilgili düzenlemelerin, 

iflâsın ertelenmesi söz konusu olduğunda da kıyasen uygulanabilmesi 

mümkün müdür? Doktrinde
52

 ve Yargıtay
53

 kararlarında, iflâsın 

                                                             
47 TANDOĞAN, 1987, s.762. 
48 Bu yükümlerin yerine getirilmemesi hâlinde, alacaklı için, kefilin uğradığı zararı tazmin 
borcu doğar, zira TBK m.594/II, TBK m.112 hükmünün özel bir uygulaması niteliğindedir, 
bkz. GÜMÜŞ, 2010, s.637-638. 
49Borçlunun iflâsı hâlinde, kefilden, vadesi gelmemiş (müeccel) alacaklar talep olunamayıp, 
kefil, vadenin dolması (muacceliyet) şartıyla takip edilebilir, bkz. Şakir BALCI, İflâsın 

Ertelenmesi, İzmir 2007, s.344-345. 
50

 Hakan PEKCANITEZ, “İflâsın Ertelenmesi”, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 79 (2005), Sayı 
2, s.354. 
51 Bu konuya ileride değinilecektir. 
52

 Sanlı BAŞ, “İflâsın Ertelenmesi ve Adi Konkordatonun Borçlunun Kefillerine Etkisi”, 
İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 82 (2008), Sayı 1, s.103-104; PEKCANITEZ, 2005, s.353; 
ÖZTEK, 2007, s.122. 
53“…Mahkemece yasa hükmüne rağmen rehinli takiplerin durdurulmasına karar verilmesi 
usul ve yasaya aykırıdır. Mahkemece bu yönlerin gözetilmemesi isabetsiz olduğu gibi 

müteselsil kefillerin erteleme kapsamında olduğunun kabulü de yerinde görülmemiştir.” (19. 
HD., 08.07.2004, 2004/3011 E., 2004/8154 K.); “…İflâsın ertelenmesi kararının etkileri 
İİK’nun 179/b maddesinde düzenlenmiştir. Erteleme talebinde bulunan lehine müteselsil kefil 
olanların erteleme kararı sonucu verilen takip yasağından faydalanacağına ilişkin bir 
düzenleme mevcut bulunmadığından erteleme talebi müteselsil kefiller yönünden geçerli 
değildir. Mahkemece bu yönün gözetilmemesi isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir” (19. 
HD., 17.3.2005, 2004/11750 E., 2005/2789 K.), kararlar için bkz. BİLGEN, 2008, s.165. 
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ertelenmesinin, müteselsil kefil ve müşterek borçlulara herhangi bir etkisinin 

olmadığı kabul edilmektedir. Buna göre, alacaklının, borçlunun iflâsının 

ertelenmesinin istenmesi hâlinde, müteselsil kefil ve müşterek borçluya 

başvurarak alacağının tamamının ödenmesini istemesi mümkündür
54

. Bir 

başka deyişle, iflâsının ertelenmesine karar verilen şirketin alacaklıları, 

erteleme süresi içinde şirketin müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine karşı 

daha önceden başlamış olduğu takiplere devam edebilir ve alacağın tamamı 

için yine bu kişilere karşı yeni takiplere girişebilirler
55

. Ancak iflâsın 

ertelenmesinin adi kefiller bakımından etkisi tartışmalı olup, bu konuda açık 

düzenlenme bulunmadığından, yukarıdaki soruya cevap ararken asıl 

borçlunun ve kefilin iflâslarının ertelenmesi hâllerini ayrı ayrı incelemek 

gerekir. 

2. İflâsı Ertelenen Şirketin Asıl Borçlu Olduğu Hâllerde 

Alacaklının, borçlu şirketin bir sözleşmedeki edimini teminat altına 

almak için üçüncü bir kişiyle yaptığı adi kefalet sözleşmesinin, borçlu 

şirketin iflâsının ertelenmesine karar verilmesi durumunda nasıl etkileneceği 

sorusuna cevap bulabilmek için öncelikle TBK m.585 (eBK m.486) hükmü 

göz önüne alınmalı ve iflâs hakkındaki düzenlemenin iflâsın ertelenmesine 

de kıyasen uygulanabilme imkânı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu 

noktada hâkim görüşe göre
56

, TBK m.585/I (eBK m.486/I)’de yer alan ve 

borçlunun iflâsı hâlinde, adi kefile doğrudan başvurma imkânı tanıyan 

hüküm, kıyas yoluyla iflâsın ertelenmesi hâlinde de uygulanmalıdır. Yani, 

iflâsı ertelenen borçlu şirketin, asıl borçlu sıfatını taşıdığı bir sözleşmeden 

kaynaklanan borcu için, alacaklı, adi kefile doğrudan müracaat 

edebilmelidir. Çünkü iflâsın ertelenmesi hâlinin, iflâsın açılmasıyla eşit 

seviyede etkileri haiz bir kurum olarak görülemeyeceği gerekçesiyle, kaynak 

İsviçre Borçlar Kanunu’nun 495. maddesinde yer alan hükmün 

uygulanamayacağı görüşü, doktrinde önceleri kabul edilmiş idiyse de; daha 

sonra 1 Temmuz 1942 yılında yürürlüğe giren değişiklik sonucunda, 

konkordato ile iflâs eşit olarak düzenlendiğinden dolayı, bu durumda iflâsın 

ertelenmesi ile konkordatonun da eşit olarak değerlendirilmesi gerektiği 

                                                             
54

 BAŞ, 2008, s.104; PEKCANITEZ, 2005, s.353; BALCI, 2007, s.345. 
55

 MUŞUL, 2008, s.1062. 
56

 DELİDUMAN, 2008, s.164-165; TÜRK, 1999, s.344-345; PEKCANITEZ, 2005, s.354; 
ÖZTEK, 2007, s.122; ATALAY, 2007, s.176; MUŞUL, 2008, s.1062-1063; MUŞUL, 2010, 
s.209; BAŞ, 2008, s.105; SEYFİ, 2007, s.303. 
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görüşü kabul edilmiştir
57

. Zira iflâsın ertelenmesi hâlinde, konkordatoda 

olduğu gibi, alacaklının borçluya başvurması cebrî icra hukuku bağlamında 

engellenmektedir. Ayrıca alacaklıya bu şekilde doğrudan kefile müracaat 

etme hakkı tanınırsa, borca batık şirketin malî durumunun iyileştirilmesi 

bakımından önemli bir fırsat elde edilerek şirkete nefes alma imkânı verilmiş 

olur
58

. Ancak kefile doğrudan başvurabilme hakkının tanınması, TBK 

m.594/II’de öngörülen, borçlunun iflâs ettiğine dair bildirim 

yükümlülüğünün, “borçlunun iflâsının ertelendiği” şeklindeki bildirimle – 

kefile karşı – yerine getirilmesi şartıyla mümkündür
59

.  

Aksi yöndeki görüşü savunan bir yazara göre
60

 ise, iflâs hâlinde 

öngörülen ve kefile doğrudan başvurma imkânı tanıyan TBK m.585/I 

hükmünün, iflâsın ertelenmesi hâlinde de kıyasen uygulanması isabetli 

değildir. Çünkü iflâsın ertelenmesine neden olan borca batıklık hâli, şirketin 

her halükarda mutlaka ifa güçsüzlüğü içinde olduğunu göstermez. Nitekim 

konkordatonun aksine iflâsın ertelenmesinde, ifa güçsüzlüğüne yahut 

ödemelerin tatil edilmesine dayanılan bir süreç söz konusu olmadığı için, 

borçlunun ifa güçsüzlüğünde olduğu gerekçesiyle alacaklının kefile 

doğrudan başvurabilmesine imkân veren TBK m.585/I hükmü iflâsın 

ertelenmesi hâlinde uygulanamaz. 

Kanımızca hâkim görüşe katılmak gerekir. Çünkü iflâsı ertelenen 

şirketin bir sözleşmeden doğan borcu sebebiyle daha önceden takip başlatan 

alacaklıların, takibin semeresiz kalması olasılığı karşısında alacaklarını tahsil 

edemeyerek zarara uğramalarının önüne geçmek ve ayrıca borçlu şirketin, 

iflâsın ertelenmesi süreci içinde malî durumunun iyileştirilmesi için önemli 

bir fırsat yaratmak adına alacaklılara, doğrudan adi kefillere başvurma 

imkânı tanınması hem alacaklılar hem de borçlu şirket için olumlu etkiler 

yaratacaktır
61

. Ayrıca iflâsı ertelenen asıl borçlu aleyhine yapılan icra 

takiplerinin durması ve yeni takip yapılamaması karşısında, alacaklıların 

doğrudan kefile başvurmaları, kefaletin teminat işlevinin ortadan kalkmasını 

da önleyecektir. Bu noktada iflâs ile iflâsın ertelenmesi kurumlarının eşit 

seviyede tutulamayacağından bahisle, borca batıklık hâlinin ifa 

                                                             
57 BAŞ, 2008, s.104; PEKCANITEZ, 2005, s.354. 
58 TÜRK, 1999, s.344. 
59 TÜRK, 1999, s.345; DELİDUMAN, 2008, s.165. 
60 Bkz. ATALAY, 2007, s.176, dn.639’daki yazar; TÜRK, 1999, s.344, dn.209’daki yazar; 
DELİDUMAN, 2008, s.165, dn.355’teki yazar. 
61 DELİDUMAN, 2008, s.165. 
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güçsüzlüğüne karine teşkil edemeyeceği görüşünü savunan ve dolayısıyla 

kefalete ilişkin TBK m.585/I hükmünün, iflâsın ertelenmesi hâlinde kıyasen 

uygulanamayacağını söyleyen aksi yöndeki yazarın
62

 dayanakları, kanımızca 

yeterli gözükmemektedir. 

3. İflâsı Ertelenen Şirketin Kefil Olduğu Hâllerde 

Kefalet sözleşmesinde kefilin iflâs ettiği hâller bakımından, İİK 

m.202’de yer alan düzenlemeye göre “müflisin kefil olduğu borçlar vadeleri 

gelmese bile masaya zimmet olarak kaydolunur.” Bu noktada kefaletin 

türünün bir önemi bulunmayıp, hem adi kefalette hem de müteselsil kefalette 
müflisin kefil olduğu borçlar masaya girecektir

63
. Bunun sebebi ise, iflâsın 

açılmasıyla birlikte müflisin bütün borçlarının muaccel hâle gelmesine 

ilişkin kuraldır (İİK m.195). Ancak İİK m.195’e göre, müflis kefilin iflâsıyla 
birlikte bütün borçlarının muaccel hâle geleceğine ilişkin kural, kefaletin illî, 

fer’i ve talî niteliğine uygun düşmemekte olup, asıl borçlu adeta aradan 

çıkarılarak, asıl borç muaccel olmadan, kefilin, kefalet sözleşmesinden 

doğan borcu muaccel hâle getirilmektedir. Böylelikle kefaletle temin edilmiş 
alacağın ödenmesi, müflis kefilin iflâs masasına sokularak güvence altına 

alınmak istenmiştir
64

. 

Kefilin iflâsı hâlinde kefalet sözleşmesine ilişkin ortaya çıkan etkiler 
bakımından yukarıda söylenenler, kefilin iflâsının ertelenmesi hâlinde ne 

ölçüde geçerli olabilir? Bu soruya cevap verebilmek için öncelikle İİK 

m.202’nin getiriliş amacına dikkat etmek gerekir. Kanunkoyucunun İİK 
m.202 hükmünü ihdas etmesindeki amaç, müflis kefilin iflâs masasına 

başvurabilmek için, asıl alacağın vadesinin gelmesinin beklenmesi hâlinde, 

alacaklının kefalet ile teminatlandırdığı alacağını, kısmen dahi olsa tahsil 

edememe tehlikesinin ortaya çıkmasını ve dolayısıyla kefaletin teminat olma 
özelliğinin anlamını yitirmesini önlemektir. Yani, kefilin iflâsının İİK m.202 

ile ayrıca düzenlenmiş olmasındaki amaç, bütün kefalet çeşitlerinde, 

alacaklının alacağını muaccel ve şarta bağlı olmayan bir alacak gibi müflis 
kefilin iflâs masasına kabul ettirmektir

65
. Oysa iflâsın ertelenmesi hâlinde, 

iflâsı ertelenen şirketin malvarlığı tasfiye edilmediği için, kefaletin teminat 

                                                             
62 Schmid’in görüşü için bkz. yuk. dn.60. 
63 Baki KURU, İcra ve İflâs Hukuku, Cilt III, Ankara 1993, s.2995; Baki KURU/ Ramazan 

ARSLAN/ Ejder YILMAZ, İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, 26. Baskı, Ankara 2012, s.537; 
DELİDUMAN, 2008, s.166. 
64 Ancak alacağının, vadesinde ödeneceğine inanan alacaklı, alacağını kefilin masasına 
yazdırmak zorunda değildir, bkz. Hakan PEKCANITEZ/ Oğuz ATALAY/ Meral 
SUNGURTEKİN ÖZKAN/ Muhammet ÖZEKES, İcra ve İflâs Hukuku, 9. Bası, Ankara 
2011, s.585. 
65 KURU, 1993, s.2994. 
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olma özelliği ortadan kalkmamakla birlikte, bilakis iflâsı ertelenen şirketin 

malvarlığı kontrol altında tutularak yasal koruma altına alındığı için kefaletin 

teminat fonksiyonu daha kuvvetli hâle gelmektedir
66

. Ayrıca iflâsın 

açılmasıyla müflisin bütün borçlarının muaccel hâle geleceğine ilişkin İİK 
m.195’te yer alan düzenleme, iflâsın ertelenmesinin maddî hukuk 

bağlamında sözleşmelerin özüne etki etmemesi yönündeki kurala da ters 

düşmektedir. Çünkü iflâsın ertelenmesi, iflâsı ertelenen borca batık şirketin 
bütün borçlarının muaccel hâle gelmesi sonucunu doğurmaz. Zira bu durum, 

şirketin erteleme süresi içinde borca batıklıktan kurtarılması ve malî 

durumunun düzeltilmesi için iyileştirme projesiyle uyumlu olarak alınması 
gereken tedbirler bakımından da tezat teşkil eder. Bu sebepten dolayı, İİK 

m.202’de yer alan düzenlemenin, iflâsın ertelenmesi hâlinde kıyasen 

uygulanması mümkün gözükmeyip, iflâsı ertelenen kefile başvurulabilmesi 

için, genel kural doğrultusunda vadenin beklenmesi ve öncelikle asıl 
borçluya gidilmesi gerekir

67
.  

İflâsı ertelenen şirketin müteselsil kefil olduğu durumda da, iflâsın 

ertelenmesi kurumunun amacı göz önüne alınarak, alacaklının doğrudan 
müteselsil kefile başvurma hakkının olduğu söylenemez

68
. Çünkü aksini 

düşündüğümüz zaman, kötü niyetli borçluların bir alacaklısı lehine 

müteselsil kefalet vererek diğer alacaklılarını zarara sokması mümkün 

olabilecektir. Hâlbuki iflâsı ertelenen borçlunun kendi borçları için takip 
yasağı olmasına rağmen, başkasının borcuna teminat olan kefaletten dolayı 

takip yolunun açılması, iflâsın ertelenmesi kurumuyla bağdaşmayan 

sonuçları ortaya çıkaracaktır
69

. 

V. İflâsın Ertelenmesinin Satım Sözleşmesine Etkisi 

1. Alıcının İflâsının Ertelenmesi Hâlinde 

Konuyu ele alırken tarafların, yapmış oldukları satım sözleşmesine, 

satıcının fesih ve geri alma hakkına ilişkin hüküm koyup koymadıklarına 

göre ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekir. O hâlde, öncelikle tarafların, 

satım sözleşmesine, iflâsın ertelenmesi söz konusu olduğu takdirde, 

sözleşmenin bundan nasıl etkileneceğine dair hüküm koymadıkları durumda 

sözleşmenin nasıl etkileneceğini inceleyelim.  

                                                             
66 DELİDUMAN, 2008, s.166. 
67 SEYFİ, 2007, s.304. 
68 Ancak bir görüşe göre, iflâsı ertelenen şirketin müteselsil kefil olduğu hâllerde, iflâsı 
ertelenen müteselsil kefile doğrudan doğruya müracaat edilmesinin önünde herhangi bir engel 
olmaması gerekir, bkz. SEYFİ, 2007, s.304. 
69 DELİDUMAN, 2008, s.167. 
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Taraflarca, sözleşmede iflâsın ertelenmesine ilişkin herhangi bir kayda 

yer verilmediği takdirde, taraflar sözleşmeden kaynaklanan edimlerini 

tümüyle ifa etmişlerse, alıcının iflâsının ertelenmesi sözleşmeye herhangi bir 

etkide bulunmayacaktır. Böyle bir durumda zaten taraflar, sözleşmeden 

doğan edim yükümlülüklerini tamamıyla yerine getirdikleri için ortada 

etkilenmesi düşünülen bir sözleşme dahi kalmayacaktır
70

. Ancak sözleşme, 

her iki tarafça henüz ifa edilmemiş iken alıcının iflâsının ertelenmesine karar 

verilmişse, bu durumda sözleşmenin akıbeti bakımından kayyımın, aynen 

ifaya karar verip vermeyeceği önem taşımaktadır.  

Eğer iflâsı ertelenen alıcı şirketi idare eden kayyım, satım konusu 

malın, erteleme süresi boyunca uygulanacak iyileştirme projesinin önceden 

öngörüldüğü şekilde gerçekleştirilmesi ve şirket faaliyetlerinin yürütülmesi 

bakımından önemli ve gerekli olduğuna kanaat getirirse, seçim hakkını 

sözleşmenin devamı yönünde aynen ifaya karar vererek kullanması uygun 

olur
71

. Bu durumda satıcının talebi üzerine, alıcı iflâsı ertelenen şirketin, 

sözleşmede kararlaştırılan satım bedelinin erteleme süresi sonunda 

ödeneceğine dair teminatı uygun bir süre içinde satıcıya vermesi gerekir
72

. 

İflâsı ertelenen alıcı şirket, bu teminatı vermediği takdirde, satıcı TBK m.98 

uyarınca hakkı tehlikeye düştüğü gerekçesiyle teminat yerine getirilinceye 

kadar kendi edimini yerine getirmekten kaçınabilir ve uygun bir sürede 

teminat gösterilmezse sözleşmeyi feshedebilir
73

. Ancak iflâsı ertelenen alıcı 

şirketi idare eden kayyım, satım konusu malın, erteleme süresi boyunca 

uygulanacak iyileştirme projesinin önceden öngörüldüğü şekilde 

gerçekleştirilmesi ve şirket faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından önemli ve 

gerekli olmadığı kanısına varırsa, aynen ifayı reddedip satıcıya gerekli 

teminatı vermek istemeyebilir ve satıcı bu durumda da sözleşmeyi TBK 

m.98 uyarınca feshedebilir
74

.  

Satıcı, satım sözleşmesinden doğan –teslim– borcunu kısmen veya 

tamamen yerine getirmiş olmakla beraber, iflâsı ertelenen alıcı şirket satım 

                                                             
70 SEYFİ, 2007, s.306; DELİDUMAN, 2008, s.170. 
71 SEYFİ, 2007, s.309; DELİDUMAN, 2008, s.172-173. 
72 KURU, 1993, s.2958; TERCAN, 1996, s.184. 
73 SEYFİ, 2007, s.309; KURU, 2004, s.1054; Olcay IŞIK,“Genel Olarak İflâsın Ertelenmesi 
Müessesesi ve Satım Sözleşmesi Üzerindeki Etkisi”, Banka ve Finans Hukuku Dergisi, Cilt 1 
(2012), Sayı 1, s.130; ayrıca bkz. yuk. dn.20 civarı. 
74 DELİDUMAN, 2008, s.173; PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN 
ÖZKAN/ÖZEKES, 2011, s.575-576. 
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bedelini henüz ödememişse yine bu noktada iflâsı ertelenen alıcı şirketin 

edimi aynen ifa edip etmeme konusunda seçim hakkının olduğu kabul 

edilmelidir. Çünkü eğer satım konusu malın, iflâsı ertelenen alıcı şirketin 

erteleme süresi içinde iyileştirme projesini tam anlamıyla gerçekleştirerek 

faaliyetlerini sürdürebilmesine ve malî durumunun düzeltilmesine katkı 

sağlayacak nitelikte olduğu kanaatine varılırsa iyileştirme gayesi 

doğrultusunda aynen ifa kabul edilerek satım bedeli ödenecektir; aksi 

takdirde, yani satım konusu malın, iflâsı ertelenen şirketin malî durumunun 

düzeltilmesine katkı sağlamayacağı ve iyileştirme projesinde öngörülen 

hedeflere ulaşılmasını güçleştireceği kanısına varılırsa aynen ifa reddedilerek 

satım konusu malın, satıcının sözleşmenin ifa edilmemesinden doğan 

tazminat hakkı saklı kalmak şartıyla satıcıya iade edilebileceğinin kabulü 

gerekir
75

.  

İflâsı ertelenen alıcı şirket, satım sözleşmesinden doğan satım bedelini 

kısmen veya tamamen ödemiş ancak satıcı henüz malı teslim etmemişse, bu 

durumda alıcının satım bedelini kısmen veya tamamen ödemiş olmasına göre 

ikili bir ayrım yapılması gerekir. Buna göre, iflâsı ertelenen alıcı, erteleme 

kararından önce malın bedelini tamamen ödemişse, bu durumda kayyımın 

aynen ifa noktasında bir seçim hakkının olmadığı kabul edilerek satıcıdan 

malın teslimini talep etmesi gerekir. Böyle bir durumda satıcı da iflâsı 

ertelenen alıcıya satım konusu malı teslim etmekle yükümlüdür
76

.  

Şayet iflâsı ertelenen alıcı şirket satım bedelini kısmen ödemişse, 

kayyımın aynen ifa için seçim hakkına sahip olduğu söylenebilir mi? Bu 

hususta daha önce de açıklandığı gibi, satım konusu malın, iflâsı ertelenen 

alıcı şirket için iyileştirme projesinin uygulanmasına katkı sağlama ve şirket 

faaliyetlerinin sürdürülmesine yardımcı olma vasfının var olup olmadığına 

bakılacaktır. Eğer satım konusu mal, bu konuda olumlu katkılar 

sağlamayarak şirkete ek malî yükler getirecek ve iyileştirme projesini 

sekteye uğratacak nitelikte bulunursa, kayyım, aynen ifayı reddederek daha 

önce yapılan kısmi ödemelerin iadesini sebepsiz zenginleşme hükümlerine 

göre satıcıdan talep edecektir ve satıcı da bu sebeple sözleşmeyi feshetme 

hakkına sahip olacaktır (TBK m.98)
77

. Ancak iflâsı ertelenen alıcı şirketin 

                                                             
75 SEYFİ, 2007, s.309-310; DELİDUMAN, 2008, s.174. 
76 TERCAN, 1996, s.189; SEYFİ, 2007, s.310; DELİDUMAN, 2008, s.175; nitekim satıcı, bu 
yönde bir ifa talebi beklemeksizin ve bu ifa talebi üzerine teminat isteme hakkına sahip 
olmaksızın malı teslim etmekle yükümlüdür, bkz. aynı yerdeki dn.402. 
77 DELİDUMAN, 2008, s.175-176; TERCAN, 1996, s.189. 
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kayyımında, satım konusu malın iyileştirme projesine katkı sağlayacağı ve 

malî durumun düzeltilmesinde olumlu sonuçlar doğuracağı yönünde kanaat 

hâsıl olursa, aynen ifaya karar verilerek kalan borcun ödenmesi gerekir. Bu 

durumda satıcı, aynen ifaya karar veren alıcıdan, satım bedelinin kalan 

kısmına ilişkin teminat gösterilmesini isteme hakkı vardır. Gerekli teminat 

gösterildiği takdirde satıcı satım konusu malı alıcıya teslim etmek 

zorundadır
78

. Son olarak belirtmek gerekir ki, satıcının satım konusu malı 

iflâsı ertelenen alıcı şirkete gönderdiği ve fakat alıcının eline geçmeyen ve 

de satım bedeli tamamen ödenmemiş olan mallar, alıcı veya kayyım 

tarafından malın bedeli tamamen ödenmedikçe veya ödeme yapıldığı 

takdirde alıcı şirketin malî durumunun tehlikede gireceği gerekçesiyle 

satıcıya uygun bir teminat verilmedikçe satım konusu mal satıcı tarafından 

geri istenebilmelidir
79

.  

İflâsın ertelenmesinin satım sözleşmesine etkisi ile ilgili olarak şimdiye 

kadar yapılan açıklamalar, taraflardan birisinin iflâsının ertelenmesi söz 

konusu olduğu durumda, satım sözleşmesinin bundan nasıl etkileneceğine 

dair sözleşmede hüküm bulunmayan hâllere ilişkin değerlendirmeleri 

içermekteydi. Taraflar arasında satım sözleşmesi akdedilirken sözleşmeye, 

alıcının iflâsının ertelenmesi nedeniyle temerrüde düşmesi hâlinde, satıcının 

sözleşmeyi fesih hakkının bulunduğuna dair kayıt konulduğu hâllerde ise, 

satıcı maddî hukuktan doğan fesih hakkını kullanarak sözleşmeyi 

feshedebilir
80

. Böyle bir durumda, iflâsı ertelenen alıcı şirketin, malı satıcıya 

iade etmesi gerekir. Ancak satım konusu mal, iyileştirme projesinin 

uygulanması ve malî durumun düzeltilmesi amacına uygun nitelikte 

görülürse, satıcı sözleşmeyi feshetmeyerek malın bedeli kadar iflâsı 

ertelenen alıcı şirketten alacaklı olur ve alıcının borcu da, teslim borcuna 

dönüşmeyip malın bedelinin ödenmesi şeklinde devam eder
81

. 

2. Satıcının İflâsının Ertelenmesi Hâlinde 

Satıcı şirket hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilmesinin alıcı ile 

akdedilen satım sözleşmesine etkisi, sözleşmede tarafların karşılıklı 
edimlerindeki ifa durumlarına göre değerlendirilmek gerekir.  

                                                             
78 TERCAN, 1996, s.189. 
79 SEYFİ, 2007, s.310-311. 
80 DELİDUMAN, 2008, s.176; taksitli satıma ilişkin açıklamalar için bkz. TERCAN, 1996, 
s.190. 
81 DELİDUMAN, 2008, s.176. 
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Bu çerçevede, satıcı hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilmeden 

önce alıcı, satım bedelinin tamamını satıcıya ödemiş, satıcı da satım konusu 

malı alıcıya teslim etmişse, sözleşme tam ifa ile sona ermiş olacağından, 

daha sonradan satıcının iflâsının ertelenmesine karar verilmiş olması, bu 
sözleşmeye etki etmez; zira ortada etki etmesi düşünülen bir sözleşme dahi 

kalmamıştır. 

Eğer taraflar, satım sözleşmesinden kaynaklanan edim yükümlülüklerini 
satıcının iflâsının ertelenmesine kadar henüz yerine getirmemişlerse, bu 

durumda iflâsı ertelenen satıcı şirketi idare eden kayyımın, edimi aynen ifa 

edip etmeme noktasında seçim hakkı olduğunun kabulü gerekir
82

. Bu 
bağlamda alıcı, iflâsı ertelenen şirketten, malın kendisine aynen teslim 

edileceği hususunda teminat göstermesini isteyebilir, teminat gösterilinceye 

kadar malı satım bedelini ödemekten kaçınabilir ve istenen bu teminatın 

uygun bir süre içinde gösterilmemesi durumunda sözleşmeyi TBK m.98 
uyarınca feshedebilir

83
. Dolayısıyla iflâsı ertelenen satıcı şirketi idare eden 

kayyım, satım sözleşmesinin iflâsın ertelenmesi doğrultusunda şirketin 

menfaatlerine uygun düştüğünü ve iyileşmeye katkı sağlayacağını, özellikle 
önemli nakit girişine vesile olacağını düşünürse, sözleşmenin aynen ifasına 

karar vererek satım konusu malı alıcıya teslim eder. Zira iflâsı ertelenen 

satıcı açısından gerekli olmayan ve yarar sağlamayan bir malın şirket 

bünyesinde tutulması yerine satılarak nakde çevrilmesi alacaklıların 
menfaatine olan bir durumdur

84
. Ancak eğer satım konusu mal, iyileştirme 

projesi için elde tutulması gereken, ikamesi imkânsız ve yüksek maliyetli bir 

mal ise, kayyım aynen ifanın reddine karar vererek malı teslim etmekten 
vazgeçer. Bu durumda alıcı TBK m.98’ye göre sözleşmeyi feshederek satım 

bedelinin önceden ödediği kısmının sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre 

iadesini talep edebilir
85

.  

                                                             
82 Bu noktada alıcının iflâsının ertelenmesi hâline ilişkin yukarıda yer verilen açıklamalara ve 
TBK m.98 hükmüne paralel olarak böyle bir değerlendirme yapıldığı söylenebilir, bkz. 
DELİDUMAN, 2008, s.178. 
83 KURU, 2004, s.1053; PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, 
2011, s.575; TERCAN, 1996, s.210; SEYFİ, 2007, s.311. 
84 SEYFİ, 2007, s.311. 
85 DELİDUMAN, 2008, s.178; KURU, 1993, 2956-2957; TERCAN, 1996, s.210; 
PEKCANITEZ/ ATALAY/ SUNGURTEKİN ÖZKAN/ ÖZEKES, 2011, s.575; yapılan bu 

açıklamalar taşınır satımına ilişkin sözleşmelerde geçerli olup taşınmaz satımında uygulama 
alanı bulamaz; ancak taşınmaz satım vaadi söz konusu olduğu durumlarda, taşınmazın alıcıya 
henüz devredilmediği zaman diliminde satıcı hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verilirse 
alıcı, aynı şekilde TBK m.98’ye göre iflâsı ertelenen şirketten teminat gösterilmesini 
isteyebilir ve uygun süre içinde bu teminat gösterilmezse sözleşmeyi feshedebilir, bkz. 
TERCAN, 1996, s..211-212; öte yandan satıcının iflâsının ertelenmesi, mülkiyeti muhafaza 
kaydıyla yapılan satım sözleşmesine etki etmez, yani iflâsı ertelenen şirketin kayyımı, yapılan 



 

 

741 

Alıcı satım bedelini kısmen ya da tamamen ödemişse, iflâsı ertelenen 

satıcı şirketi idare eden kayyım, teslim borcunu aynen ifa edip etmeme 

konusunda seçme hakkına sahip olup, sözleşme konusu malın niteliğine ve 

iyileştirme projesine sağlaması düşünülen katkıya göre bir karar verecektir. 

Bu durumda iflâsı ertelenen satıcı şirket sözleşmenin aynen ifasına karar 

verirse satım konusu malı alıcıya sözleşme gereği teslim etmelidir. Çünkü 

satım konusu malın bedeli satıcı ödenmiş olduğundan malvarlığı değerlerine 

dâhil olmuştur ve bu durum alacaklıların haklarına halel getirmez
86

. Bu 

bağlamda kayyımın bu seçim hakkını kötüye kullanmaması ve tercihini 

mümkün mertebe malın alıcıya teslimi ile sözleşmenin devamı yönünde 

yapması beklenir
87

. 

İflâsı ertelenen satıcı şirket, iflâsın ertelenmesinden önce yaptığı satım 

sözleşmesine göre, sözleşme konusu malı alıcıya teslim etmiş ve alıcı henüz 

satım bedelini satıcıya ödememişken iflâsın ertelenmesi söz konusu olmuşsa, 

satıcı şirketin alacağı muaccel olunca, kayyım tarafından alıcıya karşı tahsil 

yollarına gidilebilir ve alacak takip edilebilir
88

. Özellikle yüksek bedelli 

satım sözleşmelerinde, iflâsı ertelenen satıcı şirketin malî durumunun 

iyileştirilmesi adına aynen ifanın reddedilmemesi ve sözleşmenin devamı 

önem arz edecektir. 

Öte yandan, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yapıldığı ve fakat 

taşınmaz mülkiyetinin, tapuda tescil suretiyle henüz alıcıya devredilmediği 

hâllerde, satıcının iflâsının ertelenmesi ihtimâli söz konusu olursa, alıcının, 

satım bedelini ödeyip ödememesine göre ayrı irdeleme yapmak gerekir. Bu 

çerçevede alıcı, satıcının iflâsının ertelenmesinden önce satım bedelini 

ödemişse, satıcı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi çerçevesinde taşınmazın 

mülkiyetini alıcıya devretmek zorundadır. Ancak alıcı, henüz satım bedelini 

ödememişse, bu durumda TBK m.98’e göre satıcıdan, teminat göstermesini 

isteyebilir ve teminat gösterilmediği takdirde, sözleşmeden dönebilir. Bu 

noktada taşınmaz satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh edilmemişse, satım 

                                                                                                                                               
sözleşmeye uymak zorunda olup, alıcı taksitlerini düzenli ödediği müddetçe malın kendisine 
iadesini talep edemez, ancak alıcı taksitleri ödemekte gecikiyor veya temerrüde düşüyorsa, 
satıcı şirketin kayyımı, ancak bu hâlde sözleşmeyi feshederek malın, iflâsı ertelenen şirkete 

iadesini isteyebilir, bkz. PEKCANITEZ/ATALAY/SUNGURTEKİN ÖZKAN/ÖZEKES, 
2011, s.576-577; KURU, 2004, s.1056. 
86 SEYFİ, 2007, s.311-312. 
87 DELİDUMAN, 2008, s.179-180. 
88 DELİDUMAN, 2008, s.180; böyle bir durumda alıcı satım konusu malın bedelini herhangi 
bir teminat istemeksizin iflâsı ertelenen satıcı şirkete ödemekle yükümlüdür, bkz.  SEYFİ, 
2007, s.312. 
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bedelini ödemeyen alıcının, iflâsı ertelenen satıcıyı, sözleşmenin aynen 

ifasına zorlaması mümkün değildir
89

. 

VI. İflâsın Ertelenmesinin Kira Sözleşmesine Etkisi 

1. Genel Olarak 

Kira sözleşmesi, tarafların kira konusunun kullanımının belli bir bedel 

karşılığında devri hususunda anlaştığı ve niteliği gereği karşılıklı ve sürekli 

borç ilişkisi doğuran rızai bir sözleşme olduğu için sözleşme devam ederken 

taraflardan birisi hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verildiği takdirde, bu 

kararın kira sözleşmesine birtakım etkilerde bulunacağı açıktır. İflâsın 

ertelenmesi kararının kira sözleşmesine etkilerini incelerken, hakkında 

iflâsın ertelenmesi kararı verilen tarafın, kiracı ve kiralayan olması 

ihtimâllerine göre ayrı ayrı değerlendirme yapmak gerekir. 

2. İflâsı Ertelenen Şirketin Kiracı Olması Hâlinde 

Kiracı hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verildiği anda, kiralanan 

henüz kiracıya teslim edilmiş değilse, kiralayan taraf, kira bedeli için 

kendisine teminat verilinceye kadar kiralananı kiracıya teslim etmekten 

kaçınabilir. Kiralayanın talebi üzerine gereken teminat kiralayana 

verilmediği takdirde kiralayan kira sözleşmesini feshedebilir (TBK m.98)
90

. 

Ancak kiracı hakkında iflâsın ertelenmesi kararı verildiği sırada kiralanan, 

kiracıya teslim edilmiş durumda ise, o takdirde TBK m.98 hükmüne göre 

değil de, bu hususta özel düzenleme getiren TBK m.332 (eBK m.261) 

hükmüne göre bir değerlendirme yapılabilir mi? Bir başka anlatımla, TBK 

m.332’de yer alan “Kiracı, kiralananın tesliminden sonra iflâs ederse kiraya 

veren, işleyecek kira bedelleri için güvence verilmesini isteyebilir… 

kendisine güvence verilmezse kiraya veren, sözleşmeyi herhangi bir fesih 

bildirim süresine uymaksızın hemen feshedebilir” şeklindeki, kiracının iflâsı 

hâlinde kiralayan için fesih hakkı tanıyan bu hükmün, kiracının iflâsının 

ertelenmesi durumunda da kıyasen uygulanması mümkün müdür?  

Bir görüşe göre
91

, TBK m.332 hükmünün iflâsın ertelenmesi 

durumunda aynen uygulanması mümkün olmamalıdır. Çünkü sözü edilen 

                                                             
89 KURU, 2004, s.1053; satış vaadi sözleşmesi tapuya şerh verilmişse, alıcı, satım bedelini 
ödemek suretiyle, kayyımı aynen ifaya (taşınmaz mülkiyetinin nakline) zorlayabilir ve iflâsı 
ertelenen satıcı şirkete karşı ferağa icbar davası açabilir, bkz. aynı yerde s.1053-1054. 
90 KURU, 1993, s.2966; TERCAN, 1996, s.233. 
91 DELİDUMAN, 2008, s.156; SEYFİ, 2007, s.301-302. 
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hükümde kira sözleşmesinin ayakta tutulabilmesi için kiracının teminat 

göstermesi şartı öngörülmesi karşısında, borca batık bir şirketin birikmiş kira 

bedelleri için teminat göstermesini beklemek hayatın olağan gerçeklerine 

uygun düşmemektedir. Yine aynı görüşe göre, iyileştirme projesinin hayata 
geçirilmesi ve şirketin malî durumunun düzelmesi bakımından birtakım 

güçlüklere yol açacağı gerekçesiyle iflâsın ertelenmesinin kira sözleşmesini 

sona erdirici etkisinin olmayacağının kabulü gerekir. Dolayısıyla TBK 
m.332’de öngörülen teminat gösterme şartının ve kiralayana tanınan fesih 

yetkisinin söz konusu olamayacağı savunulmuştur.  

Kanımızca kira sözleşmesini sona erdirici etkisi bakımından, 
kiralayanın fesih hakkının elinden alınması gerektiği yönündeki görüş 

hakkaniyetle bağdaşmamaktadır. Zira iflâsı ertelenen kiracı şirket, basiretli 

bir tacir gibi hareket etmeyerek kira sözleşmesinden doğan borçlarını 

zamanında ödememiş ve aynı zamanda işlemiş ve işleyecek kiralar için 
teminat da verememiştir. İflâsın ertelenmesi sürecinden başarıyla çıkacağı ve 

iyileştirme projesi hedefine ulaşacağı henüz bilinmeyen bir şirketin birikmiş 

kira borçları sebebiyle kiralayan tarafı erteleme süresi boyunca bekletmek ve 
erteleme sürecinin iflâsla sonuçlanması durumunda alacağını tahsil etmek 

noktasında tehlikeye düşürmek adil olmayacaktır. Şu durumda, birikmiş kira 

borçları için temerrüde düşülmesi sebebiyle kira sözleşmesini feshetme 

yetkisinin bulunmadığını, bir diğer deyişle iflâsın ertelenmesinin kira 
sözleşmesini sona erdirici bir etkisinin olmayacağını kabul etmek, iflâsı 

ertelenen kiracı şirket lehine zorlama bir yorum olacaktır. Dolayısıyla iflâsı 

ertelenen kiracı şirket için teminat gösterme şartı yönünden TBK m.332’nin 
uygulanmaması gerektiği görüşü makul gözükmeyip, kiralayanın Kanun’dan 

doğan fesih yetkisinin bertaraf edilmemesi gerekir
92

.  

3. İflâsı Ertelenen Şirketin Kiralayan Olması Hâlinde 

Bir görüşe göre
93

, TBK m.332 (eBK m.261)’de yer alan ve kiracının 

iflâsı hâlinde kiralayana, sözleşmeyi fesih yetkisi tanıyan düzenleme, 

kiralayanın iflâsı hâlinde, kiracıya fesih yetkisi tanıyacak şekilde uygulama 

alanı bulmaz. Dolayısıyla kiralayanın iflâsı hâlinde, kira sözleşmesi iflâsa 

rağmen ayakta kalmaya devam edecek ve kiralayan sıfatı, iflâs eden şirketten 

iflâs idaresine intikal edecektir. Aksi yöndeki görüşe göre
94

 ise, kiralayanın 

                                                             
92 Bu arada, iflâsı ertelenen kiracı şirketin, faaliyetlerini yürütebilmesi için başka bir 
kiralananın daha uygun görülmesi durumunda kiracı ile kiralayanın, sözleşmeyi karşılıklı 
feshetmelerinin önünde de bir engel yoktur, bkz. DELİDUMAN, 2008, s.156; SEYFİ, 2007, 
s.302. 
93 TERCAN, 1996, s.243. 
94 POSTACIOĞLU, 1978, s.161-162. 
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iflâsı hâlinde kiracının, sözleşmeye devam etmek istemesi üzerine iflâs 

masası, kiraya devam edip etmeme hususunu, masa alacaklılarının 

menfaatine göre değerlendirme yetkisine sahiptir. Eğer iflâs idaresi, kira 

sözleşmesine devam etmek istemezse feshi ihbar edebilecek ve kiracının 

tazminat hakkı da, masaya kaydı gereken, garameye tâbi bir alacak olarak 

nitelendirilecektir
95

.  

Bu çerçevede, kiralayanın iflâsı hâlinde kira sözleşmesinin akıbetine 

ilişkin sözü edilen görüşler dikkate alındığında, iflâsın ertelenmesi 

bakımından ne söylenebilir?   

Deliduman’a göre
96

, kiralayanın iflâs etmesi durumunda kira 

sözleşmesinin aynen devam edeceği yönündeki görüş, iflâsın ertelenmesi 

bakımından da geçerli olmalıdır. Dolayısıyla iflâsın ertelenmesinde iflâs 

idaresinin yerine kayyım görevli olduğundan ve kayyımın vereceği rapor 

doğrultusunda, şirketin malî durumuna katkısı ve borca batıklığın 

giderilmesindeki işlevi de göz önünde tutulacağından, kiralanan şeyin 

kiracının kullanımına bırakılabilmesi ve sözleşmenin devam ettirilebilmesi 

gerekir. 

Kanımızca da, kiralayan için iflâsın ertelenmesine karar verilmesi, TBK 

m.332 hükmünün kıyasıyla, kiracıya tek başına kirayı feshetme yetkisi 

bahşetmemeli, esas itibariyle sözleşmeye aynen devam edilmesi prensibi 

benimsenmelidir. Çünkü kiracının iflâsının ertelenmesi hâlinde kiralayan 

aleyhine ortaya çıkması muhtemel sonuçlar burada kiracı bakımından hâsıl 

olmayacak ve kiracıya fesih yetkisi verilmesini gerektirecek ölçüde önemli 

gerekçeler ileri sürülemeyecektir. Dolayısıyla iflâsı ertelenen kiralayan, 

kayyımın iradesi de göz önünde tutularak sözleşmeye devam edilmesi 

yönünde seçim hakkına sahip kılınmalıdır
97

. 

 

 

 

                                                             
95 POSTACIOĞLU, 1978, s.162. 
96 DELİDUMAN, 2008, s.157. 
97 Bu çerçevede, iflâsı ertelenen borçlu şirketin kiralayan sıfatına sahip olduğu durumlarda, 
kiralanan şeyin iyileştirme projesindeki fonksiyonu ve malî durumun iyileştirilmesindeki rolü 
göz önüne alınarak kayyımın, sözleşmenin aynen ifasına yönelik seçme hakkının 
bulunduğunu kabul etmek gerekir, bkz. SEYFİ, 2007, s.302. 
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MÜSTAKBEL ALACAKLARIN TOPTAN DEVRİ
*
 

 

Nurcihan Dalcı
**

 

 

Giriş 

Alacağın devrine ilişkin hükümler BK md.183-194’te yer almaktadır. 

Bu maddelerin incelenmesi sonucunda ortaya çıkan unsurlar dikkate alınarak 

alacağın devri, “alacaklının bir borç ilişkisinden doğan alacağını borçlunun 

muvafakatine gerek olmadan bir sözleşmeye dayanarak üçüncü bir kişiye 

devretmesi
1
” şeklinde tanımlanabilir. Alacağın devri, taraflarını devreden 

(zedent), devralan (zessionar) ve borçlunun (debitor cessus) oluşturduğu üç 

köşeli bir hukuki işlemdir. Bir borç ilişkisinden doğan alacağı üçüncü bir 

kişiye devreden alacaklıya, devreden; bu alacağı devralan üçüncü kişiye 

devralan ve söz konusu borç ilişkisindeki borçluya da devredilen alacağın 

borçlusu (kısaca, borçlu) denmektedir. Bu üç köşeli hukuki ilişkiyi şematize 

edecek olursak: 

                                       

 

 

                                                             
* Bu makale hakem incelemesinden geçirilmiştir.  
** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi 
1 Ingeborg SCHWENZER, Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, Stämpfli, 
Bern 2009, s. 565; Eugen BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 
Schulthess, Zürich 1988, s. 536; Fikret EREN, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta, 

İstanbul 2010, s. 1176; Selâhattin Sulhi TEKİNAY/Sermet AKMAN/Haluk 

BURCUOĞLU/Atillâ ALTOP, Tekinay Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Filiz Kitabevi, 
İstanbul 1993, s. 240; M. Kemal OĞUZMAN/M. Turgut ÖZ,  Borçlar Hukuku, Genel 
Hükümler Cilt-2, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2012, s. 529-530; Ahmet M. KILIÇOĞLU, 

Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, Turhan Kitabevi, Ankara 2012, s. 770; Safa REİSOĞLU, 

Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta, İstanbul 2011, s. 458; Hüseyin HATEMİ/Emre 

GÖKYAYLA, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2011, s. 363. 
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                                             Asıl borç ilişkisi 

                    Alacaklı                                                  Borçlu 

                  (devreden) 

                         

                    

                      Devir sözleşmesi        Alacağın ifasını talep hakkı 

Üçüncü Kişi 
 (devralan) 

 

Alacağın temliki, hukuki niteliği itibariyle, devreden ile devralan 

arasında yapılan sözleşmeye dayalı bir tasarruf işlemidir
2
. Borçlunun ise bu 

sözleşmeye katılması veya muvafakat etmesi aranmaz.  

Alacaklının alacağını üçüncü bir kişiye devretmesi değişik amaçlardan 

kaynaklanabilir. İfa amacıyla, bağış amacıyla, tahsil amacıyla ve teminat 

amacıyla alacak devredilebilir. Alacağın teminat amaçlı devri sözleşmeleri 

uygulamada yaygın olarak görülmekte olup, pratik olması ve alacaklı için 

güvenli bir yol oluşturması nedeniyle, gerek bankacılık işlemlerinde gerekse 

tüketici kredilerinde, teminat işlemlerinin alacağın devri yoluyla yapılmasına 

neden olmaktadır
3
. Teminat amaçlı devir sözleşmelerinin çoğunluğu ise 

gelecekteki alacakları da kapsayan toptan devirler şeklinde yapılmaktadır. 

Toptan devir, mevcut veya müstakbel alacakların tamamının tek bir 

devir işlemi ile devredilmesidir
4
. Bu devir türünde alacaklar tek tek 

                                                             
2
Daniel GIRSBERGER, “Kommentar zu Art. 164-174 OR”, Basler Kommentar zum 

Schweizerischen Privatrecht, Obligationenrecht I (Art. 1-529) içinde, Honsell Heinrich/Vogt 
Nedim Peter/Wiegand Wolfgang (Hrsg), Helbing&Lichtenhahn, Basel/Genf/München 2007, 
Art. 164 N 16; SCHWENZER, 2009, s. 565; BUCHER, 1988, s. 536; EREN, 2010, s. 1180; 
OĞUZMAN/ÖZ, 2012, s. 533; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 1993, s. 

241, KILIÇOĞLU, 2012, s. 773; REİSOĞLU, 2011, s. 461; HATEMİ/GÖKYAYLA, 
2011, s. 365. 
3
Saibe OKTAY ÖZDEMİR, “Teminat Amaçlı Alacak Devri ve Toptan Temlik 

Sözleşmeleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, , Cilt 57 (1999), Sayı 1–2, s. 
266. 
4 Dieter ZOBL, “Das Sachenrecht, 2.Abteilung, 5.Teilband: Das Fahrnispfand, 
1.Unterreilband: Systematischer Teil und Art. 884 -887 ZGB”, Berner Kommentar zum 
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belirtilmeden devredilmekte, bütün var olan ve/veya doğacak alacaklar toplu 

olarak devredilmektedir. Ancak bu noktada belirtmek gerekir ki, kişinin 

üçüncü kişilere karşı ileride doğacak her türlü alacak hakkını başkasına 

devretmesi, kişilik hakkının ve ticari işlem ehliyeti ve özgürlüğünün ahlaka 

aykırı bir şekilde kısıtlanması anlamına geleceğinden, MK md.23/II’ye 

aykırı olacak şekilde kişinin iktisadi özgülüğünü yok eden bu tür toptan 

devir sözleşmeleri geçerli kabul edilemez
5
. Zira sahip olunacak bütün 

alacakların devri, kişinin iktisadi özgürlüğüne getirilmiş ahlâka aykırı bir 

sınırlama olarak görülmelidir
6
. İsviçre Federal mahkemesi

7
 de, toptan devir 

yoluyla temlik edenin ekonomik özgürlüğünün, kişilik hakkıyla 

bağdaşmayacak ölçüde sınırlandırılması ve aynı zamanda ahlâka aykırı 

sözleşmesel tasarrufta bulunmaları halinde, kişilik haklarının ihlal edildiğini 

kabul etmektedir. Toptan devrin geçerli olması için devre konu alacakları 

doğuran hukuki ilişkinin, o alacakların borçlusunun ve alacağın miktarının 

belirlenmiş veya belirlenebilir kılınarak bir sınırlandırmanın yapılmış olması 

gerekir
8
. Aksi takdirde konu ve zaman bakımından sınırlandırılmamış bir 

devir, MK md.23/II hükmü uyarınca ekonomik özgürlüğe saldırı teşkil 

edecektir. 

Alacağın toptan devrinin konusu yalnız borç ilişkisinin içerdiği alacak 

olup
9
, borç ilişkisinin kendisi değildir

10
. Alacaklının alacağını üçüncü şahsa 

                                                                                                                                               
Schweizerischen Privatrecht, Band IV içinde, Stämpfli, Bern 1982,  N. 1659; Peter REETZ, 
Die Sicherungszession von Forderungen, Schultess, Zürich 2006, s. 244; Thomas WEHRLI, 
Die vertragliche Abtretung von Forderungen, Stämpfli,  Bern 1993, s. 36; Thomas 
KLEYLING, Zesion-unter besonderer Berücksichtigung der Globalzession-und 
Forderungsverpfändung als Mittel zur Sicherung von Krediten, Schultess, Zürich 1980, s. 24; 

Peter HÄNSELER, Die Globalzession, Schultess, Zürich 1991, s. 20; Fahrettin ARAL, 

“Topyekün Temlik”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 42 (1991-1992), Sayı 
1–4, s. 96; OKTAY ÖZDEMİR, 1999, s. 287; Baki İlkay ENGİN, Alacağı Temlik Edenin 
Garanti Sorumluluğu, Seçkin, Ankara 2002,  s. 13; Şirin AYDINCIK,  “Bir İnançlı İşlem 
Türü Olarak Alacağın Teminat Amacıyla Temliki”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, , Cilt 64 (2006), Sayı 1, s. 146. 
5 SCHWENZER, 2009, s. 573; EREN, 2010, s. 1187; OKTAY ÖZDEMİR, 1999, s. 287. 
6 ZOBL, 1982, N. 1676; HÄNSELER, 1991, s.104; Beat OBERLIN, Die Globalzession in 
Theorie und Bankpraxis, Basel 1989. 
7 BGE 113 II 163, 165; 112 II 241, 243; 112 II 433, 436; 106 II 369, 377. 
8 BGE 113 II 165, GIRSBERGER, 2007, Art. 164 N 36. 
9 Ayni bir talep hakkı, niteliği itibariyle alacak hakkı olmadığı için alacağın temlikine konu 
olamayacaktır. Bağımlı yenilik doğuran haklar da alacak hakkından ayrı olarak temlik 
edilemez, (EREN, 2010, s. 1188). Ayrıca doktrinde, alacağı talep hakkının da alacaktan 
bağımsız olarak devredilemeyeceği savunulmaktadır, 
(TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 1993, s. 250). 
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devretmesi, artık borç ilişkisinin tarafı olmayacağı demek değildir. 

Devreden, alacağın devrine rağmen borç ilişkisinin, özellikle sözleşmenin 

aktif süjesi olarak alacaklı sıfatını korur ve bu ilişkiden doğan borçları varsa 

onlara bağlı kalmaya devam eder.  

Toptan devrin konusuna giren alacaklar, mevcut alacaklar, şarta veya 

süreye bağlı alacaklar ve müstakbel alacaklar olmak üzere üç başlık altında 

toplanabilir
11

. 

I. Önceden Devir (Vorausabtretung) 

Devredenin malvarlığında henüz mevcut olmayan müstakbel 

alacakların devredilmesi olarak ifade edebileceğimiz önceden devir, konusu 

itibariyle alışılmış devirden (mevcut alacakların devrinden) ayrılmaktadır. 

Zira bu devir türünde, devir anında henüz doğmamış alacaklar devre konu 

yapılmaktadır. Öğreti ve yargı kararlarında sadece mevcut alacakların değil, 

müstakbel alacakların da devredilebileceği kabul edilmektedir
12

.  Bu 

doğrultuda çalışmamızda öncelikle kavramsal açıdan müstakbel alacaklar 

üzerinde durulacak, daha sonra müstakbel alacakların devrinin etkisi ele 

alınacaktır. 

II. Müstakbel Alacaklar 

A. Genel Olarak 

Müstakbel alacak (Künftige Forderung) kavramı MK md.881 ve BK 

md.582’de sadece ismen yer almaktadır. Bunlar dışında müstakbel alacağın 

kanuni bir tanımı yapılmamıştır. 

Müstakbel alacaklar öğretide başlıca ikiye ayrılmaktadır. Devir anında 

mevcut bir hukukî ilişkiye dayanan alacaklar ve devir anında hiçbir temeli 

olmayan alacaklar
13

. İkinci grup müstakbel alacaklara dar anlamda 

müstakbel alacaklar veya ümit edilen alacaklar da denmektedir. Henüz 

                                                                                                                                               
10 EREN,  2010, s. 1186. 
11 Bu çalışmada sadece toptan devre konu müstakbel alacaklar ele alınmış olup, toptan devrin 
hukuki niteliği, unsurları ve toptan devirle ilgili diğer hususlar inceleme konusu 

yapılmamıştır.  
12 Bkz. dipnot 18’de sayılan yazarlar. 
13

 KLEYLING, 1980, s. 72; HÄNSELER, 1991, s. 35; ZOBL, 1982, N. 1570; 
OĞUZMAN/ÖZ, 2012, s. 540; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 1993, s. 
248; ENGİN, 2002,  s. 27; OKTAY ÖZDEMİR, 1999, s. 285; AYDINCIK, 2006, s. 158; 
Gökhan ANTALYA, “Gelecekteki Hakta Tasarruf”,  Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına 
Armağan, İstanbul 2003,  s. 545-546. 
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kiraya verilmeyen bir dairenin ileride kiralanmasından doğacak alacak hakkı 

gibi
14

. İlk grup yani devir anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanan 

müstakbel alacaklara ise, devir anında mevcut bir kira sözleşmesinden 

doğacak kira alacağı, satıcının taşınmaz satış vaadine dayanarak, gelecekte 

satım sözleşmesinin kurulmasıyla birlikte doğacak semen alacağı, önalım 

veya geri alım anlaşmasına dayanılarak, ilerde alım, önalım veya geri alım 

hakkının kullanılmasıyla birlikte kurulacak satım ilişkisinden doğacak 

alacaklar
15

, örnek verilebilir
16

. Erteleyici şarta ve erteleyici süreye bağlı 

alacaklar ise, bu iki grup alacaktan ayrı tutulmaktadır. Bu görüşe göre
17

, 

erteleyici şarta ve süreye bağlı alacakların doğumu, tarafların iradi olarak 

kararlaştırdıkları gelecekteki bir olaya bağlı olduğu halde; devir anında 

mevcut bir borç ilişkisinden veya devir anında mevcut olmayan bir borç 

ilişkisinden kaynaklanan müstakbel alacakların doğumu kanunen bulunması 

gereken bir unsurun gerçekleşmesine bağlıdır. Bir diğer anlatımla, erteleyici 

şarta ve süreye bağlı alacakların doğumunun ileriye bırakılması tarafların 

iradesine dayandığı halde, diğer müstakbel alacakların doğumunun gelecekte 

gerçekleşmesi kanuni bir zorunluluğa dayanmaktadır. Erteleyici süreye bağlı 

alacakların erteleyici şarta bağlı alacaklardan ayrıldığı nokta ise, erteleyici 

sürelerde alacağın doğumunun bağlandığı gelecekteki olayın 

gerçekleşeceğinin kesin olmasıdır.  

Erteleyici şarta bağlı alacak, şartın gerçekleşmesi ile erteleyici süreye 

bağlı alacak, sürenin bitmesiyle muaccel olurken; diğer müstakbel alacaklar, 

alacağın doğmasıyla muaccel olmaktadır. 

                                                             
14 Flavio LARDELLI,  Die Einreden des Schuldners bei der Zession, Schultess, Zürich 2008, 

s. 91; ENGİN, 2002,  s. 27. 
15BK md.239 ile yeni bir hüküm ihdas edilmiştir. Bu hükme göre, “Aksine anlaşma 
olmadıkça, sözleşmeden doğan önalım, alım ve geri alım hakları devredilemez, ancak miras 
yoluyla geçer. Bu hakların devredilebileceği sözleşmeyle kararlaştırılmışsa, devir işlemi 
hakkın kurulması için öngörülen şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz”. Bu nedenle kural 
olarak sözleşmeden doğan alım, önalım ve geri alım haklarından doğan alacaklar, alacağın 
devrine konu yapılamayacaktır. Ancak taraflar bu hakların başkasına devredileceğini 
kararlaştırmışsa bu alacaklar devre konu yapılabilecektir. Bu durumda da taşınmazlarla ilgili 
alım ve geri alım haklarının kurulması resmi yazılı geçerlilik şartına tabi olduğundan (BK 

md.237/II) bununla ilgili alacak hakkının devri de aynı şekilde yapılacaktır. Taşınmazla ilgili 
önalım hakkının kurulması ise yazılı geçerlilik şartına tabi olduğundan (BK md.237/III)  
bununla ilgili alacak hakkının devri de yazılı şekilde yapılacaktır. 
16 Halûk N NOMER, Beklenen Haklar Üzerindeki Tasarrufların Hukukî Sonuçları, Beta, 
İstanbul 2002, s. 108. 
17 HÄNSELER,  1991, s. 37-39. 
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Devir anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan yani ikinci gruba 

giren müstakbel alacakların geçerli bir şekilde devir sözleşmesine konu 

edilip edilemeyeceği öğretide tartışmalıdır.  Büyük çoğunlukla bu tür 

müstakbel alacakların devir edilebileceği kabul edilmektedir
18

. 

 Devir anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan alacakların devir 

edilebileceğini kabul eden yazarlar, önceden tasarruf görüşüne 

dayanmaktadırlar. Henüz mevcut olmayan bir hak üzerinde tasarruf 

işleminin yapılabilmesi anlamına gelen önceden tasarruf (Vorausverfügung) 

görüşü, öğretide, tasarruf işleminin yapıldığı an ile hükümlerini doğuracağı 

anın birbirinden ayrılması gerektiği ve tasarruf işlemlerinde bu iki anın 

birlikte bulunmasının zorunlu olmadığı belirtilerek açıklanmaktadır
19

. Buna 

göre, tasarruf işlemin tanımında yer alan hakka doğrudan etki ederek hak 

üzerinde değişiklik yaratma özelliği, tasarruf işleminin yapıldığı anda 

sonucunu göstereceği şeklinde değil (yani zamana ilişkin değil), başka bir 

işleme gerek olmaksızın hukuki değişikliğin (mesela hak devrinin) etkisini 

doğuracağı şeklinde anlaşılmalıdır. Buna göre, müstakbel bir alacak hakkı 

üzerinde önceden tasarruf, alacağın doğumuyla birlikte hükümlerini 

doğuracaktır
20

.  

Devir anında mevcut bir hukuki temele dayanan müstakbel alacakların 

devrine bir engel olmadığı ise dar anlamda müstakbel alacakların devrini 

kabul etmeyen azınlık görüş taraflarınca dahi kabul edilmektedir.  

Yargıtay’da müstakbel alacaklar bakımından böyle bir ayrım 

yapmadan, ileride doğması muhtemel alacakların devre konu olabileceğini 

kabul etmektedir
21

. 

                                                             
18 BGE 112 II 243; 95 III 9, 12; 84 II 355; SCHWENZER, 2009, s. 571; GIRSBERGER, 

2007, Art. 164 N 36; Karl LARENZ, Lehrbuch des Schuldrechts, Band I, Allgemeiner Teil, 
Beck, München 1979, §34 III, s. 472; LARDELLI, 2008, s. 91; KLEYLING, 1980, s. 72; 
WEHRLI, 1993, s. 38 vd.; TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 1993, s. 248; 
EREN, 2010, s. 1187; ARAL, 1991-1992, s. 116; OKTAY ÖZDEMİR, 1999, s. 285; 
ENGİN, 2002, s. 28. Aksi görüş için bkz. OĞUZMAN/ÖZ, 2012, s.541-542. Yazarlar bu 

durumda temlikin yapıldığı an tasarruf işleminin konusunun bulunmaması sebebiyle geçersiz 
kalacağını kabul etmekte ve ancak alacağın tahvil yoluyla temlik vaadi sayılarak ayakta 
tutulabileceğini ifade etmektedirler. 
19 HÄNSELER, 1991, s. 54; ARAL, 1991-1992, s. 116; ENGİN, 2002, s. 28. 
20 HÄNSELER, 1991, s. 52; ARAL, 1991-1992, s. 116. 
21 Yargıtay 14.HD, 31.1.2002 tarih ve E.276, K.549; Yargıtay 14.HD 5.11.2002 tarih ve 
E.6474, K.7366; Yargıtay 19.HD, 5.7.2002 tarih ve E.2001/7487, K.2002/5343; Yargıtay 
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Müstakbel alacakların devri ile ilgili tartışmalı olan bir diğer husus ise, 

müstakbel alacakların belirliliği ile ilgilidir. Zira müstakbel alacakların devir 

edilebilmesi, belirli olmaları halinde mümkündür.  

B. Müstakbel Alacakların Belirliliği Problemi 

Toptan devrin konusunu oluşturan müstakbel alacakların yeterince 

belirli olup olmadığı uygulamada problem yaratan konulardan biridir. Zira 

bir tasarruf işlemi olarak alacağın devrinin konusunun belirli olması 
gerekmektedir. Federal Mahkemeye göre

22
 müstakbel alacağın devrinde, 

devre konu olan alacak, devir anında (önceden devir sözleşmesinin 

kurulduğu anda) borçlunun şahsı, hukuki sebebi ve miktarı (içeriği) 
açısından belirli veya en azından belirlenebilir olmalıdır. Devir anında, 

devre konu edilen alacağın belirli olması veya en azından belirlenebilir olma 

esası doktrin tarafından da benimsenmiş bulunmaktadır
23

.  

Peki söz konusu belirlilik şartı ne zaman gerçekleşmelidir?  

 Devir sözleşmesinin gerçekleştiği an mı? 

 Alacağın doğduğu an mı? 

 Alacağın ileri sürüldüğü an mı? 

Federal Mahkemenin içtihadı, müstakbel alacağın devrinin geçerli 

olması için, alacağın doğduğu anda belirli olmasını yeterli görmektedir
24

. 

Doktrinde hâkim görüş
25

 de bu yöndedir. Bu doğrultuda, önceden devir 
anında devre konu müstakbel alacakların en azından belirlenebilir olması 

gerekirken, alacağın doğduğu anda alacağın borçlusu, hukuki sebebi ve 

içeriği açısından belirli olması gerekir. 

                                                                                                                                               
13.HD, 21.11.2003 tarih ve E.7598, K.14028; Yargıtay 4.HD, 8.12.1976 tarih ve E.2040, 
K.10645, www.kazanci.com , (11.09.2012). 
22 BGE 113 II 163 vd; 112 II 243; 95 III 12; 94 II 280; 88 II 21;85 I 30; 84 II 355, 366; 82 II 
48;  75 III 111; 61 II 331; 57 II 537, 539. 
23 GIRSBERGER, 2007, Art. 164 N 36; ZOBL, 1982,  N. 1570; WEHRLI, 1993, s. 38 vd.; 

HÄNSELER, 1991, s. 85 vd.; REETZ, 2006, s. 253 vd; OBERLIN, 1989, s. 101; 
LARDELLI, 2008, s. 92; ENGİN, 2002, s. 29; AYDINCIK, 2006, s. 159; EREN, 2010, s. 
1187; OKTAY ÖZDEMİR, 1999, s. 285. 
24 BGE 113 II 163 vd. 
25 ZOBL, 1982, N. 1570; GIRSBERGER, 2007, Art. 164 N 41; REETZ, 2006, s. 254; 
HÄNSELER, 1991, s. 88 vd.; WEHRLI, 1993, s. 43 vd.; OBERLIN, 1989, s. 101-102; 
ARAL, 1991-1992, s. 115; ENGİN, 2002, s. 33. 
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Bucher ve Wiegand
26

 bu görüşe karşı çıkmakta ve müstakbel 

alacakların devrinin geçerli olması için devre konu alacağın, doğduğu anda 

değil; devir anında belirli olmasının gerektiğini ileri sürmektedirler. 

Gerekçeleri ise, kanunda genel bir biçimde düzenlenmemiş olmakla beraber, 
eşya hukukunda geçerli olan belirlilik prensibi gereğince ayni haklar ancak 

belirli, muayyen bir eşya üzerinde kurulabilir; ayni hak durumunda 

değişiklik meydana getirecek tasarruf işlemlerinin konusunun belirli, 
muayyen olması gerekir.  

Bu görüşe göre, eşya hukukunda geçerli olan hukuki güvenlik ve 

aleniyet prensiplerinin, alacaklar açısından önemsiz olduğu söylenemez. Bu 
nedenle, belirlilik ilkesinin eşya hukuku dışında kalan diğer hakların 

intikalinde de, dolayısıyla alacağın devrinde de geçerli olması gerekir
27

. Bir 

tasarruf işlemi olan devrin geçerliliği, bu işleme konu olan alacağın, devir 

anında belirli olmasına bağlıdır, alacağın doğduğu veya ileri sürüldüğü anda 
belirli olması yeterli değildir

28
. 

Bu konuda sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek için eşya hukukuna 

hâkim olan belirlilik ve aleniyet prensiplerinin, alacağın devrine uygulanıp 
uygulanamayacağı meselesi incelenmelidir. Bu nedenle aşağıda öncelikle 

eşya hukukuna hâkim olan belirlilik ve aleniyet prensipleri ile bu prensipler 

arasındaki bağlantı incelenecek ve bu prensiplerin alacağın devrine 

uygulanıp uygulanamayacağı sorusuna cevap aranacaktır.  

C. Eşya Hukukuna İlişkin Belirlilik ve Aleniyet Prensipleri 

1) Belirlilik Prensibi (Spezialitätsprinzip) 

Belirlilik prensibine göre, ayni haklar ancak mevcut ve ferden 

belirlenmiş olan şeyler üzerinde kurulabilirler
29

. Bu bakımdan türü ile belli 

fakat ferden belirlenmemiş şey ayni hak konusu olamaz. Eşya topluluğu ile 

hukuki tümlükler ise, ancak borçlar hukuku işlemlerine konu olabilirler
30

. 

                                                             
26

BUCHER, 1988, s. 544; Wolfgang WIEGAND, “Kreditsicherung und Rechtsdogmatik”, 
Berner Festgabe zum Schweizerischen Juristentag, Bern und Stuttgart 1979, s. 289 vd. 
27 WIEGAND, 1979, s. 289. 
28 BUCHER, 1988, s. 543-544. 
29 ZOBL, 1982, N. 1571; HÄNSELER, 1991, s. 59; OBERLIN, 1989, s. 105-106; A. Lâle 

SİRMEN, Eşya Hukuku Dersleri, Savaş Kitabevi, Ankara 1995, s. 30; Mehmet 

ÜNAL/Veysel BAŞPINAR, Şeklî Eşya Hukuku, Yetkin, Ankara 2007, s. 92; M. Kemal 

OĞUZMAN/Özer SELİÇİ/Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, 
İstanbul 2009, s. 22; Jale AKİPEK, Türk Eşya Hukuku, C.I, Zilyetlik ve Tapu Sicili, Ankara 
1972, s. 125. 
30 OBERLIN, 1989, s. 106; ARAL, 1991-1992, s. 112; SİRMEN, 1995, s. 30-31. 
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2) Aleniyet Prensibi (Publizitätsprinzip) 

Aleniyet prensibi, bir şey üzerinde mevcut olan ayni hakkın herkes 

tarafından anlaşılabilecek bir görüntü şekline bürünmesidir
31

. Bu prensip 

gereği, aynî hakların kurulması, devri veya ortadan kalkması da üçüncü 

şahıslar tarafından anlaşılabilecek bir şekilde olmalıdır.  

Ayni haklar herkesin uymakla yükümlü olduğu mutlak haklardandır. 

Ayni haklara uymakla yükümlü olan üçüncü kişiler, aleniyet prensibi 

sayesinde ayni hakların varlığını ve sahibinin kim olduğunu öğrenebilirler
32

.  

Ayni haklarda gerekli olan bu aleniyet, taşınırlarda zilyetlik aracılığıyla 

gerçekleşir (MK md.763). Taşınmazlar üzerindeki ayni hakları üçüncü 

kişilere tanıtma görevini kanun koyucu, zilyetlik yerine tapu siciline 

vermiştir (MK md.997). Böylelikle taşınmazlarda aleniyet, tapu sicilindeki 

tescillerle sağlanmaktadır. Bu bakımdan zilyetlik taşınırlar için ne ise tapu 

sicili de taşınmazlar için odur
33

. Bunun sonucu olarak ayni haklar, ona 

aleniyet kazandıracak vasıtalara başvurmaksızın kazanılamaz ve 

kurulamaz
34

. 

3) Belirlilik ve Aleniyet Prensipleri Arasındaki İlişki 

Yukarıda da açıklamış olduğumuz gibi, aleniyet prensibi hukuki 

işlemlerde şeffaflığı ve açıklığı sağlar. Bu sayede hukuki emniyet sağlanmış 

olur
35

. Bu açıdan aleniyet prensibi ile belirlilik prensibi arasında yakın bir 

bağ bulunmaktadır. Taşınır rehninde hükmen teslim yasağı bu amaçla 

öngörülmüştür (MK md.939). Başka bir deyişle, belirlilik prensibi, aleniyet 

prensibinin gerçekleşmesini sağlayan bir araçtır
36

. Eşyaların münferiden 

tasarruf işlemine konu olması zorunluluğu, aleniyet prensibinin getirdiği 

şartların ortadan kalkmasını önler; belirlilik prensibinin varlık sebebi, 

aleniyet ilkesini gerçekleştirmektir. 

Kanaatimizce Bucher ve Wiegand, belirlilik ilkesinin alacağın 

devrine de uygulanacağına ilişkin görüşlerini, alacağın devrinin bir tasarruf 

                                                             
31 ÜNAL/BAŞPINAR, 2007, s. 93; AKİPEK, 1972,  s. 124. 
32 SİRMEN, 1995, s. 32-33; ÜNAL/BAŞPINAR, 2008, s. 93; 
OĞUZMAN/SELİÇİ/OKTAY ÖZDEMİR, 2009, s. 22-23. 
33 ÜNAL/BAŞPINAR, 2007, s. 94. 
34 Ancak MK md.979 bu hususta bir istisna teşkil eder. 
35 ARAL, 1991-1992, s. 113. 
36 ARAL, 1991-1992, s. 113; SİRMEN, 1995, s. 33. 
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işlemi olduğu gerekçesine dayandırmaktadırlar. Ancak yukarıda da belirtmiş 

olduğumuz gibi, eşya hukukundaki belirlilik ve aleniyet prensipleri, ayni 

hakların herkese karşı ileri sürülebilen mutlak haklar olmasından 

kaynaklanmaktadır. Bu prensiplerin nispi nitelik taşıyan yani sadece 

borçluya karşı ileri sürülebilen, alacak haklarına aynen uygulanması, onların 

konuluş amacına uygun düşmez
37

.  

Söz konusu yazarlardan Wiegand, BK md.184/I hükmünün üçüncü 

şahısları korumak amacıyla konulduğunu belirtmekte ve bu hükümde 

öngörülen yazılı şekil şartının, alacağın devrine aleniyet sağladığını ifade 

etmektedir
38

. Böylece üçüncü şahısların tasarruf işleminin yapıldığı anda, 

devredilen alacağı teşhis etme imkânını elde edeceklerini belirtmektedir.  

Kanımızca BK md.184/I’de öngörülen şekil şartının amacı devredilen 

alacağın borçlusunu devir veya birbirini takip eden müteakip devirlerden 

haberdar etmek ve alacaklıya devredilen alacağın borçlusuna karşı hak sahibi 

olduğunu belgelemek imkânı vermektir. Bu nedenle, yazılı şekilde yapılan 

devir sözleşmesine, eşya hukukunda tapu sicili ve zilyetlikte olduğu gibi, 

aleniyet fonksiyonu izafe etmek mümkün değildir
39

.  

Alacağı devreden ve devralan arasında kurulan ve herhangi bir sicile 

kayıt edilmesi gerekmeyen devir sözleşmesinden üçüncü şahısların bilgi 

edinmesinden söz edilemez. Buna göre, eşya hukukundaki belirlilik ve 

aleniyet prensibini alacağın devrine de uygulamak mümkün olmadığı gibi, 

zorunlu da değildir
40

.  

Sonuç olarak, kanaatimizce, toptan devirde belirlilik bakımından 

alacağın doğduğu anda belirli olmasını yeterli sayan hâkim görüşe üstünlük 

tanımak gerekmektedir. Uygulamada genellikle toptan devirler teminat 

amaçlı olarak yapılmaktadır. Özellikle orta ve küçük ölçekli işletmeler 

kuruluş aşamalarında sıklıkla teminat aracı olarak toptan devre 

başvurmaktadırlar. Bazen kredi temin etmek için tek imkânları da toptan 

devir olmaktadır. Bu nedenle önceden devir anında devre konu müstakbel 

alacakların belirli olmalarını aramak, toptan devrin teminat aracı olarak 

kullanılmasını zorlaştıracaktır. Bu nedenle toptan devir sözleşmesinin 

                                                             
37 HÄNSELER, 1991, s. 68. 
38 WIEGAND, 1979, s. 292 vd. 
39 Aynı doğrultuda bkz. HÄNSELER, 1991, s. 74; ARAL, 1991-1992, s. 115. 
40 ARAL, 1991-1992, s. 115. 
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kurulduğu anda yani önceden devir anında, devre konu müstakbel 

alacakların belirli veya en azından belirlenebilir nitelikte olması yeterli 

görülmelidir. Ancak söz konusu toptan devir sözleşmesinin geçerli olması 

için kuşku yoktur ki, alacak doğduğu anda belirli olmalıdır. 

III. Müstakbel Alacakların Devrinin Etkisi 

A. Genel Olarak 

Önceden devir olarak da adlandırabileceğimiz müstakbel alacakların 

devri, henüz mevcut olmayan bir alacak üzerindeki tasarruf işlemidir
41

. 

Tasarruf işlemleri, bir hakkı veya hukuki ilişkiyi doğrudan doğruya 

etkileyen, onu diğer tarafa geçiren, muhtevasını sınırlayan, değiştiren veya 

ortadan kaldıran işlemlerdir. Alacağın devri işleminin yapılmasıyla, devre 

konu alacak, başka bir irade açıklamasına gerek olmadan, devredenin 

malvarlığından çıkıp devralanın malvarlığına dâhil olur. Bu durumda 

malvarlığının aktifinde henüz mevcut olmayan, müstakbel bir alacağın devri 

nasıl izah edilebilir? 

Öğretide kabul edilen bir ayrım üzerinden giderek bu soruya daha kolay 

cevap bulunabilir. Devir anında mevcut bir hukuki temele dayanan 

alacaklara; geciktirici şarta bağlı alacaklar, borcun doğumu ve kapsamının 

gelecekte belli olacağı sözleşmelerden (üçüncü kişinin fiilini taahhüt gibi) 

doğan alacaklar, kira gibi periyodik olarak borç doğuran sözleşmelerden 

doğacak alacaklar örnek gösterilebilir. Bu gibi durumlarda alacağın devri 

işlemi, temel ilişkiden doğan ve ileride ortaya çıkacak asıl alacağa sahip 

olma imkânı veren bir “beklenen hakkın”  (Anwartschaftsrechte) devri 

olarak yorumlanmaktadır
42

. Böylece, devir edilen hak beklenen bir hak 

olduğu için, henüz mevcut olmayan bir hak devredilmiş değildir. İkinci grup 

olan yani devir anında hiçbir hukuki temele dayanmayan müstakbel 

alacakların devrini de kabul eden yazarlar “önceden tasarruf” görüşünden 

hareket etmektedirler. Buna göre, tasarruf işleminin yapıldığı an ile 

hükümlerini doğuracağı anın birbirinden ayrılması gerekir ve bu iki anın 

birlikte bulunması zorunlu değildir. Bu itibarla, önceden tasarruf halinde, 

tasarruf işlemi hukuki sonuçlarını alacağın doğduğu anda gerçekleştirir. 

Bununla tasarruf işleminin hukuki durumda doğrudan doğruya değişiklik 

                                                             
41 LARDELLI, 2008,  s. 91; WEHRLI, 1993, s. 35; LARENZ, 1979, §34 III, s. 472. 
42 TEKİNAY/AKMAN/BURCUOĞLU/ALTOP, 1993, s. 248–249; OĞUZMAN/ÖZ, 

2012, s. 541. 
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yapma olgusu bertaraf edilmiş olmamaktadır
43

. Buradaki “doğrudan 

doğruya” ifadesi, zamana ilişkin olarak değil, hukuki değişikliğin başka bir 

irade açıklamasına veya hukuki fiile ihtiyaç olmaksızın gerçekleşmesi 

şeklinde anlaşılmalıdır.  

Burada değinilmesi gereken bir başka nokta ise, müstakbel alacakların 

devri durumunda, ileride doğan alacak, doğrudan devralanın malvarlığında 

mı doğmuş sayılacak (doğrudan geçiş teorisi) yoksa mantıken kabul 

edilebilecek bir an için (logische Sekunde) devredenin malvarlığında yer alıp 

kendiliğinden devralanın malvarlığına mı geçmiş olacağıdır (dolaylı geçiş 

teorisi)
44

. Bir diğer ifadeyle devredilmiş müstakbel alacaklar doğdukları 

anda, ara devre ile mi ya da ara devre olmadan mı devredenden devralana 

geçer sorusunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Bu tartışma, 

özellikle, devredenin alacağın doğumundan önce iflas etmesi halinde, 

alacağın, devredenin iflas masasına mı dâhil olacağı yoksa devredenin 

iflasından etkilenmeden devralana mı ait sayılacağı noktasında önem 

taşımaktadır. 

Bu teorilerden hangisinin kabul edileceğine göre aşağıdaki sorulara 

verilecek cevaplar da değişecektir
45

. 

-Alacağın devrinden sonra fakat doğmasından önce devredenin iflas 

etmesi durumunda, alacak devredenin iflas masasına mı girer (yani dolaylı 

geçiş teorisinin kabul edilmesi)? Yoksa devralanın malvarlığına mı girer 

(yani doğrudan geçiş teorisinin kabul edilmesi)? 

-Borçlunun devredene karşı sahip olup, devralana karşı ileri 
sürebileceği def’iler alacağın doğması anına kadar sahip olduğu def’iler mi 

(dolaylı geçiş teorisinin kabul edilmesi)? Yoksa sadece devir anına kadar 

sahip olduğu def’iler mi (doğrudan geçiş teorisinin kabul edilmesi)
46

? 

-Devreden, devredilmiş müstakbel alacak üzerinde alacağın doğması 
anına kadar mı tasarruf edebilir (dolaylı geçiş teorisinin kabul edilmesi)? 

Yoksa sadece devir anına kadar mı devredilmiş alacak üzerinde tasarruf 

edebilir (doğrudan geçiş teorisinin kabul edilmesi)? 

                                                             
43 ARAL, 1991-1992, s. 116. 
44 Söz konusu tartışma için bkz. KLEYLING, 1980, s. 77; REETZ, 2006, s. 331 vd.; 
GIRSBERGER, 2007, Art. 164 N 47; WEHRLI, 1993, s. 62 vd.; ZOBL, 1982, N. 1571; 
EREN, 2010,  s. 1187; ENGİN, 2002, s. 33–34; AYDINCIK, 2006, s. 159. 
45 GIRSBERGER,  2007, Art. 164 N 47. 
46 LARDELLI,  2008, s. 94. 
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Bu sorulara verilecek cevapların belirlenmesi için söz konusu teorilerin 

açıklanması gerekmektedir. 

B. Doğrudan Geçiş Teorisi (Unmittelbarkeitstheorie) 

Bu teoriye göre, önceden devredilmiş olan müstakbel alacaklar 

doğrudan devralanın malvarlığında doğar
47

. Bu nedenle devredenin, devre 

konu müstakbel alacaklar doğduğu zaman, bu alacakları kazanıp 

kazanamayacağı veya bu alacaklar üzerinde tasarruf edip edemeyeceği 

önemsizdir. Devreden, alacağın devrinden sonra alacak üzerindeki tasarruf 

yetkisini ve buna binaen alacak üzerindeki bütün haklarını kaybetmektedir
48

.   

Bu teoriye göre, devreden, alacağın devrinden sonra fakat alacağın 

doğmasından önce iflas ederse, alacak devredenin iflas masasına 

girmeyecek, yani devralana ait olacaktır. Yine çifte devir ya da birden çok 

devir durumunda, müstakbel alacak, zamansal olarak önce yapılan devrin 

devralanı üzerinde doğacaktır. Sonraki devir yasağı durumunda ise, yani 

alacağın devrinden sonra fakat doğmasından önce devreden ile devre konu 

alacağın borçlusu arasında yapılan devir yasağı, önceden devir üzerinde etki 

etmeyecektir
49

. 

C. Dolaylı Geçiş Teorisi (Durchgangstheorie)  

Bu teoriye göre, önceden devredilen müstakbel alacaklar, doğdukları 

anda ilk olarak, mantıken kabul edilebilecek bir an için devredenin 

malvarlığında doğar ve hemen sonra devralana geçer
50

.  

Müstakbel alacaklar doğrudan devralan üzerinde doğmadığı için, başka 

bir ifadeyle müstakbel alacaklar doğduğu anda ilk olarak devreden alacaklı 

konumunda olduğu için, bu durumda devralan, alacak kendine geçmeden 
önce, alacak üzerinde tasarrufta bulunamaz ya da alacaklarla ilgili herhangi 

bir talepte bulunamaz.  

Bu teoriye göre, devreden, alacağın devrinden sonra fakat alacağın 
doğmasından önce iflas ederse, alacak devredenin iflas masasına girecektir. 

Doğrudan geçiş teorisinde olduğu gibi, çifte devir ya da birden çok devir 

durumunda zamansal olarak önce yapılan devir geçerli olacaktır. Ancak 

doğrudan geçiş teorisinden farklı olarak, sonraki devir yasağı, önceden 
devredilmiş müstakbel alacakların devralana geçmesini engelleyecektir

51
. 

                                                             
47 SCHWENZER, 2009, s. 573; WEHRLI, 1993, s. 63. 
48 WEHRLI, 1993, s. 63; LARDELLI,  2008,  s. 94. 
49 WEHRLI, 1993, s. 63. 
50 WEHRLI, 1993, s. 64; ZOBL, 1982, N. 1571. 
51 BGE 112 II 241 vd. WEHRLI, 1993,  s. 64; REETZ, 2006, s. 331, dn. 1067. 
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Sonraki devir yasağının bu etkisi, alacakların doğmasına kadar tasarruf 

yetkisini kaybetmeyen devredenin, devir yasağı anlaşması yoluyla (negatif 

tasarruf anlaşması) müstakbel alacaklar üzerindeki tasarruf yetkisinin 

kaldırılmasından kaynaklanmaktadır
52

.  

Kanaatimizce dolaylı teorinin kabul edilmesi halinde bile, sonraki devir 

yasağı ile müstakbel alacakların devralana geçişi engellenemeyecektir. Zira 

böyle bir durum hakkın kötüye kullanımı teşkil edecektir. Aksi durumun 
kabulü halinde ise devralanın konumu, müstakbel alacak doğmadığı sürece 

son derece güçsüzdür. Özellikle devreden ile borçlunun işbirliği durumunda 

devreden, devralanın haklarını önlemek için çeşitli olanaklara sahip 
olabilecektir. Bu nedenle müstakbel alacakların teminaten devre konu 

olduğu durumlarda, devredene kredi veren devralanın konumu diğer teminat 

araçlarına göre haksız ve sebepsiz bir biçimde farklılaşmaktadır. 

Kanaatimizce, yukarıda açıklanan teorilerden hangisinin benimseneceği 
noktasında, müstakbel alacaklar arasında yapılan ayrımdan hareket etmek 

gerekmektedir. Daha önce de değindiğimiz üzere, öğretide müstakbel 

alacaklar devir anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanan alacaklar ve devir 
anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan alacaklar diye iki gruba 

ayrılmaktaydı.  

İlk gruba giren yani mevcut bir hukuki ilişkiye dayanan müstakbel 

alacakların temlikinde bir beklenen hakkın
53

 devri söz konusudur
54

. 
Beklenen hakkın devri durumunda ise beklenen hakkı devralan, eksik 

unsurun tamamlanması ile birlikte beklenen hakkı, devreden arada 

olmaksızın doğrudan iktisap eder. Bu nedenle devir anında mevcut bir 
hukuki ilişkiye dayanan müstakbel alacakların devrinde, doğrudan geçiş 

teorisi kabul edilmelidir.  

İkinci gruba giren yani mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan 
müstakbel alacakların devrinde ise, müstakbel hak sahibi için bir beklenen 

hak doğmaz
55

. Alacak hakkının doğumu, devredenin serbest iradesine 

tâbidir. Devralanın, hak sahibi olma hususunda bir güvencesi yoktur. 

                                                             
52 WEHRLI, 1993, s. 66. 
53 Nomer’e göre, “beklenen hak” tabiri yerine “beklenti” tabirini kullanmak söz konusu 
durumu daha iyi ifade edecektir. Çünkü beklenen hak, gelecekte kazanılması söz konusu 

hakkı ifade eder. Bunun yanı sıra, hak sahibi olmayı bekleyen kimsenin hukuki durumunu 
ifade etmek üzere ayrı bir kavrama daha ihtiyaç vardır. Beklenti tabiri, hak sahibi olmayı 
bekleyen kimsenin hukuki durumunu daha iyi ifade etmektedir (NOMER, 2002, s. 1). Ancak 
öğretide çoğunlukla “beklenen hak” tabiri kullanılmaktadır [OĞUZMAN/ÖZ, 2012, s. 541; 
EREN, 2010, s. 1128]. 
54 LARENZ, 1979, §34 III, s.473. 
55 LARENZ, 1979,  §34 III, s.473; NOMER, 2002, s. 3. 
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Güvence olmayınca bir beklenen hakkın varlığından ve dolayısıyla onun 

devrinden söz edilmez
56

. Bu durumda devir işlemi, beklenen hakkın devri 

olmayıp, öne alınmış bir devir işleminden ibarettir. Böyle bir durumda, 

doğrudan iktisap söz konusu olmaz. Çünkü doğrudan iktisap, beklenen 
hakkın devredilebilir bir hak olduğundan hareket edildiğinde, beklenen 

hakkın devrine bağlanan bir sonuçtur. Bu nedenle devir anında mevcut bir 

hukuki ilişkiye dayanmayan müstakbel alacakların devrinde, dolaylı geçiş 
teorisi kabul edilmelidir.  

Sonuç olarak, devir anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanan 

müstakbel alacakların devrinde doğrudan geçiş teorisi, devir anında mevcut 
bir hukuki ilişkiye dayanmayan müstakbel alacakların devrinde dolaylı geçiş 

teorisi benimsenmelidir
57

. 

 Bu görüşün benimsenmesi, devredenin müstakbel alacakların 

devrinden sonra fakat doğmasından önce iflası durumunda, devir anında 
mevut bir hukuki ilişkiye dayanan müstakbel alacakların devrinde temlik 

edenin iflas masasına girmeyeceği sonucunu, devir anında mevut bir hukuki 

ilişkiye dayanmayan müstakbel alacakların devrinde ise, devredenin iflas 
masasına gireceği sonucunu doğuracaktır. Aynı şekilde devir anında mevcut 

bir hukuki ilişkiye dayanan müstakbel alacaklarda devreden sadece devir 

anına kadar devredilen alacak üzerinde tasarruf edebilecek, buna karşılık 

devir anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan müstakbel alacakların 
devrinde devreden alacağın doğması anına kadar devrettiği alacak üzerinde 

tasarrufta bulunabilecektir. 

Sonuç 

Pozitif hukukun tanıdığı teminat araçlarının yetersizliği, özellikle kredi 

ihtiyacını tatmin çabaları, uygulamada teminaten alacağın temliki 

sözleşmelerinin yaygınlaşması sonucunu doğurmuştur. Toptan devir 
sözleşmesi de aslında alacağın teminat amaçlı devir türlerinden biridir. Bu 

çalışmanın konusunu, toptan devre konu müstakbel alacaklar 

oluşturmaktadır. Devre konu müstakbel alacaklar, devir anında henüz 

mevcut olmadığı için bu tür devirler önceden devir olarak ifade edilmektedir. 
Bu noktada en önemli husus müstakbel alacakların belirliliği ile ilgilidir. 

Zira bir tasarruf işlemi olan toptan devrin konusunun belirli olması 

gerekmektedir. Bu konu öğretide tartışmalı olmakla birlikte kanaatimizce 
devir anında devre konu müstakbel alacakların borçlunun şahsı, hukuki 

sebebi ve miktarı açısından belirli veya en azından belirlenebilir nitelikte 

                                                             
56 NOMER, 2002, s. 110. 
57 Aynı doğrultudaki görüş için bkz. LARENZ, 1979, §34 III, s. 472-473. 
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olmasını yeterli sayan görüşe üstünlük tanınmalıdır. Ancak belirtmek gerekir 

ki, toptan devrin geçerli olması için alacak doğduğu anda belirli olmalıdır. 

Diğer bir anlatımla, devir anında belirlenebilirlik yeterli iken, alacağın 

doğumu anında belirlenebilirlik yeterli olmamakta, alacak borçlunun şahsı, 
hukuki sebebi ve miktarı açısından belirli olmalıdır.  

Müstakbel alacakların toptan devre konu olduğu durumlarda karşımıza 

çıkan bir diğer problem ise, müstakbel alacakların doğdukları anda ilk olarak 
mantıken kabul edilebilecek bir an için devredenin malvarlığında doğup 

hemen sonra kendiliğinden devralanın malvarlığına mı geçeceği (dolaylı 

geçiş teorisi), yoksa doğdukları anda doğrudan devralanın mı malvarlığında 
doğacağıdır (doğrudan geçiş teorisi. Kanaatimizce bu teorilerden hangisinin 

benimseneceği sadece felsefi bir problem değildir. Zira bu teorilerden 

hangisinin benimseneceğine bağlı olarak uygulamada yaşanan problemlerin 

çözümü de değişecektir. Örneğin alacağın devrinden sonra fakat 
doğmasından önce devredenin iflas etmesi durumunda, dolaylı geçiş teorisi 

kabul edilirse alacak devredenin iflas masasına girecek, doğrudan geçiş 

teorisi kabul edilirse alacak doğrudan devralanın malvarlığında doğacaktır. 
Toptan devrin bir kredi aracı olarak uygulamada kullanıldığı 

düşünüldüğünde, kredi veren teminat olarak devredenin ileride doğacak 

müstakbel alacaklarını devralmakta, ancak alacak doğmadan önce devreden 

iflas ettiği için, alacaklar devralana geçmeden devredenin iflas masasına 
girmektedir. Bu durumda kredi verenin elindeki teminat bir işe 

yaramayacaktır. Aksi durumu düşündüğümüzde, yani alacak doğduğu anda 

doğrudan devralanın malvarlığına girdiği durumda, devredenin diğer 
borçluları mağdur durumda kalabilecektir. Bu nedenle kanaatimizce 

müstakbel alacaklar arasında yapılan ayrımdan hareket ederek söz konusu 

teorilerden hangisinin kabul edilmesi gerektiği sorusuna cevap 
bulunabilecektir. Bu doğrultuda mevcut bir hukuki ilişkiye dayanan 

müstakbel alacakların temlikinde bir beklenen hakkın devrinin söz konusu 

olduğundan hareketle doğrudan geçiş teorisi kabul edilmelidir. Mevcut bir 

hukuki ilişkiye dayanmayan müstakbel alacakların devrinde ise, alacağın 
doğumu devredenin serbest iradesine tâbidir. Devralanın, hak sahibi olma 

hususunda bir güvencesi yoktur. Güvence olmayınca bir beklenen hakkın 

varlığından ve dolayısıyla onun devrinden söz edilmez.  Bu durumda devir 
işlemi, beklenen hakkın devri olmayıp, öne alınmış bir devir işleminden 

ibarettir. Böyle bir durumda, doğrudan iktisap söz konusu olmaz. Çünkü 

doğrudan iktisap, beklenen hakkın devredilebilir bir hak olduğundan hareket 

edildiğinde, beklenen hakkın devrine bağlanan bir sonuçtur. Bu nedenle 
devir anında mevcut bir hukuki ilişkiye dayanmayan müstakbel alacakların 

devrinde, dolaylı geçiş teorisi kabul edilmelidir.  
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