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ANKARA BAROSU DERGİSİ  
YAYIN İLKELERİ

1.  Dergiye gönderilen hakemli yazılar başka bir yerde yayımlanma-
mış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.

2.  Makale yazarına ait iletişim bilgileri (ünvan, ad-soyad, iletişim 
adresi, güncel e-posta adresi, güncel cep telefonu) makalenin 
son sayfasına nizami bir şekilde eklenmelidir. Makaleyi gönde-
ren yazarın ismini yazmaması/unutması durumunda makalesi 
yayımlanmayacaktır.

3.  Yazılar “Microsoft Word” programında (.doc veya .docx formatın-
da) sayfa numaraları verilmiş olarak (yazı tipi Times New Roman, 
12 punto, normal stil) ankarabarosuyayin2016@gmail.com adresi-
ne gönderilmelidir.

4.  Makale Başlığı büyük harflerle, makale yazarının ünvanı 
kısaltma biçiminde, soyadı ise büyük harflerle yazılmalıdır. 
(Örn: Av. Ali YILMAZ vb.) 

5.  Makale yazarı; makalesindeki yazım hatalarını düzeltip, kontrol 
ettikten sonra eksiksiz bir şekilde göndermekle yükümlüdür. 
Hakem tarafınca belirtilen değişiklerin; makale yazarınca Word bel-
gesinde “Metin Vurgu Rengi (Metnin vurgulayıcı kalemle işaretlenmiş 
gibi görünmesini sağlar)” SARI renk verilerek ve düzenlenen maka-
lenin isim bölümüne tarih eklenerek yeniden mail aracılığı ile iletil-
mesi gerekmektedir. Dergiye gönderilen yazıların son denetimlerinin 
yapılmış olduğu, yazarın gönderdiği şekliyle yazısını “basıma” verdiği 
kabul edilir. Yazım yanlışlarının olağanın dışında bulunması, bilimsel-
lik ölçütlerine uyulmaması, yazının Yayın Kurulu tarafından geri çev-
rilmesi için yeterli görülecektir.

6.  Hakem denetiminden geçmesi istenen makalelerde en az 100, 
en çok 120 sözcükten oluşan tek paragraf Türkçe ve İngilizce 
özetlerin; her iki dilde yazı başlığının ve beşer anahtar sözcüğün 
de yazının başına eklenerek gönderilmesi gerekmektedir. Yaza-
ra ait makale; Makalenin Türkçe Başlığı > Yazarın Ünvanı, Adı-Soyadı 
(Örn: Av. Ali YILMAZ vb.) > Öz > Anahtar Kelimeler > Makalenin İngi-
lizce Başlığı > Abstract > Keywords şeklinde sıralanmalıdır.
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7.  Dipnotlar Microsoft Word programında otomatik olarak verile-
rek sayfa altında gösterilmeli,  kaynakçaya yer verilmelidir.

8.  Yayın Kurulunca ilk değerlendirmesi yapılan yazılardan yazarı tarafın-
dan hakem denetiminden geçmesi istenenler hakeme gönderilecek, 
hakemden gelen rapor doğrultusunda yazının yayımlanmasına, ya-
zardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yazının geri 
çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en kısa sürede ha-
berdar edilecektir. Hakem raporunun olumsuz olması halinde, ikinci 
bir hakem incelemesi yapılmayacaktır. Hakem raporunda düzeltme 
istendiği takdirde, yazar tarafından sadece belirtilen düzeltmeler çer-
çevesinde değişiklikler yapılabilecek ve düzeltilmiş metinler için yine 
hakem onayı alınacaktır.

9.  Yazarı tarafından hakem denetiminden geçirilmesi istenmeyen yazı-
lar Yayın Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yazının yayımlanma-
sına, hazırlanan rapor çerçevesinde yazardan düzeltme istenmesine 
ya da yazının geri çevrilmesine karar verilecek ve yazar durumdan en 
kısa sürede haberdar edilecektir.

10.  Yayımlanması yayın kurulu ya da hakem tarafından uygun bulun-
mayan yazılar, yazarına geri gönderilmez. Yazarların her yıl dört sayı 
olarak yayınlanan dergimizin 1. sayısının 15 Nisan’a, 2. sayısının 15 
Temmuz’a, 3. sayısının 15 Ekim’e, 4. sayısının gelen yılın 15 Ocak tari-
hine kadar yayınlanabileceğini gözönüne almaları gerekir.

11.  Dergide çeviri, karar, kitap incelemeleri, mevzuat değerlendirmeleri 
ve bilgilendirici notlara da yer verilecektir. Bu nitelikteki yazıların ka-
bulü veya geri çevrilmesi, Yayın Kurulu'nca yapılacaktır.

12.  Ankara Barosu Dergisi, elektronik ortamda tam metin olarak yayımla-
mak da dâhil olmak üzere, kabul edilen yazıların, tüm yayın haklarına 
sahiptir. Yazılar için telif ücreti ödenmez.

Ankara Barosu Dergisi Yayın İlkeleri’ne şartları uymayan yazıların,  
TÜBİTAK – ULAKBİM veritabanının gerekliliklerinden dolayı,  
Editör tarafından yapılacak ön kabul edilebilirlik incelemesi  

sonrasında hemen reddedilecektir. Bundan dolayı gönderilecek 
hakemli veya hakemsiz makalelerin yukarıdaki ilkelerdeki bütün 

şartları şekil ve esas olarak sağlaması gereklidir.
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XIV

Değerli Meslektaşlarım,

Türkiye demokrasisi büyük bir sınavdan geçti, geçiyor� Haberini alır almaz, 
Ankara Barosu olarak toplandık ve duraksamadan “Darbeye Hayır !” dedik� Dar-
belerin Türkiye’ye verdiği zararı en iyi biz hukukçular biliyoruz� Çünkü darbe,  her 
şeyden önce ‘hukuksuzluk’ demektir� Akabinde kitlesel bir basın açıklaması yaptık:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin tam bağımsız, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti 
olarak mevcudiyetini sürdürmesinde, içte ve dıştaki bedhahlara karşı mücadelede 
Ankara Barosu, hukuk devleti sınırları içerisinde taraftır. Demokratik rejime karşı 
yapılan-yapılmaya çalışılan bütün darbe, darbe girişimi, kalkışmalar karşısında 
hukukun, demokrasinin, ülkemizin bütünlüğünün savunucusuyuz.

Ulusal kurtuluş savaşını vermiş, cumhuriyeti kurmuş bu toprakların insanları, 
ulusal bütünlüğüne darbe vurmaya kalkışanlar ile iç savaş çıkartmak isteyenlere karşı 
ülkesini korumaya devam edecek ve her zaman parlamenter demokrasinin savunucusu 
olacaktır.

15 Temmuz 2016 günü başlayan ve Meclisimizi dahi bombalamaya cüret eden, 
kendi halkına ateş edecek kadar gözü dönmüş olan kalkışma, devlet içine sızmış ve 
yuvalanmış kirli yapıların ulaştıkları noktayı açık olarak göstermiştir. Bu kirli yapıların 
devlet yapısından temizlenmeleri ve bu temizliğin hukuk kuralları içerisinde yapılması, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceği için hayati önemdedir.

Ankara Barosu, gözaltılar ile birlikte gerek kollukta gerek savcılık ve sorgu hakim-
liklerinde Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet 
Savcılıklarından gelen talepler doğrultusunda avukat görevlendirmeleri yapmıştır; 
yapmaya devam etmektedir.

Meslektaşlarımız ve Baromuz, yasadan kaynaklı görevleri gereği hangi şartlar olursa 
olsun şüphelilerin ifadesinin hukuka uygun olarak alınması, maddi gerçekliğin soruş-
turma dosyasına yansıyabilmesi, herkesin yargı önünde savunulma hakkına kavuşması 
gerektiği bilinciyle ve Ceza Muhakemeleri Kanunu amir hükümleri doğrultusunda 
görevlerini ifa etmektedirler.

Sorgu ve yargılama süreçlerinin hukuk kurallarına uygun yürütülmesi, suçluların 
hak ettikleri cezaları iç hukuk ve taraf olduğumuz uluslararası hukuk kurallarına 
uygun olarak almaları için zorunludur.

Bu kalkışma sürecinde şehit olan vatandaşlarımız, askerlerimiz ve polislerimizin 
yakınlarına baş sağlığı diler; hukuk devletinin savunucusu olarak yasal görevimizi 
sürdürdüğümüzü kamuoyunun bilgisine sunarız.”

BAŞKANIN MESAJI | PRESIDENT’S MESSAGES
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Bir kez daha vurgulamak isterim: Ankara Barosu, kimden ve ne zaman gelirse 
gelsin tüm darbelerin karşısındadır� Ve bu topraklar üzerinde yaşanan her sorunun, 
demokrasi ve hukuk içerisinde çözülmesinden yanadır�

Değerli Meslektaşlarım,

Darbe sonrasında ilan edilen OHAL ve akabinde yayınlanan OHAL Karar-
namesi, hukuk devleti ilkelerini göz ardı edebilecek uygulamalara kapı arayabilir 
niteliktedir� Uluslararası gözlemci kuruluşlardan ve CMK takibi yapan meslektaş-
larımızdan gelen bazı şikayetler söz konusudur� 

Bu nedenle, güvenlik kuvvetlerimizi hiçbir töhmet altında bırakmaksızın, 
vurgulamak isterim: İşkence bir insanlık suçudur, biz hukukçular tarafından “iddi-
ası dahi” kabul edilemez� Vatana ihanet suçu işleyen darbeciler dahi olsa, hukuk 
devleti kuralları içinde soruşturmalar tamamlanmalı ve adil bir yargılama sonunda 
en ağır cezalara çarptırılmalıdır�

Değerli Meslektaşlarım,

Ankara Barosu olarak, Türkiye demokrasisinin girdiği bu sınavdan başarı ile 
çıkması, darbecilik Türkiye’de tarihe karışırken parlamenter demokrasimizin güç-
lenmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye çalışıyoruz� 

Hükümetimiz, “olağanüstü halin halkımıza değil devlete ilan edildiğini” 
birden çok kez vurguladı� Bunu ciddiye alıyoruz� Olağanüstü halin halkımızın 
özgürlüklerini kısıtlayan uygulamalara vesile olmamasını diliyoruz� Elimizden 
geldiğince yakından izleyeceğiz� 

Değerli Meslektaşlarım,

Ankara Barosu yönetimine seçildiğimiz günden bu yana yürüttüğümüz çalış-
malardan haberdarsınız� Zorlu bir dönemin yarattığı hukuk gündemlerinin içinden 
geçtik, geçiyoruz� Avukatların yüksek kürsüsü olan Baroların yaygınlaşan sessizliği 
yırtan bir ses olarak hukukun üstünlüğünün, temel hak ve özgürlüklerin ve halkın 
savunucusu olması için elimizden çabayı gösterdik� 

Bir hizmet örgütü olarak da çalıştık; asansörleri yenilemekten tutun da mAV-i 
uygulamasına kadar bir dizi hizmete imza attık� Yargının diğer unsurlarıyla birlikte 
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faaliyet yürüttüğümüz adliye binalarının ayrılmasına karşı geliştirdiğimiz hem 
mücadeleyi hem de ayrılma kaçınılmaz olduğunda avukatların yaşamını kolaylaş-
tırmayı hedefleyen eylem ve çözümleri ürettik� Hem avukatın hakkını savunduk 
hem de yaşamını kolaylaştırdık�

Değerli Meslektaşlarım,

Görev yaptığımız süre içerisinde şahit olduğumuz olaylar, Türkiye Cumhuri-
yeti tarihinde daha önce hiç yaşanmamıştır� 40 yıldır devam eden ve bir çok kez 
bitme noktasına gelen bölücü terör artık dağdan inmiş, şehirlere, sokaklara, otobüs 
duraklarına kadar gelmiştir� Türkiye gitgide toplumsal bir paranoya içerisinde 40 
yıldır verdiği terör mücadelesinin en zor günlerini yaşamaktadır� Yine görev süremiz 
içerisinde yasal dayanağı olmaksızın ve hatta yasal bir dayanak arama gereği dahi 
duyulmadan muhalif tüm bireyler haksız ve kanunsuz tutuklamalar ile gözaltılara 
hedef olmuş; hapsedilmiş, susturulmuş ve sindirilmiştir�

Hukuk, bir intikam alma aracına dönmüştür�

Bu sunu hazırlanırken alçakça bir darbe girişimini halkımızla birlikte püskürttük!

Şu bir gerçek: Türkiye tarihinde olmadığı kadar kutuplaşmış, bilinçli ve planlı 
bir şekilde ayrıştırılmıştır� Demokratik, laik ve sosyal HUKUK DEVLETİ ülkü-
sünde bir araya gelen, farklılıklarını bu amaçta birleştiren ve hedefini muasır 
medeniyet olarak çizen milletimizin bir araya gelmeye, bir olmaya ihtiyacı olduğu 
tartışmasızdır�

Darbeciler, bu ihtiyacı kaşıyarak Türkiye demokrasisine kast etmek istemişlerdir�

Değerli Meslektaşlarım,

Bizler görev dönemimiz içerisinde Ankara Barosunda bir bölünmeye ve 
kamplaşmaya mahal vermedik� Baromuza kayıtlı tüm meslektaşlarımızın ortak 
hassasiyetlerini savunmaya çabaladık� Adeta engizisyon mahkemelerine dönüşen 
yargı sisteminin içinde adaletten, hukuktan yana, insan haklarından, temel hak ve 
özgürlüklerden yana, yani avukatlığın ortak ilkelerinden yana olduk�

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti “Kimsesizlerin Kimsesi” olarak tanımlar� 
Bizler de Ankara Barosunda bu anlayışla görev yaptık� Barolar, ülkemizin en temel 
demokratik, özgürlükçü ve kurumsal meslek örgütlerinin başında gelmektedir� Biz-
ler görev süremiz boyunca hem ülkenin demokratikleşmesi ve adaletin her alanda 
tesisi için mücadele ettik hem de mesleki hakların geliştirilmesi, siyasal iktidarların 
baskılarına karşı direnilmesi noktasında, çok büyük bir özveri gösterdik�

Değerli Meslektaşlarım,

Görev süremiz boyunca meslektaşlarımızın gerek mesleki faaliyetlerini sür-
dürürken gerekse adliyede yaşadıkları sorunları aşma konusunda birçok çözümü 
sizlerle birlikte hayata geçirdik� Bir önceki seçim döneminde söz verdiğimiz pek 
çok projeyi hayata geçirmiş olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim� Ancak daha 
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da önemlisi Ankara Barosunu her meslektaşımızın kendisinden bir şey gördüğü, 
kendisine ait saydığı ve yanında hissettiği bir yapıya kavuşturduk� Baro görevle-
rinin birer makam değil hizmet aracı olduğunu hiç unutmadık� Meslektaşlarımız 
arasında hiç bir ayrım gözetmedik�

Değerli Meslektaşlarım,

Yaşadığımız günler bize bu kapsamda tarihi bir sorumluluk yüklemektedir� 
Bugün bir olmak, birlik olmak zorunluluğu her zamankinden daha fazla hisse-
dilmektedir� Mesleğimizin ve ülkemizin sorunlarının çözümü, ülkede adaletin 
yeniden tesisi ve yeniden güçlü bir baro ve güçlü avukatlar yaratabilmemiz için 
farklılıklarımız ile yan yana gelebilmeli, farklılıklarımızdan güç yaratabilmeliyiz� 

Değerli Meslektaşlarım,

Yaşadığımız darbe girişimi, bize parlamenter demokrasinin Türkiye demokra-
sisi açısından önemini gösterdiği gibi, kuvvetler ayrılığının da demokrasimiz için 
olmazsa olmaz olduğunu hatırlattı� Bu konuda, değerli yargıçlarımıza da önemli bir 
görev ve sorumluluk düşmektedir� Kuvvetler ayrılığının ortadan kalkmasına hizmet 
edecek şekilde siyasal iktidara bağımlı değil, egemenliği kullanan bağımsız bir kuvvet 
olduklarının bilinci ile hareket eden savcı ve yargıç, kişi olarak da demokrasimizin 
bir güvencesine dönüşür� Kuvvetler ayrılığını Batı icadı sandıklarından olsa gerek 
asla içselleştiremeyen, Türk Ulusu adına kullandıkları Egemenlik yetkisi içinde 
karar verdiklerini unutan yargıçlar, elbette yargıçlarımızın ve Yüksek Yargı’nın da 
çok ama çok küçük bir azınlığıdır� 

Değerli Meslektaşlarım,

Yaşadığımız darbe girişiminin bize gösterdiği başka bir gerçek, demokrasi-
nin temel güvencesinin laiklik olduğudur� Vurgulamak isterim, laiklik olmadan 
demokrasi olmaz!

Darbe girişimi öncesinde, Sayın TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın laik-
lik ilkesinin anayasadan çıkarılmasını teklif etmesi ile başlayan tartışma, ulusal 
egemenlik ilkesinin reddine kadar yine Sayın Kahraman tarafından ilkenin Mec-
lis davetiyelerinden çıkarılması sureti ile götürülmüştü� Bunun ne kadar yanlış 
olduğunu, darbeciler kanıtladılar� Ulusal egemenlik ilkesi ile olan kavganın tarihi 
bir kavga olduğunu; egemenliğin kaynağını Allah’tan aldığını düşünen bir kısım 
darbeci ve karşı-darbeci siyasi kadronun ülkeyi temel hak ve özgürlükleri ortadan 
kaldırıp anayasasızlaştırarak “yüz yıllık parantezi” kapatmaya çalıştığını, açıklıkla 
görebiliyoruz� 

Değerli Meslektaşlarım,

Bu noktaya sıfırdan gelmedik� Darbecilerin devlet içinde yuvalanmasına yıllarca 
yol verenler, ayrıca ülkeyi anayasasız kılarak darbeci ideolojiye de bir zemin hazır-
ladılar� Prof� Dr� Kemal Gözler’in “Anayasasızlaştırma” (http://www�anayasa�gen�
tr/anayasasizlastirma�htm) makalesi olan biteni hukuk açısından tümüyle ortaya 
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sermektedir� Siz değerli meslektaşlarıma “Anayasasız kılınan toplumlarda ne olur ?” 
diye sormayı, gereksiz sayarım: Bunu daha önce “dizginsiz ve sınırsız iktidar arayışı” 
olarak ifade ettik�  İktidarın tümü değilse de medyada temsil edilen bir eğilimi, 
her halde iktidarlar zaten dizginsiz ve sınırsız olur diye düşünüyor olacak ki, darbe 
girişimini püskürten halkın demokratik iradesini de bu yöndeki arayışlara zemin 
haline dönüştürmeye çalışıyor� Daha açıkça yazalım ve uyaralım o halde; bu arayış, 
demokratik değildir� Bu arayış, ister askeri ister sivil olsun, demokrasiye karşıdır, 
bizler demokrasiden yana bu arayışa ise karşıyız�

Şunu da hatırlatmak isteriz, laiklik ve ulusal egemenlik, bu Cumhuriyetin 
temelidir� Ancak sadece Cumhuriyetin değil, Türk kamu hukukunun ve devlet 
geleneğinin de esasını oluşturur� Türk kamu hukuku, daha modern çağlar öncesinde, 
adaleti bir lütuf olarak değil bir kanunlaştırma /anayasalaştırma ve kanuna uyma 
olarak görmüştür� Siyasal İslam’dan ilham alan iktidar çevreleri ve darbeciler Arap 
geleneklerine uygun olarak adaleti siyasi iktidarın bir lütfu sanabilirler; Türk kamu 
hukuku geleneğine, Türk töresine göre bu, olsa olsa, ‘zulüm’dür� Bu sunuşu hazır-
larken kayıp haberini aldığım ve sizler adına da saygıyla andığım, büyük tarihçimiz 
Halil İnalcık’ın ifadesiyle Türk kamu hukuku geleneğinde, “Adalet, hükümdarın 
bir bağışlama fiili değil, törünün  doğru ve tarafsız bir şekilde uygulanmasıdır�” 
Buradaki törü, yasadır� 

OHAL’in Türk kamu hukukunun bu büyük ilkesini gözeterek, evrensel demok-
ratik değerleri yerle bir etmeksizin, Türk kamu hukuku geleneğine göre adaletle 
bezenmiş kısa bir geçiş dönemi olmasını temenni ediyorum� OHAL ve AİHS’in 
askıya alınmış olması, yurttaşların temel ve hak özgürlüklerinin ihlaline dayanak 
yapılmamalıdır�

Değerli Meslektaşlarım,

Önümüzdeki dönemin geride bıraktığımızdan daha zorlu bir hukuki mücadele 
dönemi olacağını şimdiden görüyoruz� Yukarıda sözünü ettiğim birlik ve mücadele 
ortaklığına daha çok ihtiyaç duyacağımız da kesin� Bu bilinçle, bu sayımızı iyice 
unutulmaya bırakılmış mücadeleci bir meslektaşımızın anısına adadık� Anayasaya 
aykırılık denetimini soyut norm denetimi başvurusu yoluyla ilk kez başlatan bu 
kıymetli meslektaşımız, bize Anayasayı savunmanın anlamını da gösteriyor� Ana-
yasayı savunmak demek, temel ve hak özgürlükleri, kuvvetler ayrılığını savunmak, 
hürriyet mücadelesi vermek demektir�

Bu vesileyle, Av� Niyazi Ağırnaslı şahsında, adını aldığı Hürriyet Kahramanı 
Resneli Niyazi’yi ve avukatlığını yaptığı Deniz’leri de anmış oluyoruz�   

Saygılarımla�

Av. Hakan CANDURAN
Ankara Barosu Başkanı
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Av. Niyazi AĞIRNASLI

(1911-1987)

Niyazi Ağırnaslı, 1911 yılında Kayseri’nin Melikgazi ilçesinin Ağırnas 
köyünde doğdu� Avukatlığını yaptığı her yurttaşın ve her kurumun önünde 
saygıyla eğildiği onurlu ve mücadele dolu bir yaşamın ardından 20 Haziran 
1987’de öldü�

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur� Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Kanunlar Kalemi Kâtipliği ve Bütçe Encümeni Bürosu Memurluğu, Şef 
Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı Tetkik Kurulu Raportörlüğü ve Başraportörlüğü, 
Kozan Hazine Avukatlığı, Serbest Avukatlık, Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyeliği (15 Ekim 1961 – 5 Haziran 1966) yapmıştır� Evli ve üç çocuk babasıdır�

Anayasa Mahkemesine soyut norm denetimi için yapılan ilk başvuruyu 
hazırladığı gibi, dönemin siyasi davalarında avukatlık yapan Ağırnaslı, mes-
lek örgütümüz içinde TBB Disiplin Kurulu Başkanlığı, TBB Delegeliği gibi 
görevlerde de bulunmuş, bazı meslek odalarında hukuk müşavirliği de yap-
mıştı� Ölümü ardından yayınlanan Elektrik Mühendisleri Odası Bülteni’nde 
“Odamızın eski hukuk müşavirlerinden Avukat Niyazi Ağırnaslı’yı yitirdik� 77 
yaşında ölen Ağırnaslı, içinde yaşadığı topluma ve insanlığa olan sorumlulu-
ğunu, vermiş olduğu mücadelesiyle yerine getirmiş değerli bir insandı� Senatör 
olarak, parlamentoda emekçi halkın sorunlarını ödünsüz dile getiren Ağırnaslı, 
mücadelesini bu görevi sona erdikten sonra da aynı duyarlılıkla ölünceye kadar 
sürdürdü� Devrimci Avukatlar Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Halkev-
leri, İnsan Hakları Derneği, Barolar onun aktif mücadeledeki örgütleriydi� Bu 
onurlu yaşamın önünde saygıyla eğiliyoruz�” deniliyordu�

BARIŞ ve SİLAHSIZLANMA

(1978 yılında TBB tarafından düzenlenen Barış ve Silahsızlanma Sempoz-
yumuna sunulan bildiri, TBB Yayınları’ndan çıkan Sempozyum Kitapçığı’ndan 
alınmıştır)

Av. Niyazi AĞIRNASLI

BARIŞ ve SİLAHSIZLANMA, dünyamızı, dünya halklarının kaderini derinden 
ilgilendiren iki güçlü sözcük� Dünya halkları Savaş istemez� Türkiye halkının 
da savaşla elde edeceği çıkarlar olduğu savunulamaz� Böyle olunca dünyamızın 
silahlardan arınmasını, Barış içinde yaşamasını isteriz kuşkusuz� Ne çare ki 
ne Dünya barışını korumak ve nede silahsızlanmayı sağlamak bizim elimizde 
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değil� Biz, derken sadece burada toplanan Aydın kişileri, Çağdaş Hukukçuları, 
hatta tümüyle Yurtsever aydınları değil, topyekün Türk Ulusunu amaçlıyorum� 
Ulusal birlik ve bütünlük çağrılarını ırkçı, mezhepçi bölünmeleri körükliyen-
leri, siyasî cinayetleri kışkırtanların yaptığı, politikaya egemen güçlerin ve dışa 
bağımlı ekonomi düzeninin bilinçli savunucularının gürültülerinin yankılar 
yaptığı sevgili vatanımızda bu bir avuç güçlü görünen azınlık dışındaki tüm 
halkımızı amaçlıyorum kuşkusuz� Barış ve SİLAHSIZLANMA çağrılarında onların 
sesi yankılar yapabilir ve tüm Dünya halklarının insanlığın sömürüsünden pay 
alanlar dışındaki büyük ve ezici çoğunluğunun bilinçli birliği sağlanabilirse 
silahsızlanma ve Barış dünyaya egemen olabilir düşüncesindeyiz� (…)

(Dünyada barış doğrultusundaki…) gayretler hem yetersiz ve hem de 
sadece dünya halklarına zaman kaybettirici niteliği aşamamakta, geri bıra-
kılmış ülkelerin kalkınması, silahlanma yarışıyla da engellenmektedir� Eski 
A�B�D� Başkanlarından EISENHOWER bile silahlanmanın nelere mal olduğundan 
yakınmak zorunda kalmış ve şu sözleri söylemiştir: (Bir bombardıman uçağı: 
30 şehrin okuluna, herbiri 60 bin kişilik şehirlere hizmet götürecek iki elektrik 
santraline, iki tane tam teşekküllü hastaneye, 50 Kilometre Otoyoluna mal 
olmaktadır�) Yoksul ülkelerin Bombardıman uçağına ayırdığı ödeneklerin nelere 
mal olduğunu Eisenhower’ın şu açıklamasıyla birlikte değerlendirmek sanırız 
ki yararlı olacaktır� Nitekim A�B�D� yöneticileri Askeri yardımla Ekonomik 
yardımı EKONOMİK SAVAŞIN iki özel alanı olarak ele alırlar ve silahsızlanmaya 
da ekonomik açıdan, yani kâr açısından yaklaşım getirirler� Sömürü alanlarına 
karşı düşüncelerinde kâr faktörünün yanısıra uzun vadeli siyasal amaçlar da 
yatar� A�B�D� Emperyalizminin belli başlı kişilerinden ve geçenlerde Türkiye’yi 
ziyaret gereğini duyan NELSON ROCKEFELLER Türkiye’nin KÜÇÜK AMERİKA olma 
heves ve coşkusu içinde A�B�D� dostluğuna dört elle sarıldığı 1956 dönemlerinde 
Türkiye için söylediği şu sözler çok ilginçtir: “Bizimle dost olan ve bize uzun 
süreli sağlam askeri paktlarla bağlı Türkiye gibi ANTİ-KOMÜNİST hükümetlerin 
iktidarda bulunduğu ülkelere yapılacak yardımlar ve açılacak krediler öncelikle 
askeri olmalıdır� OLTAYA YAKALANMIŞ BALIĞIN YEME İHTİYACI YOKTUR� Bu 
noktada Dışişleri Bakanıyla aynı fikirdeyim� Genişletilmiş ekonomik yardım, 
örneğin Türkiye’de bazı durumlarda düşünülenin tersi sonuç verebilir� Bağım-
sızlık eğilimlerini artırıp yürütülen askeri planları zayıflatabilir� Bu tip ülkelere 
ekonomik yardım da yapılabilir amma bu ancak bize uygun ve bağımlı hükü-
metleri ayakta tutacak ve bize düşman muhalifleri zararsız bırakacak biçim ve 
miktarda olmalıdır��� Bunlarla bağıntılı olarak ÖZEL SERMAYE yatırımlarını da 
ayarlamak gereklidir� Hükümet özel sermaye yatırımlarını cesaretlendirmeli 
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ve onlardan akıllıca yararlanmasını bilmelidir� Bu yatırımlar yardımıyla bir-
çok siyasi amaca ulaşılabilir� Bu tip özel sermaye yatırımları zamanla bütün 
gayrimeşru muhalefeti ve politikalarımıza karşı direnişi ortadan kaldırabilmeli 
ya da nötralize edebilmelidir� Ayrıca bizi desteklemekte kararsız ve sallantılı 
olan özel girişimleri ve çıkar çevrelerini de etkilemelidir� A�B�D� ile işbirliğine 
hazır yerli işadamlarına yardım arttırılmalı ve böylece bu işadamlarının ilgili 
ülkenin ekonomisinde kilit noktalarını ele geçirmeleri, buna dayanarak politik 
etkilerinin güçlenip artması sağlanmalıdır�”

Sermayenin politikaya egemen güçleri her zaman bu açıklıkla konuşmaz-
lar kuşkusuz� Rockefeller, kamuoyuna yansımayacağı düşüncesiyle olacak, 
Eisenhower’a verdiği raporda bu derece açık konuşmakta sakınca görmemiştir� 
Emperyalist ülkelerin ekonomik yardımıyla kalkınmayı düşleyenlerin nasıl 
bir oyun doğrultusunda koşullandırıldığının kanıtlarından sadece bazılarına 
değinmek bu bilinç düzeyindeki bir toplulukta yeterlidir kuşkusuz� (…)

Emperyalizminin öncü karakolu ve vurucu gücü olarak İSRAİL’in devamlı 
silahlandırılıp desteklenmesinin altında başta zengin petrol yatakları olmak 
üzere Ortadoğu sömürüsünün yattığı bilinmektedir� (…)

A�B�D�’nin diğer ülkelere yardım projelerinde iki soruyu incelerler: Gerekli 
mi? Rantabl mı? bu sorular yardım isteyen ülkelere sorulur amma kararların 
veriliş nedenleri arasında alınan cevapların etkisi hemen hiç yok gibidir� Burada 
A�B�D� emperyalizminin öz çıkarları ağırlık taşır� İstenilen güvencelerin azaltılıp 
çoğaltılması, alternatiflerin önceden araştırılması bu öz çıkarlar doğrultusunda-
dır� Yazılı, sözlü ikili anlaşmalarla ülkelerin bağımlı hale getirilmesi, özellikle bazı 
ülkelerin kendi ordularına işgal ettirilmesi, darbelerle iktidarların değiştirilmesi, 
yıprananların yerine yeni ve daha uydu alternatifler seçilmesi, kimi zaman siyasi 
partilere Lider ya da Başbakan adayı aranması��� İşte A�B�D� Emperyalizminin 
uygulama yöntemleri ve işte Dünya barışının ve silahsızlanmanın kaderinin 
bağlı olduğu kördüğüm�

Türkiye Barolar Birliğinin böyle bir Sempozyum düzenlemiş olması bize 
onurla dolu ağır bir sorumluluk yüklüyor� Silahsızlanma ve barış doğrultu-
sunda yüzlerce, belki de binlerce kilometrelik uzun bir yolda tek doğru adımın 
atılmasında etkili olabilirsek bu onurdan şerefi temsil ettiği inancı olduğumuz 
mesleğimize pay ayrılmış olacaktır� Bu iddialı girişime ancak gerçekçi yoldan 
ve konulara özgürce bir yüreklilikle yaklaşılabilir� (…) Buradan, dünyaya ses-
lenişimiz, tüm silahlanmalara karşı insanlığın ortak İSYAN’ını örgütleme ve 
ajite etmek doğrultusunda bir küçük, amma onurlu katkı olmalıdır� İnsanların 
insanlar tarafından ve geri bırakılmış dünya halklarının sömürü düzenine egemen 
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dev tröstlerce sömürülmesi mekanizması temelinden yıkılıp yok edilmedikçe 
gerçek barışa erişilemeyeceğinin bilincindeyiz� Geri bırakılmış ülkelerde ve bu 
arada Türkiye’mizde özgürlüklerin yok edilmesi, açık faşizmin ülkeye egemen 
kılınması çabalarının yurtseverlikten ve bayrağa saygıdan değil emperyalizme 
hizmet yarışmasından kaynaklandığını biliyoruz�(…) Türkiye önce iç barışı ve 
hemen bununla birlikte insanlığın barışı doğrultusundaki silahsızlanma savaşına 
böyle bir bütünlük ve birlik içinde katkıda bulunabilir�

Av. ERŞEN SANSAL: “ANAYASA MAHKEMESİNDE 
SOYUT NORM DENETİMİNİ BAŞLATAN OYDU”

Seher Kırbaş Canikoğlu: Erşen Bey öncelikle zaman ayırdığınız için size 
teşekkür etmek istiyorum� Bildiğiniz gibi Baro Dergisi’nin her sayısını, avu-
katlık mesleğinde örnek olan bir avukata adıyoruz� Bu sayıyı da Avukat Niyazi 
AĞIRNASLI’ya adayacağız� Kendisi yaklaşık 30 yıl önce öldü, bu sebeple benim 
de dahil olduğum yeni nesil avukatlar kendisini çok az tanıyor� O ve yaptıkları, 
meslek için önemliydi ve unutulsun istemiyoruz� Bu sebeple onu en iyi tanı-
yanlardan birisi olarak sizinle Niyazi Ağırnaslı konusunda bir röportaj yapmak 
istedik� Öncelikle Niyazi Bey’in ne zaman, nerede, nasıl bir aile çevresinde 
doğduğu hakkında bize biraz bilgi verebilmeniz mümkün mü?

Erşen Sansal: Niyazi Bey’in nerede, ne zaman doğduğu, aile çevresi ile ilgili, 
kısa bir bilgi sunabilirim� Niyazi Bey 1910 doğumlu� Füruzan’ın bir kitabı 
var, Kırk Yedi’liler isimli, onun gibi 1910’lularla ilgili de böyle söylenmiş laflar 
var� Ben size 1910’larda doğan bir-iki tane isim söyleyeyim� Sayacağım isimler 
Niyazi Bey’in nasıl bir yöne girdiğiyle ilgili ipucu verecektir� 1910 doğumlu 
olarak hemen aklıma gelen ilk isim Behice Boran� 1909 doğumlu olarak hemen 
aklıma gelen bir isim Mehmet Ali Aybar, 1915 doğumlu olarak Aziz Nesin, 
daha çok sayılabilecek isimler var� Ben, Niyazi Bey’in içinde bulunduğu çevrenin 
akranları hakkında bir fikir edinmeniz için söyledim bunu�

Niyazi Bey Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuş� Şöyle fikir verecek bir 
şeyler söyleyeyim size� Niyazi Bey’in kardeşi Enver, kendisinden evvel öldü, 
Ağırnaslı’nın ailesi, hürriyet mücadelesinin isimlerini çocuklarına veren bir 
aile, böyle bir çevrede doğmuş� Eğitim aşamasıyla ilgili benim bilgim yok� Siz 
belki okuduğunuz kaynaklarda rastlamışsınızdır� Benim o konularla ilgili bir 
diyeceğim yok�

S.K.C.: Sizin Niyazi Bey ile tanışmanız ne zaman ve nasıl oldu?

E.S.: Ben Niyazi Bey’i nasıl tanıdım? Şöyle; 1961 tarihinde Türkiye İşçi 
Partisi kuruldu� Türkiye İşçi Partisi’nin, Türkiye demokrasi hayatında önemli 
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bir yeri vardır� Kapanıp gitmesinin üstünden uzun yıllar geçmiş olmasına 
rağmen, zaman zaman hala kendisinden söz ettiren bir dönemdir o dönem� 
13 Şubat 1961, TİP’in kuruluş tarihi� 27 Mayıs’tan sonra seçimler yapılmış ve 
yeni anayasaya göre, çift Meclis sisteminin uygulanmasına başlanmıştı� Yani 
Türkiye Büyük Millet Meclisi iki meclisten oluşuyordu; Büyük Millet Meclisi 
ve Cumhuriyet Senatosu�

Niyazi Bey, 1961 yılında, yanılmıyorsam, Haziran ayında yapılan seçimlerde 
Ankara senatörü seçildi� Bağlı olduğu parti, Alaaddin Tiritoğlu’nun partisiydi� 
Niyazi Bey bir süre sonra o partiden istifa etti� Böylece bağımsız senatör olmuştu� 
Niyazi Bey; 1963’ün Şubat ayı olması lazım, 19 Şubat 1963 tarihinde TİP’e 
girdi� Türkiye İşçi Partisi 1965 seçimlerinde, 15 milletvekili çıkarmıştı� Niyazi 
Bey 19 Mart 1963 tarihli Sosyal Adalet dergisinde yayımlanan “İşçi Partisi’ne 
niçin girdim?” başlıklı bir yazısında, TİP’e neden girdiğini izah etmişti� Niyazi 
Bey’in TİP’e girdiği 1963 yılında, Anayasa Mahkemesi kuruldu� Anayasa 
Mahkemesi’nin ilk kuruluşunda antidemokratik kanunların ayıklanması için, 
altı ay içinde iptal davası açabilme imkânı getirilmişti� Şimdi çok sınırlı sayıda 
inisiyatif soyut norm denetimi için Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilirken, o 
zaman mecliste tek bir temsilcisi olan partilerin de soyut norm denetimi için 
başvuru hakkı vardı� Niyazi Bey o tarihte TİP’in dava açma olanağına kavuşa-
bilmesi için partiye girmiştir� “İşçi Partisine niçin girdim?” yazısında bunları izah 
eder� Dediğim gibi, gerçekten çok az bir süre kalmıştı, iki-üç gün gibi bir süre 
ve böylece TİP dava açma olanağına sahip oldu ve Anayasa Mahkemesi’nde ilk 
defa bir siyasi parti, bir yasa maddesini, meşhur 141-142’yi anayasaya aykırı 
olduğu iddiasıyla ve iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi’nin önüne götürdü� O 
dilekçenin altındaki imza Niyazi Ağırnaslı’ya aittir�

Bir süre sonra da bu partinin senatörü olan Niyazi Ağırnaslı, Ankara’da il 
örgütü açılınca TİP’in, Ankara il başkanı oldu� Atatürk Bulvarı üzerinde, Agora 
Pastanesi diye bir pastane vardı� Niyazi Bey orada il başkanı olarak, kimi zaman 
gece geç saatlere kadar senatoda yapacağı konuşmayı oturur hazırlar, kimi zaman 
sabah erken gelip parti binasının süpürülmesi, temizlenmesi işlerine nezaret 
ederdi� Ben Niyazi Bey’i işte o tarihlerde, 1964’te, Ankara il başkanı olduğu 
tarihlerde tanımıştım� O tarihte hukuk fakültesinde öğrenciydim� Avukat 
oldum, baroya yazıldım ve daha sonra dernek çalışması sırasında da beraber 
ve daha yakın bir çalışma ortamı içerisinde olduk�

Niyazi Bey’in hukuk eğitimiyle ilgili, benim bilgi dağarcığımda bir şey yok� 
Niyazi Bey’in kendisindeki kişiliğini oluşturan birikimi edindiği yıllar; gerek 
siyasi yapısı, gerek hukukçu yapısı, gerek edebiyatçı kişiliğini; edindiği yıllar 
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1940’lı yıllar� 1940’lı yıllardan edindiği birikimi 1960’lı, 70’li yıllara taşıyan 
bir köprü gibidir Niyazi Bey�

Söylemek istediğim şey şu; Niyazi Bey siyasi faaliyet, siyasi düşünce açıklama, 
siyasi eylem gibi konular itibariyle kısıtlı olan 1940’lı yılların içerisinde neler 
yapılabilmişse, bunları yapan insanlarla beraber, bunların yapıldığı ortamdan 
bugüne kalan izler bırakmış bir kişidir� 1940’lı yılların düşünce ortamında, 
önemli yayın organları var� Bunlardan bir tanesi Adımlar dergisidir, bir tanesi 
ise Yurt ve Dünya dergisidir�

Ağırnaslı, gerek Yurt ve Dünya, gerekse Adımlar dergilerinde bakınız nasıl 
bir kadro içerisinde yer almış� O dönemin aydın entelektüel kesiminin en elit 
insanları� Muzaffer Şerif Başoğlu, Behice Boran, Abidin Dino, Güzin Dino, 
Sabahattin Ali, Niyazi Berkes, Pertev Nail Boratav, Hayrünisa Boratav, Azra 
Herhat, Adnan Cemgil gibi kişilerin yazılarının yayınlanır Yurt ve Dünya, daha 
sonra 1943 yılında çıkan Adımlar dergilerinde� Adımlar daha ziyade edebi 
nitelikli bir dergi, Yurt ve Dünya siyasal düşünceleri içeren bir dergi�

Niyazi Bey’in Adımlar dergisinde çıkan bir yazısından bir alıntı okuyacağım 
şimdi size: “Asalet iddia edenlerin yüz tanesine Kalaba Köyü’nden bir çiftçiyi, 
Zonguldak ocaklarında namuskar emelinin verimiyle yaşamaya çalışan bir işçiyi 
değişmeyiz. Çünkü bunlar milletimizin özüdür. Biz tanıdığımız veya tanımadı-
ğımız aydın veya yarı aydın, çiftçi veya işçi bir büyük adsız kahraman kütlesiyle 
arkadaşız biriz ve beraberiz; tarlada çiftçi, fabrikada işçi, köyde muallim veya 
dairede memur.” Bunları yazdığı sırada Niyazi Bey henüz 30’lu yaşlarında…

Dediğim gibi bu birikimini Niyazi Bey daha sonraya, 1960’lı 70’li yıllara 
taşımış ve bizlere de bunları ulaştırmıştır� 1940’lı yıllar, yani Atatürk’ten hemen 
sonraki yıllar; Türkiye’de siyasi ortamın çok daraldığı, düşünce özgürlüğünün 
çok daraldığı bir dönem� 1940’lar, o tarihi anlatan eserlere baktığımız zaman 
tek parti yönetimi diye anlatılır� Amacım İsmet İnönü’nün iktidarıyla ilgili bir 
şey söylemek değil� Onu demiyorum, daha geniş çerçeveye bakalım; 1940-41-
42-43-44-45, bu yıllar dünyanın baş belası olan bir Hitler egemenliği var, İkinci 
Dünya Savaşı meselesi var ve Türkiye’de fikir ve düşünce akımları son derece 
daraltılmış vaziyette� Demin saydığım isimlerden 1947 yılında Muzaffer Şerif 
Başoğlu, Pertev Nail Boratav, Behice Boran ve Niyazi Berkes üniversiteden 
ihraç edildiler� Böyle daralmış bir düşünce ortamı, 1940’lar�

1960’lı yıllar ise, biraz farklı� Biz o dönemi gençliğimizde yaşadık yaşaya-
bildik� 27 Mayıs’ın getirdiği özgürlükçü bir ortam, yeni bir anayasa içerisinde, 
özellikle de yargıya nefes aldıran 27 Mayıs Anayasasıyla birlikte mahkemelerin 
bağımsızlığını, hakim teminatını gerçekleştirecek, Yüksek Hakimler Kurulu 
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kuruldu� Anayasa Mahkemesi var, TRT var, vesaire� Yargıya ilişkin ve mesle-
ğimiz de bu olduğu için, Niyazi Bey de bir hukukçu olduğu için, o konuyu 
vurgulamaya çalışıyorum� Yüksek Hakimler Kurulu kuruldu, daha sonra bir de 
Yüksek Savcılar Kurulu’nun kurulmasıyla ikisi birleştirildi, Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulu haline getirildi�

Böylece bugün hala iktidarın uğraştığı bir kurumdur, Hakimler Savcılar 
Yüksek Kurulu� İkide bir yazboz yapıyorlar vesaire� Böyle bir ortam içerisinde, 
gerek yeni bir anayasanın yürürlüğe konulmuş olması, gerekse demin söylediğim 
gibi, sosyalizme açık fikir akımlarının da ortaya çıkması sebebiyle, yargının 
önüne götürülen çok sayıda dava var o tarihlerde� 1960-70 arası, Ağır Ceza 
Mahkemelerinin en çok baktığı davalardan biri 142� maddeyle ilgili davalar 
ve bu davalarda çoğu kez mahkemelerin beraat kararı verdiği; yani özgürlükçü 
bir ortam�

Bakınız sözünü ettiğim köprünün 1940’larda kalan bir ayağı var, 1960’lara 
gelen ayağında ise ne var? Yine Niyazi Bey o dönemin seçkin aydınlarıyla 
birlikte nerede? 1961’de başlatılan dönemden sonra, sosyalist fikir akımları da 
gelişecek ortamlar buldular� 1963 yılında Sosyalist Kültür Derneği kuruldu� 
Niyazi Bey bu derneğin kuruluşunda başı çeken kişilerden biridir� Kimler 
var başka… Osman Nuri Torun� Osman Nuri Bey yine 27 Mayıs’tan sonra 
kurulan Devlet Planlama Teşkilatı’nın müsteşarlarından� Cahit Tanyol, Sadun 
Aren, Tarık Ziya Ekinci gibi isimler var bu Sosyalist Kültür Derneği’nde bera-
ber olduğu� Böylece demek istediğim, Niyazi Bey şahsında sahip olduğu bir 
aydın birikimini, sosyalist düşünceyi benimseyen kişiliğini, 1940’lardan gelen 
birikimini getirmiştir 1960’lara�

Bakın size oradan çarpıcı örnekler oluşturacak bir-iki şey söyleyeyim� 
Örneğin, bir, demin söylediğim İşçi Partisi’ne girmiş olması ve bu partinin 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki yegane temsilcisi olması; iki, Anayasa 
Mahkemesi’nin bir mücadele ortamı olması, daha sonra Anayasa Mahkemesi’nde 
dava açacak olan A partisi, B partisi, C partisi, diğer kişiler vesaireler filan Niyazi 
Bey’in açtığı o 141-142 davasındaki çatısını kopya çekerek, ona benzeterek açtılar 
açacaklardı davaları�

S.K.C.: Niyazi Bey’in kuruluşunda etkili olduğu, çalıştığı ve hatta yöneticisi 
olduğu bazı hukukçu dernekleri var bildiğim kadarıyla, İlerici Avukatlar Derneği 
gibi, onlardan bahsedebilir misiniz?

E.S.: Söylediğinizde bir düzeltme yapacağım� İlerici Avukatlar Derneği 
dediniz� O derneğin adı Devrimci Avukatlar Derneği’dir� 1965 yılında kuruldu, 
Niyazi Bey’in başkan olduğu bu dernek, Devrimci Avukatlar Derneği� Ankara’da 
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100 küsur üyesi vardı, ben de onlardan biriydim� İlerici/devrimci karmaşası 
nereden geliyor? 1974 yılındaki Ankara Barosu Genel Kurulunda, ilk kez bir 
grup adı kullanarak çıktı bizim grubumuz� Bu grup İlerici Avukatlar Grubu 
adıyla ortaya çıktı ve Halit Çelenk’i başkan adayı olarak göstermiştik� Bununla 
karıştırılıyor�

1965’de kurulan derneğin adı ise, Devrimci Avukatlar Derneği’dir� İlerici 
Avukatlar Grubu vardı, ama İlerici Avukatlar Derneği olmadı� Henüz daha o 
tarihte Çağdaş Hukukçular Derneği de yok� O da 1975’de kuruldu� Bir süre 
sonra da ne oldu? Adliyede koridorda vesaire karşılaştığımız arkadaşlar, bize 
şöyle sitemler ettiler� Sizler ilerici oluyorsunuz da, ya biz ne oluyoruz? Onun 
için, ismimize böyle bir eleştiri getirmesinden dolayı ilerici lafını değiştirdik, 
onun yerine çağdaş adını kullandık� Bugün de hala bazı yerlerde ve özellikle 
Ankara’da baro içerisindeki gruplaşmalarda, Çağdaş Avukatlar Grubu diye bir 
grup yer alıyor�

S.K.C.: Devrimci Avukatlar Derneği ne kadar sürdü? Misyonu neydi onun? 
Etkin olabildi mi o dönemde?

E.S.: Şöyle; şimdi bizden önceki avukatlar içerisinde, bu mesleğin demokrasi 
mücadelesindeki önemli yerini idrak ederek, onu tescil etmeye çalışan değerli 
bir kuşak vardı� Birkaç isim sayayım bunlardan� Cemal Reşit Eğinoğlu, Süley-
man Reşat Köymen, Rauf Çapan, Minnetullah Haydaroğlu, Turan Tamar gibi 
isimler var ve bu isimlerin birbirleriyle irtibatları yok� Teker teker, bürolarında 
kendilerinin önüne gelen davalarla ilgileniyorlar� Hukukta böyle bir örgütlenme 
meselesini idrak eden ilk öncüler Niyazi Bey ve Halit Bey’dir ve bunların bir 
araya gelmesiyle, örgütlenmek gerektiği fikri ortaya çıkmıştır�

Niyazi Bey’in farklı bir tarafı da şu: Niyazi Bey genç arkadaşlarla daha ziyade 
ilişki içerisindeydi� Bu, belki de kendisinin yaşının ilerlemiş olduğu tarihlerde 
bile fikirlerinin genç kalmış olmasından dolayıdır� O zaman böyle bir ortam da 
var� Dediğim gibi 1965 yılı ve o yıl Türkiye İşçi Partisi 15 milletvekili sokacak 
meclise� İşte böyle bir ortamda, TİP’in Ankara’daki avukatlar arasında üye sayısı 
100’ün üstünde o tarihlerde� O tarihlerde Ankara Barosu’nun mevcudu 500 
kişiyi ya bulur, ya bulmaz� Öyle bir yapı içerisinde bir birikim var ve bu biri-
kimi bir araya toplayıp getirme meselesi için Niyazi Bey zaten öncülük yapan, 
bayraktarlık yapan bir kişilik sahibi� Böyle bir dernek kuruldu�

Daha sonra ise, Devrimci Avukatlar Derneği bir geçiş içerisinde kaldı� 1965 
yılında Türkiye fikir ortamı hareketli, üniversitede hemen her fakültede bir 
fikir kulübü kuruluyor� Bu işte 1964-65 sıralarında ortaya çıkan bir şey, fikir 
kulüpleri kuruluyor� Daha sonra bu fikir kulüpleri, çeşitli fakültelerdeki fikir 
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kulüpleri bir araya gelerek bir federasyon oluşturdular, Fikir Kulüpleri Fede-
rasyonu adı altında� 1968 yılında Atilla Sarp’ın başkan olduğu bir tarihte, Fikir 
Kulüpleri Federasyonu adını değiştirerek Dev Genç’e dönüştü� Dev Genç’in 
kuruluşu da böyledir�

Ankara Barosu’nda Fikir Kulüplerinin yanlış hatırlamıyorsam ilk adımını 
atan da Turan Tamar idi� Böylece Ankara Barosu Fikir Kulübü kuruldu� Fakat 
fikir kulübü olarak bir şey olamayacağı, bir tüzel kişilik kazanmak gereği ortaya 
çıktı� O nedenle Devrimci Avukatlar Derneği kuruldu� Bir süre sonra da baro 
içerisindeki hareketin, barodan kopacak gibi bir derneğe bırakılmış olması değil, 
baronun içinde sürdürülmesi gereği benimsenince, o zaman sözünü ettiğim gibi 
İlerici Avukatlar Grubu’na dönüşecek bir yapı oluşturuldu� Daha öncesinde 
ise, İlerici Avukatlar Grubu’nun kurulmasından önceki inisiyatif ise, ad yok 
henüz, yanlış hatırlamıyorsam yine Yekta Güngör Özden’in baro başkanlığına 
seçildiği 1972 yılındaki oluşumdur� Bir ad kullanılmaksızın, Ankara Barosu 
Fikir Kulübü’nün uzantısında oldu� Bu nedenle, Devrimci Avukatlar Derneği 
fazla bir varlık gösteremedi�

S.K.C.: Niyazi Ağırnaslı’nın avukat olarak takip ettiği önemli, hatırda kalan 
davalar neler?

E.S.: Efendim Niyazi Bey’in avukatlık yanı… Edebiyat alemimizde, şiir 
dünyamızda isim bırakmış olan bir ozan Hasan Hüseyin, cefa çekmiş bir aydını 
bu memleketin, Kızılırmak diye bir kitap çıkarmıştı� Bu Kızılırmak kitabı nede-
niyle tutuklandı Hasan Hüseyin ve hakkında demin de sözünü ettiğim 142� 
maddeye göre bir dava açıldı� Duruşmasının yapılacağı gün Hasan Hüseyin’i 
kelepçeli olarak mahkemeye çıkardıklarında, daha sonra Türk Milleti adına 
hüküm verecek olan hakimin önünde Niyazi Bey’in dönüp Hasan Hüseyin’e 
söylediği laf zihinlerde yer etmiştir; “Koca şair, Türk Milleti adına senden özür 
diliyorum”�

Sözünü edeceğim bir dava, Deniz Gezmiş’lerin davasıdır� Deniz’lerle birlikte 
18 kişi hakkında Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi idam kararı verdi� Bu karar 
Askeri Yargıtay 2� Dairesi’nde, Deniz, Yusuf ve Hüseyin dışında kalan sanıklar 
açısından bozuldu, üçünün kararı tasdik edildi� Yani, iş idama giden bir yola 
girmişti� İşte o aşamada, Niyazi Bey eski bir senatör olarak, kalkıp gidiyor ve 
İsmet İnönü’yle görüşüyor� O görüşmede İnönü’yü ikna ediyor� O görüşme 
sırasında ikna ediyor deyişimin nedeni şu: Konuşmanın başlangıcında İnönü 
“bir idam havası görmüyorum” filan diyor, ama Niyazi Bey anlatıyor ve ondan 
sonra İnönü ikna oluyor, ilgileniyor� Deniz için örneğin, “çok akıllı bir çocukmuş 
diyor, güzel de İngilizce biliyormuş” diyor filan, o noktalara getiriyor İnönü’yü�
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Daha sonra idamların yerine getirilmesine ilişkin Meclis kararı, yani kanun 
çıktığında, İsmet İnönü imzasıyla Anayasa Mahkemesi’nde ilk dava açılıyor 
ve biliyorsunuz o davada Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etti� Orada 
Niyazi Bey’in görüşmesinin büyük önemi, etkisi var� Ne var ki, daha sonra 
ikinci kez kanun çıkarıldı� Demirel Hükümeti’nin aktif tutum ve o dönemdeki 
politikası, üçe üç meseleleri vesaireyle ikinci kanun çıktığında, tekrar Anayasa 
Mahkemesi’nde iptal davası açılamadı�

Niyazi Bey’in davalarıyla ilgili bir şey daha söyleyeyim, ekleyeyim� Niyazi 
Bey 1975 yılında kurulan Çağdaş Hukukçular Derneği’nin ikinci başkanıdır� 
O tarihlerde, yani 1977-78 tarihlerinde, demokratik kitle örgütlerinin bir araya 
gelerek oluşturdukları Demokratik Kitle Örgütleri Platformu diye bir oluşum 
ortaya çıkmıştı� Bu oluşumda TMMOB var, Dev Genç var, işte Tümder, Tüsder 
vesaire var�

Sonra 12 Eylül geldi ve 12 Eylül’de idam o kadar kolay bir mesele haline geldi 
ki, örneğin DİSK’li sendikacılarla ilgili açılan birinci DİSK davasının 53 sanığı 
vardı, 53’ü hakkında da ölüm cezası isteniyordu� O dönemin bir başka davası 
Barış Derneği davası; 141-142’den dolayı 50 yılı bulan cezalar isteniyor filan�

Özellikle DİSK davasına başka ilaveler yapılıyor böyle� O 53 kişilik davaya 
yeni yeni eklemeler yapılıyor� Demin sözünü ettiğim Demokratik Kitle Örgüt-
leri Platformu’nu oluşturan kuruluşların temsilcileri de böyle teker teker dahil 
edildiler, haklarında ölüm cezası isteniyor� Örneğin TÜTED Başkanı Aykut 
Göker dahil edildi, Gültekin Gazioğlu dahil edildi, TMMOB Başkanı Teoman 
Öztürk dahil edildi filan� Yani ölüm cezası isteğiyle savcı imzalıyor, gönderiyor 
mahkemeye� O tarihlerde Niyazi Bey 70 yaşını geçmişti� Bir de bir ara Niyazi 
Bey bir trafik kazası geçirdi� O kazadan dolayı uzun süre dizi sakat kaldı ve 
baston kullanırdı Niyazi Bey� Yani 1980 tarihinden sonra Niyazi Bey’in ölüm 
cezası isteğiyle kapatılacağı bir hapishanedeki koşulları yaşayacak bir durumu 
yoktu, sağlığı iyi değildi� O nedenle Niyazi Bey teslim olmadı, yakalanmadı�

DİSK davası sonra ne oldu? Keskin sirke küpüne zarar, TCK 146… Deniz’le-
rin de idam edildiği eski Ceza Kanunu maddesidir bu 146� 146’dan açılmış 
olan DİSK davası 141’e dönüştürüldü, esas hakkındaki mütalaasında savcılığın� 
Sanıklara bir şey olmadı, ama 141 devrildi gitti� 20 Haziran 1987’dir ölüm tarihi, 
o tarihe kadar Niyazi Bey hala hakkındaki gıyabi tutuklama kararının kaldırıl-
masıyla ilgili işlemi yapmış değildi� Öldüğü tarihte dahi kaçak statüsünde kaldı�

S.K.C.: Burada sanık mıydı Niyazi Bey? DİSK davasında…

E.S.: Yani o dönemdeki ceza deyimiyle söyleyelim, firari sanık�
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S.K.C.: Yani hiç mahkeme önüne çıkmadı, ama bir taraftan avukatlık 
yapıyor muydu peki?

E.S.: O tarihte demin söylediğim gibi kalkıp gelip Barış Derneği davasının 
duruşmalarına da giriyordu�

E.S.: Doğan Öz’ün öldürülmesiyle ilgili davada şahitler dinleniyor� Genç 
bir kadın, 22-23 yaşlarında, yeni evli şahit olarak çağrılmış� O günkü duruşma 
bir hayli böyle uzun sürdüğü için, kocasıyla beraber gelmişti o kadın� Epeyce 
beklediler filan� Onun yarattığı stres var, sıkıyönetim mahkemesinde vesaire 
filan� Nihayet duruşmaya çağrıldı bu kadın� Katil hani filmlerin tarif ettiği katil 
tipi var ya, tipik öyle bir katil�

E.S.: Duruşmada anlatıyor� Sabahleyin saat 08:30 sıralarında silah seslerini 
duyunca balkona çıktım ve kaçarken gördüm diyor kendisini� Hakim “dön 
bak, gördüğün bu muydu?” dedi� Kadın döndü ve döndüğü anda kadında bir 
baş dönmesi gibi bir şey, böyle sendelemeye başladı� Yere düşecek olan kadın, 
hakimin masasına tutundu� O an katil ile göz göze gelme anı� O sırada din-
leyiciler arasında oturan kocası koştu geldi ve kadın yere düşmek üzereyken 
yakaladı� Hakim devam etti, zaptı yazdırıyor� İşte şahitten dönüp sanığa bak-
ması söylendi, filan diye� Niyazi Bey söz alıp dedi ki, “burada çok önemli bir 
olay cereyan etti� Burada bir şey oldu ve hareketiyle size anlattığı bir şey var, 
siz bunu zapta geçirmek durumundasınız�” Hakim bu uyarı üzerine tanığın, 
sanığı gördükten sonra, bayıldığını tutanağa geçirmişti�

S.K.C.: Niyazi Bey’in bürosu neredeydi?

E.S.: Niyazi Bey’in yazıhanesi Konya Sokak’ta Çağla Han diye bir yerdeydi� 
1965’de yazıldım ben Baro’ya, 1965’den itibaren bildiğim oradaydı… Ancak 
şöyle; Niyazi Bey’in senatörlüğü yanılmıyorsam 1968’de bitti� 1968’den itibaren 
hep orada olduğunu biliyorum� Ama ondan önce de orasıdır�

Çağla Han’daki birinci kattaki yazıhanesinde Niyazi Bey’in, girdiğiniz 
zaman kendinizi Anadolu kasabasının bir avukatının yazıhanesindeymiş gibi 
hissederdiniz� Eskimiş birkaç tane sandalye, cilası dökülmüş masa, kırılmış bir 
daktilo makinesi filan böyle, kırık dökük filan� Ben bunu şeyden de hatırlıyo-
rum� Korkut Boratav avukatlık stajını Niyazi Bey’in yanında yapmış ve Korkut 
Boratav staj yaptığı tarihlerde de onlar kırık dökükmüş öyle� Korkut Hoca’dan 
öyle duydum�

Niyazi Bey’in yazıhanesi… Bir şey söyleyeyim, hemen hemen hepimiz için, 
sizin için de öyledir� Arkadaşlarınız gelir, eş dost gelir, akşam üzeri saat 17 çay 
saatinizdir� Siz de beklersiniz, kapıyı çalsa da birisi de gelse diye, değil mi? O 
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sohbet saatleri filan� Niyazi Bey’in yazıhanesi olağanüstü bir uğrak yeriydi� 
Şöyle; Niyazi Bey TİP’den ayrılmak zorunda kaldı, istifa etmek zorunda kaldı� 
İstifa etmesinden sonra biraz daha ziyade eylemli gençlik kesimiyle yakın iliş-
kiler içerisinde oldu�

Bu nedenle de mesela Deniz’lerin davasındaki gençler tahliyelerinden sonra, 
hemen her gün Niyazi Bey’in bürosunda idiler� Hatta öylesine ki, Niyazi Bey’in 
küçük kızı Nil, onlardan Semih Orcan adında Deniz’lerin davasında yargılanıp 
15 yıla mahkum olmuş birisiyle evlendi�

S.K.C.: Kızının Dışkapı’da gözaltında tutulma olayı var� Niyazi Bey de o 
zaman gözaltına alınmamış mıydı? Öyle bir şey de okuduğumu hatırlıyorum�

E.S.: Şöyle tabii, 12 Eylül’ün ilk günlerinde böyle bir aydın toparlaması 
yaptılar Dışkapı’da… Bakın kimler, hemen onlardan da söz edeyim size� 12 
Eylül’ün hemen akabinde doldurdular içeriye aydınları� Bakın kimler var: Halit 
Çelenk, Nevzat Helvacı, Cahit Talas, Rauf Nasuhoğlu, Burhan Cahit Ünal, 
Sadun Aren, Cemal Reşit Eyüpoğlu, Uğur Mumcu, İlhami Soysal, Bahri Savcı, 
Mümtaz Soysal ve daha nice nice insanlar�

S.K.C.: Peki, böyle siyasi dava avukatı olmak hep tehlikeli mi? İşte tutuk-
lanma, gözaltına alınma, işte yargılanma riski barındıran bir şey mi? Yoksa 
dönem dönem değişti mi? Öyle üzerinizde bir baskı hissediyor muydunuz, 
tehdit alıyor muydunuz? Niyazi Bey alıyor muydu? Mesela o kazayla ilgili 
hep şaibeli bir kaza olduğu, bilinçli biçimde sürücünün Niyazi Bey’e çarptığı, 
söyleniyor… Mesela öyle tehditler alıyor muydu?

E.S.: Efendim tabii bunlar badireli davalar� Deniz’lerin davası sırasında 
1971… Şöyle; Deniz’lerin davası 16 Temmuz 1971 günü başladı ve hüküm 
açıklandı 9 Ekim 1971 tarihinde� Bunları neden bu kadar hatırlıyorum, aradan 
şimdi 45 yıl geçtikten sonra? Bir hafta önce Deniz’lerin yıldönümüydü, bilgi-
lerimi tazeledim� Dava, iki buçuk ay sürdü� Bakınız, mesela Amerika’da Sacco 
ve Vanzetti davası 7 yıl sürmüş� Rosenberg’lerin davası 3 yıl sürmüş� İki buçuk 
aylık bir yargılamadan sonra, Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi, 18 kişinin, 18 
genç insanın hayatının sona erdirilmesi kararını verdi� İki buçuk ay, bunun 
için yeterli oldu� Ama nasıl yeterli oldu? İşte o 1971 yılında, hani badire diye 
konuşuyoruz ya, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı’nın yayımladığı bir bildiri, 
49 numaralı bildiride şöyle deniyor: “Bu suçluların bir an evvel cezalandırılarak, 
layık oldukları cezaları görmeyi bütün kamu arzu etmekte” deniyor� Henüz 
savunmalar yapılıyor o aşamada�

İzmir Sıkıyönetim Komutanlığı’nın yayımladığı 26 numaralı bildiride ise: 
“İnfaz işlemlerinin başlamak üzere olduğu bugünlerde…” diyor� Yani mesela 
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hapis cezasının infazına başlamak üzere diye bir deyim yakışmaz hapis cezası 
için� Ama öteki için darağacı kuracaksınız, cellat bulacaksınız filan, kastettiği o� 
Deniz’lerin idamı… Ve diyor ki İzmir Sıkıyönetim komutanı; “infaz işlemlerinin 
başlamak üzere olduğu bugünlerde” ��� Bu bildirinin yayımlandığı tarihte, biz 
Yargıtay’daki savunmaları yapmamıştık daha�

Şimdi benim bildiğim örneği vereyim size, badire meselesi� Deniz’lerin 
davasıyla ilgili olarak 11 avukattık biz� Bu davadaki savunmamızda geçen bir 
cümle nedeniyle dava açıldı hakkımızda ve 11 kişi hakkında da o tarihlerdeki 
Ceza Kanunu’nun 266� maddesini ihlal ettiğimiz ileri sürüldü� Bu 266� madde, 
savcıya hakaret suçunu düzenliyor� Fakat bir tek Niyazi Bey’le ilgili bir suçlama 
daha vardı, sadece Niyazi Bey’le ilgili� 159 vardı bir de� 159 Türklüğü, orduyu, 
emniyet kuvvetlerini ve Meclis’in manevi şahsiyetinin tahkir suçu denilen 
maddeydi� Bir tek Niyazi Bey 266 artı 159’dan dolayı suçlanmıştı�

Peki, ne oldu bu dava? Sonuçta biz beraat etmedik, mahkum olduk� Kaç kere 
Yargıtay’a da gittik, filan� Buna rağmen biz beraat etmedik, mahkum olduk� 
Ancak 1974’de çıkan Af Kanunu’yla aftan düştü dava�

S.K.C.: Peki, o aldığınız ceza mesleği yapma konusunda bir şey getirdi mi?

E.K.: Bütün sonuçlar öyle, birlikte ortadan kaldırdığı için…

S.K.C.: Hani af çıkıncaya kadar bir etkisi olmadı size?

E.S.: Hayır, kesinleşmiş değildi ceza�

S.K.C.: Peki, baskı oluşturuyor muydu böyle şeyler? Hani hakkımızda dava 
mı açılır, askeriye bize kafayı takar, işte bir şey olur mu filan gibi, bir siyasi 
davayı takip etme konusunda sizde bir baskı oluşturuyor muydu?

E.S.: Evet, şöyle; ben size bu sefer Halit Bey’den bir örnek vereyim� Şimdi 
sıkıyönetim cezaevlerinde ki, o da şöyle idi� Ankara Mamak’ta görüşmeye 
gittiğiniz zaman cezaevine, size kapıda sorarlardı� O sorma işini yapması için 
de binbaşı ve yarbay rütbesinde bir subayı kullanırlardı� Şöyle talimat verilmiş 
komutanlıklardan onlara: İddianamesi yazılmamış olan bir kimseyle görüşü-
lemez� Ancak iddianamesi yazıldıktan sonra görüşülebilir�

Halit Bey meselesine dönüyorum� Şöyle; gideriz cezaevine gireriz, hücreler 
var� O hücrelerde görüşeceğiz� Siz avukatsınız, sizin arkanızda bir er gelir, bir tane 
de tutuklunun arkasına bir er gelir� Halit Bey demiş ki, “avukatın müvekkiliyle 
konuşması gizlidir, savunma mahremiyetini ihlal meselesi söz konusudur, sizler 
çekilin buradan” demiş� Çekilmemişler� Gitmişler komutana haber vermişler� 
Komutan da üsteğmen mi, yüzbaşı mı neyse birisi gelmiş� Halit Bey demiş 
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ki, “buradaki insanlar bizi dinleyemezler� Bunların şu duvardan farkı yoktur� 
Yani siz buraya güvenlik için koyuyorsanız, herhangi bir olay çıkmasın diye 
koyuyorsanız, şuradaki duvardan hiçbir farkı yoktur buraya getirip koyacağınız 
insanları, dinleyemezler” demiş� Halit Bey hakkında dava açıldı� Şundan dolayı 
dava açıldı: Cezaevindeki görevli olan o erlere duvar demek suretiyle hakaret 
etmiş olduğundan dolayı�

Benim başına gelen, Doğan Tanyer’le beraberdik ve bir hapishane görüşünden 
çıktık� Hiçbir görevliyi bulamıyoruz� Yani şu demir kapıyı açın da çıkacağız 
biz� Yok! Bir buçuk saate yakın, orada böyle gayri nizami bir şekilde gözaltında 
tutulduk Doğan Tanyer’le birlikte� Böyle şeyler çok yaşandı�

Niyazi Bey’le ilgili hayal meyal hatırladığım; sıkıyönetimden dolayı bir 
başka davası vardı� Yıldırım bölgeye gidip geliyordu o zaman� Fakat şu an 
hatırlayamıyorum onu� Yani sıkıyönetimde dava izleyen avukatlardan, gerek 12 
Mart döneminde, gerek 12 Eylül döneminde gözaltına alınmalar oldu… Yine 
Deniz’lerin davasından örnek vereyim� İki arkadaşımız, bu 11 kişiden ikisi, üç 
buçuk ay tutuklu kaldılar� Biri Zeki Oruç Erel öldü şimdi o, biri Mükerrem 
Erdoğan� Şöyle hatırlatayım size; Deniz’lerin idamına yaklaşan günlerdi� İnfaza 
yakın tarihlerde bir uçak kaçırma olayı oldu, Bulgaristan’a bir uçak kaçırdılar� 
Altan Öymen, Emil Galip Sandalcı, Erdal Öz var vesaire� O davadan dolayı, 
iki arkadaşımız üç buçuk ay tutuklu kaldılar, sonunda da beraat ettiler�

Böyle şeylerden Niyazi Bey de, nasibini almıştır�

E.S.: Niyazi Bey’in TİP’in Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altındaki ilk 
temsilcisi olduğunu söylemiştim� Peki, ne yaptı bu ilk temsilci olarak Niyazi 
Bey? Onu da söyledim demin, 141-142 davası diye� Fakat sık sık söz alır konu-
şurdu Niyazi Bey� Bunlar hala tutanak dergilerinde bulunabilir� Ben sadece 
başlık vereyim, kalkıp da ne konuşmuş? Nelere ilgi duymuş, neleri Türkiye’nin 
yasama organında, üstelik bir de senato okumuşlar meclisi düzeyinde anlatan 
bir kişi olarak, hangi düzeyde ne konulara değinmiş?

Bunlar Kavel grevi, siyasi suçlarda af, Türk Ceza Kanunu’nun 141 ve 142� 
maddeleri, Fargo Lastik Fabrikası’ndaki lokavt, Sendikalar Kanunu, Grev ve 
Lokavt Kanunu, serserilik kavramı, seçim sistemi, orta eğitimin kalitesi, ortak 
pazar, iktisadi devlet teşekküllerinin verimliliği, kalkınma planı, karma eko-
nomi, Kıbrıs konusu gibi 50 küsur sene önce Niyazi Bey’in dile getirdiği bu 
konular, bugün hala Türkiye’nin gündeminde ağırlık taşıyan konulardır� Daha 
geçenlerde gazetede okudum, Kavel greviyle ilgili yeni bir kitap yayımlanmış�
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Tabii Niyazi Bey’in yaşadığı dönemde, demin de sözünü ettiğim, 1960’ların 
getirdiği bir rahatlama ortamı içerisinde bunlar oldu� Şimdi gelin bakın ki, 
1960’ların üstünden yarım yüzyıl zaman geçti, nereden nereye geldik�

E.S.: Halit Bey’in bir sözü var, diyor ki Halit Çelenk: “Kendini topluma, 
demokrasiye, barışa, hakça bir düzene adayan ve bu uğurda mücadele veren insan-
ların bu mücadelesi, Ağırnas’ların devrimci ilkelerini azimli ve kararlı savaşımını 
her zaman yaşatacaktır”� Teşekkür ederim�

S.K.C.: Çok teşekkür ederim� Ayrıca Nezahat Hanım da bize eşlik etti, ona 
da ayrıca teşekkür ederim� Güzel bir sohbet oldu�

NİYAZİ AĞIRNASLI AĞABEYMİZ YÜREĞİMİZDE YAŞIYOR

Av. Mehdi BEKTAŞ

Bizim kuşağımız, lise, üniversite öğrencilik yıllarında sol ve sosyalist düşün-
ceyle tanışan, ülkenin bağımsızlığı, halkın mutluğu için ölümü göze alan 
serdengeçti adaylarıydı; CHP’ye, TİP’e, TKP’ye, THKO’ya, THKP-C’ye, 
TİİKP’e, TİKKO’ya sempati duyan ya da içinde olmaya çalışan, düşünceleri 
tam oturmamış, Mustafa Kemal’in “tam bağımsızlık” ülküsünden etkilenerek, 
Sosyalist Devrim/ Milli Demokratik Devrim tartışmalarıyla ayrışan, “Bağımsız 
Türkiye, Kahrolsun Amerika” sloganlarıyla yollarda yürüyen, meydanlarda 
toplanan, sınıflarda, kantinlerde, işliklerde tartışan, dünyaya soldan bakmaya 
çalışan bir kuşaktı�

Devrim bir tutku olmuştu� Kimileri kırlardan başlayarak ve kentleri kuşa-
tarak, kimileri emperyalizmin gizli işgalini öncü savaşıyla kırarak, kimileri 
ordunun köktenci müdahalesiyle, kimileri halkın ayaklandırılmasıyla devrimin 
gerçekleşeceğini savunuyordu; kitleler, “işçi, köylü, gençlik, asker devrim için 
birleştik” sloganlarıyla meydanları inletiyor, toprak ve fabrika işgalleri, grevleri, 
okul boykotları ülkeyi sarıyordu, kimileri kapitalist sömürü düzenini değiştirmek 
için kırlarda ve kentlerde silahlı eylemler yapıyordu ve halk içinde bu eylemlere 
sempatiyle bakan çoğalıyordu, toplum sosyalleşip politikleşiyordu�

Bu gelişmeler karşısında, “sosyal gelişme ekonomik gelişmeyi aştı” diyenler 
birdenbire harekete geçti; ordu, 12 Mart 1971’de parlamentoyu, iktidarı, muha-
lefeti ve hükümeti uyaran bir muhtıra verdi, hükümeti alaşağı etti� CHP’den 
istifa eden Prof� Dr� Nihat Erim’in başkanlığında teknokratlardan oluşan bir 
hükümet kuruldu� Bunu alkışlayanlar çok oldu� Bir süre sonra işin rengi değişti, 
teknokratlar hükümetten ayrıldı, yeni atanan bakanlarla birlikte hükümet 
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sertleşti, hukuku bir yana iterek balyoz adı verilen operasyonlarla sendikaların, 
derneklerin, üniversitelerin, düzen karşıtlarının tepesine indi�

12 Mart süreci bayağı kanlı geçti, faşizmin karanlığı toplumun üstüne olanca 
ağırlığı ile çöktü, sıkıyönetim mahkemeleri hızlı çalıştı, aydınlar, ilerici asker-
ler, devrimciler içeri tıkıldı, kimileri tutuklandı, kimileri yargılandı, kimileri 
vuruldu, kimileri darağacında sallandırıldı, üniversiteler sessizleşti, dernekler, 
sendikalar, partiler ya kapatıldı ya da susturuldu�

Bu ortamda toplumdan ses seda çıkmazken, bir avuç avukat sıkıyönetim 
mahkemelerinde hukuku savunuyor, yargılanıyor, reklam yaptıkları savıyla 
disiplin soruşturmasına uğruyordu� Bunlar kimi basın yayın organları aracılığıyla 
kamuoyuna yansıyordu, bazı avukatların adı öne çıkıyordu�

1973’te fakülteyi bitirip avukatlık stajı yaparken bu avukatların önemli bir 
kısmını tanımaya başladım, bu tanıma 1974’te yapılan Ankara Barosu Genel 
Kurulu sürecinde daha da hızlandı� Solcu, ilerici, yurtsever, devrimci denilen 
bu avukatlar, İlerici Avukatlar Grubu adıyla Av� Halit Çelenk’in başkanlığı 
altında oluşturulan listeyle seçimlere katılıyordu� Stajı bitirip ruhsatımı almış, 
avukat olarak kongreye katılma ve seçimlerde oy kullanma hakkını kazanmıştım� 
İlerici Avukatlar Grubu’nun toplantılarına katılıyor, çalışmalarında yer alıyor, 
grubun önde gelen adlarından Av� Niyazi Ağırnaslı’yı, Av� Halit Çelenk’i, Av� 
Nevzat Helvacı’yı, Av� Ahmet Cenan’ı, Av� Erşen Sansal’ı, Av� İbrahim Açan’ı, 
Kemal Burkay’ı, Av� Cemal Başbay’ı, Av� Emin Değer’i, Av� Doğan Tanyeri’yi, 
Av� Rauf Çapan’ı, Av� Refik Ergün’ü ve birçoklarını yakından tanıma olanağını 
buluyordum�

Seçimi Demokratik Sol Avukatlar Grubu kazandı, İlerici Avukatlar Grubu 
az bir oya farkıyla kaybetti, grubun önde gelenleri grubu dağıtmayarak dernek-
leşmeye yönlendirdi� Böylece 1975’te Çağdaş Hukukçular Derneği kuruldu ve 
genç avukatlar olarak derneğin kuruluşunda, yer aldık, görev üslendik; Halit 
Çelenk, Niyazi Ağırnaslı, Nevzat Helvacı’nın başkanlıkları altında 12 Eylül 
1980 darbesine kadar çalıştık, dernek kapandıktan sonrada da baro kongrelerine 
katılmaya devam ettik, hukukun üstünlüğünü esas alan, emekten, halktan, 
gelişmekten yana bir devlet ve hukuk düzenin oluşması mücadelesini sürdürdük�

Niyazi Ağabey eski tüfeklerdendi, Bölükbaşı’nın Millet Partisi’nden senatör 
seçilmiş, Türkiye İşçi Partisi’nin eski TCK’nun 141 ve 142 maddesini Anayasa 
Mahkemesi’ne götürebilmesi için Türkiye İşçi Partisi’ne girmiş, aktif politik 
yaşamını burada sürdürmüş� Mihri Belli’nin önerisi ile İstanbul’dan bağımsız 
milletvekili adayı olduğunu anımsıyorum� Çağdaş Hukukçular Derneği’nde 
genel başkanlık, Halkevlerinde Genel Yönetim Kurulu başkanlığı, Türk Hukuk 
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Kurumu’nda genel başkan yardımcılığı, Türkiye Barolar Birliği’nde Disiplin 
Kurulu başkanlığı yaptı, Ankara Barosu kongrelerinde birçok kez TBB’liğine 
Ankara delegesi seçildi�

Niyazi Ağabeyle birlikte 12 Eylül sonrası kapatılan Halkevleri davasında 
yargılandık, Niyazi Ağabey’in savunmasındaki dirilik, kararlılık ve “Tarih 
önünde Halkevlerini kapatanlardan davacı olacağız ve hesap soracağız” sözü hala 
aklımdadır�

Ankara Barosu Başkanlığına Çağdaş Avukatlar Grubu adına aday olduğu ve 
az bir oyla seçimi kaybettiğimiz kongre sonrası, genç çağdaşçıların üzüldüğünü 
görünce, “Üzülmeyiniz, devrimciler kaybetmez, bizim oylarımız sayılmaz tartılır, 
ağırlığı olan oylardır(!)” dediğini, gönüllerimizi alıp, mücadele kararlılıklarımızı 
bilediğini söyleyebilirim�

12 Mart sürecinde, kızları Nil ile Nuran, damatları Mehmet ile Semih politik 
nedenlerle aranır duruma düşmüştü, bilebildiğim kadarıyla Nuran, Mehmet ve 
Semih tutuklanarak cezaevine konmuştu� Niyazi Ağabey ile eşi Leman Abla bu 
dönemde çok sıkıntılı günler geçirirdi, ama yakındığını duymadık�

Niyazi Ağabey, dernek ve baro çalışmaları dışında Av� İbrahim Tezan, Av� 
Zeki Tavşancıl, Av� H�Tuğrul Çakın, Av� Hürriyet Alpat ile birlikte oluşturdu-
ğumuz avukatlık bürosuna gelmeyi, “kuşgönü” pastırma getirmeyi, bizimle iki 
kadeh rakı içmeyi, sohbet etmeyi çok severdi; deneyim ve birikimleriyle bize yol 
gösteren, gönülden yakınlık duyduğumuz, her şeyiyle güvendiğimiz, babacan, 
dost ve sevecen bir insandı�

Anafartalar Caddesi Konya Sokak’ta bürosu vardı� Av� İsmail Sami Çakmak’la 
ile Av� Nihat Toktay’a bürosunu açmıştı� Koltuğunun arkasında duvarda baba-
sının Kayseri Müdafaa-ı Cemiyet önünde çekilmiş fotoğrafı asılıydı, babası 
cemiyetin başkanıymış� Bundan da esinlenerek, “Biz Kuvvacıyız, bağımsızlık 
bizim tutkumuz” derdi� Sebahattin Ali’den, Hasan Hüseyin Korkmazgil’den, 
Mihri Belli’den anılar aktarır, Deniz Gezmiş’in, Hüseyin İnan’ın ve Yusuf Aslan’ın 
yiğitliğini anlatırdı� Av� Zeki Oruç Erel’e özel bir ilgi duyar, Zeki dedikçe bir Zeki 
daha derdi� Birlikte Denizlerin davasını üslenmişlerdi� O, Deniz’in, Yusuf ’un, 
İnan’ın, birçok devrimcinin ve de bizlerin emeği ve yüreği büyük avukatıydı�

Niyazi Ağabey hastalanmış, Numune Hastanesi’ndeki doktor kardeşi Kemal 
Ağabey’e gitmiş, muayene olmuş, neyim var diye sormuş� Kemal Ağabey’de, 
“Ne o olacak, bu yaştan sonra göverip de bostan güzeli mi olacaksın!” demiş� 
“Münasebetsize bak, insan hasta kardeşine böyle söz söyler mi?” derdi�
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Hacettepe Hastanesi’nde yatıyordu, İbrahim, Zeki ve ben ziyaretine gittik� 
Leman Abla, “Çocuklar Niyazi Ağabeyiniz hasta, fazla yormayın” dedi� Niyazi 
Ağbey bu söz üzerine, “Leman, ben bu çocukları bekliyorum, sen ne diyorsun” 
diye çıkıştı� Biz, “Niyazi Ağabey yine geliriz” dedikse de, “oturun” dedi, biraz 
daha oturduk�

O günlerde kurucusu olduğumuz İnsan Hakları Derneği’nin kongresi vardı� 
Bir önerge hazırlayarak, Niyazi Ağabey’e “İnsan Hak ve Özgürlükleri Onur 
Belgesi ve Onurluk (Plaket)” verilmesini istedik� Kongre, oybirliği ile öneriyi 
kabul etti, Mustafa Ekmekçi Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde bu durumu 
yazdı, Niyazi Ağabey okumuş ve çok mutlu olmuş� Hazırlanan belge ve onurluk 
(plaket) İHD Genel Başkanı Av� Nevzat Helvacı ve yönetim kurulu üyelerince 
hastanede kendisine takdim edildi�

Niyazi Ağabey bana göre, “Kuvva-ı Milliye” ruhuyla donanmış, sosyalizme 
inanmış, laikliği, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü, emeğin iktidarını 
savunan, yürekli bir yurtseverdi� Arkadaşlarla konuşurken, kararlılığına ve 
tutarlılığına bakarak, hürriyet kahramanı “Resneli Niyazi” derdik�

Hürriyetle evliliğimizde nikâh şahidimiz oldu, sevgimiz, saygımız sonsuzdu, 
çünkü o içimizden biriydi� Bu tür insanların yeri dolmuyor� 1987 yılında 
kaybettik, eksikliğini hala duyumsuyoruz� Niyazi Ağabey’den sonrada yeri dol-
durulamaz birçok üstadımızı, arkadaşlarımızı toprağa verdik� Bedenen yoklar 
ama ruhen içimizde yaşıyorlar, anılarıyla yol gösterip destek oluyorlar� Özlemle 
anıyoruz, ışıklar içinde yatsınlar diyoruz� 12�10�2015
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ÖZ

Ülkemizde, uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde ulusal hukukumuzun 
uygulanması sonucunda yabancı kişinin sahip olduğu bazı haklar ve yüküm-
lülükler bulunmaktadır� Bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı kişinin 
ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminlerden biri 
de ikamet iznidir� Ülkemizde giderek artan bir şekilde düzenli göç gerçekleş-
mektedir� Bu nedenle yabancıların Türkiye’de ikametini düzenleyen kurallar çok 
önemli bir konu haline gelmektedir� Yabancıların Türkiye’de ikametine ilişkin 
genel düzenlemeler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te 
bulunmaktadır� Çalışmada, yabancıların Türkiye’de ikamet izni almaları,  belirli 
sürelerde ikamet etmelerinin ardından uzun dönem ikamet izni almaya hak 
kazanmaları ve bu iznin yabancılara Türkiye’de sağladığı haklar ile ikamet iznine 
ilişkin ihlallerde bulunan yabancıların sınır dışı edilmeleri Yabancılar ve Ulus-
lararası Koruma Kanunu ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 
Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik çerçevesinde ele alınmaktadır�

Anahtar Kelimeler: Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, ikamet 
izni, uzun dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar�
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THE ASSESSMENT OF THE RESIDENCE OF FOREIGNERS 
IN TURKEY AND LONG-TERM RESIDENCE PERMIT 

ACCORDING TO THE LAW ON FOREIGNERS 
AND INTERNATIONAL PROTECTION

ABSTRACT

The rights and duties granted for foreigners are regulated by law in compli-
ance with International Law� Residence permit is one of the most important 
right that forges a link between state and the foreigner� Since the number of 
regular migrants is gradually increased, the regulations concerning residence 
permit for foreigners are becoming significant� The general regulations with 
regards to residence of foreigners are provided in the Law on Foreigners and 
International Protection as well as Implementation By-law of Law on Foreigners 
and International Protection� In this study, issues concerning residence permit 
of foreigners e�g� application for residence permit, application for long-term 
residence permit after continuously resided in Turkey and rights conferred by 
a long-term residence permit and deportation of foreigners due to the viola-
tion of the residence permit will be examined in the light of regulations already 
mentioned above�

Keywords: Law on Foreigners and International Protection, Implementation 
By-law of Law on Foreigners and International Protection, residence permit, 
long-term residence permit, rights conferred by a long-term residence permit�
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GİRİŞ

Ülkemizin bulunduğu coğrafyadaki siyasi karışıklıklar, savaşlar, ekonomik 
sıkıntılar ve işsizlik gibi nedenlere bağlı olarak günümüzde, ülkemiz yabancılar 
için bir cazibe merkezi haline gelmiş ve bunun sonucu olarak da Türkiye, son 
yıllarda hızla artan bir şekilde göç alan bir ülke haline dönüşmüştür� Ülkemize 
gelen yabancıların uluslararası hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal huku-
kumuzun uygulanması ile yasal bir şekilde Türkiye’de ikamet etmeleri sosyal 
ve hukuk düzenimiz açısından çok önemlidir�

Bir devletin ülkesi içinde usulüne uygun olarak bulunan herkes, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS)[1] 4 No�lu Protokolünün[2] 2� maddesi 
gereğince, o devlette serbestçe dolaşma ve ikametgâhını seçebilme hakkına 
sahiptir� Ancak bu haklar, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin 
korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlâkın veya başkalarının hak 
ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu tedbirler 
olarak ve kanunla öngörülmüş sınırlamalara tâbi tutulabilir� Yine Sözleşme 
uyarınca, bu hakların, belli yerlerde, kanunla konmuş ve demokratik bir top-
lumda kamu yararının gerektirdiği sınırlamalara tâbi tutulması mümkündür�

İkamet ve seyahat özgürlüğü, Anayasamızın 23� maddesinde de düzen-
lenmiştir�  Bu maddede herkesin, vatandaş ve yabancı ayrımı yapılmaksızın, 
yerleşme ve seyahat hürriyetine sahip olduğu belirtilerek; yerleşme hürriyetinin, 
suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve 
düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak amacıyla; 
seyahat hürriyetinin ise, suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle ve suç 
işlenmesini önlemek amacıyla kanunla sınırlanabileceği hükme bağlanmıştır� 
Anayasamızın 16� maddesinde de, temel hak ve hürriyetlerin, yabancılar için, 
milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabileceği düzenlenerek, 
anayasal bir güvence sağlanmıştır�

Yabancılar hukuku mevzuatı bakımından, uluslararası koruma dışında kalan 
yabancıların ülkeye girişini, ülkede kalışını, ülkeden çıkışını, vize ve ikamet 
izni işlemlerini, sınır dışı edilmelerini ve Türkiye’de bulundukları sürece sahip 
oldukları hak ve yükümlülüklerini düzenleyen 5682 sayılı Pasaport Kanunu[3] 
ile 5683 sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun[4], 
1950 yılında çıkarılmış olup, güncel sorunlar ve gelişmeler karşısında yetersiz 

[1] Roma, 4 Kasım 1950, Resmi Gazete Tarih: 19�03�1954 Sayı: 8662�
[2] Strazburg, 16�09�1963�
[3] Resmi Gazete Tarih: 24�07�1950 Sayı: 7564�
[4] Resmi Gazete Tarih: 24�07�1950 Sayı: 7564�
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kalmaktaydı� Bunun yanında, uluslararası koruma alanında kanun düzeyinde 
temel bir düzenleme bulunmamakta, uygulamalar idarî düzenlemeler doğrul-
tusunda yürütülmekteydi[5]� 

Avrupa Birliği (AB) müktesebatına uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar 
yürütülen alanlar içinde göç ve iltica özel öneme sahiptir� AB Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı (2003) doğrultusunda hazırlanan 
İltica ve Göç Ulusal Eylem Plânı ulusal göç mevzuatının AB Müktesebatına 
uyumlu hale getirilmesi için çıkarılacak mevzuat ve alınması gereken tedbirleri 
içerir� İltica ve Göç Ulusal Eylem Plânı gereğince hazırlanan 6458 sayılı Yabancı-
lar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK)[6], bir yandan, yabancıların hukuki 
durumuna ilişkin dağınık ve güncelliğini yitirmiş mevzuat hükümlerinin yerine 
sistematik ve güncel bir düzenleme getirmeyi; diğer yandan, günümüze kadar 
salt idarî düzenlemeler ile yürütülmekte olan iltica konusunu yasal düzenle-
meye kavuşturmayı hedeflemiştir[7]� YUKK’un yürürlüğe girmesiyle birlikte 
Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun ile Pasaport 
Kanunu’nun bazı hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır� YUKK’ta düzenlen-
miş olan yabancıların Türkiye’ye girişleri, Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den 
çıkışları ile Türkiye’den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın 
kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere ise 17 
Mart 2016’da Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik[8] (Yönetmelik) yürürlüğe girmiştir�

Yeni yapılan mevzuat çalışmaları sonucunda, iç hukukumuzda yabancıların 
Türkiye’de ikametine ilişkin düzenlemeler, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu ile Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına 
İlişkin Yönetmelik’te toplanmıştır� Bunun yanında, iç hukukumuzda öncelikle 
uygulanmakta olan Türkiye’nin taraf olduğu iki ve çok taraflı uluslararası söz-
leşmelerde yabancıların ikamet ve seyahatine ilişkin hükümler yer almaktadır[9]� 
Bu sözleşmelerin en önemlileri, 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna 

[5] Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun Genel Gerekçesi için bkz� <http://www�
goc�gov�tr/icerik6/ genel-gerekce_327_328_330_icerik>, 02�04�2016�

[6] Resmi Gazete Tarih: 11�04�2013 Sayı: 28615�
[7] DARDAĞAN KİBAR, E�: “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısında ve 

Başlıca Avrupa Birliği Düzenlemelerinde Yabancıların Sınır Dışı Edilmelerine İlişkin 
Kurallar: Bir Karşılaştırma Denemesi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, C� 11, Y� 
2012, No: 2, s� 54�

[8] Resmi Gazete Tarih: 17 Mart 2016 Sayı: 29656�
[9] ÇİÇEKLİ, B� : Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Ankara 2014, s� 95�
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Dair Cenevre Sözleşmesi[10], Avrupa Konseyi Ülkeleri Arasında Kişilerin Serbest 
Seyahatine İlişkin Avrupa Sözleşmesi[11] ve Avrupa İkamet Sözleşmesi[12]’dir�

Ülkemizde, uluslararası hukuk kurallarının ve ulusal hukukumuzun paralel 
olarak uygulanması sonucunda yabancı kişinin sahip olduğu bazı haklar ve 
yükümlülükler bulunmaktadır� Bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı 
kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminler-
den biri de ikamet iznidir� İkamet bir bireyin hukuki anlamda yaşama iradesi 
gösterdiği yerdir� Hem yabancı kişinin sosyal düzeni hem de ülkemizin hukuki 
düzeni açısından gerekli olan ikamet izni; yabancı kişiye ülkemiz içinde belirli bir 
süreliğine ve belirli bir yerde yaşama hakkı sağlayan belgedir� Yetkili makamlar 
tarafından düzenlenen bu izin belgesi, kişinin gerekli şartları sağlaması ve talebi 
doğrultusunda düzenlenmektedir[13]� 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle verilen ikamet izinlerinin sayılarına bakıldığında, 
yıllara göre önemli artışlar olduğu görülmektedir� 2010 yılında düzenlenen ika-
met izni sayısı 182�301 iken, bu sayı 2011 yılında 234�268, 2012’de 321�548, 
2013’de 313�692 olmuştur� 2014 yılında verilen ikamet izni sayısı ise, 2013 
yılına göre %21’lik bir artışla 379�804’dür� 2015 yılında düzenlenen ikamet 
izni sayısı ise, %11’lik bir artışla 422�895’e yükselmiştir[14]�

Ülkemizde verilen ikamet izinleri YUKK’la birlikte türlere ayrılmış ve altı 
farklı tür ikamet izni kabul edilmiştir� Bunlar; aile ikamet izni, kısa dönem 
ikamet izni, öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni 
ve insan ticareti mağduru ikamet iznidir� Her bir ikamet izni türü için farklı 
şartlar belirlenmiş, uzatılması ve iptali ayrı hükümlerle düzenlenmiştir� 2015 
yılında Türkiye’deki yabancıların % 48’i kısa dönem ikamet izni ile, % 17’si 
aile ikamet izni ile, % 16’sı öğrenci ikamet izni ile,% 15’i çalışma izni ile, % 
4’ü diğer ikamet izinleri (uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan 
ticareti mağduru ikamet izni) ile ülkede bulunmuştur[15]�

Görülmektedir ki, ülkemize gittikçe artan bir şekilde düzenli göç gerçekleş-
mektedir� Türkiye’ye gelen yabancıların ülkemizde yasal bir şekilde kalmaları 

[10] Resmi Gazete Tarih: 05�09�1961 Sayı: 10898�
[11] Resmi Gazete Tarih: 01�12�1961 Sayı: 10972�
[12] Resmi Gazete Tarih: 17�09�1989 Sayı: 20285�
[13] GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: “Genel Bilgi”, <http://www�goc�gov�tr/

icerik3/genel-bilgi_409_414_ 415>, 01�04�2016�
[14] GÖÇ POLİTİKA VE PROJELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI: 2015 Türkiye Göç Raporu, 

Ankara 2015, s� 43�
[15] GÖÇ POLİTİKA VE PROJELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, s� 45�
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yani ikamet izni almaları hukuk düzenimiz açısından çok önemlidir� İkamet 
iznine sahip yabancılar, belirli sürelerden sonra ülkemizde uzun dönem ikamet 
izni almaya hak kazanmakta, bu izin de yabancılara Türk vatandaşlarının sahip 
olduğu haklara yakın bir takım haklar sağlamaktadır� Bu yabancılar daha sonra 
Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun[16] (TVK) 11� maddesindeki şartları[17] yerine 
getirmeleri halinde genel olarak vatandaşlığa alınma yolu ile Türk vatandaşlığına 
geçme şansına da sahip olabilmektedirler�

Günümüzde yabancıların Türkiye’de ikamet edebilmesine ilişkin yasal düzen-
lemelerin öneminin giderek artması ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar, bu 
çalışmanın yapılmasına neden olmuştur� Çalışmamızın ilk bölümünde, yaban-
cıların Türkiye’de ikametine ilişkin getirilen kanuni sınırlamalar incelenecektir� 
Daha sonra gelen bölümlerde, YUKK ile Yönetmelik çerçevesinde öncelikle, 
yabancıların Türkiye’de ikamet izni almaları konusu genel olarak ele alınacaktır� 
Bu bölümde konunun geniş sınırları nedeniyle ikamet iznine ilişkin tüm konu-
lara değinilmeyecek, özellikle uzun dönem ikamet izniyle de ilgili olan genel 
hususlar hakkında bilgi verilecektir� Çalışmamızın üçüncü bölümünde, uzun 
dönem ikamet iznine ilişkin değerlendirmeler yapılarak, uzun dönem ikamet 
izninin şartları, bu iznin yabancılara sağladığı haklar ve iptali üzerinde durula-
caktır� Çalışmanın son bölümünde ise, ikamet iznine ilişkin çeşitli hükümleri 
ihlal eden yabancıların Türkiye’den sınır dışı edilmesi konusu ele alınacaktır�

I. YABANCILARIN İKAMETİNE GETİRİLEN SINIRLAMALAR

Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yabancıların ülkenin belirli bölgelerinde 
ikamet ve seyahatlerine yasaklama ve sınırlamalar getirilmesi mümkündür� 
Bu yasal düzenlemelerin başında, Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanunu[18] ile Köy Kanunu[19] gelmektedir�

[16] Resmi Gazete Tarih: 12�06�2009 Sayı:27256�
[17] TVK’nın 11� maddesine göre, Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda; kendi 

millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak, 
başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek, Türkiye’de 
yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek, genel sağlık bakımından tehlike teşkil 
eden bir hastalığı bulunmamak, iyi ahlâk sahibi olmak, yeteri kadar Türkçe konuşabilmek, 
Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak 
gelire veya mesleğe sahip olmak, millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil 
edecek bir hali bulunmamak şartları aranmaktadır� Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen 
yabancılarda, yukarıda sayılan şartlarla birlikte, taşıdıkları devlet vatandaşlığından çıkma 
şartı da aranabilir� Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun 
yetkisindedir�

[18] Resmi Gazete Tarih: 22�12�1981 Sayı: 17552�
[19] Resmi Gazete Tarih: 7�4�1924 Sayı: 68�
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Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, askeri yasak bölge-
leri; kara, deniz ve hava olarak ayırmış ve her bir bölgeyi de birinci ve ikinci 
derecede askeri yasak bölge olarak nitelendirmiştir� Bu bölgelerde uygulanacak 
esasların ayrıntılarına ilişkin olarak Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Yönetmeliği[20] çıkarılmıştır[21]�

Birinci derece kara askeri yasak bölgelerine[22] buradaki görevlilerle, yetkili 
komutanlığın izin verdiği Türk vatandaşlığındaki diğer görevlilerden başkası 
giremez ve oturamaz (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu m� 
7/b)� Yabancıların geçici olarak bölgeye girmeleri ve oturmaları Genelkurmay 
Başkanlığının iznine bağlıdır (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri 
Kanunu m� 7/c)�

İkinci derecede kara askeri yasak bölgelerde[23] ise, Türk vatandaşlarının 
bölgede oturmaları, seyahat etmeleri, zirai faaliyetlerini, meslek ve sanatlarını 
icra etmeleri serbesttir (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu 
m� 9/a)� Yabancı gerçek ve tüzel kişiler bu bölgede taşınmaz mal edinemezler� 
Yabancılara ait bölgedeki taşınmaz malların tasfiyesine karar vermeye, tasfiye şekil 
ve şartlarını tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanunu m� 9/b)� Yabancılar izin almadan, geçici dahi olsa bölgeye 
giremezler, oturamazlar, çalışamazlar ve taşınmaz mal kiralayamazlar� Görevli 
yabancı uyruklu sivil kişilere izinler garnizon komutanlığının görüşü alınarak 
valiliklerce verilir� Görevli yabancı uyruklu asker kişilere izinler Genelkurmay 
Başkanlığınca verilir� Ancak bu yetki yönetmelikte belirtilecek komutanlıklara 

[20] Resmi Gazete Tarih: 30�4�1983 Sayı: 18033�
[21] ÇELİKEL, A� /ÖZTEKİN GELGEL, G� : Yabancılar Hukuku, İstanbul 2014, s� 87; 

ÇİÇEKLİ, s� 96�
[22] Birinci derece kara askeri yasak bölgeleri; yurt savunması bakımından hayati önem 

taşıyan askeri tesis ve bölgelerin, çevre duvarı, tel örgü veya benzeri engel veya işaretlerle 
belirlenen dış sınırlarının en az yüz, en fazla dörtyüz metre uzağından alınan noktaların 
birleştirilmesi suretiyle meydana gelen alanlarda, kara sınır hattı boyunca ve lüzum görülen 
kıyılarda otuz ila altıyüz metre derinlikteki sahalarda tesis edilir (Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanunu m� 5)�

[23] İkinci derece kara askeri yasak bölgeleri; birinci derece kara askeri yasak bölgeleri çevresinde 
veya yurt savunması bakımından gerekli görülen diğer bölgelerde tesis edilir� Birinci 
derece kara askeri yasak bölgeleri çevresinde tesis edilecek ikinci derece kara askeri yasak 
bölgelerinin sınırları; birinci derece kara askeri yasak bölgeleri sınırlarından başlamak 
üzere beş kilometreye kadar uzaktan seçilen noktalardan geçirilen hat ile belirtilir� Bu 
hat, bölge içindeki savunma tesislerini kara gözetlemesine karşı gizleyen sırtlar ve arazi 
örtüleri varsa bu sırtların en yüksek noktalarından geçirilir ve görüşe engel örtüleri içine 
alacak şekilde tespit edilir� Savunma ihtiyacı ve bölgenin özelliklerinin zorunlu kıldığı 
hallerde bu mesafe on kilometreye kadar uzatılabilir (Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik 
Bölgeleri Kanunu m� 8)�
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devredilebilir� Verilen izinlerden ilgili valiliklere de bilgi verilir (Askeri Yasak 
Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu m� 9/c) [24]�

Köy Kanunu’nun 88� maddesine göre, yabancıların köylerde ikamet edebil-
mesi, İçişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır[25]� Bu iznin verilmesinde ve ikamet 
süresinin azaltılıp çoğaltılmasında İçişleri Bakanlığı’nın takdir yetkisi vardır�

Bu düzenlemelerin dışında, Türkiye’den uluslararası koruma talep eden 
başvuru sahiplerine ikamet zorunluluğu, bildirim gibi idari yükümlülükler 
getirilebilir� YUKK m� 71’e göre, uluslararası koruma başvuru sahibine, kendi-
sine gösterilen kabul ve barınma merkezinde, belirli bir yerde veya ilde ikamet 
etme zorunluluğu ile istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunma gibi idari 
yükümlülükler getirilebilir� Başvuru sahibi, adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak 
ve ikamet adresini valiliğe bildirmekle yükümlüdür�

II. İKAMET İZNİ

İkamet izni, yabancılara Türkiye’de kalma hakkı veren izindir� YUKK’un 19� 
maddesine göre, Türkiye’de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya 
da doksan günden fazla kalacak yabancıların ikamet izni almaları zorunludur� 
Türkiye’de doksan günden daha az kalacak yabancılar da ikamet izni başvuru-
sunda bulunabilirler�

Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvuruları valiliklere, diğer 
hallerde yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki 
konsolosluklara[26] yapılmalıdır� Yurtdışındaki Türk konsolosluklarından alı-
nan ikamet izinleri, altı ay içinde kullanılmaya başlanmadığında geçerliliğini 
kaybederler� Yurt dışından yapılması gereken ikamet izni başvuruları Türk 
konsolosluklarındaki teşkilat yapılandırması tamamlanamadığı için konsolos-
luklardan alınamamaktadır� İkamet izni başvuruları, Türk konsolosluklarından 
alınmaya başlanıncaya kadar valiliklerce alınmaya devam edilecektir (Yönetmelik 
geçici madde 1)� İkamet izni başvuruları, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde 

[24] Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği’nin 27(4) maddesi uyarınca, 
yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin bu bölgeler içinde taşınmaz mal kiralayabilmelerine 
Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca karar verilebilir� 
Gökçeada ve Bozcaada için bu yetki İçişleri Bakanlığınca Çanakkale Valiliğine devredilebilir�

[25] Uygulamada köylerde ikamet etmek isteyen yabancıların ikamet tezkerelerinin ilk defa 
düzenlenmesinde İçişleri Bakanlığı’nın olumlu görüşü gerekmekte, uzatmalarda ise 
valilikler re’sen işlem yapmaktadırlar: ÇİÇEKLİ, s� 97�

[26] Konsolosluklar; Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya 
büyükelçilik konsolosluk şubelerini ifade etmektedir (YUKK m� 3(1)(k)�
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elektronik ortamda da alınabilir[27]� Konsolosluklardan ikamet ve çalışma izni 
alarak Türkiye’ye gelen yabancılar, giriş tarihinden itibaren en geç yirmi iş 
günü içinde adres kayıt sistemine kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar (YUKK 
m� 26(2))[28]�

A. İkamet İzninden Muafiyet

Bazı yabancılar, ikamet izni almalarına gerek bulunmaksızın Türkiye’de 
ikamet edebilmektedirler� Bu kişiler Kanunun 20� maddesinde sayılmıştır� 
Yönetmeliğin 20� maddesinde ise, ikamet izninden muaf olan kişilerin kapsamı 
yabancıların lehine olacak bir biçimde genişletilmiştir� Yönetmeliğin 20� madde-
sinde, Kanun’un 20� maddesinde yazmayan ancak milletlerarası sözleşmelerde 
ve yabancılar hukukuna ilişkin diğer düzenlemelerde yer alan bazı yabancıların 
da ikamet izninden muaf olduğu hükme bağlanmaktadır� Yönetmeliğin 20� 
maddesi uyarınca, ikamet izninden muaf olan yabancılar şunlardır:

1� Doksan güne kadar vizeyle veya vizeden muaf olarak gelenler, vize süresi 
veya vize muafiyeti süresince kalan yabancılar;

2� Vatansız Kişi Kimlik Belgesi sahibi olanlar[29];

[27] Yabancılar, Göç idaresi Genel Müdürlüğü’nün <https://e-ikamet�goc�gov�tr/> sayfasından 
ikamet başvuruları yapılabilmektedir� 

[28] 20�10�2006 tarih ve 26325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Resmi Gazete’de 20�10�2006 
tarihinde yayınlanan 26325 Sayılı “Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının 
Tutulması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, Türkiye’de herhangi bir amaçla en az altı 
ay süreli yabancılara mahsus ikamet tezkeresi alan yabancıların kimlik bilgilerinin ve 
beyan edecekleri nüfus olaylarının yabancılar kütüğünde tutulması gereklidir� Yabancılar 
kütüğünde kayıtlı bulunan kişilerin kaydına ulaşmak, nüfus kayıtları arasında bağ kurmak, 
kamu kuruluşlarında yabancılarla ilgili olarak tutulan kayıtları ilişkilendirmek ve kimlik 
numaralarının zorunlu tutulduğu diğer işlemlerde karşılaşabilecekleri sıkıntıları gidermek 
amacıyla yabancılar kimlik numarası verilir (m� 5(1))� Yabancılar kütüğü; aile bireylerinin 
kimlik numarası, cinsiyeti, adı, soyadı, baba ve analarının ad ve soyadları ile uyruğu, sağ 
olup olmadıkları, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, diğer kişisel durum değişiklikleri ile 
adresini kapsar (m� 11(1))� Yabancılar kütüğünde kayıtlı olanların kişisel durumlarına 
ilişkin olarak kişi veya ilgili kurumlarca nüfus müdürlüğüne intikal ettirilen doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma, evliliğin iptali, evliliğin feshi, gaiplik, tanıma, mahkeme kararıyla 
babalığa hüküm ve evlat edinme olaylarına ilişkin belgeler kayıtlarına işlenir (m� 10)�

[29] Vatansızlığın tespiti Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır� Vatansız kişilere, 
Türkiye’de yasal olarak ikamet edebilme hakkı sağlayan Vatansız Kişi Kimlik Belgesi 
düzenlenmektedir� Başka ülkeler tarafından vatansız kişi işlemi görenler bu haktan 
yararlandırılmamaktadır� Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, ikamet izni yerine geçer ve iki 
yılda bir valiliklerce yenilenir� Vatansız Kişi Kimlik Belgesinde yabancı kimlik numarası 
da yer alır� Vatansız Kişi Kimlik Belgesine sahip olarak Türkiye’de geçirilen süreler, ikamet 
sürelerinin toplanmasında hesaba katılır� Vatansız Kişi Kimlik Belgesi, kişinin herhangi bir 
ülke vatandaşlığını kazanmasıyla birlikte geçerliliğini kaybeder� Başka bir ülkenin vatansız 
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3� Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları;

4� Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurlarının ailelerinden 
Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler;

5� Uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri 
anlaşmalarla belirlenmiş olanlar[30];

6� Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden 
muaf tutulanlar[31];

7� Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28 inci maddesi kapsamında olanlar 
(Doğum yoluyla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatan-
daşlığından ayrılanlar ve üçüncü dereceye kadar olan altsoyları-mavi kart sahibi 
olan kişiler);

8� Uluslararası koruma başvurusu çerçevesinde geçerli Kayıt Belgesi veya 
Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi ya da Uluslararası Koruma 
Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi bulunanlar;

9� Türkiye’de yerleşik yabancı misyonlarda geçici bir süreyle görevlendirilip 
pasaportuna, Dışişleri Bakanlığı tarafından en fazla altı ay süreli ikamet izninden 
muafiyet sağlayan geçici görev şerhi tatbik edilenler;

10� Çalışma iznine veya çalışma izni muafiyet teyit belgesine sahip olanlar[32];

kişi kimlik belgesine sahip iken Türkiye’den ikamet izni başvurusunda bulunanların talepleri 
genel hükümler çerçevesinde sonuçlandırılır ve her koşulda pasaport ya da pasaport yerine 
geçerli belge taşımaları zorunludur (YUKK m� 50; Yönetmelik m� 47)�

[30] Örneğin, NATO Antlaşmasına taraf devletlerin kuvvet mensupları görevleri süresince 
ikamet izni almaksızın Türkiye’de kalabilmektedirler� Bu kişiler ikamet izni yerine “NATO 
Seyahat Emri” adı verilen bir belge taşırlar: ÇİÇEKLİ, s� 98�

[31] Çeşitli iki veya çok taraflı ikamet antlaşmaları, yabancıların belirli sürelerde ikamet izni 
almasına gerek olmaksızın diğer âkit devlet ülkelerinde ikamet edebilme hakkı vermektedir� 
İkili antlaşmalar için bkz�: TEKİNALP, G� : Türk Yabancılar Hukuku, İstanbul 2003, s� 
50�

[32] Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından veya kendi mevzuatında çalışma izni 
vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen çalışma izinleri, geçerli 
olduğu sürece ikamet izni olarak kabul edilmektedir� Çalışma izni almış olan yabancılar 
ile çalışma izni muafiyet teyit belgesine sahip yabancılar ikamet izni harcını ödemeleri 
kaydıyla ayrıca ikamet izni belgesi almazlar� Uluslararası koruma başvuru sahipleri ikamet 
izni harcından muaftır� Çalışma izninin sona erdiği tarih, aynı zamanda ikamet izninin de 
bitiş tarihidir� Çalışma izni süresi sona erdiği halde süresini uzatmayan ya da yeni durumuna 
uygun ikamet izni almayan yabancılar, ikamet izni ihlali yapmış sayılırlar� Çalışma izni 
ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi süreleri, ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında 
toplam süreye dâhil edilir (YUKK m� 27(1); Yönetmelik m� 25)�
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11� İskân Kanunu kapsamında Göçmen Belgesi sahibi olanlar[33];

12� Geçici Koruma Kimlik Belgesi sahibi olanlar[34]�

Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ve bunların ailele-
rinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler, uluslararası kuruluşların Türkiye’deki 
temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar ve de 
Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf 
tutulan yabancılara, şekil ve içeriği İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığınca 
birlikte belirlenen belge tanzim edilmektedir� Bu yabancılar, ikamet izninden 
muafiyet sağlayan durumları sona erdikten sonra da Türkiye’de kalmaya devam 
edeceklerse, Kanunda düzenlenen ikamet izinlerinden birini almak üzere, en 
geç on gün içinde ikamet izni almak üzere ikamet edeceği yerdeki valiliğe 
başvurmakla yükümlüdürler (YUKK m� 20(2))�

Vatansızlar ve uluslararası koruma statüsü sahipleri dışında, yukarıda sayılan 
yabancıların Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge ve izinlerle ikamet 
izninden muaf olarak geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil 
edilmemektedir (Yönetmelik m� 20(4))� Bu düzenleme uyarınca, vatansızlar ve 
uluslararası koruma statüsü sahiplerinin Türkiye’de yasal olarak kaldıkları süre, 
ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilebilecektir� Örneğin, vatansızların 
uzun dönem ikamet iznine müracaat etmeleri halinde Türkiye’de kalışlarına 
esas teşkil eden belge ve izinlerle kaldıkları bu süre, sekiz yıllık sürenin içinde 
hesaplanacaktır�

Yönetmeliğin 20� maddesinin 1� fıkrasında sayılanlardan biri de çalışma 
iznine veya çalışma izni muafiyet teyit belgesine sahip olanlardır� Aynı madde-
nin 4� fıkrasında bu yabancıların Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge 
ve izinlerle ikamet izninden muaf olarak geçirdikleri sürelerin, ikamet izin 
sürelerinin toplamına dâhil edilmeyeceği düzenlenmiştir� Ancak Yönetmeliğin 
25(4) maddesinde, çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi sürelerinin, 

[33] Özel kanunlarla yurdumuza getirilen iskânlı göçmenler, sınırlarımızdan yurda girdikten 
sonra geçici veya kesin iskânları için belirlenen yerlerin, serbest göçmenler ise yerleştikleri 
yerlerin en büyük mülki amirine müracaatla kendileri ve aile fertleri için “Vatandaşlığa 
Girme Beyannamesi”ni imzalayarak “Göçmen Belgesi” almaya mecburdurlar� Göçmen 
Belgesinin geçerliliği iki yıldır ve geçici kimlik belgesi olarak kullanılmaktadır� Bu belgede, 
göçmenin İskân Kanunu’nun hangi maddesi uyarınca yurda kabul edildiği belirtilir 
(19�09�2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanunu m� 8(3))� 

[34] 22�10�2014 tarihli ve 6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 22� maddesi gereğince, 
kayıt işlemleri tamamlananlara, valilikler tarafından “geçici koruma kimlik belgesi” 
düzenlenmekte ve bu yabancılara 25/04/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanunu ile Geçici Koruma Yönetmeliği kapsamında yabancı kimlik numarası tahsis 
edilmektedir�
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ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında toplam süreye dâhil edileceği düzen-
lenmiştir� Yönetmeliğin 20(4) maddesi ile 25(4) maddesi arasında bir çelişki 
söz konusudur� Kanımızca, Yönetmeliğin 20(4) maddesinin; vatansızlar, ulus-
lararası koruma statüsü sahipleri ile çalışma iznine veya çalışma izni muafiyet 
teyit belgesine sahip olanlar dışında, m� 20(1)’de sayılan diğer yabancıların 
Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge ve izinlerle ikamet izninden muaf 
olarak geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilmeyeceği 
şeklinde anlaşılması gerekmektedir�

B. İkamet İzni Başvurusu

İkamet izni başvurusuna ilişkin düzenleme YUKK’un 20� maddesinde yer 
almaktadır� Yönetmeliğin 21 ve 22� maddelerinde ikamet izni başvurusuna 
ilişkin esaslar, ikamet izni başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması 
ayrıntılı olarak düzenlenmektedir� İkamet izni başvurusu, yabancının vatandaşı 
olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki konsolosluklara yapılacaktır[35]� 
Türk hukukunda ilk kez ikamet izni başvurularının yurtdışından yapılması 
esası YUKK ile getirilmiştir[36]� İkamet izni başvuruları, istisnai olarak vali-
liklere de yapılabilir[37]� İkamet izni başvurularının yabancı tarafından bizzat 
yapılması şart olmakla beraber bu başvurular, yabancının yasal temsilcisi veya 
vekâletnameye haiz avukatı aracılığıyla da yapılabilir� İkamet izni başvurusu 
yapan yabancıların, istenen bilgi ve belgeleri[38] yurt içi başvurularında valiliğe, 

[35] Geçici madde 1(1) uyarınca, yurt dışından yapılması gereken ikamet izni başvuruları 
konsolosluklardan alınmaya başlanıncaya kadar valiliklerce alınmaya devam edilir�

[36] EKŞİ, N� : Yabancılar ve Uluslararası Koruma Hukuku, İstanbul 2015, s� 90�
[37] YUKK’un 22� maddesi uyarınca, ikamet izni başvuruları, bazı hâllerde istisnai olarak 

valiliklere de yapılabilir: Adli veya idari makamların kararlarında veya taleplerinde, 
yabancının Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün olmadığı durumlarda, uzun 
dönem ikamet izinlerinde, öğrenci ikamet izinlerinde, insani ikamet izinlerinde, insan 
ticareti mağduru ikamet izinlerinde, aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine 
geçişlerde, Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları 
için yapacağı başvurularda, geçerli ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin 
sona ermesi veya değişikliğe uğramasından dolayı yeni kalış amacına uygun ikamet 
izni almak üzere yapılacak başvurularda, Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk 
memurları ve bunların ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler, uluslararası 
kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş 
olanlar ve de Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalarla ikamet izninden muaf 
tutulan yabancılar, ikamet izninden muafiyet sağlayan durumları sona erdikten sonra da 
Türkiye’de kalmaya devam edeceklerse yapılacak ikamet izni başvurularında, Türkiye’de 
yükseköğrenimini tamamlayanların, kısa dönem ikamet iznine geçişlerinde ikamet izni 
başvuruları valiliğe yapılabilir�

[38] Başvuru için istenecek belgeler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce belirlenerek, kurumsal 
internet sitesinde yayınlanmaktadır� Başvuru belgeleri için bakınız: GÖÇ İDARESİ 
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yurt dışı başvurularında süresi içinde konsolosluğa vermeleri gerekir� İkamet izni 
için başvuracak yabancılarda, talep ettikleri ikamet izni süresinden altmış gün 
daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları 
şartı aranmaktadır� Örneğin talep edilen kısa dönem ikamet izni 01�04�2016-
01�04�2017 tarihleri arası için isteniyorsa, yabancının pasaport ya da pasaport 
yerine geçen belgesinin en az 31�05�2017 tarihine kadar geçerliliğinin olması 
zorunludur� Türkiye içinden valiliklere yapılabilecek ikamet izni başvuruları, 
başvuru için gerekli olan yasal süre bitmeden yapılmalıdır� İkamet izni süresini, 
vize süresini veya vize muafiyetini on güne kadar aşmış olanların başvuruları 
da alınmaktadır� Ayrıca yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaç-
lar yönünden gerekli olduğunda on günlük süre koşuluna uyulmaması, idare 
tarafından dikkate alınmamaktadır (Yönetmelik m� 21)[39] �

Türkiye içinden yapılabilecek ikamet izni başvurularına ilişkin veya ikamet 
izinlerinin uzatılmasına ilişkin hükümler çerçevesinde ikamet izni başvurusunu 
tamamlayanlara ikamet izni müracaat belgesi verilmektedir� Bu belge sahibi 
yabancı, başvurusu sonuçlanıncaya kadar, Türkiye’de kalma hakkına sahip 
olmaktadır� İkamet izni müracaat belgesini alan yabancılar, ikamet izni başvu-
rusunun sonucunu beklemeksizin (ikamet harçlarını ödediklerini kanıtlamak 
şartıyla) talep ettikleri ikamet izni süresinin içinde sınır kapılarından birden 
fazla çıkış yapabilirler� Bu kişiler, her defasında on beş gün içinde döndükleri 
takdirde ülkeye girişlerinde vize koşulundan muaf tutulmaktadırlar� Bu süreyi 
aşmaları halinde vize genel hükümlerine göre işlem yapılmaktadır� İkamet izni 
müracaat belgesini alan yabancıların Türkiye’deki kalış süreleri, her yüz seksen 
günde doksan günü geçemez[40] (Yönetmelik m� 21)�

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: “İlk ve Geçiş Randevularında İstenecek Belgeler”, <file:///C:/
Users/HP/Downloads/IlkGecisBasvuru IstenenBelgeler-tr�pdf>, 03�04�2016�

[39] Yabancının içinde bulunduğu durum ve idari ihtiyaçlar yönünden gerekli olması 
nedeniyle on günlük süre koşuluna bağlı kalınmaksızın başvurusu alınarak olumlu 
sonuçlandırılanların, yeni ikamet izni süresi başvuru tarihinden itibaren başlatılır 
(Yönetmelik 20(3) m�)� 

[40] YUKK’un 10� maddesi gereği, vize muafiyeti hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de 
doksan güne kadar kalacak yabancılar, vatandaşı oldukları veya yasal olarak bulundukları 
ülkedeki konsolosluklardan amaçlarına uygun vize alarak gelirler� Vizenin veya vize 
muafiyetinin Türkiye’de sağladığı kalış süresi, her yüz seksen günde doksan günü geçemez�
Her yüz seksen günde doksan gün kalış süresini tamamlayan yabancıların, ikamet izni 
başvuruları konsolosluklardan alınmaya başlanıncaya kadar, vize alarak sınır kapılarına 
gelmeleri durumunda, en geç on gün içerisinde ikamet izni başvurusunda bulunmayı 
kabul etmeleri kaydıyla ülkeye girişlerine izin verilir (Yönetmelik Geçici madde 1(3))� 
On günlük süre içinde ikamet izni başvurusunda bulunmayan yabancılar hakkında 
giriş yaptıkları tarih ile çıkış yapacakları tarih aralığındaki süre vize ihlali süresi olarak 
kabul edilir ve Kanunun sınır dışı etmeye ilişkin hükümleri kapsamında işlem yapılır� 
Bu yabancılardan ihlal ettikleri süreye karşılık gelen harç miktarı ülkeye giriş tarihinden 
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Türkiye’de doğan yabancı çocukların da ikamet izni almaları gerekmektedir� 
Türkiye’de ikamet izni bulunan anne veya babanın Türkiye’de doğan çocukları 
için yapacağı başvurular yurtiçinde valiliğe yapılabilmektedir� Bu çocuklar, 
seyahat belgesi düzenlenip ikamet izni başvurusu yapılana kadar doğum bel-
geleriyle anne veya babanın geçerli ikamet izni süresine bağlı olarak Türkiye’de 
kalabilirler� Doğum belgesi tek başına Türkiye’ye giriş ve Türkiye’den çıkış 
hakkı vermemektedir� Ayrıca, Türkiye’de doğan bu çocuklar için yüz seksen 
gün içinde durumlarına uygun ikamet izni alınması zorunludur� İkamet izni, 
çocuğun doğum tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde düzenlenmektedir 
(Yönetmelik m� 21(13))�

Çalışma izni iptal edilen ya da çalışma izni sona erenlerin on gün içinde[41] 
yapacakları ikamet izni başvuruları, YUKK’un 22� maddesi kapsamında değer-
lendirilmektedir (Yönetmelik m� 21(6))� Bu kişiler, geçerli ikamet izninin veril-
mesine esas olan gerekçenin sona ermesi veya değişikliğe uğramasından dolayı 
yeni kalış amacına uygun ikamet iznini almak üzere yapacakları başvurularını 
yurtiçinden valiliğe yapabilmeleri mümkündür�

1. İkamet izni başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması

İkamet izni başvurusu için gerekli olan bilgi ve belgelerde eksiklik bulunuyor 
ise, başvurunun değerlendirilmesi, eksiklikler tamamlanıncaya kadar ertelenebil-
mektedir� Eksik olan bilgi ve belgeler için ilgili yabancıya bildirim yapılmaktadır� 
Böyle durumlarda, idarenin ilgili yabancıya bildirim yapma mükellefiyetinin 
YUKK tarafından getirilmesi olumlu bir gelişmedir� Bu şekilde, yabancı eksik 
bilgi ve belgeleri tamamlama şansına sahip olmakta, başvurusunun reddine 
engel olabilmektedir� Ancak, idarenin yaptığı bildirim tarihinden itibaren otuz 
gün içerisinde bilgi ve belgelerin tamamlanmaması halinde, başvuru işlemden 
kaldırılmaktadır� Yurt dışından yapılan başvurularda, konsolosluklar, ikamet 
izni başvurularını görüşleriyle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ilet-
mekte, Genel Müdürlük, gerekli gördüğünde ilgili kurumların görüşlerini de 
alarak başvuruları sonuçlandırdıktan sonra, ikamet izninin düzenlenmesi ya 
da başvurunun reddedilmesi için konsolosluğa bilgi vermektedir� İkamet izni 

itibaren hesaplanarak alınır (Yönetmelik Geçici madde 1(4))� On gün içinde ikamet 
iznine başvurmadan ülkeden çıkış yapmak için kendiliğinden kapıya gelenler hakkında 
ise giriş yaptıkları tarih ile çıkış yapacakları tarih aralığındaki süre vize ihlali süresi olarak 
kabul edilir� Bu yabancılardan ihlal ettikleri süreye karşılık gelen harç miktarı ülkeye giriş 
tarihinden itibaren hesaplanarak alınır (Yönetmelik Geçici madde 1(5))�

[41] Çalışma izni uzatma başvurusu olumsuz sonuçlananların ikamet izni başvuruları için 
zorunlu on günlük süre, çalışma izni uzatma başvurusuna ilişkin olumsuz kararın tebliğ 
edildiği tarihten itibaren başlar (Yönetmelik m� 21(7))�
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başvuruları, başvurunun işleme alınmasından itibaren en geç doksan gün içinde 
sonuçlandırılmaktadır� Doksan günlük süre, bilgi ve belgelerin tam olarak yet-
kili makama teslim edildiği tarihten itibaren başlamaktadır� Sürenin uzaması 
halinde yabancıya konuyla ilgili bilgi verilmektedir� İkamet izni başvurusunun 
reddedilmesi halinde ise, ilgili yabancıya karar tebliğ edilmektedir (YUKK m� 
21(3-6); Yönetmelik m� 22(1,2))�

İkamet izni başvurusunun değerlendirilmesi aşamasında ikamet izni türleri 
için farklı şartlar ve belgeler belirlenmesi nedeniyle her bir ikamet izni türü için 
ayrı bir değerlendirme yapılmaktadır� Yönetmeliğin 22� maddesinde ikamet 
izni için aranan başvuru şartlarına ve belgelere ilişkin olarak genel açıklamalar 
yapılmıştır� Yönetmeliğin daha sonraki maddelerinde ise, her bir ikamet izni türü 
için aranan şartlara bağlı olarak, istenen belgeler ve yapılacak değerlendirmeler 
de ayrıntılı olarak düzenlenmiştir�

2. Kesintisiz ikamet sürelerinin hesaplanması

YUKK’un uygulanmasında, zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık neden-
leri hariç, bir yılda toplam altı ayı geçen veya son beş yıl içinde toplam bir yılı 
aşan Türkiye dışında kalışlar ikamette kesinti sayılmaktadır� İkamet süresinde 
kesintisi olanların ikamet izni başvurularında veya başka bir ikamet iznine 
geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmamaktadır� Kesintisiz ikamet izin 
sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet 
izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır (YUKK m� 28)� Bu sürelerin hesaplanması, 
özellikle uzun dönem ikamet iznine geçişlerde önemlidir� Örneğin Türkiye’de 
öğrenci ikamet izniyle dört yıl üniversite eğitimi almış bir yabancının daha 
sonra uzun dönem ikamet iznine başvurması halinde, kesintisiz ikamet izin 
süresinin hesaplanmasında, dört yıllık ikamet süresinin yarısı olan iki yıl göz 
önüne alınmaktadır� Öğrenci ikamet izin sürelerinin yarısının alınmasının 
nedeni bu kişilerin Türkiye’de yerleşme niyetinin olmamasıdır� Ancak Türkiye’ye 
öğrenim amaçlı gelen bu yabancıların Türkiye’ye yerleşmelerini teşvik etmek 
amacıyla Türkiye’de öğrenci ikamet izniyle kaldıkları sürenin yarısı, kesintisiz 
ikamet izin süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaktadır� Bununla birlikte, 
Türkiye’de öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, çalışma izni 
alarak Türkiye’de çalışmaları halinde, çalışma izni sürelerinin tamamı, ikamet 
izni süreleri toplamına dâhil edilmektedir� Aynı dönem için geçerli olan öğrenci 
ikamet izni süreleri bu hesaplamanın dışında tutulmaktadır (Yönetmelik m� 38)�

Çalışma izni ve çalışma izni muafiyet teyit belgesi süreleri, ikamet izni sürele-
rinin hesaplanmasında toplam süreye dâhil edilmektedir (Yönetmelik m�25(4))� 
Yine vatansızların ve uluslararası koruma statüsü sahiplerinin (mültecilerin, şartlı 
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mültecilerin, ikincil koruma statü sahiplerinin)[42], Türkiye’de kalışlarına esas 
teşkil eden belge ve izinlerle ikamet izninden muaf olarak geçirdikleri süreler, 
ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edilmektedir� Ancak bu kişiler haricinde, 
diğer ikamet izninden muaf olan yabancıların, Türkiye’de kalışlarına esas teşkil 
eden belge ve izinlerle ikamet izninden muaf olarak geçirdikleri süreler, ikamet 
izin sürelerinin toplamına dâhil edilmemektedir (Yönetmelik m� 20(4))� Yine, 
insani ikamet izni ile geçirilen süreler, YUKK’ta öngörülen ikamet izin sürelerinin 
toplanmasında hesaba katılmamaktadır (Yönetmelik m� 44(4))�

İkamet izni sürelerinin hesaplanmasına ilişkin olarak Türk Vatandaşlığı Kanu-
nunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’te[43] (TVKUY) de özel bir düzenleme 
bulunmaktadır� TVKUY’nin 71(1)� maddesinde Türk vatandaşlığını kazanmak 
isteyen yabancı için ikamet sürelerinin geçerliliği ve hesaplanmasındaki esaslar 
belirlenmiştir� Yönetmelik uyarınca, Türk vatandaşlığının kazanılmasında, 
yabancının Türkiye’ye yerleşme niyetini gösteren, geçerli sayılan bir nedenle 
ikamet etmesi şarttır� Yönetmelikte belirlenen esaslar gereği, yasal ikamet izni 
olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye’de yerleşme niyetini gösterme-
yen; sığınma veya iltica başvuru sahibi, sığınmacı, öğrenim, turistik, öğrenim 
gören çocuğuna refakat, tedavi gibi amaçlarla alınan ikamet tezkeresiyle ya 
da diplomatik veya konsüller ayrıcalıkla bağışıklık sağlayan yabancı misyon 
personeli kimlik kartıyla Türkiye’de ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının 
kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmemektedir (TVKUY 71(1)
(ç))� Ancak Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet 
nedenleri ile Türkiye’de bulunan kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle 
ikamete bağlanması halinde, önceki ikamet süreleri de hesaba katılmaktadır� 
Bu hüküm, turistik amaçlı ikamet tezkeresi ile Türkiye’de bulunanlar hakkında 
uygulanmamaktadır (TVKUY 71(1)(d))�

Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet süresinin hesaplanmasına 
ilişkin mevcut düzenleme ile YUKK ve Yönetmelik arasında bazı çelişkiler bulun-
maktadır� Örneğin, turizm amacıyla gelen bir kişi YUKK m� 31(1)(e) uyarınca 
kısa dönem ikamet izni alabilmekte ve ikamet izin sürelerinin hesaplanmasında 
bu izin süresinin tamamı dikkate alınmaktadır� Yine turizm amacıyla gelen 
bu kişiler kısa dönem ikamet izninden uzun dönem ikamet iznine (kesintisiz 
sekiz yıl Türkiye’de ikamet etmeleri şartıyla) de geçebilmektedirler� Oysaki 
TVKUY’de turizm amacıyla gelen kişinin Türkiye’de ikamet izni ile kaldığı 
sürelerin hiçbiri ikamet süresinin hesaplanmasında dikkate alınmamaktadır� 

[42] Ancak uluslararası koruma statüsü sahipleri, uzun dönem ikamet iznine geçişte bulunamazlar 
(YUKK m� 42(2))�

[43] Resmi Gazete Tarih: 6�4�2010 Sayı: 27544�
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Bir başka örnek ise, öğrenci ikamet izinlerine ilişkin olarak verilebilir� YUKK 
uyarınca, kesintisiz ikamet izin sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet 
izinlerinin yarısı alınmaktadır� TVKUY’e göre ise, öğrenim amacıyla Türkiye’de 
ikamet edilmesi Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak 
kabul edilmemekte ancak kişinin sonradan geçerli sayılan bir nedenle ikamete 
bağlanması halinde, önceki ikamet süreleri de hesaba katılmaktadır� Kanımızca, 
TVKUY’un 71(1) maddesinin ç ve d bentlerinde yer alan ikamet izni türlerinin 
ve bunların Türk vatandaşlığının kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul 
edilip edilmemeleri konularında, YUKK’ta getirilen yeni hükümler uyarınca 
yeniden bir düzenlenme yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır�

3.  Gözaltında ve cezaevinde tutulanlar ile hakkında idari gözetim kararı 
bulunan yabancıların durumu

Gözaltında bulunan, tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalan ya 
da hakkında idari gözetim kararı alınan veya geri gönderme merkezlerinde 
bekletilen yabancıların, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin 
ihlali sayılmamaktadır (YUKK m� 26 (1))� Örneğin, ikamet süresi sona erse 
dahi Türkiye’de tutuklu olarak bulunan yabancının sona eren süresine rağmen, 
ikamet izni süresini ihlal ettiği iddia edilemeyecektir[44]� Bu kişilerin bu kap-
sama girmeden daha önce vize veya ikamet izni ihlali varsa, ihlalde bulunulan 
süreler için genel hükümlere göre işlem yapılmakta ve varsa ikamet izinleri 
iptal edilmektedir� Bu kapsamdaki yabancıların ikamet izin başvuruları var ise, 
bu talepleri değerlendirmeye alınmamaktadır� Bu kişilerden, yabancı kimlik 
numarası bulunmayanlara, ikamet izni şartı aranmadan yabancı kimlik numarası 
verilebilmektedir (YUKK m� 26(1); Yönetmelik m� 24)�

Tutuklu veya hükümlü olarak cezaevlerinde ya da idari gözetim altında geri 
gönderme merkezlerinde bulunan yabancıların ikamet izinleri varsa, cezaevinde 
ya da idari gözetim altında tutulma nedenlerine ve suçun niteliğine bakılarak[45] 
bu izinleri iptal edilebilmektedir (YUKK m� 26(1))�

[44] ÇELİKEL /ÖZTEKİN GELGEL, s� 100�
[45] ASAR, A� : Göç Yönetimi Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Sonrası Türkiye’de 

Yeni Dönem, Ankara 2015, s� 51�
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C. İkamet İzninin Düzenlenmesi ve Süresinin Uzatılması

1. İkamet izninin düzenlenmesi

İkamet izni, pasaport veya pasaport yerine geçen belgenin geçerlilik süresin-
den altmış gün daha kısa süreli olarak verilmektedir� İkamet izni belgesinde, iznin 
türü belirtilmektedir� Her yabancı için ayrı bir ikamet izni düzenlenmektedir, 
müşterek ikamet izni verilmemektedir� İkamet izni, vize ya da vize muafiyeti 
süresinin sona erdiği tarihten, talep halinde müracaat tarihinden itibaren baş-
latılmaktadır (YUKK m� 23(1); Yönetmelik m� 23(1))�

Yabancının, ikamet izni almasından sonra, medeni hal, pasaportta isim 
veya soy isim değişikliği ya da aynı il içerisinde ikamet adresini taşıması gibi 
durumlarının söz konusu olması halinde, valiliğe yirmi iş günü içinde bildirimde 
bulunması gereklidir� İkametgâhlarını, ikamet izni aldıkları ilden başka bir ildeki 
adrese taşıyan yabancılar ise taşındıkları ilde ikamet etmek üzere yeni bir ika-
met izni almak amacıyla en geç yirmi iş günü içinde başvuru yapmaları gerekir 
(Yönetmelik m� 23(2-3))� Yönetmelikte sayılan bu iki durumda, yabancıların 
ikamet izinlerinde meydana alan değişiklikleri yirmi iş günü içerisinde valiliğe 
bildirmeleri gerektiği belirtilmekte, ancak bildirim süresini geçirmeleri ya da 
bu durum değişikliklerini hiç bildirmemeleri halinde bu kişiler hakkında nasıl 
bir yaptırım uygulanacağına dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır� 
Bundan dolayı, bu kişiler hakkında, sadece,  Nüfus Hizmetleri Kanunu’na[46] 
göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmemelerinden dolayı  
söz konusu Kanun’un 68� maddesi uyarınca idarî para cezası verilmektedir[47]�

İkamet izninin kaybolması, çalınması, hatalı olması veya yıpranması hal-
lerinde ikamet izni belgesi yeniden düzenlenmektedir (Yönetmelik m� 23(4))�

2. İkamet izninin süresi ve uzatılması

Uzun dönem ikamet izinleri hariç, diğer ikamet izinleri, süreli olarak veril-
mektedir� Aile ikamet izninin süresi 2 yıl, kısa dönem ve insani ikamet izin-
lerinin süresi 1 yıl, insan ticareti mağduru ikamet izninin süresi 30 gündür� 
Öğrenci ikamet izni ise, ilk ve orta dereceli okullarda öğrenim göreceklere 1 yıl, 

[46] Resmi Gazete Tarih: 29�04�2006 Sayı: 26153�
[47] Nüfus Hizmetleri Kanunu m� 68(1) uyarınca, evlenme olayını bildirme yükümlülüğünü 

süresi içinde yerine getirmeyenlere yurt içinde nüfus müdürlüklerince, yurt dışında ise dış 
temsilciliklerce 50 Türk lirası idarî para cezası verilir (b bendi)� Adres değişikliğini bildirme 
yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyenlere 50 Türk lirası, gerçeğe aykırı beyanda 
bulunanlara 1000 Türk lirası idarî para cezası, yurt içinde mülkî idare amirlerince, yurt 
dışında ise dış temsilciliklerce verilir (c bendi)�
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Türkiye’de bir yükseköğretim kurumunda ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da 
doktora öğrenimi göreceklere, öğrenim süresine göre verilmektedir�

İkamet izinlerinin süresinin bitmesi halinde, ikamet izninin süresi valiliklerce 
uzatılabilmektedir� Uzatma başvuruları, ikamet izni süresinin dolmasına altmış 
gün kalmasından itibaren ve her koşulda ikamet izni süresi dolmadan önce 
valiliklere yapılmaktadır[48]� İkamet iznini uzatma başvurusunda bulunanlara, 
harca tâbi olmayan bir belge verilmektedir� Bu belge ile yabancılar, ikamet izin 
süreleri sona ermiş olsa dahi haklarında karar verilinceye kadar Türkiye’de ikamet 
edebilme hakkına sahip olmaktadırlar� İkamet izin süresinin uzatılmasında, her 
seferinde yeni ikamet izin belgesi düzenlenmekte ve yeni ikamet izninin süresi, 
önceki izin süresinin sona erdiği tarihten itibaren başlamaktadır (YUKK m� 
24; Yönetmelik m� 23(1))�

3. İkamet izinleri arasında geçişler

Yabancılar, ikamet izninin verilmesine esas olan gerekçenin sona ermesi 
ya da farklı bir gerekçenin ortaya çıkması halinde, Türkiye’de kalmaya devam 
edeceklerse, gerekçenin sona erdiği tarihten itibaren on gün içinde yeni kalış 
amacına uygun ikamet izni için ilgili valiliğe başvuruda bulunabilirler (YUKK 
m� 29(1)[49]� Bu yabancılara, ikamet izni müracaat belgesi verilmektedir� Geçiş 
başvurusunda bulunan yabancının mevcut ikamet izni, iznin verilmesine esas 
olan gerekçenin ortadan kalktığı tarih itibarıyla sona erer� Örneğin, öğrenci 
ikamet iznine sahip olan yabancının aile ikamet izni alma koşullarının ortaya 
çıkması halinde, bu kişiye aile ikamet izni düzenlenmektedir[50]� Başka bir tür 
ikamet iznine (aile ikamet iznine, çalışma iznine, insani ikamet iznine veya insan 
ticareti mağduru ikamet iznine) sahip olan yabancının, öğrenci ikamet izni alma 
koşullarının ortaya çıkması halinde, sahip oluğu ikamet izni devam etmekte, 

[48] İkamet izni uzatma başvuruları, elektronik ortamda da alınabilmektedir� Bkz� <https://e-
ikamet�goc�gov�tr/ Ikamet/Basvuru/UzatmaBasvuru>, 27�03�2016�

[49] Madde 29(1)’de yer alan “……�yeni kalış amacına uygun ikamet izni talebinde bulunabilir” 
ifadesindeki “bulunabilir” şeklindeki isteğe bağlı ibare ise, daha önce almış olduğu ikamet 
izninin gerekçesinin devam etmekle birlikte, başka bir ikamet izni türüne geçilebilmesini 
sağlayacak gerekçelerin de var olduğu durumlarda değişikliğe gitmenin zorunlu olmadığını 
belirten bir düzenlemedir� Eğer önceki gerekçe geçerli değilse, ikamet izni gerekçesinin 
ortadan kalktığı tarihten itibaren izin sona erdirilmeli ve yeni durumuna uygun ikamet 
izni geçiş başvurusu alınmalıdır: ASAR, s� 54-55�

[50] Bu şekilde aile ikamet iznine geçiş yapan yabancı, öğrenci ikamet izni koşullarını taşımaya 
devam ettiği sürece öğrenci ikamet izninin sağladığı haklardan aynen yararlanır (Yönetmelik 
m� 26(4))�
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öğrenci ikamet iznine geçmeden bu iznin sağladığı haklardan yararlanmaktadır� 
Uzun dönem ikamet iznine geçişlerde ise; mültecilere, şartlı mültecilere, ikincil 
koruma statü sahiplerine, insani ikamet izni bulunanlara ve geçici korunanlara 
uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı verilmemektedir (Yönetmelik m� 26)�

D. İkamet İzni Talebinin Reddi, İptali veya Uzatılmaması ve Bu 
Durumlara Bağlı Olarak Yeniden Yapılan İkamet İzni Başvuruları

1.  Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, iptali veya 
uzatılmaması

İkamet izni talebinin reddi, iptali veya uzatılmaması sebepleri her bir ikamet 
izni türü için YUKK’un ilgili maddelerinde ayrı ayrı sayılmıştır� Türkiye içinden 
yapılan ikamet izni talebinin reddedilmesi, ikamet izninin uzatılmaması veya 
iptali durumlarında, bu işlemlerin valiliklerce tebliğinin yapılması gerekmektedir 
(YUKK m� 25(1))� Süresi biten ikamet izninin uzatılmaması ya da ikamet izni 
talebinin reddi halinde, yabancıya harca tabi olmayan, Türkiye’de sadece on güne 
kadar kalma imkânı tanıyan bir belge verilmektedir (Yönetmelik m� 22(11))�

Türkiye içinden yapılan ikamet izni talebinin reddi, ikamet izninin uza-
tılmaması veya iptali ile ilgili işlemler sırasında yabancının Türkiye’deki aile 
bağları, ikamet süresi, menşe ülkedeki durumu ve çocuğun yüksek yararı göz 
önünde bulundurulmaktadır� Bu tür yabancının Türkiye’de kalmasını gerektiren 
durumların varlığı halinde, kararın icrası ertelenebilmektedir� Örneğin, ikamet 
izni verilmeyen yabancının Türkiye’de bulunan ailesinden ayrı kalacağından 
ve bu durumun aile bütünlüğünü bozacağı nedeniyle karar ertelenebilir� Bu 
durumdaki yabancıya harca tabi olmayan ve Türkiye’de bir ay süresince kalma 
hakkı sağlayan bir belge verilmektedir� Bir aylık süre sonunda valilikçe tekrar 
değerlendirme yapılmaktadır� Yabancının ülkemizde kalmasını gerektiren 
durumun devam ettiğinin anlaşılması halinde söz konusu belgenin süresi birer 
aylık sürelerle uzatılabileceği hükme bağlanmıştır (Yönetmelik m� 22(18))� 
Böyle bir hükmün mevzuatımıza getirilmesi ile başta AİHS olmak üzere, insan 
haklarına ilişkin düzenlemelerde güvenceye bağlanan hakların ihlali sonucunu 
doğurabilecek uygulamalardan kaçınma imkânı getirilmiştir[51]�

Yabancının ikamet izni talebinin reddi, ikamet iznin uzatılmaması veya 
iptali, yabancı için ülkeyi terke davet anlamına gelen işlemler olarak görülme-
lidir� Bu nedenle olumsuz karara karşı etkin hukuk yollarının kullanılması çok 

[51] ERTEN, R� : “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Hakkında Genel Bir 
Değerlendirme”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C� XIX, Y� 2015, Sa� 1, s� 
23� 
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önemlidir[52]� Buna bağlı olarak, yabancının ikamet izni talebinin reddi, ikamet 
iznin uzatılmaması veya iptali halinde, yabancıya ya da yasal temsilcisine veya 
avukatına tebliğ yapılması şarttır� Tebligatta, yabancının karara karşı itiraz 
haklarını etkin şekilde nasıl kullanabileceği ve bu süreçteki diğer yasal hak ve 
yükümlülükleri de yer almalıdır (YUKK m� 25(2))� İkamet izni başvurusu 
reddedilen, ikamet izni uzatılmayan veya iptal edilen yabancı, bu karara karşı 
idare mahkemesinde İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda[53] (İYUK) yer alan 
hükümler uyarınca iptal davası açabilir�

2.  İkamet izni başvurusu reddedilenler ile ikamet izni iptal edilenlerin 
yeniden ikamet izni başvurusu yapmaları

İkamet izni başvurusu reddedilen ve ikamet izni iptal edilen yabancıların, 
yeniden ikamet izni başvurusu yapmasına ilişkin esaslar YUKK’ta düzenlen-
memiş, Yönetmeliğin 21� maddesinin 10, 11 ve 12� fıkralarında genel olarak 
düzenlenmiştir� Yönetmeliğin 43� maddesinde ise uzun dönem ikamet izni iptal 
edilen yabancıların tekrar yapacakları başvurular özel olarak hükme bağlanmıştır� 
Bu hükümler uyarınca, ikamet izni başvurusu reddedilen ve ikamet izni iptal 
edilen yabancılar, altı ay içinde yeniden ikamet izni başvurusu yaptıkları tak-
dirde yeni bir ikamet izni talep gerekçesi sunmaları gerekmektedir� Ancak son 
bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla süreyle yurt dışında kalmaları 
nedeniyle kısa dönem ikamet izinleri; son bir yılda yüz seksen günden fazla 
yurt dışında kalmaları nedeniyle aile ikamet izinleri; kesintisiz bir yıldan fazla 
Türkiye dışında kalmaları nedeniyle uzun dönem ikamet izinleri iptal edilen 
yabancılardan bu izinlerini tekrar almak üzere yapacakları başvuruda yeni 
bir gerekçe sunmaları istenmemektedir� Bu sayılan yabancılardan Türkiye’de 
bulunanlar, iptal kararının tebliğinden itibaren on gün içinde ikamet izni 
başvurusunda bulunabilirler�

III. UZUN DÖNEM İKAMET İZNİ

YUKK’tan önce ikamet izni türleri Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seya-
hatleri Hakkında Kanun’da düzenlenmemişti� Ancak İçişleri Bakanlığı’nın 
hizmetiçi genelgelerinde ikamet izni türlerine yer verilmişti[54]� 11 Nisan 2014 
tarihi öncesinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ikamet izinlerine ait 
kayıtlar; çalışma sebepli, eğitim-öğrenim sebepli ve muhtelif sebepli ikamet izni 

[52] ASAR, s� 51�
[53] Resmi Gazete Tarih: 20�01�1982 Sayı: 17580�
[54] EKŞİ, s� 93�



Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca
Yabancıların Türkiye’de İkameti ve Uzun Dönem İkamet İznine İlişkin Değerlendirmeler

64 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

H
A

K
E

M
L

İ

olarak yapılmaktaydı[55]� Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hak-
kında Kanun’da uzun dönem ikamet iznine ilişkin herhangi bir düzenleme yer 
almaması[56] nedeniyle, 11�04�2014 tarihinden önce alınan ikamet tezkerelerinin 
YUKK’ta düzenlenen ikamet izni türlerinden hangisine karşılık geldiği Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nce belirlenecektir (Yönetmelik Geçici madde 1(2))� 

İlk kez YUKK’ta düzenlenen uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılara, 
Türk vatandaşlarınınkine yakın haklar tanınmıştır� Yeni uygulamayla, uzun 
yıllar ikamet ederek ülkeyle yakın ilişkiler kuran, ekonomik ve sosyal faaliyetler 
yönünden Türkiye’yi hayatının merkezi haline getirmiş olan yabancılar için 
önemli kolaylıklar ve kazanımlar getirilmektedir[57]�

Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Poli-
tikaları Kurulunun[58] belirlediği şartlara uyan yabancılara, İçişleri Bakanlığı’nın 
onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet izni verilmektedir (YUKK m� 42(1))� 
Kesintisiz en az sekiz yıl Türkiye’de ikamet izniyle kalmış olan yabancılar, baş-
vurularını Türkiye içinden valiliklere yapabileceklerdir (YUKK m� 22)� Uzun 
dönem ikamet izinleri süreye tâbi olmadan, süresiz olarak verilmektedir� Ayrıca 
uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar, Harçlar Kanunu’nun[59] 88(f ) 
maddesi uyarınca, ikamet iznini harçsız olarak almaktadırlar�

Kısa dönem, aile ve öğrenci ikamet izni[60] sahibi yabancılar, uzun dönem 
ikamet iznine geçiş yapabilmektedirler; ancak, mülteci, şartlı mülteci ve ikin-
cil koruma statüsü sahipleri ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma 
sağlananlar, uzun dönem ikamet iznine geçemezler (YUKK m� 42(2))� Sayılan 
bu yabancıların, Türkiye’de geçici süreyle barınan, durumları düzeldiğinde veya 
ülkelerindeki koşullar dönüşleri için uygun hale geldiğinde Türkiye’den ayrı-
lacakları göz önüne alındığında, uzun dönem ikamet izninin kapsamı dışında 

[55] GÖÇ POLİTİKA VE PROJELERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI, s� 42�
[56] Örneğin, on yıl Türkiye’de kesintisiz şekilde ikamet etmiş olan bir yabancı, YUKK’tan 

önceki dönemde ikamet izinleri bakımından herhangi bir kazanılmış bir hak elde edemezdi: 
ASAR, s� 69�

[57] ASAR, s� 69�
[58] Göç Politikaları Kurulu, İçişleri Bakanının başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar, 

Avrupa Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, 
Millî Eğitim, Sağlık ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları müsteşarları ile 
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı ve Göç İdaresi Genel Müdüründen oluşur 
(YUKK m� 105(1))�

[59] Resmi Gazete Tarih: 17�07�1964 Sayı: 11756�
[60] Kesintisiz ikamet izin sürelerinin hesaplanmasında, öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer 

ikamet izinlerinin ise tamamı sayılmaktadır (YUKK m� 28)�
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tutulmaları yerinde görülmektedir[61]� İnsan ticareti mağduru ikamet izni 
sahibi yabancılar da uzun dönem ikamet iznine geçiş yapamazlar� Çünkü insan 
ticareti mağduru ikamet izni, mağdurun güvenliği, sağlığı veya özel durumu 
nedeniyle en fazla altışar aylık sürelerle, toplamda üç yılı geçmeyecek şekilde 
uzatılabilmektedir (Yönetmelik m� 45(5))� Bunun sonucu olarak, insan ticareti 
mağduru ikamet izni sahibi yabancılar, süre koşulunu yerine getirememeleri 
ve Türkiye’de geçici süreyle barınmaları nedeniyle uzun dönem ikamet iznine 
geçiş yapamazlar�

A. Uzun Dönem İkamet İzninin Şartları

Uzun dönem ikamet iznine geçişte aranan şartlar YUKK’un 43� maddesinde 
ve Yönetmeliğin 40� maddesinde sayılmıştır� Yabancıların bu şartları sağladıktan 
sonra gerekli belgelerle[62] birlikte valiliğe başvurmaları gerekmektedir� Uzun 
dönem ikamet iznine geçişte aranan şartları şunlardır:

1) Kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak

Kesintisiz sekiz yıl süreyle ikamet etmiş olmak şartının sağlanıp sağlanmadığı 
kontrol edilirken ikamette kesinti şu şekilde hesaplanmaktadır (Yönetmelik 
m�40(2)):

a) Hesaplamada başvuru tarihi esas alınmaktadır� Yabancının yurtdışında 
kaldığı süreler ve ikamet izni almadan Türkiye’de kaldığı süreler kesintidir�

b) Başvuru tarihinden itibaren geriye dönük birer yıllık dilimler içerisinde 
toplam yüz seksen günü aşan kesinti bulunmuyorsa diğer bir yıllık dilime 
geçilmektedir� Bu kontrole sekiz yıl tamamlanana kadar devam edilmektedir�

c) Birer yıllık dilimlerde yüz seksen günü aşan kesinti olmaması durumunda, 
son beş yıllık dilim içinde toplam üç yüz altmış beş günü aşan kesinti olup 
olmadığına bakılmaktadır�

ç) Sekiz yıl içerisinde bir seferde veya peş peşe, yurtdışında ya da ikamet izni 
olmaksızın Türkiye’de geçirdiği süre altı ayı geçen yabancıların talepleri, dilimlik 
hesaplamaya geçilmeden olumsuz olarak sonuçlandırılmaktadır�

d) Sınır dışı etme işlemi uygulanan yabancıların, önceki ikamet izni süreleri, 
ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır�

[61] ASAR, s� 70�
[62] Uzun dönem ikamet izninde aranan belgeler için bkz: GÖÇ İDARESİ GENEL 

MÜDÜRLÜĞÜ (Belgeler), <file:///C:/Users/HP/Downloads/IlkGecisBasvuruIstenen
Belgeler-tr�pdf>, 03�04�2016�
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YUKK’un yürürlüğe girmesinden önce alınan ikamet izinleri için de kesin-
tisiz en az sekiz yıllık ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak şartı bakımından 
yukarıda belirtilen hesaplama yapılmaktadır (Yönetmelik m�40(3))�

Örneğin, 04�01�2008’de Türkiye’de kısa dönem ikamet izni alan bir yabancı 
kesintisiz sekiz yıl Türkiye’de ikamet ederse 04�01�2016 tarihinde uzun dönem 
ikamet iznine başvurabilir� Ancak, zorunlu kamu hizmeti, eğitim ve sağlık 
nedenleri hariç, bir yılda toplam yüz seksen günden fazla Türkiye dışında kal-
dıysa ya da ikamet izni olmaksızın Türkiye’de yaşadıysa, uzun dönem ikamet 
izni alması mümkün değildir� Yabancının sekiz yıllık ikameti süresince, birer 
yıllık dilimlerde, yüz seksen günü aşan bir kesintisinin olmaması durumunda, 
son beş yıllık dilim içinde toplam üç yüz altmış beş günü aşan kesinti olup 
olmadığına bakılır� Örneğimizde, 04�01�2011 tarihinden itibaren yabancının 
üç yüz altmış beş günü aşan yurtdışında ya da ikamet izni olmaksızın Türkiye’de 
bulunup bulunmadığı araştırılır� Yabancının son beş yıl içerisinde üç yüz altmış 
beş günü aşan kesintisi varsa veya bir yıl içerisinde toplam yüz seksen günü aşan 
kesinti bulunuyorsa, süre kesilir ve uzun dönem ikamet izni başvuru koşulu 
yerine getirilmemiş kabul edilir�

Yönetmelik 40(2)(ç) maddesinde, yabancının sekiz yıl içerisinde bir seferde 
veya peş peşe, yurtdışında ya da ikamet izni olmaksızın Türkiye’de geçirdiği süre 
yüz seksen günü geçerse, dilimlik hesaplamaya geçilmeyeceği hükme bağlan-
mıştır� Aynı fıkranın (b) bendinde her yıl için yüz seksen günü geçen bir kesinti 
olup olmadığı incelendikten sonra (c) bendi uyarınca son beş yıllık dilim içinde 
toplam üç yüz altmış beş günü aşan kesinti de olmaması halinde, burada tekrar 
hangi dilim içerisinde yüz seksen günü aşan bir kesinti var mı diye inceleneceği 
maddenin metninden anlaşılamamaktadır� Kanımızca, burada kastedilen, sekiz 
yıllık süreçte örneğin 4 Ocak 2008 - 4 Ocak 2009, 4 Ocak 2009 - 4 Ocak 2010… 
şeklinde devam ederek her bir yıllık dilim içinde yüz seksen günü aşan kesinti 
olup olmadığına bakılırken aynı zamanda peş peşe gelen yüz seksen günlük bir 
kesintinin de olup olmadığının inceleneceğidir� Örneğin, 1 Kasım 2008-1 Mayıs 
2009 arasında yurtdışında bulunan bir yabancı, bir yıllık dilimlik hesaplamada 
herhangi bir kesintisi oluşmaz, çünkü farklı iki dilim arasında kalan yüz seksen 
gün bulunmaktadır� Ancak yabancının bu örnekte yurtdışında geçirdiği süre, 
bir seferde yüz seksen günü geçmiştir� Bu nedenle bu kişinin süresi kesilir ve 
uzun dönem ikamet izni başvurusu reddedilir�
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2) Son üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak

Yabancının, başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde sosyal yardım almaması 
gerekir[63], yabancının sosyal yardım aldığı tespit edilirse uzun dönem ikamet 
izni verilmemektedir (Yönetmelik m� 40(4))� Burada, uzun dönem ikamet izni 
verilen yabancının geçim sıkıntısı yaşamadan, kendisine ve yaşadığı ülkeye 
yetebilecek bir kişi olması aranmaktadır�

3) Kendisi veya varsa ailesinin geçimini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir 
kaynağına sahip olmak

Yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olma kuralının uygulanmasında 
hangi hususların gözetileceği Yönetmeliğin m�40(5)) hükmünde sayılmıştır� 
Yabancının, başvuru yaptığı yıl itibarıyla geçerli olan net asgari ücret kadar aylık 
giderini karşılayabilecek maddi güce sahip olmasının yanı sıra, toplamda asgari 
ücretten az olmamak üzere kendisi dâhil her bir aile üyesi için asgari ücretin 
üçte biri kadar gideri karşılayabilecek maddi gücü de olmalıdır� Düzenlemede, 
yabancının her ay kendisine bağlı belli bir gelire sahip olması aranmaktadır� 
Ancak bazı meslek gruplarındaki kişiler örneğin çiftçiler için aylık gelirden 
ziyade yıllık gelir dikkate alınabilir� Yönetmelik m� 40(5)(a)’da yer alan “aylık 
giderini karşılayabilecek maddi güce sahip olmalıdır” ifadesi de bunu destek-
lemektedir� Bu sayede aylık gelire değil aylık asgari ücret kadar gideri karşıla-
yacak maddi güce sahip olmak yeterli olmaktadır� Bu da yıllık kazancı olanlar 
açısından tereddütleri ortadan kaldırmaktadır� Bununla birlikte, yabancının 
gelir kaynağının tespitinde üçüncü kişilerin taahhütleri kabul edilmemektedir� 
Örneğin, eşlerin birbiri için verdikleri gelir taahhüdü yeterli ve düzenli gelir 
kaynağı olarak sayılmamaktadır�

Uzun dönem ikamet iznine ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan sorun-
lardan biri de, Türkiye’de yaşamakta olan çocukların uzun dönem ikamet izni 
alıp alamayacakları konusundadır� Türkiye’de sekiz yıl kesintisiz ikamet eden 
çocukların uzun dönem ikamet iznine başvurmaları halinde diğer şartları yerine 
getirseler dahi yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmadıkları için başvuruları 
reddedilebilecektir� Bu çocukların on sekiz yaşını doldurduktan sonra yeterli 
bir gelire sahip olup olmayacakları belirsiz olduğu için süresiz olarak verilen 
uzun dönem ikamet izninin bu kişiler için verilmesi mümkün olamayacaktır�

[63] Yabancının, başvuru tarihi itibarıyla son üç yıl içinde sosyal yardım almadığına ilişkin 
belge, valilikler veya kaymakamlıklar bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakıflarından alınabilmektedir: GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Belgeler), s� 
8, <file:///C:/Users/HP/Downloads/IlkGecisBasvuruIstenen Belgeler-tr�pdf>, 03�04�2016�
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4) Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak

Yabancının başvuru tarihi itibarıyla geçerli sağlık sigortasına sahip olması 
şarttır (Yönetmelik m�40(6))� Yabancının ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarından 
doğan masraflarının karşılanabilmesi amacıyla geçerli bir sağlık güvencesinin 
olması gereklidir[64]�

5) Kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmamak

Yabancının kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit yaratıp 
yaratmadığı ilgili güvenlik birimleri tarafından araştırılmaktadır (Yönetmelik 
m� 40(7))� Yabancıdan kendi ülke makamlarından ve Türk adli makamlarından 
adli sicil kaydı getirmesi istenmektedir� Ülkesine giriş-çıkış yapmaması nedeniyle 
kendi ülkesinden adli sicil kaydı verilemediğine dair belge[65] ibraz edenlerden 
Türk makamlarından alacağı adli sicil kaydı yeterli kabul edilmektedir[66]�

Yabancılara verilecek uzun dönem ikamet iznine ilişkin diğer şartları belirle-
mek konusunda Göç Politikaları Kurulu yetkilidir� Göç Politikaları Kurulunun 
belirlediği şartlara sahip olması nedeniyle uzun dönem ikamet izni verilmesi 
uygun görülen yabancılar için “kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından 
tehdit oluşturmamak şartı” dışındaki diğer şartlar aranmamaktadır (YUKK 
m� 43(2))� YUKK’un bu maddesiyle Göç Politikaları Kurulu’na oldukça geniş 
bir takdir yetkisi tanınarak, kanunda yer almayan şartları belirleme yetkisi de 
verilmiştir� Yabancının kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit oluş-
turmamasının yanı sıra Göç Politikaları Kurulu’nun belirlediği şartları taşıması 
halinde kendisine uzun dönem ikamet izni verilebilecektir� Uzun dönem ikamet 
izninin yabancıya Türkiye’de sağladığı haklar da göz önüne alındığında bu takdir 
yetkisinin çok dikkatli kullanılması gerektiğini düşünmekteyiz�

[64] Yabancının geçerli sağlık sigortasına sahip olduğuna dair şu belgelerden birini 
getirmesi istenmektedir: İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye’de sağlık 
hizmetlerinden faydalanıldığına dair il sosyal güvenlik birimlerinden alınan belge, Sosyal 
Güvenlik Kurumundan alınmış belge, Sosyal Güvenlik Kurumuna genel sağlık sigortalısı 
olmak için yapılan başvuruya dair belge, en az 1 yıl süreli özel sağlık sigortası� Öğrencilerin 
uzun dönem ikamet izni talep etmeleri halinde kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde genel 
sağlık sigortalısı kapsamına girdiklerinden geçerli sağlık sigortası talep edilmez, ancak üç ay 
içinde genel sağlık sigortası yaptırdıktan sonra idareye bildirmeleri gerekmektedir: GÖÇ 
İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Belgeler), s� 8, <file:///C:/Users/ HP/Downloads/
IlkGecisBasvuruIstenenBelgeler-tr�pdf>, 03�04�2016�

[65] Yabancı, Türkiye’deki kendi konsolosluğundan böyle bir yazı alabilmektedir�
[66] GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (Belgeler), s� 8, <file:///C:/Users/HP/

Downloads/IlkGecisBasvuru IstenenBelgeler-tr�pdf>, 03�04�2016�
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B. Uzun Dönem İkamet İzninin Sağladığı Haklar

Uzun dönem ikamet izninin yabancılara sağladığı haklar YUKK’un 44� 
maddesinde ve Yönetmeliğin 41� maddesinde düzenlenmektedir�

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, 
seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme ve özel 
kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı 
kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi olmak 
şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanırlar (YUKK m� 44(1))�

Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar, TVK’nın 28� maddesi[67] 
kapsamındaki; doğum yoluyla Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle 
Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere (mavi kart sahiplerine) tanınan haklara 
benzemektedir� Ancak mavi kart sahiplerine tanınan haklardan farklı olarak, 
uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılara özel kanunlarda bulunan sınırla-
malar uygulanmaktadır� Bundan dolayı da, uzun dönem ikamet izni bulunan 
yabancıların sahip olduğu haklar, mavi kart sahiplerine kıyasla daha dardır�

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar Yönetmelik m� 41(1)’de yer alan 
usul ve esaslara göre Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaktadırlar:

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar Türkiye’de askerlik yapma 
yükümlülüğünden muaftırlar (a bendi)�

Yine, uzun dönem ikamet iznine sahip yabancıların seçme ve seçilme hakları 
bulunmamaktadır (b bendi)�

Bu kişilerin kamu görevlerine girme hakları da bulunmamaktadır (b bendi)� 
Anayasamızın “Siyasî Haklar ve Ödevler” başlığını taşıyan dördüncü bölümünde 
yer alan ve kamu hizmetine girme hakkını düzenleyen 70� maddesi uyarınca 
“Her Türk, kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir”� Bu bağlamda 657 sayılı 

[67] Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 28� maddesine göre; “Doğumla Türk vatandaşı olup da 
çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar olan 
altsoyları, bu maddede belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan 
aynen yararlanmaya devam ederler� Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler 
saklıdır� Bu madde kapsamında bulunan kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev 
eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur� Bu kişilerin 
sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili 
kanunlardaki hükümlere tabidirler� Bu madde kapsamında bulunan kişiler, bir kadroya 
dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde 
bulunamazlar� Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel 
olarak çalıştırılabilirler�” 
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Devlet Memurları Kanunu[68] da memur olabilmeyi Türk vatandaşı olmak şartına 
bağlamıştır (m� 48)� Ancak bu Kanunda aynı zamanda yabancıların, kamuda 
ihtiyaç duyulan alanlarda memur sıfatı taşımaksızın sözleşmeli personel olarak 
çalıştırılabilecekleri kabul edilmiştir (m� 4/B)� Dolayısıyla yabancıların kamu 
görevlisi olamayacağı konusunda mutlak bir yasak söz konusu olmayıp, belli 
şartların varlığı halinde yabancılara da kamu görevlisi olabilme hakkı tanın-
mıştır[69]� Sözleşmeli personel de diğer kamu görevlileri içinde yer almaktadır� 
Örneğin, Yüksek Öğretim Kanunu’nun[70] 34� maddesinde, Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu’nun 7� maddesinde de yabancı uyrukluların sözleşmeli personel 
olarak çalıştırılabileceği öngörülmüştür� Bu şekilde istihdam edilen yabancı kişiler 
de kamu görevlisidir� Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurumlarda[71] 
öğretmen olarak ve Türkiye Adalet Akademisinde[72] öğretim görevlisi olarak 
yabancı uyruklu kişilerin sözleşmeli olarak istihdamlarına izin verilmiştir� Dola-
yısıyla yabancıların kamu görevlisi olmaması kuralı, mutlak bir yasak olmayıp, 
belli şartlarda yabancılara kamu görevlisi olabilme hakkı tanınmıştır[73]�

YUKK m� 44(1)’de, uzun dönem ikamet izni bulunan yabancıların muaf ola-
rak araç ithal etme[74] haklarının bulunmadığı düzenlenmiştir (b bendi)� Ancak, 
geçici ithal yoluyla taşıt getirme hakkı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun[75] 
130 ve 131� maddelerinden yararlanmak suretiyle, Türkiye’de ikamet eden 
yabancılara şartları sağlamaları halinde tanınmıştır[76]� Bundan dolayı da, uzun 

[68] Resmi Gazete Tarih: 23�7�1965 Sayı: 12056�
[69] AYGÜL, M� : “Türk Vatandaşlığını Çıkma İzni Alarak Kaybeden Kişilerin Kamu Görevine 

Girme Yasağı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C� XIV, Y� 2010, S� 1, s� 55; 
TÜTÜNCÜBAŞI, U� : “Türk Vatandaşlığından Çıkma ve 6304 Sayılı Kanun Kapsamında 
Türk Vatandaşlığından Çıkanların Hakları (Yeni “Mavi Kart” Uygulaması)”, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi C� 13, Y� 2011, Sa� 2, s�184-185 (Basım Yılı: 2013)�

[70] Resmi Gazete Tarih: 06�11�1981 Sayı: 17506�
[71] 11�10�1985-85/9949 Bakanlar Kurulu Kararı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda 

Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında 
Esaslar, Resmî Gazete Tarih: 2�11�1985 Sayı: 18916

[72] Türkiye Adalet Akademisi Kanunu m� 22(a), Resmi Gazete Tarih:31�07�2003 Sayı: 25185�
[73] AYGÜL, s� 55�
[74] Muafen kavramı ile kast edilen “bedelsiz ithalat”tır� Belirli şartların varlığı halinde yurt 

dışında yaşayan Türk vatandaşları ikametlerini Türkiye’ye nakletmeleri (kesin dönüş) 
durumunda ev eşyalarını ve araçlarını gümrük vergisi ödemeden Türkiye’ye ithal etme 
hakları vardır: TARMAN, Z� D� : “Türk Vatandaşlığından Ayrılan ve Yurtdışında 
Yaşayanların Özel Hukuki Statüsü”, Vatandaşlık, Göç, Mülteci ve Yabancılar Hukukundaki 
Güncel Gelişmeler (Uluslararası Sempozyum Bildirileri), Ankara 2010, s� 223�

[75] Resmi Gazete Tarih: 4�11�1999 Sayı: 23866�
[76] Gümrük Kanunu’nun, 130 ve 131� maddeleri uyarınca, geçici ithal yoluyla taşıt getirmenin 

şartlarını taşıyan yabancılar, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu’ndan alınacak “Yabancı 
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dönem ikamet izni sahibi olan yabancılar gümrük mevzuatı gereğince, geçici 
ithal yoluyla taşıt getirme hakkına sahiptirler�

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancıların sosyal güvenliğe ilişkin 
kazanılmış hakları saklı olup, bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki 
hükümlere tabidirler (c bendi)�

Bu kişilerin, Türkiye’deki ikamet, seyahat, çalışma, yatırım, ticari faaliyet, 
miras, taşınır ve taşınmaz iktisabı ile ferağı gibi konulara yönelik işlemleri, 
ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulanmakta olan 
mevzuata göre yürütülmektedir (ç bendi)�

Yukarıda sayılan hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda 
Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, uzun dönem ikamet iznine sahip olan 
kişiler bu haklardan yararlanmayı talep edemezler (Yönetmelik m� 41(2))�

Uzun dönem ikamet iznini alan yabancıların Türkiye’de sahip olduğu haklar 
incelendiğinde, görülmektedir ki öncelikle bu kişiler, harç ödemeden ikamet izni 
alarak ve bu iznin tekrar yenilenmesine gerek kalmadan kanuni sınırlamalara 
uygun olarak Türkiye’de süresiz olarak kalabilme hakkına sahip olmaktadırlar�

Uzun dönem ikamet iznini alan yabancıların Türkiye’de çalışabilmeleri ise, 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un[77] 6� maddesi[78] uyarınca 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan süresiz çalışma izni almaları koşuluna 

Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi” ile yurtdışından taşıt getirebilirler� Yabancı Taşıtlar Geçici 
Giriş Karnesi, 1 veya 2 yıl olarak, ikamet izni ve çalışma izni sürelerini aşmayacak 
şekilde düzenlenir� Geçici ithal yoluyla taşıt getirmenin şartları ve istenen belgeler için 
bkz: TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU: “Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş 
Karnesi (Mavi Karne)”, <http://www�turing�org�tr/ytggk-mavi-karne/>, 04�04�2016�

[77] Resmi Gazete Tarih: 6�3�2003 Sayı: 25040�
[78] 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un 6� maddesinde süresiz çalışma 

izni düzenlenmektedir� “Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerde 
aksi öngörülmedikçe ve 11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan 
yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve 
Uluslararası Koruma Kanunu uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya 
Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni 
çalışması olan yabancılar ile eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, 
Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli 
olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilir� Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, 
6458 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen uzun dönem ikamet izninin sağladığı 
haklardan yararlanırlar� Süresiz çalışma izni yabancının veya işvereninin talebiyle ya da 
6458 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde sayılan uzun dönem ikamet izninin iptalini 
gerektiren hâllerde iptal edilir� Çalışma izni verilen yabancıların Türkiye’ye girişleri, 
Türkiye’de kalışları ve Türkiye’den çıkışlarına ilişkin kayıtlar İçişleri Bakanlığı tarafından 
Bakanlığa bildirilir�”
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bağlıdır[79]� Ayrıca, uzun dönem ikamet sahibi yabancıların Türkiye’de çalışa-
cakları meslek ve görevlerin, özel kanunlarla Türk vatandaşlarına hasredilen ve 
yabancıların çalışmalarının yasak olduğu meslek ve görevler olmaması gerekir[80]� 
Misal, Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri 
Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’un[81] 2� 
maddesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler veteriner hekim 
olarak çalışabilirler� Yine Avukatlık Kanunu’nun[82] 3(a) maddesi uyarınca, 
avukatlık mesleğine kabul edilebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmak gereklidir�

Uzun dönem ikamet izni sahipleri Türkiye’de çalışabilmek için süresiz 
çalışma izni almaları gerekirken, doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni 
almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve üçüncü dereceye kadar 
olan altsoyları yani mavi kart sahiplerinin çalışma izni almalarına gerek yoktur� 
TVK m� 28’in kapsamında bulunan yabancıların, yapılacak mesleğin icrasına 
ilişkin olarak ulusal mevzuatımızdaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve 
özel kanunlarda yer alan hususlar saklı kalmak koşuluyla, Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Kanun hükümleri gereğince Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

[79] Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin gündeminde bulunan Yabancı İstihdamı Kanun 
Tasarısı’nın 13(1)� maddesi uyarınca da uzun dönem ikamet izni sahibi yabancılara süresiz 
çalışma izni verilebilmektedir� Tasarıya göre, “Türkiye’de uzun dönem ikamet izni veya 
en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olan yabancılar ile 22 nci maddede sayılan yabancılar, 
süresiz çalışma iznine başvurabilir� Süresiz çalışma izninin yabancı istihdam politikası 
doğrultusunda değerlendirilmesinde, yabancının; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim 
ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve 
istihdama etkisi ile Yabancı İstihdam Politikası Danışma Kurulu önerileri doğrultusunda 
Bakanlıkça belirlenecek diğer hususlar dikkate alınır� Yabancının uzun dönem ikamet izni 
veya en az sekiz yıl kanuni çalışma izni olması, süresiz çalışma izni verilmesinde yabancıya 
mutlak hak sağlamaz”�

[80] Kanunlarla Türk vatandaşlarına hasredilen ve yabancıların çalışmalarının yasak olduğu 
meslek ve görevlere şu örnekleri verebiliriz: Diş tabipliği, dişçilik, hastabakıcılık (Tababet ve 
Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun uyarınca), eczacılık (Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun uyarınca), özel hastanelerde sorumlu müdürlük (Hususî Hastaneler 
Kanunu uyarınca), noterlik (Noterlik Kanunu uyarınca), özel veya kamu kuruluşlarında 
güvenlik görevlisi (Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanun uyarınca), kara suları dâhilinde balık, istiridye, midye, sünger, inci, 
mercan ihracı, dalgıçlık, arayıcılık, kılavuzluk, kaptanlık, çarkçılık, katiplik, tayfalık vb� 
(Kabotaj Kanunu uyarınca), gümrük müşavirliği (Gümrük Kanunu gereğince): ÇALIŞMA 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR DAİRE BAŞKANLIĞI: “Kanunlarla Türk 
Vatandaşlarına Hasredilen ve Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve 
Görevler”, <http://www�calismaizni�gov�tr/yabancilar/yabancilara-yasak-meslekler/>, 
31�03�2016 (Yasak Meslek)�

[81] Resmi Gazete Tarih: 18�03�1954 Sayı: 8661�  
[82] Resmi Gazete Tarih: 07�04�1969 Sayı: 13168�
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Bakanlığı’ndan çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır[83]� Bu kişiler, 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un kapsamı dışında kalmaktadır�

Benzer şekilde, uzun dönem ikamet sahibi yabancılar Türkiye’de örneğin 
taşınmaz mal iktisap etmek istediklerinde veya kendilerine taşınmaz mal miras 
kalması halinde, özel kanun niteliğinde olan Tapu Kanunu’nun[84] 35� madde-
sinde getirilen sınırlamalar, mavi kart sahiplerinin aksine, bu kişilere uygulan-
maktadır� Doğum yolu ile Türk vatandaşı olup çıkma izni almak suretiyle Türk 
vatandaşlığını kaybeden kişiler (mavi kart sahipleri), Türkiye’de taşınmaz mal 
iktisabı, ferağı, miras ve mülkiyetten ayrı ayni haklara ilişkin her türlü talepleri, 
yabancılara uygulanan kanuni kısıtlayıcı hükümler (Askeri Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nda yer alan kısıtlamalar, Tapu Kanunu’nun 35� 
maddesinde yer alan sınırlamalar örneğin, 30 hektar) uygulanmaksızın aynen 
Türk vatandaşları gibi merkeze sorulmadan Tapu Müdürlüklerince sonuçlandı-
rılmaktadır[85]� Türkiye’de taşınmaz iktisap etmek isteyen uzun dönem ikamet 
izni sahiplerine ise, Tapu Müdürlükleri tarafından, özel kanun niteliğinde olan 
Tapu Kanunu’nun 35� maddesinde yer alan sınırlamalar uygulanmaktadır�

Uzun dönem ikamet izni bulunanların sahip olduğu haklar Yönetmeliğin 
41(1) maddesinde açıklanmaya çalışılmışsa da, bu kişilerin Türkiye’de sahip 
olduğu haklar tam anlamıyla netlik kazanamamıştır� Yukarıda da görüldüğü 
gibi, Yönetmeliğin 41(1)(ç) maddesinde, bu kişilerin, Türkiye’deki taşınmaz 
iktisabının, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygu-
lanmakta olan mevzuata göre yürütüleceği düzenlenmekte, ancak daha sonra 
gelen m� 41(2)’de, bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel kanunlarda 
Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, uzun dönem ikamet iznine sahip olan 
kişilerin bu haklardan yararlanmayı talep edemeyecekleri belirtilmektedir� 
Bunun sonucu olarak da, örneğin, Türkiye’de taşınmaz iktisap etmek isteyen 
uzun dönem ikamet izni sahiplerine, Türkiye’de taşınmaz iktisap etmek isteyen 
diğer yabancılardan hiçbir farkı olmaksızın, Tapu Müdürlüğü tarafından, özel 
kanun niteliğinde olan Tapu Kanunu’nun 35� maddesinde yer alan sınırlamalar 
uygulanmaktadır� Kanımızca, Yönetmeliğin 41(1)(ç) maddesinde, uzun dönem 
ikamet izni sahiplerinin Türk vatandaşları gibi sahip olduğu hakların (örneğin, 
taşınmaz mal iktisabının ve mirasının) özel olarak sayılmasının Türkiye’de, bu 

[83] ÇALIŞMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCILAR DAİRE BAŞKANLIĞI: “Mavi 
Kart Sahipleri ve Mavi Kart Almaya Hak Kazananlar”, <http://www�calismaizni�gov�tr/
yabancilar/kapsamdisi-ve-mavi-kart/>, 12�04�2016 (Mavi Kart)�

[84] Resmi Gazete Tarih: 29�12�1934 Sayı: 289�
[85] TAPU KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YABANCI İŞLER DAİRESİ 

BAŞKANLIĞI: “Yabancı Gerçek Kişilerin Taşınmaz Edinimi”, s� 23, <http://www�
tkgm�gov�tr/tr/daire-baskanliklari/yabanci-isler-dairesi-baskanligi>, 11�04�2016�
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kişilerin Türk vatandaşları gibi aynı haklara sahip olabileceği şeklinde yanlış bir 
anlamaya yol açabileceği ihtimali nedeniyle, bu hakların hiç sayılmamasının 
daha isabetli olacağını düşünmekteyiz�

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılara tanınan hakların, Bakanlar 
Kurulu kararıyla kısıtlanabilmesi de mümkündür� İçişleri Bakanlığı’nın teklifi 
üzerine veya resen Bakanlar Kurulu kararıyla uzun dönem ikamet izni almış 
bulunan yabancılara tanınmış olan haklar kısmen veya tamamen kısıtlanabilmek-
tedir (YUKK m� 44(2); Yönetmelik m� 41(3))� Bakanlar Kurulu’na söz konusu 
yetkinin kanun ile tanınmış olmasının, yetkinin kullanılmasında yasal dayanak 
oluşturduğu gerekçesiyle, Anayasa’nın aradığı kanunilik ilkesinin gerçekleştiği 
söylenebilir[86]� Ancak, Bakanlar Kurulu’nun kendisine tanınmış bu geniş yetki 
ile kanunda yer almayan sebepler ile yabancıların haklarına kısıtlama getirmesi, 
kanunilik ilkesinin varlığının altında yatan hukuki güvenliğin tesisi ve belirsiz-
liğin ortadan kaldırılması amaçlarının gerçekleşmesini engelleyebilir[87]� Burada 
da, YUKK’un 44(2) ve Yönetmeliğin 41(3) maddelerinde, Bakanlar Kurulu’nun, 
hangi durumlarda uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılara tanınan hakları 
kısıtlayacağına ilişkin herhangi bir açıklama bulunmamaktadır� Kanaatimizce, 
yapılan düzenlemede Bakanlar Kurulu’na tanınan yetkinin çerçevesi ve şartları 
belirtilmediğinden, hükmün Anayasa’nın 16� maddesine aykırı olduğu ileri 
sürülebilecektir� Hükmün mevcut haliyle uygulanması gerekir ise; Bakanlar 
Kurulu, buradaki kısıtlama yetkisini kullanırken Anayasa’nın 16� maddesi 
çerçevesinde, milletlerarası hukuka ve bu arada özellikle başta Türkiye’nin de 
taraf olduğu ve iç hukukun bir parçası haline gelmiş olan Avrupa İnsan Hakları 

[86] Anayasa’nın 16� maddesinde yer verilen sınırlamanın “kanunla” yapılması gerektiğinden 
ne anlaşılması gerektiği önemli bir konudur� Maddede geçen kanun ibaresinden kanun 
başlığıyla yayınlanan teknik ve dar manada kanun mu anlaşılacaktır, yoksa kanun 
dışında, kanundan doğan yetkiyle yapılacak diğer düzenleyici işlemlerde bu kapsamda 
değerlendirilecek midir? Anayasa’nın 16� maddesinin lafzına sıkı sıkıya bağlı bir yorum 
sınırlamaların kanun dışındaki tüzük ve yönetmelik gibi düzenleyici işlemlerle yapılmasına 
engel olacaktır� Bu yaklaşımın pratik bir çözümü olmayabileceği ve 16� maddenin kanunla 
verilmiş bir yetkiye dayanılarak yürütme organınca yapılacak düzenlemelerle (kararname, 
yönetmelik, tebliğ veya genelge) yabancıların haklarına sınırlamalar getirilebileceği şeklinde 
anlaşılmasının pratik bir zorunluluk olduğu ifade edilmektedir� Bununla beraber, idareye 
tanınması pratik bir zorunluluk olan düzenleme yetkisinin Anayasa’nın ve kanunların 
belirlediği ilkelere uygun bir şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir: AYBAY, R� /
DARDAĞAN KİBAR, E� : Yabancılar Hukuku, İstanbul 2010, s� 82; ÇELİKEL /
ÖZTEKİN GELGEL, s� 59; ÇİÇEKLİ, s� 45�

[87] TEKSOY, B� : “6458 Sayılı Yabancılar Ve Uluslararası Koruma Kanununa Göre Yabancıların 
Vize Alma Zorunluluğu” Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, C� 62, Y� 2013, Sa� 3, s� 861-862�
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Sözleşmesi ile diğer temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletlerarası antlaşmalara 
uygunluğunu dikkate almak zorundadır[88]�

C.  Uzun Dönem İkamet İzninin İptali ve Bu İzni İptal Edilen Yabancıların 
Tekrar Yapacakları Başvurular

1.  Uzun dönem ikamet izninin iptali

Uzun dönem ikamet izninin iptali, Kanun’daki diğer ikamet izinlerinin 
iptaline nazaran çok daha zordur� Uzun dönem ikamet izni sahibi kişiler bir 
nevi Türk vatandaşları gibi görüldüğü için uzun dönem ikamet izinlerinin 
iptal edilebilmesi şartları da özel olarak düzenlenmiştir� Uzun dönem ikamet 
izinleri iki durumda İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla valilikler tarafından iptal 
edilmektedir (YUKK m� 45(1); Yönetmelik m� 42)� 

Bu sebeplerden ilki uyarınca, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından 
ciddi tehdit oluşturduğu ilgili güvenlik birimlerinden görüş alınarak tespit 
edilen yabancıların uzun dönem ikamet izinleri iptal edilmektedir� Uzun 
dönem ikamet iznine geçişte yabancının kamu düzeni veya güvenliği yönün-
den “tehdit” oluşturmaması şartı aranırken, iptal işleminde kamu düzeni veya 
güvenliği yönünden tehdidin “ciddi” nitelikte olması aranmış, ikamet izninin 
iptali zorlaştırılmıştır[89]� Uzun dönem ikamet iznin iptalinde yabancının kamu 
düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğunun tespiti 
idarenin takdirine bırakılmış bir konudur� İdare, bu konuda takdir yetkisini 
kullanırken herhangi bir mahkeme kararının veya suç teşkil eden bir eylemin 
olmasını aramamaktadır� Ancak, kanun koyucu, uzun dönem ikamet izni alan 
kişileri bir nevi Türk vatandaşı gibi gördüğü için bu kişilerin uzun dönem ikamet 
izinlerinin iptalini kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit 
oluşturmalarına bağlamıştır� Bu kapsamda izinleri iptal edilenler, YUKK’ta 
belirtilen ikamet izni türlerinden birini almak üzere tekrar başvuramazlar�

Uzun dönem ikamet izninin iptal edilmesinin diğer sebebi ise, yabancının 
kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmasıdır� Sağlık, eğitim, ülkesindeki 
zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç kesintisiz bir yıldan fazla Tür-
kiye dışında kalanların uzun dönem ikamet izinleri iptal edilmektedir� YUKK’un 
45(1)(b) maddesinde, yurtdışında geçirilen sürelerin, sağlık, eğitim, ülkesin-
deki zorunlu kamu hizmeti nedenlerine dayanması halinde iptalin söz konusu 

[88] TEKSOY, s� 862�
[89] ASAR, s� 72-73� 
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olmayacağı düzenlenirken, Yönetmeliğin 42(2) maddesinde “görev” gerekçesi 
de eklenerek, yurtdışında geçirilen sürelerin gerekçe kapsamı genişletilmiştir�

Uzun dönem ikamet izni sahibi yabancının kesintisiz bir yıldan fazla Tür-
kiye dışında kalması halinde, bu durumun tespiti ancak yabancının yurda giriş 
ve çıkış kayıtlarından tespit edilebilecektir� Uzun dönem ikamet izinlerinin 
verilmesinin ardından bu izinlerin denetimine ilişkin herhangi bir mekanizma 
bulunmadığı için, idare tarafından bir sistem oluşturularak bu kayıtların kontrol 
edilmesi gerekmektedir�

İkamet izni başvurusunun iptali kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine 
veya avukatına tebliğ edilmektedir� İkamet izni iptal edilen yabancı, bu karara 
karşı idare mahkemesinde İYUK’ta yer alan hükümler uyarınca iptal davası 
açabilecektir�

2.  Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların tekrar yapacakları 
başvurular

Uzun dönem ikamet izni iptal edilen yabancıların, yeniden ikamet izni baş-
vurusu yapmasına ilişkin esaslar YUKK’ta düzenlenmemiş, konu Yönetmelikte 
ayrıntılı olarak hükme bağlanmıştır�

Öncelikle, yabancıların kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi 
tehdit oluşturması nedeniyle uzun dönem izinlerinin iptal edilmesi halinde, 
yabancılar YUKK’ta belirtilen ikamet izni türlerinden birini almak üzere bir 
daha başvuru yapamayacaklardır (Yönetmelik m� 42(4))�

Sağlık, eğitim, ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti veya görev gerekçesi hariç 
kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalmaları nedeniyle uzun dönem ika-
met izni iptal edilen yabancılar ise, bu izinlerini tekrar almak üzere başvuruda 
bulunabilirler� Başvurular, yurt dışında konsolosluklara, yurt içinde ise yaban-
cının bulunduğu ildeki valiliğe bizzat ya da Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 
belirlenen başvuru usulüne göre yapılmaktadır� Valilikçe başvurular öncelikli 
olarak değerlendirilmekte ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılmaktadır� Başvu-
ruların değerlendirilmesi yapılırken yabancının; Türkiye’de yerleşmek amacıyla 
kalma iradesi, Türkiye’de yakınlarının bulunup bulunmadığı, taşınmaz mal 
varlığı, aktif iş ve çalışma ilişkileri, Türkiye ile olan sosyal, ekonomik ve kültürel 
bağları göz önünde bulundurulmaktadır� Uzun dönem ikamet izinleri iptal 
edilen yabancıların tekrar yaptıkları başvurularda, uzun dönem ikamet izni 
alma şartlarının yerine getirip getirmediği kontrol edilmekte ancak, kesintisiz 
sekiz yıl ikamet izniyle kalma şartı yeniden aranmamaktadır� Bir başka deyişle, 
yabancının kesintisiz bir yıldan fazla Türkiye dışında kalması nedeniyle uzun 
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dönem ikamet izninin iptal edilmesinin ardından yeniden uzun dönem ikamet 
iznine başvurabilmesi için Türkiye’de tekrar kesintisiz sekiz yıl ikamet etmesi 
gerekmemektedir� Uzun dönem ikamet izni için yapılan başvurular valiliklerce 
değerlendirildikten sonra valilik görüşüyle birlikte İçişleri Bakanlığı’na gönde-
rilmektedir� Uzun dönem ikamet izninin tekrar verilmesi İçişleri Bakanlığı’nın 
onayına tabi olmaktadır (Yönetmelik m� 43)�

IV. İKAMET İZNİNE İLİŞKİN İHLALLERDE BULUNAN 
YABANCILAR HAKKINDA ALINAN SINIR DIŞI ETME KARARI

Sınır dışı etme kararı alınacak yabancıları düzenleyen YUKK’un 54� maddesi 
hükmü, geçmişteki düzenlemelere kıyasla, daha sistemli ve açıktır� Pek çok 
ulusal hukuk sisteminde, kamu düzenine ve kamu güvenliğine aykırılık sınır 
dışı etme işleminin genel gerekçesi olmaktadır� Buna ek olarak, yabancıların 
girişi ve ikameti ile ilgili usulsüzlükler de Kanun’da sınır dışı etme işlemine 
dayanak kabul edilmiştir� YUKK’ta, sınır dışı etme nedenleri, (d) bendinde yer 
alan “kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit 
oluşturanlar” ibaresi bir yana bırakılırsa, oldukça açık olarak, belirsiz ve genel 
kavramlara atıf yapılmadan düzenlenmiştir[90]�

YUKK’un 54(1)� maddesinde sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar 13 
bent halinde sayılmıştır� Sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar arasında ikamet 
iznine ilişkin ihlallerde bulunan yabancılar da bulunmaktadır� Bu yabancılar:

- İkamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge 
kullananlar (c bendi),

- İkamet izinleri iptal edilenler[91] (f bendi),

[90] DARDAĞAN KİBAR, s� 57�
[91] İkamet izni iptal edilen yabancının sınır dışı edilmesine ilişkin olarak Anayasa 

Mahkemesi’nin Oksana Chicheishvili tedbire ilişkin ara kararını örnek verebiliriz� Gürcistan 
uyruklu olan başvurucunun Türk vatandaşı ile yaptığı evliliğin idarece V-70 (Formalite 
Evlilik) Kodu ile değerlendirilerek, evlilik amaçlı ikamet tezkeresi iptal edilip, sınır dışı 
edilmesinin ardından tekrar Türkiye’ye giriş yaptığı, ikamet izni olmadan kalabileceği 
üç aylık sürenin dolmasını müteakip 6�12�2014 tarihinde yurtdışına çıkmak zorunda 
olması, bu arada iki çocuğu ve iki aylık hamile olması nedeniyle bu durumun aile 
bütünlüğünü bozacağı gerekçesiyle anayasal haklarının ihlal edildiğini ileri sürülmüş 
ve tedbir talep edilmiştir� Anayasa Mahkemesi, başvurucunun durumunu somut olay 
açısından değerlendirdiğinde önceden aldığı   ikamet tezkeresi (fuhuş yaptığının tespit 
edilmesi nedeniyle) iptal edilen ve yeniden ikamet tezkeresi alamadığı için tezkeresi 
olmaksızın  ülkede ancak üç ay süreyle kalabilecek bir kişi durumunda bulunduğu, 
buna karşılık istediği güvenli üçüncü bir ülkeye veya kendi ülkesine gitmesine engel bir 
durumun bulunmadığı gibi gideceği ülkede yaşam hakkına ya da bireyin maddi ve manevi 
bütünlüğüne yönelik gerçek ve ciddi bir risk ile karşılaşacağına, işkence ve kötü muameleye 
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- İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir 
gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler[92] (g bendi),

- İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den 
çıkış yapmayanlar[93] (j bendi)�

Sınır dışı etme kararı alınamayacak yabancılar ise, YUKK’un 55� maddesinde 
sayılmıştır[94]� Yönetmeliğin 52(1)� maddesi ile sınır dışı kararı alınamayacak 

tabi tutulacağına ilişkin bir beyanı da söz konusu olmadığına karar vermiştir� Anayasa 
Mahkemesi, bu nedenlerle, başvurucunun yurtdışına çıkması durumunda yaşamına 
ya da maddi ve manevi varlığına yönelik bir risk bulunmaması sebebiyle bu aşamada 
koşulları oluşmayan tedbir talebinin reddine karar vermiştir: Anayasa mahkemesi Oksana 
Chicheishvili Başvurusu, (Başvuru Numarası: 2014/19023) Karar Tarihi: 5�12�2014, 
<http://www�kararlaryeni�anayasa�gov�tr/ BireyselKarar/Content/51e55f13-3240-4e20-
b16e-ff214fbd8cee?higllightText=ikamet%20izni%20verilmemesi &wordsOnly=False>, 
06�04�2016�

[92] Türkiye’de çalışma izni ile çalışan yabancıların, çalışma izninin sona erdiği tarih, aynı 
zamanda ikamet izninin de bitiş tarihidir� Çalışma izni süresi sona erdiği halde süresini 
uzatmayan ya da yeni durumuna uygun ikamet izni almayan yabancılar, ikamet izni ihlali 
yapmış sayılırlar (Yönetmelik m� 25(3))�

[93] İkamet izni reddedilen yabancının sınır dışı edilmesine ilişkin Anayasa Mahkemesi’nin 
vermiş olduğu Julia Anikeeva tedbire ilişkin ara kararı örnek olarak verilebilir� Rusya 
uyruklu olan ve bir Türk vatandaşı ile yaptığı evliliğinin muvazaalı olduğundan bahisle 
ikamet izni verilmesi yönündeki talebi reddedilen başvurucunun; YUKK’un 54� maddesi 
uyarınca, Türkiye’de kalış süresini ihlal etmesi gerekçe gösterilerek İstanbul Valiliğinin 
3�6�2014 tarihli işlemiyle sınır dışı edilmesine karar verilmiştir� Başvurucunun, hakkında 
tesis edilen sınır dışı edilme işlemine karşı açtığı dava; Ankara 1� İdare Mahkemesinin 
17�12�2014 tarih ve E�2014/1275, K�2014/2249 sayılı kararıyla; özet olarak, Türk 
vatandaşı ile yaptığı evliliğin formalite olduğu saptanan, turist vizesin sağladığı kalış süresinin 
sınır dışı edilme işleminin tesis edildiği tarih itibariyle dolduğu ve Türkiye’de kalmak için 
gerekli ikamet iznine sahip bulunmadığı anlaşılan başvurucunun sınır dışı edilmesine ilişkin 
işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, gerekçesine yer verilmesi suretiyle reddedilmiştir� 
Davanın reddine ilişkin karar 10�2�2015 tarihinde tebellüğ edildikten sonra 11�3�2015 
tarihinde bireysel başvuruda bulunulmuştur� Anayasa Mahkemesi, başvurucunun sınır 
dışı edilmesi durumunda yaşamına ya da maddi ve manevi varlığına yönelik ciddi bir 
risk bulunmaması nedeniyle, sınır dışı edilme işlemi yönünden bu aşamada koşulları 
oluşmayan tedbir talebinin reddine karar vermiştir: Julia Anikeeva Başvurusu, (Başvuru 
Numarası: 2015/4459) Karar Tarihi: 17�3�2015, <http://www�kararlaryeni�anayasa�
gov�tr/BireyselKarar/Content/1284f67c-c0b0-4406-825f-7e0f4c0c2285?higlli 
ghtText=JULIA%20ANIKEEVA&wordsOnly=False>, 06�04�2016�

[94] YUKK’un 55� maddesinde sınır dışı etme kararı alınmayacak yabancılar sayılmıştır� Bu 
kişiler şunlardır:

 a) Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza 
veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar

 b) Ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler
 c) Hayati tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte iken sınır dışı edileceği 

ülkede tedavi imkânı bulunmayanlar
 ç) Mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları
 d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları�
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yabancıların kapsamı bu kişilerin lehine olacak bir biçimde genişletilmiş ve 
ikamet iznine ilişkin çeşitli hükümleri ihlal eden bazı yabancılar hakkında da 
sınır dışı etme kararı alınmayacağı hükme bağlanmıştır� Bu kişiler:

- İkamet izinleri iptal edilenlerden on gün içinde çıkış yapmak üzere ken-
diliğinden sınır kapılarına gelenler (a bendi)�

- Vize alarak veya vize muafiyetiyle gelen ve ikamet izni talepleri reddedi-
lenlerden vize süresi veya vize muafiyeti sürelerini kullananlar (c bendi)�

- İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir 
gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenlerden çıkış 
yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler (ç bendi)�

- İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den 
çıkış yapmayanlardan çıkış yapmak üzere kendiliğinden sınır kapılarına gelenler 
(d bendi)�

Görülmektedir ki, ikamet izinleri iptal edilen yabancılar, on gün içinde 
çıkış yapmak üzere kendi istekleri ile sınır kapılarına gelip çıkış yaparlar ise 
haklarında sınır dışı etme kararı alınmayacaktır� Yine, ikamet izni bulunup da 
süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet 
izni süresini on günden fazla ihlal edenler ile ikamet izni uzatma başvuruları 
reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar hakkında bu 
kişilerin kendi iradeleriyle sınır kapılarına gelip Türkiye’den çıkış yapmaları 
halinde haklarında sınır dışı etme kararı alınmayacaktır� Vize alarak veya vize 
muafiyetiyle gelip, ikamet izni başvurusu reddedilen yabancıların doksan 
günlük vize süresini veya vize muafiyeti sürelerini kullanırken, Türkiye’de yasal 
olarak bulundukları için haklarında sınır dışı etme kararı alınmayacaktır� Ancak 
ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullanan 
yabancılar, kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmaları 
nedeniyle (YUKK’un 55� maddesinde sayılan durumlardan birinin kapsamına 
girmemeleri şartıyla) sınır dışı edileceklerdir�

Sınır dışı etme kararı, yabancının yakalandığı, işlem gördüğü veya tespit 
edildiği ildeki valilik tarafından resen veya Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
istemi üzerine alınmaktadır� Sınır dışı etme kararında; yabancının doğrudan 
sınır dışı edileceği, Türkiye’yi terke davet edildiği veya idari gözetime tabi tutul-
duğu hususlarından biri yer alır (Yönetmelik m� 56)� Kararın, gerekçeleriyle 
birlikte hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancıya veya yasal temsilci-
sine ya da avukatına tebliğ edilmesi şarttır� Yabancı veya yasal temsilcisi ya da 
avukatı, sınır dışı etme kararına karşı, kararın tebliğinden itibaren on beş gün 
içinde idare mahkemesine başvurma hakkına sahiptir� Mahkemeye başvuran 
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kişi, sınır dışı etme kararını veren makama da başvurusunu bildirmesi gerekir� 
Mahkeme, başvuruları on beş gün içinde sonuçlandırmalıdır� Mahkemenin 
bu konuda vermiş olduğu karar kesindir[95]� Dava açma süresi içinde veya 
yargı yoluna başvurulması hâlinde yargılama sonuçlanıncaya kadar yabancı 
sınır dışı edilemez� Ancak, yabancının rızasının bulunması durumunda, dava 
açma süresi içinde veya yargılama devam ederken yabancı sınır dışı edilebilir 
(YUKK m� 53)� İYUK uyarınca, Danıştay’da veya idarî mahkemelerde açılan 
davalar bakımından idarî işlemin yürütülmesinin durdurulabilmesi için mut-
laka bir talebe (İYUK m� 27(3)) ve mahkemenin bu yöndeki kararına ihtiyaç 
bulunmaktadır� Ancak YUKK çerçevesinde verilen sınır dışı kararlarına karşı 
açılan davalarda, m� 53’te yer alan özel hüküm gereği, iptal davasına konu 
işlemler bakımından yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmasına ve 
mahkemenin kararına ihtiyaç yoktur[96]� Türkiye’den sınır dışı edilmesine karar 
verilen kişiler tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) açılan 
davalarda, AİHM, sınır dışı işlemine karşı dava açılması halinde yürütmenin 
kendiliğinden durmamasını, AİHS’in 13� maddesi ile teminat altına alınan 
etkin başvuru hakkının ihlali olarak kabul etmiştir� AİHM kararlarının da 
dikkate alınması sonucunda, YUKK’ta, sınır dışı kararlarına karşı yargı yoluna 
başvurulması halinde yürütmenin kendiliğinden durması esasının kabul edilmesi 
Türk hukuku açısından çok önemli bir yeniliktir[97]�

Sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek 
kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere 
otuz güne kadar süre tanınmaktadır� Türkiye’den çıkış yapması için süre tanınan 
kişilere, “Çıkış İzin Belgesi” verilmektedir[98] (YUKK m� 56)� Süre tanınarak 
Türkiye’yi terke davet edilen yabancılar, tanınan bu sürede ikamet izni veya 
çalışma iznine başvuru yapamazlar (Yönetmelik m� 58(3))� Haklarında sınır 

[95] Bu kararlara karşı bölge idare mahkemesinde veya Danıştay’da temyiz yoluna başvurulamaz� 
İstinaf mahkemelerinin kurulmasının ardından sınır dışı etme kararları hakkında idare 
mahkemesinin verdiği kararlara karşı istinaf yoluna başvurulabilmesi hakkında bakınız: 
EKŞİ, N� : “2014 Yılında Kabul Edilen İdari Yargıda İstinaf Müessesesinin Yabancılar 
ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Açılacak İdari Davalara Etkisi”, Göç 
Araştırmaları Dergisi, C� 1, Ocak-Haziran 2015, Sa� 1, s� 12-43�

[96] BAYRAKTAROĞLU ÖZÇELİK, G� : “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
Hükümleri Uyarınca Yabancıların Türkiye’den Sınır Dışı Edilmesi”, TBB Dergisi 2013 
(108), s� 245�

[97] EKŞİ, s� 126�
[98] Ekşi’ye göre, “Çıkış İzin Belgesi”nin adı “Çıkış Belgesi” olmalıydı� Çünkü sınır dışı edilen 

yabancının yetkili yabancı makamlardan izin talep etmesi söz konusu değildir� Yabancının 
sınır dışı edilmesi idari bir yaptırımdır: EKŞİ, s� 127� Çıkış İzin Belgesi, hiçbir harca tabi 
değildir� Vize ve ikamet harçları ile bunların cezalarına ilişkin yükümlülükler saklıdır 
(YUKK m� 56(2))�
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dışı edilme kararı alınan bu yabancılar, çıkış için tanınan süreçte, kısa dönem 
ikamet iznine (m� 33(1)(ç)), aile ikamet iznine (m� 36(1)(c)) ve öğrenci ikamet 
iznine (m� 40(1)(ç)) başvurmaları halinde, bu talepleri YUKK’un ilgili hükümleri 
uyarınca reddedilecektir� Bu kişiler daha önceden ikamet izinleri almışlar ise, 
bunlar iptal edilecektir ve bu kişilere verilen ikamet izinlerinin süresi uzatıl-
mayacaktır� Aynı şekilde, bu kişilerin uzun dönem ikamet iznine başvurmaları 
halinde, YUKK’ta ve Yönetmelik’te açık bir düzenleme olamamasına rağmen, 
bu kişilerin YUKK’un 43(1)(d) maddesinde yer alan “kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından tehdit oluşturmamak” şartını gerçekleştiremedikleri için 
talepleri reddedilecektir� Bu kişiler daha önceden uzun dönem ikamet izni 
almışlar ise, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehdit oluş-
turmaları halinde ikamet izinleri iptal edilecektir� Ancak haklarında sınır dışı 
edilme kararı alınan yabancılar, YUKK’un 46(1) maddesinde[99] yer alan şartların 
varlığı halinde Türkiye’de insani ikamet izni alarak veya Yönetmeliğin 45(4) 
maddesi[100] uyarınca, insan ticareti mağduru ikamet izni alarak kalabilirler�

Sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan kaçma ve kaybolma riski bulunan-
lara, yasal giriş veya yasal çıkış kurallarını ihlal edenlere, sahte belge kullananlara, 
asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışanlara veya aldığı tespit edilenlere, kamu 
düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlara (on 
beş gün ile otuz gün arasında değişen) süre tanınmayacaktır (YUKK m� 56(1))�

[99] YUKK m� 46(1) uyarınca; aşağıda belirtilen hâllerde, diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki 
şartlar aranmadan, İçişleri Bakanlığı’nın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle 
olmak kaydıyla, valiliklerce insani ikamet izni verilebilir ve bu izinler uzatılabilir:

 a) Çocuğun yüksek yararı söz konusu olduğunda
 b) Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı hâlde, yabancıların 

Türkiye’den çıkışları yaptırılamadığında ya da Türkiye’den ayrılmaları makul veya mümkün 
görülmediğinde

 c) 55 inci madde uyarınca yabancı hakkında sınır dışı etme kararı alınmadığında
 ç) 53 üncü, 72 nci ve 77 nci maddelere göre yapılan işlemlere karşı yargı yoluna 

başvurulduğunda
 d) Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi 

işlemlerinin devamı süresince
 e) Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu 

güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken 
yabancıların, ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet 
izinlerinden birini alma imkânı bulunmadığında

 f ) Olağanüstü durumlarda�
[100] Yönetmeliğin 45(4) maddesine göre, insan ticareti mağduru ikamet izni verilmesinde; 

geçerli pasaport, vize, geçim koşulu, adres kaydı, sağlık sigortası, sınır dışı etme kararı 
veya giriş yasağı bulunmaması gibi diğer ikamet izinlerinin verilmesinde ihtiyaç duyulan 
şartlar aranmamaktadır�
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YUKK’un 54� madde kapsamındaki yabancılar, kolluk birimleri tarafından 
yakalanmaları halinde, haklarında karar verilebilmesi için derhâl valiliğe bildi-
rilirler� Bu kişilerden, sınır dışı etme kararı alınması gerektiği değerlendirilen-
ler hakkında, sınır dışı etme kararı valilik tarafından alınmaktadır� Bu kişiler 
hakkında yapılan değerlendirme ve karar süresi kırk sekiz saati geçmeyecektir 
(YUKK m� 57(1))�

İkamet izni uygun görülmeyen, ikamet izinleri iptal edilen yabancılardan; 
sahte ya da asılsız belge kullandıkları veya kamu düzeni, kamu güvenliği veya 
kamu sağlığı açısından tehdit oluşturdukları anlaşılanlar valilik tarafından idari 
gözetim altına alınırlar[101]� Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar, 
yakalamayı yapan kolluk birimince geri gönderme merkezlerine kırk sekiz 
saat içinde götürülmektedir� İdari gözetim altındaki yabancının sınır dışı etme 
kararına karşı idareye verdiği dava dilekçesi yetkili idare mahkemesine, idari 
gözetim kararlarına karşı verdiği itiraz dilekçesi ise yetkili sulh ceza hâkimine 
derhâl ulaştırılması zorunludur� İdari gözetim altındaki yabancının sadece 
sınır dışı etme kararına karşı idare mahkemesine başvurması, idari gözetimi 
durdurmayacaktır� Ancak idare, sınır dışı etme kararına karşı yargı yoluna 
gidildiği bilgisini edindiği andan itibaren sınır dışı etme işlemini kendiliğinden 
durdurur� İdari gözetim kararına yapılan itirazın incelenmesini sulh ceza hâkimi 
beş gün içinde sonuçlandırır� Sulh ceza hâkiminin kararı kesindir (YUKK m� 
57; Yönetmelik m� 59)�

Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla birlikte, menşe ülkesine veya transit 
gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilirler� İdare, yabancının 
sınır dışı edileceği ülkeyi tespit ederken; sınır dışı edilen kişinin vatandaşlık 
durumunu, gönderilmesi planlanan ülkeye kabul edilip edilmeyeceğini ve 
varsa gidebileceği üçüncü bir ülkeye ilişkin talebini göz önünde bulundurması 
gerekir (Yönetmelik m� 51)� Geri gönderme merkezlerindeki yabancılar, kolluk 
birimi tarafından sınır kapılarına götürülür� Geri gönderme merkezlerine sevk 
edilmesine gerek kalmadan sınır dışı edilecek olan yabancılar ise, Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatının koordinesinde kolluk birimlerince 
sınır kapılarına götürülürler (YUKK m� 60)�

Türkiye’den sınır dışı edilen yabancılar, Türkiye’ye geri dönmek istemeleri 
halinde, haklarında YUKK’un 9� maddesi uyarınca giriş yasağı alınmış ise, bu 
kişilerin Türkiye’ye giriş yapmaları mümkün değildir� Ancak haklarında giriş 
yasağı bulunmaması halinde, bu kişiler Türkiye’ye geri dönebilirler� Haklarında 

[101] Sınır dışı etmek üzere idari gözetim kararı alınmasında; kamu düzeni veya kamu 
güvenliği açısından tehdit oluşturan yabancılar belirlenirken güvenlik birimlerinden 
görüş alınabilmektedir�
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sınır dışı etme işlemi uygulanmış olan bu yabancıların, Türkiye’ye tekrar gelip, 
ikamet iznine başvurmaları halinde, sınır dışı edilmelerinden önce Türkiye’de 
ikamet izni ile bulundukları süreler, ikamet izin sürelerinin toplanmasında 
hesaba katılmayacaktır (Yönetmelik 40(2)(d))� Bundan dolayı da, sınır dışı 
işlemi uygulanan yabancıların, uzun dönem ikamet iznine başvurabilmeleri için 
(örneğin sınır dışı edilmeden önce kısa dönem ikamet izni ile iki yıl Türkiye’de 
ikamet etseler dahi) sınır dışı işleminin ardından Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl 
ikamet etmeleri gerekecektir� Yabancıların kamu düzeni veya kamu güvenliği 
açısından ciddi tehdit oluşturması nedeniyle uzun dönem izinlerinin iptal edil-
mesinin ardından sınır dışı edilmeleri halinde, bu yabancılar YUKK’ta belirtilen 
ikamet izni türlerinden birini almak üzere bir daha başvuru yapamayacaklardır�

SONUÇ

Yabancı bir kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en 
önemli zeminlerden biri ikamet iznidir� İkamet bir bireyin hukuki anlamda 
yaşama iradesi gösterdiği yerdir� Ülkemizde çeşitli nedenlerle verilen ikamet 
izinlerinin sayılarına bakıldığında, yıllara göre önemli artışlar olduğu görülmek-
tedir� Türkiye’ye gelen yabancıların ülkemizde yasal bir şekilde kalmaları yani 
ikamet izni alarak kalmaları ülkemizdeki düzen ve istikrar açısından oldukça 
önemlidir� İkamet iznine sahip yabancılar, belirli sürelerden sonra ülkemizde 
uzun dönem ikamet izni almaya hak kazanabilmekte, bu izin de yabancılara 
Türk vatandaşlarının sahip olduğu haklara benzer bazı haklar tanımaktadır� 

Türk hukukunda yabancıların Türkiye’de ikametine ilişkin düzenlemeler, 
YUKK ve YUKK’a İlişkin Yönetmelik’te bulunmaktadır�

Çalışmamızda, yabancıların Türkiye’de ikametine ilişkin genel esaslar üze-
rinde durulmuş ve uzun dönem ikamet izni almaları konusu ayrıntılı olarak 
incelenmiştir� Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır� İlk bölümde, yaban-
cıların Türkiye’de ikametine ilişkin getirilen kanuni sınırlamalar incelenmiştir� 
Bu sınırlamalar; Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenli Bölgeleri Kanunu’nda, Köy 
Kanunu’nda ve YUKK’ta bulunmaktadır�

Çalışmanın ikinci bölümünde ise, YUKK ile Yönetmelik çerçevesinde genel 
olarak yabancıların Türkiye’de ikamet izni almaları konusu ele alınmıştır� YUKK 
ile Türk hukukunda ilk kez ikamet izni başvurularının yurtdışından yapılması 
esası kabul edilerek, ikamet izinlerinin, yurtdışından yani Türk konsoloslukla-
rından alınması öngörülmüştür� İstisnai hallerde ikamet izinlerinin yurt içinden 
alınmasına da imkân verilmiştir� Bu şekilde, yurtdışından alınan ikamet izniyle 
artık yabancılar Türkiye’ye gelirken giriş vizesi almalarına gerek kalmamaktadır� 
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Türkiye’de ikamet etmek isteyen yabancıların bir kısmının, ikamet izni alma-
sına gerek bulunmadan Türkiye’de kalabilmeleri mümkündür� İkamet izninden 
muaf olan yabancıların (vatansızlar, uluslararası koruma statüsü sahipleri ile 
çalışma iznine veya çalışma izni muafiyet teyit belgesine sahip olan yabancılar 
dışında) Türkiye’de kalışlarına esas teşkil eden belge ve izinlerle ikamet izninden 
muaf olarak geçirdikleri süreler, ikamet izin sürelerinin toplamına dâhil edil-
memektedir� Yine, insani ikamet izni ile geçirilen süreler, YUKK’ta öngörülen 
ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmamaktadır� Gözaltında 
bulunan, tutuklu veya hükümlü olarak cezaevinde kalan ya da hakkında idari 
gözetim kararı alınan veya geri gönderme merkezlerinde bekletilen yabancıla-
rın, buralarda geçirdikleri süreler ikamet izni süresinin ihlali sayılmamaktadır�

YUKK ile getirilen yeniliklerden bir diğeri ise, ilk kez ikamet izninin türlere 
ayrılarak, bunların Kanun’la düzenlenmiş olmasıdır� Kanunda altı farklı tür 
ikamet izni kabul edilmiştir� Bunlar; aile ikamet izni, kısa dönem ikamet izni, 
öğrenci ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, insani ikamet izni ve insan ticareti 
mağduru ikamet iznidir� Her bir ikamet izni türü için farklı şartlar belirlenmiş, 
uzatılması ve iptali ayrı hükümlerle düzenlenmiştir� Bu çalışmada ikamet izni 
türleri açısından genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra asıl konumuz olan 
uzun dönem ikamet izni anlatılmıştır�

Çalışmamızın üçüncü bölümünü, ikamet izni türlerinden biri olan uzun 
dönem ikamet izni ve bu iznin yabancılara sağladığı haklar oluşturmaktadır� 
YUKK’la birlikte ilk kez düzenlenen uzun dönem ikamet izni; Türkiye’de 
kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle kalmış olan ya da Göç Politikaları 
Kurulunun belirlediği şartlara uyan yabancılara, İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla 
valilikler tarafından süresiz olarak verilmektedir� Diğer ikamet izini türlerine 
sahip yabancılar, uzun dönem ikamet iznine geçiş yapabilmektedirler ancak; 
mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri (uluslararası koruma 
statüsü sahipleri) ile insani ikamet izni sahipleri ve geçici koruma sağlananlar, 
uzun dönem ikamet iznine geçememektedirler� Uzun dönem ikamet iznine 
geçişte, kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olmak, son 
üç yıl içinde sosyal yardım almamış olmak, kendisi veya varsa ailesinin geçi-
mini sağlayacak yeterli ve düzenli gelir kaynağına sahip olmak, geçerli sağlık 
sigortasına sahip olmak, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından tehdit 
oluşturmamak şartları aranmaktadır�

Uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, 
seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme, muaf olarak araç ithal etme ve özel 
kanunlardaki düzenlemeler hariç, sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları 
saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili mevzuat hükümlerine tabi 
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olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanmaktadırlar� 
Uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklar, doğum yoluyla Türk vatandaşı 
olup çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişilere (mavi kart 
sahiplerine) tanınan haklara benzemektedir� Ancak mavi kart sahiplerinin sahip 
olduğu haklardan farklı olarak, uzun dönem ikamet izni bulunan yabancılara 
özel kanunlarda bulunan sınırlamalar uygulanmaktadır� Bundan dolayı da, 
uzun dönem ikamet izni bulunan yabancıların sahip olduğu haklar, mavi kart 
sahiplerine kıyasla çok daha azdır� Uzun dönem ikamet izni bulunanların sahip 
olduğu haklar Yönetmeliğin 41(1) maddesinde açıklanmaya çalışılmışsa da, bu 
kişilerin Türkiye’de sahip olduğu haklar tam anlamıyla netlik kazanamamıştır� 
Örneğin, Yönetmeliğin 41(1)(ç) maddesinde, bu kişilerin, Türkiye’deki taşınmaz 
iktisabının, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından Türk vatandaşlarına uygulan-
makta olan mevzuata göre yürütüleceği düzenlenmekte, ancak daha sonra aynı 
maddenin ikinci fıkrasında, bu hak ve yükümlülüklerin kullanılmasında özel 
kanunlarda Türk vatandaşı olma koşulu aranmışsa, uzun dönem ikamet iznine 
sahip olan kişilerin bu haklardan yararlanmayı talep edemeyecekleri belirtil-
mektedir� Türkiye’de taşınmaz iktisap etmek isteyen uzun dönem ikamet izni 
sahiplerine, özel kanun niteliğinde olan Tapu Kanunu’nun 35� maddesinde yer 
alan sınırlamalar, Tapu Müdürlükleri tarafından uygulanmaktadır� Bu nedenle 
de, Yönetmeliğin 41(1)(ç) maddesinde, uzun dönem ikamet izni sahiplerinin 
Türk vatandaşları gibi sahip olduğu haklar arasında neden taşınmaz iktisabının 
özel olarak sayıldığı anlaşılamamıştır�

Çalışmamızın son bölümünde ise, ikamet iznine ilişkin çeşitli hükümleri 
ihlal eden yabancıların Türkiye’den sınır dışı edilmesi konusu ele alınmıştır� 
YUKK’da yabancıların sınır dışı edilme konusu çok daha açık ve sistematik bir 
şekilde düzenlenmiş, sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar arasında ikamet 
iznine ilişkin ihlallerde bulunan yabancılar da sayılmıştır� Yine Kanun’da bazı 
yabancılar hakkında, sınır dışı etme kararı alınamayacağı hükme bağlanmıştır 
(m� 55)� Yönetmeliğin 52(1)� maddesi ile sınır dışı etme kararı alınamayacak 
yabancıların kapsamında ikamet iznine ilişkin çeşitli hükümleri ihlal eden bazı 
yabancılar da sayılmıştır� Hakkında sınır dışı edilme kararı alınan yabancılar, 
kararın tebliğinden itibaren on beş gün içinde idare mahkemesinde dava açma 
hakkına sahiptirler� İYUK uyarınca, Danıştay’da veya idarî mahkemelerde 
açılan davalar bakımından idarî işlemin yürütülmesinin durdurulabilmesi 
için bir talebin ve mahkemenin bu yöndeki kararının bulunması gerekirken, 
YUKK’ta getirilen bir başka yenilik uyarınca, sınır dışı etme kararlarına karşı 
açılan davalarda, m� 53’te yer alan özel hüküm gereği, iptal davasına konu 
işlemler bakımından yürütmenin durdurulması talebinde bulunulmasına ve 
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mahkemenin kararına ihtiyaç olmadan, dava açılmasıyla birlikte yürütme 
kendiliğinden durmaktadır�

Sınır dışı etme kararı alınan yabancılara, sınır dışı etme kararında belirtilmek 
kaydıyla, Türkiye’yi terk edebilmeleri için on beş günden az olmamak üzere otuz 
güne kadar süre tanınmakta ancak yabancılar, bu sınır dışı edilme sürecinde, 
ikamet iznine veya çalışma iznine başvuru yapamamaktadırlar� Yabancılar, sınır 
dışı etme kararıyla birlikte, menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da 
üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilirler� Türkiye’den sınır dışı edilen yabancı-
lar, Türkiye’ye geri dönmek istemeleri durumunda, haklarında giriş yasağının 
bulunmaması halinde, bu kişiler Türkiye’ye geri gelebilirler� Haklarında sınır 
dışı etme işlemi uygulanmış olan bu yabancıların, Türkiye’ye tekrar gelip, 
uzun dönem ikamet iznine başvurabilmeleri için sınır dışı işleminin ardından 
Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl ikamet etmeleri gerekmektedir çünkü bu kişilerin 
sınır dışı edilmelerinden önce Türkiye’de ikamet izni ile bulundukları süreler, 
ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmayacaktır�
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ÖZ

Bu makalede, kadının insan hakları kavramının gelişim sürecinde özen yüküm-
lülüğü kavramının ortaya çıkışı ile özen yükümlülüğü standardının pratikte 
somut olaylara nasıl uygulandığı hususu ele alınacaktır� Uluslararası mahkemeler 
tarafından verilen kararlar ile uluslararası sözleşmelere göre oluşturulan CEDAW 
Komitesi ve Amerikan Devletleri İnsan Hakları Komisyonu gibi kuruluşların 
yarı-yargısal (quasi-judicial) niteliğe sahip kararları ışığında, özen yükümlüğü 
standardının değişik ülkelerde meydana gelen kadına şiddet olaylarında uygu-
lanışı konusunda açıklamalara ve örneklere yer verilecektir�

Anahtar kelimeler: Özen yükümlülüğü, özen yükümlülüğü standardı, kadına 
yönelik şiddet, kadının insan hakları, uluslararası içtihatlar�

THE DUE DILIGENCE OBLIGATION OF THE STATE 
TO ELIMINATE VIOLENCE AGAINST WOMEN 

AND DUE DILIGENCE STANDARD

ABSTRACT

This article discusses the concept of due diligence and due diligence standard that 
have been used to hold States responsible for their actions or omissions concern-
ing gender-based violence or violence against women�  It will define the scope 
and implications of the concept in accordance with the emergence of women’s 
human rights and guiding international documents�  Then, the article will 
explain the due diligence obligation of the State in the light of rulings from 
different jurisdictions which occurred within the context of such judicial or 
quasi-judicial proceedings as the Committee on Elimination of Discrimination 
against Women, the Inter American Commission on Human Rights, the Inter-
American Court of Human Rights and the European Court of Human Rights�

Keywords: Due diligence, due diligence standard, violence against women, 
women’s human rights, case law�
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GİRİŞ

Devlet, kural olarak kamu görevlilerinin ya da daha genel bir ifade ile kamu 
gücünü kullanan bu nedenle kendisine sorumluluk atfedilebilecek kişilerin neden 
olduğu zararları tazminle yükümlüdür� Bu nedenle kamu gücünü kullanmayan 
kimselerin neden olduğu zararlardan veya özel alanda “devlet dışı aktörlerin” 
neden olduğu zararlardan devletin sorumlu tutulması mümkün değildir� Bu 
kuralın tek istisnası, devletin bu zararın oluşmasını önleme konusunda gerekli 
özeni göstermemesi ve gerekli tedbirleri almaması halidir� Bu durumda, devletin 
“özen yükümlülüğünden” kaynaklanan sorumluluğu söz konusudur� Buna göre, 
devlet veya kamu otoritesi icrai veya ihmali bir eylem neticesinde, bir suçun 
işleneceği/işlenebileceği veya bir hakkın ihlal edileceği/edilebileceği bilgisine 
sahipse ve bu öngörülebilir sonucun önlenmesi için gerekli imkânlara sahip 
olmasına rağmen bunu önlemiyorsa, bundan doğacak zararlardan sanki bu 
zararlara doğrudan kendisi neden olmuş gibi sorumludur�

Özen yükümlülüğü kavramına ilişkin ilk çalışmalara 17� yüzyıl yazarları-
nın eserlerinde rastlamak mümkündür�[1] 19� yüzyılda ise, özen yükümlülüğü 
kavramı uluslararası hukuka ilişkin olarak başta 1871 tarihli Alabama Davası 
(Alabama Claims) olmak üzere, yabancıların taşınır ve taşınmaz mallarına 
yönelik saldırılarda, devletin koruma kusurunun bulunduğu gerekçesiyle açı-
lan tahkim davalarında kullanılmıştır� Bu davalarda verilen hükümler, kamu 
görevlileri tarafından işlenip işlenmediğine bakılmaksızın devletin tüm saldırıları 
önlemek, soruşturmak, faillerin cezalandırılmasını sağlamak ve saldırılara karşı 
başvurulacak hukuki yolları belirlemekle yükümlü olduğu kuralının yerleşme-
sini sağlamıştır�[2]

Özen yükümlülüğüne ilişkin standartlara göre, devlet, herkesin yaşamına 
ya da temel hak ve özgürlüğüne yönelik her türlü saldırıyı kamu görevlileri 

[1] BOURKE-MARTIGNONI, Joanna, “The History and Development of the Due Diligence 
Standard in International Law and its Role in the Protection of Women against Violence”, 
In Due diligence and its application to protect women from violence, Carin Benninger-Budel 
(Ed�), Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2008, ss�47-62; ERTÜRK, Yakın, Sınır 
tanımayan şiddet. Paradigma, politika ve pratikteki yönleriyle kadına şiddet olgusu, İstanbul: 
Metis Yayınları, 2015, s�93; HESSBRUEGGE, Jan, “The Historical Development of 
the Doctrines of Attribution and Due Diligence in International Law, 36 (4), New York 
University Journal of International Law and Politics, 2004, ss�265-306� 

[2] ERTÜRK, Yakın, UN Commission on Human Rights, Report of the Special Rapporteur 
on Violence against Women, Its Causes and Consequences on the Due Diligence Standard as 
a Tool for the Elimination of Violence against Women, Yakin Ertürk, 20 January 2006,  E/
CN�4/2006/61 http://www�refworld�org/docid/45377afb0�html [Erişim tarihi 5 Ocak 
2016], s�7� para�19; ERTÜRK, 2015, s�93�
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tarafından işlenip işlenmediğine bakılmaksızın önlemek için gerekli kanuni ve 
idari düzenlemeleri yapmak,

faillerin cezalandırılmasını sağlamak,

hakkın veya özgürlüğün yeniden kullanılmasını eski halin iadesi yolu ile tesis 
etmek, bunun mümkün olmaması halinde ise saldırı nedeniyle oluşan zararı 
tazmin etmek ile yükümlüdür� Bu açıdan bakıldığında, özen yükümlülüğü 
standardı devletin temel hak ve özgürlükleri koruma konusunda yükümlülük-
lerini ayrım yapmaksızın yerine getirmesi amacına hizmet etmektedir�[3] Bunun 
haricinde, devletin özen yükümlülüğünü yerine getirdiğinden söz edebilmek 
için temel hak ve özgürlükleri koruma amacıyla kurulan sistemin uygulamada 
sonuç alınabilir ve etkili bir yapıya sahip olması gerekir�[4]

Devletin özen yükümlülüğünden kaynaklanan sorumluluğu kavramının 
insan haklarının korunması, özellikle kadının insan haklarının korunması 
amacıyla kullanılması ise oldukça yeni bir gelişmedir�[5] Kadın hakları açısından 
değerlendirildiğinde, “özen yükümlülüğü” ve “özen yükümlülüğü standardı”, 
devletin icrai veya ihmali davranışları sonucunda kadına karşı işlenen şiddet 
eylemlerinin sonuçları ile bu sonuçların önlenmesinde devletin yükümlülüklerini 
gereği gibi yerine getirip getirmediğini değerlendirmemizi sağlayan bir ölçüt ola-
rak kullanılmaktadır�[6] Bununla beraber, “devlet dışı aktörler” tarafından verilen 
zararlardan devletin sorumlu tutulmasını sağlayabilme özelliğinden dolayı özen 
yükümlülüğü standardı, özellikle ev/hane içinde meydana gelen kadına şiddet 
eylemlerinde oluşan zararlardan, devletin sorumlu tutulup tutulamayacağının 
belirlenmesinde giderek önem kazanan bir araç olmaya başlamıştır�

Dolayısıyla bu makalede, kadının insan hakları kavramının gelişim sürecinde 
özen yükümlülüğü kavramının ortaya çıkışı ile özen yükümlülüğü standardının 
pratikte somut olaylara nasıl uygulandığı hususu ele alınacaktır� Uluslara-
rası mahkemeler tarafından verilen kararlar ile uluslararası sözleşmelere göre 

[3] ERTÜRK, 2006, s�9, para�35�
[4] Rashida MANJOO, “State Responsibility to act with Due Diligence in the Elimination of 

Violence against Women”, 2, International Human Rights Law Review, 2013, ss� 240–265�
[5] ERTÜRK, 2006; Shazia, QURESHI, “The Emergence/Extention of Due Diligence 

Standard to Assess the State Response towards Violence against Women/Domestic 
Violence, 28 (1), South Asian Studies, 2013, ss� 55-66�

[6] ERTÜRK, 2006; ERTÜRK, 2015; MANJOO, 2013; QURESHİ, 2013; BENNINGER- 
BUDEL (Ed�) 2008; Andrew BYRNES & Eleanor BATH, “Violence against Women, 
the Obligation of Due Diligence, and the Optional Protocol to the Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination against Women-Recent Developments”, 8 
(3) Human Rights Law Review, 2008, ss� 517-533�
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oluşturulan CEDAW Komitesi ve Amerikan Devletleri İnsan Hakları Komisyonu 
gibi kuruluşların yarı-yargısal (quasi-judicial) niteliğe sahip kararları ışığında, 
özen yükümlüğü standardının değişik ülkelerde meydana gelen kadına şiddet 
olaylarında uygulanışı konusunda açıklamalara ve örneklere yer verilecektir�

ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ KAVRAMININ GELİŞİMİ

I. CEDAW Öncesi Dönem ve Kamusal/Özel Alan Ayrımı

Kadın hakları ve kadınların şiddete karşı korunması temel insan haklarından 
biridir� Sınıflar arası tarihsel bir mücadelenin sonucunda elde edilen insan hakları 
esas itibariyle devlet ile bireyin hak ve özgürlükleri arasındaki ilişkiyi düzen-
lemeyi, devletin bu hak ve özgürlüklere orantısız müdahalelerini engellemeyi 
amaçlamaktadır� Bu amaçla yapılan düzenlemelerin sonucunda ise kamusal/özel 
alan ayrışması ortaya çıkmıştır� Bu bağlamda, kamusal alana denk gelen, devlet 
ile vatandaş arasındaki ilişkilerin resmi boyutunu düzenleyen ve genel olarak 
erkekleri ilgilendiren medeni ve siyasi haklar, insan hakları kavramının özünü 
teşkil etmiştir�[7] Birinci kuşak haklar olarak tanımlanan bu hakların dışında 
kalan eşitlik ilkesi temelli ekonomik ve sosyal haklar (ikinci kuşak haklar) ile 
dayanışma ve kardeşlik ilkesi temelli dayanışma ve halkların hakları (üçüncü 
kuşak haklar), devlet müdahalesinin genel olarak dışında bırakılan veya devle-
tin müdahale edip etmeme hakkını saklı tuttuğu özel alana tabi haklar olarak 
kabul edilmiştir� Her ne kadar insan haklarından birinin diğerine üstünlüğünün 
bulunmadığı kabul edilse de, eşitlik temelli kadın hakları mücadelesi ve kadın 
hakları, kamusal/özel alan ayrışması nedeniyle ikincil plana itilmiştir�[8]

Kamusal/özel alan ayrımı esas itibariyle “homojenleştirilmiş vatandaşlar”[9] 
yaratma amacına hizmet etmekte olup en basit şekli ile evin içi ve dışı arasındaki 
fiziksel sınırları ifade etmektedir� Homojen vatandaş yaratma amacında olan 
devlet, arzu edilen şekilde ibadet edilebilmesini, istenen kıyafetin giyilebilme-
sini, ana dilde konuşma ve eğitimin yapılabilmesini ancak evin içinde uygun 
görmekte, evin dışında ise tüm vatandaşların bu tür konularda ya nötr ya da 

[7] Lee HASSELBACHER, “State Obligations Regarding Domestic Violence: The European 
Court of Human Rights, Due Diligence, And International Legal Minimums of Protection”, 
8 (2), Northwestern Journal of International Human Rights, 2010, ss�190-215, ss� 191-192�

[8] Feride ACAR ve Yakın ERTÜRK, “Kadınların İnsan Hakları: Uluslararası Standartlar, 
Kazanımlar, Sorunlar”� S� Sancar� (Ed�), Birkaç Arpa Boyu: 21. Yüzyıla Girerken Türkiye’de 
Feminist Çalışmalar. Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’a Armağan� (Cilt 1, ss�281-303)� 
İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2011, s�284; ERTÜRK, 2015, s� 27�

[9] Ayşe KADIOĞLU, Zaman lekesi, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, 
s�8�
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hakim zihniyete uygun davranışlar sergilemesini istemektedir� Özel alanı ve 
dolayısıyla evin içini dokunulmaz olarak gören devlet, özel alanı oluşturan ev 
ahalisini kontrol etme ve disiplin altına alma yetkisini ise “hanenin reisi” kabul 
ettiği erkeğe devretmiştir� Nitekim bugünkü aile tipinin temelini oluşturan 
Romalılar’da aile kavramına denk gelen “familia” terimi ilk başlarda köleleri 
belirtmek için kullanırdı� “Famulus” evdeki köle anlamına gelir, familia keli-
mesi ise bir kişiye ait çeşitli köleleri belirtmek için kullanılırdı� Daha sonraları 
familia terimi babanın yetkisi altında bulunan ve babanın üzerlerinde öldürme 
hakkı dâhil her türlü hakka sahip olduğu, kadın çocuklar ve kölelerden oluşan 
toplumsal örgütlenmeyi tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır�[10]

Bu bağlamda, devlet bir yanda özel alana mahremiyet ve kutsiyet atfederken, 
diğer yandan da özel alanda olanları mazur görmektedir� Dolayısıyla özel alanda 
ev/hane içinde meydana gelen şiddet, devletin müdahalesini gerektirmeyen 
mahrem bir konu olarak kalmakta ve kadına karşı şiddet olgusu meşrulaştırılarak, 
normalleştirilmektedir� Diğer taraftan da kadınlar ve kadınlık rolleri ev içine ve 
annelik rolüne indirgenmektedir�[11] Oysa kamusal/özel alan ayrımlarını yapıp 
hangi alana müdahale edip hangi alana müdahale etmeyeceğinin sınırlarını belir-
leyen siyasal iktidar, özel alanı belirlerken bile bir siyasal tercihte bulunmaktadır� 
Bu nedenledir ki “the personal is political”, “the private is political” sloganları 
ile “özel alanın siyasal bir alan” olduğunun ilk farkına varanlar, 60’lı yılların 
sonlarından itibaren feminist hareketin ikinci dalgasının temsilcileri olmuştur�

Özel alanla özdeşleştirilen ikinci kuşak hakların bu politik niteliği, ikinci 
kuşak hakların kapsamı ve içeriği konusunda farklı görüşlerin ortaya çıkmasına 
neden olmaktadır� Bu nedenle, kapsayıcı bir niteliğe sahip olmalarına ve kadın-
ların yaşam pratiklerine ilişkin koşulları dönüştürebilecek ekonomik kültürel ve 
sosyal haklara ilişkin hukuki düzenlemelerin de esasını oluşturmalarına rağmen, 
bu hakların korunmasına ve gerçekleştirilmesine ilişkin mekanizmalar birinci 
kuşak hakların korunmasına oranla daha zayıftır� Dolayısıyla kadın haklarının 
korunması ve hayata geçirilmesi, hep doğru zamana ertelenmekte ve ne yazık ki 
çoğu kez temenni niteliğinde kalmaktadır�[12] İşte özen yükümlülüğü kavramı, 
kamusal/özel alan ayrımları ile hep ikinci plana itilen kadının insan haklarının 
hayata geçirilmesi ve kadının şiddetten korunması amacıyla, her bir spesifik 
durum için ulusal hukukta şiddetten korunmaya ilişkin koruma önlemlerinin 

[10] Kate MILLETT, Cinsel politika, (Seçkin Selvi, Çev� Üçüncü baskı), İstanbul: Payel Yayınevi, 
2011, s�203�

[11] ACAR ve ERTÜRK 2011; HASSELBACHER, 2010, s�192�
[12] ERTÜRK, 2015, s� 28�
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bulunup bulunmadığını, etkili ve uygun olup olmadığını ve şiddeti önleme 
amacıyla uygulanıp uygulanmadığını inceler�[13]

II.  CEDAW Sonrası Dönem ve Özen Yükümlülüğü Kavramının Normatif 
Hale Gelmesi

Kadın haklarının uluslararası anayasası olarak kabul edilen, ‘Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ (The Convention on the Elimina-
tion of All Forms of Discrimination against Women, CEDAW) 18 Aralık 1979’ da 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmiş, 20 ülkenin onayını müteakip 
1981 yılında yürürlüğe girmiştir� Türkiye CEDAW Sözleşmesini bazı maddele-
rine çekince koyarak 1985 yılında onaylamıştır�[14] CEDAW Sözleşmesini diğer 
uluslararası metinlerden ayıran husus eşitlikten çok ayrımcılığın yok edilmesi 
prensibine dayanmasıdır� Sözleşme “hukuki eşitliğin” ötesinde “eylemli eşitlik” 
kavramına vurgu yaparak ayrımcılığın temelinde yatan kadın-erkek kimlikle-
rine dair sosyo-kültürel değer ve kalıpların sorgulanmasını öngörmektedir�[15] 
Dolayısıyla, temel olarak ayrımcılığın önlenmesi fikrine dayanan Sözleşme, 
1’inci maddesinde ayrımcılığı tanımlarken şiddet konusunda bir hüküm getir-
memiştir� Çünkü 70’li yılların sonuna doğru uluslararası toplum kadının insan 
haklarından çok kadınların ilerlemesi ve kalkınmasına odaklanmıştı�

Ancak, şiddete ilişkin açık normatif bir düzenleme ihtiyacı gün geçtikçe 
belirmiş, bu durum CEDAW Komitesi’ni uluslararası geçerliliği olan açık bir 
düzenleme yapmak yönünde girişimde bulunmaya zorlamıştır� Bu nedenle, 
şiddete ilişkin düzenlemeler ilk olarak 1992 yılında CEDAW Komitesinin 19 
No�lu Genel Tavsiye Kararı ile yapılmıştır� Söz konusu kararda, kadınlara kadın 
oldukları için yöneltilen veya kadınları orantısız biçimde etkileyen şiddetin, 
CEDAW Sözleşmesi denetimi kapsamında olan bir ayrımcılık türü olduğu 
belirtilmiştir�[16] Yine söz konusu tavsiye kararının 9’uncu paragrafında CEDAW 
kapsamında kadına yönelik ayrımcılık yasağının, sadece kamu görevlilerinin 
eylemlerinden kaynaklanan haller ile sınırlı olmadığı belirtilerek, devletin 
herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından yürütülen ayrımcılığa karşı 

[13] MANJOO, 2013, s� 263�
[14] Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin onaylanması 11�6�1985 

tarih ve 3232 sayılı kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 24�7�1985 tarihinde 
85/9722 sayılı kararla onaylanmış ve 14 Ekim 1985 tarih ve 18898 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayımlanmıştır�

[15] ERTÜRK, 2015, ss�66, 67; Feride ACAR, “Kadınların İnsan Hakları, CEDAW ve 
Türkiye”, Türk-İş Dergisi, 366, Mart-Nisan, ss�47-52, ss� 48-49�

[16] 19 No�lu Genel Tavsiye Kararı, para�6�
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da gerekli tedbirleri almasının zorunlu olduğu bildirilmiştir� Bununla beraber, 
devletin uluslararası hukuka ve insan hakları sözleşmelerine uygun olarak 
özel alanda işlenen şiddet eylemleri konusunda da şiddeti önlemek, şiddet 
eylemlerini soruşturmak, failleri cezalandırmak ve mağdurun zararını tazmin 
ettirmek ile yükümlü olduğu, bu yükümlülüğünü yerine getirme konusunda 
gerekli özeni göstermeyen devletin ise bu eylemlerden sorumlu tutulabileceği 
belirtilerek “kadına şiddet konusunda devletin özen yükümlülüğü” kavramına 
ilk atıf yapılmıştır�

Kadına şiddet konusunda normatif çerçeveyi oluşturan ilk belge ise BM 
Genel Kurulu tarafından 1993 yılında kabul edilen 48/104 sayılı ‘Kadınlara 
Yönelik Şiddetin Bertaraf Edilmesi Sözleşmesi’dir�[17] Bu Sözleşme 4/c mad-
desinde, devletin kadına karşı şiddet konusunda özen yükümlülüğünü daha 
açık bir şekilde ortaya koymuştur� Buna göre, ister kamusal alanda kamu 
görevlileri isterse özel alanda şahıslar tarafından işlensin, devlet, şiddet sayılan 
fiillerin önlenmesi, soruşturulması ve faillerin ulusal hukuka göre cezalandırması 
konusunda gerekli özeni göstermekle yükümlü olup bu yükümlülüğe uygun 
olarak hareket etmelidir� Bu hüküm, 1995 yılında Pekin Dördüncü Dünya 
Kadın Konferansında kabul edilen ‘Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformu’ 
bildirgesinin 124(b) maddesinde de tekrar edilmiştir�

90’lı yılların sonuna doğru, uluslararası toplumda kadının insan hakları 
kavramının gelişmesiyle birlikte, BM Genel Kurulu 1999 yılında CEDAW 
Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokolü kabul etmiştir� CEDAW Sözleşmesine 
taraf ülkelerden 105’inin onayladığı ihtiyari Protokol 2000 yılında yürür-
lüğe girmiş olup[18] Protokol iki yenilik getirmektedir� Buna göre, CEDAW 
Sözleşmesinde yer alan haklar ile ilgili olarak kişilere CEDAW Komitesine 
bireysel başvuru yapma hakkı verilmiş ve kadın haklarının yaygın, sistematik 
ve ağır bir biçimde ihlali hallerinde ise Komiteye resen araştırma/soruşturma 
yapma yetkisi tanınmıştır� Başvuru hakkı ile amaçlanan şikâyete konu durumu 
düzeltmek, mağduru korumak ve olayın tekrarını engellemektir� Bu bağlamda 
Komite, yasal ve kurumsal düzenleme önerilerinde bulunabilir, doğrudan bir 
tazminat ya da ceza ise söz konusu değildir�[19] Bu haktan yararlanmak için 
iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekir� Bireysel ilk başvuru Macaristan’dan 

[17] The Declaration on the Elimination of Violence against Women (DEVAW-Kadına Şiddet 
Sözleşmesi)�

[18] Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesine İlişkin İhtiyari Protokol’ün 
onaylanması 30�7�2002 tarih ve 4770 sayılı kanunla uygun bulunmuş, Bakanlar Kurulunca 
26�8�2002 tarih ve 2002/4703 sayılı kararla onaylanmış ve 18�9�2002 tarih ve 24880 sayılı 
Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır�

[19] ERTÜRK, 2015, s� 69�
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yapılmıştır�[20] Türkiye’den ilk başvuru ise Rahime Kayhan tarafından Sözleş-
menin 11’inci maddesinin ihlal edildiği gerekçesi ile yapılmış, ancak iç hukuk 
yollarının tüketilmediği gerekçesi ile başvuru ret edilmiştir� Komite resen 
araştırma yetkisini ise, 2003’te Meksika’da meydana gelen kadın cinayetlerini 
araştırma konusunda kullanmıştır�

Kadına karşı şiddet konusunda özen yükümlülüğüne ilişkin olarak bölgesel 
düzeyde ise, ‘Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan 
Kaldırılmasına Dair Amerika Kıtası Sözleşmesi’nin (the Convention of Belém do 
Pará, 1994) 7/b maddesi, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, soruşturulması 
ve faillerin cezalandırılması konusunda Taraf devletlerin gerekli özeni göster-
mekle yükümlü olduğunu belirtmekte ve özen yükümlülüğü standardının 
uygulanması gerektiğini ifade etmektedir� Aynı durum, kamuoyunda kısaca 
“İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen, ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şid-
detin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ 
nin[21] 5 inci maddesinde de söz konusudur�Sözleşme, hem kamu, hem de özel 
hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin kadına yönelik şiddet eylemlerinden dolayı 
Taraf devletleri sorumlu tutmaktadır�

Sözleşmenin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, devletin, kendi yetkililerinin, 
görevlilerinin, temsilcilerinin, kurumlarının veya devlet adına hareket eden 
diğer kişilerin kadınlara yönelik şiddet anlamına gelen fiillerden kaçınmalarını 
sağlama yükümlülüğünden söz ederken, aynı maddenin ikinci fıkrasında Taraf 
devletlerin devlet dışı aktörler tarafından işlenen fiilleri titizlikle ele alması 
yükümlülüğü ortaya konmaktadır�

Sözleşmenin 5 inci maddesi uyarınca, Taraf devletler, devlet dışı aktör-
lerce gerçekleştirilen ve Sözleşme’nin kapsamı dahilindeki şiddet eylemlerinin 
önlenmesi, soruşturulması, cezalandırılması ve tazmin edilmesi konusunda 
azami dikkat ve özenin sarfedilmesi için, gerekli hukuki ve diğer önlemleri 
alacaklardır�[22]

[20] A.T v Hungary (2/2003), 26 January 2005, Communication No� 2/2003, UN Doc� 
CEDAW/C/32/D/2/2003 (2005)� Aile içi şiddete ilişkin olarak verilen kararda, 
Macaristan’ın CEDAW Sözleşmesinin 2, 5 ve 16’ncı maddeleri kapsamında yükümlülüğünü 
yerine getirmediğine karar verilmiştir�

[21] Ülkemizce 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanmıştır� 24�11�2011 tarihli ve 6251 sayılı 
kanunla onaylanması uygun bulunan sözleşme, 8 Mart 2012 tarihinde ve 28227 (Mükerrer) 
sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir�

[22] Kadriye BAKIRCI, “İstanbul Sözleşmesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 73, Sayı: 4, 2015, 
s�133-204, ss�158, 167�
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“Devlet dışı aktör” deyimi, ‘Kadınların Şiddete Karşı Korunmasıyla İlgili 
Olarak Üye Devletlere Yönelik Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı’nın[23] 2 inci 
maddesinde ifade edildiği üzere özel hukuk kişilerini kasteder�[24] “Tazmin” 
teriminin ise, uluslararası insan hakları hukukunda farklı karşılıkları söz konusu 
olabilir; örneğin yeniden eski durumuna getirme, telafi etme, iyileştirme, tatmin 
etme ve tekrarlanmama garantisi verme gibi� Tazminat söz konusu olduğunda, 
bunun bir Tarafça ancak bu Sözleşme’nin 30(2) maddesinde belirtilen koşullarda 
gerçekleşebileceği ayrıca hüküm altına alınmış bulunmaktadır�[25]

Sözleşme’deki yükümlülükler, Sözleşme kapsamında şiddet olarak kabul 
edilen eylemlerin işlenmesini önlemeye; koruma ve destek sağlamaya, şid-
det eylemlerinin etkili bir şekilde soruşturularak faillerin cezalandırılmasına, 
mağdurun zararlarının tazmin edilmesine ve uluslararası işbirliğine ilişkin 
yükümlülükler olarak sınıflandırılabilir� Bununla beraber, Sözleşme, Taraf 
devletleri, yalnızca kendi vatandaşlarına yönelik şiddetten değil, sığınmacı, 
mülteci ve hukuki durumu ne olursa olsun, göçmen kadınlara yönelik şiddetten 
de sorumlu tutmaktadır�[26]

Birleşmiş Milletler’in ilk Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü olan 
Coomaraswamy 1999 tarihli aile içi şiddet raporunda[27] devletin özen yüküm-
lülüğünü yerine getirip getirmediğini denetlemek için bir takım denetim-listesi 
(check-list) önermiştir� Ancak raporda getirilen önerilerin çoğu, devletin şiddet 
eylemlerine ilişkin olarak yerine getirmesi gereken mevzuat değişikliklerine 
ilişkin öneriler ile yargı sisteminin işleyişine, bakım ve destek hizmetlerinin 
düzenlenmesine ilişkin öneriler üzerinde yoğunlaşmaktadır�

Hâlihazırda Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddet Özel Raportörü olan 
Rashida Manjoo ise “özen yükümlülüğü standardı” kavramının, devletin 
kadına karşı şiddete ilişkin yükümlülükleri konusunda hem genel-sistematik 

[23] Rec(2002) 5 sayılı Kadınların Şiddete Karşı Korunmasıyla İlgili Olarak Üye Devletlere 
Yönelik Avrupa Konseyi Tavsiye Kararı�

[24] BAKIRCI, 2015, s�167; Council of Europe (7 April 2011), Explanatory Report: Convention 
on preventing and combating violence against women and domestic violence, CM(2011)49 
final� [İstanbul Sözleşmesi Açıklama Notu], s�11, para�60� http:// conventions�coe�int/
Treaty/EN/Reports/Html/210�htm�

[25] Ibid�
[26] İstanbul Sözleşmesi, m�59, 60, 61�
[27] Radhika COOMARASWAMY, Special Rapporteur on Violence against Women, its 

Causes and Consequences, Integration of the Human Rights of Women and the Gender  
Perspective: Violence Against Women: Violence against women in the family,  U�N� Doc� E/
CN�4/1999/68, 10 March 1999, para�25� http://daccess-dds-ny�un�org/doc/UNDOC/
GEN/G99/113/54/PDF/G9911354�pdf?OpenElement, [Erişim tarihi, 7 Ocak 2016]� 
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bir sorumluluğu hem de bireysel bir sorumluluğu içerdiğini belirtmektedir� 
Bu nedenle devletin özen yükümlülüğü kavramını veya kadına şiddet konu-
sunda özen yükümlülüğü standardını, devletin bireysel özen yükümlülüğü ve 
devletin sistematik genel yükümlülüğü olmak üzere iki kategoride incelemek 
gerekir�[28] Bu bağlamda, devlet bir yanda genel olarak şiddetin kökenini oluş-
turan sebeplere ve bunun sonuçlarıyla mücadeleye ilişkin etkili ve iyi işleyen 
bir yapının kurulmasını sağlamak, diğer yandan da her bir şiddet mağduruna 
etkili bir koruma, önleme, tazmin hizmeti sunmak, failleri de caydırıcı bir 
şekilde cezalandırmak ile yükümlüdür�[29] Dolayısıyla bu anlayış, daha önceden 
belirlenen ve ilk raportör Coomaraswamy tarafından devletin şiddeti önleme 
konusunda uygulamada sonuç alınabilir ve etkili bir sistem oluşturması şeklinde 
ifade edilen sorumluluğundan[30] daha geniş bir sorumluluğu ifade etmektedir�

Devletin bireysel özen yükümlülüğü, her bir kadına ilişkin olarak, şiddetin 
önlenmesi, kadının şiddete karşı korunması, faillerin cezalandırılması ve mağdur 
için alternatif çözüm yolları bulunması hususlarını içerir� Bu yükümlülük, 
her bir kadının ihtiyaçlarını karşılama konusunda, kadının ihtiyaçlarına göre 
değişen birtakım esnek müdahaleleri gerektirir� Devlet, her bir kadına karşı 
işlenebilecek şiddet eylemiyle ilgili özen yükümlülüğünü, şiddete karşı danışma 
ve yardım hatları kurarak, tedavi ve bakım hizmeti vererek, psikolojik destek 
ve hukuki yardım hizmetleri sunarak, mağdur için barınma hizmeti sağlayıp, 
failler hakkında uzaklaştırma kararı alarak yerine getirir� [31]

Devlet sistematik genel özen yükümlülüğünü ise kadınları şiddete karşı 
koruma, şiddeti önleme, failleri cezalandırma ve mağdurun zararlarını tazmin 
etme konusunda bütüncül, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir yapı kurmak sure-
tiyle yerine getirir� Bu bağlamda devlet özen yükümlülüğünü, gerekli yasal 
düzenlemeleri yaparak, eylem planları yürürlüğe koyarak, farkındalık için 
kampanyalar düzenleyerek, polisin ve yargı mensuplarının şiddet konusunda 
yetkilerini arttırarak, kadınları koruma konusunda yükümlülüklerini yerine 
getirmeyen görevlileri ve şiddet uygulayan gerçek failleri cezalandırarak ifa 
eder� Bunun yanında devletin genel ve sistematik özen yükümlülüğü, tüm 
toplumun toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın önlen-
mesi konusunda bir dönüşüm sürecine tabi tutulması görevini de içerir�[32] 
Devletin özen yükümlülüğü ve özen yükümlülüğü standardı, devletin temel 

[28] MANJOO, 2013, s�262�
[29] MANJOO, 2013, s�244-245�
[30] COOMARASWAMY, 1999�
[31] MANJOO, 2013, s�262�
[32] Ibid�
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hak ve özgürlükleri koruma konusunda yüklendiği pozitif yükümlülüklerini 
ayrım yapmaksızın yerine getirmesi amacına hizmet eder�[33] Nihayetinde özen 
yükümlülüğü standardı, şiddetin ve hak ihlalinin tekrarının önlenmesi ve her 
bireysel şiddet eyleminde ise adaletin yerine getirilmesini sağlar� [34]

Özen yükümlülüğü standardının pratikte somut olaylara nasıl uygulandığı 
hususuna gelince, bu husus aşağıda ayrıntıları ile ele alınacak olup konuya ilişkin 
gerek İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin gerekse CEDAW Komitesi’nin yarı-
yargısal (quasi-judicial) niteliğe sahip kararlarının çoğunun Türkiye’de işlenmiş 
vakalara veya Türkiye kökenli mağdurlara karşı yurtdışında işlenen vakalara 
ilişkin olması, oldukça üzücü ve bir o kadar da düşündürücüdür�

ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜ STANDARDININ YARGISAL DENETİMİ

Velásquez Rodríguez v Honduras

Özen yükümlülüğü kavramının insan hakları alanında kullanılmasına ilişkin 
ilk önemli örnek Velásquez Rodríguez’in kayboluşunu konu edinen Amerikan 
Devletleri İnsan Hakları Mahkemesi’nin Honduras’a ilişkin 1988 yılında verdiği 
Velásquez Rodríguez[35] kararıdır� Söz konusu kararda mahkeme, 1981 ve 1984 
yılları arasında Honduras’ta hedef alınan bazı insanların kaybettirilmesi şeklinde 
yaygın ve sistematik bir uygulama olduğunu, bu kayıp vakalarına hükümetin 
müsamaha gösterdiğini tespit etmiştir�[36] Ardından mahkeme, somut olayda 
kaybolma vakası ile ilgili Honduras hükümeti yetkililerinin açık bir talimatının 
ya da bu kaybolma eyleminin farkında olduklarına dair herhangi bir delilin 
bulunamadığını, ancak bu durumun kaybolma konusunda Honduras devletinin 
uluslararası hukuka göre yükümlülüğünün bulunup bulunmadığını tartışmaya 
engel olamayacağını belirtmiştir�[37] Nihayetinde Amerikan Devletleri İnsan 
Hakları Mahkemesi, Honduras devletinin doğrudan kaybolma sebebiyle değil, 
bunun önlenmesi, soruşturulması, faillerin bulunup cezalandırılması ile ilgili 

[33] Brooke STEDMAN, “The Leap from Theory to Practice: Snapshot of Women’s Rights 
Through a Legal Lens”, Vol� 29 Issue� 77, Merkourios, Utrecht Journal of International 
and European Law, 2013, ss� 4-28; Julie GOLDSCHEID & Debra J, LIEBOWITZ, 
“Due Diligence and Gender Violence: Parsing its Power and its Perils”, 48 (2), Cornell 
International Law Journal, 2015, ss�301-345�

[34] MANJOO, 2013, s�263�
[35] Velásquez Rodríguez v Honduras Judgment of July 29, 1988, Inter-Am�Ct�H�R� (Ser� C) 

No� 4 (1988)� Inter-American Court of Human Rights, (Amerikan Devletleri İnsan 
Hakları Mahkemesi)�

[36] Ibid, para�119�
[37] Ibid, para� 183�
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olarak gerekli özeni göstermemesi sebebiyle sorumlu olduğuna, insan haklarını 
koruma konusunda uluslararası yükümlülüğünü ihlal ettiğine karar vermiştir�[38] 
Bu karara göre, bir hakkın kullanılmasını sağlama konusunda devlet gerekli 
özeni göstermekle yükümlüdür� Hakkın korunması ile ilgili yasal bir sistemin 
kurulmuş olması ve hukuksal başvuru yollarının mevcut olması, tek başına 
bu yükümlülüğün yerine getirilmiş sayılması için yeterli değildir� Devletin bu 
hakkın korunması ve kullanılması ile ilgili olarak kurduğu sistemin etkili ve 
sonuç alınabilir bir sistem olması gerekir�[39]

Bu karar ile içeriği somut bir şekilde belirlenen “özen yükümlülüğü” kavramı, 
Amerikan hukuk sistemine tabi devletler dışında da uygulanmaya başlanmış 
ve aşağıda açıklanacağı üzere kamu gücünü kullanmayan devlet dışı aktörlerin 
neden olduğu şiddet eylemlerinden devletin sorumlu tutulabilmesine dayanak 
teşkil etmiştir�

Maria da Penha v Brazil

Brezilya’da meydana gelen bir aile içi şiddet vakasına ilişkin olarak Ame-
rikan Devletleri İnsan Hakları Komisyonu 2001 yılında verdiği kararında, 
Maria da Penha Maia Fernandes adlı eczacının 15 yıl boyunca kocasının ağır 
şiddet eylemlerine maruz kaldığını, mağdurun ısrarlı taleplerine ve fail hak-
kında ciddi deliller bulunmasına rağmen, Brezilya hükümetinin gerekli önlem-
leri almadığını tespit etmiş, ardından bu durumun ‘Kadına Yönelik Şiddetin 
Önlenmesi, Cezalandırılması ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Amerika Kıtası 
Sözleşmesi’nin (the Convention of Belém do Pará, 1994) 7’nci maddesinde 
belirtilen özen yükümlülüğünün ihlali olduğuna karar vermiştir� Komisyon 
ayrıca, özen yükümlülüğü standardına göre şiddeti önlemek üzere kurulacak 
sistemin, pratikte her bir somut olayda işleyebilen makul ve etkili bir sistem 
olması gerektiğini belirtmiştir�[40]

[38] Ibid, para� 172�
[39] Ibid, para�167�
[40] Maria da Penha Maia Fernandes v Brazil Case No� 12�051, Report No� 54/01, 16 April 

2001� Inter- American Commission on Human Rights, (Amerikan Devletleri İnsan 
Hakları Komisyonu), para� 60, 61�
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Goekce v Austria

Avusturya vatandaşı olan Şahide Gökçe[41], 3 yıl boyunca kocasının şiddetine 
maruz kalmış, bu şiddet eylemleri neticesinde 2002 yılının Aralık ayında kocası 
Mustafa Gökçe tarafından silahla vurularak öldürülmüştür� Şahide Gökçe’ye 
yönelik ilk şiddet eylemi 2 Aralık 1999 tarihinde işlenmiş, kocası kendisini 
boğmaya kalkmış ve öldürmek ile tehdit etmiş, bunun üzerine Şahide Gökçe 
Avusturya polisinden kocası hakkında 10 günlük uzaklaştırma kararı aldırmıştır� 
İkinci saldırı 21 ve 22 Ağustos 2000 tarihinde meydana gelmiş, bu saldırı üzerine 
polis ikinci kez uzaklaştırma kararı almış ve Şahide Gökçeyi öldürmekle tehdit 
etmek fiilinden dolayı Savcılıktan Mustafa Gökçe’nin yakalanmasını ve gözaltına 
alınmasını istemiş, ancak bu talep ret edilmiştir� Polis bu olaydan sonra, Aralık 
2001 ve Eylül 2002 tarihlerinde meydana gelen şiddet olayları sebebiyle, 5 kez 
daha Şahide Gökçe’nin oturduğu daireye çağrılmış, Avusturya polisi 8 Ekim 
2002 tarihinde üçüncü uzaklaştırma kararını almıştır� Şahide Gökçe kocası 
hakkında suç duyurusunda bulunmuş, polis yine Savcılıktan gözaltı ve yaka-
lama izini istemiş, Savcılık tekrar bu talebi ret etmiştir� 23 Ekim 2002 tarihinde 
Viyana Bölge Mahkemesi Mustafa Gökçe hakkında yapılan başvuru üzerine 3 
aylık uzaklaştırma kararı vermiştir� Mustafa Gökçe bu karara uymamış, daireye 
gelmeye ve daireye girmeye teşebbüs etmeye devam etmiştir� 7 Aralık 2002 
günü Mustafa Gökçe çıkan tartışma sonucu eşini oturduğu dairede iki kızının 
gözleri önünde silahla öldürmüştür� Bu vakadaki ihlaller hakkında iç hukuk 
yollarının tüketilmesini müteakip, vaka Avusturya’da bulunan bir sivil toplum 
örgütü tarafından CEDAW Sözleşmesi Ek Protokolü kapsamında CEDAW 
Komitesine şikâyet yolu ile götürülmüştür�

Komite kararında şu hususları belirtmiştir� Avusturya devleti, ev/hane içi 
şiddetle mücadele ile ilgili olarak yasal mevzuatı, özel hukuk ve ceza hukuku 
alanında aldığı tedbirler, şiddet konusunda farkındalık yaratmak üzere yürüt-
tüğü kampanyalar, eğitim faaliyetleri ve hizmet içi eğitim programları, bakım 
ve barınma hizmetleri, fail ve mağdurlara yönelik psikolojik destek hizmetleri 
ile esaslı bir sistem yaratmış bulunmaktadır� Ancak her bir ev/hane içi şiddet 
mağduru kadının insan haklarından ve temel hak ve hürriyetlerden erkeklerle 
eşit bir biçimde yararlanması prensibinin hayata geçirilebilmesi için, yaratılan 
bu sistemde mevcut olan siyasi iradenin, kadına karşı şiddeti önleme konu-
sunda özen yükümlülüğü altında bulunan kamu görevlileri tarafından da 
desteklenmesi gerekir�[42] Şahide Gökçe’nin ölümüne neden olan eylemler göz 

[41] Sahide Goekce (deceased) v Austria (5/2005), 6 August 2007, CEDAW/C/39/D/5/2005, 
CEDAW Committee, Views on Communication 5/2005�

[42] Ibid, para� 12�1�2�
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önüne alındığında, Avusturya polisi, Şahide Gökçe’nin hayatının tehlikede 
olduğunu bilmekte veya bilebilecek konumda bulunmaktadır� Özellikle Mustafa 
Gökçe’nin eylem ve tavırlarından anlaşılan, suç işleme potansiyeli ve arz ettiği 
tehlike karşısında, Avusturya polisinin Şahide Gökçe’nin yaptığı son çağrıyı 
müteakip, durumun önemine binaen gerekli tedbirleri alması gerekirdi� Mustafa 
Gökçe’nin tekrarlanan şiddet eylemleri ve daha önce verdiği rahatsızlıklar göz 
önüne alındığında, Şahide Gökçe tarafından yapılan çağrıyı acil bir çağrı olarak 
kabul edip durumun gerektirdiği tedbirleri almayan Avusturya polisi, şiddeti 
önleme konusunda özen yükümlülüğünü yerine getirmediği için sorumludur�[43]

Bunun haricinde, ev/hane içi şiddet olaylarında faillerin şiddet olaylarını 
müteakip gözaltına alınması veya yakalanması uygulamasına başvurulması 
halinde, “bu durumun failin peşinen suçlu ilan edilmesi anlamına gelebileceği, 
failin masumiyet karinesinden yararlanma ve adil yargılanma hakkının ihlal 
edilebileceği, bu nedenle her ne kadar şiddeti önleme konusunda önleyici bir 
tedbir olarak uygulanabilirliği düşünebilirse de, bu tür ev/hane içi şiddet vaka-
larında yakalama veya gözaltına alma tedbirine başvurulmaması” gerektiğini 
ifade eden Avusturya devletinin savunmasına, Komite itibar etmemiştir� Komite 
failin adil yargılanma ve masumiyet karinesinden yararlanma hakkının ihlal 
edilmemesi gerektiğini belirtirken şu hususu dile getirmiştir� Failin temel hak ve 
özgürlüklerden yararlanma ve adil yargılanma hakkı, mağdurun yaşama, fiziksel 
ve ruhsal bütünlüğünün korunması hakkına üstün gelmemeli, onun yerine 
geçmemelidir� Somut olayda failin eşini dövmek, korkutmak ve tehdit etmek 
şeklinde tezahür eden davranışlarının, şiddet kavramının en yüksek eşiğini ve 
sınırlarını aştığının (a high threshold of violence) Savcılık Makamı farkında olup 
Mustafa Gökçe’nin Ağustos 2000 ve Ekim 2002 tarihleri arasında meydana 
gelen şiddet eylemleri nedeniyle tutuklanmasını ret etmemelidir�[44]

Komiteye göre, uzun süre tekrarlanan ve artık şiddet kavramının sınırla-
rını aşıp kadının yaşam hakkı ile fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması 
hakkının ihlali anlamına gelen şiddet vakalarında, detention- gözaltına alma 
gibi hürriyeti sınırlayıcı tedbirlerin alınması gerekli olabilir� Yine Komiteye 
göre, bu tür vakalarda uygulanacak detention- gözaltına alma gibi hürriyeti 
sınırlayıcı tedbirlerin keyfiliğinden veya hukuka aykırılığından söz edilemez ve 
şiddeti önleme konusunda önleyici bir tedbir olarak gözaltına alma tedbirine 
başvurulabilir�[45] Komite bu kararında ihlalin tespiti yanında, özen yükümlülü-
ğünün yerine getirilmesi ile ilgili olarak aksayan hususlara, sistematik sorunlara, 

[43] Ibid, para� 12�1�4�
[44] Ibid, para� 12�1�5�
[45] BYRNES & BATH, 2008, s� 524� 
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Avusturya hükümeti tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin önerilerini 
de sıralamıştır�[46]

Fatma Yıldırım v Austria

Şahide Gökçe vakasında olduğu gibi Fatma Yıldırım[47] da uzun süre kocasının 
şiddet eylemlerine maruz kalmış ve kocası İrfan Yıldırım tarafından 11 Eylül 
2003 tarihinde öldürülmüştür� İrfan Yıldırım Avusturya vatandaşı olan Fatma 
Yıldırım ile 24 Temmuz 2001 tarihinde evlenmesi sonucunda Avusturya’ya 
yerleşmiş olup Fatma Yıldırım’ın ilk evliliğinden ikisi reşit olmak üzere üç 
çocuğu bulunmaktadır� İrfan Yıldırım, Fatma Yıldırım’ı ilk kez 2003 yılının 
Temmuz ayında Türkiye’ye yaptıkları bir seyahatte öldürmek ile tehdit etmiştir� 
Avusturya’ya döndükten sonra da tartışmaya devam etmeleri üzerine Fatma 
Yıldırım boşanmaya karar vermiş, bu kararı duyan İrfan Yıldırım, Fatma’yı 
ve çocuklarını öldürmekle tehdit etmiştir� Bunun üzerine Fatma Yıldırım, 4 
Ağustos 2003 tarihinde 5 yaşındaki kızı Melisa’yı da yanına alarak büyük kızı 
Gülen’in evine taşınmıştır� 6 Ağustos 2003 günü, İrfan Yıldırım’ın işte olduğunu 
düşünerek kalan eşyalarını toplamak üzere eve dönen Fatma, İrfan Yıldırım 
tarafından yakalanmaya çalışılmış, İrfan’dan kurtulan Fatma, Viyana Eyalet 
Polisine başvurarak İrfan hakkında şikâyetçi olmuştur� 6 Ağustos 2003 günü 
Viyana polisi İrfan hakkında uzaklaştırma kararı almış ve yakalanıp gözaltına 
alınması için Viyana Savcılığı’na başvurmuş, Savcılık bu talebi ret etmiştir� 
Fatma Yıldırım, 8 Ağustos 2003 tarihinde “Vienna Intervention Centre against 
Domestic Violence” adlı yardım kuruluşunun desteği ile Viyana Bölge Mahke-
mesine bağlı Hernals Mahkemesinden uzaklaştırma kararı almıştır� Aynı gün 
Fatma Yıldırım’ın işyerine gelen İrfan Yıldırım, Fatma’yı taciz etmiş, olay yerine 
polis çağrılmış, fakat olay Savcılığa intikal ettirilmemiştir� Bu olay üzerine, 
İrfan Yıldırım, Fatma Yıldırım’ın önceki evliliğinden olan 26 yaşındaki oğlunu 
tehdit etmiş, oğlu bu olayı polise intikal ettirmiştir� 9 Ağustos 2003 günü, İrfan 
Yıldırım yine işyerine gelerek Fatma Yıldırım’ı öldürmek ile tehdit etmiş, olay 
yine polise intikal etmiş, polis gelmeden İrfan Yıldırım olay yerinden kaçmış, 
bu kez polis, kendisine cep telefonundan ulaşarak konuşmuştur� 11 Ağustos 
2003 günü, yine Fatma’nın işyerine gelen İrfan, kendisini öldürmekle tehdit 
etmiş ve ölümünün gazetelerde manşet olacağını söylemiş, Fatma Yıldırım polis 
çağırınca kaçmıştır� 12 Ağustos 2003 günü, İrfan Yıldırım, Fatma Yıldırım’ı bu 
kez işyerine faks çekerek tehdit etmiştir� 14 Ağustos 2003 günü, Fatma Yıldırım 

[46] Sahide Goekce (deceased) v Austria, para� 12�3�
[47] Fatma Yildirim (deceased) v Austria (6/2005), 6 August 2007, CEDAW/C/39/D/6/2005, 

CEDAW Committee, Views on Communication 6/2005�
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polise ifade vermiş, polis İrfan Yıldırım’ın gözaltına alınması talebinde bulunmuş, 
Savcılık tarafından bu talep yine ret edilmiştir� 26 Ağustos 2003 günü, Fatma 
Yıldırım boşanma davası açmış, 1 Eylül 2003 tarihinde mahkeme boşanma 
davası sonuçlanıncaya kadar İrfan Yıldırım’ın Fatma Yıldırım’ın işyerine, evine 
ve evinin çevresine yaklaşmaması, kendisiyle ve küçük kızı Melisa ile iletişim 
kurmaması ve yanına yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı vermiştir� 
11 Eylül 2003 tarihinde İrfan Yıldırım, Fatma Yıldırım’ı işe giderken evinin 
yakınlarında bıçaklayarak öldürmüş ve kaçmıştır� 19 Eylül 2003 tarihinde, polis 
İrfan Yıldırım’ı Bulgaristan’a gitmek isterken yakalamış ve yapılan yargılama 
sonunda İrfan Yıldırım ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştır�

İç hukuk yollarının Avusturya’da tüketilmesini müteakip, CEDAW Komitesi 
kendisine yapılan şikâyet başvurusu üzerine tıpkı Şahide Gökçe kararında olduğu 
gibi, Avusturya devletinin, ev/hane içi şiddetle mücadele ile ilgili olarak yasal 
mevzuatı ve aldığı tedbirler ile esaslı bir sistem yarattığını, ancak her bir ev/hane 
içi şiddet mağduru kadının insan haklarından ve temel hak ve hürriyetlerden 
erkeklerle eşit bir biçimde yararlanması prensibinin hayata geçirilebilmesi için, 
yaratılan bu sitemde mevcut olan siyasi iradenin, kadına karşı şiddeti önleme 
konusunda özen yükümlülüğü altında bulunan kamu görevlileri tarafından 
da desteklenmesi gerektiğini belirtmiştir�[48] Komiteye göre, Fatma Yıldırım’ın 
ölümüne neden olan eylemler göz önüne alındığında, Avusturya polisi, Fatma 
Yıldırım’ın hayatının tehlikede olduğunu bilmektedir veya bilebilecek konum-
dadır� Fatma Yıldırım’ın boşanma davası açmak, tedbir kararı aldırarak İrfan 
Yıldırım’dan uzak kalmak ve bu şekilde İrfan Yıldırım ile bağlarını koparmak 
yönündeki kararlı çabalarına rağmen, yakalama taleplerini ret eden Savcılık 
Makamı, Avusturya polisi ile beraber şiddeti önleme ve Fatma Yıldırım’ın 
hayatını koruma konusunda özen yükümlülüğünü yerine getirmediği için 
sorumludur�[49] İrfan Yıldırım’ın yakalanıp en yüksek cezaya çarptırılmış olması, 
Fatma Yıldırım’ın yaşam hakkı ile fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması 
ile ilgili yükümlülükler yönünden devletin özen yükümlülüğünü ihlal ettiği 
gerçeğini değiştirmez�[50] Tüm bu nedenlerle, Komite, Avusturya devletinin, 
CEDAW Sözleşmesi’nin 2 (a), (c), (f ) maddeleri ile 3’üncü maddesi ve CEDAW 
Komitesi’nin 19 No�lu Tavsiye Kararı’ndan kaynaklanan yükümlülüklerini 
yerine getirmede gerekli özeni göstermediğine karar vermiştir�

[48] Ibid, para� 12�1�2�
[49] Ibid, para� 12�1�3- 12�1�5�
[50] Ibid, para� 12�1�6�
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Opuz v Turkey

Bu kararda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi içtihadında ilk defa, toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddete karşı devletin gerekli tepkiyi vermemesinin ve etkili bir 
koruma sunamamasının, ayrımcılık teşkil ettiği ve bu durumun İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesi’nin 14 üncü maddesine aykırı olduğu hususu karar altına 
alınmıştır� Kararda aile içi şiddetin kişisel bir konu olmadığı, kamuyu ilgilendiren 
ve devletin şiddete karşı etkili bir koruma mekanizması kurmasını gerekli kılan 
bir konu olduğu belirtilmiştir�[51] Ayrıca kararda, davacı Nahide Opuz ve annesi-
nin, Hüseyin Opuz ’un şiddet eylemlerine karşı polis ve Cumhuriyet Savcılığı’na 
yaptıkları müracaatlarda, bu makamların özen yükümlülüğünü yerine getirip 
getirmediği hususu mahkemenin başta Osman v. United Kingdom[52], Bevacqua 
& S. v. Bulgaria[53] kararları ve diğer kararlar ışığında tartışılmıştır�

Bu davaya konu olayda, davacı Nahide Opuz 10 Nisan 1995 te başlayıp 29 
Ekim 2001 tarihine kadar devam eden süreçte kocası Hüseyin Opuz’un 5 kez 
saldırısına uğramış, ardından 11 Mart 2002 tarihinde Nahide Opuz’un annesi, 
Hüseyin Opuz tarafından öldürülmüştür� Bu süreçte, Nahide Opuz’un kendi-
sini ve annesini korumak için yaptığı başvurular sonuçsuz kalmıştır� Cezaevine 
konan Hüseyin Opuz, uzun süre tutuklu olarak yargılanmasının ardından 26 
Mart 2008 tarihli oturumda 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmış ve tutuklu 
bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmiştir� Salıvermeyi müteakip 
Hüseyin Opuz, Nahide Opuz’u kendisi ile tekrar beraber olması için tehdit 
etmeye devam etmiştir� Bu arada, dava İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde 
15 Temmuz 2002 tarihinde açılmış olup, Nahide Opuz’un korunma altına alın-
ması ve kendisine yönelik tehditlerin önlenmesi, nihai kararın verildiği 9 Eylül 
2009 tarihinden ancak kısa bir süre önce İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 
ısrarlı talepleri ve Adalet Bakanlığı’nın müdahalesi üzerine 21 Kasım 2008 
tarihinde gerçekleşmiştir�[54]

Bu açıdan bakıldığında, tipik bir ısrarlı takip[55] vakası olan Opuz davasında, 
İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, polisin kendisine yapılan koruma başvurula-
rında adeta bir arabulucu gibi davranıp, kadınları evlerine gönderip kocaları ile 
barışmaya davet etmesi ve şikâyetlerinden vazgeçirmeye çalışması ya da şiddet 

[51] Opuz v. Turkey App� No� 33401/02, Eur� Ct� H�R� (June 9, 2009), para� 200, 201�
[52] Osman v. United Kingdom, 28 October 1998-VIII Eur� Ct� H�R� 3124�
[53] Bevacqua & S. v. Bulgaria App� No� 71127/01, Eur� Ct� H�R� (June 12, 2008)�
[54] Opuz v. Turkey, para� 9-69�
[55] Israrlı takip ve Avrupa Birliğine üye devletlerde ısrarlı takip konusuna yaklaşım hakkında 

Bkz� Recep DOĞAN, “Kadına Yönelik Şiddetin Bir Türü Olarak, Israrlı Takip (Stalking) 
Kavramı ve Suçu”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 72 Sayı: 2, 2014, s�135-154�
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konusunu aile içi bir mesele olarak görüp müdahale etmek istememesi sebebiyle 
kadının şiddetten korunmasını amaç edinen kanunların uygulanmasında ciddi 
sorunlar bulunduğunu, bunun da hak ihlallerine yol açtığını belirtmiştir�[56] 
Mahkeme ayrıca, Hüseyin Opuz hakkındaki ceza yargılamasının 6 yıldan fazla 
sürmesi,[57] koruma ve tedbir başvurularında bu başvuruların sanki boşanma 
davalarına yönelik bir tedbirmiş gibi algılanarak duruşma için uzun süreler 
verilmesi,[58] şiddet faillerinin caydırıcı bir cezaya çarptırılmayıp cezaların namus 
gerekçesiyle haksız tahrik indirimine tabi tutulması[59] gerçeği karşısında, hane/
aile içi şiddet fiillerinden temel olarak kadınların olumsuz etkilendiğini ve yargı 
organlarının pasif davranmasının da şiddetin işlenmesi için uygun bir ortam 
hazırladığını belirtmiştir�[60]

Bu bulgu ve delillere uygun olarak mahkeme, her ne kadar kasıtlı olmasa 
da yargı makamlarının genel olarak kadına yönelik şiddet konusunda gereken 
hassasiyeti göstermeyip, kayıtsız kalmasını, sanıkların şiddet eylemlerinin 
caydırıcı bir cezai yaptırıma tabi tutulmamasını göz önüne alarak, Nahide 
Opuz ve annesinin toplumsal cinsiyete dayalı şiddete ve dolayısıyla şiddetten 
korunma noktasında ayrımcılığa tabi tutulduğunu tespit etmiş, yaşananların 
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 2’nci, 3’üncü ve 14’üncü maddelerine 
aykırı olduğu hususunu karara bağlamıştır�[61]

CEDAW Komitesi’nin Fatma Yıldırım ve Şahide Gökçe kararlarında 
belirtilen “failin temel hak ve özgürlüklerden yararlanma ve adil yargılanma 
hakkı, mağdurun yaşama, fiziksel ve ruhsal bütünlüğünün korunması hakkına 
üstün gelmemeli, onun yerine geçmemelidir” prensibine atıfta bulunan mah-
keme, Hüseyin Opuz’un şiddet eylemleri karşısında polisin veya Cumhuriyet 
Savcılığı’nın Hüseyin Opuz’un gözaltına alınmasını veya yakalanmasını sağlama 
konusunda herhangi bir tedbir almamasını,[62] Nahide Opuz ve annesinin 
hayatının korunması konusunda mahkemelerce herhangi bir koruma, uzaklaş-
tırma veya tedbir kararı alınmamasını gerekçe göstererek[63], Nahide Opuz’un 
annesinin hayatının korunması konusunda Türk Makamlarının gerekli özeni 

[56] Opuz v. Turkey para� 92, 96, 102, 195�
[57] Ibid, para� 151�
[58] Ibid, para� 196�
[59] Ibid, para� 196�
[60] Ibid, para� 198�
[61] Ibid, para� 200-202�
[62] Ibid, para� 147�
[63] Ibid, para� 148�
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göstermediğine ve özen yükümlülüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir�[64] 
Mahkemeye göre, özen yükümlülüğü standardının yerine getirilebilmesi için 
bağımsız işleyen etkili bir yargı mekanizmasının mevcut olması,[65] ayrıca failin 
işlenen fiilin ağırlığına uygun olarak kendisini gelecekte suç işlemekten alıko-
yacak caydırıcı bir cezaya çarptırılması gerekmektedir�[66]

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 9 Eylül 2009 tarihinde verdiği Opuz 
kararı, kadına karşı şiddetle mücadelede etkili bir koruma mekanizmasının 
kurulmadığı, etkili bir soruşturmanın yürütülmediği, kadının şiddetten korun-
ması noktasında ayrımcılığa tabi tutulduğu iddiasıyla yapılan başvurularda, 
mahkemenin Taraf devletlerin özen yükümlülüğünü yerine getirip getirme-
diğini belirlemek üzere sıklıkla uyguladığı bir içtihat haline gelmiştir� Özen 
yükümlülüğüne ilişkin olarak verilen bu kararlardan bazıları aşağıda ayrıntıları 
ile tartışılmıştır�[67]

Eremia v. The Republic of Moldova[68]

Moldova vatandaşı olan Lilia Eremia tarafından İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, başvuran evli olduğunu, kocasının Călăraşi 
Polis Merkezi’nde polis olarak görev yaptığını, bu evlilikten  Doina ve Mariana 
adlı iki kızının bulunduğunu, ikinci çocuğunun doğumundan sonra kocasının 
eve sık sık sarhoş gelmeye başladığını ve kendisine şiddet uyguladığını, zaman 
zaman bunu çocuklarının önünde de tekrarladığını, 2 Temmuz 2010 tari-
hinde boşanma davası açtığını, eşinin kendisini ve çocuklarını darp etmesi ile 
ilgili olarak ifade verdiğini, bunun üzerine eşinin daha tehditkar davranmaya 
başladığını, kendisine ve çocuklarına hakaret ederek sürekli bir biçimde şiddet 
uyguladığını, 30 Ağustos 2010 tarihinde polise ilk defa müracaat edip kocasından 
şikâyetçi olduğunu, 18  Eylül 2010 tarihinde kocasının yaklaşık 12�4 Euroluk 
idari para cezasına çarptırıldığını, 30 Eylül 2010 tarihinde de yine polis olması 
sebebiyle Moldova İçişleri Bakanlığı tarafından şiddet eylemlerini sona erdirmesi 

[64] Ibid, para�149, 169�
[65] Ibid, para�150�
[66] Ibid, para�169�
[67] İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Opuz kararındaki içtihadını esas alan ve bu makalede 

tartışılmayan kararları için bkz� Case of M. and Others v. Italy and Bulgaria (Application 
no� 40020/03), 31 July 2012, Final 17/12/2012; Case of T.M. and C.M. v. The Republic 
of Moldova (Application no� 26608/11), 28 January 2014, Final, 28/04/2014; Case of 
Rumor v. Italy (Application No� 72964/10), 27 May 2014, Final, 27/08/2014; Case of 
Valiulienė v. Lithuania (Application no� 33234/07) 26 March 2013�

[68] Case of Eremia v. The Republic of Moldova, (Application no� 3564/11), 28 May 2013� 
Final, 28 August 2013�
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için uyarıldığını ifade etmiştir� Lilia Eremia yine başvurusunda, 12 Kasım 
2010 tarihinde kocasının kendisini boğmaya çalıştığını, bu eylem nedeniyle 
1,5 gün sesinin kısıldığını, bu eylem için de Savcılığa şikâyette bulunduğunu, 
bu başvuru üzerine Călăraşi Polis Merkezi’nin kendisini adli tıp incelemesine 
gönderdiğini, adli tıp incelemesinin 23 Kasım 2010 tarihinde yapıldığını ve 
fakat incelemede saldırı ve yaralanma bulgusuna rastlanmadığına dair rapor 
düzenlendiğini ifade etmiştir�[69]

Lilia Eremia ayrıca dilekçesinde, 29 Kasım 2010 tarihinde Călăraşi Bölge 
Mahkemesi’ne müracaat ettiğini, 9 Aralık 2010 tarihinde mahkemece kocası-
nın 90 gün boyunca eve girmemesi ve evin 500 metre yakınına yaklaşmaması 
yönünde korunma kararı verildiğini, kararı uygulanmak üzere polise, savcılığa 
ve sosyal hizmet birimine gönderdiğini belirtmiştir�[70] Bu arada açılan boşanma 
davasında mahkeme, vakanın bir aciliyetinin bulunmadığını belirterek davayı 
görmek üzere 6 aylık bir bekleme süresi öngörmüş, Lilia Eremia 9 Aralık 2010 
tarihinde verilen korunma kararını ve aldığı tehditleri gerekçe göstererek davanın 
daha erken görülmesini istemiş, bu talebi Călăraşi Bölge Mahkemesi tarafından 
red edilmiş, bu konuya ilişkin temyiz başvurusu da kabul edilmemiştir�[71]

Bu arada verilen koruma kararını koca ihlal etmeye ve Lilia’yı tehdit etmeye 
devam etmiş, 19 Ocak 2011 tarihinde boşanma ile ilgili olarak atanan sosyal 
çalışmacı davacıya kocası ile uzlaşmasını tavsiye ederek, “kendisinin koca şid-
detine uğrayan ilk kadın olmadığını, son kadın da olmayacağını” söylemiştir� 
Bunun üzerine sosyal çalışmacının tutumu ile ilgili olarak Lilia Eremia 20 
Ocak 2011 tarihinde ‘Moldova Çalışma, Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 
şikâyette bulunmuştur�[72] 1 Nisan 2011 tarihinde Călăraşi Savcılığı kocanın 
daha önceden önemli bir suç işlemediğini, alkol ve uyuşturucu alışkanlığının 
olmadığını, çocuklarının geçimini sağladığını, işyerinde ve çevresinde saygın 
bir insan olarak tanındığını, toplum için bir tehlike arz etmediğini gerekçe 
göstererek ceza soruşturmasının 1 yıl süre ile ertelenmesine, 1 yıl süre ile suç 
işlenmemesi halinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar vermiştir�[73] Bu 
karara karşı yapılan temyiz başvurusu da, soruşturmanın ertelenmiş olması-
nın davacı için daha iyi bir koruma sağlayacağı gerekçesiyle red edilmiştir�[74] 
Bunun üzerine Lilia Eremia yaşananların İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin 

[69] Ibid, para� 7-10�
[70] Ibid, para�11�
[71] Ibid, para�12�
[72] Ibid, para�25�
[73] Ibid, para�27�
[74] Ibid, para�28�
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3 ve 14 üncü maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle İnsan Hakları Avrupa 
Mahkemesine başvurmuştur�

Mahkeme öncelikle Opuz kararında çizdiği hukuki sınırların bu vakada 
uygulanması gerektiğini belirtmiş,[75] ardından uygulanan şiddetin kamu kurum-
larının bilgisi dahilinde gerçekleştiğini tespit etmiştir�[76] Mahkemeye göre, ceza 
soruşturmasının ertelenmesi mağdura daha iyi bir koruma sağlamaktan çok faile 
işlediği şiddet eylemleri nedeniyle dokunulmaz sağlayan adeta bir zırh işlevi 
görmüştür�[77] Mahkeme, özen yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle 
devletin sorumlu tutulabilmesi için kamu görevlilerinin kasıtlı hareket etmesi-
nin gerekli olmadığı hususunun Opuz kararında açıklandığını[78], yaşananların 
basit bir ihmal olarak nitelendirilemeyeceğini, bu durumun kadına karşı şiddeti 
sürekli bir biçimde destekleyip kadınları toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığa 
tabi tutan sistematik bir yaklaşımın örneği olduğunu, kadına yönelik şiddet 
olgusuna Moldova Makamlarının gereken hassasiyet ve ciddiyetle yaklaşmadığını 
belirtmiştir�[79] Bu nedenle, Moldova devletinin özen yükümlülüğünü yerine 
getirmediğini, bu durumun İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 3’üncü ve 
14’üncü maddelerine aykırı olduğunu karara bağlamıştır�[80]

Mudric v. The Republic of Moldova

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin Moldova’ya ilişkin Mudric[81] kara-
rında da özen yükümlülüğü kavramı mahkemenin Opuz ve Eremia kararları 
doğrultusunda tartışılmıştır� Bu karara konu olan olayda, davacı Lidia Mudric 
1939 doğumlu olup İnsan Hakları Avrupa Mahkemesine 21 Aralık 2010 
tarihinde yaptığı başvurudan yaklaşık 22 yıl önce kocasından boşanmıştır� 
Davacı boşandıktan sonra, eski kocasının yaşadığı evin karşısında bir başka evde 
yaşamaya devam ederken 31 Aralık 2009 gecesi, eski kocası davacının evine 
gelmiş ve onu dövmüştür� Aynı şeyi 19 Şubat 2010 tarihinde de yapan eski eş, 

[75] Ibid, para�49�
[76] Ibid, para�59�
[77] Ibid, para�65�
[78] Ibid, para�85�
[79] Ibid, para�89�
[80] Ibid, para�90�
[81] Case of Mudric v. The Republic of Moldova, (Application no� 74839/10), 16 July 2013, 

Final, 16/10/2013�
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bu tarihten itibaren davacıya ait evi işgal ederek orda yaşamaya başlamış, davacı 
ise komşularına sığınmıştır�[82]

Davacı uğradığı saldırıyı tıbbi raporlarla belgelendirmiş, polise, savcılığa 
ve diğer yerel makamlara başvurarak eski kocasının evinden çıkarılmasını ve 
cezalandırılmasını istemiştir� 22 Haziran ve 23 Temmuz 2010 tarihlerinde 
davacı iki ayrı korunma kararı almasına rağmen, bu kararlar uygulanmamış-
tır�[83] Daha önce işlediği fiiller ve korunma kararına uymaması sebebiyle, 
davacının eski kocası hakkında 16 Ağustos 2010 tarihinde soruşturma başla-
tılmıştır� Bu soruşturmada, davacının eski kocasının kronik paranoid şizofren 
olduğu, daha önceleri de kendisini zehirleyeceğini düşünerek 1981 yılından 
beri davacıya şiddet uyguladığı, davacının bu nedenle boşandığı tespit edilmiş 
ve eski kocanın psikiyatrik tedavi görmesi tavsiye edilmiştir�[84] 7 Ekim 2010 
tarihinde Savcılık, davacının eski kocasının tedavi görmesi için mahkemeye 
müracaat etmiştir� 5 Aralık 2010 tarihinde davacı, yine eski kocası tarafından 
dövülmüş, daha önceden alınan iki korunma kararına ek olarak 16 Aralık 2010 
tarihinde üçüncü bir karar alınmıştır�[85] 4 Ocak 2011 tarihinde, Ocniţa Bölge 
Mahkemesi mesken masuniyetini ihlalden eski kocayı hükümlü bulmuş, ancak 
şizofren olması sebebiyle cezai ehliyeti bulunmayan kocanın zorunlu psikiyatrik 
tedaviye tabi tutulmasına karar vermiştir�[86] 21 Ocak 2011 tarihinde davacı 
polise müracaat ederek ederek, eski kocasının evinden çıkarılarak hastaneye 
götürülmesini istemiş, polis bu işin kendi görev alanına girmediğini, icra dai-
resinin görevi olduğunu belirtmiş, başvuruyu red etmiştir�[87] Davacının eski 
kocası, 24 Ocak 2011 tarihinde hastaneye yatırılabilmiş, şiddet eylemlerine 
kayıtsız kalan polisler hakkında davacının yaptığı suç duyurusunda Ocnita 
Savcılığı takipsizlik kararı vermiştir�[88]

Yapılan başvuru üzerine İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, devlet dışı 
aktörlerce gerçekleştirilen kadına yönelik şiddet eylemlerinin önlenmesi, soruş-
turulması ve cezalandırılması konusunda Taraf devletlerin özen yükümlülüğüne 
ilişkin uluslarası hukuki çerçeveyi Opuz ve Eremia kararlarında belirlediğini,[89] 

[82] Ibid, para�7�
[83] Ibid, para�11�
[84] Ibid, para�14�
[85] Ibid, para�16�
[86] Ibid, para�17�
[87] Ibid, para�19�
[88] Ibid, para�20� 21�
[89] Ibid, para�25�
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dolayısıyla şiddetten korunma noktasında kadınların toplumsal cinsiyete dayalı 
olarak ayrımcılığa tabi tutulmaması gerektiğini hatırlatmıştır�[90]

Mahkeme, davacıya uygulanan şiddetin Moldova Makamlarınca ciddiye 
alınmadığını, davacının tüm müracaatlarında Moldova Makamlarının, dava-
cıdan ya başvurusunu geri çekmesini istediğini ya da davacıyı yeterli delil sun-
mamakla suçladığını tespit etmiştir�[91] Mahkeme ardından, başvuru tarihinde 
72 yaşında olan ve şizofren kocasının uzun süre şiddetine maruz kalan Lidia 
Mudric’in aldığı korunma kararlarının uygulanmasında ve kocasının hastaneye 
yatırılmasında yaşanan gecikmeler nedeniyle, Moldova devletinin Sözleşmenin 
3 üncü maddesi ile kendisine yüklenen pozitif koruma yükümlülüğünü ihlal 
ettiğini belirlemiştir�[92]

Neticede İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Eremia kararındaki gerekçesini 
tekrarlayarak, yaşananların basit bir ihmal olarak nitelendirilemeyeceğini, bu 
durumun kadına karşı şiddeti sürekli bir biçimde destekleyip kadınları toplumsal 
cinsiyete dayalı ayrımcılığa tabi tutan sistematik bir yaklaşımın örneği olduğunu, 
kadına yönelik şiddet olgusuna Moldova Makamlarının gereken hassasiyet ve 
ciddiyetle yaklaşmadığını, bu nedenle Moldova devletinin özen yükümlülüğünü 
yerine getirmediğini, bunun da İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 3’üncü 
ve 14’üncü maddelerine aykırı olduğunu karara bağlamıştır�[93]

Durmaz v Turkey

Özen yükümlülüğünün ihlaline ilişkin olarak Türkiye aleyhine verilen bir 
başka karar Durmaz[94] kararı olup Ümran Durmaz tarafından kızı Gülperi 
O�’nun ölümüyle ilgili soruşturmada gerekli özenin gösterilmediği iddiasıyla 
yapılan başvuru üzerine verilmiştir� Başvuranın kızı Gülperi O�, İzmir’de bulunan 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hemşire olarak çalışmakta ve aynı 
hastanenin eczanesinde çalışan O�O� ile evli bulunmaktadır� O�O Gülperi’yi 18 
Temmuz 2005 tarihinde saat 17�30’da, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 
Acil Servisi’ne götürmüş ve hastanedeki doktor ve hemşirelere eşinin aşırı dozda 
“Prent” ve “Muscoril” adlı ilaçlardan aldığını söylemiştir� Hastane polisi, saat 
18�45’te, O�O�’nun ifadesini almıştır� O�O�, ifadesinde, günün daha erken 

[90] Ibid, para�29�
[91] Ibid, para�35�
[92] Ibid, para�55�
[93] Ibid, para�63�, 64�
[94] Case of Durmaz v. Turkey, (Application no� 3621/07), 13 November 2014, Final, 

13/02/2015�
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saatlerinde eşi Gülperi O� ile aralarında bir tartışma yaşandığını, eşinin kendisine 
saldırması üzerine ona vurduğunu, ardından evden çıktığını, saat 15�00’da eve 
döndüğünü, bir süre sonra da eşinin fenalaştığını ve bunun üzerine onu hasta-
neye getirdiğini beyan etmiştir� Bunun üzerine, doktor ve hemşireler, Gülperi 
O�’nun midesini yıkamışlardır� Nabzı yavaşladığında resüsitasyona başlanmış, 
ancak yanıt alınamamıştır� Gülperi O�, saat 22�10’da hayatını kaybetmiştir�[95]

Cesedi inceleyen doktor ve savcı, kesin ölüm sebebini tespit edememişlerdir� 
O�O�’nun polis tarafından alınan ifadesinde, eşi Gülperi O�’ya vurduğunu 
söylediği anlaşıldığından, ayrıca O�O�’nun Gülperi O�’ya birçok kez şiddet 
uyguladığı Gülperinin babası tarafından beyan edildiğinden, ceset üzerinde 
klasik otopsi yapılması gerektiğine karar verilmiştir� Ertesi gün klasik otopsi 
işlemi gerçekleştirilmiş ve cesetten alınan örnekler incelenmek üzere laboratuara 
gönderilmiştir� Ardından, İzmir Cumhuriyet Savcısı, 19 Aralık 2005 tarihinde, 
otopsi raporunu beklemeksizin Nüfus Müdürlüğüne bir yazı göndererek, 18 
Temmuz 2005 tarihinde aşırı dozda ilaç içmek suretiyle intihar sonucu ölen 
Gülperi O�’nun ölümünün kayda geçirilebileceğini bildirmiştir� Fakat, Adli Tıp 
Kurumu, İzmir Cumhuriyet Savcısı’na gönderdiği 24 Şubat 2006 tarihli yazı-
sında, Gülperi O�’nun vücudunda herhangi bir yabancı maddeye veya “Prent” 
ve “Muscoril” isimli ilaçlardan herhangi birine rastlanmadığını, Gülperi O�’nun 
aşırı dozda ilaç içmek suretiyle intihar ettiği kabul edildiği takdirde, içmiş olduğu 
ilaçların iç organlardan alınan örneklerin analizlerinde tespit edilemeyen türden 
olduğu sonucuna varılması gerektiğini bildirmiştir�[96]

İzmir Cumhuriyet Savcısı, 28 Şubat 2006 tarihinde, soruşturmanın kapa-
tılmasına karar vermiştir� Söz konusu kararda, Cumhuriyet Savcısı, “30 Ocak 
2006 tarihli otopsi raporunda Gülperi O�’nun ilaç zehirlenmesine bağlı akciğer 
komplikasyonu sonucu hayatını kaybettiğinin belirtildiğini” ifade etmiştir� 
Cumhuriyet Savcısı, Gülperi O�’nun, eşiyle yaptığı tartışma nedeniyle intihar 
ettiği kanaatine varmıştır� Gülperi’nin annesi 4 Nisan 2006 tarihinde, Karşı-
yaka Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak, Cumhuriyet Savcısının kararına 
itiraz etmiştir� Cumhuriyet Savcısının tespitinin, Adli Tıp Kurumu tarafından 
düzenlenen iki raporda yer alan tespitlerle bağdaşmadığını ileri sürmüştür� Söz 
konusu itiraz, Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi’nin 11 Temmuz 2006 tarihli 
kararıyla reddedilmiştir�[97]

[95] Ibid, para� 5-12�
[96] Ibid, para� 13-25�
[97] Ibid, para� 26-29�
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Bunun üzerine İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nde Gülperi’nin annesi 
Ümran Durmaz tarafından açılan davada, mahkemenin talebine uygun olarak 
Türk Makamlarınca tekrar yapılan adli tıp incelemesi neticesinde düzenlenen 
iki raporda, “Gülperi O�’nun söz konusu maddelerden herhangi birini alması 
sonucu hayatını kaybetmediği, kesin ölüm sebebinin tespit edilemediği” ifade 
edilmiştir�[98]

Bu veriler ışığında İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Cumhuriyet Savcısı 
ve soruşturmada görevli polis memurlarının, Gülperi’nin ölüm sebebine ilişkin 
araştırmalar sırasında önyargılı davrandıkları kanısında olduğunu belirtmiştir� 
Mahkemeye göre, gerek Cumhuriyet Savcısı gerekse polis, ellerinde bu yönde 
herhangi bir delil olmamasına rağmen, Gülperi O�’nun intihar ettiğini peşinen 
kabul etmiş, henüz soruşturma dahi tamamlanmadan gönderdikleri yazılarda, 
Gülperi O�’nun aşırı dozda ilaç almak suretiyle intihar sonucu hayatını kay-
bettiğini kayıt altına almışlardır�[99]

Mahkeme, Gülperi’nin ölümü ile ilgili soruşturmada görülen söz konusu 
eksikliklerin, Türkiye’de aile içi şiddete ilişkin olarak Opuz davasında tespit 
ettiği eksikliklerle aynı nitelikte olduğuna, Türkiye’de yargıdaki genel ve ayrımcı 
nitelikteki etkisizliğin, aile içi şiddeti teşvik eden bir ortam yarattığına, somut 
davada kanıtlandığı üzere, Cumhuriyet Savcısına atfedilebilecek söz konusu 
ciddi eksikliklerin, yargının, aile içi şiddet iddiaları konusundaki etkisizliğinin 
göstergesi olduğuna hükmetmiştir�[100] Türk Makamlarının, Gülperi O�’nun 
ölüm sebebinin belirlenmesini ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılma-
sını sağlayacak nitelikte etkin bir soruşturma yürütmediğine kanaat getiren 
mahkeme, Sözleşme’nin yaşam hakkının korunmasına ilişkin 2’nci maddesinde 
belirtilen yükümlülüğün usul yönünden ihlal edildiğine ve yargı makamlarının 
şiddet eylemlerini soruşturmada gerekli özeni göstermediğine karar vermiştir�[101]

Jessica Lenahan (Gonzales) et al v United States of America

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin Opuz ve CEDAW Komitesi’nin 
Sahide Goekce[102], Fatma Yıldırım[103] kararları ışığında, Amerikan Devletleri 
İnsan Hakları Komisyonu’nun 2011 yılında Jessica Lenahan Gonzales vakasında 

[98] Ibid, para� 30-33�
[99] Ibid, para� 56�
[100] Ibid, para� 65�
[101] Ibid, para� 67�
[102] Sahide Goekce (deceased) v Austria (5/2005), 6 August 2007, CEDAW/C/39/D/5/2005�
[103] Fatma Yildirim (deceased) v Austria (6/2005), 6 August 2007, CEDAW/C/39/D/6/2005� 
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verdiği karar, yine özen yükümlülüğünün önemini yansıtan ibret verici bir karar-
dır� Jesica Lenahan Gonzales kocasının şiddet eylemleri nedeniyle kocasından 
ayrılır ve kocası hakkında uzaklaştırma tedbiri aldırır� Bu karara rağmen eve 
gelen koca, Jessica’nın yaşları 7, 8 ve 10 olarak değişen 3 kız çocuğunu alarak 
evden uzaklaşır� Jessica’nın polise yaptığı başvurulara polis uzun süre kayıtsız 
kalır� Daha sonra yapılan arama çalışmaları sonucunda eski koca polisle girdiği 
çatışma sonucu öldürülür ve yapılan incelemede 3 çocuğun babaları tarafından 
daha önceden öldürülüp kamyonetin arkasına konduğu tespit edilir� Bu vakada 
Komisyon, bir kez daha özen yükümlülüğünün resmi olarak mevzuatta gerekli 
önlemlerin alınıp alınmadığı ve gerekli sistemin kurulup kurulmadığı ile değil, 
şiddet konusunda kurulan sistemin uygulamada mevcut olup olmadığı ve etkili 
bir biçimde işleyip işlemediği ile ilgili olduğunu ifade etmiştir�[104] Komisyona 
göre, Colorado, Castle Rock polisinin şiddet konusundaki yaklaşımı bir bütün-
lük arz etmemekte, bölük pörçük, düzensiz ve plansız bir yapıya (fragmented, 
uncoordinated and unprepared) sahip bulunmaktadır�[105] Bu nedenle, Komisyon, 
Colorado’da etkili bir koruma sisteminin mevcut olmadığını belirterek, ABD’nin 
özen yükümlülüğünü ihlal ettiğine hükmetmiştir�

SONUÇ

Buraya kadar yapılan tartışmalardan da anlaşılacağı üzere, devletin özel 
alanda meydana gelen hane/aile içi şiddet vakalarına kayıtsız kalması halinde, 
kişilerin sebep olduğu bu eylem, devlet tarafından meşrulaştırılan veya mazur 
görülen bir eyleme dönüşmekte, dolayısıyla devletin sorumluğunu gerektiren 
bir hal almaktadır� Aynı durum, devletin kadına karşı işlenen şiddetle mücadele 
konusunda gösterdiği siyasi irade ve kararlılığın pratiğe dönüştürülemediği, 
siyasi iradedeki kararlılığın kamu gücünü kullanan kamu görevlileri tarafından 
desteklenmediği hallerde de söz konusudur� Her iki durumda da, devlet, “dev-
let dışı aktörlerin” neden olduğu bu eylemlere karşı müsamahalı davrandığı, 
bu eylemleri meşrulaştırdığı ve özen yükümlülüğünü yerine getirmediği için 
sorumludur�

Özen yükümlülüğü standardı her şeyden önce kamusal/özel alan ayrımına 
karşı çıkması sebebiyle, kadına karşı şiddetin temelinde yatan ve ataerkil kül-
türden beslenen normlara karşı mücadeleyi kolaylaştıran bir niteliğe sahip 

[104] Jessica Lenahan (Gonzales) et al. v United States of America, Case No�12�626, Report 
No� 80/11, July 21, 2011, para� 212� Inter- American Commission on Human Rights 
(Amerikan Devletleri İnsan Hakları Komisyonu) 

[105] Ibid, para� 150�
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bulunmaktadır�[106] Ancak bu makalede incelenen[107], uluslararası mahkeme-
ler tarafından verilen kararlar ile uluslararası sözleşmelere göre oluşturulan 
CEDAW Komitesi ve Amerikan Devletleri İnsan Hakları Komisyonu gibi 
kuruluşların yarı-yargısal (quasi-judicial) kararlarından da anlaşıldığı üzere, 
devletler özellikle şiddeti önleme konusunda özen yükümlülüğünden kaynakla-
nan sorumluluklarını gereği gibi yerine getirmemektedirler� Şiddet eylemlerini 
soruşturma konusunda ise fiili uygulamalar ile failin temel hak ve özgürlüklerden 
yararlanma ve adil yargılanma hakkının, mağdurun yaşama, fiziksel ve ruhsal 
bütünlüğünün korunması hakkına üstün gelmesine, bunun yerine geçmesine 
izin vermektedirler�

Devletin özen yükümlülüğünden kaynaklanan zararı tazmin etme ve şiddet 
mağdurları için yeterli kaynağı ayırması konusunda ise ulaşılabilir oldukça az 
veri bulunduğu bildirilmektedir�[108]

Özen yükümlülüğü bağlamında, her bir kadının insan haklarından ve temel 
hak ve hürriyetlerden erkeklerle eşit bir biçimde yararlanması prensibinin hayata 
geçirilebilmesi için, şiddetle mücadele amacıyla kurulan sistemin bütüncül, 
sistematik ve sürdürülebilir olması ve ayrıca uygulamada etkili bir biçimde 
işlemesi zorunludur� Bu amaçla, tüm toplumun, toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi konusunda bir dönüşüm sürecine tabi 
tutulması, şiddete neden olan ve ataerkil kültürden beslenen yaygın düşünce 
kalıplarına ve geleneklere karşı çıkılması gerekir�

[106] Julie GOLDSCHEID & Debra J, LIEBOWITZ, “Due Diligence and Gender Violence: 
Parsing its Power and its Perils”, 48 (2), Cornell International Law Journal, 2015, ss�301-
345, ss�306, 309�

[107] Bu makalede incelenmeyen yargı kararları ve yarı yargısal komisyon kararları için Bkz� 
GOLDSCHEID & LIEBOWITZ, 2015�

[108] ERTÜRK, 2015, s�106; MANJOO, 2013�
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ÖZ

Anayasa Mahkemesi’nin inceleme konumuzla ilgili vermiş olduğu kararlarına 
bakıldığında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı yoluna başvurulma-
sının, bireysel başvuru öncesinde tüketilmesi gereken bir yol (olağan kanun 
yolu) olarak kabul edilmediğini ve bu yola gidilmesinin bireysel başvuru süresi 
üzerinde herhangi bir etkisinin olmayacağının belirtildiği görülmektedir� Çalış-
mamızda, Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlardan hareketle, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazının, bireysel başvurularda tüketilmesi gereken 
bir yol olup olmadığıyla ilgili tespit ve değerlendirmelerde bulunulacaktır� Aynı 
zamanda bireysel başvuru, kanun yolları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
itiraz yetkisi kavramları üzerinde de konumuzun sınırlarını aşmamak kaydıyla 
açıklamalarda bulunulacak, yeri geldikçe Alman doktrininden ve yargı karar-
larından da istifade edilecektir�

Anahtar Kelimeler: Anayasa Mahkemesi, İdari Ret Kararı, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın İtirazı, Bireysel Başvuru, Kanun Yolu�
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EFFECTS AND RESULTS OF THE POWER OF 
OBJECTION OF THE CHIEF PUBLIC PROSECUTOR 
OF THE COURT OF CASSATION ON INDIVIDUAL 

APPLICATIONS TO CONSTITUTIONAL COURT

ABSTRACT

When the decisions given by Constitutional Court about our subject examined, 
it can be seen that “Objection of the Chief Prosecutor of the Court of Cas-
sation” can not be considered as a remedy needs to be used before individual 
application (ordinary legal remedy) and it is stated that, usage of this remedy 
doesn’t have any effect on time for individual application� In our study, obser-
vations and evaluations will be made related to whether “Objection of the 
Chief Prosecutor of the Court of Cassation” should be considered as a remedy 
to be used at individual applications or not, with reference to decisions given 
by Constitutional Court� Also the terms, “individual application”, “legal rem-
edies”, “the Power of Objection of the Chief Public Prosecutor of the Court 
of Cassation” will be explained limitedly by our subject and will be referred to 
German doctrine and court decisions when appropriate�

Keywords: The Constitutional Court, Decision of Administrative Rejection, 
Objection of the Chief Prosecutor of the Court of Cassation, Individual Appli-
cation, Legal Remedy�
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I. Anayasa Mahkemesi’nin Konuyla İlgili Görüşü

Aşağıda, Anayasa Mahkemesi’nin konumuzla ilgili vermiş olduğu idari 
ret kararlarının[1] hemen hepsinin gerekçesinde atıfta bulunulan karara (Baş-
vuru No:2013/2001, Karar Tarihi:16�05�2013) yer verilecektir� Anayasa 
Mahkemesi’nin daha sonraki tarihlerde vermiş olduğu kararların[2] hepsinde[3] 
aynı gerekçelere yer verildiğinden dolayı bu kararın emsal karar niteliğinde 
olduğunu ifade edebiliriz�

“1. Başvurucu, kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs, 10/7/1953 tarihli 
ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a 
aykırılık suçlarından yargılandığı Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
mahkûmiyet kararının, savunma haklarının sınırlanması nedeniyle anayasal 
haklarını ihlal ettiğini ileri sürmüştür.

...

4. Başvuru dilekçesindeki ilgili olaylar özetle şöyledir:

5. Başvurucu hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 27/5/2010 tarih 
ve E.2010/56288 sayılı iddianamesi ile kasten öldürme, kasten öldürmeye teşebbüs 
ve ruhsatsız silah taşıma suçlarından kamu davası açılmıştır.

6. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi 13/10/2011 tarih ve E.2010/214, 
K.2011/294 sayılı kararı ile başvurucunun atılı suçlardan mahkûmiyetine karar 
vermiştir.

7. Temyiz talebi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 5/12/2012 tarih ve 
E.2012/1242, K.2012/9080 sayılı ilâmı ile onanan karar aynı tarihte kesinleşmiştir.

[1] Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde yayımladığı istatistiki veriler incelendiğinde, 23 
Eylül 2012 ile 10 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılan toplam bireysel başvuru sayısının 
38067 olduğu; karara bağlanan başvuru sayısının 19529 olduğu, bu kararlardan 5313 
tanesinin idari ret kararı olduğu görülmektedir� (Kaynak: www�anayasa�gov�tr� Erişim 
Tarihi: 17�01�2016)� Bu açıdan bakıldığında, karara bağlanan her dört dosyadan nerdeyse 
bir tanesinin idari ret kararı olduğu görülmektedir� 

[2] Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 66� maddesine göre, başvurunun süresinde yapılmadığı 
durumlarda Komisyonlar Başraportörü tarafından başvurunun reddine karar verilir� Bu 
karara karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Komisyona itiraz edilebilir; itiraz 
üzerine Komisyonun verdiği kararlar kesindir� Uygulamada, Komisyonlar Başraportörü 
tarafından verilen başvurunun reddi kararı “idari ret kararı” olarak adlandırılmaktadır� 

[3] Anayasa Mahkemesi’nin konuyla ilgili ulaşabildiğimiz kararlarından bazıları şunlardır: 
18�12�2014 T�, 2014/16791 Sayılı idari ret kararı; 20�09�2013 T�, 2013/5039 Sayılı idari 
ret kararı; 24�07�2013 T�, 2013/5495 Sayılı idari ret kararı; 08�07�2013 T�, 2013/4519 
Sayılı idari ret kararı; Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm, Rafet Ünal Başvurusu, Başvuru 
No: 2013/1610, Karar Tarihi: 13�06�2013�
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8. Başvurucu, 24/12/2012 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, 
4/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 308. maddesi uya-
rınca itiraz yoluna başvurulması için müracaatta bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığı 24/1/2013 tarih ve KD.2012/42061 sayılı kararı ile itirazı gerektirecek 
hukuki ve fiili durumun olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar vermiştir.

...

14. Bireysel başvurunun kabul edilebilirlik şartlarından biri başvuru süresidir. 
Süre, başvurunun her aşamasında dikkate alınması gereken bir usul hükmüdür.

15. Bireysel başvuruların, 6216 sayılı Kanun’un 47. maddesinin (5) numaralı 
fıkrası ile İçtüzük’ün 64. maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca, başvuru yolla-
rının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngörülmemiş ise ihlalin öğrenildiği tarihten 
itibaren otuz gün içinde Anayasa Mahkemesine doğrudan veya diğer mahkemeler 
yahut yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılması gerekmektedir.

16. Her ne kadar İçtüzük’ün anılan maddesinde bireysel başvuru süresinin 
başlangıcına ilişkin olarak “başvuru yollarının tüketildiği” tarihten söz edilmekte 
ise de, bu ibarenin nihai kararın başvurucuya tebliğ edildiği ya da bu kararın baş-
vurucunun erişimine açıldığı tarih olarak anlaşılması gerekir. Aksine bir yorumla 
nihai kararın tarihinin esas alınması, başvurucunun ya bu kararı öğrendiği tarih-
ten itibaren 30 günlük süre geçmiş olacağından başvuru hakkı engellenerek hiç 
başvuru yapamaması ya da başvuru için az bir süre kalması nedeniyle bu hakkın 
kullanımının sınırlandırılması sonucunu doğuracaktır.

17. Başvuru konusu Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 13/10/2011 tarih 
ve E.2010/214, K.2011/294 sayılı kararı, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 5/12/2012 
tarih ve E.2012/1242, K.2012/9080 sayılı ilâmı ile onanmıştır. Başvurucu, 
24/12/2012 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 5271 sayılı Kanun’un 
308. maddesi uyarınca onama kararı aleyhine itiraz yoluna başvurulması için talepte 
bulunmuş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 24/1/2013 tarih ve KD.2012/42061 
sayılı kararı ile talebin reddine karar vermiş ve karar başvurucuya 25/2/2013 
tarihinde tebliğ edilmiştir.

18. Ceza yargılamasında tüketilmesi gereken son başvuru yolu temyiz aşaması 
olup, temyiz incelemesinden geçen kararlara karşı itiraz yolu, 5271 sayılı Kanun’un 
308. maddesi gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısına tanınmıştır. Dolayısıyla 
başvurucunun itiraz yoluna gidilmesi istemi, sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cısının takdirini harekete geçirmeye yönelik bir taleptir. Bu kapsamda yapılan 
başvurular bireysel başvuru öncesinde tüketilmesi gereken bir yol olarak kabul 
edilmediğinden, bu yola gidilmesinin bireysel başvuru süresi üzerinde herhangi 
bir etkisi olmayacaktır.



Yrd. Doç. Dr. Uğur ERSOY

1292016/2 Ankara Barosu Dergisi

H
A

K
E

M
L

İ

19. Somut olayda başvuru yolları 5/12/2012 tarihinde Yargıtay 1. Ceza Dairesi-
nin Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesinin kararını onaması ile birlikte tüketilmiştir. 
Dosya kapsamından bu kararın başvurucuya tebliğ tarihi anlaşılmamakla birlikte, 
başvurucunun en geç Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz istemiyle başvuru 
yaptığı 24/12/2012 tarihinde nihai karardan haberdar olduğunun kabul edilmesi 
gerektiği açıktır. Bu durumda söz konusu karara karşı Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvurunun en son 23/1/2013 tarihine kadar yapılmış olması gerekirken, 
11/3/2013 tarihinde yapılmış olması nedeniyle başvuruda süre aşımının bulunduğu 
sonucuna varılmıştır.

20. Açıklanan nedenlerle, başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren 
otuz gün içinde yapılmayan bireysel başvurunun diğer kabul edilebilirlik şartları 
yönünden incelenmeksizin “süre aşımı” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar 
verilmesi gerekir.

Başvurunun, “süre aşımı” nedeniyle kabul edilemez olduğuna, yargılama 
giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına, 16/5/2013 tarihinde oy birliğiyle 
karar verildi.”

II. Anayasa Mahkemesi’nin Konuyla İlgili Görüşünün Analizi

Çalışmamızda, yukarıda bahsettiğimiz Anayasa Mahkemesi’nin emsal nite-
liğindeki kararı, anayasa hukuku ve ağırlıklı olarak ceza muhakemesi hukuku 
bakımından incelenecektir� Bunun için öncelikle karardaki olay üzerinde 
durulup, çözümü gereken hukuksal sorunun ne olduğu saptanacak, daha 
sonra ise Anayasa Mahkemesi’nin olayı çözüm şekli değerlendirilecektir� Bir 
sonraki başlık altında ise bireysel başvuru kurumu, kanun yolları ve Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisi hakkında genel açıklamalar yapılarak 
konuyla ilgili görüş ve önerilerimiz ortaya konacaktır�

A. Ceza Muhakemesi Hukuku Bakımından Söz Konusu Kararın Analizi

- Başvurucu[4] hakkında açılan kamu davası neticesinde, başvurucunun 
üzerine atılı suçlardan mahkumiyetine karar verilmiştir�

- Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1� Ceza Dairesi, 
mahkeme kararının 05�12�2012 tarihinde onanmasına karar vermiştir�

[4] Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunan kişi ya da kişilere “başvurucu” 
denilmektedir� 
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- Başvurucu, 24�12�2012 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 
müracaat ederek CMK m�308 uyarınca itiraz yoluna başvurulması için müra-
caatta bulunmuştur�

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 24�01�2013 tarihli kararı ile itirazı 
gerektirecek hukuki ve fiili durumun olmadığı gerekçesiyle talebin reddine 
karar vermiş ve bu karar başvurucuya 25�02�2013 tarihinde tebliğ edilmiştir�

- Başvurucu, hakkında verilen mahkumiyet kararında, anayasal hakla-
rının ihlal edildiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda 
bulunmuştur�

- Anayasa Mahkemesi somut olayda, başvuru yollarının 05�12�2012 tari-
hinde Yargıtay 1� Ceza Dairesi’nin ilk derece mahkemesinin mahkumiyet 
kararını onaması ile birlikte tüketildiğini, her ne kadar dosya kapsamında bu 
kararın başvurucuya tebliğ edildiği tarih anlaşılamasa da, başvurucunun en geç 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz istemiyle başvuru yaptığı 24�12�2012 
tarihinde karardan haberdar olduğunun kabul edilmesi gerektiğini, bu durumda 
söz konusu karara karşı Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvurunun en son 
23�01�2013 tarihine kadar yapılmış olması gerekirken, 11�03�2013 tarihinde 
yapılmış olması nedeniyle başvuruda süre aşımının bulunduğu ve bu nedenle 
başvurunun kabul edilemez olduğu sonucuna varmıştır�

B. Çözümü Gereken Hukuksal Sorun

Söz konusu karar bakımından çözüme kavuşturulması gereken ilk hukuksal 
sorun, bireysel başvuruda aranan tüketilmesi gereken yoldan ne anlaşılması 
gerektiği noktasında toplanmaktadır� Bu bağlamda, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına itiraz yoluna gidilmesi için yapılan başvurunun, bireysel başvuru 
öncesinde tüketilmesi gereken bir kanun yolu olarak kabul edilip edilmeyeceği 
de çözülmesi gereken bir diğer hukuksal sorun olarak karşımıza çıkmaktadır�

C. Anayasa Mahkemesi’nin Olayı Çözüm Şekli

Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararda, ceza yargılamasında tüketilmesi 
gereken son başvuru yolunun temyiz olduğunu, temyiz incelemesinden geçen 
kararlara karşı gidilen Başsavcı’nın itirazı yolunun, CMK’nın 308� maddesi gere-
ğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na tanındığını, dolayısıyla başvurucunun 
itiraz yoluna gidilmesi isteminin, sadece Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
takdirini harekete geçirmeye yönelik bir talep olduğunu, bu kapsamda yapılan 
başvuruların, bireysel başvuru öncesinde tüketilmesi gereken bir yol olarak 
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kabul edilmediğini ve dolayısıyla bu yola gidilmesinin bireysel başvuru süresi 
üzerinde herhangi bir erteleyici etkisi olmayacağına hükmetmiştir[5]�

III. Bireysel Başvuru, Kanun Yolları ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
İtiraz Yetkisine Genel Bir Bakış

A. Bireysel Başvuru Kurumuyla İlgili Genel Açıklamalar

12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylaması sonucunda[6], 1982 
Anayasası’nda, Anayasa Mahkemesi ile ilgili önemli değişiklikler yapılmış ve 
1960’lı yıllardan beri ülkemizde tartışılan bireysel başvuru hakkı Anayasa’ya 
girmiştir[7]�

Anayasa yargısının, temel hakları korumada ulaştığı gelişmişlik seviyesinin 
günümüzdeki son basamağını bireysel başvuru kurumunun teşkil ettiği ifade 
edilmektedir[8]�

Devletin temel amaçlarından birisi, temel hak ve özgürlükleri, sosyal hukuk 
devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik 
ve sosyal engelleri ortadan kaldırmak olduğuna göre, bu özgürlüklerin en başta 
kamu gücü tarafından ihlal edilmesini önlemenin, temel hak ve özgürlük 
ihlallerini ortadan kaldırmanın veya bu ihlalleri yaptırıma bağlamanın, insan 

[5] Anayasa Mahkemesi ile benzer görüşteki yazarlar için bkz� Turan, Hüseyin, “Ceza 
Mahkemelerince Verilen Kararlar Bakımından Bireysel Başvuruda Başvuru Süresi”, TAAD, 
Yıl:5, Sayı:17, Nisan 2014, s�128-131; Tutal, Erhan, “Bireysel Başvurunun İşlev ve Niteliği 
İle Başvuru Yollarının Tüketilmesi Zorunluluğu”, Haşim Kılıç’a Armağan, Cilt: II, Ankara 
2015, s�1799� Turabi, Selami, “Bireysel Başvuruda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı İtirazı”, 
Akademik Teklif, Sayı:1, Temmuz 2013, s�116� Yazara göre, Başsavcılığın 30 günlük yasal 
süre içerisinde yaptığı itiraz, kesinleşmeyi önlemektedir� Buna göre, Başsavcılığın 30 gün 
içerisinde yaptığı itirazlar etkili bir kanun yolu olarak kabul edilmeli ve itiraz yoluna 
başvurulması halinde, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmadan önce tüketilmesi beklenmelidir� 
Bkz� aynı eser, s�118-119� Turabi tarafından savunulan bu görüşe çalışmamızda ayrıntılarıyla 
açıklayacağımız sebeplerden ötürü katılmamaktayız� 

[6] 07�05�2010 Tarih ve 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın Bazı Maddeleri 
Hakkında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun� 5982 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa 
değişikliği, 12�09�2010 tarihinde halkoyuna sunularak kabul edilmiş, buna ilişkin 
22�09�2010 tarihli ve 846 sayılı Yüksek Seçim Kurulu kararı, 23�09�2010 Tarih ve 27708 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır� 

[7] Turabi, Selami, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Rehberi, Ankara 2013, s�13�
[8] Kılınç, Bahadır, “Karşılaştırmalı Anayasa Yargısında Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) 

Kurumu ve Türkiye Açısından Uygulanabilirliği”, Anayasa Yargısı, Cilt:25, Yıl:2008, s�20�
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haklarına saygılı bir hukuk devletinin temel amaç ve görevlerinden birisi olduğu 
kabul edilmektedir[9]�

Anayasa Mahkemesi’nin görev ve yetkilerini düzenleyen 148� maddede 
yapılan değişiklik sonucunda, Anayasa Mahkemesi’nin, bireysel başvuruları da 
karara bağlayacağı hükme bağlanmıştır (Anayasa m�148/1)� Bireysel başvuru-
dan ne anlaşılması gerektiğine ise 148� maddenin 3�, 4� ve 5� fıkralarında yer 
verilmiştir� 148� maddenin 3� fıkrası şu şekildedir:

“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. Başvuruda 
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.”�

148� maddenin 4� fıkrasında,

“Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme 
yapılamaz.”[10]

denildikten sonra 5� fıkrada

“Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

denilmiştir�

2010 yılındaki Anayasa değişikliğinden sonra, bireysel başvurunun hayata 
geçirilmesi amacıyla 2011 yılında Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama 

[9] Aydın, Öykü Didem, “Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa 
Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt:15, 
Sayı:4, Yıl:2011, s�122; Mellinghof, Rudolf, “Federal Almanya Cumhuriyeti’nde Anayasa 
Şikayeti”, Anayasa Yargısı, Cilt:26, Yıl:2009, s�33 (Mellinghof ’a göre, bireysel başvuru, 
yalnızca sübjektif temel hakların korunmasına değil, aynı zamanda objektif anayasa 
hukukunun korunmasına da hizmet etmektedir�); Hassemer, Winfried, “Anayasa Şikayeti 
ve Buna İlişkin Sorunlar (Almanya’da Temel Hak Şikayeti Hakkında Rapor)”, Anayasa 
Yargısı, Cilt:21, Yıl:2004, s�1� 

[10] Bu maddenin eleştirisi için bkz� Göztepe, Ece, “Türkiye’de Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru Hakkının (Anayasa Şikayeti) 6216 Sayılı Kanun Kapsamında Değerlendirilmesi”, 
TBBD, Yıl:2011, Sayı:95, s�23�
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Usulleri Hakkında Kanun[11] ile Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü[12] kabul edilmiş 
ve bu metinlerde bireysel başvuruyla ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmiştir�

Anayasa’da güvence altına alınmış bulunan temel hak ve özgürlüklerden, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin ihlal[13] edil-
diğini iddia eden herkes, bireysel başvuru hakkına sahip olmaktadır� Başka bir 
ifadeyle, bir hakkın ihlal edildiği iddiasıyla bireysel başvuru yoluna gidilebil-
mesi için, söz konusu hakkın hem Anayasa’da hem de Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nde (taraf olduğumuz protokoller dahil) yer alan haklardan birisi 
olması gerekmektedir[14]�

Bireysel başvuru konusunda hatırı sayılır bir geçmişe sahip olan Almanya’da, 
Alman Federal Anayasa Mahkemesi’ne (Bundesverfassungsgericht) anayasa 
şikayeti (Verfassungsbeschwerde) adı altında 1951-2005 yılları arasında yapılan 
157�233 başvurudan 151�424’ünün anayasa şikayeti olduğuna ve bu şika-
yetlerden yalnız 3�699’unun kabul edildiğine işaret edilmekte ve bu açıdan 
bakıldığında, anayasa şikayetinde başarı şansının Almanya’da %2,5 gibi düşük 
bir oran olduğu ifade edilmektedir[15]�

[11] 30�03�2011 Tarih ve 6216 sayılı Kanun, R�G� Tarih-Sayı:03�04�2011-27894� 6216 sayılı 
Kanun’un 76� maddesine göre, bu Kanun’un bireysel başvuruyu düzenleyen 45 ila 51� 
maddelerinin 23�09�2012 tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmış olduğundan, 
23�09�2012 tarihinden önce gerçekleşen hak ihlalleri için yapılacak bireysel başvuru 
iddialarının Anayasa Mahkemesi’nce incelenmesi imkanı ortadan kaldırılmıştır� Anayasa 
Mahkemesi de bu doğrultuda kararlar vermektedir� 

[12] R�G� Tarih-Sayı:12�07�2012-28351� Göztepe, kanunla düzenlenmesi gereken pek çok 
meselenin İçtüzük düzenlemesine bırakılmış olmasını eleştirmektedir� Bkz� Göztepe, 
Anayasa Şikayeti, s�23�

[13] İhlal kavramı ile anlatılmak istenen, bir temel hak ve özgürlüğün koruma alanına yapılan 
hukuka aykırı müdahaledir� Bu müdahale, bir işlem, eylem ya da ihmal biçiminde 
ortaya çıkabilir� Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu bir kararda ifade 
ettiği üzere, bireyin, güvence altına alınan temel hak ve özgürlüğünün koruma alanına 
giren ihmali veya icrai bir davranışta bulunması kamu gücü tarafından önemli ölçüde 
zorlaştırılıyor veya olanaksız kılınıyorsa ve kamu gücünün bu zorlaştırması veya olanaksız 
kılması bir hukuka uygunluk sebebine dayanmıyorsa ortada bir ihlal vardır� Bkz� Aydın, 
Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, s�134-135�

[14] Turabi, Bireysel Başvuru Rehberi, s�13�
[15] Aydın, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, s�166; Mellinghof, Anayasa Şikayeti, 

s�44; Hassemer, Anayasa Şikayeti, s�1� Başka ülkelerdeki bireysel başvurulara ilişkin 
istatistikler için bkz� Kılınç, Bireysel Başvuru, s�41-42 ve s�55-59� Türkiye’de ise, 23 Eylül 
2012 ile 10 Nisan 2015 tarihleri arasında yapılan bireysel başvurular neticesinde verilen 
ihlal kararlarının, tüm kararların yalnızca %1,4’ünü oluşturduğu ifade edilmektedir� 
Başka bir ifadeyle, her yüz dosyadan yalnızca 1,4’ü ihlal kararıyla sonuçlanmıştır� Bkz� 
Gülener, Serdar, Üçüncü Yılında Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Yolu, Analiz, 
Kasım 2015, Sayı:142, s�13�
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B. Bireysel Başvuru Kurumunun Hukuki Niteliği

Doktrinde, bireysel başvuru kurumunun hukuki niteliğiyle ilgili ağırlıklı 
olarak iki görüş savunulmaktadır: İlk görüşteki yazarlar bireysel başvuru kuru-
munun hukuki niteliğini olağanüstü kanun yolu olarak kabul etmektedirler[16]� 
Buna karşılık ikinci görüşteki yazarlar tarafından bu kurumun hukuki niteliği 

[16] Mellinghof, Anayasa Şikayeti, s�33; Turan, Bireysel Başvuruda Başvuru Süresi, s�115; 
Kılınç, Bireysel Başvuru, s�25; Erdinç, Bireysel Başvuru Hakkı, s�116-118 (Ancak yazar, 
bu yolu, sui generis bir başvuru yolu olarak gördüğünü de sözlerine eklemektedir�); 
Algan, Bülent, “Bireysel Başvurularda ‘Açıkça Dayanaktan Yoksunluk’ Kriterinin Anayasa 
Mahkemesi Tarafından Yorumu ve Uygulanması”, AÜHFD, Cilt:63, Sayı:2, Yıl:2014, 
s�262; Tögel, Akif, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolu’nun Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne Yapılan Başvurulara Etkisi”, Akademik Teklif, Sayı:1, Temmuz 
2013, s�63�
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olağanüstü hukuki çare olarak nitelendirilmektedir[17] [18]� Ayrıca bireysel baş-

[17] Benda, Ernst/Klein, Eckart/Klein, Oliver, Verfassungsprozessrecht, 3�Auflage, 
München 2012, s�187; Rensen, Hartmut/Brink, Stefan, Linien der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts– Erörtert von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, Göttingen 
2009, s�37-39; Jahn, Matthias/Krehl, Christoph/Löffelmann, Markus/Güntge, Georg-
Friedrich, Die Verfassungsbeschwerde in Strafsachen, Grafrath 2011, s�15; Sabuncu, M� 
Yavuz/Esen-Arnwine, Selin, “Türkiye’de Bireysel Başvuru Yolu”, Anayasa Yargısı Dergisi, 
Cilt: 21, Yıl: 2004, http://www�anayasa�gov�tr/files/pdf/ anayasa_yargisi/anyarg21/tbby�
pdf (Erişim Tarihi: 05�11�2015); Kaplan, Recep, “Bireysel Başvuruda Gerilimli Bir Alan: 
Başvuru Yollarının Tüketilmesi”, in: Haşim Kılıç’a Armağan, Cilt: II, Ankara 2015, s�1516; 
Aydın, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, s�125� Buna karşılık Aydın, çalışmasının 
başka bir yerinde bireysel başvuruyu, “olağandışı/olağanüstü bir kanun/yargı yolu” olarak 
nitelendirmektedir� Bkz� aynı eser, s�158, s�162� Almanya’da, bireysel başvuru kurumu, 
temel hakların ihlalini önlemede en son hukuki çare olarak kabul edilmektedir� Temel 
haklara ilişkin ihlal iddiaları başka hukuki yollara başvurulması suretiyle giderilebilecek ise 
bireysel başvuru yoluna gidilemez� Başka bir ifadeyle, temel hak ve özgürlüklerin ihlaline 
ilişkin iddiaların Anayasa Mahkemesi’ne gelmeden önce çözülmesi gerekmektedir� Ancak, 
olağan kanun yollarında yapılan denetime rağmen, temel hak ve özgürlüklerin çiğnendiği 
iddiası karşılanamamış ise gerekli şartları taşıyan başvuruların Anayasa Mahkemesi önüne 
getirilmesi kabul edilmektedir� Yani, Anayasa Mahkemesi’nin yaptığı bireysel başvuru 
denetimi, ikincil nitelikte (Subsidiarität) bir denetimdir� Bkz� Kılınç, Bireysel Başvuru, 
s�25� Hassemer, Anayasa Şikayeti, s�5 (Her ne kadar bu makalenin Türkçe çevirisinde 
“olağandışı kanun yolu” ifadesi kullanılmışsa da, makalenin Almanca orijinal metninde 
“olağanüstü hukuki çare” ifadesi kullanılmıştır�)� “...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 
özel bağlamda (ikincillik ilkesi) Sözleşmede korunan haklara saygıyı güvence altına almak 
görevinin ilk olarak ve her şeyden önce Mahkemeden çok Sözleşmeci Devletlere ait olduğu 
anlamına gelir. Mahkeme, yalnızca yerel otoritelerin bu görevi yerine getirmekte başarısız 
olmaları halinde müdahale edilebilir ve etmelidir.” (19 Şubat 2010 tarihli İnterlaken 
Bildirisi’nde vurgulanan ikincillik ilkesinin ne anlama geldiği bir AİHM belgesinde 
böyle tanımlanmıştır� Akt� Algan, Açıkça Dayanaktan Yoksunluk, s�259�)� Hassemer, 
Anayasa Şikayeti, s�1, 5 (Yazar, bireysel başvuru kurumunu daha ziyade olağanüstü bir 
hukuki çare olarak nitelendirmektedir�)� Duysak-Fidan, Seda, Anayasa Yargısında Bireysel 
Başvuru Yolu ve Türkiye’de Gelişimi, Ankara 2013 (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi), 
s�42-43 (Yazar bireysel başvuruyu, anayasal bir yargı yolu olarak nitelendirmekte, temel 
hak ve özgürlüklerin ulusal düzlemde korunması amacıyla başvurulabilecek istisnai ve 
ikincil nitelikte son hukuki çare olarak görmektedir�); Aliyev, Cabir, Anayasa Şikayeti, 
İstanbul 2010, s�21 (Yazara göre, bireysel başvurunun olağandışı hukuki çare olma özelliği, 
olağan yargı dışında kalmasını ifade etmektedir� Bununla beraber, bireysel başvurunun 
da olağan yargı içerisindeki olağanüstü kanun yoluna benzer olan özellikleri vardır� Bkz� 
aynı eser, s�23� Bununla birlikte Aliyev, çalışmasının bir başka yerinde bu kurumun 
hukuki niteliğini sui generis bir hukuki yol olarak nitelendirmektedir� Bkz� aynı eser, 
s�27)� Deynekli’ye göre, bireysel başvuru bir kanun yolu değildir� Zira, kanun yolunda 
bulunması gereken aktarıcı ve erteleyici etki bireysel başvuruda bulunmamaktadır� Yazara 
göre Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru, olağanüstü bir hukuki çaredir� Bkz� Deynekli, 
Adnan, “Yargıtay’ın Anayasa Şikayetine Bakışı”, HUKAB Sempozyum Serisi 1, Ankara 
2011, (Ed�:Musa Sağlam), s�81; aynı yönde görüş için bkz� Gerçeker, Hasan, Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru (Anayasa Şikayeti) Konulu Uluslararası Sempozyum Açılış 
Konuşması, HUKAB Sempozyum Serisi 1, Ankara 2011, (Ed�:Musa Sağlam), s�31�

[18] Alman Federal Anayasa Mahkemesi’ne göre anayasa şikayeti (bireysel başvuru), adli ve idari 
yargı organları tarafından verilen kararlara karşı tanınmış ilave bir hukuki çare (zusätzlicher 



Anayasa Mahkemesine Yapılacak Bireysel Başvurularda  
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisinin Etkileri ve Sonuçları

136 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

H
A

K
E

M
L

İ

vurunun, iptal davası ve itiraz yolu gibi bir “dava” olduğu da doktrinde ifade 
edilmektedir[19]�

Gerek bireysel başvuru kurumunun hukuki niteliğinin doğru bir şekilde 
anlaşılabilmesi gerek aşağıda yapacağımız açıklamalara temel teşkil etmesi 
sebebiyle genel olarak kanun yolu ve hukuki çare kavramlarından ne anlaşılması 
gerektiğiyle ilgili kısa bir açıklamada bulunmak istiyoruz�

Genel anlamıyla kanun yolu veya daha geniş bir ifadeyle hukuki çare, davanın 
taraflarına tanınan hukuksal bir yol olup, bununla yanlış olan veya yanlış olduğu 
ileri sürülen kararların yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi sağlanmaktadır[20]�

Hukuki çareler, yargı organlarınca verilen kararlara karşı başvurulan yolla-
rın bütününü ifade etmek için kullanılırken, kanun yolu ile kanun yolu dışı 
hukuki çareler ise hukuki çarelerin alt başlıklarını ifade etmektedirler� Başka 

Rechtsbehelf ) değildir� Bu kurum, vatandaşlara, temel hakların ve bunlarla aynı değerdeki 
hakların dava yoluyla korunması için kabul edilmiş özel bir hukuki koruma vasıtasıdır 
(besonderes Rechtsschutzmittel)� Karar için bkz� BVerfGE 1, 4� Buna karşılık Alman Federal 
Anayasa Mahkemesi başka bir kararında, bu kurumun niteliğini, olağanüstü bir hukuki 
çare (außerordentlicher Rechtsbehelf ) olarak değerlendirmiş ve bu olağanüstü hukuki 
çare vasıtasıyla bireylerin, temel haklarına kamu gücü vasıtasıyla yapılacak müdahalelere 
karşı koyabileceklerini ifade etmiştir (BVerfGE 18, 315 (325)� Akt� Mendes, Gilmar 
Ferreira, Die abstrakte Normenkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht und vor dem 
brasilianischen Supremo Tribunal Federal, Berlin 1991, s�29� Alman Federal Anayasa 
Mahkemesi’nin benzer yöndeki bir kararında da, anayasa şikayeti (bireysel başvuru) 
kurumunun, olağanüstü bir hukuki çare olarak nitelendirildiğini görmekteyiz� Karar 
için bkz� BVerfGE 107, 395 (413)� Akt� Benda/Kleint/Klein, Verfassungsprozessrecht, 
s�186 dn�41� Buna karşılık Alman doktrininde, bu kurumun hukuki niteliğinin, ilave 
bir kanun yolu değil, bilakis özel bir hukuki çare (ein besonderer Rechtsbehelf ) olduğu 
da ifade edilmektedir� Zira anayasa şikayetinde ne erteleyici etkinin ne de geciktirme 
etkisinin olduğu ifade edilmektedir� Bkz� Rosenberg, Leo/Schwab, Karl Heinz/Gottwald, 
Peter, Zivilprozessrecht, 17�Auflage, München 2010, §17 Rn�13� Stein/Jonas’a göre de, 
Alman Federal Anayasa Mahkemesi’nin müstakar içtihatlarının aksine anayasa şikayetinin 
kanun yolu olarak kabul edilmesi mümkün değildir� Bkz� Stein, Friedrich/Jonas, Martin, 
Kommentar zur Zivilprozessordnung, 22�Auflage, Band 6, §§511-703d, Tübingen 2013, 
vor §511 Rn�2�

[19] Aliyev, Anayasa Şikayeti, s�27; Kılınç, Bireysel Başvuru, s�25; Aydın, Anayasa Mahkemesi’ne 
Bireysel Başvuru, s�125 (Yazar bu kurumu ayrıca, temel hak ve özgürlüklerin ulusal düzlemde 
korunması amacıyla başvurulabilecek son hukuki çare olarak da nitelendirmektedir�); 
Tutal, Bireysel Başvurunun İşlev ve Niteliği, s�1787 � Aksi yöndeki görüşler için bkz� 
Erdinç, Bireysel Başvuru Hakkı, s�118; Deynekli, Anayasa Şikayeti, s�81; Gerçeker, Açılış 
Konuşması, s�31�

[20] Kanun yolu ve hukuki çare kavramlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz� Ersoy, Uğur, “Ceza 
Muhakemesi Hukukunda Hukuki Çare ve Kanun Yolu Kavramları Bağlamında Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisi”, CHD, Yıl:10, Sayı:29 – Aralık 2015, s�68 vd�
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bir ifadeyle hukuki çareler, kanun yolu ve kanun yolu dışı hukuki çarelerin 
toplamından ibarettir[21]�

Buna karşılık doktrinde zaman zaman kullanılan olağanüstü hukuki çare, 
olağandışı/olağanüstü yargı yolu, kendine özgü hukuki yol, ilave hukuki çare, 
özel hukuki çare, son hukuki çare, kendine özgü hak arama yolu gibi ifade-
lerin terim karmaşasına yol açtığını belirtmek istiyoruz� Çünkü bu terimlerle 
neyin ifade edilmek istendiği belirsiz olup, yazardan yazara farklı anlamlarda 
kullanılabilmektedir�

Doktrinde ve mevzuatımızda, kanun yollarının çeşitli sınıflandırmalara 
tabi tutulduğunu görmekteyiz� Bu sınıflandırmalardan konumuzu ilgilendi-
reni olağan-olağanüstü kanun yolu şeklinde yapılan ayrımdır� Buna göre, şekli 
anlamda kesinleşmemiş kararlara karşı başvurulan kanun yolları “olağan”, şekli 
anlamda kesinleşmiş kararlara karşı başvurulan kanun yolları ise “olağanüstü” 
kanun yolu olarak nitelendirilmektedir�

Kanaatimizce, bir hukuki çarenin kanun yolu olarak nitelendirilebilmesi için 
aktarma etkisine (Devolutiveffekt) ve erteleme/geciktirme etkisine (Suspensi-
veffekt) sahip olması gerekmektedir� Başka bir ifadeyle, bu iki etkiyi bir arada 
bulundurmayan bir hukuki çarenin kanun yolu olarak kabul edilmesi mümkün 
değildir; bu durumda kanun yolu dışı bir hukuki çarenin varlığından bahse-
dilebilecektir� Ancak biz, kanun yollarının olağan ve olağanüstü şeklinde ikiye 
ayrılması fikrine katılmamaktayız� Zira, kanun yollarının olağan ve olağanüstü 
olarak ikiye ayrılmasına savunduğumuz sistemde ihtiyaç bulunmamaktadır[22]�

Bireysel başvuruda, kanun yolunun ayırt edici niteliklerinden olan ne erte-
leyici/geciktirici ne de aktarıcı etki mevcuttur� Bu bağlamda, bireysel başvuru 
kurumunun hukuki niteliğini, kanun yolu dışı hukuki çare olarak nitelendirmek 
en doğru çözüm şekli olacaktır�

C. Anayasa’da Bahsedilen “olağan kanun yolları”ndan Anlaşılması 
Gereken Nedir

Anayasa’da bahsedilen olağan kanun yolları ifadesinden ne anlaşılması 
gerektiğiyle ilgili yukarıda gerekli açıklamaları yaptığımız için burada tekrara 
kaçmak istemiyoruz� Ancak şunu ifade etmek isteriz ki, doktrinde tartışmalı 
olan terimlere Anayasa’da yer verilmesi doğru olmamıştır�

[21] Ersoy, Hukuki Çare ve Kanun Yolu, s�70-71�
[22] Ersoy, Hukuki Çare ve Kanun Yolu, s�74 vd� 
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Bununla birlikte, savunduğumuz konseptte, Anayasa’da bahsedilen olağan 
kanun yollarından anlaşılması gereken, kanun yollarıdır�

D. 6216 Sayılı Kanun’da Kullanılan “başvuru yolları” Terimi İle Ne 
Kastedilmek İstenmektedir

Anayasa’nın 148� maddesinin 3� fıkrasında “Başvuruda bulunabilmek için 
olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.” denilmektedir[23]� Buna karşın, 
6216 sayılı Kanun’un 45� maddesinin 2� fıkrasında “...kanunda öngörülmüş 
idari ve yargısal başvuru yollarının tamamının bireysel başvuru yapılmadan önce 
tüketilmiş olması gerekir.” denilmiş, 47� maddenin 5� fıkrasında ise “Bireysel 
başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten...” ifadesine yer verilmiştir[24]�

6216 sayılı Kanun’da kullanılan “başvuru yolları” terimi ile neyin kastedil-
mek istendiğini doğru bir şekilde tespit etmek büyük bir önem arz etmektedir� 
Kanaatimizce, Kanun’da kullanılan bu terimin hukuki bir terim olmaktan uzak 
olduğunu söylemekte hiçbir sakınca bulunmamaktadır� Zira, yanlış olan veya 
yanlış olduğu ileri sürülen kararların yeniden incelenmesi ve değiştirilmesi için 
davanın taraflarına tanınmış olanakları ifade etmek için, hukuki çareler, kanun 
yolları, denetim muhakemesi, taarruz yolları gibi terimler kullanılmaktadır� 
Bu nedenle, Kanun’da kullanılan başvuru yolları ile bu kavramlardan hangisi-
nin karşılanmak istendiği belirsizdir� Ayrıca 45� maddede başvuru yollarının 
“tamamının” tüketilmesi gerektiği belirtilmesine karşın, 47� maddede yalnızca 
başvuru yollarının tüketilmesinden bahsedilmiştir� Bu husus da, kanun koyu-
cunun, terimlerin seçiminde ve kullanımında çok da titiz davranmadığını 
göstermektedir�

Burada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde kabul edilen kişisel başvuru 
prosedüründekine benzer terimlerin kullanılmak istendiği izlenimi oluşmaktadır� 

[23] Doktrinde savunulan bir görüşe göre, başvurucunun kendi hatasından kaynaklanan 
nedenlerle, örneğin, ihmal veya kusuru nedeniyle dava, itiraz veya temyiz süresini kaçırması 
halinde kanun yollarının tüketilmesinden söz edilemeyeceği için yapılan bireysel başvuru 
kabul edilmeyecektir� Bkz� Kılınç, Bireysel Başvuru, s�34�

[24] Erdinç, Anayasa’da kullanılan “olağan kanun yolları” ifadesini isabetsiz bulmakta, buna 
karşılık 6216 sayılı Kanun’da kullanılan “başvuru yolları” ifadesinin, Anayasa’nın ifadesini 
düzeltir nitelikte bulduğundan doğru bulmaktadır� Bkz� Erdinç, Bireysel Başvuru Hakkı, 
s�118� Göztepe ise, 6216 sayılı Kanun’un 45/2� maddesinde, Anayasadaki “olağan kanun 
yolları” ifadesinin, “idari ve yargısal başvuru yolları” olarak genişletilmesinin anayasaya 
aykırılık teşkil ettiği görüşündedir� Yazara göre, bu yöndeki bir genişletme, medeni, idari 
ve ceza usul hukukunun en temel kavramlarının bilinmemesinden veya bilinçli olarak 
çarptırılmasından kaynaklanmaktadır� Bkz� Göztepe, Anayasa Şikayeti, s�25-27; ayrıca 
bkz� Göztepe, Ece, I� Oturumda Sunulan Tebliğ, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru 
(Anayasa Şikayeti/Anlamı, Kapsamı ve Olası Sorunlar), Ankara 2011, s�35-36�
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Zira, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, kabul edilebilirlik koşullarının 
düzenlendiği 35� maddesinde, kişisel başvurunun kabul edilebilmesi için, iç 
hukuk yollarının tüketilmesi[25] şart olarak öngörülmüştür[26] (AİHS m�35/1)� 
Ancak dikkat edilirse burada kullanılan terim “iç hukuk yollarının tüketilmesi”dir�

Biz, kanun koyucunun, iç hukuk yollarının tüketilmesi ifadesi yerine “başvuru 
yollarının tüketilmesi” ifadesine yer vermek istediği sonucuna varmaktayız� Kaldı 
ki, bireysel başvuru kurumunun kabul edilmesinin temelinde, Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvuruların azaltılmasının amaçlanması da 
savunduğumuz görüşü doğrulamaktadır�

Sonuç olarak, kanaatimizce, 6216 sayılı Kanun’da kullanılan başvuru yol-
ları ile kastedilmek istenenin, Anayasa’da ifade olunan “olağan kanun yolları” 
olduğunu kabul etmek en doğru yol olacaktır[27]� Aksine bir yorum, Kanun’un 
Anayasa’ya aykırı hale gelmesi sonucunu doğurabilecektir� Ancak daha önce 
de ifade ettiğimiz üzere, kanun yollarının olağan ve olağanüstü şeklinde ikiye 
ayrılmasını kabul etmediğimizden dolayı, olağan kanun yollarından anladığı-
mız, yalnızca kanun yoludur� Bu bağlamda çalışmamızda, Anayasa’da kullanılan 
terminolojiye lafzen sadık kalınacak olup, içerik olarak savunduğumuz görüş 
geçerliliğini koruyacaktır�

[25] AİHM, karar düzeltme yoluna gidilmesini, tüketilmesi gerekli bir iç hukuk yolu olarak 
görmemektedir� Başka bir ifadeyle, başvurucular bu yolu tüketmeden de AİHM’e 
başvurabilmektedirler� Buna rağmen başvurucu, iç hukuktaki karar düzeltme yoluna gitmiş 
ise, bu durum, altı aylık sürenin başlangıcı açısından aleyhe değerlendirilmemektedir� Bu 
takdirde, altı aylık sürenin, karar düzeltme talebinin reddine ilişkin kararın öğrenilmesi 
tarihinden itibaren işlemeye başlayacağı kabul edilmektedir� Bu noktadan hareketle, 
Ekinci’ye göre, başvurucunun, itiraz yoluna gidilmesi için Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına yapmış olduğu talep, Başsavcılıkça yerinde görülerek dosya Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’na gönderilmiş ise, bu aşamadan sonra söz konusu itiraz yolu etkili hale 
gelmiş sayılacağından, bireysel başvuru süresi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun itirazın 
reddi yönünde vereceği kararın başvurucuya tebliğinden itibaren işlemeye başlayacaktır� 
Bkz� Ekinci, Hüseyin, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurularda Bir Kabul Edilebilirlik 
Koşulu Olarak Başvuru Yollarının Tüketilmesi Sorunu”, TAAD, Yıl:3, Sayı:11, Ekim 
2012, s�12-13�

[26] Kaplan, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bazı kararlarda, başvuru yollarının 
tüketilmesi ifadesi yerine, iç hukuk yollarının tüketilmesi ifadesinin kullanılmasını yanlış 
bulduğunu belirtmektedir� Yazara göre, bireysel başvuru yolu da bir iç hukuk yoludur� Bu 
nedenle yazar, iç hukuk yollarının tüketilmesi ibaresi yerine başvuru yollarının tüketilmesi 
kavramının kullanılmasının daha isabetli olacağını ifade etmektedir� Bkz� Kaplan, Başvuru 
Yollarının Tüketilmesi, s�1511 dn�1�

[27] Aydın, başvurucunun, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmadan önce hukuk düzeni içinde 
bulunan olağanüstü kanun yollarına başvurmasının gerekmediğini ifade etmektedir� Bkz� 
Aydın, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, s�148�
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 E. Bireysel Başvuru Süresinin Başlangıç Anı

Anayasa koyucu, bireysel başvuru süresinin başlangıç anı olarak olağan 
kanun yollarının (kanun yollarının) tüketildiği tarihi mi esas almak istemiştir, 
yoksa bunu yalnızca başvurunun kabul edilebilmesinin asgari şartı olarak mı 
kabul etmiştir? Başka bir ifadeyle, olağanüstü kanun yolları (kanun yolu dışı 
hukuki çareler) tüketildikten sonra da bu yola başvurulması mümkün müdür?

Kanaatimizce, Anayasa koyucunun burada amaçladığı husus, bireysel baş-
vuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının (kanun yollarının) tüketil-
mesidir� Başka bir ifadeyle, başvurucu, olağan kanun yollarını (kanun yollarını) 
tüketmeden bu yola başvuramayacaktır� Bu husus, bireysel başvurunun hukuki 
niteliğiyle de uyumlu bulunmaktadır� Başvurucu olağanüstü kanun yollarına 
(kanun yolu dışı hukuki çareler) başvurmuş ve bu arada otuz günlük süreyi 
geçirmişse bireysel başvuru süresini geçirmiş olacaktır� Aksi durumun kabulü, 
bireysel başvuru süresini geçirmiş olan başvurucunun, kanun yolu dışı hukuki 
çarelere başvurmak suretiyle yeniden başvuru imkanına kavuşması sonucunu 
doğurur ki, bireysel başvuru süresinin hak düşürücü süre olduğu dikkate alın-
dığında bunun mümkün olmayacağını söyleyebiliriz�

F. Bireysel Başvuruda Bulunma Süresi

Bireysel başvuruda aranan otuz günlük sürenin[28] başlangıç anını doğru 
bir şekilde belirleyebilmek için mevzuatın net bir şekilde ortaya konulması 
gerekmektedir� Bunun için başvuracağımız yasal metinler Anayasa, Anayasa 
Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun ile Anayasa 
Mahkemesi İçtüzüğü olacaktır�

Anayasa m�148/3:

“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. Başvuruda 
bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.”�

Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun 
m�47/5:

[28] 6216 sayılı Kanun’un 47� madde gerekçesinde, bireysel başvurunun kişisel ve güncel 
bir temel hak ihlalinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir anayasal kurum olduğu ve bu 
nedenle başvuruların belirli bir sürede yapılmasının zorunlu olduğu vurgulanmıştır�
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“Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten; başvuru yolu öngö-
rülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.”

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü m�64/1:

“Bireysel başvurunun, başvuru yollarının tüketildiği tarihten, başvuru yolu öngö-
rülmemişse ihlalin öğrenildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekir.”

Anayasa’nın 148� maddesine bakıldığında, başvuru süresinin ne kadar olacağı 
ve bu sürenin ne zamandan itibaren başlayacağıyla ilgili hiçbir düzenlemeye 
yer verilmediğini görmekteyiz� Anayasa yalnızca başvuruda bulunabilmek için 
olağan kanun yollarının tüketilmiş olmasını şart koşmuştur[29]� Anayasa koyucu, 
bireysel başvuruya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi işini kanun koyucunun 
takdirine bırakmıştır (Anayasa m�148/5)� Kanun koyucu da bu takdir yetkisine 
dayanarak 6216 sayılı Kanun’da başvuru süresini otuz gün; başvuru süresinin 
işlemeye başladığı tarih olaraksa başvuru yollarının tüketildiği anı esas almıştır� 
Peki bu yerinde midir?

Her şeyden önce, Anayasa’da teminat altında alınmış bulunan bireysel baş-
vuru kurumunun, yine Anayasa ile teminat altına alınmış bulunan hak arama 
hürriyetinin (Anayasa m�36) doğal bir uzantısı olduğunu ifade edebiliriz� Hak 
arama hürriyetinin, kişinin hakları ve ödevleri başlığı altında düzenlenmiş olma-
sından hareketle, bireyi topluma ve özellikle de devlet gücüne karşı korumayı 
amaçladığını söyleyebiliriz[30]� Bu açıdan bakıldığında hak arama özgürlüğünü 
sınırlandıran veya kısmen de olsa daraltan düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı 
olacağı ortadadır�

[29] Çek Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Kanunu’nda, başvurucunun, haklarını korumak için 
kanun tarafından tanınmış tüm hukuki çareler tüketilmeden anayasa şikayetinde bulunduğu 
takdirde başvurusunun kabul edilmeyeceği hükme bağlanmıştır� Burada kastedilen hukuki 
çareden kasıt, tüm olağan kanun yollarıyla (istinaf, itiraz, idari mahkemelere başvuru 
vb�) beraber, olağanüstü kanun yolları (temyiz, kanun yararına başvuru) ile temel hak ve 
özgürlükleri korumak için öngörülen adli, idari ve diğer muhakeme usulleridir� Bununla 
beraber, olağanüstü kanun yolu olan yargılamanın yenilenmesi bu hükmün istisnasını teşkil 
etmektedir� Ancak bu yollara başvurulduğu takdirde, aynı zamanda anayasa şikayetinde 
bulunmak mümkün değildir; bu durumda öncelikle bu yolların sonucunun beklenmesi 
gerekmektedir� Ayrıca, bir karara karşı olağanüstü kanun yoluna başvurulmuşsa, anayasa 
şikayeti için hak düşümü süresi, olağanüstü kanun yolu başvurusunun sonucunun 
tebliğinden itibaren işlemeye başlamaktadır� Bu tür bir düzenlemenin, anayasa şikayetinin 
ikincillik niteliğinin bir gereği olduğu da ifade edilmektedir� Benzer bir düzenlemenin 
Slovenya’da da geçerli olduğu belirtilmektedir� Slovenya’da da anayasa şikayetinde bulunmak 
için, öncelikli olarak olağan ve olağanüstü kanun yollarının tüketilmesi gerekmektedir� 
Bkz� Aliyev, Anayasa Şikayeti, s�23-25�

[30] Aydın, Mesut, “Anayasa Mahkemesi Kararlarında Hak Arama Özgürlüğü”, AÜSBFD, 
Cilt:61, Sayı:3, s�5�
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6216 sayılı Kanun’la kabul edilen bireysel başvurunun, başvuru yollarının 
tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde[31] yapılması gerekeceği şeklindeki 
düzenlemenin hak arama hürriyetine aykırılık oluşturduğu kanaatindeyiz[32]� 
Her ne kadar bireysel başvuruya ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenece-
ğine Anayasa’da yer verilmişse de, kanaatimizce böyle bir düzenleme de yerinde 
değildir[33]� Zira başvuru usulünün kanunla düzenleneceği kabul edilebilirse 

[31] Alman Hukuku’nda da mahkeme kararlarına karşı bireysel başvuruda bulunma süresi 
bir ay olarak belirlenmiştir� Bkz� Mellinghof, Anayasa Şikayeti, s�42; Hassemer, Anayasa 
Şikayeti, s�4�

[32] Başvuru için öngörülen otuz günlük sürenin çok kısa olduğu yolundaki görüşler için bkz� 
Gerçeker, Açılış Konuşması, s�31-32; Turan, Bireysel Başvuruda Başvuru Süresi, s�120; 
Aydın, Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru, s�155 (Yazara göre başvuru süresinin, 
iptal davasına paralel olarak 60 gün olarak belirlenmesi daha uygun olur ve kanunun 
genel amacına daha fazla hizmet edebilirdi�); Şen, Ersan, “Bireysel Başvuruya Dair İlk 
Tespitler”, kaynak: http://t24�com�tr/yazarlar/ersan-sen/bireysel-basvuruya-dair-ilk-
tespitler�7411 (Erişim tarihi: 30�02�2015) (Şen, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru 
süresinin bir ay ile sınırlı tutulmasını, hem hak arama hürriyetinin kullanımına engel 
olarak görmekte hem de AİHM’e başvuru süresinin altı ay olduğu bir zeminde, bireysel 
başvuru hakkı kurumunun insan hak ve hürriyetlerinin etkin bir şekilde korunması 
amacına ters düştüğünü ifade etmektedir� Bu nedenle yazar, bireysel başvuru hakkını 
kullanma süresinin altı ay veya en az üç ay gibi makul yani başvuru hakkının gerektiği gibi 
kullanımını sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir�)� Buna karşın, 
bireysel başvuru için öngörülen otuz günlük sürenin makul bir süre olduğu yolundaki 
görüş için bkz� Tercan, Erdal, “Bireysel Başvuru Süresi”, in: Haşim Kılıç’a Armağan, Cilt:1, 
Ankara 2015, s�425-426� Tercan’a göre, AİHM’e başvuru için altı aylık sürenin kabul 
edilmiş olması, bireysel başvuru için emsal kabul edilmemelidir� Zira, bireysel başvuru 
bir iç hukuk yoludur, AİHM’e başvuru ise bir uluslararası hukuk yoludur� 

[33] Benzer görüşteki Erdinç’e göre, 6216 sayılı Kanun ile dayanağı olan Anayasa’nın 148� ve 
149� maddeleri uyumlu değildir� Bkz� Erdinç, Tahsin, “Karşılaştırmalı Olarak Türk Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı (Anayasa Şikayeti)”, TAAD, Yıl:6, Sayı:20, Ocak 
2015, s�95-97� Benzer eleştirilerde bulunan Zabunoğlu’na göreyse, 6216 sayılı Kanun’un 
48/5� maddesindeki “Kabul edilebilirlik şartları ve incelemesinin usul ve esasları ile ilgili 
diğer hususlar İçtüzükle düzenlenir�” şeklindeki hüküm, bireysel başvurunun bir dava türü 
olması ve yargı sürecini içermesi nedeniyle doğru değildir� Zira, hak arama özgürlüğünün 
kullanılmasına ilişkin düzenlemelerin gerek bir kısmının gerek usule ilişkin kısmının 
tüzüklerle düzenlenmesi Anayasa’ya uygun düşmez� Zira dava hakkının kullanılması 
ancak kanun yolu ile olur� Bkz� Zabunoğlu, Yahya, “Bireysel Başvuru Yolunun Açılması: 
Türkiye’de Yargı Kollarının Ayrılmasında Ortaya Çıkan Sorunlar”, HUKAB Sempozyum 
Serisi 1, Ankara 2011, (Ed�: Musa Sağlam), s�122-123� Zabunoğlu’nun eleştirilerine katılan 
Erdinç, her ne kadar Anayasa’nın 149� maddesinin 5� fıkrasında, Anayasa Mahkemesi’nin 
çalışma esasları, bölüm ve komisyonların oluşumu ve iş bölümünün kendi yapacağı tüzükle 
düzenleneceği belirtilmişse de, burada yalnızca mahkemenin çalışma esaslarının, bölüm 
ve komisyonların oluşumu ve iş bölümünün iç tüzükle düzenlenmesine onay verilmiştir� 
Anayasa m�149/5, bireysel başvuru şartlarının İçtüzükle düzenlenmesine cevap vermemiştir� 
Yazar bu açıdan, Zabunoğlu’nun eleştirilerini haklı bulmakta, ancak İçtüzükte, bireysel 
başvuruların kabul edilebilirliğine ilişkin yeni ve ek şartlar getirilmediğini ifade etmektedir� 
Bkz� Erdinç, Bireysel Başvuru Hakkı, s�96-97� Kanuni düzenlemenin Anayasa’ya aykırı 
olmadığı yolundaki görüş bildiren Duysak-Fidan’a göreyse, kanun koyucu burada bilinçli 
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de, başvuru süresinin belirlenmesinin kanuna bırakılması kabul edilemez� 
Olması gereken, bireysel başvuru süresinin Anayasa’da açıkça belirtilmesidir� 
Ancak savunduğumuz bu görüşten hareketle kazuistik bir anayasa sistemini 
benimsediğimiz gibi bir sonuç da çıkartılmamalıdır� Doğrudan doğruya iptal 
davası açmak için altmış günlük süre belirleyen Anayasa’nın (m�151), bireylerin 
temel hak ve özgürlüklerini yakından ilgilendiren bireysel başvuru kurumuna 
başvuru için herhangi bir süre belirlemekten kaçınması da savunduğumuz 
görüşü doğrular niteliktedir�

G. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisine Genel Bir Bakış

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisi CMK’nın 308� maddesinde 
düzenlenmiştir[34]� Söz konusu maddenin son şekline göre[35], Yargıtay ceza 
dairelerinden birisinin kararına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, re’sen 
veya istem üzerine, otuz gün içinde Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na itiraz etme 
hakkına sahiptir� Sanığın lehine itirazda ise süre sınırı yoktur� İtiraz üzerine 
dosya ilk olarak kararı veren ceza dairesine gönderilecek; daire itirazı yerinde 
görürse kararını düzeltecek, itirazı yerinde görmezse dosyayı Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’na gönderecektir�

CMK’nın 308� maddesinde 2012 yılında 6352 sayılı Kanun’la yapılan 
değişiklikten sonra, karar düzeltmeye benzer bir kurumun madde içine monte 
edildiğini görmekteyiz� Zira, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu 
(CMUK) döneminde yürürlükte olan karar düzeltme (tashihi karar) kurumunda 
da, ceza dairesinden verilen bir kararın hukuka aykırı olması halinde Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı tarafından karar düzeltme talebinde bulunulabiliyordu� 
Mevcut durumda da, şayet Yargıtay C� Başsavcısı itiraz yoluna başvurursa dosya 
ilk olarak kararına itiraz edilen daireye gönderilmektedir� Başka bir ifadeyle 
Başsavcı’nın itiraz yetkisini kullanması bir nevi karar düzeltme işlevini de yerine 
getirmektedir[36]�

bir tercih yapmıştır, ayrıca bu düzenleme, bireysel başvurunun ikincil nitelikte bir hukuki 
çare olması ile de uyum halindedir� Bkz� Duysak-Fidan, Bireysel Başvuru Yolu, s�77-78�

[34] Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisiyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz� Ersoy, 
Hukuki Çare ve Kanun Yolu, s�83 vd�

[35] 308� maddede 2012 yılında 6352 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikten önce itiraz prosedürü 
şu şekilde işlemekteydi: Dairenin kararı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmekte, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı daire ilamına karşı ya itiraz yoluna gitmekte ya da itiraz 
yoluna gitmeyip dosyayı mahalli Cumhuriyet başsavcılığına göndermekteydi� Şayet 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itiraz yoluna giderse, dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na 
itiraznameyle birlikte gönderilmekteydi� 

[36] Ersoy, Hukuki Çare ve Kanun Yolu, s�100-101�
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisinin hukuki niteliğinin, 
benimsemiş olduğumuz sistemde, kanun yolu olduğunu savunmaktayız� Zira 
Başsavcı’nın itiraz yetkisinin, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, kanun yolu-
nun ayırt edici niteliklerinden olan erteleyici ve aktarıcı etkiyi bünyesinde 
barındırdığını düşünmekteyiz[37]�

H. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın İtiraz Yetkisini Kullanması İçin 
Başvuruda Bulunulmasının, Bireysel Başvuru Öncesinde Tüketilmesi 
Gereken Bir Yol Olup Olmadığı Sorunu

Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Anayasa Mahkemesi, ceza yargılamasında 
tüketilmesi gereken son başvuru yolu olarak temyizi kabul etmekte, temyiz 
incelemesinden geçen kararlara karşı başvurulabilecek olan Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın itirazı yolunu olağanüstü bir kanun yolu olarak görmekte ve birey-
sel başvuru öncesinde tüketilmesi gereken bir yol olarak kabul etmemektedir� 
Bu bağlamda, bu yola gidilmesi için başvuruda bulunulmuş olmasının bireysel 
başvuru için öngörülen otuz günlük sürenin başlamasını engelleyici herhangi 
bir etkisi bulunmamaktadır� Başka bir ifadeyle, otuz günlük başvuru süresi, 
Yargıtay’ın onama kararının başvurucuya tebliği ile işlemeye başlamaktadır�

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, başvuru süresinin geçirilmiş olması nede-
niyle vermiş olduğu kabul edilmezlik kararında (Akçiçek-Türkiye[38]) Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisine kısaca değinmiştir� AİHM özetle, 
başvurucu hakkında ilk derece mahkemesince verilen mahkumiyet kararının 1 
Aralık 2009 tarihinde Yargıtay tarafından onandığını, 31 Aralık 2009 tarihinde 
ise başvurucunun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaatta bulunarak 
Yargıtay onama kararının kaldırılması için başvuruda bulunduğunu ancak başvu-
rusunun reddedildiğini belirtmiştir� AİHM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na 
tanınmış bu yetkinin, Yargıtay ceza dairesinin kararını ortadan kaldırmayı 
amaçlayan olağanüstü bir kanun yolu/hukuki çare olduğunu (extraordinary 
remedy); bu yola gidilmesi yetkisinin Başsavcıya ait olduğunu ve bundan dolayı 
bu yolun bireylerin doğrudan kullanabilecekleri bir yol olmadığını belirtmiş; 
bundan dolayı da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazının, AİHS m�35/1 
anlamında tüketilmesi gereken iç hukuk yollarından birisi olarak kabul edile-
meyeceğine karar vermiş bulunmaktadır[39]�

[37] Ersoy, Hukuki Çare ve Kanun Yolu, s�93-94�
[38] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Başvuru No: 40965/10, Karar Tarihi: 18�10�2011�
[39] Ekinci’ye göre, bireyler tarafından doğrudan değil ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 

Yargıtay’a başvurarak yapabildiği olağanüstü hukuk yolu olarak öngörülmüş yollar, bireyler 
açısından ulaşılabilir nitelik taşımamaları nedeniyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
itiraz yetkisini olağanüstü bir kanun yolu/hukuki çare olarak nitelendirilmesine 
katılmamaktayız� Kanaatimizce AİHM, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
itirazı kurumunun CMK’da düzenlendiği yerden hareketle böyle bir sonuca 
varmıştır� Ancak böyle bir sonuç yanıltıcıdır� Savunduğumuz konseptte, ceza 
yargılamasında, kanun yararına bozma (CMK m�309-310) ve yargılamanın 
yenilenmesi kurumlarının (CMK m�311-323) kanun yolu dışı hukuki çareler 
(doktrinde kullanıldığı şekliyle -olağanüstü kanun yolu-) olarak nitelendiril-
mesi gerekmektedir� Buna karşılık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz 
yetkisinin hukuki niteliğinin ise daha önce de ifade ettiğimiz üzere kanun yolu 
(doktrinde kullanıldığı şekliyle -olağan kanun yolu-) olduğunu düşünmekteyiz� 
Bu bağlamda AİHM’in kararını doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyoruz� 
Ayrıca, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, AİHM, karar düzeltme yoluna 
gidilmesini, tüketilmesi gerekli bir iç hukuk yolu olarak görmemektedir� Başka 
bir ifadeyle, başvurucular bu yolu tüketmeden de AİHM’e başvurabilmekte-
dirler� Buna rağmen başvurucu, iç hukuktaki karar düzeltme yoluna gitmiş 
ise, bu durum AİHM tarafından, altı aylık sürenin başlangıcı açısından aleyhe 
değerlendirilmemekte; başka bir ifadeyle bu takdirde, altı aylık sürenin, karar 
düzeltme talebinin reddine ilişkin kararın öğrenilmesi tarihinden itibaren 
işlemeye başlayacağı kabul edilmektedir� Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
itirazında da, karar düzeltmedekine benzer bir prosedürün 2012 yılından itiba-
ren geçerli olduğu dikkate alındığında, bireysel başvuruda bulunma süresinin, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın, talebin reddi yolundaki kararının ilgiliye 
tebliğinden itibaren işletilmesi gerektiğini düşünmekteyiz� Şayet, Başsavcı’nın 
itirazı Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından kabul edilirse yeni bir yargılama 
yapılması gündeme geleceğinden, bireysel başvurunun incelenmesinin de gereği 
kalmayacaktır�

Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi, konumuzla ilgili olarak vermiş olduğu 
başka bir kararda[40] önemli bazı tespitlerde bulunmuştur:

“46. Temyiz incelemesinden geçen kararlara karşı “Yargıtay Cumhuriyet Baş-
savcısının itiraz yetkisi”nin bir olağanüstü kanun yolu olarak düzenlendiği açık-
tır. Ancak, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısınca bu yetki kullanılmış ise, Yargıtay 
Ceza Genel Kurulunca Daire kararının kaldırılabilme ihtimali de görmezden 
gelinemez. Dairenin onama kararının kaldırılması üzerine Yargıtay Ceza Genel 

öncesinde tüketilmesi gereken yol olarak kabul edilmemektedir� Bkz� Ekinci, Başvuru 
Yollarının Tüketilmesi Sorunu, s�9� 

[40] Anayasa Mahkemesi, Birinci Bölüm, Fuat Karaosmanoğlu Başvurusu, Başvuru No: 
2013/9044, Karar Tarihi: 05�11�2014�
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Kurulunca verilen bozma kararı doğrultusunda ilk derece mahkemesince yeni bir 
karar verilecektir. Olağanüstü bir kanun yolu olan Yargıtay Cumhuriyet Başsav-
cısının itiraz yetkisinin, somut olayda geldiği aşama dikkate alındığında etkili 
olarak değerlendirilmesi gerektiği açıktır. Bu durumda, aynı dava sürecinin farklı 
düzlemlerde hem Anayasa Mahkemesince hem de Yargıtay Ceza Genel Kurulunca 
yargısal incelemeye tabi tutulması, Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurudaki 
ikincil nitelikteki rolüne uygun olmayacağından, başvurucunun adil yargılanma 
hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarının öncelikle ilk derece mahkemelerince 
incelenmesi gerekmektedir.

47. Açıklanan gerekçelerle, başvurunun bu kısmının “başvuru yollarının tüke-
tilmemesi” nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.”

Anayasa Mahkemesi’nin, başvuru yollarının tüketilip tüketilmediği, başka 
bir ifadeyle de başvuru süresinin geçip geçmediğinin tespiti için, Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisini kullanıp kullanmamasına göre ikili 
bir ayrıma gitmesini de doğru bulmamaktayız� Zira hukuk düzeni, kişiden 
sadece kendi tasarruf alanında olan bir şeyi yapmasını bekler� Bu bağlamda, ilgili 
kişinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunması kendisinden 
bekleneni yapmış olması için yeterlidir� Daha sonrasında Başsavcı’nın sahip 
olduğu yetkiyi kullanıp kullanmamasına göre, bireysel başvurunun, başvuru 
yolları tüketilmediğinden dolayı kabul edilemez olduğuna karar verilmesi veya 
başvuru süresi içinde yapılmadığı için idari ret kararı verilmesi hukuk devletinde 
kabul edilebilir bir sonuç değildir� Bu bağlamda, Anayasa Mahkemesi’nin, 
olasılıklardan hareketle içtihat geliştirmekten vazgeçmesinin en doğru yol 
olacağını düşünmekteyiz�

Kanaatimizce temel hak ve özgürlüklere karşı kamu gücü tarafından yapılan 
ihlallerin engellenmesi için kabul edilmiş bir kurum olan bireysel başvuru-
nun, liberal ve bireyi esas alan anayasa felsefesinin ruhuna uygun olduğunu 
ifade edebiliriz� Bu açıdan bakıldığında, söz konusu kurumla ilgili yapılacak 
değerlendirme ve yorumların mümkün olduğunca bu husus dikkate alınarak 
yapılmasında bir zorunluluk bulunmaktadır�

Anayasa’nın 148� maddesinin 3� fıkrasında, bireysel başvuruda bulunabil-
mek için olağan kanun yollarının (kanun yollarının) tüketilmiş olması şartı 
aranmıştır� Bununla kastedilmek istenen, olağan kanun yollarına başvuru 
neticesinde ilgilinin uğradığını iddia ettiği haksızlığın ortadan kaldırılabile-
ceği düşüncesidir� Bu açıdan bakıldığında, kanaatimizce Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın itirazının da, iddia olunan haksızlığın sona erdirilmesi için 
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etkili bir başvuru yolu[41] olarak kabulünde zorunluluk bulunmaktadır� Her 
ne kadar Ceza Muhakemesi Kanunu’nda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın 
itirazı olağanüstü kanun yolları bahsinde ele alınmışsa da, daha önce de ifade 
ettiğimiz üzere bu sınıflandırmanın doğru olmadığını ve Başsavcı’nın itirazının 
olağan kanun yolu (kanun yolu) olduğunu düşünmekteyiz[42]� Bu bağlamda, 
ilgili tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisini kullanması 
için başvuruda bulunulmuşsa, mahkeme kararının kesinleşmesi için ya Yargı-
tay Cumhuriyet Başsavcısı’nın bu yola başvurmayacağını açıklamış olması ya 
da Başsavcı’nın yaptığı itirazın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca reddedilmesi 
gerekmektedir; ancak bu takdirde kanun yollarının tüketilmiş olduğundan söz 
edilebilecektir� Kanaatimizce, bireysel başvuru süresi de, bu kararların ilgiliye 
tebliğ edildiği tarihten itibaren işlemeye başlamalıdır� Başka bir ifadeyle, ilgi-
linin Başsavcı’nın itirazı yoluna gidilmesi için talepte bulunması, otuz günlük 
sürenin başlangıcı açısından başvurucunun aleyhine sonuç doğuracak şekilde 
değerlendirilmemelidir�

Başka bir olasılıkta ilgili, Yargıtay ceza dairesinin onama kararı üzerine, 
Başsavcı’nın itiraz yetkisini kullanması için talepte bulunmadan doğrudan 
doğruya Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda da bulunmuş olabilir� Bu 
durumda da, kanaatimizce, başvuru yollarının tüketilmediğinden bahisle baş-
vurunun kabul edilemez olduğuna karar verilmemesi gerekmektedir� Bunun 
gerekçesi olarak, yukarıda yaptığımız açıklamalar doğrultusunda, CMK m�308’in 
son halinde karar düzeltme kurumuna benzer bir düzenlemeye yer verilmiş 
olmasını gösterebiliriz� Bilindiği üzere Anayasa Mahkemesi, hukuk yargıla-
ması açısından, karar düzeltme yolu açık olan kararlar bakımından bu yola 
gidilmeksizin onama kararının ardından başvuru süresi içinde yapılan bireysel 
başvuruları, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmemektedir� Bu 
bağlamda, Yargıtay ceza dairesinin onama kararı üzerine de, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın itirazı yoluna gidilmeksizin onama kararının tebliğinden itibaren 
otuz günlük süre içerisinde bireysel başvuru yoluna gidilmesinde herhangi bir 
engel olmadığını düşünmekteyiz�

Anayasa Mahkemesi’nin yukarıda belirttiğimiz 05�11�2014 tarihli karardaki 
aksi yöndeki kabulü, sakıncalı sonuçların doğmasına da yol açabilecek nitelik-
tedir� Bunu bir örnekle daha net bir şekilde açıklayabiliriz� Örneğin, sanık hak-
kında verilen ve temyiz edilen mahkumiyet kararının Yargıtay ilgili ceza dairesi 

[41] Anayasa Mahkemesi’nin başvurucudan tüketmesini beklediği hukuk yolları, mevcut ve 
etkili olanlardır� Eğer bir başvuru yolu gerçekte yoksa ya da etkili değilse başvurucuların 
bu yolları tüketme zorunluluğu bulunmamaktadır� Bkz� Ekinci, Başvuru Yollarının 
Tüketilmesi Sorunu, s�6-7�

[42] Ersoy, Hukuki Çare ve Kanun Yolu, s�93�
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tarafından 01�02�2015 tarihinde onandığını ve kararın 01�03�2015 tarihinde 
ilgiliye tebliğ edildiğini düşünelim� Anayasa Mahkemesi’nin kabulüne göre, 
bireysel başvuru için öngörülen otuz günlük sürenin başlangıcı 01�03�2015 tarihi 
olacaktır� Başvurucunun, otuz günlük süre içinde hem Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuru yaptığını, hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na itiraz 
yoluna başvurulması için talepte bulunduğunu düşünelim� Mevzuatımız açı-
sından bunu engelleyen herhangi bir durum bulunmamaktadır� Geçen süre 
zarfında Anayasa Mahkemesi’nin, başvurucunun yaptığı bireysel başvuruyu 
kabul ettiğini ve hak ihlali kararı verdiğini, benzer tarihlerde ise Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’nun yapılan itirazın reddine karar verdiğini ve herhangi bir hak 
ihlalinin olmadığına hükmettiğini düşünelim -veya tam tersinin olduğunu-� Bu 
durumda, aynı davayla ilgili olarak, iki yüksek mahkemenin birbirinden farklı 
kararlar vermesi gündeme gelebilecektir� Böyle bir durumda, kanun yollarının 
temel amaçları olan somut olay adaletinin sağlanmasının ve içtihat birliğinin 
temininin gerçekleştirilememiş olacağı ortadadır� Ayrıca, aynı konuyla ilgili iki 
yüksek mahkemeden farklı yönde kararların çıkması, bireylerin yargıya olan 
güvenlerinin sarsılması sonucunu da doğurabilecektir�

Yaptığımız bu açıklamalar neticesinde, farklı durumlardan hareketle, konu-
muzla ilgili Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurularda başvuru süre-
sinin ne zamandan itibaren işlemeye başlayacağıyla ilgili şu sonuçlara varabiliriz:

i� Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararından sonra itiraz yoluna gidil-
mesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuş, 
ancak Başsavcı itiraz yoluna gitmemişse, bu kararın ilgiliye tebliğ edildiği 
tarihten itibaren otuz günlük başvuru süresinin işletilmeye başlaması 
gerektiğini düşünmekteyiz�

ii� Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararından sonra itiraz yoluna gidil-
mesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuş ve 
Başsavcı talebi haklı görüp onama kararı aleyhine itiraz yoluna başvur-
muşsa, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun, Başsavcı’nın itirazının reddi 
yolundaki kararının ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz günlük 
başvuru süresinin işletilmeye başlaması gerektiğini düşünmekteyiz� Buna 
karşın, ilgili ceza dairesi veya Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Başsavcı’nın 
onama kararı aleyhine yaptığı itirazı kabul etmişse, ilk derece mahke-
mesince yeniden yargılama yapılacağından bu karara karşı da kanun 
yolları tüketildikten sonra bireysel başvuru prosedürü işletilebilecektir�

iii� Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın itirazı yoluna gidilmesi için talepte bulunmamış, bunun 
yerine doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuruda 
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bulunmuşsa, başvuru yollarının tüketilmediğinden bahisle başvurunun 
kabul edilemez olduğuna karar verilmemesi gerekmektedir� Bu bağlamda, 
Yargıtay ceza dairesinin onama kararı üzerine, Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın itirazı yoluna gidilmesi için başvuruda bulunmaksı-
zın, onama kararının tebliğinden itibaren otuz günlük süre içerisinde 
bireysel başvuru yoluna gidilmesinde herhangi bir engel olmadığını 
düşünmekteyiz�

iv� Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararı üzerine hem Anayasa 
Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunmuş hem de Yargıtay Cum-
huriyet Başsavcılığına itiraz yoluna gidilmesi için talepte bulunmuşsa, 
Başsavcı’nın itirazının sonucunun beklenmesi ve şayet itiraz reddedilirse 
Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvurunun esası hakkında inceleme 
yapması gerektiğini düşünmekteyiz� Şayet Başsavcı itiraz yetkisini kul-
lanırsa ve itiraz kabul edilirse bu durumda Anayasa Mahkemesi’nin 
düşme kararı vermesi gerekmektedir�

SONUÇ

Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararlarda, ceza yargılamasında tüketil-
mesi gereken son başvuru yolunun temyiz olduğunu, temyiz incelemesinden 
geçen kararlara karşı gidilebilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı 
yolunun CMK’nın 308� maddesi gereğince Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’na 
tanındığını, dolayısıyla başvurucunun itiraz yoluna gidilmesi isteminin, sadece 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın takdirini harekete geçirmeye yönelik bir 
talep olduğunu, bu kapsamda yapılan başvuruların, bireysel başvuru önce-
sinde tüketilmesi gereken bir yol olarak kabul edilmediğini ve dolayısıyla bu 
yola gidilmesinin bireysel başvuru süresi üzerinde herhangi bir erteleyici etkisi 
olmadığını ifade etmektedir�

Çalışmamızda ayrıntılı olarak değindiğimiz üzere, kanun yollarının olağan 
ve olağanüstü şeklinde ikiye ayrılması fikrine katılmamaktayız� Zira, kanun 
yollarının olağan ve olağanüstü olarak ikiye ayrılmasına savunduğumuz sistemde 
ihtiyaç bulunmamaktadır� Bir hukuki çarenin kanun yolu olarak nitelendiri-
lebilmesi için aktarma etkisine ve erteleme/geciktirme etkisine sahip olması 
gerekmektedir� Başka bir ifadeyle, bu iki etkiyi bir arada bulundurmayan bir 
hukuki çarenin kanun yolu olarak kabul edilmesi mümkün değildir; bu durumda 
olsa olsa kanun yolu dışı bir hukuki çarenin varlığından bahsedilebilecektir�

Bireysel başvuruda, kanun yolunun ayırt edici niteliklerinden olan ne erte-
leyici ne de aktarıcı etki mevcuttur� Bu bağlamda, bireysel başvuru kurumunun 
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hukuki niteliğini, kanun yolu dışı hukuki çare olarak nitelendirmek en doğru 
çözüm şekli olacaktır�

Kanaatimizce, 6216 sayılı Kanun’da kullanılan başvuru yolları ile kastedilmek 
istenen, Anayasa’da ifade olunan “olağan kanun yolları” dır� Aksine bir yorum, 
Kanun’un Anayasa’ya aykırı hale gelmesi sonucunu doğurabilecektir� Ancak 
kanun yollarının olağan ve olağanüstü şeklinde ikiye ayrılmasını kabul etmedi-
ğimizden dolayı, olağan kanun yollarından anladığımız, bizim savunduğumuz 
konseptte yalnızca kanun yollarıdır�

6216 sayılı Kanun’la kabul edilen ve bireysel başvurunun, başvuru yollarının 
tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılması gerekeceği şeklindeki 
düzenlemenin hak arama hürriyetine aykırılık oluşturduğu kanaatindeyiz� Her 
ne kadar bireysel başvuruya ilişkin usul ve esasların kanunla düzenleneceğine 
Anayasa’da yer verilmişse de, kanaatimizce böyle bir düzenleme yerinde değildir� 
Zira başvuru usulünün kanunla düzenleneceği kabul edilebilirse de, başvuru 
süresinin belirlenmesinin kanuna bırakılması yerinde olmamıştır� Olması gere-
ken, bireysel başvuru süresinin Anayasa’da açıkça belirtilmesidir�

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yetkisinin hukuki niteliğinin, 
benimsemiş olduğumuz sistemde, kanun yolu olduğunu savunmaktayız� Zira 
Başsavcı’nın itiraz yetkisinin, daha önce de ifade ettiğimiz üzere, kanun yolu-
nun ayırt edici niteliklerinden olan erteleme/geciktirme ve aktarma etkilerini 
bünyesinde barındırdığını düşünmekteyiz�

Çalışmamızda, Anayasa Mahkemesi’ne yapılacak bireysel başvurularda, 
değişik olasılıklardan hareketle başvuru süresinin ne zamandan işlemeye baş-
layacağıyla ilgili şu sonuçlara varmış bulunmaktayız:

-Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararından sonra itiraz yoluna gidilmesi 
için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuş, ancak Başsavcı 
itiraz yoluna gitmemişse, bu kararın ilgiliye tebliğ edildiği tarihten itibaren otuz 
günlük başvuru süresinin işletilmeye başlaması gerektiğini düşünmekteyiz�

-Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararından sonra itiraz yoluna gidilmesi 
için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulunmuş ve Başsavcı talebi 
haklı görüp onama kararı aleyhine itiraz yoluna başvurmuşsa, Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’nun, Başsavcı’nın itirazının reddi yolundaki kararının ilgiliye tebliğ 
edildiği tarihten itibaren otuz günlük başvuru süresinin işletilmeye başlaması 
gerektiğini düşünmekteyiz� Buna karşın, ilgili ceza dairesi veya Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu, Başsavcı’nın onama kararı aleyhine yaptığı itirazı kabul etmişse, 
ilk derece mahkemesince yeniden yargılama yapılacağından bu karara karşı da 
kanun yolları tüketildikten sonra bireysel başvuru prosedürü işletilebilecektir�
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-Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararı üzerine Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcısı’nın itirazı yoluna gidilmesi için talepte bulunmamış, bunun yerine 
doğrudan doğruya Anayasa Mahkemesi’nde bireysel başvuruda bulunmuşsa, 
başvuru yollarının tüketilmediğinden bahisle başvurunun kabul edilemez 
olduğuna karar verilmemesi gerekmektedir� Bu bağlamda, Yargıtay ceza daire-
sinin onama kararı üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itirazı yoluna 
gidilmesi için başvuruda bulunmaksızın, onama kararının tebliğinden itibaren 
otuz günlük süre içerisinde bireysel başvuru yoluna gidilmesinde herhangi bir 
engel olmadığını düşünmekteyiz�

-Şayet ilgili, ceza dairesinin onama kararı üzerine hem Anayasa Mahkemesi’ne 
bireysel başvuruda bulunmuş hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına itiraz 
yoluna gidilmesi için talepte bulunmuşsa, Başsavcı’nın itirazının sonucunun 
beklenmesi ve şayet itiraz reddedilirse Anayasa Mahkemesi’nin bireysel başvuru-
nun esası hakkında inceleme yapmasının en doğru yol olacağını düşünmekteyiz�

Sonuç olarak, çalışmamızda izah etmeye çalıştığımız hususlardan hareketle, 
Anayasa Mahkemesi’nin, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın itiraz yet-
kisinin hukuki niteliği konusunda, gerek bireysel başvuru süresinin başlama 
anıyla ilgili savunduğu içtihadı doğru bulmadığımızı, bu bağlamda, Anayasa 
Mahkemesi’nin içtihadını değiştirmesi gerektiğini düşünmekteyiz�
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ÖZ

Derin deniz yatağı ile derin deniz yatağının altında ve üstünde yer alan kaynak-
lar hem 1982 BMDHS ile hem de 1994 Anlaşması ile insanlığın ortak mirası 
olarak kabul edilmiştir� Bununla birlikte sistem, maden kaynakları üzerine 
kurgulanmıştır� Diğer kaynakların durumu henüz tartışmalıdır� Araştırma, keşif 
ve işletme faaliyetlerinin bir arada değerlendirilmesi gereken ancak birbirinden 
farklı hukuki sonuçlar doğuran yönleri bulunmaktadır� Bu faaliyetlere yönelik 
yapılan hukuki değerlendirmeler Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Deniz 
Yatağı Uyuşmazlıkları Dairesinin 1 Şubat 2011 tarihli Danışma Görüşü de 
dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir�

Anahtar Kelimeler: Derin deniz yatağı; İnsanlığın ortak mirası; Araştırma, 
keşif ve işletme; 1982 BMDHS; 1994 Anlaşması

PROSPECTING, EXPLORATION FOR AND EXPLOATION 
OF THE RESOURCES ON AND UNDER THE DEEP SEABED 

WITHIN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW

ABSTRACT

The deep seabed and the resources on and under the subsoil thereof have 
been recognized as the common heritage of mankind according to both 1982 
UNCLOS and 1994 Agreement� Nevertheless the legal regime was established 
on the mining activities in the area� The legal status of other resources are 
debatable� Prospecting, exploration for and the exploation of the resources are 
in need of an assessment as a whole, but on its own each of these activities has 
different legal compositions� Advisory opinion of the Seabed Disputes Cham-
ber of the International Tribunal for the Law of the Sea on this issue was also 
discussed to enlighten the legal problems arising from the activities in the area�

KEYWORDS: Deep seabed; Common heritage of mankind; Prospecting, 
exploration and exploation; 1982 UNCLOS; 1994 Agreement
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GİRİŞ

Uluslararası deniz yatağı olarak da nitelendirilen derin deniz yatağı kavramı, 
1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) ve 1994 Tarihli 
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin XI� Kısmının Uygulanmasına 
İlişkin Anlaşma[1] çerçevesinde insanlığın ortak mirası olarak değerlendirilmiştir� 
Bu değerlendirme, gelişmiş teknolojilere sahip devletler dışındaki devletlere derin 
deniz yatağında yer alan doğal kaynaklardan yararlanma imkanı tanımıştır�[2] 
Bahsi geçen kavrama ilişkin yer verilen hukuki düzenlemeler BMDHS’nin 
dikkat çeken özelliklerinden birisidir� Çalışmada hukuki yönleriyle ele alınan 
kavram, öncelikle uluslararası toplumun tamamını ilgilendiren bir problematik 
olarak değerlendirilmektedir� Derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası 
olarak kabul edilmesi, bu değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır� Bunun dışında, 
konuya ilişkin geçmişten günümüze birtakım kurumsal gelişmelerin yaşandığı 
görülmektedir� Bu durum da beraberinde pozitif hukuk anlamında açıklanması 
gereken başka sorunları beraberinde getirmektedir�

BMDHS’nin derin deniz yatağı üzerinde yer alan kaynakların araştırılması, 
keşfi ve işletilmesine ilişkin hükümleri ortak irade uyuşmasını yansıtıyor görün-
mekle birlikte, uygulamada, gelişmiş devletlerin gelişmekte olan devletlerden 
farklı olarak konuya ilişkin getirilen hukuki sistemden memnun olmadıkları 
dikkat çekmektedir� Söz konusu devletlerin de sistemin içine dahil edilmesi 
çabası 1994 tarihli Anlaşmasının oluşturulmasına ve BMDHS ile gelişmekte 
olan devletlerin çıkarlarını korumaya yönelik getirilmiş olan hükümlerin yer 
yer amacından farklı bir şekilde uygulanmasına neden olmaktadır�

Çalışma, derin deniz yatağında yer alan kaynakların neler olduğunu ve 
hukuki özelliklerini ortaya koymakta ve bu kaynaklara yönelik gerçekleştirilecek 
faaliyetlerin hukuki niteliğini değerlendirmektedir� İnsanlığın ortak mirası olarak 
değerlendirilen derin deniz yatağı ile derin deniz yatağının altında ve üstünde 
yer alan kaynakların, insanlığın ortak çıkarları için kullanılmasının ne ölçüde 
sağlanabildiği de açıklanmaktadır� BMDHS’nin uygulama bakımından en çok 
itirazla karşılaşan ve bu itirazlar neticesinde oluşturulan diğer hukuk kaynakları 
bakımından incelenen derin deniz yatağında gerçekleştirilen faaliyetler konusu, 
uygulama ve mahkeme içtihatları da göz önünde bulundurularak detaylı bir 
şekilde ele alınmaktadır�

[1] Agreement Relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention 
on the Law of the Sea of 10 December 1982, 28 July 1994, 1836 UNTS 41, No� 31364� 
Çalışma boyunca 1994 Tarihli Anlaşma şeklinde ifade edilecektir�

[2] Hüseyin PAZARCI, Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap, 9� Bası, Ankara: Turhan 
Kitabevi, 2013, s� 288, 289�
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I. DERİN DENİZ YATAĞI

Derin Deniz Yatağı 1982 BMDHS’nin “Bölge” başlıklı XI� kısmında 
düzenlenmektedir�[3] Bölge, BMDHS’nin 1 (1)� maddesi uyarınca, ulusal 
yetki sınırları ötesindeki deniz yatağı ve okyanus tabanı ile bunların toprak 
altını kapsamaktadır� Bölgeye ilişkin hukuki rejim BMDHS’nin 76� maddesi 
ve Sözleşmenin II numaralı eki uyarınca belirlenen kıta sahanlığının ötesinde 
kalan deniz alanları bakımından uygulama alanı bulacaktır� XI� Kısım, uygu-
lanmasına ilişkin 1994 tarihli Anlaşmanın yanı sıra ve III ve IV no�’lu ekleri 
başta olmak üzere BMDHS’nin eklerinin ilgili hükümleri çerçevesinde hukuki 
etkilerini doğurmaktadır�[4] Derin deniz yatağı, kıyısı olsun ya da olmasın dünya 
üzerindeki bütün devletlerin çıkarlarının çatıştığı alanlardan birisidir� Doğal 
kaynakları hem bilimsel araştırmalar hem de ekonomik getirileri bakımından 
devletlerin ilgisini çekmektedir� Uzun yıllar açık deniz rejimine tabi olan ve 
genellikle gelişmiş devletlerin teknolojik yetkinlikleri bakımından üzerinde 
faaliyet gösterdiği derin deniz yatağı, diğer devletlerin de hak iddia etmesiyle 
birlikte tartışmaların odağında olmuştur�

Derin deniz yatağı ve bu alanın toprak altının araştırılmasına ve işletilmesine 
ilişkin kuralların oluşturulması konusu BM III� Deniz Hukuku Konferansı-
nın toplanmasına neden olan sorunların en önemlilerinden birisidir�[5] Ancak 
BMDHS oluşturulduktan sonra dahi XI� Kısım gelişmiş devletlerin tepkisiyle 
karşılaşmış ve gelişmekte olan devletler bakımından getirdiği avantajlı hükümler 
uygulamanın önünde engel teşkil etmiştir�[6] Derin deniz yatağının gelişmekte 
olan ülkelere ekonomik olarak destek verilmesi amacıyla işletilmesi yönündeki 
yaklaşım çıkarları zedelenen gelişmiş devletlerce benimsenememiştir�

BMDHS sadece devletlerin elde edecekleri haklar ve ekonomik avantajlar 
bakımından değil, insan unsurunu ön planda tutarak bir sistem geliştirmeyi 

[3] United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, 1833 UNTS 396, 
No� 31363� Sözleşme metninin çevirisi için bkz� Aydoğan ÖZMAN, Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesi, İstanbul Deniz Ticaret Odası Yayın No: 5, İstanbul: Temel 
Matbaası, 1984�; Aslan GÜNDÜZ, Milletlerarası Hukuk – Konu Anlatımı, Temel 
Belgeler Örnek Kararlar, Reşat Volkan GÜNEL (Ed�), 6� Baskı, İstanbul: Beta Basım 
Yayım Dağıtım, 2013, s� 221 – 308�

[4] Satya N� NANDAN, Michael W� LODGE and Shabtai ROSENNE, United Nations 
Convention on the Law of the Sea 1982 – A Commentary Vol. VI., The Hague/London/
New York: Martinus Nijhoff Publishers, 2002, s� 3�

[5] Aydoğan ÖZMAN, Deniz Hukuku I – Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Ulusal Deniz 
Alanları, Ankara: Turhan Kitabevi, 2006, s� 89�

[6] Bkz� R� R� CHURCHILL and A� V� LOWE, The Law of the Sea, Third edition, 
Manchester: Manchester University Press, 1999, s� 228, 229�
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amaçlamıştır� Bu bakımdan derin deniz yatağının işletilmesi bakımından 
meydana gelen tartışmaları, uluslararası hukukun diğer alanlarında olduğu 
gibi bireyin güçlenen konumuna bağlı olarak yaşanan gelişmelerle değerlendir-
mek yanlış olmaz� İnsan hakları hukukunun halen dünyanın her yerinde aynı 
etkinlikte uygulanamaması ve devletler bakımından insan onurunun değil de 
devlet çıkarlarının gerçekleştirilmesi bakımından bir araç olarak kullanılmaya 
çalışılması bir kenara bırakılırsa, pek çok uluslararası hukuk konusunun yeniden 
ve farklı bakış açılarından ele alınmasını sağladığı açıktır�

Derin deniz yatağı kavramına devletlerin ekonomik çıkarları çerçevesinde 
yaklaşılması son derece olağan bir süreç olmakla beraber, soruna insanlık, 
insanlığın ortak mirası ve insanlığın ortak çıkarlarının gerçekleştirilmesi açı-
sından bakılması da önemlidir� Derin deniz yatağı devletlerin açık deniz rejimi 
çerçevesinde aynı haklara sahip olduğu bir deniz alanı olup, Bölgeden elde 
edilecek ekonomik gelirler, devletlerin ekonomik gelişimi bakımından önem 
arz etmektedir� Bölge sadece işletilme bakımından değil, bilimsel araştırmaların 
yapılması, barışçı amaçlar dışında kullanılmasının önlenmesi, besin kaynakla-
rının etkin kullanımı ve deniz çevresinin korunması bakımından da insanlığın 
ortak mirasıdır� Bununla birlikte çalışmada yalnızca araştırma, keşif ve işletilme 
bakımından derin deniz yatağı ele alınmakta, diğer yönlerine ihtiyaç duyulduğu 
kadarıyla değinilmektedir�

II. DERİN DENİZ YATAĞININ İNSANLIĞIN ORTAK 
MİRASI OLARAK KABUL EDİLMESİNİN BÖLGEDE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK FAALİYETLERE VE BU FAALİYETLERE 
İLİŞKİN KURUMSALLAŞMAYA OLAN ETKİSİ

BMDHS’nin 136� maddesi uyarınca derin deniz yatağının insanlığın ortak 
mirası olarak kabul edilmesi sebebiyle, Bölgede gerçekleştirilecek faaliyetlerin 
düzenlenmesi yetkisi devletlerden bağımsız olarak Uluslararası Deniz Yatağı Oto-
ritesine (UDYO) tanınmıştır� Bununla birlikte derin deniz yatağının insanlığın 
ortak mirası olarak kabul edilmesi tamamen BMDHS’ne hasredilebilecek bir 
durum değildir� 1970 tarihli Ulusal Yetki Sınırlarının Ötesindeki Deniz Yatağı 
ve Okyanus Tabanı ve Toprak Altının Yönetilmesine İlişkin İlkeler Deklaras-
yonunda (BM Genel Kurulunun 2749 sayılı kararında) derin deniz yatağının 
insanlığın ortak mirası olduğu ifadesine yer verilmiştir�[7] Bu bakımdan derin 
deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilen faaliyetler bu ilkeyle doğrudan ilişkilidir�

[7] UN General Assembly, General Assembly Resolution 2749 [Declaration of Principles 
Governing the Sea-Bed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of 
National Jurisdiction], 12 December 1970, A/RES/25/2749  (1970)�
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İnsanlığın ortak mirası kavramının içeriğinin oluşturulmasının zorluğu bir 
yana, niteliği de tartışmalıdır� Söz konusu kavram derin deniz yatağı bakımından 
açıkça kabul edilmiş olmakla birlikte genel olarak nasıl bir hukuki nitelendirmeye 
tabi tutulacağı açık değildir� İnsanlığın ortak mirası kavramının uluslararası 
hukukun genel ilkesi haline geldiği savunulduğu[8] gibi tamamen spekülatif 
olduğu da iddia edilmektedir�[9] İnsanlığın ortak mirası kavramının açıklanması, 
çalışmanın ana amacı olmamakla birlikte, derin deniz yatağında araştırma 
yapılmasının ve söz konusu deniz alanında yer alan kaynakların keşfinin ve 
işletilmesinin bahsi geçen ilkeye dayanması ve kavram üzerindeki tartışmalar 
bu ilkenin temel yönlerinin ortaya konması zorunluluğunu getirmektedir�

İnsanlığın ortak mirası ifadesi, yalnızca derin deniz yatağını ifade etmek için 
kullanılan bir terim değildir� Antarktika ve dış uzay gibi kavramlar bakımından 
da kullanılmaktadır� Bununla birlikte üzerinde tam olarak uzlaşılmış bir tanımı 
bulunmadığı gibi, bir ilke, hak, doktrin vs� olduğuna ilişkin de kesin bir hukuki 
nitelendirmede de bulunulmamıştır� Uluslararası hukukçuların kullanımları 
farklılık göstermektedir�[10] Dolayısıyla genel içeriğinin yanı sıra derin deniz 
yatağı bakımından sahip olduğu bir de özel içeriği bulunmaktadır� Bu anlamda 
insanlığın ortak mirası, derin deniz yatağı bakımından sahip olduğu içerikle 
ele alınacaktır�

Derin deniz yatağına yer veren bütün bilimsel eserler, bu kavramın insan-
lığın ortak mirası olarak kabul edilmesiyle ilgili olarak 1967 yılında Malta 
temsilcisi Pardo’nun ortaya attığı fikirlere yer verirler� Pardo’nun görüşleri 
mevcut sistemin oluşturulması ve halen tartışılan hususlar bakımından temel 
niteliktedir� BMDHS uygulamaya girdikten sonra bile en çok sorun yaşanan 
ve uygulanması en zor olan kısım XI� Kısım olmuştur� Söz konusu deniz ala-
nının BMDHS sistemi içerisinde insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi 
sonucunu doğuran sürecin başlangıcında Pardo’nun görüşleri yer almaktadır� 
Teknolojik olarak gelişmiş devletlerin çıkarları bakımından oldukça önemli 
bir engel olarak görülen bu süreç, 1994 Anlaşmasının oluşturulmasının da 
temelini teşkil etmektedir�

[8] Helmut TUERK, Reflections on the Contemporary Law of the Sea, Leiden/Boston: 
Martinus Nijhoff Publishers, 2012, s� 33� Selami KURAN, Uluslararası Deniz Hukuku, 
4� Baskı, İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım, 2014, s� 298�

[9] Michael W� LODGE, “The Deep Seabed”, in The Oxford Handbook of the Law of 
the Sea, Donald D� ROTHWELL, Alex G Oude ELFERINK, Karen N SCOTT and 
Tim STEPHENS (Eds�), Oxford/New York: Oxford University Press, 2015, s� 229�

[10] Kemal BAŞLAR, The Concept of the Common Heritage of Mankind in International 
Law, The Hague/Boston/London: Martinus Nijhoff Publishers, 1998, s� 2�
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Derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi, devlet-
lerin ulusal yetkiye sahip olduğu deniz alanları ve dolayısıyla egemen yetkilerini 
kullanmaları bakımından getirilmiş bir sınırlandırma olmuştur� Yalnızca derin 
deniz yatağının değil kıta sahanlığı kavramının da yeniden ele alınması ihtiyacını 
yaratmıştır� Zaten Pardo da söz konusu kavramın içeriği kesin olarak oluşturu-
lana kadar derin deniz yatağı ve okyanus tabanında yer alan ulusal yetkilerin 
askıya alınması gerektiği yönünde bir teklifte bulunmuştur�[11] Pardo’nun teklifi 
çeşitli açılardan BM Genel Kurulu’nun 1970 tarihli ve 2749 sayılı kararında 
dikkate alınmıştır� Derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olarak kabul 
edilmesinin yanı sıra, bu alanda gerçekleştirilecek faaliyetlerin özelliklerine iliş-
kin ileri sürdüğü fikirler de uluslararası hukuk uygulamalarında farklı kavram 
ve terimlerle kabul edilmiştir� Bununla birlikte gelişmiş devletlerin çıkarlarına 
ters düşmesi nedeniyle 1994 Anlaşması yürürlüğe girene kadar BMDHS’nin 
getirdiği sistem etkin bir uygulama alanı bulamamıştır�

1.  BMDHS’NİN 136. ve 137. Maddeleri Uyarınca Bölgenin Hukuki 
Niteliği

BMDHS’nin 136� maddesi açık bir şekilde Bölgenin ve Bölgede yer alan 
kaynakların insanlığın ortak mirası olduğunu ifade etmektedir� 136� maddenin 
önemi 311� maddenin 6� paragrafı ile birlikte değerlendirildiğinde daha da 
önemli bir hal almaktadır� Buna göre 136� maddede yer alan insanlığın ortak 
mirası kavramına yönelik herhangi bir değişikliğin yapılması mümkün değildir� 
Bu durum her ne kadar insanlığın ortak mirası kavramını bir jus cogens norm 

[11] “Öncelikle deniz yatağı ve okyanus tabanı insanlığın ortak mirasıdırlar ve barışçı amaçlarla 
ve münhasıran bütün insanlığın yararına olacak şekilde işletilmelidirler� İnsanlığın en çok 
yardıma ihtiyacı olan kısmını oluşturan fakir ülkeler deniz yatağının ve okyanus tabanının 
ticari amaçlarla işletilmesinden elde edilen finansal faydalardan öncelikli şekilde pay 
almalıdır� İkinci olarak mevcut ulusal yetki sınırlarının ötesinde deniz yatağı ve okyanus 
tabanı üzerindeki egemenlik iddiaları kıta sahanlığının açık bir tanımı oluşturulana kadar 
dondurulmalıdır� Üçüncü olarak ilk planda mevcut ulusal yetki sınırlarının ötesindeki 
derin denizlerin ve okyanus tabanının güvenliğinin, ekonomik ve diğer yönlerinin 
değerlendirilmesi; ikinci planda mevcut ulusal yetki sınırlarının ötesinde deniz yatağının 
ve okyanus tabanının uluslararası niteliğini güvence altına alacak ayrıntılı bir taslak 
uluslararası antlaşma metni hazırlanması ve üçüncü planda derin denizlerde ve okyanus 
tabanında gerçekleştirilecek ulusal faaliyetlerin önerilen uluslararası antlaşmada yer 
alan ilkelere ve hükümlere uygun gerçekleştirilmesini sağlayacak bir uluslararası birim 
kurulmasını sağlamak amacıyla temsil gücü yüksek çok fazla sayıda kişiden oluşmayan bir 
yapılanmaya gidilmelidir�” (United Nations Division for Ocean Affairs and the Law of the 
Sea – Office of Legal Affairs, The Law of the Sea – Concept of the Common Heritage 
of Mankind, Legislative History of Articles 133 to 150 and 311 (6) of the United 
Nations Convention on the Law of the Sea, New York: United Nations Publications, 
1996, s� 11,12� 
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haline getirmese de Sözleşme açısından özel bir konum da yaratmaktadır�[12] 
137� maddede ise Bölgenin hukuki rejimine ilişkin temel prensiplere yer veril-
mektedir� İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen Bölge ve burada yer alan 
kaynakların tamamı ya da bir kısmı üzerinde devletler tarafından egemenlik ya 
da egemenliğe dayanan haklar iddiasında bulunulamayacaktır� UDYO, Bölgede 
dolayısıyla derin deniz yatağında insanlık adına faaliyetlerde bulunacaktır� Her 
devlet derin deniz yatağında yer alan kaynaklar üzerinde devredilemez haklara 
sahiptirler� XI� Kısımda öngörülenin dışında Bölgede yer alan madenler üzerinde 
hak iddiasında bulunulamayacaktır�

İlgili maddeler uyarınca doktrinde genel kanı derin deniz yatağı üzerinde yer 
alan maden kaynaklarının insanlığın ortak mirası olarak kabul edildiği, diğer 
kaynakların açık denizlerin hukuki rejimine tabi olması gerektiği yönünde-
dir�[13] 1958 Açık Deniz Sözleşmesi de derin deniz yatağında yer alan kaynak-
ların araştırılması, keşfi ve işletilmesi bakımından devletlere bir sınırlandırma 
getirmemektedir�[14] Ayrıca diğer kaynakların kullanımına ilişkin bir hukuki 
rejim XI� Kısımda oluşturulamamıştır� Ancak böyle bir hukuki rejimin oluş-
turulamaması, 136� maddede ifade edildiği üzere Bölge ve Bölge üzerinde yer 
alan kaynakların insanlığın ortak mirası olarak açıkça kabul edildiği gerçeğini 
değiştirmemektedir�[15] BMDHS bir bütün olarak ele alınır ve özellikle XI� 
Kısmın çok büyük tartışmalarla oluşturulduğu göz önünde bulundurulursa, 
maden kaynakları dışındaki diğer kaynakların da insanlığın ortak mirası olarak 
değerlendirilmesi ihtimali bulunduğu görülür� Söz konusu tartışma derin deniz 
yatağında yer alan kaynaklar başlığı altında incelenmektedir�

[12] Rüdiger WOLFRUM, “Common Heritage of Mankind”, in R� Wolfrum (ed), The Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law, Oxford University Press, 2008 –, online 
edition, 2009, para� 4� (Son erişim tarihi 10�05�2016�)

[13] Tullio SCOVAZZI, “The Seabed Beyond the Limits of National Jurisdiction: General 
and Institutional Aspects”, in The International Legal Regime of Areas Beyond 
National Jurisdiction, Erik J� MOLEENAR and Alex G� Oude ELFERINK (Eds�), 
Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, s� 45� Canlı kaynakların, derin deniz 
yatağı bakımından getirilen rejime tabi olmayacağı yönündeki görüş için bkz� Hüseyin 
PAZARCI, “Uluslararası Deniz Yatağı Düzeni ve Sorunları”, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C� 38, 1983, s� 200�

[14] Convention on the High Seas, 29 April 1958, 450 UNTS 82, No� 6465�
[15] Alex G� Oude ELFERINK, “The Regime of the Area: Delineating the Scope of 

Application of the Common Heritage Principle and Freedom of the High Seas”, 
International Journal of Marine and Coastal Law, Vol� 22 (1), 2007, s� 150�
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2. BMDHS’nin 140. ve 141. Maddeleri Çerçevesinde Bölgede 
Gerçekleştirilecek Faaliyetlerin Taşıması Gereken Özellikler

BMDHS, 140� maddesinde insanlığın ortak mirası kavramının yanı sıra 
insanlığın çıkarı kavramına yer vermektedir� Buna göre Bölgedeki faaliyetler 
devlet kavramından bağımsız bir şekilde bütün insanlığın ortak çıkarları göz 
önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir� Ayrıca Bölge, kıyısı olan ya da 
olmayan bütün devletlerin barışçı amaçlarla kullanımına açık olacaktır�

Derin deniz yatağı üzerindeki faaliyetlerin bütün insanlığın ortak çıkar-
larını gözetecek şekilde gerçekleştirilmesi amacına ulaşılmasının ne şekilde 
temellendirileceğine ilişkin tartışma iki yönlü olmuştur� Faaliyetlerin bütün 
devletlerin doğrudan katılımıyla gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı ve 
bütün devletlerin bu faaliyetlere katılma hakkının olduğu öncelikle kabul edil-
miştir� Daha sonra elde edilen gelirlerin paylaşımının bir yönüyle faaliyetlere 
katılıma orantılı, hakkaniyete uygun ve eşit haklar yaratacak şekilde bölüştü-
rülmesi, diğer bir yönüyle gelişmekte olan devletlerin ekonomik gelişmelerine 
destek olunması şeklinde gerçekleştirilmesinin bütün insanlığın ortak çıkarları 
çerçevesinde hareket edilmesini sağlayacağı düşünülmüştür�[16] BMDHS, 141� 
madde uyarınca Bölgede bütün devletlerin faaliyetlerini gerçekleştirmesine 
izin vermekte; ancak mali ve teknik olanaklar bu durumu her devlet açısından 
olanaklı kılmamaktadır� Söz konusu teknolojiye ve mali imkanlara sahip dev-
letlerin gerçekleştirdiği faaliyetler neticesinde elde edilecek gelirin maliyetler ve 
diğer hakları göz önünde bulundurulmadan paylaşılması ise hakkaniyete aykırı 
olmaktadır� İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen Bölgede gerçekleştiri-
len faaliyetlerin bütün insanlığın ortak çıkarlarına uygun olması gerektiği göz 
önünde bulundurulduğunda ise gelir paylaşımının gelişmekte olan devletlerin 
ekonomik gelişimine katkıda bulunacak şekilde gerçekleştirilmesi 137� madde 
anlamında da daha uygun bir çözümdür� Dolayısıyla 140� maddede öngörülen 
amaçların 141� maddeyle birlikte uygulanmasında bu iki yönün bir arada ve 
hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir� Bu da daha 
sonra üzerinde durulacak olan UDYO tarafından göz önünde bulundurulan 
bir husustur�

Derin deniz yatağında gerçekleştirilen faaliyetler barışçı nitelikte olmak 
zorundadır� Yalnız barışçı amaçlarla kullanımdan ne anlaşılması gerektiği yoruma 
açık bir konudur� BMDHS’nin denizlerin barışçı amaçlarla kullanımı başlıklı 
301� maddesine göre Sözleşmeye taraf devletler sahip oldukları hakları kulla-
nırken veya üstlendikleri yükümlülüklerin gereklerini yerine getirirken hiçbir 

[16] Rüdiger WOLFRUM, “The Principle of the Common Heritage of Mankind”, Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, Vol� 43, 1983, s� 321�
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devletin toprak bütünlüğünü veya siyasal bağımsızlığını tehlikeye düşürecek 
ya da ortadan kaldırmaya yönelik olarak ve BM Şartında öngörülen ilkelere 
aykırı bir şekilde kuvvet kullanamayacak ya da kuvvet kullanma tehdidinde 
bulunamayacaktır�

Devletlerin açık denizler üzerinde askeri manevralarda bulunmaları ise Böl-
genin hukuki rejimi dikkate alındığında uluslararası hukuka uygundur� 1971 
tarihli Deniz Yatağı ve Okyanus Tabanı ve Toprak Altında Nükleer Silahların ve 
Diğer Kitle İmha Silahlarının Kullanılmasının Yasaklanması Sözleşmesinde[17] 
de 1967 tarihinde Pardo’nun ileri sürdüğü görüşlerin de etkisiyle derin deniz 
yatağında belirli nitelikteki silahların kullanımı yasaklanmıştır�[18] Buradan çıkan 
sonuç, Bölgenin barışçı amaçlarla kullanılmasının öngörülmesinin Bölgede 
hiçbir askeri faaliyette bulunulamayacağı anlamına gelmediğidir� Bir devletin 
toprak bütünlüğüne, siyasi bağımsızlığına ve BM Şartında öngörülen uluslararası 
hukuk ilkelerine aykırı olmadıkça ve belirli nitelikteki silahların kullanımını 
içermedikçe Bölgede askeri bir takım faaliyetlerde bulunulabilir�

3. Derin Deniz Yatağının Uluslararası Örf ve Adet Hukuku Çerçevesinde 
İnsanlığın Ortak Mirası Kabul Edilmesi Tartışması ve Mütekabil 
Devletler Rejimi Sorunu

BMDHS metninin kesinleşmesinden sonra yeterli sayıda devlet tarafından 
onaylanması hususunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki belirsizlik, 
özellikle Sözleşme’nin XI� Kısmında yer alan düzenlemelerden memnun olma-
yan devletlerin farklı bir arayış içine girmelerine neden olmuştur� Sözleşme 
metni kesinleştikten hemen sonra ABD, SSCB, Federal Alman Cumhuriyeti, 
Japonya, Fransa, İngiltere ve İtalya iç hukuklarında gerçekleştirdikleri yasama 
işlemleriyle derin deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilecek maden araştırma, 
keşif ve işletme faaliyetlerinin açık deniz rejimine tabi olduğunu kabul ettiler� 
Aralarında bir uluslararası antlaşma yapmasalar da uygulamanın bu yönde 
gerçekleşmesi yönünde anlaşmaya vararak ortak bir irade ortaya koydular ve 
uyruklarındaki şirketlere burada gösterecekleri faaliyetlere yönelik lisans verip, 
açık deniz rejimi çerçevesinde hareket ettiler�[19] Bu uygulamayı karşılıklı olarak 
kabul ederek derin deniz yatağı üzerinde yeni bir rejim yarattılar ve bu rejim 
“Mütekabil Devletler Rejimi” adı altında anılmaya başladı�

[17] Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons 
of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof, 
11�02�1971, 955 UNTS 115, No� 13678�

[18] TUERK, s� 37�
[19] CHURCHILL and LOWE, 1999, s� 232�
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BMDHS’de Bölgenin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi ve ABD 
hariç söz konusu devletlerin de onaylanmamış bu metin üzerinde anlaşmaya 
varmaları bir çelişki yarattı� Ayrıca 2574[20] ve 2749 sayılı BM Genel Kurulu 
kararlarında öngörüldüğü şekliyle söz konusu uluslararası sözleşmenin kesinleş-
mesi, derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesinin ve 
diğer devletlerin bu alan üzerindeki egemenlik iddialarının kabul edilmeyeceği 
hususlarının uluslararası örf ve adet hukuku kuralı olup olmadığı tartışmasını 
beraberinde getirdi� Bu şartlar altında da mütekabil devletler rejimini oluşturan 
devletlerin derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olarak kabul edildiği 
yönündeki uluslararası örf ve adet hukuku kuralına uymamaları nedeniyle 
uluslararası hukuka aykırı davranmaları ve uluslararası sorumluluklarının 
bulunması tartışması meydana geldi�

77 Grubu[21] BM Genel Kurulu kararlarında yer alan bu hususların örf ve 
adet hukuku niteliğini taşıdığını ve bu nedenle bağlayıcı nitelikte olduğunu 
iddia ederken, mütekabil devletler rejimini oluşturan devletler ise söz konusu 
BM Genel Kurul kararlarının diğer, kararlarda olduğu gibi kendileri açısından 
bağlayıcı bir yönü olmadığını ileri sürmüşlerdir� 77 Grubu aynı zamanda müte-
kabil devletler rejiminde yer alan devletlerin yasama faaliyetlerinin aralarındaki 
anlaşmaların ve diğer eylemlerinin, derin deniz yatağı üzerinde açık deniz reji-
minin uygulanmasını sağlayacak bir uluslararası hukuk kuralı haline gelmediğini 
iddia etmiştir�[22] BM Genel Kurulu kararları bağlayıcı nitelikte olmamakla 
beraber, bir örf ve adet hukuku kuralının oluşumuna ya da bir uluslararası örf 
ve adet hukuku kuralının tespit edilmesine katkıda bulunabilir� 77 grubu BM 
Genel Kurulunun ilgili kararlarıyla yeni bir uluslararası hukuk kuralı yaratıldı-
ğını değil, derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olduğunun tespitinin 
sağlandığını ve Bölgedeki faaliyetlerin açık deniz rejimine tabi bir şekilde ger-
çekleştirilemeyeceğini öne sürmüştür� Kaldı ki 1958 Açık Deniz Sözleşmesi’nin 
2� maddesi de açık deniz alanlarının belirli bir devlet tarafından işgal edilmesini 
ve burada egemen haklar ileri sürmesini yasaklamaktadır� Tartışma kesin bir 
sonuca ulaşarak kapanmamıştır; ama BMDHS ile getirilen sistemin birtakım 

[20] UN General Assembly, General Assembly Resolution 2574 [Question of the reservation 
exclusively for peaceful purposes of the sea-bed and the ocean floor, and the subsoil thereof, 
underlying the high seas beyond the limits of present national jurisdiction, and the use of their 
resources in the interests of mankind], 15 December 1969, A/RES/24/2574  (1969)�

[21] 15 Haziran 1964 tarihinde gelişmekte olan 77 devletin katılımıyla oluşturulan daha sonra 
sayıları 134 devlete çıkan ve gelişmekte olan devletlerin ekonomik çıkarlarını savunmak 
amacıyla oluşturulan bir uluslararası örgüttür� Detaylı bilgi için bkz� www�g77�org (son 
erişim tarihi 10�05�2016)

[22] Edward GUNTRIP, “The Common Heritage of Mankind: An Adequate Regime for 
Managing the Deep Seabed?”, Vol� 4, 2003, s� 384�
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değişikliklerle kabulü mümkün olmuştur� Bu yöndeki uyuşmazlığın meydana 
geldiği tarih itibariyle böyle bir uluslararası örf ve adet hukuku kuralının var-
lığı tartışmalı olmakla beraber, günümüzde BMDHS çerçevesinde Bölgenin 
insanlığın ortak mirası olduğu yönünde bir tereddüt bulunmamaktadır� 1994 
Anlaşmasıyla da XI� Kısmın uygulanmasından kaynaklanan sorunların ortadan 
kaldırılması hedeflenmiştir�

4. İnsanlığın Ortak Mirası Kavramının 1994 Anlaşması Çerçevesinde 
Değerlendirilmesi

1994 Anlaşması ile derin deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilecek faaliyetlere 
ilişkin yeni bir bakış açısı getirilmiştir� Bununla birlikte bu başlık altındaki asıl 
önemli sorun 1994 Anlaşmasının, BMDHS’nin derin deniz yatağını insanlığın 
ortak mirası olarak kabul eden hükmüyle olan ilişkisidir�

Gelişmiş devletler, XI� Kısma karşı çıkmaları sebebiyle, BMDHS’nin ken-
dileri bakımından bağlayıcı olmasını ve yürürlüğe girmesini sağlamamışlardır� 
Bu nedenle derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi 
ve BMDHS ile öngörülen uygulamanın sağlanması için söz konusu devletlerle 
BM Genel Sekreteri resmi olmayan yollarla görüşmeler gerçekleştirmiş ve 1994 
Anlaşması üzerinde mutabık kalınmıştır�[23] 1994 Anlaşmasıyla beraber ortaya 
çıkan sistemle insanlığın ortak mirası kavramına ilişkin iki husus ön plana 
çıkmaktadır� İlk olarak BMDHS ve 1994 Anlaşması bir arada değerlendiril-
diğinde insanlığın ortak mirası kavramının ortaya koymaya çalıştığı içerikle 
çelişen yönler söz konusu olsa da, devletler faaliyetlerini insanlığın Bölgedeki 
temsilcisi olan UDYO vasıtasıyla gerçekleştirmeyi kabul etmişlerdir� İkinci olarak 
da devletlerin ve uluslararası kuruluşların Bölgedeki faaliyetleri insanlığın ortak 
mirası kavramının öngördüğü pek çok hususu kuvvetlendirmiştir�[24] Ancak 
gelişmekte olan devletlerin ortaya koymaya çalıştığı anlamda bir insanlığın ortak 
mirası algısı derin deniz yatağı bakımından oluşturulamamıştır� Daha sonra 
derin deniz yatağında yer alan madenlerin araştırılması, keşfi ve işletilmesine 
yönelik açıklamalar yapılırken üzerinde durulacağı üzere, gelişmiş devletler 
bu kavramı kendi amaçlarına uygun bir şekilde yorumlamışlardır�[25] 1994 

[23] Michael W� LODGE, “The Common Heritage of Mankind”, International Journal of 
Marine and Coastal Law, Vol� 27, 2012, s� 736�

[24] John E� NOYES, “The Common Heritage of Mankind: Past, Present and Future”, 
Denver Journal of International Law and Policy, Vol� 40, 2012, s� 462�

[25] Jennifer FRAKES, “The Common Heritage of Mankind Principle the Deep Seabed, 
Outer Space, and Antarctica: Will Developed and Developing Nations Reach a 
Compromise”, Wisconsin International Law Journal, Vol� 21 (2), 2003, s� 420�
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Anlaşması derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olarak değerlendirile-
meyeceği yönünde bir hüküm getirmemiştir� Bu Anlaşma BMDHS ile birlikte 
uygulanacaktır� Her iki metin bir arada değerlendirildiğinde derin deniz yatağı 
insanlığın ortak mirası olarak değerlendirilmiştir� Sorun kavramın içerik olarak 
uygulanmasında ortaya çıkmaktadır� Zira Bölgede gerçekleştirilecek faaliyetlere 
yönelik 1994 Anlaşmasıyla getirilen yenilikler, daha çok gelişmiş devletlerin 
ekonomik çıkarlarını koruyucu nitelikte olup, gelişmekte olan devletlerin 
ekonomik çıkarlarını ikinci planda tutmaktadır� Bununla birlikte kesin olan 
gerçek BMDHS ve 1994 Anlaşması ile oluşturulan sistem uyarınca derin deniz 
yatağı insanlığın ortak mirasıdır�

III. DERİN DENİZ YATAĞINDA YER ALAN KAYNAKLAR

BMDHS’nin 133� maddesi uyarınca XI� Kısmın amaçları bakımından 
kaynaklar ifadesinden polimetalik yumrular da dahil deniz yatağının üstünde 
veya toprak altında doğal olarak bulunan katı, sıvı ve gaz bütün madensel 
kaynaklar anlaşılmaktadır� Yani Sözleşmenin 133� maddesi canlı kaynakların 
Bölgede yer alan kaynaklar kapsamına girmediğini açıkça ifade etmektedir� 
Ancak söz konusu maddenin BMDHS’nin 136� ve 145� maddelerle bir arada 
ele alınması durumunda canlı kaynakların da insanlığın ortak mirası içerisinde 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği sorunu ortaya çıkmaktadır�

BMDHS’nin XI� Kısmı, pek çok yazar tarafından farklı bakış açılarıyla ve 
farklı fikirler ileri sürülerek değerlendirilmektedir� Ancak her yazarın hemfikir 
olduğu nokta bu kısmın BMDHS’nin anlaşılması ve içinden çıkılması en zor 
kısmı olduğu yönündedir� 1994 Anlaşması da bu karışıklığı giderememiştir� 
Söz konusu karışıklığın yarattığı önemli sorunlardan birisi de derin deniz yata-
ğında insanlığın ortak mirası olarak kabul edilecek kaynakların belirlenmesi ve 
bunların araştırılması ve işletilmesinin sağlanmasıdır� Maden kaynaklarının bu 
kapsama girdiği konusunda bir tereddüt bulunmazken, canlı kaynakların da 
aynı kapsam içerisinde değerlendirilme ihtimalinin bulunduğu bazı yazarlarca 
ileri sürülmektedir� Bu sebeple bu başlık altında derin deniz yatağı üzerinde yer 
alan canlı ve cansız bütün kaynaklar bakımından bir değerlendirme yapılmakta 
ve bu kaynaklardan hangilerine ilişkin faaliyetlerin BMDHS’nin XI� Kısmı 
çerçevesinde dikkate alınması gerektiği tartışılmaktadır�

1. Biyolojik Kaynaklar

BMDHS ile, derin deniz yatağının insanlığın ortak mirası olduğunun 
kabul edilmesinin en önemli nedeni, gelişmekte olan devletlerin ekonomik 
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kalkınmalarına destek olunması düşüncesidir� Bu düşünce her ne kadar gelişmiş 
değil de gelişmekte olan devletlerin katkılarıyla şekillenmiş olsa da, günümüzde 
bütün devletler bakımından kabul edilmektedir� Derin deniz yatağı üzerinde 
yer alan ya da yer alma ihtimali bulunan biyolojik kaynakların da bu kapsamda 
değerlendirilmesi mümkündür� Biyolojik kaynaklar canlı ve genetik kaynak-
ları bir arada ifade etmektedir�[26] Özellikle gelişmekte olan veya az gelişmiş 
devletlerin faydalanmasını sağlamak bakımından gıda olarak tüketilebilen[27] 
ve genetik bilimi araştırmalarında kullanılabilen kaynaklar bu açıdan önemli-
dir�[28] Genetik kaynaklar, canlı kaynaklardan farklı bir içeriği ifade etmektedir� 
Genetik kaynaklar, tüketilebilen kaynaklar olmayıp, belirli bir çevrede ya da o 
çevrede yaşayan hayvan, bitki, mikroorganizma vs� gibi kaynaklarda bulunan 
ve genetik özellikler taşıyan maddelerdir�[29]

BMDHS’nin yukarıda da belirtildiği üzere 133� maddesiyle kaynaklardan 
maden kaynaklarının anlaşılması gerektiğini ifade etmesine rağmen, diğer kay-
naklar bakımından tartışma tam olarak sona ermemiştir� Öncelikle BMDHS’nin 
136� maddesi uyarınca Bölge ve Bölgede yer alan kaynaklar insanlığın ortak 
mirasıdır� Maddeyi biraz daha derinlemesine inceleyecek olursak, 136� madde, 
kaynakları yani maden kaynaklarını; Bölgeyi yani derin deniz yatağını ve derin 
deniz yatağına ait toprak altını insanlığın ortak mirası olarak ifade etmektedir� 
Bu açıdan bakıldığında mineral kaynaklar dışında kalan ve Bölge kapsamı 
içerisinde yer alan diğer kaynakların da insanlığın ortak mirası olarak değer-
lendirilebilmesi mümkündür�

İkinci olarak yine BMDHS’nin 145� maddesi uyarınca UDYO deniz çev-
resinin etkin bir şekilde korunması için, Bölgenin doğal kaynaklarının ve 
deniz canlılarının korunması için gerekli önlemleri alabilecek ve düzenlemeler 
getirebilecektir� Bir başka ifadeyle UDYO, devletlerin ulusal yetki sınırlarının 
dışında yer alan Bölgede canlı ve genetik kaynaklara yönelik düzenleme yetki-
sine sahiptir� UDYO, sahip olduğu yetkileri, bütün insanlık adına, insanlığın 

[26] Nele MATZ-LÜCK, “Marine Biological Resources: Some Reflections on Concepts 
for the Protection and Sustainable Use of Biological Resources in the Deep Sea”, 
Non State Actors and International Law, Vol� 2 (3), 2002, s� 279

[27] Elisabeth MANN BORGESE, “The Common Heritage of Mankind: From Non-Living 
to Living Resources and Beyond”, in Liber Amicorum Judge Shigeru ODA Vol. II, 
Betsy BAKER RÖBEN, Nisuke ANDO, Edward MCWHINNEY and Rüdiger Wolfrum 
(Eds�), The Hague/London/New York: Kluwer Law International, 2002, s� 1324�

[28] MANN BORGESE, s� 1326�
[29] Nele MATZ-LÜCK, “The Concept of the Common Heritage of Mankind: Its Viability 

as a Management Tool for Deep Sea Genetic Resources”, in The International Legal 
Regime of Areas Beyond National Jurisdiction, Erik J� MOLEENAR and Alex G� 
Oude ELFERINK (Eds�), Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, s� 61�
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ortak mirası olarak kabul edilen derin deniz yatağı üzerinde kullanmaktadır� 
Dolayısıyla bu şekilde kullanılan bir yetki, deniz yatağına bağlı yaşayan sedan-
ter canlıların[30] da insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi sonucunu 
doğurabilecek niteliktedir�

Bugün için derin deniz yatağında işlenecek miktarda bilinen bir sedanter 
türü yer almamaktadır�[31] Bu nedenle derin deniz yatağında gerçekleştirilecek 
faaliyetler bakımından, canlı kaynakların insanlığın ortak mirası olarak kabul 
edilmesinin ya da kabul edilmemesinin bir önemi yoktur� Ancak özellikle 
bilimsel araştırmalar bakımından önem arz eden genetik kaynakların artması 
ya da sedanter türlerinin üremesi ve uluslararası toplumun dikkatini çekecek 
niteliğe ulaşması, Bölgede yer alan diğer kaynakların insanlığın ortak mirası 
olarak değerlendirilmesine ilişkin görüşlerin daha yüksek sesle dile getirilmesini 
sağlayacaktır� BMDHS’nin 133� maddesi her ne kadar Bölgede yer alan kay-
naklardan yalnızca maden kaynaklarının anlaşılması gerektiğini ifade etse de, 
136� ve 145� maddeler bu sistemin sorgulanmasını sağlamaya adaydır�

2. Cansız Kaynaklar

Yukarıda da belirtildiği üzere BMDHS’nin 133� maddesi uyarınca kaynaklar, 
derin deniz yatağında doğal olarak bulunan polimetalik yumrular da dahil katı, 
sıvı ve gaz bütün mineral kaynakları ifade etmekte ve bu kaynaklar çıkarıldıktan 
sonra maden adını almaktadır�

III� Deniz Hukuku Konferansı esas olarak polimetalik yumrulara odaklan-
mıştır�[32] Bölgede oluşturulan ekonomik düzen ve yürütülen politikalar hemen 
hemen polimetalik yumrularla ilgilidir� Bununla beraber ileride meydana 
gelebilecek gelişmelerden olumsuz etkilenmemek ve yeni maden türlerinin 
keşfedilmesi ihtimali nedeniyle, yalnızca polimetalik yumrularla sınırlı bir 

[30] “Sedanter canlılardan bir kısmı sabit olarak deniz tabanında yaşarken, bir kısmı da deniz 
yatağı üzerinde ya da toprak altında hareket etmekle birlikte, bu yatakla sürekli fiziksel 
dokunma içinde bulunmak zorunda olan deniz sürüngenleri ya da genellikle çökeltiler 
içinde yaşayan deniz canlılarıdır�” (Pazarcı, 2013, s� 287�)

[31] NANDAN, LODGE and ROSENNE, s� 76�
[32] Polimetalik yumrular, gri, siyah veya kahverengi renkte patates şeklinde maddelerdir� 

Çeşitli boy ve ebatlarda olabilir� Özellikle Madagaskar ve Hindistan kıyıları arasında Hint 
okyanusu üzerinde; ABD’nin kuzey kıyılarında Atlantik Okyanusu üzerinde ve Clipperton 
ve Clarion Bölgesinde Pasifik Okyanusunda rastlanmaktadır� M� C� W� PINTO, “The 
Common Heritage of Mankind: Then and Now”, Collected Courses of the Hague 
Academy of International Law 2012, Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, Vol� 
361, 2013, s� 55�
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hüküm oluşturulmamıştır�[33] BMDHS’nin 133� maddesi çerçevesinde kaynaklar, 
mevcut ve bilinmeyen maden kaynaklarını içermektedir� Bölgede daha sonra 
keşfedilen kaynaklar da insanlığın ortak mirası olarak kabul edilecek ve hiçbir 
devlet bu kaynaklar üzerinde egemenlik iddiasında bulunamayacak ve egemen 
yetkiler kullanamayacaktır�

IV. DERİN DENİZ YATAĞINDA YER ALAN KAYNAKLARIN 
ARAŞTIRILMASI, KEŞFİ VE İŞLETİLMESİNİN KURUMSAL 
VE HUKUKİ YÖNLERİ

Derin deniz yatağı üzerinde yer alan kaynakların araştırılması, keşfi ve işle-
tilmesi belirli bir sistem çerçevesinde gerçekleştirilmektedir� Şu ana kadar bu 
sistemin oluşturulmasında en büyük öneme sahip olan insanlığın ortak mirası 
kavramı üzerinde durulduktan sonra, BMDHS’nin XI� Kısmı çerçevesinde hangi 
kaynakların bu çerçevede değerlendirileceği açıklandı� Bu açıklamalardan da 
anlaşılacağı üzere bugün için biyolojik kaynakların araştırılması, keşfi ve işletil-
mesi faaliyetleri insanlığın ortak mirası kavramı çerçevesinde ele alınmamakta 
ve maden kaynaklarına odaklanılmaktadır�

Sistemin bu şekilde oluşturulması da çalışmanın, derin deniz yatağı üzerinde 
yer alan maden kaynaklarının araştırılmasının ve işletilmesinin ön planda tutu-
larak oluşturulması ihtiyacını yaratmaktadır�[34] III� Deniz Hukuku konferansı 
süresince gerçekleşen görüşmeler ve tartışmalar ile BMDHS’nin XI� Kısmının 
uygulanmasına yönelik yaşanan sıkıntılar da bu kaynaklara yönelik olmuştur� 
BMDHS’nin 133� maddesi de kaynaklar ifadesinden maden kaynaklarının 
anlaşılması gerektiğini açıkça ifade etmektedir� Dolayısıyla bu başlık altında 
1994 Anlaşmasının da etkisi dikkate alınarak, Bölgede gerçekleştirilecek faali-
yetlere yönelik kurumsal yapılanma ve tanınan hak ve getirilen yükümlülükler 
maden kaynaklarına dayanılarak irdelenmektedir�

Bölgede gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapılırken, 
BMDHS’nin XI� Kısmının, 1994 Anlaşması ile birlikte tek bir belgeyi oluştur-
duğu kabul edilmektedir�[35] 1994 Anlaşmasının 2� maddesi hükmü uyarınca 

[33] Jean-Pierre LEVY, “The International Sea-Bed Area”, in A Handbook on the New Law 
of the Sea – Vol. 1, René-Jean DUPUY and Daniel VIGNES (Eds�), Dodrecht/Boston/
Lancester: Martinus Nijhoff Publishers, 1991, s� 594�

[34] Bkz� Mehmet GÖNLÜBOL, “Deniz Hukukunda Yeni Gelişmelere Doğru”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C� 27, 1972, s� 99�

[35] Bu durum “tek belge prensibi” olarak adlandırılmaktadır ve 1994 Anlaşmasının iki temel 
prensibinden birisi olduğu kabul edilmektedir� Diğer temel ilke “eş zamanlı kabul prensibi” 
olarak kabul edilmektedir� Buna göre1982 BMDHS’ni onaylama ya da bu Sözleşmeye 
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1994 Anlaşması ile BMDHS aynı anda yürürlükte olup, aynı konuda farklı 
hükümler bulunması durumunda 1994 Anlaşması esas alınır� 1994 Anlaşma-
sına bir üstünlük tanınmıştır� Bu üstünlük BMDHS’nin evrensel bir destek 
bularak uygulanabilmesi için Sözleşmenin XI� Kısmının 1994 Anlaşmasıyla 
değiştirilmesi anlamına gelmektedir�[36] Sözleşmede düzenlenmeyen hususların 
eklenmesinin uygulamaya yönelik eksikliklerin giderilmesi olarak değerlendi-
rilebilmesi mümkün olmakla beraber, her iki metnin hükümlerinin çatışması 
durumunda bir üstünlük tanınması, XI� Kısmın 1994 Anlaşmasıyla daha farklı 
bir içerikle uygulanması anlamına gelmektedir�

1. Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi (UDYO): Bölgede Gerçekleştirilen 
Faaliyetlere İlişkin Oluşturulan Ulus Üstü Düzen

BMDHS’nin XI� Kısmı çerçevesinde Bölgede yer alan maden kaynakla-
rının insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi, etkin bir hukuki düzen 
oluşturulabilmesi için bağımsız yönetim sistemi gerekliliğini de beraberinde 
getirmiştir� Bu amaçla Bölgede yer alan kaynaklara ilişkin faaliyetlerin düzen-
lenmesi amacıyla UDYO yetkilendirilmiştir�[37] UDYO ile getirilen sistemin 
işleyişi 1994 Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce ve sonra olmak üzere 
birtakım farklılıklar göstermekle beraber, UDYO bağımsız niteliğini her iki 
süreçte de korumuştur�

UDYO, sadece derin deniz yatağının araştırılması ve işletilmesi konusunda 
yetkili değildir� Bunun dışında deniz çevresinin korunması, denize ilişkin 
bilimsel araştırmaların geliştirilmesi ve su altı kültür mirasının korunmasına 
ilişkin de birtakım sorumluluklara sahiptir�[38] Ancak bu hususlar bu çalışma-
nın kapsamı dışında olup, Bölgede gerçekleştirilen faaliyetlerle ilişkili olduğu 
oranda ele alınmaktadır� UDYO, Bölgede gerçekleştirilecek faaliyetleri bütün 

katılma aynı zamanda 1994 Anlaşmasıyla bağlanma rızası olarak kabul edilmekte ve 
onaylayan veya katılan devletlerden hiçbirisi bu belgelerden birisini seçerek yalnızca o 
belgenin kendisi açısından bağlayıcı olduğunu ileri sürememektedir� (Moritaka HAYASHI, 
“The 1994 Agreement for the Universalization of the Law of the Sea Convention”, 
Ocean Development and International Law, Vol� 27, 1996, s� 32�)

[36] Bernard H� OXMAN, “The 1994 Agreement and the Convention”, American Journal 
of International Law, Vol� 88 (4), 1994, s� 688� 

[37] Michael W� LODGE, “The Common Heritage of Mankind”, International Journal of 
Marine and Coastal Law, Vol� 27 (4), 2012, s� 736�

[38] Tullio SCOVAZZI, “Mining, Protection of the Environment, Scientific Research 
an Bioprospecting: Some Considerations on the Role of the International Sea-Bed 
Authority”, International Journal of Marine and Coastal Law, Vol� 19 (4), 2004, s� 386 
vd�
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insanlığın yararına düzenlemektedir� 140� maddenin 1� paragrafı uyarınca bütün 
insanlığın çıkarlarını gözeten ve aynı maddenin 2� paragrafı uyarınca Bölgede 
gerçekleştirilen faaliyetlerden elde edilen finansal ve diğer ekonomik faydaların 
hakkaniyete uygun bir şekilde ve ayrım gözetmeksizin dağıtılmasını sağlayan 
merciidir� Bu bakımdan maliyet etkinliğini de gözetmektedir�[39] BMDHS’ne 
taraf olan bütün devletler, ipso facto UDYO’nun da üyesi olurlar�

UDYO’nun yetkileri, 1994 Anlaşmasıyla beraber sınırlandırılmış ve tek-
nolojik olarak gelişmiş devletlerin konumu güçlendirilmiştir� Bu durum 1994 
Anlaşması’nın yapılması ihtiyacı göz önünde bulundurulduğunda son derece 
olağandır� Gelişmiş devletler ve bu devletlerin uyruğundaki şirketlerin ve 
gerçek kişilerin Bölgedeki kaynakların özellikle işletilmesi bakımından elde 
edecekleri gelirlerde belirli bir artış gözlenmiştir� Bu aşamada 1994 Anlaşması, 
BMDHS’nin uygulanmasını evrenselleştirmeye çalışırken, evrensel bir bakış 
açısıyla oluşturulan insanlığın ortak mirası kavramının içeriğini daraltmaktadır� 
III� BM Deniz Hukuku Konferansı boyunca gelişmekte olan devletlerin konu-
munun güçlendirilmesi çabasıyla Bölgedeki faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi 
için ihtiyaç duyulan finansal ve teknolojik ihtiyaçların dengelenmesi hususu, 
1994 Anlaşmasıyla bu imkanlara sahip gelişmiş devletler lehine getirilen düzen-
lemelerle gerçekleşmiştir�

1994 Anlaşmasının getirdiği hukuki düzenle maden araştırma, keşif ve 
işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, uluslararası toplumun ve uluslararası 
hukukun temel kaygılarından ziyade ticaretin gereklerine göre şekillendirilmiş-
tir� Bu husus 1994 Anlaşmasının Ek 6� Bölümünde BMDHS’nin “Bölgedeki 
Faaliyetlere İlişkin Politikalar” başlıklı 150� maddesinden farklı hükümler 
getirilerek gerçekleştirilmiştir� Bu kapsamda öncelikle, UDYO tarafından faa-
liyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerden alınan ücretlerde gözle görülür bir 
indirim gerçekleştirilmiştir�[40] Devletlerin UDYO’nun temel organları içerisinde 
sahip oldukları yetkiler arttırılmış ve karar alma sürecinde devletlerin UDYO 
karşısındaki konumu güçlendirilmiştir�[41] Böylece ulus üstü yönetim anlayışı 
tamamen sona erdirilmese de ciddi şekilde sınırlandırılmıştır�

Bu genel değişimin yanı sıra derin deniz yatağında yer alan kaynakların 
araştırılması, keşfi ve işletilmesine ilişkin olarak, söz konusu faaliyetlere özel 
bazı farklı uygulamalar ve kurumsallaşmalar söz konusudur� Araştırma, keşif 

[39] Bkz� Zeynep KIVILCIM, Uluslararası Kamu Hukukunda İnsanlığın Ortak Mirası, 
İstanbul: XII Levha Yayıncılık, 2010, s� 70 vd�

[40] TUERK, s� 42�
[41] L� D� M� NELSON, “The New Deep Sea-Bed Mining Regime” The International 

Journal of Marine and Coastal Law, Vol� 10 (2), 1995, s� 197�
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ve işletme faaliyetlerinin her birisi için BMDHS’de getirilen sistem ile 1994 
Anlaşmasının kattıkları bir bütün olarak ele alınmaktadır�

A. Bilimsel Araştırmalar

BMDHS’nin 143(1)� maddesinde derin deniz yatağında gerçekleştirilecek 
bilimsel faaliyetlerin bütün insanların çıkarlarını gözetecek şekilde, barışçı 
amaçlarla ve XIII� Kısma uygun bir şekilde yürütüleceğini ifade ettikten sonra, 
aynı maddenin 2� paragrafında UDYO’nun Bölgede yer alan kaynaklara yönelik 
bilimsel araştırmalar gerçekleştirebileceğini ve bu amaçla mukavele akdetme 
yetkisinin bulunduğu hükmüne yer vermektedir�[42] Maddenin diğer hüküm-
lerinde de bilimsel araştırmanın gerçekleştirilmesine ve sonuçlarına dair bir 
takım hükümlere yer verilmektedir�

Uluslararası hukuk bakımından, deniz alanlarında gerçekleştirilecek faali-
yetlerden hangilerinin bilimsel araştırma kapsamına sokulacağına ilişkin genel 
bir tanım bulunmamaktadır� Bu konuda uluslararası hukukçuların oluşturduğu 
genel kriterlerin de farklı deniz alanlarında uygulama bakımından farklılıklar 
göstermesi ihtimali bulunmaktadır� Dolayısıyla deniz alanlarında gerçekleştirilen 
bilimsel araştırmalar, her bir deniz alanının özelliğine ve konuya ilişkin yapılan 
uluslararası antlaşmanın içeriğine göre değerlendirilmelidir�[43]

BMDHS’nin XIII� Kısmı, genel olarak deniz alanlarında gerçekleştirilecek 
bilimsel araştırmalardan bahsetmektedir� Bu sebeple her bir deniz alanına 
ilişkin bilimsel araştırma için öngörülen kurallar, derin deniz yatağı üzerinde 
gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalara da uygulanacaktır� Ayrıca BMDHS’nin 
256� maddesi uyarınca derin deniz yatağında coğrafi durumları ne olursa 
olsun bütün devletlerin ve uluslararası kuruluşların bilimsel araştırma yapma 
hakkı bulunmaktadır� Bununla birlikte derin deniz yatağı üzerindeki bilimsel 
araştırmalar 143� madde uyarınca insanlığın ortak çıkarlarını gözeterek ger-
çekleştirilecektir� 143� madde hiçbir hükmüyle 256� maddede bütün devletler 
için öngörülen bilimsel araştırma hakkını BMDHS’ne taraf devletlerle sınır-
landırmaz�[44] Derin deniz yatağı üzerinde bilimsel araştırmaya konu olacak 

[42] Buradaki sözleşme, bir özel hukuk ilişkisi sözleşmesi olup “convention” terimini karşılamak 
amacıyla kullanılmamaktadır�

[43] Whaling in the Antarctic (Australia v� Japan; New Zealand Intervening), Judgement, 
31 March 2014, 2014 ICJ Rep�, s� 258, para� 86�

[44] Konuya ilişkin tartışma için bkz� Fevzi TOPSOY, Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar 
(MSR) ve Türkiye, Ankara: Turhan Kitabevi, 2011, s� 205, 206�
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kaynaklar, genetik kaynaklardır�[45] Yukarıda biyolojik kaynaklar başlığı altında 
da açıklandığı üzere, genetik kaynaklar açıkça insanlığın ortak mirası olarak 
kabul edilmemiştir; ancak 145� madde uyarınca UDYO’nun deniz çevresinin 
korunması amacıyla bu kaynakların araştırılmasına ilişkin düzenleme yetkisi 
bulunmaktadır�

Genetik kaynakların, araştırılması ve ticari amaçlarla toplanması hususu 
BMDHS tarafından yasaklanmamış olmakla beraber, derin deniz yatağı açı-
sından bir sınırlandırma, insanlığın ortak çıkarı anlamında getirilmiştir� Yani 
bu araştırmalar neticesinde elde edilen finansal faydaların paylaşılması da 
insanlığın ortak mirası olarak görülen Bölgenin hukuki düzeninin bir gereği 
olması ve bilimsel araştırmaların insanlığın ortak çıkarı için gerçekleştirilmesi 
ilkesi bakımından gerekli görülmektedir� Yalnız genel olarak biyolojik kaynaklar 
insanlığın ortak mirası olarak açıkça ifade edilmediği için bilimsel faaliyetleri 
gerçekleştiren devletleri bu yönde eylemde bulunmaya zorlayacak herhangi bir 
mekanizma bulunmamaktadır�[46] UDYO yalnızca bilimsel araştırma esnasında 
deniz çevresinin zarar görmesini engelleyecek birtakım yetkiler kullanabilme 
hakkına sahip olup, bu araştırmalar neticesinde elde edilen finansal faydanın 
kendisi aracılığıyla bütün insanlığın ortak çıkarı için kullanılmasını sağlaya-
cak yetkiye sahip değildir�[47] UDYO yalnızca BMDHS’nin 143 (3)� maddesi 
hükmünce işbirliğinin geliştirilmesi, gelişmekte olan devletlerin araştırmalara 
katılımının sağlanması ve elde edilen sonuçların yayınlanması bakımından 
yetkilendirilmiştir�

Derin deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar konusunda 
bütün devletlerin eşit hakları bulunmaktadır� Devletlerin bu haklarını kullan-
maları konusunda, bu araştırmaların bütün insanlığın ortak çıkarını gözetmesi 
ve barışçı amaçlarla gerçekleştirilmesi gerekliliği dışında hiçbir sınırlandırma 
getirilmemiştir� UDYO, BMDHS’nin 143� maddesinde öngörülen işbirliği ilkesi 
çerçevesinde 144� madde uyarınca Bölgede gerçekleştirilen bilimsel faaliyetlere 
ilişkin bilgi ve teknikleri elde ederek, bunları gelişmekte olan devletlere akta-
rabilir ve bu hususa yönelik önlemler alabilir� Ayrıca UDYO’nun, Teşebbüse 
de bu bilgilerin aktarılmasına ilişkin yetkileri bulunmaktadır�

[45] ELFERINK, s� 158�
[46] NELE-MATZ, 2002, s� 292
[47] Tim STEPHENS and Donald R� ROTHWELL, “Marine Scientific Research”, in The 

Oxford Handbook of the Law of the Sea, Donald D� ROTHWELL, Alex G Oude 
ELFERINK, Karen N SCOTT and Tim STEPHENS (Eds�), Oxford/New York: Oxford 
University Press, 2015, s� 573�
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B.  Derin Deniz Yatağında Yer Alan Maden Kaynaklarının Araştırılması, 
Keşfedilmesi ve İşletilmesi

Derin deniz yatağında yer alan maden kaynakları, diğer adıyla mineral 
kaynaklar, açıkça insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmeleri itibariyle 
BMDHS, 1994 Anlaşması ve UDYO’nun düzenlemeleri çerçevesinde araştı-
rılıp, keşfedilip, işletilmektedir� Bununla birlikte, 1994 Anlaşmasıyla oluştu-
rulan yeni sistem de beklediği evrenselliğe ulaşamamıştır� Devletlerin düşük 
katılımı UDYO’nun karar alma sürecinin etkin şekilde işleyememesine neden 
olmaktadır� Bu durum BM tarafından BMDHS’nin XI� Kısmının uygulanması 
bakımından en önemli sorun olarak adlandırılmış ve BM Genel Kurulu ilgili 
kararıyla devletlere global düzeyde daha etkin katılımın sağlanması yönünde 
çağrıda bulunmuştur�[48] Türkiye bu karara yönelik olumsuz oy kullanmıştır� 
UDYO’nun yetkileri ile devletlerin ve diğer aktörlerin sahip oldukları hak ve 
yetkiler BMDHS’nin XI� Kısmında detaylıca yer almaktadır� Devletlerin bu 
kaynakların araştırılması, keşfi ve işletilmesi bakımından Bölgede egemenlik 
iddiaları veya egemen yetkiler kullanmaları söz konusu olamaz� Bu iddiada 
biyolojik kaynaklar bakımından da bulunamazlar; ancak biyolojik kaynaklara 
ilişkin söz konusu olan serbesti de maden kaynakları bakımından bulunmaz�

1982 BMDHS Bölgede gerçekleştirilecek faaliyetleri 153� maddesinde 
düzenlemektedir� Maddenin 1� paragrafı faaliyetlerin XI� Kısma ve bu kısma 
ilişkin eklerle getirilen hükümler çerçevesinde UDYO tarafından bütün insan-
lığın ortak çıkarlarına uygun şekilde düzenleneceğini, yürütüleceğini ve kontrol 
edileceğini ifade etmektedir� Aynı maddenin ikinci paragrafında ise faaliyetlerin 
Teşebbüs ve faaliyetlere ilişkin yapılan mukavelenin taraflarınca yerine getiri-
leceği belirtilmektedir� Mukavelenin taraflarının taşıması gereken nitelikler ve 
teknolojilerin aktarılmasıyla ilgili UDYO’nun yetkileri çerçevesinde oluşturulan 
yükümlülüklere uygun davranmaları hususları BMDHS’nin III� Ekinin 4� 
maddesinde yer almaktadır� Yani Bölgede gerçekleştirilecek faaliyetler, BMDHS 
XI� Kısmına, BMDHS’nin Madenlerin Araştırılmasını, Keşfedilmesini ve İşle-
tilmesini Yöneten Temel Hükümler Başlıklı III� Ekine ve 1994 Sözleşmesine 
uygun olarak gerçekleştirilmelidir�

[48] UN General Assembly, General Assembly Resolution 61/222 [Oceans and the law of the sea], 
20 December 2006, A/RES/61/222  (2006)� Oysa 1982 BMDHS’de derin deniz yatağı 
için oluşturulan hukuki düzen, Türkiye’nin ulusal çıkarlarına uygun görünmektedir� 
Bununla birlikte Bölgede yer alan kaynaklardan faydalanılması, BMDHS’ye katılmaya 
dayandırılmaktadır� (Bkz� Kuran, s� 261, 262�) Ancak BMDHS’de Bölgede yer alan 
kaynakların insanlığın ortak mirası olarak nitelendirilmesi ve bu kaynakların araştırılmasının, 
keşfinin ve işletilmesinin bütün insanlığın çıkarlarının gözetilerek gerçekleştirileceğinin 
belirtilmesi, Türkiye’nin, BMDHS’ye taraf olmadan bu kaynaklardan faydalanmasının 
yolunu açmıştır�
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Derin deniz yatağında yer alan madenlerin insanlığın ortak mirası olarak 
kabul edilmesi nedeniyle, bu madenlerin keşfedilmesinin ve işletilmesinin, 
BMDHS ile ortak bir işletmeye verilmesi düşüncesi tartışılmıştır� En sonunda 
UDYO’nun bir organı olarak Teşebbüs kurulmuştur� Teşebbüs BMDHS’nin 
170� maddesi ve IV� Eki çerçevesinde düzenlenmektedir� Teşebbüse olan gereklilik 
gelişmiş devletlerce sorgulanmış, bununla beraber gelişmekte olan devletlerce 
varlığı gerekli görülmüştür�[49] 1994 Anlaşmasıyla Teşebbüsün ilk faaliyetlerini 
ortaklık (joint venture) şeklinde gerçekleştireceği ve diğer devletlerin bu faali-
yetlere finansal destek sağlama yükümlülüğü olmadığı ifade edilip ve Konsey’in 
Teşebbüs üzerindeki etkinliği arttırılarak Teşebbüsün faaliyetleri BMDHS ile 
öngörülen amaçların tersi bir şekilde düzenlenmiştir�[50]

BMDHS’nin 153� maddesi uyarınca derin deniz yatağının keşfi ve işletil-
mesi paralel sistem çerçevesinde gerçekleştirilmektedir� Teşebbüs ve diğer ticari 
girişimler söz konusu paralel sistemi oluşturmaktadırlar� Teşebbüs, kendisi ve 
gelişmekte olan devletler için Bölgenin belirli bir kısmını ayırabilir� Ancak bu 
husus BMDHS’nin III� Ekinin 9� maddesi uyarınca Teşebbüs ile mukavelenin 
tarafı devletlerin ortaklık (joint venture) oluşturmalarının önünde engel teş-
kil etmez�[51] Diğer bir bakış açısından Teşebbüsten bağımsız keşif ve işletme 
faaliyetlerinde bulunan mukavelenin tarafı devlet bakımından da faaliyetlerini 
gerçekleştirdiği alan ayrılmış olur� Daha sonra Teşebbüsün veya bir başka ticari 
girişimin burada keşif ve işletme faaliyetini gerçekleştirme ve ortaklık oluştu-
rulması talebinde bulunması durumunda, Bölgede ilk faaliyette bulunan devlet 
için kendisine ayrılan alan bakımından bu talebi reddetme hakkı verilmekte-
dir�[52] Derin deniz yatağı üzerinde yer alan insanlığın ortak mirası olarak kabul 
edilen madenlerin araştırılmasının, keşfinin ve işletilmesinin bütün insanlığın 
ortak çıkarlarını gözetmesi gerektiği ifade edilmektedir� Ancak keşif ve işletme 
faaliyetlerine önce başlayan devlete buradaki ortaklık teklifini reddetme hakkı 
verilerek, o devletin çıkarları ön plana çıkarılmaktadır� Bu durum aynı zamanda 
devletlerin Bölgede egemen haklar ileri sürememesi hükmüyle de çelişmektedir�

[49] LODGE, 2015, s� 238�
[50] David ANDERSON, “Resolution and Agreement Relating to the Implementation 

of Part XI of the UN Convention on the Law of the Sea: A General Assessment”, 
Zeitschrift für auslandisches öffentliches Recht and Völkerrecht, Vol� 55, 1995, s� 285�

[51] Günther JAENICKE, Erich SCHANZE and Wolfgang HAUSER, A Joint Venture 
Agreement for Seabed Mining, Frankfurt am Main/Metzner/Deventer: Kluwer, 1981, 
s� 13�

[52] Yoshifumi TANAKA, The International Law of the Sea, Cambridge: Cambridge 
University Press, 2015, s� 185�
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Madenlerin araştırılması ve işletilmesine yönelik faaliyetler BMDHS’nin 
153� maddesi ve III� Ek uyarınca UDYO’nun organlarınca ortaya konan bir 
dizi işlemden sonra gerçekleştirilebilir� Buna göre III� Eke uygun bir şekilde 
ve mukavele biçiminde oluşturulan resmi çalışma planının Hukuki ve Teknik 
Komisyonun incelemesinin ardından Konsey tarafından onaylanmasıyla yetkin 
bir kuruluş Bölgede faaliyette bulunur� 1994 Anlaşması Ekinin 2� Bölümünde, 
BMDHS’den farklı olarak UDYO ile Teşebbüs arasında da böyle bir mukave-
lenin yapılması koşulu getirilmiştir�

UDYO, derin deniz yatağı üzerinde madenlerin araştırılması ve keşfe-
dilmesine ilişkin, çeşitli zamanlarda üç grup kural oluşturmuştur� İlk grup 
düzenleme 2000 yılında polimetalik yumruların araştırılması ve keşfine[53]; 
ikinci grup düzenleme 2010 yılında polimetalik sülfitlere[54] ve üçüncü grup 
düzenleme 2012 yılında gümüş yönünden zengin yüzeylere[55] yönelik olarak 
oluşturulmuştur� 2000 tarihli düzenlemeler 2010 ve 2012 tarihli düzenlemelere 
göre 2013 yılında yeniden ele alınmıştır�[56] Önce 2000 tarihli düzenleme tek 
başına daha sonra 2010, 2012 ve 2013 tarihli düzenlemeler bir arada Böl-
gede araştırma yapılmasından Bölgenin işletilmesine kadar bütün faaliyetleri 
düzenleyen Madencilik Kurallarını oluşturmuştur�[57] Bununla birlikte Bölgede 
madencilik faaliyetlerinin ticari amaçlarla yaygın ve etkin bir şekilde işletilmesi 
henüz gerçekleşmemiştir� Öngörülebilir bir zamanda da bu yönde bir gelişmenin 
gerçekleşmesi beklenmemektedir�

Paralel sistem çerçevesinde derin deniz yatağından elde edilen madenlerin 
işletilmesi, araştırma aşamasıyla başlar� Araştırma, Bölgede gerçekleştirilen genel 
anlamdaki maden arama faaliyetidir� Keşif ise işletme safhasına geçilmeden 
önce araştırma sonucu bulunan madenlerin incelenmesini ifade etmektedir�[58] 
Yani derin deniz yatağındaki faaliyetler bakımından teknik olarak keşif kavramı 
araştırma neticesinde madenlerin bulunması değil bulunan madenlerin özellikle-
rinin keşfedilmesi anlamında kullanılmaktadır� Bu bakımdan Bölgede araştırma 

[53] ISA, Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area, 13 
July 2000, Doc� No� ISBA/6/A/18�

[54] ISA, Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Sulphides in the Area, 7 
May 2010, Doc� No� ISBA/16/A/12/Rev� 1�

[55] ISA, Regulations on Prospecting and Exploration for Cobalt-rich Ferromanganase Crusts in 
the Area, 27 July 2012, Doc� No� ISBA18/A/11�

[56] ISA, Regulations on Prospecting and Exploration for Polymetallic Nodules in the Area, 22 
July 2013, Doc� No� ISBA/19/C/17�

[57] Maria GAVOUNELI, Functional Jurisdiction in the Law of the Sea, Leiden: Martinus 
Nijhoff Publishers, 2007, s� 143� 

[58] CHURCHILL and LOWE, s� 248�
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faaliyetleri yapılması serbest olup, aynı anda birden fazla kuruluş aynı Bölgede 
yalnızca UDYO’yu bilgilendirerek ve UDYO’dan izin alması gerekmeksizin 
serbestçe araştırma faaliyetlerinde bulunabilirler� UDYO, yalnızca çevrenin 
korunması ve gelişmekte olan devletlerin personelinin eğitilmesi hususunda 
işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla birtakım sınırlandırmalar getirebilir�[59] Bulu-
nan madenlerin keşfi ve sonrasında işletilmesi ise UDYO’nun iznine tabidir� 
1994 Anlaşması Ekinin 5� Kısmı Bölgede faaliyette bulunan devletlerin bu 
faaliyetlere yönelik teknoloji transferini ve işbirliğini adil ve makul ticari gerek-
lilikler çerçevesinde ve fikri mülkiyet haklarının etkin bir şekilde korunmasını 
sağlayarak gerçekleştireceklerini ifade etmektedir�

Madencilik faaliyetlerine ilişkin kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek 
mukaveleler, UDYO’nun kurallarının IV� Eki uyarınca matbu formda olup, her 
bir mukavele 15 yıllık bir süre için yapılmaktadır� Bu süre içinde mukavelenin 
tarafları işletilme için gerekli olan keşif faaliyetlerini gerçekleştirirler�

Derin deniz yatağının işletilmesi, madencilik kurallarında tanımlanmaktadır� 
Buna göre işletme faaliyeti, üretim ve pazarlamayı içermektedir� Madencilik 
faaliyetlerinin kurulması ve yürütülmesi ile, Bölgeden polimetalik yumruların 
ve diğer mineral kaynakların ticari amaçlarla elde edilmesi, çıkarılması, işlenmesi 
ve taşıma sistemlerinin oluşturulması Bölgenin işletilmesi anlamına gelir�[60] 
Şu an için derin deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilen işletme faaliyeti bulun-
mamaktadır� Bu anlamda derin deniz yatağının ticari amaçlarla işletilmesinin 
mümkün olup olamayacağı belirsizdir�[61] Devletler genel olarak araştırma ve 
keşif faaliyetlerinde bulunmakta ve mukaveleler de bu amaçla yapılmaktadır� 
Bu mukavelelerle uzun dönemli bir yatırım ilişkisinde bulunulmaktadır� Bu 
yatırımların Bölgenin işletilmesini sağlayıp sağlayamayacağı araştırma ve keşif 
mukavelelerinin sona erme tarihi olan 2016 yılından sonra ortaya çıkacaktır�[62] 
Bu bakımdan derin deniz yatağının işletilmesine yönelik oluşturulan sistem ve 
kurallar gelişmeye devam etmektedir� BMDHS ve 1994 Anlaşması ile bu yönde 
getirilen detaylı düzenlemelerin yanı sıra, UDYO tarafından oluşturulan kurallar 

[59] Bernard H� OXMAN, “The New Law of the Sea” , American Bar Association Journal, 
Vol� 69, 1983, s� 160�

[60] ISBA/19/C/17�, Regulation 1, para� 3/a�
[61] Michael C� WOOD, “The International Seabed Authority: Fifth to Twelfth Sessions 

(1999 – 2006)”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, Vol� 11, 2007, s� 93�
[62] Edwin EGEDE, “African States and Participation in Deep Seabed Mining: Problems 

and Prospects”, International Journal of Marine and Coastal Law, Vol� 24, 2009, s� 684�
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da bulunmaktadır� Bununla birlikte UDYO tarafından İşletme Kurallarının 
tamamlanmasının 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi beklenmektedir�[63]

C. Destekleyen Devlet (Sponsoring State) ve Uluslararası Deniz Hukuku 
Mahkemesi’nin (UDHM) 01.02.2011 Tarihli Danışma Görüşü

BMDHS’nin 153� maddesinin 2(b) paragrafı uyarınca gerçek ve tüzel 
kişilerin derin deniz yatağı üzerinde faaliyette bulunmaları mümkündür� Bahsi 
geçen madde uyarınca gerçek ve tüzel kişilerin Bölgede faaliyette bulunmaları 
için BMDHS’ne taraf devletlerin tabiiyetinde olmaları veya tüzel kişinin taraf 
devletlerin vatandaşlarının etkin kontrolünde olması gerekmektedir� Bir de yine 
aynı paragraf uyarınca taraf devletlerden birinin gerçek veya tüzel kişileri des-
teklemesi durumunda yine bu kişiler faaliyette bulunabilirler� BMDHS’nin III� 
Ekinin 4 (3)� maddesi hükmünce de faaliyette bulunmak isteyen her gerçek veya 
tüzel kişinin vatandaşlığında olduğu BMDHS’nin tarafı devletçe desteklenmesi 
gerektiği ifade edilmektedir� Kişinin birden fazla vatandaşlığının bulunması ya 
da tüzel kişinin diğer bir taraf devlet veya onun vatandaşları tarafından kontrol 
ediliyor olması durumunda da, her bir taraf devletin faaliyette bulunmak isteyen 
gerçek veya tüzel kişiyi birlikte desteklemesi gerekmektedir� Her iki madde 
hükmü bir arada değerlendirildiğinde, Bölgede faaliyette bulunmak isteyen 
gerçek veya tüzel kişilerin, taraf devletlerden birinin vatandaşlığında olmaları 
ya da taraf devlet veya taraf devlet vatandaşlarınca etkin bir şekilde kontrol 
edilmesi ve şartlara göre bir veya daha fazla devlet tarafından desteklenmeleri 
gerekmektedir�

UDHM Deniz Yatağı Uyuşmazlıkları Dairesi (DYUD) 01�02�2011 tarihli 
Kişi ve Kuruluşları Destekleyen Devletlerin Bölgede Gerçekleştirilen Faali-
yetlere Bağlı Sorumlulukları ve Yükümlülükleri danışma görüşünde her iki 
hükmü bir arada yorumlamıştır� Buna göre DYUD, BMDHS’ne ve ilgili 
diğer düzenlemelere uygun olarak mukavele yapan kişinin sonuç elde etmesi 
için BMDHS’nin vatandaşlık veya etkin kontrol bağını yeterli görmediğini, 
kişilerin vatandaşlığında bulunduğu ya da etkin kontrol sahibi olduğu devlet ya 
da devletlerin iradesinden kaynaklanan bir eyleme ihtiyaç duyulduğunu ifade 
etmiştir� Bu eylemin devletin destekleme kararı olduğunu belirtmiştir� Bununla 
beraber Sözleşmeye taraf hiçbir devletin de destekleme yükümlülüğü altında 
olmadığının altını çizmiştir�[64] BMDHS’nin 153(2/b) maddesi her ne kadar 
taraf devlet vatandaşlarının ve taraf devlet vatandaşlarının etkin kontrol sahibi 

[63] LODGE, 2015, s� 244�
[64] Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with 

Respect to Activities in the Area (Request for Advisory Opinion Submitted by Council 
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oldukları kuruluşların derin deniz yatağında kendiliğinden faaliyet gösterebil-
meleri sonucunu yaratabilecek şekilde kaleme alınmış olsa da, BMDHS’nin III� 
Ekinin 4(3) maddesi taraf devletlerin destekleyen devlet olmaları gerekliliğini 
ortaya koymaktadır� Bu nedenle DYUD’nin varmış olduğu vatandaşlık ve etkin 
kontrol bağının faaliyette bulunulması için yetersiz olduğu sonucu yerindedir� 
BMDHS, taraf devletlere destekleme yükümlülüğü getirmemiştir; ancak faa-
liyette bulunmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere taraf devletlerce desteklenme 
zorunluluğu getirmiştir�

BMDHS’ye taraf devletler, Sözleşmenin 139� maddesi gereğince Bölgede 
kendileri tarafından, kendilerine ait devlet şirketleri tarafından veya kendi 
tabiiyetlerinde olan ya da tabiiyetlerindeki kişilerce kontrol edilen gerçek veya 
tüzel kişiler tarafından yürütülen faaliyetlerin Sözleşme’nin XI� Kısmına uygun 
bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdürler� Bu yükümlülüğün 
kapsamı, uluslararası hukukun genel uygulaması çerçevesinde daha önce UAD 
tarafından dikkat ve özen yükümlülüğü olarak nitelendirilmiştir�[65] DYUD de 
söz konusu yükümlülüğü bu yönüyle ele almış ve mevcut riskleri göz önünde 
bulundurarak UDYO tarafından oluşturulan kurallar dışında kalan hususların da 
destekleyen devletlerin dikkat ve özen yükümlülüğü çerçevesinde yorumlanabi-
leceğini ifade etmiştir�[66] Destekleyen devletler, UDYO ile yapılan mukavelenin 
süresi boyunca gerekli olan her türlü yasama işlemini ve ilgili düzenlemeleri 
gerçekleştirip, her türlü idari önlemi almakla yükümlüdürler� Bu önlemler en 
az UDYO Düzenlemelerinin getirdiği standartlarda olmalı ve UDYO’nun 
aldığı önlemlerden daha düşük düzeyde etki gösterecek önlemlerin alınmaması 
gerekmektedir�[67] Görüldüğü üzere burada DYUD’nin üzerinde durduğu 
yükümlülük, özel kişilerim gerçekleştirdikleri bütün faaliyetler bakımından 
oluşturulmuş bir yükümlülük değil, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi esnasındaki 
eylemleri gözetme yükümlülüğüdür�[68] DYUD, bu yönde bir standart ortaya 
koymuştur�[69] Derin deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilen faaliyetlerden des-

of ISA), Advisory Opinion, Case No� 17, 01�02�2011, [2011] ITLOS Rep�, para� 78� 
Buradan itibaren Advisory Opinion�

[65] Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v� Uruguay), Judgement, 20 April 2010, 
2010 ICJ Rep�, para� 187�

[66] Advisory Opinion, para� 131�
[67] Advisory Opinion, para� 241�
[68] David FREESTONE, “Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons 

and Entities with Respect to Activities in the Area”, American Journal of International 
Law, Vol� 105 (4), 2011, s� 758�

[69] Jianjun GAO, “The Responsibilities and Obligations of Sponsoring States Advisory 
Opinion”, Chinese Journal of International Law, Vol� 12(4), 2013, s� 778�
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tekleyen devletlerin yükümlülükleri hem faaliyetlerin yürütülmesi esnasında 
hem de faaliyetlerin yürütülmesi sonucunda meydana gelen davranışlara ilişkin 
olarak ortaya konmuştur� Bu açıdan destekleyen devletin Bölgede yürütülecek 
faaliyetlere yönelik yükümlülüğü BMDHS’nin lafzına uygun olarak geniş 
yorumlanmıştır� Ancak dikkat ve özen yükümlülüğü dışında kalan yükümlülük-
lere yer verilmemiştir� DYUD bu noktada destekleyen devletin yükümlülüğünü 
dar yorumlamıştır�

Destekleyen devletlerin faaliyette bulunan kişilerin faaliyetlerinden hangi 
açılardan sorumlu tutulacağına yönelik sorun da DYUD’nin danışma görüşünde 
çözüme kavuşturulmaya çalışılmıştır� BMDHS’nin 139� maddesinden üç farklı 
sorumluluk durumunun ortaya çıktığı anlaşılmaktadır� Bunlar BMDHS’ne 
taraf devletlerin genel olarak sorumluluğu, UDYO ile mukavelenin tarafla-
rının sorumluluğu ve özel olarak destekleyen devletlerin sorumluluğudur�[70] 
Destekleyen devletlerin sorumluluğu, bu devletlerin kendi yükümlülüklerini 
yerine getirememelerinden kaynaklanmakta olup destekledikleri kişilerin ger-
çekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden 
sorumlu değildir�[71] Destekleyen devletler, kendileri bakımından öngörü-
len yükümlükleri yerine getirmemeleri neticesinde meydana gelen zararlar 
neticesinde sorumlu olurlar� Yani nedensellik bağı özel kişilerin eylemlerine 
dayanılarak değerlendirilmez�[72] DYUD’nin bu değerlendirmesi, BMDHS’nin 
amaçları değerlendirildiğinde, 139� maddenin destekleyen devletlerin Bölgede 
gerçekleştirilen faaliyetlerden doğan sorumluluğuna ilişkin bir hukuki boşluğun 
olduğunu göstermektedir�[73] Bununla birlikte destekleyen devletin, bir zarar 
meydana gelmese de sorumluluğu söz konusu olabilir�[74] Destekleyen devletin 
sorumluluğunun konusunu, bu devlete getirilen yükümlülükler oluşturur�[75] 
Bu anlamda destekleyen devletin insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen 
Bölge ve Bölgedeki kaynaklara ilişkin yükümlülükleri dışında deniz çevresinin 

[70] Advisory Opinion, para� 171�
[71] Advisory Opinion, para� 172� Uluslararası sorumluluğun doğması bakımından, 

“uluslararası yükümlülük” kavramı için bkz� Elif UZUN, Milletlerarası Hukuka Aykırı 
Eylemlerinden Dolayı Devletin Sorumluluğu, İstanbul: Beta Yayınları, 2007, s� 42 – 45�

[72] Advisory Opinion, para� 182�
[73] Donald K� ANTON, “The Principle of Residual Liability in the Seabed Disputes 

Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea: The Advisory Opinion 
on Responsibility and Liability for International Seabed Mining (ITLOS Case No. 
17)”, McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy, Vol 7(2), 
2012, s� 249�

[74] Advisory Opinion, para� 178�
[75] Advisory Opinion, para� 177�
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korunmasına ilişkin yükümlülükleri de bulunmaktadır�[76] Bu yükümlülüklere 
aykırı davranışları nedeniyle hem UDYO hem de Sözleşmeye taraf devletler, 
Bölgedeki deniz çevresine ilişkin hükümlerin erga omnes niteliği nedeniyle 
destekleyen devletten tazminat talebinde bulunabilirler�[77] Bölgenin insanlığın 
ortak mirası olarak kabul edilmesi nedeniyle, burada gerçekleştirilen faaliyetlere 
ilişkin yükümlülüklerin erga omnes kabul edilmesi olağandır� Bu nedenle UDYO 
da insanlığın tamamı adına talepte bulunma yetkisine sahip olmuştur�[78] Ancak 
erga omnes yükümlülüklerin varlığının kabul edilmesi, bu yükümlülüklerin ihlali 
nedeniyle meydana gelecek uluslararası hukuka aykırılık nedeniyle BMDHS’ne 
taraf olmayan devletlere de sorumluluğu ileri sürme hakkı tanır� Dolayısıyla 
DYUD’nin bu yöndeki sınırlandırması yerinde değildir� DYUD, BMDHS’nin 
destekleyen devletin tazminat ödemesi dışında meydana gelen zararın onarımını 
gerçekleştirmesine de olanak tanımaktadır�[79] Yani tazminat ödeme veya onarma 
yoluyla zararın giderilmesi sağlanabilir� DYUD’nin destekleyen devletlerin des-
tekledikleri kişilerin derin deniz yatağında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin 
yükümlülüklerinden sorumlu tutulamayacaklarını belirtmesi, BMDHS’nin 
getirdiği sistemin amaçlarıyla ters düşmektedir�[80] Konuya iki açıdan bakılması 
mümkündür� İlk olarak devletler ancak yükümlülük altına girdikleri hususlardan 
sorumlu tutulabilirler� Bu sebeple DYUD’nin görüşü doğru görülebilir� Bununla 
beraber, özel kişilerin gerçekleştirdikleri faaliyetler kendilerini destekleyen bir 
devletin varlığına bağlıdır� Destekleyen devletin yükümlülüğünü dikkat ve özen 
yükümlülüğü şeklinde yorumlamak lafzi yorumla ulaşılabilecek bir sonuçtur� 
Ancak burada amaçsal yorumla, derin deniz yatağında faaliyet gösteren kişile-
rin, bu faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeleri bakımından 
destekleyen devlet kavramının ortaya konduğundan hareketle, hem faaliyette 
bulunan kişinin hem de destekleyen devletin müteselsil sorumluluğundan bah-
sedilmesi de mümkün olabilirdi� İkinci olarak DYUD sorumluluk bakımından 
değil yükümlülük bakımından amaçsal yorumda bulunabilirdi� Yani Bölgede 
faaliyette bulunan kişilerin eylemlerinin de konuya ilişkin kurallara uygunluğu 
ve bu nedenle meydana gelen sonuçlar bakımından da destekleyen devletin 

[76] Advisory Opinion, para� 179�
[77] Advisory Opinion, para� 180�
[78] Yoshifumi TANAKA, “Obligations and Liabilities of Sponsoring States Concerning 

Activities in the Area: Reflections on the ITLOS Advisory Opinion of 1 February 
2011”, Netherlands International Law Review, Vol� 60, 2013, s� 229�

[79] Advisory Opinion, para� 194�
[80] Ilias PLAKOKEFALOS, “Analysis – Seabed Disputes Chamber of the International 

Tribunal fort he Law of the Sea (Responsibilities and Obligations of States Sponsoring 
Persons and Entities with respect to Activities in the Area – Advisory Opinion)”, 
Journal of Environmental Law, Vol� 24(1), 2011, s� 141�
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sorumlu olacağı sonucuna ulaşılabilirdi� Özetle DYUD destekleyen devletin 
yükümlülüğünü ya da sorumluluğunu geniş yorumlayarak, destekleyen devleti 
özel kişilerin faaliyetleri neticesinde meydana gelebilecek uluslararası hukuka 
aykırı durumlardan da sorumlu tutabilirdi�

DYUD, destekleyen devletlerin derin deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilen 
madencilik faaliyetlerine yönelik olduğunu belirtmiştir� Bununla birlikte her 
türlü faaliyetin değil, BMDHS’de ve UDYO’nun düzenlemelerinde belirtilen 
faaliyetlerin bu kapsama girdiğini ifade etmiştir�[81] Bu ifadeyle kaynakların 
naklini ve işlenmesini BMDHS’nin 139� maddesi kapsamında değerlendirmiş, 
UDYO Düzenlemelerinde yer almasına rağmen bu eylemleri faaliyet kapsa-
mının dışında tutmuştur�[82] Burada arama ve madencilik faaliyetleri kapsam 
içinde tutularak dar yorum yapılmış, deniz çevresine çok ciddi zararlar verebi-
lecek pek çok faaliyet dikkate alınmamıştır�[83] Ancak bu yorum BMDHS’nin 
1994 Anlaşmasıyla beraber oluşturduğu sistemin olağan bir sonucudur� Canlı 
kaynakları kapsam dışında bırakan sistem, madencilik faaliyetlerine yönelik 
olarak da devletlere sınırlı haklar tanımıştır� Bu çerçevede destekleyen devlet-
lerin öngöremeyecekleri sayıda faaliyet tanımıyla karşılaşmaları doğru değildir� 
Bununla beraber, deniz çevresinin korunmasına yönelik UDYO’nun yetkileri 
madencilik faaliyetlerinden bağımsız olarak da varlığını sürdürmektedir� Hatta 
daha önce bahsedildiği üzere UDYO’nun sahip olduğu bu yetkiler başka 
kaynakların da insanlığın ortak mirası olarak değerlendirilmesine imkan tanı-
yacak niteliktedir� Bu sebeple söz konusu faaliyetler DYUD’nin görüşünde 
destekleyen devletler bakımından kapsam dışı bırakılmış olsa da, söz konusu 
karar UDYO’nun Bölgede faaliyette bulunan kişiler bakımından sahip olduğu 
yetkilerini sınırlandırmamaktadır�

DYUD’nin danışma görüşü, BMDHS’nin XI� Kısmı ve ilgili diğer belge-
ler çerçevesinde ortaya çıkan uygulama sorununa ilişkin önemli bir hukuki 
incelemedir� Her mahkeme kararında ya da değerlendirmesinde olduğu gibi, 
DYUD’nin danışma görüşü de çeşitli yönleriyle eleştirilmektedir� Burada 
gözüken sorun, DYUD, destekleyen devletlerin yükümlülüklerinin kapsamını 
belirleyecek olan faaliyetleri sınırlandırırken, bu faaliyetler neticesinde ortaya 

[81] Advisory Opinion, para� 87�
[82] Tom POISEL, “Deep Seabed Mining: Implications of Seabed Dispute Chamber’s 

Advisory Opinion”, Australian International Law Journal, Vol� 19, 2012, s� 218�
[83] Emily CRAWFORD, Georgina HUTTON and Tim STEPHENS, “Australian Cases 

Before International Courts and Tribunal Involving Questions of Public International 
Law – Mining and Other Activities on the Deep Seabed Beyond National Jurisdiction 
– Responsibilities and Obligations of States and Sponsored Entities”, Australian Year 
Book of International Law, Vol� 31, 2013, s� 175�
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çıkacak uluslararası hukuka aykırılıklar bakımından sorumluluğun destekle-
yen devletlerin sadece dikkat ve özen yükümlülükleri çerçevesinde söz konusu 
olabileceğini ifade etmektedir� Bu sistem insanlığın ortak mirası olarak kabul 
edilen Bölgenin XI� Kısmın öngördüğü amaçlara uygun olarak korunamaması 
anlamına gelmektedir� Bir başka ifadeyle bu karar da ortaya koymaktadır ki 
BMDHS ile derin deniz yatağına ilişkin getirilen hukuki rejim her ne kadar 
gelişmekte olan devletlerin bir zaferi olarak görülse de, 1994 Anlaşmasının 
uygulamaya girmesinde olduğu gibi bu görüşle de insanlığın ortak mirası kav-
ramı dar bir yoruma tabi tutularak gelişmiş devletlerin çıkarları en üst düzeyde 
korunmaya devam etmektedir�

2.  Deniz Yatağında Yer Alan Kaynakların Keşfi ve İşletilmesi Çerçevesinde 
Ortaya Çıkan Uyuşmazlıkların Çözümü

DYUD, BMDHS ile taraf devletlerin, özel hukuk kişilerinin ve UDYO ile 
İşletmenin erişim hakkının olduğu; derin deniz yatağı üzerinde keşif ve işletme 
faaliyetinde bulunan kişiler arasında meydana gelen uyuşmazlıkları münha-
sıran çözmekle yetkilendirilen uluslararası bir mahkemedir�[84] BMDHS’nin 
186� maddesi uyarınca DYUD, derin deniz yatağı üzerinde gerçekleştirilen 
madencilik faaliyetlerine ilişkin hukuki rejimden kaynaklanan uyuşmazlıkları 
çözmekle yetkilendirilmiştir� 187� madde hükmünce de DYUD’nin yargı 
yetkisi hem uyuşmazlığın konusu hem de uyuşmazlığın tarafları bakımından 
geniş bir kapsamda oluşturulmuştur� DYUD’nin yargı yetkisi zorunludur� 
Bununla beraber bu yetkinin kullanıldığı herhangi bir örnek bulunmadığı 
gibi, Bölgede gerçekleştirilebilecek madencilik faaliyetlerinin özellikleri dikkate 
alındığında söz konusu çözüm yoluna başvurulması çok düşük bir ihtimal 
olarak görülmektedir�[85]

Derin deniz yatağından kaynaklanan hemen her uyuşmazlığa ilişkin yargı 
yetkisi DYUD’ye veya onun ad hoc dairesine aittir� Uyuşmazlıkların UDYO’nun 
takdir hakkını engelleyecek şekilde kullanılamaması bu yetkinin sınırını oluştur-
maktadır� Bunun dışında derin deniz yatağı üzerindeki faaliyetlere ilişkin muka-
velelerden ve çalışma planlarının ve söz konusu faaliyetleri yerine getirenler ara-
sındaki diğer anlaşmaların yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan 

[84] Juan Vicente SOLA, The International Tribunal for the Law of the Sea, Geneva: Institut 
Universitaire de Hautes Etudes Internationales, 1986, s� 85�

[85] Helmut TUERK, “The Contribution of the International Tribunal fort he Law of 
the Sea to International Law”, in The International Legal Regime of Areas Beyond 
National Jurisdiction, Erik J� MOLEENAR and Alex G� Oude ELFERINK (Eds�), 
Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2010, s� 221�
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uyuşmazlıklar ticari tahkim yoluyla da çözümlenebilir�[86] DYUD’nin yargı 
yetkisini kullanacağı uyuşmazlıklar altı kategoride toplanmaktadır� Bunlar, 
taraf devletler arasındaki uyuşmazlıklar; taraf devletler ve UDYO arasındaki 
uyuşmazlıklar; bir mukavelenin veya çalışma planının yorumlanması veya 
uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar; UDYO’nun hukuki sorum-
luluğundan kaynaklanan uyuşmazlıklar; 1994 anlaşmasının yorumlanması 
ve uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar ve BMDHS’nin 187� mad-
desi kapsamına girmeyen ancak BMDHS’de belirtilen diğer hükümlerinin 
uygulanmasından ve yorumlanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklardır�[87] Bu 
bakımdan değerlendirildiğinde DYUD’nin yetkisi uluslararası hukukun klasik 
yapısından farklı olarak devlet dışındaki diğer kişilerin ve kuruluşların tarafı 
oldukları uyuşmazlıkları da içermektedir�[88]

Ayrıca DYUD’nin danışma görüşü verme yetkisi de bulunmaktadır� 
BMDHS’nin 191� maddesinden konuya ilişkin iki temel unsurun varlığı anla-
şılmaktadır� İlk olarak danışma görüşü talebinde bulunma yetkisi UDYO’nun 
organları olan Meclis ve Konsey’e tanınmıştır� İkinci olarak da DYUD’den 
yalnızca hukuki bir soruna yönelik olarak danışma görüşü talebinde bulu-
nulabilir�[89] UDYO’nun bahsi geçen organları dışında diğer ilgili kişilerin 
danışma görüşünde bulunma yetkileri yoktur� Danışma görüşlerinin hukuken 
bağlayıcılığı bulunmamaktadır�

[86] Niels-Jürgen SEEBERG-ELFERVELDT, The Settlement of Disputes in Deep Seabed 
Mining – Acess, Jurisdiction and Procedure before the Seabed Disputes Chamber of the 
International Tribunal fort he Law of the Sea, Baden – Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 
1998, s� 40�

[87] Berat Lale AKKUTAY, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde 
Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, Ankara: Adalet Yayınevi, 2012, s� 156 – 160�

[88] LODGE, 2015, s. 250.
[89] SOLA, s. 94.
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SONUÇ

BMDHS ile derin deniz yatağının hukuki rejimi oluşturulmuş ve Bölgede 
yer alan kaynakların araştırılması, keşfi ve işletilmesi için belirli bir hukuki sis-
tem kurulmuştur� Bu sistemin 1994 Anlaşması ve UDYO’nun düzenlemeleri 
ile etkin bir uygulama alanı bulması sağlanmaya çalışılmıştır� Bununla birlikte 
derin deniz yatağı üzerinde yer alan her türlü canlı ve cansız kaynak, Bölgede 
gerçekleştirilecek faaliyetler tanımı içerisine alınmamış, konu maden kaynakları 
ile sınırlı tutularak bir düzenleme yapılması tercih edilmiştir� Ancak UDYO’nun 
deniz çevresinin korunmasına ilişkin yetkileri zamanla canlı kaynakların da 
insanlığın ortak mirası olarak kabul edilmesi ihtiyacını doğurmaya adaydır� 
Çalışmada bu hususun bugün de mevcut düzenlemeler çerçevesinde uygulanma 
ihtimalinin bulunduğu çeşitli yönleriyle ele alınmıştır� Canlı kaynakların da 
insanlığın ortak çıkarlarını oluşturduğu ortadadır ve bu nedenle derin deniz 
yatağı üzerinde yer alan bu kaynakların da insanlığın ortak mirası olarak kabul 
edilmesi en makul çözümdür�

Madenlerin araştırılması serbest olmakla beraber, keşfedilmesi ve işletilme-
sine yönelik kurallar gelişmekte olan devletler bakımından olumsuz sonuçlar 
yaratabilecek niteliktedir� Aynı şekilde BMDHS’de yer alan hükümler, deniz 
çevresinin korunması amacını içermekle beraber, DYUD’nin danışma görüşü 
bu amacın etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini engelleyebilecek değerlen-
dirmeler içermektedir� Özellikle destekleyen devlet ve destekleyen devletin 
yükümlülükleri ve sorumlulukları üzerine yaptığı değerlendirmeler bu sorunu 
ortaya koymaktadır�

Derin deniz yatağı üzerinde yer alan kaynakların araştırılması, keşfi ve işle-
tilmesine yönelik oluşturulan sistemin olumsuz yönleri bulunmakla beraber, 
amacına uygun bir uygulamanın gerçekleştirilmesi durumunda gelişmekte 
olan devletler bakımından olumlu bir niteliğinin bulunduğu bir gerçektir� Bu 
uygulamanın 1994 Anlaşmasına rağmen sağlanması ihtimali bulunmaktadır� 
Günümüzde derin deniz yatağı üzerinde yer alan kaynaklara yönelik faaliyetler 
henüz etkin şekilde gerçekleştirilememektedir� Dolayısıyla sistemin işler hale 
getirilmesi için geçecek zamanda, güncel uyuşmazlıklar ve DYUD’nin bu 
uyuşmazlıklara ve hukuki tartışmalara yönelik karar ve görüşleriyle sistemin 
insanlığın ortak mirası kavramına uygun kullanılmasının önünde herhangi bir 
engel bulunmamaktadır�
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ÖZ

Düşünce ve ifade özgürlüğü demokratik toplum düzeninin ve hukuk devletinin 
yaşamsal önemde kavramlarındandır� İletişimsel haklarla pekiştirilen bu özgür-
lük, farklı kanaatlerin çekiştiği, düşüncelerin argümansal bir rekabete girdiği, 
lehte ve karşıt argümanların serbestçe çarpışabildiği bir kamusallık kavrayışının 
gelişmesinin de temelini hazırlamıştır� Bu temel toplumsal yapının düzeltilebi-
leceği ve iyileştirilebileceği yönündeki umudu beslemektedir� Bununla birlikte 
günümüz modern demokrasilerinde basın ve iletişim özgürlüğüne yönelik çeşitli 
müdahaleler saptanmaktadır� Anayasaya, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
ilgili maddelerine, Basın Kanunu, yerleşik içtihatlara rağmen iletişimsel haklar 
üzerindeki baskı ve denetleme çabaları sürmekte, özellikle sosyal medyanın 
yaygınlaşması ile birlikte daha da artmaktadır� Özgürlükçü-demokratik bir 
devlet düzeninin ve rasyonel kamusal alanın kuruluşu için iletişimin önemine 
ve anlamına vurgu yapan bu çalışma, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve 
mahkeme kararları çerçevesinde Türkiye’de yayın yasaklarını incelemekte, bu 
yasakların hukuksal dayanaklarını sorgulamakta ve demokrasi kavrayışı açısın-
dan değerlendirmektedir�

Anahtar Kelimeler: Basın özgürlüğü, İletişim özgürlüğü, Kanaat ve İrade 
oluşumu, Demokrasi, Yeni Medya, Yayın yasakları�
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FREEDOM OF PRESS AND COMMUNATION WITH 
REGARDS TO PUBLIC OINION FORMATION

AN ASSESMENT OF THE LEGAL BASES OF 
BROADCAST BANS IN TURKEY

ABSTRACT

Freedom of thought and expression is a fundamental aspect of democratic 
social orders and rule of law countries� This freedom which is reinforced by 
communicative rights; prepared the ground for the development of the compre-
hension of a public, where different opinions debate, where thoughts compete 
argumentally and where favorable and opposite arguments can clash freely� 
This ground, feeds the hope for the social structure could be rehabilitated and 
enhanced� Besides, in today’s modern democracies, various interventions are 
determined through the freedom of media and communication� Pressures and 
supervision efforts continue on communicative rights although the Constution, 
related articles of the European Convention of Human Rights, Press Law, settled 
case-law, especially with the spread of social media, increases� This work which 
emphasis on importance and meaning of communitation for establishment of 
Liberal-democratic state orderand rational public sphere, investigates broadcast 
bans in Turkey with regards to the national codes, international convents and 
settled case-law, also questions legal bases of bans and evaluates in terms of 
conception of democracy�

Keywords: Freedom of Press, Freedom of Communication, Formation of 
Opinion and Volition, Democracy, New Media, Broadcast Bans�
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GİRİŞ

Kamusal tartışmalara katılanların kanaatlerinin ve görüşlerinin biçimlenme-
sinin temeli olarak iletişim, günümüzde siyasal olanın dolayısıyla demokrasinin 
ana unsuru olarak kabul edilmektedir� Siyasallık, insanların diyalog aracılığıyla 
ortak hedefler ve ortak eylemler hakkında iletişim kurabilmeleriyle oluşurken, 
ortaya çıkan kamuoyu içeriklerin, görüşlerin yani kanaatlerin iletişimsel ağı, 
temaların süzgeçten geçirilerek, sentezlenerek kamusal kanaatlere dönüştürül-
düğü yer olarak tanımlanmaktadır� Bu çerçevede iletişim, iletişimsel yapılar, 
toplum ve devlet açısından yaşamsal unsurlar haline gelmektedir� Nitekim 
Jürgen Habermas derin ideolojik çelişkilerin ötesinde demokratik karar alma 
süreçlerinin meşrulaştırılmasının, tüm yurttaşları ikna edici bağlayıcı güç olarak 
kalabilmesinin koşulunu iki etkenin birleştirilmesine bağlarken; eşit haklara 
sahip tüm yurttaşların katılımını, az ya da çok söylemsel biçimde gerçekleştirilen 
kanaat tartışmalarının varlığını daima iletişimle bağdaşık halde ele almıştır[1]�

Yurttaşların kanaat ve irade oluşturmalarında uyarıcı ve aynı zamanda 
yönlendirici güç olarak iletişim, bugün çoğunlukla medya aracılığıyla gerçek-
leşmektedir� Toplantılar, gazeteler ya da basın bildirileri gibi geleneksel iletişim 
biçimlerine yakın zamanda bir dizi dijital araçlar eklenmiştir� Bu araçlara, 
sağladığı ortamlara ve mecralara ise “yeni medya” denilmektedir� Yeni medya 
sayesinde bir yanda siyasetin alanının açılabileceği, demokratik süreçlerin haki-
kate ve uzlaşıya yönelebileceği, adalet ve eşitlik içinde geçerli argümanların bir 
hukuk devletinde mantıklı sonuçlara götürebileceği gibi olumlu; diğer tarafta 
da siyasal kurumların ve siyasal örgütlenmiş insanların yeni meydan okumalar 
karşısında kalabileceği, teknik algısının yaygınlaşıp eğlence unsurunun öne 
çıkartılabileceği, özellikle otoriter rejimlerde siyasal denetim ve gözetim amacıyla 
kullanılabileceği gibi olumsuz savlar üretilmiştir�

Genellikle medya ve demokrasi kavramları içerisinde ele alınan bu konu 
düşünce, ifade ve basın özgürlükleri ya da güncel sözcüklerle iletişim özgürlüğü 
ile temellendirilen bir hukuksal kavrayış üzerinden tartışılmaktadır� Bu tartışma 
liberal kamusallığın meydana gelişinin hukuksal boyutunu liberal anayasal 
devlet ve onun temel haklar güvencesiyle ilişkilendirmekte ve özgürlükleri 
yalnızca klasik bireyin devlet karşısındaki korunma hakları çerçevesine değil, 
“kamusal ifade özgürlüğü” (özgür-demokratik devlet düzeninin inşa edici 
özelliği) anlamında ek bir işlevsel bağlama daha yerleştirmektedir� Dolayısıyla 
en belirgin bir biçimde Habermas’ın vurguladığı üzere iletişim koşulları daha 
başından itibaren kurumsallaşmış hukuksal süreçlerle, insan haklarının özü 

[1] HABERMAS, Jürgen, Kein Demokratie kann sich das leisten, Süddeutsche Zeitung, 
16�5�2007�
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de her türden iletişimsel kanaat ve ifade oluşumunun hukuksal koşullarının 
güvence altına alınmasıyla ilgilidir[2]�

Böyle bir kavrayış farklı iletişimsel eylemlere ve stratejilere sahip aktörlerin 
toplumsal düzenin kabulünü sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyet-
leri, müdahaleleri ve meşrulaştırma çabalarını günümüzün en önemli sorunu 
saymaktadır� Dahası bu ve benzeri sorunların “güvenlik devletine” veya “oto-
riter devletçiliğe” yol açabileceği endişesi de gündeme getirilmiştir[3]� Yine bu 
bağlamda hukukun ideal ve norm boyutu dışında kalan ikinci özelliğine yani 
baskı ve yaptırım aracı olarak kullanılma potansiyeline de dikkat çekilmiştir[4]� 
Bu saptamalar hukuk aracılığıyla özellikle basın ve iletişim özgürlüğüne yöne-
lik müdahalelerin, nihayetinde devletin eylemlerine olumlu yansıyabilecek 
demokratik irade oluşumu olarak kanaatler arası mücadeleyi engelleyebileceği 
kaygısından türetilmiştir� Habermas’ın altını çizdiği üzere bizzat siyasal aktör-
lerin etkisiyle hukukun kullanılarak iletişimin sınırlanması ve denetim altına 
alınması hiyerarşik demokratik modeli güçlendirmekte, bu da iletişimsel yurt-
taşlığın yerini ancak seçimlerde düşüncesini ifade edebilen edilgen yurttaşlığın 
almasına yol açmaktadır� Bir başka ifadeyle bu modelde demokrasi iktidarın 
meşrulaştırılmasına hizmet etmekte, toplumsal yaşam biçiminden çok devlet 
merkezli bir modele dönüşmektedir[5]�

Hukuk aracılığıyla iletişimsel süreçlere müdahaleler çoğunlukla belirli mese-
lelere dair içeriklerin ve konumlanmaların şekillendiği kamusalın oluşumunu 
engellemek, iletişimsel akışları süzmek ve sentezlemek, konuya özgü kamusal 
kanaatleri sınırlamak amacını gütmektedir� Dolayısıyla doğruluğun ve hakikatin 
dolaşımsal alanının, kamusal forumların etkileme potansiyelinin daraltılmasına 
yol açmaktadır� Devamında siyasal kamu, toplumun bütününü ilgilendiren 
meseleleri algılama ve sorunsallaştırma işlevini ancak potansiyel tarafların 
katılımı ve eksiksiz enformasyonu aracılığıyla yerine getirebileceğinden, bu tarz 
müdahaleler tarafların birbirine yaşamsal deneyimlerini aktarma olanaklarını da 
elinden almaktadır� Oysa bu türden özgürlükler siyasal sistemlerin çekirdeğini 
belirleyen unsurların başında gelmekte, devletin toplumsal duyarlılığının bir 
göstergesi olarak alınmaktadır� Bernhard Peters’in de belirttiği gibi kamusallık 

[2] ELSNER, Lukas, Die Wurzeln der Rechtsphilosophie von Jürgen Habermas� Faktizität und 
Geltung als Abschluss einer kritischen Gesellschaftstheorie, Helikon� A Multidisciplinary 
Online Journal, 3, 2014� 

[3] HIRSCH, Joachim, Der Sicherheitsstaat, Frankfurt/M, 1980� POULANTZAS, Nicos, 
Staatstheorie, Hamburg, 2002� 

[4] DEMIROVIC, Alex , Multiple Krise, Autoritäre Demokratie und Radikaldemokratische 
Erneuerung, PROKLA, Verlag Westfälisches Dampfboot, 171/43, 2013� 

[5] HABERMAS, Jürgen, Faktizität und Geltung, Frankfurt/M, 1992�
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ancak iletişimsel eylemler aracılığıyla yeniden üretilebilmekte, iletişim toplumsal 
alanı yaratmaktadır[6]� Siyasal aktörlerin görevi bu alanın işleyişini güvence altına 
almak ve bütün taraflara açmaktır� Bu da aslında anlaşılır bir şeydir, çünkü 
birçok ölçüt arasında “bu alanın anayasal kavranışı toplumsal yapıya dair ilk 
izlenimi vermektedir” [7]�

İletişimsel temel hakların kamusal alandaki faklı görüşlerin mücadelesini 
olanaklı kıldığından, bunun da karşılıklı denetim ve eleştiri için vazgeçilemez 
olduğundan hareketle bu çalışma; (a) kamusalın en başta kanaatlerin oluştuğu 
iletişimsel ağların işlerliğini gerektirdiğini, (b) iletişim özgürlüğünün bir yanda 
önemli bir insan hakkı olarak görülmesi diğer yanda özgürlükçü-demokratik 
devlet düzeninin kurucu unsuru haline gelmesiyle birlikte edindiği kamu-
sal-demokratik bağlamın çeşitli sınırlamalara konu olduğunu, (c) modern 
demokrasilerin en başta güç/iktidar sahiplerine temelinde özgürlüklerin korun-
ması, olası sınırlamaların yerleşik içtihatlara ve sözleşmelere uygun ölçütlerde 
yapılması türünden görev ve sorumluluklar yüklediğini varsaymaktadır� Bu 
varsayımlardan hareketle çalışmanın temel iddiası, Türkiye’de basın ve iletişim 
özgürlüğüne yönelik son dönemde getirilen sınırlamaların önemli bir kısmının 
yasal mevzuatın çerçevesinin belirsiz olmasından kaynaklandığı, uygulamada 
bu belirsiz sınırların hukuksal güvenceyi yok sayarak ve siyasal aktörlerin bek-
lentilerine yanıt verecek şekilde ele alınmasına yol açtığı, bunun da modern 
demokrasilerin çoğulculuk ve eleştirellik özelliğini zedelediğidir� Bu doğrul-
tuda çalışma önce düşünce, ifade ve basın özgürlükleri tanımlamakta, iletişim 
özgürlüğüne geçişin gerekçeleri ve modern demokrasiler açısından anlamı 
üzerinde durmaktadır� Devamında anayasanın ifade ve basın özgürlüklerini 
kural, bu özgürlüklerin sınırlanmasını ise istisna kabul etmesine dayanarak son 
dönemlerde toplumsal olaylarla birlikte uygulamaya konulan yayın yasakları 
ile sosyal medya erişiminin engellenme süreçleri, kişilerin habere ulaşma hakkı, 
temel olarak Anayasa ve 5187 sayılı Basın Kanunu çerçevesinde incelemekte, 
bu yasakları AİHM kararları, ulusal mahkeme kararları üzerinden ele almakta 
ve pratikteki yansımalarını değerlendirmektedir� Bu değerlendirmeler, basın 
özgürlüğünün eklemlenerek iletişim özgürlüğüne dönüştüğü ve istisna olan 
yasak kavramının uygulamada özgürlüğü sınırladığı varsayımı çerçevesinde 
ve “örnek yayın yasak kararlarının hukuki niteliği ve iletişimsel etkisinin ne 
olduğu” soruları çerçevesinde yapılmaktadır�

[6] PETERS, Bernhard, Der Sinn von Öffentlichkeit, Suhrkamp, Frankfurt, 2007�
[7] HABERMAS, Jürgen, Politische Öffentlichkeit und Zivilgesellschaft, Öffentlichkeit, 

Öffentliche Meinung und Demokratie, U� Sarcinelli (Hrsg�), Koblenz-Landau, 1992/2001, 
s�139�
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1.  DÜŞÜNCE VE ÖZGÜRLÜK

1.1. DÜŞÜNCE, İFADE VE BASIN ÖZGÜRLÜKLERİNİN BİRLEŞEN 
DOĞASI

Düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin gelişimi (veya bazı yazarların ifade-
siyle medya aracılığıyla iletilen söylemlerin kurumsallaşması) sınırlı, tarihsel özel 
bir gelişim süreci değildir� Daha çok günümüzde “modernlik projesi” sloganı 
ile tanımlanan ve siyasal neticesi modern demokrasi olan Avrupa ve Amerikan 
uygarlık süreci tarihinin bütünleyici uğrağıdır� Bu sürecin ana unsuru olarak 
da insanın özerkleşmesi ve bireyselleşmesi ile yaşamsal ve toplumsal ilişkilerin 
rasyonelleşmesi gösterilmektedir� Buradaki ana düşünce, yaşamın her anının 
rasyonelleşmesinin getirisi olarak siyasal düzlemde kendini ifade etme ve biçim-
lendirme hakkını kullanmak isteyen özerk bireyin yaradılışıdır� Akıl ve mantık 
aracılığıyla kendine ait yaşamsal tasarımı inşa etmeye çalışan özerk bireyin bu 
hakkını kolektif çerçeveler düzleminde, toplumsal bir aradalık ve toplumsal 
hedefleri gerçekleştirmek için de kullanması söz konusudur� Demokratik toplum 
biçiminin zamanla gerçeklik kazanması ve yaygınlaşması, öznenin yeni ifade 
ve katılım haklarını gündeme getirdiği kamusal alanın oluşumu ve değişimi 
ile bağdaştırılmıştır� Bu alanın inşasında ve bir foruma dönüştürülmesinde 
düşünce, ifade ve basın özgürlüğü merkezi bir yer almıştır�

Düşünce özgürlüğü, kaynağı kişide olan, kişide başlayıp yine kişide biten, 
özü itibariyle ulaşılması ve engellenmesi mümkün olmayan bir özgürlüktür� 
Kişinin yalnızca kendisi için sahip olduğu bir kanaat düşünce olarak kalır ve her 
tür müdahaleden uzaktır� Düşünce özgürlüğü, mutlaka kamusalın aydınlığında 
gözlerini açması gereken kanaat ve ifade özgürlüğünün ön koşuludur� Kişinin 
kendine ait kanaatleri kamusalın çarpışma alanına ulaştığında ancak siyasal 
bir bağlam ve anlam kazanmaktadır� Nesnel dünyada varlık bulan düşünce 
böylelikle muhatabının bizzat devlet olduğu bir hakka dönüşmektedir� Bu hak 
beraberinde düşünce ve kanaatler nedeniyle baskıya maruz kalmamayı, kişinin 
herhangi bir konudaki düşünce ve kanaatini açıklamaya zorlanamamasını, 
açıklanmış olmaları yahut şu veya bu şekilde bilinmeleri halinde bunlardan 
dolayı kınanmamasını veya suçlanamamasını da getirmektedir[8]�

İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğünün hem bir uzantısı hem de doğal 
bir sonucudur� Bu nedenle, ifade özgürlüğü, bireysel olduğu kadar toplumsal 
bir kavramdır� İfade özgürlüğü yalnızca düşüncesini açıklayan (aktif süje) için 

[8] ERDOĞAN, Mustafa, İfade Özgürlüğü İlkeler ve Türkiye, İletişim Yayınları, İstanbul, 
2007, s� 21�
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değil aynı zamanda bu düşünceye ulaşanlar (pasif süje) için de önemlidir[9]� 
Bu önem, ifadeler aracılığıyla yurttaşların, hükümetleri ve yönetenleri eleşti-
rebilme, düşünceleri ve talepleri doğrultusunda örgütlenerek birlikte hareket 
etme potansiyelini yaratabilmelerinden kaynaklanmaktadır� Bu gerekçelerle 
yokluğu hukuk temelinden uzaklaşan devlet anlamına gelen ifade özgürlüğü 
de tıpkı düşünce özgürlüğü gibi var olması ve sürdürülebilmesi için büyük 
mücadeleler verilen haklardandır� Fransız Devrimi, işçi eylemleri, Yurttaşlık 
Hakları Hareketi, kadın hareketi mücadelesi gibi özgürlük alanını genişleten 
halk hareketleri sayesinde gelişmiş ve düzenlenmiştir[10]� İfade özgürlüğünün 
haklılığını ilk savunanlardan John Stuart Mill, baskı altına alınan bir görüşün 
hakikatin baskı altına alınmasıyla aynı anlamda olduğunu çünkü sindirilmeye 
çalışılan kanaatin belki de hakikate karşılık geldiğinin bilinemeyeceğini; baskı-
lanan bir görüş bütünüyle yanlış bile olsa en azından hakikatin bir unsurunu 
içerebileceğini; bütünüyle doğru/gerçek olan bir teorinin bile karşıt argümanları 
bastırmasının haklı olmadığını çünkü teorinin sürekli denetiminin, kendisini 
güçlendirecek ve onaylatacak rasyonel gerekçelere yol açabileceğini vurgulamış-
tır[11]� Buradan hareketle günümüzde herkesin kanaatini ve düşüncesini kelime, 
yazı ya da görselle ifade edebilme ve herkese açık kaynaklardan bilgilenme 
hakkından bahsedilmekte, Batılı anayasalarda bu özgürlükler bireysel gelişim 
ve toplumsal ilerleme gibi ikili bir bakışla ele alınmaktadır�

Bu doğal ve temel hakların özgür, kamusal iktidar tarafından yönlendiril-
meyen, sansür ile boyunduruk altına alınmamış bir basın üzerinden kullanıl-
ması gerekliliği özellikle Avrupa bağlamında uzun ve çekişmeli bir mücadele 
sonucunda elde edilen basın özgürlüğü aracılığıyladır� Ferdinand Tönnies, 
özgür basının doğuşunun dogmatik gelenekleri yıkacağından bahsederken, 
modern toplumlarda bağımsız özgür basın tarafından ifade edilen kamuoyunun 
kanıtlanmamış hayallerin, inançların ve otoritenin mantığa aykırılığını ortaya 
çıkarabileceğine işaret etmiştir[12]� Habermas ise basına ve gazetecilere eleştirel 
bir siyasal tartışma ortamının oluşmasında önemli roller yüklemektedir� 18� 
yüzyıldan itibaren gazetelerin içerik olarak siyasallaşırken çeşitli mekânlarda 

[9] ÇANKAYA, Özden, BATUR YAMANER, Melike, Kitle İletişim Özgürlüğü, Turhan 
Kitabevi, Ankara, 2006, s 1�

[10] Bu hareketler sonucunda elde edilen ifade özgürlüğü, insan haklarına ilişkin uluslararası 
belgelerde 20� yüzyılın ikinci yarısından itibaren tanınmaya ve yer almaya başlamıştır� 
Ayrıntılı bilgi için bakınız ŞAHİN, Adil, Türkiye’de İnsan Hakları,Beta Yayınevi, İstanbul, 
2005�

[11] MILL, John Stuart, Über die Freiheit, Reclam, Stuttgart, 1974, s� 24-76� 
[12] KEANE, John, Medya ve Demokrasi, çev� Haluk Şahin, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1993, 

s� 38�
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toplanmaya başlayan tartışma gruplarının da birbiriyle ilişkiye geçmelerini sağ-
ladığını, gazetelerin ve dergilerin yeni bir kamusal alanın oluşumunda başlıca 
araçlar haline geldiğini ifade etmiştir[13]� Günümüzde ekonomik kaygılar ve 
siyasal baskılar nedeniyle eleştiri özelliğini giderek yitiren yaygın basının yerini 
kanaatlerin daha özgürce paylaşılmasını hedefleyen, özel alana ait sorunların 
tartışıldığı alternatif/radikal basın almış, bu da basının halen eleştirel bir ortak 
tartışma ortamı yaratmadaki önemini korumasına yol açmıştır�

Bu gerekçeler modern demokrasilerde düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin 
önemine ve korunmasının gerekliliğine sıkça işaret edilmesini sağlamıştır� Çoğu 
zaman bu gereklilik vicdan ve etkileşim gibi kavramlarla desteklenmiştir� Örneğin 
düşünce özgürlüğü bir tür vicdani özgürlük olarak betimlenmiş, özellikle söz 
konusu vicdanın ifade edilmesi, eylemlerle açıkça gösterilmesi aşamalarında 
daha fazla korunması gereği üzerinde durulmuştur� Dahası başkaları ile karşı-
lıklı etkileşime olanak tanıdığından bu özgürlükler temel demokratik haklar 
kategorisinde sayılmıştır� Özetle, siyasal karar alma ya da demokratik irade 
oluşturma sürecindeki işlevi iletişimle ilgili bu hakları demokrasinin kurucu 
unsurlarından biri haline getirmiştir� Özgürlükçü ve demokratik bir devlet 
düzeninin varlığı bu maddenin vazgeçilmezliği ile yakından bağlantılıdır çünkü 
böylelikle sürekli kanaatlerin çarpışmasına olanak tanınmaktadır� Bu argüman 
bir toplumdaki insani kişiliğin gelişiminin dolaysız biçimi olarak düşünce ve 
ifade özgürlüklerini en soylu insan haklarından sayılmasına yol açmıştır�

1.2. BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜNE

Dokunulmaz ve devlet tarafından sınırlandırılamaz haklar kategorisinde yer 
alan düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin günümüzde iletişim özgürlüğüne 
dönüşümü, kamusallık anlayışının ortaya çıkışıyla, yasal çerçevesinin çizilmeye 
çalışılmasıyla ve yeni medyayla ilişkilidir� 19� yüzyıldan itibaren doğal hak kav-
ramının yerini pozitif hak kavrayışına bırakması, tüm toplumun ortak yararı 
için hareket ettiği düşünülen devletin müdahalesine zemin hazırlamıştır� Bu 
müdahale, bir tarafta düzenleyici kuvvet olarak devletin gücü ile toplumun 
özgürlüğü arasındaki dengeyi sağlamakla, diğer tarafta aynı dengenin toplumun 
farklı üyelerinin özgürlüğü kullanmaları bağlamında aranmasıyla ilgiliydi� Böyle 
bir arayış, hiçbir özgürlüğün mutlak olmadığı, devletin özgürlük ve hakları 
düzenleme yetkisinin bulunduğu savına dayandırıldı� Bu doğrultuda basın 
özgürlüğünün sınırlandırılamayacağına ilişkin görüşler de değişmiş, temelindeki 

[13] HABERMAS, Jürgen, Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, çev� Tanıl Bora ve Mithat Sancar, 
İletişim Yayıncılık, İstanbul, 2010� 
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negatif özgürlük kavrayışı yerini pozitif özgürlüğe bırakmıştır� Bu değişim, basın 
özgürlüğünden bir sosyal hak olarak iletişim özgürlüğüne geçişe işaret etmiştir�

İletişim özgürlüğü terimini yeğleyenler, iletişimin ancak farklı düşüncelerin 
ve görüşlerin birbiriyle kurumsallaşmış kitle iletişim araçlarıyla ve kurumsal-
laşmamış kitle iletişim ağlarıyla ilişkiye girmesi sayesinde gerçekleşebileceği 
varsayımından hareket etmektedir[14]� Bu varsayımdan hareketle yeni anlayış, 
toplumun iletişimsel gereksiniminin karşılanmasının ve iletişim aracılığıyla 
kendini geliştirmek isteyen her ilgilinin iletişim sürecine katılabilmesinin sağ-
lanmasının önemine vurgu yapmaktadır� Böyle bir amacın gerçekleştirilmesinde 
öznel hakların katkıda bulunmakla birlikte tek başına iletişim özgürlüğünü 
güvence altına almaya yetmeyeceği de ifade edilmiştir� Bu nedenle iletişimin 
çeşitliliğinin “pozitif düzen” aracılığıyla gerçekleştirilmesi gerektiği önerilmiştir�

Bu öneri, iletişim özgürlüğünün yalnızca bireylerin devlete karşı öznel 
haklarla değil, tersine hukuk düzeni aracılığıyla, bireysel ve kolektif iletişimsel 
gelişme ve siyasal katılım özgürlüğü olarak, bu temel hakların herkesçe gerçekten 
kullanılabilir olmasını sağlamakla ilgili olduğunun altını çizmekte ve devlete 
nesnel-yasal görevler yüklemektedir[15]� Bu görev tanımı, enformasyon toplu-
muna doğru geçişteki yapısal değişikliklerin, öznel hakların bugüne kadarki 
bağının bu hedefleri gerçekleştirmek ve güçsüz tarafları korumak için yeterli 
olmadığı saptamasına dayanmaktadır[16]�

Gelinen noktada iletişim özgürlüğü bireysel gelişimin korunmasının ötesine 
geçen bir anlamla donatılmıştır� İletişim demokrasilerde ve hukuk devletinde 
yaşamsal damar, iletişim özgürlüğü de bu işlevin sürekliliği için gerekli bir ön 
koşul olmayı sürdürmektedir� Ama özellikle basın özgürlüğüne ilişkin liberal 
kavrayışa yönelik eleştiriler getirilmiş, hakikatin yalnızca “kanaatler pazarı” 
aracılığıyla değil, parçalı ve bölünmüş bir toplumda devletin iletişim ağlarına 
bizzat katılarak ve kamunun himayesinde geliştirilebileceği vurgulanmıştır� 
Ancak bu argümanlar siyasal aktörlerin ve devletin çeşitli gerekçelerle iletişim 

[14] KÖKER, Eser, Politikanın İletişimi İletişimin Politikası, İmge Kitabevi, Ankara, 2007, 
s� 147�

[15] Özgür Gündem/Türkiye Davası’nda AİHM, devletin sadece ifade özgürlüğünün 
kullanılmasına müdahale etmemesinin yeterli olmadığı; devletin pozitif önlemler alması 
gerekebileceği hükme bağlanarak ifade özgürlüğünün ihlal edildiği hükmüne varmıştır 
(BIÇAK, Vahit, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü, Liberal 
Düşünce Topluluğu Avrupa Komisyonu, Ankara, 2002, s�38)�

[16] HOFFMANN-RIEM, Wolfgang, Medienregulierung als objektiv-rechtlicher 
Grundrechtsauftrag, Medien&Kommunikationswissenschaft, Nomos Verlag, Baden-
Baden, 2002, s� 175-195�
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alanına müdahale edebileceği, iletişimsel süreçlerin manipülasyonunu olanaklı 
kılacağı türünden endişeleri artırmıştır�

Bu endişeler, 1990’lardan itibaren yeni medyanın ortaya çıkışıyla birlikte 
azalmadığı gibi daha da teknikleşmiş, sofistike hale gelmiştir� Sınırlı uzmanlar 
çevresi dışında geniş kamularca da algılanmasıyla birlikte yaygınlaşan yeni 
medyanın yalnızca teknik kısıtlamalar ve asimetrik ilişkiler karşısında değil, aynı 
zamanda geleneksel medyaya yönelik iktidar baskılarını da ortadan kaldıran bir 
özgürlük alanı yaratabileceği ümit edilmiştir� Birçok araştırmacı bu karakteristik 
özelliğin yeni medyanın teknik yapısında içsel olduğunu, böylelikle ekonomik 
güçlükler kadar siyasal iktidarın müdahalelerinden de ayrı tutulabildiğini 
savunmuştur� Siber uzayın, uluslararası, demokratik ve merkezsiz düzenlenmiş 
bir topluluk yarattığı ifade edilmiştir[17]� Bu savlar internete ve özellikle sosyal 
medya olarak tanımlanan ve farklı platformlar içeren yapıya göndermede bulu-
nularak gündeme getirilmiştir� Bu platformun çeşitli iletişim olanaklarından, 
büyük gösterilere, siyasal etkinliklerin görsel olarak belgelenmesinden, kişisel 
siyasal bakış açılarının bloglar aracılığıyla temsiline kadar farklı roller üstlendiği 
kaydedilmiştir� Sosyal medyanın giderek daha çok insanın çeşitli etkinliklerle sık 
sık zamanını geçirdiği bir çevre yarattığının; katılım konusunda, siyasetle daha 
kolay bağlantı kurabilme anlamında da olanaklar geliştirdiğinin altı çizilmiştir� 
Pratik kullanım ve çeşitli araştırmalarla bu savlar desteklenmiş, sosyal medya 
aracılığıyla insanların ve örgütlerin doğrudan birbiriyle iletişime geçebildikleri, 
enformasyon değiş tokuşunda bulundukları, karşılıklı güç verdikleri, mobilize 
hale geldikleri, kolektif kimliklerini besledikleri saptanmıştır� Bu tarz bir iletişi-
min, düzenli hareket halinde bulunan, sürekli yenilikler içeren, içerik ve biçimsel 
olarak kendini geliştiren bir alan anlamında toplumsal yaşamı şekillendirdiğine 
inanılmıştır� Üstelik bu mecralar eşitsizlikleri, adaletsizlikleri ve iktidar uygula-
malarını sorunsallaştırmakta, görünür hale de getirmektedir� Sosyal medyanın 
kamusal kanaat ve irade oluşumunda üstlenebileceği potansiyel rol kısa sürede 
güç ve iktidar merkezleriyle belirli noktalarla temasa yol açmıştır� Bu temasın 
çelişkili doğası bir yanda siyasal aktörlerin ve devletin sosyal medyayı kullanı-
labilir yeni bir mecra olarak görmeleri, diğer yanda eleştirel ve çoğulcu yapısı 
nedeniyle de ona şüpheyle yaklaşmalarından kaynaklanmaktadır� Bu bakış açısı 
söz konusu temasın çoğunlukla düzenleyici kurallar, gözetleyici uygulamalar, 
güç mücadeleleri ve müdahaleler çerçevesinde yürütülmesine neden olmuştur�

[17] FREYERMUTH, Gundolf S�, Cyberland, Rowohlt, Berlin, 1996� 
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1.3. MODERN DEMOKRASİLERDE BASIN VE İLETİŞİM 
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN ANLAMI

Demokrasi tarihi ve mücadelesi basın ve iletişim özgürlüğünün demokratik 
biraradalığın, ortak yaşamın işlevsel unsurları olduğunu kanıtlamaktadır� Bu 
unsurlar bu sürecin farklı kanaatlerin çekiştiği, düşüncelerin argümansal bir 
rekabete girdiği, lehte ve karşıt argümanların serbestçe mübadele edildiği bir 
kamusallık kavrayışının gelişmesine temel hazırlamıştır� Bu temel, devletin ve 
toplumsal ilişkilerin düzeltilebileceği ve iyileştirilebileceği yönündeki tükenme-
yen umudu beslemektedir� Bu nedenle basın ve iletişim özgürlüğünün varlığı, 
olumlu yönde gelişime işaret etmekte, sürekli yenilenen bir irade oluşturma talebi 
aracılığıyla çözümlenmesi gereken zihinsel/kültürel anlaşmazlıkların önemine 
değinmekte, devlete ve toplumun üyelerine hiç bitmeyen sorumluluklar yük-
lemekte, karşılıklı denetim ve eleştiri ile en uygun çözümün bulunabileceğine 
duyulan güveni ifade etmektedir�

Bu kabuller günümüzde demokrasilerinde irade oluşumunun tersine değil 
halktan devlet organlarına doğru bir gelişme göstermesi, yurttaşların siyasal irade 
oluşturmaya ilişkin katılım haklarının yalnızca seçimlerdeki oy davranışına indir-
genmemesi, demokratik devletin karakteri gereği özgür, açık, düzenlenmemiş 
ve temelde devletten ayrı gerçekleşmesi gereken siyasal kanaat ve ifade oluşum 
süreçlerine müdahale etmemesi gerektiği yönünde beklentilere yol açmaktadır� 
Devamında her türden iletişimsel özgürlüğün anayasal güvencesinin, sonuçta 
devletin eylemlerine olumlu yansıyabilecek demokratik irade oluşumunun aracısı 
olarak düşüncelerin mücadelesine izin vermesi gerektiğine güvenilmektedir�

Bu çerçeve, farklı düşüncelerin kamusal alanda birbirleriyle mücadelesini, 
medyada daha çok ses bulabilen ya da halkla ilişkiler tekniklerini daha incelikli 
kullanabilen görüşlerin ancak başarılı olduğu ya da basitçe yurttaşların dönemsel 
ilgileri gereği tercih ettikleri siyasal temaların gündemi belirlediği yönündeki 
klasik görüşü benimsememektedir� Devamında iletişimsel haklar aracılığıyla 
güvence altına alınan demokratik sürecin basitçe fayda temelli biçimsel-ras-
yonel bir seçime indirgenme olasılığı da kabul edilmemektedir� Burada altı 
çizilen, düşünceler ya da fikirler arası mücadelenin karşılıklı bir denetim ve 
eleştiri ortamını yaratabileceği ve nihayetinde doğru bir siyasal karar almaya 
yol açabilecek sonuçlar üretebileceğidir� Bunun da özgül çıkarlardan çok geneli 
ve ortak yararı temsil edebileceğidir� Doğal olarak bu bakış açısı demokrasinin 
liberal kavrayışının çoğulcu ve müzakereci teorilerle zenginleşmesi yönündeki 
tavsiyeleri de içermektedir� Buradan hareketle halkın belirli yöndeki iradesinin 
önceden değil, kanaat oluşturma ve karar almanın arandığı, basın ve iletişim 
özgürlüğünün kullanıldığı demokratik sürecin içinde şekillendiğinin farkına 
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varılmasının, bu alanın korunmasının ve geliştirilmesinin yaşamsal önemine 
değinilmektedir[18]� Devamında oy birliği düşüncesinden çok kanaatlerin ve 
çıkarların çoğulluğundan ve siyasal mekanizmalarda bir karşılığının olabilmesi 
için toplumun heterojen yapısının kendini ifade edebilmesinin gerekliliğinden 
söz edilmektedir�

Ancak bu kabuller günümüz modern demokrasilerinde basın ve iletişim 
özgürlüğünün karşı karşıya kaldığı tehditlere ve baskılara da dikkat çekmektedir� 
Nitekim John Keane, zamanımızda bütün demokratik rejimlerde despotizm 
çekirdekleri olasılığının bulunduğunu söylerken bu konuya dikkat çekmiştir� 
Keane’e göre Batı demokrasileri; devletlerin demokratik olmayan karar verme 
yapılarının çok katmanlılığı, yarı-devlet-üstü olmaları ve yurttaşlar arasındaki 
fikir değişimini güçlü bir biçimde yönlendirip saptıracak çeşitli mekanizma-
larla donanmıştır� Ona göre yurttaşlar arasındaki serbest fikir akışı, eski moda 
ayrıcalıklı yetkiler ve yeni resmi enformasyon yönetimleri kadar incelikli tek-
niklerce de etkilenmeye çalışılmaktadır� Buna gizliliğe başvurulması ve sık sık 
devletin egemenliği (ulusal güvenlik) ilkesiyle birlikte iletişime yönelik kısıtlama 
getirme çabaları da eklenmektedir[19]� Oysa bu türden müdahaleler Manfred 
G� Schmidt’in demokrasinin asgari koşulu olarak kabul ettiği, “çıkarların ve 
kanaatlerin ifade edilmesinin engellenmemesi, ortak görüşte olanların birlikteliği 
ve muhalefet” koşullarıyla bütünüyle çelişkilidir[20]�

Çoğunlukla bu çelişkinin farkındalığına rağmen siyasal aktörlerin ya da 
devletin iletişim alanına müdahalesi sürmektedir� Bu müdahale bir yanda 
pozitif haklar ve kamusal ifade özgürlüğü kavrayışının resmi organlara tanıdığı 
düşünülen haklar, diğer yanda kamu çıkarının gözetildiği iddia edilerek ger-
çekleştirilmektedir� Dolayısıyla aşağıdaki bölüm bu türden müdahalelerin ve 
sınırlama çabalarının Türkiye’deki hukuksal görünümü üzerinde durmaktadır� 
Bu inceleme, özellikle Türkiye’de iletişimsel hakların, siyasal yetki sahiplerinin 
hoşuna gidecek şeyleri söylemekten çok, her türlü düşünceyi serbestçe açıklama 
özgürlüğü olması gerektiğinden hareketle yapılmaktadır[21]� Devamında bu 
haklar kapsamındaki düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin birbirinin devamı 
olduğu, bu üç kavramdan herhangi birine yapılacak hukuksuz bir müdahalenin, 
diğerlerini de etkileyeceği vurgulanmaktadır�

[18] FRAENKEL, Ernst, Deutschland und die westlichen Demokratien, Frankfurt/M�, 1991�
[19] KEANE, a�g�e�, s� 99�
[20] SCHMIDT, Manfred G�, Demokratietheorien: Eine Einführung, VS Verlag für 

Sozialwissenschaften, Opladen, 1995, s� 206�
[21] BIÇAK, a�g�e�, s� 19�
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2. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE DÜŞÜNCE, İFADE, BASIN VE 
İLETİŞİM ÖZGÜRLÜKLERİ

2.1.  ÖZGÜRLÜKLERİN AİHS, ANAYASA VE BASIN KANUNU 
ÇERÇEVESİNDE HUKUKSAL NİTELİĞİ VE SINIRLAMALARI 
VE YAYIN YASAKLARI

Hukuk sistemimizde düşünce, ifade ve basın özgürlüklerinin tanımı ve 
sınırlandırılma şekilleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 10� 
maddesi temelinde düzenlenmiştir� Söz konusu bu madde;

“Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak, kamu makamlarının 
müdahalesi olmaksızın ve ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü 
ve haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar. Bu madde, 
Devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine tabi 
tutmalarına engel değildir.

Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, 
yasayla öngörülen ve demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak 
bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeninin sağ-
lanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının 
şöhret ve haklarının korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya 
yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına alınması için gerekli olan 
bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.”

hükmünü getirmektedir� AİHS, maddenin ilk fıkrası ile özgürlükleri tanım-
lamış ve ikinci maddesiyle ise tanımlanan özgürlüklerin sınırlarını çizerek 
ulusal hukuk sistemimizde düşünce, ifade, basın ve iletişim özgürlüklerinin 
sınırlarını da belirlemiştir� Bir başka deyişle; ifade özürlüğünü kısıtlamak ama-
cıyla kullanılması mümkün gerekçeler sayılanlarla sınırlıdır� Siyasal aktörlerin 
veya devletin kısıtlamaları ikinci fıkrada sayılan gerekçelerin dışında herhangi 
bir başka gerekçeye dayandırmaları meşru olarak kabul edilmemektedir[22]� 
Bu nedenle ifade, basın ve iletişim özgürlükleri üzerindeki sınırlandırmalar, 
sadece anılan maddenin ikinci fıkrasına değil; AİHM’in yerleşik içtihatlarına ve 
sözleşmenin ruhuna da uygun olmalıdır� Böylece yeri gelmişken AİHM karar-
larının, ifade ve basın özgürlüklerinin çerçevesinin şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde çizdiğini belirtmek gerekir[23]� Örneğin, Mahkeme’nin ifade ve basın 

[22] MACOVEI, Monica, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10�Maddesinin Uygulanmasına 
İlişkin Kılavuz, İnsan Hakları El Kitapları, No� 2, Kasım, 2001, s� 29�

[23] Elbette Mahkeme’nin ifade ve basın özgürlüklerine ilişkin verdiği kararlar pek çok olaya 
ve değişik duruma ilişkindir� Fakat genel olarak içtihatların devlet erki ve müdahalesi 
karşısında düşüncenin müdahale edilemez, ifadeninse özgür doğasına vurgu yaptığı 
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özgürlüklerine ilişkin temel olarak kabul gören içtihatı, 1976 tarihli Handyside/
Birleşik Krallık Davası[24] olarak kabul görmektedir� “Little Red Schoolbook” adlı 
içinde pornografik öğeler olduğu iddia edilen bir çocuk kitabının yasaklanma-
sına ilişkin açılan davada Mahkeme; “10. maddenin 2. paragrafı saklı kalmak 
üzere, düşünceyi açıklama özgürlüğü, sadece hoşa giden veya zararsız ya da tepki 
yaratmaz sayılan “haber” veya “fikirler” için değil, devlete veya halkın bir kısmına 
ters düşen, şoke eden ya da üzüntüye sevk edenler için de geçerlidir. Çoğulculuk, 
hoşgörü ve yeniliğe kucak açma bunu gerektirir ve bunlar olmadan demokratik 
toplum olmaz.[25]” diyerek ifade özgürlüğünün hoşa gitmeyecek hatta kişi ya da 
kişileri rahatsız edecek düşünce ve ifadeleri de kapsadığını açıkça vurgulamıştır�

Ulusal hukukumuzda tanımlanan özgürlükler, AİHS ruhuna teorik olarak 
uygundur� Anayasa’da düşünce özgürlüğü, “Düşünce ve kanaat hürriyeti” baş-
lıklı 25� Maddesi’nde düzenlenmiştir� Bu maddeye göre, herkes düşünce ve 
kanaat hürriyetine sahiptir� Madde, her ne gerekçeyle ve amaçla olursa olsun 
kimsenin, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını; düşünce ve 
kanaatleri sebebiyle kınanamayacağını ve suçlanamayacağına vurgu yapmaktadır� 
Bu hükümle, düşüncenin erişilemez ve bütün sınırlamalardan ve müdahale-
lerden arî niteliği anayasal olarak tanımlanmıştır� Her ne kadar kenar başlığı 
“Düşünce ve kanaat hürriyeti” olsa da ifade özgürlüğü de bu maddenin ikinci 
fıkrasında pasif olarak yer almaktadır� Madde, ikinci fıkrası ile “düşünce ve 
kanaatlerini açıklamama hakkı”nı tanımaktadır� Düşüncenin bu pasif ifadesinin 
anayasal güvence altında olması hukuk devletinin doğal getirisidir� Bireylere, 
düşüncelerini, dini inançlarını ya da inançsızlıklarını açıklamama güvencesini 
sağlamaktadır� Devamında kamu yararı, genel güvenlik gibi nedenlerle de olsa 
düşüncenin ve inançların sorgulanamayacağı belirtilir[26]� İfade özgürlüğünün, 
negatif nitelikteki susma özgürlüğünü de içerdiği önemle belirtilir[27]�

söylenebilir� Bir ilkesel yaklaşım olarak, 10� madde, içeriği ne olursa olsun, herhangi bir 
birey, grup ya da medya türü tarafından yayılan her tür düşünceyi koruma altına alır� 
Komisyon’un içeriğe yönelik uyguladığı tek kısıtlama, Nazi ideolojisinin savunulmasına, 
Yahudi soykırımının yadsınmasına ve düşmanlık ve ırksal ayrımcılığa teşvike yönelik 
fikirlerin yayılmasıyla ilgili olmuştur� (MACOVEI, a�g�e�, s�5)

[24] DİNÇ, Güney, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre İnanç, Anlatım ve Örgütlenme 
Özgürlükleri, İzmir Barosu Yayınları, İzmir, 2005; http://hudoc�echr�coe�int/eng#{“d
mdocnumber”:[“695376”],”itemid”:[“001-57499”]}(Erişim Tarihi 23�03�2016)

[25] Avrupa’da Düşünce Özgürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10� Maddesine 
İlişkin İçtihat, çev� Durmuş Tezcan, Avrupa Konseyi İnsan Hakları Genel Müdürlüğü, 
İzmir, 2002, s� 42�

[26] DİNÇ, a�g�e�, s� 9�
[27] MACOVEI, a�g�e�, s�7�
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Anayasa, 26� maddesi[28] ile “Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”ni, 22� 
maddesi[29] ile “Haberleşme hürriyeti”ni, 28� maddesi[30] ile “Basın hürriyeti”ni, 
27� maddesi[31] ile “Bilim ve sanat hürriyetini”, 29� maddesi[32] ile “Süreli ve 
süresiz yayın hakkı”nı, 30� maddesi[33] ile “Basın araçlarının korunması”nı, 
31� maddesi[34] ile “Kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme 
araçlarından yararlanma hakkı”nı ve 32� maddesi[35] ile “Düzeltme ve cevap 
hakkı”nı düzenlemiş ve hüküm altına almıştır�

Buna karşılık basın özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi sınırsız bir hak 
olmayıp, belli sınırlamalara tabi tutulmuştur� Sınırlar, “başkalarının şöhret ve 
haklarının korunması”, “devletin ve toplumun korunması” ve “ahlakın korunması” 

[28] Madde 26: (1) Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek 
başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir� Bu hürriyet resmî makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar� Bu 
fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin 
sistemine bağlanmasına engel değildir� (2) Bu hürriyetlerin kullanılması, millî güvenlik, 
kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve Devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bütünlüğünün korunması, suçların önlenmesi, suçluların cezalandırılması, 
Devlet sırrı olarak usulünce belirtilmiş bilgilerin açıklanmaması, başkalarının şöhret veya 
haklarının, özel ve aile hayatlarının yahut kanunun öngördüğü meslek sırlarının korunması 
veya yargılama görevinin gereğine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlanabilir 
(…)

[29] Madde 22: (1) (Değişik: 3�10�2001-4709/7 md�)Herkes, haberleşme hürriyetine  sahiptir� 
Haberleşmenin  gizliliği esastır� (2) Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin 
önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin 
korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı 
olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla 
yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; haberleşme engellenemez ve gizliliğine 
dokunulamaz� Yetkili merciin kararı yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur� 
Hâkim, kararını kırksekiz saat içinde açıklar; aksi halde, karar kendiliğinden kalkar�

[30] Madde 28: (1) Basın hürdür, sansür edilemez� Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat 
yatırma şartına bağlanamaz� (…)

[31] Madde 27: (1) Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma 
ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir� (…)

[32] Madde 29: (1) Süreli veya süresiz yayın önceden izin alma ve malî teminat yatırma şartına 
bağlanamaz� (…)

[33] Madde 30:  (Değişik: 7�5�2004-5170/4 md�)Kanuna uygun şekilde basın işletmesi olarak 
kurulan basımevi ve eklentileri ile basın araçları, suç aleti olduğu gerekçesiyle zapt ve 
müsadere edilemez veya işletilmekten alıkonulamaz�

[34] Madde 31: (1) Kişiler ve siyasî partiler, kamu tüzelkişilerinin elindeki basın dışı kitle 
haberleşme ve yayım araçlarından yararlanma hakkına sahiptir� Bu yararlanmanın şartları 
ve usulleri kanunla düzenlenir� (…)

[35] Madde 32: (1)  Düzeltme ve cevap hakkı, ancak kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunulması 
veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hallerinde tanınır ve kanunla 
düzenlenir� (…)
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olmak üzere üç kategori altında toplanmaktadır[36]� Basın özgürlüğünü sınırla-
yan hükümler mevzuatımızda dağınık haldedir� 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu’nun 157� ve 182 vd� maddeleri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu’nun ek m� 4/3 hükmü, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayın-
ların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi 
Hakkında Kanun’un 8� maddesi, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun’un 25/8� maddesi, 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanunu’nun ek m� 2� hükmü, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve 
Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 32� ve 33� maddesi ve 7258 sayılı Futbol 
ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun’un 5� maddesi bu sınırlamalara örnek olarak gösterilebilir[37]� En yaygın 
yasal sınırlamalardan biri de 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 
157� maddesidir� Bu hükme göre, “Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı 
kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki 
usul işlemleri gizlidir.” Masumiyet karinesine eklemlenen, soruşturmanın gizliliği 
ilkesi, suçun varlığının ispata mahkûm olduğu hukuk devletinin temel nite-
liklerindendir� Tersi bir düşünce, sadece “şüphe” üzerinden maddi hukuk inşa 
etmek anlamına gelmektedir� Burada sözü edilen maddenin koruma alanını geniş 
yorumlamak gerektiği belirtilmelidir� Bu madde; bireylerin kişilik haklarının, 
uygulamada ise genelde mağdur çocuğun menfaatinin korunması noktasında 
basın özgürlüğünün kısıtlanmasına hukuki dayanak teşkil etmektedir[38]� Yazılı, 

[36] SALİHPAŞAOĞLU, Yaşar, Türkiye’de Basın Özgürlüğü, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2007, 
s� 44�

[37] HOROZGİL, Denizhan, İfade ve Basın Özgürlüğü Çerçevesinde Soruşturma Evresinde 
Yayın Yasakları Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler, Hacettepe Hukuk Fakültesi 
Dergisi 2(2) 2012, s� 150�

[38] Kırıkhan Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2015/150 D�iş dosyası ile: Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından 2015/528 sayılı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturmada, şüpheli 
���’nın şikayetçi ���’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 18/02/2015 tarihinde 5271 
sayılı CMK anın 160 ve devamı maddeleri gereği soruşturma başlatıldığı, soruşturma 
aşamasında toplanması gereken delillerin muhafaza altına alındığı, dosya kapsamında 
mağdur olarak bulunan kişinin çocuk olması nedeniyle soruşturmanın 5271 sayılı CMK 
anın 157/1 maddesi gereğince azami derecede gizlilikle yürütüldüğü, 19/02/2015 ve 
20/02/2015 tarihlerinde yazılı görsel ve internet medyasında olayla ilgili haberlerin yer 
almaya başlandığı, basına yansıyan birtakım haberlerin eksik ve yanlış olarak yer aldığının 
görüldüğü, bu durumun çocuk yaşta bulunan mağdur açısından ileride telafisi güç ve imkansız 
zararlar doğurabileceği, ayrıca olayın henüz soruşturma aşamasında olması da dikkate 
alındığında sanık açısından Anayasa ve yasalarla teminat altına alınan masumiyet ilkesinin 
gözetilmediği değerlendirilmektedir. (…) Kırıkhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan 
2015/528 numaralı soruşturma dosyasında bulunan bilgi ve belge, görüntü ve diğer 
içeceklerin yazılı, görsel ve internet medyasında da yansıması halinde bu dosya içerisinde 
bulunan görüntü kayıtları ve diğer bilgilerin açıklanması halinde mağdurun özel hayatının 
gizliliğinin ihlal edilme durumunun ortaya çıkacağı ve mağdur açısından ileride telafisi 
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görsel ya da internet medyasında yer alan haberlerin kişiler açısından telafisi 
güç ve hatta imkânsız zararlar doğurabileceği göz önüne alınarak yayın yasağına 
hükmedilmesi, basın özgürlüğünün bir diğer yaygın sınırını oluşturmaktadır[39]�

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 24� maddesi, kişilik haklarının 
korunması çerçevesinde “Hukuka aykırı olarak kişilik hakkına saldırılan kimse, 
hâkimden, saldırıda bulunanlara karşı korunmasını isteyebilir. Kişilik hakkı 
zedelenen kimsenin rızası, daha üstün nitelikte özel veya kamusal yarar ya da 
kanunun verdiği yetkinin kullanılması sebeplerinden biriyle haklı kılınmadıkça, 
kişilik haklarına yapılan her saldırı hukuka aykırıdır.” hükmünü getirmektedir� 
Kişilik haklarının korunması, uygulamada özel hukuk davalarında basın özgür-
lüğünün bir diğer sınırını oluşturmaktadır� 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun 28� maddesi ise hukuk mahkemelerindeki aleniyeti işlemekte 
olup maddenin ikinci fıkrasına göre duruşmaların bir kısmının veya tama-
mının gizli olarak yapılmasına ancak genel ahlâkın veya kamu güvenliğinin 
kesin olarak gerekli kıldığı hâllerde, taraflardan birinin talebi üzerine yahut 
resen mahkemece karar verilebileceği belirtilmiştir[40]� Yine, 4787 sayılı Aile 
Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun’un 6� 
maddesi ile aile mahkemelerine “ailenin ekonomik varlığının korunması veya 

güç zararlar ortaya çıkabileceği anlaşılmakla mağdur-müştekinin babası olan��in talebinin 
kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm tesisi yoluna gidilmiştir� (…) Kırıkhan Cumhuriyet 
Başsavcılığının 2015/528 sayılı soruşturma dosyası üzerinden yürütülen soruşturma 
dosyası içerisindeki bilgi ve belgeleri kapsar şekilde yazılı, görsel ve internet medyasında 
her türlü haber, röportaj ve yayın hakkında soruşturma tamamlanana kadar 5187 sayılı 
basın kanunun 3/1-2, İHS’nin 10/1-2ve 5271 sayılı CMK anın 157/1 maddesi gereğince 
YAYIN YASAĞI KONULMASINA…

[39] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/4-1955 Es� ve 2015/1337 sayılı kararı ile: 
Basın özgürlüğü ile kişilik değerlerinin karşı karşıya geldiği durumlarda; hukuk düzeninin 
çatışan iki değeri aynı zamanda koruma altına alması düşünülemez� Bu iki değerden birinin 
diğerine üstün tutulması gerektiği, bunun sonucunda da, daha az üstün olan yararın daha 
çok üstün tutulması gereken yarar karşısında o olayda ve o an için korumasız kalmasının 
uygunluğu kabul edilecektir� Bunun için temel ölçüt kamu yararıdır� Gerek yazılı ve 
gerekse görsel basın bu işlevini yerine getirirken, özellikle yayının gerçek olmasını, kamu 
yararı bulunmasını, toplumsal ilginin varlığını, konunun güncelliğini gözetmeli, haberi 
verirken özle biçim arasındaki dengeyi de korumalıdır� Yine basın, objektif sınırlar içinde 
kalmak suretiyle yayın yapmalıdır� O anda ve görünürde var olup da sonradan gerçek 
olmadığı anlaşılan olayların yayınından da basın sorumlu tutulmamalıdır�

[40] Maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları şu şekildedir: (3) Tarafların gizlilik talebi ön 
sorunlar hakkındaki hükümler çerçevesinde gizli duruşmada incelenir ve karara bağlanır� 
Hâkim, bu kararının gerekçelerini, esas hakkındaki kararı ile birlikte açıklar� (4) Hâkim, 
gizli yargılama işlemleri sırasında hazır bulunanları o yargılamayla ilgili edindikleri 
bilgileri açıklamamaları hususunda uyarır ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanununun gizliliğin ihlaline ilişkin hükmünün uygulanacağını ihtar ederek bu hususu 
tutanağa geçirir� 



Kamusal İrade Oluşumu Bağlamında Basın ve İletişim Özgürlüğü
Türkiye’de Yayın Yasaklarının Hukuki Temelleri Üzerine Bir İnceleme

214 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

H
A

K
E

M
L

İ

evlilik birliğinden doğan malî yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin 
gerekli önlemleri alma yetkisi” verilmiştir� Mahkemeler, boşanma aşamasında 
tarafların kişilik haklarının ve gizliliklerinin korunmasının gerektiği durumlarda 
anılan maddelere göre basın özgürlüğünü kısıtlayarak yayın yasağı koyma yoluna 
gitmektedirler[41]� Bir başka anlatımla, mahkemelerce konulan bütün yasakları 
basın özgürlüğü aleyhine, devlet erki lehinde bir hukuki durum oluşturmamakta; 
kişilik haklarının korunması, gizlilik, çocuğun menfaati gibi durumlarda yarar 
sağlama amacına yönelik bir nitelik kazanmaktadır� Özetle, basın özgürlüğüne 
mahkemelerce getirilen yasaklar, yukarıda örnekleri verilen madde ve yasalarla 
sınırlı olmamakla birlikte, pratikteki yansımaları genel olarak sözü edilen yasa 
maddeleri temelinde görülmektedir�

Buraya kadar bir kısmı tanımlanan ve basın özgürlüğünün sınırlarını oluştu-
ran yasa hükümleri, genel olarak karşı tarafında devletin ve kamusalın olmadığı, 
daha çok bireyler arası ilişkilerde basın özgürlüğünün sınırını oluşturan bir 
çerçeve çizmektedir� Bu çalışmada üzerinde durulan yayın yasakları ise bireysel 
düşünce ve kanaatlerin, haber alma ve habere ulaşma hakkını kapsar şekilde 
toplumsala dönüştüğü ve kamusal irade oluşumunda diğer tarafın “devlet” 
halini kazandığı yeni bir nitelik kazanmaktadır� Kamusal iradenin oluşum 
aracı olan ifade özgürlüğüne müdahale, istisnadan çıkarak bir kural ve sıradan 
bir uygulama haline geldiğinde; kanaatler, kamusalın çarpışma alanından ve 
anayasal güvenceden çıkarak siyasal iktidarın söylemsel bir parçası haline gelme 
tehlikesi altındadır� Kamunun özgürlük alanı ve rasyonalitesi temelinde var 
olması gereken ve bireysel olduğu kadar toplumsal bir kavram olan düşünce 
ve ifade özgürlüğü, hayatın mutat akışında değil de olağanüstü bir zeminde, 
varlığı ve sınırları özgürlükler yerine yasaklar çerçevesinde siyasal irade tarafından 
belirlenen yeni bir biçim kazanmaktadır� Tüm bu sebeplerle, 5187 sayılı Basın 
Kanunu’nun 3� maddesi tarafından çizilen ve bu maddeye dayanak yapılarak 

[41] İstanbul 7� Aile Mahkemesi 2015/609 Es� Sayılı kararı ile: Davacı vekilinin 22�02�2016 
tarihli dilekçesi incelendiğinde müvekkilinin bilim adamı eşinin ise sinema sanatçısı ve 
tanınmış kişiler olmaları nedeniyle magazin basınında kişilik haklarını yaralayıcı ve kişi 
gerçek dışı haber yapıldığını, bu durumun müvekkili ve eşini etkilediğini, bu nedenle gerek 
magazin basınında gerekse görsel medyada bu tür haberlerin yapılmasını önlemek amacıyla 
basın yasağı kararı verilmesini talep etmiştir� Tüm dosya kapsamının incelenmesinde, 
taraflar arasında yürümekte olan yoksulluk nafakasının kaldırmasına ilişkin davanın 
yayınlanması halinde tarafların sosyal yaşamlarına zarar verebileceği anlaşılmakla TMK’nın 
24, Anayasanın 41 ve 26/3 maddeleri ile 4787 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş Görev 
ve Yargılama Usulüne Dair Yasanın 6� maddesine göre ihtiyati tedbir mahiyetinde özellikle 
koruyucu yayın yasağı isteminin kabulüne karar vermek gerekmiştir� Görülmekte olan 
dosyaya ilişkin her türlü haber ve yayının, görsel ve yazılı radyo, gazete kuruluşlarında ve 
internet ortamında haber, röportaj, eleştiri ve benzeri isimler ile YAYINLANMASININ 
İHTİYATİ TEDBİR YOLUYA ÖNLENMESİNE…
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getirilen yayın yasakları, yukarıda işlenen ve bireysel temelli basın özgürlüğünün 
sınırlarından başka ve bireyselin ötesinde toplumsal bir nitelik taşımaktadır�

Basın Kanunu 3�maddeye göre basın özgürdür ve bu maddeye doktrinde 
bazı eleştiriler getirilmektedir� Örneğin İçel ve Ünver, basın özgürlüğünün 
Anayasanın 28�maddesine ek olarak bir de Basın Kanunu’nda düzenlenme-
sini “ileride basın özgürlüğü açısından Anayasaya aykırı hükümler getirilmesine 
zemin hazırlayacağı” gerekçesiyle eleştirirler[42]� Sınar’a göre de, 3� maddenin 
mevcut şekliyle Anayasa’nın 28� Maddesinin tam bir uyum içinde olduğunu 
söylemek mümkün değildir[43]� Basın Kanunu ile ayrıca hüküm altına alınan bu 
özgürlük; bilgi edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını 
içermektedir� Ayrıca basın özgürlüğünün kullanılması ancak demokratik bir 
toplumun gereklerine uygun olarak; başkalarının şöhret ve haklarının, toplum 
sağlığının ve ahlâkının, millî güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği ve toprak 
bütünlüğünün korunması, devlet sırlarının açıklanmasının veya suç işlenme-
sinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla 
sınırlanabilmektedir�

Basın özgürlüğünün sınırlanması ise onun temel hak ve özgürlüklerden 
menkul özelliği sebebiyle Anayasa’nın 13� maddesine göre yapılmaktadır� Bu 
maddeye göre; “Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca 
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla 
sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum 
düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz”� 
Ölçülülük ilkesi, doktrinde genel olarak sınırlamada başvurulan aracın sınırlama 
amacını gerçekleştirmeye elverişli olması; bu aracın, sınırlama amacı açısından 
gerekli olması ve araçla amacın ölçüsüz bir oran içinde bulunmaması şeklinde 
tanımlanmaktadır[44]� Ölçülülük ilkesi; ifade, basın ve iletişim özgürlükleri söz 
konusu olduğunda özgürlükler lehine yorumlanmalıdır� Tersi bir düşünce, 
özgürlüklerin devletin tek taraflı müdahale alanında, onun inşa ettiği ve sınır-
larını kendisinin belirlediği demokratik olmayan bir toplum ve devlet düzeni 
anlamına gelmektedir� Sadece Anayasa metni değil, Anayasa Mahkemesi’nin 
de ölçütü bu yöndedir� Anayasa Mahkemesi, ölçülülük ilkesini; amaçla, araç 

[42] İÇEL, Kayıhan, ÜNVER, Yener, Kitle Haberleşme Hukuku, Beta Kitabevi, İstanbul, 
2007, s� 71�

[43] SINAR, Hasan, Basın Kanunu’ndan Kaynaklanan Bazı Güncel Hukuksal Sorunlara İlişkin 
Tespit ve Öneriler-GSÜ Atölye Çalışmaları I: Basın Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul, 
2007, s� 120�

[44] METİN, Yüksel, Ölçülülük İlkesi Karşılaştırmalı Bir Anayasa Hukuku İncelemesi, Seçkin 
Yayınevi, Ankara, 2002, s� 187�
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arasında makul ölçü, sınırlamayla sağlanan yarar arasında hakkaniyete uygun, 
adaletli denge unsurları ile somutlaştırarak kullanmaktadır[45]�

2.2. 5187 SAYILI KANUNUN 3/2 MADDESİNİN ULUSAL MAHKEME 
KARARLARI VE AİHM KARARLARI ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Horozgil’e göre, uygulamada yayın yasaklarına en çok dayanak oluşturan 3� 
maddede; belirli bir olaya, habere veya soruşturma konusu suça ilişkin olarak 
yayın yasağı tedbirine ilişkin somut belirlemeler yapılmamıştır[46]� Bu durum, 
yayın yasaklarına ilişkin sınırları belli olmayan, son derece müphem bir düzen-
leme anlamına gelmektedir� Öztürel’e göre, 3�maddede yer alan “toplum sağlığı 
ve ahlakı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği…” gibi soyut çerçeve 
tanımlar üzerinde yıllardır herkesin uzlaşabileceği seviyeye gelinememiştir� Bu 
nedenledir ki, genel ve soyut kavramlardan olabildiğince kaçınmak ve somut 
ölçütlere yer vermek uygun olacaktır[47]� Ayrıca, Anayasa’nın 2� maddesi ile Tür-
kiye Cumhuriyeti bir “hukuk devleti” olarak tanımlanmıştır� Hukuk devletinin 
temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir�  “ Anayasa Mahkemesi’nin 2014/100 Es� 
ve 2015/6 K� Sayılı ilamı ile; Anayasa’nın 2. maddesinde yer alan hukuk devleti-
nin temel ilkelerinden biri “belirlilik”tir. Belirlilik ilkesi, yalnızca yasal belirliliği 
değil, daha geniş anlamda hukuki belirliliği de ifade etmektedir. Yasal düzenlemeye 
dayanarak erişilebilir, bilinebilir ve öngörülebilir gibi niteliksel gereklilikleri kar-
şılaması koşuluyla, mahkeme içtihatları ve yürütmenin düzenleyici işlemleri ile de 
hukuki belirlilik sağlanabilir. Aslolan muhtemel muhataplarının mevcut şartlar 
altında belirli bir işlemin ne tür sonuçlar doğurabileceğini öngörmelerini mümkün 
kılacak bir normun varlığıdır.” Yine Anayasa Mahkemesi’nin 2014/194 Es� ve 
2015/55 K� Sayılı kararında; “Belirlilik ilkesi, hukuksal güvenlikle bağlantılı olup 
bireyin, kanundan, belirli bir kesinlik içinde, hangi somut eylem ve olguya hangi 
hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını, bunların idareye hangi müda-
hale yetkisini verdiğini bilmesini zorunlu kılmaktadır. Birey ancak bu durumda 
kendisine düşen yükümlülükleri öngörebilir ve davranışlarını ayarlar.” ifadesi ile 
belirlilik ve öngörülebilirliğin ayrılmaz ve özgürlüklerin sınırlanmasında göz 
ardı edilemez niteliğine vurgu yapmıştır� Belirlilik ilkesi, iletişim özgürlüğünün 
bireylerin kamusal iradeye yaptıkları ya da yapma amacında oldukları düşünsel 
katkının sınırlarının, belirsiz siyasal ve yargısal sınırlamalardan bağımsız hukuki 

[45] METİN, a�g�e�, s� 219�
[46] HOROZGİL, Denizhan, a�g�e�, s�254�
[47] ÖZTÜREL, Önder, Basın Yasası üzerine- GSÜ Atölye Çalışmaları I: Basın Hukuku, Beta 

Yayınlar, İstanbul, 2007, s� 116�
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çerçevesini çizmektedir� Bu da belirlilik ve öngörülebilirlik ilkelerini, bireylerin 
siyasal karar alma ya da demokratik irade oluşturma sürecindeki varlıklarının 
hukuk devletindeki olmazsa olmaz unsurları haline dönüştürmektedir�

Bu çerçevenin somutlaşması için sınırları açıkça belirlenmemiş olduğu düşü-
nülen yayın yasaklarına en çok hukuki dayanak teşkil eden 5187 sayılı Basın 
Kanunu’nun 3� maddesinin uygulanmasına yönelinmekte, 17 Şubat Ankara 
terör saldırısına ilişkin Ankara 5� Sulh Ceza Mahkemesi’nin 2016/1092 D�İş 
sayılı kararı[48] ve 13 Mart Ankara terör eylemine ilişkin Ankara 1� Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin 2016/1531 D�İş sayılı kararı[49] ile 10 Ekim terör saldırısına 
ilişkin Ankara 6� Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2015/4048 D�İş kararı[50]ile getiri-
len yayın yasakları irdelenmektedir� Habermas’ın eleştirel bir siyasal tartışma 

[48] “17/02/2016 günü Ankara İli Bakanlıklar Mevkiinde meydana gelen patlama nedeniyle 
yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; olaya ilişkin olarak yazılı ve görsel medya 
organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerin bulundukları 
şehirlerin ve kullandıkları araçların bilgilerinin yayınlanarak olayın aydınlatılmasının, 
şüphelilerin yakalanmasının, irtibatlarının deşifre edilmesinin engellenmesi için ve 
kamu düzeninin bozulması riski meydana geldiğinin müşahade edildiği, bu durumun 
soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, talebin milli güvenlik, 
kamu düzeni ve güvenliği ile toprak bütünlüğümüzün korunmasıyla alakalı olduğu göz 
önüne alındığında 5187 sayılı yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların oluştuğu 
anlaşıldığından, soruşturma tamamlayıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında 
yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü 
haber, röportaj, eleştiri v�b� yayınların yapılmasının YASAKLANMASINA…”

[49] “13/03/2016 günü saat 18:30 sıralarında Ankara İli Güvenpark mevkiinde meydana gelen 
patlama nedeniyle yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere; olaya ilişkin olarak 
yazılı ve görsel medya organlarında yapılan yayınlarda olaya iştirak etme şüphesi bulunan 
kişilerin bulundukları şehirlerin ve kullandıkları araçlarının bilgilerinin yayınlanarak 
olayın aydınlatılmasının, şüphelilerin yakalanmasının ve irtibatlarının deşifre edilmesinin 
engellenmesi için ve kamu düzeninin bozulması riski meydana geldiğinin müşahade 
edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, talebin 
milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile toprak bütünlüğümüzün korunmasıyla alakalı 
olduğu göz önüne alındığında 5187 Sayılı Yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların 
oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı 
hakkında yazılı, görsel ve internet medyasında, sosyal medyada her türlü haber, röportaj 
ve bu içerikteki yayınların yapılmasının YASAKLANMASINA…”

[50] “10/10/2015 günü Ankara Tren Garı yakınında patlayan 2 ayrı bomba nedeniyle Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç, fail ya da faillerinin yakalanabilmesi amacıyla 
soruşturma başlatıldığı, bu kapsamda yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya 
iştirak etme şüphesi bulunan kişiler ile ilgili bir takım bilgilerin yayınlandığının müşahede 
edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu, 
talebin milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile toprak bütünlüğümüzün korunmasıyla 
alakalı göz önüne alındığında 5187 sayılı Yasanın 3/2 maddesi hükmündeki koşulların 
oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı 
hakkında yazılı, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada 
her türlü haber, röportaj, eleştiri vb� yayınların yapılmasının YASAKLANMASINA…”
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ortamının oluşmasında önemli roller yüklediği basına getirilen bu yasaklar, 
bir tarafta “düzenleyici kuvvet olarak devletin gücü” ile diğer tarafta toplumun 
özgürlüğü arasındaki dengenin analiz edileceği toplumsal bir niteliğe sahiptir� 
Bir başka deyişle yayın yasakları, bireylerin devlete yüklenen nesnel-yasal görev-
leri sorgulama hakkına ve toplumun iletişimsel gereksiniminin karşılanması 
ile iletişim aracılığıyla haber verme, haber alma ve hakikate ulaşma hakkını 
kullanmak isteyen her bireye yapılan toplumsal bir müdahaledir�

Yayın yasaklarına konu olan mahkeme kararları, saldırıların gerçekleşmesi 
ile hemen aynı gün içerisinde verilmiş ve bu üç karar da 5187 Sayılı Kanunun 
3/2 maddesine dayandırılmıştır� Bu mahkeme kararlarının içerikleri neredeyse 
aynı olup “kamu düzeni”, “soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi”, “milli 
güvenlik, kamu düzeni ve güvenliği ile toprak bütünlüğümüzün korunması” 
sebepleri, söz konusu yayın yasaklarına hukuki dayanak yapılmıştır� Sözü edilen 
sınırlamalar, 5187 sayılı Kanunun 3� maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen 
sınırlara lâfzî olarak uygun olsa da Mahkemelerce karar metinlerinde, söz konusu 
sınırlamaların pratiksel içeriğinin sebepleri ve hukuki dayanakları belirlilik ilkesi 
çerçevesinde açıkça ve kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tartışılmamıştır� Oysa 
basın özgürlüğü, haber verme hakkı kadar habere ulaşma hakkını da içermekte 
olup bu iki eylemsel hakkın birbirinden ayrılamaz niteliğine işaret etmektedir� 
Terör saldırılarından sonra bireylerin güvenlikleriyle ilgili şüpheye düştükleri bir 
toplumsal zeminde, habere ulaşma ve haber verme hakları; sınırları belirsiz olan 
“kamu düzeni”, “milli güvenlik” gibi kavramlarla çatışmaktadır[51]� Toplumsal 
güvenliğin söz konusu olduğu böyle durumlarda, mahkemelerce bireylerin 
habere ulaşma hakları ve demokratik toplum düzeninin gerekleri göz önüne 
alınmadan yayın yasağı koyma yönünde karar alınması; basın özgürlüğünün 
gerekliliğindeki etkileşim ve kişi güvenliğine dair hayati sınırı oluşturmaktadır� 
Dönmezer ve Bayraktar’a göre de basının işlevini yerine getiremediği toplum-
larda, toplum hayatını temelinden sarsan olayların meydana geldiği, sözgelimi 
kitlesel şiddet söylentileri yaygınlaşmakta, siyasal ve etnik gruplar arasında kin 
ve düşmanlık güdülenmektedir� Siyasal ya da özgül çıkarlarla var olan iletişim 

[51] 6112 sayılı Kanun’un “Yayın Hizmeti İlkeleri” başlıklı 8�maddesine göre medya, belirli 
ilkeler dâhilinde yayın yapmak zorundadır� Bu zorunluluk, haber verme hakkı ile kamusal 
düzenin hukuki bağını oluşturmaktadır� Bu maddeye göre, yayın hizmetleri örneğin Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 
bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılâplarına, hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık 
esasına, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine aykırı olamaz� Irk, dil, din, cinsiyet, 
sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya 
toplumda nefret duyguları oluşturamaz� Terörü övemez ve teşvik edemez, terör örgütlerini 
güçlü veya haklı gösteremez, terör örgütlerinin korkutucu ve yıldırıcı özelliklerini yansıtıcı 
nitelikte olamaz� Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet eder 
şekilde sunamaz� Şiddeti özendirici veya kanıksatıcı olamaz� (…)
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ağlarının sınırlanması, yayın yasaklarının getirilmesi durumlarında da benzer 
sonuçların meydana geleceği üzerinde durulmaktadır [52]�

İncelenen bu kararlarda üzerinde durulması gereken bir diğer unsur ise, 
yazılı ve görsel basına getirilen yayın yasağına ek olarak internet erişim yasağının 
da konulmasıdır� İnternet erişim yasakları; bireyin özgür-demokratik devlet 
düzeninin inşa edici özelliği temelinde kamusal ifade özgürlüğünün ve bu sefer 
haber alma hakkı ile birlikte haber verme hakkını da içeren ve işlevsel anlam 
kazanan iletişim özgürlüğünün görsel ve yazılı medya yasaklarına eklemlenen 
yeni biçimdir� Sosyal medyaya yönelik erişim yasaklarına ilişkin yasal düzenleme 
ise 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu 
Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8� 
maddesi ile yapılmıştır� Bu maddeye göre; internet ortamında yapılan ve içeriği 
intihara yönlendirme(TCK/84), çocukların cinsel istismarı(TCK/103, birinci 
fıkra), uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (TCK/190), 
sağlık için tehlikeli madde temini (TCK/194), müstehcenlik (TCK/226), fuhuş 
(TCK/227), kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (TCK/228), suçları 
ile 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan 
suçları oluşturduğu hususunda yeterli şüphe sebebi bulunan yayınlarla ilgili 
olarak erişimin engellenmesine karar verilmektedir[53]� Maddede, 5271 sayılı 
CMK’nın koruma tedbirlerine ilişkin birçok hükmünde de başvurulduğu gibi 
katalog suç uygulamasına gidilmiş, yalnızca bu suçlar söz konusu ise internet 
ortamında yapılan yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı verile-
bileceği belirtilmiştir[54]� Yukarıda incelenen üç yayın yasağı kararı ile; yazılı, 
görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü 
haber, röportaj (ve hatta eleştiri) vb� yayınların yapılmasının yasaklanmasına 
karar verilmiştir� Oysa sözü edilen kanunda sayılan katalog suçlardan hangisinin 
yaşanan terör saldırılarından sonra internet medyasının yasaklanmasına hukuki 
dayanak sayıldığı açık değildir� Çünkü maddede sayılan katalog suçlardan her-

[52] DÖNMEZER, Sulhi, BAYRAKTAR, Köksal, Basın Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul, 
2013, s� 325�

[53] Maddenin ikinci fıkrası: Erişimin engellenmesi kararı, soruşturma evresinde hâkim, 
kovuşturma evresinde ise mahkeme tarafından verilir� Soruşturma evresinde, gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da erişimin engellenmesine 
karar verilebilir� Bu durumda Cumhuriyet savcısı kararını yirmidört saat içinde hâkimin 
onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir� Bu süre içinde kararın 
onaylanmaması halinde tedbir, Cumhuriyet savcısı tarafından derhal kaldırılır� (Ek cümle: 
6/2/2014-6518/92 md�) Erişimin engellenmesi kararı, amacı gerçekleştirecek nitelikte 
görülürse belirli bir süreyle sınırlı olarak da verilebilir� Koruma tedbiri olarak verilen 
erişimin engellenmesine ilişkin karara 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 
Kanunu hükümlerine göre itiraz edilebilir�

[54] HOROZGİL, a�g�e�, s� 158�
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hangi biri yaşanan terör saldırılarından sonra internet medyasının yasaklanma-
sına açık hukuki dayanak oluşturacak nitelikte değildir� Buna rağmen yazılı ve 
görsel basına getirilen yayın yasağına bir de internet ve sosyal medya yasağının 
eklemlenmesi ve yasağın basın özgürlüğünü aşarak bir iletişim özgürlüğü yasağı 
haline bürünmesi, hukuksal dayanaklarının sorgulanmasına yol açmaktadır�

Üzerinde durulması gereken bir başka nokta ise 17 Şubat Ankara saldırısı ile 
10 Ekim Ankara saldırısına ilişkin mahkeme kararlarında ayrıca “eleştiri”nin de 
yasaklanması konusudur� Terör saldırıları nedeniyle verilen ve “kamu düzeni”, 
“milli güvenlik” gibi gerekçelere dayandırılan sınırlamanın neden “eleştiri”yi 
kapsadığı belli değildir� Eleştirinin demokratik bir hukuk devletinde yasaklan-
ması, şimdiye kadar sayılan düşünce, ifade, basın ve iletişim özgürlüklerinin 
ve bunları tanımlayan Anayasal hükümler ile AİHS 10� Maddeye de aykırılık 
oluşturmaktadır� Anayasa Mahkemesi’nin 1976/13 Es� ve 1976/31 K� Sayılı 
kararında[55] “düşünce ve kanaat özgürlüğüne sahip olmak aynı zamanda eleştiri 
özgürlüğünü de kapsamaktadır. Vatandaşın bu maddeye göre devlet kurumlarını 
eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz. Çağımız demokrasilerinde kurumlar tabu-
laştırılamaz. Tabulaştırma, hukuk devleti kavramına ters düşer.” diyerek eleştirinin 
yasaklanmasının hukuk devleti ilkelerine aykırı olduğu kanaatine varmıştır� Bu 
durumda, basın özgürlüğünün yayın yasağı yoluyla sınırlanmasının eleştiriyi 
de kapsar şekilde genmiş tutulması, Anayasa Mahkemesi görüşüne de aykırıdır�

3.  BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN YÜRÜTMESEL SINIRI: GEÇİCİ 
YAYIN YASAKLARI

Yayın yasaklarının özlerine dokunulmaksızın ancak bağımsız yargı eliyle 
getirilmesi, şimdiye kadar açıklanan özgürlüklerin özünün demokratik bir 
hukuk devletinde var olma şeklidir� Oysa, 6112 Sayılı Televizyonların Kuruluş 
ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7� maddesi ile Başbakan veya görev-
lendireceği bakanın “geçici yayın yasağı” getirmesine dair hüküm, şimdiye 
kadar bahsi geçen tüm özgürlüklerin, siyasal iktidar ile inşa edilmiş sınırını 
oluşturmaktadır� Maddeye göre[56];

[55] http://www�kararlaryeni�anayasa�gov�tr/Karar/Content/aa5c6497-0257-4b0a-a8ab-
ca44ae5ae642?higllightText=d%C3%BC%C5%9F%C3%BCnce%20%C3%B6zg%
C3%BCrl%C3%BC%C4%9F%C3%BC&excludeGerekce=False&wordsOnly=False 
[Online] [Erişim tarihi:18�04�2016]

[56] Maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları şu şekildedir: (2) Medya hizmet sağlayıcı, 
Cumhurbaşkanının veya Hükümetin; millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel sağlığın 
ve genel ahlakın gerekleriyle ilgili bildirilerini, bildirinin ulaştığı gün saat 23:30’a kadar 
yayınlamakla yükümlüdür. (3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca alınacak kararlar aleyhine 
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“Savaşlar, terör amaçlı saldırılar, doğal afetler ve benzeri olağanüstü 
durumların ortaya çıkardığı kriz zamanlarında da ifade ve haber alma 
özgürlüğü esas olup, yayın hizmetleri önceden denetlenemez ve yargı karar-
ları saklı kalmak kaydıyla durdurulamaz. Ancak, millî güvenliğin açıkça 
gerekli kıldığı hâllerde yahut kamu düzeninin ciddî şekilde bozulmasının 
kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda, Başbakan veya görevlendireceği 
bakan geçici yayın yasağı getirebilir.”

denilerek “geçici yayın yasağı” kavramı ile basın özgürlüğü nominalleştirilmek-
tedir� Böylece anayasada belirtilen sınırlar dâhilinde ve ancak demokratik hukuk 
devleti ilkelerine göre yapılacak sınırlandırma yetkisi, bağımsız yargıdan alınıp 
yürütmenin takdirine verilmektedir� Bu düzenleme, uygulamada özgürlükler 
aleyhine fakat devlet erki lehine dengesizlik oluşturmaya müsaittir[57]� Çünkü 
geçici yayın yasağı da gerek konuluş amacı ile, gerek bu yasağı kim ya da kimler 
tarafından ne kadar süre için koyabileceklerine kadar belirsizdir� Tüm bu sınırlar 
ve yasak süresi kanunla belirlenmiş olsaydı bile, basın özgürlüğünün sınırlanması 
anlamına gelen yayın yasaklarının bağımsız yargı yerine yürütme tarafından 
getirilebilmesi, Anayasanın özüne ve AİHS 10�madde ruhuna aykırıdır�

Bu nedenle “geçici yayın yasağı”na ilişkin bu hükmün Anayasa’ya aykırılık 
teşkil ettiği gerekçesi ile iptali için Anayasa Mahkemesi’ne dava açılmış ve 
Mahkemece 2011/44 Es� ve 2012/99 K� Sayı ile karar verilmiştir[58]� Dava 
dilekçesinde “Geçiciliğinin çerçevesi çizilmediği, geçici yasağın süresi ve bu yasa-
ğın ne kadar süreceği,yasağın ne zaman sona ereceği belli edilmediği; yetki, yasağı 
koyacak merciin takdirine bırakıldığı, radyo televizyon faaliyetlerinin Yürütme ile 
hiçbir hiyerarşik bağı olmayan RTÜK’ün elinden alınarak Yürütmenin kendisine 
verildiği, sayılan durumların Anayasa’nın 2., 14. ve 133. maddelerine aykırı 
olduğu” belirtilmiştir� Anayasa Mahkemesi ise iki karşı oy yazısı ve oyçokluğu 
ile; “Kuralda yer alan ‘olağanüstü durumlar’, ‘milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı 
haller’ ve ‘kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu 
durumlar’ ibarelerinin içerik ve kapsamının kanun koyucu tarafından önceden 
tek tek belirlenmesi mümkün olmadığı, söz konusu ibarelere doktrin, uygulama 

açılacak iptal davaları doğrudan Danıştayda açılır. Danıştay bu davalara öncelikle bakar ve 
karara bağlar, yürütmeyi durdurma talepleri hakkında kırksekiz saat içerisinde karar verir.”

[57] Mahkeme kararları irdelenen 10 Ekim, 17 Şubat ve 13 Mart Ankara terör saldırılarının 
hepsinde ilk derece mahkemesi tarafından verilen yayın yasaklarına ek olarak 6112 sayılı 
Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’un 7� maddesine 
dayanılarak geçici yayın yasağı konulmuştur� (RTÜK, [Online], 2016)

[58] http://www�kararlaryeni�anayasa�gov�tr/Karar/Content/7953f237-26ba-4740-9906-
49324e3557af?higllightText=ge%C3%A7ici%20yay%C4%B1n%20yasa%C4%9F%C
4%B1&excludeGerekce=False&wordsOnly=False [Online] [Erişim tarihi: 18�04�2016]
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ve yargı kararlarıyla zaman içerisinde anlam kazandırılarak ibarelerin genel 
çerçevesi belirlenmiş ve içeriği somutlaştırıldığı, bu nedenle dava konusu kural ile 
geçici yayın yasağı getirilebilmesi için gerekli durum ve şartların temel esasları ve 
çerçevesi belirlenmiş olduğundan, dava konusu kuralın hukuk güvenliği ve belirlilik 
ilkelerine aykırı bir yönü olmadığı; geçici yayın yasağı getirme yetkisi, Kurul yerine 
ilişkili olduğu için Başbakan veya görevlendireceği bir bakana verilmesi kanun 
koyucunun takdir yetkisi kapsamında olduğu, yasaklama kararında yer alan sebep, 
kapsam ve ölçütlerin de yargı denetimine tabi olacağına ve sayılan nedenlerle bah-
sedilen hükmün Anayasa’ya aykırılık teşkil etmediği”ne karar vermiştir� Mahkeme 
ret kararı vermiş olmakla birlikte basın özgürlüğünün sınırlarının çizilmesi 
bağlamında adeta bu belirsizliğin zaman içerisinde doktrin, uygulama ve yargı 
kararlarıyla anlam kazanacağına hükmederek belirsizliğin varlığına dair zımni 
bir yorumda da bulunmuştur� Oysa basın özgürlüğünün sınırlarının kuşkuya 
yer bırakmayacak şekilde belirli olması, bireysel ve toplumsal zarar ilkeleri de 
gözetilerek özgürlükler lehine çizilmesi, hem kanunun uygulanması hem de 
sınırlandırmaların yürütmesel değil yargısal denetime tabi olması noktasında 
önemlidir�
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Evrensel hukuk kurallarına, anayasaya, yerleşik içtihatlara ya da ölçülülük, 
belirlilik ve öngörülebilirlik gibi saptanmış bazı koşullara rağmen günümüzde 
hukuksal dayanakları sorgulanabilir bir biçimde basın ve iletişim özgürlüğüne 
müdahale edilebilmektedir� Oysa bu müdahaleler, yalnızca enformasyon edin-
meyi, kanaat ve düşüncelerin oluşumunu değil farklı ve hatta aykırı görüşlerin 
dillendirilerek uzlaşı arama çabalarını da engellemektedir� Bu türden çabalar 
demokrasi teorilerinde bahsedilen arzu edilen çözüm bulunana kadar olası çözüm 
önerilerinin dillendirilmesi anlamında “trial and error” (deneme ve yanılma) 
maddesini de zedelemektedir� Ancak bu madde ve beraberinde iletişimsel haklar 
sürekli bir fikirsel/kültürel çabaya, karşılıklı eleştiri sayesinde denetimin olabi-
lirliğine ve nihayetinde doğru bilgilerle edinilmiş çözüme ulaşabilmeye vurgu 
yapmaktadır� İletişimsel hakların sınırlanmasına yönelik her türden müdahale 
bir yanda arka plandaki olası siyasal etkileri gündeme getirmekte, diğer yanda 
özellikle uluslararası kuruluşların ülkedeki demokrasinin durumuyla ilgili 
endişelerini ifade etmelerine yol açmaktadır�

Türkiye’de tanımlanan iletişimsel özgürlükler teorik olarak AİHS’in ruhuna 
uygundur� Dolayısıyla herhangi bir sınırlama çabasının da demokratik toplumun 
gereklerine ve hukuk devletinin beklentilerine göre yapılacağı varsayılmaktadır� 
Bununla birlikte teorideki bu varsayım yerini uygulamada anayasal özgürlüklere 
müdahalenin istisna değil neredeyse kural halini almasına bırakmıştır� İletişim 
özgürlüğünün demokratik tartışmaları yeniden inşa etme niteliği, çerçevesi son 
derece belirsiz ve siyasal aktörlerin iradesine terki anlamına gelebilecek “kamu 
çıkarı” gibi şüpheli sınırlardan bağımsız olmalıdır� Sınırsız bir özgürlük olma-
dığı tartışmasız olan basın özgürlüğünün sınırının, yürütmenin işlemleri ile 
değil bağımsız mahkemelerce ve ancak Anayasa’ya, ilgili kanunlara ve Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ruhuna uygun bir şekilde haber alma, haber verme 
ve hakikate ulaşma haklarının kutsallığı merkeze alınarak çizilmelidir� Belki bu 
sayede, devletin ve toplumsal ilişkilerin düzeltilebileceği ve iyileştirilebileceği 
yönündeki umut sürekli ayakta tutulabilir�
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ÖZ

Klasik hukuk literatürü hukuk metinlerinin yorumu meselesini ‘hukuki yorum’ 
başlığı altında ele alır� Bu ifade, hukuki muhakemeye ve hukuki karar vermeye 
has bir yorum türü veya metodu olduğunu ima eder� Elinizdeki makale söz 
konusu varsayımı reddetmekte ve yorumun hukuki bir mesele olmadığını iddia 
etmektedir� Makalenin ilk argümanı, metinleri hukuki/normatif, edebi/kurgusal, 
tarihsel vb şeklinde birbirinden ayırman ölçütlerin bulunmasının imkânsız oldu-
ğudur� İkinci argüman, geleneksel hukuki muhakemenin doğruluk ve kesinlik 
hedefini sorgular� Son argüman ise hukukun bir disiplin olarak özerk olduğu 
düşüncesini çürütülmeye çalışır� Makale iddiasını savunmak üzere, Kelsen’in 
yargıcı hiçbir yorum konusunda hiçbir sınırı olmayan birisi olarak sunan yorum 
anlayışına ve Gadamer’in hukuk hermenötiğini, kendi hermenötik teorisinin 
modeli olarak görmesine de başvurmaktadır� Sonuç kısmında ise, yorumun 
hukuki bir mesele olmadığının kabul edilmesinin bazı imalarına yer verilmiştir�

Anahtar Kelimeler: Hukuki yorum, hukuki muhakeme, hermenötik, yorum 
teorisi

RESCUING INTERPRETATION FROM LAW

ABSTRACT

Classical legal literature discusses the issue of the interpretation of legal texts 
under the title of ‘legal interpretation’� This expression implies that there is a 
kind or method of interpretation which is exclusively peculiar to legal reasoning 
and legal decision-making� This article rejects this assumption and suggests that 
interpretation is not a legal issue� First argument of the article is the impossibility 
of finding criteria to be used for distinguishing texts as legal/normative, literary/
fictional, historical etc� Second argument questions traditional legal reasoning 
approach’s goal of truth and certainty� Last argument attempts to refute the idea 
of the autonomy of law as a discipline� To support his claim, the author uses 
Kelsen’s account of interpretation which presents the judge having no limits 
on his interpretive discretion and Gadamer’s acceptation of legal hermeneutics 
as a model of his hermeneutical theory� In the conclusion, the article presents 
some implications of accepting interpretation as a non-legal issue�

Keywords: Legal interpretation, legal reasoning, hermeneutics, interpretation 
theory
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GİRİŞ

Hukuk metinlerinin yorumu, hukuk literatüründe ‘hukuki yorum’ başlığı 
altında incelenir� Bu tamlamanın ima ettiği şey, hukuka has bir yorum türü, 
tarzı yahut usulü olduğudur� Tamlamanın bizatihi kendisinin dışında da bu 
çıkarıma kanıt bulmak mümkündür� Hukuk incelemeleri ‘hukuki yorum’ bahsini 
işlerken hukuk dışındaki herhangi bir bilim yahut disipline atıf yapma ihtiyacı 
hissetmez[1]� Dahası, hukuk literatürü ‘hukuki yorum teori’lerine ev sahipliği 
yapar� Bu makalede, ‘hukuki yorum’ tamlamasının zikredilen imasının yanlış 
olduğunu, yorumun hukuki bir mesele olmadığı gibi hukuka hasredilecek bir 
yorum tartışmasının da mümkün olmadığını savunuyorum�

Türk hukuk literatürü açısından bu radikal sayılabilecek iddiaya karşılık 
olarak şu sorunun sorulması makuldür: “Yorum meselesi ‘hukuki’ bir mesele 
değilse yahut ‘hukuki yorum’dan bahsedemiyorsak, hukuktaki kaçınılmaz yorum 
faaliyetinin doğasına ve doğru yorumun imkân ve ölçütlerine dair tartışmayı 
hangi üst başlık altında incelemeliyiz?” Ne yazık ki elinizdeki makale, bu daha 
ileri sorunun cevabını vermeye teşebbüs etmiyor� Bunun nedenlerinden birisi, 
geleneksel makale yazım koşullarının izin verdiği hacim sorunu� İkinci neden 
ise, hukuktaki kaçınılmaz yorum faaliyetinden önce, bir genel yorum teorisi-
nin ortaya konulmasının gerekliliği� Dolayısıyla ikinci soru, esasında bir başka 
ve daha önce cevaplanması gereken bir soruyu gerektiriyor ve bu üç sorunun 
cevabını aynı makale içerisinde ilişkilendirmek metodolojik açıdan anlamlı 
değil� Bununla birlikte, hukuka has bir yorum türünün olmadığını söyleme-
nin, yine de bir ‘genel yorum teorisi’nin varlığını ima ettiği söylenebilir� Eğer 
böyleyse, iddiamın gerekçelendirilmesi için iki yöntemin olabileceğini kabul 
etmek durumundayım� Bunlardan ilki, hukuki yorumun hukuki olmadığının 
hukukun içinden bakılarak, hukuk uygulamasının kendine dair iddialarının 
çürütülmesidir� İkinci yol ise, genel bir yorum teorisinin geçerliliğini baştan 
kabul ederek, bu geçerlilik çerçevesinden hukuk uygulamasına bakmaktır� 
Hukuk alanındaki kalıplaşmış yargıları dikkate aldığımda, bir hukukçu olarak, 
ilk yolu seçmemin okuyucularımı ikna etme yolunda daha etkili olabileceğini 
düşünüyorum� Yahut bu metni, yazarın, geleneksel hukuki yorum anlayışıyla 
kişisel hesaplaşması olarak da okuyabilirsiniz�

Yukarıda belirttiğim gibi, hukuka has bir yorumun olmadığını iddia ede-
cek, ancak hukuktaki kaçınılmaz yorum faaliyetinin doğasına dair alternatif 

[1] Ertuğrul Uzun, ‘Yorum Yöntemlerini Bilmek Yorum Yapabilmek İçin Yeterli midir?-
Hukuk Doktrini, Klasik Yorum Yöntemleri ve Hukuki Argümantasyon Teorisi’, HFSA 
25. Kitap, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar-V, İstanbul, 13-17 Eylül 2010 
bildirileri, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 2012, s� 95-96�
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sunmayacağım� Bununla birlikte iddialarımı gerekçelendirirken zaman zaman 
başka alanlardaki yorum yaklaşımlarını karşılaştırma amacıyla kullanacağım� 
Özellikle edebiyat metinlerinin yorumu hakkında geliştirilmiş teori ve yakla-
şımlar, hukuk alanına dair yaptığımız refleksiyonda dikkate alınması gereken 
nitelikte[2]�

Tekrarlayacak olursam, bu makaledeki amacım, hukuk metinlerinin yoru-
munu hukukilikten kurtarmak� Bununla şunu kastediyorum: ‘Hukuki yorum’, 
hukuka has bir yorum türünün olduğunu ima eder� Böyle bir iddia ise, bazı 
metinlerin diğerlerinden farklı bir şekilde yorumlanacağı anlamına gelir� Hukuk 
metinlerini diğer metinlerden farklı, hem de diğer yorum türlerine, sözgelimi 
edebi yoruma başvurmayı gerektirmeyecek ölçüde özerk bir mekanizmaya tabi 
kılmanın gerekçeleri gösterilmek durumundadır� Hukuk literatürü böyle bir 
zahmete girişmiyor� Bilebildiğim kadarıyla Türkçe hukuk literatüründe hukukun 
özerkliğine dair yürütülmüş bir çalışma yok, varsa bile genel akımı etkileyebilmiş 
değil� Öyleyse hukukçuların hukuki yorum başlığını seçmelerinin ve yorum 
bahsini hukuka has bir yorum varmış gibi tartışmalarının muhtemel gerekçeleri 
sıralamak bana düşüyor� Gerekçelerden birisi, hukukun doğası itibariyle belli 
şekilde yorumlanması gerektiği� Bu iddia, hukukun bir tür emir olduğunu ve 
emirlerin pratik amaçlara hizmet ettiğini söyler� Dolayısıyla hukuk, bir edebiyat 
metninin, bir kutsal kitabın yorumlandığı gibi değil, o pratik amaçların gerek-
tirdiği şekilde yorumlanacaktır� İkincisi muhtemel gerekçe, hukuk metinlerinin 
ve hukuki kuralların işleviyle ilgilidir� İşleve atıf yapan gerekçe, diğer alanlardaki 
yorumun tek bir doğru yoruma ulaşmaması ile hukuktan beklenen kesinliğin, 
yeknesaklığın ve istikrarın çelişik olduğunu söyler� Üçüncü muhtemel gerekçe 
ise, hukuk kurallarının kendisinde yahut pozitif hukuka geçerlilik kazandıran 
hukuk ideolojisinin köklerinde hukukun nasıl yorumlanacağına dair ilke ve 
kuralların bulunduğunu söyler� Bu gerekçeye göre hukukun bizzat kendisi, 
biraz daha ılımlı bir yaklaşımla hukuk kültürü, hukukun nasıl yorumlanması 
gerektiğine ilişkin kuralları da yaratmıştır� İddianın temel varsayımı, hukukun 
özerk bir sistem olduğudur�

[2] Okumakta olduğunuz makalenin yazımını ‘tetikleyen’ bir çalışmayı da bu bağlamda anmam 
gerekiyor� Zira hukuktaki yorum tartışmalarına ‘dışarıdan’ müdahalenin iki ana kaynağı 
var: Teoloji ve edebiyat� Teoloji, seküler dünyada etkisini yitirmiş durumda� Dolayısıyla 
hâlihazırda yorumun asıl yükünü çeken edebiyat� Gökhan Yavuz Demir, 2008’de sunduğu 
bir tebliğle, çarpıcı bir iddiada bulunmuş ve hukukun edebi bir tür olduğunu söylemişti� 
Benim açımdan bu iddianın cazip kısmı, edebi yorum-hukuki yorum ilişkisi idi� Hukukun 
edebi bir tür oluşunu üzerine olan görüşlerimi başka bir çalışmaya saklıyorum� Belirttiğim 
gibi burada amacım, hukuki yorumun imkânını tartışmak� Bkz� Gökhan Yavuz Demir, 
‘Edebi Bir Tür Olarak Hukuk’, Hukuk Kuramı, C� 2, S� 6, Kasım-Aralık 2015, ss� 45-51 
<http://hukukkurami�net/media/file/edebitur�pdf> (E�T� 04�01�2015)� (İlk yayımı: Hukuk 
Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Kitap 19, İstanbul: İstanbul Barosu Yay�, ss� 230-237�)�
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Makalenin bundan sonraki kısmı, sıralanan bu muhtemel gerekçelerin 
çürütülmesini amacını taşıyor� İzleyen ilk üç başlık altında bunu deneyece-
ğim� Bir sonraki başlıkta, ise hukukun içinden, hem de pek de beklenmeyen 
bir isimden, Hans Kelsen’den yardım isteyeceğim� Kelsen’in yorum yaklaşımı, 
bilindik özelliklerinin aksine, yorumun ‘hukuk dışı’ bir mesele olduğunu iddia 
eder� Kelsen’in ardından bu sefer hukuk dışı bir isme, Hans-Georg Gadamer’e 
başvuracağım� Hukuku kendi hermenötik teorisine model alması itibariyle 
Gadamer, bu bağlamda ele alınmayı hak eden bir isim� Nihayet makalenin 
sonuç kısmında, hukuk metinlerinin yorum açısından hukukiliğini kaybetmiş 
olmasının ne anlama gelebileceğini de tartışacağım�

I. DİREKTİFLER OLARAK HUKUK METİNLERİ

Birinci iddiaya göre hukuk kuralları, yani hukuki metinler bir tür emirdir, 
pratik amaçlara hizmet eder� Muhataplarına, nasıl davranacaklarını söyler� Hukuk 
kurallarını direktifler olarak görmenin anlamı esasında şudur: Hukuk kuralları 
bir yemek tarifinden, reçeteden, elektronik aletin kullanım, monte edilebilir 
mobilyanın kurulum kılavuzundan farksızdır� Hukuk kurallarını bu şekilde 
görmenin makul olup olmadığı üzerinde uzun uzadıya durmak ve tartışmak 
gerekli olmayabilir� Zira hukuk, bir tür emir gibi görülebilse bile –ki muhatap 
esasında sıradan bireyler değil, hukuk uygulayıcıları, bilhassa da yargıçlardır[3]-, 
bir kullanım kılavuzundan, en azından genelliği ve kapsayıcılığı açısından, 
oldukça farklıdır� Bu genellik ve kapsayıcılık, hukuk kurallarının uygulanacağı 
olayların tek tek belirlenmesinin imkânsızlığından doğar� Monte edilebilir 
mobilyanın kurulum kılavuzu, tek tip bir mobilyayla ilişkindir� Kılavuz, muh-
telif tip ve türdeki mobilyalara ilişkin olmadığı gibi ne kılavuzu hazırlayanlar 
kılavuzu kaleme alırken belirsiz bir mobilyayı düşünmek durumundadırlar ne 
de mobilyayı alıp getirenler mobilyanın parçalarını birebir içermeyen bir kıla-
vuz bulacaklarını düşünürler� Kılavuz ile mobilya, birebir uymak zorundadır� 
Uymuyorsa, kılavuz yanlıştır, uygulanamaz yahut o mobilyaya ait değildir� 
Bunun yanında hukuk kurallarının yazarları, meydana gelmesi muhtemel olayları 
tasarlamakla birlikte, tek tek olayları değil bir olaylar kategorisini kapsamak 
üzere kural yazmakta olduklarını bilirler� Ayrıca çok iyi bildikleri bir başka 
şey, kural kaleme alınırken düşünülemeyecek pek çok olayın yargı yerlerinin 
önüne geleceği, hiç düşünmedikleri olayların kaleme aldıkları kuralın işaret 
ettiği olaylar kategorisine dâhil edilebileceğidir� Dolayısıyla hukuk kurallarını 

[3] Geleneksel görüş, hukukun muhataplarının vatandaşlar yahut da hukukun egemenlik 
iddiasında bulunduğu bireyler olduğunu söyler� Buna karşın burada Kelsen’in yaklaşımını 
daha makul buluyorum� Bkz� Hans Kelsen, General Theory of Norms, Oxford: Clarendon 
Press, 2011, ss� 56-7�
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bir şey yapmamızı isteyen metinler olarak görebilsek bile, basit reçetelerden, 
kılavuzlardan çok daha farklı metinlerden bahsettiğimizi kabul etmek gerekir�

Hukuk kurallarının direktifler olarak görülmesi gerektiğini söyleyerek onla-
rın pragmatik niteliği üzerinde ısrar etmek ama onları reçetelerle veya yemek 
tarifleriyle eş tutmanın haksız bir indirgeme olduğu söylemek mümkündür 
elbette� Ancak bu durumda metinleri birbirinden ayırmak ve farklı yorum 
metotları getirmek için yeterli kritere sahip olmadığımızı hatırlamamız gerekir� 
Farklı türde metinler olduğu doğrudur� ‘Metin’ çok geniş bir kavram[4] ve bu 
başlık altına yazabildiğimiz her şeye aynı inceleme metotlarını uygulayamaya-
cağımızı söylemek ilk bakışta makul görünüyor� Metinleri ‘tür’lere ayırmak, 
görünen o ki, en çok edebiyatçıların uğraştığı bir mesele olmuştur� Hukuk 
metinlerinin ne türden metin olduklarını belirlemek durumunda isek, buna 
benzer bir teşebbüsün altından kalkmaya çalışan edebiyat teorilerine bakmak 
yardımcı olabilir� Dolayısıyla cevabını vermeye çalıştığımız soruyu, ‘bir metni 
edebi yahut edebiyat metni kılan nedir’ sorusuna tahvil edebiliriz� Bu soruyu 
burada dört başı mamur bir şekilde tartışma imkânımız elbette yok� Ancak 
edebiyat kuramcılarının neye edebiyat metni deneceği konusunda ikna edici 
bir açıklama yapmaktan uzak olduğunu söyleyebiliriz� Onların da suçu yok 
esasında, zira metinleri nasıl ayıracağınıza karar vermek zordur� Ayırımı ger-
çekliğe gönderme yapan ile kurmaca/hayal ürünü arasında mı yapacağız? Tarih 
ve felsefe metinlerini, hatta dini metinleri nereye koymak gerekir; gerçeklikle 
ilgili olanlar arasına mı kurmaca olanlar arasına mı? Günümüzün formüllerle 
bezenmiş bilimsel eserlerini edebiyat metni saymamak kolay olabilir, ama 
Bacon’ın veya Newton’ın yazılarının edebi yönünün olmadığını iddia etmek 
cüret ister� Homeros eserlerini nazım tarzında kaleme almıştı, ancak bu İlyada ile 
Odessa’yı sadece şiir mi yapar? Herodot sadece bir tarihçi midir? Nietzsche’nin 
Böyle Buyurdu Zerdüşt’ü bir süre felsefe değil edebiyat metni olarak okunmuştu 
Almanya’da, şu anda salt felsefe metni midir? Kutsal kitapların hukuk, ilahiyat, 
felsefe ve edebiyat metinleri olup olmadığına mı karar vermek durumundayız; 
bunu gerçekten yapabilir miyiz? Biyografiler yahut otobiyografiler arasında edebi 
şaheserler yok mudur? Ve hatta bir yemek tarifi yahut bir yön levhası edebi 
açıdan kesinlikle değerlendirilemez mi? Berna Moran, neyin edebiyat metni 
olduğuna ilişkin tanım verme zorluğunu, Wittgenstein’la aşmaya çalışır: ‘Oyun’ 
kelimesini tanımlayamayabiliriz, ama gündelik dilde neye oyun denileceğini 

[4] ‘Metin’, yazıyla sabitlenmiş ifadelerdir� Rastgele bir araya gelmiş kelime ve cümlelerden 
oluşmaz� Metnin unsurları, bir irade tarafından, belli bir amaçla bir araya getirilmiştir� 
Bununla birlikte, bir bütünlük oluşturan anlamlı unsurlara metin denebilir� Bir harita, 
tarihin belli bir kesiti veya bir olay metin olarak görülebilir, ‘okunabilir’, ‘analiz edilebilir’ ve 
‘yorumlanabilir’� Burada yazıyla sabitlenmiş, bütünlük oluşturan ifadelerden bahsediyoruz�
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bilir ve kelimeyi anlamlı ve düzgün bir şekilde kullanırız[5]� Bir tanımdan yola 
çıkamasak da, bir metne roman, bir metne şiir, başka bir metne öykü, yani 
edebiyat deriz[6]� Ama Moran’ın buluşunu değersiz kılan sorun tam da Witt-
gensteincı yaklaşımın açmazında yatıyor: Poker bir oyundur, ama neden evlilik 
de bir oyun olmasın?[7] Okumakta olduğunuz metin, verdiğiniz değer ne olursa 
olsun, neden bir edebiyat metni olmasın?

Hangi metnin edebiyat metni olduğuna karar veremiyor olmak, her metni 
edebiyat metni yapmaz elbette� Sadece ayırım yapmanın mümkün olmadığını 
söyleyebilir� Bu durumda metinler hakkında ürettiğimiz yargıları bir araya 
getirmek, genelleştirmek ihtiyacı ortaya çıkar� Nitekim dilbilim, dil felsefesi, 
anlam felsefesi, göstergebilim gibi alanlardaki tartışmalar daima genelleşme 
eğilimindedir� Sözgelimi yapısalcı dilbilim kısa sürede her türlü beşeri etkinliğin 
analizi için bir model olmayı başarmıştır[8]� Göstergebilim kendisini bir meta-
bilim olarak sunmuştur[9]� Ancak bu tartışma, şu anda yaptığımız tartışmanın 
birkaç adım sonrasına işaret ediyor� Dolayısıyla bir hukuk metnini edebiyat 
metninden ayıracak herhangi bir ölçüte sahip olmadığımızı[10] söyleyebiliriz�

[5] Ludwig Wittgenstein, Felsefi Soruşturmalar, İstanbul: Metis, 2010, s� 53� Ayrıca bkz� 
Gökhan Yavuz Demir, Sosyal Bir Fenomen Olarak Dilin Belirsizliği, İstanbul: İthaki, 
2015, ss� 87-119�

[6] Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim, 1999, s� 302�
[7] ‘Evlilik bir oyundur�’ ifadesindeki ‘oyun’u metafor olarak kullanmadığımı söylemeliyim –ya 

da çok daha derin bir kavrayışla metafordur, ama bu anlamıyla metafor benzetme vs değil, 
anlam kurucu, inşa edici, yaratıcı bir işlevine sahiptir� Metaforların düşünme tarzımızın 
temelini oluşturduğu iddiası için bkz� George Lakoff-Mark Johnson, Metaforlar – Hayat, 
Anlam ve Dil, Çev�: Gökhan Yavuz Demir, İstanbul: İthaki, 2015�

[8] Ör� bkz� John Sturrock (Ed�), Structuralism and Since – From Levi Strauss to Derrida, 
Oxford: OUP, 1979�

[9] Mehmet Rifat, XX. Yüzyılda Dilbilim ve Göstergebilim Kuramları 1 – Tarihçe ve 
Eleştirel Düşünceler, İstanbul: Om Yayınevi, 2000, s� 127 vd�

[10] Hangi metinlerin edebiyat metni sayılacağı ile ilgili tartışmanın uzun ve geniş bir tarihi, 
dolayısıyla da sorunla ilgili geniş bir literatür var� Benim burada yaptığım niteleme, bu 
literatüre katkı yapan herkesin metinler arasında ayırım yapılamayacağını kabul ettiği 
anlamına gelmiyor� Bilakis tartışma, neye edebiyat denileceği ile ilgili öneriler ve bu 
önerilere karşı eleştiri ve önerilerle devam ediyor� Metinler arasındaki geçişkenliğin ve 
sınırların belirsizliğinin daha çok dikkat çekmesi ve sınır çizmenin zorluğunun hatta 
imkânsızlığının kabul edilmesi, 20� yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaşır� Bu tartışmanın 
kaba bir özetini yapma imkânım bile yok� Sadece kendi okumalarımdan genel nitelikli 
olanlara atıf yapmak durumundayım: Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı – Giriş, Çev�: 
Tuncay Birkan, İstanbul: Ayrıntı, 2004, özellikle s� 16-33; Rene Wellek ve Austin Warren, 
Edebiyat Teorisi, Çev�: Ö� Faruk Huyugüzel, İstanbul: Dergah, 2011, s� 17-43; Moran, 
Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, özellikle s� 299-306�
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Ayırımın mümkün olmaması yanında, böyle bir ayırım yapmanın ne işe 
yaradığını yahut yarayacağını da sorgulamamız gerekiyor� Hukuk metinleri 
dediğimizde aklımıza ilk gelen, muhtemelen yazılı hukuk kurallarıdır� Ancak 
bu düşüncenin oldukça kısır bir ‘hukukun kaynakları’ öğretisine dayandığını 
söyleyebiliriz� Eğer A� Peczenik’in (A� Aarnio ve R� Alexy ile birlikte) savunduğu 
ve oldukça tutarlı ve ikna edici olan hukukun kaynakları açıklamasına bakacak 
olursak, yazılı hukuk kuralları, hukukun kaynaklarının çok küçük bir kısmına 
karşılık gelecektir[11]� Türkçe hukuk literatürü Peczenik’in yaklaşımından daha 
dar bir kapsam sunsa da, burada bile yazılı hukuk kuralları hukukun kaynakla-
rının tamamına karşılık gelmez� Hukukun kaynakları öğretisine dair tartışmayı 
bir kenara bırakıp daha açık bazı sorular sorabiliriz: Yargı kararları, otoritesi 
ve bağlayıcılığı ne olursa olsun, hukukun kaynakları arasında sayıldığına göre, 
onları hukuk metni olarak kabul edecek miyiz? Hukuk kurallarının yorumu 
ile yargı kararlarının yorumu arasında metodolojik bir fark güdebilir miyiz? 
Gütmemizin gerekçeleri ne olabilir? Aynı soruyu, sözgelimi sözleşmeler için 
de sorabiliriz� Sözleşmeye bağlı bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda yargıç 
sözleşmeyi bir hukuk kaynağı olarak görmek zorundadır[12]� Bu durumda söz-
leşmenin yorumu ile hukuk kurallarının yorumu birbirinden ayrılabilir mi? 
Peki ya bir edebiyat metninin yargılamaya konu olması durumunda, yargıç 
hukuk kurallarının edebiyat metninden farklı olduğunu savunmak için yeterli 
gerekçeye sahip olabilir mi?

[11] Bkz� Ertuğrul Uzun, Akıl Tutkunu Hukuk–A. Peczenik’in Hukuki Argümantasyon 
Teorisi Üzerine Bir İnceleme, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2010, s� 155-183�

[12] Vecdi Aral, Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012, 
s� 97 vd�
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II. HUKUKİ YORUMDA DOĞRULUK SORUNU[13]

İkinci muhtemel gerekçenin iddiası, hukuki yorumun doğruluk veya kesinlik 
hedefinin bulunduğudur� Buna karşın diğer metinlerin yorumu bu hedeften yok-
sundur� Sözgelimi, edebiyat metinleri farklı yorumlara açıktır, bu yorumlardan 
hangisinin doğru olduğunu belirlemek için kriter bulmak mümkün değildir� 
Bu değerlendirme, büyük ölçüde, edebi yorumun keyfiliğini ima eder� Kutsal 
kitapların yorumu söz konusu olduğunda ise, tarihin gösterdiği gibi yorum pek 
çok farklı akıma, okula yahut mezhebe yol açmıştır� Bu yorum çokluğunun, 
dini inanışın doğasından kaynaklandığı kabul edilir� Ancak hukuk böyle bir 
yorum çokluğuna ve keyfiliğe tahammül edemez� Zira hukuki yorum söz konusu 
olduğunda yorumlayan yargıçtır, yargıcın kararı kamusal gücün kullanımını 
harekete geçirir� İşin doğrusu, bu gerekçe, sadece hukukçular arasında değil, 
bazı edebiyatçılar ile yorum konusunu çalışmalarının merkezine alan felsefeciler 
tarafından da desteklenir� Bu yazarlar hukuk metinlerine yoğunlaşmadıkların-
dan, çoğunca küçük bir ima ile, hukuk ile edebiyatın ayrı olduğunu söylerler� 
Kim bilir, belki de bu küçük imaların anlamı, meselenin üzerinde tartışma 
yapılmaya değmeyecek ölçüde açık olmasına inanmalarından kaynaklanıyordur� 

[13] Açıkça dile getirilsin veya getirilmesin hukuki yargının sonucunun mutlaklık yahut kesinlik 
derecesinde doğru olması gerektiği geleneksel hukuk anlayışının ayrılmaz parçası ve belki 
de kendi kaderleri hakkında karar verildiğine göre, muhataplarının doğal bir beklentisidir� 
Dolayısıyla, yorumu hukuktan kurtarma teşebbüsünde hukuki yargıların doğruluğuna 
ilişkin bu yargıyı çürütmem beklenebilir� Ne var ki bu makalede kurduğum muhakeme 
zincirinde, hukuki yargıların doğruluk iddiasının bizatihi kendisini değil, hukuki yargıların 
doğruluğunu gerekçelendirmek için, dolayısıyla hukuki yorumun varlığı için kullanılan 
bir argümanı hedef alacağım� Bu kısmın sonundaki hukuki yargıların doğruluğuna 
dair keskin bir ifadeyi dile getiren Dworkin’e değini dışında, hukukun ‘içinden’ hukuki 
yargıların doğruluğunun leh veya aleyhine getirilmiş iddiaları başka bir çalışmanın elinizdeki 
makalenin yürüttüğü tartışmanın takip edilmesini kolaylaştıracağını düşünüyorum� Makale 
içerisinde Kelsen’e yer verilmesinin gerekçesi ise, Kelsen’in hukuki yorumun doğruluğuna 
yönelik değil ‘hukuki’liğine yönelik getirdiği açık eleştiridir� Hukuki yargıların doğruluğuna 
yönelik geniş bir literatür bulunmaktadır� Hukuki yargıların doğruluğu sorununun bir 
kısmını yargılama konusu yapılan olayların hakikatine uygunluk diğer bir kısmını ise 
hukuki yorumun doğruluğu sorunu oluşturur� Amerikan Hukuki Realizmi ‘olay şüpheciliği’ 
ile olayların hakikatine uygunluğu tartışmaya açar� Kıta Avrupası’nın Serbest Hukuk Okulu 
da hukuki muhakemenin doğasına yönelik benzer bir eleştiri dile getirir� Bunun yanında 
hukuki yorumu merkeze alan çalışmaların daha fazla sayıda olduğu söylenebilir� Türkçede 
konuyla ilgili tartışmalar için ör� bkz� Gülriz Özkök, ‘Hukuki Belirsizlik Problemi Üzerine’, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C� 51, S� 2, 2002, ss� 1-18; Emine İrem 
Akı, Amerikan Hukuki Realizmi Çerçevesinde Hukuki Belirsizlik, Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, <http://
acikarsiv�ankara�edu�tr/browse/3598/4486�pdf> (E�T� 12�5�2016); Hayrettin Ökçesiz, 
‘Freirechtsschule’, HFSA 22, Haz�: H� Ökçesiz, G� Uygur, İstanbul: İstanbul Barosu 
Yayınları, 2010, ss� 227-232; Ertuğrul Uzun, ‘Hukuk Yorumdur’, İÜHFM, C� LXXVII, 
S� 1, 2014, ss� 99-104� 
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Sözgelimi Eagleton, herhangi bir metroda görülebilecek, ‘köpeklerin yürüyen 
merdivende kucağa alınması gerektiği’ni söyleyen bir levhanın edebiyat metni 
olup olmayacağını, üstelik kendisine hayran bırakan bir maharetle tartışırken[14], 
levhadaki yazıyı edebi yorumu ihtimal dışı bırakacak bir ‘tür’e ait olarak görmeyi 
gerektiren “toplumsal kod”lardan bahseder[15]� Edebi metinlerin yorumlanma-
sında farklı, hatta sınırlarını zorlayan yorumların hoş görülmesinin sebebi, “söz 
konusu edebiyat olduğunda hiçbir şeyin ölüm kalım meselesi olmamasıdır”� Bir 
yorum nedeniyle, “kimse canından ya da malından olmaz. Oysa resmi bir belge 
bu serbestlikle okunacak olsa insanlar geçim kaynaklarını, özgürlüklerini ve hatta 
hayatlarını kaybedebilirler”� Eagleton’a göre, “metinlerin anlamlarının bazen 
sabit, bazen açık uçlu olmasını isteriz; metne göre değişir bu. Yol işaretleri ya da 
doktor reçeteleri söz konusu olduğunda olabildiğince düz, muğlaklıktan uzak bir 
anlam aranır” [16]�

Hermenötik yaklaşımın önermelerini ‘hukuk yorumdur’ iddiasının destek-
lenmesi için kullanırken, okumakta olduğunuz makalenin yazarı da benzer bir 
ifade kullanmıştı[17]:

“Her metnin birden fazla yoruma açık olması, çetin bir sorunu, yorumun 
doğruluğu sorununu doğurur� Yorum kaypaktır, oynaktır, kaygandır; ele avuca 
gelmez� Edebi bir metinde yorum imkânının genişliği, edebi zevki artırır� Doğru 
yorum hakkında konuşmak, edebi faaliyetin bir varyasyonudur� Edebi metinlerin 
doğru yorumuna ulaşmamış olmanın hayatımıza bir etkisi yoktur� Ama hukuk 
eğer şiddetse, zulümse, güvenlikse ve şefkatse; sorun edebiyattakinden farklıdır� 
Zira yorum öldürebilir, hakkımı elimden alabilir, özgürlüğümü kısıtlayabilir, 
iflas ettirebilir, çocuğumdan ayırabilir ve bunların dolaylı etkileriyle hayatım 
altüst olabilir�”

Bu iddiaya, tuhaf bir şekilde ters istikametlerden gelen iki farklı kanıtla 
cevap verilebilir� Birinci kanıtın kaynağı, edebiyat ve kutsal kitap yorumuyla 
ilgili yaklaşımların bizzat kendisi� Zira iddia, hukuk metinlerinin tek bir doğru 
yorumun peşinde koşmak zorunda olduğunu, ancak diğer dallarda daha serbest 
bir yorum pratiğine izin verildiği idi� Edebiyat teorileri, son dönemdeki ‘anlam 

[14] Eagleton, Edebiyat Kuramı, s� 22-24�
[15] Eagleton, Edebiyat Kuramı, s� 105�
[16] Terry Eagleton, Edebiyat Nasıl Okunur?, Çev�: Elif Ersavcı, İstanbul: İletişim: 2015, s� 

156�
[17] Uzun, ‘Hukuk Yorumdur’, s� 103�
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üzerinde karar verilemez’ önermesini ima eden yaklaşımlar[18] haricinde, bir teori 
olarak varlığını kazanabilmek için ‘doğru yorum’un ne olduğunu savunmak 
durumunda kalmıştır� Dolayısıyla farklı edebiyat teorileri anlamın nerede bulu-
nacağı ile ilgili birbirlerini nakzeden, dar diyebileceğimiz yorum önerilerinde 
bulunmuşlardır� Kimi yazarın niyetine, kimi yazarın zihnindeki tecrübeye, kimi 
biçimsel özellikleri çerçevesinde metne, kimi metnin yapısal unsurlarına, kimi 
yazarın kimi metnin kimi de okurun tarihselliğine, kimi sadece okura, kimi 
sadece yazara, kimi sadece metne bakılması gerektiğini söylemiştir� Edebiyat 
metinlerinin yorumu esnektir, her türlü yoruma cevaz vardır iddiası, esasında, 
hukukçunun edebiyatla kurduğu ilişkinin keyfiliğinden kaynaklanır� Keyfiliği 
çok anlamlı kullanıyorum: Keyif için okunan edebiyat metninden, disiplinsiz/
teorik temel dikkate alınmadan okunan edebiyat metninden, okunmasıyla okun-
maması arasında fark görülmeyen edebiyat metninden� Edebiyat metinlerinin 
yorumundaki serbestliğe dair teorik bir arkaplan bulmak mümkün olmadığı 
gibi, olgular da tam aksi yönde düşünmemizi haklı çıkarıyor� Edebiyat metin-
lerinin yorumunun gündelik hayata etkisinin olmadığını söylemek mümkün 
değil� Tarih boyunca yasaklanan edebiyat eserlerinin listesini yapamayız bile� 
İktidarın tarihi, sansürün tarihidir bir bakıma ve bu sansürün tetikleyicisi, 
edebiyat metinlerinin yorumuyla ilgilidir� Edebiyat metinlerinin yorumu, akıl 
almaz sonuçlar doğurabilir� Sözgelimi, Salman Rushdie’nin Şeytan Ayetleri’ni 
düşünmeli[19]� Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı’sının[20], Orhan Kemal’in Bereketli 
Topraklar Üzerinde’sinin[21] sinema uyarlamalarının akıbetini� Hrant Dink’in, 
bir düşünce dile getirmesinin yanında çok kuvvetli bir edebi metin olan yazı 
dizisinin belli bir şekilde yorumlanmasının, Dink’in mahkûmiyetinden katline 

[18] Postmodern, postyapısalcı yahut yapıçözümcü metin analizi yaklaşımları, sadece 
edebi metinlerin değil her türlü metnin anlamına ilişkin bir ‘belirsizlik’ iddiasında 
bulunur� Bu iddianın değerini ve hukuk açısından sonuçlarını başka bir çalışmada ele 
almayı düşünüyorum� Böyle bir inceleme şüphesiz ‘Hukuki Pragmatizm’i de kapsamak 
durumunda� Konuya işaret eden Türkçe bir çalışma için bkz� Özkök, ‘Hukuki Belirsizlik 
Problemi Üzerine’� Hukuki pragmatizm hakkında öz bir betimleme için bkz� Edgar Butler, 
‘Legal Pragmatism”, Internet Encyclopedia of Philosophy, 2005, http://www�iep�utm�
edu/leglprag/ (25�04�2016)�

[19] ‘İranlı din adamı: Salman Rüşdi hakkındaki ölüm fetvası hala geçerli’, Hürriyet, 22 
Haziran 2007, <http://www�hurriyet�com�tr/iranli-din-adami-salman-rusdi-hakkindaki-
olum-fetvasi-hala-gecerli-6761381> (E�T� 03�01�2016)�

[20] ‘’Çılgın Türk’ ‘Yorgun Savaşçı’yı Nasıl Yaktı’, Radikal, 15 Ekim 2009, <http://www�radikal�
com�tr/turkiye/cilgin-turk-yorgun-savasciyi-nasil-yakti-959345/> (E�T� 03�01�2016)�

[21] ‘Kayıp Film Festivalde’, Milliyet, 2 Nisan 2008, < http://www�milliyet�com�tr/kayip-
film-festivalde—sinema-536294/> (E�T� 03�01�2016)�
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giden sürece etkisini düşünmeli[22]� Edebi yorumun şakası yoktur: Öldürür� 
Edebi yorum öldürmese bile, sansür veya ceza ile sonuçlanmasa bile, yorumla 
ortaya çıkan anlam yargılamanın konusu olabilir� Elif Şafak’ın Baba ve Piç’ini[23], 
Nedim Gürsel’in Allah’ın Kızları’nı[24] hatırlamak yeterli� Kimi zaman da ede-
biyat eserlerinde yer alan karakterler gündelik hayatın kanlı canlı insanlarına, 
bilhassa da kamuoyunda tanınmış kişilere benzetilir� Bu benzetmelerin elbette bir 
anlamı vardır ve beklenmedik sonuçlar ortaya çıkabilir� Sözgelimi, bu makalenin 
kaleme alındığı dönemde J�R�R� Tolkien’in Yüzüklerin Efendisi isimli üç ciltlik 
fantastik romanında yer alan Smeagol/Gollum karakterinin, romanın sinema 
uyarlamasındaki görünümü ile Cumhurbaşkanı R�T� Erdoğan arasında ben-
zerlik kuran görsellerin sosyal medyada yer alması üzerine hakaret suçlamasıyla 
yapılan yargılama Türkiye kamuoyunu meşgul ediyor� Adli yargıdan çok daha 
hızlı bir şekilde idari soruşturma sonucunda doktor olan sanık memuriyetten 
men edilmiş durumda� İlginç olan, davayı görmekte olan mahkemenin, roman 
karakterinin analizi için bir bilirkişiye başvurması� Basına yansıyan haberlerden 
takip edilebildiği kadarıyla, Smeagol/Gollum karakterinin yorumu yargılamanın 
sonucunu belirleyecek[25]�

Sadece edebiyat değil, kutsal metin yorumu da öldürür� Mezhep farklılık-
ları, hem Hıristiyan hem de İslam dünyasında yüzyıllar süren kanlı çatışmalara 
neden olmuştur� Aynı kitaba inanan mümin Hıristiyanlar ve Müslümanlar, 
yorum farkları nedeniyle kan dökmüşlerdir� Kimi zaman aynı inanç dünyasının 
mensupları birbirini öldürürken, kimi zaman da belli bir dinin mensuplarının 
bir kısmı dinin gereği olarak kan dökerken diğer kısmı hangi inançtan olursa 
olsun insan öldürmenin dinleri gereği yasak olduğunu söyler� Ne dini metin-
lerin yorumu serbesttir ne de yorum farklılıkları hakikate ulaşmanın zorunlu 
doğasını yansıtır� Farklı yorumlamak, dairenin dışına çıkmaktır ve dairenin 
dışına çıkmanın bedeli büyüktür� Eagleton’ın rahatlığı olumsaldır, zorunlu değil�

Tek bir doğru hukuki yorumun bulunabileceği iddiasına hukuk dışından 
yanıt verdik� Aksi istikametten gelen ikinci kanıtın kaynağı S� Toulmin ile Ch� 

[22] Ayrıntılı bilgi için bkz� Fethiye Çetin, Utanç Duyuyorum – Hrant Dink Cinayetinin 
Yargısı, İstanbul: Metis, 2013, ss� 47-141� Ayrıca bkz� Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisi 
– Ders Kitabı, Ankara: TAA Yayını, 2014, ss� 163-182�

[23] ‘Elif Şafak da Yargılanacak’, Radikal, 29 Temmuz 2006 <http://www�radikal�com�tr/
haber�php?haberno=194279> (E�T� 03�01�2016)�

[24] ‘‘Allah’ın Kızları’ Romanına Soruşturma, Milliyet, 17 Temmuz 2008, <http://www�milliyet�
com�tr/default�aspx?aType=HaberDetay&ArticleID=894302> (E�T� 03�01�2016)�

[25] Ör� bkz� ‘Erdoğan’a hakaret davasında Gollum raporu: Özünde iyi biri’, BBC Türkçe, 
13 Nisan 2016 <http://www�bbc�com/turkce/haberler/2016/04/160413_gollum_dava> 
(E�T� 25�04�2016)�
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Perelman� Aksi istikametten kastım, bu iki ismin, sırasıyla argümantasyon ve 
retorik teorilerini oluştururken hukuki muhakemenin doğasını kanıt olarak 
sunmaları�

Stephen Toulmin, Uses of Argument’ta, genel bir argümantasyon teorisini 
oluştururken, hukuki muhakemenin hiçbir zaman tek bir doğru yanıta ulaşa-
mayan ve doğruluğu kanıtlamaktan ziyade makuliyeti gerekçelendirmeyi esas 
alan doğasını örnek gösteriyordu[26]� Toulmin,

“mantığın ve felsefenin matematikle olan birlikteliğinin sona ermesi gerektiğini, 
yeni müttefikin hukuk olduğunu söyler� Toulmin’e göre matematikle sıkı bir bağ 
kurmuş olan mantık, evrensel (alan-bağımsız) ölçütlerin peşine düşmüş, ancak 
hukuk, bilim, siyaset, ahlak ve tıp gibi alanlardaki kanıtlamaların alan-bağımlı 
özelliklerini göz ardı etmiştir� Hatta Toulmin’e göre mantık, genelleştirilmiş 
hukukbilimdir (jurisprudence)�”[27]

Perelman ise doğruluğun inançtan, kanıtlamanın ise bir iknadan ibaret 
olduğunu savunuyor, felsefeden tarihe her türlü kanıtlamanın retorik faaliyet 
olduğunu söylüyordu� Burada da en büyük kanıtı, zaten retorik yönü apaçık 
olan hukuk idi�

“Perelman’a göre, yargıcın, bir davanın olgularını bir kural altında sınıflandır-
dığı bir biçimsel mantıksal ispat sunması gerektiği şeklindeki görüşün modası 
artık geçmiştir� Modern hukuk kuramında, karar oluşturma sürecinin, huku-
kun olgulara otomatik uygulanışı olmadığı şeklinde bir uzlaşma vardır� Eğer 
somut bir durumda bir kuralın anlamı açık değilse, yargıç kuralı yorumlamak 
durumundadır� Belirli bir yorumun tercih edilmesi kesinlikle zorunlu değildir, 
fakat daima değerlerin tartılmasına, hakkaniyete neyin en uygun olduğunun ve 
hukuken en doğru kararın ne olduğunun tartılmasına, karşılaştırılmasına dayanır�

Değer yargılarının hukukun uygulanmasının temelini oluşturması, değer yar-
gılarının nasıl savunulacağı sorununu gündeme getirir� Perelman’a göre yargıç 
kararını mantıksal-biçimsel bir ispat şeklinde değil, bir kanıtlama şeklinde sunar� 
Mantıksal sonuç çıkarma, bir ispat ya da tanıtlama faaliyetidir� Belli öncüller-
den belli sonuçların çıkması zorunludur ve bu ilişkinin gösterilmesi karşı tarafı 
susturacak, aciz bırakacak bir işlemdir� Ancak hukukta ileri sürülen iddialar, 

[26] Stephen Toulmin, The Uses of Argument, Cambridge: CUP, 1969, s� 7�
[27] Ertuğrul Uzun, ‘Hukuksal Usavurmada Dedüksiyonun Yersizliği’, HFSA-Hukuk Felsefesi 

ve Sosyolojisi Arkivi-22, Haz�: H� Ökçesiz ve G� Uygur, İstanbul: İstanbul Barosu 
Yayınları, 2010, s� 20-21�
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böylesi kesin sonuç doğuran ilişkilerden çok, karşı tarafı ‘inandırma’, belli bir 
teze ‘yaklaştırma’ amacı taşıyan, ‘tartışmalı’ değer yargıları ile ilgili iddialardır�”[28]

Hukuk düşüncesi literatüründen haberdar olanlar, 20� yüzyıldaki önemli bir 
ismin, R� Dworkin’in, ‘yegâne doğru cevap’ teorisini de duymuşlardır� Dworkin’e 
göre hukuk, yargıçlar cemaatinin yazdığı zincirleme bir romandır� Yargıç karar 
vereceği zaman, kendisinden önce yazılmış kısımları dikkate almak ve hukukun 
içerisinden yegâne doğru cevabı çekip çıkararak romana eklemek durumunda-
dır[29]� Ancak bu iddia, hukukun doğasından kaynaklanmaz� Dworkin teorisini, 
edebiyattaki Yeni Eleştiricilik okulundan yola çıkarak oluşturmuştur� Yani tek 
bir doğru cevabın var olduğu tezi hukuki değil, edebi bir tezdir[30]�

III. ÖZERK BİR DİSİPLİN OLARAK HUKUK

Üçüncü muhtemel gerekçe, hukuk kurallarının kendisinde yahut pozitif 
hukuka geçerlilik kazandıran hukuk ideolojisinin köklerinde hukukun nasıl 
yorumlanacağına dair ilke ve kuralların bulunduğunu söyler� Söz gelimi bazı 
hukukçulara göre pozitif hukukun bizatihi kendisi yoruma dair bazı kural veya 
ilkeler getirmiştir� Türk hukukunda bu yöndeki tartışmalardan birisi Medeni 
Kanunun ilk maddesinden bir yorum ilkesi çıkarmakla ilgilidir� Mezkûr maddeye 
göre, “kanun, sözüyle ve özüyle değindiği bütün konularda uygulanır”� Kanunun 
eski ifadesinde öz yerine kullanılan ruh kelimesinin cazibesiyle, kanunun bir 
sözünün/lafzının bir de özünün/ruhunun bulunduğu, lafız ile ruh uyumsuz 
olduğu durumda ruhunun uygulanacağı iddia edilir� Bu ruhun nasıl buluna-
cağı ise, geleneksel yorum yöntemlerinden birinin seçilmesiyle sonuçlandırılır 
yahut söz konusu yorum yöntemlerinin tamamının aynı anda kullanılarak bir 
tür sanat icrası tavsiye edilir� Hâlbuki ilgili hüküm bir yorum değil mer’iyet/
geçerlilik iddiasıyla birlikte yargıcın kanunda düzenlenmemiş olma gerekçesini 
kullanarak davaya bakmaktan kaçınamayacağını işaret etmesi daha makuldür� 

[28] Uzun, “Hukuksal Usavurmada…, s� 22�
[29] Ronald Dworkin, Law’s Empire, Cambridge: The Belknap Press, 1986, ss� 228-238� 

Ayrıca bkz� Sevtap Metin, ‘Ronald Dworkin’in Hukuk Teorisinde Yorum Yaklaşımı’, 
İÜHFM, C�: LXI, S�: 1-2, 2003, ss� 35-83; Ahmet Ulvi Türkbağ, Kanıtlanamayanı 
Kanıtlamak: Ronald Dworkin’in Hukuk Kuramı, İstanbul: Derin Yayınları, 2010; 
Kasım Akbaş, ‘Ronald Dworkin: Pozitivzimin ve Doğal Hukukun Eleştirisinden Bir 
“Yargılama Kuramı”na’, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, Ed�: E� Uzun, İstanbul: 
İthaki, ss� 195-212�

[30] Dworkin’in yorum teorisinin edebiyat kuramlarıyla ilişkisi başlı başına büyük bir çalışmanın 
konusunu oluşturuyor� Burada, Stanley Fish ile R� Posner’in de dahil olduğu bu meseleyi 
ana hatlarıyla ele alan bir kaynağa işaret etmekle yetiniyorum: James Seaton, “Law and 
Literature: Works, Criticism and Theory’, Yale Journal of Law and the Humanities, C� 
11, S� 2, 1999, ss� 479-507�
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Lafızla çelişen ruhun imkânı sorusu ise başlı başına bir muammadır[31]� Türk 
hukukçularının yorum ilkesiymiş gibi sundukları bir başka düzenleme ise, 
Anayasanın, yargıçların “Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî 
kanaatlerine göre hüküm” vermeleri gerektiğini söyleyen 138� maddesidir� Bil-
hassa doğal hukuk görüşüne yakın bazı hukukçular, vicdani kanaat ifadesinin 
kanunları aşan bir ahlaki değerlendirmeyi gerekli kıldığını savunur, bunun da 
yorum faaliyetinin bizatihi hukuk düzeni tarafından getirilen temeli ve ölçütü 
olduğunu söylerler� Oysa Anayasa hükmü, yargı bağımsızlığı ile ilgili bir hüküm 
getirmiştir� Dolayısıyla buradaki ifade öncelikle kararın salt yargıç tarafından 
verilmiş olması gerektiğine işaret eder� İkincisi, vicdani kanaatin konusunun 
hukuki değerlendirme olacağına dair herhangi bir kanıt yoktur� Nihayet, Ana-
yasanın yapım dönemindeki çalışmalara da bakıldığında, kastedilenin hukuki 
değerlendirmede kişisel ahlaki kriterlerin kullanılması değil, sübuta ilişkin kararın 
bizzat yargıç tarafından verilmesi gereken bir karar olması gerektiği görülecektir� 
Aksi takdirde Anayasanın, yargıçlardan öncelikle kanuna ve hukuka uygunluğu 
talep ederken arkasından kişisel ahlaki değerlendirmeleriyle belki de kanuna 
ve hukuka aykırı karar vermelerini istediğini savunmak gibi bir garabeti kabul 
etmek gerekir[32]�

Şimdi daha genel ve ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ayrı bir çalışmanın 
konusu olmaya aday olan, hukukun özerk bir disiplin olduğu iddiasına bakalım� 
Bu iddia şu anlamlara gelir[33]:

“(1) hukuki muhakeme diğer muhakeme biçimlerinden farklıdır; (2) hukuki 
karar verme diğer karar verme biçimlerinden farklıdır; (3) hukuki muhakeme 
ve hukuki karar verme kendine yeter niteliktedir, başka yaklaşımlardan yardım 
almalarına ihtiyaçları yoktur ve başka yaklaşımlardan alınacak yardımın hukuki 
muhakemenin ve hukuki karar vermenin gelişimine anlamlı bir katkısı olmaz; 
ve (4) hukuk araştırmacılığı münhasıran (çoğunluk ‘hukuk dogmatiği’ denen) 
hukuki konulara yönelmelidir ve başka konulara yönelmiş bir hukuk araştır-
macılığı yoktur yahut olamaz�”

[31] Uzun, “Yorum Yöntemlerini Bilmek…, s� 80� Hukukçulara ilginç gelebilir ancak lafız ve ruh 
ayırımı, hiç de hukuki bir ayırım değildir� Ayırım, İskenderiye doğumlu bir Kilise Babası 
olan Origenes’e (184/185-253-254) dayanır� Origenes’in bu icadı, kutsal metinlerin sadece 
sembollerle ifade edilemeyecek gizemleri de barındırdığını savunmak üzere tasarlanmıştı� 
Bkz� Werner G� Jeanrond, Teolojik Hermenötik, İstanbul: İz Yayıncılık, 2007, s� 53�

[32] Vicdani kanaat sorununa dair ayrıntılı bir inceleme için bkz� Metin Feyzioğlu, Ceza 
Muhakemesinde İspatın Ölçütü Olarak Vicdani Kanaat, İstanbul: Islık Yayınları, 2015�

[33] Brian Bix, ‘Law As an Autonomous Discipline’, The Oxford Handbook of Legal Studies, 
New York: OUP, 2003, s� 975�
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Makalemizin konusunun yorum olması hasebiyle, hukuki muhakemeyle ilgili 
iddiayı daha açıkça şu şekilde yazabiliriz: ‘Hukuki muhakeme, doğası itibariyle 
pratik muhakeme, ahlak teorisi ve siyaset gibi alanlardaki muhakemeden ayrıdır.’ 
Bu yöndeki iddiaya, daha doğrusu anlayış ve uygulamaya ilk ve en önemli itiraz, 
Amerikan Hukuki Realistlerinden gelmiştir� Buna göre hukuki muhakeme, 
hukukçular farkında olsunlar veya olmasınlar, daima hukuk dışındaki muhakeme 
formlarını kullanır� Bu iddia giderek, Realistlerce, sosyal bilimlerin her alanına 
vakıf ve hukuk kurallarının bağlayıcılığından kurtulmuş yargıçların varlığını 
savunmayla sonuçlanır� Hukukun Ekonomik Analizi[34] gibi pek çok ‘Hukuk ve 
…’ yaklaşımı da, hukukun özerkliğini sorgular� Realizm sonrası dönemin belki 
de en keskin eleştirisi, iddiasını ‘hukuk siyasettir’ şeklinde özetleyebileceğimiz 
Eleştirel Hukuk Çalışmalarıdır[35]�

Yakın dönem Amerika kaynaklı ve uluslararası literatüre etkide bulun-
muş olan çalışmaların özerkliğe en büyük darbeyi vurduğu alan ise, yorum 
bahsidir� Hukuk ve Edebiyat, Hukuk ve Dil gibi başlıklar altında yürütülen 
tartışmalar, hukuk metinlerinin anlamlarının belirlenmesinde toplumsal tercih 

[34] Felix Müller, ‘Hukukun Ekonomik Teorisi’, Çev�: A�M� Güneş, Küresel Bakış, C�1, S�3, 
Ekim 2011, ss� 1-20; Fuat Oğuz, ‘Hukukun Ekonomik Analizi: Genel Bir Değerlendirme’, 
Piyasa, 2002/2, ss� 3-23; Bünyamin Gürpınar, ‘Hukuk ve Ekonominin Ortak Temelleri 
– ‘Hukuk ve Ekonomi’ Akımı’, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 
S� 20, Nisan 2008, ss� 161-180 <http://birimler�dpu�edu�tr/app/views/panel/ckfinder/
userfiles/17/files/DERG_/20/161-180�pdf> (E�T� 03�01�2016)�

[35] Ayrıntılı bilgi için bkz� Kasım Akbaş, Hukukun Büyübozumu, Ankara: Notabene, 2015; 
Sururi Aktaş, Eleştirel Hukuk Çalışmaları, İstanbul: On İki Levha Yayınları, 2011; 
Kasım Akbaş, ‘İdeoloji Olarak Hukuk’, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi, S. 15, 
2006, ss� 87-95�
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teorisinden[36], kamu tercihi teorisinden[37], dil felsefesinden[38], göstergebi-
limden[39] ve edebiyat teorisinden[40] çok şey öğrenilmesi gerektiğini ortaya 
koymuşlardır[41]�

Bix’in de belirttiği gibi, şu an için genel akım, on dokuzuncu yüzyılda ve 
yirminci yüzyılın büyük bir kısmında olduğunun aksine, hukukun tamamen 
özerk bir disiplin olduğunu kabul etmez� Hatta şu an için asıl mesele, huku-
kun ayırıcı özelliklerini gözden kaçırma tehlikesidir� Bix, hukukun ayırt edici 
özellikleri olarak, genel kuralların hukuk uygulamasına rehberlik etmesini, yasa-
koyucu ile uygulayıcılar arasındaki etkileşimi ve common law sisteminde emsal 
kararların müstakbel kararların oluşturulmasında etkili olmasını not eder[42]�

IV. KELSEN: ‘HUKUKİ’ YORUMUN İNKÂRI

Öyle görünüyor ki, hukuk kurallarının nasıl yorumlanması gerektiğine 
dair hukuk düzeninde herhangi bir ‘yasal’/’hukuki’ dayanak bulmak müm-
kün değil� Üstelik, yasal yahut felsefi/metodolojik bir dayanağın yokluğunda 
hukuki metinlerin yorumlanmasında belirsizliğin ortaya çıkmasını korkuyla 
değil, bazen nötr duygularla tümüyle betimsel saiklerle bazen de coşkuyla 

[36] Ör� bkz� Allan Gibbard, Social Choice Theory and Imperfetability of a Legal Order, 
Hofstra Law Review, Vol� 10, 1982, ss� 401-413�

[37] Ör� bkz� Guido Pincione, ‘Should Law Proffessors Teach Public Choice Theory’, Chicago-
Kent Law Review, Vol� 79, 2004, ss� 451-470�

[38] Ör� bkz� Brian Bix, Law, Language and Legal Determinacy, Oxford: Oxford University 
Press, 1996; Dennis Patterson, Law and Truth, New York: Oxford University Press, 1996� 
Dil felsefesinin hukuk düşüncesine etkisi açısından İskandinav Realistlerinin önemli bir yeri 
vardır� Bkz� Ertuğrul Uzun, ‘İskandinav Hukuki Realizmi’, Çağdaş Hukuk Düşüncesine 
Giriş, Ed�: Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki, 2015, ss� 91-112� Dil felsefesi temelli bir 
yaklaşımla doğal hukukçu bir yorum teorisinin ilgi çekici bir örneği için bkz� Uğur Dinç, 
Semantik Doğal Hukuk ve Hukuki Yorum –Michael S. Moore’un Kuramı, İstanbul: 
Legal Yayınevi, 2014�

[39] Ayrıntılı bilgi için bkz� Ertuğrul Uzun, Hukuk Göstergebilimi, İstanbul: Legal Yayıncılık, 
2007�

[40] Ör� bkz� James Boyd White, When Words Lose Their Meaning: Constitutions and 
Reconstitutions of Language, Character, and Community, Chicago: University of 
Chicago Press, 1984�

[41] Hukukun disiplinlerarası bir çalışma olması gerektiği yönünde bir iddia için bkz� Jan M� 
Smits, ‘Hukuk ve Disiplinlerarasılık: Hukuk Araştırmalarının Kaçınılmaz Normatifliği 
Üzerine’, Çev�: Ertuğrul Uzun, Hukuk Kuramı, C� 2, S� 6, Kasım-Aralık 2015, ss� 59-68 
<http://hukukkurami�net/media/file/disiplinlerarasilik�pdf> (E�T� 03�01�2016)�

[42] Bix, ‘Law As an Autonomous Discipline’, s� 976� Hukukun özerkliğine dair tartışmalar 
için ayrıca bkz� Richard A� Posner, ‘The Decline of Law as an Autonomous Discipline: 
1962-1987’, Harvard Law Review, Vol� 100, 1987, ss� 761-780�



Doç. Dr. Ertuğrul UZUN

2452016/2 Ankara Barosu Dergisi

H
A

K
E

M
L

İ

dillendirenler var� Hukuki belirsizlik tartışmasını makalenin bu kısmında 
tüketme imkânına sahip değilim� Bunun yerine, hukukçu muhataplarımın 
beklemediklerini düşündüğüm bir örnek göstermeye çalışacağım: Hans Kelsen� 
Bilindiği üzere Kelsen, ‘normativist pozitivizm’ ismi verilen bir hukuk felsefesi 
okulunun kurucusu sayılır� Pozitivizme yöneltilen eleştiriler, çok daha sert bir 
şekilde Kelsen’e de yöneltilir, zira Kelsen’in hukuk tasarımı, nihayetinde bir 
güç olgusuna dayandırılan normlar hiyerarşisinin formel/şekli düzenini içerir� 
Yasaya geçerlilik, dolayısıyla uygulanabilirlik kazandıran bu düzenin formel 
koşullarına uygunluktur� Üstelik Kelsen, hukuk kurallarının meşruiyeti sorununu 
tartışmayı, kendi verdiği isimle ‘Hukukun Saf Kuramı’nın dışında görmüştür[43]� 
Genel olarak pozitivizme, özel olarak da Kelsen’e, bilhassa doğal hukukçular 
tarafından yöneltilen eleştiri, literalizm anlamındaki formalizm eleştirisidir� 
Bu eleştiriye göre pozitivistler hukukun neliği sorununu tartışmadan sadece 
şekle bakmaları itibariyle, tarafsızlık adı altında ahlaki sorunları, iktidar lehine 
terk etmişlerdir� Literalisttirler; yani hukukun sadece lafzının uygulanmasını 
isterler� Böylece yargıçların iktidarın memuru olmasını savunurlar� Literalizmin 
bir başka kusuru da işlevi açısındandır� Yani iktidar ve kanunlar ahlaken iyi 
bile olsalar, hayatın dinamikliği ve karmaşıklığı karşısında kanunların lafzen 
uygulanması toplumsal sorunlara yol açar[44]� Burada bir pozitivizm savunusu 

[43] Ayrıntılı bilgi için bkz� Kasım Akbaş, ‘Hans Kelsen: Hukukun Saf Kuramı’, Çağdaş 
Hukuk Düşüncesine Giriş, Ed�: Ertuğrul Uzun, İstanbul: İthaki, 2015, ss� 49-74�

[44] Ör� bkz� Niyazi Öktem ve Ahmet Ulvi Türkbağ, Felsefe, Sosyoloji, Hukuk ve Devlet, 
İstanbul: DER Yayınları, 2001, s� 387 (“Hukuksal pozitivizm tarih boyunca aslında kurulu 
düzenin korunması, devlet otoritesinin sağlamlaştırılması amacıyla çeşitli ad ve düşüncelerle 
ortaya çıkmıştır� Devlet irâdesinin üstünlüğü, içte ve dışta her hangi bir güçle sınırlanmayan 
egemen devlet anlayışı çağlar boyunca tarih sahnesinde görülmüştür� Bunların hepsi 
hukuksal pozitivist düşünceyi dile getirmektedirler� Felsefî pozitivizmle birlikte ideolojilere 
bilimsel bir kimlik verebilme fırsatı çıkmış ve pozitivist sözcüğü benimsenmiştir� Böylece 
irâdeci, devletçi hukuk anlayışı “bilimsellik” kavramı arkasına sığınmıştır�” “İradeci hukuksal 
pozitivizm, …ahlâk dışıdır, çağdışıdır, demokrasi ile bağdaşmaz� (s� 398�)”); Ernest Hirş, 
Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi Dersleri, Ankara: Banka ve Ticaret Hukuku 
Araştırma Enstitüsü, 1996, s� 97 (“Pozitif hukuk okullarının, devleti tek hukuk kaynağı 
olarak görmeleri ve hukuk incelenmesinde fizikötesi ilkelere olan her türlü inancı ortadan 
kaldırmaları, sonuçta, kanun koyucunun keyfî eylemlerine bile hukuk sıfatını vermelerine 
neden oluyordu�”); S� Keyman, ‘Hukuki Pozitivizm’, AÜHFD, C� XXXV, S� 1-4, 1978, 
s� 28 (“Hukuki pozitivizm, müsbet hukuka, sırf varlığı ve yürürlükte olması nedeni ile 
bir değer atfetmektedir… [Pozitivizme göre] sırf mevcut oldukları için, yani içerdikleri 
değer ve hükümlere bakılmaksızın, hukuk kurallarına itaat etmek gerekir… Kanunlara 
itaatin nedeni, hukuka saygıdan doğan ahlâkî bir borçtur�”); Sururi Aktaş, ‘Pozitivist 
Hukuk Kavramı Üzerine Eleştirisel Bir Refleksiyon’, AÜEHFD, C� IV, S� 1-2, 2000, s� 
268-9 (“…hukuksal pozitivizm, doğal hukuka dayanan doğal haklar ve özgürlüklerin 
ontolojik varlığını kendi iradesinin ürünü sayan ve bu kavramlar üzerinde iradesinin 
sınırsız olduğunu düşünen otoriter bir devletin ideolojisi olarak karşımıza çıkmaktadır�”); 
Ali Şafak Balı, Hukuk – Tanım, Kavram, İşlev ve Nitelik Sorunları, Konya: Çizgi 
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yapacak değilim; ancak bu eleştirinin pozitivist kuramcılar tarafından anlaşıl-
maz olduğunu biliyoruz� Sözgelimi hukuki pozitivizmin yirminci yüzyıldaki en 
büyük temsilcisi H�L�A� Hart, formalizm ve literalizmi savunan herhangi bir 
hukuki pozitivist bilmediğini söyler[45]� Mesele Kelsen olduğunda ise, durum 
çok daha farklı bir boyut kazanır� Eğer Kelsen’i doğrudan okumadı ve sadece 
eleştirilerden tanıyor iseniz, hukuk kurallarının yorumu konusunda yargıca 
herhangi bir yorum yahut hareket alanı bırakmadığını düşünürsünüz� Kelsen’in 
bir normun geçerliliğini hiyerarşik yapıdaki normlar sisteminde üst norma 
dayandırması, formalizm ve mantıkçılık eleştirilerinin kolaylıkla ileri sürülme-
sine neden olur[46]� Halbuki Kelsen, önce ayrı bir makale olarak yayımladığı, 
daha sonra ise Reine Rechtslehre başlıklı kitabının hem birinci baskısına hem 
de genişletilmiş baskısına aynen koyduğu ‘Yorum Üzerine’de[47] beklentilerimizi 
boşa çıkaracak, kafamızı karıştıracak bir yaklaşım sunar� Kelsen’in görüşlerini, 
kendisinden yaptığım alıntılarla sunacağım, zira bilindik Kelsen imajı nedeniyle 
inanmakta güçlük çekebilirsiniz�

Kelsen’e göre, “bir yasayı yorumlamanın bizi yegâne doğru karar anlamında 
tek bir karara götürmesi zorunlu değildir; ulaşacağımız muhtemelen pek çok 
karar vardır; bunların hepsi uygulanacak norma nispetle eşit değerdedir; hatta 
bunlardan sadece bir tanesi yargı kararı eylemiyle” hayata geçirilmiş bile olsa[48]� 

Kitabevi Yayınları, 2005, s� 261 (“…hukuku salt yetkili organlarca ve belirli usullere 
uygun olarak çıkarılan normlar olarak tanımlamak, dolaylı olarak onun, açıkça hukuk-
dışı (gayri-meşru) bazı emellerin gerçekleştirilebilmesinin aracı haline dönüşmesini de 
onaylamak (ya da kabullenmek) olmasa da buna göz yummak anlamı taşıyabilir� Örneğin, 
kanun koyucunun keyif iradesi ya da herhangi bir iktidar ideolojisinin hayata geçirilmesi 
bu şekilde tanımlanan bir hukuk sayesinde kolayca mümkün hale gelebilir�”)� (Bu dipnot 
şuradan aynen alınmıştır: Ertuğrul Uzun, ‘Hukuksal Pozitivizmi Doğru Okumak’, HFSA, 
16. Kitap, Hukuka Felsefi ve Sosyolojik Bakışlar Sempozyumu – III, Haz�: Hayrettin 
Ökçesiz, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 2007, s� 345, dn� 5�)

[45] H�L�A� Hart, ‘Pozitivizm ve Hukuk ile Ahlakın Ayrılması’, Çev�: Ertuğrul Uzun, H.L.A. 
Hart ve Hukuk-Ahlak Ayrımı, Ed�: Sercan Gürler, İstanbul: Tekin Yayınevi, 2015, s� 
113, dn� 25�

[46] Paulson, aralarında Kaufmann, Heller, Pound ve Schmitt gibi isimlerin de olduğu uzun 
bir formalizm ve mantıkçılık eleştirisi yöneltenler listesi sunar� Bkz� Stanley L� Paulson, 
‘Formalism, ‘Free Law’, and the ‘Cognition’ Quandary: Hans Kelsen’s Approaches to 
Legal Interpretation’, The University of Queensland Law Journal, 2008, C� 27, S� 2, 
ss� 9-16�

[47] Hans Kelsen, ‘Yorum Teorisi Üzerine’, Çev� M�B�Aydın ve E� Uzun, Hukuk Kuramı, C� 
1, S� 5, Eyül-Ekim 2014, ss� 45-51 <http://www�hukukkurami�net/editor/Sayi_5/05_04_
kelsen�pdf> (E�T� 03�01�2016)�

[48] Kelsen, “Yorum Teorisi Üzerine”, s� 47�
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Kelsen bu iddiasının geleneksel yorum anlayışıyla karşıtlık içinde olduğunu 
çok iyi bilmektedir[49]:

“Geleneksel hukukbilim ne yazık ki yorumdan, önkayıtlanmış hukuki eylemin 
çerçevesinin keşfinden çok daha fazla şey bekliyor� Yerine getirilmesi gereken ilave 
bir görev, ki geleneksel hukukbilim bu görevin yorumun asli görevi olduğunu 
düşünmeye eğilimlidir, çerçeveyi doğru bir şekilde doldurmak için bir metot 
geliştirilmesidir� Bilindik yorum teorisi, yasanın, somut olaya uygulandığında, tek 
bir doğru kararı sağlayabileceğine ve bu kararın ‘doğruluğunun’ –pozitif hukuk 
çerçevesindeki doğruluğunun- yasanın bizatihi kendisine dayandığına inandıra-
caktır� Geleneksel teori yoruma ulaşma sürecini, sanki bu, açıklığa kavuşturma 
ve anlama şeklindeki entelektüel bir eylemmiş gibi, sanki yorumcu iradesini 
değil sadece zihnini işletiyormuş gibi, sanki sadece zihinsel faaliyeti ile mevcut 
ihtimallerin arasından pozitif hukuka tekabül eden bir tanesini seçebilecekmiş 
gibi ve böylece pozitif hukuk çerçevesinde doğru tercihi yapacakmış gibi sunar�”

Kelsen, doğru yorumun ölçütü varsa, bunun hukuki bir dayanak olması 
gerektiğine inanıyor görünür� Başka bir deyişle, ‘hukuk kuralının yorumlan-
masının doğru yolu’nu gösteren bir ‘hukuk kuralı’nın yokluğu durumunda, 
herhangi bir bağlayıcılıktan bahsedilemez�

“Ne var ki pozitif hukuk açısından baktığımızda uygulanacak normun çerçeve-
sinde verili olanaklardan hangisinin diğer olanaklardan üstün tutulabileceğine 
dair herhangi bir ölçüt yoktur� Pozitif hukuk çerçevesinde bir normun pek çok 
farklı okumasından hangisinin ‘doğru’ olarak tefrik edilebileceğine dair herhangi 
bir metot yoktur (elbette burada yasanın ve hukuk sisteminin diğer normları 
bağlamında normun anlamının farklı okumalarının olanaklı olduğunu varsayı-
yoruz)� Bütün çabalara rağmen geleneksel hukukbilim irade ile iradenin ifadesi 
arasındaki çatışmayı dindirmenin objektif kabul edilebilir bir yolunu bulabilmiş 
değildir� Dolayısıyla geliştirilmiş olan her bir yorum metodu bizi hep mümkün 
bir sonuca götürür, yoksa tek bir doğru sonuca değil� Pozitif hukuk zaviyesin-
den, yasakoyucunun varsayılan iradesinden ayrılmamak uğruna metnin ihmal 
mi edildiği yoksa çoğunlukla problematik olan yasakoyucunun iradesini dert 
edinmekten kaçınmak için metne sıkı sıkıya mı uyulduğu önemsizdir� Aynı anda 
geçerli iki normun çelişik olduğu verili bir durumda, (daha önce zikredilen) üç 
mantıksal uygulama olanağının her biri pozitif hukuk açısından aynı değerdedir� 
Bunlardan birini ‘hukuki’ olarak ortaya koymaya ve diğer ikisini dışarıda tutmaya 

[49] Kelsen, “Yorum Teorisi Üzerine”, s� 47�
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çalışmak nafile bir uğraştır� Benzer yorum araçları olan argumentum a contrario 
ve analoji de değersizdir; zira sadece karşıt sonuçlara ulaştırırlar ve hangisini ne 
zaman kullanacağımıza dair ölçüt yoktur� Menfaatlerin dengelenmesi olarak 
isimlendirilen ilke dahi buradaki sorunun sadece formülasyonudur, bir çözüm 
değildir� Çatışan menfaatlerin hallinde kullanılacak bir araç olmak üzere yarışan 
menfaatleri birbirleriyle karşılaştırmaya dair nesnel bir standart sunmaz� Men-
faatlerin dengelenmesi denen bu doktrinin sandığı gibi, söz konusu standart 
zaten yorumlanacak normdan veya normu içeren yasadan yahut da bir bütün 
olarak hukuk sisteminden çıkarsanmayacaktır� Çünkü ‘yorum’un gerekliliği 
özellikle uygulanacak normun veya norm sisteminin pek çok ihtimal ortaya 
çıkarmasından, yani ne normun ne de normlar sisteminin ortadaki menfaat-
lerden hangisinin daha büyük bir değere sahip olduğunu belirleme açısından 
şu veya bu kararı tam olarak söylememesinden dolayı ortaya çıkar� Bu karar, 
bu menfaatler sıralaması, gelecekteki norm yaratma eylemine –mesela yargı 
kararına- bırakılır�”[50]

Kelsen kurmuş olduğu muhakeme zincirinin tutarlılığını kurmak adına, 
sahip olduğu imajdan apayrı bir şey söyleyerek, yorum faaliyetinin esasında 
bir yasama faaliyeti olduğunu söyler:

“Nasıl ki doğru yasalar anayasadan yorum vasıtasıyla elde edilemiyorsa, doğru 
hüküm de yasadan yorum vasıtasıyla elde edilemez� Elbette iki durum arasında 
fark var, ama nitelik değil nicelik farkı var, yani yasakoyucu maddi olarak yar-
gıçtan çok daha az bağlı –başka deyişle, yasakoyucu hukuk/yasa yaratmada çok 
daha fazla özgürlüğe sahip� Fakat nispeten daha az serbest olsa da, yargıç da 
hukuk yaratır� Ve tam da bu nedenle genel normun çerçevesini doldurduğunda, 
yasanın uygulanma sürecindeki tekil norma ulaşmak, iradenin işlevidir�”[51]

İradenin işlevi demek, hukukun dışına çıkılmış olması demektir, daha 
doğrusu pozitif hukukun:

“Yasanın uygulanmasında yardımcı olması düşünülen ‘teorik’ yorumlar/şerhler, 
esasında yasakoyucuya dikkate alması için önerilerde bulunmak, mahkemelerin 
ve idari makamların yaratıcı işlevlerini etkilemeye teşebbüs etmek açısından 
tamamen politiktirler� Bir yasanın uygulanmasında, eylemin uygulanmasının 
sınırlanacağı çerçeveyi keşfetmenin ötesinde, bilişsel faaliyete de yer vardır 
elbette- ne var ki bu, pozitif hukukun değil, başka normların bilinmesidir –yani 

[50] Kelsen, “Yorum Teorisi Üzerine”, s� 47-48�
[51] Kelsen, “Yorum Teorisi Üzerine”, s� 48�
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hukuk yaratma sürecine dahil olabilecek ahlaki, adalete dair, çoğunlukla ‘halkın 
refahı’, ‘kamu menfaati’, ‘gelişme’ vb klişelerle karakterize edilen toplumsal değer 
yargılarına dair normların bilinmesi� Pozitif hukuk zaviyesinden, geçerlilikleri 
hakkında veya teşhis edilip edilemeyecekleri hakkında hiçbir şey söylenemez� 
Her şeyi açıkça görebileceğimiz bu noktadan baktığımızda, söz konusu bütün 
belirlemeler sadece olumsuz yönleriyle belirlenebilir; yani bu belirlemeler pozitif 
hukukun kendisinden kaynaklanmaz� Pozitif hukukla ilişkisi açısından hukuki 
eylem bu tip sınırlardan azadedir, yani eylemde bulunacak otorite, pozitif hukuk 
ahlak veya adalet gibi bir meta-normu yetkilendirmedikçe, bizzat kendi takdiri 
uyarınca eylemekte serbesttir� Ne var ki bu norm artık o meta-norm vasıtasıyla 
pozitif hukuk normuna dönüştürülmüş olur�”[52]

Peki bu hukuki yorum kuralları, yaklaşımları, teorileri, ölçütleri vs nereden 
çıkmış, hukukbilimde kendisine nasıl yer bulmuştur? Kelsen’in cevabı oldukça 
ilginçtir:

“Yasakoyucunun, kararı yasayı uygulayan görevliye bırakmaktan ve ‘yetkilendi-
rilmiş yasakoyucunun’, yasakoyucunun bizatihi kendisinin yasayı uygulayacağı 
durumlarda da karar verebileceği şeklindeki kaçınılmaz riski üstlenmekten başka 
bir seçeneği yoktur� Burada elbette şöyle bir risk var: Açıkça, mahkemelerin 
ve idari organların uygulaması için çıkarılan genel normların uygulanmasının 
hukuka uygun olması ilkesi hakkında ve dolayısıyla bu normların geçerliliği 
hakkında soru işaretleri ortaya çıkacaktır� Hukuk yaratımının bu en kâmil 
anlamı, genel düzeyden tekil düzeye, yani yasakoyucudan yasayı uygulayan resmi 
görevliye geçmeyi tehdit eder� Riski mümkün olduğunca asgaride tutmak için, 
yasayı dolanma yetkisi öyle bir şekilde formüle edilmiştir ki, yasayı uygulayan 
görevli kendisine esasında verilmiş olan istisnai gücün farkında değildir� Yasayı 
sadece, uygulanamayacağı durumlarda uygulamaktan kaçınabileceğini düşünür 
çünkü imkânsızlığın nedeni tam da yasanın kendisidir� Uygulayıcı, sadece yasa-
koyucu gibi iş görme durumunda serbest olduğuna, ona yasakoyucu yerine iş 
görme durumunda serbest olmadığına inanır� Onun esasında ikinci durumda 
da serbest olduğu gerçeğinin üzerini ‘boşluk’ kurgusu örter� Yasakoyucunun 
niyeti bu formülün, yanlış olduğunu bilerek veya bilmeyerek, yasayı uygulayan 
görevliyi, somut olayda yasayı uygulamama özgürlüğünü en idareli şekilde kul-
lanmaya yönlendirmesidir� Zira böylece yasayı uygulayan görevliye göre, yasa ile 
kendi hukuk anlayışı arasındaki yalnızca en büyük farlılık, yani yasakoyucunun 
düzenlemek istemediği ve dolayısıyla yasanın da düzenlemediği durum hakiki 

[52] Kelsen, “Yorum Teorisi Üzerine”, s� 48�
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bir ‘boşluk’ olacak, o zaman da mantıksal öncüller bulunmayacaktır, zira her 
hukuk uygulaması eyleminde genelden tikele giden bir sonuç çıkarma mevcuttur� 
‘Hukuktaki boşluklar’ formülü tipik bir şekilde ideolojiktir; -yasayı uygulayan 
görevlinin takdiriyle değerlendirildiğinde- sadece basit bir şekilde hukuk poli-
tikası açısından sonuçları itibariyle kabul edilemez olan yasanın uygulanmasını, 
hukuk çerçevesinde mantıken imkânsız olarak nitelemektedir�”[53]

Kısaca: yasalar uygulanma aşamasında daima yargıç tarafından içi doldurula-
cak belirsizlik alanlarına sahiptir; bu belirsizlik alanının içeriğinin doldurulması 
için eşit değerde birden fazla alternatif vardır, bunun önüne geçmenin yolu 
yoktur; hukuki yorum teorileri ve boşluk anlayışı, yargıcın esasında sahip olduğu 
serbestliği kullanamaması için icat edilmiş ideolojik kurgulardan ibarettir[54]�

Hüküm verme ve yorum konusundaki bu tutum konusunda Kelsen’in kendi 
döneminde dahi tümden yalnız olmadığını belirtmeliyiz� Nitekim Paulson, 
Hermann Kantorowicz’in Serbest Hukuk Hareketi (Freierechtsbewegung) ile 
Kelsen’in pozisyonunu aynı düzlemde değerlendirme eğilimindedir[55]�

Kelsen’in bu yaklaşımı elbette eleştiriden muaf değil� Sözgelimi, bir hukuk 
teorisi inşa etme iddiasındaki Kelsen’in bunu bir yorum teorisi geliştirmeden 
nasıl yapabilmiş olduğu pekala sorgulanabilir� Zira nasıl yorum yapılması 
gerektiğini gösteren bir ‘yorum teorisi’ önermemiştir[56]� Bunun yanında, Kelsen 
sanki yorumla ilgili kural ve kavramlara pozitif hukukta yer verildiği takdirde 

[53] Kelsen, “Yorum Teorisi Üzerine”, s� 51�
[54] Juan Alberto del Real Alcalá, Kelsen’in ne hukukun belirsiz olduğu görüşü ne de hukukun 

tamamlanmamış olduğu görüşü taraftarı olduğunu söyleyebileceğimizi iddia eder� Zira 
Kelsen’e göre hukukun hiçbir zaman dışına çıkılmaz� Üstelik norm bir çerçeve görevi ifa 
ettiğinden, belirsizlik de söz konusu değildir� Ne var ki, hukukta belirsizlik tartışmasını 
‘kesin bir doğru’nun yokluğu bağlamında yapmak gerekiyor� Aksi takdirde tartışmanın 
hiçbir anlamı kalmaz� Ancak Kelsen’in hukukun dışına çıkıldığını ima edecek bir ihtimal 
sunmamış olması, tamamlanmışlık iddiası olarak görülebilir� Del Alacalá’nın bu açıdan 
Dworkin’le Kelsen’i Hart’ın karşısına koyması makuldür� Bkz� Juan Alberto del Real 
Alcalá, ‘The Controversies about Legal Indeterminacy and the Thesis of the ‘Norm as a 
Framework’ in Kelsen’, European Journal of Legal Studies, C� 6, S� 2, 2013, ss� 225-242�

[55] Paulson, ‘Formalism, ‘Free Law’, and …’, s� 16-23�
[56] Eleştiri için ör� bkz� Hans Lindahl, ‘Dialectic and Revolution: Confronting Kelsen and 

Gadamer on Legal Interpretation’, Cardozo Law Review, C� 24, S� 2, 2003, s� 769; 
Stanley L� Paulson, ‘Kelsen on Legal Interpretation’, Legal Studies, Vol� 10 (2), 1990, 
ss� 136-152� Paulson bu makalesinde Kelsen’in yorum hakkındaki görüşlerinin gelişimini 
resmeder� Kelsen bu çalışmada atıf yaptığımız makalesinden sonra da yorum konusunu ele 
almak durumunda kalmıştır� Bu dönemde hukukbilimcisinin otantik olmayan yorumu 
ile uygulayıcının otantik yorumu arasında fark gören Kelsen, hukukbilimcinin görevini 
mümkün olan bütün yorumların dile getirilmesi olarak belirler� İş uygulayıcıya geldiğinde 
ise devreye irade de girer� Hatta irade, normun muhtemel yorumları arasında olmayan 
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bunların bağlayıcı olacağını söyler� Halbuki bu kural ve kavramlar da yorum-
lanmak durumundadır ve Kelsen’in serbest yargıcı karşısında bağlayıcılık 
iddiasında bulunmaları ikna edici olmayacaktır� Üstelik üst düzey normların alt 
düzey normlar için bir anlam çerçevesi çizdiğini söyleyen Kelsen, bu çerçevenin 
sınırlarını tartışmaktan kaçınır� Halbuki Kelsen’in izlediği muhakemeyi devam 
ettirecek olursak, eğer normun anlamını belirlemede kesinlikten bahsedemi-
yorsak, sınırların varlığından da bahsetmemiz mümkün olmayacaktır�

Ancak Kelsen’e yöneltebilecek bu eleştiriler, yaklaşımının çarpıcılığını ve 
önemini ortadan kaldırmaz� Zira yorumun ‘hukuki’liğine yönelen itiraz, hukuku 
şekli koşullara uyulmak suretiyle çıkarılan yasalarla açıklamaya çalışan bir teo-
rinin içerisinde yer alıyor ve oldukça ikna edici�

V. GADAMER: GENEL HERMENÖTİK TEORİNİN MODELİ 
OLARAK HUKUKİ HERMENÖTİĞİ

Giriş kısmında belirttiğim gibi, hukuki yorumun hukuki olmadığını iddia 
ederken, aynı zamanda bir alternatif, bir genel yorum teorisi sunuyor ve savu-
nuyor değilim� Bu başlık altında Gadamer’in görüşünü sunarken de amacım 
Gadamer’in hermenötik teorisini savunmak değil� Yapmaya çalıştığım şey, 
hukuk dışından bir ismin, hukuki yorum meselesini kendi genel yorum teorisi 
için model olarak kullanabildiğini göstermek� Gadamer’in bu konuda yalnız 
olmadığını, yukarıda, Toulmin ve Perelman örneğinde görmüştük� Bu iki ismin 
argümantasyon ve retorik teorilerinin merkezinde klasik doğruluk anlayışının 
reddi yattığı için söz konusu isimlere ilgili kısımda yer verdim� Burada ise, 
kısaca da olsa, Gadamer’in hukuki yorumu model olarak ele alışında kullandığı 
argümanları göstermek istiyorum[57]�

bir anlamı da tercih edebilir� Paulson bu yorum anlayışının Kelsen’in kuramı açısından 
yıkıcı olduğunu söyler�

[57] Dolayısıyla bir Gadamer değerlendirmesi veya eleştirisi yapmayacağım� Ancak elbette 
Gadamer’in hukuku ele alışına yönelik farklı eleştiriler getirilebilir� Bu eleştiriler için 
ör� bkz� Lindahl, ‘Dialectic and Revolution…’� Gadamer’in hukuk hakkındaki iddiaları 
esasında genel hermenötik içerisindeki önemli bir tartışma olan Gadamer-Betti tartışması 
açısından da önemlidir� Bu tartışma için ör� bkz� George Wright, ‘On a General Theory 
of Interpretation: The Betti-Gadamer Dispute in Legal Hermeneutics’, The American 
Journal of Jurisprudence, C� 32, 1987, ss� 191-243� Özelde Gadamer’in genelde ise 
hermenötiğin hukuktaki yorum tartışmasına yahut hukuku yorumun doğasına ilişkin 
anlayışımıza sunabileceği katkı büyüktür� Nitekim Alman kaynaklı olmasına rağmen bu 
konuda İngilizce konuşulan dünyada da geniş bir literatür bulunmaktadır� Ör� bkz� William 
N� Eskridge, ‘Gadamer/Statutory Interpretation’, Columbia Law Review, C� 90, S� 3, ss� 
609-681; Francis J� Mootz, ‘The Ontological Basis of Legal Hermeneutics: A Proposed 
Model of Inquiry Based on the Work of Gadamer, Habermas, and Ricoeur’, Boston 
University Law Review, C� 68, S� 3, 1988, ss� 523-617� Türkçede konuyu doğrudan 
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Gadamer’in yaklaşımını ele almadan önce, bu kısmı Kelsen’den sonra ele 
almanın okuyucunun zihninde uyandırabileceği ‘kopuk’luğa dair bir not düş-
mem gerekiyor� Kelsen ve Gadamer, hukuk normunun yorumu konusunda 
karşıt kutuplarda durur� Zira Kelsen’e göre hukuki yorum konusunda söylenecek 
bir şey yokken, Gadamer hukukun yorumu ile, sözgelimi, beşeri davranışın 
yorumu arasında yapısal bir farklılık görmez� Ancak bu makalede geliştirilen 
argüman bağlamında Kelsen’in ardından Gadamer’in yardımına başvurmak bir 
kopukluk veya alakasızlıktan ziyade, farklı yönlerden gelen, zıt gibi görünen iki 
farklı yaklaşımın, salt ‘hukuki’ bir yorumdan bahsedilemeyeceğini gösterir[58]�

Hermenötiği ‘anlama’ya dair felsefi bir uğraş olarak gören Gadamer, Hakikat 
ve Yöntem’de hukuka, daha doğrusu hukuk hermenötiğine uzun bir bölüm 
ayırır[59]� Betti’nin yaptığı kognitif, normatif ve yeniden üretici yorum ayırımını 
eleştiren Gadamer’e göre, normatif yoruma örnek olarak gösterilen teolojik 
yorum ile hukuki yorumda, kognitif olan ile normatif olanı birbirinden ayırmak 
mümkün değildir� Bu ayırım, sabit bir metin ile “somut yorum anında metne 
başvurularak ulaşılan anlam” yani uygulama arasındaki gerilimden kaynakla-
nır[60]� Anlam bilimlerini fen bilimlerden ayırmayı başarmış olan hermenötik, 
iş hukuka geldiğinde, onu anlam bilimlerinin kapsamında görmez� Hukuk 
hermenötiği, bilhassa hukukçu biliminsanının görevi olarak görülen hukuk 
hermenötiği, hukuk dogmatiğindeki boşlukları doldurur, onun anlamayla, 
yani hukuku anlamayla ilişkisi yoktur[61]� Ancak “normatif fonksiyon ile kognitif 
fonksiyonu birbirinden ayırmak açıkça birbirine ait olan şeyleri ayırmaktır”[62]�

ele alan az sayıda çalışma bulunmaktadır� Ör� bkz� Aydın Uğur, ‘Hermeneutik: Eski Bir 
Yorum Yönteminin Yeniden Gündeme Gelişi ve Hukuk Alanına Uygulanması’, Ankara 
Üniversitesi SBFD, C� 38, S� 1-4, 1983, ss� 181-195; Muharrem Kılıç, ‘Hukuksal Yorumun 
Filozofık-Yorumbilgisel Bağlamı’, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, C� 16, S� 1, 2001, ss� 63-78; Timothy O’Hagan, ‘Gadamer, 
Hermenötik ve Hukuk’, Çev�: Muharrem Kılıç, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S� 3, 2001, ss� 425-434; Cengiz Otacı, ‘Hermeneutik (Yorum Bilim) ve Ceza 
Kanunlarının Yorumu’, TBB Dergisi, S� 89, 2010, ss� 439-491 (Otacı’nın çalışmasının 
başlığında hermenötik kavramı yer almasına rağmen, yaklaşık elli sayfalık makalenin baş 
kısmındaki sadece beş sayfalık bölümde hermenötik incelemesi yapılmıştır� Buna rağmen 
hukuki yorum konusunda hermenötiğin önemine işaret etmesi önemlidir�)�

[58] Kelsen ile Gadamer’in yorum yaklaşımlarını Gadamer lehine bir tartışmayla ele alan bir 
çalışma için bkz� Lindahl, ‘Dialectic and Revolution…’�

[59] Hans-Georg Gadamer, Hakikat ve Yöntem –İkinci Cilt-, Çev�: Hüsamettin Arslan (İng�) 
ve İsmail Yavuzcan (Alm�), İstanbul: Paradigma, 2009, ss� 88-111�

[60] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 65�
[61] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 88�
[62] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 68�
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Aristoteles’in phronesis kavramında[63] hukukun düzeltilmesine, hakkaniyetin 
uygulanmasına dair hermenötik lehine bulduğu kanıtı genişleten Gadamer, 
hukuk ile tarihin sözde farklılığını tartışır� Hukukçu ile tarihçi, aynı metne ilk 
bakışta birbirinden farklı gözle bakar gibidirler� Esasında bir farklılık gerçekten 
de vardır:

“Hukukçu yasanın anlamını mevcut davadan hareketle ve bu dava adına anlar� 
Tersine hukuk tarihçisinin kendisinden yola çıkacağı hiçbir dava yoktur, fakat 
o yasanın anlamını, uygulamalarından yekpare bir seri inşa ederek belirlemeyi 
dener�”[64]

Bu yaklaşım, ki Betti kadar Savigny’de de vardır, hukukun/hukuk metinleri-
nin/hukuk kurallarının anlamının ilk başta belirgin olduğu varsayımına dayanır� 
Hâlbuki hukuka anlam vermek, her zaman tarihsel bir bakışı gerektirir� Ancak 
yargıç tarihsel bilgiyle de bağlı değildir, “şartlardaki değişmeleri dikkate alır ve 
böylece yasanın normatif fonksiyonunu yeniden tanımlar”� Buna karşın tarihçi de 
aynı işi yapar� Dünü, tarihsel olmayı anlamaya çalışan tarihçi, bunu yalıtık bir 
biçimde yapamaz, “hukuk metninin ilk anlamı ile şimdide yaşayan biri olarak 
otomatikman varsaydığı hukuki anlamını birbirinden ayırmak” durumundadır[65]� 
Tarihçi ile hukukçu arasında, konusuna yönelme, onu anlama ve yorumlama 
konusunda herhangi bir fark yoktur�

Sadece tarih değil teoloji de hukuktan farksızdır� Teoloji/teolojik hermenötik, 
“Kutsal Kitap’ın sözünün –ister inanalım ister inanmayalım- bize hitap ettiğini 
varsayar ve onu yalnızca onun kendisine hitap etmesine izin veren kişinin anla-
yabileceğini varsayar”[66]� Böylece teoloji, hukuk gibi bir uygulama haline gelir� 
Yorumlamanın ve anlamanın bu ortak doğası şu sonuca götürür Gadamer’i[67]:

“anlaşılması gereken anlam yalnızca yorumda somutlaşarak tam anlamıyla 
kavranabilir, fakat yorumlama aktivitesi bütünüyle kendisini metnin anlamına 
bağlı görür� Ne hukuk adamı ne de teolog uygulama faaliyetini metinden 
bağımsızlaşma olarak okuyabilir�”

[63] Aristoteles’in phronesis kavramı ile hermenötiğin ilişkisini konu alan yakın tarihli bir 
çalışma için bkz� Sezgin Seymen Çebi, ‘Aristoteles’te Phronesis Kavramı ve Modern 
Hukukta Muhakeme’, Hukuk Kuramı, C� 2, S� 6, Kasım-Aralık 2015, ss� 1-19 <http://
hukukkurami�net/media/file/phronesis�pdf> (E�T� 04�01�2016)� 

[64] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 89�
[65] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 91-2�
[66] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 99
[67] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 99
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Gadamer’in hermenötiği, bir metin hermenötiğidir, metinden bağımsızlaşmış 
bir hukuk, teoloji yahut tarih yorumu değil�

Klasik hukuk anlayışına rengini veren, işin doğrusu, varlığını hala devam 
ettiren anlayış, anlama ile uygulamayı birbirinden ayırır� Bu aynı zamanda 
özne-nesne ayrımına da karşılık gelir� Özne-nesne ayırımına dayanan bilgi 
yaklaşımı, nesneyi öznenin öznelliği olmaksızın bilinebilir hale getirme iddi-
asındadır� Sosyal bilimlere yahut anlam bilimlerine gelindiğinde, insan ve 
toplum, araştırmacı tarafından mekanik bir şekilde ‘açıklanabilir’� Halbuki 
Gadamer’e (elbette Dilthey’ın mirasıyla) göre asıl olan anlamadır� Metnin 
‘dışarıdan’ anlaşılması yoktur�

“[H]er okuma uygulamayı da içerir; öyle ki metni okuyan kişinin bizatihi kendisi 
de kavradığı anlamın içindedir� O anlamakta olduğu metne aittir� Okuduğu 
sırada metnin kendisine ifşa ettiği anlam hattı daima zorunlu olarak bir açık 
belirsizliği parçalar� O aslında gelecek kuşakların metinde okuduğu şeyi farklı 
şekilde anlayacaklarını kabul etmek zorunda kalır� Ve her okuyucu için geçerli 
olan şey tarihçi için de geçerlidir� Tarihçi tarihsel geleneğin bütünüyle ilgilenir; 
o eğer anlamak istiyorsa geleneğe şimdiki kendi varoluşuyla aracılık etmeli ve 
onu bu yolla geleceğe açmalıdır”[68]�

Yargıcın eylemlerinde gördüğümüz uygulamanın anlamaya bağlılığı, 
Gadamer’in hermenötik teorisi için bir model oluşturmuştur artık:

“Yargıç kendisini bir yasa metnine ilavelerde bulunmaya yetkili kişi olarak 
gördüğünde, tam da her anlamda gerçekleşen şeyi yapıyordur� Eğer tarihsel 
olarak etkin bilincin her hermenoytik aktivitede, hem filoloğun hem de tarihçinin 
aktivitesinde işbaşında olduğunu kabul edersek, hermenoytik disiplinler arasındaki 
eski birlik yeniden varlık kazanır.”[69]

Tekrarlamak pahasına belirtecek olursak: Gadamer’in hukuka bakışının, 
geleneksel hukuki yorum anlayışının dışında olduğuna şüphe yok� Ne var ki 
konumuz bu bakışı açıklamak veya değerlendirmek değil� Bu makalenin amaçları 
açısından Gadamer’in hukuka ele alışının önemi, hukuki yorumun doğasında 
gördüğü özelliğin esasında öncelikle tarih sonrasında ise yorumlanabilir her 
türlü olay için geçerli olduğunu söylemiş olmasıdır� Hukukta gerçekleştirilen 
yorum, doğası itibariyle, evrensel bir yorum anlayışının modelidir, demek, aynı 
zamanda, hukuka has bir yorumdan bahsedilemez demektir�

[68] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 110
[69] Gadamer, Hakikat ve Yöntem, s� 111�
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SONUÇ: YORUMUN HUKUK DIŞI BİR MESELE OLMASININ 
İMALARI

Makalede, yorumun hukuk dışı bir mesele olduğunu savundum� Bunu 
savunmak için seçtiğim yöntem, yorumun hukuki bir mesele olduğu iddiasına 
dair –muhtemel- gerekçeleri çürütmekti�

İlk olarak hukuk metinlerinin direktifler olarak anlaşılması gerektiği, bunun 
da onu kendisine has bir metin kıldığı iddiasını ele aldım� Bu iddiaya, metinler 
arasında ayırım yapmanın hiç de kolay olmadığını, edebiyat teorileri böyle bir 
çabaya girişmiş olsa da, ikna edici bir sonuç alınamadığını söyleyerek cevap 
verdim� Ayrıca hukuki muhakemenin merkezindeki hukukun kaynakları öğre-
tisinin hukuk metinlerini çok daha geniş bir şekilde tasavvur etmeyi zorunlu 
kıldığını söyledim�

Cevaplamaya çalıştığım ikinci iddia, hukuki yoruma ayrıksılığını veren şeyin, 
doğru bir sonuca ulaşmak zorunda oluşu olduğuydu� Bu iddiaya, doğruluk 
takıntısının sadece hukukta değil bütün yorum faaliyetlerinde söz konusu 
olduğunu söyleyerek cevap verdim� Yani yorumun doğruluğuyla ilgili düşün-
celerimiz, metnin doğasından kaynaklanmaz ve farklı türdeki metinlere göre 
farklılık göstermez� Bunun yanında ilginç bir şekilde retorik ve argümantasyon 
teorileri tek bir doğru yorum iddiasından ziyade, iknaya ve gerekçelendirmeye, 
makuliyete dayanırken, hukukun doğası itibariyle tek bir doğruya ev sahipliği 
yapamıyor olmasını örnek aldığını söyledim� Yani doğruluk meselesi metinlerin 
doğasından kaynaklanmadığı gibi, esasında hukuk açısından da mutlak bir 
doğruluk anlayışına sahip olmamız mümkün değildir�

Çürütmeye çalıştığım üçüncü iddia, hukukun özerk bir disiplin olarak 
kendi özgün metodolojisini yaratmış olduğu iddiasıydı� Bu iddianın birinci 
kısmı, hukuk kurallarının bizatihi kendisinin bir yorum yöntemini yahut 
anlayışını zorunlu kıldığıdır� İlkesel olarak bir metnin kendi yorumunu zorunlu 
kılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum� Buna ek olarak, Türkçe hukuk 
literatüründe bu yöndeki iki iddianın çok da tutarlı olmadığını dile getirmeye 
çalıştım� İkinci iddia ise, bizatihi hukukun özerkliği meselesiydi� Hukukun 
özerkliği her ne kadar on dokuzuncu yüzyılda ve yirminci yüzyılın büyük bir 
kısmında rağbet görmüş idiyse de, artık genel akım, hukuki muhakemenin 
biçiminin salt hukuki bir niteliğe sahip olmadığı, diğer muhakeme biçimlerini 
de kullandığı yönündedir� ‘Hukuk ve …’ çalışmaları, hukukun disiplinlerarası 
anlaşılabileceğini her geçen gün daha yüksek sesle dile getirmektedir�

Yorumun hukuki bir mesele olmadığı iddiasını desteklemek için birisi 
hukuk felsefecisi diğeri hermenötik teorisyeni iki isme başvurdum� Normativist 
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pozitivizm olarak bilinen hukuk felsefesi okulunun kurucusu kabul edilen 
Hans Kelsen’in, hukuk öğretisinde hukuki yoruma dair geliştirilmiş teorilerin 
ideolojik bir anlam taşıdığını iddia ettiğini gördük� Kelsen, belki de kendisinden 
beklenmeyecek ölçüde serbest bir yargıç portresi çizmiş oldu� Kelsen’e göre 
hukuki yorum teorileri, yargıcın sahip olduğu serbestinin farkına varmaması için 
üretilmişti� Hermenötik teorisyeni Gadamer ise, anlamanın metinden metine 
değişmediğini, teolojik, tarihsel ve hukuki yorum ve anlamanın doğasının bir 
olduğunu savunurken, hukuku kendisine model olarak aldı�

Sunmuş olduğum bu gerekçelerin, ‘hukuki’ bir yorumun olamayacağını, 
yorumun hukuk dışı bir mesele olduğunu yeterince kanıtladığını düşünüyorum� 
Giriş kısmında belirttiğim gibi, böyle bir olumsuzlamanın ardından okuyucu-
nun doğallıkla talep edeceği şey, alternatif bir yorum teorisi yahut anlayışının 
ne olacağıdır� Bu cevabı başka bir çalışmada vermeye çalışacağım� Ancak bu 
kısımda son olarak, yorumun hukuki bir mesele olmadığının kabul edilmesinin 
muhtemel sonuçlarına işaret edeceğim:

•	 Hukukçular yorumla ilgili yaklaşımlarını, hukukun özerk bir disiplin 
olduğu inancıyla yazılmış eserlerden beslenerek kazanırlar� Hukukun 
özerk bir disiplin olduğu iddiası açıkça dile getirilmese bile, yorum 
bahsini yazıya döken hukukçular, hukuki eserlerden başka eserlere, 
hukuktan başka disiplinlere bakmadan görüşlerini kaleme alırlar� Yoru-
mun hukuk dışı bir mesele olması, hukukçular için yorumla ilgili hukuk 
dışı kaynaklara ve disiplinlere eğilme yükümlülüğü getirir� Bir genel 
yorum teorisinin varlığı veya yokluğu sorununun dışında, hukukçu, her 
halükarda yöntemsel açıdan çok disiplinli/disiplinlerarası bir yaklaşım 
geliştirmek durumundadır�

•	 Yorumun hukuk dışı bir mesele olması, hukukçuların hâlihazırdaki 
yaklaşımının ‘yanlış’ olduğunu göstermez elbette� Geleneksel hukuk 
yaklaşımı, farkında olalım olmayalım, hukuk dışı kaynaklarda üretilmiş 
görüşlerden beslenegelmiştir� Ancak bağlamından ve köklerinden kopa-
rılmış, tarihsel süreçte çok daha sofistike hale gelmiş görüşler, ‘yanlış’ 
olmasa bile, ‘eksik’ ve ‘kusurlu’dur� Eğer büyülü bir söz gibi kullanılan 
‘hukuki gelişmişlik’ arzu edilen bir durum ise, bu gelişmenin, hem hukuk 
yaratma hem de uygulama sırasındaki yöntemsel araçlar olmaksızın 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığı kabul edilmek durumundadır� 
Yorum konusundaki ‘eksik’ ve ‘kusurlu’ araçlarla hukuken gelişmek 
mümkün değildir�

•	 Hukukçu biliminsanlarının hukuk öğretiminde kendilerine biçtikleri 
rol, mevzuatın değil hukukun yorumlanmasının öğretilmesidir� Oysa 
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mevcut hukuk öğretimi programları, sadece hukuki yoruma hasredil-
miş derslere değil, aynı zamanda çok disiplinli yöntem tartışmalarının 
yapılabileceği derslere de kapalıdır� Hukuki yorumun hukuk dışı bir 
mesele olduğunun kabulü, hukuk öğretimi programlarının ‘hukuk dışı’ 
derslere açılmasını gerektirecektir�

•	 Hukukçu biliminsanları hukuki yorum meselesini, sebebi anlaşılmaz 
bir şekilde, hukuk felsefesi ve sosyolojisi alanındaki meslektaşlarına 
bırakırlar� Hukuki yorumun hukuki bir mesele olmaması, zaten bir 
anlamı olmayan böyle bir görev dağılımının tümden ortadan kalkmasını 
gerektirecektir� Hukuk metinlerinin yorumlanması, bazı hukukçuların 
ele alıp geliştireceği yöntem ve araçlara bağlanamaz� Her hukukçu bu 
yöntem ve araçların peşine kişisel olarak düşmek durumundadır�
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ÖZ

Vergilendirme sürecinde vergi idaresince tesis edilen işlemlerin tebliği Vergi 
Usul Kanunu’nda (VUK) yer alan düzenlemelere göre yapılmaktadır� VUK’ta 
düzenlenen tebliğ usullerine, 23�7�2010 tarih ve 6009 sayılı Kanun’un 7’nci 
maddesiyle “elektronik ortamda tebliğ usulü” eklenmiştir� VUK’un 107/A 
maddesinde öngörülen bu tebliğ usulüne ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi 
Maliye Bakanlığı’na verilmiş, Bakanlık da bu hususları 456 Seri No’lu VUK 
Genel Tebliği ile düzenlemiştir� Bu çalışmanın amacı, VUK’un 107/A maddesi 
ile sözü edilen Genel Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin Anayasa’da öngörülen 
belli ilke ve kurallar bakımından incelenmesidir�

Anahtar Kelimeler: Tebliğ, elektronik tebliğ, vergi ödevi, yazılı bildirim usulü, 
vergilerin yasallığı ilkesi, adil yargılanma hakkı�

A NEW EXAMPLE OF TURKISH TAX LAW’S CHRONIC 
“AUTHORIZATION” PROBLEM IN LEGISLATING AND 

ADMINISTERING LAWS AND REGULATIONS: ELECTRONIC 
NOTIFICATION PROCEDURE REGULATIONS

ABSTRACT

Notification of administrative acts in the taxation process is carried out accord-
ing to the provisions of the Tax Procedural Code� With Article 7 of the law 
numbered 6009, dated 23�7�2010, “electronic notification procedure” has been 
added to the existing notification procedures regulated under the Code� This 
new procedure is included in Article 107/A of the Code, and with this new 
article, the Ministry of Finance has been authorized to determine the procedures 
and principles relating to the electronic notification procedure provided in the 
article� The Ministry has issued the Tax Procedures Code General Communiqué 
numbered 456 to regulate these matters� The aim of this study is to examine 
the provisions under Article 107/A and the General Communiqué numbered 
456 in terms of certain principles and rules of the Constitution� 

Keywords: Notification, electronic notification, tax liability, written notifica-
tion procedure, legality of tax, right to a fair trial�
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I. GİRİŞ

Bilindiği üzere vergilendirme sürecinde[1] bu sürecin tahsil aşamasının düzen-
lendiği Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’daki (AATUHK) 
yollama[2] da dikkate alındığında tebliğ, kural olarak Vergi Usul Kanunu 
(VUK)’ndaki düzenlemelere göre yapılmaktadır� Tebliğ, “yasallık denetiminin 
yapılabilmesi için kullanılacak dava açma süresinden başlayarak işlemin etkinliğini 
gösterme anının saptanmasına değin pek çok konuda önemli bir yeri ve işlevi olan 
bir işlemdir”[3]� Dolayısıyla vergilendirme sürecinde, vergi idaresinin tek yanlı 
iradesiyle tesis ettiği, pek çoğu da yükümlendirici nitelik taşıyan işlemlerin 
tebliği, muhatabın tesis edilen işlemden haberdar olması bakımından büyük 
bir öneme sahiptir� Nitekim kanun koyucu, vergi ödevlilerinin vergi idaresi 
karşısında korunmasını sağlamak amacıyla vergilendirme sürecindeki tebliğe 
ilişkin esas ve usulleri VUK’ta sıkı şekil kuralları öngörerek ayrıntılı bir biçimde 
düzenlemiştir[4]� VUK’ta öngörülen dört tebliğ usulüne 6009 sayılı Kanun’un 
7’nci maddesi ile elektronik ortamda tebliğ usulü eklenmiştir� Bu çalışma, 
VUK’a 107/A madde numarasıyla eklenen “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 
düzenleme ve anılan maddenin 3’üncü fıkrasında Maliye Bakanlığı’na verilen 
yetki çerçevesinde çıkarılan 456 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği’ni Anayasa’da 
öngörülen belli ilke ve kurallar[5] bakımından incelemeyi amaçlamaktadır[6]� 

[1] Vergilendirme sürecinde tesis edilen idari işlemlerin tümü vergilendirme işlemi olarak 
nitelendirilemeyeceğinden bu kavramın kullanılması tercih edilmiştir�

[2] AATUHK md�8�
[3] Zabunoğlu, Yahya, İdare Hukuku, C�1, Yetkin Yayınları, Ankara 2012, s� 305�
[4] Özay, vergilendirme sürecinde izlenen usul kadar işlemlerin iletiliş şeklinin de önemli 

olduğunu, idari işlemlerin yazılı olmasına ilişkin Anayasal ve yasal ilkelerle yetinmeyen 
VUK’un bu hususu da içeriğini gösteren bir biçimde düzenlediğini ifade etmektedir� 
Yazara göre “Türk hukukunda Tebligat Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu gibi yasal 
düzenlemeler yazılı bildirime ilişkin genel düzenlemeleri içerdiği halde vergilendirme sürecinin 
bireylerin temel hak ve özgürlükleri ile yakın ilişkisini gören yasa koyucu bu konuyu da özel 
olarak bu kanunda (VUK) yeniden anma ve düzenlemeyi uygun görmüştür”� Özay, İl Han, 
Günışığında Yönetim, Filiz Kitabevi, İstanbul 2004, s� 643�

[5] Elektronik tebligata ilişkin düzenlemelerin Anayasa’nın özel hayatın gizliliği ve korunmasına 
ilişkin hükümleri açısından incelenmesi ayrı bir çalışmanın konusunu oluşturabilecek 
nitelikte olup, kişisel verilerin korunması ve vergi mahremiyeti ile birlikte ele alınması 
gerektiğinden bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur� Bununla birlikte, elektronik 
ortamda tebliğ usulü konusunda Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin vergi ödevlilerinin 
sahip olduğu söz konusu anayasal haklar bakımından da ciddi sorunları beraberinde 
getireceğine işaret etmek isteriz� 

[6] AATUHK’un 77’nci maddesinde menkul malların; 79’uncu maddesinde üçüncü 
şahıslardaki menkul mallar, alacak ve hakların; 88’inci maddesinde gayrimenkul mallar 
ve gemilerin haczine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır� Bu üç maddede de elektronik 
ortamda tebliğ usulüne ilişkin “Tahsil dairelerince düzenlenen haciz bildirileri, alacaklı tahsil 
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II. VERGİ USUL HUKUKU[7] AÇISINDAN TEBLİĞ KAVRAMI 

Vergi Usul Kanunu’nun 21’inci maddesinde tebliğ, “vergilendirmeyi ilgilen-
diren ve hüküm ifade eden hususların yetkili makamlar tarafından mükellefe veya 
ceza sorumlusuna yazı ile bildirilmesidir” biçiminde tanımlanmakta, Kanun’un 
93’üncü maddesi uyarınca da “vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden 
bilumum vesikalar ve yazılar” tebliğin konusunu oluşturmaktadır[8]� Doktrinde, 
tebliğin, yazılı bir bildirim olmanın yanı sıra, bu bildirimin yapıldığının kanunda 
öngörülen şekilde belgelendirilmesi işlemi olduğu ifade edilmektedir[9]� Nite-
kim VUK’ta tebliğ evrakının teslimi ve bu teslimin belgelendirilmesi hususu 
ayrıca düzenlenmiş, adresleri bilinmeyenler bakımından veya posta ile tebliğ 
yapılmasına imkân bulunmayan durumlarda uygulanacak ilanen tebliğ usulüne 
ilişkin kapsamlı düzenlemelere yer verilmiştir� VUK’un 93’üncü maddesinde 
posta yoluyla tebliğin ilmuhaberli taahhütlü olarak yapılacağının hüküm altına 
alınmasının altında yatan neden de vergilendirmeyi ilgilendiren hususlarda 
yazılı bildirim yoluyla muhatapların tesis edilen işlemden haberdar edilmesi 
ve bilgilendirilmesinin garanti altına alınması ile tebliğin yapıldığı hususunun 
belgeye bağlanması olsa gerektir� 

VUK’un 21 ve 93’üncü maddelerinde yer alan “hüküm ifade etme” unsuru, 
tebliğin muhatabı üzerinde yalnızca doğrudan hukuki sonuç doğuran[10], bir 
başka ifadeyle kesin ve yürütülmesi gerekli işlemleri değil, bu nitelikte olmayan 

dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, posta yerine elektronik ortamda tebliğ 
edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak 
tebliğe ve cevapların elektronik ortamda verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye 
Maliye Bakanlığı yetkilidir” biçiminde ortak bir hüküm yer almaktadır� Çalışma, VUK’ta 
ve 456 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nde yer alan düzenlemelerle sınırlandırıldığından, 
bu hüküm ayrıca incelenmeyecek olmakla birlikte, Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin 
kapsamı konusunda VUK’ta yer alan düzenlemeye ilişkin tespitlerin AATUHK bakımından 
da geçerli olduğunu düşündüğümüzü ifade etmek isteriz� 

[7] Vergi yargısında tebliğ, Tebligat Kanunu hükümleri uyarınca gerçekleştirildiğinden 
ve çalışma vergilendirme sürecindeki tebliğ usullerinden birinin incelenmesine 
özgülendiğinden vergi usul hukuku kavramının kullanılması tercih edilmiştir�

[8] Vergi hukuku açısından tebligatın hukuki niteliği hakkında bkz� Şenyüz, Doğan, Vergi 
Usul Hukukunda Tebligat, 2� Baskı, Yaklaşım Yayınları, Bursa 1997, s� 29 – 31�

[9] Muşul, Timuçin, Tebligat Hukuku, 5� Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara 2013, s� 41; 
Deliduman, Seyithan, Tebligat Hukuku Bilgisi, 5� Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2014, 
s� 23� Yılmaz/Çağlar da tebliği “hukuksal bir işlemin ilgili kimsenin bilgisine sunulması 
için yetkili makamın yasa ve yöntemine uygun bir biçimde yazı ile veya ilân yoluyla yaptığı 
belgeleme işlemi” olarak tanımlamaktadır� Yılmaz, Ejder / Çağlar, Tacar, Tebligat Hukuku, 
3� Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 1999, s� 37�

[10] Kaneti, vergi hukukunda tebliği “yükümlü, sorumlu ya da ilgili hakkında hukuksal sonuç 
yaratacak vergilendirme ile ilgili belge ve yazıların bu kimselere VUK. 93 v.d.’da belirlenen 
esaslara uygun olarak iletilmesi” biçiminde ifade etmekte, dolayısıyla vergilendirme ile ilgili 
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işlemleri de kapsamaktadır[11]� Nitekim vergi idaresi vergi/ceza ihbarnamesi, 
ödeme emri gibi icrai işlemlerin yanı sıra yalnızca bilgilendirme amacıyla 
düzenlediği belgeleri de muhatabına VUK hükümleri çerçevesinde tebliğ 
etmektedir[12]� Çalışma, vergilendirme sürecinde uygulanacak tebliğ usullerin-
den biri olarak öngörülen elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin düzenle-
melerin incelenmesine hasredilmiş olmakla birlikte, vergilendirme sürecinde 
gerçekleştirilecek tebliğin usulüne uygun yapılıp yapılmamasının hak arama 
özgürlüğünün kullanılması başta olmak üzere yasal idare ve hukuki güvenlik 
ilkelerine uygunluk gibi idarenin hukukla bağlılığının ölçülmesi noktasında 
pek çok açıdan önem taşıdığına da işaret edilmelidir� 

III. ANAYASAL İLKE ve KURALLAR KARŞISINDA ELEKTRONİK 
TEBLİĞ USULÜ

Vergi Usul Kanunu’na 23�7�2010 tarih ve 6009 sayılı Kanunun 7’nci mad-
desi ile eklenen “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 107/A madde numaralı 
düzenlemeyle Kanun’da öngörülen tebliğ usullerine bir yenisi ilave edilmiştir� Söz 
konusu düzenlemenin 1’inci fıkrasında VUK hükümlerine göre tebligat yapıla-
cak olanlara Kanun’un 93’üncü maddesinde sayılan usullere bağlı kalınmaksızın, 
tebliğe elverişli bir adres vasıtasıyla elektronik ortamda tebliğ yapılabileceği; 
2’nci fıkrasında ise Maliye Bakanlığı’nın elektronik ortamda yapılacak tebliğle 
ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, 
tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine 
elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik ortamda tebliğe ilişkin 
diğer usul ve esasları belirlemeye yetkili olduğu hükme bağlanmıştır� VUK’un 
107/A maddesine 7�4�2015 tarih ve 6637 sayılı Kanunun 5’inci maddesi ile 
bir fıkra eklenerek elektronik ortamda yapılan tebligatın muhatabın elektro-
nik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağı 
öngörülmüştür� Maliye Bakanlığı 456 Sıra No’lu VUK Genel Tebliği[13] ile 

olmakla birlikte hukuksal sonuç doğurmayan işlemleri bu kapsamda değerlendirmemektedir� 
Kaneti, Selim, Vergi Hukuku, 2� Bası, Filiz Kitabevi, İstanbul, 1989, s� 130� 

[11] Şenyüz, VUK’un 93’üncü maddesi kapsamı dışında kalan dolayısıyla vergilendirme ile 
ilgisi bulunsa bile hüküm doğurmayan belgeleri tebliğ edilmesi zorunlu olmayan belgeler 
arasında saymaktadır� Şenyüz, Doğan, Vergi Usul Hukukunda Tebligat, s� 39� Yukarıda 
yer alan kapsama ilişkin belirlemenin “zorunluluk” unsuru yönünden değil, vergilendirme 
ile ilgili olup vergi idaresince tebliğ edilecek belgenin tabi olacağı hukuki rejim dikkate 
alınarak yapıldığını ifade etmek isteriz�

[12] Çalışmada elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin düzenlemeler vergilendirme sürecinde 
dava konusu edilebilecek işlemler bakımından ele alınacak ve Anayasa hükümleri açısından 
yalnızca bu işlemler üzerinde durulacaktır�

[13] 27�08�2015 tarih ve 29458 sayılı RG�
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elektronik ortamda tebliğe ilişkin usul ve esasları belirlemiş ve elektronik tebligat 
uygulamasına 01�01�2016 tarihi itibariyle başlanılacağını, Genel Tebliğ uyarınca 
bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01�10�2015 tarihinden itibaren elekt-
ronik ortamda tebligat yapılabileceğini düzenlemiş ancak 467 Sıra No’lu VUK 
Genel Tebliği[14] ile gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin elektronik tebligat 
talep bildirimlerini yapmaları gereken süreyi 01�04�2016 olarak değiştirmiş ve 
elektronik tebligat uygulamasına başlanılacak tarihi de bu değişikliğe paralel 
bir biçimde yeniden belirlemiştir�

Elektronik ortamda tebliğ usulü, VUK’ta öngörülen diğer tebliğ usullerinin 
aksine Kanun’da ayrıntılı biçimde düzenlenmemiş, Kanun’un 107/A madde-
sinde Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye istinaden bu usulün içerik ve kapsamı 
Genel Tebliğ ile belirlenmiştir� Bu noktada ilgili yasal düzenlemenin, elektronik 
ortamda tebliği diğer tebliğ usullerinin yanı sıra uygulanacak “ek” bir tebliğ usulü 
ya da ilanen tebliğde olduğu üzere ikinci aşamada başvurulabilecek tamamlayıcı 
bir usul olarak değil, başlı başına ayrı bir tebliğ usulü olarak öngördüğünün de 
vurgulanarak belirtilmesi gerekmektedir� Nitekim bu husus, söz konusu Kanun 
hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten uzunca bir zaman sonra Maliye Bakanlığı 
tarafından çıkarılan 456 Seri No’lu Genel Tebliğ’den de net bir biçimde sapta-
nabilmektedir� Anılan kanun hükmü bakımından inceleme konusu yapılacak 
ikinci husus, Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin kapsamıdır� Aşağıda ayrıntılı 
olarak ele alınacağı üzere Maliye Bakanlığı’na Kanun’la verilen yetki elektronik 
ortamda tebliğe ilişkin usul ve esasları belirlemekle sınırlı olmayıp, Bakanlığın 
tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine 
elektronik ortamda tebliğ yapılacakları belirlemeye yetkili olduğu da Kanun’da 
düzenlenmektedir�

1. Yazılı Bildirim Usulü Açısından

Anayasa’nın “Yargı Yolu” başlıklı 125’inci maddesinin 3’üncü fıkrası idari 
işlemlere karşı açılacak davalarda sürenin, yazılı bildirim[15] tarihinden başlaya-

[14] Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel 
Tebliğ (Sıra No:467), 29�12�2015 tarih ve 29577 sayılı RG�

[15] Zabunoğlu’na göre, “1982 Anayasasında “tebliğ” yerine “yazılı bildirim” tamlaması (terimi) 
kullanılmıştır. (Anayasa m.125/3). 2577 sayılı İYUK’un 7/2-a maddesinde de yine “yazılı 
bildirim” terimi yer almaktadır. Gerek Anayasa’da ve gerekse İYUK’ta yer alan “yazılı 
bildirim” terimleri, “tebliğ”den başka bir şey değildir. Anayasa koyucunun tebliğ yerine “yazılı 
bildirimi” yeğlediği, yasa koyucunun da Anayasadaki terime bağlı kalmak düşüncesi ile, 2577 
sayılı yasada aynı terimi kullandığı anlaşılmaktadır. Yasa koyucunun “yazılı bildirim” yerine 
“tebliğ” terimini kullandığını gösteren pek çok yasal düzenleme örneği bulunmaktadır. Bu 
nedenlerle, (Kemal) Gözler’in “tebliğ” yerine sadece “bildirim” denebileceği, yazılı olan şeyin 
maddi ameliye değil, bu ameliyeye konu olan işlem idari işlem olduğu yolundaki eleştirisine 
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cağını öngörmektedir[16]� Bu düzenlemeyle idari işlemler bakımından yazılılık 
ilkesinin dolaylı biçimde de olsa kabul edildiği ifade edilmektedir[17]� İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) dava açma süresinin 7’nci maddenin 
2(a) bendinde idari uyuşmazlıklar bakımından Anayasa’da yer alan düzenlemeye 
koşut bir biçimde yazılı bildirimin yapıldığı, 2(b) bendinde ise vergi, resim ve 
harçlar ile benzeri mali yükümler ve bunların zam ve cezalarından doğan uyuş-
mazlıklar bakımından tebliğ yapılan hallerde veya tebliğ yerine geçen işlemlerde 
tebliğin yapıldığı tarihi izleyen günden başlayacağı hüküm altına alınmaktadır� 
Anayasa’da ve İYUK’ta yer alan düzenlemeler çerçevesinde “tebliğ”, idari işlem-
lerin ilgilileri hakkında hangi andan itibaren hüküm ve sonuç doğuracağının 
saptanması bakımından önem taşımaktadır[18]� Gerek idari uyuşmazlıklar gerekse 
vergi uyuşmazlıklarında bildirimin yazılı, biçim ve yöntem koşullarına uygun 
ve tam olarak yapılması yeterli olmayıp, belgelendirilmesi gerekir ve bu noktada 
yazılı bildirim tarihinin saptanmasında ispat yükü de idareye düşmektedir[19]� 
VUK’ta düzenlenen elektronik ortamda tebliğ usulü bakımından sorgulanması 
gereken ilk husus bu usulün “yazılı” bir bildirim usulü olup olmadığıdır� Daha 
önce de ifade edildiği üzere tebliğ işlemi ile amaçlanan hakkında hüküm ifade 

katılma olanağı yoktur. Kaldı ki, “tebliğ”in de bir işlem olduğu, bir imza karşılığında ya 
da tutanakla (tebellüğden imtina edilmiş ise buna dair bir tutanağın tanzimi suretiyle) 
idari işlemin iletildiği, örneğinin verildiği, bunun da belgelendirme işlemi olduğu açıktır; 
bu belgelendirmenin, bir idari işlem olup olmadığı ise tartışılabilir; ancak türü ne olursa 
olsun, hukuki bir işlem olduğu açıktır.” Zabunoğlu, a.g.e., s� 393 – 394� Gözler’in konu 
hakkındaki görüşü için bkz� Gözler, Kemal, İdare Hukuku, C�I, 2� Baskı, Ekin Basım 
Yayın Dağıtım, Bursa 2009, s� 1050, dn� 20�

[16] Erkut, ancak yazılı işlemlerin dava konusu edilebileceği izlenimi yaratmaktaysa da, bu 
hükmün asıl amacının sadece idari işlemlerde yazılılık kuralını vurgulamak olduğunu 
ifade etmektedir� Erkut, Celal, İptal Davasının Konusunu Oluşturması Bakımından 
İdari İşlemin Kimliği, Danıştay Yayınları, No:51, Ankara 2015, s� 37�

[17] Tan, Turgut, İdare Hukuku, 3� Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2014, s� 253; Gözler, 
a.g.e., 830�

[18] Tebliğ, idari işlemlerin tamamlanma ve yürürlüğe girme anlarının saptanması bakımından 
önem taşımakta, doktrinde, idarenin yararlandırıcı ve yükümlendirici işlemlerinin 
tamamlanma ve yürürlüğe girme anları bakımından farklı görüşler bulunmaktadır� 
Vergilendirme sürecinde tesis edilen işlemlerin pek çoğu yükümlendirici nitelikte olup, 
bazı yazarlar yükümlendirici işlemlerin imzalanmakla tamamlandığı ve yürürlüğe girdiğini 
kabul etmekte, bazılarıysa bu nitelikteki işlemlerin ancak tebliğ edilmekle tamamlandığı 
ve yürürlüğe girdiği görüşünü benimsemektedirler� Bu konuda farklı görüşler için bkz� 
Onar, Sıddık Sami, İdare Hukukunun Umumi Esasları, III�C�, 3� Bası, İsmail Akgün 
Matbaası, İstanbul, s� 1963; Duran, Lütfi, İdare Hukuku Ders Notları, Fakülteler 
Matbaası, İstanbul 1982, s� 411 – 412; Kanlıgöz, Cihan, “İdari İşlemlerde Yazılı Bildirim”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S�1-4, C�40, s� 174 – 176; Gözler, a�g�e�, 
s� 1049 – 1052; Gözübüyük, Şeref / Tan, Turgut, İdare Hukuku C.1. Genel Esaslar, 7� 
Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2010, s� 495 – 501; Zabunoğlu, a.g.e., s� 393 – 395�

[19] Tan, a.g.e., s� 1026�
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eden hususların muhatabına ulaştırılması, böylelikle muhatabın, hakkında tesis 
edilen idari işlemin içeriğine dair bilgilendirilmesi ve bu durumun belgelendi-
rilmesidir� Bu çerçevede tebliğin “teslim”, “bilgilendirme” ve “belgelendirme” 
olmak üzere üç fonksiyonu bulunmaktadır[20]� VUK’ta öngörülen elektronik 
ortamda tebliğ usulünün, bu fonksiyonları bünyesinde barındırıp barındırmadığı 
hususu da yukarıda açıklandığı üzere 456 Seri No’lu Genel Tebliğ’de yer alan 
düzenlemelerin incelenmesiyle saptanabilecektir� 

Söz konusu Genel Tebliğ’de Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde 
bulunan mükelleflere vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek 
internet vergi dairesi kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarfın verileceği; 
bu tebligat adresine yukarıda sözü edilen kod, parola ve şifre ile erişileceği; VUK 
hükümlerine göre tebliği gereken evrakın elektronik imzayla imzalanarak vergi 
dairesi adına Başkanlık tarafından tebliğ yapılacak muhatabın elektronik tebligat 
adresine iletileceği; olay kayıtlarının işlem zaman bilgisi eklenerek erişilebilir 
şekilde arşivlerde otuz yıl saklanacağı ve talep halinde elektronik tebligata ilişkin 
delil kayıtlarının ilgilisine veya yetkili mercilere sunulması öngörülmektedir�

“Teslim” fonksiyonu açısından bakıldığında, tebliği gereken evrakın elekt-
ronik tebligat adresi edinme zorunluluğu getirilen mükelleflerin vergi idaresi  
tarafından kendilerine verilecek şifre ile ulaşacakları bir elektronik tebligat adre-
sine iletilmesinin bir teslim sayılıp sayılamayacağı tartışılabilir� Genel Tebliğ’in 
“Tanımlar” başlıklı 3’üncü bölümünde Elektronik Tebligat Sistemi “(b)ilişim 
sistemleri vasıtasıyla muhatabın elektronik tebligat adresine iletilmek üzere, tebliğ 
evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı 
sistem”; İşlem Zaman Bilgisi “(b)ir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gön-
derildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zaman bilgisi” olarak tanımlanmaktaysa da, 
VUK hükümlerine göre tebliği gereken evrakın muhatabına teslim edildiğinin 
nasıl saptanacağına ve muhatabın bilgilendirilmesinin ne şekilde sağlanacağına 
ilişkin bir açıklık bulunmamaktadır[21]� Bu saptama, VUK’un 107/A maddesi-
nin 2’nci fıkrasında öngörülen ve Genel Tebliğ’de aynen tekrarlanan elektronik 
imzalı tebliğ evrakının muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi 
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin düzenlemeyle bir-
likte değerlendirildiğinde kanun koyucunun ve idarenin “teslim” fonksiyonunu 
“iletme” veya “ulaştırma” ile sınırlandırdığı söylenebilir� Doktrinde, elektronik 
tebligatın muhatabın e-posta adresine ulaşmasını takip eden beşinci günün 

[20] Tüzüner, Özlem, “Elektronik Tebligatın Kalitatif Yöntemle İncelenmesi”, Ankara Barosu 
Dergisi, S�2011/4, s�142�

[21] E-tebligatta teslim fonksiyonunun kesin ve eksiksiz bir şekilde yerine getirilmiş olacağı 
yönünde görüş için bkz� Kaya, Fatih, “E-Tebligat ve Hukuki Güvenlik İlkesi”, Vergi 
Sorunları Dergisi, S�329, Şubat 2016, s� 27 – 28�
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sonunda yapılmış sayılmasının muhataba uzun bir bilgilenme zamanı tanıdığı 
ifade edilmekteyse[22] de, Genel Tebliğ uyarınca elektronik tebligat adresi alma-
nın büyük bir mükellef grubu bakımından zorunlu tutulduğu ve tüzel kişilerde 
ticaret kaydının silindiği, gerçek kişilerdeyse ilgilinin ölüm veya gaipliğinin idare 
tarafından tespit edildiği veya ölümün mirasçılar tarafından idareye bildiril-
diği haller dışında elektronik tebligat sisteminden çıkışın mümkün olmadığı, 
elektronik tebligat hizmetinin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin herhangi 
bir düzenlemenin de yer almadığı bir tebliğ usulünde özellikle “bilgilendirme” 
fonksiyonunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği şüphelidir� 

Genel Tebliğ’de, elektronik ortamda tebliğin belgelendirilmesi açısından 
tebliği gereken işlemlere ilişkin kayıtların ne şekilde tutulacağı ve saklanacağına 
ilişkin düzenlemeler açık(sarih) olup, bu süreçteki tüm bilişim sistemi işlemleri-
nin belgelendirileceği hüküm altına alınmıştır� Yukarıda ifade edilen çekincelere 
rağmen, elektronik ortamda tebliğ usulünün yazılı bir bildirim usulü olmadığını 
iddia etmek oldukça güçtür� Tebliği gerekli bir işlemin somut olayın koşullarına 
göre VUK’ta öngörülen tebliğ usulleri çerçevesinde fiziki ortamda bildirilmek 
yerine elektronik ortamda muhatabına bildirilmesi, bildirim usulünün yazılı 
olmadığı sonucuna ulaşılması için yeterli bir ölçüt olmasa gerektir[23]� Bu nedenle 
Genel Tebliğ’de yer alan düzenlemeler muhatabının tebliğin içeriğinden haberdar 
olması noktasında öngörülebilir olmamakla birlikte[24], niteliği itibariyle VUK 

[22] Tüzüner, Özlem, a.g.m., s�152 – 153� Yazar, bu saptamayı Tebligat Kanunu ve Elektronik 
Tebligat Yönetmeliği Taslağı’nda yer alan aynı nitelikteki hüküm bakımından yapmaktadır� 

[23] Gözler’e göre “(…)idari işlem, şekil olarak yetkili makamın imzasını taşıyan bir metindir(…) 
Metin, idarenin iradesinin yazılı olarak açıklandığı belgeye denir. Metin, kağıt üzerinde yazılı 
olmalıdır. Yazı, kalemle, daktiloyla, bilgisayar yazıcısıyla yazılmış olabilir veya matbaada 
basılmış olabilir. Ancak hangi teknik ile yazılmış veya basılmış olursa olsun kağıt üzerinde 
olmalıdır(…) kağıt üzerinde bir nüshası bulunmayan sadece bilgisayar ortamında mevcut bir 
işlem yazılılık şartını yerine getirmiş olmaz. Keza idare işlemlerini e-mail yoluyla tebliğ edemez. 
Bu şekilde ilgililere duyurulma ‘yazılı bildirim’ niteliğinde değildir.”, Gözler, a.g.e., s� 830� 
Gözler’in, yazılı bildirim ve e-posta yoluyla tebliğ konusundaki tespitleri, Tebligat Kanunu 
ve VUK’a elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin düzenlemelerin ilave edilmesinden 
önceki bir tarihe dayanmaktaysa da, idari işlemlerde yazılılık kuralının yazılı bildirimi de 
kapsayan daha geniş bir kavram olduğunu, idarenin tesis ettiği bir işlemin yazılılık şartını 
karşılaması için mutlak surette kağıt üzerinde yazılı olması gerekmediğini düşündüğümüzü 
belirtmek isteriz� 

[24] 456 Seri No’lu Genel Tebliğ uyarınca vergi idaresi “Elektronik Tebligat Talep Bildirimi”nde 
bulunan mükelleflerden, bu bildirim formlarının sonunda yer alan “Bilgilendirme 
Tercihleri” başlığı altında elektronik ortamda tebligat gönderildiğini haber vermek üzere 
farklı bir e-posta adresi ve cep telefonu numarası bildirmelerini istemektedir� Yapılan 
açıklamaya göre “cep telefonu ve mail adreslerine gönderilecek olan bilgilendirme mesajları 
konusuna göre farklılık arz etmekte olup, cep telefonuna ‘aktivasyonun gerçekleştiği’ ve 
‘tebligat gönderildiği’ konusunda bilgilendirme SMS gönderilmekte, mail adreslerine ise 
‘okunmamış tebligat’ bilgisi gönderilmektedir.”, http://www�gib�gov�tr/e-Tebligat/sorular, 
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hükümleri uyarınca gerekli hususları bünyesinde barındıran tebliği gerekli bir 
işlemin posta yoluyla tebliği ile elektronik ortamda tebliği arasında yazılılık 
unsuru bakımından sadece muhatabı haberdar etmede kullanılan aracın değiş-
mesi[25] yönünden bir fark bulunduğu düşünülmektedir�

2. Vergilerin Kanuniliği İlkesi Açısından

Elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin düzenlemeler Anayasa’nın 73’üncü 
maddesinde öngörülen vergilerin kanuniliği ilkesi açısından da irdelenmeye 
muhtaçtır� Bu bağlamda özellikle VUK’un 107/A maddesinin 3’üncü fıkrası 
uyarınca Maliye Bakanlığı’na verilen düzenleme yetkisinin tartışılması kaçı-
nılmazdır� Anılan maddede elektronik ortamda tebliğ usulü öngörülmekle 
birlikte, VUK’ta düzenlenen diğer tebliğ usulleri ile karşılaştırıldığında onlardan 
farklı olarak, elektronik ortamda tebliğe ilişkin bütün usul ve esasları belirleme 
yetkisinin Maliye Bakanlığı’na verildiği görülmektedir[26]� 

Bilindiği üzere genel tebliğler, vergi hukuku bakımından tali kaynak niteli-
ğindedirler ve kural olarak vergi kanunlarındaki düzenlemeleri “açıklayıcı” bir 
mahiyete sahiptirler[27]� Bu açıdan, elektronik ortamda tebliğ usulünün VUK’ta 

(E�T�01�05�2016)� Bu uygulama muhatabın tebliğin içeriği hakkında değil, kendisine 
elektronik ortamda tebligat yapıldığı konusunda bilgilendirilmesini sağlamaktadır� 

[25] Dalkılıç, Elvin Evrim, “Elektronik Tebligatın İdari İşlemler Bakımından Değerlendirilmesi”, 
Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, S�4(1) 2014, s� 112�

[26] Yaltı, e-belge ve e-imzanın hukukileştirilmesi sürecine ilişkin analizinde VUK mükerrer md� 
257/3’te yer alan düzenlemenin e-belge ve e-imzanın vergi hukuku bakımından hukuki 
sonuç doğuracak biçimde kabul edilebilmesi için Maliye Bakanlığı’nı yetkili kıldığına, 
bu yetkinin sistem açısından değerlendirmeye tabi tutulması ve hukuken yerindeliğinin 
tartışılması gerektiğine işaret ettikten sonra, “elektronik ortamın getirdiği sistemin hukuk 
düzenine katılması idari düzenlemelerle değil, yasa ile gerçekleştirilmek durumundadır. E-imza 
ve bu ortamda yaratılan belgeye hukukilik tanınması meselesi, sadece vergi hukukunun değil 
bütün hukuk düzeninin sorunudur. Dolayısıyla bir sistem sorunudur ve haklar, borçlar, hukuki 
işlemlerin geçerliliği ve ispat konularını kapsayan bir konuyu düzenleme altına almak anayasal 
açıdan yasama yetkisinin kapsamına girer. Vergi hukuku bakımından verginin yasallığı ilkesi 
de bunu ayrıca zorunlu kılar, çünkü söz konusu ilke sadece maddi anlamda vergi yükümünü 
değil, şekli yükümlülükleri de kapsar.” biçiminde tespitlere yer vermektedir� Yaltı, Billur, 
“E-imza ve E-belge:Kağıtsız ve Mürekkepsiz Dünyada Hukuk- II”, Vergi Sorunları Dergisi, 
S�152, Mayıs 2001, s� 163� Yazarın e-imza ve e-belgenin vergi hukuku bakımından 
değerlendirilmesi noktasında yaptığı tespitlerin, günümüzde elektronik ortamda tebliğ 
usulü açısından geçerli olduğunu düşünmekteyiz� Nitekim Tebligat Kanunu ve VUK’a 
eklenen elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin düzenlemeler ile bu tebliğ usulünün 
hukukileştirilmesi ancak içeriğinin belirlenmesinin neredeyse tamamen idarenin düzenleme 
alanına terk edilmesi doktrinde de eleştirilmektedir� 

[27] Öncel, Muallâ / Kumrulu, Ahmet / Çağan, Nami, Vergi Hukuku, 24� Bası, Turhan 
Kitabevi, Ankara 2015, s� 16�
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ismen ve şeklen düzenlenmiş olması ancak bu usulün içerik ve kapsamının 
belirlenmesinin münhasıran Maliye Bakanlığı’na bırakılmasının vergilerin 
kanuniliği ilkesi ile bağdaşıp bağdaşmayacağının sorgulanması gerekir� 

Vergi ödevi, maddi ve şekli ödevleri içeren bir ödevler bütünüdür ve vergi-
lendirme sürecinde maddi ödevin hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi 
ancak öngörülen şekli ödevlerin gereklerinin yerine getirilmesi halinde müm-
kündür� Vergilendirme yetkisinin kullanımının özünde temel hak ve hürriyetlere 
müdahale niteliği taşıdığı göz önüne alındığında, bu alanda yalnızca maddi 
ödevlerin değil şekli ödevlerin de kanunla düzenlenmesi zorunluluk arz eder� 
Dolayısıyla vergilerin kanuniliği ilkesi yalnızca verginin temel unsurlarının[28] 
kanunla belirlenmesiyle sınırlı bir ilke olmayıp[29], vergiyi doğuran olayın 
gerçekleştiği andan tahsiline kadar olan süreçte mükelleflerin/sorumluların 
yerine getirmekle yükümlü olduğu şekli ödevlerin de kanunla düzenlenme-
sini gerektirir[30]� “Aksi takdirde kurucu temel ögelerin hiçbir anlam ve etkinliği 
kalmayabilecektir”[31]� Türkiye’de idari usulden farklı olarak, vergilendirme 
sürecine ilişkin usul kurallarının ayrıntılı bir biçimde kanunla düzenlenmesinin 
altında yatan temel neden de budur[32]�

[28] Başaran Yavaşlar’a göre vergilendirme alanında “temel hak ve hürriyetlere kuvvetli bir koruma 
sağlayabilmek için, vergilendirmeye ilişkin ‘temel unsurların çerçevesinin geniş tutulması’, 
‘AY md. 73, f.4 ve md. 167, f.2’deki istisnanın dar yorumlanması’ ve böylece ‘müdahalenin 
kanunla yapılması emrinin sert şekilde uygulanması’ şarttır.” Başaran Yavaşlar, Funda, 
“Vergilendirme Yoluyla Temel Hak ve Özgürlüklere Müdahalede Sınır”, Kamu Hukuku, 
Özel Hukuk ve Ceza Hukuku Alanlarında Kamunun Önderliği ve Bireysel Özerklik 
Sempozyumu, Ed� Ulusan, İlhan / Öztürk, Bahri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2009, s� 158� 
Tespitin sonucuna katılmakla birlikte, bireyin temel hak ve özgürlüklerinin vergilendirme 
alanında korunmasının verginin temel unsurlarının çerçevesinin genişletilmesi yoluyla 
değil, yükümlendirici nitelikteki şekil ve usul hükümlerinin de kanunilik ilkesi kapsamında 
değerlendirilmesiyle sağlanabileceğini düşünmekteyiz� 

[29] Kumrulu, vergilerin kanuniliği ilkesinin yalnızca verginin temel unsurlarının kanunla 
belirlenmesini değil, bu hususun yanısıra kanunla saptanan bu unsurlara göre verginin 
tarh ve tahsilinin kanunlara uygun olarak yapılmasını, yürütülmesini de kapsadığını ve 
bu bağlamda vergilerin kanuniliği ilkesinin ‘vergilerin kanunlara uygun ve doğru olarak 
alınmasını’ da içerdiğini ifade etmektedir� Kumrulu, Ahmet, “Vergi Hukukunun Bir Kısım 
Anayasal Temelleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C�36, S�1-4, s� 150 
– 151� Aynı yönde bkz� Aliefendioğlu, Yılmaz, “Türk Anayasası Açısından Vergilemenin 
Sınırları”, Danıştay Dergisi (Atatürk’ün Doğumunun 100.Yılı Özel Sayısı), Ankara, 
1981, s� 81– 82�

[30] Çağan, Nami, Vergilendirme Yetkisi, Kazancı Hukuk Yayınları, İstanbul 1982, s� 100 – 
101; Güneş, Gülsen, Verginin Yasallığı İlkesi, 2� Baskı, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 
2008, s� 126�

[31] Güneş, a.g.e., s� 126�
[32] İdari usul konusunun bireylerin idare karşısında korunması bakımından arz ettiği önem 

hakkında bkz� Tan, a.g.e., s� 249 – 251�
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Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesinin 3’üncü fıkrasında Maliye Bakan-
lığı diğer hususların yanı sıra, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorun-
luluğu getirmeye yetkili kılınmış, Bakanlık tarafından çıkarılan 456 Seri No’lu 
VUK Genel Tebliği’nde kurumlar vergisi mükellefleri ile kazançları basit usulde 
tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç ticari, zirai 
ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanların elektronik 
tebligat almak ve elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda oldukları 
düzenlenmiştir� Söz konusu vergi mükellefleri bakımından yerine getirilmesi 
zorunlu bu şekli ödeve ilişkin hiçbir belirleme kanunda yer almamaktadır� Kanun 
koyucu, bu şekli ödev bakımından bir zorunluluk öngörmemiş, zorunluluk 
getirme yetkisini münhasıran idareye bırakmıştır� Vergilendirme sürecinde 
genel çerçevesi kanun ile belirlenmemiş bir şekli ödevin kapsam ve sınırlarının 
idarece belirlenmesinin hukuki güvenlik ve vergilendirmede belirlilik ilkelerini 
zedelediği, dolayısıyla vergilerin kanuniliği ilkesine aykırılık teşkil ettiği açıktır� 
456 Seri No’lu Genel Tebliğ’de, bu Tebliğ’de yer alan düzenlemelerin VUK’un 
148 ve 149’uncu maddeleri ile mükerrer 257’nci maddesinin 4’üncü bendinde 
Bakanlığa verilen yetkiye dayanılarak gerçekleştirildiği ifade edilmiştir� VUK’un 
“Bilgi Toplama” başlıklı dördüncü bölümünde yer alan “Bilgi verme” başlıklı 
148 ve “Devamlı bilgi verme” başlıklı 149’uncu maddeleri anılan Tebliğ’in yasal 
dayanağını oluşturamaz çünkü şekli bir ödevi yerine getirme zorunluluğunun, 
“bilgi verme yükümlülüğü” kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir[33]� 
Bilgi toplama, mahiyeti itibariyle vergi denetimini sağlamaya yönelik araçlardan 
biridir ve bu denetimin amacı vergi idaresinin vergi ödevlilerinin bu ödevlerini 
yasaların öngördüğü biçimde, daha açık bir ifadeyle hukuka uygun ve doğru 
olarak yerine getirip getirmediklerini saptamaktır� Beyana dayalı bir vergi sis-
teminde bilgi toplamanın vergi güvenliği açısından önleyici ve bastırıcı olmak 
üzere iki fonksiyonunun bulunduğu söylenebilir[34]� Dolayısıyla, özünde vergi 
güvenliğini sağlamak amacıyla idareye verilen denetim yetkisinin kullanılmasına 

[33] VUK’un 149’uncu maddesinde 3239 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle devamlı bilgi 
verme mecburiyeti bulunanların kapsamı genişletilmiş ve bu Kanun tasarısına ilişkin 
gerekçede devamlı bilgi verme müessesesi “Son yıllardaki ekonomik gelişmeye paralel 
olarak hızlanmış bulunan mal akımından doğan kazançların, mükellef beyanlarına yansıyıp 
yansımadığının diğer bir kontrol aracı” olarak tanımlanmıştır� T�C� Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, Türk Vergi Kanunları Gerekçeleri, C�3, 1988, 
s� 744� Kanun koyucunun vergi güvenliğini sağlamak amacıyla öngördüğü bir önlemin, 
şekli ödev getirme zorunluluğunu içermesi teorik olarak da mümkün değildir�

[34] Özbalcı, beyana dayalı bir vergi sisteminde bilgi toplamanın, birincisi mükellefiyetleri ile 
ilgili olaylar hakkında gerektiğinde veya devamlı surette bilgi alınacağını bilen mükellefleri 
beyan sürecinde daha dikkatli davranmaya sevketmek, diğeri ise vergi yasalarına uygun 
beyanda bulunmayan mükelleflerin ziyaa uğrattıkları verginin tespitini sağlamak 
bakımından ikili bir fonksiyonu bulunduğunu ifade etmektedir� Özbalcı, Yılmaz, Vergi 
Usul Kanunu Yorum ve Açıklamaları, Oluş Yayıncılık, Ankara 2008, s� 449�
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yönelik bir mekanizmaya ilişkin düzenlemelerin, elektronik tebliğ adresi alma 
zorunluluğu getirmek biçiminde, bu amaçla açıklanması mümkün olmayan bir 
konuda dayanak gösterilmesi düzenleyici işlemlerin yasaya dayanması gerekli-
liği prensibiyle, kısacası yasal idare ilkesiyle bağdaşmamaktadır� Daha önce de 
ifade edildiği üzere vergi hukukunda şekli bir ödev ancak ve yalnızca kanunla 
konulabilecekken, Anayasa’ya uygunluğu tartışmalı olan VUK’un mükerrer 
257’nci maddesinin 4’üncü bendinde Kanun’un 149’uncu maddesine işaret 
edilerek Maliye Bakanlığı’na şekli ödevler bakımından zorunluluk getirme yetkisi 
verilmekte ve Bakanlık da bu kapsamda verilen yetkiye dayanarak düzenleyici 
işlemlerle VUK’ta öngörülmeyen şekli ödevler ihdas etmektedir[35]� VUK’ta yer 
alan ilgili hükümlerde idareye düzenleme yapamayacağı bir alanda düzenleme 
yetkisi tanınması ve idarenin de 456 Seri No’lu Genel Tebliğ’i yetkilendirmeye 
ilişkin söz konusu hükümlere dayandırması kuşkusuz ki anılan düzenlemeleri 
hukuka uygun kılmaz� 

Yukarıda açıklanan nedenlerle VUK’un 107/A maddesinin 3’üncü fıkrasında 
Maliye Bakanlığı’na verilen yetkinin kullanımı, kanun ile düzenlenmesi gereken 
şekli ödevlerin idari işlemle düzenlenmesi sonucunu doğurmaktadır� Böyle bir 
yetki devri kuşkusuz ki yalnızca vergilerin kanuniliği ilkesine değil, Anayasa’nın 
2’nci maddesinde düzenlenen hukuk devleti, 7’nci maddesinde düzenlenen 
yasama yetkisinin devredilmezliği ve 11’nci maddesinde düzenlenen Anayasa’nın 
bağlayıcılığı ve üstünlüğüne ilişkin hükümlere de aykırılık teşkil etmektedir[36]� 

[35] 456 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nin yasal dayanağını oluşturan VUK’un “Yetki” 
başlıklı mükerrer 257’nci maddesi özünde Maliye Bakanlığı’na “devredilen” yetkileri 
düzenlemektedir� Anılan maddenin 1’inci fıkrası (4369 Sayılı Kanun ile değiştirilmeden 
önceki hali) Maliye Bakanlığı’na verilen yetki çerçevesinde temelde yukarıda tartıştığımız 
hususlardan hareketle itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’nin önüne gelmiş ve Maliye 
Bakanlığı’nı “Vergi kayıp ve kaçağını önlemek amacıyla tutulmakta olan defter ve belgelere 
ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet, şekil 
ve ihtiva edeceği hususları belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya” yetkili kılan hükmü 
ile sınırlı olarak yapılan inceleme sonucunda Mahkeme bu düzenlemenin Anayasaya 
aykırı olmadığına oyçokluğu ile karar vermiştir (AYMK, E. 1990/29, K. 1991/37, RG 
T.05.02.1002, S. 21133)� Karşıoy gerekçesinde “Bakanlığa yetkinin bir yasayla verilmesi 
onun hukuka Anayasa’ya uygun olduğunun, Yasa’ya dayandığına göre yasal bulunduğunun 
kanıtı sayılamaz. Yasa’da öngörülen yetki ‘Yasa’nın istediği düzenleme, belirlediği zorunluluk 
değildir. Yasa’nın saptayıp saydığı, sıralayıp istediği, tanımlayıp nitelediği bir yükümlülük değil, 
yasa yerine geçen Bakanlığın yaptığı ve yaptırdığı işlemlerdir(…) Yasa ile gerçekleştirilenler 
düzeyinde iş Tebliğ ile yapılamaz. Yasadan söz edilmesi yasallık için yeterli değildir.” biçiminde 
tespitlere yer verilerek bir yasayı değiştirip düzeltme niteliğindeki bir yetkinin Maliye 
Bakanlığı’na verilmesinin Anayasa’ya aykırı olduğu ifade edilmiştir�

[36] 456 Seri No’lu VUK Genel Tebliği’nin “Ceza Hükümleri” başlıklı 9’uncu bölümünde 
yer alan “elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlardan bu tebliğ ile getirilen 
yükümlülüklere uymayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257 nci maddeleri 
uyarınca, Kanunun Mükerrer 355 inci maddesindeki cezai müeyyide uygulanır” biçimindeki 
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3. Hak Arama Özgürlüğü Açısından

VUK’un 107/A maddesi’nde yer alan ve ilgili Genel Tebliğ’de aynen tek-
rarlanan, “(e)lektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı 
tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır” biçimindeki hükmün 
Anayasa’nın 36’ncı maddesinde öngörülen hak arama özgürlüğü –mahkemeye 
erişim hakkı- bakımından tartışılması gerektiği düşünülmektedir� Elektronik 
ortamda tebliğ usulünün başlı başına, bağımsız bir tebliğ usulü olarak öngörül-
düğü, dolayısıyla vergi idaresince tesis edilen işlemlere karşı dava açma süresinin 
anılan hüküm uyarınca tebligatın yapılmış sayılacağı andan itibaren işlemeye 
başlayacağı ve İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda bu süreyi durduran ya da 

düzenlemeyle, Tebliğ’de öngörülen yükümlülüklere uymayanlar bakımından idari yaptırım 
öngörülmektedir� 

 Doktrinde suç ve cezaların yalnızca kanunla düzenlenebileceğine ilişkin anayasal ilkenin 
idari yaptırımlar bakımından geçerli olup olmadığı hususunda farklı görüşler bulunmakla 
birlikte, bu ilkenin idare hukuku ve idari yaptırımlar alanında ceza hukukundaki kadar 
kesin çizgilerle belirlenmemiş bir kural olduğu, özellikle idari yaptırım uygulanacak fiillerin 
ayrıntılarının idari düzenlemelerle belirlenmesindeki esnekliğin ceza hukukuna göre çok 
daha fazla olduğu ifade edilmektedir� Özay, İl Han, İdari Yaptırımlar Kuramsal Bir 
Deneme, İstanbul Üniversitesi Yayınları No:3326, İstanbul 1985, s� 60 – 61; Karabulut, 
Mustafa, İdari Yaptırımların Hukuki Rejimi, Turhan Kitabevi, Ankara 2008, s� 115 – 
116; Ulusoy, Ali, İdari Yaptırımlar, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2013, s� 85 – 86; 
Özkaya Özlüer, Ilgın, “İdari Yaptırımların Özellikleri ve Çevre Kanunu”, Ankara Barosu 
Dergisi, S�2005/1, s� 136 – 140� Nitekim Kabahatler Kanunu’nun 4’üncü maddesinde 
kabahatin karşılığı olan yaptırımların kanunla belirleneceği öngörülmekteyken, hangi 
fiillerin kabahat oluşturduğunun kanunda açıkça tanımlanabileceği gibi, kanunun kapsam 
ve koşulları bakımından belirlediği çerçeve hükmün içeriğinin idarenin genel ve düzenleyici 
işlemleriyle doldurulabileceği de hüküm altına alınmıştır� Meseleye çalışmanın kapsamıyla 
sınırlı olarak VUK’ta öngörülen kabahatler ve bunlara uygulanacak idari yaptırımlar 
açısından bakıldığında, suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin, özellikle kabahat oluşturan 
fiillerin belirlenmesinde ceza hukukundaki anlamı içkin olup olmadığı noktasında 
doktrinde farklı görüşlerin bulunduğunu, Danıştay uygulamasındaki baskın görüşün 
gerek kabahat gerekse idari yaptırım bakımından kanunilik ilkesinin aranması yönünde 
olduğunu belirtmek gerekir� Bu bağlamda, 456 Seri No’lu Genel Tebliğ’in yasal dayanağını 
oluşturduğu savlanan VUK’un 148 ve 149’uncu maddeleri ile Anayasa’ya uygunluğu son 
derece tartışmalı olan Kanun’un mükerrer 257’nci maddesi işaret edilerek elektronik 
ortamda tebliğ usulüne ilişkin zorunlulukların yerine getirilmemesi halinde uygulanacak 
yaptırımın VUK’un 355’nci maddesine gönderme yoluyla belirlenmesinin eleştiriye açık 
olduğunu ve vergi kabahatleriyle bunlara uygulanacak yaptırımlar bakımından suç ve 
cezaların kanuniliği ilkesinin katı bir biçimde uygulanması gerektiği doğrultusundaki 
görüşe katıldığımızı ifade etmek isteriz� Bu konuda bkz� Saban, Nihal, Vergi Hukuku, 
7� Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul 2015, s� 470 – 477; Şenyüz, Doğan, Vergi Ceza 
Hukuku, 8� Baskı, Ekin Yayınevi, Bursa 2015, s� 12 – 15; 246; Karakoç, Yusuf, Vergi 
Ceza Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2016, s� 76 – 77; Candan, Turgut, “Danıştay 
Kararlarında Vergisel Kabahatler ve Yaptırımlar Hukukuna İlişkin Temel İlkeler”, İdari Ceza 
Hukuku Sempozyumu, Ed� Ulusan, İhsan / Başaran Yavaşlar, Funda, Seçkin Yayıncılık, 
İstanbul 2009, s� 254 – 259�
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kesen nedenlere ilişkin bir düzenleme bulunmadığı da dikkate alındığında, söz 
konusu düzenlemeyle hak arama özgürlüğünün, bu bağlamda da mahkemeye 
erişim hakkının ölçüsüz biçimde ve ciddi anlamda kısıtlandığı açıktır[37]� Zira 
kanun koyucu yukarıda da ifade edildiği üzere, bir tebligatın elektronik ortamda 
yapılmış sayılabilmesi için muhatabın tebligattan haberdar olması ve bilgilen-
dirilmesini[38] değil, tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaşmasını esas 
almaktadır[39]� Anayasa’nın 36 ve 125’inci maddeleri ile tebliğin fonksiyonları 
açısından incelendiğinde, bu düzenlemenin hak arama özgürlüğüne müdahale 
niteliği taşıdığı ve müdahalenin içeriği ve sınırları, örneğin tebligatın “ulaştığı 
tarih” ifadesinden ne anlaşılacağı noktasında idareye düzenleme yetkisi verildiği 
görülmektedir ki, bu hususların söz konusu Anayasa hükümleri esas alınarak 

[37] Türkiye Barolar Birliği, 456 Seri No’lu Genel Tebliğ’in yürütmesinin durdurulması ve 
iptali talebiyle açtığı davada Tebliğ’in dayanağını oluşturan VUK 107/A maddesinin 
bireylere yeterince koruma sağlamadığı için hukuki güvenlik ilkesine aykırılık oluşturduğu 
ve bireylerin hak arama özgürlüklerinin özünü zedelediği, dolayısıyla Anayasa’nın 2 
ve 36’ncı maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne 
başvurulmasını da talep etmiştir� Ayrıntılı bilgi için bkz� http://www�barobirlik�org�tr/
dosyalar/duyurular/2015/20151209_duyuru2�pdf, (E�T� 31�04�2016)

[38] Bu noktada muhatabın haberdar olması ya da bilgilendirilmesinin VUK’ta yer alan ilan 
yoluyla tebliğe ilişkin düzenlemeler bakımından da gerçekleşmeyebileceği, dolayısıyla hak 
arama özgürlüğü konusunda yapılan saptamanın “zorlama” olduğu söylenebilir� Ancak 
ilanen tebligatın kural olarak vergi mükellef veya sorumlularının VUK uyarınca adres 
bildirmeye veya adres değişikliğine ilişkin ödevlerini yerine getirmemeleri durumunda 
başvurulan bir tebliğ yöntemi olduğunu, dolayısıyla idarenin muhatabı bilgilendirmek 
konusunda görevini yerine getirmesine rağmen ilgiliye ulaşılamadığını, bu bakımdan 
elektronik ortamda tebliğ usulü ile ilanen tebliğ usulü arasında temel ve önemli bir fark 
bulunduğunu ifade etmek gerekir�

[39] Tebligat Kanunu’nun “Elektronik Tebligat” başlıklı 7/a maddesinin 4’üncü fıkrasında 
da elektronik tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci 
günün sonunda yapılmış sayılacağı düzenlenmektedir� Bu hüküm, tebliğ konusunun 
muhatabı tarafından öğrenilmesinin esas olduğu ifade edilerek eleştirilmekte ve Alman 
Tebligat Reform Kanunu’nda yer alan “elektronik tebligatın alındı bilgisinin teyit edilmesi 
halinde geçerli olacağı” biçimindeki düzenlemeye işaret edilerek tebliğin bilgilendirme 
ve belgelendirme fonksiyonlarına vurgu yapılmaktadır� Koca, Geylani, “Tebligatın Esası, 
Gecikmesi Sorunu ve Elektronik Tebligatın Yaygınlaştırılmasının Önemi”, İstanbul Barosu 
Dergisi, C�82, S�2008/6, s� 2991; Akil, Cenk “11.1.2011 Gün ve 6099 Sayılı Kanun ile 
7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 
Y�2012, S�101, s� 254� Sözü edilen düzenlemeyi yerinde bulan görüşler için bkz� Kurt 
Konca, Nesibe, “Türk Hukukunda Tebligata İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, 
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y�2014, S�114, s� 263; Varol, Asaf / Baştürk, İhsan, 
“Hukuki ve Teknik Boyutuyla Elektronik Tebligat ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi”, 
Ankara Barosu Dergisi, S�2015/1, s� 271; Tüzüner, a.g.e., s� 152 – 153� Tüzüner, Tebligat 
Kanunu’nun 7/a maddesinin anılan hükmünde yer alan “ulaştığı tarih” ifadesine rağmen, 
elektronik tebligatta tebliğ tarihini “alındı bilgisinin teyit edilmesi üzerine, e-tebligat teşkil 
eden e-postanın muhatabın elektronik adresine ulaştığı günden itibaren beşinci gün” biçiminde 
yorumlamaktadır� Tüzüner, a.g.e., s� 145�
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kanunda düzenlenmesi gerektiği temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılma 
rejimi bakımından tartışmasızdır[40]� 

VUK’un tebliğe ilişkin hükümleri incelendiğinde, yurtdışında bulunanlara, 
kara, deniz, hava ve jandarma eratı ile kamu idare ve müesseselerine yapıla-
cak tebliğlere ilişkin özel düzenlemeler getirildiği; ilanen tebliğe ancak kanu-
nun öngördüğü hallerle sınırlı olmak üzere muhataba tebligatın yapılamadığı 
durumlarda başvurulabilen kademeli bir sistem öngörüldüğü net bir biçimde 
saptanabilmesine karşın, elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin gerek esaslı 
gerek tali unsurların idarenin düzenleyici işlemleriyle öngörülmesini bu bütün 
içinde konumlandırmak olanaklı değildir� Bu çerçevede, vergi idaresince yapılan 
elektronik tebliğden haberdar olmayan veya öngörülen süre zarfında elektronik 
ortamdaki adresine ulaşma imkanından ağır hastalık, kaza gibi nedenlerle yoksun 
bulunan muhatapların, anılan yasa hükmü nedeniyle süresinde dava açamamaları 
halinde, dava açma hakkını kaybedip kaybetmeyecekleri, bu düzenlemenin aksi 
ispat edilebilir bir karine olup olmadığı tartışmasını beraberinde getirecektir[41]� 

IV. SONUÇ

Doktrinde gerek Tebligat Kanunu gerekse Vergi Usul Kanunu uyarınca 
yapılan tebligatlar bakımından elektronik ortamda tebliğ usulünün yasalaş-
masından önce uygulamada yaşanan sorunlara dikkat çekilmekte, elektronik 
ortamda tebliğ usulünün kabulüyle zaman, işgücü ve masraf bakımından tasarruf 
sağlanacağı ve bu durumun hem usul ekonomisi hem de yargılamanın makul 
sürede tamamlanması yönünden önemine sıklıkla işaret edilmektedir� 

Bilgi teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşması, bu teknoloji kullanılarak 
sunulan hizmetlerin teknik ve hukuki altyapısının oluşturulmasını zorunlu 
kılmaktadır� Bu bağlamda klasik tebliğ usullerinin yanı sıra, elektronik ortamda 
tebliğ usulünün teknik altyapısının da oluşturularak hukuk sistemine dahil 
edilmesi gereği yadsınamaz� Çalışma, Vergi Usul Kanunu ve 456 Seri No’lu 
VUK Genel Tebliği’nde öngörülen elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin 

[40] Bu konuda AATUHK’da yer alan elektronik tebligata ilişkin düzenlemeler bakımından 
yapılan tespit ve eleştiriler için bkz� Tanrıkulu, Cengiz, “Türk ve Avusturya Hukukunda 
Elektronik Tebligat”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y�2009, S�85, s� 322 – 323�

[41] Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik ortamda tebliğ usulüne ilişkin açıklamalarında 
VUK’ta yer alan mücbir sebeplerin e-tebligat bakımından da geçerli olacağı ifade 
edilmektedir� http://www�gib�gov�tr/e-Tebligat/sorular, (E�T� 02� 05�2016)� VUK’un 13 
ve 15’inci maddelerindeki düzenlemelerin vergilendirme sürecindeki ödevlerle sınırlı 
bir uygulama alanı olduğu, yargılama süreci bakımından etki ve sonuç doğuramayacağı 
dikkate alındığında böyle bir tartışmanın irdelenen sorun, daha açık bir ifadeyle yargılama 
aşaması bakımından önem taşımadığı açıktır�
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düzenlemelerin Anayasal ilke ve hükümler açısından incelenmesine özgülenmiş 
olup, sergilenmeye çalışılan sorunlar ve yapılan eleştiriler bizatihi elektronik 
tebligat usulünün kullanılması ve yaygınlaştırılmasına ilişkin bir itiraz niteliği 
taşımamaktadır� Yukarıda da işaret edildiği üzere, VUK’ta yer alan tebliğ usulleri 
ayrıntılı bir biçimde ve sıkı şekil kurallarına bağlanarak düzenlenmiş olmasına 
rağmen, elektronik ortamda tebliğ usulünün içerik ve kapsamının belirlenmesi 
noktasında Maliye Bakanlığı’na yetki verilmesi, vergilerin kanuniliği ve hukuk 
devleti ilkeleri başta olmak üzere, temel birtakım anayasal ilke ve kurallara 
aykırılık oluşturmaktadır� Bunun yanı sıra, VUK’un 107/A maddesinde yer 
alan elektronik ortamda tebligatın muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi 
izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacağına ilişkin hüküm hak arama 
özgürlüğünü ölçüsüz bir biçimde sınırlandırmaktadır� Elektronik ortamda 
tebliğ usulünün sağlayacağı kolaylıklar, sözü edilen anayasal ilkelerin, vergi-
lendirme sürecinde bu ilişkinin taraflarının sahip olduğu hak ve yetkilerle bu 
alandaki icrai işlemlerin pek çoğunun yükümlendirici işlem niteliği taşıması ve 
dolayısıyla da ilgililerin haklarında tesis edilen işlemler konusunda bilgi sahibi 
olmasının arz ettiği zorunluluğun alternatif maliyeti olamayacağından, önce-
liğin uygulamadaki hız ve tasarruf değil, hukukun üstünlüğü ilkesi olduğunu 
bir kez daha hatırlatmak isteriz� 
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ÖZ

Küreselleşme; devletler üzerinde gözlemlenen yoğun etkileriyle, dünya gene-
linde çok kapsamlı bir şekilde sorgulanan ve etkilerinin kaynağında hegemonik 
eğilime sahip güçlerin bulunduğu düşünülen günümüzün etkin bir olgusu 
konumunda bulunmaktadır� Devlet ise küresel gücün varlığını sürdürmesi 
için hâlâ öncelikli olma özelliğini muhafaza eden bir yapı arz eder� Söz konusu 
sürdürülebilirlik, gücü elinde tutanlar tarafından yürütülen kontrole tabi bir 
dengeye sahip olmasını gerektirir� Devletler artık sınır tanımayan bir özellikle 
hareket eden küreselleşmenin yıkıcı etkilerinden korunmak için, gidişata uyum 
sağlayan tedbirler almayı tercih etmektedirler� Böylesine bir yaklaşım; devlet 
yapılarında bölgesel güçler halinde oluşumlara yönelmek, küresel güçlerin 
bütünüyle etkisinde eriyerek bölünmek ve küçülmek, bulunulan coğrafyada 
varlığı zorluklarla da olsa idame ettirmek ya da bazı güç oluşumlarına entegre 
olmak şeklinde gelişen değişimleri kaçınılmaz kılmaktadır�

Anahtar Kelimeler: Küreselleşme, devlet, ulus devlet, aşırı-küreselleşmeciler, 
şüpheciler, dönüşümcüler�

 THE EFFECTS OF THE GLOBALISATION 
PROCESS ON THE STRUCTURE OF THE STATE

ABSTRACT

Globalization, with its strong effects on states, is an effective modern phenom-
enon which is deeply questioned throughout the world and the source of its 
influence is thought to be the powers that have hegemonic tendency� On the 
other hand, the state is a structure that continues to maintain its primary status 
in the sustaining of global power� This sustainability requires a balance controlled 
by those who hold the power� In order to protect from the devastating effects 
of globalization, the growth of which is not influenced by any boundaries, 
states choose to take precautions based on the course of developments� Such 
an approach makes the following changes inevitable; tending towards regional 
power-like formations in state structures; melting, dividing, and shrinking under 
the full influence of the global powers; although with difficulties, sustaining the 
state’s existence in the current geography or becoming integrated with certain 
power formations�

Keywords: Globalization, state, nation-state, hyperglobalists, skeptics, 
transformationalists�  
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GİRİŞ

Küreselleşme; dünyanın birbirinden çok uzak olan iki mesafesini, pek çok 
konuda birbirine yakın hale getirebilme yeteneğinin ifadesi halinde gelişen bir 
olgudur� Küreselleşme ile birlikte temelde ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik 
ve siyasal alanlarda meydana gelen değişimler, bu alanların etkileşim halinde 
bulunduğu birbirinden farklı birçok alan üzerinde değişim etkisi yaratmaktadır� 
Egemen oldukları coğrafyalarda varlık gösteren devletler; küresel etkileşime 
bağlı olarak meydana gelen söz konusu bu değişimlerden en kapsamlı şekilde 
etkilenen yapılar olarak ortaya çıkmaktadırlar�

Küreselleşme, varlığını hissettirmeye başladığı andan itibaren; devletin 
gelişim sürecinin belki de her aşamasında, devlet ile etkileşim içinde bulunan 
bir özellik arz etmiştir� Bu etkileşim, devletlerin gelişmişlik, jeopolitik konum 
ve gücü kontrol etme seviyelerine göre değişiklik göstermektedir� Son yüzyılda 
meydana gelen ekonomik, sosyolojik, kültürel, toplumsal ve daha da önemlisi 
teknolojik ve siyasal gelişmelerin doğal bir sonucu olan küreselleşme; top-
lumların her yönüyle yaşam alanlarına nüfuz ederek, onun güç kaynaklarına 
hükmedenlerin amaçlarına uygun şekilde dünyayı yönlendirmelerine de imkân 
sağlamıştır� Bu yönüyle küreselleşmenin; zenginliğin üst noktalarında yer alan 
ve sermayeye hükmettiği düşünülen bir kesimin, teknolojik imkânlardan fayda-
lanarak mevcut gelirlerini biraz daha arttırma imkânı buldukları ve temelinde 
paradoks bir özellik gösteren etkili bir süreç olarak algılandığı belirtilmektedir� 
Ancak bu özelliğiyle çok az insanın hayatını olumlu yönde etkilediği düşünü-
len küreselleşmenin, dünya nüfusunun neredeyse üçte ikisini olumsuz yönde 
etkileyen bir izlenim sergilediği de gözlerden kaçmamaktadır�[1]

Giritli Epimenides’in; ünlü “Bütün Giritliler yalancıdır�” paradoks örnek-
lemesinde; iki doğrunun ya da yanlışın çelişkisi olarak ifade edilebilecek para-
doksun, aslında diğer bir ifadesini tam da küreselleşme kavramında bulduğunu 
söylemek mümkündür� Küreselleşme bir karşıtlıklar paradigması halinde vücut 
bulan bir olgu iken, bu karşıtlıkların birbirinin varlığına anlam kazandıran 
dinamik bir yapıya sahip olduğunu da göz ardı etmemek gerekir� Küreselleşme, 
insanoğlunun hayatını bireysel olarak etkilediği gibi aynı zamanda toplumsal 
yaşamını da her geçen gün ivmelenme eğilimine sahip çok farklı bir boyutta 
etkileyebilmektedir�

Küreselleşme süreci, devlet yapıları üzerinde oldukça etkin bir değişimi 
dayatan zorlayıcı bir denge arayışına yönelim göstermektedir� Westfalya Barışı’nı 

[1] Zygmunt BAUMAN, Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, Çev: Abdullah Yılmaz, Arıntı 
Yayınları, İstanbul, 2010, s�83�
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takip eden dönemde, uluslararası sistemde temel unsur olarak kabul edilen 
devlet; önceleri yerini bu özelliğiyle muhafaza etme imkânı bulurken, özellikle 
Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte; dünyanın tek kutuplu bir yapıyla karşı 
karşıya kaldığı tabloda, değişim rüzgârlarının üzerinde en çok estiği yapı haline 
gelmiştir�

İlk dönemlerinde, ulus devletlerin sınırlarını zorlayan bu gelişmeler, küre-
selleşme kavramının netleşmeye başladığı andan itibaren sınırları aşarak kendi 
yarattığı dinamikleri dikte ettirmek suretiyle değişime ivme katan bir momentum 
etkisinin önünü açmıştır� Bu sayededir ki; ulusal sınırlar bir zamanlar olduğu 
kadar artık sınırlayıcı olarak görülmemektedir�[2]

Bilişim teknolojilerinin hayallerin ötesinde korkunç bir sıçrama kaydetmesi; 
dünyanın herhangi bir köşesinde meydana gelen bir olaydan anında haberdar 
olunmasını sağladığı gibi, aynı olayın aradaki onca mesafeye karşın diğer 
uçtaki bir ülkenin çok farklı konularda etkilenebilmesine de neden olabilmiştir� 
Sonuçta insanlık; gündemdeki ifadesiyle, “küresel bir köyle”[3] karşı karşıya 
kalmıştır� Bu da üzerinde yıkım etkisi yaratılan ulus devletlerin sınırlarına ister 
istemez bir zahirilik özelliği kazandırmıştır� Elbette yıkımın yerini alan yeni 
kurulumlar küreselleşmenin kadrajında olmuş ve olmaya da devam edecek 
gibi görünmektedir�

Küreselleşmenin yarattığı değişimler kapsamında, bu değişimlerin meşru-
luk belgesini oluşturacak normlar diyalektiğinde de amaca hizmet eder tarzda 
bir düzenleme kaçınılmaz bir şekilde kendini belli etmektedir� Uluslararası 
hukuktaki değişiklikler, karşılıklı bağımlılığın yarattığı etkilerin bir yansıması 
halinde ulus devletlerin hukuk sistemlerinde hatırı sayılır bir farklılaşmaya yol 
açma eğilimine sahip olmuştur�

Küreselleşmenin devlet yapısı üzerinde yarattığı böylesi olağanüstü etkilerin 
genel kamu hukuku bakımından değerlendirilerek bazı temel çıkarımlara ulaşıl-
ması bu çalışmanın hedefini teşkil etmektedir� Bu maksatla konunun öncelikle 
kavramsal boyutu ortaya konulmaya çalışılacak, daha sonra küreselleşmenin 
devlet üzerindeki etkileri tartışılacak, konunun genel kamu hukuku bağlamında 
bir değerlendirmesi yapılarak sonuç bölümünde elde edilen çıkarımlar ifade 
edilecektir�

[2] Kenichi OHMAE, Yeni Küresel Sahne: Sınırsız Dünyamızdaki Tehdit ve Fırsatlar, 
Çev:�Leyla ASLAN, Optimist Yayınları, İstanbul, 2008, s�49�

[3] Marshall McLUHAN, Bruce R�POWERS, Global Köy, Çev: Bahar Öcal DÜZGÖREN, 
Scala Yayıncılık, İstanbul, 2001, s�12�
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1. Kavramsal Boyut

A. Küreselleşme

1. Kavram

Küreselleşme kavramı ortaya konulurken; maddi yönü bakımından yapılan 
değerlendirmeler, zaman-mekân bağlamında getirilen çözümlemeler ve kavramın 
bilişsel yönlerine yöneltilen farklı vurgulamalar öne çıkmaktadır� Bu nedenle 
küreselleşme üzerine yapılan tanımlamalarda, rastgele karşılaştırmalardan daha 
çok, sağlam ve istikrarlı bir devamlılık gösteren dünya geneline yayılmış karşılıklı 
bağımlılık örüntülerini esas alan yaklaşımlar kabul görmektedir� Küreselleşme-
nin bu yönüyle geçirgen bir özelliğe evrilen sınırları ve bölgeleri aşarak gelişen, 
toplumsal ilişkiler ile aktivitelerden çok daha fazlasına işaret eden bir özelliğe 
sahip olduğu düşünülmektedir� Bu bağlamda, dünyayı yoğun bir şekilde saran 
iletişim ve etkileşim ağları, devletleri ve toplumları olumsuz yönde etkilemek-
tedir� Dolayısıyla, küresel olanın, artık bölgesel ve yerel olanın yerine geçme-
sinden ya da bunlara göre öncelik kazanan küresel olan lehine bir kaymadan 
çok, yerelin bölgeler arasında genişleme kaydeden ilişkiler ve teşkil edilen güç 
ağlarının bünyesinde gömülü hale gelen bir yapıdan söz edilmektedir�[4] Bu 
kapsamda küreselleşme; “uzak yerleşimleri birbirlerine, yerel oluşumların millerce 
ötedeki olaylarla biçimlendirildiği ya da bunun tam tersinin söz konusu olduğu 
yollarla bağlayan dünya çapındaki toplumsal ilişkilerin yoğunlaşması”[5] olarak 
tanımlanmaktadır�

1960’lı yıllardan itibaren anılmaya başlanan küreselleşme kavramı, 1980’li 
yıllarda daha çok başvurulan bir noktaya ulaşmış, 1990’larda artık üzerinde 
bilimsel değerlendirmeler yapılan ve içinde bulunulan çağda, dünya üzerinde 
meydana gelen gelişmeleri anlamlandırmaya çalışan etütlerin ana teması olarak 
tercih edilen bir kavram haline gelmiştir� Bu haliyle küreselleşme; yüceltilen bir 
mit veya çok uluslu şirketler tarafından kullanılan bir propaganda sloganı, dev-
letlerin sınırlarını geçirgen hale getiren bir süreç, neo-liberalizmin ve ekonomik 
gelişmelerin ya da teknolojik etkenlerin yarattığı dönüşümlerin oluşturdukları 
bir bütün; sınır aşan iletişim ağlarının, insan hakları üzerine faaliyet gösteren 

[4] David HELD-Anthony MCGREW, Küresel Dönüşüm-Büyük Küreselleşme Tartışması, 
Çev: Ali Serkan, Phoenix Yayınları, Ankara, 2008, s�10-11�

[5] Anthony GİDDENS, Modernliğin Sonuçları, Çev:Ersin Kuşdil, Ayrıntı Yayınları, 
İstanbul, 2012, s�60�
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organizasyonların, çevrecilik faaliyetleri ile kadın hakları veya dünya barışı 
gibi konuların savunulmasında öncelikli bir ifade olarak kullanılır olmuştur�[6]

Karmaşık bir ilişkiler ve etkileşim sarmalı olan küreselleşme; tarihsel periyod 
içerisinde farklı dönemlerde, o dönemin kendine özgü dinamiklerine göre farklı 
bir gelişme seyri kaydetmiştir� Bu seyirdeki aşamalar dikkatle incelendiğinde; 
ekonomik anlamda meydana gelen farklılaşmaların, diğerlerine göre daha önde 
gelen ve diğerlerini etki altına alarak yönlendiren bir yansımasının bulunduğu 
genelde kabul gören bir yaklaşım olarak dikkate alınmıştır� Ekonomik geliş-
melerin genel olarak merkezde yer aldığı düşünülen bu etkileri yanında, akla 
gelebilecek hemen her alanda görülen değişim ve dönüşüm yaratan sıra dışı 
etken faktörler, yerine göre öne çıkabilmekte ve zaman-mekân ikileminde çok 
farklı noktalarda genellemeleri aşan beklenmeyen etkiler de bırakabilmektedir�

Netice olarak küreselleşme; devleti esas alan kurumların ve devlet mer-
kezliliğe yapılan göndermelerin, yalnızca uluslararası değil, tamamen küresel 
düzeyde faaliyet içerisinde bulunan çok çeşitli aktörler arasında söz konusu 
olan ilişkilerin yapısı içinde eriyen bir süreç olarak tanım bulan bir kavramdır�[7] 
Küreselleşme bu haliyle kültürden suça, finanstan çevreye kadar varan dünya 
üzerindeki farklı bölgeler arasında yer alan bağlantılara ve zaman içerisinde bu 
bağlantılarda görülecek değişim ve genişleme biçimlerine ait bir konu olarak 
kabul edilmektedir�[8]

2. Küreselleşmenin Boyutları

Küreselleşmenin yarattığı etkiler toplumlar arasında çok farklı şekillerde 
karşılık bulmakta ve toplumların bir diğerine göre kaydettiği gelişmişlik sevi-
yesi bu değişimin boyutlarını çok daha açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır� 
Bu nedenle; toplumlar arasında meydana gelen farklılaşmalar incelendiğinde, 
küreselleşmenin boyutları hakkında daha doğru verilere ulaşmak mümkün olur� 
Zira dünya genelinde meydana gelen değişimin aslında bir evrenselliğe işaret 
etmediği genel olarak savunulan bir argümandır� Küreselleşme neticesinde eko-
nomik anlamda zengin ve yoksullar arasında yaratılan ve kapatılması oldukça 
zor görünen açıklık arttıkça, türdeşleşme ve eşitlik kavramları bu toplumlar için 

[6] Fahri ATASOY, Küreselleşme ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul, 2005, 
s�128-129�

[7] Graham EVANS-Jeffry NEWNHAM, The Penguin Dictionary of International 
Relations, Harmondsworth, Penguin, 1998, s�201’den aktaran Jeremy Fox, Chomsky 
ve Küreselleşme, Çev: Ebru Kılıç, Everest Yayınları, İstanbul, 2002, s�22�

[8] David HELD, Anthony MCGREW, David GOLDBLATT, Jonathan PERRATON, 
“Küreselleşme”, Anthony GIDDENS (Ed�), Sosyoloji-Başlangıç Okumaları, Çev: 
Günseli ALTAYLAR içinde Say Yayınları, İstanbul, 2009, s�71�
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anlamını yitirmektedir� Dikkatlice yapılan bir değerlendirmede, zengin olduğu 
düşünülen ülkeler arasında dahi, gözlemlenenden çok daha az küreselleşmenin 
olduğunu görmek mümkündür� Küreselleşmeyle geçirgen bir hale gelen ülke 
sınırları ise hâlâ önemini korumaya devam etmektedir�[9]

Her ne kadar küreselleşme yalnızca ekonomi yönüyle ele alınmaya ve adeta 
dünya ekonomik sistemi ile özdeşleştirilmeye çalışılsa da aslında küreselleşmenin 
kendisine göre farklı şekillerde gelişen boyutları bulunmaktadır� Bunlardan ilki 
olan çevresel küreselleşme; dünya geneline yayılım gösterme eğilimi yüksek 
olan salgın hastalıklar, insanlarca üretilen kirlilik ve doğada bozulmaya yol 
açan yanlış uygulamaların neden olduğu iklim değişiklikleri gibi olumsuz 
yönlerinin yanında, dünyanın bir bölgesinde yetişen bitki ya da sebze türlerinin 
tüm dünyaya yayılarak insanlığın hizmetine sunulması gibi olumlu yanları da 
bulunan bir boyutu ifade etmektedir� Diğer bir boyut ise güç ve güç tehdidinin 
yarattığı karşılıklı bağımlılığın bir göstergesi haline gelen askeri küreselleşmedir� 
Özellikle Soğuk Savaş döneminde karşılıklı olarak geliştirilen nükleer tehdit 
dünya devletleri genelinde kutuplaşmaya neden olmuş, her iki kutupta yer 
alan devletler çok kısa bir sürede birbirlerini yok edebilecek olağanüstü bir 
güce hükmeder hale gelmişlerdir� Günümüzde ise etnik, mezhepsel ya da din 
merkezli ideolojiler geliştiren terör örgütleri ve bu bağlamda diğer uluslararası 
aktörler, asimetrik savaş teknikleriyle mevcut konvansiyonel savunma tedbir-
lerini alt üst edebilmektedirler� İnsanların, kültürlerin, imgelerin ve fikirlerin 
yayılması olarak ifade edilen toplumsal küreselleşme boyutu, kendisine yurt 
arayan insan topluluklarının göç etmesinde, dinlerin fikirlerin yayılmasında 
somutlaşarak şekillenmektedir� Yine toplumsal küreselleşmenin bir parçası 
olarak görülen siyasal küreselleşme boyutu ise anayasal düzenin dünya geneline 
yayılım göstermesinde, demokratikleşen ülkelerin sayısında görülen artışta ve 
uluslararası kural ve kurumların gelişiminde açıkça belirginleşen bir özelliğin 
ifadesi olarak yer edinmektedir�[10]

3. Küreselleşmenin Genel Olarak Etkileri

Küreselleşme, çok farklı parametrelerin etkisiyle meydana gelen bir seri 
değişim ve bu değişime bağlı olarak gelişen bir dönüşümü yaratan bir süreçtir� 
Zaman-mekân sıkışması terimi bu dönüşümün farklı bir şekilde ifadesi gibidir� 
Bu sıkışmanın toplumsal nedenlerine bakıldığında, küreselleşme sürecinin 
genellikle varsayılan ortak etkilere sahip olmadığını, zaman ve mekâna ilişkin 
kullanımların hem keskin bir şekilde farklılaştığını hem de farklılaştırdığını 

[9] Joseph S� NYE, Jr�-David A� WELCH, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Çev: 
Renan Akman, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s�343�

[10] Joseph S� NYE, Jr�-David A� WELCH, s�344-345�
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görmek mümkündür� Bu yönüyle küreselleşme, ne kadar birleştirirse o kadar 
bölmekte; başka bir ifadeyle birleştirirken bölmekte ve hatta dünyanın tek 
tipliliğini teşvik etmek için öne sürülen gerekçeler bu bölme sebepleriyle özdeş 
bir yapı arz etmektedir� İş, finans, ticaret ve enformasyon alanlarında küresel 
seviyede görülen yayılım eğilimi, aynı zamanda bir yerelleşmenin de işareti ola-
rak belirgin hale gelmektedir� Algılarda farklılaşmaların görüldüğü bu süreçte; 
bazıları için küreselleşme olan bir gelişme, bazıları için yerelleşme olarak etki 
bırakmaktadır�[11]

Küreselleşmenin yarattığı olumlu etkiler;

•	 Bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde dünya üzerindeki mesafeleri 
kısaltarak farklılıkların en aza indirgenmesi,

•	 Şeffaflığı artıran politikalar sayesinde yolsuzlukların azaltılmasına kat-
kıda bulunulması,

•	 Siyasal özgürlüklere, demokrasiye ve insan haklarına saygının artması,

•	 Ülkeler arasında meydana gelen yakınlaşmanın işbirliğinin geliştirilme-
sinde ve bu sayede çevre ve terörizm gibi sorunların çözümlenmesine 
yönelik çalışmalara etkinlik kazandırılması,

•	 Sermayenin dünya genelinde dolaşımın kolaylaşması ile yabancı yatı-
rımlarda artış kaydedilmesi ve ekonomilerde gelişme sağlanması,

•	 Üretim alanında görülen bilimsel ve teknolojik değişimlerin ekonomik, 
siyasal, güvenlik ve kültürel alanlarda gelişim kaydedilmesi şeklinde 
ifade edilmektedir�[12]

Bunun yanında küreselleşme ile birlikte meydana gelen olumsuz etkiler ise;

•	 Birtakım ayrıcalıklar elde eden uluslararası sermayenin ulus devlet-
lerin egemenliklerine yukarıdan tehdit oluşturması; bunun yanında, 
ulus devletlerin içyapısında yer alan farklı kültür gruplarının özerklik 
eğilimlerinde görülen artışın ulus devletlerin egemenliklerini bu defa 
aşağıdan tehdit eder bir hale gelmesi,

•	 Serbest piyasalar ile demokratikleşme girişimlerinin bütün ülkeleri 
homojen görme iddiasına dayalı olarak geliştirdikleri politika, müdahale 
ve uygulamalarına yönelik faaliyetlerinin; ülkelerin tarihsel, siyasal, 

[11] Zygmunt BAUMAN, a�g�e�, s�8-9�
[12] Hüsmen AKDENİZ, “Jeopolitik ve Jeostratejik Teoriler Kapsamında Küreselleşmenin 

Geleceği ve Türkiye”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, C:1, S:2 (2003), s�93-94� 
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ekonomik ve toplumsal yapılarına uyum göstermemesi nedeniyle yeni 
problem sahalarının ortaya çıkmasına yol açılması,

•	 Kültürlerinden yoksun bırakılan insanların artması nedeniyle kültürlerin 
kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kalması,

•	 Gelişmekte geri kalmış ülkelerde, ulusal ve ekonomik temelli politikalara 
darbe vurulması, üretim neredeyse terk edilirken tüketimde olağanüstü 
artışın desteklenmesi, finans piyasalarının genişletilmesi,

•	 Ekonomi üzerinde devletin mutlak kontrolünde yaşanan düşüşler nede-
niyle kayıt dışı ekonomide yükseliş görülürken, buna bağlı olarak kanun 
dışı (mafya kaynaklı) ilişkilerin yaygınlaşma eğilimi göstermesi,

•	 Piyasaları kontrol imkânı oldukça sınırlı olan az gelişmiş ülkelerin 
dışarıya olan bağımlılıklarının, iç ve dış borçlanmalarının ve bunların 
bir sonucu olarak ödedikleri faizlerin artması; buna karşılık bahse konu 
borçlanmalar yüzünden eğitim ve sağlık gibi toplumsal yatırımlara 
ayrılan bütçenin azalması,

•	 Dünya pazarının genişlemesi ve bütünleşmesi, topluluklar arasındaki 
sosyo-ekonomik eşitsizliğin artması, zengin ile fakir arasındaki uçuru-
mun daha da derinleşmesi, eşitsizliğin küresel boyutlarda genişlemesi 
ve işsizliğin günden güne artan bir eğilim göstermesi, bu sebeplerle 
toplumsal ve siyasal krizler çıkması,

•	 Emeğin payının azaltılması, sosyal güvenlik politikalarının bütçeye yük 
oluşturduğu düşüncesinin yerleşmesi,

•	 Kriz zamanlarında, sermayenin daha çabuk yurt dışına kaçması ve bu 
krizlerin diğer ülkeleri de etkilemesi,

•	 Az gelişmiş ülkelerde, ulusal ve ekonomik politikalara darbe vurularak 
üretimin azalması, tüketimin körüklenmesi ve bu ülkelerin dışa bağım-
lılıklarının daha da artması,

•	 Bazı az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin pazar ve kaynaklarını güçlü 
devletlerin politikalarına tümüyle açık ve korumasız bırakılması sonucu 
bu ülkelerde kalkınma düşüncesi ve kavramının önemini yitirmesi,

•	 Tüm bu problem sahalarına çözüm üretilmesi maksadıyla yapısal birta-
kım reformlar geliştirilmesi gerekirken söz konusu problemlerin bastı-
rılması yönteminin tercih edilmesi, bu nedenle çaresiz kalan insanların 
farklı arayışlara yönelmesi,
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•	 Sonuç olarak kapitalizmi uluslararası bir boyuta taşıyan küreselleşme-
nin kendi karşıtı olan terörü de uluslararası boyuta taşıması, böylelikle 
terörün de küreselleşmesi şeklinde sıralanmaktadır�[13]

Küreselleşme yarattığı etkilerle oldukça geniş bir perspektifte yapısal deği-
şim ve dönüşümlere neden olan bir olgudur� Küreselleşmenin devlet üzerinde 
yarattığı etkiler bağlamında, öncelikle devletin kavramsal boyutu ile tarihsel 
süreçte gelişen biçimleri incelenecek; takiben küreselleşmenin devlet yapısı 
üzerindeki etkileri değerlendirilmeye çalışılacaktır�

B. Devlet

1. Kavram

Devlet, küresel gücün varlığını sürdürmesi için hâlâ öncelikli öngörü olma 
özelliğini muhafaza eden bir yapıdır� Bu sürdürülebilirlik endeksi, gücü elinde 
tutanlar tarafından yürütülen kontrole tabi bir dengeye sahip olma zorunlulu-
ğuna ihtiyaç gösterir� Pozitif kamu hukukunda ya da teori düzeyinde yapılan 
çalışmalarda, devlet üzerine kesin sonuçlara ulaşan tespitler yapmak henüz 
mümkün olmamıştır� Bu nedenle devlet hâlâ önemli bir inceleme konusu 
olmaya devam etmektedir�[14]

Devlet, tesadüflere tabi olarak gelişmiş bir süreç olmamış; aksine, insanlar 
tarafından düşünce ve eylem temeline dayalı olarak oluşmuş bir kurum olma 
özelliği taşımıştır� Bu kurumun oluşum sürecine birçok hukuksal ve siyasal 
teori eşlik etmiş; devletin oluşumu ile teorinin gelişimi arasındaki önceliğin 
hangisine ait olduğunun tespiti aşamasında, zaman ve mekâna göre değişen bir 
netice elde edilmiştir� Bu durumda bazen devletin kuruluşu öncelik kazanırken 
teorinin onu takip ettiği, bazen de mevcut bir teorinin devletin kurulmasına 
kaynak teşkil ettiği görülmüştür�[15] 

Devlet kavramı üzerine yapılan değerlendirmelerde; bir sınıfın diğer bir 
sınıf üzerinde oluşturduğu egemenliği esas alan Marksistlerin ya da Franz 
Oppenheimer gibi sosyologların görüşlerinin yanında, bu görüşlere karşıt olarak 
devletin sınıf kavramının üstünde ve toplumun genelini birleştiren bir kurum 
olduğunu iddia eden görüşler de öne sürülmüştür� Hegel gibi düşünürler ona 
çok üstün bir yer verirken, bazı görüşlerde devlet amaç değil, bir nevi araç olarak 

[13] Hüsmen AKDENİZ, a�g�m�, s�94-95� 
[14] Recai G� OKANDAN, Umumî Âmme Hukuku, İ�Ü� Hukuk Fakültesi Yayınları, İstanbul, 

1968, s� 23-24�
[15] Cengiz ÇAĞLA, Siyaset Bilimi, Omnia Yayınları, İstanbul, 2010, s�249�
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görülmüştür� Onu tek ve egemen bir iktidar yapısı olarak kabul eden ya da 
plüralistler (çoğulcular) gibi onu insanlar tarafından meydana getirilen diğer 
topluluklardan daha geniş bir topluluklar topluluğu sayan görüşlere rastlamak da 
bu arada mümkün olmuştur� Devletin varlığını bir tür kötülük olarak algılayan 
yaklaşımların yanında, katlanılması gereken vazgeçilmez niteliğini öne çıkaranlar 
da olmuştur� Bazıları ise Marksistler gibi belirli bir sürecin sonunda kendili-
ğinden yok olacağı inancını taşıyan bir yaklaşım sergilemişler, daha radikal bir 
eğilim gösteren anarşistler ise devleti bir an önce ortadan kaldırılacak bir engel 
olarak görmüşlerdir� Buradan devletin tanımlanmasında yaşanan zorlukların ne 
düzeyde olduğunu tespit etmenin mümkün olduğu gözlemlenebilir� Hukuksal 
temelde getirilen ve Klâsik Fransız Kamu Hukuku tarafından da benimsenen 
tanımlamalarda; genelde unsurlarından biriyle özdeşleştirilen devlet kavramı, 
milletin hukuki kişilik kazanmış şekli olarak ifade bulmuştur� Bununla birlikte; 
Hans Kelsen gibi düşünürler tarafından, etkili olarak yürürlükte bulunan hukukî 
normlar sistemi şeklindeki düşünce temelli bir senteze tabi soyut bir tanımlama 
biçiminde de ortaya konulabilmiştir�[16]

Devlet üzerine; Aristoteles, Augustin, Machiavelli, Bodin gibi düşünürlerce 
yapılan ahlaki bir amaç, din gibi bir devlet hedefinden kaynaklanan tanımların 
yanında, genelde Adam Müller, Rudolf Smend, Herman Heller gibi düşünürler 
tarafından hukuksal ilişkilerin açıklanmasında hukukun felsefe karşısındaki 
işlevini ve sosyolojik bir araştırma konusu olduğunu gösteren toplumsal bir 
olgudan kaynaklanan tanımlar da öne sürülmüştür� Ayrıca Hans Kelsen’in 
devleti hukukun önemi bakımından saf bir norm düzeni olarak gören ve devlet 
tanımının hukuksal gözlemdeki sorunlar için psikoloji ve sosyolojiyi içine kata-
rak daraltılmasını reddeden ve devleti hukuksal cephesi bakımından yalnızca 
bir hukuksal ilişkiler bütünü olarak gören tanımının yanında George Jellinek 
tarafından hakların ve yükümlülüklerin birbirlerine bağlanmasını belirli bazı 
öğelerden çıkartan tanımların da ortaya konulduğu görülmüştür�[17]

Devletin kelime kökü tedavül eden, yani elden ele geçen bir anlama sahip-
tir�[18] Devletin tarihsel başlangıcı, on bin yıl öncesinde Mezopotamya’da ortaya 
çıkan ilk tarım topluluklarına kadar götürülmektedir� Bu kadar eski ve beşeri 
bir kurum olan devlet, iyi yetiştirilmiş bürokratik yapısıyla Çin’de binlerce yıl 
varlık gösterebilmiştir� Bununla birlikte, ordulardan oluşan büyük bir askeri 
güce, bu askeri gücün idamesi için vergi toplama kabiliyetine sahip ve bulun-

[16] Münci KAPANİ, Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, Ankara, 2010, s�36–37�
[17] Karl DOEHRİNG, Genel Devlet Kuramı, Çev: Ahmet Mumcu, İnkılap Yayınları, 

İstanbul, 2002, s�24–27�
[18] Kemal GÖZLER, Devlet Genel Teorisi, Ekin Yayınları, Bursa, 2009, s�6–9�
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duğu coğrafyada üstün egemenliğini açıkça ortaya koyabilen ve merkezi bir 
bürokrasi ile birlikte anılarak Avrupa’da ortaya çıkan modern devlet yapısının 
geçmişi ise ancak dört-beş yüzyıl geriye gitmektedir� Fransız, İspanyol ve İsveç 
monarşilerinin konsolidasyonuna dayandığı düşünülen modern devlet; düzen, 
emniyet, hukuk ve mülkiyet hakları sistematiği sayesinde modern ekonominin 
de üstün bir anlayışla gelişmesine imkân sağlamıştır�[19]

Devlet kavramının en bilinen tanımı, ilk kez George Jellinek tarafından 
1900 yılında devleti oluşturan “üç unsur teorisi” ile yapılmıştır� Bu tanımda 
ilk unsur insan topluluğu olan millet, ikinci unsur toprak olan ülke, üçüncü 
unsur ise egemenlik olan en üstün iktidar olarak ifade edilmiştir� Bir devletten 
bahsedebilmek için temelde bu üç unsurun bir arada olması gerektiği savu-
nulmuştur�[20] Üç unsur teorisine dayanılarak yapılan üç unsur tanımı, farklı 
yaklaşımlar nedeniyle eleştiriye uğramıştır� Bu tanım özünde, herhangi bir 
devlet hedefini içermemesi nedeniyle eleştirilmektedir� Bu kapsamda, tanımın 
ahlaki yönden bir amaç, bir din ya da daha farklı bir hedefe sahip bulunmadığı; 
aslında yalnızca gerçeklere uygun olarak bir tasvir özelliği taşıdığı; içerisine 
hedef katılması halinde tüm devletleri kapsamına alan bir tanım olma özelliğini 
yitireceği de belirtilmektedir�[21]

Devlet tanımının yapılmasında sahip olduğu unsurların sıralanması suretiyle 
elde edilecek tanımın devleti anlamakta ve anlatmakta yetersiz kalacağı kaygı-
sıyla; devleti yalnızca ülke, insan topluluğu, iktidar, siyasi ve hukuki düzen ya 
da bunların bütününden oluşan bir sentez olarak görmek, devleti tanımlamakta 
oldukça dar bir yaklaşım sergilemekten öteye gitmeyecektir� Zira devlet tüm 
bu unsurların üstünde, gözle görmenin veya elle tutmanın ihtimal dışında 
kaldığı, soyut özellikte bir kavramdır� Bu yönüyle bir düşünce ürünü olma 
niteliği gösteren devlet, tamamen kavramsal bir gerçeklik yapısına sahiptir�[22]

Devlet; devlet yapma, savaş yapma ve koruma faaliyetleri gibi can alıcı asgari 
faaliyetlerine göre de tanım bulur� Bu üçlüden; devlet-yapma, devletin hak iddia 
ettiği topraklarda rakiplerine ve meydan okuyanlara müdahale etmesi ve onları 
denetim altına alması; savaş-yapma, devletin hak ettiği toprakların dışındaki 
rakiplerine müdahale etmesi; koruma ise topraklarının içinde veya dışında olsun, 
yöneticilerin birincil müttefiklerinin rakiplerine müdahale etmesi ve onları 

[19] Francis FUKUYAMA, Devlet İnşası, Çev: Devrim Çetinkasap, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
2008, s�13�

[20] Kemal GÖZLER, a�g�e�,s�4-5�
[21] Karl DOEHRİNG,,a�g�e�,s�24�
[22] George BURDEAU, L’État, Editions du Seuil, Paris, 1970, s�14’den aktaran Münci 

Kapani, a�g�e�, s�38�



Küreselleşme Sürecinin Devlet Yapısı Üzerine Etkileri

300 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

H
A

K
E

M
L

İ

denetim altına alması olarak ifade edilmektedir� Buna göre, göz ardı eden hiçbir 
devletin uzun ömürlü olamayacağı dördüncü faaliyet olan elde-etme faaliyeti; 
tebaasından devlet-yapma, savaş-yapma ve koruma araçlarını sağlamak olarak 
tanımlanmaktadır� Bu faaliyetler arasındaki ana bağlantı incelendiğinde; savaş-
yapma ve devlet-yapmanın birbirlerine güç kattığı, devletlerin bitişik topraklar 
arasında güvenli, tanınmış sınırlara sahip olana kadar pratik olarak ayırt edile-
mediği görülür� Bu faaliyetin ikisi de yerel halktan kaynakların toplanmasına yol 
açmaktadır� İttifaklar oyunu ve görece güçlü veya hareketli aktörlerden kaynak 
sağlama çabası devletin korumayla ilgilenmesini, seçilmiş yanaşmaların rakip 
ve düşmanlarını denetim altına almaya çalışmasını teşvik etmiştir� Elde etme 
ve koruma faaliyetleri genişledikçe, tebaa arasındaki uyuşmazlıklar hakkında, 
elde etme ve koruma faaliyetlerinin hukuki düzenlemeleri de dâhil olmak üzere 
hüküm verme talepleri artmıştır�[23]

Yerel ekonomik ve ideolojik meselelerin çözüm bulunduğu bir arena olmak-
tan ziyade, sahip olunan askeri gücün ülke dâhilinde ve her şeyin ötesinde 
uluslararası seviyede kullanıldığı bir arena[24] olarak görülen devlet olgusu; bazen 
yönetim veya iktidar aygıtı, bazen de bu yönetim veya iktidara maruz kalan 
toplumsal sistemin bütünü olarak görülmüştür�[25] Kurumsal açıdan belli bir 
bölgede yerleşik olmanın bir gereği olarak sürekli bir örgütle donanmış egemen 
bir otorite[26] olan devlet; kuralların uygulanışında, yönetsel görevlileri yasal 
olarak fiziksel güç kullanma tekeline sahip olan kurumsallaşmış nitelikteki 
siyasal bir girişim[27] olarak ifade edilmektedir�

Buradan hareketle; devlet fikri artık, iktidarın kişisel olmaktan sıyrılarak 
kurumsallaştığı bir sürece işaret edecektir� Bundan böyle insanların bir şefe, 
derebeyine ya da hükümdara itaat etmeleri söz konusu değildir� Aksine tüm 
bu fiziksel özelliğe sahip varlıkların dışında, sürekli ve soyut bir nitelik taşıyan 
devlete itaat söz konusudur� Dolayısıyla artık devlet; hem iktidarın dayanağı, 
hem de siyasal toplumun çatısı olarak varlık gösterecektir� Devlet bu yönüyle, 
siyasal birliğin ve bütünlüğün tarihsel bir sembolü durumundadır� Bu sembol 

[23] Charles TILLY, Zor, Sermaye ve Avrupa Devletlerinin Oluşumu, Çev: Kudret Emiroğlu, 
İmge Yayınevi, Ankara, 2001, s�170� 

[24] Michael MANN, Devletler, Savaş ve Kapitalizm-Politik Sosyoloji İncelemeleri, Çev: 
Semih Türkoğlu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2013, s�2�

[25] Anthony GIDDENS, Ulus Devlet ve Şiddet, Çev: Cumhur Atay, Kalkedon Yayınları, 
İstanbul, 2008, s�28-29 

[26] Renaux Denoix de SAINT MARC, Devlet, Çev: İsmail Yerguz, Dost Kitabevi, Ankara, 
2009, s�7� 

[27] Max WEBER, Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Çev: Özer Ozankaya, 
İmge Yayınları, Ankara, 1995, s�93-94�
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önceleri insanların bağlılıklarıyla itaatlerini paylaşmak isteyen feodalizm ve kilise 
gibi güçlere karşı kullanılırken, takip eden dönemlerde milliyetçilik akımlarının 
etkisinde kalmıştır� Devletin birleştirici ve bütünleştirici bu özelliği hâlâ varlığını 
ve geçerliliğini muhafaza etmektedir� Devletin soyut niteliğini teşkil eden bu 
yapısının arkasında, varlığı asla inkâr edilemeyecek bir etkiye sahip olan birtakım 
somut olgular bulunmaktadır� Bunların en önemlisinin iktidar olgusu olduğu 
yadsınmaz bir gerçeklik olarak önümüze çıkar� Bu iktidarı kullananlar, devleti 
oluşturan insanları bağlayan ve her yönüyle uygulamaya geçirirken aslında her 
seferinde devleti etkileyen çok önemli kararlar almakta, kurallar koymakta ve 
bunları gerekli olduğunda zor kullanarak uygularken hep devlet adına hareket 
eden bir yol izlemektedirler� Ancak; her ne kadar devlet adına hareket etseler de 
iktidarı kullanan bu yöneticilerin, soyut bir varlık olan devlet ile karıştırılma-
ması gerekir�[28] Bu bağlamda, devletin yapılanması ve devletin ortaya koyduğu 
zihniyetin nesnel olarak 15 ve 16� yüzyıllarda şekillenmeye başlaması tespiti 
dikkate alınırsa, devlet kuramının genelde kabul gören ifadesiyle kurumsallaşmış 
siyasal iktidar tipi olarak gelişim kaydeden bir yapı şeklinde öne çıktığı tespitine 
ulaşmak mümkün olacaktır�[29]

2. Devlet biçimleri

2.1. Geleneksel Devlet Biçimleri

Geleneksel devlet biçimleri denilince genel olarak tarım toplumu nitelikle-
rinin daha baskın olduğu Ortaçağ Avrupası’nda görülen imparatorluk, krallık 
veya küçük beylikler şeklindeki feodal yapılar öne çıkmaktadır� Toplumların 
değişim eğilimi gösterdiği ve geç feodalite olarak tabir edilen 16� yüzyıldan 
itibaren, feodal yapının yerini artık daha merkeziyetçi ve egemen bir karakter 
taşıyan devlet biçimleri almaya başlamıştır� Bu nedenle yeni bir yapı olarak bu 
dönemde ortaya çıkan söz konusu devlet biçimi; feodal devlet olarak değil, 
mutlak devlet olarak ifade edilmiştir�[30]

Geleneksel devlet biçimi olarak 8� ve 16� yüzyıl arasındaki dönemde varlık 
gösteren feodal devlet biçimi, belirli bir coğrafyada birden fazla egemenin 
ve otoritenin hüküm sürdüğü; tarıma, kapalı ekonomiye ve sınıflı bir top-
lum yapısına dayanan bir özelliğe sahip olmuştur� 16� yüzyılda ortaya çıkan 
mutlak devlet biçimi ise modern devlete en yakın devlet yapısı olarak gelişim 
göstermiştir� Mutlak devlet; kapitalizm ile birlikte para ekonomisinin geliştiği, 

[28] Münci KAPANİ, a�g�e�, s�38-39�
[29] Cemal Bâli AKAL, Devlet, Dost Kitabevi, Ankara, 2010, s�14�
[30] Köksal ŞAHİN, Ulus Devlet, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul, 2009, s�124-125�



Küreselleşme Sürecinin Devlet Yapısı Üzerine Etkileri

302 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

H
A

K
E

M
L

İ

buna bağlı olarak burjuvanın bir toplumsal yapı halinde oluşan güçlü merkezi 
yapıya verdiği destekle gelişmesine katkıda bulunduğu bir dönemin eseridir� 
Mutlak devlet biçiminin söz konusu olduğu bu dönemde; gelişen para ekono-
misi sayesinde yeni savaş teknolojilerini kullanabilen ordulara ve günden güne 
daha bütünleşik bir yapıya evrilen bürokratik bir sisteme sahip olan merkezi 
otoriteler, bu donanımları sayesinde feodaliteyi de ikinci plana iterek; kilise ve 
yerel otoritelerin, krallık otoritesinin ağırlığını gittikçe daha fazla hissetmelerine 
neden olmuşlardır�[31]

2.2. Modern Devlet

Mutlak devletin ilk kurumsallaşmış şekli olan modern devlet,[32] 18� yüz-
yıldan itibaren süreklilik arz eden örgütlü siyasal ve kamu bürokrasisine dayalı 
yapısıyla belirli bir coğrafyada fiziksel güç kullanma tekelini elinde bulunduran 
ve bu coğrafyanın içinde ve dışında egemenliğini herkese karşı öne sürebilen, 
anayasal düzeni ve kişiler üstü bir iktidar yapısını öngören, meşru bir otoriteye 
sahip vergilendirilmiş yurttaşlardan oluşan bir devlet biçimi olarak gelişim 
göstermiştir�[33] Genel itibariyle belli sınırları olan bir bölgede yaşayan bir nüfus 
üzerinde idare işlevini yerine getiren bir organizasyonun; söz konusu toprakların 
sahip olduğu sınırlar dâhilindeki diğer organizasyonlardan farklılaşarak, özerk, 
merkezileşmiş ve kendini oluşturan unsurların birbiriyle resmi bir koordinasyon 
içerisinde faaliyet göstermesi hali, modern devlet yapısına işaret etmektedir�[34] 
Modern devlet, devlet dairelerindeki memurların sürekli ve talimatlara uygun 
olarak çalışmaları yoluyla yönetimi sağlamak için birtakım karmaşık teşkillerden 
meydana gelir� Bahse konu daireler bütününün somutlaşmış hali olan devlet, 
belirli sınırlar içerisinde bulunan toplumun yönetim işlevini yükümlenir� Bu 
yükümlülüğünü yerine getirirken kendi kontrolünde bulunan tüm hukuk ve 
yönetim aygıtlarından da istifade eder� Ancak temelde yalnızca yönetim faaliyeti 
ile ilgilenir ve yönetim konusundaki yaklaşımı, kendi özel çıkarları ve davranış 
kuralları ekseninde şekillenir�[35]

[31] Köksal ŞAHİN, a�g�e�, s�125-127�
[32] Mehmet Ali AĞAOĞULLARI, Ulus Devlet ya da Halkın Egemenliği, İmge Yayınevi, 

Ankara, 2010, s�353� 
[33] Christopher PIERSON, Modern Devlet, Çev: Neşet Kutluğ, Burcu Erdoğan, Chiviyazıları 

Yayınevi, İstanbul, 2011, s�22�
[34] Gianfranco POGGI, Devlet, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 2008, s�27�
[35] Gianfranco POGGI, Modern Devletin Gelişimi, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul, 

2012, s�15�
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Toplumdaki temel işlevsel problem sahalarının zaman içerisinde gittikçe 
karmaşık bir hal alarak belirginleşmesi neticesinde ihtiyaç duyulan bazı yapısal 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi noktasında gündeme gelen kuramsal farklı-
laşmalar, modern devletin oluşumunda etkin rol üstlenmişlerdir�[36] Dolayısıyla 
modern devlet kendiliğinden büyüyerek gelişmiş bir yapı olarak ortaya çıkma-
mıştır� Esasen daha çok yapay olarak oluşturulmuş bir yapı özelliği taşımakta 
ve özünde bilinçli bir öngörüye dayanmaktadır� Tarihsel süreçte farklı gelişim 
ve oluşum aşamalarına sahip olsalar da birçok devletin oluşumunda, özellikle 
bir amaca ulaşmayı hedefleyen bir çaba ve buna ilişkin bilinçli düzenlemelerin 
öncelik aldığı görülmektedir� Bu çabalar ve düzenlemeler; devletin kurulması 
bağlamında, modern düşüncenin desteklenmesi bakımından önemli bir role 
sahip olmuştur� Bu nedenle 18� yüzyılın sonu ile 19� yüzyılda varlık göster-
meye başlayan devletler, bu varlıklarını anayasal düzenlemelere de konu olan 
ortak bir iradeye ve bu kapsamda aldıkları kararları yerine getirmelerine borçlu 
olmuşlardır�[37]

Modern devlet, egemen bir devlettir� Modern dünya-sistemi içerisinde icat 
edilmiş bir kavram olan egemenlik öncelikle bütünüyle özerk bir devlet iktidarı 
olarak ifade bulurken; modern devletler, devletlerarası sistem olarak bilinen 
çok daha geniş bir devletler çemberi içinde varlık göstermektedir�[38] Teritoryal 
(toprağa bağlılık-ülkesellik) anlayışını esas alan modern devlet yaklaşımında, 
etnisiteye dayanmadan yurttaşlık düşüncesi temel alınarak toplumsal bütünlü-
ğün sağlanması yönünde meşruiyet için gerekli olan milli egemenlik ilkesi, ulus 
devlet biçiminin temel unsurlarından birini teşkil etmiştir�[39] Modern devletin 
zaman içerisinde demokratik bir cumhuriyete dönüşümü ile birlikte ulus kav-
ramı sistem içerisinde erimiş ve ulus devletin oluşmasına imkân sağlamıştır�[40]

2.3. Ulus Devlet

Ulus devlet, devlet varlığına özgü temel yapıların ulus esasına dayandırıl-
dığı bir devlet biçimi olarak 18� yüzyılın sonlarında Fransa’da ortaya çıkmıştır� 

[36] Gianfranco POGGI, a.g.e., s�28�
[37] Gianfranco POGGI, a.g.e., s�116-117�
[38] Immanuel WALLERSTEIN, Dünya Sistemleri Analizi, bgst Yayınları, İstanbul, 2011, 

s�82�
[39] Jean Yves GUIMAR, “Fransız Devrimi ve Ulusun Ortaya Çıkışı”, Jean Leca (Ed�), Uluslar 

ve Milliyetçilikler, Çev: Siren İdemen, içinde Metis Yayınları, İstanbul, s�144-145’den 
aktaran Köksal Şahin, a�g�e�, s�133� 

[40] Jurgen HABERMAS, Öteki Olmak, Ötekiyle Yaşamak, Çev: İlknur Aka, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul, 2013, s�19�
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Toplumsal ve siyasal yapının şekillenmesinde ulusal değerlerin öne çıktığı 
bu devlet biçiminde, 19� yüzyıldan itibaren yaygınlık göstermeye başlayan 
milliyetçilik ve demokrasi akımlarının büyük etkisi olmuş; 20� yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren de küresel ölçekte yaygınlık kazanmıştır�[41]

Aynı coğrafyada birlikte yaşayan, benzer toplumsal yapılardan gelen, tarih, 
dil, din, kültür ve ortak yaşam düzeni ile ortak bir gelecek beklentisi içerisinde 
bulunan toplumlara, “ulus” denilmektedir� Ulus olgusu, kendisini teşkil eden 
fertlerden bağımsız olarak, bölünmez bir bütün ve egemenliğe sahip soyut bir 
varlık niteliği gösterir� Ulus yapısını teşkil eden her fert, aynı eğitim ve hasletlere 
sahip olarak yetiştirilir ve bir parçası haline geldiği toplum içerisindeki yerini 
alarak söz konusu bütünü oluşturur� Böylelikle bir gelişim süreci haline gelen 
uluslaşma, feodalizmin sona ermesini takip eden dönemde kırsalı terk eden 
insanların kentlere doğru akın etmesiyle başlamıştır�[42]

Ulus devletin geçirdiği aşamalarda önemli bir yere sahip olan Vestfalya Barışı, 
Fransız Devrimi’ne giden yolu açmış; bu sayede iç ve dış ilişkilerde mutlak 
egemenlik anlayışının hâkimiyeti devam ederken; Fransız Devrimi’nin getirdiği 
ulusal egemenlik ilkesi, yerel ve böl gesel ayrıcalıkları yok etmiş ve ülkeyi ulusal 
sınırlar içinde elde tutacak merkezi bir devlet anlayışının benimsenmesinde 
etkili bir rol üstlenmiştir� Devrim sonrasında çağdaş manada ortaya çıkan ulus-
lar, ülkelerinde kendi iktidarları ile etkili olmuşlar; ulusal devletler tarafından 
ulusun benliğinden yaratılan ulusal egemenlik anlayışı ile ülke yönetimlerine 
yön vermişlerdir� Sömürgecilik anlayışını yücelten Batı Avrupa devletleri, bir 
yandan emperyalizmin temsilcisi olurken, diğer yandan uluslararası kapita-
list düzenin uzantısı haline gelmişler ve bundan da büyük bir zenginlik elde 
etmişlerdir� Bu anlamda ulus devletler kapitalist gelişim sürecinin bir yansıması 
olarak dünya üzerinde yer edinmeye başlamışlardır� Batılı devletlerin kalıcı 
ve kurumsallaşmış bir yapıya ulaşması ile birlikte, uluslaşma olgusunun da 
ivme kaydettiği görülmüştür� Bu noktada ulusallaşma süreci, devletlerin ulus 
devletler haline gelmesine neden olurken; ulus devletlerin de sahip oldukları 
kimlikleri öne çıkarmak suretiyle, uluslaşma çabalarında örgütlü çalışmalar 
içerisine girdikleri görülmüştür�[43]

Ulus devlet, bir yerde kendi üyelerinin bilinçlerini de ulusallaştıran devlet-
tir� Bunun yanında ulus devlet batılı bir kaynaktan gelmektedir� Her ne kadar 

[41] Köksal ŞAHİN, “Küreselleşme ve Yeniden Yapılanan Ulus Devlet”, Murat Ercan (Ed�), 
Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri içinde Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010, s�30-31�

[42] Anıl ÇEÇEN, Ulus Devlet-Türkiye Cumhuriyeti, Kilit Yayınları, Ankara, 2009, s�199�
[43] Anıl ÇEÇEN, a�g�e�, s�20-21�
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küreselleşme, bölgecilik, komünotarizm, çok kültürcülük tarafından yöneltilen 
birçok baskı ve tehdide maruz kalsa da hâlâ dünya genelinde varlığını sürdüren 
ve varlığı kabul gören bir devlet biçimi olma özelliğini muhafaza etmektedir�[44]

C. Egemenlik

1. Kavram

Egemenlik; devletin, kendi hükümran olduğu sınırlar dâhilinde hiçbir unsu-
run egemen iradesine karşı çıkamayacağı fikrine dayanan, en üstün iktidarın 
bir ifadesidir� Bu yönüyle, siyasal bir toplum içerisindeki kesin ve mutlak bir 
otoritenin varlığından başka hiçbir otoritenin bulunmaması şartını esas alır�[45] 
Özerk yapısıyla hâkim ve denetleyici konumda bulunan bir organizasyon, 
egemen olduğu ölçüde devlet kabul edilir� Devlet, siyasal toplum üzerinde 
kullandığı otoritesini hiçbir güce borçlu olmadığı gibi bu gücü başka bir otori-
teyle de paylaşması söz konusu değildir�[46] Egemenlik devletin bizzat kendisine 
aittir ve bizzat devlet tarafından kullanılır� Egemenliğin olmaması, devletin de 
olmaması demektir� Egemen olunanlar olmadan da devletten söz edilemez; bu 
nedenle, devletin egemenliği ancak kendinden kaynaklanır�[47]

Ulusal değerlerin Fransız Devrimi sonrasında baskın bir motif haline gelme-
siyle modern devletin özünden ortaya çıkan ulus devletin ayırıcı niteliklerinden 
önde geleni, her zaman egemenlik olmuştur� Bu nedenle modern devletin kural 
koyma, diğer bir ifadeyle kanun yapma ve emretme yetkisinin kaynağı sahip 
olduğu egemenliğidir� Bununla birlikte demokratik haklarda meydana gelen 
gelişmeler, temel hak ve özgürlüklerin pozitif içerikli bir değişim göstermesine 
neden olmuş, buna eklemlenen hukuk devleti ilkeleri ile uluslararası hukuk 
alanında temel hak ve özgürlüklere yönelik yapılan düzenlemelerde artış kayde-
dilmesi, egemenliğin mutlak ve sınırsız niteliğinin bir anlamda örselenmesine 
yol açmıştır� Bu noktada egemenlik, artık içte ve dışta daha sınırlı bir görüntü 
sergileyen bir konuma gelmiştir�

Bu bağlamda egemenlik, mutlak egemenliğe işaret eden klasik egemenlik 
anlayışı ile kurucu iktidar kavramına işaret eden modern egemenlik anlayışı[48] 

[44] Cengiz ÇAĞLA, a�g�e�, s�307�
[45] Francis Harry HINSLEY, Sovereignty, 2nd edn�, Cambridge University Press, Cambridge, 

1986, s�1-26’dan aktaran Cristopher Pierson, a�g�e�, s�30�
[46] Gianfranco POGGI, Devlet, s�30�
[47] Mehmet Ali KILIÇBAY, “Devletin Yeniden Yapılanması”, Doğu Batı Dergisi, S:1, 

Ankara, 2011, s�17�
[48] Münci KAPANİ, a�g�e�, s�63-66�
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arasında çeşitli aşamalardan geçerek şekillenen bir kavram haline gelmiştir� 
Devletlerin mutlak egemenliğinin bireylerin hak ve özgürlükleri üzerinde 
olumsuz etkiler yaratacağına ilişkin kaygıların etkili bir tarzda ifade edildiği 
klasik egemenlik anlayışına getirilen eleştiriler; modern egemenlik anlayışının, 
özellikle 2� Dünya Savaşı sonrasında daha temel ilkelere dayalı bir çerçevede 
gelişmesine yol açmıştır� Bunun neticesinde, temel hak ve özgürlüklerin ulusla-
rarası alanda yapılan düzenlemeler sayesinde güvence altına alınması ile devlet 
egemenliğinin mutlak ve sınırsız niteliğinin belirli oranlarda sınırlandırılması 
söz konusu olmuştur�

2. Tarihsel Süreç

Egemenlik, Ortaçağ’ın sonlarından Yeniçağ’ın başlarına kadar geçen zaman 
periyodunda cereyan eden tarihsel olayların bir bileşkesi halinde ortaya çık-
mıştır� Avrupa’da temellenen bu gelişim sürecinin taraflarından birini Fransa 
kralları, diğerini Papalık ve Roma-Cermen İmparatorluğu teşkil etmiştir� Fransa 
kralları; içte feodal beylerle mücadele ederken, dışta Papalık ve Roma-Cermen 
İmparatorluğu ile savaşmak zorunda kalmıştır� Tüm bu mücadele ortamından 
galip çıkan Fransa kralları, içte feodal güçlere karşı üstünlüklerini kabul ettir-
miş; dışta Papalık ve Roma-Cermen İmparatorluğu karşısında bağımsızlıklarını 
sağlamıştır� Bu olaylar çerçevesinde gelişen ve Fransızca’da “souveraineté” olarak 
ifade edilen egemenlik kavramı, Latince “superanus” kelimesinden türetilerek 
“en üstün iktidar” anlamında kullanılmaya başlanmıştır� İlk olarak Jean Bodin 
tarafından “Les Six Livres” adlı eserde sınırsız ve mutlak bir iktidar olarak 
tanımlanan egemenlik olgusu ile belli bir ülke üzerinde yalnızca bir egemen 
kudret olabileceği, bu egemen kudretin bölünemeyeceği ve başkasına da dev-
redilemeyeceği ilkeleri vurgulanmıştır�[49]

Modern devletin kuramsal anlamda meşruiyet gerekçesi olarak görülen 
egemenlik, 1789 Fransız Devrimi’nin “özgürlük, eşitlik ve kardeşlik” ilkeleri ile 
ulusal bir nitelik kazanmış; neticede egemenliğin ulusa devredilmesi ile birlikte 
modern devlet, demokratik meşruiyet temeline kavuşmuştur� Bu temel; ulusun 
siyasal platformda örgütlenmiş hali olan devletin, artık bir baskı aracı olmak-
tan çıkarak insan haklarını tanıyan ve koruyan türdeş bir toplum bütününün 
hukuki formunu teşkil etmesine ve özgür iradeye dayalı yönetim biçiminin 
somutlaştığı evrensel bütünün içerisinde eriyen bir parça haline gelmesine 
imkân sağlamıştır�[50]

[49] Münci KAPANİ, a�g�e�, s�59-60�
[50] Ozan ERÖZDEN, Ulus Devlet, XII Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, s�173-176�
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2� Dünya Savaşı ile yaşanan acı tecrübeler; egemenliğin, devlete sağladığı 
sınırsız iktidar ile oldukça tehlikeli gelişmelere yol açabileceği yönünde önemli 
kanıtlar ortaya koymuştur� Bu nedenle liberal düşünce taraftarları; “hukuk 
devleti” anlayışının kaydettiği gelişmeler kapsamında, egemenliğin anlamını 
yitirdiği iddiasını savunmaya başlamışlardır� Bununla birlikte, Soğuk Savaş 
sonrasında hegemonyanın öne çıkması hususu gündeme gelince, devletlerarası 
ilişkilerde güç dengesi bu defa hukukun önüne geçmiştir� Dolayısıyla, hukuki 
ve siyasi anlamda egemenlik haklarına riayet edilmemesi halinde; gelişmesi 
muhtemel kargaşa ortamının, dünya genelinde kalıcı bir barışın tesis edilmesi 
ihtimalini olumsuz yönde etkileyeceğine dair öngörüler dikkate değer bir hal 
almıştır� Bu nedenle egemenliğin önemini hâlâ muhafaza ettiği görüşü önem 
kazanmaya başlamıştır� Zira dünya genelinde evrensel bir barışın tesis edilmesi 
için egemenliğe duyulan ihtiyaç, göz ardı edilemeyecek kadar etkin bir konuma 
gelmiştir�[51]

3. İç ve Dış Egemenlik Ayrımı

Egemenlik klasik anlamda iç ve dış egemenlik olarak ikiye ayrılmakta-
dır� Bunlardan dış egemenlik, devletin dışarıda hiçbir şekilde hiçbir devlete 
bağlı olmaması halidir� Devletlerin uluslararası sistem içerisinde eşit özneler 
olarak ortaya çıkmaları, birbirlerinin içişlerine karışmamaları ve böylece fiili 
bir özerkliğe sahip olmaları, dış egemenliğe işaret eden özellikler olarak ifade 
bulmaktadır�[52]

İç egemenlik ise devlet içerisinde en üstün ve meşru güç olarak diğer siyasal 
iktidarların, iktidar sahibi gerçek ve tüzel kişilerin üzerinde olan, ülke içerisinde 
tüm vatandaşları, grupları ve kurumları bağlayıcı kararlar alabilen üstün emretme 
gücüne sahip devlet iktidarının sınırsız, en üstün ve bölünmez unsurlarını ihtiva 
eden devlet yetkilerini kapsamaktadır�[53]

Ç. Küreselleşmenin Devlet Üzerindeki Etkileri

Modernleşme sürecinde ayrıcalıklı bir aktör haline gelen devlet, 1648 
Vestfalya Barış Antlaşması’ndan itibaren, uluslararası ilişkilerin ayrıca lıklı ve 

[51] H� Emrah BERİŞ, “Egemenlik Kavramının Gelişimi ve Geleceği Üzerine Bir 
Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, C:63, S:1 (2008), s�63-64�

[52] Stephen KRASNER, Sovereignty: Organized Hypocrisy Princeton University Press, 
Princeton, 2001, s�230’dan aktaran H�Emrah Beriş, a�g�m�, s�64�

[53] Fatih ÖZKUL, “Ulusal İrade ve Hukuk Devleti”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S:94, 
2011, s�39-40�
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belirleyici bir aktörü olarak görülmüş; uluslararası ilişkiler, devletlerarası ilişkilere 
indirgenmiştir� Günümüzde, bu anlayışın geçerliliği giderek daha fazla sorgu-
lanmakta ve küresel çapta çok boyutlu ve çok aktörlü bir sürecin yaşanmakta 
olduğu dile getiril mektedir�

Küreselleşmenin etkileri söz konusu olduğu noktada, meydana gelen deği-
şimlerin tek bir çizgide ve olumlu bir niteliğe sahip olduğunun düşünülmesi 
en bariz şekliyle hataya düşmek olacaktır� Dünyanın bir ucu diğer ucuyla daha 
yakın bir çizgide buluşma imkânı yakaladığı iddia edilse de, bu tespitin doğ-
ruluğunu nitelik bakımından irdelediğimizde, manzaranın hiçte ifade edildiği 
gibi olmadığını görmek mümkün olacaktır�

Devletlerarasındaki etkileşim; siyasal, ekonomik, ticari, kültürel, sosyal, 
ulaşım, iletişim veya medya gibi alanlarda benzeşmelere neden olsa da, serma-
yenin sınır tanımayan ilerlemesinin yarattığı fayda, sermayeye hükmedenler 
ile sermayeye pazar ya da sermayenin aracı olanlar için farklı segmentlerde 
meydana gelmektedir�

Böylece yaratılmış yeni bir olgu haline gelen küreselleşme kavramı; devlet 
üzerinde, devleti kendi ilerleyişine engel teşkil etme özelliklerinden ayrıştıran bir 
etki prosedürü özelliğine sahip olmuştur� Bu prosedürün gereklerinin temellen-
diği ana hareket noktası ise; devletin egemen bir devlet olma özelliğinden arın-
mış, saf ve küresel güçlerin yönlendirmelerine açık, devletin yüksek çıkarlarına 
tezat olsa bile küresel güçlerin taleplerini derhal yerine getiren ve bu taleplerin 
gerçekleşmesini zorlaştıran her türlü düzenlemeyi ortadan kaldıran, kısaca ifade 
etmek gerekirse “düzenleyici bir devlet” ayarına getirilmesini hedefleyen reel 
bir durum şeklinde açıklanabilir� Bu durum, küreselleşmenin devlet üzerinde 
yarattığı etkilerin de kısa bir ifadesi olarak görülmelidir�

Küreselleşmenin devlet üzerinde yarattığı etkiler, devletin gelişim süre-
cine koşut olarak gelişen bir seyir izlemiştir� Geleneksel devlet yapılarının 
yerini modern devlet yapılarına bıraktığı aşamada, küreselleşmenin de kendi 
düzleminde bir farklılaşma kaydettiğini belirtmek mümkündür� Bu anlamda 
küreselleşmenin devlet olgusu ile girdiği etkileşim, devletin gelişim sürecinde 
dönemsel olarak dönüşüm yaratan yansımalara yol açmıştır� Modern devlet 
yapısında ulus temelli siyasal motiflerle şekillenerek yeni bir model halinde 
ortaya çıkan ulus devlet; son dönemde, küreselleşmenin söz konusu etkile-
rinden payına düşeni ziyadesiyle alan bir yapı olarak bu süreçteki varlığını 
devam ettirmektedir� Küreselleşmenin genel bir yaklaşımla devlet üzerinde bu 
son aşamada yaratacağı etkiler, devletin varlığı üzerinde de nihai neticenin ne 
olacağı tartışmalarına yön verecek gibi gözükmektedir�
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Bu bağlamda, küreselleşmenin devlet üzerinde yarattığı etkiler; konu hak-
kındaki görüşlerin incelenmesi, küreselleşmenin ekonomik, siyasal, kültürel, 
iletişim ve hukuksal etkilerinin ortaya konulması, bu etkilerin egemenlik ve 
devlet yapıları üzerinde yarattığı değişim ve dönüşümlere ilişkin sonuçlarının 
değerlendirilmesi şeklinde ifade edilmeye çalışılacaktır�

1. Küreselleşme ile Devlet Etkileşimine Dair Görüşler

Devlet üzerindeki etkisi son dönemlerde en çok tartışılan konulardan birisi 
haline gelen küreselleşme süreci ile birlikte ekonomik, kültürel, siyasal ve tekno-
lojik alanlardaki gelişmeler; özellikle devlet olgusunun günümüzdeki son aşaması 
olan ulus devletlerin varlıklarını sürdürmelerinde ya da dönüşüm geçirmelerinde 
etken faktör olarak varlık göstermeye başlamışlardır� Bu nedenle, toplum yaşan-
tısının çağdaş yüzünde artık kültürden suçlara ve hatta finansa kadar uzanan 
ve dünya genelinde günden güne derinleşerek genişleyen bir bağımlılıktan söz 
edilmektedir� Tüm bu karmaşa bütünü hakkında ortaya konulan görüşlerin 
algılanması, kavramsallaştırılması ve sonuçlarının sınıflandırılmasında birtakım 
belirgin farklılaşmalar göze çarpmaktadır� Bu görüş ayrılıkları belirli kıstaslara 
uygun olarak hiper-küreselleşmeciler, dönüşümcüler ve şüpheciler olarak üç 
ayrı düşünce grubu şeklinde ifade edilmektedir�[54]

Küreselleşme sürecinde ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, askeri ve tek-
nolojik (özellikle iletişim ve bilişim) alanlarda meydana gelen değişime bağlı 
olarak mal, sermaye, birey, emek ve fikirlerde muazzam bir hareketlilik görül-
meye başlanmıştır� Diğer taraftan geliştirilen neo-liberal politikaların küresel 
ekonomide bütünleşmeyi öngören uygulamaları neticesinde, sermaye de liberal 
bir niteliğe kavuşmuştur� Söz konusu politikaların ana hedefi sınırlar olmuş, 
1600’lü yıllardan itibaren dünyayı sınırlarla bölen, ekonomiyi, siyaseti, toplumu, 
dini, hukuku ve uluslararası ilişkileri düzenleyen modern devlet ve dâhil olduğu 
uluslararası düzen; küreselleşme ile ortaya çıkan sınırsızlaştırma ve bütünleşme 
sürecinde, sürekli devinim gösteren bir seri dönüşümün etkisi altında kalmıştır� 
Bu dönüşümün ilk ve temel ayağı, egemenlikte meydana gelen dönüşümdür� 
Egemenlikte küreselleşmeye bağlı olarak meydana gelen dönüşüm konusunda 
küreselleşmeyi kaçınılamayacak, zorunlu ve geri döndürülmesi imkânsız bir 
süreç olarak ifade eden aşırı-küreselleşmeciler (hiper-küreselleşmeciler/ hyper-
globalists), modern egemenlik ilkesinin de erozyona uğradığına dair iddialarda 
bulunmuşlardır� Buna karşılık aşırı-küreselleşmecilerin görüşüne şüphe ile 
yaklaşan, küreselleşmeyi yeni bir olgu olarak görmeyen, yalnızca kapitalizmin 

[54] Şeniz Anbarlı BOZATAY, Küresel Siyaset-Kabul Görme Mücadelesi, Sorunlar, 
Çözümler, Beta Yayınevi, İstanbul, 2013, s�11�
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yeni bir aşaması olarak kabul eden ve devletin bu aşamada sürecin asıl idare-
cisi olduğunu iddia eden şüpheciler (kuşkucular/skeptics), merkezde yer alan 
kapitalist devletlerin egemenliklerinin ulus-üstü oluşumlarla yaptıkları işbirliği 
neticesinde daha da güçlendiğini savunmuşlardır� Dönüşümcüler (transforma-
tionalists) ise küreselleşmenin tarihsel bir süreç olduğunu, bu süreçte devlette ve 
modern egemenlik ilkesinde dönüşüm meydana geldiğini, fakat bu dönüşümün 
esasen egemenliğin özünde değişim meydana getirmediğini ifade etmişlerdir� 
Küreselleşme sürecine hukuki yönden bakıldığında, devletin anayasal kuruluşu 
ve kendi geleceğini kendisinin belirlemesi ilkesinde, herhangi bir değişiklik söz 
konusu olmamıştır� Bununla birlikte, devletin iç ve dış siyasetinde devlet-altı ve 
devlet-üstü yapıların artan bir etkisi görülmekte; ancak bu etki, devlet-dışı ve 
ulus-aşırı (transnational) yapılar ile dengelenmektedir� Uluslararası düzenleyici 
yapılar, ulus-aşırı bütünleşmeler ve ulus-aşırı şirketler artık devletlerin yeni 
meşruiyet kaynakları olarak görülmektedir� Buradan hareketle, hukuki yönüyle 
bir statü olarak korunan egemenlik, siyasal yönüyle bir kapasite olarak kapsamlı 
değişimlere maruz kalmaktadır� Karar alma organı olarak daha önceleri tek 
otorite olma özelliğini kaybederek değişen devlet, artık siyasal karar alma ve 
uygulama süreçlerini devlet-altı ve devlet-üstü yapılarla paylaşmaktadır� Sonuçta, 
modern devletin; ülkesi, egemenliği ve merkezi iktidarı ile arasında var olduğu 
düşünülen güçlü bağın, bundan böyle daha gevşek bir görünüm sergileyeceği 
beklentiler arasında yer almaktadır�[55] Konuyu biraz daha genişleterek incele-
menin bu noktada uygun olacağı değerlendirilmektedir�

1.1. Aşırı-küreselleşmeciler (Hiper-küreselleşmeciler/hyperglobalists)

Aşırı-küreselleşmeciler (hiper-küreselleşmeciler/hyperglobalists); yeni bir 
küresel çağın başladığından bahisle küresel kapitalizmin, küresel yönetim ve 
küresel sivil toplumun bu çağda baskın özellik olarak öne çıktığını savunurlar� 
Bu nedenle onlara göre, ulus devletlerin gücü azalmış ve hatta bazı noktalarda 
tamamen yok olmuştur� Bununla birlikte kapitalizm ve teknoloji, küreselleş-
menin itici gücü haline gelmiş ve eski hiyerarşik yapılanmalar artık önemini 
kaybetmiştir� Tüm bu hususlar dikkate alındığında insani eylem çerçevesinin 
yeniden düzenlenmesi sayesinde küreselleşmenin kavramsallaştırılması sağlanmış, 
bu bağlamda küresel medeniyet tarihsel yörünge olarak görülmeye başlanmış 
ve neticede ulus devletin artık sonu gelmiştir�[56] Hükümetlerden daha rasyonel 

[55] Özlem KAYGUSUZ, “Egemenlik ve Vestfalyan Düzen”, Evren Balta (Ed�), Küresel 
Siyasete Giriş-Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler, içinde, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2014, s�44-47�

[56] David HELD, Anthony McGREW, vd�, “Küresel Dönüşümler, Siyaset, Ekonomi, Kültür”, 
Çev: İsmail Aktar, Küreselleşmede Temel Metinler, içinde, Orion Yayınları, Ankara, 
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çalıştığı düşünülen küresel piyasalar bundan böyle politikanın yerini devral-
maktadır� Ulus devlet sınırları içerisinde veya uluslararası ilişkilerde bir nebze 
de olsa hala önemini muhafaza eden politika uygulamaları küresel ekonominin 
hareketlerini engelleyecek güce sahip bulunmamaktadırlar� Dolayısıyla birçok 
dünya ülkesinde vatandaşların politikayla çok daha az ilgileniyor olmaları ve 
politikacıların vatandaşları daha fazla hayal kırıklığına uğratmalarının nedenleri, 
küreselleşmeye dayandırılmaktadır�[57]

1.2. Şüpheciler (Kuşkucular/skeptics)

Küreselleşmenin kavramsallaştırılması aşamasında şüpheciler; küreselleşmede 
yeni olanın ticaret blokları olduğunu, önceki dönemlere kıyasla daha zayıf coğ-
rafi bir yönetimin söz konusu olduğunu, dünyanın 1980’li yıllardan daha az 
birbirine bağımlı bir durumda bulunduğunu, ulus devletlerin gücünün takviye 
edilmiş ya da genişletilmiş bir hale geldiğini, devletlerin ve piyasaların küre-
selleşmenin itici gücünü oluşturduğunu, Güney’in marjinal bir hale geldiğini, 
ulusal çıkarların baskın bir motif yarattığını; küreselleşmeyi kavramsallaştırmada, 
uluslararasılaştırma ve bölgeselleştirmenin esas alınması gerektiğini, bölgesel 
bloklar veya medeniyetler çatışmasının tarihsel yörüngeyi oluşturduğunu, 
neticede uluslararasılaşmanın devletlerin kabulü ve desteği halinde mümkün 
olacağını savunmuşlardır�[58] Küreselleşme karşıtı olan bu grubun taraftarları; 
küreselleşmeyi, kapitalizmin savaşçı olmayan işleyiş mantığı ya da jeo-ekono-
mik em peryalizmi ifade eden yüzü olarak değerlendirirken küreselleşmenin, 
beklenilmeyen bir olgu olmadığını, sadece bu süre cin aşırı küreselleşmeciler 
tarafından abartılarak bir efsane haline getirildiğini öne sürmektedirler� Dünya 
ekonomisi geçmişte olduğundan daha az bütünleşmiştir� Bunun yanın da ulusal 
hükümetler, uluslararasılaşmanın edilgen mağdurları olmamalıdırlar� Küresel-
leşme karşıtları, bu sürecin karşısında gelişen bölgeselleşmeyi, küreselleşmenin 
bir ara istasyonu gibi değil, tam aksine alternatifi olarak görürler� Dünya küresel 
bir uygarlık yerine, yeni anlayışlar çerçevesinde bölünmeye doğru gitmektedir� 
Küreselleşme, bir bütünleşmeyi değil, farklı kültürler, farklı uygarlıklar ya da 
bölgeler arasında yeni çatışmaları, bölünmeleri beraberinde getirmektedir� 
Bu grup, aynı zamanda dünya ekonomisi içerisindeki eşit sizliğe de dikkat 
çekmekte ve bunun dünyada neo-liberallerin dediği gibi küresel bir uygarlığın 

2009, s�141�
[57] Anthony GIDDENS, Runaway World: How Globalization Reshaping Our Lives Profile 

Books, London, 1999’dan aktaran Şengül Hablemitoğlu, Küreselleşme-Düşlerden 
Gerçeğe, Toplumsal Dönüşüm Yayınları, İstanbul, 2004, s�19-20�

[58] David HELD, Anthony McGREW, vd�, a�g�e�, s�141�
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doğuşundan ziyade, kökten dinciliğin ya da saldırgan milletçiliğin doğuşuna yol 
açacağını savunmaktadır� Ayrıca şüpheciler, küreselleşme sürecinin ekonomik 
ya da teknolojik gelişmelerin sonucunda ortaya çıkan bir ol gu olmaktan çok, 
bir ideolojik tutum olduğunu da ileri sü rmektedirler�[59]

1.3. Dönüşümcüler (Transformationalists)

Bu konuda üçüncü ve son görüşü teşkil eden dönüşümcüler ise; tarihsel olarak 
daha önce hiç duyulmamış küresel karşılıklı bağımlılık düzeyinin mevzubahis 
olduğunu, yoğun ve kapsamlı bir küreselleşmenin ve yeniden oluşturulmuş 
ve yeniden yapılandırılmış bir ulus devlet gücünün söz konusu olduğunu, 
küreselleşmenin itici güçlerini modernizmin birleşik güçlerinin teşkil ettiğini, 
dünya düzeninin yeni mimarisinin tabakalaşma örneklerini oluşturduğunu, 
politik toplumun dönüşümünün baskın bir konuma geldiğini, küreselleşmenin 
kavramsallaştırılmasında bölgeler arası ilişkilerin ve uzaktaki eylemlerin yeniden 
düzenlenmesinin esas alınması gerektiğini, tarihsel yörüngenin belirsiz (küresel 
entegrasyon ve parçalanma) bir özellik arz ettiğini ve neticede küreselleşmenin 
devlet gücünü ve siyasetini dönüştürdüğünü savunmuşlardır�[60] Dönüşümcü-
ler bu bağlamda küreselleşmeyi, modem top lumdan ve dünya düzenini 
yeniden şekillendiren hızlı sos yal, siyasal ve ekonomik değişmelerin arkasındaki 
temel güç olarak görürler� Artık dış ya da uluslararası ile iç iş leri arasında açık bir 
ayrım yoktur� Ekonomik anlamda değil yüzyıl öncesi, 30-40 yıl öncesinden bi le 
çok daha farklı bir dönem söz konusudur� Son yıllarda küresel leşme konusunda 
yapılan araştırmalar, yaşanan gerçekler çok farklı, ilginç bir dönemde yaşadı-
ğımıza işaret etmektedir� Geçmişe göre çok daha bütünleşmiş yeni bir küresel 
pazar oluşturulmuştur� Karşılıklı alınıp satılan malların miktarı 19� yüzyılla 
karşılaştırılamayacak kadar fazladır� Ama bun dan daha da önemlisi, ekonominin 
giderek daha çok hizmet sektörüne bağlı hale gelmesi ayrıca dikkat çekicidir� 
Bilgi, boş zaman, iletişim, elektronik ve finans ekonomisi içeren hizmetler, 
ekonomi deki en önemli sektör haline gelmiştir� İletişim devrimi sa yesinde 
anında haberleşme olanağına kavuştuğumuzdan beri, eski yapılar yıkılmaya, 
eski alışkanlıklar unutulmaya ve kültürler de diğer kültürlerle karşılıklı etkile-
şime girme ye başlamıştır� Dönüşümcüler, ulusal hükümetlerin otoritelerini ve 
güçlerini yeniden yapılandırdığını iddia ederler� Hem aşırı küreselleşmecilerin 
“egemen ulus devletin sonunun geldi ği” iddialarını, hem de küreselleşme kar-
şıtı şüphecilerin “hiçbir şey değişmedi” tezini reddetmektedirler� Evrenselci 

[59] Şengül HABLEMİTOĞLU Küreselleşme-Düşlerden Gerçeğe, Toplumsal Dönüşüm 
Yayınları, İstanbul, 2004, s�22-23�

[60] David HELD-Anthony McGREW, a�g�e�, s�141� 
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aydınlanma düşüncesi ile modernitenin bir türevi olarak değerlendirdikleri 
küreselleşme sürecinin, ulusal hükümet lerin gücünü yeniden yapılandırdığını 
savunmaktadırlar� Dönüşümcüler küreselleşme konusunda, şüphecilerden çok 
radikallere yakın durmaktadırlar�[61]

2. Küresel Etkilerin Yansımaları

Küreselleşme ile birlikte artık sermayenin ve beraberindeki teknolojinin sınır 
tanımayan hızı, bu gücü elinde bulunduran büyük ihtirasların kontrolünde 
muazzam bir ivmeyle yol almaya başlamıştır� Özünde paradoksu ihtiva eden 
küreselleşme, modern devletin ruhunda da çelişkiler yumağı yaratan bir süreçtir� 
Bazı düşünürler tarafından küreselleşme olgusu, dünyanın geneline yayılan prob-
lemlerin; belirsizliği, kontrol dışı ve başına buyruk oluşu ile karakterize edilen 
bir düzensizlik hali olarak görülmektedir�[62] Diğer taraftan daha önceleri belirli 
bölgelerle sınırlı olarak yapılabilen ürün alışverişleri; küresel işbölümü sayesinde, 
artık sınır ötesi ve hatta kıtalararası bir ölçekte gerçekleşebilmektedir�[63]

Temelde devletler ve toplumlararası bir çerçeveye sahip olan[64] küresel-
leşmenin boyutları; yarattığı etkiler bakımından, ekonomik, çevresel, askeri, 
toplumsal ve kültürel küreselleşme şeklinde ifade edilebilir� Malların, hiz-
metlerin ve sermayenin dünya genelinde sınır tanımayan bir hızda yayılması, 
piyasalardaki üretim maliyetlerinin düşürülmesine yönelik geliştirilen projelerin 
buna ilişkin süreçleri yönlendirmesi, ekonomik boyut kapsamında öngörülen 
uygulamalardır� Çeşitli hastalıkların dünya geneline yayılması, küresel ısınma, 
iklimlerde yaşanan kaymalar gibi olumsuz etkilerinin yanında dünyanın bir 
tarafında yetişen bitkiler ile gıda sektöründe yer alan sebze ve meyvelerin dün-
yanın diğer bölgelerinde yaşayan insanlara ulaştırılması gibi olumlu etkiler, 
çevresel küreselleşme kapsamında ifade edilmektedir� Başka bir boyut olan askeri 
küreselleşme, güç ya da güç tehdidinin ve vaatlerin söz konusu olduğu karşılıklı 
bağımlılık ağları olarak anlaşılmaktadır� Askeri küreselleşme artık Soğuk Savaş 
dönemindeki iki süper güç ve onlarla ittifak halindeki devletlerarasında devam 
edegelen ve söz konusu devletlerin sahip oldukları nükleer silahlardan oluşan 
yok edici özelliğe sahip, ancak caydırıcı bir dehşet dengesinin muhafazasına 
hizmet eden stratejik bir karşılıklı bağımlılık halindeki anlamından uzaklaşmış 
bir görünüm sergilemektedir� Buna bağlı olarak dünyanın birçok coğrafyasında 

[61] Şengül HABLEMİTOĞLU, a�g�e� s�23-24�
[62] Zygmunt BAUMAN, a�g�e�, s�69�
[63] Eric HOBSBAWM, Yeni Yüzyılın Eşiğinde, Çev: İbrahim Yıldız, Yordam Kitap, İstanbul, 

2007, s�76�
[64] Metin TOPRAK, Küreselleşme ve Kriz, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2001, s�9�
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faaliyet gösteren terör örgütleri ile uluslarötesi yapıların uyguladığı asimetrik 
savaş, devletlerin kullandığı konvansiyonel savaş tekniklerini zorlayan küresel 
etkenler haline gelmiştir� Toplumsal ve kültürel küreselleşme ise insanların, 
insanlarca sahip olunan kültürel motiflerin, buna ilave olarak çeşitli düşünce 
sistemlerinin yayılmasını ifade etmekte kullanılmaktadır� Göçlerin, çeşitli 
fikir sistemlerinin ve dini değerlerin dünya genelinde yayılımı da toplumsal ve 
kültürel küreselleşme olarak değerlendirilmektedir�[65]

Küreselleşmenin devlet üzerinde yarattığı etkiler, birbirinden oldukça farklı 
ve oldukça geniş bir çeşitliliğe sahip alanlarda gelişmektedir� Bu gelişim dinamik 
bir yapı göstermiş olduğundan, söz konusu etkilerin kolayca kategorize edile-
bilmesi, ancak belirli bir sınırlandırma getirilerek yapılacak değerlendirmelerde 
mümkün olmaktadır� Bu nedenle küreselleşmenin devlet üzerinde yarattığı 
etkilerin, genel olarak ifade edildiği gibi ekonomik, toplumsal-kültürel ve siyasal 
alanlardaki yansımalarıyla açıklanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir�

2.1. Ekonomik Etkiler

Genel itibariyle ekonomik bir süreç olarak görülen küreselleşme, aslında çok 
boyutlu bir yapıya sahip bulunmaktadır� Küreselleşme sanıldığı gibi birleştiren 
ve bütünleştiren niteliği olan bir süreç olmasından daha çok; bölen, ayrıştıran 
ve parçalayan özelliği bulunan, oldukça karışık ve girift bir süreç olarak öne 
çıkmaktadır�[66] Önceleri devlet, toplum ve ekonomiden oluşan bütünün aynı 
ulusal sınırlar içerisinde gelişerek faaliyet göstermesine ve uluslararası alandaki 
ekonomik ilişkilerin iç ve dış ticaret olarak ayrımının devletler tarafından yapıl-
masına rağmen; pazarların küreselleşmesi ile birlikte uluslararası ekonomik sis-
tem, zamanla uluslararası bir niteliğe bürünerek dönüşüm eğilimine girmiştir�[67]

Küreselleşme neticesinde ekonomik anlamda zengin ve yoksullar arasında 
yaratılan ve kapatılması oldukça zor görünen mesafeler arttıkça, aynı türden ve 
eşit olma kavramları, bu toplumlar için anlamını yitirmektedir� Dikkatlice yapı-
lan bir değerlendirmede, zengin ülkeler arasındaki küreselleşmenin sanılandan 
çok daha az olduğunu görmek mümkündür� Eğer küreselleşme beklendiği gibi 

[65] Robert KEOHANE, Joseph S� NYE Jr�, “Küreselleşme: Yeni Olan Ne? Olmayan Ne? (Ve 
Ne Olmuş Yani?)”, Çev: Mehmet Celil Çelebi, David Held-Anthony McGrew (Haz�) 
Küresel Dönüşümler-Büyük Küreselleşme Tartışması, içinde, Phoenix Yayınları, Ankara, 
2008, s�98-99�

[66] Mehmet YÜKSEL, Küreselleşme, Ulusal Hukuk ve Türkiye, Siyasal Kitabevi, Ankara, 
2001, s�81� 

[67] Jurgen HABERMAS, Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti, Çev: Medeni Beyaztaş, 
Bakış Yayınları, İstanbul, 2008, s�24�
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zengin ülkeler arasında çok daha üst seviyelerde olsaydı; sermayenin, malların 
ve insanların dolaşımının çok daha kolay olması ve bunlara uygulanan faiz 
oranlarının aynı seviyelerde kalması beklenirdi� Sermayenin, küreselleşmenin 
etkisi ile her ne kadar sınırlar eskisine göre daha geçirgen bir niteliğe bürünmüş 
olsa da, anlamlarını tamamen yitirmiş olduklarına ilişkin iddia, çok da kabul 
edilir bir noktada değildir� Küreselleşmenin aslında bu yönüyle evrensel bir 
topluluğun oluşumuna neden olduğu da söylenemez�[68]

Ekonomik küreselleşmenin ekonomik boyutta yarattığı etkiler, 1930’lu 
yıllarda kapitalizmin yaşadığı büyük bunalımdan sonra 1990’lı yıllarda başla-
yan ekonomik kriz nedeniyle tüm küresel ekonomi üzerinde tehdit oluşturan 
küresel bir bunalım halini almıştır� Buna bağlı olarak dünyanın finans ve askeri 
yönden baskın gücünün ABD’de, buna karşılık bu güce kaynak sağlayan üretim 
sektörüne ait merkezlerin Asya’nın güney ve doğusunda konuşlanmış bulunduğu 
uluslararası bir işbölümü görünümü sergileyen tablo, artık çöküş periyoduna 
giren bir durumun ifadesi haline gelmiştir�[69]

Bu noktada devlet; iç ve dış ekonomik aktörlerin kendi kontrolünde rahat 
ve etkin hareket edebilmesini sağlamak istediği noktada, bu hareket esnekliğini 
temin eden hukuki düzenlemeleri yapmak zorunda olduğu gibi, sermayenin 
yatırımda aradığı temel kriter olan güvenliği de en iyi şekilde sağlamak zorunda 
kalmıştır� Öyle ki devletin sadece sermayenin hareket serbestisini kolaylaştıran 
düzenlemeleri hayata geçiren düzenleyici bir devlet niteliğinde olması gerektiği 
yönündeki beklentiler, devlet yapısının varlığını koruyacağı her devirde söz 
konusu olmaya devam edecek gibi görünmektedir�

Bir devletin ekonomik yönden güçlü olmasında güvenlik olgusunun önde 
gelen bir etkisinin varlığı yadsınmaz bir gerçekliktir� Güvenlik konusunda 
yaşanacak olumsuz bir gelişme, devletin uluslararası piyasalardaki hareket kabili-
yetinin tamamen kısıtlanmasına ya da tamamen durmasına neden olabilecektir� 
Gelişmiş ülkelerde güvenlik ile ekonomi arasında görülen doğrudan bağlantı 
kapsamında, bahse konu devletler kaynaklarını askeri gücün arttırılmasına 
yöneltmekle birlikte askeri alanların dışında kalan ekonomik, siyasal, sosyal ve 
çevresel nitelikteki diğer güvenlik alanlarına yeterli kaynak tahsisi yapmakta 
ihmalkâr davranabilmektedirler� Askeri harcamalara gerekli olandan daha fazla 
kaynak ayrılması durumunda, diğer tehdit unsurlarında beklenmeyen olağa-
nüstü artışlara neden olunabilmekte ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına 

[68] Joseph S� NYE, Jr�-David A� WELCH, Küresel Çatışmayı ve İşbirliğini Anlamak, Çev: 
Renan Akman, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2010, s�342-343�

[69] Oktar TÜREL, Ebru VOYVODA, Türkiye’de ve Dünyada Ekonomik Bunalım (2008-
2009), Yordam Kitap, İstanbul, 2009, s�51-52�
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ilişkin yeterli kaynak tahsisinde bulunmayan devletlerin çöküşüne kadar giden 
neticeler görülebilmektedir�[70]

Küreselleşmenin toplumsal ve kültürel boyutunda hâkim kavramlar olan; risk, 
belirsizlik, güvensizlik, eşitsizlik, kaygı ve toplumsal çözülme[71]; ekonominin 
gelişmesi üzerinde de büyük etkisi bulunan güvenlik olgusunu olumsuz yönde 
etkileyen gelişmeleri ifade eden kavramlar dizisi olarak karşımıza çıkmaktadır� 
Kuzey-güney, doğu-batı, zengin-yoksul, zayıf-güçlü gibi karşıtlıkları besleme 
gibi olumsuz bir yönü bulunan küreselleşme olgusu, ayrıştırıcı yanıyla bütün-
leşmeyi tehdit eden bir özellik göstermiştir� Küreselleşme ile meydana gelen 
gelişmelerin toplumsal yapıda yarattığı riskler, geleceğin belirsizliğini tetiklemiş; 
bireysel güvensizliklerin arttığı, karşıtlıkların kontrol edilemez bir noktaya 
ulaştığı her durumda eşitsizlik ve gelecek kaygısı taşıyan bireylerin oluşturduğu 
toplumlarda görülen toplumsal çözülme, ekonominin güvenliğinin sağlanması 
konusunda da olumsuz etkilere neden olmuştur� Terör ve çatışma ortamlarından 
kaçan insanlar göçmen ya da mülteci konumuna düştükleri ülkelerde; hem her 
yönüyle birçok hak kaybına uğramakta hem de sayıca çoğaldıkları ülkelerin 
ekonomisinde de derin yaralar açabilmektedirler� Bunun yanında küreselleşmeye 
bağlı olarak gelişen ve zenginleşen toplumların emperyalist uygulamalarına 
sahne olan devletlerde gelişen çeşitli fikri ya da dini akımlar, ezilmişlik duy-
gusu ile çok kolay taraftar toplama imkânı bulmaktadır� Bu akımların benzer 
nitelikteki diğer ülkelerde de çok kolay yayılım göstermesi neticesinde küresel 
terör olaylarında hatırı sayılır bir artış meydana gelmekte, bundan etkilenen ve 
ekonomik gücü ancak belirli seviyelerde bulunan devletler büyük sıkıntılarla 
karşı karşıya kalmaktadırlar�

Küreselleşmenin yarattığı bu gelişmeler çok doğal olarak devletlerin varlığını 
oldukça olumsuz yönde etkilemektedir� Her ne kadar devletler hâlâ siyaset 
sahnesinin en önemli aktörleri olma özelliklerini muhafaza etseler de; devletin 
hâkim olduğu coğrafyadaki sınırları içerisinde ekonomik faaliyetleri ile ulusal 
gelenek ve değerleri tarafından kurulmuş siyaset ve hukuk sistemleri arasındaki 
ahenk artık tehdit altında kalmış durumdadır� Dünya genelinde üstünlüğü ele 
geçiren ekonomik sistemler ile dünya toplumları arasındaki karşılıklı bağımlılık 
ilişkileri içinde günden güne sıkışan devlet, artık özerkliğini, hareket kabiliyetini 
ve demokratik yapısının temelini peyderpey kaybetmeye başlamıştır� Devlet 

[70] Bilal KARABULUT, Güvenlik -Küreselleşme Sürecinde Güvenliği Yeniden Düşünmek, 
Barış Kitap, Ankara, 2011, s�148-150�

[71] Veysel BOZKURT, Değişen Dünyada Sosyoloji, Ekin Yayınları, Bursa, 2012, s�349�
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egemenliğinin de ne yazık ki sadece biçimsel olarak varlığını sürdürdüğü göz-
lerden kaçmamaktadır�[72]

2.2. Toplumsal-kültürel Etkiler

Küreselleşme, devlet yapıları üzerinde devlet-üstü ve devlet-altı olarak ifade 
edebileceğimiz iz bırakan birtakım etkilerde bulunmaktadır� Bu etkiler nedeniy-
ledir ki devletin gelişim sürecinin günümüzdeki son aşaması olan ulus devletler, 
ulusal özelliklerini kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalmış durumdadırlar� 
Küreselleşme neticesinde meydana gelen devlet-üstü etkiler, devlet yapıları 
üzerinde tek tipliliğe vurgu yapan küresel bir kültürü dayatmakta; devlet-altı 
etkiler ise küreselleşmenin yönlendirdiği ve bilhassa teşvik ettiği mikro düzeyde 
milliyetçilik akımları sayesinde kültürel parçalanmalara davetiye çıkarmaktadır� 
Çok uzun yıllar boyunca aynı coğrafyada yerleşik olarak yaşamış, aynı dili ve 
kültürü paylaşmış, aynı gelecek umudunu beslemiş ve birbirine kaynaşmış 
toplumlarda bile küreselleşmenin yarattığı etkiler zamansız bölünmelere yol 
açmakta; doğal olarak bu duruma düşen ulus devlet yapıları, dönüşü oldukça zor 
görünen bir çöküşe mahkûm olmaktadır� Küresel güçler; tarihsel sürecin belirli 
dönemlerinde şekil verdikleri coğrafyaları, gerek yeni çıkara dayalı ekonomik ve 
finansal beklentileri, gerekse jeopolitik ve buna bağlı olarak jeostratejik planları 
doğrultusunda yeniden şekillendirmektedirler�

Diğer taraftan kuzey ve güney ülkeleri arasında refah farkı bakımından görü-
len uçurum, dünya genelinde toplumlar arasındaki adaletsiz gelir dağılımının 
da önünü açmıştır� Toplumlar arasında meydana gelen gelir dağılımındaki bu 
adaletsizlik bazı bölgelerde açlığa varan yokluk ve yoksulluklara neden olurken, 
buna eklenen terör ve savaş tehdidi, insan topluluklarının; ülkelerini, kültürel 
birikim ve değerlerini geride bırakarak çok geniş kapsamlı göç ve mülteci 
akınlarına yönelmelerine yol açmıştır� Göç ve mülteci akınlarında hedef ülke 
konumuna gelen ulus devletler ise güvenlik ve ekonomik faktörler açısından 
oldukça karmaşık problemlerle karşı karşıya kalmışlar; bu kapsamda çözüm 
arayışlarını uluslararası örgütlerle işbirliğine yönlendirerek meydana gelen 
zararların etkisini azaltmaya çalışmışlardır� Tüm bu gelişmeler neticesinde 
ulus devletin egemenliğinde aşınmalar başlamış, medya araçlarında görülen 
yaygınlaşma, ulusal kültürler üzerinde yarattığı olumsuz etkiler nedeniyle ulus 
ve kültürün tekil üstünlüğünü zorlayan bir etkileşim yaratmıştır�[73]

[72] Jurgen HABERMAS, a�g�e�, s�25�
[73] Selahaddin BAKAN, Gökhan TUNCEL, “Küreselleşmenin Ulus Devlet Üzerindeki 

Etkisi”, C:2, S:3 (2012), Birey ve Toplum Dergisi, s�60-61�
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Bununla birlikte, küresel kültürün ulusal kültüre göre daha yapay bir özel-
lik taşıdığı savunulmaktadır� Ulusal kültür, kendisini yaratan belirli bir insan 
topluluğuna özel olan, zamana bağlı, anlamlı ve bilinçli tarzda inşa edilmiş bir 
nitelik taşımaktadır� Bu niteliğiyle ulusal kültürün devamlılık arz eden, ortak 
anılara ve ortak bir kadere dayanan, ortak bir duygu ve değerler sistematiğine 
sahip olduğu düşünülmektedir�[74] Bir insan topluluğunun küreselleşmesindeki 
ölçü, kültürel ilişkilerin ekonomik ve siyasi düzenlemelere göre ne kadar etkili 
olduğuna bağlı olarak değişmektedir� Zira ekonomi ve siyasi yapı, kültürelleş-
tiği ölçüde, (diğer bir ifadeyle bu ikisi arasındaki alışverişin sembolik olarak 
gerçekleştirilmesi halinde) küreselleşmesi mümkün olabilecektir� Dolayısıyla, 
kültürel alandaki küreselleşmenin seviyesi, ekonomik ve siyasi alanda yaşanan-
dan çok daha yüksektir�[75] Bunun belirgin bir yansıması, Avrupa Birliğinde 
görülmektedir� Ekonominin küreselleştiği ve siyasetin Avrupalı bir özellik 
kazandığı bir dönemde; demokraside ve vatandaşların katılımında bir geriye 
gidişle karşı karşıya kalan Avrupa vatandaşları, kendi ülkelerine ve uluslarına 
daha fazla sahip çıkmaya başlamışlardır�[76]

Küresel kültürün ulusal kültüre üstün geldiği noktalarda, küresel kültürün 
sahip olduğu etki odaklı küresel araçların, nitelik ve nicelik olarak fazlalığı 
öne çıkmaktadır� Toplum kavramıyla özdeşleşen bir işleyişe sahip olan kültür 
olmadan hiçbir toplumun var olmayacağı, toplum olmadan da hiçbir kültür-
den söz edilemeyeceği açıktır� Kuşaklar boyunca edinilen bir birikimin sonucu 
olan kültür, sahip olunan reel yaşantının devamlılığına ilişkin çeşitli normların, 
kurumların ve bireysel davranış biçimlerinin bir araya gelmesiyle meydana gelen 
dinamik bir karaktere sahiptir�[77] Bu yönüyle küresel kültürün ulusal kültürle 
mücadelesinin güç temelinde devam edeceği değerlendirilmektedir� 

2.3. Siyasal Etkiler

Küreselleşme, kendisini oluşturan birimlerle çok farklı düzeylerde ilişkiler 
kurarak etkileşime giren ve bu sayede dünya geneline yayılan küresel sistemi ifade 
eden bir yapıdır� Geleneksel devlet biçimlerinden sonra şekillenmeye başlayan 
modern devlet, kendisine eklemlenen ulus esaslı faktörler neticesinde ulus devlet 

[74] John TOMLINSON, Küreselleşme ve Kültür, Çev: Arzu Eker, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 
2004, s�140-141,

[75] Malcolm WATERS, Globalization, Londra, Routledge, 1995, s�9-10’dan aktaran John 
Tomlinson, a�g�e�, s�39�

[76] Manuel CASTELLS, Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum, Kültür-Binyılın Sonu, 
Cilt:3, Çev: Ebru Kılıç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2007, s�473�

[77] Mehmet KARAKAŞ, Küreselleşme ve Türk Kimliği, Elips Kitap, Ankara, 2006, s�60-61�
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formunu kazanmış ve devletlerarası bir sistem olarak XVII� yüzyıldan itibaren 
tarihsel süreçteki yerini almıştır� Söz konusu yapı, teknolojik ve iletişim alan-
larında meydana gelen gelişmeler ile devlet dışında yer alan aktörlerin her gün 
biraz daha önem kazanmasına bağlı olarak, XX� yüzyılın sonlarında çok daha 
farklı bir şekle bürünmüştür� Bunun neticesinde küresel sistem; devletler, devlet 
ve hükümet dışı örgütler, küresel şirketler, bankalar, illegal örgütler, grup ya da 
kişiler arasında oluşan etkileşimlere bağlı bir ilişkiler bütünü haline gelmiştir�[78]

Devlet tarihsel gelişim süreci içerisinde ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal 
ve askeri alanların etkisi altında kalarak değişim göstermiş, değişime uğrayan 
niteliklerinde zamanla kalıcı dönüşümler meydana gelmiştir� Dünyanın bir-
birinden çok uzakta olan iki ucunu birleştirebilme imkânı sağlayan ulaşım, 
iletişim ve bilişim teknolojilerinde 1970’li yıllardan itibaren sağlanan olağa-
nüstü gelişmeler sayesinde; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanlarda daha 
önce görülmemiş boyutlarda farklılaşmalar meydana gelmiştir� 20� yüzyılda 
kapitalist bir nitelik kazanan küreselleşme, teknolojik gelişmeler kapsamında 
iletişim ve enformasyonun yarattığı sınırsız yayılım imkânını da bünyesine 
katınca, neoliberal gerekliliklerin etkisi altında kalan devletlerin sınırları, artık 
anlamını yitirmeye başlamıştır� Soğuk Savaş’ın sona ermesi, iki kutuplu yapıya 
ait sınırların da ortadan kalkmasına neden olduğu noktada, küreselleşmenin 
önünde hiçbir engel kalmamıştır�[79]

Küreselleşme sürecinde devlet yapısının temel kavramları üzerinde çok 
yönlü etkiler söz konusu olmuşsa da, bu etkiler anayasal bağımsızlık anlamında 
ve hukuksal bir statü olarak egemenlik ilkesi üzerinde geçersizlik yaratan bir 
sonuca neden olmamıştır�[80] Böylelikle bir yerde devletin, anayasal kuruluşunu 
ve kendi geleceğini bağımsız olarak bizzat belirleyebilme imkânı muhafaza 
edilmiştir� Bununla birlikte devletin iç ve dış siyaseti, devlet-üstü ve devlet-altı 
aktörlerin etkisi altında yönlendirmeye tabi tutulmaktadır� Bunun yanında dev-
let-dışı (non-state) ve ulusaşırı (transnational) aktörler, modern devletlerin bir 
hayli girift bir nitelik kazanan küresel ekonomik, toplumsal, siyasal ve çevresel 

[78] Deniz Ülke ARIBOĞAN, Globalleşme Senaryosunun Aktörleri, Der Yayınları, İstanbul, 
1996, s�75’den aktaran Mehmet Yüksel, Küreselleşme Ulusal Hukuk ve Türkiye, Siyasal 
Yayınları, Ankara, 2001, s�141-142�

[79] Özlem KAYGUSUZ, a�g�e�, s�44�
[80] Georg SORENSEN, The Transformation of The State: Beyond the Myth of Retreat, 

Palgrave MacMillian, new York, 2004, s�112’den aktaran Özlem KAYGUSUZ, a�g�e�, 
s�45�
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problem sahalarında, hukuki statülerinden ödün vermeden temel düzenleyici 
yapı olma niteliklerini devam ettirmektedirler�[81]

Bu noktada egemenliğin paylaşılması hususu, egemenliğin düzenleyici 
ilkeleri olan içişlerine karışmazlık (non-intervention) ve mütekabiliyet/karşılık-
lılık (reciprocity) ilkeleri bakımından değerlendirilmesi, önem kazanmaktadır� 
Küreselleşmenin yarattığı etkiler, bu ilkelerin çeşitli seviyelerde aşınmalarına ve 
zaman içerisinde dönüşmelerine neden olmuştur� Buna bağlı olarak devletlerin 
yeni meşruiyet kaynaklarını; uluslararası düzenleyici kurumların, uluslararası 
bütünleşmelerin ve uluslararası şirketlerin oluşturmaya başladığı gözlemlenmek-
tedir� Bu nedenle devletler; artık kendi sınırları içerisinde yer alan aktörlerden 
çok, devlet-dışı aktörlerin rızasını ya da meşruiyetini kazanma çabası içine 
girmiş durumdadırlar� Küresel sistem kapsamında güce hükmeden devletler ise 
egemen yapı olma özelliklerini en iyi şekilde muhafaza etmeye devam ettikleri 
gibi devlet-dışı aktörler tarafından tehdit edilmekten ziyade bu yapılar ve 
örgütler aracılığı ile diğer devletlerin içişlerine karışmaya devam etmektedir-
ler� Neticede hukuksal bir statü olarak devlet egemenliği korunmakta, ancak 
siyasal bir kapasite olarak yoğun bir dönüşüme maruz kaldığı görülmektedir� 
Bu şekilde egemenlik parçalanmakta, paylaşılmakta ve farklı düzeylerde farklı 
aktörler tarafından kullanılabilmektedir� Modern egemenlikte meydana gelen 
dönüşüme işaret eden bu gelişmeler, siyaset üretme ve uygulama bakımından 
devletin biricik aktör olma özelliğinin değiştiğini göstermektedir� Bu aşamada 
artık hükümetlerin; her alanda, siyaset üretme ve uygulama süreçlerinin devlet-
altı ve devlet-üstü yapılarla paylaştığı çok düzeyli bir yönetişimin varlığından 
söz edilmesi mümkün olmuştur� Böylece modern devletin; ülke, egemenlik ve 
merkezde bulunan iktidar arasında kurduğunu iddia ettiği bağ, eski özelliğini 
kaybederek gevşemeye başlamıştır�[82]

[81] Chris BROWN ve Kirsten AINLEY, Uluslararası İlişkileri Anlamak, Çev: Arzu 
OYACIOĞLU, Yayınodası Yayıncılık, İstanbul, 2005, s�108’den aktaran Özlem 
KAYGUSUZ, a�g�e�, s�45�

[82] Özlem KAYGUSUZ, a�g�e�, s�45-47�
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SONUÇ

Küreselleşme kavramı kendisine yüklenen anlamın gereğini yerine getirmeye 
başladığı ilk günden itibaren, devlet sistemleri üzerinde olumlu ya da olumsuz 
birçok etki bırakarak gelişim kaydeden bir olgu haline gelmiştir� Geleneksel devlet 
yapıları, Avrupa’da 30 Yıl Savaşlarının sona ermesinin ardından, Vestfalya Barış 
Antlaşması ile yerini modern devlete bırakmış; modern devletin tarihsel süreç 
içerisinde şekillenen yapısı ise ulusal motiflerin tesiriyle ulusal devlet modeline 
doğru evrilmiştir� Soğuk Savaş’ı takip eden dönemde etkileri dünya genelinde 
daha net bir şekilde hissedilmeye başlanan küreselleşme olgusu, sınır tanımayan 
bir hızla dünyanın her köşesine ulaşma ve onu çok sıkı bir şekilde kontrol etme 
eğilimine girmiştir� Ekonomik ve finansal hedeflerin gerçekleştirilmesinde geliş-
tirilen yepyeni yöntemler; her şeyin, herkesin ve her yerin kontrolünü öngören 
bu eğilimin amacına hizmet edecek çok farklı alanlardaki her unsurun, istenilen 
istikamette yönlendirilerek yönetilmesinde etkin rol oynamışlardır�

Küreselleşme sürecinin devlet yapıları üzerinde yarattığı etkilere dair yapılan 
değerlendirmelerde, özne olarak devlet yapılarının son aşaması olan ulus devlet 
modeli esas alınmıştır� Bu kapsamda küreselleşme ile birlikte ulus devletin artık 
önemini yitirdiğini savunan aşırı-küreselleşmecilere karşın şüpheciler, ulus dev-
letin varlığının ulus-üstü yapılarla kurduğu ilişkiler sayesinde eskisinden daha 
da güçlü bir konuma geldiğini öne sürmüşler; bu arada dönüşümcüler, ulus 
devletin küreselleşmenin etkisiyle dönüşüme uğradığını, ancak varlığını devam 
ettirdiğini ifade etmişlerdir�

Genel itibariyle ekonomik, toplumsal-kültürel ve siyasal alanlar ile üç ana 
kategoride özetlenen küreselleşmenin yarattığı etkiler konusu; dünya genelinde 
gelişmişlik, jeopolitik konum ve toplumsal yapılarının özellikleri temel olmak 
üzere her ulus devlette olumlu ya da olumsuz birçok izler bırakarak gelişim gös-
termiştir� Devletlerin gelişmişlik düzeyi, küresel gücün idaresinde sahip olunan 
düzeyin de belirlenmesinde etkili olmaktadır� Dünyanın ekonomik ve finansal 
sistemlerini etkileyebilecek gelişmişlik düzeyine sahip olan devletler, küresel-
leşmenin kontrolünü ellerinde tutarlarken; aksi durumda bulunan devletler, 
kontrol edilen bir konumla yetinmek zorunda kalmışlardır� Jeopolitik konumu 
stratejik bir özelliğe sahip olan devletler, küresel güce hükmeden devletlerin 
hedef listesinde sürekli bir kalem olarak yer almışlardır� Küresel güçlerin; jeo-
politik konumu nedeniyle hedeflerine ulaşmakta engel olarak gördükleri ulus 
devletlerin toplumsal yapıları, engel özelliğini ortadan kaldırmak için en çok 
müdahale edecekleri unsuru teşkil etmiştir� Bu anlamda etnik olarak çeşitlilik 
gösteren bir devlet, bu konuda gerçekleştirilmesi muhtemel etkilerin odağında 
yer almış; parçalanarak küçülen bu devletlerin bulunduğu coğrafyalarda; daha 



Küreselleşme Sürecinin Devlet Yapısı Üzerine Etkileri

322 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

H
A

K
E

M
L

İ

dar kapsamlı, daha kolay ve daha etkin bir kontrole müsait devletler bütünü 
yaratılması amacına ulaşılması mümkün olabilmiştir�

Küreselleşmenin devlet yapıları üzerinde yarattığı etkiler; küresel güce hük-
meden devletler ile küresel gücün etkisine maruz kalan devletlerin baş aktör 
olduğu bir alanda meydana gelmektedir� Yaratılan bu etkiler arasında ekono-
mik ve finansal içerikli olanlar her zaman biraz daha öne çıkmakta; diğer etki 
yaratan tüm unsurlar bunları destekleyen özelliğe sahip olmaktadırlar� Küresel 
güce hükmeden devletler, ekonomik çıkarlarının çarpan özelliğini her zaman 
arttırma düşüncesinde olduklarından; bu güçlerinin devamlılığının temininde 
önemli bir etken olan güvenliğin sağlanması bakımından ulus devletlerin var-
lıklarının devamını, kendi varlık ve çıkarlarına tehdit oluşturmamak şartıyla 
gerekli görmektedirler� Bu niteliğe sahip bir devletin tabiatıyla güçlü ve büyük 
bir devlet olmasından çok küçük, küresel sermayenin dolaşımını kolaylaştıran, 
buna ilişkin hukuki düzenlemeleri yapan ve güvenliğini sağlayan düzenleyici 
bir devlet olması talep edilmektedir� Günümüzde devlet yapılarını şekillendi-
ren olayların temelinde, genel itibarıyla bu amacın gerçekleştirilmesine yönelik 
küresel planların bulunduğu değerlendirilmektedir�

Küreselleşme; yarattığı küresel kültür akımı ile bir yandan farklılıkları ortadan 
kaldırmayı hedeflerken, diğer yandan aslında tek merkezden kontrole imkân sağ-
layan bir yapı oluşturmayı hedeflemektedir� Bunun karşısında yer alan her devlet 
yapısı tehdit olarak algılanmakta, tehdidi bertaraf edecek müdahale yöntemleri 
mevcut durumun niteliğine göre derhal devreye sokulmaktadır� Bu yöntemler; 
bazen terör, bazen etnik yapıların güdümlenmesi, bazen ekonomik yaptırımlar, 
bazense sözde uluslararası hukuk düzenlemelerini temel alan askeri müdahaleler 
olarak kullanılmak suretiyle hayata geçirilmektedir� Bu yöntemler, duruma göre 
geliştirilen çok değişik şekillerde etki odaklı bir anlayışla kullanılmakta, ancak 
her yöntemin kontrol edilebilen neticelerinin yanında, kontrolün kaybedildiği 
neticelerinin de varlığı söz konusu olabilmektedir� Kullanılan bu yöntemlerin 
en önemli neticeleri arasında yer alan göç faktörü, tüm dünyayı olumsuz yönde 
etkileyebilecek nitelikte bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır�

Küreselleşme; ulusal sınırların, ulusal orduların, ulusal egemenliklerin, ulusal 
kaynakların ve ulusal toplulukların varlığına tehdit haline gelen bir özellik arz 
etmektedir� Asıl beklentinin küresel vatandaşlık olduğu bu süreçte, dünya tek 
bir düzlemde algılanmaya başlanmış, dünyanın bir köşesinde meydana gelen bir 
olayın diğer köşesinde de benzer etkiler yaratmasıyla, ulus devletlerin bu olaylar 
üzerindeki kontrol kabiliyetleri büyük oranda kayba uğramıştır� Bunun netice-
sinde, uluslararasında işbirliği faaliyetleri önem kazanmış ve buna bağlı olarak 
ulus-üstü oluşumlara ve örgütlenmelere yönelimde artış meydana gelmiştir� Ulus 
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devletlerin faaliyet ve etki alanları daraltılarak sınırlandırılmış, yönetişim kavramı 
somut bir uygulama halini almıştır� Ekonomik ve dış güvenliğin sağlanmasında 
da uluslararası örgütlere üyelik zorunlu bir ihtiyaç seviyesine yükselirken; küresel-
leşen problem sahalarında gelişen çözüm arayışları, uluslararası örgütlenmelerin 
önemini bir kez daha ortaya koymuştur� Bununla birlikte, uluslararası sözleşmelere 
taraf olan ve imza koyan ulus devletler, beklentilerinin aksine egemenliklerini 
kendi iradeleri ile sınırlandırmışlardır� Temel hak ve özgürlüklerin evrensel bir 
düzeyde korunmasını hedefleyen sözleşmeler ise çoğu kez dünyanın her köşe-
sinde benzer etkiler göstermekte yetersiz kalmış, ayrıca etnik anlamda çeşitlilik 
gösteren ulus devletlerin parçalanması için zaman zaman siyasal bir araç olarak 
kullanıma da açık bir hale gelmiştir� Küreselleşmenin devlet yapıları üzerinde 
yarattığı kaygılar, alternatif küresel aktörlerin önünü açmış; çok uluslu şirketler, 
küresel sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar, ulus devletlerin egemen-
likleri üzerinde müdahale imkânları bularak, etkili olmaya başlamışlardır�[83]

Sonuç olarak küreselleşme, devlet yapıları üzerinde olumlu ya da olumsuz 
nitelikte birçok etkilerde bulunmuştur� Meydana gelen bu etkilerin devletin 
sonunu getirdiğini düşünenlerin yanında, devletin yapısını daha da güçlendirdi-
ğini öne sürenler olmuş; diğer taraftan devletin bu etkiler neticesinde yok olma-
dığı, aksine dönüşerek varlığını devam ettirdiği düşüncesi de savunulmuştur�[84] 
Devlet yapısının günümüzdeki son aşaması olarak kabul edilen ulus devlet yapısı; 
küresel etkiler nedeniyle bazı değişim ve dönüşümlere maruz kalmakla birlikte, 
hâlihazırda varlığını devam ettirmektedir� Bunun temel sebebi, kapitalizmin 
güncel bir ifadesi olarak ortaya çıkan küreselleşmenin temel unsuru olan küresel 
sermayenin hareketliliğinin ve güvenliğinin, hâlâ ulus devletin varlığına ihtiyaç 
göstermesidir� Bu nedenle küreselleşmenin yarattığı etkiler neticesinde; devlet 
yapılarının, daha çok küresel sermayenin güvenliğini sağlayan düzenleyici bir 
devlet yapısı haline gelmesi öngörülmektedir� Değişmeyen tek nokta ise küresel 
güce hükmeden devletlerin oluşturduğu etken blok ile küresel güce maruz kalan 
devletlerin oluşturduğu edilgen blok arasında taraf değişimine yönelik geçişlerin 
çok nadir olmasıdır� Küreselleşme; refahın, eşitliğin ve adaletin dünya geneline eşit 
ve en üstün nitelikleriyle yayılmasını hedef edinen bir anlayışa sahip olduğu söy-
lemini sürekli dillendirse de; hukukun gücü ile güçlünün hukuku paradoksunda, 
hâlâ ikincisi üstünlüğünü korumaya devam etmekte, devlet yapıları üzerinde 
küreselleşmenin yarattığı etkiler de ne yazık ki bu ilkeye göre şekillenmektedir�

[83] Murat ERCAN, ”Küreselleşme ve Siyasi Sonuçları”, Murat Ercan (Ed�), Küreselleşme 
ve Türkiye’ye Etkileri içinde Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2010, s�212-223�

[84] bkz�, Şengül HABLEMİTOĞLU a�g�e�, s�19-24�
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* Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim 
Dalı Öğretim Üyesi.

Gıdada Sahtekârlık, Cezai 
ve Hukuki Sorumluluk

Doç. Dr. Mustafa ÖZEN*

I- GİRİŞ

Gıda, insan yaşamının her alanını kapsayan yaşamın olmazsa olmaz baş-
lıca gereksinimlerinden biridir� Bu nedenle, sağlıklı bir yaşam için güvenilir 
gıda üretimi ve tüketimi oldukça önem taşımaktadır� Dünyanın sınırlı, insan 
ihtiyaçlarının sınırsız olması ve dünyada her geçen gün insan nüfusunun 
artması, sağlıklı ve güvenli gıdanın önemini gittikçe arttırmaktadır�

Bu çalışmada, sağlıklı ve güvenli gıda üretiminde yapılan sahtekârlıklar 
üzerinde durulacaktır� Konunun önemine rağmen ülkemizde hala konu-
nun hukuki açıdan ele alınıp kayda değer bir çalışma yapılmış olması, hem 
düşündürücü hem de üzücüdür� Bu çalışma, bu konuda atılmış ilk çelimsiz 
adım olabilir�

II- TANIM

Gıdada sahtekarlık konusunda bazı terimlerin ne anlama geldiklerinin 
bilinmesi gerekir� Bu terimler ve anlamları, 11/6/2010 tarih ve 5996 sayılı 
Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu m� 3’te düzen-
lenen tanımlar başlığı düzenlenmiştir�

Gıda: 5996 sayılı kanun m� 3/24’e göre, ‘Gıda: Doğrudan insan tüke-
timine sunulmayan canlı hayvanlar, yem, hasat edilmemiş bitkiler, tedavi 
amaçlı kullanılan tıbbî ürünler, kozmetikler, tütün ve tütün mamulleri, 
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narkotik veya psikotropik maddeler ile kalıntı ve bulaşanlar hariç, insanlar 
tarafından yenilen, içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen 
işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde veya ürün, içki, sakız ile gıdanın 
üretimi, hazırlanması veya muameleye tâbi tutulması sırasında kullanılan su 
veya herhangi bir maddeyi ifade eder’�

Kısaca ifade etmek gerekirse, gıda; yenilebilen ve içilebilen her türlü mad-
deyi ifade eder�

Tağşiş: 5996 sayılı kanun m� 3/63’e göre, ‘Tağşiş: Bu Kanun kapsamındaki 
ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya 
bir bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değişti-
rilmesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı 
maddeymiş gibi katılmasını ifade eder’�

Taklit: 5996 sayılı kanun m� 3/64’e göre, ‘Taklit: Bu Kanun kapsamındaki 
ürünlerin, şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere 
sahip gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi ifade eder’�

Gıda katkı maddesi: 5996 sayılı kanun m� 3’te tanımlanmamıştır� 27/5/2004 
tarih ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun 
m� 3’te tanımlanmıştır� 5179 sayılı kanun m� 3’te göre, ‘Gıda katkı maddesi: 
Tek başına gıda maddesi olarak tüketilmeyen, gıda ham maddesi ve/veya gıda 
işlemeye yardımcı madde olarak kullanılmayan, tek başına besleyici değeri 
olan veya olmayan; seçilen teknoloji gereği kullanılan işlem sırasında kalıntı 
veya türevleri mamul maddelerde bulunabilen, gıdaların hazırlanması, tasnifi, 
işlenmesi, ambalajlanması, taşınması, depolanması ve dağıtımı sırasında gıda 
maddelerinin tat, koku, görünüş, yapı ve diğer niteliklerini korumak, düzeltmek 
veya istenmeyen değişikliklere engel olmak amacıyla kullanımına izin verilen 
maddeleri ifade eder’� Ancak, bu kanun yürürlükten kaldırılmıştır�

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler: 5996 sayılı kanun m� 
3/25’e göre, ‘Gıda ile temas eden madde ve malzeme: Gıda maddeleri ile temasta 
bulunan veya bulunmak üzere üretilen her türlü madde ve malzemeyi ifade eder’�

III- GIDADA SAHTEKARLIĞIN İŞLENİŞ (GERÇEKLEŞTİRİLME) 
ŞEKİLLERİ

A- Gıdada Sahtekârlığın Tağşiş Suretiyle Gerçekleştirilmesi

5996 sayılı kanun m� 3/63’e göre, ‘tağşiş: Bu Kanun kapsamındaki ürün-
lere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir 
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bölümünün mevzuata aykırı olarak çıkarılmasını veya miktarının değiştiril-
mesini veya aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı 
maddeymiş gibi katılmasını ifade eder’�

Bu tanıma göre, gıdada tağşiş; üç farklı şekilde gerçekleştirilebilir� Tağşişin 
üç farklı şekilde işlenebilecek olması, tağşişin seçimlik hareketli bir haksız-
lık olduğunu göstermektedir� Çünkü, söz konusu fiiller arasında veya bağlacı 
kullanılmıştır� Bu üç farklı şekil şöyle izah edilebilir:

* Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve 
besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak 
çıkarılması

Bu seçimlik hareket, gıda ürününün üretilmesini ifade eder� Burada geçen 
çıkarılma ifadesi, üretilme anlamındadır� Üretilme, gıda ürününün üreti-
minin henüz tamamlanmadığı anlamında değil, üretiminin tamamlanması 
anlamındadır�

Bu seçimlik harekete göre, gıda maddesinin mevzuata aykırı olarak üretilmesi, 
tağşişin yapılmış sayılması bakımından yeterlidir� Ayrıca, satışa sunulması veya 
tüketilmesi gerekmemektedir�

Bu seçimlik hareket, TCK m� 204’te düzenlenen resmi belgede sahte-
cilik suçunun seçimlik hareketlerinden biri olan sahte belge düzenlemeyi 
andırmaktadır�

* Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve 
besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak 
miktarının değiştirilmesi

Bu seçimlik hareket, gıda ürününün üretildikten sonra üzerinde değişiklik 
yapılmasını ifade eder� Bu değişiklik, mevzuata aykırı bir değişikliktir� Yani, 
insan sağlığı açısından tehlike veya zarara yol açabilecek bir değişikliktir�

Bu seçimlik harekete göre, gıda maddesinin mevzuata aykırı olarak değiştiril-
mesi, tağşişin yapılmış sayılması bakımından yeterlidir� Ayrıca, satışa sunulması 
veya tüketilmesi gerekmemektedir�

Bu seçimlik hareket, TCK m� 204’te düzenlenen resmi belgede sahtecilik 
suçunun seçimlik hareketlerinden biri olan gerçek bir belgeyi değiştirmeyi 
andırmaktadır�

* Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve 
besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak 
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aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine aynı maddeymiş 
gibi katılması

Bu seçimlik hareket, gıda ürününün üretilme aşamasını ilgilendirmektedir� 
Çünkü, mevzuata aykırı olarak aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, 
o madde yerine aynı maddeymiş gibi katılması ifadesindeki katılma fiili, 
gıda ürününün henüz üretiminin tamamlanmadığını göstermektedir� Ancak, 
katılmanın tespiti çoğu zaman üretimin tamamlanmasından sonra yapılan 
denetimlerde ortaya çıkmaktadır� Bu nedenle, ilk seçimlik hareket olan çıka-
rılmadan (üretilme) farklı bir aşamayı ilgilendirmekle birlikte, sonuç açısından 
bir fark bulunmamaktadır� Eğer, gıda denetimleri üretim aşamasında yapılırsa, 
farklı madde katıldığının tespit edilmesi durumunda, bu iki seçimlik hareketin 
farkı ortaya çıkacaktır�

Söz konusu seçimlik hareketlerden en az birinin işlenmesi halinde, tağşiş söz 
konusu olacaktır� Bu seçimlik hareketlere konu öğelerin ve besin değerleri-
nin miktarının azlığı veya çokluğu, tağşişin oluşmasına etki etmez� Çünkü, 
kanundaki düzenlemede, ‘tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı 
olarak’ ifadesine yer verilmiştir� Ancak, miktarın azlığı veya çokluğu, uygula-
nacak yaptırımı (cezai, hukuki ve idari) belirlemede dikkate alınabilir� Hatta, 
önemsiz denebilecek kadar az miktardaki tağşişlerde eğer insan sağlığına zarar 
verme veya tehlikeye atma tehlikesi bulunmuyorsa, yaptırım uygulanmayabilir� 
Bu gibi durumlarda, işlenen fiilin haksızlık içeriğinin azlığına dayanılabilir�

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması veya satış esna-
sında iken son kullanma tarihinin geçmiş olmasına rağmen satıştan çekil-
meyip satışa devam edilmesi durumlarında nasıl bir sorumluluk yoluna 
gidilmelidir? Bu gibi durumlar, tağşiş sayılabilir mi?

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulması veya satış esnasında 
iken son kullanma tarihinin geçmiş olmasına rağmen satıştan çekilmeyip satışa 
devam edilmesi, tağşişin üç farklı seçimlik hareketine uymamaktadır� Bu nedenle, 
bu gibi durumlarda tağşişten bahsetmek mümkün değildir�

Gıda ürününün içerisinde bulunmaması gereken ilaç etken maddesi 
bulunması halinde bu durum, tağşişe girer mi?

Gıda ürününün içerisinde bulunmaması gereken ilaç etken maddesi bulun-
ması, tağşiş kapsamına girer� Çünkü, bu tür durumlarda, tağşişi oluşturan seçim-
lik hareketlerden ‘Bu Kanun kapsamındaki ürünlere temel özelliğini veren 
öğelerin ve besin değerlerinin tamamının veya bir bölümünün mevzuata 
aykırı olarak aynı değeri taşımayan başka bir maddenin, o madde yerine 
aynı maddeymiş gibi katılması’ söz konusu olacaktır� Bulunmaması gereken 
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ilaç etken maddesi bulunması, bukete girmediği takdirde, ilk seçimlik hareket 
olan mevzuata aykırı olarak çıkarılma kapsamına girer�

Tağşişin gerçekleştirilmiş sayılabilmesi için, mutlaka kasten hareket edilmesi 
zorunlu değildir� Çünkü kamu sağlığının korunması esas alınmıştır� Bu nedenle, 
tağşiş kasten veya taksirle işlenebilir.

Somut olayda, kişi/lerin hiçbir kusuru bulunmuyorsa, cezai sorumluluk 
yoluna başvurulamaz� Hukuki sorumluluk bakımından Borçlar Kanunu’nda 
kural olarak kusura dayalı sorumluluk kabul edilmiştir� İstisna olarak ve sınırlı 
sayıda düzenlemelerde kusursuz sorumluluk kabul edilmiştir� Bu kapsamda, 
tağşiş kusursuz sorumluluk hallerine girmemektedir�

B- Gıdada Sahtekârlık Taklit Suretiyle Gerçekleştirilmesi

5996 sayılı kanun m� 3/64’e göre, ‘Taklit: Bu Kanun kapsamındaki ürünlerin, 
şekil, bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahip 
gibi veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermeyi ifade eder’�

Gıda sahtekarlığının taklit şeklinde işlenmesinde, üretilmiş olan bir gıda 
ürününün nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahipmiş gibi 
veya başka bir ürünün aynısıymış gibi gösterme söz konusu olmaktadır�

Taklit, tağşişten farklı bir sahtekarlık şeklidir� Çünkü, tağşişte, gıda ürünle-
rinde ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin değerlerinde tamamının 
veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak gıda maddesi katma, gıda maddesi 
katarak üretme ve üretilen gıda maddesinde değiştirme yapma söz konusudur� 
Taklitte ise, gıda ürünlerinde ürünlere temel özelliğini veren öğelerin ve besin 
değerlerinde tamamının veya bir bölümünün mevzuata aykırı olarak gıda 
maddesi katma, gıda maddesi katarak üretme ve üretilen gıda maddesinde 
değiştirme yapma söz konusu olmayıp, mevzuata uygun üretilen bir gıda ürü-
nünde olmayan bir özellik varmış gibi gösterilmektedir� Yani, taklitte, insan 
sağlığına zararlı veya tehlikeli bir gıda ürünün üretilmesi veya insan sağlığına 
zararlı veya tehlikeli hale getirilen bir gıda ürünü bulunmamaktadır� Taklitte, 
tüketiciler aldatılmaktadır�

III- MÜCADELE YÖNTEMLERİ

1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  tarafından kamuoyunun 
bilgilendirilmesi
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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nin 
kurulması, riske dayalı denetim sistemine geçilmesi gibi çalışmalar sonucunda, 
denetimlerde gıda ürününün içerisinde bulunmaması gereken ilaç etken maddesi 
bulunması durumlarını, gıda sahtekârlığı kapsamında değerlendirmekte ve söz 
konusu ürünleri üreten işletme veya şirketler ile ürünleri teşhir etmektedir�

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi’nin 
kurulması, riske dayalı denetim sistemine geçilmesi gibi çalışmalar yaparak 
denetimler yapmaktadır� Bakanlık, bu denetimler sonucu, eğer gıda ürünle-
rinde tağşis ve taklit tespit ederse, bu ürünlere el koymakta ve ayrıca bakanlığın 
internet süresinde yayınlamaktadır�

2015 yılı ocak ayı sonu itibarıyla yaklaşık 45 bin denetim gerçekleştirilmiştir� 
Denetimler sonucu 79 parti üründe taklit-tağşiş (Tüketici farkına varmadan 
bir malın içine değersiz veya sağlığa zararlı maddeler ekleme) yapıldığı, 16 
parti üründe ise içerisinde bulunmaması gereken ilaç etken maddesi bulunduğu 
tespit edilmiştir�

Gıdada sahtekarlık yapan şirketlerin ve ürünlerin kamuoyuna duyu-
rulması (teşhiri) haksız rekabet oluşturur mu?

*Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyuruda bulun-
ması, mevzuata uygun ise, cezai, hukuki ve idari bir sorumluluk gerektirmez� 
Ancak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kamuoyuna duyuruda 
bulunması, mevzuata uygun değilse, cezai, hukuki ve idari bir sorumluluk 
gerektirir�

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın mevzuata uygun olarak kamu-
oyuna duyuruda bulunmasının cezai, hukuki ve idari bir sorumluluk gerektir-
memesinin sebebi, gerçek veya tüzel kişi tacir ile kamuoyunun menfaatlerinin 
karşılaştırılmasında kamuoyunun menfaatlerinin daha önemli (daha ağır bas-
ması) görülmesidir�

2) Gıda Alanında Faaliyet Gösteren Dernekler veya Sivil Toplum 
Kuruluşlarının Kamuoyunu Bilgilendirmesi

Gıda alanında faaliyet gösteren dernekler veya sivil toplum kuruluşlarının ve 
basın yayın yoluyla kamuoyunu bilgilendirilmesinde şirket veya ticari işletme 
ile ürün adının verilmesi, haksız rekabet oluşturabilir� Bu durumda, haksız 
rekabete dayalı, cezai ve hukuki sorumluluk yoluna gidilebilir�
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3) Basın Yayın Yoluyla Kamuoyunu Bilgilendirilmesi

Basın, toplumun bilgi alma kaynakları veya kanallarından en önemlisini 
oluşturur� Bu nedenle basın–yayın, toplumu bilinçlendirme ve toplumun men-
faatine aykırı olan hareket, işlem, netice veya faaliyetleri toplum adına hareket 
ederek topluma duyurup toplumsal duyarlılık sağlamaktadır� Basın – yayın, 
bu görev ve yetkisini, hukuk sınırları içinde kalarak (haksız rekabet ve gıda 
işletmecilerini rencide edecek tarzda yayın yapmadan) tağşiş ve taklit ürünlere 
karşı toplumu uyarmalıdır�

IV- SORUMLULUK YOLLARI

A- Cezai Sorumluluk

5996 sayılı kanunda gıda ürünlerinde tağşiş ve taklit bakımından cezai 
sorumluluk düzenlenmemiştir� Bu durumda, konuya TCK m� 185’teki düzen-
leme açısından bakılabilir�

TCK m� 185’te Zehirli Madde Katma suç tipi düzenlenmiştir�

TCK m� 185’e göre, ‘(1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya 
kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya 
başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye 
düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir� (2) Yukarıdaki 
fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi 
halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur’�

TCK m� 185’teki düzenleme açısından bakıldığında, gıda ürünlerinin üretil-
mesi aşamasında zehir katmak veya mevzuata aykırı başka maddeler katmak veya 
daha sonra zehir katma ya da mevzuata aykırı başka katma suretiyle değiştirme 
söz konusu olursa, bu durum tağşiş olacak ve aynı zamanda suç oluşacaktır�

TCK m� 185/1’de suçun kasten 185/2’de ise taksirle işlenen şekli 
düzenlenmiştir�

Gıda ürünlerinde taklidin haksız rekabet oluşturması durumunda, bu 
durumda aynı zamanda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m� 62/1-a’daki 
düzenlemeye göre suç teşkil edecektir�

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m� 62/1-a’ya göre, ‘a) 55 inci maddede 
yazılı haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenler, … fiil daha ağır cezayı 
gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, 56 ncı madde gereğince hukuk 
davasını açma hakkını haiz bulunanlardan birinin şikâyeti üzerine, her bir bent 
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kapsamına giren fiiller dolayısıyla iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla 
cezalandırılırlar�

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m� 62/1-a’da, fiil daha ağır cezayı gerektiren 
başka bir suç oluşturmadığı takdirde, ifadesine yer verildiği için, bu düzenleme, 
yardımcı (tali norm) nitelindedir� Hal böyle olunca, örneğin Gıda ürünlerinde 
taklit başka bir suç tipini oluşturursa bu su� Tipinden oluşturmazsa 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu m� 62/1-a’daki düzenlemeden ceza sorumluluk yoluna 
gidilecektir�

Önemle belirtmek gerekir ki, TCK m� 185’te tağşiş, 6102 sayılı Türk Tica-
ret Kanunu m� 62/1-a’da taklit söz konusu olacağı için, bu iki düzenlemenin 
çatışması veya birleşmesi söz konusu olmayacaktır� koşulları gerçekleşirse ayrı 
ayrı uygulanabilirler�

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m� 63’e göre, ‘Tüzel kişilerin işlerini gör-
meleri sırasında bir haksız rekabet fiili işlenirse 62 nci madde hükmü, tüzel kişi 
adına hareket eden veya etmesi gerekmiş olan organın üyeleri veya ortakları 
hakkında uygulanır� Haksız rekabet fiilinin bir tüzel kişinin faaliyeti çerçeve-
sinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine 
de karar verilebilir’�

Yaptırım türü: Hapis cezasıdır�

B- Hukuki Sorumluluk

Gıda ürünlerinde tağşiş yapılarak üretilen veya daha sonda değişiklik yapılan 
ürünün satılması sonucu, üçüncü kişilerin hayat veya vücut bütünlükleri zarar 
görürse, haksız fiile dayalı sorumluluk yoluna gidilebilecektir� Bu durumda, 
zarara uğrayan kişi/ler maddi ve manevi tazminat davası açabileceklerdir�

Yaptırım türü: Maddi ve manevi tazminat

Taklit haksız rekabet oluşturur mu?

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m� 55/1-9’e göre, ‘Malların, iş ürünleri-
nin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını 
veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak’ haksız rekabet 
oluşturan durumlardan biridir�

Bu düzenlemeye göre, gıda ürünlerinde taklidi ifade eden, ürünlerin, şekil, 
bileşim ve nitelikleri itibarıyla yapısında bulunmayan özelliklere sahipmiş gibi 
veya başka bir ürünün aynısıymış gibi göstermek, haksız rekabet oluşturabile-
cektir� Çünkü, bir ürünün özelliğini veya amacını değiştirmek, aynı zamanda 
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gizlemek anlamına gelir� Değiştirilen özellik, gizlenmiştir� Gerçek olan, başkaları 
tarafından bilinemez hale gelmiştir�

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m� 56/1’de haksız rekabet durumunda hak-
sız rekabetten dolayı zarar gören kişi/lerin açabilecekleri davalar düzenlenmiştir�

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m� 56/1’e göre, ‘Haksız rekabet sebebiyle 
müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik 
menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse; 
a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, b) Haksız rekabetin men’ini, c) 
Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız 
rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini 
ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili 
olan araçların ve malların imhasını, d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini, 
e) Türk Borçlar Kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında 
manevi tazminat verilmesini isteyebilir’�

C- Kabahat Sorumluluğu = İdari Yaptırım Gerektiren Sorumluluk

5996 sayılı kanun m� 40/1-l’ye göre, ‘24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına 
aykırı olarak taklit ve tağşiş yapanlara onbin Türk Lirası idarî para cezası 
verilir, taklit ve tağşiş edilmiş ürünlere el konulur ve mülkiyetinin kamuya 
geçirilmesine karar verilir’�

5996 sayılı kanun m� 24/4’e göre, ‘Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamaz’�

Önemle belirtmek gerekir ki, bir haksızlık birden fazla yaptırım türünü 
gerektirir ise, kural olarak (kanunlarda ayrı bir hüküm yoksa) her bir yaptırım 
türünden dolayı ayrı ayrı uygulama yapılabilir� Bu nedenle, gıda ürünlerinde 
tağşiş ve taklit yapılması halinde, cezai, hukuki ve idari yaptırım türleri aynı 
anda uygulanabilir� Ancak, Kabahatler Kanunu m� 15/3’e göre, bir haksız fiil 
hem suç hem de kabahat oluşturursa sadece suçtan dolayı yaptırım uygulana-
bilecektir� Bu nedenle, gıda ürünlerinde tağşiş ve taklit yapılması halinde, bu 
fiil TCK m� 185’te düzenlenen suçu oluşturursa, sadece bu suçtan sorumluluk 
yoluna gidilecek, ayrıca 5996 sayılı kanun m� 40/1-l’de düzenlenen kabahat-
ten dolayı idari yaptırım uygulanmayacaktır� Bu durumda, hem cezai hem de 
hukuki yaptırım uygulanabilecektir� Gıda ürünlerinde tağşiş ve taklit yapılması 
halinde, bu fiil TCK m� 185’te düzenlenen suçu oluşturmazsa veya bu suçtan 
sorumluluk yoluna gidilmezse, 5996 sayılı kanun m� 40/1-l’de düzenlenen 
kabahatten dolayı idari yaptırım uygulanacaktır� Bu durumda, hem idari hem 
de hukuki yaptırım uygulanabilecektir�
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Yaptırım türü: İdari para cezası ve diğer idari yaptırımlar

V- UYGULANACAK TEDBİRLER

A- Cezai Sorumluluğa gidildiği durumlarda

Gıda ürünlerinde tağşiş ve taklit herhangi bir suç tipini oluşturması duru-
munda, CMK m� 117 ve devamında düzenlenen arama ve elkoyma koruna 
tedbirleri uygulanabilir�

B- Hukuki Sorumluluğa gidildiği durumlarda

Hukuki sorumluluğa gidildiği durumlarında, 6102 sayılı Türk Ticaret 
Kanunu m� 56/1’de öngörülen; a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini, b) 
Haksız rekabetin men’ini, c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun 
ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa 
bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız 
rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların imhası uygulanabilir�

C- İdari Yaptırım Sorumluluğunaa gidildiği durumlarda

İdari Sorumluluğa gidildiği durumlarda, tağşiş veya taklit edilmiş ürünlere 
idari anlamda el koyma uygulanabilecektir�

VI- UYGULANAN YAPTIRIMLARA KARŞI BAŞVURULABİLECE 
KANUN YOLLAIR

A- Cezai Sorumluluk

Yaptırım türü: Hürriyeti bağlayıcı ceza (hapis cezası) ve/veya adli para cezası

CMK’nda öngörülen kesin hüküm kapsamı dışında kalan kararlar bakımın-
dan istinaf yürürlüğe girerse tebliğ veya tefhimden (yüze karşı bildirimden) itiba-
ren 7 gün içinde istinaf, istinaf yürürlüğe girmezse, tebliğ veya tefhimden (yüze 
karşı bildirimden) itibaren 7 gün içinde temyiz kanun yoluna başvurulabilir�

B- Hukuki Sorumluluk

Yaptırım türü: Maddi ve manevi tazminat
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HMK’nda öngörülen kesin hüküm kapsamı dışında kalan kararlar bakımın-
dan istinaf yürürlüğe girerse, tebliğ veya tefhimden (yüze karşı bildirimden) 
itibaren iki hafta içinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir� İstinaf yürürlüğe 
girmezse, tebliğ veya tefhimden (yüze karşı bildirimden) itibaren iki hafta 
içinde temyiz kanun yoluna başvurulabilir�

C- İdari Yaptırım Sorumluluğu

Kabahatler Kanunu m� 27’de öngörülen itiraz yoluna başvurulabilir�

Kabahatler Kanunu m� 27/1’e göre, ‘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 başvu-
rulabilir� Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari yaptırım 
kararı kesinleşir’�

Önemle belirtmek gerekir ki, Kabahatler Kanunu m� 27’de öngörülen itiraz 
yoluna, özel kabahat düzenlemelerine ilişkin özel bir denetim yolu öngörül-
memişse başvurulabilir� Bu nedenle, özel kabahat düzenlemelerine ilişkin özel 
bir denetim yolu öngörülmüşse, o denetim yoluna başvurulacaktır� Sulh ceza 
mahkemeleri, 2014 yılında kaldırılıp sulh ceza hâkimliğine dönüştürüldüğü 
için, itiraz, artık sulh ceza hâkimliklerine yapılacaktır�

Yaptırım türü: İdari para cezası ve diğer idari yaptırımlar





*  Bu yazı, bir dava dosyasına “hukuki mütalâa” (uzman görüşü) ‘HMK. m. 293’ olarak 
sunulmuştur.

** İzmir Barosu Avukatlarından. (9 Eylül Üni. Huk. Fak. E. Öğr. Görv.).

Tasarrufun İptali Davası ve 
“Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”, 
“İşletmenin Devri”, “Kanuna 

Karşı Hile” ve “Perdeyi 
Kaldırma Teorisi”*

 Av. Talih UYAR**

Hakkında «haciz» işlemine girişilen (iflâsta; «iflâs kararı verilen» (İİK� 
mad� 165, 191/I) borçlunun tasarruf yetkisi, bu tarihten itibaren kısıtlanır�

«Haciz»den (ve «iflâs kararı»ndan) önce, malları üzerinde serbestçe 
tasarrufta bulunabilen borçlular, henüz alacaklıların -haciz ve iflâs yolu ile- 
takibine hedef olmadan, onlardan «mal kaçırmak» (yani, onların hakkında 
yapacağı takibi semeresiz bırakmak) amacı ile, malvarlığının tamamını ya 
da bir kısmını, bir takım «hileli» işlemlerle (yani, bedelsiz olarak ya da çok 
ucuz bedelle) başkalarına (özellikle, yakınlarına, kendisinin bu amacını 
bilen arkadaşlarına) devredebilirler ya da bedelini kendisi ödeyerek yakınları 
üzerine taşınır/taşınmaz mal satın alarak malvarlığını azaltabilirler… İşte, 
bu gibi kötü niyetli borçluların «mal kaçırmak kasdı ile» yaptıkları bu tür 
işlemlerden zarar gören alacaklıları korumak amacı ile, onlara “tasarrufun 
iptali davası” denilen bir dava açma hakkı tanınmıştır�

Tasarrufun iptali davası; «borçlunun alacaklılarına zarar veren bazı tasar-
ruflarını -davacı alacaklı bakımından, onun alacağı ölçüsünde- hükümsüz hale 
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getirmeye yarayan bir dava»,[1] «borçlunun alacaklısını zarara sokmak kasdıyla mal-
varlığından çıkarmış olduğu mal ve hakların veya bunların yerine geçen değerlerin, 
tasarruftan zarar gören alacaklının alacağını elde etmesi amacıyla dava açarak 
tekrar borçlunun malvarlığına geçmesini sağlayan dava»[2] şeklinde tanımlanabilir�

Bu davanın amacı, borçluların henüz tasarruf yetkilerinin kısıtlanmamış 
olduğu dönemde (yani; «haciz»den ve «iflâs kararı»ndan önce) alacaklılarından 
mal kaçırmak kasdı ile, kötü niyetle yapmış oldukları hukukî işlemleri, davacı 
alacaklı bakımından hükümsüz sayarak, borçlunun malvarlığından uzaklaştırdığı 
(çıkardığı) dava konusu mal üzerinde, alacaklının -sanki, bu mal halâ borçluya 
aitmiş gibi- cebri icra yolu ile alacağını elde etmesini -bu malın haciz ve satışını 
isteyerek- sağlamaktır�

İptâl davasına ilişkin İİK� mad� 277 vd�’da her ne kadar ısrarla, «butlan»dan 
yani «hükümsüzlük»den bahsedilmekte ise de, burada maddi hukuk anlamında 
ne mutlak ve ne de nisbi bir hükümsüzlük söz konusu değildir�[3] Hukukta 
«iptal» kavramı ile iki farklı şey belirtmek istenir: «İptâl yenilik doğuran hakkı-
nın kullanılmasıyla ya zaten daha baştan geçersiz bir hukukî işlemin geçersizliği 
kesinleştirilir (örneğin; TBK� mad� 28, 39) (geniş anlamda iptâl edilebilirlik) 
ya da baştan beri geçerli olan bir hukukî işlem sonradan geçmişe etkili olarak 
geçersiz kılınır (örneğin; TBK� mad� 182/III, 281, 286/II, 287, 615; MK� mad� 
148, 504, 557, 560) (dar anlamda iptâl edilebilirlik)�[4] Alacaklılara -iflâs halinde; 
iflâs masasına- tanınan iptâl davası ne -az önce belirtilen- «geniş» ve ne de «dar» 
iptâl edilebilirlik gurubuna (kategorisine) sokulamaz� Çünkü, İİK� mad� 277 
vd�’da öngörülmüş iptâl davasının amacı ve sonucu; dava konusu malı, sadece 
«cebri icra takibi bakımından» sanki borçlunun malvarlığında kalmışçasına, 
sadece nisbi bir güç ve etkiyle alacaklıların -iflâsta; iflâs masasının- takip (el 
uzatma) alanına sokmaktır� Bu niteliği ile söz konusu iptâl hakkı, bir «yenilik 
doğurucu» hak olmayıp, kuruluşunda baştan aşağı geçerli bir hukukî işlemi, 
cebri icra alanına özgü kalma koşuluyla, tasfiye etmeye yönelik bir «nisbi talep 

[1] BERKİN, N. İflâs Hukuku, 1972, s: 489–ÖNEN, T. İptâl Davaları (Ank� İk� Tic� İl� Ak� 
D� 1969/1, s: 39)–OLGAÇ, S. Yargıtay İçtihatlarının Işığı Altında İcra ve İflas Hukukunda 
İptal Davaları (Dr� A� Recai Seçkin’e Armağan, 1974, s: 457 vd�)

[2] Bknz: 17� HD� 08�07�2010 T� 2481/6636 (www�e-uyar�com)
[3] UMAR, B. Türk İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davası, 1963,s: 8–ÖNEN, T. a�g�m� s: 

40–KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku, 1997,C: 4, s: 3408–KURU, B. İcra ve İflâs Hukuku 
El Kitabı, 2013, 2� Baskı, s: 1397–SARISÖZEN, İ. İcra ve İflâs Hukukuna Göre İptâl 
Davalarında Yargılama Usulü (ABD� 1977/1, s: 51, dipn� 6)–KURTOĞLU, S. İcra 
Hukuku Açısından İptal Davasının Hukukî Niteliği (İBD� 1973/7-8, s: 776)

[4] SEROZAN, R. Sözleşmeden Dönme, 1975, s: 151 vd�
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hakkı»dır�[5] İptâl davasının, davacı-alacaklı lehine sonuçlanması halinde, dava 
konusu mal tekrar borçlunun malvarlığına (mülkiyetine) dönmez� Yani, borç-
lunun yapmış olduğu hileli işlem «maddi hukuk bakımından» iptâl edilmez, 
hükümsüz hale getirilmez� Sadece yapılan hileli işlem «alacaklı bakımından» 
hüküm ifade etmez� Alacaklı yapılan işleme -örneğin; satışa, kurulan ipoteğe 
vb�- rağmen, o malı sattırarak alacağını alır� Eğer alacaklının alacağı ödendikten 
sonra geriye para artarsa, bu, borçluya değil, borçlu ile hukukî işlemde bulunan 
(davalı) üçüncü kişiye verilir� Başka bir deyişle, tasarrufun maddi hukuk anla-
mında iptâli söz konusu olmadığından, iptâl davasının kazanılması halinde, 
alacaklı; dava konusu mal sanki borçlunun malvarlığından hiç çıkmamış gibi, 
onu haczettirip sattırır ve satış bedelinden alacağının ödenmesini isteyebilir� 
Ancak, iptal edilen tasarruf konusu mal sadece davacı-alacaklının takibi bakı-
mından, borçlunun malvarlığında farzedildiğinden, takip sonucunda -satış 
bedelinden- geriye bir şey artarsa, bu borçluya değil, lehine tasarruf yapılan 
üçüncü kişiye verilir� Eğer, burada, «tasarrufun maddi hukuk anlamında iptâli» 
söz konusu olsa idi, artan paranın borçluya verilmesi gerekirdi�

Yüksek mahkeme, çeşitli içtihatlarında «tasarrufun iptali davasının amacı» 
hakkında;

√ «Tasarrufun iptâli davasının amacının ‘borçlunun haciz veya iflâstan önce 
yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarruflarının geçersiz olmasını ya da iyiniyet 
kurallarına aykırılık nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını, dolayısıyla 
alacaklının o mal üzerinde cebri icraya devamla alacağının tahsilini sağlamak’ 
olduğunu»�

√ «Tasarrufun iptali davasının ‘borçlunun, alacaklısını zarara uğratmak 
kasdıyla, malvarlığından çıkarmış olduğu mal ve hakların veya bunların yerine 
geçen değerlerin, tasarruftan zarar gören alacaklının alacağını elde etmesi amacıyla, 
bunlarca tekrar borçlunun malvarlığındaymış gibi, alacaklı tarafından paraya 
çevrilmesini sağlayan bir dava’ olduğunu»[6]

√ «Davacının iptal davası açmaktaki amacının “borçlunun yaptığı -’satış’, 
‘bağış’, ‘kira’ vb. şeklindeki- işlemin kendisi yönünden geçersizliğini sağlayarak, 
alacağına kavuşmak” olduğunu»�

[5] SEROZAN, R. age� s: 153, dipn� 66
[6] Bknz: 17� HD� 09�04�2013 T� 7724/5114; 09�04�2013 T� 4120/5124; 26�03�2013 

T� 3101/4187; 21�03�2013 T� 2675/3897; 21�03�2013 T� 2708/3898; 05�03�2013 
T� 5153/2720; 27�01�2011 T� 9680/424; 07�03�2011 T� 11643/2001; 21�03�2011 T� 
7361/2517 vb� (www�e-uyar�com)
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√ «Tasarrufun iptâli davalarının amacının ‘davaya (tasarrufa) konu mal 
üzerinde alacaklıya -takip konusu alacak ve eklentileriyle sınırlı olarak- cebri icra 
yoluyla alacağını almak yetkisinin verilmesi’ olduğunu»[7]

√ «İptâl davalarının maksadının (İİK’nun 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı 
borçlunun borcun doğumundan sonra yaptığı -mevcudunu azaltmaya yönelik- 
tasarrufların butlanına hükmettirmek) olduğunu»�

√ «Tasarrufun iptâli davasının amacının ‘borçlunun haciz veya iflâstan önce 
yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarruflarının geçersiz olmasını ya da iyiniyet 
kurallarına aykırılık nedeniyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını, dolayısıyla 
alacaklının o mal üzerinde cebri icraya devamla alacağının tahsilini sağlamak’ 
olduğunu»[8]

√ «Tasarrufun iptali davasında davacının amacının; borçlunun malvarlığındaki 
şeylerden bir veya birkaçını yürütmekte olduğu icra takibi içine alarak, icra dairesi 
tarafından satılmasını sağlamak ve alacağına kavuşmak olduğundan, davacının 
dava dilekçesindeki nitelendirmesine bakılmaksızın İİK’nun 277 vd. maddelerinde 
düzenlenmiş olan ‘tasarrufun iptali’ davasına ilişkin hükümlerin mahkemece doğ-
rudan doğruya uygulanarak uyuşmazlığın çözümlenmesi gerekeceğini»�

ifade etmiştir�

Ayrıca belirtelim ki, Federal Mahkeme de, öteden beri aynı hususları, «...
iptal davası ile, yalnız davacı ve sadece o, alacağını tahsil ve sanki iptali istenen 
muamele hiç yapılmamış ve mal borçlunun malvarlığından hiçbir zaman çıkma-
mış gibi, tasarruf konusu malı haczettirmek ve paraya çevirtmek hakkına sahip 
olur...»,[9] «...iptâl davasının hedefi, davayı açan alacaklıya, elde edilen mallardan 
hakkını almayı temin etmektir. Şayet dava kabul olunursa, muamele tamamen 
iptâl olunmamakla beraber, davacıya karşı hüküm ifade etmez ve çıkar sağlamış 
olan davalı bunu iadeye mecbur olur...»� şeklinde belirtmiştir���

Borçlunun, alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile yaptığı -ve iptâl davasına 
konu olan- işlemlerin «hukukî niteliği»nin ne olduğu doktrinde tartışmalıdır�[10] 

[7] Bknz: 17� HD� 8�7�2010 T� 2483/6636; 18�2�2010 T� 9109/1313; 26�5�2009 T� 2672/3631 
(www�e-uyar�com)

[8] Bknz: 4� HD� 16�2�2010 T� 4343/1376; 17� HD� 14�5�2009 T� 1488/3133; 4� HD� 
25�09�2006 T� 1117/9749 (www�e-uyar�com)

[9] Bknz: 17� HD� 26�9�2008 T� 1503/4307; 14�7�2008 T� 2591/3946; 4� HD� 4�2�2008 T� 
4639/1065; 17� HD� 24�1�2008 T� 4045/268 vb� (www�e-uyar�com) 

[10] Bknz: 17� HD� 17�5�2011 T� 9509/4909; 7�4�2011 T� 1668/3217; 7�4�2011 T� 2882/3211; 
31�3�2011 T� 2739/2907; HGK� 1�12�2004 T� 15-553/624; 15� HD� 23�10�2004 T� 
3310/5282; 11�5�1998 T� 1847/1925; 1�4�1997 T� 1425/1776 (www�e-uyar�com)
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Teorik tartışma, özellikle, borçlunun alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile yap-
tığı işlemlerin «inançlı bir devir» mi yoksa, «muvazaalı bir devir» mi olduğu 
konusunda gündeme gelmiştir� Bir görüşe göre;� «alacaklının mal kaçırmak 
amacı ile yaptığı işlemler ne muvazaa nedeniyle ne de Borçlar Kanununun 20 
nci (TBK�’nun 27�) maddesi gereğince hükümsüzdürler� Çünkü, mal kaçırmak 
suretiyle alacaklılara zarar verilmesi, ahlak ve adaba aykırı sayılmamış, sadece bu 
tür devirler bazı özel hükümlere tâbi kılınmakla yetinilmiştir��� Bu tür işlemlerin, 
ilke olarak ‘muvazaalı’ değil ‘inançlı işlem’ kabul edilmesi gerekir���»[11] Diğer 
bir görüşe göre� ise, «borçlu tarafından, alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile 
yapılan işlemleri muvazaalı olarak nitelemek gerekir���»

Doktrindeki bu görüş ayrılığı uygulamayı da etkilemiş, Federal Mahkeme[12] 
kimi kararlarında birinci görüş doğrultusunda açıklamada bulunmuşken, Yargı-
tay -olayın özelliğine göre- alacaklılardan mal kaçırma amacı güden işlemlerin, 
kimi kez «inançlı bir devir»[13] kimi kez de «muvazaalı bir devir»[14] olduğunu 
vurgulamıştır���

İİK� mad� 277/I’de; iptâl davasının, «İİK� 278, 279 ve 280� maddelerinde 
yazılı tasarruflar nedeniyle açılabileceği» belirtilmiştir (İİK. mad. 277)�

Maddede kullanılmış bulunan «tasarruflar» sözcüğünün hatalı olduğu dokt-
rinde[15] belirtilmiştir� Gerçekten, borçlunun «İİK� mad� 277 anlamında iptâl 
edilebilen tasarrufları» sadece «malvarlığındaki bir hakka doğrudan etki yaparak, 
o hakkı başkasına nakleden veya sınırlayan, külfet yükleyen veya değiştiren veya 
sona erdiren hukukî işlemler» olarak tanımlanan[16] tasarruf işlemleri (tasar-
rufi muameleler)nden ibaret bulunmadığı gibi, tasarruf işlemlerinin ancak bir 
bölüm olarak dahil olduğu ve doktrinde[17] «hukukî bir sonuç doğurmak üzere 

[11] Bknz: 17� HD� 09�05�2011 T� 10595/4459; 30�05�2011 T� 10068/5481; 07�03�2011 
T� 11643/2001; 21�03�2011 T� 7361/2517; 04�04�2011 T� 1654/3040; 8�7�2010 T� 
2483/6636; 18�2�2010 T� 9109/1313; 17�5�2011 T� 9509/4909; 15� HD� 21�10�2004 
T� 3131/5291; HGK� 30�10�2002 T� 15-849/861 (www�e-uyar�com) 

[12] Bknz: HGK� 14�4�2004 T� 15-182/220; 15� HD� 10�4�2003 T� 1210/1883; 14�5�2001 
T� 1740/2583 (www�e-uyar�com) 

[13] Bknz: 26 II 213 (BRAND, E. Çev� ARAS, F. A. İptal Davası «İsviçre Federal Mahkemesi 
İcra ve İflas Dairesi İçtihatları, s: 42 vd�)

[14] Bknz: ATF 47 92/94 (BRAND, E. age� s: 43)
[15] «İptal davalarının hukuki niteliğine ilişkin–yerli ve yabancı doktrindeki–teoriler» hakkında 

ayrıntılı bilgi için bknz: YILDIRIM, M. K. İcra ve İflâs Hukukunda İptal Davaları, 1995, 
s: 47 vd�

[16] Von Tuhr, (Çev� EDEGE, C.) Borçlar Hukuku, 1983, C: 1-2, s: 200, 248
[17] Bu görüş doktrinde Oser/Schönenberger (Borçlar Hukuku, s: 147) tarafından ve 

hukukumuzda UMAR, B. (age� s: 18) tarafından desteklenmiştir�
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yapılan irade beyanları» olarak tanımlanan «hukukî işlem»lerden ibaret değildir� 
Bu madde gereğince iptâli söz konusu olanlar, «hukukî işlem» kavramından 
daha geniş olan, onu da içeren ve doktrinde[18] «kendisine hukuk düzenince 
hukukî bir sonuç bağlanmış olan beşeri (insan) fiilleri» olarak tanımlanan 
hukukî fiiller’dir�[19] Nitekim kaynak yasanın Almanca metninde, bu konuda 
«tasarruf» değil «hukukî fiil» kavramı yer almaktadır�[20] Bu nedenle, İİK� mad� 
277 vd� geçen «tasarruf» kavramını, «hukukî işlem»leri, «hukukî fiil»leri de içerir 
şekilde, en geniş anlamıyla kabul etmek gerekir�[21] Örneğin, borçlunun «protesto 
çekmemesi», «haksız bir ödeme emrine itiraz etmemesi», «zamanaşımı def ’inde 
bulunmaması», «davayı kabul etmesi», «davadan feragat etmesi», «yeminden 
çekinmesi», «kanun yoluna başvurmaktan kaçınması», «hukukî işlem» olmadığı 
halde birer «hukukî fiil» sayılır ve iptal davasına konu yapılabilir�[22] Nitekim, 
İsviçre Federal Mahkemesi;[23] «borçlunun anlaşmalı olarak hakkında icra taki-
bine geçen alacaklının» yaptığı takibe itiraz etmemesi yani ‘itirazdan kaçınması’ 
halinde, bu davranışa karşı, asıl alacaklıların iptal davası açabileceğine» karar 
vermiştir� Yargıtay’da, «borçlunun ‘muvazaalı olarak kardeşine borçlanıp kendisi 
hakkında takip yaptırıp, taşınmazlarını haciz ettirmesi işleminin, iptal davasına 
konu edilebileceğini»[24] belirtmiştir�

Şu halde, borçlunun gerek «dava dışındaki», gerek -sulh, feragat, kabul gibi- 
«icra takibi içindeki» en geniş anlamı ile hukukî işlemleri, iptâl davasına konu 

[18] POSTACIOĞLU, İ. Nam-ı Müstear Meselesi, Vekalet ve İtimat Muameleleri ile 
Muvazaanın Karşılıklı Münasebeti (İHFM� 1947, C: XIII, S: 3, s: 1027 vd�)–ESENER, 
T. Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, s: 41, 50, 169–ÖZSUNAY, E. 
Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, 1968,s: 29–YAVUZ, N. 
Alacaklılardan Mal Kaçırmak Amacı ile Yapılan İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi 
Sorunu (Yard� D� 1986/1-2, s: 105 vd�)–YAVUZ, N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya 
Yönelik İşlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu ve Bu Amaçlı Yapılan Muvazaalı 
İşlemler Hakkındaki Yargıtay Uygulamasından Örnekler (Yarg� D� 1999/Temmuz, s: 228 
vd�; Tür�Not�Bir�Huk� D� Ağustos/1999, s: 8 vd�)

[19] ÖZSUNAY, E. age� s: 212–ESENER, T. age� s: 168 vd�
[20] Bknz: 4� HD� 30�5�1977 T� 11500/3670 (www�e-uyar�com) 
[21] Bknz: HGK� 30�3�1977 T� 3265/320 (YKD� 1978/4, s: 501); 1� HD� 21�11�1978 T� 

10321/11567 (YKD� 1979/5, s: 616)
[22] UMAR, B. age, s: 54 vd�
[23] TUHR, von. age, s: 189–SCHWARZ, A. B. Borçlar Hukuku, s: 163–AYİTER, K. 

Medeni Hukukta Tasarruf Muameleleri, 1953,s: 13
[24] ATAAY, A. Medeni Hukukun Genel Teorisi, s: 317 vd�–OĞUZMAN, K. Medeni Hukuk 

Dersleri, s: 106 vd�–ÖZSUNAY, E� Medeni Hukuka Giriş, s: 318 vd�–İMRE, Z. Medeni 
Hukuka Giriş, s: 205 vd�–ZEVKLİLER, A./ACARBEY, M. B./GÖKYAYLA, K. E. 
Medeni Hukuk (Giriş, Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku), s: 131 vd�
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olabilecektir�[25] Kısaca, borçlunun; alacaklıları aleyhine malvarlığını azaltıcı 
nitelik taşıyan her türlü -en geniş anlamı ile- hukukî işlemleri, iptâl davasına 
konu olabilir�

İptal davasına konu olan işlemler -kural olarak- maddi hukuk bakımından 
tamamen geçerli olan ve alacaklıları zarara sokan işlemlerdir� Örneğin, «devre-
dilen şirket hisseleri»,[26]«bedeli borçlu tarafından ödenip üçüncü kişi adına kayıt ve 
tescil edilen şeyler»,[27] «alacağın temliki»,[28]«devredilen miras hisseleri»,[29]«tapuya 
şerh verilerek güçlendirilen satış vaadi sözleşmeleri»,[30] «satılan taşınmazlar»,[31] 
«boşanma protokolü uyarınca devredilen taşınır ve taşınmazlar»,[32] «havale 
işlemleri»,[33] «parası borçlu tarafından verilerek eşi (oğlu vs.) adına tescil ettirilen 
taşınır/taşınmazlar»,[34] «borçlunun malvarlığının artışını önleyen işlemler»,[35] 
«borçlunun, aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasını kabul etmesi»,[36] «borç-
lunun, miras bırakandan kalan taşınmazlardan pay istemeyip, kendisine intikal 
edecek payları kardeşlerine devretmesi işlemi»,[37] «borçluların, mirasın reddi 
konusundaki işlemleri»,[38] «kişisel hakların kuvvetlendirilmesi için tapuya verilen 

[25] ATAAY, A. age� s: 310 vd�–OĞUZMAN, K. age� s: 99–ÖZSUNAY, E. age� s: 319–İMRE, 
Z. age� s: 207–ZEVKLİLER, A./ACARBEY, M. B./GÖKYAYLA, K. E� age� s: 129

[26] UMAR, B. age� s: 54 vd�–GÜRDOĞAN, B. İflâs Hukuku,1966, s: 222, dipn� 615–
SARISÖZEN, İ. agm, s: 52 vd�

[27] UMAR, B. age� s: 54 vd�–ÜSTÜNDAĞ, S. İflâs Hukuku,8� Bası,2009, s: 294
[28] KURU, B. age, C: 4, s: 3410–KURU, B. ,El Kitabı, s: 1398
[29] UMAR, B. age� s: 54, dipn� 4–ÜSTÜNDAĞ, S. age� s: 294
[30] Bknz: BGE� 65 III, s: 133 (Naklen; ÜSTÜNDAĞ, S. Medeni Yargılama Hukuku, 2000,C: 

1-2, s: 762)
[31] Bknz: 15� HD� 15�9�1990 T� 3485/3290(www�e-uyar�com)
[32] ÜSTÜNDAĞ, S. age� s: 294
[33] Bknz: 17� HD� 19�4�2010 T� 2848/3607; 22�2�2010 T� 9772/1356; 12�11�2009 T� 

8068/7497 
[34] Bknz: 17� HD� 26�03�2013 T� 7206/4179 (www�e-uyar�com)
[35] Bknz: 17� HD� 11�03�2013 T� 14091/3212; 04�04�2011T� 7798/3034; 28�02�2011 

T� 1421/1750; 14�02�2011 T� 6625/1151; 4� HD� 21�12�2010 T� 13071/13307; 17� 
HD� 25�10�2010 T� 8599/8755; 05�07�2010 T� 5594/6375; 19�04�2010 T� 2387/3606; 
01�03�2010 T� 9111/1733; 14�02�2010 T� 10446/1043; 04�02�2010 T� 330/757; 
09�01�2009 T� 6091/7275; 02�06�2009 T� 1286/3827; 11�03�2010 T� 10418/2168; 
30�06�2008 T� 1919/2695; 24�03�2008 T� 5535/1407; 11�03�1999 T� 1146/1615; 
20�01�2011 T� 4431/220 (www�e-uyar�com)

[36] Bknz: 17� HD� 23�2�2010 T� 9831/1437 (www�e-uyar�com) �
[37] Bknz: 17� HD� 22�2�2010 T� 10739/1362; 5�5�2008 T� 1637/2353; 15�HD� 30�9�2002 

T� 3158/4300 (www�e-uyar�com)
[38] Bknz: 17� HD� 15�2�2010 T� 503/1144 (www�e-uyar�com)
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şerhler»,[39] «nam-ı müstear konusu işlemler»,[40] «adi ortaklığın feshine ilişkin 
sözleşme»,[41] «borçlu tarafından yapılan ölünceye kadar bakma sözleşmesi»[42], 
«tapuya şerh verilmiş kira sözleşmeleri»,[43] «borçlunun, üçüncü kişideki alacağını 
kızına devretmesi işlemi»[44] hakkında iptal davası açılabileceği gibi, borçlunun 
«bir taşınır ya da taşınmaz malın başkasına bağışlaması»nın, «borç ikrarında 
bulunması»nın,[45] [46] «ticari işletmesini üçüncü bir kişiye devretmesi»nin, «ödeme 
emrine itiraz etmemesinin»nin,[47] «takibe konu borcu kabul etmesi»nin[48] [49] vs� 
iptali için, «iptal davası» açılabilir�

Yüksek mahkeme[50] «borçlunun iptale tabi tasarruflarının üç grup altında ve 
İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde düzenlenmiş olduğunu, ancak, bu mad-
delerde iptal edilebilecek bütün tasarrufların sınırlı olarak sayılmamış olduğunu, 
kanunun iptale tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yaparak, hangi 
tasarrufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hakimin takdirine bırakmış 
(İİK. md. 281) olduğunu, bu yasal nedenle de, davacı tarafından İİK.nun 278, 
279 ve 280. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkemenin bununla bağlı 
olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verilebileceğini» belirtmiştir���

Makale (ve dava) konusu uyuşmazlıkta; davacı vekili gerek “dava dilekçesi” nde 
ve gerekse –sırasıyla- ‘18�09�2006’, ‘01�09�2008’, ‘25�11�2008’, ‘12�10�2009’, 
‘22�02�2010’ ve ‘31�01�2011’ tarihli “beyanlarını içeren açıklama dilekçeleri” 
nde ısrarla; “….. açtıkları davanın özünde, kredi borcunun tahsilini semeresiz 
(imkansız) bırakmak için muvazaalı ve hileli işlemlerle, müvekkili Bankayı zarara 
uğratan davalıların işlemlerinin iptali ile alacaklarının tahsilinin sağlanması oldu-
ğunu, daha önce borçlu (….SERAMİK SAN. AŞ.) adına kayıtlı iken muvazaalı 

[39] Bknz: 17� HD� 11�2�2010 T� 10940/1042; 24�3�2009 T� 4342/1702; 17�2�2009 T� 
3448/733 (www�e-uyar�com) 

[40] Bknz: 17� HD� 28�12�2009 T� 6547/8779 (www�e-uyar�com)
[41] Bknz: 17� HD� 26�03�2013 T� 72061/4179; 14�9�2009 T� 6101/5325; 15�6�2009 T� 

2886/4235; 14�5�2009 T� 1791/3139 (www�e-uyar�com)
[42] Bknz: 17� HD� 4�5�2009 T� 148/2805 (www�e-uyar�com)
[43] Bknz: 17� HD� 14�4�2009 T� 5384/2350 (www�e-uyar�com)
[44] Bknz: 17� HD� 14�2�2008 T� 4110/617 (www�e-uyar�com) 
[45] Bknz: 17� HD� 11�2�2008 T� 5540/513 (www�e-uyar�com) 
[46] Bknz: 15� HD� 15�5�2002 T� 1010/2526 (www�e-uyar�com) 
[47] Bknz: 17� HD� 18�03�2013 T� 6263/3521; 14� HD� 19�10�2001 T� 5932/6946; 15� HD� 

29�4�1993 T� 2212/2029 (www�e-uyar�com)
[48] Bknz: 13� HD� 3�5�1982 T� 2826/3119 (www�e-uyar�com) 
[49] Bknz: 13� HD� 16�4�1974 T� 640/925 (www�e-uyar�com)
[50] Bknz: 17� HD� 07�04�2011 T� 335/3215 (www�e-uyar�com)
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yöntemlerle sonuçta diğer davalı S.. Y…’ın mülkiyetine geçirilmiş olan ... İli, 
….. İlçesi,41 ada, 1-29, 109-114,140,142,150,151 ve 154 parsellerde kayıtlı 
taşınmazlar üzerinde kurulu ‘seramik fabrikası’ ında (…. ... İcra Müdürlüğü’nün 
…./12481 ‘Yenilerek …./10984’ sayılı dosyasında takibe konulmuş alacaklarını 
faizleriyle birlikte karşılayacak şekilde, bu miktarla sınırlı olarak) kendilerine 
BK’nun 18 ve İİK’nun 277 vd� gereğince CEBRİ İCRA YAPABİLME YETKİSİ 
VERİLMESİNİ -‘muvazaa’, ‘nam-ı müstear’, ‘işletmenin devri’, ‘kanuna 
karşı hile’ ve ‘perdeyi kaldırma teorisi’ kurumlarına dayanarak- talep etmiştir�

Çok uzun süren yargılama sürecinde hakim değişikliği nedeniyle dosyayı 
inceleyen yeni hakimler -08�05�2008, 11�09�2008, 01�06�2009, 01�02�2010, 
25�10�2010 tarihli oturumlarda- verdikleri “ara kararları” uyarınca; “davacı veki-
line, dava dilekçesini somutlaştırarak kalem kalem hangi işlemlerin hangi nedenle 
iptalini istediklerini açıklamasını” istemişler, davacı vekili –yukarıda belirtti-
ğimiz gibi- ’18�09�2006 tarihli cevaba cevap dilekçesinde olduğu şekilde’ ve 
‘01�09�2008’, ‘25�11�2008’, ‘12�10�2009’, ‘22�02�2010’ ve ‘31�01�2011’ tarihli 
dilekçelerinde, davada dayandığı maddi olayları (‘dava sebebi’ ni) açıklamıştır�

Bilindiği gibi;

–“Davacının, iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarasıyla 
açık özetlerini dilekçesinde bildirmesi gerekir (m. 119/1-e). Davacının davasını 
dayandırdığı vakıaları oluş sırasına göre ve birer sıra numarası altında anlatması, 
hem olayın daha iyi açıklanabilmesi, hem de davalının buna cevap vermesi ve 
özellikle cevap verdikten sonra hangi hususların uyuşmazlık konusu olduğunun 
tespiti bakımından önemlidir.

Vakıaların dava dilekçesinde eksiksiz ve doğru olarak gösterilmesi davacı bakı-
mından son derece önemlidir. Çünkü, mahkemenin davacının talep sonucunu 
kabul edip lehine karar vermesi, vakıaların mahkemeye eksiksiz olarak sunulmasını 
gerektirir. Mahkeme, davacının dilekçesinde göstermediği vakıaları kendiliğinden 
inceleyemez. Ayrıca, ispat bakımından, bir iddiayı ileri sürenin, bu iddiasını 
somutlaştırma yükü bulunmaktadır (m. 194/1). Bu çerçevede de, dava sebebi 
ve dayanağı vakıalar, açık ve somut şekilde, ispata ve karşı tarafın savunmasına 
elverişli olarak ortaya konmalıdır.

Hâkim, davacının dava dilekçesi ve cevaba cevap dilekçesinde ileri sürmediği 
vakıaları kendiliğinden inceleyemez, hatta bunları hatırlatacak davranışlarda 
dahi bulunamaz (m. 25/1). Sadece belirsiz ve çelişik gördüğü iddia ve vakıalar 
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hakkında davacının açıklama yapmasını isteyebilir. Ancak, bu açıklama isteği de 
aslında dilekçeler aşamasında belirtilmiş olan vakıalara ilişkindir.”[51]

-“Davacı, iddiasını (davasının) dayanağı olan bütün vakıaları (olayların ve 
olguların) sıra numarası altında açık özetlerini dava dilekçesinde yazmalıdır (m. 
119, 1/e). Bunları, dava dilekçesindeki talep sonucunun dayanağı olan ve bu talep 
sonucunu haklı göstermeye elverişli olan vakıalardır. Bu vakıalar, maddi bir fiil 
olabilir; mesela, haksız fiil teşkil eden bir otomobil çarpması, bir makine kazası 
gibi, bir hukuki işlem de olabilir; mesela, bir satış sözleşmesi gibi.

Davacının dava dilekçesine bildirdiği vakıaların doğru olduğu, yargılama 
sırasında ispat edilirse ve bu vakıalar, davacıyı talep sonucunda haklı gösteriyorsa, 
mahkeme davacının davasını kabul ederek, davayı davacı lehine karara bağlar.”[52]

-“Davacı, iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların açık özetlerini sıra halinde 
belirtmelidir. Dava sebebi, davacının talep ettiği hukuki sonucun doğumu için 
varlığı kanun tarafından aranan somut vakıalar ve bu vakıaların meydana getir-
diği hayat olayıdır. Dava sebebi ve dayanağı olan vakıalar, ispata ve karşı tarafın 
savunma yapmasına imkân verecek ölçüde açık ve somut bir biçimde bildirilmelidir.

Davanın temelini teşkil eden vakıaların meydana getirdiği hayat olayının dava 
dilekçesinde yer alması gerektiği HUMK m.179’da (HMK. m. 119’da) düzenlen-
miştir. Davacının iddiasının dayanağı olan bütün vakıaların sıra numarası altında 
açık özetleri dava dilekçesine yazılmalıdır. Bu vakıalar, talep sonucunun dayanağı 
olan ve talep sonucunu haklı göstermeye elverişli bulunan vakıalardır ve davanın 
açılmasından evvel vukuu bulmuş bir olaya dayanmaktadırlar.

Dava temelinin ne olması gerektiğine ilişkin olarak kabul edilen görüşlerden 
biri ferdileştirme teorisidir (Individualisierungstheorie). Buna göre, dava dilekçe-
sinde hukuki himaye talep edilmesini haklı gösteren hukuki sebeplerin belirtilmesi 
gerekli ve ye- terlidir; vakıaların bildirilmesine ise gerek yoktur. Dava dilekçesinde 
asıl belirtilmesi gereken vakıalar değil, talebin dayandığı hukuki ilişkilerdir. Diğer 
bir ifade ile vakıaların tümünün belirtilmesine gerek olmayıp talebe dayanak 
teşkil eden hukuki ilişkinin diğer hukuki ilişkilerden ayrılmasına/farklılaşmasına 
yarayan hususların dava dilekçesinde gösterilmesi yeterli olacaktır. Asıl dava sebebi 
bu vakıaların dâhil olduğu ve temellendirildiği hukuki sebeptir.

Dava temelinin ne olduğuna ilişkin olarak kabul edilmiş olan, vakıalara dayan-
dırma teorisine (Substantierungstheorie) göre ise, davanın temelini hukuki sebep 
değil, davacının kendi talebini dayandırmış olduğu vakıalar oluşturmaktadır. Bu 

[51] Bknz: İİD� 4�11�1968 T� 9095/9886 (www�e-uyar�com)
[52] KURU, B. El Kitabı, s:1398–AKŞENER, H. Ş. Tasarrufun İptali Davaları, 2007, s: 96
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sebeple de, davacı, dava dilekçesinde kendisine hukuki korunma talep hakkı veren 
tüm vakıalara değinmek zorundadır. Sebep kavramına dâhil olan vakıaların neler 
olduğu ise maddi hukuka dayanmaktadır.

Dava temelinin ne olması gerektiğine ilişkin olarak HMK’da kabul edilen teori 
ise vakıalara dayandırma teorisidir çünkü HMK m. 119/1, bent e’de kullanılan 
ifade, dava dilekçesinde bulunması gereken unsurun hukuki ilişkinin dayandığı 
vakıalar olması gerektiği şeklindedir. Buna göre, hukukumuzda dava temeli, 
davacının davasını dayandırmış olduğu vakıalardır.

Uygulamada da dava temelinin ne olduğuna ilişkin olarak vakalara dayandırma 
teorisinin kabul edildiği yönünde kararlar mevcuttur. Buna göre, dava sebebinden 
maksat, davanın dayandığı vakıalardır, yoksa hukuki sebep değildir. Başka bir 
Yargıtay kararma göre ise, hâkim, dava dilekçesinde ileri sürülen ve davanın daya-
nağını teşkil eden, davanın temeli ve gerçek sebebini oluşturan vakıalarla bağlıdır 
ve bu vakıaların dışına çıkamaz. Bu bentte sayılan unsurun da davanın zaruri 
unsurlarından sayılıp dava anında bulunması gerektiği fikri ileri sürülebilir.”[53]

Makale (ve dava) konusu uyuşmazlıkta, davacı vekili –yukarıda belirttiğimiz 
gibi- gerek “dava dilekçesi” nde ve gerekse muhtelif tarihlerde –mahkemenin 
ara kararı uyarınca- verdiği “beyan dilekçeleri”nde; ‘davalıların –dava konusu … 
İli, …� İlçesindeki, 41 ve 1-20,109-114, 140, 142, 150, 151 ve 154 parseldeki 
taşınmazlara ilişkin- mal kaçırma amacıyla yaptıkları satış vs� işlemleri’nin iptalini 
gerektiren hileli  ve muvazaalı  iş lemleri ’  belirtmiştir�

Belirti len bu maddi olaya uygulanacak hukuki sebebi belirlemek 
hakimin görevi olduğundan (HMK� m� 33); hakimin “davanın kabulüne” 
karar vermesi halinde, kararını dayandırdığı hukuki sebebi kendisinin 
açıklaması gerekir�

Bu konuyla ilgili olarak;

-“ Dava dilekçesinin bir unsuru da, davacının talebini dayandırdığı hukukî 
sebeplerdir (m. 119/1 -g). Ancak bu, dilekçenin diğerleri gibi zorunlu bir unsuru 
değildir. Zira, tarafların davada dayandığı vakıalara uygun olan hukukî sebepleri 
hâkim kendiliğinden bulmalı ve uygulamalıdır (m. 33) (iura novit curia). Bunun 
sonucu olarak, davacının herhangi bir hukukî sebep göstermemiş olması, dava 
dilekçesinin zorunlu unsurlarında noksanlık sayılmaz ve tamamlanması için kesin 
süre verilmez (m. 119/2)11. Ayrıca, hâkim davacının gösterdiği hukukî sebeplerle 
de bağlı değildir.

[53] Bknz: 15� HD� 15�11�1999 T� 4175/4058–15�9�1990 T� 3485/3290
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Bununla birlikte, davacının vakıalarıyla bağlantılı olarak hukuki sebepleri 
de dilekçesinde göstermesi, uyuşmazlığın çözümünü kolaylaştıracak ve hakime 
yardımcı olacaktır. Ayrıca davacının davasını doğru bir şekilde açıp yürütebil-
mesi için, talebini haklı kılan, kanunda düzenlenmiş soyut koşul vakıalara uygun 
şekilde, somut vakıalarını ortaya koyması gerekir. Özellikle HMK’nun çok açık 
şekilde soyutlaştırma yükünü (m. 194) düzenlemiş olması, tarafların iddialarını 
somut bir şekilde ortaya koymalarını gerekli kılmaktadır. İddiaların somut olarak 
ortaya konulabilmesi için de, somut vakıaların altlanacağı hukuk kuralının ya da 
kurallarının belirtilmesi gerekmektedir…”[54]

-“ Hukukî sebepler; (az önce incelediğimiz) davacının talep sonucunu haklı 
göstermek için dava dilekçesinde bildirmiş olduğu vakıaların (olayların) hukukî 
niteliğidir. Meselâ, dava dilekçesinde bildirilen bir vakıanın haksız fiil (TBK m.49 
vd), sebepsiz zenginleşme (iktisap) (TBK m.77 vd), belli bir sözleşme (meselâ, 
hizmet, istisna sözleşmesi) vs. olarak nitelendirilmesi gibi.

Davacı, dava dilekçesinde hukukî sebeplerin (kanun hükümlerinin) özetini 
bildirmelidir (m.119, 1/g). Fakat bu, dava dilekçesinin zorunlu bir unsuru 
değildir. Yani, dava dilekçesinde hukukî sebeplerin gösterilmemiş olmasının bir 
müeyyidesi yoktur (karş. m.119,2). Çünkü hâkim, Türk kanunlarını kendiliğin-
den uygulamakla yükümlüdür (m.33). Davacının dava dilekçesinde bildirdiği 
vakıalara uygulanacak hukuk kuralını (kanun hükmünü) bulup uygulamak, 
başka bir deyişle bu vakıaların hukukî niteliğini (hukukî sebebini) belirlemek, 
Türk kanunlarını uygulamak demektir. O halde, bu husus Türk kanunlarını 
kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlü olan (m. 33) hâkimin işidir. İşte bu 
nedenle, hâkim tarafların bildirdikleri hukukî sebeplerle bağlı olmayıp, tarafların 
dilekçe ve lâyihalarında bildirdikleri vakıaların hukukî sebebini, kendiliğinden 
araştırır ve belirler. Yargıtay’ın yerleşmiş uygulaması da bu şekildedir; misâller:

‘Davacı dava dilekçesinde sadece maddî olguları ve delilleri açıklamakla yetin-
miş, davasının kaynaklandığı hukukî sebebi belirtmemiştir. Bilindiği gibi, hukukî 
sebepler, davacının neticei talebini haklı göstermek için dava dilekçesinde bildirdiği 
olayların hukukî niteliği veya hukukî nitelendirilmesidir. Davacı, dava dilekçesinde 
hukukî sebeplerin özetini bildirmelidir. Fakat, bunun yapılmamış olmasının bir 
müeyyidesi yoktur. Çünkü, hâkim Türk kanunlarını re’sen uygulamakla yükümlü-
dür (HUMK m.76; şimdi: HMK m.33). Davacının dava dilekçesinde bildirdiği 
olaylara uygulanacak hukuk normunu yani hukuk kuralını (kanun hükmünü) 
bulmak ve uygulamak, başka bir deyişle bu olayların hukukî niteliğini yani hukukî 
sebebini tayin etmek, Türk kanunlarını uygulamak demektir. O halde bu husus, 

[54] PEKCANTEZ, H./ATALAY,O./ÖZEKES, M., age, s: 507 vd�



 Av. Talih UYAR

3552016/2 Ankara Barosu Dergisi

Türk kanunlarını re’sen uygulamakla yükümlü olan hâkimin işidir. İşte bu nedenle 
hâkim, tarafların kendisine bildirdikleri hukukî sebeple bağlı olmayıp, tarafların 
dilekçe ve lâyihalarında bildirdikleri olayların hukukî sebebini, kendisi doğru 
olarak tayin ve tespit eder. Gerek bilimsel görüşler ve gerekse uygulama öteden beri 
bu doğrultudadır.’

‘Her ne kadar dava dilekçesinde, TMK’nun 722 ve 723 üncü maddelerinden 
söz edilmiş ise de, olayları izah davacıya, hukukî tavsif mahkemeye aittir (HUMK 
m.76; şimdi: HMK m.33). O halde dava dilekçesinde açıklanan hususlar (vakıalar, 
olaylar) gözetildiği takdirde, uyuşmazlığın BK m. 61 ’de yer alan sebepsiz mal 
edinme ile ilgili hükümler çerçevesinde çözümlenmesi icap eder.’

‘Davacılar zilyetliğe dayanarak gayrimenkulün kendi adlarına tescilini istemiş 
bulunduklarına göre dava dilekçesinde zilyetlik sebebi harici taksim ve hukukî 
sebebi 1515 sayılı Kanun olarak göstermiş olmaları mahkemeyi bağlamaz. İleri 
sürülen olayların sabit olup olmadığı ve hangi kanun maddesinin uygulanacağı 
hâkim tarafından takdir edilmek gerekir. Davacının yanlış bir kanun maddesine 
dayanması, bu taraf aleyhine hüküm verilmesini gerektirmez.’

Buna göre, hâkim, davacının dava dilekçesinde bildirdiği hukukî sebeple bağlı 
olmayıp, hukukî sebebi kendiliğinden bulup uygulamakla yükümlü olduğundan, 
davacının m.119,l/g hükmüne rağmen, dava dilekçesinde hukuki sebepleri gös-
termemiş olması halinde, dava dilekçesinin düzenlenmesinde kanunî noksanlar 
bulunduğu söylenemez.

Bunun gibi, davacının dava dilekçesinde bir kanun hükmünü (hukukî sebebi) 
yanlış göstermiş veya hiç hukukî sebep göstermemiş olması halinde, dava dilekçesinin 
düzenlenmesinde kanunî noksanlık vardır denemez. Hâkim, hukukî sebebi (davada 
uygulanacak kanun hükmünü) kendiliğinden araştırıp uygulamakla yükümlüdür.

Buna göre, davacının dava dilekçesinde bildirdiği ve fakat hâkimi bağlamayan, 
hâkimin doğru olup olmadığını kendiliğinden araştırmakla yükümlü olduğu (ve 
davacının dava dilekçesinde göstermemiş olması halinde hâkimin kendiliğinden 
bulup uygulamakla yükümlü olduğu) hukukî sebep, davanın sebebi olamaz. 
Davanın gerçek sebebi, yukarıda incelendiği gibi, davacının dava dilekçesinde 
bildirmiş olduğu vakıalardır.”[55]

-“Hukuki sebeplerden maksat dava sebebine uygulanacak olan, davacının 
kendisini haklı gösterdiğine inandığı (hukuki düzenlemeler, maddi hukuk kural-
ları) soyut hukuk normudur. Söz konusu bu hukuk normu, davacının talebine 
hükmedilirken başvurulacak olan hukuk kuralıdır.

[55] KURU, B./ASLAN, R./YILMAZ, E., age, s: 282 vd�
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Ancak, hâkim davacının gösterdiği hukuki sebeplerle de bağlı değildir. Zira 
yargılama hukukunda geçerli olan ilke, iura novit curia yani hâkim, hukuku 
kendiliğinden uygular ilkesidir (m.33). Bu husus dava dilekçesinin zaruri muh-
tevasına dâhil değildir ve sadece hâkime yardım edici bir nitelik taşır. Çünkü 
hâkim hiçbir şekilde tarafların belirttikleri hukuki sebeplerle bağlı değildir ve dava 
konusu ihtilafa ilişkin olarak her türlü hukuk normunu re’sen olaya uygulamakla 
yükümlüdür (m.33). İşte HUMK’ta da aranan bu unsur hukuk uygulamamızda 
da bugüne kadar zaruri unsur sayılmamıştır. Onun için bu unsurun dilekçede yer 
almamasının hiçbir müeyyidesi olmamalıdır.”[56]

Makale (ve dava) konusu uyuşmazlıkta, davacı vekilinin “dava dilekçesi” ve 
(muhtelif tarihlerde verdiği “beyan dilekçeleri”nde ) ileri sürdüğü ‘muvazaa’, 
‘nam-ı müstear’, ‘kanuna karşı hile’, ‘işletme devri’ ve ‘perdeyi kaldırma 
teorisi’ kavramlarını irdelemek (ve dava konusu olayda ne şekilde bu kurumların 
uygulanabileceğini tartışmak) istersek;

a)‘Muvazaalı işlemler’ hakkında tasarrufun iptali davası açılması: «Muva-
zaalı işlemler hakkında iptâl davası açılabileceğini» kabul edenlere göre[57] borç-
lunun muvazaalı tasarrufları hakkında İİK� mad� 277 vd� göre iptâl davası ya 
da TBK� mad� 19’e göre muvazaalı işlemin hükümsüzlüğünün tesbiti için dava 
açılabilir�

Muvazaa davasının iptâl davasını bertaraf ettiği kabul edilecek olursa, İİK’nun 
277 vd�’da öngörülen iptâl davasının pratik öneme kaybolmuş olur ve bu yorum 
şekli borçlu ile borçlunun mal kaçırma fiiline katılan kötü niyetli üçüncü kişileri 
koruyucu bir sonuç yaratacağından hukuk mantığı ile bağdaşamaz�

[56] KARSLI, A., age, 426
[57] ESENER, T. age, s: 108–KOSTAKOĞLU, C. Takip Hukukunda İptal Davaları (Yasa D� 

1989/8, s: 1040–Adalet D� 1989/6, s: 263 vd�)–Aynı görüşte: GÜNEREN, A. İstihkak 
Davaları ile Tasarruf İptal Davaları, s: 1017 vd�–GÜNEREN, A. Tasarrufun İptâli Davaları, 
3� Baskı, s:67 vd�–AKKAYA, T. Alacaklıdan Mal Kaçırmaya Yönelik Muvazaalı Tasarrufların 
İcra ve İflas Kanunu’nda Düzenlenen İptal Davasına Konu Olup Olamayacağı Sorunu 
(Legal Medeni Usul ve İcra İflâs Hukuku Dergisi, 2006/3, s: 681–YILDIRIM, M. K. 
İcra ve İflas Hukukunda İptal Davaları, s: 142–ÜLKÜ, F. M. Muvazaa Davaları ile İptal 
Davaları Arasındaki İlişki (Manisa Bar� D� 1997/Tem�-Ekim, S: 62-63, s: 84)–YAVUZ, 
N. Alacaklılardan Mal Kaçırmaya Yönelik işlemlerin Hukuken Nitelendirilmesi Sorunu 
ve Bu Amaçla Yapılan Muvazaalı İşlemler Hakkındaki Yargıtay Uygulamasından Örnekler 
(1986/1-2, Ocak-Nisan 1986, s: 106–Yarg� D� 1999/3, Tem�/1999, s: 224–Tür� Not� 
Bir� Huk� D� Ağustos/1999, S: 103, s: 8 vd�)–KILIÇOĞLU, A. age� s: 103–UYAR, T. 
İcra ve İflas Yasasında Düzenlenen İptal Davasının Hukuki Niteliği ve Konusu (İBD� 
1984/10-11-12, s: 574 vd; 581)- YAVUZ, N. Muvazaa, İnançlı İşlem, Nam-ı Müstear 
ve Kanuna Karşı Hile Davaları, 4� Baskı,2015, s: 125 vd�–UYAR, T./UYAR, A./UYAR, 
C. Tasarrufun İptali Davaları, 4� Baskı, 2011,C:1, s:68 vd�
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Bilindiği gibi, «tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile gerçek durumu 
onlardan gizleyerek kendi gerçek iradelerine uymayan ve kendi aralarında geçerli 
olmayan bir hususta anlaşmalarına» muvazaa ve bu şekilde yapılan işlemlere de 
muvazaalı işlemler denilir�[58] Başka bir deyişle, muvazaa; «açıklanan beyanla-
rının gerçek maksatlarına uymadıklarını bildikleri halde, âkitlerin (tarafların) 
kastettikleri durumdan başka bir ilişkide kendilerini anlaşmış gibi göstermeleri 
hali»[59] «tarafların üçüncü kişiler aldatmak amacıyla kendi gerçek iradelerine 
uymayan haksız eylem niteliğinde anlaşmaları»dır�[60]

Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi, «muvazaalı bir hukuki işlem»den bahse-
dilmek için; a) Tarafların iradeleri ile beyanları arasında isteyerek yaratılmış bir 
uygunsuzluk, b) Üçüncü kişileri aldatmak (muvazaa) niyeti, c) Taraflar arasında 
gizli işlemi yaratan muvazaa sözleşmesi bulunmalıdır�

Tüm «muvazaalı işlemler»de; a) Üçüncü kişileri aldatmak için yapılmış 
«görünürdeki işlem», b) Görünürdeki işlemin taraflar arasında hüküm ifade 
etmeyeceğini tesbit eden «muvazaa anlaşması» bulunur� Bu öğeleri içeren 
muvazaaya «mutlak (=âdi=basit) muvazaa» denilir�[61] Bu muvazaada; taraflar 

[58] Bknz: OĞUZMAN, K./SELİÇİ, Ö./OKTAY, S. Eşya Hukuku, s: 301–OĞUZMAN, K./
ÖZ, T. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), s: 106–ESENER, T. age, s: 7; Borçlar Hukuku, 
s: 83–FEYZİOĞLU, F. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler)� C: 1, s: 187–TEKİNAY, 
S. S. Borçlar Hukuku, 358–ÖNEN, T. Borçlar Hukuku, s: 45–REİSOĞLU, S. Borçlar 
Hukuku, s: 48–İNAN, A. N. Borçlar Hukuku, s: 178–TEKİL, F. Borçlar Hukuku, s: 
70–ÖZSUNAY, E., age, 1, s: 92–BAŞTUĞ, İ. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), s: 
93–AKBAY, A. Borçlar Hukuku Dersleri, s: 46–KAYNAR, R. Borçlar Hukuku (Genel 
Hükümler), s: 34–SAYMAN, F. H.–ELBİR, H. K. Türk Borçlar Hukuku (Umumi 
Hükümler), s: 249–TUNÇOMAĞ, K. Türk Borçlar Hukuku, C: 1, s: 291–KURAK, 
N. Muvazaa ve Yargıtay Kararları (Adalet D� 1989/4, s: 37 vd�)–SARIGÖLLÜ, E. 
Muvazaa (ABD� 1989/4, s: 665 vd�)–POSTACIOĞLU, İ. Nam-ı Müstear Meselesi, 
Vekalet ve İtimat Mukavelesi ile Muvazaanın Karşılıklı Münasebetleri (İHFM� 1947, S: 
3, s: 1021)–POSTACIOĞLU, İ. Gayrimenkullerin Ferağına Müteallik Akitlerde Şekle 
Riayet Mecburiyeti, s: 114–ÖZSUNAY, E. age, s: 219–UYGUR, T. Açıklamalı-İçtihatlı 
Borçlar Kanunu, C: 1, s: 728–KILIÇOĞLU, A. M. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), 
s: 115–KARAHASAN, M. R. Türk Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), C: 1, s: 203–
EREN, F. Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), s: 315 vd�–OĞUZMAN, K./ÖZ, T. age� 
s: 108 vd�–OĞUZMAN, K./SELİÇİ, Ö./OKTAY, S. age� s: 301–AKKAYA, T. agm� s: 
666–YAVUZ, N. age� s: 3 vd�- ÖZKAYA, E., İnanaçlı İşlem ve Muvazaa Davaları, 2015, 
s: 164 vd�

[59] Bknz: İçt� Bir� K� 7�10�1953 T� 8/7 (RG� No: 8569; (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları 
«Yargıtay Yayınları» C: IV, Hukuk Bölümü, s: 516 vd�)

[60] Bknz: 4� HD� 13�3�2008 T� 7208/3253; 9�4�2007 T� 2654/4665(www�e-uyar�com) 
[61] Ayrıntılı bilgi için bknz: ESENER, T. age� s: 41 vd�–FEYZİOĞLU, F. age� s: 192–

TEKİNAY, S. S. 360–ÖNEN, T. age� s: 47–REİSOĞLU, S. age� s: 49–İNAN, N. age� 
s: 179–OĞUZMAN, K./ÖZ, T. age� s: 109–EREN, F. age� s: 318–KILIÇOĞLU, A. 
age� s: 100–ÖZKAYA, E. age, s: 171 vd�–TEKİL, F. age� s: 68–ÖZSUNAY, E. age� s: 
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aslında aralarında hukuki işlem yapmadıkları halde üçüncü kişileri yanıltmak 
ve onlara karşı bir işlem yapmış gibi görünmek amacı ile görünüşte bir işlem 
yapmışlardır� Örneğin; alacaklıların icra takibinden kurtulmak için, bir borçlu, 
mallarını bir arkadaşına devreder ve «bu devrin gerçekte aralarında hiç bir 
hukukî sonuç doğurmayacağı» borçlu ile arkadaşı arasında kararlaştırılırsa 
«mutlak muvazaa» söz konusu olur��� Eğer taraflar arasında yaptıkları bir işlemi, 
kendi gerçek iradelerine uymayan ve sırf üçüncü kişileri yanıltmak için yaptık-
ları başka bir işlemin altına gizlemişlerse, bu tür muvazaaya «nisbî (mevsuf ) 
muvazaa» denilir�[62] Bu muvazaa türünde, görüldüğü gibi, «görünürdeki işlem» 
ve «muvazaa anlaşması» yanında ayrıca -tarafların gerçek iradelerine uygun- bir 
«gizli işlem» bulunur� Örneğin; taraflar gerçekte «bağışlama» yapmak istedikleri 
halde, bunu «satış sözleşmesi» biçiminde yaparlar� Böylece, görünürdeki işlem 
«satış» olduğu halde, gizli işlem «bağışlama»dır�

Tarafların üçüncü kişileri yanıltmak için, muvazaalı olarak yaptıkları (görü-
nürdeki) işlemin -bu konuda Borçlar Kanununda açık bir hüküm olmamakla 
beraber- «hükümsüz (bâtıl) olduğu» gerek doktrin[63] ve gerekse Yargıtay[64] 
tarafından öteden beri duraksamasız belirtilmiştir� Hükümsüzlüğün nedeni, 
taraflarca açıklanan beyanların, onların gerçek iradelerine uymaması, başka 
bir deyişle bu beyanların «irade beyanı» niteliği taşımamasıdır��� Görünürdeki 
işlemin hükümsüzlüğü taraflarca ileri sürülebileceği gibi, bunu ileri sürmede 
hukuki yararı bulunan üçüncü kişiler (örneğin; işlemde bulunan kimsenin 
alacaklıları) tarafından da ileri sürülebilir� Hakim de, muvazaayı kendiliğinden 
dikkate alır� Ayrıca, muvazaa iddiası, taraflarca herkese karşı ileri sürülebilir� 
Ancak; a) TBK� mad� 19/II uyarınca, yazılı borç ikrarına dayanarak muvazaalı 
alacağı iktisap etmiş olan iyiniyetli (MK� mad� 3) üçüncü kişilere karşı borçlu; 
muvazaa iddiasında bulunamaz� b) Muvazaalı bir sözleşme gereğince bir malı 
devralan kimse, emin sıfatıyla zilyet durumunda olduğundan, ondan iyiniyetle 
o malı iktisap eden kimsenin iktisabı korunur (MK� mad� 990) ve ona karşı 

93–AKBAY, A. age� s: 47–KURAK, N. agm� s: 38–SARIGÖLLÜ, E. agm� s: 667–YAVUZ, 
N. age� s: 3 vd�

[62] Ayrıntılı bilgi için bknz: ESENER, T. age� s: 42–FEYZİOĞLU, F. age� s: 192 vd�–
TEKİNAY, S. S. age� s: 360–ÖNEN, T. age� s: 47 vd�–ÖZSUNAY, E. age� s: 94–İNAN, 
A. N. age� s: 180 vd�–KURAK, N. agm� s: 38–SARIGÖLLÜ, E. agm� s: 668–ÖZKAYA, 
E. age� s: 172–EREN, F. age� s: 318–OĞUZMAN, K./ÖZ, T. age� s: 109–KILIÇOĞLU, 
A. age� s: 100–YAVUZ, N. age� s: 3 vd�

[63] Ayrıntılı bilgi için bknz: ESENER, T. s: 49 vd�–FEYZİOĞLU, F. age� s: 195–İNAN, A. 
N. age� s: 182 vd�–REİSOĞLU, S. age� s: 50 vd�–ÖZSUNAY, E. age� s: 97 vd�–AKBAY, 
A. age� s: 47 vd�–TUNÇOMAĞ, K. age� s: 300 vd�–YAVUZ, N. age� s: 15 vd�–ÖZKAYA, 
E, age, s: 177 vd�

[64] Bknz: HGK� 3�6�1964 T� 422/398
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muvazaa iddiasında bulunulamaz� c) Muvazaalı sözleşme ile mülkiyeti devre-
dilen bir taşınmaz ise, görünürde malik lehine olan tapu kaydına, iyiniyetle 
güvenerek, ondan o taşınmazı iktisap eden kimsenin bu iktisabı korunur (MK� 
mad� 1023) ve ona karşı muvazaa iddiası ileri sürülemez�

Görünürdeki işlemin hükümsüzlüğü -taraflarca ve üçüncü kişilerce- def ’i 
olarak ileri sürülebileceği gibi[65] bu konuda -taraflarca ve üçüncü kişilerce- bir 
davada da açılabilir�[66] Bu davada, yapılan görünürdeki işlemin, «muvazaa nede-
niyle hükümsüz olduğunun tesbiti» istenir� Bu dava hukukî niteliği bakımından 
bir «menfi tesbit davası»dır�

Görünürdeki (muvazaalı) işlem, belirtildiği şekilde «hükümsüz» olur ve 
belirtilen sonuçları doğururken, görünürdeki işlemin altında (gizli) bir işlem 
varsa -yani, bir «nisbi muvazaa» söz konusu ise- bu gizli işlem, tarafların ger-
çek iradelerine uygun olduğu için, genel ve (şekil) koşulları yerine getirilerek 
yapılmış ise, geçerli olur�[67]

Buraya kadar -konumuz bakımından önem taşıdığı için- niteliğini belirtmeye 
çalıştığımız «muvazaalı işlemler» hakkında, doktrinde[68] İİK� mad� 277 vd� 
göre «iptâl davası açılamayacağı»nı belirtenler bulunmasına rağmen, kanımızca 
-biraz sonra değineceğimiz Yargıtay’ın bu konudaki içtihatlarındaki görüşe de 
katılarak- «muvazaalı işlemler hakkında iptâl davası açılabileceğini» kabul eden 
görüş[69] daha doğrudur�

«Muvazaa davası» -daha doğrusu; yapılan işlemin muvazaa nedeniyle 
hükümsüz olduğunu belirtmek için açılan tesbit davası- ile «iptâl davası» 
güttükleri amaç bakımından birbirlerine yaklaşırlarsa da, gerçekte, nitelikleri, 
koşulları, doğurduğu sonuçlar bakımından birbirinden farklıdırlar� «İptal 
davası»da, borçlunun tasarruf işlemlerinden zarar gören -ve elinde «aciz vesikası» 
bulunan- alacaklılar tarafından açılabilir� Ancak, «iptâl davası», borçlu tarafın-
dan geçerli olarak yapılan tasarruf işlemlerinin -davacı bakımından- hükümsüz 
olduğunu tesbit ettirmek için açıldığı halde, «muvazaa davası»nda, borçlunun 

[65] ESENER, T. age� s: 56–ÖZSUNAY, E. age� s: 97–İNAN, A. N. age� s: 183–von Tuhr. 
A. Borçlar Hukuku, C: 1-2 (Terc� Edege, C�) s: 274–TUNÇOMAĞ, K. age� s: 301

[66] ÖZDİL, Z. Sözleşmenin Tarafı Olmayan Kişinin «Muvazaa» İddiası (Yarg� D� 1984/4, s: 
444 vd�–İzmir Bar� D� 1984/4, s: 33 vd�)–YAVUZ, N. age� s: 14 vd�- ÖZKAYA, E, age, 
s: 177 vd� 

[67] ESENER, T. age� s: 102 vd�–von Tuhr. A. age� s: 274–TUNÇOMAĞ, K. age� s: 301
[68] Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. İİK� Şerhi, 2010,C:11, s:18694 vd�–UYAR, T./UYAR, 

A./UYAR, C. İİK� Şerhi, 2014, 3� Baskı, C: 3, s: 4316 vd�
[69] Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T. İİK� Şerhi, C:11, s:18695 vd�–UYAR, T./UYAR, A./

UYAR, C. age, C:3, s: 4317 vd�
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yaptığı tasarruf işleminin gerçekte hiç yapılmamış olduğunun tesbiti istenir��� 
«İptal davası��� aynî olmayıp kişisel (şahsi) bir dava olduğu halde, «muvazaa 
davası» ayni bir davadır ve sonunda muvazaa kanıtlanırsa, dava konusu mal, 
borçlunun malvarlığından hiç çıkmamış hale gelir� Taşınmaza ilişkin muvazaa 
davalarında, hakim «tapu kaydının da (borçlu adına) düzeltilmesine» karar verir� 
«Muvazaa iddiası» zamanaşımına bağlı olmadan ileri sürülebildiği halde[70] [71] 
«iptâl davası»nın, tasarrufun yapıldığı tarihten itibaren en geç hak düşürücü 
süre olan beş yıl içinde açılması gerekir (İİK� mad� 284)�

«Muvazaalı tasarrufun hangi tarihte yapıldığı» önem taşımamasına -ve bu 
nedenle; az önce belirttiğimiz gibi her zaman muvazaa iddiasının ileri sürü-
lebilmesine rağmen; «iptâl konusu tasarrufun İİK� mad� 277 vd� göre iptâl 
davası sonucunda iptâl edilebilmesi için, davacı alacaklının alacağının doğu-
mundan sonra yapılmış olması» öteden beri Yargıtayın yerleşmiş içtihatları ile 
istenmektedir���

Aynı amaca yönelik bulunmakla beraber, nitelikleri, koşulları birbirinden 
farklı olan bu davalar karşısında, alacaklıların durumu ne olmalıdır?

[70] ESENER, T. age� s: 107–ÖZKAYA, E. age� s: 215-1006–UYGUR, T. age� C: 1, s: 734–
OĞUZMAN, K./SELİÇİ, Ö./ÖZDEMİR, S. O. age� s: 301, dipn� 319–ALTAY, S. Türk 
İflas Hukuku,2004, C: 1, s: 671–YAVUZ, N. age� s: 5- ÖZKAYA, E. age, s: 179 vd�

[71] Bknz: «���Muvazaa iddiasına dayanan davalarda zamanaşımı ve hak düşürücü süre söz 
konusu olamaz� Anılan yön, yargısal uygulamada benimsenmiş bulunmaktadır���» ‘1� 
HD� 10�12�1987 T� 9438/11993’ (YKD� 1988/4, s: 469)

 - «���bu temlikin muvazaalı olup geçerli bulunmadığını ileri sürerek işbu iptâl ve tescil 
davasını açmıştır� Böylece dava, mülkiyete ve aynî hakka ilişkindir� Bu tür davalarda kural 
olarak dava zamanaşımı sözkonusu olmaz� Bu nedenle, olayda BK’nun 125� ve MK’nun 
638� maddelerinin uygulama yeri yoktur���» ‘1� HD� 28�2�1984 T� 1206/2145’ (Manisa 
Bar� D� 1985/Temmuz, s: 17)

 - «���muvazaalı işlemin hiçbir hüküm doğurmayacağı konusu gerek uygulamada ve 
gerekse bilimsel görüşlerde oybirliği ile benimsenmiş bulunduğuna; bu nedenle hakimin 
muvazaayı istek olmaksızın resen gözönünde tutması gerektiğine; muvazaa sebebinin 
ortadan kalkması veya bir zamanın geçmesi ile görünüşteki işlemin geçerli hale geleceği 
kuşkusuz bulunduğuna, muvazaanın gerek def ’an ve gerekse dava yolu ile her zaman 
ileri sürülebileceğine, bir başka ifadeyle muvazaa iddialarında zamanaşımı söz konusu 
olmadığına göre (Kenan Tunçomağ; Türk Borçlar Hukuku, C: 1, Genel Hükümler, s: 300 
vd�, özellikle dipn� 19 ile ilgili metin ve dipnotta anılan eserler; Becker, Borçlar Kanunu 
Şerhi, 87)� Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen özel daire bozma kararına uyulmak 
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır� ‘HGK� 22�6�1983 T� 
1-497/713’ (İKİD� 1983/10, s: 2090–YKD� 1984/2, s: 189–Bursa Bar� D� 1984/Kasım, 
s: 30)

 «���Borçlar Yasasının 18�maddesine dayanılarak açılan iptal davalarında zamanaşımı söz 
konusu değildir� Hal böyle olunca, yazılı olduğu üzere, davanın kabulüne karar verilmesinde 
bir isabetsizlik yoktur� ‘1�HD� 25�1�1983 T� 14813/430’ (www�e-uyar�com)
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Kanımızca, borçlunun muvazaalı bir işlemde bulunduğunu öğrenen ala-
caklı, dilerse İİK� mad� 277 vd� göre «iptâl davası» dilerse TBK� mad� 19’e göre 
«muvazaa davası» (daha doğrusu, yapılan işlemin muvazaa nedeniyle hükümsüz 
olduğu konusunda tesbit davası) açabilmelidir� Alacaklının, muvazaalı işlem 
hakkında «iptal davası» açamayıp, «muvazaa davası» açması gerektiğini savun-
mak, teorik esaslara uygun olmakla beraber, özellikle, muvazaa davalarında, 
«muvazaa iddiasının isbatı» konusunda alacaklılar çok güç durumda kalabilir� 
Gerçekten, «muvazaanın üçüncü kişilerce isbatında yazılı delile gerek yok ve bu 
konuda tanık dinletilebilirse»de[72] alacaklı, muvazaa iddiasını kanıtlayabilmek 
için tanık beyanından da yararlanmıyor olabilir� Halbuki, iptal davasında 
davacı–alacaklı, borçlunun muvazaalı işlemi hakkında tanık dinletmeden de 
-dava konusu işlemin, kanunun öngördüğü belirli kimseler arasında veya belirli 
süreler içinde yapılmış olduğunu (İİK� mad� 278, 279, 280) kanıtlamak suretiyle- 
kendi yararına, tasarrufun iptali konusunda, mahkemeden bir karar alabilir�

Davacı–alacaklı, «muvazaa»yı her türlü kanıtla isbat edebilecek durumda ise, 
«muvazaa davası» açabileceği gibi, «iptâl davası»da açabilir� Ancak, iptâl davası 
süreye bağlı olduğundan (İİK� mad� 284) eğer davacı–alacaklı, bu süreyi geçir-
mişse ya da iptâl davasına konu ettiği tasarruf, İİK� mad� 278, 279 ve 280’deki 
bir ve iki yıllık sürelerden daha önce yapılmışsa, davacı–alacaklının «muvazaa 
davası» açması gerekir� Çünkü, bu dava, zamanaşımına bağlı olmadığından, 
her zaman açılabilir�

Eğer davacı–alacaklı, açtığı «muvazaa davası»nı kazanırsa, mahkemeden 
alacağı ilâmı, icra dairesine sunarak, dava konusu taşınmazın -borçlunun 
borcundan dolayı- haczedilmesini isteyebilir� Ayrıca «iptâl davası» açmasına 
gerek yoktur�[73]

Buraya kadar yaptığımız açıklamalardan anlaşıldığı gibi, davacı–alacaklının, 
borçlunun yaptığı muvazaalı tasarrufun iptâlini isteyebilmesine karşı çıkmamak 
gerekir� Aksi takdirde, «muvazaalı olan, dolayısı ile hükümsüz olan hiç bir hukukî 
sonuç doğurmamış olan bir işlemin iptâli istenemez» gerekçesiyle, alacaklıların bu 
dava hakkından yararlanamayacakları ileri sürülürse, borçluların uygulamada sık 
sık başvurdukları pek çok muvazaalı işlemlere göz yumulması gerekir� Örneğin; 
borçlu, alacaklılarının muhtemel icra takibinden etkilenmemek ve mallarının 
haczini önlemek için, bir yakınına muvazaalı olarak borç senedi verip, maaşına 
haciz koydurursa ya da bir taşınmazı üzerine muvazaalı borç ikrarında bulunup 

[72] ESENER, T. age� s: 109–FEYZİOĞLU, F. age� s: 210–TUNÇOMAĞ, K. age� s: 312–
İNAN, A. N. age� s: 187–POSTACIOĞLU, İ. Şehadetle İspat Memnuiyeti ve Hudutları, 
s: 230–ÖZKAYA, E. age� s: 195 vd�–YAVUZ, N. age� s: 5

[73] ESENER, T. age� s: 107
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ipotek kurdurursa, gerçek alacaklıları bu tasarrufların «muvazaalı olduğunu» nasıl 
kanıtlayacaklardır? Eğer bu gibi durumlarda «alacaklılar, iptal davası açamasın-
lar, çünkü ortada geçerli bir tasarruf yoktur, muvazaa davası açsınlar» denilirse, 
muvazaanın isbatı konusundaki güçlük -hatta, imkansızlık- nedeniyle, borçlu-
ların kötüniyetli davranışı ödüllendirilmiş olur� Halbuki, bu gibi durumlarda 
borçlulara «iptal davası» açma olanağı da tanınırsa, alacaklılar hiç olmazsa, İİK� 
mad� 278-280’de öngörülen durumların varlığını -örneğin; borçlu ile işlemde 
bulunan kimsenin, borçlunun İİK� mad� 278/III-1’de öngörülen hısımı ya da 
evlatlığı olduğunu veya kurulan ipoteğin İİK� mad� 279/III-1’deki bir yıllık süre 
içinde kurulmuş olduğunu- kanıtlamak suretiyle, borçlunun muvazaalı olarak 
yaptığı tasarrufu iptal ettirerek, bu tasarruftan etkilenmeyebilirler���

Veya, belirtilen durumlarda «iptâl davası açılamaz yahut iptâl davası açıl-
masına gerek yoktur, çünkü muvazaalı tasarruflar hiçbir hüküm doğurmadı-
ğından, bu işleme konu mal ve alacaklar borçlunun malvarlığı dışına çıkmamış 
olduğundan alacaklı bunları haciz ettirip, sattırarak -gerekirse istihkak davası 
açarak- alacağına kavuşabilir» şeklinde düşünülürse; borçlu tarafından muva-
zaalı olarak başkasına devredilmiş (ya da üzerinde ipotek kurulmuş uzun süreli 
kira şerhi verilmiş) taşınmaz ya da sicile kayıtlı (kara, deniz ve hava taşıtları vb� 
gibi) taşınırlar hakkında alacaklının -yapılan devir ya da ipotek işlemini yok 
sayarak- «haciz» ve «satış» işlemini yürütmesi teknik olarak mümkün değildir� 
«Bu gibi durumlarda ‘İİK� mad� 94/II uyarınca alacaklının talebi üzerine icra 
müdürlüğünce tasarruf konusu taşınmazın tapu kaydı üzerine haciz konulabi-
leceği’ konusundaki görüşün uygulamada benimseneceğini sormadığımız gibi 
İcra ve İflâs Kanunu hükümlerini öteden beri çok dar yorumlayan Yargıtay 12� 
Hukuk Dairesinin de bu görüşe sıcak bakacağını sanmıyoruz���

Alacaklıların «muvazaa nedeni»ne dayanarak İİK� mad� 277 vd� göre iptâl 
davası açamamalarını istemek teorik esaslara uygun olmakla beraber bu görüş 
uygulamada özellikle taşınmazlara ve sicile kayıtlı taşınırlara ilişkin muvazaalı 
işlemlerden kaynaklanan tüm sorunları çözememektedir���

Sonuç olarak, borçlunun malvarlığını azaltmak (mal kaçırmak) amacıyla 
yaptığı muvazaalı işlemlerden zarar gören alacaklı dilerse özel hüküm niteli-
ğindeki İİK� mad� 277 vd� göre iptâl davası, dilerse genel hüküm niteliğindeki 
TBK� mad� 19’a göre muvazaa davası açabilir�[74] [75] İİK� mad� 277 vd�’da 
düzenlenmiş «iptâl davası», genel hükümlere (TBK� mad� 19) göre «muvazaa 

[74] Bknz: 1� HD� 22�5�1984 T� 3005/6104(www�e-uyar�com) 
[75] Aynı görüşte AKKAYA, T. agm� s: 681–ÖZKAYA, E. age� s: 210 vd�
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davası» açılmasını önlemez�[76] Ayrıca davacı-alacaklı bu konuda mahkemede 
terditli (kademeli) dava da açabilir (HMK� mad� 111 vd�)� Yani; borçlunun mal 
kaçırmak amacıyla yaptığı tasarruflardan zarar gören alacaklı, açtığı davada önce 
«işlemin muvazaalı olduğunun tesbiti ile buna göre hüküm kurulmasını» (yani; 
borçlunun yaptığı işlemin hükümsüzlüğünün, hiç yapılmamış olduğunun tes-
bitini), bu (muvazaa) iddiasının kabul edilmemesi halinde ise «İİK. mad. 277. 
vd. göre tasarrufun iptâline karar verilmesini» talep edebilir� Ya da önce «İİK. 
mad. 277 vd. göre tasarrufun iptâlini» bu kabul edilmediği taktirde «muvazaa 
nedeniyle hükümsüzlüğün tesbitine karar verilmesini» isteyebilir� Davacı birinci 
halde «ispat yükünün gereğini yerine getirmeme ihtimalini dikkate alarak, ikinci 
halde ise «iptâl sebeplerine ilişkin objektif koşulların gerçekleşmeme ihtimali 
nedeniyle» terditli (kademeli) talepte bulunur�[77]

Hatta doktrinde[78] bu davaların birbirinden farklı olmaları nedeniyle, 
aynı anda ayrı ayrı açılarak görülebileceği, bu durumda «derdestlik itirazı»nda 
bulunulamayacağı ve birisinde verilen kararın diğeri için «kesin hüküm» teşkil 
etmeyeceği ancak, «muvazaa davası» sonuçlanıp karar kesinleştiğinde, «iptâl 
davası»nın konusuz kalacağı ileri sürülmüştür���

Yargıtay’ın «muvazaa nedenine dayalı iptâl davaları» konusundaki tutumu 
nedir?

Bugün iptâl davası hakkında verilen kararları temyizen inceleyen Yargıtay 
17. Hukuk Dairesi, bu konudaki içtihatlarında;

√ «Davacıların amacı kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri taşınmazlar 
üzerine muvazaalı icra takibi sonucu konulan hacizlerin kaldırılmasını sağlamak 
olduğundan, olaylara uygulanacak kanun hükmünü bulmak ve vakıaların hukuki 
sebebini tayin ederek kanunları kendiliğinden uygulamakla görevli olan hakimin 
somut olayı değerlendirirken, uygulanacak kanun hükmü olarak davacılar tara-
fından yapılan bir icra takibi bulunmaması nedeniyle -daha özel nitelikteki- İİK. 
mad. 277 vd.na göre değil, maddi olguya uygun BK. mad. 18’e (şimdi; TBK. mad. 
19’a) göre inceleme yapması gerekeceğini»�

[76] Bknz: 15� HD� 11�10�1993 T� 3423/3940(www�e-uyar�com) 
[77] AKKAYA, T. agm� s: 677 vd�–ASLAN, K. Hacizde İstihkak Davası, 2005, s: 493–ALTAY, 

S� age� C: 1, s: 671–BELGESAY, M. R. İcra ve İflas Hukuku, 2� Cilt, İflas, 1946, s: 
88–BELGESAY, M. R. İcra ve İflas Kanunu Şerhi, 1949, s: 264

[78] ÖZKAYA, E. age� s: 215
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√ «Bedeli borçlu tarafından ödenerek alınan malın borçlunun isteği ile üçüncü 
kişi adına kayıt ve tescil ettirmesi işleminin ‘tasarruf işlemi’ olarak iptal davasına 
konu olabileceğini»[79]

√ «Alacaklı tarafından, icra takibi sonucunda alacağı karşılayarak malı bulun-
mayan borçlunun yaptığı araçların satışına ilişkin tasarruf hakkında, muvazaa 
nedeniyle tasarruf iptali davası açılabileceğini»�

√ «Borçlu hakkında açtığı tazminat (alacak) davası devam ederken, borçlunun 
kendisine ait taşınmazı, alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla başka bir kişiye 
satması üzerine, alacaklı tarafından BK.’nun 18. (şimdi; TBK.’nun 19.) maddesine 
dayanılarak -aciz belgesi ibraz edilmeden ve beş yıllık İİK.’nun 284. maddesindeki 
hak düşürücü süre geçmiş olsa bile- ‘tapu iptali ve tescil davası’ açılabileceğini»[80]

√ «Borçlu müteahhit hakkında yaptığı icra takibinde, borçluya ait mal bula-
madığı için alacağını tahsil edememiş olan alacaklının, borçlu müteahhidin yaptığı 
inşaatta kendisine düşen ancak tapuda kendi adına kayıtlı bulunan dairelerin 
(dükkanların) üçüncü kişilere arsa sahipleri tarafından satılması tasarrufu hakkında 
İİK.’nun 277. vd. göre ‘tasarrufun iptali davası’ açılabileceği gibi, BK.’nun 18. 
(şimdi; TBK.’nun 19.) maddesine dayalı olarak ‘muvazaa nedeniyle tapu iptali ve 
tescil davası’ da açılabileceğini, alacaklının bu konuda bir ‘seçimlik hakka’ sahip 
olduğunu»�

√ «Alacaklı tarafından, icra takibi sonucunda alacağı karşılayacak malı bulun-
mayan borçlunun yaptığı araçlarının satışına ilişkin tasarruf hakkında, muvazaa 
nedeniyle tasarrufun iptali davası açılabileceğini»[81]

√ «Borçlu hakkında açtığı tazminat (alacak) davası devam ederken, borçlunun 
kendisine ait taşınmazı, alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla başka bir kişiye 
satması üzerine, alacaklı tarafından BK.’nun 18. (şimdi; TBK.’nun 19.) maddesine 
dayanılarak -aciz belgesi ibraz edilmeden ve beş yıllık İİK.’nun 284. maddesindeki 
hak düşürücü süre geçmiş olsa bile- ‘tapu iptali ve tescil davası’ açılabileceğini»�

√ «Davacı vekili borçlu davalının parasını ödeyerek satın aldığı aracı kendisi 
adına tescil ettirmesi gerekirken muvazaalı olarak diğer davalı şirket adına tescil 
ettirdiğini öne sürerek buna ilişkin tasarrufun iptalini talep etmiş olduğundan 
mahkemece borçlu davalı şirketin tüm sicil kayıtları üzerinde inceleme yapılarak 
borçlu davalı şirketin durumunun tesbit edilmesi, şirket ortağı ve diğer yetkili 
müdürü ile borçlu arasındaki ilişkinin ne olduğunun saptanması, davalı şirket 

[79] Bknz: 17� HD� 19�09�2013 T� 8492/12445 (www�e-uyar�com)
[80] Bknz: 17� HD� 26�03�2013 T� 7206/4179 (www�e-uyar�com)
[81] Bknz: 17� HD� 25�03�2013 T� 6241/4068; 11�03�2013 T� 6461/3144 (www�e-uyar�com)



 Av. Talih UYAR

3652016/2 Ankara Barosu Dergisi

defter ve kayıtları üzerinde inceleme yapılarak dava konusu aracın satışı ile ilgili 
kayıt olup olmadığı, satışla ilgili olarak şirketten yapılan ödeme bulunup bulun-
madığının belirlenmesi, borcun kaynağı olan sözleşmede sözü edilen satış sonucu 
alınan paranın şirket kayıtlarında yer alıp almadığının irdelenmesi gerekeceğini»[82]

√ «Davacının davasını özellikle BK.nun 18. (şimdi; TBK.’nun 19.) maddesine 
dayalı olarak açtığını bildirmesi ve dava açma hakkını muvazaa yönünde tercih 
etmiş olması karşısında, mahkemece davanın BK.nun 18. (şimdi; TBK.’nun 19.) 
maddesindeki genel muvazaaya dayalı tapu iptal ve tescil istemi doğrultusunda 
değerlendirilmesi, tarafların iddia, savunma ve delillerinin bu yönde incelenip 
sonuçlandırılması gerekeceğini»�

√ «Muvazaalı borç ikrarının (ve icra takibinin) iptâli için dava açılabileceğini»[83]

√ «‘Borçlu ile üçüncü kişi arasındaki icra takibinin kendi alacağının tahsilini 
önlemeye yönelik olduğu’ iddiası ile davacı-alacaklı tarafından açılmış olan ‘ala-
cağın muvazaalı olduğunun tesbiti ve takibin iptaline karar verilmesi’ istemini 
içeren davanın ‘tasarrufun iptali’ (İİK. 277 vd.) değil ‘muvazaanın iptali’ (BK. 
18, şimdi; TBK. 19) davası olduğunu; bu davada, davacı tarafından davalı-borçlu 
hakkında açılmış olan ‘tazminat davası’nın kesinleşmesi beklenerek, sonucuna göre 
karar verilmesi gerekeceğini»�

√ «Borçlu ile üçüncü kişi arasındaki işlemin ‘muvazaa nedeniyle’ iptalinin 
istenebileceğini»[84]

√ «İptal davalarının ‘borçlu tarafından geçerli olarak yapılmış bazı tasarrufların 
hükümsüz kılınması için ‘açıldığını’ muvazaa davalarının ise ‘borçlunun yaptığı 
tasarrufi işlemin gerçekte hiç yapılmamış olduğunu tesbit ettirmeyi’ amaçladığını, 
İİK. 277 vd.’da düzenlenmiş olan iptal davası açma hakkının, davacının genel 
hükümlere göre muvazaa nedenine dayalı dava açmasına engel teşkil etmediğini»�

√ «Mal kaçırmak amacı ile muvazaalı olarak yapılan satışın iptalinin iste-
nebileceğini, bu durumda İİK. 278, 279 ve 280. maddelerde öngörülen iptal 
sebeplerinin araştırılması gerekeceğini»[85]

√ «Muvazaaya dayalı olarak tasarrufun iptâli davası açılabileceğini, muvazaalı 
işlemin dışında kalan davacı-alacaklının, muvazaa iddiasını her türlü delille isbat 
edebileceğini»�

[82] Bknz: 17� HD� 28�03�2013 T� 6151/4361; 04�03�2013 T� 5918/2619 (www�e-uyar�com)
[83] Bknz: 17� HD� 11�03�2013 T� 5917/3140 (www�e-uyar�com)
[84] Bknz: 17� HD� 25�03�2013 T� 6241/4068; 11�03�2013 T� 6461/3144 (www�e-uyar�com)
[85] Bknz: 17� HD� 28�03�2013 T� 6151/4361; 04�03�2013 T� 5918/2619 (www�e-uyar�com)
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√ «Muvazaalı borç ikrarının (ve icra takibinin) iptâli için dava açabileceğini»[86]

√ «‘Tasarrufun iptâli davası’ ile ‘muvazaa (BK. 18, şimdi; TBK. 19) nedeniyle 
tapu iptâli ve tescil davası’nın terditli olarak açılabileceğini, muvazaa hukuki 
nedenine dayalı davalarda zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin söz konusu 
olmadığını»�

√ «Muvazaa nedenine dayalı iptâl davaları» ile «İİK. 277 vd. dayalı iptâl 
davaları» arasında sadece güttükleri «amaç» bakımından bir benzerlik bulunmadığı; 
İİK. 277 vd. dayalı iptâl davalarının «borçlu tarafından geçerli olarak yapılmış 
olan bazı tasarrufların hükümsüz kılınması için» açıldığı, buna karşın muvazaa 
davalarının ise «alacaklı ve borçlunun yaptığı tasarrufi işlemlerin gerçekte hiç 
yapılmamış olduğunu tesbit ettirmeyi» amaçladığı, bu tür davaların dinlenebilmesi 
için davacının icra takibine geçmesine ve aciz belgesi almasına gerek bulunmadığı 
sadece davacının, danışıklı (muvazaalı) işlemde bulunmuş olan kişide bir alacağının 
bulunmasının yeterli olduğu, İİK’nun 277 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan 
iptâl davası açma hakkının, davacının genel hükümlere (BK. 18, şimdi; TBK. 19) 
dayanarak «muvazaa davası»nı açmasına engel teşkil etmediği, davacının muvazaa 
iddiasını kanıtlaması durumunda, iddianın dava konusu taşınmazın aynına ilişkin 
olmayıp, alacağın tahsiline yönelik bulunduğu gözetilerek, dava sonucunda İİK’nun 
283/I. maddesinin benzetme yoluyla (kıyasen) uygulanarak «iptâl ve tescile gerek 
olmaksızın davacının taşınmazın haciz ve satışını isteyebilmesi» yönünde hüküm 
kurulması gerekeceğini»[87]

√ «Davacı-alacaklının dilerse BK.’nun 18. (şimdi; TBK.’nun 19.) maddesine 
göre, dilerse İİK’nun 277 vd. göre ‘muvazaa sebebiyle’ iptâl davası açabileceğini; 
HMK’nun 33. maddesine göre ‘bir davada ileri sürülen maddi olgu ve bulgulara 
göre yasa maddelerini bulmak ve davanın hukuki nitelendirmesi yapmanın hâkimin 
doğrudan görevi olduğunu»�

belirtmiştir�

b) «Nam-ı müstear» ile gizlenmiş işlemler hakkında iptâl davası 
açılabilir.[88]

Sözlük anlamı «bir kişinin, sanat, edebiyat, ticaret hayatında yahut faaliyette 
bulunduğu herhangi bir işte, kimliğini gizlemek için seçtiği ad»� olan -ve uygu-
lamada «mehlâs» ya da «takma ad» da denilen- nam-ı müstear durumunda, 

[86] Bknz: 17� HD� 31�05�2012 T� 6222/7081 (www�e-uyar�com)
[87] Bknz: 17� HD� 15�03�2012 T� 833/3201 (www�e-uyar�com)
[88] Bknz: 17� HD� 15�04�2008 T� 1204/1936; 16�09�2008 T� 1246/4471; 04�04�2011 T� 

7832/3036; 26�10�2010 T� 5337/8808 (www�e-uyar�com)
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borçlu çeşitli nedenlerle -özellikle, konumuz bakımından, alacaklılarından mal 
kaçırmak amacı ile- «kendi adını gizleyerek, yapmak istediği hukuki işlemi bir 
başkasına, kendi hesabına» yaptırır�[89]

Vekil edenin adını gizleyerek, bir başkası hesabına ancak kendi adına hareket 
ederek üçüncü kişilerle işlemde bulunan bu kişiye nam-ı müstear denilir��Bu 
kavram ile ‘bir komisyoncu gibi müvekkilinin ismini gizleyerek bir başkası hesabına 
ve fakat kendi adına hareket eden vekiller’ kastedilmektedir�[90]

Nam-ı müstearda esas amaç; bir kimsenin isminin gizli kalmasıdır� Yukarıda 
belirtildiği üzere bir kimse ismini, sözleşmeyi yaptığı kimseden gizlemek iste-
yebileceği gibi, üçüncü bir kişiden gizlemek için nam-ı müstear kullanabilir� 
bazen de kanunların engellediği bir amaca ulaşmak için, bir başka şahsın ara-
cılığına başvurabilir� Her üç halde de araya giren kişi “nam-ı müstear” sıfatıyla 
hareket etmektedir��

Uygulamada, borçlunun gerçekte kendi adına satın almak üzere bedelini 
ödediğini bir taşınmazı veya aracı, alacaklılarından kaçırmak amacı ile yakınları 
adına tescil ettirmiş olması halinde, tasarruf (hukukî işlem) dışarıdan üçüncü 
kişiler arasında yapılmış görünmesine rağmen, gerçekte bedeli borçlunun 
malvarlığından çıkmış fakat karşılığı, borçlunun arkasına gizlendiği kişinin 
malvarlığına girmiştir�[91]

Medeni Kanun ve Borçlar Kanununda bu kurumu düzenleyen açık bir 
hüküm bulunmamasına rağmen, gerek doktrinde� ve gerekse -aşağıda belirte-
ceğimiz gibi- Yargıtay içtihatlarında; -biraz sonra belirteceğimiz gibi- «nam-ı 
müstear iddialarının dinlenebilir» olduğu kabul edilmektedir�

Kanımızca tüm nam-ı müstear vasıtasıyla işlem yapılan durumlarda İİK� 
277 vd� göre iptâl davası açılabilir�[92] �

Yüksek mahkeme ilk defa 05�02�1947 T� 20/6 sayılı İçt� Bir� Kararında 
bu konuya değinme fırsatını bulmuştur� Buna göre Yargıtay öncelikle, nam-ı 
müstearı vekalet sözleşmesine dayandırmıştır� İlişki, vekalet sözleşmesi olduğu 
için , BK� m� 393’e uygun olarak mülkiyet, gizlenen kişi lehine geçecektir�Bu 
nedenle de, gizlenen kişinin, nam-ı müstear tarafından iktisap olunan taşınmazın 

[89] Bknz: 17� HD� 28�9�2009 T� 6788/5741 (www�e-uyar�com)
[90] Bknz: 17� HD� 24�7�2009 T� 6030/1710 (www�e-uyar�com)
[91] Bknz: 17� HD� 12�5�2009 T� 2906/3094 (www�e-uyar�com)
[92] Bknz: 17� HD� 18�5�2009 T� 1716/3303 (www�e-uyar�com)
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kendi adına teşcil edilmesini sağlamak için bir düzeltme davası açması yeterli 
sayılmıştır�[93]

Yargıtay -eski tarihli- bir kararında «borçlu kocanın, borcunu ödememek 
amacıyla kendisine ait (parasını ödeyerek/satın aldığı) aracı, trafikte karısı adına 
tescil ettirmesi olayının nam-ı müstear demek olduğunu, İİK. 277 vd. göre değil, 
BK. 18’e göre iptâli gerekeceğini»� vurgulamışken daha sonraki kararlarında;

√ «6183 s. AATUHK’nun uygulanmasından doğan her türlü davalar için 
avukatlı ücreti tutarının maktu olarak belirlenmesi gerektiğini; davalı borçlunun, 
dava konusu araçları parasını kendi vererek diğer oğlu adına satın almasına iliş-
kin tasarrufların, namı müstear şeklinde muvazaalı yapıldığı gerekçesi ile iptal 
edilebileceğini, borçlunun oğlunun tasarrufların yapıldığı sırada gerek sigortalılık 
başlangıcı gerekse işe başlama tarihi nazara alındığında, iptale tabi tasarrufların 
bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olduğunun hayatın olağan akışına aykırı 
olduğunu, borçlunun mamelekinden çıkan para ile üçüncü kişinin malvarlığına 
giren artışların da tasarrufun iptaline konu olabileceğini, tanık beyanlarının tek 
başına iyiniyet ve ekonomik durumun ispatında yeterli olmadığını»[94]

√ «Namı müstear (inançlı işlem) ile gizlenmiş muvazaalı işlemler hakkında 
iptal davaları açılabileceğini»�

√ «Borçlunun, hakkında yapılan icra takibini sonuçsuz bırakmak için ‘parasını 
ödeyerek satın aldığı taşınmazı, kız kardeşi adına tescil ettirmesi’ işleminin iptâl 
davasına konu olabileceğini»[95]

√ «Bedeli borçlu tarafından ödenip tapu kaydı eşi adına oluşturulan taşınmaz 
hakkında açılan iptâl davasının kabulü gerekeceğini»�

√ «Borçlu tarafından parası ödenerek satın alınan ancak borçlunun isteği üzerine 
karısı adına tapuya tescil edilen taşınmaz hakkında iptâl davası açılabileceğini, 
çünkü kocanın bu işleminin gerçekte karısı yararına yapılmış ‘bağış’ niteliğini 
taşıyacağını»[96]

√ «Nam-ı müstear işleminin bir danışıklı işle olup muvazaanın alt kategorisini 
oluşturduğu»�

[93] Bknz: 17� HD� 24�7�2009 T� 6030/1710; 19�11�2008 T� 2804/5381; 4�11�2008 T� 
3947/5089; 15�5�2008 T� 5260/6830 (www�e-uyar�com) 

[94] Bknz: 17� HD� 4�4�2011 T� 7832/3036; 26�10�2010 T� 5337/8808; 28�9�2009 T� 
6788/5741; 16�9�2008 T� 1246/4471; 15�4�2008 T� 1204/1936 (www�e-uyar�com)

[95] Bknz: 17� HD� 17�6�2008 T� 630/3223; 27�3�2008 T� 5099/1546 (www�e-uyar�com)
[96] Bknz: 17� HD� 8�10�2007 T� 4397/3011 (www�e-uyar�com) 
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√ «Davacı kocanın ‘gönderdiği para ile davalı karısının çekişmeli taşınmazı 
satın alıp kendi üzerine yatırdığını’ ileri sürerek açtığı iptal ve tescil davasında bu 
iddiasını ispatla yükümlü olduğunu»[97]

√ «Satıcı malikin, taşınmazların gerçekte davacıya satıldığını bile bile satışın 
ve tescilin davalı adına yapılmasını kabul etmiş davalı da isteyerek bu işlemlere 
katılarak ve sözleşmenin tarafı olarak davalı adına tescil yapılmış olmakla ortada 
‘tarafta muvazaa’ bulunduğunun kabulü gerekeceğini»[98]

√ «Nam-ı müstearın, sözleşmeyi kendi adına fakat gizlenmek isteyen kişi hesa-
bına yapan kimse olduğunu»[99]

√ «Muvazaanın Türk hukukunda genellikle ön plandaki işlemi, yani ortada 
görüleni gerçeğe uygun olmaması anlamını taşıdığı; muvazaalı işlemin asıl amacı 
ve gerçek durumu örtüp gizlemek için kullanılan bir paravan olduğunu, kişilerin 
çok kez üçüncü kişilerin kovuşturmalarından kurtulmak veya onların haklarını 
yok etmek, yasaları etkisiz bırakmak için muvazaayı bir araç olarak kullandırdık-
ları, nam-ı müstear davalarının da muvazaa ile yakın ilişkisi bulunduğunu»[100]

belirtmiştir�

c) “Kanuna karşı hile” teşkil eden tasarruflar hakkında tasarrufun 
iptali davası açılabilmesi: “Kanuna karşı hile” emredici bir yasa hükmünün 
yasakladığı amaca bu hükmün uygulanmasını ortadan kaldıracak bir yoldan 
erişmektir�[101] Başka bir deyişle, kanuna karşı hile “kanunun yasakladığı ama-
cın yasaklamadığı araçlarla elde edilmesi” dir�[102]Doktrinde[103] “bu davranışın 
mutlaka yaptırıma bağlanması gerektiği, çünkü hiç kimsenin kanuna karşı hile 
yapmaması gerektiği” ifade edilmiştir� Bu nedenle “kanuna karşı hile itirazının 

[97] Bknz: 17� HD� 15�11�2007 T� 3042/3663; 17�7�2007 T� 3519/2534 (www�e-uyar�com)
[98] Bu konuda ayrıntılı ve nitelikli bir inceleme için bknz: ERDÖNMEZ, G. Nam-ı Müstear 

ve Tasarrufun İptali Davaları (Bankalar Der� Aralık/2006, S: 59, s: 84 vd�)
[99] Türk Hukuk Lügatı, 3� Baskı, 1991, s: 266–ŞENER, E. Hukuk Sözlüğü, 2001, s: 

586–YILMAZ, E. Hukuk Sözlüğü, 2004, s: 897 –ÖZEN, M.N. Osmanlıca-Türkçe 
Sözlük,1975,s: 458

[100] Bknz: 4� HD� 3�7�1973 T� 7053/7760(www�e-uyar�com) 
[101] POSTACIOĞLU, İ.,Nam-ı Müstear Meselesi, (İHFM� 1947, S: 3, s: 11)–ESENER, T., 

age, s:174 –ÖZMEN, İ./ÖZKAYA, E. Muvazaa Davaları, 1993, s: 510
[102] ÖZMEN, İ./ÖZKAYA, E., age, s: 510–ÖZKAYA, E., age, s: 889
[103] ÖZKAYA, E., age, s: 890
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yargılamanın her aşmasında ileri sürülebileceği, ayrıca hâkim tarafından kendi-
liğinden nazara alınacağı”[104] belirtilmiştir�

ç) “İşletme devirleri” hakkında da tasarrufun iptali davası açılabilmesi 
(İİK. m. 280/III):

«Borçlunun ticari işletmesinin ya da işyerinde bulunan ticari mallarının 
tamamını veya önemli bir kısmını borçludan devir veya satın alarak işyerini işlet-
meye başlayan yahut bu malların bir kısmını borçludan almakla beraber, işyerini 
sonradan işgal eden üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarına zarar verme kasdını 
bildiği ve borçlunun da bu hallerde alacaklılarına zarar verme koşulu ile hareket 
ettiği» kabul edilir�[105]

Başka bir deyişle, kanun koyucu İİK� mad� 280/III’de «tacir olan borçlular 
için» özel bir durum öngörerek, bu halde, gerek «borçlunun alacaklılarına zarar 
verme kasdını» ve gerekse üçüncü kişinin «bu kasdı bildiklerini» farzetmiştir�

Bu hükme göre; borçlu–tacir, «ticari işletmesinin önemli bir kısmını dev-
retmiş veya satmışsa yahut, işyerindeki ticari mallarının tamamını veya önemli 
bir kısmını devretmiş veya satmışsa» alacaklılarına zarar verme kasdı ile hareket 
etmiş sayılır�

Aynı şekilde; «borçlunun ticari işletmesinin veya işyerindeki mevcut ticari 
mallarının tamamını veya önemli bir kısmını borçludan devir veya satın alan 
ve böylece ticari işletmesini veya işyerini sonradan işgal eden «üçüncü kişinin 
«borçlunun, alacaklılarına zarar verme kasdını bildiği» farzedilir�

Yüksek mahkeme, buraya kadar açıklanan İİK. mad. 280/III’de öngörülen 
bu ‘karine’ ile ilgili olarak;

√ «Taşınmaz atölye niteliğinde olduğundan yapılan tasarrufun İİK.’nun 280/
son maddesi uyarınca ticari işletmenin devri niteliğinde olup olmadığı hususunun 
değerlendirilmesi gerekeceğini»[106]

√ «İşyerini devir alan şahsın, borçlunun alacaklılarını ızrar kastını bildiği 
ve borçlunun da ızrar kastı ile hareket ettiği kabul olunacağından, mahkemece 
tasarrufa konu satışların, ticari işletme devri niteliğinde olup olmadığının tartışı-
larak, satılan emtianın ticari işletmenin tamamını veya mühim bir kısmını teşkil 

[104] KOSTAKOĞLU, C. agm� (Ad� D� 1989/6, s: 12–Yasa D� 1989/8, s: 104 vd�)- YAVUZ, 
N. age, s: 31 vd�

[105] KOSTAKOĞLU, C. agm (Ad� D� 1989/6, s: 12–Yasa D� 1989/8, s: 104 vd�)–ERDÖNMEZ, 
G. agm� s: 86- YAVUZ, N. age, s:31 vd�- ÖZKAYA, E., age, s: 889 vd�

[106] Karş: MUŞUL, T. age� s:1290



 Av. Talih UYAR

3712016/2 Ankara Barosu Dergisi

edip etmediğinin araştırılması, bu hususta bilirkişi incelemesi yapılarak borçlu 
davalının ticari kapasitesinin belirlenmesi, yapılan satışların borçlunun ticaret 
hacmine göre normal olup olmadığının saptanması, bunun yanında üçüncü kişi 
konumunda olan davalının da ticari kapasitesinin araştırılıp, büyük miktarda 
mal alımının olağan olup olmadığının belirlenmesi, olayda İİK.nun 280/son 
maddesinin uygulama yeri olup olmadığının irdelenmesi, ondan sonra toplanan 
ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir 
karar verilmesi gerekeceğini»[107]

√ «Davalılar arasında bulunan ticari ilişkinin tasarruf tarihi itibariyle ulaştığı 
miktar belirlenerek, bu miktarın İİK. mad. 280/son gereğince, ticari işletmenin 
veya işyerindeki mevcut ticari emtianın tamamı veya mühim bir kısmını oluşturup 
oluşturmadığı hususunun araştırılması ve belirtilen durumda, satın alan şirketin, 
‘borçlunun alacaklılarını ızrar kastını bildiği ve borçlunun da bu hallerde ızrar 
kastıyla hareket ettiğinin kabul olunacağı’ şeklindeki karinenin mevcudiyetinin de 
nazara alınması gerekeceği »[108]

√ «Ticari işletmenin devri niteliğindeki tasarrufların İİK. 280/III uyarınca 
iptali gerekeceğini»[109]

√ «Borçlu ile diğer davalı üçüncü kişi arasındaki ‘işletmenin, içindeki mallarla 
birlikte devri’ niteliğinde sayılması halinde, mahkemece işlemin ‘İİK.’nun 280/
son maddesi kapsamında bulunup bulunmadığının değerlendirilerek sonucuna bir 
karar verilmesi gerekeceğini»�

√ «İşyerini (spor salonunu) demirbaşlarıyla birlikte devralan üçüncü kişinin, 
devreden borçlunun işçisi olması nedeniyle iyi niyetli sayılamayacağını ve bu nedenle 
yapılan devir işleminin iptâline karar verilmesi gerekeceğini»[110]

√ «Müflis şirketin, çalışır durumda ve ticari işletmesine dahil fabrikasını, bütün 
makine, alet, edavat, teferruat ve bütünleyici parçaları ile birlikte, üç yıllık kira 
bedelini peşin alarak kiraya verip fabrikanın zilyetliğini devretmesinin İİK. 280/
III’de bahsedilen «ticari işletmenin devri» niteliğini taşıdığını»�

[107] Karş: ERDÖNMEZ, G. agm� s: 85 vd� (Bu görüşe göre; «şahısta muvazaa» yani, «taraflardan 
birisinin ismini, üçüncü kişilerden gizlemek amacı ile, başka bir kişinin öne sürülmesi» 
durumunda örneğin; borçlu (B) ve onunla birlikte hareket eden (C), alacaklılardan mal 
kaçırmak için (Ü) ile anlaşırlar ve (C) ile (Ü) arasında bir satış akdi yapılırsa, bu satış akdi 
«muvazaalı olduğu» için muvazaalı tasarruflar hakkında da İİK� 277 vd� göre iptâl davası 
açılamayacağından- alacaklılar tarafından «muvazaa davası»na (BK� 18) konu edilebilir���)

[108] YAVUZ, N. age, s: 32
[109] Bknz: 4� HD� 3�7�1973 T� 7053/7760 (www�e-uyar�com)
[110] Bknz: 17� HD� 09�09�2013 T� 7129/11624 (www�e-uyar�com)
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√ «İcra ve İflas Kanunu’nun 280. maddesinin son fıkrasının alacaklı yararına 
«kötüniyet karinesi»ni düzenlemekte olduğu, bu karine ile, bir taraftan borçlunun 
alacaklılarını ızrar kastı ile hareket ettiği ve diğer taraftan da üçüncü kişinin bu 
kastı bildiği kabul edilerek, alacaklının ispat külfetinden kurtarılmış olduğunu, ispat 
yükü kendisinde olan borçlunun bu karineyi çürütecek deliller ortaya koymadıkça, 
yasal karinenin aksini kanıtlayacak usulü işlemleri yerine getirdiğini iddia ve ispat 
etmedikçe, karinenin alacaklı lehine gerçekleştiğinin kabul edilmesi gerekeceğini, bir 
yatırım şirketi olan borçlu şirketin, ticari işletmesine dair unsurlardan olan taşın-
mazlarının önemli bir kısmını devretmesi halinde, bunu kanunda belirtilen usul 
ve yollarla alacaklısına bildirmek ve onu bu durumda haberdar etmekle yükümlü 
olduğundan bu yükümü yerine getirmemesinin, onun ve onun lehine tasarrufta 
bulunduğu şirketi kötü niyet karinesi ile karşı karşıya bırakacağını, bu karinenin 
çürütülmesinin de borçluya ve onun tarafından lehine tasarrufta bulunana, yani 
davalı tarafa düşeceğini»[111]

√ «Borçlunun içinde bulunduğu mali durumun ve zarar verme kastının, işle-
min diğer tarafı olan üçüncü kişi tarafından bilindiği veya bilinmesini gerektiren 
açık emarelerin bulunduğu ispat edilmiş olmadıkça üçüncü kişinin kötü niyetli 
sayılamayacağını»�

belirtmiştir�

d) “Perdeyi kaldırma teorisi”[112] uyarınca tasarrufun iptali kararı 
verilmesi:

“Perdeyi kaldırma teorisi” tasarrufun iptali davalarında hukuki korunma 
sağlayan enstrümanlardandır��

İptal davası, borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasar-
rufların, hileli, muvazaalı işlemlerin borçlunun alacaklısına karşı hükümsüz 
hale gelmesi şeklinde bir yaptırım içermektedir� Bu davada, borçlu ile hukuki 
ilişkiye girmek suretiyle bir hak, mal iktisap etmiş olan 3�şahıslar, artık alacak-
lının iktisap olunan bu mal üzerinden cebri icra yoluyla tatmin edilme hakkına 
katlanmak durumundadırlar�[113]

 “Dava konusu hukuki işlem olmasa idi, alacaklının daha elverişli bir tatmin 
imkanı olacaktı” denilebildiği durumlarda, iptal davasına izin verilmelidir� �

[111] Bknz: 17� HD� 18�03�2013 T� 6263/3521 (www�e-uyar�com)
[112] Bknz: 14� HD� 19�10�2001 T� 5932/6946 (www�e-uyar�com)
[113] Bknz: 15� HD� 29�4�1993 T� 2212/2029 (www�e-uyar�com)
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‘Perdeyi kaldırma teorisi’nin uygulandığı davalar büyük kısmı itibari ile 
borçlunun alacaklısından mal kaçırmak amacıyla yaptığı tasarrufların, hileli, 
muvazaalı işlemlerin, “borçlunun alacaklısına karşı hükümsüz hale gelmesi 
yaptırımını” hedef almaktadır�[114]

İcra ve İflas Hukuku alanında ‘perdenin kaldırılması teorisi’ nin yoğun bir 
şekilde çıkabileceği alan hiç kuşkusuz tasarrufun iptali ve istihkak davalarıdır�[115]

Takip hukuku alanında ‘perdenin kaldırılması teorisi’ ne en fazla ihtiyaç 
duyulabilecek ya da başak bir ifadeyle söz konusu teorini sıklıkla gündeme 
gelebileceği alanlardan bir tanesi de tasarrufun iptali kurumudur… Bilindiği 
gibi; hacizden veya iflasın açılmasından evvel borçlunun malları üzerinde 
tasarrufta bulunmasına herhangi bir engel yoktur� Bu hak, ileride mallarını 
haczedilebileceğini ya da hakkında iflas kararı verileceğini bilen kimse açısından 
alacaklılara zarar vermek için de kullanılabilir� Örneğin; mallarının mülkiyetini 
hileli tasarruflarla yakınlarına nakledebilir veya değerinden çok az bir bedelle 
satabilir� Bu durumlarda haciz aşamasında alacaklılar haczedilebilecek hiçbir mal 
bulamaz veya buldukları mallar alacaklarını karşılamaya yetmez� Aynı şekilde 
iflasın açılması halinde iflas masasına çok az bir mal girer ve bu malların bedeli 
yine alacaklıları tatmine yetmeyebilir�[116]

Bizim hukuk sistemimiz tıpkı Alman ve İsviçre Hukuk sistemleri gibi, tüzel 
kişilik kimliğini ortakların kimliğinden tamamen farklı bir kimlik olduğu fikri 
(felsefesi) üzerine oturmuştur� ‘Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması teorisi’ ise 
bu sistemi sorgulamakta, hukuk düzeni ve hakkın kötüye kullanıldığı (MK� 
m�2) bazı durumlarda bu iki ayrı kimliğin, birbirinden bu denli ve keskin 
hatlarla ayrılmaması gerekebileceğini ortaya koymaya çalışmaktadır…Hakim 
her somut olayın özelliklerini gözönüne alarak olayı irdelemeli, olayda tüzel 
kişilik perdesi kullanılarak bir sorumluluktan kaçınma hali veya kendi çıkarları 
için tüzel kişilik perdesini alet etme hali var mıdır, yok mudur, bunu tespit 
etmeli ve ona göre tüzel kişilik perdesinin kaldırıp kaldırılmayacağına MK m� 
2 gözönüne tutarak karar vermelidir…Tüzel kişilik kalkanının kullanılmasına, 
açıkça hakkın kötüye kullanıldığının (MK� m�2 anlamında) ve adalet duygusu-
nun zedelendiğinin tespit edildiği anda müsaade edilmemeli ve perde (kalkan) 

[114] Bknz: 15� HD� 21�10�1988 T� 2561/3344; 26�4�1984 T� 775/1466 (www�e-uyar�com)
[115] YAVAŞ, M. Tasarrufun İptali ve İstihkak Kurumlarında Perdenin Kaldırılması (I� Uluslararası 

Ticaret Hukuku Sempozyumu “Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması” Sempozyumuna 
Sunulan Tebliğ, 2008, s:217

[116] ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T. Şirketler Hukuku ve İcra İflas Hukuku İlkeleri Karşısında 
Borçlu Şirketin Alacaklılarının, Hakim Ortağa Karşı Korunması, (“Tüzel Kişilik Perdesinin 
Aralanması” Sempozyumuna Sunulan Bildiri, 2008, s:225)



Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”,  
“İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi”

374 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

kaldırılmalıdır� Diğer bir ifade ile, yükümlülük ve borçlardan kurtulmak için 
tüzel kişilik araç olarak kullanılıyorsa, araç olarak kullanıldığının tespit edildiği 
anda perde kaldırılmalıdır�[117]

Hukukun yasakladığı bir sonucu elde etmek veya getirilmiş olan bir yüküm-
lülükten kurtulmak amacıyla tüzel kişiliğin bağımsız yapısını arkasına saklanıldığı 
çok sık yaşanan bir durumdur…Tüzel kişilik perdesi arkasına gizlenilerek kanu-
nun dolanılmasının MK� m� 2’ye aykırı olduğu şüphesizdir� [118]Tüzel kişiliğin, 
sözleşmeden ya da kanundan doğan her türlü yüküm ve borçlardan ve kaynağı 
be olursa olsun sorumluluklardan kurtulmak için bir araç olarak kullanılmasını 
engellemek amacıyla, Anglo-Sakson ve Kara Avrupası hukuk sistemlerinde 
‘perdeyi kaldırma teorisi’ olarak anılan hukuk ilkesi geliştirilmiş olmaktadır� 
Bu teori ile tüzel kişiliklerin ayrılığı ilkesini kötüye kullanıldığı durumlarda, 
tüzel kişilik dikkate alınmamakta, yani yokmuş gibi hareket edilmekte ve ayrı 
tüzel kişilik savunmasından yararlanmak isteyenlere izin verilmemektedir� 
[119] Bu ismin verilmesinin sebebi, hukuki sorumluluktan kaçınmak amacıyla 
‘farklı tüzel kişilik’ savunması yapan kişilerin, ‘tüzel kişilik’ perdesi arkasına 
saklanmaya çalışmaları, teorinin müdahalesi ile tüzel kişinin yok sayılmasıyla 
veya perdenin aralanması suretiyle perdenin arkasındaki gerçek yükümlünü 
sorumlu tutulabilmesidir� “Perdenin aralanması teorisi” vasıtasıyla, tüzel kişinin 
borçlarının, üyelerine izafesi mümkün olduğu gibi, üyelerin borçlarından dolayı, 
tüzel kişinin sorumlu tutulması da olanak dahilindedir�[120] Bu durumda tüzel 
kişinin kendisini oluşturan kişilerden ayrı ve bağımsız varlığı bulunduğu ilkesi 
göz ardı edilecek olup, bu uygulama genel kurala aykırı düştüğünden, tüzel 
kişiyi oluşturan kişiler de tüzel kişiyi kullanarak birtakım yükümlülüklerden 
kurtulmak ya da tüzel kişinin amacına uygun olmayan tarzda davranma kasdını 
aranması gerektiği savunulmaktadır�[121]

Temelinde MK� m� 2’de belirtilen dürüstlük kuralına aykırı davranmasını 
yaptırımı olarak karşımıza çıkan perdenin kaldırılması teorisi, hak ve vecibelerin 
kullanılması ile ilgili tüm alanlarda uygulama yeri bulmaktadır�[122]

[117] YILMAZ, L. a�g� tebliğ s:254 vd�
[118] OĞUZMAN, M.K. /SELİÇİ, Ö./ OKTAY, Ö. Kişiler Hukuku, 2005, s:189 
[119] TEKİNALP, G./TEKİNALP,Ü. a�g�m� s:387
[120] YANLI, V. a�g�e� s:1
[121] OĞUZMAN, M.K. /SELİÇİ, Ö./ OKTAY, Ö. a�g�e� s:190
[122] YALÇIN, T. Bankacılık Hukukunda Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması, Karşılaşılan 

Sorunlar ve Çözüm Yolları (I� Uluslararası Ticaret Hukuku Sempozyumu “ Tüzel Kişilik 
Perdesinin Aralanması” na Sunulan Tebliğ, 2008, s:278
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Bilindiği üzere tüzel kişilerde ‘ayrılık prensibi’ geçerlidir� Dolayısıyla tüzel 
kişilik, kendisini oluşturan kimselerden bağımsız bir süje olarak karşımıza 
çıkmaktadır� Bunun sonucu olarak tüzel kişinin her tür işleminden de ken-
disinin sorumlu olması esası söz konusu olmaktadır� Tüzel kişi, alacaklılarına 
karşı sadece malvarlığı ile sorumludur� Kıta Avrupası’nı bu sert yaklaşımına 
karşın Anglo-Amerikan hukuk sisteminde tüzel kişilere daha ılımlı bir anlam 
verilerek onların sadece belirli hakların sahipsiz kalmaması için oluşturulmuş 
farazi varlıklar olduğu kabul edilmektedir�[123]

Kıta Avrupası’nda son zamanlarda tüzel kişilik arkasına saklanmak suretiyle 
kanuna karşı hile yapılması, sözleşmeden doğan bir yükümlülüğün ihlali gibi 
hallerde tüzel kişinin tabanına el atılması gereği üzerinde durulmaktadır� Belirt-
mek gerekir ki, özellikle ülkemiz sistemi bakımından çok yeni olan bu anlayışın 
hukuki niteliği, şartlan ve sonuçlan üzerinde tam bir mutabakat da bulunma-
maktadır� Bir görüş bunu MK m� 2 çerçevesinde değerlendirmektedir�[124]Fransız 
Hukuku’nda olduğu gibi farklı bir görüş de; muvazaa kurumu çerçevesinde 
kuruma anlam vermeye çalışmaktadır� Hatta MK m� 2 çerçevesinde perdenin 
kaldırılması teorisinden yana olanlar da kendi aralarında sübjektif bir unsurun 
bulunması gerektiğini savunanlar[125] ve aykırı davranmayı ya da hakkın kötüye 
kullanılması kastının bulunmasının önemli olmadığını düşünenler şeklinde 
ikiye ayrılmaktadır�

Kanımızca, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, ancak bir alacaklı tarafın-
dan, tüzel kişiliğe karşı ileri sürülen bir alacağın, tüzel kişiliğin malvarlığından 
tahsil edilememesi durumunda, tüzel kişiliğin gölgesine saklanan asıl menfaat 
sahibi kimse durumundaki gerçek kişilere müracaat edilebilmesi bakımından 
kullanılabilecek tali bir mekanizma olarak kabul edilmelidir�[126]

Türk Hukuk sisteminde yasal düzenlemeye sahip olmayan ‘Tüzel Kişilik 
Perdesinin Kaldırılması’ olarak da anılan bu kavram sayesinde tüzel kişi arkasına 
saklanma yoluyla kanuna karşı hile yapılması bir yükümlülükten kaçınılması ve 
üçüncü kişilere zarar verilmesi gibi durumlarda ortaya çıkan ve yukarıda anılan 
‘ayrılık ilkesi’ nedeniyle tüzel kişi arkasındaki kişilere müracaat edilemeyen 

[123] DURAL, M. Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması (ya da Tüzel kişinin Tabanına 
Başvurulması), SPK 15� Yıl Sempozyumu, Mayıs/1998, s:98

[124] DURAL, M. agm� s:101- YANLI, V. agm� s:70vd� 
[125] DURAL, M. agm� s:98 vd�
[126] YANLI, V. agm� s:84 vd�
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ancak hakkaniyetle bağdaşmayan durumlarının önüne geçilmesinin mümkün 
olduğu ifade edilmektedir�[127]

‘Tüzel kişilik perdesinin kaldrılması’ndan tüm yazarlarca ‘teori’ olarak 
bahsedilmektedir� Ancak, bu teorinin ‘hukuki niteliği’ tartışmalıdır� Fransız 
Hukuku’nda; perdenin kaldırılmasında ‘tüzel kişiliğin kötüye kullanılması’ 
aranmakta ve muvazaaya dayanılmaktadır�[128] Alman Hukuku’nda; perdenin 
kaldırılması teorisinin dayanağı olarak genellikle ‘MK. 2 ‘deki dürüstlük kuralı’ na 
dayanılmaktadır� [129] İngiliz ve Amerikan Hukuku’nda; perdeyi kaldırma teorisi 
bakımında ‘aldatıcı davranışlı önlemek veya hakkaniyeti sağlamak amacı’ göz 
önünde bulundurulmaktadır�[130] İsviçre Hukuku’nda da MK� mad� 2 karşılığı 
olan ‘dürüstlük kuralı’ na dayanılmaktadır�[131]

Doktrinde[132] “tüzel kişilik perdesinin kaldırılmasının MK. mad. 2 kapsa-
mında hakkaniyete aykırı sonuçlara yol açan, kanunun dolanılması ya da kötü 
niyetli davranan şirket ortak hatta yöneticilerine karşı etkili olan sonuçlar vereceği” 
ifade edilmiştir�

“Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması” düşüncesi ilk olarak Anglo-Amerikan 
Hukukunda ortaya çıkmış olmasına rağmen zaman kaybetmeksizin Kara\Avru-
pası hukukunda da önemli ölçüde yerini almıştır�[133] Tüzel kişilik perdesinin 
kaldırılması belli bir hukuk dalına münhasır olmayıp kamu ve özel hukukunun 
çeşitli dallarında ortaya çıkabilmektedir�[134]

Türk Hukukunda bu konuda bir çözüme ulaşılması için MK 2� maddeye 
dayanılması isabetlidir ve biz de bu görüşe katılmaktayız� Çünkü herkesin 

[127] POROY, R./ TEKİNALP, Ü./ÇAMOĞLU, E. Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 8� 
Bası, 2000�, s:22- YANLI, V., age, s:1- AKÜNAL, T., age, s: 17- DURAL, M., age�, s: 
98- KERVANKIRAN, E., agm�, s: 458- OĞUZMAN, M.K./SERİÇİ, Ö./OKTAY, Ö.S., 
Kişiler Hukuku, 11� Bası, 2011, s: 223

[128] SEVEN, V./GÖKSOY, C.,age, s: 2462- ÖZTEK, S./MEMİŞ, T., agm�, s: 200- İYİGÜN, 
S. agm�, s� 123 –YILMAZ; A. agm�, s: 12 vd�-YILDIRIM, M.K., ag� Seminere sunulan 
tebliğ, s: 184

[129] YILDIRIM, M.K., ag� Seminere sunulan tebliğ, s:184- ÖZTEK, S./MEMİŞ, T., ag� 
tebliğ, s: 197

[130] ÖZTEK, S./MEMİŞ, T. agm�, s: 198- İYİGÜN, S. agm�, s: 123-YILMAZ, A.,agm,s:12 
vd�

[131] ÖZTEK, S./MEMİŞ, T. agm�, s: 198- İYİGÜN, S� agm�, s:123-SEVEN,M./GÖKSOY, 
C., agm, s: 2461 vd�- YILMAZ, A. agm, s: 12 vd�

[132] İYİGÜN, S. agm�, s: 149
[133] KERVANKIRAN, E. agm�, s: 459�
[134] TEKİNALP, G./TEKİNALP, Ü. agm� s: 390–KERVANKIRAN, E. agm�, s: 460
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haklarını kullanırken ve borçlarını ifa ederken hüsnüniyet kurallarına uymakla 
yükümlü olmasını ifade eden MK� 2� madde sadece Borçlar Hukuku alanında 
geçerli olmayıp, hukukun her alanında hatta bütün insani ilişkilerde geçerli olan 
genel bir prensiptir�[135]Bir hakkın bu ilkeye aykırı bir şekilde kullanıldığını kabul 
edebilmek için, borçlunun davranışının mutlaka kusurlu olması da gerekmez, 
bilakis söz konusu olan hakkın amaç dışı kullanılmış olması yeterlidir�[136]

Tüzel kişiliğin, sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü yüküm ve 
borçlardan ve kaynağı ne olursa olsun sorumluluklardan kurtulmak için bir 
araç olarak kullanılmasını engellemek amacıyla, Anglo-Sakson ve Kara Avru-
pası Hukuk Sistemlerinde ‘perdeyi kaldırma teorisi’ olarak anılan ‘hukuk ilkesi’ 
geliştirilmiş bulunmaktadır� ‘Perdeyi kaldırma teorisi’ ile ‘tüzel kişiliklerin ayrılığı’ 
ilkesinin kötüye kullanıldığı durumlarda, tüzel kişilik dikkate alınmamakta yani 
yokmuş gibi hareket edilmekte ve ‘ayrı tüzel kişilik savunmasından yararlanmak 
isteyenlere (şirket ortaklarına)izin verilmemektedir’�[137]

Teoriye bu ismin verilmesinin sebebi; hukuki sorumluluktan kaçınmak ama-
cıyla ‘farklı tüzel kişilik’ savunması yapan kişilerin ‘tüzel kişilik’ perdesi arkasına 
saklanmaya çalışmaları; teorinin müdahalesiyle tüzel kişiliğin yok sayılmasıyla 
veya bu perdenin aralanması suretiyle perdenin arkasındaki gerçek yükümlünün 
borçtan sorumlu tutulabilmesidir� ‘Perdeyi kaldırma’ teorisi vasıtasıyla, tüzel 
kişinin borçlarının, üyelerine izafesi mümkün olduğu gibi, üyelerin borçlarından 
dolayı tüzel kişinin sorumlu tutulması da olanak dahilindedir� [138]

‘Perdenin kaldırılması (aralanması)’, ister sözleşmeden ister haksız fiilden 
doğmuş olsun, anonim şirket borçlarını ödeyemediğinde veya ödemeye istekli 
olmadığında anonim şirketin alacaklıları tarafından genellikle hissedarlara karşı 
ileri sürülen hukuksal çaredir�[139]

[135] OĞUZMAN, M.K. Medeni Hukuk Dersleri “Giriş-Kaynaklar-Temel Kaynaklar,7� Bası, 
1994, s: 139–AKYOL, Ş. Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 1995, 
s: 21

[136] KERVANKIRAN, E. agm, s: 469�
[137] TEKİNALP, G./ TEKİNALP, Ü. agm�, s: 387 vd�
[138] YANLI, V. age�, s: 1- SEVEN,V./GÖKSOY,C. Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik Perdesinin 

Kaldırılması (İBD� 2006/6, Kasım-Aralık/2006, s: 2458 vd�- YILMAZ, A. Perdenin 
Kaldırılması İlkesinin Bankacılık Kanunundaki Yansımaları “Parantez Dergisi Nisan-
Mayıs- Haziran/7, S:13, s:11”

[139] KÜTÜKÇÜ, D. Anonim Şirketlerde Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması (Bahçeşehir 
Ünv� Huk� Fak� D�/ Kazancı Huk� D� S: 63-64, s: 105)�



Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”,  
“İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi”

378 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

‘Perdenin kaldırılması’ kavramı ‘mahkemelerce şirket tüzel kişiliği arkasında 
olan bitenin araştırılmasını’ ifade etmektedir�[140] Başka bir deyişle, ‘Tüzel kişili-
ğin perdesinin kaldırılması’ndan; “tüzel kişinin kişiliğine ilişkin ve malvarlığına 
ilişkin ayrılık ilkesinin uygulanmaması”,“tüzel kişinin hukuki bağımsızlığının 
dikkate alınmayarak onun bertaraf edilmesi” anlaşılmaktadır� [141]

Tüzel kişiler kendisini oluşturan gerçek kişilerden mutlak olarak ayrı ve 
bağımsız bir hukuk süjesidir ve bu nedenle ayrı bir malvarlığına sahiptir� 
‘Şahıs ve mal ayrılığı ilkesi uyarınca’ tüzel kişiliği oluşturan üye ortaklar, tüzel 
kişinin borçlarından dolayı sorumlu değildirler� Ana kural bu olmakla birlikte, 
tüzel kişiliği oluşturanlar bazı yükümlülüklerinden kurtulmak ya da hukuken 
geçerli bulunmayan sonuçlara ulaşabilmek amacıyla bu durumu kötüye kulla-
nabilmektedirler� Doktrinde kabul edilen ‘tüzel kişilik perdesinin kaldırılması’ 
teorisi ile tüzel kişilik kurumunun kötüye kullanılması karşısında, belli şartların 
varlığı koşulu ile istisnaen tüzel kişinin kendisinin göz ardı edilerek, üyelerinin 
dikkate alınması söz konusudur� Bu teori uyarınca üçüncü kişiler tüzel kişinin 
ortaklarının veya üyelerinin mal varlığına başvurabilecek ve sorumluluklarına 
gidebilecektir� Üyelerin sorumluluklarının bulunduğu hallerde, örneğin üye-
nin borcundan dolayı tüzel kişiye gidilememesinde bu teori uygulama alanı 
bulmaktadır�[142]

‘Sınırlı sorumluluk ilkesi’ gereğince; tüzel kişinin alacaklılarının önce tüzel 
kişiye başvurma zorunluluğu vardır� Tüzel kişilik perdesinin kaldırılarak ortaklık 
alacaklılarına karşı ortakların sorumlu kılınması istisnai bir durum olduğu için, 
ancak tüzel kişiden tahsil edilemeyen alacaklar yönünden teorinin uygulanması 
söz konusu olabilecektir�[143]

‘Tüzel kişilik perdesinin aralanması’ (tüzel kişilik örtüsünün aralanması), 
İngiliz ve Amerikan Hukuk Sistemleri’nde doğmuş olan ve daha sonra da Kara 
Avrupası Hukuk Sistemleri’nce benimsenmiş bulunan bir teoridir� Bu teori uya-
rınca; istisnai durumlarda mahkemeler tüzel kişilik ve onu oluşturan bireyler 
arası ayrılık prensibini gözardı edip (perdeyi aralayıp), tüzel kişinin ardında 
rol alan gerçek kişilere uzanmakta, yani zaman zaman tüzel kişi ve ardında yer 

[140] BAFRA, E. İngiliz Mahkemelerince Şirket Tüzel Kişiliği Perdesinin Kaldırılması (Tür� 
Bar� Bir� D� Mayıs-Haziran/2014, S 112, s: 361)

[141] ANTALYA, G. agm� s:149�
[142] ÖZKANOĞLU, G./ ARIKAN, A./ ZELZELE, Z./ÇETİNKAYA, I. s:2
[143] ÖZKANOĞLU, G./ ARIKAN, A./ ZELZELE, Z./ÇETİNKAYA, I. s: 3
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alan gerçek kişiyi iki ayrı hukuk süjesi olarak değerlendirmeyip, bunlara tek 
bir bütün olarak yaklaşmaktadır� [144]

Tüzel kişilik kavramının ardına gizlenerek ‘kanuna karşı hile’ yapılması ya 
da tüzel kişilik kavramına sığınarak onun ardında yer alan gerçek kişilerin taraf 
oldukları sözleşmelerden doğan yükümlülükleri ihlal etmeleri veya 3�kişilere 
zarar verme amacı gütmeleri durumunda, tüzel kişilik perdesi aralanmalı ve 
tüzel kişinin ardında yer alanlara el atılmalıdır�[145]Yani MK� m� 2/II anlamında 
hakkın kötüye kullanılması söz konusu olduğunda, tüzel kişinin perdesi ara-
lanmalı ve tüzel kişi vasıtasıyla elde edilmek istenen amaç engellenmelidir� [146]

Bir tüzel kişinin borcu için bir başka tüzel kişinin ya da gerçek kişinin 
sorumlu tutulması, aslında kural olarak Türk Sorumluluk Hukuku’nun, Şirketler 
Hukuku’nun ve İcra ve İflas Hukuku’nun temel ilkelerine aykırıdır… Fakat 
öyle haller olabilir ki; şirket ile ortak arasındaki ayırımın muhafaza edilmesi ya 
da bir şirket ile diğer bir şirketin ya da gerçek kişinin birbirinden ayrı varlıklar 
olduğunun katı bir şekilde kabul edilmesi, hakkaniyetle ve dürüstlük kurallarıyla 
bağdaşmayabilir� İşte bu gibi durumlarda çare olarak [147] uygulanabilecek ne 
gibi yöntemlerin geliştirildiğini incelemek gerekmektedir�

Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, sermaye ortaklıklarında sınırlı sorum-
luluk ilkesinin istisnasını teşkil etmektedir� Çünkü tüzel kişilik perdesinin 
kaldırılmasıyla, tüzel kişi ile ortakları arasındaki ayırım ilkesi alacaklılar lehine 
görmezden gelinmekte, ihmal edilmektedir� Buna göre, ‘tüzel kişilik perdesi’ 
kaldırılarak ‘sınırlı sorumluluk kalkanı’ bir kenara itilmekte ve ortaklığın 
borçlarından dolayı ortakların şahsen sorumlu olmalarının yolu açılmaktadır� 
Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, “haklara ve mallara el koymanın sadece 
ve sadece borçlunun malvarlığı üzerinde uygulanabileceği” yolundaki icra ve 
iflas hukuku kuralının da ihmal edilmesi anlamına gelmektedir�[148]

Bu teori; tüzel kişiliğin sözleşmeden veya kanundan doğan her türlü yüküm-
lülük ve borçlardan kurtulmak için bir araç olarak kullanılması karşısında 
geliştirilmiş bir teoridir� Tüzel kişiliğin ortaklarından ayrı mal varlığı ve şahsi-
yetinin bulunması, iyiniyetli olmayan bir takım kimseleri tüzel kişilik kimliğini 
bir kalkan gibi kullanarak, kendi çıkarlarına uygun ancak başkalarına zarar 

[144] SAĞLAM, İ. Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması kavramına Genel Bir Bakış (a�g� Seminere 
sunulan tebliğ, s:154 – a�g� Eser (Yayımlanmamış tez), s:44)

[145] TEKİNALP, G. / TEKİNALP, Ü. agm� s:396
[146] SAĞLAM, İ. agm� s:155�
[147] ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T. age tebliğ, s:195�
[148] ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T. a�g� tebliğ, s:196 vd�
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verecek şekilde hareket etmeye sevk etmiştir� Bizim hukuk sistemimiz, tüzel 
kişilik kimliğini, ortaklarının kimliğinden tamamen farklı bir kimlik olduğu, 
ortaklarından bağımsız -kendisine ait- bir kimlik olduğu fikri (felsefesi) üzerine 
oturmuştur� ‘Tüzel kişilik perdesinin kaldırılması’ teorisi ise bu sistemi sorgu-
lamakta ve hakkın kötüye kullanıldığı bazı durumlarda bu iki ayrı kimliğin, 
birbirinden bu denli keskin hatlarla ayrılmaması gerekebileceğini ortaya koymaya 
çalışmaktadır� [149] Yani Serozan, tüzel kişilik perdesinin aralanabilmesini, art 
(kötü) niyete bağlamaktadır�

Perdeyi kaldırma teorisinin amacı “hakkaniyet ve hükümlerin amaç ve 
ruhunun gerektirdiği zaman tüzel kişilik perdesinin arkasına sığınmış büyük 
ortağa giderek, onun bu perdeden haksız yere faydalanmasını, takipten kur-
tulmasını önlemektir� [150]

İster gerçek isterse tüzel kişi olsunlar, herkes hukuki işlem yaparken dürüst 
davranmak zorundadır (MK� m� 2�/I)…Ancak, toplum hayatında insanların 
zaman zaman değişik sebep ve güdülerle hukuk düzeninin onlara tanıdığı hak-
ları, hukuk düzeninin yarattığı sistem içerisinde kötü niyetle kullandıklarına 
da rastlanır� Yasa koyucu bunu düşünerek gerekli önlemleri almak istemiştir� 
Örneğin, MK� m� 2/II; bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasın yasaklamakta-
dır� İki kişinin gerçek niyetlerin 3� Kişilerden gizlemek amacıyla yaptıkları ve 
hukukun ‘muvazaalı’ olarak nitelenen işlemler taraflar iyiniyetli olmadıklarından 
geçersizdir (BK� m� 19)� Keza, her muvazaalı işlem kötüniyeti ve/ veya hakkın 
kötüye kullanımını da içerir� [151]

‘Perdeyi kaldırma (aralama) ilkesi’ alacaklıların haklarını koruyan hiçbir 
özel düzenleme bulunmaması koşulu ile, hukuken ve hakkaniyet bakımından 
katlanılamaz, vicdanen çekilemez sonuçlar doğuyorsa, kabul gören bir ‘ilke’ 
olarak uygulanmalıdır� [152]

Tüzel kişilik nerede ve ne zaman ortak veya üyelerinin kötüniyetini gizlemek 
amacıyla ‘perde’ olarak kullanılıyorsa ve kanunen de ‘perde’ aralanmamışsa, 
perde o zaman ve orada mahkemelerce aralanmalıdır�

Yargıtay’ımız çeşitli kararlarında bu teoriyi uygulayarak bu konudaki yasal 
boşluğu doldurmuştur:

[149] YILMAZ, L. a�g� tebliğ s:240- SEROZAN, R. age, s:90 vd�
[150] POROY, R. / TEKİNALP,Ü. / ÇAMOĞLU, E. Ortaklıklar Hukuku, 10�Bası, No:121
[151] ULUSOY, E. a�g� tebliğ s:354
[152] ULUSOY, E. a�g� tebliğ s:355
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İzmir 4� Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 17�02�2005 T� ve E: 2002/843, K: 
2005/64 sayılı kararı ile bu kararın onanmasına ilişkin Yargıtay 19� HD’nin 
15�05�2006 T� ve E: 2005/8774, K: 2006/5232 sayılı kararı perdeyi kaldırma 
teorisinin Türk mahkemeleri tarafından ismen belirtilmek suretiyle uygulandığı 
ilk uygulamalardır� Yerel mahkeme; kararında, MK� m� 2’de ifadesini bulan 
‘dürüstlük kuralı’ ve ‘hakkın kötüye kullanılması yasağı’ hukuki dayanak 
gösterilmek suretiyle, açıkça ‘perdeyi kaldırma teorisi’ne dayanmıştır� Yargıtay 
19� HD�’nin onama kararında ise; diğer gerekçeler yanında ‘…………………
tüzel kişilik perdesinin kaldırılarak davalıların sorumlu tutulmasında bir isabet-
sizlik bulunmamasına………………’ ifadesine yer verilmek suretiyle ‘perdeyi 
kaldırma’ kavramının varlığı Yargıtay tarafından açıkça tanınmıştır� Böylelikle, 
‘perdeyi kaldırma’ teorisinin, MK� m� 2’de ifadesini bulan ‘dürüstlük kuralı’ ve 
‘hakkın kötüye kullanılması yasağı’ çerçevesinde Türk mahkemelerince uygu-
lanması konusunda bir kapı açılmıştır�[153]

- “‘Davalı şirkette çalışmasına rağmen, dava dışı üçüncü kişi şirkette çalışmış 
gibi gösterildiğini, her iki şirketin ortakları, yönetim kurulu üyelerinin ve temsilci-
lerinin aynı olup, iflaslarına karar verildiğini, tüzel kişilik perdesinin kaldırılarak 
işçilik alacağının masaya kaydı’ için yapılan başvuruda, mahkemece davacının 
tüm delilleri toplanıp tanıklar dinlenerek, konusunda uzman bilirkişiden rapor 
alınıp, perdeyi aralama teorisinin (‘disregard of the legal entity’ veya ‘lifting the 
corparete weil’) uygulanmasının mümkün olup olmadığının İİK. mad. 203 ile 
birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceğini” (Bknz: 23 HD� 11�10�2013 
T� 4903/6314)

-“ ‘Davalı şirkette çalışmasına rağmen, dava dışı üçüncü kişi şirkette çalışmış 
gibi gösterildiğini, her iki şirketin ortakları, yönetim kurulu üyelerinin ve temsilci-
lerinin aynı olup, iflaslarına karar verildiğini, tüzel kişilik perdesinin kaldırılarak 
işçilik alacağının masaya kaydı’ için yapılan başvuruda, mahkemece davacının 
tüm delilleri toplanıp tanıklar dinlenerek, konusunda uzman bilirkişiden rapor 
alınıp, perdeyi aralama teorisinin (‘disregard of the legal entity’ veya ‘lifting the 
corparete weil’) uygulanmasının mümkün olup olmadığının İİK. mad. 203 ile 
birlikte değerlendirilerek karar verilmesi gerekeceğini”(Bknz: 23� HD� 19� 06�2012 
T� 3083/4296)

-“Davalıların hukuki sorumluluğunun özellikle ‘tüzel kişilik perdesinin kal-
dırılması’ ve ‘organik bağ’ kavramları ışığında ele alınması gerekeceğini” (Bknz: 
22� HD� 14�05�2013 T� 22684/10887)

[153] Bu kararın tahlili için bknz: SEVEN, V./GÖKSOY, C. Ticaret Şirketlerinde Tüzel Kişilik 
Perdesinin Kaldırılması “Bir Kararın Değerlendirilmesi” (İBD� 2006/6, Kasım-Aralık/2006, 
s:2455-2470)
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-“Tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisinin amacını tüzel kişiliğin ayrı-
lığı ilkesinin kötüye kullanılarak hukuki sorumluluktan kaçınmayı önlemek, 
hakkaniyeti sağlamak olduğu; perdeyi aralamak teorisi ile, tüzel kişiliğin ayrılığı 
ilkesinin kötüye kullanıldığı durumlarda, farklı tüzel kişilik savunmasının kabul 
edilmeyerek perdenin arkasındaki kişinin sorumlu tutulabileceğini” (Bknz: 23� 
HD� 26�09�2012 T� 4542/5447)

-“ Tüzel kişilik perdesinin aralanması teorisinin amacını tüzel kişiliğin ayrı-
lığı ilkesinin kötüye kullanılarak hukuki sorumluluktan kaçınmayı önlemek, 
hakkaniyeti sağlamak olduğu; perdeyi aralamak teorisi ile, tüzel kişiilğin ayrılığı 
ilkesinin kötüye kullanıldığı durumlarda, farklı tüzel kişilik savunmasının kabul 
edilmeyerek perdenin arkasındaki kişinin sorumlu tutulabileceğini”(Bknz: 23� 
HD� 19�06�2012 T� 3083/4296)

-“ Mahkemece yapılan yargılama sonunda; HMK’ nun 26. maddesi uyarınca 
taleple bağlı kılınarak hüküm kurulmasında, BK.’ nun 195. maddesine göre 
borcun nakli için alacaklının muvafakati gerekmesine, davalının alacaklının 
muvafakatinin delili olarak dayandığı fotokopi belgesinin davacı tarafından inkâr 
edilmiş olması ve aslının da ibraz edilmemesi nedeniyle mahkemece savunmaya 
itibar edilmemesinde, tüzel kişilik perdesinin kaldırılarak davalıların sorumlu 
tutulmasında yasaya aykırı bir yön bulunmadığını” (Bknz: 19� HD� 12�05�2006 
T� E:2005/8774, K:2006/5232)

-“ Emarenin, onun gösterdiği amaca yönelik şikayette, hukuka uygun dav-
ranmış olduğu için şikayet edeni sorumluluktan kurtaracağı, işaret ettiği konu 
dışında kalmış olan ithamların ise hukuka aykırı olacağı, şikayetçinin, o bölüm 
için hakkını kötüye kullandığı kabul edileceği, kişiyi, hakkında belli bir suç işlediği 
yolundaki hükümlülüğe götürmeyecek düzeyde kanıtların ya da o doğrultudaki 
emare bulunmasının, onun ilgisiz başka suçlar işlediği biçimindeki ithamlara da 
katlanmasını gerektirmeyeceği, bahanenin, hukuka aykırılığı ortadan kaldırma-
yacağı; batı hukuk uygulamalarında yerini bulduğu üzere perdenin kaldırılması 
yöntemiyle gizlenen amaç ve eylem çıkartılıp sergilenerek sorumluluğun belirlenmesi 
gerekeceğini” (Bknz: HGK� 22�09�2004 T� E:4-360, K:431)

belirtmiştir�

*

Makale (ve dava) konusu uyuşmazlıkta, davacı �� Bank A�Ş� vekili 03�08�2006 
tarihli dava dilekçesinde özetle; “Müvekkili bankanın …. Seramik Sanayi A.Ş ile 
…. Pazarlama A.Ş. ’den alacaklı olup, alacağının kesinleşmiş ve ikrar edilmiş 
olduğunu, ancak davalılar hakkında icra takibine konu edilmiş olan bu ala-
cağın davalılarca ödenmemiş olduğunu ve tahsil kabiliyetinin de kalmadığını, 
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bu alacağın tahsilinde İstanbul mahkeme ve icra dairelerinin yetkili ve görevli 
olduğunu, taraflar arasındaki mecburi dava arkadaşlığı nedeniyle her iki davalı 
hakkında zorunlu olarak birlikte takip yapılıp dava açıldığını, davalılardan 
…. Seramik San. İnşaat Madencilik İthalat İhracat A� Ş ’nin, borçlu-davalı …. 
Seramiksan A.Ş.’nin nam-ı müstearı olduğunu, bu davalıların birlikte muvazaalı, 
hileli ve hatta suç teşkil eden işlemleri sonucunda davalı borçlunun malvarlığını 
üzerlerine geçirdiklerini, ayrıca muvazaalı, hileli ve suç sayılabilecek bu işlemlerle 
davalı borçlu şirketin içini boşaltarak müvekkili bankayı zarar uğrattıklarını,

Davalılardan S. Y., E.H.ve E.Ş.’in başlangıçtan beri planlı olarak hareket 
ederek muvazaalı, usulsüz, suç teşkil eden ve nam-ı müstear şeklindeki işlemlerle 
borçlunun mal ve paralarını edindiklerini, … Seramiksan� A�Ş�’nin yönetim 
kurulu başkanı olan E.H.’nin 31�03�2000 tarihinde istifa ederek yerine S. 
Y.’ın seçildiğini, S.Y.’ın hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu … 
Otomativ Ulaştırma Tur� İç ve Dış Tic� A�Ş� unvanlı şirketin, unvanının, 
27�06�2000 tarihinde ‘…. Seramik San. İnşaat Madencilik İthalat, İhracat A.Ş. 
’ olarak değiştirilmiş ve böylece borçlu şirketin … Seramiksan. A.Ş. unvanı ile 
bir benzerlik oluşturulmuş olduğunu,

Borçlu … A�Ş� hakkında �� �� Asliye Ticaret Mahkemesi’nce 17�02�2000 
tarihinde iflas kararı verildiğini, ancak iflas talebinde bulunan alacaklının 
alacağının ödenerek 18�07�2000 tarihinde iflas kararının kaldırıldığını, borçlu 
… Seramik San� A�Ş�’nin …� ilinin …� ilçesindeki seramik fabrikasının tüm 
makine ve teferruatı ile birlikte 20�07�2000 tarihli noterde yapılan sözleşme ile 
davalı …�� Seramiksan A�Ş�’ye kiralandığını, kiralama tarihinde her iki şirketin 
yönetim kurulu başkanı S.Y. olmasına rağmen, muvazaanın anlaşılmaması 
için borçlu …� Seramiksan A�Ş�’yi temsilen kira sözleşmesini daha önce istifa 
etmiş olan E. H.’nin imzalamış olduğunu, bu işlem aynı zamanda suç teşkil 
ettiğinden hem E.H., hem S. Y. ve noter görevlisi T� O� hakkında kamu davası 
açıldığını, borçlu şirketin …’deki fabrikasını …� Seramik San� A�Ş�’nin yöne-
tim kurulu başkanı S.Y.’ın işletmeye ve yönetmeye başladığını, fabrikanın bu 
şekilde muvazaalı olarak kira sözleşmesi ile işletildiği dönemde tüm gelirlerin 
borçlu …� Seramik A�Ş�’nin nam-ı müstearı olarak …�� Seramik A�Ş’ ye akta-
rıldığını, bu muvazaalı kira sözleşmesi uyarınca…� A�Ş� tarafından, … Sera-
mik A�Ş’ ye ödenmesi gereken kira bedellerinin de usulsüz işlemler ile tekrar 
…�A�Ş’ ye aktarıldığını, bu hususun Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10�12�2004 
tarihli yazısında da saptanmış olduğunu, …�T�A�Ş� …� �� İcra Müdürlüğü’nün 
…/14328 sayılı takip dosyasının 14�09�2001 tarihinde E.Ş. isimli kişi tarafından 
110�000�000�000 TL karşılığında temlik alındığını, bu dosyadan icra işlemleri 
devam ettirilerek fabrikaya çok düşük (13�895�343�965�000 TL) kıymet takdir 
ettirilerek bu düşük değer üzerinden 18�09�2003 tarihinde bu değerin %40’ı 
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olan 5�565�000,000�000 TL’ye fabrikanın S.Y.’a iadesinin sağlandığını, halbuki 
09�09�2002 tarihli icra mahkemesi kararıyla taşınmazın kesinleşmiş kıymet 
takdirinin 38�488�726�013�000 TL olduğunu, buna rağmen taşınmazın (fabri-
kanın) 5�565�000,000�000 TL gibi düşük bir bedelle satılmasının sağlandığını, 
Taşınmazların satışını sağlayan icra dosyasını 110�000�000�000 TL karşılığında 
temlik alan E. Ş.’in davalılardan S. Y.’ ın oğlu olan V. Y. ile …. Turizm Dalış 
Okulu İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile … Koruma Güvenlik ve Hiz. Ltd.Şt. unvanlı 
iki şirkete de ortak olduklarını,

Fabrikayı ihalede satın almış olan S. Y.’ın ihale bedeli olan 5�565�000�000�000 
TL’sini ödeyecek gücü olmadığı halde borçlu …� Seramik A�Ş�’den usulsüz olarak 
…� A�Ş�’ye aktarılan paralar ile ihale bedelini ödediğini, az önce belirtilen olay-
lar aynı zamanda suç teşkil ettiğinden …� Ağır Ceza Mahkemesi’nde davalılar 
hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı kamu davası açıldığını, dava-
lıların suç teşkil eden eylemlerinin neler olduğunun bu kamu davası sırasında 
düzenlenen … C� Başsavcılığı fezlekesinde teker teker açıklanmış olduğunu, 
Borçlu …�� Seramik A�Ş�’nin şirket merkezini 27�06�2005 tarihinde …� adre-
sine taşındığını davalılardan özellikle S.Y. ve E. H.’ nin bu muvazaalı işlemleri 
yaparken esas itibariyle tüzel kişilik perdesini kullandıklarını ve işlemleri büyük 
ölçüde ….. Seramik A.Ş. üzerinden yaptıklarını, fabrikanın mülkiyetini S. Y. 
üzerine geçirdiklerini, bu davalılara yaptıkları usulsüz eylemlerinde E.Ş., B. E. 
vb� kişilerin de yardım ettiklerini, bu işlemler sonucunda borçlu …��Seramik 
A�Ş�’nin içinin boşaltıldığını ve böylece alacaklıların alacaklarını tahsil etmeleri-
nin engellendiğini, olayın hukuki boyutlarının Yargıtay içtihatları ve doktrindeki 
görüşler doğrultusunda “nam-ı müstear” ile “perdeyi kaldırma teorisi”ne 
dayandırılarak izah edilebileceğini, yani adı geçen kurumların hükümleri çer-
çevesinde davalıların sorumlu tutulabileceğini”

b e l i r t e r e k “müvekkili bankanın … .. İcra Müdürlüğünün …./12481 
E. (yenilenerek; 2006/10984) sayılı dosyası ile takibe konulmuş olan 21.05.1998 
tarihi itibariyle 1.578.613.64 USD alacağının yıllık %13.37 temerrüt faizi ve 
diğer f e r ’ilerinden oluşan alacağının -her türlü fazlaya dair hakları saklı kala-
rak- şimdilik 100.000 USD’lik kısmının dava tarihinden itibaren USD üzerinden 
işleyecek yıllık %13.37 faiziyle birlikte ve fiili ödeme günündeki müvekkili bankaca 
uygulanacak döviz satış kuru üzerinden, TL olarak davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsiline keza icra (dava) konusu alacağın tahsilini teminen ihtiyaten 
haczini talep ettikleri taşınmazların, davalılardan ….. Seramiksan İnşaat Maden-
cilik İthalat İhracat A.Ş. ‘nin tüm malvarlığının ve diğer davalıların malvarlıkları 
üzerine bankalarınca BK ‘nun 18 ve İİK’nun 277.maddesi gereğince cebri icra 
yapabilme yetkisinin verilmesini” talep etmiştir�
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Davalılardan ….. Seramik İnşaat Mak. İth. İhr. A.Ş., S.Y., V.Y., S.Y. vekili 
05�09�2006 havale tarihli ‘cevap dilekçesi’nde özetle;

“…. Seramiksan A.Ş.’nin 1974 yılında halka açık bir şirket olarak kuruldu-
ğunu, 1987 yılına kadar maden işletmeciliği ve seramik üretimi ile uğraşırken bu 
tarihlerde …Bankası’ndan aldığı büyük miktarda krediyi ödeyemediği için kapanma 
tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını, …Bankası’nın da şirkete ortak olduğunu ve 
1990 yılına kadar şirketi .. Bankasının idare ettiğini, bu tarihte şirket hisselerini 
bankanın E.H. ile A. isimli kişilere sattığını, zaman içinde fabrikadaki makine-
lerin eskimesi nedeniyle fabrikanın kaliteli mal üretmemeye başladığını ve şirketin 
artan borçlarının üretilen malların bedeli ile karşılanamaz hale geldiğini, pek çok 
kredi kuruluşundan kredi kurulduğunu, ancak alınan kredilerin borçları ödemeye 
yetmediğini, nihayet 1998 yılında alacaklı çeşitli banka ve finans kuruluşlarının 
ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla borçlu şirket hakkında takibe geçtiklerini, fab-
rikanın 1998 yılı ortalarında fiilen kapanmış olduklarını, yönetim kurulunun 
dağıldığını, 1999 yılında bir yabancı firmanın şirketin iflasına karar verilmesini 
istediğini ve yapılan yargılama sonunda 17.02.2000 tarihi itibariyle şirketin ifla-
sına karar verildiğini, verilen bu iflas kararının Yargıtay’ca bozulması üzerine, iflas 
talebinde bulunmuş olan yabancı bankanın alacağının müvekkilince ödendiğini ve 
iflastan feragatin sağlandığını daha sonra müvekkillerinden ….. Seramik San. İnş. 
Madencilik İth. İhr. A.Ş. fabrikayı noterde yaptığı kira sözleşmesiyle kiraladığını, 
fabrikayı işletmeye açmak için 2,5 trilyon lira bakım/onarım masrafı yaptığını 
ayrıca TEDAŞ’a olan 950 milyar liralık borcun bir kısmı ödediğini ve kalanını da 
ödemeyi taahhüt ettiğini, fabrikanın alacaklılarca birkaç defa satışa çıkarıldığını 
ancak yapılan ihalelerde alıcı çıkmadığını ve fabrikanın satılamadığını,

Davacının dava dilekçesinin 5.maddesindeki nam-ı müstear durumun olayda 
söz konusu olmadığını, sadece batmış şirkete ait fabrika binasının kiralanması olayı 
olduğunu, kiralama olayından herkesin haberdar olduğunu, fabrika üzerinde 10 
tane ipotek bulunduğunu, eğer müvekkilinin iflastan feragati sağlamamış olsaydı 
ve fabrikayı kiralayıp üretime açmasaydı fabrikanın tamamen yok olma tehlikesiyle 
karşılaşmış olacağını,

Müvekkil şirketin unvan değişikliği yapmasının nedeninin müşteri kaybını 
önlemek olduğunu,

Müvekkillerinden S.Y.’ın yasalara uygun olarak ticaret yaptığını, kendisinin 
dünyanın en büyük gümüş maden ve tesisine sahip olduğunu, aylık 18 ton gümüş 
satan …..’daki … Gümüş’ün sahibi olduğunu’ belirterek ‘yasal dayanaktan yoksun 
olan davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
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Davacı vekili, 18.09.2006 havale tarihli ‘cevaba cevap dilekçesinde özetle; ‘… 
Seramik A.Ş’nin muvazaalı işlemleri sonucunda borca batık duruma getirildiğini bu 
hususun ….C.Başsavcılığı’nın 21.01.2004 tarihli fezlekesinde açıkça belirtildiğini, 
şirketin ham madde alımlarında piyasa değerinin çok üzerinde mal alımları yap-
tığını ve alınan malların bir kısmını E. H.’nin ….’daki bir şirketinden alındığını 
ve şirketin usulsüz borçlanmalarla iflasa sürüklendiğinin saptandığını, kiralama 
işleminin usulsüz olduğunu, buna ilişkin …. ... Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2004/411 
esas sayılı dosyasında kamu davası açıldığının davalılardan S.Y.’ın E.H.’nin isti-
fasıyla boşalan …. Seramik A.Ş’nin yönetim kurulu başkanlığına getirildiğinin 
böylece hem …. Seramik A.Ş’nin hem de …. Seramik A.Ş’nin yönetin kurulu baş-
kanı olarak fiilen her iki şirketi yönettiği, bu aşamada fabrikanın kiralanmasında 
kendisinin hem kiralayan hem de kiracı olarak imzasının bulunmamasını sağlamak 
için, ….Seramik A.Ş adına imzayı, daha önce istifa etmiş olan E. H.’ye attırdığını 
böylece ….Seramik A.Ş’ye ait olması gereken paranın davalılar üzerine geçtiğini 
fakat borçlarının …. Seramik A.Ş üzerinde kaldığının, ….bank’ın alacağının E. 
Ş.’e temlik edilmesinin, temlikin fabrikanın icraen satışını davalılardan S.Y.’ın 
kontrol edebilmesi amacıyla yapıldığını ileri sürmüştür.

Davacı vekili 20�07�2007 tarihli ıslah dilekçesiyle ‘21.05.1998 itibariyle 
1.578.613.64 USD alacaklarının bu tarihten itibaren işleyecek %13,37 temerrüt 
faizi ve diğer fer’ileri ile birlikte fiili ödeme gününde müvekkili bankaca uygula-
nacak döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak davalılardan müştereken ve 
müteselsilen tahsiline karar verilmesini’ istemiştir�

Ayrıca, bu dilekçede; ‘açmış oldukları davada davalıların muvazaalı ve nam-ı 
müstear teşkil eden işlemleriyle …. Seramik San. A.Ş’ den kaçırılan para ve mal-
lardan, müvekkili bankanın alacağının tahsilinin talep edildiğini, davalıların suç 
teşkil eden işlemlerini iki başlık altında özetleyebileceklerini, bunlardan birisinin 
…. Seramik San. A.Ş’ nin fabrikasını usulsüz ve muvazaalı olarak kiralamak 
suretiyle 9.173.032.258.010 TL’nin …. Seramik San. A.Ş’ ye aktarılması oldu-
ğunu, ikincisinin ise …. Seramik San. A. Ş.’nin fabrikasının muvazaalı işlemlerle 
icradan satışa çıkarılarak 5.565.000.000 bedelle davalılardan S.Y.’a satılması 
olduğunu, borçlu şirketin parasını önce … firmasına sonra da şirketin ortakları 
olan S.Y.’a ve diğer davalılara kaçırıldığını, davalıların tüm işlemlerinin muva-
zaalı olduğunun kanıtlandığını, bu işlemlerin birbirine bağlı zincirleme işlemler 
şeklinde gerçekleştiğini vs....’ belirtmiştir�

Davacı vekili, 01�09�2008 tarihli –mahkemenin 08�05�2008 tarihli ara kararı 
uyarınca verdiği- “beyan dilekçesi” nde özetle;

“Davalarının sadece tasarrufun iptal davası olmadığını, dava dilekçesinde 
davalarının muvazaa, namı müstear, işletmenin devri, tasarrufun iptali, kanuna 
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karşı hileye vs� dayandırdıklarını, davalıların birbirine bağlı, birbirini takip eden, 
her biri tek başına ele alındığında hukuka uygunmuş gibi görünen zincirleme 
ve planlı işlemler dizisi sonucunda …� Seramik A�Ş�’nin tüm mal ve paralarını 
üzerlerine geçirmiş olduklarını…” ileri sürmüştür�

Davacı vekili, 25�11�2008 tarihli -mahkemenin 11�09�2008-tarihli ara kararı 
uyarınca verdiği- ‘beyan dilekçesi’nde özetle ‘açmış oldukları davada müvekkili 
banka yönünden iptalini istediği işlemlerin hangi işlemler olduğu teker teker 
belirttikten sonra, …�Seramik San� A� Ş�’nin aslında (borçlu) … Seramik San� 
A�Ş�’nin nam-ı müstear olduğu, … firmasının S… firmasının yerine geçerek 
onun fabrika ve tüm makinalarım işlettiğini, bu firmanın borçlarını dahi ödedi-
ğini keza davalı S�Y�’ın (borçlu) …�� Seramik A�Ş�’nin nam-ı müstearı olduğunu, 
borçlu fabrikayı ve paralarını alacaklılarından kaçırmak ve zimmetine geçirmek 
için bir taraftan borçlu … firmasının yönetim kuruluna kendisini seçtirdiğini 
diğer taraftan kendi firmasının ismini …�sen olarak değiştirip fabrikanın …�sen 
firmasına usulsüz olarak kiralanmasını sağladığını, kiracı sıfatıyla işlettiği … 
Seramik fabrikasını işletirken de … Seramik A�Ş�’ nin alması gereken gelirleri 
kendisi ve şirketleri üzerine aktardığını, bu şekilde elde ettiği paralar ile icra 
ihalesine girerek (borçlu) …�� Seramik fabrikasını icra ihalesinden satın aldığını, 
…�bank dosyasını temlik alan E�Ş� isimli kişinin de davalı S�Y�’ın nam-ı müstearı 
olarak hareket ettiğini, açmış oldukları bu davayı ‘nam-ı müstear ’ve ‘perdeyi 
kaldırma teorisi’ne dayandırdıklarını, davalıların yaptıkları bir dizi muvazaalı 
işlemler ile (borçlu) …�� Seramik San� A�Ş� nin fabrikası fiilen ele geçirip, kul-
lanıp, işletip bu işletmeden sağladıkları kazanç ile daha sonra fabrikayı ihalede 
satın aldıklarını���’ ileri sürmüştür�

Davacı vekili yine 12�10�2009 tarihli –mahkemenin 01�06�2009 tarihli ara 
kararı gereğince vermiş olduğu ‘beyan dilekçesi’nde -önceki beyan dilekçelerine 
benzer şekilde- özetle; ‘dava dilekçesinde belirtmiş oldukları …� İli, … ilçesi 41 
ada, 1-20; 109-114; 140, 142, 150, 151, 154 sayılı parsel taşınmazlar hakkındaki 
tasarrufların iptaline ve ayrıca müvekkili bankanın …� ��� İcra Müdürlüğü’nün 
12481 sayılı dosyası ile takibe koydukları alacağının işleyecek faizleriyle birlikte 
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini’ istediklerini 
bildirmiştir� Ayrıca, bu taleplerini ‘nam-ı müstear’ ve ‘perdeyi, kaldırma teorisine 
dayandırdıklarını açıklamışlardır�

Davacı vekili, 22�02�2010 tarihli -mahkemenin 01�02�2010 tarihli ara kararı 
uyarınca verdikleri ‘beyan dilekçesi’nde özetle; ‘davalıların çeşitli hileli, muvazaalı 
işlemlerle (borçlu) …� Seramik San� A�Ş’nin tüm mal varlığını, nam-ı müstearı 
…� Seramik San� A�Ş� bünyesine geçirdiklerini dolayısıyla bu şirketin müvek-
kiline karşı tüm malvarlığı ile sorumlu olduğunu, nitekim Yargıtay’ın bu gibi 
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durumlarda alacaklıya doğrudan doğruya bu mallar üzerinde cebri icra yetkisi 
tanınmasına imkan verdiğini, …�İcra Hukuku Mahkemesi’nin 29�05�2003 
tarihli ve 45-17 sayılı kararında açıkça …� Seramik A�Ş ile (borçlu) …� Seramik 
San� A�Ş� arasındaki tasarrufun iptaline ve davalı-karşı davacı R� A�’a davaya 
konu taşınmazlar üzerinde cebri icra yetkisi tanınarak alacağını tahsil etme 
hak ve yetkisini tanıdığını, bu mahkeme kararı ile taraflar arasındaki işlemin 
muvazaalı olduğunun kesin şekilde anlaşıldığını’ ifade etmiştir�

Davacı vekili, 31�01�2011 tarihli – 25�10�2010 tarihli ara kararı uya-
rınca sunduğu- ‘beyan dilekçesinde ’nde özetle; ‘müvekkili bankanın … ��İcra 
Müdürlüğü’nün …�/12481 (yeni no’su …�/10984) sayılı dosyasına konu 
alacaklarının -fazlaya dair hakları saklı kalmak koşulu ile- Türk Lirası olarak 
davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini istediklerini, bu alacaklarının 
tahsili için davalıların tüm malvarlıkları üzerinde cebri icra yapabilme yetkisi-
nin tanınmasını talep ettiklerini, davalarının ‘muvazaa’ sebebine dayandığını 
bu nedenle, olayda zamanaşımı işlemeyeceğinden zamanaşımı savunmasının 
yerinde olmadığı, bu hususun pek çok Yargıtay kararında açıkça ifade edildi-
ğini’ belirtmiştir�

*

Olayın özeti:

Davacı tarafın ‘dava dilekçesi’ ve davayı açıklayan ‘beyan dilekçeleri’ ile davalı 
tarafın ‘cevap dilekçesi’ nin incelenmesinden dava dilekçesinin içeriğine göre; 
makale (ve dava) konusu uyuşmazlıkta;

Davalılardan …� SERAMİK SAN� A�Ş�, davacı-alacaklı …�� BANK A�Ş�’nin 
yasal takipteki kredi müşterisidir� 1995-1997 yılları arasında davacı …� Bank 
tarafından davalı şirkete kredi kullandırılmış ve bu kredilerin geri ödemesinin 
yapılmaması üzerine …� Bank A�Ş� tarafından 21�05�1998 tarihinde …� ��� İcra 
Müdürlüğü’nün …�/12481 sayılı (daha sonra bu dosya yenilenerek …�/10984 
ve …�/8631 numaralarını almıştır�) dosyası ile 1�578�613�64 USD alacağının 
tahsili için ilamsız icra takibi başlatılmış ve takip kesinleşmiştir� Takip sürecinde 
akdedilen 08�09�1998 tarihli Borç Tasfiye Sözleşmesi ile kabul ve ikrar edilen 
takip konusu borcun 30�07�1998 tarihinden 30�07�2012 tarihine kadar öden-
mek suretiyle tasfiye edilmesi kararlaştırılmıştır� Ancak, borçlu şirket tarafından, 
alacaklı bankaya herhangi bir ödeme yapılmamıştır�

Alacaklı Banka tarafından 03�08�2006 tarihinde açılan bu davada, “davalılar 
tarafından 2000 yılından itibaren planlı şekilde uygulamaya konulan bir dizi 
muvazaalı, hileli ve hatta suç teşkil eden eylem ve işlemlerle, keza perdeyi kal-
dırma teorisine konu teşkil eden davranışlarla borçlu …�� Seramik San A�Ş�’ye 
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ait …/…’te kurulan seramik fabrikası ve şirkete ait tüm malvarlığı değerleri 
davalıların mülkiyetine geçirildiği, davalı …� Seramik San� A�Ş�’nin, davalılar 
tarafından süreç içerisinde bu amaçlarını gerçekleştirmek için kredi borçlusu 
…�Seramik A�Ş�’nin adeta nam-ı müstearı olarak kurgulanmış bir şirket duru-
muna getirildiği, davalıların …� Seramik A�Ş�’nin malvarlığını ele geçirmeye 
yönelik iş ve eylemleri sonucunda, borçlu … Seramik A�Ş�’den alacaklı olan 
kişilerin alacaklarını tümüyle almaları imkansız hale getirilerek, içinin tama-
men boşaltıldığı” davacı alacaklı banka tarafından iddia edilmiş, davacı banka 
bu iddiasını nam-ı müstear, muvazaa, tüzel kişilik perdesinin kaldırılması, 
geçersiz işletme devri gibi birden fazla hukuki neden ve kuruma dayandırılmış, 
“davalıların hileli, muvazaalı ve suç teşkil eden tasarruflarının tespit ve iptali 
ile davalıların bu tasarrufları sonucu kredi borçlusundan tahsili imkansız hale 
gelen alacağın davalılardan müteselsilen tahsili” talep edilmiştir�

Davacı Banka tarafından 03�08�2006 tarihinde açılan davada başlangıçta 
… ��� İcra Müdürlüğü’nün 1998/12481 sayılı dosyası ile takibe konulmuş olan 
21�05�1998 tarihi itibari ile asıl alacak 1�578�613�64 USD ve fer’ilerinden oluşan 
alacağından, 100�000 USD kısmının davalılardan tahsili talep edilmişse de, dava 
konusu bu talep, 20�07�2007 tarihinde yapılan ıslah işlemi ile 1�578�613,54 
USD’na (ıslah tarihi itibari ile karşılığı; 2�002�944,98 TL) çıkarılmıştır�

Davacının tüm davalıların malvarlığı üzerine uygulanılabilir bir ihtiyati haciz 
talebi ileri sürülmesine rağmen mahkemece –açılan dava tasarrufun iptali davası 
olarak algılanıp- davacının talebi İİK’nun 281/2� maddesi uyarınca ileri sürülen 
bir ihtiyati haciz talebi olarak değerlendirilmiş ve sadece icra marifetiyle S�Y�’a 
satışı yapılan …� Seramik A�Ş�’ye ait porselen fabrikasının kurulu bulunduğu 
alanı oluşturan … ili, … ilçesi, 150ada,154,151,150,149,148,146,145,142,1
40,114,112,113,111,110,109,108,20,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6
,5,4,3,2,1 parsel sayılı taşınmazların kaydına ihtiyati haciz konulmasına karar 
verilmiştir� İhtiyati haciz tutarı davacı alacaklının 20�07�2007 tarihli ıslah talebi 
uyarınca revize edilerek 2�002�944,98 TL’ye çıkarılmıştır�

Davacı-alacaklı banka “…�’te bulunan kredi borçlusu …Seramik A�Ş�’nin, 
…��/…�’te kurulu seramik fabrikasının ve şirkete ait tüm malvarlığı değerleri-
nin davalılarca ele geçirilmesinin, davalılar tarafından 2000 yılından itibaren 
planlı şekilde, aşama aşama uygulanan bir dizi muvazaalı, hileli ve hatta suç 
teşkil eden eylem ve işlemlerle (tasarruflarla) gerçekleştirildiğini -şu maddi 
olgulara dayanarak-” iddia etmektedir:

Davalıların, bu planlarını gerçekleştirmek amacıyla ilk olarak b o r ç l u …�� 
Seramik A�Ş�’nin hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı davalı E� H�’nin, 
31�03�2000 tarihinde bu görevinden istifa ederek, aynı tarihte yerine (davalı) 
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S� Y�’ın geçmesini sağladığı, S�Y�’ın … Seramik A�Ş�’nin yönetim başkanı 
seçilmesinden hemen sonra, hakim ortağı ve yönetim kurulu başkanı olduğu 
…. Otomativ Ulaştırma Turizm İç ve Dış Tic. A.Ş. unvanlı şirketin ünvanını 
27�06�2000 tarihinde …. Seramik Sanayi İnşaat Madencilik İth. İhr. A.Ş. 
olarak değiştirdiği ve bu şekilde …� Seramik A�Ş� ile onun yerine kayyım olmak 
üzere kurgulanan …� Seramik San� A�Ş� arasında bir benzerlik oluşturulduğu, S� 
Y�’ın o tarihte sadece …�� Seramik A�Ş�’nin bayilerinden birisi olduğu, ünvanını 
… Seramik A�Ş� olarak değiştirdiği …� Otomativ A�Ş�’nin toplam sermayesinin 
sadece 5�000�000�000 TL (yeni 5�000 TL) den ibaret olduğu, Sebahattin Yıldız’ın 
bu sermayedeki payının 3�200 TL’den ibaret olduğu, ne S�Y�’ın ne de ünvanını 
…�� Seramik A�Ş� olarak değiştirdiği … Otomativ A�Ş�’nin fabrika satın alacak 
herhangi bir mali güce sahip olmadığı, …� Seramik A�Ş� hakkında 17�02�2000 
tarihinde iflas kararı verildiği, iflas kararının Yargıtay’da temyiz aşamasında 
iken, (sadece) iflas isteyen alacaklının iflas takibine konu alacağı ödenerek 
ve iflas talebinden feragati sağlanarak şirketin iflasının 18�07�2000 tarihinde 
kaldırıldığı (Not: Borçlu …� Seramik San� A�Ş�’nin iflas takip ve davasından 
sonra sadece iflas istemiş olan alacaklının alacağını ödeyerek hakkındaki iflası 
kaldırtması İİK’nun 182� maddesine apaçık aykırı bir davranıştır� Çünkü bu 
madde uyarınca borçlu, ancak hakkındaki iflas kararının kesinleşmesinden 
sonra iflasın kaldırılmasını isteyebilir[154] ve bunu yaparken de İİK’nun 182/1 
maddesi uyarınca ‘bütün alacaklıların alacaklarının ödenmesi veya taleple-
rini geri almalarının sağlanması’ gerekir�[155] Bu nedenle olayda 18�07�2000 
tarihinde borçlunun hakkındaki iflası kaldırtabilmesi ancak o tarihte hakkında 
takipte bulunmuş olan davacı …� Bank A�Ş�’nin de alacağını ödemesiyle müm-
kün olabilirdi� Halbuki davalı borçlu her nasılsa davacı alacaklının alacağını 
ödemeden hakkında verilen iflas kararını yasaya aykırı olarak kaldırtmıştır…) 
İflasın bu şekilde hatalı ve kanuna aykırı olarak kaldırılmasından sonra borçlu 
şirket, tüm malvarlığının iflas idaresinin yönetimine geçmemesini sağlamış ve 
iflasın kaldırılmasından 2 gün sonra …� �� Noterliği’nde yapılan kira sözleşmesi 
ile borçlu … Seramik A�Ş�’ye ait …/…� ilçesinde bulunan fabrika, içindeki 
makine ve tüm teferruatıyla birlikte 5 yıl süre ile diğer davalı …� Seramik San� 
A�Ş�’ye kiralanmıştır� Bu kira sözleşmesinin yapıldığı 20�07�2000 tarihinde her 
iki şirketin, yani hem kiralayan … Seramik A�Ş�’nin hem kiracı …�� Seramik 
A�Ş�’nin yönetim kurulu başkanı S� Y� olduğu halde bu usulsüzlüğün ortaya 

[154] KURU, B. İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, 2� Bası, s:1379, dipn�2�
[155] Ayrıntılı bilgi için bknz: KURU, B. age� s:1379 vd�- UYAR, .T. /UYAR, A. /UYAR, C. 

İcra ve İflas Kanun Şerhi, C:3, 3� Baskı, 2014, s:3744 vd� – KURU, B. /ARSLAN, R./
YILMAZ, E. İcra ve İflas Hukuku, 2013, 27� Baskı, s:603 vd� – PEKCANİTEZ, H./
ATALAY, O./ÖZKAN, M.S. /ÖZEKES, M. İcra ve İflas Hukuku, 11� Bası,2013, s:763 
vd�- MUŞUL, T. İcra ve İflas Hukuku, C:2, 2013, s:1547 vd� 
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çıkmaması için bu sözleşme borçlu …�� Seramik A�Ş�’yi temsilen -yönetim 
kurulu başkan ve üyeliği ve temsil yetkisi 31�03�2000 tarihinde sona ermiş 
olan- E. H. tarafından imzalanmıştır�

Bu yasaya aykırı işlem nedeniyle hem E. H. ve hem S.Y. ve hem de noter 
hakkında … �� Ağır Ceza Mahkemesi’nin …�/411 esas sayılı dosyasında dolan-
dırıcılık ve resmi evrakta sahtekarlık suçundan dolayı dava açılmıştır� Tahkikat 
sürecinde bu dosya aşağıda belirteceğimiz …�Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki …�/18 
esas sayılı ceza dosyası ile birleştirilmiştir…�� Ağır Ceza Mahkemesi’nin …�/18 
esas sayılı ceza dosyasına 5 kişiden oluşan bilirkişi heyetince her iki şirketin 
defter ve kayıtları üzerinde yapılan inceleme tespitlerini içeren 13�09�2006 
ve 05�06�2007 tarihli bilirkişi raporlarında “davalılar tarafından gerçekleşti-
rilen işlemlerin muvazaalı olduğu” açıkça belirtilmiştir� Ayrıca …�� Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin …�/18 Esas sayılı dosyasında da adı geçen sanıklar hakkında 
da nitelikli dolandırıcılık suçundan dolayı kamu davası açılmıştır�

Bu usulsüz kiralama işleminden sonra fabrika, …� Seramik San� A�Ş� tara-
fından kullanılmaya ve işletilmeye başlanmıştır� Kira sözleşmesini takiben 
akdedilen 01�01�2001 ile 31�12�2002 tarihli nakliye sözleşmeleri ile (borçlu) …� 
Seramik A�Ş�’ ye ödenmesi gereken kira bedelleri usulsüz şekilde …� Seramik 
A�Ş�’ye aktarılmış ve bu şekilde 20�07�2000 ile 30�09�2003 tarihleri arasında 
aktarılan parasal kaynak 9�173�032,25 TL olmuştur� Borçlu …� Seramik A�Ş�’den 
alacaklı olan …bank A�Ş�’nin takibe konu ettiği alacağı 110�000�000�000 TL 
(yeni 110�000 TL) bedel karşılığı E. Ş. isimli kişiye temlik edilmiş ve daha 
önce satışı yapılamayan fabrika bu kez temlik alınan bu icra dosyası üzerin-
den satışa çıkarılmış ve daha önce davacı-alacaklı …� Bank A�Ş� tarafından 
38�488�726,00 TL olarak değer takdir edilen fabrika 13�895�343,00 TL değer 
üzerinden satışa çıkarılmış ve bunun %40’ı olan 5�565�000,00 TL’ye 18�09�2003 
tarihinde davalı S.Y.’a ihale edilmiştir� Davalı S. Y.’ın bu ihale bedelini şahsen 
ödeyecek ekonomik güce sahip olmamasına rağmen, yapılan usulsüz kiralama 
sonucunda …�� Seramik San� A�Ş�’ye aktarılan 9�173�032,25 TL ile bu ihale 
bedeli ödenmiştir� Ayrıca …�� bank T�A�Ş�’ın alacağını 110�000000000 TL’ye 
temlik alan E.Ş. isimli kişi davalılardan S. Y.’ın oğlu V.Y.’ın …�� Turizm Dalış 
Okulu İnşaat San� ve Tic� A�Ş�’de ortağıdır� Yani aralarında S. Y. ile bir organik 
bağ bulunmaktadır�

*

SONUÇ:

A) Makale ve dava konusu uyuşmazlıkta; davacı- alacaklı gerek “dava dilek-
çesi” nde ve gerekse daha sonra yargılama aşamasında çeşitli tarihlerde verdiği 



Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”,  
“İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi”

392 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

“beyan dilekçeleri” nde ısrarla ‘taleplerinin; b o r ç l u …� SERAMİK SAN� 
A�Ş�’ye ait –Porselen Fabrikasının kurulu olduğu … İli, … İlçesi, 150 ada, 1-154 
parsellerin- d a v a l ı (takip borçlusu … SERAMİK SAN� A�Ş�’nin eski bayii ve 
yeni yönetim kurulu başkanı) S� Y�’a yapılan satışın muvazaa nedeniyle iptal 
ile bu taşınmaz üzerinde kendilerine –dilekçelerinde belirttikleri borçlu hakkın-
daki icra takip dosyasındaki alacak ve fer’ileriyle sınırlı olarak- cebri icra yetkisi 
tanınması olduğunu’ bildirmiştir� “Davalı S. Y.’ın daha önce 5.000.000.000 
TL. (yeni para birimi ile 5.000,00 TL.) sermayeli ….. OTOMOTİV A.Ş. de 
bu sermayesinin sadece 3. 200,00 TL. sermaye payına sahip olduğunu, dava 
konusu seramik fabrikasını satın alabilecek bir mali güce sahip olmadığı” 
davacı tarafça iddia edildiğinden, mahkemece bu iddia üzerinde durularak, 
“davalı S. Y.’ın dava konusu fabrikası satın aldığı 18.09.2003 tarihinde 
satın alma gücünün bulunup bulunmadığı” nın araştırılması gerekecektir� 
Çünkü, tasarrufun iptal davalarında, borçlu ile işlemde bulunmuş olan davalı 
üçüncü kişinin «dava konusu taşınmazları/taşınırları satın alabilecek parasal (mâli) 
güce sahip olup olmadığı» ya da borçluya borç para verdiğini iddia ederek icra 
takibinde bulunmuş olan davalı üçüncü kişinin, borçluya gerçekten bu miktardaki 
parayı borç verebilecek parasal (mâli) gücü bulunup bulunmadığı» mahkemece 
araştırılabilir mi? Yüksek mahkeme -kanımızca da isabetli olarak- bu soruya 
aşağıdaki şekilde «olumlu» cevap vermiştir� Gerçekten yüksek mahkeme bu 
konuyla ilgili olarak;

√ «6183 s. AATUHK’nun uygulanmasından doğan her türlü davalar için 
avukatlık ücreti tutarının maktu olarak belirlenmesi gerektiğini; davalı borçlu-
nun, dava konusu araçları parasını kendi vererek diğer oğlu adına satın almasına 
ilişkin tasarrufların, namı müstear şeklinde muvazaalı yapıldığı gerekçesi ile iptal 
edilebileceğini, borçlunun oğlunun tasarrufların yapıldığı sırada gerek sigortalılık 
başlangıcı gerekse işe başlama tarihi nazara alındığında, iptale tabi tasarrufların 
bedelini ödeyebilecek ekonomik güce sahip olduğunun hayatın olağan akışına aykırı 
olduğunu, borçlunun mamelekinden çıkan para ile üçüncü kişinin malvarlığına 
giren artışların da tasarrufun iptaline konu olabileceğini, tanık beyanlarının tek 
başına iyiniyet ve ekonomik durumun ispatında yeterli olmadığını»�

√ «Davalı üçüncü kişi, dava konusu taşınmazı babasından kalan mirastan elde 
ettiği para ile satın aldığını savunarak mirasçılar arasında yapılan miras devir senedi 
başlıklı bir belge ibraz etmişse de, mahkemece davalı tarafından sunulan miras devir 
senedinde yazılı taşınmazların tapu kayıtlarının getirtilerek taşınmazların kime 
ait oldukları, kimden kime kaldıkları, satılıp satılmadıkları, davalıya bu taşın-
mazlardan dolayı kalan para olup olmadığı, ayrıca miras kalmış ise hangi tarihte 
kaldığının saptanması, yine davalının tasarruf tarihindeki ekonomik durumunun 
ayrıntılı olarak araştırılması ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm delillerin 
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birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekeceğini, 
bu araştırmalar yapılmadan ‘muvazaanın kanıtlanamaması’ nedeniyle davanın 
reddine karar verilmesinin hatalı olacağını»[156]

√ «İptâl davalarında, borçlu ile işlemde bulunan davalı -üçüncü kişilerin, ‘dava 
konusu taşınırları/taşınmazları satın alabilecek mali güce sahip olup olmadıkları’nın 
mahkemece araştırılması gerekeceğini»�

belirtmiştir���

B) Borçlu … SERAMİK SAN A�Ş�’nin bahsi geçen seramik fabrikasını satın 
alarak sonuçta ona sahip olan davalı S� Y�, aynı zamanda borçlu …. SAN A.Ş. 
hem eski bayi ve hem de yeni yönetim kurulu başkanı sıfatını taşıdığından, 
bu durumu ile borçlu şirket ile aralarında mevcut olan bu o r g a n i k b a ğ 
nedeniyle de, kendisine yapılan bu fabrika satışının iptaline (ve davacı alacaklıya 
bu fabrika üzerinde cebri icra yetkisi tanınmasına) karar verilmesi gerekecektir�

Çünkü taraflar arasında o r g a n i k b a ğ bulunması (yani; “borçlu” ile 
“üçüncü kişi”nin ş i r k e t (tüzel kişi) olup, ortaklarının ve/veya yöneticilerinin 
ayni kişiler (ya da yakın akrabalar olması) halinde; borçlu ile işlemde bulunmuş 
olan üçüncü kişinin “borçlunun malvarlığını ve zarar verme kastını” bildiği farz 
edilerek, mahkemece dava konusu işlemin -davacı alacaklı bakımından- iptaline 
karar verilir�

Sorumluluğun genişletilebilmesi bakımından başvurulan ‘organik bağ’ kav-
ramı, Türk yargı kararlarında geliştirilen ve sıkça kullanılan bir kavramdır� Bu 
kavramla; farklı tüzel kişiliklerin sorumlu tutulabilmesine imkan sağlanmaktadır� 
Mahkemeler özellikle bir tüze kişiye olan alacakların takip edilmesinde, bu 
takibin asıl borçlu şirket ile birlikte, onunla belirli bir düzeyde hukuki ilişkiye 
ve bağa sahip olan şirkete karşı da yapılabilmesi veya devam ettirilebilmesi için 
‘organik bağ’ kavramından faydalanmaktadırlar�

‘Perdenin kaldırılması teorisi’ ile ‘organik bağ’ kavramları arasındaki ben-
zerlikler şu şekilde belirlenebilir� Bir kere; ‘perdenin kaldırılması teorisi’nde 
bazı şartların varlığı halinde, borçlu şirketten farklı ve ayrı kişiliği olan şirket 
ortaklarına müracaat edilebilmekte ve bu ortaklar borçtan şahsen sorumlu 
tutulabilmektedir� Bu yönüyle ‘organik bağ’ ile ‘perdenin kaldırılması teorisi’ 
birbirine benzemektedir� Çünkü organik bağın varlığı halinde de borçlu şirketin 
tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız bir kişinin (tüzel kişinin) sorumluluğuna 
gidilmektedir� İkinci olarak; ‘perdenin kaldırılması teorisi’ nin uygulanması ile 

[156] Bknz: 17� HD� 09�09�2013 T� 7129/11624 (www�e-uyar�com)
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‘organik bağ’ kavramının uygulanması, genel itibariyle ‘dürüstlük kuralı’ na ve 
‘hakkın kötüye kullanılması’ ilkesine dayanır�

‘Organik bağ’ ın varlığı için ayrı tüzel kişiler arasında belirli bir iktisadi ve 
ticari bağımlılığın, kader birlikteliğinin veya birlikte hareket olgusunun ya da 
başka bir özdeşliğin bulunması gerekir� [157]

Yani ‘organik bağ’ ın temelini de ‘perdenin kaldırılması teorisi’ de olduğu 
gibi hakkın kötüye kullanılması yasağı ve dürüstlük kuralı oluşturmaktadır� �

Yüksek mahkeme bu konuyla -yani; “organik bağ”la- ilgili olarak;

√ «Davalılar arasındaki ‘organik bağ’ nedeniyle dava konusu tasarrufun İİK. 
280/I. madde gereğince iptal edilmesi gerekeceğini»[158]

√ «Davalı borçlu şirket ile 3. kişi şirketin kurucu ortağının aynı kişi olması 
halinde (organik bağ) bu ortaklık yapısından dolayı borçlu şirketin içinde bulun-
duğu durumun 3. kişi tarafından bilinebilecek olduğunu»[159]

√ «Üçüncü kişinin, borçlu şirketin ortağı ve yetkilisinin karısı olması halinde 
(organik bağ) borçlunun alacaklılarına zarar verme kastı ile hareket ettiğini bile-
bilecek durumda olduğunu göstereceğini»[160]

√ «‘Borçlu şirket’ ile ‘üçüncü kişi şirket’ de aynı kişinin hakim ortak durumunda 
olması halinde, aralarında organik bağ bulunuyor sayılacağı ve davalı üçüncü kişi 
şirketin, borçlunun alacaklılardan mal kaçırma kasdı ile ya da alacaklılarına zarar 
vermek kasdı ile hareket ettiğini bilebilecek durumda olduğunu»�

√ «Dava konusu markayı, borçlu şirketten devir (satın) almış olan üçüncü kişi 
şirket ile borçlu şirketin ortaklarının ve temsilcilerinin aynı kişiler ve kardeş olmaları 
halinde, aralarında organik bağ bulunuyor sayılacağı ve davalı üçüncü kişinin, 
borçlunun durumunu ve alacaklılarının ızrar kasdını bildiği farzedilerek yapılan 
satış işleminin -İİK. 280/I uyarınca- iptaline karar verilmesi gerekeceğini»[161]

[157] Bknz: 17� HD� 29�11�2912 T� 12777/13299 (www�e-uyar�com)
[158] Bknz: 15� HD� 23�01�2007 T� 6400/235; 17� HD� 28�01�2008 T� 5538/339; 15� HD� 

08�04�1993 T� 1572/1646; 17� HD� 14�04�2008 T� 1112/1914; 17�04�2008 T� 362/2022; 
04�11�2008 T� 2340/5093; 23�10�2008 T� 1876/4835; 07�04�2011 T� 9155/3212; 
22�11�2010 T� 10925/9928; 26�10�2010 T� 5342/8805; 01�07�2010 T� 2225/6230 
(www�e-uyar�com)

[159] ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T. a�g� tebliğ, s:209 vd�
[160] ÖZTEK, S. / MEMİŞ, T. a�g� tebliğ, s:213
[161] Bknz: 17� HD� 12�02�2013 T� 4250/1406 (www�e-uyar�com)
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√ «Borçlu şirketin kamyonetini satın almış olan üçüncü kişi cevabında ‘şirket 
ortaklarından birinin kardeşi olduğunu, şirketin zor duruma düşmesi nedeniyle 
borç verdiğini, şirkete ait kamyoneti satın aldığını ...’ bildirmiş olmakla, borçlunun 
durumunu bildiğini açıkça ortaya koymuş olduğundan, aralarındaki organik bağ 
nedeniyle kendisine yapılan tasarrufun İİK. 280/I uyarınca iptali gerekeceğini»�

√ «Davalı (borçlu) kooperatifin, davacıya olan kesinleşmiş borcunu ödemeden 
ortaklarına tapuda devir yapması ve borcunu ödememesinin iyiniyetli bir davranış 
olarak kabul edilemeyeceğini, kooperatifin ortakları olan diğer davalılar aradaki 
organik bağ nedeniyle ‘borcun varlığını bilmesi gereken kişiler’ olmaları nedeniyle, 
borçlu kooperatifin bu kişilere yapmış olduğu tasarrufun İİK. 280 uyarınca iptali 
gerekeceğini»[162]

√ «Borçlu ile diğer davalı 3. kişinin aynı şirketin ortağı olmaları ve borçlunun 
borcun doğumundan sonra üzerinde petrol istasyonu bulunan dava konusu parsel-
deki ticari işletmesini, ortağı olduğu şirkete diğer dava konusu parseli ve şirketteki 
hisseleri aynı şirketin ortağına satmış olması halinde aralarındaki organik bağ 
nedeniyle yapılmış olan bu işlemlerin İİK. 280 uyarınca iptaline karar verilmiş 
olması gerekeceğini»�

√ «Davalı-borçlunun, diğer davalı (üçüncü kişi) şirketin kurucu ortaklarından 
olan birisinin ‘babası’ ve diğer bir kısım ortakların da ‘vekili’ olması nedeniyle, 
davalı üçüncü kişi konumundaki şirketin bu organik bağ nedeniyle borçlunun 
alacaklarına zarar verme kastını bilebilecek durumda sayılacağını»[163]

√ «Davalı borçlunun diğer davalı üçüncü kişi AŞ.’nin yöneticisi ve aynı zamanda 
ortağı ve ipotek lehtarı şirketin müdürü olması halinde aradaki organik bağdan 
dolayı üçüncü kişinin, borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak ya da alacaklıla-
rına zarar vermek kasdı ile hareket ettiğini bilebilecek kişilerden sayılması nedeniyle, 
borçlu ile üçüncü kişi arasındaki tasarrufun iptaline karar verilmesi gerekeceğini»�

√ «Borçlunun taşınmazı satın alan üçüncü kişi ile bunun taşınmazı devir ettiği 
kişinin aynı şirkete ortak bulunmaları halinde, davalılar arasında ‘organik bağ’ın 
varlığının -ve dolayısı ile muvazaanın- kabulü gerekeceğini»[164]

√ «Davalı üçüncü kişinin, diğer davalı borçlunun ortağı ve yetkilisi olması 
halinde aralarındaki organik bağdan dolayı borçlunun durumunu ve amacını 
bilebilecek kişilerden olması nedeniyle, kendisine yapılan tasarrufun iptaline karar 
verilmesi gerekeceğini»�

[162] Bknz: 17� HD� 19�03�2013 T� 4881/3660 (www�e-uyar�com)
[163] Bknz: 17� HD� 30�3�2009 T� 6139/1827 (www�e-uyar�com)
[164] Bknz: 17� HD� 24�3�2009 T� 4597/1709 (www�e-uyar�com)
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√ «Davalı ve aracı satın alan şirketin ortakları ile aracı satan borçlu şirket 
ortaklarının aynı kişiler ve yakın akrabalar olması (organik bağ) sebebiyle, borçlu 
şirketin ödeme güçlüğü içine düştüğünü, mallarını kaçırdığını bildikleri farzedi-
leceği, bu durumda yapılan satışın İİK. 280/I-II uyarınca iptali gerekeceğini»[165]

√ «‘Borçlu’ ile ‘üçüncü kişi’nin şirket olup, ortaklarının ve/veya yöneticilerinin 
aynı kişiler olması halinde, bu ‘organik bağ’ nedeniyle, borçlu ile işlemde bulunmuş 
olan üçüncü kişinin, borçlunun ‘mal kaçırma kasdı’ ile ‘alacaklarına zarar verme 
kasdı’nın biliyor farzedileceği (ve bundan dolayı üçüncü kişiye yapılmış olan tasarruf 
iptaline karar verilmesi gerekeceğini)»�

√ «Davacı alacaklının davalı-borçlu ile aralarında organik bağ bulunan diğer 
davalı üçüncü kişi arasında borcun doğumundan sonra yapılmış olan tasarrufun 
iptâlini istemekte ‘hukuki yarar’ının bulunduğunu»[166]

√ «Borçlu şirket ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişi anonim şirketin bir 
kısım ortaklarının aynı kişiler olması halinde, aralarında organik bağ bulunduğu 
kabul edilerek borçlu ile üçüncü kişi arasında yapılmış olan temlik işleminin -amme 
alacağının tahsiline imkan bırakmamak amacıyla yapılmış olduğu kabul edilerek- 
iptâline karar verilmesi gerekeceğini»�

√ «Dava konusu aracı borçludan satın alan şirketin, borçlu ile organik bağının 
bulunması halinde, ‘borçlunun kamu alacağının tahsilini imkansız hale getirmek 
amacıyla tasarrufta bulunmuş olduğu’nun, davalı şirket tarafından biliniyor 
farzedileceğini»[167]

√ «Borçlu şirket ile işlemde bulunmuş olan üçüncü kişiler aleyhine açılan iptal 
davalarında, borçlu şirketin ticaret sicili kayıtları getirtilerek, ortakları (ve yöne-
ticileri) ile diğer davalı üçüncü kişiler arasında organik bağ (yakınlık) bulunup 
bulunmadığı araştırılarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekeceğini»�

√ «Vergi borçlusu anonim şirket hakkında icra takibinde bulunan alacaklı ile 
icra dairesince yapılan ihalede borçlu şirkete ait araçları satın alan alıcının borçlu 
şirketin vekili olması nedeniyle, aralarındaki bu organik bağ’dan ötürü alıcı üçüncü 
kişi, borçlu şirketin mali durumunu (aciz halini) ve alacaklılardan mal kaçırma 
kasdını bilebilecek konumda olduğundan, icra dairesince yapılan araç satışlarına 
ilişkin tasarrufun (ihalenin) iptâline karar verilmesi gerekeceğini»[168]

[165] Bknz: 17� HD� 9�7�2007 T� 2474/2410 (www�e-uyar�com)
[166] Bknz: 15� HD� 25�12�2003 T� 6208/6281 (www�e-uyar�com)
[167] Bknz: 15� HD� 30�5�2006 T� 422/3181 (www�e-uyar�com)
[168] Bknz: 17� HD� 22�1�2008 T� 4833/231 (www�e-uyar�com)
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√ «Borçlu şirketin fabrikasını satın almış olan davalı şirketle borçlu şirket 
arasındaki organik bağ bulunup bulunmadığının saptanması için her iki şirketin 
ana sözleşmeleri ve ticaret sicil dosyaları getirtilerek, her iki şirketin kurucuları 
ile ortaklarının kimler olduğu araştırılarak sonucuna göre bir karar verilmesi 
gerekeceğini»�

belirtmiştir�

C) Davacı taraf dilekçesinde “dava konusu borçlu şirkete ait fabrikanın, 
tipik bir şekilde doğrudan doğruya borçlu tarafından davalı S. Y. ’a ‘tapuda satış 
işlemi’ yapılarak devredilmediğini, diğer davalılarında el birliğiyle planlı, m u v 
a z a a l ı ve h i l e l i eylemleri ile bu satışın gerçekleştirildiğini, bunun için önce 
davalılardan E. Ş.’in başka bir alacaklı …BANK A.Ş.’nin, borçlu şirket hakkında 
yapmış olduğu icra takibinin yer aldığı icra dosyasındaki alacağı 110.000.000.000 
TL. (yeni para birimi ile 110.000,00 TL. bedel karşılığında) temlik alması sağ-
landığı” nı bildirmiştir�

Yine davacı tarafça “bu kişinin fabrikaya sonunda sahip olan –yukarıda bah-
sedilen S. Y.’ın oğlu V. Y.’ın ‘…. Turizm Dalış Okulu İnşaat San ve Tic. A.Ş.’nin 
ortağı olduğu ve temlik bedeli olan 110.000.000.000 TL. ‘yi …BANK A.Ş.’ye 
ödeyecek mali gücü bulunmadığı iddia edildiğinden bu hususların mahkemece 
araştırılarak, davacının iddiasının doğru olduğunun anlaşılması halinde davalı 
E. Ş.’in hem temlik bedelini ödeyecek mali gücünün bulunmaması ve hem 
de davalı S.Y. ile aralarındaki ‘organik bağ’ nedeniyle davacının talebi doğrul-
tusunda dava konusu tasarrufun iptaline karar verilmesi” gerekecektir�

Ç) Yukarıda belirtildiği şekilde gerçekleştirdikleri m u v a a z a l ı ve h i l e l i 
işlemlerden dolayı Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun aldığı 10�12�2004 
tarihli karar uyarınca “davalılardan E. H., S. Y. ( ve diğer sanıklar) hakkında 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiş ve 
aralarında davalı E.H., S. Y.’ nın de bulunduğu diğer suça iştirak eden kişiler 
hakkında davacı-alacaklı bankaya karşı sergiledikleri muvazaalı, hileli ve suç 
teşkil eden işlem ve eylemleri nedeniyle bu kişiler hakkında hem … Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin …./411 Esas sayılı dosyası ve hem de ….. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
…./18 Esas sayılı dosyası ile dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtekarlık suçlarından 
dolayı kamu davası açılmış ve daha sonra ilk dava …. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
dava ile birleştirilmiştir.

Açılmış olan …. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki kamu davasında …. Cumhuriyet 
Başsavcılığınca 28.01.2014 tarihinde düzenlenen iddianamede “… şirket genel 
müdürünün piyasa değerinin üstünde mal alarak şirketin pasiflerini arttırdığı, 
bu malların bir kısmını E.H.’nin İstanbul’da faaliyet gösteren başka şirketlerinin 
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vasıtasıyla alındığı, … SERAMİK A.Ş.’nin bu tarihten önce bilançoları ve karlılık 
durumu itibariyle piyasa şartlarında iyi bir şirket iken usulsüz borçlanmalar sonu-
cunda şirket yönetenleri tarafından iflasa sürüklendiği, alacakların, bankaların ve 
şirket ortakların bu suretle zarara uğratıldığı, bu kişilerin eylemlerinin nitelikli 
dolandırıcılık niteliğinde olduğu, tüm sanıkların bu eyleme bilerek ve isteyerek iştirak 
ettikleri ve tüm sanıkların atılı suçu işledikleri sonucuna varıldığı” ifade edilmiştir�

…� Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na sunulmak üzere bilirkişi kurulunca 
hazırlanan 05�06�2007 tarihli ve 13�09�2006 tarihli “Bilirkişi Raporu” ile “Ek 
Bilirkişi Raporu” nda “…Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlara göre, esasında 
…. Seramik Anonim Şirketinin geleceği hakkında kararın 2000 yılı başında E. H. 
ve S.Y. tarafından verildiği, nihai hedefin o tarihlerde kararlaştırıldığı, … Seramik 
A .Ş ’nin o günkü durumu ve sonradan ortaya çıkan şartlara göre kiralama sözleşmesi 
yapıldığı, yapılan kiralama sözleşmesi ile gerçek niyete ve nihai hedefe ulaşılmanın 
amaçlandığı, bu amaca ulaşmak için de fabrikanın imkan ve kabiliyetlerinin 
kullanıldığı, fabrikanın bu şartlarla kiralama işleminden E. H.’nin kârlı çıktığı, 
bu sayede şirketin hem büyük ortağı hem yönetim kurulu başkanı olarak sorumlu 
olduğu SSK borçlarından ve şahsi kefaleti ile alınan kredi borçlarından kurtulduğu, 
kiralama sözleşmesi ile fabrikanın imkan ve kabiliyetleri kullanılarak sağlanan 
gelirlerin bir kısmının başka şirketlere aktarılarak ve sözleşme hükümlerinde 
bulunmamasına rağmen E. H. ‘ye ait şirketlerin borçlarının ödenmesi suretiyle 
… A .Ş ’nın zarara uğratıldığı, 15 yıl gibi uzun bir kira sözleşmesinin yapılması 
sonucu olarak fabrikanın satış fiyatının gerçek değerinin %40’ına satılmasına yol 
açtığı, tüm bunların E.H. dışındaki ortakların zararına olduğu, sanıkların veya 
vekillerinin ödediklerini iddia ettikleri kira bedeli, çeşitli gider rakamlarının tam 
olarak gerçekleri yansıtmadığı, bu hususlarla ilgili durumların raporun incelemeler 
kısmında bulunan 2 inci ve 3 üncü maddelerinde özet olarak açıklanmaya çalışıl-
dığı, yapılan bu tür işlemlerle de sonuçta amaçlanan hedefe ulaşıldığı kanaatine 
varılmıştır…” denilmiştir�

… Ağır Ceza Mahkemesi’nin 01�06�2011 tarih ve …�/18 Esas …/78 karar 
sayılı nihai kararında aynı zamanda bu davada “davalı” sıfatını taşıyan sanıkla-
rın ‘suç kastının olmadığı ve suçun oluşmadığı’ na yönelik savunmaları yerinde 
görülmeyerek;

-Davalı sanık S� Y�’ın sabit olan resmi belgede sahtecilik eyleminden dolayı 
mahkumiyetine ancak daha sonra takdiren hükmün açıklanmasının geri 
bırakılmasına,

-Davalı sanık E�H�’nin sabit olan resmi belgede sahtecilik eyleminden 
dolayı mahkumiyetine ancak daha sonra takdiren hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına,
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-Davalı sanık V� Y� hakkında açılmış olan dolandırıcılık suçundan dolayı 
zamanaşımı süresi dolduğundan sanık hakkında kamu davasının ortadan 
kaldırılmasına,

-Davalı sanık S�Y� hakkında açılmış olan dolandırıcılık suçundan dolayı 
zamanaşımı süresi dolduğundan sanık hakkında kamu davasının ortadan 
kaldırılmasına,

karar verilmiştir�

Böylece, tüm davalıların muvazaalı, hileli ve dolandırıcılık/resmi evrakta 
sahtekarlık suçunu oluşturan eylemleri ile, davalı-borçlunun, davacı-alacak-
lıya olan borçlarını ödememesine, mallarını kaçırmasına elbirliği ile yardımcı 
oldukları sabit olmuştur�

D) Borçlu …� SERAMİK A�Ş� hakkında verilmiş olan “iflasın kaldırılması 
kararı” da kuşku uyandıran bir karardır� Çünkü bu karar İİK�’nun 182� mad-
desine apaçık aykırı bir karardır� Yukarıda[169] ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi 
bu karar hem “iflas kararı kesinleşmeden önce” ve hem de “bütün alacaklıların 
alacakları ödenmeden veya taleplerini geri almaları sağlanmadan” verildiği için 
hukuka aykırıdır� Hukukumuzda eşi ve benzeri olmayan bir karardır…

E) Dava konusu olayla ilgili olarak … İcra Tetkik Mercii Hakimliği’nce 
davalı- karşı davacı R� A�isimli kişinin davacı ve karşı davalı (borçlu) …� SERA-
MİK A�Ş� aleyhine 27�02�2001 tarihinde mütekabilen (karşılık dava olarak) 
açtığı tasarrufun iptali davası mahkemece kabul edilmiş ve mukabil davacı 
alacaklıya “dava konusu seramik fabrikası ile tüm teferruat ve müştemilatı 
üzerinde (davacı alacaklıya) alacağı olan 19� 934� 534�757 TL� si ve fer’ileriyle 
sınırlı olarak cebri icra yetkisi” tanımıştır

Her ne kadar bu dava sonucunda …� İcra Hukuk Mahkemesi’nce verilmiş 
olan –ve bu davanın da konusunu teşkil eden taşınmazları da kapsayan- “tasar-
rufun iptali davasının kabulüne” ilişkin karar, taraflar aynı olmadığı için bu 
davada ‘kesin hüküm’ (HMK� m� 303) teşkil etmez ise de Yargıtay’ın ilgili 
Dairelerince “bu ilamın, kesin hüküm teşkil etmezse de güçlü bir delil sayılacağı” 
kabul edildiğinden, …� İcra Hukuk Mahkemesince verilmiş olan dava konusu 
seramik fabrikası ile ilgili karar, bu dava için de davacı lehine güçlü bir delil 
sayılmaktadır� Gerçekten yüksek mahkeme bu konudaki içtihatlarında;

- “Dava konusu hacizli eşyalar hakkında daha önce icra mahkemesince başka 
davalı aleyhine verilmiş olan istihkak davası ile ilgili kararın eldeki dava yönünden 

[169] Bknz: Yuk� dipn� 187-188 civarı� 



Tasarrufun İptali Davası ve “Muvazaa”, “Nam-ı Müstear”,  
“İşletmenin Devri”, “Kanuna Karşı Hile” ve “Perdeyi Kaldırma Teorisi”

400 Ankara Barosu Dergisi 2016/ 2

«kesin hüküm» sayılmazsa da «güçlü delil» sayılacağını” (Bknz: 21� HD� 5�6�2001 
T� E: 4248, K: 4474)

- “Dava konusu hacizli eşyalar hakkında daha önce icra mahkemesince başka 
davalı aleyhine verilmiş olan istihkak davası ile ilgili kararın eldeki dava yönünden 
«kesin hüküm» sayılmazsa da «güçlü delil» sayılacağı” (Bknz: 21� HD� 14�11�2000 
T� E: 8035, K: 8019)

-“Başka alacaklılar tarafından yapılan haciz nedeniyle açılan istihkak davası 
sonunda alınan ilâmın, daha sonra ayni eşyaların başka alacaklılar tarafından 
haczedilmesi üzerine açılan yeni istihkak davasında -taraflar aynı olmadığından- 
«kesin hüküm» (HMK. m. 303) teşkil etmezse de, «güçlü bir delil» sayılacağı” 
(Bknz: 15� HD� 18�5�1993 T� E: 1748, K: 2419)

-“Başka alacaklılar tarafından yapılan haciz nedeniyle açılan istihkak davası 
sonunda alınan ilâmın, daha sonra ayni eşyaların başka alacaklılar tarafından 
haczedilmesi üzerine açılan yeni istihkak davasında -taraflar aynı olmadığından- 
«kesin hüküm» (HMK. m. 303) teşkil etmezse de, «güçlü bir delil» sayılacağı” 
(Bknz: 15� HD� 12�09�1991 T� E:3563, K:4083)

-“Başka alacaklılar tarafından yapılan haciz nedeniyle açılan istihkak davası 
sonunda alınan ilâmın, daha sonra ayni eşyaların başka alacaklılar tarafından 
haczedilmesi üzerine açılan yeni istihkak davasında -taraflar aynı olmadığından- 
«kesin hüküm» (HMK. m. 303) teşkil etmezse de, «güçlü bir delil» sayılacağı”(Bknz: 
15� HD� 01�04�1991 T� E:1195, K:1643)

-“Başka alacaklılar tarafından yapılan haciz nedeniyle açılan istihkak davası 
sonunda alınan ilâmın, daha sonra ayni eşyaların başka alacaklılar tarafından 
haczedilmesi üzerine açılan yeni istihkak davasında -taraflar aynı olmadığından- 
«kesin hüküm» (HMK. m. 303) teşkil etmezse de, «güçlü bir delil» sayılacağı” 
(Bknz: 15� HD� 14�11�1986 T� E:3782, K:3820)

-“Başka alacaklılar tarafından yapılan haciz nedeniyle açılan istihkak davası 
sonunda alınan ilâmın, daha sonra ayni eşyaların başka alacaklılar tarafından 
haczedilmesi üzerine açılan yeni istihkak davasında -taraflar aynı olmadığından- 
«kesin hüküm» (HMK. m. 303) teşkil etmezse de, «güçlü bir delil» sayılacağı” 
(Bknz: 26�09�1985 T� E:1531, K:2886)

belirtmiştir�

Mahkemece “bilirkişi” olarak atanan Kurul tarafından düzenlenip mah-
kemeye sunulan 23�01�2015 tarihli bilirkişi raporunda –maalesef- yukarıdaki 
hususlara hiç temas edilmemiş ve “istihkak davası sonucunda verilmiş olan 
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kararın, daha sonra farklı taraflar arasında ‘kesin hüküm’ (HMK 303) teşkil 
etmezse de, ‘güçlü bir delil’ sayılacağı” hususu gözardı edilmiştir. Halbuki yuka-
rıda sunduğumuz içtihatlar uyarınca; daha önce … İcra Tetkik Merciince 
verilmiş olan 29�03�2003 T� E:2000/45 ve K:2003/17 sayılı kararda mahkemece 
“davalı (borçlu) …� Seramik A�Ş� aleyhine olarak karşılık dava olarak açılmış 
olan ‘tasarrufun iptali davası’ kabul edilerek, davacı- alacaklıya –bu davanın 
da konusu olan- seramik fabrikasının tüm teferruat ve müştemilatı üzerinde 
alacağı olan 19� 634� 534�757 TL�’nin tahsiline olanak verilecek şekilde, cebri 
icra yapma yetkisi tanınmıştır…�

Bu kararın, bu davada da davacı-alacaklı lehine güçlü bir delil olarak mah-
kemece değerlendirilmesi gerekecektir…

F) Davacı tarafından açılmış olan tasarrufun iptal davası, muvazaa nede-
nine dayandığından artık gerek doktrin ve gerekse Yargıtay içtihatları uyarınca 
bu davada İİK�’nun 284� maddesinde öngörülen 5 yıllık hak düşürücü süre 
işlemez�

Gerçekten «muvazaa iddiası» na (TBK� mad� 19) dayalı tasarrufun iptâli 
davaları her zaman açılabilir� Çünkü muvazaa iddialarında «hak düşürücü süre» 
ya da «zamanaşımı süresi» söz konusu olmaz� Yüksek mahkeme bu konu ile 
ilgili olarak;

- “‘Muvazaa iddiasına’ dayalı iptâl davalarında ‘hak düşürücü süre’/’zaman 
aşımı’nın söz konusu olmadığını (Bu davaların her zaman açılabileceğini)” (Bknz: 
17� HD� 12�6�2008 T� E:630, K:3223)

-“‘Muvazaa iddiasına’ dayalı iptâl davalarında ‘hak düşürücü süre’/’zaman 
aşımı”nın söz konusu olmadığını (Bu davaların her zaman açılabileceğini)”(Bknz: 
17� HD� 27�3�2008 T� E:2007/5099, K:1546)

-“‘Muvazaa iddiasına” dayalı iptâl davalarında zaman aşımı söz konusu 
olmayacağını” (Bknz: 4� HD� 17�3�2008 T� E:1813, K:3444)

belirtmiştir�

Bugün «muvazaa nedenine dayalı tasarrufun iptali davaları» dahil, tüm 
«tasarrufun iptali davaları» hakkında yerel mahkemelerce verilen kararları 
temyizen inceleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesi[170] «Davacının, kendisinin 
alacağını akim bırakan bir işleme karşı, takip yapılmamış olması halinde ve İİK. 
284. maddedeki hak düşürücü sürenin geçmiş olması gibi, durumlarda 818 sayılı 
BK 18. (6098 sayılı T.B.K 19.) maddeye dayalı olarak bir dava açabileceği gibi aynı 

[170] Bknz: 17� HD� 11�03�2013 T� 6461/3144 
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işlem için koşulların varlığı halinde İİK. 277 vd maddelerine göre bir tasarrufun 
iptali davası açmasının da mümkün olduğunu» ifade etmiştir�

Sayın mahkemece “bilirkişi” olarak atanan Bilirkişi Kurulunun hazırlayıp, 
mahkemeye sunduğu 23�01�2015 tarihli bilirkişi kurulu raporunda; “borçlu 
şirkete ait fabrikanın kiralanması 20.07.2000 tarihlidir. İşbu dava 03.08.2006 
tarihinde açıldığına göre İİK.’daki tasarrufun iptaline ilişkin 5 yıllık hak düşürücü 
süre geçmiştir.” denilmişse de, bu görüşe katılmak mümkün değildir� Çünkü 
davacı vekili gerek “dava dilekçesi” nde ve gerekse daha sonra mahkemenin “ara 
kararları” uyarınca muhtelif tarihlerde mahkemeye sunduğu “beyan dilekçeleri” 
nde açıkça BK�’nun –o tarihte yürürlükte olan- 18� maddesine dayandığını 
defalarca ve açıkça belirtmiş olduğundan, yani açmış olduğu bu tasarrufun 
iptali davasının muvazaa nedenine dayandığını açıklamış olduğundan, artık 
İİK�’nun –yukarıda sunduğumuz içtihatlar doğrultusunda- 284� maddesinin 
olaya uygulanması düşünülemez� Çünkü, muvazaa nedenine dayalı tasarrufun 
iptali davalarında herhangi bir hak düşürücü süre işlemez…Bu hususlar davacı 
vekilinin 31�01�2011 tarihli dilekçesinde –Yargıtay kararlarına da atıfta bulunu-
larak- belirtildiği halde, ayın Bilirkişi Kurulu tarafından değerlendirilmemiştir�

Buraya kadar (yukarıda) ayrıntılı olarak arz ve izah ettiğimiz nedenlerle;

a) Takip borçlusu … SERAMİK SAN� AŞ� ‘nin eski bayii ve (yeni) yönetim 
kurulu başkanı olmasından kaynaklanan organik bağ  nedeniyle, sonuçta davalı 
S� Y�’ ın dava konusu fabrikaya sahip olmalarına neden olan satışın ‘muvazaa’ 
nedeniyle iptaline karar verilmesi gerekeceği,

b) Davalı S� Y�’ın fabrikayı satın aldığı tarihte, (şahsi) mali gücünün buna 
müsait (yeterli) olup olmadığının araştırılarak satış bedelini hangi bankadaki 
şahsi hesabından ( bu miktardaki paranın evde/işyerinde bulundurulması 
‘hayatın olağan akışına aykırı olduğundan’) çekerek icra dosyasına yatırdığının 
araştırılması gerekeceği,

c) Borçlu şirketten alacaklı olan …BANK AŞ�’nin alacağı olan 
110�000�000�000 TL’yi bu bankaya ödeyerek onun alacağını temlik alıp, fab-
rikayı satışa çıkaran –davalı-S�Y�’ ın oğlu ile aynı şirkette (… Turizm Tic� 
A�Ş�’de) ortak olan- bu kişi ile S�Y� arasındaki organik bağ  göz önünde 
bulundurulup, o tarihte bu temlik bedelini ödeme gücünün bulunup bulun-
madığının ve bu miktar parayı hangi bankadaki (şahsi) hesabından çekerek , 
alacaklı …�BANK AŞ�’nin hesabına havale ettiğinin araştırılması gerekeceği,

ç) … Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na (Dosya no: …�/18 Esas ve …�/78 
Karar) sunulan 13�09�2006 tarihli ‘Bilirkişi Raporu’ ile 05�06�2007 tarihli 
‘Ek Bilirkişi Raporu, … C� Başsavcılığınca düzenlenen 28�01�2014 tarihli 
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‘İddianame’ ve … Ağır Ceza Mahkemesi’nin 01�06�2011 tarihli kararının 
içeriğinden, davalı-sanıkların “resmi belgede sahtecilik” ve “dolandırıcılık” suç-
larını işlediği ancak bir kısım sanıklar (davalılar) hakkında verilen mahkumiyet 
kararı için ‘hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına’ bir kısmı hakkında ise 
‘zamanaşımı süresi dolduğundan kamu davasının ortadan kaldırılmasına’ karar 
verilmiş olduğu göz önünde bulundurularak, davalıların sabit olan bu hileli  ve 
muvazaalı  eylemleri ile, borçlu şirketin, davalı-alacaklıdan mallarını kaçırma 
amacına ne oranda yardımcı olduklarının mahkemece takdiri gerekeceği,

d) …� İcra Hukuk Mahkemesince 29�03�2003 tarihinde (Dosya No: …�/45 
Esas, …�/17 Karar) -bu davanın da konusu olan ‘seramik fabrikası hakkında- 
başka bir alacaklının talebi üzerine vermiş olduğu ‘tasarrufun iptali kararı’ na 
ilişkin kararın –yerleşmiş Yargıtay içtihatları uyarınca bu dava için de ‘güçlü bir 
delil’ teşkil ettiği hatırlanarak, bu davaya etkisinin keza takdirinin muhterem 
mahkemeye ait olduğu,

e) Nihayet, tasarrufun iptali davalarının sonucunda, mahkemece sadece 
“davalı-borçlu” ile “davalı-3� kişi” arasındaki tasarrufun iptali ile yetinilip, dava 
konusu taşınmaz/taşınır üzerinde, davacı-alacaklıya –icra dosyasındaki alacak 
ve fer’ileri ile sınırlı olarak– ‘cebri icra yetkisi’ tanınmakla yetinileceğinden[171], 
ayrıca ‘davacı-alacaklının alacağının davalılardan müştereken ve müteselsilen 
tahsiline’ karar verilemeyeceğinden, “davanın kabulüne” karar vermeyi düşün-
mesi halinde mahkemece “dava konusu …� ‘seramik fabrikası’ üzerinde davacı-
alacaklıya cebri icra yetkisi” tanınmakla yetinilmesi gerekecektir�

Hileli ve muvazaalı işlem ve eylemleri ile dava konusu tasarrufun iptalinde rol 
oynamış davalılar hakkında, davacı-alacaklı “dava konusu taşınmazın satışından 
elde ettiği para ile alacağını karşılayamaması hailinde ‘karşılanmayan alacak 
kısmı için’ ya da bu davalıların hileli ve muvazaalı işlem ve eylemleri sonucunda 
‘alacağını geç almaktan dolayı, faizle karışlanmayan munzam zararının (TBK� 
m� 122) tazmini için ileride’ davalılara karşı ayrı bir dava açabilecektir…

[171] Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR, T./UYAR, A./UYAR, C. Tasarrufun İptali Davaları, 
2011, 4� Baskı, Cilt: 2, s: 2282 vd� -: UYAR, T./UYAR, A/UYAR, C. İcra ve İflas Kanunu 
Şerhi, 2014, 3� Baskı, Cilt: 3, s: 4576 vd�





Orman Tahdit Sınırları 
İçine Almak Suretiyle 

Tapulu Taşınmaza 
Kamulaştırmasız El Atma

Av. Murat TEZCAN* - Stj. Av. Sıla KAYACAN

GİRİŞ

Mülkiyet hakkı gerek Anayasa[1] ve yasalarla iç hukuk yönünden, gerekse 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri ile kabul edilmiş temel 
haklardandır�[2]

Türk Medeni Kanununun 683� maddesinde de bir şeye malik olan 
kimsenin hukuk düzeninin sınırları içerisinde o şey üzerinde dilediği gibi 
kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisi belirtilmiş, malikin 

* Ankara Barosu, tezcan@ankarahukukburosu�org

[1] T�C 1982 Anayasası, Mülkiyet Hakkı, Madde 35 – “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına 
sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet 
hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.”

[2] AİHS Ek 1� Protokol, Madde 1 – “Mülkiyetin korunması: Her gerçek ve tüzel kişinin 
mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak 
kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine 
uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, 
mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya 
da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri 
yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.”
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malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabile-
ceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava konusu edebileceği 
hüküm altına alınmıştır�

Mülkiyet hakkı, ancak kamu yararının bulunduğu hallerde sınırlandırılabilir 
veya tamamen kaldırılabilir� Ne var ki, bu sınırlandırma veya kaldırma gerçek-
leştirilirken; T�C� Anayasası’nın 90/5� maddesi[3] ile iç hukukun üstünde sayılan 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri gereğince Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi tarafından oluşturulan 30�5�2006 tarih 1262/02 sayılı kararda;  
“Bir kişiyi mülkünden yoksun bırakan bir önlemin kamu yararına meşru bir 
amaç gütmesi gerektiği, bu önlem alınırken başvurulan yollar ve gerçekleştirilmesi 
amaçlanan hedef arasında makul bir oransallık ilişkisi olması gerektiği, kişinin 
kişisel ve haddinden fazla yük taşıma zorunda kalması halinde gerekli dengenin 
kurulamayacağı” hükme bağlanmıştır�

Diğer bir anlatımla, kamu yararı ile mülkiyet hakkından kısmen veya 
tamamen yoksun bırakılan kişinin hakkı arasında makul, kabul edilebilir, hak 
ve adalet dengesini sağlayacak bir oranın kurulması asıldır�[4]

a) Orman Kadastrosu Çalışmaları Sonucu Tapulu Taşınmaza 
Kamulaştırmasız El Atma

Kamulaştırma Kanunu madde 7 uyarınca, idarenin kamulaştırma süreci şu 
şekildedir; Kamulaştırmayı yapacak idare, kamulaştırma veya kamulaştırma yolu 
ile üzerinde irtifak hakkı kurulacak taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, 
yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır; kamulaştırılan 
taşınmaz malın sahiplerini, tapu kaydı yoksa zilyetlerini ve bunların adreslerini, 
tapu, vergi ve nüfus kayıtları üzerinden veya ayrıca haricen yaptıracağı araştırma 
ile belgelere bağlamak suretiyle tespit ettirir� İlgili vergi dairesi idarenin isteği 
üzerine taşınmaz mal ve kaynakların vergi beyan ve değerlerini, vergi beyanı 
bulunmadığı hallerde beyan yerine geçecek takdir edilecek değeri en geç bir ay 
içerisinde verir� İdare kamulaştırma kararı verdikten sonra kamulaştırmanın tapu 
siciline şerh verilmesini kamulaştırmaya konu taşınmaz malın kayıtlı bulunduğu 
tapu idaresine bildirir� Bildirim tarihinden itibaren malik değiştiği takdirde, 
mülkiyette veya mülkiyetten gayri ayni haklarda meydana gelecek değişiklikleri 

[3] Anayasa md� 90/5: “Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kânun 
hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiâsı ile Anayasa Mahkemesine 
başvurulamaz. Usûlüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla kânunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek 
uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esâs alınır.”

[4] Yargıtay 5� Hukuk Dairesi Esas No: 2014/2688 Karar No: 2014/15821
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tapu idaresi kamulaştırmayı yapan idareye bildirmek zorundadır� Daha sonra 
kıymet takdir komisyonları tarafından belirlenen bedel uzlaşma görüşmesinde 
malike teklif edilerek, malikin tapuda ferağda bulunması istenir� Taşınmaz 
malikinin uzlaşmayı kabul etmemesi durumda, kamulaştırmayı yapacak idare 
taşınamazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde kamulaştırma bede-
linin tespiti ve idare adına tescili davasını ikame ederek kamulaştırma sürecini 
sonlandıracaktır�

Kamu tüzel kişisi, kamulaştırma işlemini tamamlamadan veya Kamulaştırma 
Kanunu 27� Maddesi[5] gereğince acele kamulaştırma kararı sonrası mahkeme 
tarafından tespit edilecek geçici bedelini milli bir bankaya tevdi etmeden 
taşınmaza el atmış, mesela onu yola çevirmişse, mülkiyet hakkına tecavüz söz 
konusu olur� Bu takdirde, mülkiyet hakkı sona ermediğinden, Yargıtay’a göre, 
hak sahibi ya el atmanın önlenmesi (Men’i müdahale) davası açar (TMK m� 
683/2) veya mülkiyetin kamu tüzel kişiliğine fiilen devrini kabul ederek bedelin 
ödenmesini talep edebilir�[6]

Nihayet, Yargıtay yeni sayılabilecek bir kararına göre, kamulaştırma ve takas 
cihetine gitmeyen davalı idarenin pasif ve suskun kalması ve işlem tesis etme-
mesi, mülkiyet hakkına müdahaledir� Böyle bir halde taşınmaza el koyan idare, 
kamulaştırmasız el koymaya göre sorumlu olacağı yönünde karar vermiştir�[7]

Nitekim Anayasa Mahkemesinin 22�09�1993 tarih, 1993/8E� , 1993/31K� 
Sayılı kararında “Mülkiyet hakkının kamulaştırma yolu ile değişikliğe uğratıl-
masının nedeni kamu yararının karşılanması ihtiyacının malikin mülkiyet hak-
kının korunması ihtiyacından üstün tutulmasıdır.” vurgusunu yaptıktan sonra, 
“Kamulaştırma yapıldıktan ve işin niteliği bakımından belli süre geçtikten sonra 
taşınmazın kamu yararının gerektirdiği yönde kullanılmamaya başlanılmamış 
olması, kamu yararının zorunlu kıldığı ihtiyacın kalmamış veya gerçekleşmemiş 

[5] Acele Kamulaştırma Madde 27–3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
uygulanmasında yurt savunması ihtiyacına veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar 
alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan 
taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan 
tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz 
malın (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05�05�2001 RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15) 
10 uncu madde esasları dairesinde ve 15 inci madde uyarınca seçilecek bilirkişilerce tespit 
edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına (DEĞİŞİK İBARE RGT: 05�05�2001 
RG NO: 24393 KANUN NO: 4650/15) ) 10 uncu maddeye göre yapılacak davetiye ve 
ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir� Bu Kanunun 3 üncü 
maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen hallerde yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak 
miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir�

[6] EREN Fikret, Mülkiyet Hukuku, s�318, Yetkin yayınları
[7] EREN Fikret, a�g�e�, s�320
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olması hallerinde mülkiyet hakkının korunması prensibinin gözetilmesini engelleyen 
neden ortadan kalktığından, mülkiyetin tekrar eski malike iadesi suretiyle mülkiyet 
güvencesi kuralının işlerliğinin sağlanması zorunlu bulunmaktadır.” ifadeleriyle, 
kamu yararı amacının, işlemin özünü oluşturduğu sonucuna varmıştır� Kamu 
yararının gerçekleştirilmediği noktada kamulaştırmasız el atma durumu ortaya 
çıkacaktır

Kişiler üzerine geçerli olarak tapu kaydı yapılmış taşınmazların sonradan 
kadastro tespit işlemleri ile orman tahdit sınırlarına dahil edilmesi sonucu 
kişilerin tapulu taşınmazlarını kullanamaz hale gelmesi ve dolayısıyla Anayasa 
ile korunan mülkiyet haklarının içinin boşaltılması[8] bu kapsamda mülkiyet 
hakkının ihlali olarak değerlendirilebilecektir�

Ancak uygulamada sıklıkla rastlanan , idare, taşınmazlara yapılan orman 
tahdidi sırasında taşınmazların orman olduğunu tapuya herhangi bir şerh 
koymadan fiilen bu yönde işlemler yapmasıdır�

Bu durumda ortada hiçbir idari işlem olmayıp tapuda üzerine kayıtlı kişilerin 
bu taşınmazları kullanması, satması, kiralaması yahut arazilerden yararlanması 
engellenmektedir� Benzer bir durum da; fiili yol ile orman sayılmasından dolayı 
arazi sahibinin arazinin içine girememesi, bakım işlemi veya zirai bir faaliyet 
yapamamasından dolayı arazinin ormanlaşmasına sebebiyet verilen, bu nedenle 
davacının ekonomik kaybının mevcut olduğu durumlardır� Tüm bu emsal 
olaylarda esasen mülkiyet hakkının içi boşaltılmakta, kişilerin üzerine kayıtlı 
taşınmazlara fiili yol ile kamulaştırmasız el atılmaktadır�

Kamulaştırmasız el atmayı, Anayasa’nın 46� Maddesi hükmüne rağmen, 
kamulaştırma yapmaya yetkili idarelerce, Kamulaştırma Kanunu veya özel 
kanunlardaki esas ve usullere uyulmadan , özel mülkiyette bulunan bir taşınmaza 
el konulmasını, tesis veya bina yapılması olarak tanımlayabiliriz� [9]

Bu hallerde tapu kaydı üzerine olan kişiler idarenin fiili el atması nedeniyle 
zarara uğradığını, bu zararının doğmasına kadastro işlemlerinin yol açtığını 
iddia ederek idareye dava açmaktadırlar�

[8] Yargıtay 20� Hukuk Dairesi Esas No : 2012/7876,Karar No : 2012/14598 Sayılı Kararı:“…
Sarıcaeli köyü 766 sayılı parselin orman olarak sınırlandırılması işleminin iptali istemiyle 
açılan davanın, sözü edilen parselin orman sayılan yerlerden olduğunun belirlendiği gerekçesiyle 
reddine ilişkin Çanakkale Kadastro Mahkemesinin 20.02.1992 gün ve 1991/157-12 sayılı 
kararının, Yargıtay denetiminden de geçerek kesinleştiği, bu şekilde davacının sahip olduğu 
mülkiyet hakkının içinin boşaltıldığı ve davacının zarara uğradığı....”

[9] YILDIRIM Bekir, Kamulaştırmasız El Atma ve Kamulaştırmasız El Atma Davaları, s� 
835,Yetkin Yayınları
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AİHM, 23�03�2010 gün ve 42082/02 E� Sayılı Süleyman Baba–Türkiye 
kararında,[10] tapu kaydına dayalı bir mülkün maliki olan başvuranın arazisinin, 
orman kadastrosunda orman olarak sınırlandırılması ve bu işleme karşı açtığı 
davanın reddine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesiyle, mülkiyet hakkını 
kullanmasına yönelik bir müdahalenin varlığı ve bu vasıflandırmanın söz konusu 
taşınmazın tasarruf kabiliyetini önemli ölçüde azalttığı, bu bağlamda AİHM, 
malikî olmasına rağmen ihtilaf konusu taşınmazdan gerçek anlamıyla yararla-
namadığı, başvuranın mülkiyet hakkının içeriğinin her anlamda boşaltıldığı, 
bu şekilde mülkiyet hakkının ihlal edildiği kabul edilmiştir�

AİHM kararlarında mülkiyet hakkının orman mevzuatı ile ihlal edilmesinin 
misalleri daha ziyade, orman kadastrosu ile ilgili olarak ortaya çıkmaktadır� 
Özellikle, orman kadastrosu sırasında tapulu yerin tamamının veya bir kısmının 
orman sınırı içine alınmasında durum böyledir�

Mesela, Devecioğlu- Türkiye davasında, dava konusu yer, 1926 yılında 
devlet tarafından bir şahsa satılmış ve o zamandan beri tarım arazisi olarak el 
değiştirmiş bulunmaktadır� Diğer taraftan tapuda, taşınmazın orman oldu-
ğunu ve mülkiyetinin devrini engelleyen herhangi bir şerh de mevcut değildir� 
Buna rağmen orman kadastro komisyonu, söz konusu taşınmazı orman olarak 
nitelendirmiş, mahkeme de yapılan itirazları reddetmiştir� AİHM, söz konusu 
davada, kamu yararı amacı ile mülkiyet hakkına müdahalede, toplum menfa-
ati ile ferdi menfaat arasında bulunması gereken adil dengenin bozulduğuna 
karar vermiştir� Kararda ayrıca, bahsedilen uygulama ile orantısız bir külfet 
yüklendiği de belirtilmiştir� Çünkü Mahkeme’ye göre, değeri ile orantılı olarak 
makul bir meblağ ödemeden mülkün alınmasını, orantısız müdahale olarak 
nitelendirilmiştir�[11]�

b) Orman kadastrosu ile tapulu taşınmaz üzerine orman şerhi 
konulmasının hukuki değerlendirilmesi:

Bir yerin orman olup olmadığının belirlenmesi kadastrosunun yapılmasına 
bağlıdır� Bu sebeple, ormanların kadastrosunun yapılması, orman hukuku için 
olduğu kadar, mülkiyet hakkının ihlali açısından da önemlidir� Doktrinde orman 
tanımına giren yerler ile bu alanların içinde ve bitişiğindeki her türlü taşınmazın 

[10] Benzer diğer kararlar için bkz�: 22�09�2009 gün ve 24620/04 sayılı Çetiner ve Yücetürk-
Türkiye kararı, , 22�09�2009; 22�07�2008 gün ve 35785 sayılı karar�

[11] BAŞPINAR Veysel, Mülkiyet Hakkını İhlal eden Müdahaleler, s�380, Yetkin Yayınları
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tespiti, sınırlarının geometrik şekilde belirlenmesi, üzerlerindeki hakların tayini 
amacıyla yapılan teknik çalışmalara “ orman kadastrosu” adı verilmektedir�[12]

İdare, kamulaştırma kararı verdikten sonra belirli bir yol izlemek durumun-
dadır� Bu yollardan biri de kamulaştırma kararını takiben tapu kütüğüne şerh 
konulmasıdır� Şerh, kanunda sınırlı olarak belirtilen ve ayni hakkın dışında 
kalan bazı hak ve durumların tapu kütüğüne kaydını ifade eder�[13]

Tescilin aksine, şerhin ne ayni hakkı tesis eden, ne de onu tespit eden bir 
etkisi vardır� O sadece kanun koyucunun atfettiği özel sonuçları tesis eder 
veya açıklığa kavuşturur� ( MK� M1009/II, 1010/II,1011/II)[14] Bu durumda, 
idarenin, orman şerhi koyma yoluyla tapulu arazinin mülkiyet hakkı sahibince 
kullanılmasına, yararlanılmasına engel olmasının hukuki bir dayanağının 
olmadığı ortaya çıkmaktadır�

Şerh, idareye ayni bir hak tahsis etmemekte ve hatta orman sınırını da sanı-
lanın aksine kesinleştirmemektedir� Medeni Kanun’un 1023� maddesinde sicile 
güven ilkesine açıkça yer verilmiştir� Söz konusu hükümde; “Tapu kütüğündeki 
tescile iyiniyetle dayanarak mülkiyet veya bir başka ayni hak kazanan üçüncü 
kişinin bu kazanımı korunur.” denmektedir�

Kanımızca, tapu siciline güven ilkesi gereğince yasal olarak kişinin üzerine 
kaydedilmiş tapulu arazisine orman idaresince konulan şerh nedeni ile kişinin 
mülkiyet hakkının her yönden sınırlandırılması ve tapunun hukuken geçer-
siz hale gelmesi, kamulaştırmasız el atma kapsamında değerlendirilecek bir 
müdahaledir� [15]

Taşınmazlarına orman şerhi konulan tapu maliklerinin açmaları gereken 
davanın hukuki nitelemesi, Türk Medeni Kanunu’nun 1007� Maddesi kapsa-
mında olmasına rağmen, sonraki yıllardaki Yargıtay görev dağılımı nedeniyle bu 
kapsamdaki dava dosyalarını inceleme yetkisi, Yargıtay 20� Hukuk Dairesinden 
Yargıtay 5� Hukuk Dairesine verilmiştir�

[12] BAŞPINAR Veysel a.g.e., s.378
[13] ÜNAL Mehmet, Başpınar Veysel, Şekli Eşya Hukuku, s�357, Yetkin Yayınları
[14] ÜNAL Mehmet, Başpınar Veysel, a�g�e, s�357
[15] Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi 2011/4 E�-2011/164K� nolu kararında: “…Orman 

İdaresi tarafından satılamaz şerhi konulduğunu, şerhin kaldırılması için açtığı davaların 
taşınmazın kesinleşmiş orman sınırları içerisinde kaldığından bahisle reddedildiğini 
belirterek uğradığı zararın ödetilmesini talep etmiştir� Davacının devletin, kusursuz 
sorumluluğundan kaynaklanan bir zararının oluştuğunu iddia ederek bu davayı 
açtığı, davacının bu zararının tazminini Devletten isteyebileceği, Devletin kadastro 
işlemlerinden kaynaklanan sorumluluğunun da TMK’nın 1007� kapsamında olması 
gerektiği anlaşıldığından��”



Av. Murat TEZCAN - Stj. Av. Sıla KAYACAN

4112016/2 Ankara Barosu Dergisi

H
A

K
E

M
L

İ

Yargıtay 5� Hukuk Dairesi 2014/2688 E� 2014/15821 K� sayılı kararı tüm 
anlattıklarımıza dayanak teşkil etmektedir� Konuyu netleştirmek adına ilgili 
kararın bir kısmı aşağıda verilmiştir:

“…Somut olayda; dava konusu taşınmaz orman olarak sınırlandırılmış, malikin 
mülkiyet ve tasarruf imkanı ortadan kaldırılmıştır. Nitekim, AİHM de Çetiner ve 
Yücetürk –Türkiye 22 Eylül 2009 tarih, 24620/04 sayılı kararı ve 23 Mart 2010 
tarih, 2150/05 sayılı kararlarında, bir taşınmazın kamu orman arazisi olarak 
vasıflandırılmasıyla birlikte malikin mülkiyet hakkını kullanmasına yönelik bir 
müdahalenin olduğunu ve bu vasıflandırmanın söz konusu taşınmazın tasarruf 
nisabını önemli ölçüde azaltan bir etki oluşturduğunu, malikin arazisinden gerçek 
anlamıyla istifade edemediğini ve her anlamda mülkiyet hakkının içini boşaltan 
bir etki yarattığını kabul etmiştir. Davacının taşınmazı orman olarak sınırlandırıl-
dığı ve taşınmazdan yararlanma ve tasarruf etme hakkı kısıtlandığı halde, tapusu 
davacı üzerinde diye tazminat talebinin reddi, Ek 1 nolu Protokolün 1.maddesi 
ile AİHS’nin 6. maddesine aykırıdır. Bu nedenle, Orman olarak sınırlandırılan 
ve tapusu halen davacı üzerinde bulunan taşınmazın eylemli orman alanı olarak 
kullanılan bölümde kaldığından taşınmaza Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
fiilen el atıldığı ve böylece kamulaştırmasız el atma olgusunun da gerçekleştiği 
sabit olduğundan bedelinin ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik 
görülmemiştir.”

Yukarıda görüldüğü üzere, Yargıtay 5� Hukuk Dairesince bu husus, güncel 
durum itibariyle TMK 1007 değil, kamulaştırmasız el atma hukuki nitelemesi 
kapsamında değerlendirilmiştir�

c) Kişi üzerine kayıtlı tapunun iptali ve orman adına tescilinin hukuki 
değerlendirilmesi

Türk Hukukunda, Anayasa’nın 35�maddesine göre “Herkes, mülkiyet ve 
miras haklarına sahiptir”� Bununla birlikte, bu hak mutlak olmayıp, “kamu 
yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir”� Ayrıca aynı maddeye göre, “Mülkiyet 
hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz”�

Anayasa’nın 35�maddesinin bu son fıkrası doğrultusundaki düzenlemeler 
nedeniyle, Türk yargı içtihatları, doğası gereği kamu malı sayılan dağ, orman, 
mer’a ve kıyı sahil şeridiyle toprak altındaki madenlerin ve akarsuların kamuya 
ait olduğu ve bunlar üzerinde kazandırıcı zamanaşımı gibi nedenlerle mülkiyet 
hakkı tesis edilemeyeceği gibi, bu özelliğe sahip taşınmazlara ait tapuların da 
bedelsiz olarak iptal edileceği yönünde gelişmiştir�
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Halbuki kişilerin taşınmazları satın alma ve müteakip işlemlerinin, tapu 
siciline güven ilkesi dâhilinde gerçekleştiği, idarenin orman arazisiymiş gibi 
işlemler yapması anına kadar taşınmazların kendilerine ait olduğu güveni ile 
hareket ettikleri anlaşılmaktadır� Hal böyle olunca, kişilerin adlarına olan tapu 
kayıtlarının iptal edilmesi nedeniyle zarara uğradıkları açıktır�[16]

Bu durum, mülkiyet hakkı ellerinden alınan kişilerin iç hukuk yollarını 
tükettikten sonra, AİHM’e yaptıkları başvurular nedeniyle AİHM kararlarına 
konu olmuştur�[17]

AİHM, kamu malı olduğu gerekçesiyle tazminat ödemeden tapuları iptal 
edilen taşınmazlarla ilgili olarak 8 Temmuz 2008 tarihli Turgut ve Diğerleri-
Türkiye kararında, 1 No’lu Ek Protokol’ün 1� maddesinde düzenlenen mülkiyet 
hakkını tartışırken içtihatların ışığında, mülkiyet hakkını güvence altına alırken, 
bu maddenin birbirinden ayrı üç kural içerdiğini belirtmiştir;

Bu kurallardan ilki, mülkiyete saygı hakkı olup, maddenin 1�bendinin ilk 
cümlesinde “Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı 
gösterilmesini isteme hakkı vardır” şeklinde ifade edilmektedir�

İkinci kural ise, mülkiyet hakkının kişilerin elinden alınarak onların bu 
haktan yoksun bırakılması işleminin bazı koşullara bağlanmasıdır� Bu kural, 
birinci bendin ikinci cümlesinde “Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve 
yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak 
mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir” şeklinde belirtilmiştir�

Üçüncü kuralsa sözleşmeci devletlerin mal ve mülklerin kullanımını kamu 
yararına uygun şekilde düzenleme yetkisi olup, bu kural, bu maddenin ikinci 
bendinde yer alan “...Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına 
uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların 
veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygu-
lama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez” cümlesiyle açıklanmıştır�

AİHM’e göre, bu son iki kuralın birinci kuralda ifade edilen mülkiyete saygı 
hakkı ilkesinin ışığında yorumlanması gerekir� AİHM, bu ilkeler ışığında analiz 
ettiği Turgut ve Diğerleri–Türkiye kararına konu olan davada, “Anayasa’nın 169/2 
maddesi uyarınca taşınmazlarının Hazine’ye devredilmesi nedeniyle başvuranlara 
hiçbir tazminat ödenmediğini ve tazminat ödenmemesini haklı kılacak istisnai 
hiçbir koşulu Hükümetin belirtmediğini ve bu durumun, kamu yararının gerekleri 

[16] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas no: 2009/4-383 Karar no: 2009/517 sayılı kararı
[17] Tezcan Durmuş, Aihm Kararları Işığında Orman Arazilerinin Bedelsiz Tapu İptal 

Kararlarının Mülkiyet Hakkını İhlal Sorunu, S�2607,2608
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ile kişinin haklarının korunması arasında hüküm sürmesi gereken adil dengeyi 
başvuranlar aleyhine bozduğunu dikkate alarak Türkiye’yi mahkûm etmiştir.”[18]

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18�11�2009 tarih ve E� 2009/ 4-383-K� 
2009/517 sayılı bu kararı doğrultusunda, orman olduğu gerekçesiyle bedelsiz 
iptal edilen tapular konusunda da artık istikrar kazanan pek çok Yargıtay kararı 
bulunmaktadır�[19]

19�4�2012 tarih ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Des-
teklenmesi Ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değer-
lendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 
m�7/1�fıkrasının (a) bendine göre,

“İlgililer tarafından idareye başvurulması ve idarece bu başvuru üzerine veya 
resen yapılan inceleme ve araştırma sonucunda doğruluğu tespit edilmesi halinde; 
Tapu ve kadastro veya imar mevzuatına göre ilgilileri adına oluşturulan ve 
tapuda halen kişiler adına kayıtlı olan taşınmazlardan Hazine adına orman 
sınırı dışına çıkarıldığı gerekçesiyle tapu kütüklerine 2/A veya 2/B belirtmesi 
bulunan veya konulan taşınmazların tapu kayıtları bedel alınmaksızın geçerli 
kabul edilir ve tapu kütüklerindeki 2/A veya 2/B belirtmeleri terkin edilerek 
tescilleri aynen devam eder, aynı gerekçeyle bu nitelikteki taşınmazlar hak-
kında dava açılmaz, açılan davalardan vazgeçilir, açılan davalar sonucunda 
tapularının iptaliyle Hazine adına tesciline karar verilen, kesinleşen ve tapuda 
henüz infaz edilmeyen taşınmazlar hakkında da aynı şekilde işlem yapılır. 
 Ancak bu kararlardan infaz edilerek Hazine adına tescil edilen taşınmazlar ise, 
ilgilileri tarafından bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl içinde 
idareye başvurulması halinde, bedelsiz olarak önceki kayıt maliklerine veya kanuni 
mirasçılarına iade edilir.” hükmüne yer verildikten sonra aynı Kanunun 7. mad-
desinin 4. fıkrası ile de , “(4) Bu maddeye göre ilgililerine iade edilmesi gereken 
taşınmazlardan orman olduğu iddiasıyla Orman Genel Müdürlüğünce açılan 
davalar sonucunda orman niteliğiyle Hazine adına tescil edilen, fiilen orman 
niteliğinde olan veya bu nedenle dava açılması gereken, ağaçlandırılmak üzere 
Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilen, kamu hizmetlerine ayrılan veya bu 
amaçla kullanılan, özel kanunlar gereğince değerlendirilmesi gereken veya Maliye 

[18] TEZCAN Durmuş, a�g�e�, s�2610,2611
[19] Bunlar arasında 4�Hukuk Dairesi 3�2�2010 tarih ve E� 2010/90-K� 2010/776 sayılı kararları 

gibi pek çok karar sayılabilir, Nitekim Yargıtay 4� Hukuk Dairesi’nin 13�4�2010 tarih ve 
E� 2009/8819-K� 2010/4309 sayılı kararında, davalı hazine tapu kaydında bir sınırlama 
bulunmadığı halde, aynı yerin orman niteliğinde olduğunu ileri sürerek düzenlediği tapuyu 
iptal ettirdiği taşınmazı elinden çıkan davacıya tazminat ödeyeceği AİHM kararlarına atıf 
yapılarak kabul edilmiştir� Bkz� http://www�kararara�com/yargitay/ 4hd/yrgtyk8548�htm
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Bakanlığınca belirlenen taşınmazlar ilgililerine iade edilmez. Bu taşınmazların 
yerine, idarece belirlenen ve ilgililerince itiraz ve dava konusu edilmeksizin kabul 
edilen rayiç bedelleri ödenebilir veya rayiç bedellerine uygun taşınmazlar verilebilir.”

Kadastro ekibinin hatalı işlemleri sonucu tapulu taşınmazın orman adına 
tespiti ve kesinleştirilmesi, buna bağlı olarak sicil oluşturulması ve sicile güven 
ilkesi uyarınca kişilerin zarara uğradıkları yadsınamaz bir gerçektir�[20] Bu 
durumda devletin tazminat sorumluluğu gündeme gelecektir�

d) Devletin Sorumluluğu ve Kapsamı

Kadastro işlemlerinden doğan zararın, tapu sicilinin tutulmasından kay-
naklanan zarar kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunun 
açıklanmasında yarar bulunmaktadır�

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun “Sorumluluk “ kenar başlığını taşıyan 1007� 
maddesi; “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur� 
Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder� 
Devletin sorumluluğuna ilişkin davalar, tapu sicilinin bulun-
duğu yer mahkemesinde görülür�” hükmünü içermektedir�[21]Yapılan 
kadastro işlemine süresi içinde Hazine adına itiraz etmekle yükümlü 
olan görevliler üzerlerine düşen görevlerini yapmamışlardır� 
 Tapu işlemleri kadastro tespiti işlemlerinden başlayarak birbirini takip eden 
işlemler olduğundan ve tapu kütüğünün oluşumu aşamasındaki kadastro 
işlemleri ile tapu işlemleri bir bütün oluşturduğundan, bu kayıtlarda yapılan 
hatalardan TMK� 1007 anlamında Devletin sorumlu olduğunun kabulü gerekir�
Çünkü sicillerin doğru tutulmasını üstlenen ve taahhüt eden Devlet, gerçeğe 
aykırı ve dayanaksız kayıtlardan doğan zararları da ödemekle yükümlüdür�

Bu itibarla, kadastro görevlilerinin dayanaksız ya da gerçek hukuksal duruma 
uymayan kayıtlar düzenlemelerini ve taşınmazın niteliğinde yanlışlıklar yapma-
larını da aynı kapsamda düşünmek gerekir� Bilindiği üzere, AİHM, 8 Temmuz 
2008 tarihli ihlal kararında, başvuranların tapuları iptal edilinceye ve Hazine 
adına tescil edilinceye kadar, taşınmazların hukuken maliki olduklarını ve mülkiyet 
haklarının tartışmasız delilini teşkil eden sicile güven ilkesinden yararlandıklarını, 
mülkiyet hakkından, kamu yararı bulunması nedeniyle mahkeme kararıyla mah-
rum kaldıklarını, ancak, Devlet tarafından tazminat ödenmeksizin taşınmazın 
geri alınmasının orantısız bir müdahale olduğunu ve söz konusu davada tazminat 

[20] Yargıtay 1�HD, Esas No : 3549 , Karar No : 5807 sayılı kararı�
[21] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas no: 2009/4-383 Karar no: 2009/517 sayılı kararı
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ödememeyi gerektirecek istisnai şartların bulunmadığını kaydederek, kamu yararı 
ile bireysel haklar arasındaki adil dengenin kurulamadığı gerekçesiyle AİHS’ye Ek 
1 No.’lu Protokol’ün 1.maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir�

AİHM, benzer konudaki 2 Haziran 2009 tarihli ve 343/04 başvuru 
nolu Hacısalihoğlu-Türkiye kararında da yine aynı sonuca ulaşmıştır� 
AİHM, 13 Ekim 2009 tarihinde adil tatmine ilişkin kararını açıklamıştır� 
Söz konusu kararda, başvuranların mülklerinden bir yargı kararıyla yoksun 
bırakıldıkları tespitine yer verilmiştir� AİHM, başvuranlara uygulanan yoksun 
bırakma işlemine gerekçe olarak, gösterilen tabiatın ve ormanların korunması 
amacının 1 No�’lu Ek Protokol’ün 1�maddesi anlamında kamu yararı kapsa-
mına girdiğine dikkat çekmekle birlikte, mülkiyetten yoksun bırakma halinde, 
ihtilaf konusu tedbirin arzu edilen dengeye riayet edip etmediğinin ve bilhassa 
da başvuranlara orantısız bir yük yükleyip yüklemediğinin belirlenmesi için, iç 
hukukta öngörülen telafi yöntemlerinin dikkate alınması gerektiğini hatırlat-
mıştır� Bu çerçevede AİHM, mülkün değerine karşılık gelen makul bir meblağın 
ödenmemesi durumunda mülkten mahrum bırakmanın aşırı bir müdahale 
teşkil edeceğini ve hiçbir tazminat ödenmemesi durumunun ise 1 No�’lu Ek 
Protokol’ün 1�maddesi anlamında ancak istisnai koşullarda meşruiyet kaza-
nabileceğini ve mevcut davada mülklerinin Hazine’ye devredilmesi nedeniyle 
başvuranlara hiçbir tazminat ödetilmediğini ifade etmiştir�

İstikrarlı Yargıtay uygulamasında kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı gerekçesi 
ile taşınmazlar hakkında açılan tapu iptali ve tescil davaları sonunda mülkiyet 
haklarından mahrum kalanlar tarafından Devlet aleyhine açılan davaların da, 
adli yargı yerinde görülüp çözümlenmesi gerektiği kabul edilmektedir�

Sonuç itibariyle; davacının, Devletin kusursuz sorumluluğundan kaynak-
lanan bir zararının oluştuğu ve bu zararın tazminini Devletten isteyebileceği, 
Devletin kadastro işlemlerinden kaynaklanan sorumluluğunun da TMK’nun 
1007�maddesi kapsamında olması gerektiği, bu nedenle görülmekte olan davanın 
adli yargıda bakılması gerektiği sonucuna varılmıştır�[22]

Konu, Türk Hukuku açısından incelendiğinde; 4721 sayılı Türk Medenî 
Kanunu’nun 1007� maddesi, tapu sicilinin aleniliği ve tapu siciline güven 
ilkelerinin yansımasının sonucu olarak, mülkiyet hakkı ya da başkaca bir aynî 
hak edinen kişinin, bu sicilin tutulması nedeniyle uğradığı zararın tazminine 
ilişkin olup, buna göre “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan 
Devlet sorumludur”� ilkesi benimsenmiştir�

[22] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Esas no: 2009/4-383 Karar no: 2009/517 sayılı kararı
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Devletin “tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğunda” kusur-
suz sorumluluk, ağırlaştırılmış objektif sorumluluğa ilişkin kural-
lar uygulanır�   Bu tür sorumluluk halinde, diğer sorumluluk türlerin-
den farklı olarak kurtuluş beyyinesi (kanıtı) getirme olanağı yoktur�[23] 
Görüldüğü üzere, tapu sicilinin tutulmasını üzerine alan Devlet, tapu siciline 
tanınan güvenden ötürü, hak durumuna aykırı kayıtlardan doğan tehlikeyi de 
üstlenmektedir�

Tapu müdürü ya da memurunun kusuru olsun olmasın, tapu sicilinin 
tutulmasında kişilerin çıkarlarını koruyan hukuk kurallarına aykırı davranılmış 
olması yeterlidir� Kusurun varlığı ya da yokluğu Devletin sorumluluğu için 
önem taşımamakta, sadece Devletin memuruna rücu halinde, iç ilişkide etkisi 
söz konusu olmaktadır� Bu sorumluluk türünün, Borçlar Kanununun haksız 
fiil sorumluluğu, adam çalıştıranın sorumluluğu ve diğer objektif sorumluluk 
halleri, sebepsiz mal iktisap edenlerin sorumluluğu ile karıştırılmamalıdır� Bu 
nedenle, Devletin tapu sicilinin tutulmasından kaynaklanan sorumluluğuna 
dayanılarak açılan davalarda, bu sorumluluk hallerine ilişkin olarak düzenle-
nen zamanaşımı, munzam zarar ve hakkaniyet indirimi ya da makul indirim 
kurallarının uygulama imkanı yoktur� 

Yargıtay 20� Hukuk Dairesi‘nin yukarıda verdiğimiz zamanaşımı olmaması 
yönündeki görüşüne rağmen, Yargıtay’ın yerleşmiş içtihatları doğrultusunda,[24] 
TMK 1007� maddesine dayanılarak açılan davalar için ayrıca zamanaşımı öngö-
rülmediğinden, 6098 sayılı Borçlar Kanunun 146� (mülga 818 sayılı Borçlar 
Kanunun 125� maddesindeki) 10 yıllık genel zamanaşımı süresinin uygulanması 
söz konusu olmaktadır�[25] Zamanaşımının başlangıç tarihi konusunda Yargıtay 

[23] Yargıtay 20� Hukuk Dairesi, ESAS NO : 2012/7876 KARAR NO : 2012/14598 sayılı 
kararı�

[24] Bkz�YARGITAY 4�Hukuk Dairesi Esas: 1995 / 1204 Karar: 1995 / 2603 Karar Tarihi: 
28�03�1995 “Medeni Kanunun 917. maddesi hükmüne dayalı sorumluluktan doğan davada, 
Borçlar Kanununun 60/1. maddesinde öngörülen bir ve on yıllık zamanaşımı kuralı uygulanır. 
Hazinenin sorumlu olabilmesi için, tapu sicilinin tutulmasından zarar doğmuş bulunması, 
memurun hukuka aykırı eylemi olması, zarar ile eylem arasında illiyet bağı bulunması ve 
zararın kesin olarak gerçekleşmesi gerekir. Hazineye rücu niteliği taşıyan davada zamanaşımının 
başlangıcı, zararın gerçekleştiği tarihtir.”

[25] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 18�11�2009 gün ve 2009/4–383 E�, 2009/517 K�sayılı 
kararında da vurgulandığı gibi; “Tapu işlemleri kadastro tespit işlemlerinden başlayarak 
birbirini takip eden işlemler olduğundan ve tapu kütüğünün oluşumu aşamasındaki kadastro 
işlemleri ile tapu işlemleri bir bütün oluşturduğundan, bu kayıtlarda yapılan hatalardan 
TMK madde1007 anlamında Devletin sorumlu olduğunun kabulü gerekir. Burada Devletin 
sorumluluğu, kusursuz sorumluluktur. Bu işlemler nedeniyle zarar görenler, Medenî Kanunun 
1007. maddesi gereğince, zararlarının tazmini için Borçlar Kanununun 146. maddesi gereğince 
10 yıllık zamanaşımı süresinde, Hazine aleyhine adlî yargıda dava açabilirler. “
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20 Hukuk Dairesi’nin 2015/4854E� Sayılı kararında ifadesiyle“…4721 sayılı 
TMK’nın 705/2. maddesi uyarınca tapu iptali ve tescil istekli davaların kesin-
leştiği tarih itibariyle mülkiyet hakkı sona ereceğinden bu tarih itibariyle tapusu 
iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin zararı oluşacaktır. Dolayısıyla bu tür bir dava, 
taşınmazların mülkiyetinin yitirilmesine ilişkin iptal ve tescil davasının kesinleş-
tiği tarihten sonra açılabileceğinden, mülkiyetin kaybedildiği tarih itibariyle de 
taşınmazların değerlerinin tespit edilmesi gerektiği…” kuşkusuzdur�

e) Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlar için açılacak davalarda 
görevli ve yetkili mahkeme

Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlar için açılacak davalar HAZİNE 
aleyhine adli yargıda açılmaktadır� Yetkili mahkemeler ise taşınmazın bulunduğu 
yer mahkemeleridir�[26]

f ) Tapu sicilinin tutulmasından doğan zararlar için açılacak davalarda 
tazminatın hesaplanması

Tazminat miktarı, zarar verici eylem gerçekleşmemiş olsaydı, zarar görenin 
mal varlığı ne durumda olacak idiyse, aynı durumun tesis edilebileceği miktarda 
olmalıdır�[27] Oluşan gerçek zarar neyse, tazminatın miktarı da o kadar olmalıdır� 
Gerçek zarar; tapu malikinin mal varlığında meydana gelen azalmadır�

Tazminat miktarının belirlenmesinde öncelikli konu, tapuda kayıtlı mülkiyet 
hakkının içi boşaltılan gayrimenkulün niteliğinin ve değerinin belirlenmesi 
olup, araştırma yöntemi taşınmazların arsa ya da arazi olmasına göre farklılık 
arz edecektir�

Yapılan araştırma sonunda tapusu iptal edilen taşınmazın arazi olduğu 
saptanacak olursa değeri, taşınmazın mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi 
kullanılması halinde, ekilecek ürünlerin ve bu ürünlerin elde edilmesi için 
yapılacak harcamalar göz önünde tutularak, net gelirin hesaplanması ve bilim-
sel yolla değerinin bulunması, bedel tespitinde etkisi olan diğer tüm unsurlar 

[26] “Kesinleşen orman kadastrosu gereğince orman sayılan yerler hakkında tapu kaydı 
oluşturarak özel mülkiyete konu edilen yerden dolayı uğranılan zarardan devletin kusursuz 
sorumluluğu söz konusudur� Bu nedenle husumetin Maliye Hazinesine yöneltilmesi 
doğrudur� “Aynı yöndeki kararlar için bkz ;Yargıtay 4�HD� 13�04�2010 gün ve 2009/8819E� 
ve 2010/4309K� , Yargıtay 13�HD�’nin 02�02�2010 tarih 2009/3120E�–2010/1096K�

[27] Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 05�03�2003 gün ve 2003/19–152 E�, 2003/125 K�; 
29�09�2010 gün ve 2010/14–386 E�, 2010/427 K�; 15�12�2010 gün ve 2010/13-618 E�, 
2010/668 K� sayılı kararı
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dikkate alınarak her unsurun gerekçeleri ve değere katkı oranları ayrı ayrı 
belirtilip dayanakları gösterilmek suretiyle değerlendirilerek saptanması gerekir�

Şayet tapusu iptal edilen taşınmaz arsa niteliğinde olduğu belirlendiği 
takdirde de değerinin, tapu iptal kararının kesinleştiği gününden önceki özel 
amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması zorunludur� Bu itibarla, emsal 
satışların değerlendirme tarihindeki karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygu-
lanması suretiyle tespiti, bundan sonra emsal ile dava konusu taşınmazın eksik 
ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları açıklanmak suretiyle değer biçilmesi 
gereklidir� Bu durumda taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve 
yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için 
olanak tanınması, gerekli görülürse resen emsal getirtme yoluna gidilmesi ve 
bu emsallere göre değer biçilmesi gerekmektedir�[28]

Uygulamada göz ardı edilen nokta şudur ki, taşınmazına idarece el atılan 
kişilere ödenen tazminatın kişilerin uğradığı zararı telafi edebilmesi için taşın-
mazın gerçek karşılığı olması ve ayrıca ödenen bedelin tespitiyle ödenmesi 
arasında geçen dönemde gözlemlenen enflasyona nispetle hissedilir derecede 
değer kaybetmemiş olması gerekir�

SONUÇ

Devlet ve kamu tüzel kişileri eliyle yaşanan mülkiyet hakkı ihlalleri değişik 
görünümler göstermekle birlikte özel mülkiyet hakkı aleyhine hep aynı sonucu 
doğurmaktadır� Uluslararası sözleşmeler ve Anayasa ile güvence altına alınan 
özel mülkiyetin, kamu yararı amacıyla sınırlandırılmasında makul denge-
nin sağlanması bireyin devlet karşısında kendini zayıf hissetmemesine neden 
olacağı gibi demokratik hukuk devletinin de tesis edilmesinde hayati bir rol 
oynayacaktır� Milli servet olarak kabul edilen orman alanlarının korunması 
için yapılacak müdahaleler de dâhil olmak üzere özel mülkiyet hakkına saygı 
prensibi göz ardı edilmemelidir�

[28] Yargıtay 20� Hukuk Dairesi, ESAS NO : 2012/7876 KARAR NO : 2012/14598 sayılı 
kararı�
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GİRİŞ

Devletin organları eliyle yürüttüğü tüm eylem ve işlemlerinin hukuk 
kurallarına uygun olması gerekliliğini ifade eden hukuk devleti ilkesi, 1982 
Anayasasının 2� maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmıştır� 
Kişilerin temel hak ve özgürlükleri yargı denetimi altında hukuk devletinin 
güvencesine alınmış, devletin temel amaç ve görevleri arasında gösterilmiştir� 
Hukuk devleti ilkesinin teminatı olan yargı organları da aynı ilke gereğince, 
başta Anayasa olmak üzere hukuk kurallarına uygun işlemler yapmalı, temel 
hak ve özgürlükleri kısıtlanan veya engellenen kişilerin haklarını koruma-
lıdır� Bazı ülkeler, temel hak ve özgürlüklere ilişkin ihlallerin olağan kanun 
yollarına başvurulmasına rağmen giderilmemiş, ya da bu ihlallerin bizzat 
yargı organlarının kararları sonucu oluşmuş olmasına münhasıran, adaleti 
gerçekleştirebilmek için anayasa şikayeti yasa yolunu kabul etmiştir� Anayasa 
şikayeti yolu Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından sonuçlandırılan, idari 
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ve yargısal kararlarla temel hakların ihlal edilmiş olmasına karşı düzenlenmiş 
bir yoldur� Bu yasa yolunu ifade etmek için genellikle “anayasa şikayeti” veya 
“bireysel başvuru yolu” terimlerinin kullanıldığı görülmektedir�[1]

1982 Anayasasında 12�09�2010 tarihinde yapılan değişiklikle,[2] 23�09�2012 
tarihinden sonra kesinleşen yargı kararlarına karşı, “bireysel başvuru” adıyla 
yeni bir başvuru yolu kabul edilmiş, AYM, insan haklarını etkin şekilde koru-
makla sorumlu kılınmıştır� Bu doğrultuda herkes, Anayasada güvence altına 
alınmış temel hak ve özgürlüklerden, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) 
kapsamındaki haklardan herhangi birisinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği 
iddiasıyla AYM’ye başvurabilecektir� Anayasal koruma altına alınmış hakkın 
kamu gücüne dayalı olarak gerçekleştirilen işlem veya eylem nedeniyle ihlal 
edilmesi halinde anılan hakkın ancak İHAS’ta da düzenlenmesi halinde Yüksek 
Mahkemece incelenebilmesi eleştiri konusu yapılmaktadır� Devletin, insan 
onurunu koruma yükümlülüğünün bir ifadesi olan bireysel başvurunun en 
köklü ve en önemli işlevi, temel hak ve özgürlüklerin etkili bir biçimde hayata 
geçirilmesini sağlamaktır�[3] Temel hak ve özgürlüklerin korunması için yasal 
düzenlemeler yapmanın yanı sıra, devletin bu düzenlemeleri etkin şekilde 
uygulanmasını sağlamak ve denetlemek görevleri de vardır� Anayasada kabul 
edilen bireysel başvuru hakkı ile, devletin kişilerin temel hak ve özgürlüklerini 
etkin bir şekilde koruyup korumadığı denetlenmektedir�

Bireylerin anayasal haklarının kamu otoritelerinin ihlallerine karşı korumasını 
sağlayan “bireysel başvuru hakkı” Almanya, Avusturya, İsviçre, İspanya, Bel-
çika, Macaristan, Portekiz, Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi birçok 
ülkede de anayasa yargısı kapsamında bir yasa yolu olarak kabul görmüştür�[4]  

İHAS çerçevesinde de korunan anayasal hakkının “bir kamu gücü tarafından 
ihlal edildiği iddiasını” ileri süren ve tüm olağan iç hukuk yollarına tüketen kişi-
ler, devlet organları tarafından yapılan işlem ve eylemlere karşı bireysel başvuru 

[1] TÖGEL, Akif, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Yolunun Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi’ne Yapılan Başvurulara Etkisi”, Akademik Teklif Hukuk ve İdari Bilimler 
Dergisi, Sayı: 1, Yıl: 1, Cilt: 1, 2013, s� 60� 

[2] 23 Eylül 2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi Gazete
[3] KAYA, Köroğlu, “Yakalama ve Gözaltı Sırasında Oluşan Hak İhlallerine Karşı Anayasa 

Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Hakkı”, Akademik Teklif Hukuk ve İdari Bilimler Dergisi, 
Sayı: 1, Yıl: 1, Cilt: 1, 2013, s� 139�

[4] ATALAN, Mustafa (2015), “Türk Hukukunda Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru 
Hakkı”, Yargıtay Dergisi, Cilt: 41, Sayı: 1-2, 2015, s� 111; GÖZLER, Kemal (2014), 
Anayasa Hukukunun Genel Esasları, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2014, s� 461; TÖGEL, 
s� 70; TUNÇ, Hasan - BİLİR, Faruk - YAVUZ, Bülent (2015), Türk Anayasa Hukuku, 
Adalet Yayınevi, Ankara, 2015, s� 415�   
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hakkını kullanabilirler� Ancak başvuruya konu olabilecek işlemler, emredici ve 
bağlayıcı kamu gücü işlemleri olmak zorundadır� Bağlayıcı olmayan işlemler, 
genel direktifler, teklif ve tavsiyeler, kamu idarelerinin kişilerde eşit hukuki sta-
tülerle giriştiği özel hukuk işlemleri hakkında bireysel başvuru yapılamaz� Yine 
Anayasanın yargı denetimi dışında bıraktığı işlemler, AYM kararları, yasama 
işlemleri ve düzenleyici idari işlemler bireysel başvuruya konu olamazlar�[5]

Mahkemece yapılacak inceleme, başvuruya konu yapılan kamu gücü işle-
miyle bir temel hakkın ihlal edilip edilmediği ve eğer bir ihlalin varlığından 
söz edilebiliyorsa, bunun nasıl ortadan kaldırılmasının tespitiyle sınırlıdır� 
AYM’de, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz; 
Mahkemenin yetkisi hak ve özgürlüklerin ihlaline ilişkin hukuki değerlendirme 
yapmakla sınırlıdır� Bu nedenle ihlal kararı verildiği hallerde dahi eylemin 
sübutu, suçun nitelendirmesi gibi hususlarda doğrudan bir inceleme yapılma-
malıdır� Çünkü bireysel başvuru, idari veya yargısal karar kesinleştikten sonra 
başvurucuya tanınan ikincil bir haktır� Aksine bir düşünce, AYM’nin diğer 
yüksek mahkemelerin üzerinde bir temyiz mahkemesi olduğunun kabulü 
anlamına gelir� Mahkeme yaşam hakkının kamu gücü tarafından ihlal edildiği 
kanaatine varırsa ihlal kararı verecek, tespit edilen ihlal bir yargı kararından 
kaynaklanmışsa yeniden soruşturma veya yargılama yapılması için dosyayı ilgili 
savcılığa veya mahkemeye gönderecek, ancak dosyayı gönderdiği savcılık veya 
mahkemeye nasıl bir karar vermesi gerektiğinin yolunu çizmeyecektir� Ancak 
AYM soruşturma ve yargılama makamlarının yerine geçecek şekilde, başvuru 
konusu yapılan olaylardaki delillerin değerlendirmesini yapmasının söz konusu 
olmadığını kabul etmekle birlikte, bazı kararlarında ilk derece yetkili mercilerin 
değerlendirmelerine tamamen bağlı kalmak zorunda olmadığını, kesin ikna 
edici bulgulara dayanarak farklı bir değerlendirmede bulunabileceğini kabul 
etmektedir�[6]

İHAS ve Anayasada, adil yargılanma hakkı, örgütlenme ve toplantı özgür-
lüğü, mülkiyet hakkı, kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı, özel yaşama saygı hakkı, 
düşünce ve vicdan özgürlüğü, yaşam hakkı, evlenme ve aile kurma hakkı, etkili 
başvuru hakkı, konut ve haberleşme özgürlüğü, eğitim hakkı,serbest seçim 
hakkı gibi temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmıştır� Üzerinde tasarrufa 
imkan tanınmayan, ulusal ve uluslararası metinlerde düzenlenen, vazgeçilmez 
temel haklardan en önemlisi olan yaşam hakkı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
ve İHAS gibi birçok belgede evrensel boyutta korunmuş, 1982 Anayasasının 

[5] TUNÇ, Hasan, “Türk Hukukunda Tutuklama Kararlarına Karşı Bireysel Başvuru Hakkı”, 
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XVII, Sayı: 1-2, 2013, s� 1647�

[6] Anayasa Mahkemesinin, 16/07/2014 tarihli, 2013/6319 sayılı kararı�
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17� maddesinin birinci fıkrasında “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” denilerek anayasal güvence altına alın-
mıştır� Ancak bu belgelerde, mutlak hak olarak düzenlenmeyen yaşam hakkına 
bir dizi istisna getirilerek sınırlama da yapılmıştır� 

1. YAŞAM HAKKI

1.1. Genel Olarak

Yaşam hakkı vazgeçilmez bir hak olarak, neredeyse tüm hakların özünü 
oluşturur� Diğer hak ve özgürlüklerin kullanılması ve değer kazanabilmesi, bu 
hakkın gerçekleştirilmesine bağlıdır�[7] İHAS ve Anayasada tanımlanmayan bu 
hakkın anlamı, öğreti tarafından içtihatlar ışığında şekillendirilmiştir� Devlet 
de toplum da kişiye dokunamaz; insan, insan olduğu için bu hakkını kullanır� 
Yaşam hakkı konusunda din, dil, renk ve cins ayrımı yapılamaz; her şahsın 
yaşam hakkı vardır�[8]  

1.2. Yaşam Hakkının Kapsamı

Anayasada doğrudan koruma altına alınan yaşam hakkının ne zaman başla-
dığı ve sona erdiği hususları önem arz etmektedir� Bu bağlamda, ana rahmindeki 
çocuk anlamına da gelen ceninin yaşam hakkının olup olmadığı tartışmalıdır� 
Cenin, anneden bağımsız olarak yaşama imkanına sahip olmayan, anneye 
bağımlı, gelecekte yaşama ümidi bulunan bir varlıktır, yaşamın başlangıcıdır�[9] 
Başka bir ifadeyle döllenmeden doğuma kadar geçen sürede ana rahminde bulu-
nan varlıktır�[10] 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 82/1-f maddesinde, 
gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten gerçekleştirilen öldürme eylemi, suçun 
nitelikli hali olarak kabul edilerek korunmuş, ceza kanunu kapsamında ceni-
nin yaşam hakkı annenin yaşam hakkı ile birlikte değerlendirilmiştir� Yargıtay 
uygulaması da aynı doğrultuda olup, Birinci Ceza Dairesi, otuzdört haftalık 
gebe olan kadına karşı gerçekleştirilen öldürmeye teşebbüs eyleminde, sanığın, 
mağdur anneye karşı bıçakla gerçekleştirdiği eylem nedeniyle, gebe olan kadını 
öldürme suçuna teşebbüsten cezalandırılması ile yetinilmesi, olay sırasında 

[7] CENTEL, Nur - ZAFER, Hamide - ÇAKMUT, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt: 
I, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2011, s� 26�

[8] FENDOĞLU, Hasan Tahsin (2012), Anayasal Derinlik, Yetkin Yayınları, Ankara, 2012, 
s� 550� 

[9] YAVUZ, Ahmet, “Mukayeseli Hukukta Yaşama Hakkı”, Adalet Dergisi, Sayı:48, 2014, 
s� 86� 

[10] HAKERİ, Hakan, Tıp Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015, s� 467�
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anne karnında bulunan ve yaralanmasına rağmen erken doğum yaptırılıp sağ 
olarak doğan mağdura karşı gerçekleşen eylem nedeniyle ise beraatine karar 
verilmesi gerektiğini belirtmiş, “insan sıfatının, çocuğun sağ olarak tamamıyla 
doğduğu anda kazanılabileceği, cenin henüz doğmamış olduğundan, kişi olarak 
vasıflandırmanın söz konusu olamayacağı, anneye karşı işlenen öldürmeye teşebbüs 
eyleminde ceninin de ölmesi ya da yaralanması halinde, sanığın cenine karşı öldürme 
ve yaralama suçlarından ayrıca sorumlu tutulamayacağı”nı vurgulamıştır�[11] Bu 
çerçevede yaşam hakkına yönelik koruma, doğumla birlikte başlamakta ve 
ölümle sona ermektedir�

“Döl yatağının içini kazıyıp cenini alma işi”[12] olarak tanımlanan kürtaj 
ise, 5237 sayılı TCK’da belli yasal şartlar içerisinde suç olarak düzenlenmiştir� 
Kanunun 99/2� maddesine göre, tıbbi zorunluluk bulunmadığı durumlarda 
rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu 
düşürten kişi ve çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadının cezalandırı-
lacakları belirtilerek, henüz yaşam hakkı kazanmamış olan cenin yasal koruma 
altına alınmıştır� TCK anlamında çocuk düşürtme, hangi yöntemle olursa olsun, 
çocuğu taşıyan kadın dışında bir başka kişi tarafından gerçekleştirilen, gebelik 
sırasında, yani doğumdan önce gebeliği sona erdirme amacıyla cenine yönelik her 
türlü müdahaledir�[13] Ceninin yasal olarak korunması, yaşam hakkı kapsamında 
bir güvenceye sahip olduğu anlamına gelmez� Kürtaj konusunda kural olarak 
devletlerin bu konuda bir düzenleme yapma hakkına sahip olduğu düşünce-
sinde olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Fransa ve Almanya’daki 
yasal düzenlemeler açısından yaşam hakkına yönelik bir ihlal görmemiştir�[14]           

AYM tarafından, yaşam hakkına ilişkin korunan değere bakılarak, kişileri 
doğal olmayan yollardan ölüme götüren eylemler dikkate alınarak olaylar 
incelenmekte, bu bağlamda yaşam hakkına yönelen fiil sonucunda kişi ölmese 
dahi, yaşam hakkı ile ilgili anayasal korumanın varlığını sürdürdüğü kabul 
edilmektedir� Fakat burada, mağdurun vücut bütünlüğüne yaralama kastıyla 
vuku bulan eylemler ile öldürme kastıyla yaşam hakkına yönelik hareketler 
karıştırılmamalıdır� Kişilere karşı gerçekleşen eylem, ölüm sonucunu doğuracak 
etkinlikte gerçekleşmiş ise inceleme yaşam hakkı kapsamında, aksi takdirde 

[11] Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin, 14�04�2014 tarihli, 2014/4825-2412 sayılı kararı�
[12] Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011, s� 1563�
[13] HAKERİ, 2015, s� 466�
[14] HAKERİ, 2015, s� 466; TEZCAN, Durmuş - ERDEM, M� Ruhan - SANCAKTAR, 

Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, TC� Adalet Bakanlığı Yayınları, 
Ankara, 2004, s� 108�
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vücut bütünlüğünün ihlali yönünden incelenmektedir�[15] AİHM de Maka-
ratzis/Yunanistan davasında, devlet görevlerinin orantısız güç kullanarak ağır 
yaraladığı Yunan vatandaşı “Cristos Makaratzis”in başvurusunu yaşam hakkı 
yönünden kabul edilebilir bulmuştur�

İHAS’ın 2� maddesi, Anayasamızın ise 17� maddesi, yaşam hakkı bakımından 
bir güvence içermekte; buna karşılık “ölme hakkı”nı garanti etmemektedir�[16] 
Bu bağlamda, öğretide ötanazi olarak adlandırılan hakkın irdelenmesi gerek-
mektedir� Hakeri’ye göre; ölümün kaçınılmaz olduğu ve tıp biliminin verilerine 
göre iyileştirilme olanağı olmayan veya dayanılmaz acılar içinde olan kişinin 
tıbbi yollarla öldürülmesi veya tıbbi yardımın kesilerek ölüme terk edilmesi[17] 
olarak tanımlanan bu durum, 5237 sayılı Kanunda düzenlenmemiş, yaşam 
üzerinde tasarruf yetkisini başkasına devretme hakkı kişiye verilmemiştir� 
Ülkemizde 1982 Anayasasında ve Ceza Kanunlarında bu konuda düzenleme 
bulunmadığından, ötanazi sonucu ölüme neden olan kişilerin hukuki durumları 
genel hükümlere göre değerlendirilmelidir� Tıbbi Deontoloji Nizamnamesinin 
14� maddesinde “hastanın hayatını kurtarmak ve sıhhatini korumak mümkün 
olmadığı takdirde dahi hekim ıstırabını azaltmaya veya dindirmeye çalışmakla 
mükelleftir” şeklinde düzenlenen ötenazi, Hasta Hakları Yönetmeliğinin 13/2� 
maddesinde de “Tıbbi gereklerden bahisle her ne suretle olursa olsun hayat hakkında 
vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi kimsenin hayatına 
son verilemez.” biçiminde  kaleme alınmış ve hukukumuzda yasaklanmıştır� Bu 
düzenlemeler de dikkate alınarak, ötanazi yapanların ceza hukuku anlamında 
fail olarak sorumlu tutulmaları gerekmektedir� 

Ötanazi ile ilgili AYM’de bugüne kadar incelenen bir olay bulunmamakla 
birlikte, konu AİHM’nin 26/04/2002 tarihli kararında değerlendirilmiştir� 
Birleşik Krallık vatandaşı olan Dianne Pretty, iyileşmesi imkansız bir hastalığa 
yakalandığı için ölmek üzere olan bir hastadır� Boynundan itibaren felç olması 
nedeniyle ölümü seçmek istemesine karşın, başkasından yardım almaksızın bu 
eylemi gerçekleştirmesi mümkün değildir� Pretty’in vatandaşı olduğu ülkenin 
yerel kanunlarına göre, intihar suç sayılmazken, başka birinin intihar etmesine 
yardımcı olmak suç sayılmıştır� Bayan Pretty, kocasının kendi intiharına yardım 
etmesini istemiş, ancak savcılık, kocasının kovuşturulmaması yönündeki talebi 

[15] Anayasa Mahkemesi 26/06/2014 tarihli, 2013/2030 sayılı kararında; roketatar mermisinin 
patlaması neticesinde yaralı olarak kurtulan başvurucunun talebini, roketatar mermisinin 
öldürücü niteliğini ve başvurucunun hayati tehlike geçirmesini dikkate alarak yaşam hakkı 
çerçevesinde incelemiştir�     

[16] TANRIKULU, M� Sezgin, “İHAM Kararlarında ve Türk Hukukunda Yaşam Hakkı”, 
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 66, 2006, s� 56�         

[17] HAKERİ, 2015, s� 417�
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reddetmiştir� Bu konuda kendi ülkesinin iç hukuk yollarını tüketen Pretty, 
AİHM’ye başvurarak İHAS’ın ikinci maddesindeki yaşam hakkının ölme hak-
kını da kapsadığını ileri sürerek, devletin iç hukukunda bu konuda değişikliğe 
gitmesini ve kocasının intiharına yardım etmesi sebebiyle cezalandırılmaması 
gerektiğini iddia etmiştir� AİHM bu başvuruyu reddetmiş, ötanazinin yasal 
olmadığı sonucuna varmıştır� Mahkeme kararında, Sözleşmenin 2� maddesinin 
devletlere sadece kasten veya hukuka aykırı öldürmelerden kaçınma değil, ayrıca 
kendi egemenlik yetkisi içinde bulunanların yaşamlarını koruyucu tedbirleri 
alma yükümlülüğünü de verdiğini vurgulamıştır�[18] Ötanazi yaşam hakkının 
ihlalini doğuran ve İHAS ile Anayasadaki istisnalar kapsamına girmeyen bir 
durumdur� 

1.3. Yaşam Hakkının İstisnaları 

İHAS ve Anayasada, yaşam hakkının istisnaları sınırlı olarak sayılmıştır� 
Devletin kişilerin yaşam haklarına karşı sorumluluğu değerlendirilirken mevcut 
istisnalar da göz önüne alınacağından, hangi eylemlerin bu kapsamda sayılması 
gerektiği büyük önem taşımaktadır�  

 Sözleşmenin 2� maddesinin son bendine göre; öldürme, her kişinin yasal 
olmayan şiddete karşı korunmasını sağlamak için, yasalara uygun biçimde bir 
tutuklama yapmak ya da yasalara uygun olarak tutuklu bulunan bir kişinin 
kaçmasını önlemek için, ayaklanma ya da isyanı kanuna uygun olarak bastırmak 
için zorunlu durumlarda yapıldığında, bu maddeye aykırı yapılan bir eylem 
olarak değerlendirilmemelidir� Anayasanın 17� maddesinin son fıkrasına göre 
ise; “meşru müdafaa hali, yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi, 
bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın 
bastırılması, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde yetkili merciin verdiği emirlerin 
uygulanması sırasında silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durum-
larda meydana gelen öldürme fiilleri, birinci fıkra hükmü dışındadır.” denilerek 
bu hakka getirilen istisnalara yer verilmiştir� 

İHAS ve Anayasanın 15� maddelerinde temel hak ve hürriyetlerin savaş 
gibi olağanüstü hallerde askıya alınabileceği uyumlu olarak düzenlenmiş, bu 
dönemlerde de yaşam hakkının kısıtlanabileceği kabul edilmiştir� Anılan istis-
nalar yaşam hakkına getirilmiş birer “açık çek” değildir� Yaşam hakkına son 

[18] YAVUZ, s� 111�
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veren veya yaşamı tehlikeye atan fiiller sıkı bir denetimden geçirilmeli, istisnalar 
mümkün olduğu kadar dar yorumlanmaya çalışılmalıdır�[19] 

1.3.1. Meşru Savunma Hali

İHAS ve Anayasanın uyumlu olarak benimsedikleri ilk istisna “meşru 
savunma” halidir� İHAS’ın 2/2� maddesinde “yasal olmayan şiddete karşı korunma” 
olarak tanımlanan meşru savunma hali, 01�06�2005 tarihinde yürürlüğe giren 
5237 sayılı TCK’nın 25/1� maddesinde yasal koruma altına alınmıştır�[20] Meşru 
savunma bir kimsenin kendisini veya başkasını hedef alan tecavüz, saldırı 
karşısında, savunma yapmak amacına matuf olarak ve bu saldırıyı defedecek 
ölçüde kuvvet kullanmasını ifade eder�[21] Bir saldırıya maruz kalan kişi, tabiatı 
gereğince, söz konusu saldırıyı uzaklaştırmak amacıyla bir tepkide bulunur� 
Hukuk düzeni böyle bir tepkiyi mazur değil, meşru, yani haklı görmektedir�[22] 
Buna göre, haksız bir saldırıya karşı insanın kendini savunması, eğer savunmada 
zorunluluk varsa, saldırganı öldürme hakkını da vermektedir�[23]   

Yaşam hakkının istisnası olarak meşru savunmanın tanımlanabilmesi için, 
öncelikle İHAS’ta belirtilen “yasal olmayan şiddet”in kapsamının belirlenmesi 
gerekmektedir� Savunma halinde bulunan kişinin, yaşam hakkına, vücut bütün-
lüğüne veya cinsel dokunulmazlığına yönelen bir saldırının, -meşru savunmanın 
diğer unsurlarının da gerçekleşmesi durumunda- kapsam dahilinde bulunduğu 
öğretide ve yargısal kararlarda tartışmasız kabul edilmektedir� Mala karşı meşru 
savunmanın yaşam hakkının istisnası olup olmayacağı ise tartışmalıdır� Kişi 
tarafından koruma altında bulunan mal, 5237 sayılı Kanunun 25/1� madde-
sinde korunan “hak” kavramı içerisindedir� Mala karşı meşru savunma halinde 
saldırganın yaşam hakkı ihlal edilirse, Anayasada sayılan istisnalar kapsamında, 
başka bir deyişle “yasal olmayan şiddet” kapsamında değerlendirilebilecek midir? 
Yargıtay somut olayın özelliklerine göre “zorunlu” ve “ölçülü” olmak koşuluyla, 

[19] KARAN, Ulaş, “Yaşam Hakkı” Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Kapsamında Bir 
İnceleme içinde, Editör: İNCEOĞLU, Sibel, Ankara, 2013, s� 115�

[20] 12 Ekim 2004 tarih ve 25611 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5237 sayılı TCK’nın 25/1� 
maddesi’ne göre; “gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, 
gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hâl ve koşullara göre 
saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza 
verilmez�”

[21] ÖZGENÇ, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014, 
s� 334�  

[22] KOCA, Mahmut ve ÜZÜLMEZ, İlhan, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2014, s� 260�

[23] YAVUZ, s� 103�
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mala karşı meşru savunmayı, hukuka uygunluk nedeni olarak kabul etmesine 
rağmen,[24] öğretide mal için meşru savunmanın İHAS’a ve Anayasamıza aykı-
rılık teşkil edeceğine ilişkin görüşler de vardır�[25] Hakeri’ye göre orantılılık 
ilkesi gözönünde bulundurulduğunda, malın savunması amacıyla bir kimsenin 
öldürülmesi, açık bir şekilde orantısız olacağından, meşru savunmada sınırın 
aşılması söz konusu olacaktır�[26]

1.3.2. Yakalama ve Tutuklama Kararlarının Yerine Getirilmesi, Hükümlü 
veya Tutukluların Kaçmasının Önlenmesi, Bir Ayaklanma veya 
İsyanın Bastırılması Halleri   

Yaşam hakkına yönelik olarak benimsenen ikinci istisna, yakalama ve tutuk-
lama kararlarının yasalara uygun biçimde yerine getirilmesi, hükümlü ve tutuk-
luların kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın bastırılması hallerinde 
silah kullanılmasına kanunun cevaz verdiği zorunlu durumlarda meydana gelen 
öldürme eylemleri bakımından kabul edilebilir� Buna göre; yasaya uygun ola-
rak hükümlü veya tutuklu bulunan birinin kaçmasının önlenmesi için, olayın 
özel koşullarına göre, kuvvete başvurma “mutlak zorunluluk” haline gelmiş 
ve kuvvete başvurmanın sonucu olarak tutuklanmak istenen veya kaçmaya 
kalkışan kişi ölmüşse, bu durum yaşam hakkının ihlali olarak sayılmayacak, 
hukuka aykırı bir davranış olarak kabul edilmeyecektir�[27] Gözaltında bulunan 
kişiler de yasal mevzuata göre hükümlü ve tutuklular gibi devletin gözetimi 
altında bulunduklarından, aynı istisna kapsamında değerlendirilmelidir� 5237 
sayılı TCK’nın 24/1� maddesinde “kanunun hükmünü yerine getiren kimseye 

[24] Yargıtay Birinci Ceza Dairesinin 16/07/2008 tarihli 6814-6009 sayılı kararına göre 
“Oluşa ve dosya kapsamı delillere göre; sanık M…�’in karayolu üzerindeki büfesinden  
daha önceden de hırsızlık olaylarının olduğu,  sanığın, ailesiyle birlikte büfeye yakın bir 
mesafede bir barakada yaşadığı, olay gecesi saat 02�00 sıralarında büfeden gelen seslere 
uyanan  sanığın, pencereden baktığında, büfesinin  önünde bir şahsı gördüğü,  maktülün 
sanığın büfesinin kapısını levye ile kırıp, buradan  aldığı  para ve malları dışarı çıkartarak 
kaçmaya  çalıştığı sırada sanığın, karanlık ortamda, sanığı görmeden, büfe yönüne doğru 
rastgele  ruhsatsız  tabanca  ile dört el ateş  ettiği, büfe ile baraka arasında  bulunan 
söğüt ağacında yerden 2�28 m� ve 2�60 m yükseklikte iki adet isabet  yerleri bulunduğu, 
maktulün de büfenin duvarının dibinde başından bir kurşun ile vurularak öldüğü, yanında 
dükkandan çıkardığı malların ve kapıyı zorlayarak açmada kullandığı levyenin bulunduğu 
anlaşılmakla; sanığın, dükkanından kapı kırmak suretiyle hırsızladığı  malları götürmek 
üzere olan maktülün haksız saldırısını defetmek zorunluluğu altında ve yasal savunma 
şartları içinde, hareket ettiğinin kabulü gerekir�  

[25] OTACI, Cengiz, “Hukuka Uygunluk Nedeni Olarak Zilyetliğin Korunması”, Türkiye 
Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 3,Sayı: 10, 2012, s� 556; TEZCAN vd� s� 115� 

[26] HAKERİ, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara, 2014, s� 323�
[27] YAVUZ, s� 105�
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ceza verilmez.” şeklinde düzenleme yapılmıştır� Ancak burada öncelikle, kamu 
görevlisinin silah kullanma yetkisinin hangi hallerde kabul edilmesi gerektiği 
hususunun incelenmesi gerekir�

Mevzuatımızda, kamu personelinin silah kullanma yetkisi 2559 sayılı Polis 
Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 16, 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve 
Yetkileri Kanunu’nun 11, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 22, 
3497 sayılı Kara Sınırlarının Korunması ve Güvenliği Hakkında Kanun’un 2, 
2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nun 5, 2935 sayılı Olağanüstü 
Hal Kanunu’nun 23, 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu’nun 4, 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu’nun 20, 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 77, 442 sayılı Köy 
Kanunu’nun 77, 4081 sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanunu’nun 33, 1481 sayılı 
Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanun’un 1, 1721 sayılı 
Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanun’un 8� maddelerinde 
düzenlenmiştir� Anılan kanunlarda belirlenen şartlar altında silah kullanan 
kamu görevlilerinin eylemleri meşru olacaktır� Kolluğun silah kullanması 
başvuracağı en son çaredir� Mevzuatımızda kolluğun, silah kullanmadan önce 
kişiyi rızasıyla teslim olmaya çağıracağı, aksi halde ateş edeceğine dair uyarıda 
bulunması gerekliliğini hatırlatan hükümler vardır�[28] Silah kullanma yetkisi ile 
ilgili yasalarımızda farklı düzenlemelere yer verilmesi, somut olaylar bakımından 
ayrı ayrı değerlendirme yapılmasını zorunlu kılmaktadır�

Yakalama ve tutuklama kararlarının yasalara uygun biçimde yerine getirilmesi, 
hükümlü ve tutukluların kaçmasının önlenmesi, bir ayaklanma veya isyanın 
bastırılması hallerinde, görevli kamu personelinin TCK’nın 24/1� maddesin-
den yararlanabilmesi için, kanun sınırları dışına çıkmadan, ölçülü bir şekilde 
kanunun kendisine verdiği yetkiyi kullanması gerekir� Burada kural, kişinin 
öldürülmeden yakalanması veya kaçmasının önlenmesidir� Ancak ve sadece, 
başka çare kalmadığı zorunlu hallerde silah kullanma yetkisinin kullanılabileceği 
kabul edilmelidir� Kamu görevlisinin silah kullanma yetkisi AYM ve AİHM 
kararlarında da çok dar yorumlanmaktadır�

AYM, ölçülülük ilkesini, “elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” olmak üzere 
üç alt ilkeden oluştuğunu kabul etmektedir� Buna göre, “elverişlilik”, öngörü-
len müdahalenin, ulaşılmak istenen amacı gerçekleştirmeye elverişli olmasını, 
“gereklilik”, ulaşılmak istenen amaç bakımından müdahalenin zorunlu olmasını, 
yani aynı amaca daha hafif bir müdahale ile ulaşılmasının mümkün olmamasını, 
“orantılılık” ise bireyin hakkına yapılan müdahale ile ulaşılmak istenen amaç 
arasında makul bir dengenin gözetilmesi gerekliliğini ifade etmektedir� Kamu 

[28] OTACI, Cengiz, Genel Hükümlerle Bağlantılı Olarak Kasten İnsan Öldürme Suçları, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2009, s� 76�
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görevlilerinin güç kullanımına ilişkin eylemlerinin bu konuda değerlendirmesi 
yapılırken, sadece fiilen gücü kullanan görevlilerin eylemlerinin değil, söz konusu 
eylemlerin planlanması ve kontrolü dahil olayın bütün aşamalarının dikkate 
alınması gerekmektedir�[29]

1.3.3.Sıkıyönetim ve Olağanüstü Hal Dönemlerinde Yetkili Merciin 
Verdiği Emirlerin Uygulanması Hali

İHAS ve Anayasada yaşam hakkına ve istisnalarına ilişkin düzenlemeler 
büyük ölçüde birbirleriyle uyumludur� İstisnalar arasında Anayasada açıkça 
sayılan sıkıyönetim durumunun ve olağanüstü halin İHAS’ta belirtilmemesi 
bir farklılık olarak değerlendirilebilirse de, AYM’nin önüne bu dönemlerde 
gerçekleşen eylemler geldiğinde, Mahkeme tarafından özellikle AİHM karar-
ları ve İHAS’ın 15� maddesi de yorumlanarak hakkaniyete uygun bir sonuca 
varılabileceği düşünülmektedir� 

İHAS’ın “olağanüstü hallerde askıya alma” başlığıyla düzenlediği 15/1� 
maddesine göre; “savaş ya da ulusun varlığını tehdit eden başkaca genel bir tehlike 
olunca, ancak durumun gerektirdiği ölçüde ve devletler hukukundan doğan öbür 
yükümlülüklerle çelişki yaratmamak koşuluyla, iş bu sözleşmede öngörülen, yüküm-
lülüklere aykırı önlemler alabilir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır�  Anayasa’nın 
15/1� maddesi de “savaş, seferberlik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde, mil-
letlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, durumun 
gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya tamamen 
durdurulabilir veya bunlar için Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler 
alınabilir.” biçiminde İHAS’ın 15� maddesi ile uyumlu olarak düzenlenmiş, 
yaşam hakkının yazılı koşullar altında kısıtlanabileceği kabul edilmiştir�   

2. DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

Yaşam hakkı bakımından devletin, pozitif ve negatif olmak üzere iki tür 
yükümlülüğü bulunmaktadır� Bu yükümlülükleri yerine getirmesi bakımından 
devletin öncelikle Anayasaya uygun, uygulanabilir kanunlar çıkarması, kamu 
organlarının ise Anayasaya ve kanunlara bağlı kalarak etkili bir soruşturma 
yapması ve soruşturma sonucunda dava açılmış ise adil bir kovuşturma yürüt-
mesi gerekmektedir� Dolayısıyla, etkili soruşturma yapma hususu da, devletin 
yükümlülükleri içerisinde değerlendirilmelidir�      

[29] Anayasa Mahkemesinin, 19/12/2013 tarihli 2013/817 sayılı ve 16/07/2014 tarihli, 
2013/6319 sayılı kararları
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2.1. Devletin Negatif Yükümlülüğü

Devlete bağlı organlarda çalışan kamu görevlileri tarafından, İHAS ve 
Anayasada belirtilen istisnalar dışında kişilerin yaşamına son verilmemelidir� 
AYM kararlarında “Devletin, yetki alanında bulunan hiçbir bireyin yaşamına 
kasıtlı ve hukuka aykırı olarak son vermeme yükümlülüğü” olarak tanımlanan 
negatif yükümlülük halinde, kişinin kasıtlı veya taksirli eylem sonucu ölmesi 
arasında fark yoktur� Hükümlü ve tutuklu veya gözaltında olan şahısların 
ölmesi, kamu görevlilerinin kasten, taksirle, orantısız güç kullanarak veya meşru 
savunma sınırlarını aşarak şahısları öldürmesi, devletin aktif sorumluluğu olarak 
değerlendirilen bu yükümlülükler kapsamında değerlendirilebilir� Devlet önce 
öldürmeme yükümünü kendisi yerine getirmelidir� Başka bir ifadeyle yargısız 
infaz yapmamalıdır�[30]

Devletin negatif yükümlülüğü, AYM tarafından 2013/6319 başvuru sayılı 
olayda değerlendirilmiş, somut olayın özelliklerine göre kamu görevlilerinin 
silah kullanımı sonucu gerçekleşen ölümün yaşam hakkının esasının ihlalini 
doğurmadığına karar verilmiştir�[31] AYM’de henüz esastan incelenerek devletin 
negatif yükümlülüğünü ihlal ettiği sonucuna varılan bir başvuru bulunmamakla 
birlikte, AİHM’nin bu yönde kararları bulunmaktadır� Mahkeme, Mc Cann 
ve diğerleri/Birleşik Krallık davasında devletin orantısız güç kullanması sonucu 

[30] ÇİFTÇİOĞLU, Cengiz Topel, “Yaşama Hakkı”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 
103, 2012, s� 144�

[31] Mahkemece 16/07/2014 tarihinde incelenen başvuruya konu olayda; “başvurucu, 
oğlunun güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonda gereksiz bir şekilde silah kullanılması 
sonucu öldüğünü, olayla ilgili yürütülen adli soruşturmanın etkili olmadığını, bu nedenle 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirterek yaşam hakkının ve etkili başvuru 
hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür� İddia konusu olay özetle şöyledir: Başvurucunun 
oğlu Ç…� 33 yaşında bir şizofren hastasıdır� Olay tarihinde 155 polis imdat hattına, 
… sokakta şüpheli bir şahıs olduğu ihbarı yapılır� Bu ihbarda, “şüpheli bir şahsın bir, 
bir buçuk saattir …� apartmanının giriş kapısında beklediği yanında ve yerde bir çanta 
bulunduğu” söylenir� İhbarın hemen ardından olay yerine giden motosikletli bir polis 
ekibinin silahlı saldırıya uğradığı telsiz kayıtlarına yansır� Kısa bir süre sonra bu sefer ……� 
kavşağında ikinci bir saldırı olduğu bildirilir� Telsiz kayıtlarına göre her hangi bir “silahlı 
çatışmadan” bahsedilmez� Sadece şahsın “yaralı olarak” ele geçirildiğinden bahsedilir� Yaralı 
ele geçirildiği ifade edilen kişi başvurucunun oğlu Ç…�’dir� Başvurucunun oğlu polislerle 
girdiği silahlı çatışma sonucunda yaralanmış ve hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansta 
yaşamını yitirmiş, aynı olayda üç polis memuru da hayatını kaybetmiştir� Olay sonrası …� 
Cumhuriyet Başsavcılığı, resen soruşturma başlatmış, yürütülen soruşturma sonucunda 
olay hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, anılan karara yapılan 
itiraz, … 1� Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmiş, iç hukuk yollarını tüketen 
başvurucu tarafından vekili aracılığı ile süresi içinde Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru 
yapılmıştır� Mahkemece yapılan incelemede polislerin silah kullanımının, yakalama ve 
meşru müdafaa halinde kanunun cevaz verdiği “zorunlu bir durum”dan kaynaklandığı 
ve kullanılan silah gücünün “ölçüsüz” olmadığı kabul edilmiştir� 
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ölümü, Salman/Türkiye davasında gözaltında şiddet sonucu ölümü, Nachova 
ve diğerleri/Bulgaristan davasında ise devletin güç kullanımı sonucu ölümü, 
negatif yükümlülük çerçevesinde değerlendirerek yaşam hakkının ihlal edildi-
ğine ilişkin kararlar vermiştir�

2.2. Devletin Pozitif Yükümlülüğü

Kişilerin yaşam hakkını korumak için devletin koruyucu tedbirler alması, 
güçlü ve caydırıcı bir mevzuata sahip olması, bu mevzuatı etkili bir şekilde 
uygulayacak adli ve idari birimler kurması lazımdır� Pozitif yükümlülük olarak 
adlandırılan bu hallerde de, ölüme yönelik eylemin taksirli veya kasıtlı olup 
olmaması arasında fark bulunmamakta, kamusal olsun veya olmasın, kişilerin 
yaşam hakkının tehlikeye girebileceği her türlü faaliyet bakımından devletin 
sorumluluğu kabul edilmektedir�

Yüksek Mahkeme de, Anayasanın 17/1� maddesi kapsamında devletin pozitif 
sorumluluğunu gerektirebilecek ölüm olaylarında, elindeki tüm imkanları kul-
lanarak, bu konuda ihdas edilmiş yasal ve yönetsel çerçevenin yaşamı tehlikede 
olan kişileri korumak için gereği gibi uygulanmasını ve yaşam hakkına yönelik 
ihlallerin durdurulup cezalandırılmasını sağlayacak etkili idari ve yargısal ted-
birleri alma görevi bulunduğunu kabul etmekte, egemenlik alanında bulunan 
bireylerin yaşamını korumak için önleyici genel güvenlik tedbirleri alma görevini 
de yüklemektedir� [32]

Yaşamı aktif tehlike altında bulunan kişiler yönünden ise daha ciddi ted-
birler alınmalıdır� Bu bağlamda; devletin kolluk güçlerinden koruma isteyen 
kişilerin başvuruları ile ilgili sonuca etkili bir mevzuat oluşturulmalı, titizlikle 
incelenen başvurular mümkün olan en kısa sürede neticelenmeli ve koruma 
müessesesi etkinliğe kavuşturulmalıdır� Özellikle kadına karşı şiddetin yaygın 

[32] Anayasa Mahkemesinin 18/09/2014 tarihli 2013/6585 sayılı kararına göre; olay tarihinde 
onüç yaşında olan başvurucu S…� Türkiye-İran sınırında bulunan ���� Komutanlığına 300 
metre mesafedeki sınır güvenliğini temin amacıyla oluşturulan mayınlı bölge yakınında, 
onbir ve oniki yaşlarında olan iki arkadaşıyla birlikte hayvan otlattığı sırada koyun 
sürüsünün mayın levhası bulunan tel örgünün yukarısından aşağıya doğru inmesi üzerine 
arkadaşlarıyla birlikte koyunların peşinden giderek mayınlı araziye girmiş ve burada 
buldukları bir mayının patlaması sonucu sağ kolu dirsek kısmından kopacak şekilde 
vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştır� Başvuruya konu kazanın sivillerin girmesi 
yasak olan askeri bir alanda meydana gelmesi nedeniyle başvurucu S…� ve arkadaşlarının 
hayatlarını korumak adına söz konusu alana girişinin engellenmesi amacıyla gerekli güvenlik 
tedbirlerinin alınması devletin pozitif yükümlülükleri kapsamında değerlendirilmiş, mayın 
patlamasının meydana gelmemesi için alınması gerekli güvenlik tedbirlerinin somut olayda 
yeterli düzeyde bulunmadığı sonucuna varılarak, Anayasanın 17� maddesinde güvence 
altına alınan yaşam hakkının ihlal edildiğine karar verilmiştir�
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olduğu ülkemizde bu hususta gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gereklidir� 
Bazı özel durumlarda kişilerin kendi eylemlerine karşı yaşam haklarını koruma 
yükümlülüğü de bu kapsamdadır� İntihara meyilli olduğu şüphesi altındaki 
tutuklu veya hükümlünün yaşam hakkı ile, zorunlu askerlik vazifesini yapan 
kişilerin yaşam hakkı yönünden devletin aktif sorumluğunu kabul etmek 
gerekir� AYM de, 2013/841 başvuru numaralı kararında “askerlik yükümlülüğü 
kapsamında yürütülen bazı eylem ve etkinliklerin doğasında ve buna dahil insan 
unsuruna bağlı olarak ortaya çıkan risk seviyesine uygun şekilde yaşamı koruyucu 
yasal ve idari düzenlemelerin bulunması gerekmektedir. Bu yükümlülük aynı 
zamanda devletin, sade vatandaşları askere alma kararı vermesi nedeniyle söz 
konusu insan unsurundan da kaynaklanmaktadır. Zira devlet askerlik görevini 
zorunlu kılıyorsa, özellikle silah kullanımı konusunda büyük bir titizlik göstermeli 
ve psikolojik sorunları olan askerlerin tedavi edilmesini ve onlara yönelik tedbirle-
rin alınmasını sağlamalıdır. Oluşturulan yasal ve idari düzenlemelerde, askerlik 
yaşamının doğasında var olan tehlikelerle karşı karşıya bulunan askerlerin etkin 
bir şekilde korunmalarını sağlayan uygulamaya ilişkin tedbirlerin ve emir komuta 
zinciri içerisinde yer alan sorumlular tarafından işlenebilen kusur ve hataların tespit 
edilmesini sağlayacak usullerin öngörülmesi gerekmektedir” diyerek aynı doğrultuda 
tespitlerde bulunmuştur� Bu çerçevede yapılan başvurularda Yüksek Mahkeme, 
devlet tarafından, askere alınma sırasında kişilerin uygun denetimlerden geçi-
rilmesini, askerlik öncesinde ve sırasında gerekli denetim ile müdahalelerin 
duruma uygun koşulda yapılmasını bir ön koşul olarak aramaktadır� AİHM, 
devlet tarafından ölüm tehdidi altında olduğu bilinen Kaya’nın meçhul kişilerce 
öldürülmesi olayında, devletin gerekli önlemleri almadığından bahisle yaşam 
hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir�[33]

Devletin sağlık alanındaki faaliyetlerinden kaynaklanan ölüm olaylarında 
da yaşam hakkına yönelik pozitif yükümlülüğü bulunmaktadır� Anayasamızın 
56/3� maddesine göre “herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürme-
sini sağlamak” Devletin anayasal sorumluluğundadır� AYM sağlık alanında 
yürütülen faaliyetler kapsamındaki ölümler nedeniyle yapılan başvuruları, 
yaşam hakkı kapsamında değerlendirerek incelemektedir� Mahkeme, gerek 
tıbbi müdahale sonucunda meydana gelen ihmal suretiyle ölüm olaylarında, 
gerekse taksirle gerçekleşen ölümlü kazalarda sadece ceza soruşturmasının 
değil idari ve hukuki yolların da mağduriyeti telafi edebilecek etkinlikte kanun 
yolları olduğunu belirterek, bu iç hukuk yollarının da başvurucu tarafından 
tüketilmesi gerektiğine ilişkin kararlar vermektedir� Başka bir deyişle bu tür 
dosyalarda idari ve hukuki başvuru yollarını da Devletin pozitif yükümlülüğü 

[33] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, 28/03/2002 tarihli, 22535/93 başvuru numaralı 
kararı 
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kapsamında etkili yargısal sistem içerisinde kabul etmektedir�[34] Etkili yargısal 
sistem kurma yükümlülüğü sayesinde yaşam hakkına ilişkin hukuki süreçler 
daha sıkı denetlenebilmektedir� Yüksek Mahkeme yaşam hakkı ile ilgili yürü-
tülecek soruşturma ve kovuşturmaların yanı sıra, idari ve hukuki yollardan 
yapılan başvuruları değerlendirirken, Anayasanın 17� maddesinin gerektirdiği 
seviyede derinlik ve özenle bir inceleme yapılıp yapılmadığına bakmakta, idari 
ve hukuki yolların salt mevzuatta yer almasını yeterli görmeyip, fiilen etkili bir 
düzenleme olmasını ve başvurulan makamın ihlal iddiasının özünü ele alma 
yetkisine haiz olması gerektiğini belirtmektedir�[35]

2.3. Devletin Etkili Soruşturma Yapma Yükümlülüğü 

Yaşam hakkına yönelik devletin koruması bununla da sınırlı değildir� Pozi-
tif ve negatif yükümlülüklerin güvencesini oluşturan devletin soruşturma ve 
kovuşturma yükümlülüğü vardır� Ölümle sonuçlanan tüm adli vakıalarda, 
devlet organları tarafından resen olaya el koyulması, en kısa sürede, özenli, etkili 
ve çok yönlü bir soruşturma yapılması, kovuşturma aşamasında ise sorumlu 
olanların adil bir şekilde yargılanarak -suçlu oldukları tespit edildiğinde- makul 
sürede hakkaniyete uygun şekilde cezalandırılmaları gerekir� Aksi halde AYM 
tarafından yaşam hakkına ilişkin Anayasanın 17� maddesinin ihlal edildiği 
kabul edilmektedir� AYM kovuşturma aşamasını da inceleyerek Anayasaya aykırı 
bir uygulama tespit ettiğinde söz konusu ihlali etkili soruşturma kapsamında 
değerlendirmektedir�[36] Ayrıca idari ve yargısal süreçte, hesap verilebilirliğin 
sağlanması anlamında tüm aşamaların kamu denetimine açık olması, yasal 
haklarını kullanabilmeleri açısından ise ölenin yakınlarının gerekli ölçüde sürece 
katılımları için bilgilendirilmeleri gerekmektedir�

Bazı başvurularda telafisi imkansız zararlar doğmaması için, etkili soruşturma 
yükümlülüğü bakımından Yüksek Mahkeme iç hukuk yollarının tüketilmesi 
koşulunu dahi aramamaktadır� Mahkemece 2013/8475 başvuru numaralı dos-
yada; derdest olan ceza yargılamasında altı müşteki, altmış dokuz mağdur ve 
yüz altmış bir sanık olması, olayın ciddiyeti ve karmaşıklığı nedeniyle dosyanın 
ilerlemesinde güçlükler yaşanması kaçınılmaz kabul edilse bile, bu soruşturma 
ve kovuşturma sürecinin yaklaşık onbeş yıl sekiz aydır devam etmesinin, öldü-
rücü güç kullanılmasıyla ilgili bir soruşturmada halkın hukukun üstünlüğüne 
olan bağlılığını sürdürmesi ve hukuka aykırı eylemlere hoşgörü gösterildiği 

[34] Anayasa Mahkemesinin, 03/04/2014 tarihli, 2013/2839 ve 16/09/2015 tarihli, 2013/6945 
sayılı kararları

[35] Anayasa Mahkemesinin, 01/12/2015 tarihli, 2013/5860 sayılı kararı
[36] Anayasa Mahkemesinin, 09/09/2015 tarihli, 2013/1943 sayılı kararı�
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görünümü verilmesinin engellenmesi ilkesiyle bağdaşmadığı değerlendirilerek 
soruşturmanın hızlı ve yeterli olmadığı sonucuna varılmış, belirtilen neden-
lerle, Anayasanın 17� maddesinde güvence altına alınan yaşam hakkının usuli 
boyutunun ihlal edildiğine karar verilmiştir�

Başka bir kararında ise Yüksek Mahkeme, etkili soruşturma yapılmamasının 
yanı sıra başvurucuların etkin katılımının da sağlanmadığı gerekçesiyle Anaya-
sanın 17�  maddesinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır�[37]

Devletin etkin soruşturma yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için etkili, 
tarafsız ve bağımsız bir kolluk gücü oluşturması gerekir� 5271 sayılı Ceza Muha-
kemesi Kanunu (CMK)’nun 160/2� maddesine göre, adli soruşturma, emrindeki 
adli kolluk görevlileri aracılığı ile Cumhuriyet savcısı tarafından yapılır� Aynı 
Kanunun 161 vd� maddelerinde ve Kanun yürürlüğe girdikten sonra çıkartılan 
adli kolluk yönetmeliğinde, adli kolluk ile ilgili düzenlemeler yapılsa da, müstakil 
ve bağımsız bir adli kolluğun kurulmaması büyük eksikliktir� Türkiye’de adli 
kolluk görevi yapan kamu görevlilerinin idari yönden farklı bakanlıklara bağlı 
olması ve Cumhuriyet savcılarının CMK’nın 166� maddesine göre düzenledikleri 
değerlendirme raporlarının yeterince dikkate alınmaması, müstakil ve bağımsız 
bir adli kolluk teşkilatının kurulmasını zorunlu kılmaktadır� Aksi takdirde adli 
kolluk görevlilerinin özellikle idari yönden birlikte çalıştıkları devlet görevlileri 
tarafından yapılan kamu gücü ihlalleri ile ilgili soruşturmalarda tarafsızlıkları 
yönünden büyük şüphe oluşacaktır� AYM’de kararlarında soruşturmayı yapacak 
kişilerin, olaylara karışan kişilerden bağımsız ve bu bağımsızlığın hiyerarşik 
veya kurumsal değil, gerçek anlamda olması gerektiğini vurgulamaktadır�[38]

Etkili bir soruşturmanın “olmazsa olmaz” şartlarından birisi de, adliye, adli 
kolluk ve bilirkişilik kurumlarının teknik imkanlar yönünden yeterliliklerinin 

[37] Anayasa Mahkemesinin 2012/848 başvuru numaralı, 17/07/2014 tarihli kararına göre; 
gerek kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin mevzuatın uygulanmasında gerekli özenin 
gösterilmemesi ve kamu görevlilerinin soruşturulması hususunda izlenen yöntemlerdeki 
hatalar gerekse de adli birimlerin yeterince hızlı ve özenli davranmamaları sebepleri ile; olay 
kapsamında ihmalleri olduğu ileri sürülerek kimlikleri tespit edilen …… kamu görevlilerinin 
cinayetin üzerinden uzunca bir süre geçmiş olmasına rağmen halen ifadelerinin bağımsız 
adli birimlerce alınamadığı, olaydaki rollerinin saptanamadığı, öldürülenin yakınlarının 
ancak kendi çabalarıyla soruşturma sürecinden haberdar olabildikleri ya da katılabildikleri, 
soruşturmanın makul bir özen ve hızla yapılamadığı anlaşılmış olduğundan, hakkın özüne 
zarar verecek şekilde yürütülen bu soruşturmanın bir bütün olarak etkisiz olduğunun kabul 
edilerek, …� cinayetinde sorumlulukları ve ihmalleri olduğu iddia edilen …� jandarma 
ve emniyet personeli ile …� emniyet görevlileri ve mülki amirleri hakkında …� yeniden 
açılan soruşturmanın bir bütün olarak etkili olmadığına ve Anayasanın 17� maddesinin 
öngördüğü Devletin pozitif yükümlülüğünün bir sonucu olan usul yükümlülüğün ihlal 
edildiğine karar verilmiştir�

[38] Anayasa Mahkemesinin, 17/07/2014 tarihli, 2013/848 sayılı kararı 
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sağlanmasıdır� Sağlanan teknik imkanların etkin ve mevzuata uygun kullanıla-
bilmesi için ise, bilirkişilerin ve adli personelin iyi yetiştirilmeleri gerekmektedir� 
AYM yaşam hakkına yönelen eylem sonucunda başlayan soruşturma sırasında 
yapılacak olay yeri incelemesi, teknik takip, delil tespiti, delillerin muhafaza 
altına alınması, ölü muayenesi, otopsi gibi işlemleri, muhafaza altına alınan 
deliller ile ilgili alınan raporları dikkate alarak, soruşturmanın yeterli ve sağlıklı 
olup olmadığı hususunda değerlendirme yapacak, devletin etkili soruşturma 
yükümlülüğünü ihlal edip etmediğine bu şekilde karar verecektir�

Etkili soruşturma yükümlülüğüyle ilgili değinilmesi gereken bir diğer husus 
da, Ülkemizde kamu görevlilerinin soruşturulmalarının bazı koşullar altında 
izne tabi olmasıdır�[39] AİHM birçok kararında bu hususu vurgulayarak ihlal 
kararı vermiştir�[40] Yürütülecek soruşturma, sorumluların tespitine imkan 
verecek şekilde kapsamlı olmalıdır� Ancak AİHM kararlarına göre öldürme 
olayının sorumlusunun açığa çıkarılmaması, mutlaka İHAS’ın 2’nci maddesinin 
ihlal edildiği anlamına gelmez� Önemli olan, sorumluların açığa çıkarılması 
için gösterilen çaba ve gayrettir� Bir başka deyişle soruşturmanın tam ve etkin 
yapılmasıdır�[41] AYM uygulamaları da aynı doğrultudadır�[42]

[39] KAYA, Köroğlu, Cezai Konularda Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2014, s� 96�

[40] Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, 09/05/2000 tarihli 20764/92, 20/05/1999 tarihli 
21594/93 sayılı kararları 

[41] ÇAKMAK, Seyfullah, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Hükümleri ve Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi İçtihatları Işığında Yaşama Hakkı”, Adalet Dergisi, sayı: 19, 2004, s� 
155�

[42] Anayasa Mahkemesi 2013/1280 numaralı, 28/05/2014 tarihli kararında; Diyarbakır 
ili, ��� Parkının duvarına yakın bir mesafeye termos içine yerleştirilmiş el yapımı bir 
bombanın patlaması sonucu başvurucuların çocuklarının da içinde bulunduğu toplam on 
kişinin yaşamını yitirmesine, on dört kişinin yaralanmasına ve bir çok ev, iş yeri, araç ve 
eşyanın zarar görmesine neden olan olayın incelenmesinde, patlamanın meydana geldiği 
bölgenin kırsalında zaman zaman terör eylemlerinin olmasına rağmen başvuru konusu 
olayın büyükşehir olan bir ilin merkezinde ve insanların yoğun olarak bulunduğu bir yere 
bırakılan bomba düzeneğinin patlatılması sonucu meydana geldiği, bu tür bir eylemin 
öngörülmesi olasılığının yetkililer açısından zayıf bir ihtimal olarak değerlendirilebileceği, 
ancak bölgedeki hassasiyet nedeniyle anılan ilde yetkili makamlar tarafından belirli 
düzeyde güvenlik tedbirlerinin alınması gerekeceği belirtildikten sonra, söz konusu 
patlamanın münferit bir terör eylemi olduğu ve olaydan önce herhangi bir ihbar ya 
da istihbari bir bilginin yetkili makamlara iletilmediği, dolayısıyla olayın öngörülemez 
nitelikte olduğu tespiti yapılıp, somut olaya ilişkin tüm bulgular değerlendirilerek 
başvuruya konu olayın gerçekleşeceğinin yetkili makamlar tarafından bilinmediği ve 
bilinmesinin de beklenemeyeceği kanaatine varılmış, başvurucuların çocuklarının yaşamını 
yitirmesine neden olan patlamanın meydana gelmesinde yetkili makamların sorumlu 
tutulmasını gerektirecek bir ihmal ya da kusur bulunduğu söylenemeyeceğinden, ihlal 
kararı verilmemiştir�
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Yapılan soruşturmalar sonucu tespit edilen faillerin, genel veya özel af nede-
niyle cezalandırılmaması, açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düşürülmesi 
hallerinde de usuli yönden ihlal söz konusudur� Mahkeme; adam öldürmeye 
teşebbüs suçundan yargılanan sanığın eyleminin sübut bulmasına rağmen, 
açılan davanın zamanaşımı nedeniyle düşmesi nedeniyle cezalandırılmadığı 
olayda; üçüncü bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu devamlı hareket 
kısıtlılığı oluşturacak şekilde yaralanan başvurucunun talebini yerinde görerek, 
Anayasanın 17� maddesinin usul yönünden ihlal edildiğine karar vermiştir�[43]

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Devlet, İHAS ve Anayasada güvence altına alınan kişilerin yaşam hakkını 
korumak için kendisinden beklenebilecek her türlü önlemi almalı, buna rağmen 
yaşam hakkına karşı müdahalede bulunulursa, etkili bir soruşturma yürüterek, 
yükümlülüklerini yerine getirmelidir� Anayasada kabul edilen bireysel başvuru 
hakkı ile, devlet tarafından kişilerin vazgeçilmez ve en temel hakkı olan yaşam 
hakkının korunup korunmadığı denetlenmektedir�       

Devletin negatif yükümlülüğü, ayrım gözetmeksizin ülkesinin sorumluluk 
çevresinde yaşayan kişileri öldürmemesidir� Yükümlülüğün istisnaları Anayasanın 
17/son maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır� Bu anlamda istisnalar yorum yoluyla 
genişletilmemeli ve istisnalar kapsamında olsa dahi bazı koşullar gerçekleşmeden 
yaşam hakkı ihlal edilmemelidir� Görevli ve yetkili kamu görevlisi, devletin 
kendisine tanıdığı tüm imkanlarını seferber etmesine ve yasal mevzuatın tüm 
gereklerini yerine getirmesine rağmen istisnalar kapsamındaki haksız eyleme 
son veremiyor ise, başka bir deyişle kuvvete başvurması zorunlu hale gelmişse, 
“ölçülülük” ilkesini de çiğnemeden, kişilerin yaşam hakkına son verebilir� Somut 
olaylarda bu kriterlerin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için, her şeyden 
önce kamu görevlilerinin silah kullanma yetkisinin anlaşılır bir dilde yeniden 
düzenlenmesi ve ilgili kamu görevlilerine yürürlükteki mevzuatın uygulamalı 
olarak öğretilmesi gerekmektedir� 

Kamu görevlisi olan fail, yaşam hakkının istisnaları kapsamında değerlendi-
rilebilecek bir eylem nedeniyle aklandığında, tüm başvuru yolları tüketildikten 
sonra, ölenin yakınları tarafından yaşam hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle 
AYM’ye bireysel başvuru hakkı kullanıldığında, devletin negatif yükümlülük-
leri anlamında bir sorumluluğu olmayacak, ancak bu gibi durumlarda etkili 
soruşturma yürütme yükümlülüğü kapsamında yaşam hakkının usule ilişkin 
boyutunun ihlal edilip edilmediği Yüksek Mahkemece değerlendirilecektir� 

[43] Anayasa Mahkemesinin, 15/10/2014 tarihli 2012/827 sayılı kararı
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Devletin pozitif yükümlülüğü, kişilerin yaşam hakkını korumak için devletin 
koruyucu tedbirler alması, güçlü ve caydırıcı bir mevzuata sahip olması, bu 
mevzuatı etkili bir şekilde uygulayacak adli ve idari birimler kurmasıdır� Yaşamı 
aktif tehlike altında bulunan kişiler için ise devletin daha ciddi tedbirler alması 
gereklidir� Ancak bu haldeki kişilerin, aktif bir tehlike altında bulunduğunun 
devlet tarafından bilinmesi veya bilinebilecek durumda olması lazımdır�

Yaşam hakkına yönelik devletin koruması bununla da sınırlı değildir� Pozitif 
ve negatif yükümlülüklerin güvencesini oluşturan devletin soruşturma ve kovuş-
turma yükümlülüğü de vardır� Ölümle sonuçlanan tüm adli vakıalarda, devlet 
organları tarafından resen olaya el koyulması, en kısa sürede, özenli, etkili ve 
çok yönlü bir soruşturma yapılması, hesap verilebilirliğin sağlanması anlamında 
tüm aşamaların kamu denetimine açık olması, yasal haklarını kullanabilmeleri 
açısından ölenin yakınlarının gerekli ölçüde sürece katılımlarının sağlanması, 
soruşturmayı yapacak kamu görevlilerinin, kişisel ve kurumsal bazda olaylara 
karışan kişilerden bağımsız olmaları gereklidir� Soruşturma sonucunda dava 
açıldığı takdirde ise adil bir kovuşturma yapılarak, suçlarının sübut bulması 
halinde failler hakkaniyete uygun, caydırıcı bir şekilde cezalandırılmalıdır�  

AYM’de bireysel başvuru yolunun kabul edilmesindeki amaç, öncelikle kişi-
lerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve AİHM’ye yapılan başvuruların 
önüne geçilmesidir� Bireysel başvurunun amaçlarına uygun sonuç doğurabilmesi 
için İHAS ve Anayasanın sadece sözüne değil, özüne uygun uygulamaların da 
geliştirilmesi ve titizlikle uygulanması gerekir� Aksi takdirde düzenleme samimi 
bir şekilde hayata geçirilemeyecek, AYM kararından tatmin olmayan başvu-
rucu, ihlal edildiğini iddia ettiği hak kapsamında AİHM’ye başvuracaktır� Bu 
çerçevede AYM’nin, diğer temel hak ve özgürlükler gibi yaşam hakkının kamu 
gücü tarafından ihlal edildiği hallerde de, AİHM kararları ışığında anayasal 
bir değerlendirme yaparak, kamu vicdanını rahatlatacak şekilde kendine özgü 
içtihatlar oluşturması gerekir�
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