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 1. Dergimizin”hakemli” olması, sadece hakem denetiminden geçmiş yazılara 
yer verileceği sonucunu getirmemektedir. Dergimizde”hakemli” ve”hakemsiz” ya-
zılar birlikte yer alabilecektir.

 2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya da
yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 3. İzmir Barosu Dergisinde bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra Yargıtay,
Danıştay, Anayasa Mahkemesi, AİHM kararları ve kesinleşmiş mahkeme kararları, 
karar incelemeleri, yabancı makale çevirileri, seminer çözümlemeleri İzmir Barosu 
kurul raporları ve hukuk tartışmaları gibi yazılara Yayın Kurulunun kararı ile yer 
verilecektir.

 4. İzmir Barosu Dergisinin yazı dili Türkçe’dir.

 5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, haberleşme adresleri ile 
telefon numaralarını ve varsa e-posta adreslerini belirtmelidirler.

 6. Yazıların uzunluğu dergi formatında Times New Roman karakterinde 12 
punto (dipnot, kaynakça, özet, kısaltmalar cetveli 10 punto) yazılarak, A4 boyu-
tunda iki adet bilgisayar çıktısı ile ve dijital gönderilmesi gerekmektedir. Dipnot-
larda bold karakter kullanılmaz. Kaynakça bölümünde yazar soyisim ve isimleri 
bold karakterler kullanılarak yazılır.

 7. Makalelerin en fazla 100 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca 
veya Fransızca özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazı-
nın başına eklenerek gönderilmesi gereklidir.

 8. Her yazar ile ilgili dipnot konulmalı, sadece yıldız ile işaretlenmeli, bununla 
ilgili numaralandırma yapılmamalıdır.

 9.Yazar adı ve varsa ikinci adı ilk harfi kısaltılmış olarak, soyadı aynen yazıl-
malıdır. Tümü bold olmalıdır.

 10. Dergiye gönderilecek / verilecek yazılar, yayın ilkeleri bakımından Yayın
Kurulunda ön incelemesi yapıldıktan sonra, yazarı tarafından istenildiği takdirde, 
hakeme / hakemlere gönderilecek; hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda 
yazının”hakemli makaleler” bölümünde basılmasına karar verilecektir.

Yazı Gönderim Kuralları
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 11. Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incelemesinden geçi-
rilecek ve iki olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir olumlu bir olumsuz rapor 
halinde üçüncü bir hakeme başvurulacaktır. Üçüncü hakemin görüşü doğrultu-
sunda iki olumlu görüş ortaya çıktığında yazı yayımlanacaktır. Hakemler yazıları 
“biçimsel ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden denetleye-
ceklerdir. Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gön-
derildiğinde yazarın adı soyadı bildirilmeyecektir. Aynı şekilde yazar da kimlerin 
hakem denetimi yaptığını bilmeyecektir. Hakemle yazarın bir konudaki görüşü-
nün farklı olması, yazının hakem denetiminde olumlu sonuç alınmasına engel de-
ğildir. Hakemler yazılara ilişkin üç sonuç bildirebileceklerdir.” yayımlanması uy-
gundur”,” yetersizliklerin giderilmesi için iade edilmelidir”,” yayımlanması 
uygun değildir”. Yazının hakem tarafından yetersiz bulunması halinde, hakem 
raporlarında”yazar nüshası”, yani hakem kimlik bilgilerinin olmadığı nüsha yazara 
verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri giderdikten sonra, yazı yeniden 
aynı hakeme verilecektir. Bunun sonucuna göre yazıyla ilgili gerekli işlem yapıla-
caktır.

 12. Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incelemesi ile ya-
yımlanacaktır. Yayın Kurulunda her yazı en az iki üye incelemesinden geçirilecek, 
raportörler görüşlerini Kurul’a sunacak ve Yayın Kurulunca yazının yayımlanıp 
yayımlanmayacağına karar verilecektir. Gerektiğinde yazı okunarak bütün üyeler-
ce oylanmak suretiyle yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilecektir. Yazardan 
Yayın Kurulunca eksik görülen konuların düzeltilmesi istenebilecektir. Yazım yan-
lışları Yayın Kurulu tarafından düzeltilecek, diğer eksiklikler bakımından yazarlar-
la bağlantı kurularak düzeltilmesi yazarından istenecektir.

 13. Yayımlamayan yazılar, yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak yazıların 
yayımlanıp yayımlanmayacağı ilgilisine en kısa sürede bildirilecektir.

 14. Yazardan düzeltme isteğinde, düzeltmenin en geç 15 gün içinde yapılarak 
Yayın Kuruluna ulaştırılması gereklidir.

 15. Dergi’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetiminin yapıl-
mış olduğu, yazarın dijital ortamdaki biçimiyle yazısının yayımlanmasına”olur” 
verdiği kabul edilecektir. Yazının baskı düzeltmeleri Yayın Kurulu tarafından yapı-
lacak, yazarına bu düzeltmeler için yazı gönderilmeyecektir.

 16. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, yazının ba-
sılı ve elektronik yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacaktır.
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İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK
SÖZLEŞMELERİ İLE KABUL

EDİLMİŞ SOSYAL GÜVENLİK
KOORDİNASYON İLKELERİ

 Özet: Sanayileşmenin hız kazanması, sınırların azalması ve iki büyük dünya 
savaşı sonrası artış gösteren göçmen işçiliği, ülkelerin sosyal güvenlik sistemleri için 
risk teşkil eder bir hal almıştır. Ulusal sosyal güvenlik düzenlemelerinin mülkilik veya 
şahsilik prensibi ile şekillenmesi, sosyal güvenlik yardımlarından faydalanma şartının 
ikamet zorunluluğa bağlanması gibi etkenler, göçmen işçilerin kapsam dışında kalma-
sına sebep olmuştur. Sosyal güvenliğin kapsamı dışında kalan her kişi potansiyel bir 
sosyal sorun teşkil eder. Ülkeler, bu sorunun halli için, ikili sosyal güvenlik sözleşme-
leri ile bir takım ortak ilkeler belirleyerek, göçmen işçileri sosyal güvenlik haklarından 
yararlandırmayı hedeflemişlerdir. Sosyal güvenlik hukukunun uluslararası ayağında 
bu ilkelere koordinasyon ilkeleri denir.  

 Türkiye bugün itibarı ile 29 ülke ile sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamıştır. 60 
yıllık ikili sosyal güvenlik sözleşmesi tarihine rağmen, sözleşmeler üzerinde yapılan 
akademik çalışmalar oldukça sınırlı sayıda kalmıştır. Bu çalışmanın amacı, ikili sosyal 
güvenlik sözleşmeleri çerçevesinde kabul edilen koordinasyon ilkelerinin ortaya kon-
masıdır.

 Anahtar Sözcükler: İkili sosyal güvenlik sözleşmesi, sosyal güvenlik hukuku, 
sosyal güvenlik, koordinasyon ilkeleri.

 Abstract: The increase in the number of migrant workers as the result of the 
acceleration of the industrialization, the elimination of the borders and the effects of 
two World War constitutes a big risk for the social security systems of the countries. 
The principle of nationality or territoriality of national legislation, as well as the con-
dition of residency accepted by national systems to obtain some social security rights 
result the exclusion of the migrant workers from the systems. Any single person who 
is not covered under the social security system has the potential of becoming a social 
problem. In order to come up with a solution, the countries accepted some common 
principles by way of signing bilateral social security agreements. These principles are 
called principles of coordination.

 Turkey is the part of 29 bilateral social security agreement as of today. Though 
the history of Turkish bilateral social security agreements covers some 60 years there 
exist a very limited number of academic work on the subject. The main objective of 
this work is to fill this gap in part by studying and identifying the coordination prin-
ciples accepted by bilateral agreements.

 Key Words: Bilateral social security agreement, social security law, social secu-
rity, principles of coordination.
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 I. GİRİŞ

 Sanayileşmenin hız kazanması, sınırların azalması ve iki büyük dün-
ya savaşı sonrası artış gösteren göçmen işçiliği, ülkelerin sosyal güvenlik 
sistemleri için risk teşkil eder bir hal almıştır. Göçmen işçi sayısındaki 
artışa son zamanlarda bölgesel veya iç savaşlar sonucunda ülkelerinden 
kaçmak zorunda kalan ve bu kapsamda başka ülkede iş bulup ça-
lışan göçmenler de eklenmiştir. Ulusal sosyal güvenlik düzenlemele-
rinden yararlanma hakkının genel olarak vatandaşlık veya mülkilik kri-
terlerine bağlanması göçmen işçiler bakımından hak kayıplarının ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan bu 
kişiler, bir sosyal sorun süjesi haline gelmişlerdir. Soruna çözüm arayan 
bazı ülkeler bakımından artan milliyetçi görüş, istihdam piyasasında va-
tandaş olanların öncelikli olduğu baskısı yaratmış ve bu ülkeleri gerekli 
adımları atmaktan alı koymuştur. 

 Göçmen işçilerin sosyal güvenlik risklerine karşı koruma kapsa-
mına alınmasının önündeki engellerden bir tanesi sistemin mülkilik il-
kesine bağlı olmasıdır. Bu ilkeye “ülkesellik prensibi” de denmektedir1. 
Mülkilik ilkesi yasaların yürürlükte bulunduğu ülke sınırları içinde uy-
gulanabilir olması anlamını taşır2. Nitekim bu doğal olandır. Bir devlet 
yasayı ancak kendi egemenlik sahası içinde uygulayabilir. Yabancı bir 
ülkede uygulama yapmanın önünde ciddi sorunlar, hatta imkansızlık 
mevcuttur3. Bu ilke uygulamasında kişinin ülkenin sosyal güvenlik ko-
rumasından yararlanması için o ülkede çalışması ve/veya koruma ge-
rektiren sosyal riskin o ülke mülki sınırları içinde gerçekleşmesi gerekir. 
Arıcı, sosyal güvenlikte mülkilik ilkesini, “bir ülkenin milli sosyal güvenlik 

1 DURSUN Hasan: Yabancıların Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Bir Bakış, Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat 
Dergisi, C. 10, S. 4, 2009, s. 205.

2 PENNINGS, Frans: Introduction to European Social Security Law, 4th Edition, Intersentia, 2003, s. 14; 
CORNELISSEN, Rob: The Principle of Territoriality and The Community Regulations on Social Security 
(Regulations 1408/71 and 574/72), Common Market Law Review, V. 33, 1996, s. 440 vd.

3 SÖZER, Ali Nazım: İkili Anlasmalarla Sosyal Hukukun Koordinasyonu, Legal İş Hukuku ve Sosyal Gü-
venlik Hukuku Dergisi, S.5, 2005, s. 204; ARICI, Kadir: Son Tasarı Işığında, Yurt Dışında Yaşayan Türk Va-
tandaşlarına Devletin Sosyal Güvenlik Sağlama Yükümlülüğü, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
(Prof. Dr. Süleyman Arslan’a Armağan), Cilt 6, Sayı 1-2, 1998, s. 686-687.

Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU
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sistemine, o ülkede belirli bir süre çalışmak veya ikamet etmek şartı ile dahil 
olabilme ve sosyal güvenlik yardımlarından bu şartlarla faydalandırılabil-
me esası” olarak betimlemiştir4. Göçmen işçiler ise çalışmak amacıyla 
başka bir ülkeye gittiklerinden aslen bağlı bulundukları sosyal güvenlik 
sistemi dışında kalma riski ile karşı karşıya kalırlar5. Bu kişiler, artık sos-
yal güvenlik sistemine bağlı olduğu ülke sınırları içinde çalışmadıkları 
gibi ikamet de etmemektedirler. Bu sebeple, herhangi bir sosyal riskin 
gerçekleşmesi halinde sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hak-
ları bulunmayacaktır. Türk sosyal güvenlik sisteminde de ana ilke mül-
kilik ilkesidir. Mevzuat kapsamında sigortalı sayılanlar ve sayılmayanlar 
5510 sayılı Kanunun 4 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Yüksek 
Mahkeme, bu düzenlemeden hareketle, yeni tarihli bir kararında, “kural 
olarak sigortalılar, Türkiye’de yaşadıkları ve hizmet akdine göre çalıştıkla-
rı takdirde sosyal sigorta haklarından yararlanırlar. Bu kural, Kanunların 
mülkiliği ilkesinin doğal sonucudur” açıklaması ile bahsi geçen ilkeye açık-
ça vurgu yapmıştır6. Ayrıca, Türkiye’yle yabancı bir ülke arasında sosyal 
güvenlik sözleşmesi akdedilmişse istisnaen mülkilik ilkesine değer veril-
meyebileceği de Mahkeme tarafından belirtilmiştir7.

 Sosyal güvenlikte göçmen işçiler bakımından mülkilik ilkesinin oluş-
turduğu bu olumsuz durumun bir başka mimarı da diğer bir ilke olan 
şahsilik ilkesidir8. Buna milliyet ilkesi de denebilir. Şahsilik ilkesi, bir 
ülkenin, sosyal güvenlik korumasını, sınırları içinde bulunan herkese de-

4 Arıcı, 1998: 687.

5 KULKE, Ursula: Filling the Gap of Social Security for Migrant Workers: ILO’s Strategy, 2006, s. 8, http://
www.social-protection.org/gimi/gess/ShowRessource.action?ressource.ressourceId=1490  (Erişim Tari-
hi: 12.01.2017)

6 Yargıtay 21 Hukuk Dairesi’nin 09.06.2016, 2016/8054 E. 2016/9443 K. sayılı ilamı.

7 Mülkilik ilkesine ilişkin daha detaylı bilgi için bknz. F. Burcu Savaş Kutsal, Türk Sosyal Sigortalar Huku-
kunun Temel İlkeleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2016.

8 BURGESS, Michael – VOLLAARD, Hans: State Territoriality and European Integration, Routledge, NY 
2011, s. 191; OTTING, Albrecht – MAVRIDIS, Prodromos – MOUELHI, Abdessatar – IDRI, Mohamed: 
Social Security Rights of Mediterranean Migrant Workers, in Social Security: A Factor of Social Cohesion 
– Proceedings, Council of Europe Publishing, Strasbourg 2005, s. 131; Kulke, 2006: 7; Cornelissen: 1996: 
440.
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ğil, sadece kendi vatandaşlarına sağlaması durumudur9. Bu ilkeye sahip 
ülkeler, sosyal güvenlik uygulamasında vatandaş ile vatandaş olmayan 
ayrımı yapmaktadırlar. Çalışmak için vatandaşı olduğu A ülkesin-
den B ülkesine giden bir işçi, B ülkesinin vatandaşlığına sahip olmadı-
ğından risk o ülkede gerçekleşse dahi koruma kapsamı dışında kalmak 
tehlikesi ile yüzyüzedir. İlkenin tek sonucu, kişinin kapsam dışında 
tutulması değildir. Bu ilkeye dayanılarak yabancılar aleyhine özel 
düzenlemeler yapılması da mümkündür10. Unutmamak gerekir ki, bir 
ülke topraklarında sosyal güvenlik şemsiyesi dışında kalan her birey as-
len potansiyel bir sosyal sorun kaynağıdır. Bu sebeple ülkeler, uluslara-
rası sözleşmeler kapsamında vatandaş olanlar ile olmayanların eşit mu-
amele hakkına sahip olduğunu düzenleyerek bahsi geçen olumsuzluğun 
önüne geçmeye çalışmaktadırlar. Ancak sosyal güvenlik sözleşmelerinin 
veya mevzuatlarının kişi bakımından kapsamlarının dar tutulması, bu 
halde dahi kapsam dışında kalan işçilerin varlığını kaçınılmaz kılmıştır. 

 Sosyal güvenlik yardımlarının ikamet koşuluna bağlanması da 
göçmen işçilerin sosyal güvenlik yardımlarından yararlanma hakkının 
önündeki bir üçüncü engeldir. İkamet edilen ülke ilkesi11 denen bu 
kriter kapsamında bir ülkede sosyal güvenlik yardımının sağlanması si-
gortalının o ülkede ikametinin devamı şartına bağlanmıştır12. Bu halde, 
örneğin çalışmak için vatandaşı olduğu A ülkesinden B ülkesine giden 
bir işçi, süreklilik arz eden maluliyet sonucu çalışamaz hale geldiğinde, B 
ülkesindeki maluliyet korumasından yararlanma hakkına sahip olacak-
tır. Ancak çalışma yeterliliğini yitirdiği için artık B ülkesinde kalma se-
bebi kalmayan işçi, vatandaşı olduğu ülkeye dönüş yapması durumunda 
artık B ülkesindeki ikamet şartını yitireceğinden yardım kazanma şartını 
da kaybedecektir. Uygulamada Hollanda’nın geçmişte çıkardığı bir yasa 
ile yardımlardan yararlanma şartı olarak ikamet ilkesini sadece göçmen 
işçiler için kabul ettiği görülmüştür. Sosyal güvenlik yardımlarından 
9 Sözer, 2005: 204.

10 Arıcı, 1998: 688.

11 YEL, Aytül: Taraf Olduğumuz İkili Sosyal Güvenlik Sözleşme Uygulamalarında Yaşanan Olumsuzlukla-
rın Analizi ve Çözüm Önerileri, Yayınlanmamış Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Tezi, Ankara 2013, s. 170. vd; 
Penning, 2003: 4.

12 Penning bu ilkenin mülkilik ilkesinin bir yansıması olduğunu belirtmektedir.
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yararlanan Hollanda vatandaşları ikametlerini yurtdışına taşımaları ha-
linde yardımlardan yararlanmaya devam etmelerine karşılık, göçmen 
işçiler bakımından yardımların kesilmiştir. Bu durum eşit muamele ve 
eşitlik ilkelerine de aykırılık teşkil etmektedir.

 Göçmen işçilerin gittikleri ülkenin sosyal güvenlik sisteminden 
yararlanma haklarını ortadan kaldıran bir başka unsur ise hak sahipli-
ğinin asgari çalışma ve prim ödeme sürelerine bağlanmış olmasıdır. Bu 
koşullar ülkemiz mevzuatında da kendini gösterir. Örneğin, 5510 sayılı 
yasa kapsamında malullük sigortasından yararlanabilmek için en az 10 
yıldır sigortalı bulunup 1800 gün uzun vadeli sigorta koluna dair prim 
ödeme şartı mevcuttur (madde 26). Buna göre yabancı bir ülkede 8 yıl 
çalışan bir işçinin akabinde Türkiye’ye gelip 2 yıl süre ile çalışması ve 
malül duruma gelmesi halinde asgari sigortalılık ve prim ödeme koşu-
lunu Türkiye’de tamamlamadığı için bu yardımdan yararlanma hakkı 
olmayacaktır. Bu husus kişinin yaşamını idame ettirmesi ve bakmakla 
yükümlü olduğu kişiler mevcut ise onların bakımı için ciddi bir risk oluş-
turacaktır.

 Yukarıda özetlenmeye çalışılan olumsuzlukların, uygulamada ülke-
ler arasında akdedilen ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ile çözümlenme-
ye çalışıldığı görülmektedir. Ülkeler bu sözleşmeler aracılığı ile bir ta-
kım koordinasyon ilkeleri belirlemekte ve hem kişiler bakımından insan 
haklarına aykırı olabilecek durumların telafisini sağlamaya hem de ülke 
için oluşabilecek sosyal sorunların önüne geçmeye çalışmaktadırlar.

 Bu çalışma, ülkemizde akademik anlamda yeterli incelenme fırsatı 
bulamamış ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında, yukarıda bah-
sedilen koordinasyon ilkelerinin ortaya konması amacı taşımaktadır.

 İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri örnekleri incelendiğinde, sözleş-
melerin bu amaca uygun olarak bazı ilkeler içerdiği görülür.  Hatta, söz-
leşmelerin bu ilkeler üzerine inşa edildiğini söylemek yanlış bir yaklaşım 
olmayacaktır. Tarihsel süreçte karşılaşılan ikili sosyal güvenlik sözleş-
melerinin ilk örneklerinde bu ilkelerin genelde biri üzerinde durulurken 
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zamanla sayılarının genel geçerli olarak beşe yükseldiği belirlenmekte-
dir13. Bunlar sırasıyla muamele eşitliği, yardımların ihracı, uygulanabilir 
mevzuatın tespiti, kazanılma sürecinde hakların korunması (sürelerin 
birleştirilmesi) ve idari yardımlaşmadır14. Benzer niteleme Avrupa Bir-
liği içinde de sosyal güvenliğin koordinasyonu ilkeleri olarak vücut bul-
muştur15.

 II. SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ KOORDİNASYON 
İLKELERİ

  I. MUAMELE EŞİTLİĞİ İLKESİ

 Yukarıda aktarıldığı üzere ulusal sosyal güvenlik sistemlerinde şah-
silik ilkesi önemli bir yer tutmaktadır. Şahsilik ilkesi, sosyal güvenlik yar-
dımlarına hak kazanmada vatandaşlık kriterini ön planda tutar. Bu ilke 
uyarınca sadece vatandaşların sistemden kaynaklı hak sahibi olabilecek-
leri, yabancıların ise sosyal güvenlik düzenlemelerinin kapsamı dışında 
kalacağı kabul edilir. Buna benzer şekilde, yabancı kişilerin sosyal gü-
venlik sisteminden doğan haklardan yararlanma imkanının kabul edildi-
ği hallerde dahi, lehlerine doğan haklar aynı koşulları taşıyan vatandaş-
lara nazaran daha sınırlı ise şahsilik prensibinin olumsuz etkisinden söz 
edilir16. 
13 ROBERTS, Simon: “Migration and Social Security: Parochialism in the Global Village”, Social Security 
in the Global Village (ed. Roland Sig/Christina Behrendt), Transaction Publishers, New Jersey 2002, s. 
214; GO, Stella: La Lutte Pour les Droits des Travailleurs Migrants: le Cas des Philippines, Migration et 
Emploi - Les Accords Bilatéraux à la Croisée des Chemins, OECD, Paris 2004, s. 190

14 VAN RAEPENBUSCH, Sean: La Sécurité Sociale des Travailleurs Européens. Principes Directeurs et 
Grands Arrêts de la Cour de Justice des Communautés Européennes, De Boeck & Larcier, Bruxelle 2001, 
s. 57 vd.; Bazı kaynaklarda sözleşmelerin amacı – veya bir başka ifade ile genel koordinasyon ilkeleri – sayı-
mında idari yardım amacı gözardı edilerek 4 temel amaç veya ilkeden söz edilmektedir. Bknz. SGK, 2011: 
93-94.; Alp, Nihat Seyhun: Sosyal Güvenlik Alanında Uluslararası İş Birliği ve Türkiye’nin Taraf Olduğu 
İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri, Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Er-
zurum, 2013, s. 36 vd., 64 vd.

15 VAN OVERMEIREN, Filip: General principles of coordination of social security: ruminating ad infi-
nitum?, EUSA 2009 Biennial Conference, Los Angeles 2009, s. 5; Pennings, 2003:  4; Cornelissen, 1996: 
440 vd. Ayrıca bu konuda daha detaylı bilgi için bknz. ILO: Coordination of Social Security Systems in the 
European Union. An explanatory report on EC Regulation No. 883/2004 and its Implementing Regulation 
No. 987/2009, International Labor Office, Budapest 2010. 

16 HIROSE, Kenichi – NIKAC, Milos – TAMAGNO, Edward: Social Security for Migrant Workers : a 
Rights-based Approach, ILO, Budapest 2011, s. 25, 26.
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 Belirtilen bu olumsuzluğun çözümü için kabul edilen ilkeye “mu-
amele eşitliği” ilkesi denmektedir. Bu ilke ile şahsilik ilkesinin uygu-
lanmasından kaynaklanan bu hak kayıplarının önüne geçmeye çalışıl-
maktadır17. Muamele eşitliği, vatandaşlar ile vatandaş olmayanların eşit 
haklardan yararlanmasını ifade eder. Böylelikle göçmen statüsünde 
başka bir ülkeye giden çalışan ve ailesi, o ülkenin vatandaşı olma-
sa dahi, sanki bir vatandaşmış gibi, sosyal güvenlik sistemi içinde 
kabul edileceklerdir. Bu kişiler, sosyal güvenliğe dayalı bir riskin 
gerçekleşmesi halinde o ülkede bir vatandaş gibi sosyal güvenlik 
yardımlarından yararlanmaya hak kazanacaklardır. Bu husus bir 
çok uluslararası (çok taraflı ve ikili) sosyal güvenlik sözleşmesinde yer 
almaktadır. Ancak detaylı incelemede sözleşmeye taraf ülkelerin bu ilke-
nin uygulanmasına bir sınırlama veya ön koşul getirdiği de göze çarpar. 
Buna göre, sözleşmeye taraf bir ülke yabancı ülke vatandaşlarına kendi 
ülke vatandaşları ile aynı hakları sağlarken aynı uygulamayı diğer ülke-
nin kendi vatandaşları bakımından yapıp yapmadığını kontrol edecektir 
(Mütekabiliyet esası). 

 Belirtmek gerekir ki, sözleşmelerin sadece taraflar bakımından hak-
lar doğurması esası çerçevesinde, muamele eşitliği ilkesinden yararlana-
cak olanlar sadece sosyal güvenlik sözleşmesine taraf ülkelerin vatandaş-
larıdır. Buna göre, örneğin Türkiye ile Almanya arasında akdedilen bir 
sosyal güvenlik sözleşmesinde muamele eşitliği ilkesi bu hali ile kabul 
edildiği takdirde, Türk vatandaşlarının Almanya’da çalışması ve bura-
da sosyal güvenlik hakkı ihtiva eden bir riske maruz kalması halinde Al-
man sosyal güvenlik sistemi içinde yardımlardan yararlanma hakkı söz 
konusu olacaktır. Almanya, Türk vatandaşına bu uygulamayı yaparken 
karşılıklılık ilkesi kapsamında Türk hukukunun da aynı şekilde benzer 
durumdaki Alman vatandaşlarını hak sahibi yapıp yapmadığını kont-
rol edecektir. Türkiye’den Almanya’ya giden kişinin bir Türk vatandaşı 
olmadığı, üçüncü bir ülke vatandaşı olduğu, önce Türkiye’ye gelip be-
lirli bir süre çalıştığı, sonrada Türkiye’den Almanya’ya gidip çalışmaya 
başladığı bir örnek durumda ise hak sahipliği olgusu sıkıntıya girecektir. 
17 PAPARELLA Domenico: La Protection Sociale des Migrants: Aspects Critiques  Réunion Régionale 
européenne (International Social Security Association) Migrants et Protection Sociale , Oslo 2004, s. 7.
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Bu kişi sözleşmeye taraf iki ülke haricinde üçüncü bir ülke vatandaşı ol-
duğundan, sözleşmede basit bir şekilde kabul edilen muamele eşitliği 
ilkesi bu durumdaki kişiler bakımından sonuç doğurmayacaktır. Aynı 
sorun göçmen işçiler – vatansız işçiler bakımından da mevcuttur18. Ül-
keler zamanla, bu soruna da çözüm getirmeye çalışmışlardır. Ya-
kın tarihli ikili sözleşmelere göz atıldığında muamele eşitliğinin 
vatandaşlığa bakılmaksızın herhangi bir zaman diliminde karşı taraf 
ülkesinin sosyal güvenlik rejimine tabi olan şahıslar için de uygulanması 
gerektiğinin kararlaştırıldığı görülür19. 

 Buna ilave olarak, sözleşmelerde görülen bir diğer sınırlama da ika-
met şartıdır. Bir kişinin bir ülkenin sosyal güvenlik yardımından yararla-
nabilmesi için o ülkede ikamet etmekte olması gerekliliği sözleşmelere 
konulmuştur. Karşılıklılık şartında olduğu gibi bu şartın aranmadığı ve 
yardımların şahıs nerede ikamet ederse etsin başlatıldığı/devam ettiği 
sözleşmeler de mevcuttur. Özellikle Avrupa’da, 1953 tarihinde kabul 
edilen İhtiyarlık, Malullük ve Ölüm Hallerine Müteallik Sosyal Güven-
lik Rejimleri Ara Anlaşması ve buna ek Protokol ile İhtiyarlık, Malullük 
ve Ölüm Halleri dışında kalan Sosyal Güvenlik Rejimleri Ara Anlaşması 
ve buna ek Protokolleri, iki taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri ile çok 
taraflı sosyal güvenlik sözleşmeleri tarafından tanınan hak ve yardımları, 
bu ara anlaşmaya taraf ülkede sigortalı olanlara genişletmişlerdir20. Av-
rupa Sosyal Şartı’nın21 12. maddesinin 4. fıkrasında da ülkelerin sosyal 
güvenlik hakları açısından kendi vatandaşları ile diğer taraf ülke 
vatandaşları arasında eşit muamelede bulunma yükümlülüğü dü-
zenlenmiştir. Ardından 1478/01 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü ve onun 
yerine geçen 883/2004 sayılı Tüzük, uygulama alanını tüm Avrupa va-
tandaşlarına genişletmiş, hatta kapsamı daha da artırarak, vatandaş ol-
18 Arıcı, 1998: 689.

19 Hirose/Nikac/Milos, 2011: 25, 26. 

20 Bu ara anlaşmaların ana amacı, Avrupa Konseyi ülkelerinden herhangi birinin sosyal sigorta kanunlarına 
tabi bulunanların diğer üye ülkesine gittikleri zaman oradaki sigortalılara has muameleye tabi tutulmalarını 
ve sigorta haklarından oranın vatandaşları gibi faydalanmalarını sağlamaktır.

21 Sözleşme 18 Ekim 1961'de Torino'da imzalanmış ve 26 Şubat 1965 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tür-
kiye Sözleşmeyi 18 Ekim 1961 tarihinde imzalamış ve 16 Haziran 1989 tarihinde onaylamıştır. 3581 sayılı 
Onay Kanunu 4 Temmuz 1989 gün ve 20215 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
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duğuna bakılmaksızın üye ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerine bağlı 
olan herkesi kapsama dahil etmiştir. Bunu son olarak 2011/98 sayılı Av-
rupa Parlamentosu ve Konseyi Yönergesi takip etmiştir. Üçüncü ülke 
vatandaşlarının, üye ülkelerin sınırları içinde ikamet ve çalışması için 
tek bir iznin alınması ile üye ülkelerde yasal olarak ikamet eden 
üçüncü ülke vatandaşı işçilerin ortak haklarına ilişkin bu yönerge-
nin 24. maddesinde üçüncü ülke vatandaşlığına tabi işçilerin sos-
yal güvenlik hakları bakımından muamele eşitliğine sahip olduk-
ları düzenlenmiştir.  Bu açıdan, Avrupa için bugün muamele eşitliğinin 
sözleşme gözetilmeksizin, hangi ülke vatandaşı olursa olsun sisteme 
dahil olan herkes için geçerli olduğu söylenebilir. Avrupa dışında ise bu 
sınırlamanın devam etmekte olabileceğine dikkat etmek gerekir. 

 Muamele eşitliği ilkesi ILO tarafından da kabul edilen bir ilkedir22. 
Türkiye tarafından da kabul edilen ve onaylanan 118 sayılı Vatandaş-
larla Vatandaş Olmayanlar Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit 
Muamele Yapılması Hakkında Sözleşme’nin23 3. maddesi uyarınca, “bu 
sözleşmeyi uygulayan her üyenin, sözleşme mükellefiyetlerin kabul ettiği 
sosyal güvenlik dallarında, ülkesinde, bu sözleşmeyi uygulayan diğer üye 
Devletler vatandaşlarına, sosyal güvenliğe tabi olma ve yardımlardan ya-
rarlanmaya hak kazanma bakımlarından, kendi vatandaşlarıyla ile eşit iş-
lem yapacağı” düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye bakıldığında “eşit işlem 
yükümlülüğünün” açıklandığı da görülür. Sözleşmeye taraf ülkeler, ikili 
sosyal güvenlik sözleşmesi tarafı olsun veya olmasınlar, ulusal mevzuat-
larının belirlenen yükümlülüğe uygun hale getirilmesi ile yükümlüdür-
ler. Türkiye’de bu kapsamda 5510 sayılı yasa ve bağlı mevzuat 
kapsamında bir takım yeni düzenlemelere imza atmıştır24.
22 Dursun, 2009: 216; Alpar, 2000: 127.

23 118 sayılı ILO Sözleşmesi’nin onaylanması 29.07.1971 tarih ve 1453 sayılı kanun ile uygun görülüp, bu 
kanun 10.08.1971 tarihli 13922 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile onay konusunda yürütme 
yetkisi Bakanlar Kurulu’na verilmiş olup, anılan sözleşme, Bakanlar Kurulu’nun 05.07.1973 tarih ve 7/6217 
sayılı kararı ile onaylanarak, bu husus 09.06.1973 tarih 14559 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yıl-
dırım Koç’un belirttiği üzere, “Türkiye’de onaylama işlemini Bakanlar Kurulu yapar. İlgili Sözleşme önce 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulur. TBMM, uygun görürse, ilgili Sözleşmenin onaylanması konusun-
da Bakanlar Kurulu’na yetki verir. Sözleşmeyi, ayrı bir kararname ile Bakanlar Kurulu onaylar. Onaylanan 
Sözleşmenin ILO Genel Müdürlüğüne tescil işlemlerinin yaptırılmasıyla, onaylama süreci tamamlanmış 
olur”. Bknz. KOÇ, Yıldırım: Türkiye – ILO İlişkileri, Türk-İş Eğitim Yayınları No: 44, Ankara 2000, s. 4.

24 Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bknz. Dursun, 2009.
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 2. YARDIMLARIN İHRACI İLKESİ

 Yukarıda, ülkelerin sosyal güvenlik sistemlerinin göçmen işçiler ba-
kımından doğurduğu sorunlar aktarılırken yardımlara hak kazanmada 
veya kazanılmış hakların devamında ikamet şartının kabul edilmesinin 
etkileri açıklanmış idi. Belirtilen bu sıkıntının ortadan kaldırılması ve 
sosyal güvenlik yardımı alırken ve/veya riske maruz kaldıktan sonra 
herhangi bir sebepten dolayı ikametini başka bir ülkeye taşıyan kişilerin 
haklarının kısıtlanmasının önüne geçilmesi için yardımların ihracı ilkesi 
kabul edilmiştir25. Bu ilke ile oluşabilecek hak kayıplarının azaltılması 
ve hatta tamamı ile ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. Böylelikle, bir 
ülke mevzuatı kapsamında hak sahibi olan sigortalı veya üçüncü 
kişilerin (sigortalının bakmakla yükümlü oldukları kişiler, ölüm 
yardımı hakkı olanlar, vs.) bu ülke dışında yaşamaya devam et-
meleri halinde dahi kazandıkları hakların devam edeceği garanti 
altına alınmak istenmektedir. Hollanda’ya çalışmaya giden ve ma-
lullük aylığı almaya hak kazanan Türk vatandaşı bir sigortalının, 
Türkiye’ye kesin dönüş yapması halinde aylığının kesilmeden de-
vam edebilmesi hedeflenmektedir. Aksi bir uygulama, kişiyi hayatının 
devamında sadece sigorta yardımı kesilmesin diye tek bir ülkede yaşama 
zorunda bırakır. Bunun da insan hakları ile bağdaşması kabul edilemez. 
Nitekim Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 4. Protokolün 2. mad-
desinde herkesin, “kendi ülkesi de dahil, herhangi bir ülkeyi terk etmekte 
serbest” olduğu belirlenmiş ve bunun ancak “demokratik bir toplumda 
zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabi-
leceği” düzenlenmiştir. Madde zorunlu tedbirlerin hangi amaca yönelik 
olabileceğini de ifade etmiş olup26, masum amaçlar ile başka bir ülkede 
yaşamaya karar veren bir sigortalının haklarının kesilmesi bu sözleşme 
kapsamında korunmayacaktır.

25 Avrupa Parlamentosu ile Konseyi’nin 883/2004 sayılı Tüzüğünde, bu ilke, ikamet şartından vazgeçme 
olarak ifade edilmiştir.

26 Düzenleme kapsamında haklar, “ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, kamu düzeninin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi, sağlık ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demok-
ratik bir toplumda zorunlu tedbirler olarak ve yasayla öngörülmüş sınırlamalara tabi tutulabilir.
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 Sosyal güvenlik mevzuatından doğan hakların ülke dışında yaşa-
yan hak sahibine nasıl ulaştırılacağı konusu hakkın maddi nitelikte olup 
olmamasına göre değişir. Bu konuda sözleşme ile karşılıklı olarak tespit 
edilen ilkeler de önemli bir rol oynar. Finans dünyasındaki gelişmeler 
ışığında yurt dışında yaşayan bir hak sahibine maddi yardımların gönde-
rilmesi artık çok kolay hale gelmiştir. Bu nitelikte bir yardımın hak sahi-
binin banka hesabına ödenmesi ve hak sahibinin de bu ödemeye nere-
deyse bütün dünyadan ulaşması imkanı mevcuttur. Örneğin Fransa’da 
çalışırken sosyal güvenlik riskine maruz kalmış ve maddi yardıma hak 
kazanmış bir Türk vatandaşına ödenecek yardımın Fransa’da mevcut 
bir Türk bankasına ödenmesi imkanı vardır. Bunun gibi, Fransız sosyal 
güvenlik kurumunda Türk vatandaşı adına Fransa’da bir bankaya yatırı-
lan maddi yardımın hak sahibi Türk tarafından talimatla (hatta internet 
bankacılığı vasıtası ile) Türkiye’de bir bankaya transferi de mümkündür. 
Her ne kadar dünyadaki gelişmeler bu işlemleri kolaylaştırmış ise de bu 
yöntemlerin her ülke için uygulanması mümkün olmayabilir. Bazı ülke-
lerin finans ve bankacılık sistemleri teknolojik olarak daha geri kalmış 
veya diğer ülkeler ile entegrasyonu tam tamamlanmamış halde bulu-
nabilir. Örneğin, hali hazırda, kapalı ekonomi diyebileceğimiz Küba’ya 
para gönderilmesi meşakkatli ve uzun bir süreç gerektirmektedir. Aynı 
sıkıntı Afrika’da bazı ülkeler için de geçerlidir. Bu durumun yaratacağı 
sıkıntının çözümü için taraflar dilerlerse hakların, hak sahibinin yerleşti-
ği ülkenin sosyal güvenlik kurumu tarafından ödenmesi usulünü belirle-
yebilirler. Bu sistemin kabulü halinde, Fransa’da sigorta yardımına hak 
kazanan ve ancak Türkiye’ye yerleşen bir kişinin Fransız sosyal güvenlik 
sisteminden doğan hakları Türkiye’de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafın-
dan ödenmeye devam edecektir. Bu ödeme sonunda belirli evrelerle iki 
ülke sosyal güvenlik kurumlarının ne şekilde mahsuplaşacağı da sözleş-
melerde düzenleme konusu yapılmaktadır.

 Yardımların ihracı ilkesi, kişilerin temel bir insan hakkı olarak kabul 
edilen seyahat ve yerleşme özgürlüklerinin önünü açarken sosyal güven-
lik sistemlerinden kaynaklı bir başka sorunun daha gündeme gelmesine 
sebep olmuştur. Bilindiği üzere, sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında 
düzenlenen bazı yardımların devamı, hak sahibinin bu süreçte bazı yü-
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kümlülükleri yerine getirmesi şartına bağlanmış olabilir. Kişinin yardı-
ma hak kazandığı ülkede ikamet etmesi halinde, ilgili sosyal güvenlik ku-
ruluşu, bu yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etme 
imkanına sahiptir. Ancak kişinin bir başka ülkeye taşınması halinde sos-
yal güvenlik kuruluşu kontrol yeteneğini de yitirecektir. Örneğin ülke-
mizde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası (olarak bilinen) Kanun kapsamında 
kişinin işsizlik ödeneğinden yararlanırken yeni bir iş bulması halinde, 
kendisine sağlanan maddi yardım kesilecektir. Hak sahibi Türkiye’de 
iken yeni bir iş bulup bulmadığının tespiti kolaydır. Ancak Türkiye’de 
işsizlik ödeneği alan bir kişinin Almanya’ya taşındığını düşünecek olur-
sak, orada gelir getirici bir işte çalışıp çalışmadığının tespiti mümkün 
olmayacaktır27. Bu sorundan ötürü, bazı sözleşmeler kapsamında, sigor-
talının hak ettiği yardımın kişinin ikametine devam ettiği ülke sosyal gü-
venlik kurumu tarafından, gerekli kontroller yapıldıktan sonra, hakkın 
doğduğu ülke sosyal güvenlik kurumu adına ödenmesi, sistemi benim-
senmiştir. İki ülke sosyal güvenlik kurumu arasındaki bu yardım-
laşma sadece basit bir kontrolden öteye de geçebilir. Örneğin, bazı 
sosyal güvenlik ödeneklerinin devamında hak sahibinin belirli bir 
tedaviye devam etmesi şart koşulabilir. Bu gibi bir durumda baş-
ka bir ülkeye yerleşen hak sahibinin bu tedaviyi o ülkede görmesi 
imkanı sağlanabilir. Benzer bir şekilde, hak sahibi kişiye bir ülke sosyal 
güvenlik sistemince örneğin ilaç yardımı sağlanıyor ise, kişinin başka bir 
ülkeye taşınması halinde bu ilaç yardımının teslimi de sorun olacaktır. 
Bu sorun da benzer bir uygulama ile aşılabilir. Yukarıda da belirtildiği 
üzere, bu tür yardımların bir başka ülke sosyal güvenlik kurumu adına 
diğer ülkenin ilgili kurumunca yapılması halinde, karşılıklı mahsuplaş-
manın ne şekilde yapılacağına ilişkin sözleşmesel düzenleme yapılma-
sı da gerekecektir. Aksi halde, belirli bir süre sonra daha fazla yar-
dımda bulunan ülke kurumunun bütçesinde açık çıkacak bundan 
dolayı uygulama imkanı ortadan kalkacaktır. 
27 Fransız mevzuatında işsizlik ödeneği alan bir kişinin her ayın sonunda veya en geç ertesi günü ilgili ku-
ruma giderek iş arama başvurusunu yenilemesi gerektiği düzenlenmiştir. Yasa koyucunun buradaki amacı, 
kendisine işsizlik ödeneği ödenen kişinin aktif olarak iş aramaya devam ettiğini ispat etmesidir. Bu kişinin 
yurt dışına taşınması halinde aktif iş arama koşulunun ne şekilde kontrol edilebileceği bir sorun olarak or-
taya çıkar. Fransız işsizlik sigortası rejimi hakkında daha geniş bilgi için bknz. LİMONCUOĞLU, S. Alp: 
Mukayeseli Hukuk ve Türk Hukukunda İşsizlik Sigortası, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üni-
versitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2006.
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Bir kez daha vurgulamak gerekir ki, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri sa-
dece sözleşmenin tarafları bakımından bağlayıcı hükümler içerir. Bun-
dan dolayı, hak sahibinin sosyal güvenlik yardımına hak kazandığı ülke-
den başka bir ülkeye taşınması halinde, şayet bu iki ülke arasında gerekli 
sözleşme yapıldıysa, yardımlardan yararlanma devam edecektir. Hak 
sahibi kişinin, belirli bir süre sonra, arada sözleşme bulunmayan üçüncü 
bir ülkeye taşındığını varsayarsak, bu halde hakkın kesileceğini de göz 
önünde bulundurmak gerekir. Bu durum hak sahipleri açısından mağ-
duriyet yaratacaktır. Bu açıdan, hak sahiplerinin de hali hazırda yerleşim 
özgürlüklerini kullanırken dikkatli olmalarında yarar bulunmaktadır.  
Ülkelerin kendi sosyal güvenlik rejimleri dahilinde, salt o ülkede 
yoksullukla mücadele kapsamında asgari bir düzeyin altında gelir 
kazanan kişilere yardımda bulunulması esası kabul edilmiş olabilir. Bu 
durumda, o ülkede yaşayan ve asgari yaşam standardının altında kaldığı 
için kendisine yardımda bulunulmasına karar verilen kişinin yurt dışına 
taşınması halinde, kişinin durumu ulusal yoksulluğa etkili olmayacağın-
dan, yardımın kesilmesi kabul edilebilir bir hal almaktadır. Bu durumun 
açıklanan yardımların ihracı ilkesine getirilen bir kısıtlama yöntemi ola-
rak öne çıkmaktadır28. 

 3. MEVZUATTA TEKLİK İLKESİ

 Bir ülkede çalışıp o ülke sosyal güvenlik sistemine dahil olan bir kişi-
nin çalışmak amacı ile bir başka ülkeye gitmesi halinde her iki ülke mev-
zuatına tabi duruma gelme imkanı mevcuttur. Bu durum, çalışan açısın-
dan çifte prim ödeme zorunluluğu doğuracaktır. Kişinin gelirinden daha 
fazla kesinti yapılacak, gelirinden şahsına kalan para azalacaktır. Hak sa-
hiplerinin bu durumdan olumsuz etkilenmesini önlemek amacı ile ikili 
sosyal güvenlik sözleşmeleri ile bu statüdeki kişilerin aslen tek bir sosyal 
güvenlik rejimine tabi olması ilkesi benimsenmektedir. 

 Çalışan bakımından bu durumun tersinin de olması ve her iki 
ülke sosyal güvenlik rejiminin farklı ilkeleri benimsemiş olmasın-

28 SGK, 2011: 218
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dan dolayı çalışan kişinin sosyal güvenlik sistemleri dışında kal-
ması da mümkündür. Çalışanın prim ödeme yükümlülüğü olma-
yacağı için bu durum bir avantaj olarak görülebilecekse de aslen 
sosyal güvenlik risklerine karşı korumasız kalacağından tamamı 
ile dezavantajlı bir durum ortaya çıkmaktadır. Bu özellikle işçinin 
vatandaşı olduğu ülkenin ikamet ilkesini, çalışmaya gittiği ülke-
nin ise şahsilik ilkesini benimsediği (veya tam tersi) durumlarda 
görülebilir. İşte bu halde, işçinin mağduriyetinin engellenmesi açı-
sından da yine işçinin kapsamında bulunacağı ülke mevzuatının 
belirlenmesi gerekmektedir. 

 Aynı sorun sınır işçileri29 denilen iki ülke sınırına çok yakın yaşayıp, 
her gün sınırı geçip diğer ülke topraklarında çalışıp akşam yine öteki ül-
kedeki evine dönen işçiler bakımından da mevcuttur. Bu kişilerin hangi 
ülke mevzuatına tabi tutulacakları belirsiz olabilir. Klasik göçmen işçi 
mantığından farklı olarak bu kişilerin çalıştıkları ülke ile ikamet ettikleri 
ülke sürekli olarak farklıdır. Bu durum ise kişinin statüsü ve hakları bakı-
mından olumlu ve olumsuz yetki ihtilafı yaşanmasına sebep olabilir. 

 İşte bu sıkıntıların ortadan kaldırılması, taraf ülkelerin bu durum-
daki kişilere uygulanacak hukuku sözleşme ile belirlemeleri ile mümkün 
olur. Buna mevzuatta teklik ilkesi denmektedir30.

 İkili sözleşmelerin incelenmesinde, bazı mesleklerde çalışan-
ların bilinçli olarak sözleşmedeki mevzuatta teklik ilkesi düzenle-
mesine ayrık tutulduğu görülür. Bir ülkede çalışırken geçici bir süre ile 
belirli bir işi yapmak için ve genelde aynı şirkete bağlı olarak yurtdışına 
gönderilen işçiler bakımından durum böyledir. Türkiye’de bir inşaat şir-
ketinde çalışırken şirketin aldığı iş kapsamında bir binanın inşaası için 
3 ay yurtdışında çalıştırılacak işçiler buna örnektir. Uluslararası 

29 AVRUPA PARLAMENTOSU: “Frontier Workers in the European Union” raporu, Directorate General 
for Research Working Paper, Social Affair Series W 16A, Luxembourg, 1997 http://www.europarl.europa.
eu/workingpapers/soci/ w16/summary_en.htm (Erişim Tarihi: 04.09.2014).

30 LEVENT, Recep: Yurtdışında Çalışanlar veya Bulunanlar ile Göçmenlerin Sosyal Güvenliği, Türkiye 
Barolar Birliği Dergisi, S. 116, 2016, s. 318.
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kara nakliyatı işinde çalışan şoförler de buna örnek gösterilebilir. 
Benzer bir şekilde uluslararası nitelik arz etmesi bakımından da 
gemi adamları ayrık tutulmaktadır. Gemi adamlarının genel olarak 
çalıştıkları geminin bayrağı ülkesinin kanunlarına tabi olduğu kabul gör-
müştür. Ancak bayrak ülkesinin seçimindeki kriterin daha çok hukuksal 
yükümlülüklerden kaçınma gayesini gütmesi üzerine bu konuda fark-
lı alternatifler düşünülmeye başlanmıştır. ILO’nun bu konuda kriteri 
gemi adamları açısından da ikamet ülkesi kanunlarının uygulanması-
dır31. Yine serbest meslek erbapları ile özel bir koruma şemsiyesi altında 
olan devlet memurları kapsam dışı statüde tutulmaktadır. 

 a. Geçici Görevli Gönderilen Çalışanlar

 Bu tür çalışanlar, genel olarak şirketleri tarafından yurtdışında be-
lirli bir süre (çoğu zaman kısa) çalışmak üzere gönderilen kişilerdir. 
Yurtdışındaki görevin, aynı şirket bünyesinde veya bu şirket ile 
bağlantılı başka bir şirket bünyesinde gerçekleştirilmesi esastır. 
Avrupa Birliği›nin 96/71/EC sayılı Yurtdışında Görevli Çalışanlar 
Yönergesi, üç tür çalışanın yurtdışında çalışan görevli kabul ede-
ceğini düzenlemiştir. Buna göre;

 i. Bir Şirket yurtdışında bir müşterisine hizmet sunmayı kabul etmiş-
tir ve bu işi gerçekleştirmesi için personel göndermesi gerekmektedir;
 
 ii. Ana firma ile bağlı şirketlerin farklı ülkelerde bulunduğu bir şir-
ketler topluluğunda, işçi şirketi tarafından bu şirketler topluluğunda 
başka bir firmada ya da ana şirkette çalışmak üzere geçici olarak yurtdı-
şına gönderilmektedir;
 
 iii. Bir işçi bir işveren ile özel istihdam bürosu arasındaki anlaşmaya 
nazaran başka bir ülkeye gönderilmektedir.

31  ILO’nun 2006 tarihli Denizcilik Çalışma Sözleşmesi’nin Sosyal Güvenlik başlıklı Standart A 4.5 madde-
sinin 3. paragrafı.
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 Örneğin bilişim sektöründe hastane yönetim programları sahibi 
bir şirketin bu programın yurtdışında bir hastane bilgisayar sistemleri-
ne entegresi için geçici bir süre bu hastane bünyesinde çalıştırılması bu 
kapsamda kabul edilecektir. Benzer şekilde bir ihale sonucu yurtdışında 
bir havaalanı yapım işini alan Türk firmasının İstanbul’da mukim mü-
hendisini belirli bir süre bu iş için yurt dışına göndermesi de bir başka 
örnektir. Bu kişinin yurtdışı çalışması geçici belirli bir süre ile sınırlı ka-
lacağı için kişinin önce gidilen yer sosyal güvenlik rejimine tabi tutul-
ması akabinde yeniden ilk ülke rejimine ithali sosyal güvenlik kurumları 
açısından da (bazen gereksiz bazen karmaşık) işyükü yaratabilecektir. 
Bu sebeple ikili sosyal güvenlik sözleşmesi ile kapsam dışında tutulabile-
cek bu grup işçi yabancı ülkedeki hizmeti boyunca, asıl çalıştığı ülkenin 
sosyal güvenlik sistemi kapsamında kalmaya devam edecek ve hak ve 
yükümlülükleri bu ülkenin mevzuatı kapsamında belirlenecektir. 

 Bir çalışanın yurtdışında görevli personel kabul edilerek sosyal gü-
venlik sözleşmeleri kapsamı dışında tutulmaları için üç ayrı koşulun da 
varlığı gerekmektedir:

 i. Her şeyden önce, yurtdışında görevlendirilen bu işçinin bu süre 
zarfında kendi ülkesi sosyal güvenlik sistemi tarafından kapsamda kabul 
edilmelidir;

 ii. Yurtdışında görevlendirilen işçi, ilk görev süresi sonunda ülkesine 
geri dönmelidir. Şayet işçi ülkesine dönmeyip, gittiği ülkede başka bir 
işveren nezdinde ikinci bir iş bulursa, bu takdirde artık bu ülkede sosyal 
güvenlik sistemi kapsamında kabul edilecektir.

 iii. Bu koşulların yanı sıra, ayrıca görevlendirmenin belirli süreli bir 
görevlendirme olması şartı mevcuttur. Belirli sürenin uzunluğu sosyal 
güvenlik sözleşmeleri kapsamında farklı olarak değerlendirilmiştir. Bazı 
sosyal güvenlik sözleşmelerinde bu süre azami bir yıl olarak belirlenmiş 
iken, basılarında ise azami 5 yıllık süre öngörülmüştür.
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 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu da 
buna paralel bir düzenleme getirmiştir. Buna göre kanunun 10. maddesi 
kapsamında “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan si-
gortalıların işverenleri tarafından geçici görevle yurt dışına gönderilmeleri, 
(c) bendinde sayılan sigortalıların mevzuatlarında belirtilen usûle uygun 
olarak yurt dışına gönderilmeleri veya (b) bendinde sayılanların sigortalı-
lığa esas çalışması nedeniyle yurt dışında bulunmaları halinde, bu görevleri 
yaptıkları sürece, sigortalıların ve işverenlerin sosyal sigortaya ilişkin hak ve 
yükümlülükleri” devam edecektir. Kanun, bu kapsamda kişinin görev-
lendirildiği ülke ile Türkiye arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin 
bulunup bulunmamasının bir önemi olmadığına da işaret etmiştir32. Bu-
rada geçici görevin süresine yönelik bir açıklama yapılmamış, sınırlama 
getirilmemiştir. Bu kapsamda, görevin ne kadar uzun olduğunun bir 
önemi olmadığı sonucu çıkabilir. 

 İkili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkeler bakımından 
geçici görevin uzunluğunun ne kadar olabileceği konusunda bir 
anlaşmaya varılmış olabilir. Bu takdirde bu süre kapsamında işlem 
yapmak gerekecektir. Örneğin, Avusturya ile imzalanan ikili sosyal 
güvenlik sözleşmesinin 7. maddesi kapsamında akit taraf ülkesin-
de çalıştırılan bir işçinin o ülkede bulunan işveren tarafından diğer 
akit ülkesinde çalıştırılmaya gönderilmesi halinde, bunlar hakkın-
da, ülkede çalıştıkları 24 takvim ayının sonuna kadar, gönderen 
akit taraf ülke mevzuatının uygulanacağı düzenlemesi yapılmıştır. 
Bu halde, Avusturya›ya geçici görevle giden bir Türk işçisi 24 ay 
boyunca Türk sosyal güvenlik sistemine bağlı çalışmaya devam 
edecek, ancak çalışma süresi 24 ayı geçince Avusturya sosyal gü-
venlik sistemine dahil olacaktır. Mükerrer sigortalığın önlenmesi 
bağlamında, kişinin asıl statüsü 5510 sayılı kanunun 10. maddesi 
kapsamında olmakla birlikte, prim yükümlülüğü ortadan kalkacak-
tır. 

32 5510 sayılı kanunun 10/2 maddesi.
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 Azerbaycan ile yapılan sözleşmede de bu süre 24 ay olarak takdir 
edilmiş, her iki taraf makamlarının önceden onaylaması ile bu sürenin 
60 ayı geçmemek şartıyla uzatılabileceği belirtilmiştir (madde 7).

 Almanya ile yapılan sözleşmede geçici görevin süresi ile ilgili bir dü-
zenleme yapılmamıştır. Fransa ile yapılan sözleşmede ise geçici görev 
süresi 3 yıl ile sınırlanmış, 3 yılın aşılması halinde ise, şayet önceden ülke 
makamları arasında bir mutabakat varsa, o takdirde kişinin gönderen 
ülke sosyal güvenlik sistemine bağlı kalmaya devam edeceği, aksi takdir-
de gönderilen ülkenin sosyal güvenlik sistemine geçeceği düzenlemesi 
vardır (madde 6).

 b. Bağımsız Çalışanlar

 Bazı bağımsız çalışanların ana iştigal ülkesi dışında iş yapması da 
mümkündür. Hatta bazı kişilerin tamamı ile uluslararası bir çalışma sis-
temi benimsediği ve bu kişiler bakımından ana iştigal ülkesi olarak belir-
lenebilecek bir ülkenin bulunmadığı görülebilir. Bir çimento simsarının 
sürekli olarak başka başka ülkeler dolaşarak bir ülkede bulduğu çimen-
toyu başka ülkede şirketlere pazarlamaya çalıştığı durum buna örnektir. 
Bu durumdaki kişinin hangi mevzuata tabi olacağı bir sorun olarak orta-
ya çıkar. Vatandaşlığa bağlı şahsilik prensibini benimseyen bir sis-
temde kişi hangi ülkeye giderse gitsin, ekonomik faaliyetini hangi 
ülkede gerçekleştirirse gerçekleştirsin vatandaşı bulunan ülke sosyal 
güvenlik sistemine bağlı olacağı kabul edilir. Ancak bazı ülkelerde sosyal 
güvenlik sistemine bağlılığı ekonomik faaliyetin nerede gerçekleştiğine 
bağlı olarak belirlemektedir. Bu durumda bağımsız çalışan yukarıda da 
bahsedildiği şekilde çifte yükümlülüğe dahil olacaktır. Keza kişinin yine 
ulusal sistemlerde belirlenen ilkeler kapsamında tamamı ile ülkelerin 
sosyal güvenlik sistemleri dışında kalma riski de bulunmaktadır.

 Bu itibarla, ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri genel olarak bağımsız 
çalışanları normal kapsam dışında tutarak, bu kişilere ilişkin özel düzen-
leme öngörmektedir. Sözleşmelerin incelenmesinde buna ilişkin genel 
bir yöntem benimsenmediği, her bir sözleşmenin kendi çerçevesinde 
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bazen farklı yaklaşımlar izleyerek soruna çare ürettiği görülür. Bu farklı-
lık muhtemelen ülkelerin sosyal güvenlik sistemine hakim olan ilkelerin 
birbiri ile eşdeğer olmamasından kaynaklanmaktadır. Bazı durumlarda, 
ülkelerin tamamı ile farklı bir metot tercih ettikleri de tespit edilmiştir. 
Taraflar, sadece bağımsız çalışanlar ile ilgili değil, ileride doğabilecek, 
sözleşme yaparken gözden kaçabilecek çalışma ilişkilerinin olabileceği 
bilinci ile çözümün ortaya çıktıkça karşılıklı işbirliği ile çözülece-
ğini de düzenleyebilmektedirler. Bunu düzenleyen hükümlere sözleş-
me literatüründe “kurtarma hükümleri” veya “kurtarıcı hükümler” den-
mektedir.

 c. Gemi Adamları

 Gemi adamlarının çalışma ilişkileri olduğu gibi sosyal güvenliği 
konusu da uluslararası hukuk camiasında önemli üzerinde durulan bir 
konu olmuştur. ILO, tarihsel süreçte gemi adamlarına yönelik bir çok 
düzenlemeye imza atmıştır. Bilindiği üzere gemi adamları genel olarak 
farklı ülkelerdeki limanlar arası seferde olan gemilerde çoğu zaman bir-
den çok ülkenin hakimiyet alanı içinde iş görme edimini yerine getiren 
kişilerdir. Bu itibarla, yabancı bir limanda iken veya yabancı bir ülkenin 
deniz sahası sınırları dahilinde iken geçen çalışma süreleri kapsamında, 
gemi adamlarının hangi ülkenin sosyal güvenlik sistemine dahil olacak-
ları sorunu doğmuştur. ILO 147 sayılı Ticari Gemilerde Uyulması Ge-
rekli Asgari Normlara İlişkin Sözleşme’de 2. madde ile gemi adamları 
için belirlenen standartlarda sosyal güvenlik önlemlerinin alınması ge-
rekliliğine işaret etmiştir33. 

 Bu sorunun çözümünde genel olarak kullanılan yöntem, gemi bay-
rağı hangi ülkeye ait ise o ülkenin mevzuatının bu kişiler için geçerli 
olması sistemidir. Ancak günümüzde gemi adamlarının çalışma ve is-
tihdam edilme yöntemlerindeki değişim ile birlikte bu kuralın değişimi 
de gündeme gelmiştir. Kaldı ki, gemilerin genel olarak faaliyette bulun-
dukları ülkelerden çok daha farklı bir ülkede kayıt edilmeleri de çalışan-
33 ALPAR, M. Bülent: Ticari Gemilerde Uyulması Gerekli Asgari Normalara İlişkin 147 Sayılı ILO Sözleş-
mesi ile ilgili Çalışma Hayatı Mevzuatı, Kamu-İş Dergisi, C. 6 S. 2, 2001, s. 3
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ların sosyal güvenliği açısından çeşitli sorunlar doğurucu niteliktedir. 
Örneğin, bir Türk şirketine ait ve içinde Türk mürettebat bulunan bir 
gemi rahatlıkla Panama bandıralı çıkabilmektedir. Klasik sistemin bura-
da uygulanması halinde, Türkiye’de ana faaliyetini gösteren bu gemide 
çalışan Türk personelin Türkiye’de sosyal güvenlik sistemine dahil ol-
maması sorunu ortaya çıkacaktır. İşte bu sıkıntıdan dolayı ki, bugün gü-
nümüzde klasik bayrak kuralına nazaran, ikamet prensibi veya çalışma 
ilişkisinin kurulu bulunduğu ülke prensibi benimsenmiş durumdadır. 

 Ancak farklı ülkelerin farklı prensipleri benimsemesi sebebi ile ön-
ceki çalışanlar gibi gemi adamları için de çifte kapsamda kalma veya 
kapsam dışında kalma sıkıntıları ortaya çıkabilir. İşte bu soruna çözüm 
bulabilmek gayesi ile sosyal güvenlik sözleşmelerinde gemi adamlarının 
ayrık tutulduğu görülmüştür.

 d. Hükümet çalışanları – Memurlar

 Mevzuatta teklik ilkesine ilişkin sözleşmesel düzenlemelerin kap-
sam dışı bıraktığı bir başka çalışma türü devlet çalışanları katego-
risini kapsar. Devlete bağlı olarak çalışanlar, geçici olarak yurtdışı 
görevleri esnasında göçmen işçi statüsünde kabul edilmezler ve 
bu sebeple normalde mensubu bulundukları sosyal güvenlik kuru-
muna bağlı kalmaya devam ederler. Bu kapsamda, yurtdışında bir 
sosyal güvenlik riski ile karşılaşmaları halinde dahi kendi ülkele-
rindeki haklardan yararlanma imkanına sahiptirler. Bununla birlik-
te, devlet çalışanı olup, görev gereği bazı nitelikte olanların durumu ise 
sözleşmelerde ayrıca ele alınmıştır. Bu kişiler üç başlık altında incelene-
bilir. 

 i. Diplomatik ve konsolosluk görevlileri: Birleşmiş Milletler’in 1961 
tarihli Diplomatik İlişkilere Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 33. mad-
desi doğrultusunda, yabancı ülkede görevlendirilmiş diplomatik görev-
liler ve konsolosluk görevlileri, görevlendirilen ülke sosyal güvenlik sis-
teminden muaftırlar. Bu konuda özel bir sözleşmenin varlığından olsa 
gerek, sosyal güvenlik sözleşmeleri özellikle diplomatik görevliler ve 
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konsolosluk görevlilerinin sosyal güvenlikleri konusunda bir düzenleme 
yapma ihtiyacı hissetmemişlerdir.

 ii. Diğer devlet memurları: Bu konuda ayrı bir uluslararası sözleşme 
bulunmamasına karşın, sosyal güvenlik sözleşmeleri, diğer devlet me-
murlarını, diplomatik görevliler ve konsolosluk görevlilerinden ayrı bir 
ilkeye tabi tutmamaktadırlar. Onlar için geçerli olduğu üzere, görevlen-
diren devletin sosyal güvenlik mevzuatı bu görevliler için de geçerli ka-
bul edilmektedir. 

 iii. Yerel Görevli Çalışanlar: Yerel görevli çalışanlar, yukarıda bahse-
dilen diğer iki kategoride değerlendirilmeyen, genel olarak sürekli bir 
şekilde yabancı ülkede ikamet edip, o ülkede, bir başka ülke tarafından 
sürekli istihdam edilen personeldir. Örnek vermek gerekirse, sürekli ola-
rak Almanya’da ikamet eden bir kişi (hangi ülke vatandaşı olduğunun 
bir önemi yoktur) Türkiye Cumhuriyeti tarafından istihdam edilmekte 
olabilir. Bu kişiler, önceden sayılan iki kategorinin dışında olmakla aslen 
ikamet ettikleri ve daimi çalıştıkları ülkenin sosyal güvenlik sistemine 
dahil olmalıdırlar. Ancak bu konuda asıl istihdam sağlayan ülkenin sos-
yal güvenlik mevzuatının da düzenleme yapmış olması ihtimaline dayalı 
olarak, bu kategorideki kişiler ile ilgili sosyal güvenlik sözleşmelerinde 
özel hükümlere yer verilmektedir.  

 e. Kurtarıcı Hükümler 

 Sosyal güvenlik sözleşmesi tarafı ülkeler düzenleme yaparken bazı 
çalışma ilişkilerinin gözden kaçırılabileceği, özel bir statü altında değer-
lendirme yapılması gerekliliğinin sonradan doğabileceği ve/veya yeni 
bir çalışma ilişkisinin ortaya çıkabileceği bilinci ile sözleşmede kapsam 
dışı bırakılan işçileri tahdidi olarak saymaktan kaçınmışlardır. Bu şekilde 
yeni bir durum veya ihtiyaç ile karşılaşılması halinde çözümün ne şe-
kilde sağlanacağına ilişkin açık kapı bırakmaktadırlar. Böylelikle 
gerektiğinde tarafların yeniden masaya oturup masada bulunan ça-
lışma ilişkisinden kaynaklı sosyal güvenlik sorununun ne şekilde 
çözümlenebileceğine ilişkin mutabakat yapmaları sistemi benim-
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senmiştir. Aksi bir yolun tercih edilmesi halinde bu tür yeni olaylar 
karşısında ikili sözleşme mutlak bağlayıcı olacak ve sözleşmede 
düzenlenmeyen sorun çözümsüz kalacaktır. Tarafların bu şekilde, 
gerektiğinde iki ülke yetkililerinin bir araya gelerek yeni sorunu 
çözme imkanı getirdikleri maddelere “kurtarıcı hükümler” denmek-
tedir. 

 f. Türkiye’nin Taraf Olduğu Sözleşmelerde Durum

 Türkiye’nin tarafı olduğu sözleşmelerde de uygulanacak hukuk be-
lirlenirken bu tür istisnalara yer verildiği görülmektedir. Türkiye - Nor-
veç arasında yürürlükte bulunan ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin 4. 
maddesi böyle bir istisna yaratmaktadır. Buna göre aşağıda belirtilen 6 
farklı çalışan grup için uygulanacak mevzuat kişilerin aktif çalışma yerle-
rinden farklı tesis edilmiştir:

 i. Yurtdışında görevli çalışan personel: Taraflardan birisinin ülkesinde 
ikamet eden ve iş merkezi bu Tarafta bulunan bir müessesede istihdam 
edilen bir şahsın bu müessese tarafından diğer taraf ülkesine gönderil-
mesi halinde, bu şahıs hakkında, diğer Taraf ülkesinde kaldığı ilk on 
iki aylık süre sırasında kendi ülkesinin mevzuatı, şahıs orada istihdam 
ediliyormuş gibi, uygulanmaya devam eder. Bu istihdam on iki ayı geç-
tiği takdirde, diğer Akit Tarafın yetkili makamının veya bu makam ta-
rafından tayin edilen merciin muvafakati ile kendi ülkesinin mevzuatı 
bu şahıs hakkında uygulanmaya devam edebilir. Bu, milliyetlerine bakıl-
maksızın bütün işçilere uygulanır. Kendileri ayrıca çalışmıyorlarsa, bu 
hükümler, bu kimselerin diğer ülkeye giderken beraber götürdükleri eş 
ve çocuklarına da aynen uygulanır.

 ii. Demiryolu ve karayolu çalışanları: Demiryolu ve kara ulaşım mü-
esseselerinde gezici personel olarak her iki ülkede çalışan kimseler hak-
kında, müessesenin iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygulanır. 
Ancak söz konusu işçi diğer Akit Taraf ülkesinde ikamet etmekte ise, bu 
işçiye, o ülkenin mevzuatı uygulanır.
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 iii. Uçak görevlileri: Bir şahsın, her iki ülkede faaliyet gösteren bir şir-
kete ait bir uçakta mürettebat olarak istihdam edilmesi halinde, diğer 
ülke vatandaşı olmaması ve diğer ülkede ikamet etmemesi kaydıyla, bu 
şahıs hakkında şirketin iş merkezinin bulunduğu ülke mevzuatı uygula-
nır. Böyle bir şirket tarafından diğer kategorilerdeki personel çalıştırıl-
ması halinde, söz konusu şahsın geçici olarak istihdam edilmek üzere di-
ğer ülkeye gönderildiği durumlarda, şirket merkezinin bulunduğu ülke 
mevzuatı uygulanır.

 iv. Gemi çalışanları: Taraflardan birinin bayrağını taşıyan bir gemide 
tayfa olarak çalıştırılan bir şahıs, geminin bayrağını taşıdığı ülke mev-
zuatına tabi olacaktır. Şayet bu kabil bir gemi, diğer ülkede bulunduğu 
sırada, yükleme, boşaltma, tamir ve gemide nöbetçilik işleri için o ülke 
vatandaşlarını çalıştırırsa, bu şahıslar limanın bulunduğu ülke mevzuatı-
na tabi olurlar.

 Doğal kaynakların işletildiği ve araştırıldığı Norveç Kıta Sahanlığı 
üzerindeki tesislerde işi olan kişiler hakkında Norveç mevzuatı uygula-
nacaktır. Aynı hüküm, ilgili kıyı devleti ile yapılan özel anlaşmaya veya 
uluslararası hukuka uygun olması kaydıyla, Norveç’e ait olmayan Kıta 
Sahanlıklarındaki Norveç tesislerinde işi olan kişiler hakkında da uygu-
lanacaktır. Norveç mevzuatı Svalbard(Spitzbergen) ve Jan Mayen ada-
larında bulunan kişiler hakkında da uygulanır. 

 v. Diplomatlar ve Onların Özel Hizmetinde Çalıştırılan Kimseler: As-
len sözleşmenin kişisel kapsamı ile ilgili olan ve yukarıdakilerden ayrı bir 
madde ile düzenlenmiş olan (madde 5) bu gruptakiler için sözleşmenin 
hiç uygulanmayacağı düzenlemesi getirilmiştir. Bununla birlikte, dip-
lomatik hizmet mensupları hariç olmak üzere, Diplomatik Misyonlarla 
Konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ile bu kişilerin özel hizmetle-
rinde çalıştırılan kimselerden Diplomatik Misyon ya da Konsolosluğun 
temsil ettiği ülkenin uyruğunda bulunan kimse, vatandaşı bulunduğu 
Tarafın mevzuatına tâbi olma konusunda tercih hakkını kullanabilir; 
böyle bir tercih hakkı ancak bir kez kullanılabilir. 
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 Diğer sözleşmelerde de bu tür düzenlemeler vardır. Almanya Fe-
deral Cumhuriyeti ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmesinin 6. maddesi 
geçici görevli çalışanların, 7. maddesi gemi adamlarının, 8. maddesi ise 
devlet tarafından çalıştırılanların tabi olacakları mevzuata ilişkin düzen-
leme getirmiştir. Yine Avusturya ile akdedilmiş bulunan sosyal güvenlik 
sözleşmesinin 6. ve devamındaki maddelerde uygulanacak mevzuat ba-
kımından getirilen istisnalara yer verilmiştir. Buna göre;

 i. Memurlar ve bunlara eşit durumda bulunan personel için, idari 
merciilerinde çalıştıkları akit taraf mevzuatı uygulanır.

 ii. Geçici görevli çalışanlar, 24 takvim ayının sona ermesine kadar, 
sanki bunlar hala gönderen akit taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi, bu 
akit taraf mevzuatına tabi tutulurlar.

 iii. Hava nakliyat firmasının işçileri, bu firmanın bulunduğu ülkeden 
diğer akit taraf ülkesine gönderildikleri takdirde, bu işçiler hakkında, 
sanki gönderen taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi, bu akit taraf mevzu-
atı uygulanır.

 iv. Gemi adamları bakımından, geminin bayrağını taşıdığı akit taraf 
mevzuatı uygulanır.

 v. Diplomat ve muvazzaf konsoloslar ile diplomat ve muvazzaf kon-
soloslar tarafından yönetilen temsilciliklerin idari ve teknik personeli 
ve keza bu temsilciliklerin resmi hizmet personeli ve konsoloslar tara-
fından yönetilen temsilciliklerin diplomatları, muvazzaf konsolosları ve 
üyelerinin münhasıran ev hizmetlerinde çalıştırılan hizmetlileri hakkın-
da, diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Anlaşması ile Konsolosluk 
ilişkileri hakkındaki Viyana Anlaşması hükümleri uygulanır.

 Görüldüğü üzere, Türkiye’nin taraf olduğu ikili sosyal güvenlik söz-
leşmelerinde uygulanacak mevzuatın tespiti yapılırken getirilen istisna-
lara, genel sayılan listenin yanında uluslararası nakliyat işinde çalışanla-
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rın da eklendiği görülmektedir34. Bunun bir örneğini de son yapılan ikili 
sosyal güvenlik sözleşmelerinden olan Slovakya sosyal güvenlik sözleş-
mesidir. Bu sözleşme de geçici görevlendirme ile çalışanları (madde 8), 
uluslararası taşımacılık işletmeli personelini (madde 9), deniz taşıtların-
da çalışan personeli (madde 10), diplomatik misyonlar ve konsolosluk 
görevlilerini (madde 11) istisna kapsamına almıştır.

 4. KAZANILMA SÜRECİNDE HAKLARIN KORUNMASI – 
SÜRELERİN TOPLANMASI / HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİL-
MESİ İLKESİ 

 Daha öncede belirtildiği üzere, birçok ülke sosyal güvenlik siste-
mi bazı sosyal güvenlik haklarından yararlanılması için belirli bir 
süre sisteme bağlı kalmak, belirli bir süre prim ödemiş olmak gibi ko-
şullar öngörmektedir. Emeklilik sistemleri bunun en iyi örneklerinden 
biridir. Kişi belirli bir yaşa kadar çalışmak koşulunu taşımakla birlikte, 
buna ilave olarak belirli bir gün karşılığı primi de emekliliğe hak kaza-
nacağı ülke sosyal güvenlik kurumuna çalışması karşılığı ödemiş olması 
gerekir35. Örneğin Türkiye’de çalışan bir işçinin henüz bu koşulları 
doldurmadan İngiltere’ye çalışmaya gittiğini varsayalım. Bu hal-
de, işçi Türkiye’de belirli bir süre prim ödeme gün sayısına ulaşa-
mayacağı için yaşı gelse dahi emekliliğe hak kazanamayacaktır. 
Benzer bir yükümlülük İngiliz mevzuatında da bulunduğundan, 
kişinin oradaki çalışması da yeterli uzunluğa erişmez ise kişinin 
hiçbir zaman emekli olamaması gibi bir durum ortaya çıkar. 

 Sosyal güvenlik sistemlerinin bu özelliği göçmen işçilerin sosyal gü-
venlik haklarından yararlanmalarının önünde büyük bir engel oluşturur. 
Bu kişiler için henüz yeni geldikleri ülkede, sosyal güvenlik yardımına 
hak kazanmak için sisteme bağlı olarak geçirmeleri gereken süreyi ta-

34 OLGAÇ Cüneyt: Son Değişiklikler Işığında Türk Sosyal Güvenlik Hukukunda Yurtdışı Borçlanma Uy-
gulamaları Rehberi, Yaklaşım Yayınları, Ankara 2011, s. 42.

35 Bu konuda verilebilecek bir başka örnek hastalık sebebi ile geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanma 
şartlarıdır. 5510 sayılı yas kapsamında kişinin bu haktan yararlanabilmesi için iş göremezliğin başladığı gün-
den önceki 1 yılda en az 90 gün kısa vadeli sigorta kolları primi ödemiş olması gereklidir. 

İkili Sosyal Güvenlik Sözleşmeleri İle Kabul Edilmiş Sosyal Güvenlik Koordinasyon İlkeleri



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •36

mamlamadan sosyal güvenlik riskleri ile karşılaşabilirler. Hatta yukarıda 
verilen emeklilik örneğinde olduğu gibi kişinin göçmen işçi statüsünü 
kabul etmesi ile birlikte hayat boyu emeklilik hakkına kavuşamayacak 
olması sonucu doğabilir. Nitekim aynı risk sigortalıya bağımlı olarak hak 
sahibi olabilecek kişilerin haklarına halel gelmesine de sebep olur.

 Ülkeler bu olumsuzluğun ortadan kalkması için ikili sosyal 
güvenlik sözleşmeleri kapsamında, bir ülkede sosyal güvenlik siste-
mine bağlı olarak geçilen sürenin, sözleşmeye taraf diğer ülkede de ay-
nen kabul edileceği, iki ülke sosyal güvenlik sistemine bağlı çalışmaların 
(sürelerin) hak kazanılmasına ilişkin değerlendirmelerde toplanacağı 
düzenlemesi yapılmaktadır. Bu ilkeye sosyal güvenlik literatürüne daha 
uygun bir şekilde “hizmetlerin birleştirilmesi” ilkesi de denebilir.  Farklı 
ülkelerdeki sosyal güvenlik sistemlerinde geçirilen sürelerin toplanması 
ile yukarıda sözü edilen olası sıkıntıların önüne geçilmesi, hak kayıpları-
na uğrama riskinin ortadan kaldırılması planlanmaktadır36.

 Hizmetlerin birleştirilmesi ilkesi çerçevesinde, sosyal güvenlik söz-
leşmesine taraf bir ülkenin mevzuatına göre geçmiş olan süreler, diğer 
taraf ülkenin mevzuatına göre de geçmiş kabul edilecektir. Bunun ya-
nında, hakların tespitinde sigortalının işe başlama tarihi de taraf ülke-
lerden hangisinde önce ise ona göre tayin edilecektir37. Nitekim, Yük-
sek Mahkeme de önüne gelen bir olayda “Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya 
Cumhuriyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin konuya 
ilişkin 19’uncu maddesinin 3 no’lu bendi “Akit taraflardan birinin mevzu-
atına gore yardım hakkının kazanılması şartlarının tespitinde, diğer akit 
taraftaki ilk işe başlama tarihi dikkate alınır.” hükmünü içermekte olup; 
anılan madde metninden de anlaşılacağı üzere, Yaşlılık, Malullük ve ölüm 
sigortaları hakkındaki Türk mevzuatının uygulanmasında, sigortalının 
İtalya’daki ilk işe başlama tarihi, Türkiye’de sigorta başlangıcı olarak esas 
alınabilecektir.” değerlendirmesi yapmıştır38. Benzer bir değerlendirme 
36 ARICI, Kadir: AB Sosyal Güvenlik Hukukunun Temel İlkeleri ve Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatının 
Uyum Meselesi, AB-Türkiye ve Endüstri İlişkileri (Editör: Alpay Hekimler), İstanbul: Beta Yayınları, s. 639.

37 GEREK, Nüvit: Sosyal Güvenlik Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2004, s. 25.

38 Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 08.05.2014 tarih 2013/18264 E. 2014/10263 K. sayılı ilamı.
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Almanya ile akdedilmiş bulunan ikili sosyal güvenlik sözleşmesi kap-
samında da yapılmıştır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin 30.11.2015 
tarihli 2015/21769 E. 2015/20896 K. sayılı ilamında “Konuya ilişkin 
10.04.1965 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.11.1965 tarihi iti-
barıyla yürürlüğe giren Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhu-
riyeti arasında imzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uzun vadeli si-
gorta kollarından olan “Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları(aylıkları)” 
başlıklı beşinci bölüme 02.11.1984 tarihinde imzalanıp 05.12.1985 tarih-
li 3241 sayılı Yasayla onaylanıp yürürlüğe giren Ek Sözleşme ile getirilen 
sözleşmenin 29’uncu maddesinin 4’üncü bent hükmüne göre, bir kimsenin 
Türk sigortasına girişinden önce, bir Alman Rant Sigortasına girmiş bulun-
ması halinde, Alman Rant Sigortasına giriş tarihi, Türk Sigortasına giriş 
tarihi olarak kabul edileceği açıkça ifade edilirken; aynı bölümde düzenlen-
miş 27’inci madde hükmü ise, her iki akit taraf mevzuatına göre nazara 
alınabilecek sigortalılık sürelerinin varlığı halinde, uygulanacak mevzuata 
göre yardım hakkının doğmasında, diğer akit taraf mevzuatına göre geçen 
ve aynı zamana rastlamayan, hesaba dahil edilebilir nitelikteki sigortalılık 
sürelerinin de nazara alınacağını; sigortalılık sürelerinin hangi ölçüde hesa-
ba dahil edilebileceğini ise, hesaba dahil edilebilirliğini tayin eden mevzuata 
göre tespit edileceği” ifade edilmiştir.

	 5.	İDARİ	YARDIM	VE	İŞ BİRLİĞİ İLKESİ

 İkili sözleşmeler ile kabul edilmiş en son koordinasyon ilkesi 
idari yardım ve iş birliği ilkesidir. Bu ilke, aslen akdedilen sözleş-
menin etkili bir biçimde uygulanmasını temin etme amacını taşır. 
Taraf ülkelerin sosyal güvenlik ile ilgili kurumlarının ortaya çıka-
bilecek konularda yardımlaşması ve iş birliğine gitmesi, uygula-
mada sigortalı bakımından önemli hakların en kısa sürede teminini 
sağlayacağı gibi, ortaya çıkabilecek zararların da en kısa sürede 
telafisini mümkün kılacaktır. Neticede, sözleşmenin düzgün bir 
biçimde uygulanmaması veya tartışmalı konularda tereddütte ka-
lınması ve buna ilişkin çözümün gecikme ile bulunması hallerin-
de ilk aşamada zarar görecek kişi sigortalı ve bağımlı yaşayanlar 
iken, bu olumsuzluk hemen akabinde topluma da sirayet edecek-
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tir. Kurtarıcı hükümler olarak ifade edilen ve bazı konularda taraf 
ülke kurumlarının iş birliğini veya yeniden müzakeresini öngören 
hükümler aslen bu kapsamda düzenlemelerdir. Ancak bu hüküm-
lerde özel olarak ele alınan ortaya yeni bir sorun çıktığında bunun 
müzakere ile çözümüdür. Oysa ki çoğu zaman ortaya yeni bir so-
run çıkmaktan öteye uygulamadan kaynaklı bazı sıkıntılar sebebi 
ile sigortalıların mağduriyeti gündeme gelir. Böyle durumlarda da 
taraf ülke kurumlarının ne şekilde davranacağına ilişkin ilkelerin 
sözleşme ile belirlenmesi, idari yardımlaşma ve iş birliğine ilişkin 
ilkelerin daha somut hale getirilmesi önem taşır.   

 Belirtmek gerekir ki, sözleşmenin etkin bir şekilde uygulanması 
sadece tarafların bu konuda karşılıklı yardımlaşmaları ile gerçekleşti-
rilebilecek bir hedef değildir. Göçmen işçiler, hayatlarının büyük bir 
bölümünde bulundukları ülkeden uzakta yaşamış kişiler olarak, ülke 
kültürüne, ülke mevzuatına, hak arama yollarına uzaktırlar. Başlarına 
bir sıkıntı geldiğinde bunu ne şekilde halledebilecekleri konusunda da-
nışabilecekleri insan sayısı da normal vatandaşlara göre oldukça azdır. 
Göçmenlerin bu aşamada yaşayabilecekleri dil sorunu, kendini ifade 
güçlüğü de sıkıntının bir başka boyutunu oluşturur. Bunun içindir ki, ta-
raf ülkelerin sadece kendi aralarında yardımlaşması yetmez. Buna ilave 
olarak her taraf ülke kendi uygulaması içinde göçmen işçilerin başvuru 
yapmasını ve sıkıntılarını dile getirmelerini kolaylaştırıcı bazı mekaniz-
malar kabul etmelidir. Sözleşmenin etkin uygulanmasının sadece sosyal 
güvenlik kurumları arasında iş birliği ile sağlanması zordur. Özellikle 
göçmen işçiler bakımından yabancısı oldukları bir ülkede, yabancı bir 
mevzuat karşısında ve çoğu zaman az bildikleri bir dilde sosyal güvenlik 
haklarını aramaları zorluklar içerir. İşte bu zorlukların ötesinden geli-
nebilmesi için, taraf ülkelerin sosyal güvenlik kurumlarının başvuran 
göçmen işçilere idari yardımda bulunmalarını kolaylaştırmaya yönelik 
adımlar atması gerekir. Örneğin Türkiye bu konuda Bakanlık bünyesin-
de ayrı bir Genel Müdürlük kurmuştur. Ancak, bu durumunda tarafın 
inisiyatifine bırakılmasından çok sözleşme ile belirlenmesi ve garanti 
altına alınması ülkelerin kendi vatandaşları bakımından da önemli bir 
hizmet olacaktır. 

Yrd. Doç. Dr. S. Alp LİMONCUOĞLU
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 III. DEĞERLENDİRME

 İkili sosyal güvenlik sözleşmelerinin incelenmesinde, göçmen işçi-
lerde oluşabilecek sosyal güvenlik riskleri ve bundan doğan zararların 
asgari seviyeye indirilmesi / ortadan kaldırılması için bir takım ortak ko-
ordinasyon ilkelerinin belirlendiği görülmektedir. Türkiye’nin bugüne 
kadar imzaladığı ve yürürlükte olan 29 farklı ikili sosyal güvenlik söz-
leşmeleri incelendiğinde39, ilk ve son imzalanan sözleşme arasında 50 
yılı aşkın bir sürenin geçtiği göze çarpar. Koordinasyon ilkelerinin bu 
süre zarfında şekillendiği ve ilk sözleşmelerden başlamak üzere ortaya 
çıkan sorunlara çözüm olması bakımından kabul edildiği değerlendiril-
diğinde, sözleşmeler kapsamında yeknesak bir uygulamadan söz etme-
nin mümkün olmadığı ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar son yıllarda çok 
uluslu bir takım sözleşmeler veya ulusüstü düzenlemeler ile evrensel 
bir yeknesak uygulamanın yaratılması hedeflenmiş ise de ikili söz-
leşmelerin halen egemen olduğu örnekler bakımından ortaya çıkan 
farklılıklar, bir ülke içinde farklı ülke vatandaşlarının farklı sosyal güven-
lik işlemlerine tabi tutulması sonucunu doğurmaktadır. Bu durum temel 
haklar bakımından sakınca doğurabildiği gibi hukuk düzeninde adaletli 
bir uygulamadan uzaklaşılmasına da sebep olmaktadır. Bu itibarla, diğer 
ülke bakımından olduğu kadara Türkiye için de (özellikle eski tarihli) 
ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin yeniden değerlendirmeye alınması 
ve eksik kalan evrensel kabul görmüş bu koordinasyon ilkelerinin söz-
leşmeye dahil edilme çalışmalarına başlanması önem arz etmektedir. 

39 Bu ülkeler, Birleşik Krallık ve Kuzey İrlanda, Almanya Federal Cumhuriyeti, Hollanda Krallığı, Belçika 
Krallığı, Avusturya Cumhuriyeti, İsviçre Federal Konseyi, Fransa Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, İsveç 
Krallığı, Norveç Krallığı, Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kanada, 
Makedonya, Arnavutluk Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Bulgaristan Cumhuriyeti, Ro-
manya, Kebek, Bosna Hersek, Çek Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dükalığı, Hırvatistan Cumhuriyeti, 
Slovakya Cumhuriyeti, Sırbistan Cumhuriyeti, Karadağ, İtalya Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti ve Tunus 
Cumhuriyeti’dir. Biri hariç 28 ülke ile imzalanan sosyal güvenlik sözleşmesi yürürlüktedir. Tunus ile imzala-
nan sözleşme ilgili prosedürler tamamlanmadığı için halen yürürlüğe girmemiştir.
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MİLLETLERARASI TAHKİMDE
DERDESTLİK İTİRAZI

 Özet: Milletlerarası tahkim alanında aynı davanın iki farklı tahkim 
mahkemesinde veya bir tahkim mahkemesi ve devlet mahkemesinde eş 
zamanlı olarak açılması paralel yargılamalar olarak ifade edilmektedir. 
Derdestlik doktrinin tahkim yargılamasındaki paralel yargılamalar soru-
nuna bir çözüm olarak kabul edilip edilemeyeceği konusunda doktrin ve 
uygulamada farklı yaklaşımlar mevcuttur. Bu çalışmada derdestlik dokt-
rininin kabulü ve reddi yönündeki yaklaşımlar ticari ve yatırım tahkim 
uyuşmazlıkları açısından ayrı ayrı ele alınacak ve Türk hukuku açısından 
varılan sonuca yer verilecektir. 

 Anahtar Sözcükler: Milletlerarası ticari tahkim, yatırım tahkimi, 
paralel davalar, derdestlik, lis pendens.

 Abstract: Parallel litigation in the area of international arbitration 
can take place between two arbitral tribunals or between a state court 
and an arbitral tribunal. Different approaches has been developed as 
regards to applicability of doctrine of lis pendens against parallel liti-
gation problems in the area of international arbitration. In this article 
these approaches will be analyzed and the findings will be evaluated as 
regards to Turkish law.

 Key Words: International commercial arbitration, investment ar-
bitration, parallel litigation, lis pendens.
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 GİRİŞ

 Milletlerarası tahkim alanında, Milletlerarası Ticarî Hakemlik Hak-
kında Avrupa  Konvansiyonu (Cenevre Anlaşması)1, Yabancı Hakem 
Karalarının Tanınması ve İcrası Hakkında New York Sözleşmesi (New 
York Anlaşması)2,  Devletler ile Diğer Devletler Arasındaki Yatırım 
Uyuşmazlıklarının Halline Dair Konvansiyon  (ICSID Konvansiyonu)3 
gibi geniş kapsamlı ve çok taraflı birçok uluslararası anlaşma bulunmak-
tadır. Ayrıca Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyo-
nu  (UNCITRAL) tarafından milletlerarası ticarî tahkim alanında, ülke 
hukukları arasında uyum sağlamak amacıyla 1985 Milletlerarası Ticarî 
Tahkim Model Kanunu hazırlanmış ve Model Kanun 2016 yılında revi-
ze edilmiştir4.

 Belirtilen bu uluslararası anlaşmalarda ve UNCITRAL Model 
Kanun’da derdestlik doktrininin milletlerarası tahkimde uygulanıp uy-
gulanamayacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır5. Mil-

1 European Convention on International Commercial Arbitration of 1961 (RG, 23.09.1991, 21000).

2 United Nations Convention on the Recognation and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Türkiye, 
New York Sözleşmesi’ni 08.05.1991 tarihinde I. maddesinin 3. fıkrasına çekince koyarak onaylamış ve yü-
rürlüğe koymuştur (RG. 23.09.1991, 21002). 

3 RG 06.12. 1988, 200011. 

4 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-86998_Ebook.pdf (Erişim: 
10.10.2017).

5 Born Gary, International Commercial Arbitration, 2. Bası, Kluwer Law International, 2014. s. 3796; Ho-
utte Van Hans, “Parallel Proceedings Before State Courts And ArbitrationTribunals, Is There A Transna-
tional Lis Pendens – Exception In Arbitration Or Juristiction Conventions?” Arbitral Tribunals Or State 
Court- Who  Must Defer Whom?” Edt. Karrer A. Pierre,  Swiss Arbitration Association, Zurich: ASA-IBA, 
2001, s. 37; Miguel Temboury Redondo, “Preliminary Judgments, Lis Pendens and Res Iudicata in Arbit-
ration Proceedings” in Liber Amicorum Bernardo Cremades, edt Fernández Miguel Ángel et. al, Wolters 
Kluwer España, 2010, s. 1133; Douglas Reichert “Problems With Parallel And Duplicate Proceedings: The 
Litispendence Principle And International Arbitration”, V. 8, Oxford Arb Int, 1992/3, s. 255; Akıncı Ziya, 
Milletlerarası Usûl Hukukunda Yetki Sözleşmesine Dayanan Derdestlik, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002, 
s. 93 (“Yabancı Derdestlik”); Hanno Wehland, The Coordination of Multiple Proceedings in Invesment 
Arbitration, Oxford: Oxford University Press, s. 167; Norah Gallagher, Parallel Proceedings, Res Judicata 
and Lis Pendens: Problems and Possible Solutions, in  edt. Julian D. M. Lew and Loukas A. Mistelis, Perva-
sive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006, s. 338; Akıncı Ziya, “Tahkim 
ve Derdestlik İtirazı”, Prof. Dr. Mahmut Tevfik Birsel’e Armağan, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını 
2001, s. 9 (“Tahkim ve Derdestlik İtirazı”); Gurbanov Rahat, “Tahkimde Derdestlik Sorunları”, V. 8, Terazi  
Hukuk Dergisi, 2013/87,  s. 27.
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letlerarası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi (ICC), Londra Ulusla-
rarası Tahkim Mahkemesi (LAIA), Amerika Tahkim Odası (AAA) ve 
İstanbul Tahkim Merkezi (ITO) gibi merkezlerin tahkim kurallarında 
da hakem heyetinin derdestlik itirazını dikkate alıp almayacağıyla ilgili 
açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir6. Uluslararası Hukuk Birliği (In-
ternational Law Association - ILA) tarafından 2006 tarihinde milletlera-
rası ticarî tahkimde kesin hüküm ve derdestlik itirazına ilişkin bir rapor 
hazırlanmış ve raporun sonunda bir tavsiye metni yayınlanmıştır7. Tah-
kimde derdestlik sorunlarına ilişkin oldukça ayrıntılı bir inceleme içeren 
bu rapor ve tavsiye metni soft law niteliğinde olup, bağlayıcı değildir. 

Çalışmamızda derdestlik doktrininin paralel tahkim yargılamalar  soru-
nuna karşı çözüm olarak kullanılıp kullanılamayacağı, ticarî ve yatırım 
tahkim uyuşmazlıkları açısından ele alınacaktır. 

Tahkimde derdestlik sorunları sadece taraf, konu ve dava sebepleri aynı 
olan milletlerarası8 uyuşmazlıklar açısından incelenecek olup, uygula-
mada daha sıklıkla karşılaşılan bağlantılı davalar sorununa değinilme-
yecektir9. Ayrıca paralel tahkim yargılamalarının engellenmesi amacıyla 
davaların birleştirilmesi, anti-suit injuction10 ve  çatal klozu gibi farklı 
6 Wehland, s. 167. Belirtilen düzenlemelerde, devlet mahkemesinde veya başka bir tahkim mahkemesinde 
derdest olan davanın, bekletici mesele yapılıp yapılamayacağına ilişkin düzenleme bulunmadığı hususunda 
bkz. Şanlı Cemal/Esen Emre/ Ataman-Figanmeşe İnci, Milletlerarası Özel Hukuk, 5. Bası, İstanbul: Vedat 
Kitapçılık, 2016, s. 639.

7 International Law Association, Final Report On Lis Pendens And Arbitration (Toronto Conference 
(2006), International Commercial Arbitration (ILA, “Lis Pendens”).

8 İç hukukta tahkim ve derdestlik itirazına ilişkin açıklamalar için bkz. Tanrıver Süha, Medeni Usûl 
Hukukunda Derdestlik İtirazı, 2. Bası, Ankara: Adalet Yayınevi, 2007, s. 111 vd.

9 Aynı projeye ilişkin birçok taşeron ile farklı sözleşmeler yapılması ve bu sözleşmelerde farklı uyuşmazlık 
çözüm yöntemleri benimsenmesi uluslararası inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda bağ-
lantılı birden fazla davanın paralel şekilde yürütülmesine neden olabilmektedir (Bernardo Cremades/Ig-
nacio Madelena, “Parallel Proceedings In International Arbitration”,V. 24, Oxford Arb Int, 2008/4,  s. 11; 
Nuray Ekşi, “Milletlerarası Tahkimde Paralel Davalar”, Uluslararası Ticaret ve Tahkim Hukuku Dergisi, C. 
2, 2013/2, s. 19).

10 Tahkimde anti-suit injuction kararının paralel yargılamaları önlemedeki rolüyle ilgili ayrıntılı bilgi için 
bkz. (Hobér Kaj, “Res Judicata and Lis Pendens in International Arbitration,  Collected Courses of the 
Hague Academy of International Law Volume 366, The Hague Academy of International Law, 2014, s. 
230-236; McLachan Campbell, Lis Pendens in International Litigation, Leiden/Boston: Martinus Nşjhoff 
Publischers, 2009, s. 219 vd.).
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yöntemler de mevcuttur, ancak bu yöntemler de inceleme konusu ya-
pılmayacaktır.

 § 1. MAHKEME VE HAKEM HEYETİ ARASINDA DERDEST-
LİK  İTİRAZI

 Çalışmanın bu bölümünde hakem heyeti ve devlet mahkemeleri 
arasındaki paralel yargılamalarda derdestlik itirazı ileri sürülüp sürüle-
meyeceği hususu, doktrindeki farklı görüşler ve yargı kararları ışığında 
ele alınacaktır. 

 I. DERDESTLİK İTİRAZININ KABULÜNE İLİŞKİN GÖRÜŞ 
VE UYGULAMALAR

 Tahkim anlaşması, tarafların aralarında doğmuş veya doğabilecek 
uyuşmazlıkların hakemler tarafından çözülmesi yönündeki iradelerini 
ortaya koyar ve tahkim itirazında bulunulması kaydıyla davanın devlet 
mahkemelerinde görülmesine engel olur11. Bu yönüyle tahkim anlaş-
malarının paralel yargılamaları önlemede, yetki anlaşmalarına benzer 
şekilde, önemli bir işlevi olduğu kabul edilmektedir12. Ancak, tahkim 
anlaşmasının geçerliliğine hem hakem heyeti nezdinde hem de devlet 
mahkemesinde itiraz edildiğinde, yargı yetkisi hakkında karar verme ko-
nusunda her iki ikisinin prima facie yetkili olduğu kabul edilmektedir13. 
Bu durum klasik anlamda derdestlik teşkil etmese de derdestliğe benzer 
bir sorundur ve diğer yargılamanın dikkate alınıp alınmayacağı konu-
sunda bir karar verilmesi gerekmektedir14. 
11 Cremides/Madelena, s. 1; McLachan,190; Akıncı Ziya, Milletlerarası Tahkim, 4. Bası, İstanbul: Vedat 
Kitapçılık, 2016 (“Milletlerarası Tahkim”), s. 124-125; Nomer Ergin, Devletler Hususi Hukuku, Yenilenmiş 
22. Bası, İstanbul: Beta, 2017, s. 556-557; Çelikel Aysel /Erdem Bahadır, Milletlerarası Özel Hukuk, 14. 
Bası, İstanbul: Beta, 2016, s. 734.

12 Bell Andrew, Forum Shopping and Venue Transnational Litigation, Oxford: Oxford University Press, 
2003, s. 13; McLachan, s. 191; Cuniberti Gilles, Parallel Litigation and  Foreign Investment Dispute Settle-
ment, 21, ICSID Review – Foreign Investment L.J., 2006, s. 386; Hober, s. 215;   Cremides/Madelena,  s. 4.

13 Bkz. §1-II-A-2.

14 Kremslehner Florian, “Lis pendens and Res Judicata in International Commercial Arbitration” in edt. Ze-
iler Gerold/ Welser Irene, et al., Austrian Yearbook on International Arbitration,  2007, Manz’sche Verlags  
und Universitätsbuchhandlung, s. 129; ILA, Lis Pendens, s. 168.
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 Doktrin ve uygulamada hakim görüş derdestlik itirazının hakem he-
yetleri açısından bağlayıcı olmadığı yönündedir15. Ancak İsviçre Fede-
ral Mahkemesi 2012 tarihli Fomento de Construcciones y Contratas S.A. 
(Spain) v. Colon Container Terminal S.A. (Panama)16 kararında İsviçre 
MÖHK  m. 9’de düzenlenmiş olan derdestlik kuralının hakem heyetle-
ri açısından da bağlayıcı olduğuna ve yabancı mahkemede görülmekte 
olan davanın bekletici sorun yapılması gerektiğine hükmetmiştir. Karar 
derdestlik itirazının kabulü ve reddi konusundaki tartışmaların odak 
noktası haline geldiği için üzerinde durulması uygun olacaktır. 

 Fomento kararının incelenmesinden önce, Federal Mahkeme’nin 
Compañìa Minera Condesa SA und Compañía de Minas Buenaventura 
SA v BRGM-Pérou S.A.S. und Tribunal Arbitral CIA kararında da ben-
zer bir yaklaşım benimsediğini belirtmek gerekir17. Karara konu olayda, 
tahkim anlaşmasına rağmen Peru mahkemelerinde dava açılmış; dava-
lı tarafından ileri sürülen tahkim itirazı, davacı ve davalıların tümünün 
tahkim anlaşmasına taraf olmadığı (sözleşmenin inoperataive olduğu) 
gerekçesiyle reddedilmiştir. Daha sonra, İsviçre’de başlatılan tahkim 
yargılamasında, Peru mahkemesindeki yargılamaya dayandırılarak der-
destlik itirazı ileri sürülmüştür. Hakem heyeti, Peru mahkemesinin tah-
kim itirazının reddine ilişkin kararının New York Sözleşmesi m. II f. 3’e  
aykırı olduğu ve bu nedenle İsviçre’de tenfiz edilemeyeceği gerekçesiyle 
derdestlik itirazını reddetmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi aynı gerek-
çeyle kararı hukuka uygun bulmuş ve kararın iptali için açılan davayı 
reddetmiştir. Buenaventura kararıyla, hakem heyeti ve yabancı mahke-
me arasındaki paralel yargılamalarda derdestlik itirazının ileri sürülebi-
leceği, Federal Mahkeme tarafından kabul edilmiştir18. Ancak kararda 

15 Bkz. §1-II.

16  ATF 127 III, 2001 (ASA Bulletin 2001, s. 555 vd). Kararın İngilizce çevirisi için bkz. Kluwer Law In-
ternational 2001, Volume 19 Issue 3, s. 555   565. Kararın Türkçe çevirisi için bkz. Süheyla Balkar Obuter, 
İsviçre Uluslararası Özel Kanunu’nun 186. Maddesinde Yapılan Değişiklik Üzerine İnceleme, Galatasaray 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2011/1, Prof. Dr. Ata Sakmar’ Armağan, s. 315-338).

17 ATF 124 III 83 (http://www.newyorkconvention1958.org/index.php?lvl=notice_display&id=1421) 
(Erişim 10.12.2017).

18 Brengesjö Emil, “Lis Alibi Pendens In International Arbitration Reflections on the Swedish Position in 
the Context of International Trends and Approaches, Faculty Of Law Stockholm University, Thesis in Pro-
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şartları oluşmadığından derdestlik itirazı reddedildiği için doktrinde Fo-
mento kararı kadar irdelenmemiştir. 

 Federal Mahkeme Fomento kararında, Buenaventura’da geliştirilen 
yaklaşımın devamı olarak, derdestlik itirazının (İsviçre MÖHK m. 9) 
hakem heyetleri açısından da bağlayıcıyı olduğuna açıkça hükmetmiş-
tir. Karara konu olayda, Panama merkezli Colon ve İspanyol merkezli 
Fomento şirketleri arasında Panama’da yapılacak liman inşaatı için Ce-
nevre tahkim kaydı içeren bir sözleşme akdedilmiştir. Taraflar arasında 
ihtilaf çıkması üzerine Fomento tarafından 12.03.1998 tarihinde Pana-
ma mahkemelerinde dava açılmış ve Colon bu davada tahkim itirazın-
da bulunmuştur. Ancak tahkim itirazı, usûlüne uygun ileri sürülmediği 
gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedilmiş ve esasa ilişkin yargılama 
aşamasına geçilmiştir 19. 

 Panama mahkemelerindeki yargılama devam ederken Colon, 
30.09.1998 tarihinde Cenevre’de tahkim yargılaması başlatmıştır. Tah-
kimde davalı taraf olan Fomento, Panama mahkemesinde tahkim itira-
zının süresinde ileri sürülmediğini ve bu nedenle tahkim anlaşmasının 
geçersiz hale geldiğini belirtmiştir. Bu sırada Panama ilk derece mahke-
mesinin tahkim itirazının reddine ilişkin kararı İstinaf mahkemesi tara-
fından kaldırılmış ve İstinaf mahkemesi, tahkim itirazının süresinde ileri 
sürüldüğüne ve tarafların tahkime sevk edilmesi gerektiğine karar ver-
miştir. Cenevre’deki hakem heyeti bu karara dayanarak yetkili olduğu-
na karar vermiş ve esasa ilişkin yargılamaya geçmiştir20. Ancak Panama 
Temyiz Mahkemesi, 22.01.2001 tarihinde İstinaf mahkemesinin kararı-
nı bozmuş ve tahkim itirazının süresinde ileri sürülmediği gerekçesiyle 
Panama mahkemelerinin yetkili olduğuna hükmetmiştir21. 

cedural Law, 2013, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:661930/fulltext01.pdf , s. 25-26; Bilge-
han Yeşilova, Milletlerarası Ticarî Tahkimde Nihai Karardan Önce Mahkemelerin Yardımı Ve Denetimi, 
İzmir: Güncel Yayınevi, 2008, s. 441-442.

19  ILA, Lis Pendens, s. 176; Brengesjö, s. 24; McLachan, s. 209.

20 ILA, Lis Pendens, s. 176; Oetiker Christian, “The Principle Of Lis Pendens In International Arbitration: 
The Swiss Decision In Fomento V. Colon”,  V. 18, Oxford Arb Int, 2002/2, s. 138.

21 Brengesjö, s. 209.
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 Hakem kararının iptali için açılan davada Federal Mahkeme, İsvç. 
MÖHK m. 9’un hakem heyetleri açısından bağlayıcı olduğunu belirtmiş 
ve şartları oluştuğu halde derdestlik itirazı reddedildiği için kararı iptal 
etmiştir. Gerekçede, derdestlik itirazının dikkate alınmaması halinde 
İsviçre hukukunda kesin hüküm niteliğine sahip olabilecek iki çelişen 
kararın ortaya çıkabileceği ve bu durumun kamu düzenine aykırı olacağı 
belirtilmiştir. Dolayısıyla yabancı mahkeme ve tahkimdeki davalar aynı 
ise, yabancı mahkeme kararının İsviçre’de tenfiz edilme ihtimali bulu-
nuyorsa, yabancı mahkemenin makûl süre içerisinde karar vermesi bek-
leniyorsa, derdestlik itirazı dikkate alınmalıdır22. 

 Federal Mahkemenin görüşü doktrinde de bazı yazarlar tarafından 
benimsenmiş, İsvç. MÖHK m. 9’un hakem heyeti ve mahkemeler ara-
sındaki paralel yargılamalarda da uygulanması gerektiği belirtilmiştir23. 
Bu görüş uyarınca, derdestlik itirazı tahkimde paralel yargılamalar soru-
nuna basit ve hızlı bir çözüm sunarak usûl ekonomisi ilkesinin gerçek-
leştirilmesini sağlar ve çelişen hükümlerin ortaya çıkmasına engel olur24.

 Türk hukukunda milletlerarası derdestlik itirazına ilişkin genel bir 
hüküm bulunmamaktadır. Öte yandan derdestlik itirazının hakem he-
yeti ve devlet mahkemeleri arasında uygulanabileceği görüşü Türk 
doktrinde de kimi yazarlar tarafından benimsenmiştir25.
22 Oetiker, s. 138-139; ILA, Lis Pendens, s. 177; Christer Söderlund, ”Lis Pendens, Res Judicata And The 
Issue Of Parallel Judicial Proceedings”, Journal of International Arbitration, V. 22, 2005/4,  s. 312-313; Ye-
şilova, s. 440; Brengesjö, s. 27; Matthias Scherer, “When Should An Arbitral Tribunal Sitting In Switzerland 
Confronted With Parallel Litigation Abroad Stay The Arbitration?”, V.20, ASA Bulletin, 2002/3, s. 452; 
Gesiger Elliot/Laurent, Levy, “Lis Alibi Pendens In Commercial Arbitration”, in Complex Arbitrations – 
Special Supplement 2003 ICC International Court Of Arbitration Bulletin,, s. 53-68.

23 Stacher Marco /  Feit Michael, “Chapter 13, Part VI: Parallel Proceedings And Lis Pendens”,  Arbitration 
In Switzerland: The Practitioner's Guide Edt, Manuel Arroyo, Kluwer Law International, 2013, s. 1412; Hobér, s. 228; 
Werner Wenger, Article 187, in edt. Berti Stephen, International Arbitration in Switzerland, The Hague: 
Kluwer Law International, 2000, s. 461-462 (Yazar, devlet mahkemesi veya hakem heyetinin yetkili olmadı-
ğının açıkça anlaşıldığı istisnai durumlarda yargılamanın ertelenmesine gerek olmadığını belirtmiştir).

24 Oetiker, s. 144-145; Elliot Geisinger / Levy Laurent, “Lis Alibi Pendens In Commercial Arbitration”, in 
Complex Arbitrations – Special Supplement 2003 ICC International Court Of Arbitration Bulletin, s. 60; 
Stacher/Feit, s. 1412.

25 Ansay Sabri Şakir, Hukuk Yargılama Usûlleri, 7. Bası, Ankara: Ankara Üniversitesi Yayınları, 1960.s. 210; 
Şekerci Ersin, “Medeni Usûl Hukukunda Ve İdari Yargılama Usûlünde Derdestlik I”, Yargıtay Dergisi, C.12, 
1986/3, s. 206-226, s. 215. 
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 Kanaatimizce, aynı davanın hakem heyeti ve devlet mahkemesinde 
paralel yargılamalara konu edilmesi hem usûl ekonomisi ilkesine aykırı 
olacaktır hem de çelişik kararlar ortaya çıkma ihtimali nedeniyle kişi-
lerin hukuka olan güvenlerinin sarsılmasına yol açacaktır. Bu sebeple 
mümkün olduğu ölçüde engellenmelidir. 

 Öte yandan tahkimde derdestlik doktrininin uygulanması berabe-
rinde bir takım sorunlar getirmektedir. Örneğin, bu uygulama kompe-
tenz-kompetenz gibi tahkimin yerleşik teamüllerine aykırıdır. Ayrıca, 
tahkim anlaşmasının devre dışı bırakılması, yabancı hukuk sistemlerinin 
tahkim sürecine müdahale etmesi ve bu süreci sekteye uğratması gibi 
sonuçlar ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla, derdestlik itirazının ortaya çı-
kartabileceği olumsuz sonuçların, derdestlik itirazının uygulanmasın-
dan elde edilecek faydaya nazaran son derece ağır olacağı söylenebilir. 

Belirtilen nedenlerle, Türk hukukunda derdestlik itirazının hakem he-
yetleri açısından da bağlayıcı olması gerektiği görüşüne katılmıyoruz. 

 II. DERDESTLİK İTİRAZININ REDDİ 

 Fometo kararı, geçerli bir tahkim anlaşmasının mevcudiyeti halinde 
derdestlik değil tahkim itirazı ileri sürülmesi gerektiği, derdestlik itira-
zının kabulünün tahkim anlaşmasının devre dışı bırakılması amacıyla 
kullanılacağı ve yabancı hukuk sistemlerinin tahkim sürecine müdahale-
sine yol açabileceği gerekçeleriyle eleştirilmiştir26. Karara yöneltilen bu 
eleştiriler aynı zamanda tahkimde derdestlik itirazının reddi yönündeki 
görüşün de dayanaklarıdır. 

 Çalışmanın bu bölümünde öncelikle tahkimde derdestlik itirazının 
neden dikkate alınmaması gerektiğine dair görüş ve açıklamalara yer ve-
rilecek, ardından derdestlik itirazının, şartları oluşmadığı gerekçesiyle 
reddedildiği sınırlı sayıdaki hakem ve mahkeme kararı ele alınacaktır. 

26 Cremades/Madalena a.g.e., s. 7; Temboury, a.g.e, s. 1135; Georg Segesser Von/George Anya, Swiss 
Private International Law Act (Chapter 12), Article 186 [Jurisdiction] in edt. Mistelis Loukas A., Concise 
International Arbitration, Kluwer Law International, 2015, s. 1223.
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 A. Derdestlik İtirazının Niteliği İtibariyle Uygulanabilir 
Olmadığı Gerekçesiyle Reddi 

  1. Tahkim İtirazı ve Derdestlik

  Tahkimde derdestlik itirazına yer olmadığı görüşünün temel gerek-
çesi, derdestlik itirazının ancak yetkili iki mahkeme arasında uygulana-
bilecek bir doktrin olduğu kabulüdür27. Tahkim ve devlet mahkemeleri 
arasındaki paralel yargılamalarda hakem heyeti ve devlet mahkemesinin 
aynı anda yetkili olmaları mümkün değildir28. Zira geçerli bir tahkim 
anlaşması devlet mahkemelerinin yetkisini bertaraf etmekte ve usûlüne 
uygun olarak tahkim itirazında bulunulması şartıyla, devlet mahkeme-
sinde esasa ilişkin yargılama yapılmasını engellemektedir 29. Bu husus, 
UNCITRAL m. 8 f. 1, New York Sözleşmesi m. II f. 3, Cenevre Konvan-
siyonu m. VI/f. 1 ve MTK m. 5’de de düzenlenmiştir.  Dolayısıyla der-
dest bir tahkim yargılamasına rağmen devlet mahkemesinde tekrar dava 
açıldığında tahkim itirazı ileri sürülmeli30 ve davanın nerede görüleceği 
öncelik esasına göre değil, tahkim anlaşmasının geçerli olup olmadığına 
göre belirlenmelidir31. Bu nedenle derdest bir tahkim yargılaması mev-
cutken Türk mahkemelerinde tekrar dava açıldığında Türk mahkemele-
ri nezdinde tahkim itirazı ileri sürülmeli ve mahkeme tarafından tahkim 
anlaşmasının geçerliliği incelenmelidir.  
27 Born, s. 3794; Emmanuel Gaillard, “Switzerland Says Lis Pendens Not Applicable To Arbitration”,  New 
York Law Journal,  2006, s. 1 vd.; Geisinger/Levy, s. 53. Derdestlik doktrinin yetkili iki forum arasında 
uygulanabileceği gerekçesiyle reddine yönelik yaklaşım birçok hakem kararında da benimsenmiştir (ICC 
Award No. 5103, Collection II, s., 361 vd., ICC Award No. 6142,   Collection II, s. 422, ICC Award No. 
6840, Poudret Jean-François/Besson Sébastien, Comparative Law Of International Arbitration, 2nd Edt., 
London: Sweet & Maxwell, 2007, para. 512).

28 Söderlund a.g.e., s. 301-322.s. 314; Yeşilova, s. 453; McLachan, s. 193.

29 Cremides/Madelena, s. 4; Hobér, s. 195; Geisinger/Levy,  s. 53; ILA, Lis Pendens, s. 148; McLachan,  s. 
190; Oetiker, s. 141; , Kremslehner, s. s. 147; Akıncı, Milletlerarası Tahkim, s. 129-139; Yeşilova, s. 513 vd.

30 Cremades/Madalena, s. 4; Akıncı, Yabancı Derdestlik, s 96-97; Akıncı, Tahkim ve Derdestlik, s. 8; Tir-
yaki, “Derdestliğin Şartları”,  Ankara Barosu Dergisi, 1979/2, s. 35-36 (Ancak yazar uyuşmazlığın tahkim ya 
da devlet mahkemesinde açılabileceği konusunda seçimlik bir anlaşma yapılmışsa, tahkim itirazı ileri sürüle-
meyeceğinden derdestlik itirazının söz konusu olabileceğini belirtmektedir).

31 Peter Schlosser,“Arbitral Tribunals Or State Court- Who  Must Defer Whom?”, Arbitral Tribunals Or 
State Court- Who  Must Defer Whom?” Edt. Karrer A. Pierre,  Swiss Arbitration  Association, Zurich: 
ASA-IBA, 2001, s. 15 (“Arbitral Tribunals or State Court”); Yeşilova,  s. 453;  anov, s. 28.
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 Açıklanan bu nedenlerle, derdestlik itirazının yaygın olarak kullanıl-
dığı Kara Avrupası hukuk sisteminde dahi derdestlik doktrininin tah-
kim ve mahkemeler arasında uygulanamayacağı yönünde genel bir ka-
bul vardır32. İtalyan33, Alman34, Fransız35 ve Türk36 hukuk sistemlerinde, 
derdestlik itirazına ilişkin düzenlemelerin tahkimi kapsamadığı, tahkim 
ve devlet mahkemeleri arasında ancak tahkim itirazı ileri sürülebileceği 
görüşü doktrin ve yargı kararlarında benimsenmiştir. İsviçre hukukunda 
da Fomento kararına yöneltilen eleştiriler neticesinde, İsviçre MÖHK 
m. 186’da değişikliğe gidilmiş ve hakem heyetinin aynı davanın devlet 
mahkemesi veya bir başka hakem heyeti önünde derdest olduğu gerek-
çesiyle yargı yetkisine ilişkin karar vermekten kaçınamayacağı düzen-
lenmiştir37. Belirtilen bu düzenlemeyle İsviçre hukukunda tahkim ve 
devlet mahkemeleri arasında derdestlik itirazının ileri sürülemeyeceği 
kanunî düzenlemeye konu edilmiştir. 

  2. Yargı Yetkisi Hakkında Karar Verme ve Derdestlik
(Kompetenz-Kompetenz Prensibi ve Derdestlik İtirazı)

 Tahkim ve devlet mahkemeleri arasında derdestlik itirazına yer ol-
madığı  yönündeki görüşün temel dayanağı, yukarıda ifade edildiği üze-
32 Schlosser, Arbitral Tribunals or State Court, s. 17; Gurbanov, s. 27.

33 Suprema Corte di Cassazione, 8.7.1996, n. 6205, Montedison v. Ennichem, Rivista dell’arbitrato 1997, at 
325 et seq.; April 7, 1997, Fall. Soc. Mascheroni v. Metropolitana Milanese Strutture, Giustizia civile 1997, 
I, at 2451 et seq., Rivista dell’arbitrato 1997, at 515 et seq (ASA Bull. 2000, s.384, Gilles Cuniberti, s. 388).

34 Poudret/Besson, para. 512; Schlosser, Arbitral Tribunals or State Court, s. 20; Hobér, s. 141; Dohm 
Christian, Die Einrede Auslandischer Rechtshangigkeit Im Deutschen Internationalen Zivilprozessrecht, 
Berlin: Duncker & Humblot, 1996, s. 303. Bu yönde bir Federal Mahkeme kararı için bkz. (BHG, NJW 
1958, s. 950). Baumer, derdestlik itirazı re’sen dikkate alınabiliyorken tahkim itirazının (ZPO 1027)  davalı 
tarafından ileri sürülmesi gereken bir ilk itiraz olduğunu, bu nedenle de birbirlerinin ikamesi olamayacakla-
rını ifade etmektedir (Baumer Annette, Die Ausländische Rechtshängigkeit Und Ihre Auswirkungen Auf 
Das Internationale Zivilverfahrensrecht, Köln: C Heymanss, 1999, s. 172).

35 Schlosser, Arbitral Tribunals or State Court, s. 19.

36 Akıncı, Yabancı Derdestlik, s. 95-96; Akıncı, Tahkim ve Derdestlik, s. 8; Gurbanov, s. 27.

37 İsviçre MÖHK m. 186 bis f.1: (The arbitral tribunal) shall decide on its jurisdiction without regard to 
an action having the same subject matter already pending between the same parties before a state court or 
another arbitral tribunal, unless serious reasons require to stay the proceedings. (Swiss Private International 
Law Act Amendment of 6 October 2006, yürürlük tarihi 1 Mart 2007) (Keller Rebekka, Echtshängigkeit 
Nach Lugano-Übereinkommen Und Schweizerischem IPRG, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Universität St. 
Gallen, 2013 (http://verdi.unisg.ch/www/edis.nsf/SysLkpByIdentifier/4223/$FILE/dis4223.pdf)  (Eri-
şim tarihi: 08.12.2017).a.g.e.,  s. 186; Brengesjö,  s. 28).
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re, tahkim anlaşmasına dayanarak derdestlik itirazı değil tahkim itirazı 
ileri sürülmesi gerektiğidir. Ancak tahkim itirazı tahkimde paralel yar-
gılama sorununun ortaya çıkmasına engel olmamaktadır38. Zira hemen 
her hukuk sisteminde ve uluslararası anlaşmalarda hem hakem heyeti 
hem de devlet mahkemesinin yargı yetkisi hakkında karar verebilecek-
leri kabul edilmektedir39. Hakem heyeti ve mahkemenin yargı yetkisine 
ilişkin hususlarda (sözleşmenin şekli ve maddî geçerliliği,  uyuşmazlığın 
tahkime elverişli olup olmadığı ve tahkim itirazının usûlüne uygun ile-
ri sürülüp  sürülmediği) farklı yönde karar vermeleri ise paralel yargı-
lamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır40. Bu nedenle, tahkimde 
derdestlik itirazına ilişkin tartışmalar yargı yetkisi hakkında karar verme 
aşamasına yoğunlaşmıştır41. 

 Çalışmanın bu bölümünde derdestlik itirazı, yargı yetkisi sorunları 
açısından ele alınacaktır.

 a. Dava Devlet Yargısında Derdest İken Hakem Heyetinin 
Yargı Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 

 Kompetenz-kompetenz prensibi, çeşitli hukuk sistemlerinde farklı 
şekillerde uygulanmakla beraber, temel olarak hakemlerin kendi yargı 
yetkileri hakkında karar verme hakkına sahip olduklarını ifade etmek-
tedir42. Belirtilen prensip UNCITRAL Model Kanun  m. 16 f. 1’de yer 
38 ILA, Lis Pendens, s. 171; Reichert,s. 238; Houtte,s. 39; Cremides/Madelena,  s. 1.

39 Born, s. 3795.

40 Kremslehner, s. 129; ILA, Lis Pendens, s. 171; Söderlund,s. 308-309; Cremides/Madelena, s. 4-5.

41 Temboury Redondo,  s. 1133; McLachan, s. 194.

42 Poudret/Besson,  para. 457-459; Sibel Özel, Milletlerarası Ticarî Tahkimde Kanunlar İhtilafı Meseleleri, 
İstanbul: Legal, 2008, s. 102; Çelikel/Erdem, s. 755; Emre Esen, “Uluslararası Tahkime Tâbi Bir Uyuş-
mazlığın Devlet Mahkemelerine Götürülmesi Hâlinde Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine İlişkin İtirazla-
rın İncelenmesi ve Kompetenz–Kompetenz Prensibi”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 
2011/1, Prof. Dr. Ata Sakmar’ Armağan,  s. 356; Hobér,  s. 199;  ILA, Lis Pendens, s. 170. Schlosser, Arbit-
ral Tribunals or State Court, s. 25; François Perret, “Parallel Actions Pending Before An Arbitral Tribunal 
And A State Court: The Solution Under Swiss Law”, Arbitral Tribunals Or State Court- Who  Must De-
fer Whom? Edt. Karrer A. Pierre,  Swiss Arbitration Association, Zurich: ASA-IBA, 2001, s. 65; Bernhard 
Berger, “Chapter 2, Part II: Commentary On Chapter 12 PILS, Article 186 [Jurisdiction]”, Arbitration In Switzerland: 
The Practitioner's Guide Edt, Manuel Arroyo, Kluwer Law International, 2013, s. 146-147; Segesser/Anya, s. 1221; 
Brengesjö, s. 23; Peter Schlosser, “The Competence Of Arbitrators And Of Court”, Oxford Arb Int, V. 8, 
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almış ve  Alman (ZPO m. 1040), İsviçre (İsvç. MÖHUK m. 186 f. 1), 
İngiliz ( İngiliz Tahkim Kanunu - Arbitration Act 1996 – 1996 AA (§ 
30. bölümde)43, İtalyan (ICCP 2006 M. 817 f.1), Fransız (Medenî  Ka-
nunu m. 1466), İsveç (İsveç Tahkim Kanunu, Bölüm 2/1)44 ve Türk  
(MTK  m. 7 f. H I)45 hukukunun da aralarında bulunduğu birçok hukuk 
sisteminde kabul edilmiştir46. 

 Söz konusu bu maddelerde hakem heyetine yargı yetkisi hakkında 
karar verme imkânı tanınmış fakat aynı davanın devlet mahkemelerinde 
derdest olmasının bu imkânı sınırlandırıp sınırlandırmadığı düzenlen-
memiştir. UNCITRAL Model Kanunu m. 8/f. 2’de bu hususa açıklık 
getirilmiş, uyuşmazlığın devlet mahkemesinde derdest olmasından ba-
ğımsız olarak tahkim yargılamasının başlayabileceği, devam edebileceği 
ve sona erdirilerek hüküm verilebileceği düzenlenmiştir47. Düzenleme 
uyarınca, yargı yetkisine ilişkin hususlarda hakem heyeti ve mahke-
me tarafından paralel yargılamalar yürütülmesi mümkündür48. Model 
Kanun’un hakem heyetine tanıdığı bu yetki birçok hukuk sisteminde 

1992/2, s. 199  (“Competence”); Yeşilova,  s. 434-435; McLachan, s. 194; İpek Sarıöz Büyükalp, “Millet-
lerarası Ticari Tahkimde Tahkim İtirazıyla Karşılaşan Türk Hakiminin Tahkim Anlaşmasının Geçerliliğine 
Dair Yapacağı İncelemenin Kapsamı ve Sonuçları”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2014, 
C. 9, S. 121-122, s. 204 (“Competence-Competence”).

43 English Arbitraion Act m. 30: (1)Unless otherwise agreed by the parties, the arbitral tribunal may rule 
on its own substantive jurisdiction, that is, as to— (a)whether there is a valid arbitration agreement, (b)
whether the tribunal is properly constituted, and (c)what matters have been submitted to arbitration in 
accordance with the arbitration agreement. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents (Eri-
şim: 12.10.2017).

44 Brengesjö, s. 23.

45 MTK m. m. 7/f. H: Hakem veya hakem kurulu, tahkim anlaşmasının mevcut veya geçerli olup olma-
dığına ilişkin itirazlar da dahil olmak üzere, kendi yetkisi hakkında karar verebilir. Bu karar verilirken, bir 
sözleşmede yer alan tahkim şartı, sözleşmenin diğer hükümlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Hakem 
veya hakem kurulunun asıl sözleşmenin hükümsüzlüğüne karar vermesi, kendiliğinden tahkim anlaşmasının 
hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.

46 ILA, Lis Pendens, s. 174-178.

47 McLachan, s. 202; UNCITRAL m. 8/f. 2 düzenlemesinin amacı, devlet mahkemelerinde dava açmak 
suretiyle  tahkim anlaşmasının işlevsiz bırakılmasının engellenmesidir. Ancak doktrinde hakem heyetinin 
yetkisi konusunda ciddi şüpheler varsa gereksiz masraf yapılmaması adına mahkeme kararının bekletici so-
run yapabileceği ileri sürülmüştür (Peter Binder, International Commercial Arbitration and Conciliation in 
UNCITRAL Model Law Juristictions, Sweet & Maxwell, 2010, s. 126).

48 Hobér, s. 221; Brengesjö,  s. 24; McLachan, s. 200.
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aynen benimsenmiştir. Alman (ZPO 1032 f. 3)49, İsveç (İsveç Tah-
kim Kanunu 2. f.  2.) 50, İsviçre (186 1 bis maddesi) 51, İtalyan (İtalyan 
Medenî  Kanunu bis m. 189) 52 hukuk sistemlerinde, aynı uyuşmazlığın 
belirli bir devlet mahkemesinde derdest olması, hakemlerin kendi yargı 
yetkileri hakkında karar vermelerine engel oluşturmamaktadır53. İngiliz 
hukukunda da hakem heyetinin, mahkemenin yetkiye ilişkin kararını 
beklemek zorunda olmadığı kabul edilmektedir54. 

 UNCITRAL Model Kanunu m. 8/f. 2’de yer alan ve çeşitli hukuk 
sistemlerinde de benimsenmiş olan bu kurala göre devlet mahkeme-
sindeki dava göz ardı edilerek tahkim yargılamasına devam edilmelidir 
ve bu yüzden derdestlik itirazının tam aksine bir sonuç ortaya çıkmak-
tadır55. Bir diğer ifadeyle, yargı yetkisine ilişkin paralel yargılamalarda 

49 ILA, Lis Pendens, s. 178

50 Hobér, s. 217.

51 Söz konusu düzenleme uyarınca, hakemler ancak yargılamanın ertelenmesini gerektirecek ciddi 
sebepler mevcutsa yetkiye ilişkin karar vermekten kaçınabilirler. Yargılamanın ertelenebilmesini 
haklı kılan ciddi sebeplere örnek olarak üç farklı duruma yer verilmiştir; (i) Tahkim anlaşmasında, 
tahkim yargılmasının başlaması için belirli bir zaman öngörülmüş olması ve aynı davanın devlet 
mahkemesinde derdest olmasına rağmen taraflardan birinin salt hak düşürücü süreyi durdurmak için 
tahkim yargılamasını başlatmış olması, (ii) Tahkim yeri İsviçre olan tahkim yargılamasının, aynı 
uyuşmazlığa ilişkin ve tahkim yeri yabancı devlet olan bir diğer tahkim  davasından hemen sonra 
başlatılmış olması, (iii) Davalı tarafından yabancı mahkemede tahkim itirazı ileri sürülmemiş ve bu 
nedenle tahkim anlaşmasının inoperative hale gelmiş olması (Legal Materials — Report of the Commissi-
on of the National Council on Legal Questions, Bericht der Kommission für Rechtsfragen des Nationalrates 
vom 17. Februar 2006, 4677  (Hobér,  s. 152; Berger, s. 149-150; Segesser/Anya, s. 1224). 

52 Poudret/Besson, para. 508; Yeşilova,  s. 438-439; Belirtilen bu kuralın istisnası, uyuşmazlığın tahkim 
edilebilir olup olmadığına ilişkin kararlardır (ILA, Lis Pendens, s. 178).

53 Julian Lew/Loukas Mistelis/Stefan Michael Kröll, Comparative International Commercial Arbitration, 
Kluwer Law International, 2003,  s. 335; Yeşilova a.g.e., s. 438-439; ILA, Lis Pendens, s. 173; Poudret/
Besson,  para. 495.

54 Northern Regional HealthAuthority v DerekCrouch Construction Co. Ltd [1984] 2 All ER 175 ve ayrıca 
University of Reading v Miller Construction 52 Con. LR 31 . Yeni Zelanda Yüksel Mahkemesi’nin benzer 
yönde bir kararı için  Carter Harvey Ltd v GenesisPowerLtd & Or, Yayınlanmamış, 22.02.2006 (ILA, Lis 
Pendens, s. 175).

55 Lew/Mistelis/Kröll, s. 335; Alman hukuku açısından Karl-Heinz Böckstiegel, Stefan Kröll, et al., 
Part I: Germany as a Place for International and Domestic Arbitrations – General Overview in Karl-
HeinzBöckstiegel , Stefan Michael Kröll , et al. (eds), Arbitration in Germany: The Model Law in Practice, 
2nd edition Kluwer Law International; Kluwer Law International 2015, s. 132; Hobér, s. 221 (Hobér’in 
tespiti İsveç hukukuna özgü olmakla beraber, ele alınan tüm düzenlemeler aynı yöndedir); Belirtilen bu 
değişiklikten sonra, İsviçre hukukunda da milletlerarası derdestlik itirazına ilişkin İsvç. MÖHUK m. 9’un 
tahkim yargılamasına uygulanmayacağı kabul edilmektedir (Keller, s. 184-185; Hobér, s. 228)  
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kompetenz - kompetenz prensibi, derdestlik itirazını gölgede bırakmış-
tır56.

 MTK’da, Model Kanun m. 8/II düzenlemesine benzer bir hükme 
yer verilmemiştir57. Bu eksikliğe karşın, Türk hukukunda da hakemle-
rin aynı davanın devlet mahkemesinde derdest olmasından bağımsız 
olarak yargı yetkilerine ilişkin karar vermeleri gerektiği kanaatindeyiz58. 
Zira davanın, hakem heyeti tarafından tahkim anlaşmasının geçerliliği 
hakkında bir değerlendirme yapılmaksızın, salt öncelik kuralı esas alına-
rak devlet mahkemesine yönlendirilmesi, tahkim yargısındaki yerleşmiş 
uygulamalara ve kompetenz-kompetenz kuralına aykırı olacaktır59. Ay-
rıca hakem sözleşmesi gereği hakemlerin, tahkim anlaşmasının geçerli 
olup olmadığını inceleyip, geçerli olduğu kanaatine varmaları halinde 
uyuşmazlığın esasına ilişkin yargılama yapmak konusunda, taraflara kar-
şı yükümlülükleri bulunmaktadır60. Davanın bir devlet mahkemesinde 
derdest olduğu gerekçesiyle kendi yetkilerine ilişkin bir değerlendirme 
yapmaksızın yargılamaya ara vermeleri ve bu mahkemenin kararını bağ-
layıcı kabul etmeleri, hakemlerin taraflara karşı hakem sözleşmesinden 
doğan yükümlülüklerinin de ihlali anlamına gelir61.  

 Netice olarak tahkimde paralel yargılamalar sorununun çözümünde 
kompetenz-kompetenz kuralına öncelik tanınmalı ve hakem heyeti aynı 
davanın devlet mahkemeleri önünde derdest olmasından bağımsız ola-
rak kendi yargı yetkisi hakkında karar vermelidir62. Bu nedenle MTK’ya 
tabii yürütülen bir tahkim yargılamasında hakem heyeti aynı davanın 
Türk veya yabancı bir mahkeme nezdinde derdest olup olmadığından 
56 Gaillard,  s. 5;  Cremades/Madalena, s. 7.

57 Yeşilova,  s. 462; Sarıöz Büyükalp İpek, “Uluslararası Tahkimde “Tahkim Anlaşmasinin Hükümsüz, Te-
sirsiz Veya İcrasinin İmkansiz Olmasi” Kavramlari”,  DÜHFD, Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’e Armağan, V. II, 
C. 16,  Özel Sayı 2014, s. 2019 (“Tahkim Anlaşması”); Sarıöz Büyükalp, Competence-Competence, s. 220.

58 Yeşilova,   s. 462.

59 Poudret/Besson, para. 514.

60 Söderlund,  a.g.e.,  s. 315; Brengesjö,  s. 22; Akıncı, Milletlerarası Tahkim, s. 16.

61 Söderlund,  s. 315.
62 Brengesjö,  s. 62; Söderlund,  s. 306.
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bağımsız olarak kendi yargı yetkisi hakkında karar vermelidir.  ILA Tav-
siye Kararlarında da aynı yaklaşım benimsenmiş ve tahkimde derdestlik 
itirazının  mekanik bir şekilde uygulanmasına yer olmadığı düzenlen-
miştir (m. 1).

 b. Dava Tahkim Mahkemesinde Derdest İken Devlet 
Mahkemesinin Yargı Yetkisi Hakkında Karar Vermesi 

 New York Sözleşmesi m. II/f. 3  ve UNCITRAL Model Kanun m. 
8/f. 1 uyarınca, akit devlet mahkemeleri “tahkim anlaşması hüküm-
den düşmüş, tesirsiz veya tatbikinin imkânsız bir halde olduğu tespit 
edilmedikçe” uyuşmazlığı tahkime sevk etmelidir63. Görüldüğü üzere 
New York Sözleşmesi II. maddesinin 3. fıkrası taraflar arasında geçerli 
bir tahkim anlaşması mevcudiyetine bağlı olarak, uyuşmazlığın devlet 
mahkemelerinde görülmesine engel olmaktadır64. Ancak tarafların tah-
kime sevk edilmesi gerekliliği, tahkim anlaşmasının hükümden düşmüş, 
tesirsiz veya tatbikinin imkânsız olmaması şartına bağlıdır. Dolayısıyla 
tahkim itirazıyla karşılaşan mahkeme, öncelikle tahkim anlaşmasının 
mevcudiyeti ve geçerliliğine ilişkin bir denetim yapmalıdır65. 

 Aynı davanın hakem heyeti nezdinde derdest olmasının, denetim 
yetkisi üzerindeki etkisi ise çeşitli hukuk sistemlerinde farklı biçimlerde 
ele alınmıştır. İsviçre66, Alman67, İtalyan68erme konusunda hakem he-
63 Tahkim anlaşmasının hükümden düşmüş, tesirsiz veya tatbiki imkânsız olmasına ilişkin ayrıntılı açıkla-
malar için bkz. (Yeşilova,   s. 534 vd.; Sarıöz Büyükalp, Tahkim Anlaşması,  s. 2015 vd.).

64 Brengesjö,  s. 23; McLachan, s.189.

65 Brengesjö,  s. 23.

66 Brengesjö,  s. 24; İsvç. MÖH m. 181’in madde gerekçesinde, aynı uyuşmazlığın tahkim heyeti önünde 
derdest olması halinde İsviçre mahkemelerinin yargılamaya ara vermesi gerektiği ifade edilmiştir (Segesser/
Anya,  s. 1221). Ancak doktrinde aynı davanın tahkimde derdest olmasının, mahkemenin tahkim anlaşmasını 
inceleme yetkisini ortadan kaldırmadığı belirtilmektedir (Poudret/Besson,  para. 4463; Stacher/Feit,  s. 
1411; Perret,  s. 66; Berger,  s. 148).erme konusunda hakem hemasının, mahkemenin tahkim sözleşmesini 
inceleme yetkisini ortadan kaldırmadığı belirtilmektedir

67 BGH NJW 1958, s. 950; Hobér,  s. 224; Poudret/Besson,   para. 494.

68 Poudret/Besson,  para. 508; Perret,  s. 66; Öte yandan İtalyan mahkemelerinin aksi yönde kararları da 
bulunmaktadır. Corte di Cassazione 1996 yılında verdiği kararda, derdestlik itirazının mahkeme ve hakem 
heyeti arasında uygulanmayacağını ancak hakem heyeti yargılamaya daha önce başlamışsa mahkemenin ar-
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masının, mahkemenin tahkim sözleşmesini inceleme yetkisini ortadan 
kaldırmadığı belirtilmektedir, İngiliz69 ve Türk70 hukuk sistemlerinde, 
uyuşmazlığın tahkimde derdest olması, mahkemenin tahkim anlaşması-
nın geçerliliğini incelemesine bir engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla, 
tahkim itirazıyla karşılaşan mahkeme, tahkim anlaşmasının mevcudiyet 
ve geçerliliğini, uyuşmazlığın hakem heyeti nezdinde derdest olup ol-
madığından bağımsız olarak inceleyecektir. Neticede klasik anlamda 
kompetenz-kompetenz prensibinde aynı davanın daha önce hakemler 
nezdinde açılmış olması devlet mahkemesinin yargılama yapmasına en-
gel değildir ve nedenle  derdestlik itirazıyla bağdaşmamaktadır71. 

 Öte yandan, uluslararası anlaşma ve milli hukuk sistemlerinin bazı-
larında tahkim anlaşmasının geçerliliği konusunda karar verme önceli-
ğinin hakemlerde olduğu kabul edilmiştir72. Bunlardan ilki Türkiye’nin 
de taraf olduğu Cenevre Anlaşması’dır73. Anlaşma’nın 6. maddesinin 3. 
fıkrasında, devlet mahkemesinin tahkim sözleşmesinin geçerliliği hak-
kındaki kararını, tahkim yargılamasının başlamış olması şartına bağ-
lı olarak, hakem heyeti bu konudaki karar verinceye kadar ertelemesi 

tık yetkiye ilişkin bir inceleme yapmaksızın tahkim yargılmasının neticesini beklemesi gerektiğine hükmet-
miştir. Doktrinde, mahkemenin bu yaklaşımı, derdestlik itirazının hakemler lehine tek yönlü olarak kabul 
edildiği şeklinde yorumlanmıştır. Ancak İtalyan Medenî  Kanunu’nda 2006 yılında değişikliğe gidilmiştir. 
2006 yılındaki değişiklikle tahkime ilişkin Kanun’a eklenen düzenlemelerden biri yukarıda belirtildiği üzere, 
m. 819 bis ile hakemlerin aynı davanın mahkemede derdest olmasından bağımsız olarak kendi yetkilerine 
ilişkin karar verme yetkilerinin düzenlenmiş olmasıdır. Mevcut durum itibariyle hem mahkeme ve hem de 
hakem heyeti yetkiye ilişkin karar verebilmekte; derdestlik itirazı tek yönlü de olsa uygulanmamaktadır (Po-
udret/Besson,  para. 508).

69 İngiliz hukukunda 1996 tarihli Tahkim Kanunu 30. bölümde kompetenz -kompetenz kuralına yer ve-
rilmiş, 32. bölümde mahkemenin yetkiye ilişkin karar verebileceği durumlar sayılmıştır. Belirtilen düzenle-
me uyarınca, davanın hakemler önünde derdest olması mahkemenin yargı yetkisi hakkında karar vermesine 
engel değildir (Brengesjö, s. 24). Yetkiye ilişkin kararın hakemlere bırakılması veya mahkeme tarafından 
bizzat karar verilmesi konusunda İngiliz mahkemelerinin takdir hakkı olduğu kabul edilmektedir (Hobér, s. 
224). Uygulamada İngiliz mahkemeleri, hakem heyetinin yargı yetkisine hakkında kararını genellikle bekle-
tici sorun yapmaktadırlar (ILA, Lis Pendens, s. 175).

70 Şanlı/Esen/Ataman-Figanmeşe,  s. 630. Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Akıncı, 
Milletlerarası Tahkim, s. 130-133.
71 Schlosser, Competence, s. 200; Brengesjö,  s. 24.

72 ILA, Lis Pendens, s. 17; Oetiker,  s. 143.

73 Oetiker,  s. 143; Brengesjö,  s. 24-25.
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gerektiği düzenlenmiştir74. Düzenleme ile yargı yetkisi hakkında  karar  
verme hakkı, öncelik koşuluna bağlı olarak hakem heyetine tevdii edil-
miştir. Öncelik şartına atfedilen önem Cenevre Sözleşmesi m. 6/f. 3’ün, 
doktrinde milletlerarası derdestlik kuralının kabul edildiği bir düzenle-
me olarak yorumlanmasına neden olmuştur75. 

 Fransız hukuk sisteminde de benzer bir yaklaşım benimsenmiş ve 
mahkemenin tahkim anlaşmasının denetim yetkisi sınırlandırılmıştır. 
Fransız  Kanunu m. 1458. f. 1’de mahkemenin denetim yetkisi, tahkim 
yargılamasının başlayıp başlamadığına göre ikiye ayrılmıştır. Tahkim 
süreci henüz başlamamış ise mahkeme tahkim anlaşmasını prima facie 
incelemeli ve sözleşmenin açıkça geçersiz olduğu durumlar haricinde 
yetkisizlik kararı vermelidir. Tahkim yargılaması başlamış ise Fransız 
mahkemeleri prima facie dahi olsa tahkim anlaşmasının geçerliliğine 
ilişkin bir inceleme yapmaksızın tarafları tahkime yönlendirmelidir76. 
Bu yaklaşım kompetenz-kompetenz kuralının olumsuz etkisi olarak de-
ğerlendirilmektedir77. Fransız hukukunda competence/competence olarak 
ifade edilen bu kural hakemlere, yargı yetkisi hakkında devlet mahke-
meleri henüz bir değerlendirme yapmadan karar verme hakkı tanımak-
tadır78. Böylece, hakem ve mahkemeler arasındaki paralel yargılamalara 
ve dolayısıyla çelişkili kararların ortaya çıkmasına engel olunmaktadır79.
74  “Eğer adlî mahkemelere herhangi müracaat yapılmadan evvel taraflar arasındaki ihtilafın halli için hakem 
üne başlanmış ise, aynı ihtilafın halli veya taraflar arasındaki hakemlik mukavelesinin yokluğunun, hüküm-
süzlüğünün veya hükümden düştüğünün tespiti için kendilerine başvurulan Âkit Devlet adlî mahkemeleri 
ciddî sebepler olmadıkça hakem mahkemesinin selahiyeti hakkında karar ittihazı hususunu hakem kararının 
verildiği ana kadar talik edeceklerdir” .

75 Poudret/Besson,  para. 509; Reichert,  s. 247; Geisinger/Levy,  s. 55, dn. 11.

76 Born, s. 3797; Poudret/Besson,  para. 505; Oetiker,   s. 143; Schlosser, Competence, s. 200; Özel,  s. 
107; Hakem heyeti henüz oluşturulmamışsa mahkeme, tahkim anlaşması açıkça geçersiz olmadığı surette 
yetkisizlik kararı vermelidir (Schlosser, Competence, s. 200; Esen, a.g.e, s. 373.

77 Pierre Mayer, “Conflicting Decisions In International Commercial Arbitration”, J Int Disp Settlement, 
V. 4, 2013/2, s. 414; Geisinger/Levy, s. 54; Perret,  s. 65; Poudret/Besson, para. 458; Geisinger/Levy,  s. 54, 
ILA, Lis Pendens, s. 175; Özel, s. 107; Brengesjö, s. 24; McLachan, s. 202; Sarıöz Büyükalp, Competence-
Competence, s. 206.

78 Schlosser, Arbitral Tribunals or State Court, s. 25; Schlosser, Competence, s. 199; Geisinger/Levy, s. 54; 
Yeşilova, s. 454; Brengesjö, s. 24. Ancak ifade etmek gerekir ki, competence/competence prensibi Fransız 
mahkemesinin tahkim anlaşmasının mevcudiyeti ve geçerliliği hususunda karar verme hakkını tümüyle or-
tadan kaldırmamaktadır. Fransız mahkemelerinin, diğer tüm hukuk sistemlerinde olduğu gibi, hakem heye-
tinin kararını icra aşamasında denetleme yetkisi bakidir (Perret,  s. 65; Özel,  s. 107).

79 Mayer, s. 414; Brengesjö, s. 24.
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 Avusturya Medenî Kanunu m. 584/f. 3’de de benzer bir düzenleme-
ye yer verilmiştir. Buna göre belirli bir uyuşmazlık, hakem heyeti önün-
de derdestken Avusturya mahkemelerinde tekrar dava konusu yapılırsa 
davanın reddine karar verilmelidir80. Mahkemeye prima facie de olsa 
hakem heyetinin yetkisi ve dolayısıyla kendi yetkisini inceleme hakkı 
verilmemiştir81. 

 Tahkim  sözleşmesinin geçerliliği hakkında karar verme yetkisinin 
öncelik şartına bağlı olarak hakem heyetine tanınması, doktrinde der-
destlik benzeri bir kural82, hatta bazı yazarlarca derdestlik itirazının ka-
bul edildiği istisnalardan biri olarak değerlendirilmiştir83. 

 Kanaatimizce Cenevre Anlaşması ile Fransız ve Avusturya hukuk 
sistemlerinde benimsenmiş olan bu yaklaşım tahkimde derdestlik itira-
zının kabul edildiği bir durum olarak değerlendirilemez. Zira derdest-
lik itirazında davanın hangi forumda görüleceği öncelik koşuluna göre 
belirlenmektedir, forumlardan herhangi birine üstünlük tanınmamıştır. 
Belirtilen düzenlemelerde ise yetkiye ilişkin karar verme konusunda 
hakem heyetine üstünlük tanınmıştır84. Davanın devlet mahkemesinde 
daha önce açılmış olması hakem heyetinin yargılamaya başlamasına en-
gel olmamakta, sadece mahkemeye tahkim anlaşmasını prima facie ince-
leme imkânı tanımaktadır85. Netice olarak, öncelik prensibinden ayrıla-
rak hakem heyetine ayrıcalık tanınmış olan bu düzenlemeler derdestlik

80 Kremslehner, s. 144. Ancak hakem heyetinin yargı yetkisine, süresi içinde itiraz edilmiş olması ve bu 
itiraza ilişkin makûl süre içinde karar verilmemiş olması halinde mahkeme davaya bakabilecektir Kanunun 
İngilizce metni için bkz.     http://www.uaipit.com/files/documentos/1327663160_LeyArbitrajeAustria.
pdf (Erişim: 21.01.2017).

81 Bu kuralın tek istisnası, tahkimde esasa girilmeden önce yetki itirazı ileri sürülmüş olması ve hakemlerin 
bu konuda makûl bir sürede karar vermesinin beklenmediği hallerdir (Kremslehner, s. 144).

82 Stefan Kröll “First Experiences’ With The New Austrian Arbitration Law: A German Perspective”, V. 23, 
Oxford Arb Int, 2007/4, s. 563; Geisinger/Levy,  s. 54, dn. 6.

83 Reichert, 247.

84 Born, 3796-3797.

85 Reichert, s. 247; 2001 tarihli ILA raporunda, tahkim heyetinin de mahkemenin kararını beklemesi gerek-
tiği ifade edilmiştir (ILA, Lis Pendens, s. 19).
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itirazının tahkimde kabul edildiği istisnai bir durum yaratmanın aksine 
derdestlik itirazıyla bağdaşmamaktadır86. 

 3. Derdestlik İtirazının Kabulünün Uygulamada Neden 
Olabileceği Sorunlar

 Tahkimde derdestlik itirazının reddinin bir diğer gerekçesi, derdest-
lik itirazının kabulünün uygulamada ortaya çıkartabileceği sorunlara 
ilişkindir. Bu sorunlar, (i) tahkimin etkisiz hale getirilmesi veya yavaşla-
tılması ve (ii) uyuşmazlıkla bağlantılı olmayan yabancı bir hukuk siste-
minin tahkim sürecine etki etmesidir.

 a. Tahkim Etkisiz Hale Getirilmesi veya Yavaşlatılması Sorunu 

 Tahkimde derdestlik itirazının reddinin gerekçelerinden biri, der-
destlik itirazının kabulünün tahkim anlaşmasını işlevsiz bırakmak iste-
yen tarafa imkân sağlayabilecek olmasıdır87.

 İsviçre Federal Mahkemesi Fomento kararında bu eleştiriyi, tanıma-
tenfiz şartının tahkim anlaşmasının devre dışı bırakılmasına engel olaca-
ğını belirterek yanıtlamıştır. Zira, geçerli bir tahkim anlaşmasına rağmen 
görevsizlik kararı vermeyip esasa ilişkin yargılama yapan mahkemenin 
bu yargılama neticesinde verdiği karar tenfiz edilemeyecektir88. Tenfiz 
86 Oetiker,  s. 143.

87 Gaillard, s. 1. vd.

88 Geisinger/Levy,  s. 61; Samuel Adam, “Fomento A tale of "Litispendance" Arbitration and Private Inter-
national Law, in Liber Amicorum Claude Reymond : Autour De L'arbitrage : Mélanges Offerts À Claude 
Reymond, edt. Piero Bernardini et. al., Litec:2004, s. 260; Oetiker, s. 141. İsviçre Federal Mahkemesi, Con-
desa kararında (DSFSC 124, 1981 III 87) geçerli bir tahkim anlaşmasının New York Konvansiyonu m. II 
f. 3 uyarınca devlet mahkemelerinin yetkisini ortadan kaldırdığına, geçerli bir tahkim anlaşmasına rağmen 
davaya bakan yabancı devlet mahkemesi kararının İsv. MÖH m. 25 uyarınca İsviçre’de tenfiz edilemeyece-
ğine karar vermiştir (Oetiker,  s. 141). Tahkim yeri Çekoslovakya olan 1980 tarihli bir kararda da derdestlik 
itirazı, yabancı mahkeme kararının Çekoslovakya’da tanıma-tenfizinin mümkün olmadığı gerekçesiyle red-
dedilmiştir (Czechoslovak Seller v Belgian Buyer, Award, CAC Case No. Rsp. 57/78, 18 January 1980; YBCA 
IV, 1981, s. 127). Benzer bir şekilde, Bulgaristan Ticaret Odası Tahkim Merkezi’nde yürütülen tahkim 
yargılamasında, Fransız mahkemelerindeki iflas davasına dayanarak derdestlik itirazı ileri sürülmüş ancak 
hakem heyeti, Fransa’daki iflas sürecinin Fransa dışında tanınmasının mümkün olmadığı gerekçesiyle yar-
gılamaya devam etmiştir (Bulgarian State enterprise v French Company, Award, BCCI Case No. 152/1972, 3 
November 1973 (Söderlund, s. 305). 
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şartı gerçekleşmediği için derdestlik itirazı reddedilecek ve  tahkim an-
laşmasının devre dışı bırakılması söz konusu olamayacaktır89. Ayrıca, 
birçok hukuk sisteminde tanıma-tenfiz için aranan şartlardan biri, ya-
bancı mahkemenin milletlerarası yetkisinin aşırı yetki olarak nitelen-
dirilmemesidir. Uyuşmazlıkla hiçbir bağlantısı olmadığı halde sadece 
tahkim anlaşmasını işlevsiz hale getirmek için belirli bir devlet mahke-
mesinde açılan davalar, bu nedenle de derdestlik itirazına haklı gerekçe 
oluşturmaz90. 

 Kanaatimizce, tahkim anlaşmasının geçerliliğinin tanıma-tenfiz şartı 
kapsamında hakem heyetince denetlenmesi, derdestlik itirazının tarafla-
rın tahkim iradesine aykırı sonuçlar ortaya çıkartmasına engel olmamak-
tadır. Zira tahkim yargılamasının hızlı bir şekilde sonuçlanabilmesi için 
devlet mahkemelerinin tahkime müdahalesinin sınırlı olması gerektiği 
kabul edilmektedir91. Oysa derdestlik itirazının kabulüyle devlet mahke-
mesinin yetkiye ilişkin vereceği karar tahkim sürecinde etkili olacaktır. 
Özellikle karmaşık uluslararası ticarî uyuşmazlıklarda devlet mahkeme-
lerinin yetki ve göreve ilişkin karar vermeleri uzun yıllar alabilmektedir. 
Devlet mahkemesindeki yargılamanın bekletici sorun yapılması, tahkim 
sürecinin gecikmesine yol açacak ve tarafların bu konudaki beklentileri-
nin karşılanamamasına neden olacaktır92.   

 Netice olarak tahkimde derdestlik itirazının kabul edilmesi halinde 
davanın nerede görüleceği yetki esasına göre değil öncelik esasına göre 
belirleneceğinden, tahkim anlaşmasına sadık kalmak istemeyen taraf, 
herhangi bir devlet mahkemesinde dava açarak anlaşmanın işlevsiz kal-
masına neden olabilecektir93. Ayrıca davanın mahkeme veya tahkimde 

89 Besson Poudret, “Annotation To Formento”, Rev. Arbitration, 2001, s. 848-849; Geisinger/Levy,  s. 59. 

90 Geisinger/Levy,  s. 59.

91 Şanlı/Esen/Ataman-Figanmeşe,  s. 627.

92 ILA, Lis Pendens, s. 182; Bu eleştiriye karşı çıkan yazarlar, hakem heyeti ve mahkeme arasındaki paralel 
yargılama sorunlarının yargı yetkisine hakkına karar verme aşamasına yoğunlaştığı, esasa ilişkin yargılama-
nın sonucunun beklenilmesinin gerekli olmadığını; derdestlik itirazının tahkim sürecinde gecikmelere ne-
den olmayacağını belirtmektedirler (Geisinger/Levy,  s. 60-64).

93 Hobér,  s. 228.
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görüleceğinin öncelik esasına göre belirlenmesi, tahkim anlaşmasını 
devre dışı bırakmak isteyen tarafın mahkemedeki yargı sürecini ivedilik-
le başlatmasına neden olabilecektir (forum running)94.

 b. Yabancı Bir Hukuk Sisteminin Tahkim Sürecine Etki Etmesi 
Sorunu

 Tahkimde derdestlik itirazının reddi yönündeki görüşlerin kanaati-
mizce de haklı olan bir diğer gerekçesi, derdestlik itirazının kabulünün 
yabancı hukuk sistemlerinin tahkim sürecine etki etmesine yol açma ih-
timalidir.

 Fomento kararında İsviçre Federal Mahkemesi, tahkim itirazının 
usûlüne uygun olarak ileri sürülüp sürülmediğinin lex fori yani Panama 
hukukuna göre belirlenmesi gerektiğini belirtir. Buna göre mahkeme, 
itirazın usûlüne uygun ileri sürülmemesi sebebiyle, tahkim anlaşmasının 
geçerliliğini yitirdiği neticesine ulaşmıştır95. Karar doktrinde bu yönüyle 
de eleştirilmiş, tahkim anlaşmasının geçerliliği konusunda denetim yet-
kisinin tahkim yeri mahkemesinde olması gerektiği; derdestlik itirazına 
dayanarak bu denetim yetkisinin tahkim yeri dışındaki devlet mahke-
melerine genişletilmesinin doğru olmadığı ifade edilmiştir96. 

 Aksi görüşteki yazarlar bu eleştiriye karşı, tahkim anlaşmasının ge-
çerliliğinin taraflarca seçilen hukuk veya hukuk seçimi yapılmamışsa 
tahkim yeri hukukuna göre değerlendirileceğini belirtmişlerdir97. Söz-
leşmenin geçerliliğinin tahkimle bağlantılı olmayan bir hukuka göre 
değerlendirilmesi halinde yabancı mahkeme kararının İsviçre’de tanı-
ma-tenfizinin mümkün olmayacağını ve dolayısıyla derdestlik itirazının 
dikkate alınmayacağını ileri sürmüşlerdir. Bir diğer ifadeyle, sözleşme-
nin geçerliliğinin taraflarca seçilen hukuk veya tahkim yeri hukukuna 
94 Scherer, s. 454; ILA, Lis Pendens, s. 169.

95 Brengesjö, s. 28.

96 Mayer, s. 413; Born,, s. 3804-3805; Samuel, s. 266; Perret, s. 72-73.

97 Geisinger/Levy, s. 61; Oetiker, s. 142-145. Tahkim anlaşmasının şekline, taraflarının ehliyetine ve esasına 
uygulanacak hukuk konusunda ayrıntılı açıklamalar için bkz. (Özel, s. 62-86).
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göre değerlendirilmesi, yabancı bir hukuk sisteminin tahkim sürecine 
etki etmesini engelleyecektir. 

 Yukarıda belirtilen görüşte, tahkim anlaşmasının geçerliliğinin tah-
kim yeri hukukuna göre değerlendirileceği ve bu nedenle derdestlik iti-
razının kabulüyle yabancı bir hukuk sisteminin tahkime etki etmeyeceği 
savunulmuşsa da,  devlet mahkemesinin tahkimle bağlantısı, tahkim an-
laşmasının geçerliliği hususuyla sınırlı değildir. Uyuşmazlığın tahkimde 
çözülebilmesi için o uyuşmazlığın aynı zamanda tahkime elverişli olma-
sı, yani niteliği itibariyle uyuşmazlığın mutlaka devlet mahkemelerinde 
görülmesinin zorunlu olmaması gerekmektedir98.  

 Tahkime elverişliliğe uygulanacak hukuk konusunda çeşitli görüşler 
ileri sürülmüştür. Bunlar arasında lex fori, tahkimin esasına uygulanan 
hukuk, temeldeki ilişki ile en yakın bağlantılı hukuk gibi farklı öneriler 
mevcuttur99. New York Sözleşmesi ve UNCITRAL Model Kanun’da ise 
bu hususa ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır100. Dolayısıyla, tah-
kim yeri dışında bir devlet mahkemesinde dava açıldığında, tahkime el-
verişlilik sorununun lex fori uyarınca çözülmesi ihtimal dahilindedir101. 
Böylelikle yabancı bir hukuk sistemi tahkim sürecine dahil olabilecektir. 

 Bunlara ilave olarak yabancı mahkemenin tahkimle olan bağlantı-
sı tahkime elverişlilik sorunlarıyla sınırlı değildir. Tahkim anlaşmasına 
rağmen uyuşmazlığın devlet mahkemesinde dava konusu yapılması 
halinde, süresi içinde tahkim itirazı ileri sürülmesi gerekmektedir102. 
Aksi halde tahkim itirazı re’sen dikkate alınmayacak ve devlet mahke-
98 Özel, s. 38; Özdemir Kocasakal Hatice, Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), İstanbul: Vedat Kitapçılık, 
2013, s. 223; Nomer, s. 572; Akıncı, Milletlerarası Tahkim, s. 72; Doğan Vahit, Milletlerarası Özel Hukuk, 
4. Bası, Ankara: Savaş Yayınevi, s. 142; Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. (Burak Huysal, Milletlerarası 
Ticarî Tahkimde Tahkime Elverişlilik, İstanbul: Vedat Kitapçılık, 2010).

99 Özel, s.56-57; Huysal, 345-415.

100  Özel, s. 56.

101 Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Özel,  s. 56-57.

102 Cremades/Madalena, s. 4; Söderlund, s. 307; McLachan, s. 204; Türk hukukunda tahkim itirazı MTK 
m. 5’de düzenlenmiş ve HMK’da yer alan ilk itirazlardan sayılmıştır (HMK m. 116 f. 1/b) (Şanlı/Esen/
Ataman-Figanmeşe, s. 631; Akıncı, Milletlerarası Tahkim, s. 128).
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mesinde esasa ilişkin yargılamaya geçilecektir103. Tahkim itirazının ileri 
sürülme usûlü ise lex fori ilkesi gereğince davanın açıldığı mahkemenin  
hukukuna tabidir104. Fomento davasında, yukarıda ifade edildiği üzere, 
temel uyuşmazlık noktası tahkim itirazının usûlüne uygun ileri sürülüp 
sürülmediğidir. Federal mahkeme tahkim itirazının usûlüne uygun ile-
ri sürülüp sürülmediğinin Panama hukukuna göre belirleneceğine ve 
Panama mahkemesinin bu konudaki tespitinin hakem heyeti açısından 
bağlayıcı olduğuna hükmetmiştir. Dolayısıyla Fomento davasında gö-
rüldüğü üzere,  derdestlik itirazının kabulü tahkim yeri haricinde bir 
devlet mahkemesinin usûl kurallarının tahkim sürecine etki etmesine 
neden olmaktadır. Oysa taraflar tahkim yerini İsviçre olarak tespit et-
mekle uyuşmazlığın diğer hukuk sistemleriyle bağlantısını engellemeyi 
amaçlarlar.

 Netice olarak, derdestlik itirazının kabulüyle tahkim sürecine yar-
dım ve denetim yetkisinin, tahkim yeri dışındaki devlet mahkemelerine 
genişletilmesi tarafların iradesine aykırı olacağı gibi tahkimin amacına 
ve niteliğine de uygun düşmez105. Tahkim yeri çoğu zaman ülkelerin 
coğrafi konumlarından ziyade, hukuk sistemlerinin tahkime olan yakla-
şımları dikkate alınarak ve tarafların ortak iradesiyle belirlenmektedir106. 
Taraflar yaptıkları bu seçimle diğer devlet mahkemelerinin tahkim yar-
gılamasına müdahalelerini engellemeyi amaçlarlar107. Yabancı mahke-
meler açısından derdestlik itirazının kabulü, liberal bir tahkim anlayışı 
benimsenmiş olan hukuk sistemlerindeki tahkim sürecini de olumsuz 
yönde etkileyecektir108. Belirtilen bu nedenlerle üçüncü devlet mahke-
meleri açısından derdestlik itirazının uygulanmayacağı yönünde genel 
bir kabul mevcuttur109.

103 Söderlund, s. 307.
104 Söderlund, s. 308.
105 Mayer,  s. 413; Born,, s. 3804-3805; Scherer,  s. 454-457.

106 Söderlund,  s. 314.
107 Born,, s. 3804; Akıncı, Milletlerarası Tahkim,  s. 172

108 Perret,  s. 75.

109 Born,, s. 3804; Perret,  s. 75.
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 B. Derdestlik İtirazının Yatırım Tahkimine Özgü Sebeplerle 
Reddi

 Bilindiği üzere derdestlik itirazının en temel şartlarından biri her iki 
davanın aynı olmasıdır. Belirtilen bu şart yatırım tahkiminde derdestlik 
itirazının reddinin temel gerekçesi haline gelmiştir. 

 Yatırım tahkimi kavramı, bilindiği üzere, ev sahibi devlet (veya bir 
devlet kurumu) ile yatırımcı gerçek veya tüzel kişi arasındaki yatırım 
ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin tahkim yargıla-
malarını ifade etmektedir110. 

 Yatırım uyuşmazlıklarının çözümü için Dünya Bankası tarafından 
Devletlerle Diğer Devlet Vatandaşı Kişiler Arasındaki Yatırım Uyuş-
mazlıklarının Halline Dair Anlaşma (ICSID Anlaşması) hazırlanmış ve 
Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümüne İlişkin Merkez (ICSID)111  ku-
rulmuştur. 
 
 ICSID Anlaşması m. 26 / f. 1’de, taraflar aksini kararlaştırmadıkça, 
ICSID tahkiminin münhasır uyuşmazlık çözüm yöntemi olarak benim-
sendiği düzenlenmiştir. Bu kural aynı davanın farklı yargı mercilerinde 
görülmesini ve çelişik kararların ortaya çıkmasını engellemektedir. An-
cak yatırım uyuşmazlıklarında ev sahibi devlet ve yatırımcı, ICSID tah-
kimi yerine ICC gibi diğer kurumsal tahkim merkezlerini veya ad hoc 
tahkimi de tercih edebilmektedirler112.

 ICSID haricindeki yatırım uyuşmazlıklarının, (i) ev sahibi devlet ve 
yatırımcının vatandaşı olduğu devlet arasındaki iki taraflı yatırım anlaş-
ması (bilateral investment treaty - BIT) veya çok taraflı yatırım anlaşması 
(örneğin NAFTA), (ii) yatırımcı ve ev sahibi arasındaki sözleşme, (iii) 
ev sahibi devletin iç mevzuatı, olmak üzere üç farklı hukukî dayanağı 
110 Şanlı/Esen/Ataman-Figanmeşe a.g.e., s. 680. 

111 RG 06.12. 1988, 200011. 

112 Ataman-Figanmeşe İnci, Milletlerarasi Ticarî Tahkim ile Yatırım Tahkimi Arasındaki Farklar, MHB, C. 
31, 2011/1, s. 95.
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bulunmaktadır113. Dolayısıyla yatırımcı aynı uyuşmazlık için hem ev sa-
hibi devletle arasındaki sözleşmeden doğan hakları için, hem de yatırım 
anlaşmasından doğan hakları için ayrı ayrı tahkim yargılaması başlata-
bilmekte ve devlet mahkemelerinde idari ve özel hukuk davaları açabil-
mektedir114.  

 Ayrıca, yatırım anlaşmalarının çoğunda yatırım ve yatırımcı kavramı, 
dolaylı yatırımcıları da kapsayacak şekilde oldukça geniş tanımlanmış ve 
doğrudan bir zararları olmasa dahi yatırımcı şirket ortaklarına, ev sahibi 
devlete karşı dava açma hakkı tanınmıştır115. Bu nedenle uygulamada, 
hem doğrudan yatırımcı ve hem de dolaylı yatırımcılar aynı maddî vakı-
aya dayanarak birden fazla tahkim yargılaması başlatabilmektedirler116. 
Doktrinde BIT shopping117 olarak nitelendirilen bu durum nedeniyle 
yatırım tahkiminde paralel davalar sorunu, ticarî tahkime nazaran daha 
sıklıkla ortaya çıkmaktadır118. 

 Yatırım uyuşmazlıklarında paralel tahkim yargılamalarının önlen-
mesi için uygulamada çatal klozu, anti-suit injuction gibi doktrinlerin 
yanında, derdestlik itirazının uygulanması da birçok hakem kararında 
gündeme gelmiştir119. Söz konusu bu kararlarda derdestlik itirazı ço-
ğunlukla, dolaylı ve doğrudan yatırımcıların “aynı taraf” ve farklı yatırım 
anlaşmalarının “aynı hukukî sebep” olarak değerlendirilip değerlendiri-
lemeyecekleri çerçevesinde ele alınmıştır. 
113 Cremides/Madelena, s. 2.

114 ILA, Lis Pendens, 14; Cremides/Madelena, s. 2; Kremslehner, s. 144; Gallagher,  s. 330; Katie Small 
Yannaca, Parallel Proceedings, in edt. Peter T Muchlinski, Federico Ortino, Christoph Schreuer, The 
Oxford Handbook of International Investment Law, Oxford: Oxford Handbooks in Law, 2008, s. 1013; 
McLachan, s. 197; Ekşi, Paralel Davalar, s. 20.

115 Hobér, s. 343. 

116 Cremides/Madelena, s. 2; Brengesjö,  s.  46.

117 Cremides/Madelena,  s. 29; Yannaca,  s.  1011.

118 Cremides/Madelena,  s. 7. Örneğin Arjantin’de 2001 yılında yaşanan ekonomik krizinden sonra, Para 
Kurunun Reformu ve Kamu Buhranı Kanunu (Public Emergency and Reform of the Exchange Rate Regi-
me, No: 25.561) ile peso-dolar konvertibilitesi terkedilmiş ve benzeri birtakım kanunî düzenlemeler geti-
rilmiştir. Söz konusu düzenlemeler nedeniyle Arjantin’e karşı 40’dan fazla ICSID tahkim süreci başlatılmış 
ve aynı zamanda devlet mahkemelerinde de paralel davalar açılmıştır (Cremides/Madelena, s. 9-10; Ekşi, 
Paralel Davalar, s. 22-23).

119 Cuniberti, s. 382 vd. 
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 Derdestlik itirazı ileri sürülebilmesi için birinci dava ve ikinci dava-
nın taraflarının aynı olması gerekmektedir. Yatırım tahkiminde bu şarta 
ilişkin tartışmalar yatırımcı şirket ve şirket ortaklarının aynı taraf olarak 
değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda ortaya çıkmaktadır.

 Ronald S. Lauder v. CME Czech Repuplic B.V.120 davaları yatırım tah-
kiminde paralel yargılamalar sorununun ortaya konulduğu ve derdestlik 
itirazının tarafların farklı olması nedeniyle reddedildiği en önemli ör-
neklerden biridir.

 Hollanda’da kurulu CME Media Ltd şirketi %99 hissesine sahip ol-
duğu CNTS şirketi aracılığıyla Çek Cumhuriyeti’nde televizyon yayın-
cılığı faaliyeti göstermekteyken, 1996 yılında ilgili mevzuatta değişiklik 
yapılmış ve CNTS’nin yayın lisansı iptal edilmiştir.  

 Hukuka aykırı lisans iptali nedeniyle  ekonomik zarara uğradığını 
ileri süren CME  Media Ltd. şirketinin hissedarlarından ABD vatandaşı 
Ronald Lauder, ABD-Çek Cumhuriyeti arasındaki ikili yatırım anlaş-
masına dayanarak Londra’da 19.08.1999 tarihinde UNCITRAL Tah-
kim Kurallarına tabi tahkim yargılaması başlatmıştır121. Lauder, ABD-
Çek Cumhuriyeti yatırım anlaşmasının, adil ve hakkaniyetli davranma 
yükümlülüğü, tam koruma ve güvenlik, yatırıma uluslararası hukukun 
ilkelerine uygun olarak muamele edilmesi, yatırımın keyfi ve ayrımcı uy-
gulamalara tabi tutulmayacağı, yatırımın zımni ve açıkça el konulmaya-
cağı kurallarının ihlal edildiği iddiasıyla tazminat talep etmiştir. 

 CME ise, Londra’daki tahkim yargılaması devam ederken 
22.02.2000 tarihinde Stockholm’de, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti 
arasındaki iki taraflı yatırım anlaşmasına dayanarak, UNCITRAL Tah-
kim Kurallarına tabi tahkim yargılaması başlatmıştır122. CME, Ronald 

120 Ronald. S. Lauder v. the Czech Republic, Final Award, 03.09.2001 (http://www.cetv-net.com/
iFiles/1439-lauder-cr_eng.pdf); CME Czech Republic B.V. v. the Czech Republic, Partial Award, 13.09. 2001 
(http://www.mfcr.cz/static/Arbitraz/en/PartialAward.pdf) (Erişim: 10.11.2016). 

121  Cremides/Madelena, s. 7; Söderlund, s. 318-319; ILA, Lis Pendens, s. 166; Gallagher,  s. 333-334.

122 Cremides/Madelena, s. 7; Söderlund,  s. 318-319; ILA, Lis Pendens, s. 166.
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Lauder’in yukarıda belirtilen gerekçelerinin aynılarına dayanarak tazmi-
nat talep etmiştir. 

 Çek Cumhuriyeti, Stockholm tahkim yargılamasında, aynı uyuşmaz-
lığın hem Çek mahkemelerinde derdest olduğunu, hem de Londra’da 
tahkim yargısında derdest olduğunu, bu davalara rağmen ikinci bir tah-
kim yargılamasının başlatılmasının dürüstlük kuralına uygun olmadığı 
gerekçesiyle davanın reddini talep etmiştir. 

 Hakem heyeti, CME Media Ltd. Group’un ayrı bir tüzelkişiliği ol-
duğu, şirket ortağı olan Lauder ve CME’nin aynı kişi olarak değerlen-
dirilemeyeceği gerekçesiyle derdestlik itirazını reddetmiştir123. Kararda, 
ekonomik bütünlük ilkesinin rekabet hukuku gibi sınırlı bir uygulama 
alanı olduğu, tahkimde taraf sıfatına ilişkin değerlendirmede uygulana-
mayacağı belirtilmiştir124. 

 Çek Cumhuriyeti tarafından, Lauder ve CME’nin tek bir ekonomik 
birlik olarak değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle hakem kararının 
iptali için İsveç mahkemelerinde dava açılmıştır. Ancak mahkeme ço-
ğunluk hissesi sahibinin, perdeyi kaldırma teorisi uygulansa dahi, ortağı 
olduğu şirketle aynı taraf olarak kabul edilemeyeceğini karara bağlamış-
tır125. 

 Benvenuti & Bonfant v. Congo davasında da hakem heyeti tarafından 
benzer bir yaklaşım benimsenmiş ve derdestlik itirazı, şirket ortakları ve 
şirketin aynı taraf olarak değerlendirilemeyeceği gerekçesiyle reddedil-
miştir126. 

123 Lauder c The Czech Republic, Final Award, 03.09.2001    (http://www.italaw.com/documents/Lau-
derAward.pdf) (Erişim: 10.11.2016).

124 McLachan, s. 290.

125 Svea Temyiz Mahkemesi, 15.05.2003, No. T 8735-01 (Kararın İngilizce metni için bkz. STR, 2003 S.2, 
s. 167 vd., para. 189; Cremades/Madelena,  s. 8; Söderlund, s. 320; ILA, Lis Pendens, s. 167.

126 Ltd. Benvenuti et Bonfant srl. v The Government of the People's Republic of the Congo, Award, ICSID Case 
No. ARB/77/2, 8 August 1980, International Legal Materials, Vol. 21, No. 4, 1982, s. 740-766); RSM Pro-
duction Corp. et. al. v. Government of Grenada kararında ise, şirket hakkında verilen ICSID kararının şirket 
ortakları hakkında da kesin hüküm oluşturduğu gerekçesiyle ikinci ICSID tahkim davası reddedilmiştir (IC-
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 Türk hukukunda kabul edilmiş olan şeklî hukuk kuramı uyarınca 
tarafların aynı olup olmadığı maddî hukuk ilişkisinden bağımsız olarak, 
dava dilekçesine göre belirlenmektedir127. Yukarıda ele alınan davalar bu 
açıdan değerlendirildiğinde ayrı bir tüzel kişiliği haiz olan şirket (doğru-
dan yatırımcı) ve bu şirketin hissedarlarının (dolaylı yatırımcılar) “aynı 
taraf” olmadıklarının tespiti ve derdestlik itirazının bu nedenle reddinde 
hukuka aykırı bir yön yoktur. Ancak yine bu davalarda görüldüğü üzere, 
taraf unsurunun ekonomik ilişkiden bağımsız, salt dava dilekçesi esas 
alınarak belirlenmesi yatırım tahkiminin özelliklerine uygun değildir. Bu 
şekilde bir uygulama yatırım tahkiminde paralel yargılamalar sorununa 
hemen hiç bir somut olayda engel olmayacaktır. Belirtilen nedenlerle 
tarafların aynı olmasına ilişkin şart yatırım tahkiminde katı bir şekilde 
değerlendirilmemelidir128. 

 Derdestlik itirazının şartlarından bir diğeri dava sebeplerinin aynı 
olmasıdır. Yatırım tahkiminde dava sebeplerinin aynı olup olmadığı hu-
susu, (i) iki farklı yatırım anlaşmasından doğan hakların ve (ii) yatırım 
anlaşması ve ev sahibi devlet ile yatırımcı arasındaki sözleşmeden doğan 
hakların “aynı sebep” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine 
ilişkin gündeme gelmiştir. 

 CME v. Czech Republic davasında, yukarıda belirtildiği üzere, aynı 
maddî vakıalara ilişkin İsveç ve Londra’da olmak üzere iki farklı tahkim 
süreci başlatılmıştır. İsveç’teki dava Hollanda-Çek Cumhuriyeti, Lond-

SID No.  ABR/10/06, 10.12.2010). Karara konu olayda, RSM ve Graneda hükümeti petrol arama anlaşması 
imzalamışlardır. Grenada hükümetinin bu anlaşmaya rağmen RSM’nin lisans talebini reddetmesi üzerine 
RSM aralarındaki anlaşmaya dayanarak ICSID tahkimi başlatmıştır. Daha sonra RSM ve toplam hisseleri 
yüzde yüz olan RSM’nin üç ortağı, bu sefer ABD ve Grenada arasındaki yatırım anlaşmasına dayanarak 
ikinci bir ICSID tahkimi başlatmışlardır. İkinci tahkim heyeti, şirket ortakları ilk tahkim yargılamasında taraf 
olarak bulunmasalar dahi, bu kararın sonraki yargılamada kesin hüküm teşkil ettiğini; ortakların hisseleri 
toplamının RSM’nin hisselerinin tümünü oluşturduğunu ve ortakların doğrudan bir zararı olmadığını, id-
dia edilen zararın RSM’nin uğradığı zarardan kaynaklanan dolaylı zarar olduğuna karar vermiştir. Karar bu 
yönüyle CME v. Czech Republic ve Benvenuti&Bonfant v. Congo kararlarından ayrılmaktadır (Hobér,  s 298). 
Devlet mahkemesindeki davada tahkim anlaşması tarafları haricinde bir başka şirketin daha yer alması da, 
yine yatırım tahkiminde derdestlik itirazının reddinin gerekçelerinden biri olarak kabul edilmiştir (Italian 
claimant A v Belgian respondent B, Award, ICC Case No. 2272, 1975 (YBCA V. II, 1977, s. 151).

127 Tanrıver, s. 63;

128 McLachan, 189-190.
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ra’daki dava ise ABD-Çek Cumhuriyeti arasındaki yatırım anlaşmasının 
ihlali iddiasıyla açılmıştır. İsveç’teki tahkim yargılamasında derdestlik 
itirazı ileri sürülmüş ancak hakem heyeti, davaların farklı yatırım an-
laşmalarına dayandığına ve bu nedenle Londra’daki tahkim sürecinin 
kendi yargı yetkisini ortadan kaldırmadığına hükmetmiştir129. Kararda 
derdestlik ve kesin hüküm arasındaki bağlantı üzerinde durulmuş ve 
farklı yatırım anlaşmalarından doğan hakların kesin hüküm teşkil ede-
cek ölçüde özdeş olmadıkları belirtilmiştir. Hakem kararının iptali için 
başvurulan İsveç mahkemesi de, dava sebeplerinin aynı olmaması ne-
deniyle derdestlik itirazının şartlarının oluşmadığına ve kararın iptali-
nin gerekmediğine hükmetmiştir130. Netice olarak Londra’daki hakem 
heyeti 03.09.2001 tarihli kararıyla, ayrımcılık yasağı maddesinin ihlal 
edildiğinin ve davalının zararının bu şekilde bir ihlalden kaynaklan-
dığının ispatlanmadığı gerekçesiyle tazminat talebini reddetmiştir131. 
Stockholm’deki tahkim heyeti ise 13.09.2001 tarihli kararında yatırım 
anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle, Çek Cumhuriyeti’nin davacı 
CME’ye 360 milyon dolar tazminat ödemesine karar vermiştir132. 

 Belirtilen bu kararda görüldüğü üzere, uygulamada farklı yatırım an-
laşmalarına dayanarak açılan davalarda dava sebeplerinin aynılığından 
söz edilemeyeceği kabul edilmektedir133. 

 ICSID SGS v. Pakistan kararında da, Pakistan mahkemelerinde ev 
sahibi devlet ve yatırımcı arasındaki sözleşmeye dayanılarak bir dava 
açılmışken, yatırım anlaşmasına dayanarak ayrıca bir tahkim sürecinin 
başlatılamayacağı gerekçesiyle derdestlik itirazı ileri sürülmüş, ancak 
hakem heyeti bu itirazı dava konularının aynı olmadığı gerekçesiyle red-
detmiştir134. 
129 CME Czech Republic BV v. Czech Republic, Partial Award, 13.09.2001, Hobér, s. 355).

130 McLachan/Shore/Weiniger, s. 120-127; Cremades/Madelena,  s. 8.

131 Söderlund, s. 319.
132 Ronald. S. Lauder v. the Czech Republic, Final Award, 03.09.2001, para. 618 (http://www.cetv-net.com/
iFiles/1439-lauder-cr_eng.pdf). (Erişim: 10.12.2016).

133 McLachan, s. 288.

134 SGS v. Pakistan, ICSID Case No. ARB/01/13, para. 52 (www.worldbank.org/icsid/cases/awards.
htm.) (Erişim: 10.12.2016).
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 Netice olarak, dava sebeplerinin olması şartı, Kara Avrupası’ndaki 
bir katı bir şekilde uygulandığında yatırım tahkiminde paralel davalara 
engel olmamaktadır. 

 III. Derdestlik İtirazının Sui Generis Bir Şekilde Uygulanması 

 Çalışmanın önceki bölümlerinde ele alındığı üzere, derdestlik iti-
razının hakem heyeti ve devlet mahkemeleri arasında Kara Avrupası 
hukuk sistemindeki gibi katı bir şekilde uygulanması, tahkimde yargı 
yetkisi hakkında karar verme konusundaki yerleşmiş prensiplere aykırı-
dır135. Bu şekilde bir uygulama yatırım tahkiminde prarlel yargılamalar 
sorununa da engel olmamaktadır. Ayrıca tahkimde derdestlik itirazının 
kabulü uygulamada, tahkim anlaşmasının işleviz kalması ve yabancı bir 
hukuk sisteminin tahkim sürecine etki etmesi gibi olumsuz sonuçlar or-
taya çıkartmaktadır. Belirtilen nedenlerle derdestlik doktrinin hakem 
heyeti ve devlet mahkemeleri arasında uygulanamayacağı görüşüne ka-
tılmaktayız.

 Bu görüşe katılmakla birlikle, çelişen kararların engellenmesi ve usûl 
ekonomisi ilkesinin gerçekleştirilmesi için aynı uyuşmazlığa ilişkin pa-
ralel tahkim ve devlet mahkemesi yargılamalarının mümkün olduğunca 
engellenmesi gerektiği de aşikardır. Belirtilen nedenle ILA Ticarî Tah-
kim Raporu’nda ve doktrinde bazı yazarlar tarafından tahkim ve devlet 
mahkemeleri arasında derdestlik itirazının, tahkimin kendine özgü nite-
likleri de dikkate alınarak sui generis bir şekilde uygulanması önerilmiş-
tir136. Biz de aşağıda açıklayacağımız gerekçelerle, tahkimde derdestlik 
itirazının reddi yerine sui generis bir şekilde uygulanması gerektiği kana-
atindeyiz.  

 Derdestlik itirazının sui generis bir şekilde uygulanmasında tahkim 
135 ILA, Lis Pendens, s. ; Reichert,  s. 255; Born, , s. 3805.

136 Born, s. 3793; Reichert,  s. 255; ILA, Lis Pendens, s. 181; Cremides/Madelena, s. 30; Türk doktrininde de 
Şanlı/Esen/Ataman-Figanmeşe, “tahkim mahkemesinin, Türk mahkemelerinde görülen davayı bekletici mesele 
yapmaması durumunda, birbiri ile çelişen kararların ortaya çıkma ihtimali bulunması ve bu çelişkinin, hakem kara-
rının iptaline sebep teşkil edebilecek olması halinde hakem mahkemesinin, Türk mahkemesinde görülmekte olan böy-
le bir davayı bekletici mesele yapması gerektiğini” ifade etmiştir. (Şanlı/Esen/Ataman-Figanmeşe,  s. 639-640).
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yeri mahkemesi ve yabancı devlet mahkemeleri arasında ayrım yapıl-
maktadır. Zira yabancı devlet mahkemeleri açısından derdestlik itira-
zının kabulünde, yukarıda ele alındığı üzere, tahkimle hiçbir bağlantısı 
olmayan bir hukuk sisteminin, tahkim sürecine etki etmesi şeklinde ta-
rafların iradesine aykırı, olumsuz bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, 
tahkim yeri mahkemesi haricindeki mahkemelerin, tenfiz haricinde, 
tahkim sürecine müdahale etme veya hakem kararını denetleme yet-
kileri de yoktur. Bu nedenle, tahkim yeri mahkemesi haricindeki mah-
kemeler açısından derdestlik itirazı kural olarak reddedilmelidir. Bir 
diğer ifadeyle, aynı davanın yabancı bir devlet mahkemesinde derdest 
olması, hakem heyetinin yargı yetkisi hakkında veya esasa ilişkin karar 
vermesini engellememelidir. Ancak yabancı mahkemedeki yargılamada 
karar aşamasına gelinmiş olması ve bu mahkeme kararının tahkim yeri 
hukukuna göre tenfiz edilebilecek olması gibi istisnai durumlarda, ha-
kem heyeti yargılamanın ertelenmesine, taktir hakkını kullanarak, karar 
verebilir (ILA tavsiye metni m. 4)137. 

 Tahkim yeri mahkemesinin hakem kararı üzerindeki denetim yetki-
si, derdestlik itirazının kabulünde daha olumlu bir yaklaşım benimsen-
mesini gerektirmektedir. (ILA Tavsiye Kararları, m. 3)138. Bilindiği üze-
re tahkim yeri mahkemesi iptal davası vesilesiyle  hakem kararını çeşitli 
açılardan denetleme yetkisine sahiptir139. İptal edilen bir hakem kararı 
tahkim yeri hukukunda hüküm ve sonuç doğurmaz, icra edilemez. Bu 
137 Berger,  s. 149; Kremslehner,  s. 157. Ancak, davalının yabancı mahkeme nezdinde tahkim itirazını usu-
lüne uygun olarak ileri sürmediğinin prima facie olarak anlaşılması halinde yargılamaya ara verilebileceği ve 
yabancı mahkemenin bu hususu kendi  kurallarına göre çözmesinin beklenebileceği belirtilmiştir (ILA, Lis 
Pendens, s. 182).

138  ILA, Lis Pendens, s. 182. İsviçre hukukunda, yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yeri İsviçre olan 
tahkim yargılamaları İsviçre ZPO’ya tabidir. ZPO m. 372/2’de  mahkeme ve hakem heyeti arasında derdest-
lik itirazının dikkate alınacağı, uyuşmazlığa sonradan el koyan hakem heyeti/mahkemenin, önceki davada 
yetkiye ilişkin karar verilinceye kadar yargılamaya ara verilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Berger, uyuşmaz-
lığın milletlerarası unsur içermesi yani ZPO yerine İsvç. MÖHK’a tabi olması nedeniyle, hakem heyeti ve 
İsviçre mahkemeleri arasındaki derdestlik itirazının uygulanmasından vazgeçilemeyeceği görüşündedir. Ya-
zar, 186 1 bis düzenlemesinin sadece yabancı mahkemeler açısından uygulanması gerektiği, tahkim 
yeri İsviçre olan tahkim yargılaması ve İsviçre mahkemeleri arasındaysa derdestlik itirazının ZPO 
m. 372 f. 2’nin kıyasen uygulanması suretiyle dikkate alınması gerektiğini savunmaktadır (Berger,  
s. 151).
139 Geisinger/Levy,   s. 60; Brengesjö,  s. 63. Türk hukukunda iptal davası MTK m. 15’de düzenlenmiştir. 
Konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar için bkz. Akıncı, Milletlerarası Tahkim, s. 253 vd; Tuna Ekin, Milletlera-
rası Ticari Tahkim Hukukunda İptal Davası, Ankara: Adalet Yayınları, 2016.
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nedenle, aynı dava daha önce tahkim yeri mahkemesinde açılmış ve tah-
kim itirazı ileri sürülmüşken, tahkim yargılaması başlatıldığında hakem 
heyeti tarafından mahkemenin yargı yetkisi hakkında kararının bek-
lenmesi kanaatimizce mümkündür. Zira hakem heyetinin yargı yetkisi 
hakkında mahkemeden farklı bir karar vermesi, ileride bu kararın iptal 
edilmesine ve tahkim yerinde icra edilememesine neden olabilecektir. 
Bu ise tahkim yargılamasında gereksiz emek ve zaman harcanması anla-
mına gelir140. Hakem heyetinin, kendi huzurundaki yargılamadan daha 
önce başlamış olan devlet mahkemesindeki yargılamayı dikkate alma-
sı, bu mahkemenin yetkiye ilişkin kararını beklemesini çelişik kararlar 
ortaya çıkması ve dolayısıyla kararının iptal edilme olasılığını ortadan 
kaldırır141. Bu nedenle, tahkim yeri ve ikinci davanın açıldığı mahkeme-
nin aynı devlette olması halinde derdestlik itirazının kabulünün, yetkiye 
ilişkin iki farklı yönde karar verilmesini engellemek için kullanılabilecek 
basit ve etkili bir çözüm oluşturabileceği kanaatindeyiz142. 

  Buna karşın, derdestlik doktrininin, tahkim yeri mahkemesi açı-
sından da, katı bir şekilde değil, hakem heyetinin takdirine bağlı olarak 
uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Aksinin kabulü, davanın hangi 
forumda görüleceğinin, tahkim anlaşmasının geçerliliğinden bağımsız 
olarak, tamamen öncelik esasına göre belirlenmesi sonucunu doğurur. 
Oysa kompetenz-kompetenz prensibi ve derdestlik ilişkisinin ele alındığı 
bölümde ifade edildiği üzere, aynı davanın devlet mahkemesinde der-
dest olması hakem heyetinin yargılama yapmasına ve karar vermesine 
engel oluşturmamaktadır. Dolayısıyla önerdiğimiz sistem, tahkim yar-
gılamasının, aynı davanın tahkim yeri mahkemesinde daha önce açılmış 
olması nedeniyle, başkaca bir koşul aranmaksızın, salt öncelik şartına 
bağlı olarak durdurulması değildir. 

 Ayrıca tahkim yeri mahkemesinin iptal davası vesilesiyle hakem ka-
rarını denetleyecek olması, bu iki forum arasında derdestlik itirazının 

140 Kremslehner, a.g.e, s. 156; Brengesjö, a.g.e, s. 63; Akıncı, Yabancı Derdestlik, s. 96.

141 Geisinger/Levy,   s. 60.

142 Poudret,  s. 849-853; Geisinger/Levy,  s. 60.
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mutlak kabulü için yeterli değildir. Zira belirli bir hakem kararının ip-
tal edilmiş olması, o kararın diğer hukuk sistemlerinde kesinlikle tenfiz 
edilmeyeceği, bir diğer ifadeyle, hüküm ve sonuç doğurmayacağı anla-
mına gelmez. New York Sözleşmesi m. V f. 1/e’de, hakem kararının tah-
kim yeri mahkemesi tarafından iptal edilmesi veya icrasının ertelenmesi, 
tenfize itiraz sebeplerinden biri olarak düzenlenmiştir. Ancak kararın ip-
tal edilmiş olması tenfiz hâkimi açısından zorunlu bir tenfiz ret gerekçesi 
değildir; karar tenfiz hâkiminin hukukuna göre geçerli ise iptal edilmiş 
hakem kararları da tenfiz edilebilir143. 

 Bu nedenle, derdestlik itirazının kabulünün hakemler açısından bir 
zorunluluk değil, somut olayın özelliklerini dikkate alarak takdir yetki-
leri içinde kullanabilecekleri bir imkân olarak değerlendirilmesi gerek-
tiği kanaatindeyiz. Tarafların aksi yönde iradeleri veya yargılamanın 
ertelenmesini açıkça yasaklayan bir kanunî düzenleme yoksa, hakemler 
daha önce açılmış dava nedeniyle somut olayın özelliklerini dikkate ala-
rak yargılamanın ertelenmesi kararı verebileceklerdir144. 

 Southern Pacific Properties Ltd. v. Arab Rebuplic of Egypt145 kararı der-
destlik itirazının bu şekilde uygulanmasına örnek teşkil etmektedir146. 
Karara konu olayda, Southern Pacific Properties Ltd (SPP), Mısır ve 
Mısır Turizm-Otel Genel Müdürlüğü aleyhine Paris’te ICC tahkimi 
başlatmış ve dava SPP lehine sonuçlanmıştır. Mısır hükümeti, tahkim 
anlaşmasının tarafı olmadığı gerekçesiyle kararın iptali için Paris mah-

143 Akıncı, Milletlerarası Tahkim, s. 397-398, 429; Ataman-Figanmeşe İnci, Milletlerarasi Ticarî Hakem 
Kararlarının İptal Ve Tenfiz Davaları Yoluyla Mahkemelerce Mükerrer Kontrole Tâbi Tutulmalari Sorunu 
Ve Bu Sorunun Giderilmesine Yönelik İki Öneri, MHB, C. 31, 2011/2, s. 57-63; Cour de Cassasion, Hil-
marton kararında, tahkim yeri İsviçre olan bir tahkim yargılaması sonunda verilen kararın İsviçre mahke-
meleri tarafından iptal edilse dahi Fransa’da tenfiz edilebileceğine hükmetmiştir. Zira tenfizi istenen karar 
herhangi bir hukuk sistemine ait olmayan, milletletlerarası bir karar niteliği taşımaktadır (Société Hilmarton 
Ltd v Société Omnium de traitement et de valorisation, 23.03.1994, (Brengesjö, s. 63). Konuya ilişkin ayrıntılı 
açıklamalar için bkz. (Ziya Akıncı, Verildiği Ülkede İptal Edilen Hakem Kararlarının Türkiye’de Tenfizi, 
İzmir Barosu Dergisi, 1994/4, s. 9-21; Nuray Ekşi, New York Konvansiyonu’na Göre İptal Edilmiş Hakem 
Kararlarının Tenfizi, İstanbul, 2009).

144 Schlosser, Arbitral Tribunals Or State Court, s. 20; Kröll,  s. 132.

145 3 ICSID Report 101 1985.

146 ILA, Lis Pendens, s. 174; Yannaca, s.  1024.
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kemelerine başvurmuş ve bu dava derdestken, SPP yatırım anlaşmasına 
dayanarak ICSID tahkimi başlatmıştır147. Hakem heyeti; “Aynı uyuş-
mazlığa ilişkin birden fazla yargı organın yetkili olması halinde bun-
lardan birinin yetkisini kullanmaktan imtina etmesi gerektiğine ilişkin 
uluslararası bir kural bulunmadığı; ancak uluslararası yargısal düzenin 
sağlanması için gerekliyse derdestliğin dikkate alınabileceği ve aynı 
davanın derdest olduğu mahkeme veya hakem heyetinin diğeri lehine 
yargılamaya ara verebileceğini” karara bağlamıştır. Hakem heyeti bu ge-
rekçelerle Cour de Cassation yargı yetkisine ilişkin karar verinceye kadar 
yargılamanın ertelenmesine hükmetmiştir148. 

 Derdestlik itirazının tahkimde sui generis bir şekilde uygulanması-
na ilişkin ifade edilmesi gereken son husus davaların aynı olması şartı-
na ilişkindir. CME v. Lauder v. Czech Republic davalarında ortaya çık-
tığı üzere, özellikle yatırım tahkimine ilişkin uyuşmazlıklarda, davalar 
genellikle farklı kişiler tarafından ve farklı hukukî sebeplere dayanarak 
açılmaktadır149. Dolayısıyla derdestlik itirazı Kara Avrupasında olduğu 
gibi katı bir şekilde uygulandığında, yani dava konu, sebep ve tarafları-
nın özdeşolması arandığında, paralel yargılamalara ve neticede çelişen 
kararların ortaya çıkmasına engel olunamamaktadır150. Bu nedenle ILA 
Tavsiye Kararlarında düzenlendiği üzere derdestlik itirazına konu dava-
ların taraf, konu ve sebep unsurlarının özdeşliği aranmamalı, önemli de-
recede benzer olmaları yargılamaya ara vermek için yeterli olmalıdır151.  

 § 2. BİRDEN FAZLA HAKEM HEYETİNDE GÖRÜLEN
DAVALARDA DERDESTLİK İTİRAZI

 Tahkimde derdestlik itirazıyla ilgili ele alınması gereken bir diğer 
konu, derdestlik itirazının iki farklı hakem heyeti arasında ileri sürülüp 
sürülemeyeceğidir.  
147 Brengesjö,  s. 46.

148 Decision on Juristiction, 27.11.1985, ICSID Reports 112, para. 84.

149 Brengesjö,  s. 64-65.

150 Hobér, s. 360; Galagher,  s. 347; Brengesjö,  s. 30; International Law Association, Final Report, Interna-
tional Law On Foreign Investment, Rio De Janeiro Conference (2008), s. 22; Wehland, s. 197.

151 Temboury Redondo,  s. 1139, ILA, Lis Pendens, s. 181; Brengesjö,  s. 66.
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 Uygulamada, bağlantılı tahkim yargılamaları taraf, konu ve sebepleri 
özdeş olan paralel tahkim yargılamalarına nazaran daha sıklıkla ortaya 
çıkmaktadır 152. Buna karşın (i) çift taraflı tahkim kaydı153, (ii) tahkim 
anlaşmasının taraflarca farklı yorumlanması, (iii) tahkim anlaşmasının 
revize edilmesi ve taraflardan her birinin anlaşmanın farklı versiyonları-
na dayanarak tahkim süreci başlatmaları, (iv) ilk tahkim yargılamasında 
davalı tarafın hakem heyetinin teşkiline itiraz ederek aynı uyuşmazlığa 
ilişkin yeni bir tahkim süreci başlatması154, gibi sebeplerle tahkimde ger-
çek anlamda derdestlik sorunları ortaya çıkabilmektedir155. 

 Çalışmanın bu bölümünde iki farklı tahkim yargılaması arasında 
derdestlik itirazının kabulü ya da reddine dair görüş ve uygulamalara yer 
verilecektir.   

 I. Derdestlik İtirazının Reddi Yönündeki Görüş ve Uygulamalar

 Hakem heyetleri arasında derdestlik itirazının reddi yönündeki 
görüşün ilk gerekçesi tanıma-tenfiz şartına ilişkindir. Çalışmanın ön-
ceki bölümlerinde ele alındığı üzere, milletlerarası derdestlik itirazının 
kabulü için aranan şartlardan biri, yabancı mahkeme kararının for hu-

152 Hobér, s. 238; Geisinger/Levy,  s. 65; Kremslehner, s. 142; Brengesjö, s. 30; Cenevre mahkemeleri, 
ikinci tahkim yargılmasına hakem atanması talebini reddetmiş ve öncelikle ICC nezdindeki tahkim yargıla-
masında yetkiye ilişkin karar verilmesi gerektiğine karar vermiştir.  Federal mahkeme kararında hakem he-
yetleri arasında derdestlik kuralının uygulanıp uygulanamayacağına ilişkin açık bir ifadeye yer verilmemiştir 
ancak varılan sonuç derdestlik itirazının kabulüyle aynıdır (Geisinger/Levy, s. 66).

153 Tema-Frugoli SpA v. Hubei Space Quarry Industry Co. Ltd. karaında çift tarafları tahkim kaydından kay-
naklanan paralel yargılamalar sorununa örnek teşkil etmektedir. İtalya’da kurulu Tema ve ÇHD’de kurulu 
Hubei arasında, Stokholm Tahkim Merkezi ve Çin Uluslararası ve Ekonomik Ticaret Tahkim Komisyonu 
(CIETAC) olmak üzere çift tarafları tahkim kaydı içeren satış sözleşmesi akdedilmiştir. Taraflar arasında 
sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık doğması üzerine Tema, tahkim yeri İtalya olmak üzere menfi 
tespit talepli tahkim yargılaması başlatmış, Hubei ise Çin’de Tema’ya karşı eda talepli tahkim yargılaması 
başlatmıştır. İtalya’daki tahkim Tema lehine, ÇHC’deki tahkim ise Hubei lehine sonuçlanmıştır. Milan 
mahkemeleri tahkim sözleşmesinde paralel tahkim yargılamalarını engelleyen ve hakem heyetleri arasında 
derdestlik itirazının dikkate alınmasını zorunlu kılan bir hüküm olmadığı gerekçesiyle her iki kararın da 
tenfizine karar vermiştir (Milan Temyiz Mahkemesi, 02.07.1999). Karar doktrinde çift taraflı tahkim kaydı-
nın taraflarca forum shopping aracı olarak kullanılmasına neden olduğu gerekçesiyle eleştirilmiştir (McLac-
han, s. 215).

154 Hobér,  s. 239

155 Geisinger/Levy, s. 65; ILA, Lis Pendens, s. 23; Mclachan,  215.
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kuku uyarınca tenfiz edilebilecek olmasıdır. Dolayısıyla, hakem heyeti 
derdestlik itirazını değerlendirirken, diğer bir hakem kararının, tahkim 
ülkesinde tanınmasının ve tenfiz edilmesinin mümkün olup olmadığını 
denetlemelidir. Oysa hakem heyetinin bir diğer hakem heyeti kararının 
tenfiz edilebilirliği hakkında karar verme yetkisi bulunmamaktadır156. 

 Kanaatimizce bu gerekçe derdestlik itirazının reddi için haklı bir 
sebep oluşturmamaktadır. Zira hakem heyetinin tanıma-tenfize ilişkin 
olumlu yönde kanaati, bu kararın, tahkim yeri hukukunda hüküm ve so-
nuç doğurmasına neden olmaz. Hakem heyetinin tanıma-tenfize ilişkin 
değerlendirilmesi sadece tahkim yargılamasının devamı veya  yargıla-
maya ara verilmesine ilişkindir.

 Derdestlik itirazının reddi hususunda ayrıca, birinci tahkim yargı-
lamasıyla tahkim anlaşmasının “tüketildiği” ve ikinci bir tahkim yar-
gılamasının başlatılması halinde yetki itirazı ileri sürülmesi gerektiği 
savunulmuştur157. Oysa paralel tahkim yargılamaları genellikle hakem 
heyetlerinin yargı yetkisine ilişkin farklı yönde karar vermeleri nedeniy-
le ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla yetki itirazı, aynı uyuşmazlığın birden 
fazla tahkim yargılamasına konu edilmesine engel olmamakta ve bu aşa-
mada derdestlik itirazının dikkate alınıp alınmayacağı sorusu gündeme 
gelmektedir. 

 Hakem heyetleri arasında derdestlik itirazının reddinin bir diğer ge-
rekçesi tahkimin iradi temelli bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasına 
ilişkindir. Tahkimin devlet yargısına tercih edilmesinin nedenlerinden 
biri de tarafların aralarındaki uyuşmazlığı çözecek kişi veya kişileri, yani 
hakemleri seçebilmeleridir158. Oysa derdestlik itirazının kabulü, ilk ha-
kem heyetinin aynı uyuşmazlığın bir diğer hakem heyetinde derdest ol-
ması nedeniyle davaya bakmaktan kaçınması anlamına gelmektedir159. 

156 Hobér,  s. 251.

157 Mayer,  a.g.e., s. 417.

158 Hobér, s. 113. 

159 Hobér,  s. 250. 
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İlk hakem heyetinin de yine aynı tarafların iradesiyle oluşturulmuş ol-
ması sebebiyle bu itirazın derdestlik itirazının reddine haklı bir gerekçe 
teşkil etmediği kanaatindeyiz.   

 Son olarak, hakem heyetleri arasında derdestlik itirazının kabulü-
nün tahkim yargılamasında gecikmelere neden olabileceği ve tahkimin 
en önemli özelliklerinden biri olan yargılamanın kısa süre içinde netice-
lendirilmesi amacına aykırı olacağı ifade edilmiştir160.

 I. Derdestlik İtirazının Kabulü Yönündeki Görüş ve Uygulamalar

 Hakem heyeti ve devlet mahkemesi arasındaki paralel yargılamalar-
dan farklı olarak, iki farklı tahkim heyeti arasında derdestlik itirazının 
ileri sürülebileceği konusunda  genel bir kabul mevcuttur161. 

 2001 tarihi ILA raporunda da hakem heyetleri arasındaki paralel 
yargılamalar klasik bir derdestlik örneği olarak ele alınmıştır162. Komi-
te, derdestlik doktrinin bir çok hukuk sisteminde kabul edildiğini ve 
milletlerarası tahkimde de uygulanabilir olduğunu vurgulamıştır163. 
Ancak Komite doktrinin uygulanmasında ilk hakem heyetinin yetkili 
160 Poudret/Besson, para. 513; Hobér, s. 255; Born,, s. 3807.

161 Born,, s. 3806-3807; Hobér, s. 241; Kremslehner,  s. 145; Türk doktrininde Tiryaki,  s. 35; Akıncı, Yaban-
cı Derdestlik, s 97; Akıncı, Tahkim ve Derdestlik, s. 8; Gurbanov, s. 27; Tanriver, s. 111; İsviçre doktrininde 
de hâkim görüş derdestlik itirazının iki hakem heyeti arasında ileri sürülebileceği yönündedir (Geisinger/
Levy, s. 68; Berger, s. 151). Ne var ki, İsviçre MÖHUK m. 186’da, hakem heyetinin, aynı davanın devlet 
mahkemesinde veya bir diğer hakem heyetinde derdest olmasından bağımsız olarak, kendi yetkisi hakkında 
karar vermesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna karşılık madde gerekçesinde hakemlerin yetkiye ilişkin karar 
vermeksizin yargılamanın ertelenmesine karar verebilecekleri istisnai bazı durumlara yer verilmiştir. Bunlar-
dan biri de aynı davanın yabancı bir devlette tahkim yargılamasında derdest olması ve bu hakem heyetinin 
yetkili olmasıdır (Segesser/Anya, s. 1224). Dolayısıyla derdestlik itirazının kabul edilebilirliği konusunda 
madde metni ve gerekçe arasında bir çelişki bulunmaktadır (Berger, s. 151). Avusturya Tahkim Kanunu 
m. 583 f. 3 uyarınca tahkim yargısında derdest bir dava varken aynı davanın tekrar bir tahkim yargısına 
konu edilemeyeği açıkça düzenlenmiştir. Söz konusu yasağın istisnası hakem heyetinin yargı yetkisine süresi 
içinde itiraz edilmiş olması ve bu itiraz ilişkin makûl süre içinde bir karar verilmemiş olmasıdır (Kanunun 
İngilizce metni için bkz.    http://www.uaipit.com/files/documentos/1327663160_LeyArbitrajeAustria.
pdf). (Erişim: 08.12.2016).

162 ILA, Lis Pendens, s. 179. 

163 ILA, Lis Pendens, s. 179. Bağlantılı davalarda derdestlik doktrini uygulamayacaktır. Ancak davalar ara-
sında çelişik kararlara neden olabilecek kadar yakın bağlantı varsa tahkim heyetleri dava yönetimi kapsamın-
da yargılamaya ara verebilirler (ILA, Lis Pendens, s. 179.). 
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olup olmadığı, önceki tahkim yargılamasının makûl sürede tamamlanıp 
tamamlanamayacağı, bu yargılamada verilecek kararın iptal edilme ve 
tanıma-tenfiz edilmeme riski olup olmadığı gibi hususların dikkate alın-
ması gerektiğini tavsiye etmiştir (m. 5). Bu nedenle, derdestlik itirazının 
Kara Avrupası hukuk sisteminde uygulandığı gibi katı bir şekilde değil, 
daha ziyade dava yönetimi “case management” olarak ele alınması gerek-
tiği belirtilmektedir164. 

 Bu bağlamda, yargılamanın ertelenmesine karar verilmesi taraflar-
dan biri açısından çeşitli sebeplerle kabul edilemez nitelikteyse derdest-
lik itirazı dikkate alınmamalıdır165.  Örneğin, önceki hakem kararının 
iptal edilme olasılığı bulunması veya tenfizinin mümkün olmaması der-
destliğin dikkate alınmayacağı durumlardandır166. Önceki tahkim yar-
gılamasında adil yargılama hakkının ihlali de yine derdestlik itirazının 
reddini gerektirir167. 

 Kanaatimizce de iki hakem heyeti arasındaki paralel yargılamalar-
da derdestlik itirazı dikkate alınmalıdır168. Derdestlik itirazı, tıpkı devlet 
yargısında olduğu gibi tahkim yargılamasında da usûl ekonomisi ilke-
sinin gerçekleşmesini ve aynı uyuşmazlığa ilişkin çelişen kararların or-
taya çıkmasının engellenmesini sağlayabilir. Ancak devlet mahkemesi 
164 ILA, Lis Pendens, s. 183; Derdestlik itirazının sui generis olarak kabulü uygulamada Arthur Andersen v. 
Andersen Consulting davasında karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu davada Arthur Andersen bünyesindeki 
şirketler ve Andersen Consulting bünyesindeki şirketler arasında 1989 yılında tahkim anlaşması imzalanmış 
ve sözleşme 1994 yılında revize edilmiştir. Revize tahkim anlaşması henüz tüm şirketlerce imzalanmamış-
ken, Andersen Consulting , Arthur Andersen bünyesindeki şirketlere karşı İsviçre’de ICC tahkimi başlatmış-
tır. Tahkim yargılaması devam ederken bu sefer Arthur Andersen şirketlerinden biri Andersen Consulting 
şirketlerinden tahkim anlaşmasınin ilk versiyonuna dayanarak Cenevre’de ad hoc tahkim yargılaması baş-
latmıştır. Davalının hakem tayin etmemesi üzerine uyuşmazlık Genevre mahkemeleri huzuruna gelmiştir. 
Davalı derdestlik itirazında bulunarak daha önce başlayan ICC tahkiminde yargı yetkisine ilişkin karar ve-
rilmesinin beklenilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Mahkeme, ICC tahkiminin daha önce başladığı, ikinci bir 
tahkim heyeti oluşturulup ikinci bir tahkim süreci başlatılmadan önce ICC tahkiminde yetkiye ilişkin verile-
cek kararın beklenmesi gerektiğine hükmetmiştir (AA v AC, Court of First Instance of Geneva, 30.09.1998) 
Kararda derdestlik itirazının kabulüne yönelik açık bir ifade kullanılmamakla beraber davaların açılma zama-
nı dikkate alındığı üzere ortaya çıkan netice derdestlik benzeridir (Geisinger/Levy, s. 66; Brengesjö, s. 30).

165 ILA, Lis Pendens, s. 179; Brengesjö, s. 32.

166 ILA, Lis Pendens, s. 179; Kremslehner, s. 150.

167 ILA, Lis Pendens, s. 179; Kremslehner, s. 150.

168 Born, s. 3806-3807; Tiryaki, s. 35.
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ve hakem heyetleri arasında derdestlik itirazının kabulü, belirtilen bu 
olumlu özellikleri yanında tahkim anlaşmasının devre dışı bırakılması 
ya da tahkim sürecinde gecikme gibi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. 
Ayrıca, hakem heyeti ve devlet mahkemeleri arasında derdestlik itirazı-
nın kabulü, kompetenz-kompetenz gibi tahkimin temel özelliklerine de 
aykırı olmaktadır. Sayılan bu olumsuz neticeler, derdestlik itirazının iki 
hakem heyeti arasında uygulanması durumunda geçerli değildir. 

 Dolayısıyla, ILA Prensiplerinde de belirtildiği gibi, hakem heyetle-
ri arasındaki paralel yargılamalarda derdestlik itirazı kural olarak kabul 
edilmeli ve yargılamaya ara verilmelidir. Ancak, tahkimin uyuşmazlığın 
hızlı ve etkili bir şekilde çözülme amacı da göz önüne alınmalı ve hakem-
lerin somut olayın özelliğini de dikkate alarak yargılamaya ara vermeleri 
konusunda takdir hakkına sahip oldukları bir şekilde uygulanmalıdır169. 
Örneğin, önceki davada verilecek kararın ikinci tahkimin yer aldığı 
devlet mahkemesinde tanıma-tenfiz ihtimali bulunmuyorsa, yargılama 
makûl sürede tamamlanmayacaksa veya önceki tahkim yargılamasın-
da adil yargılanma hakkı ihlal edilmişse artık derdestlik itirazının reddi 
gerekmektedir. Bu sayede hem derdestlik itirazının usûl ekonomisi ve 
çelişen kararları önleme amacı gerçekleştirilmiş olacak, hem de derdest-
lik itirazının katı bir şekilde uygulanmasından doğan sorunların önüne 
geçilebilecektir. 

 Derdestlik itirazının ileri sürülmesi ve sonuçları lex arbitrii’ye göre 
değerlendirilmeli, bu hukukta tahkimde derdestlik itirazına ilişkin açık 
bir düzenleme olmadığı takdirde ilgili hükümler, somut olayın özellikle-
ri dikkate alınarak uygulanmalıdır.
 New York Sözleşmesi m. V. f. 1/d uyarınca tahkim usûlü tarafların 
seçtikleri hukuka, bu şekilde bir seçim yoksa tahkim yeri ülkesi huku-
kuna tabiidir (lex arbitrii)170. Bu nedenle lex arbitrii’de açık bir düzen-
leme varsa öncelikle bu kural uygulanmalı, açık bir düzenlemenin yok-
luğunda hakemler derdestlik itirazını somut olayın özelliklerini dikkate 

169 Born, s. 3808; Hobér, s. 242.

170 Nomer, a.g.e, s. 560; Akıncı, Yabancı Derdestlik, s 97.
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alarak, takdir yetkileri içinde değerlendirmelidir171. Dolayısıyla tahkim 
yeri Türkiye olan uyuşmazlıklarda, derdestlik itirazının ileri sürülmesi 
ve sonuçlarına, öncelikle varsa tarafların seçtiği hukuk, böyle bir seçim 
yapılmamışsa Türk hukuku uygulanmalıdır172. Hukukumuzda tahkimde 
derdestlik itirazına ilişkin ayrı bir kanunî düzenleme olmadığı için yerel 
derdestlik itirazına ilişkin hükümlerin (HMK m. 114, 115) tahkim yar-
gılamasının özellikleri dikkate alınarak kıyasen uygulanması gerektiği 
kanaatindeyiz 173.

 SONUÇ 

 Çalışmamızda tahkimde derdestlik sorunu; tahkim ile devlet mah-
kemeleri ve iki tahkim mahkemesi arasında olmak üzere iki farklı şekilde 
ele alınmıştır. Buna göre Türk hukuku açısından ulaştığımız sonuçlar şu 
şekildedir;
 
  Tahkim ve devlet mahkemeleri arasında derdestlik itirazı ileri sü-
rülemez. Tahkim mahkemesi ve devlet mahkemesi arasındaki paralel 
yargılamalarda, kompetenz-kompetenz prensibine üstünlük tanınmalıdır. 
Bunun sonucu olarak, hakem heyeti, aynı davanın devlet mahkemelerin-
de derdest olduğu gerekçesiyle yargılamaya kural olarak ara vermeme-
lidir. Ancak tahkim yeri mahkemesi ve tahkim heyeti arasındaki paralel 
yargılamalarda hakem heyeti somut olayın özelliklerini dikkate alarak 
devlet mahkemesinin tahkim sözleşmesinin geçerliliği hakkındaki kara-
rını bekleyebilir. Bu, hakem heyeti açısından bir zorunluluk olarak değil, 
takdir hakkı kapsamında değerlendirilebilecek olan bir husustur.

  Aynı uyuşmazlığın birden fazla tahkim mahkemesinde açılmış ol-
ması halinde derdestlik itirazı kural olarak dikkate alınmalıdır. Ancak, 
somut olayın özellikleri dikkate alındığında ilk tahkim yargılamasının 
neticesinin beklenilmesi herhangi bir nedenle uygun olmayacaksa der-

171 Hobér, s. 242; Born, s. 3806-3807.

172 Akıncı, Tahkim ve Derdestlik, s. 11.

173 Akıncı, Yabancı Derdestlik, s 97; Akıncı, Tahkim ve Derdestlik, s. 11; Gurbanov,  s.27.
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destlik itirazı reddedilmeli ve yargılamaya devam edilmelidir. Örneğin 
uyuşmazlığa ilk el koyan hakem heyetinin vereceği kararın, diğer tah-
kim mahkemesinin bulunduğu yer hukuku uyarınca tanıma-tenfizinin 
mümkün olmaması veya önceki tahkim yargılamasının makûl sürede 
tamamlanmaması halinde derdestlik itirazı reddedilmelidir. 
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 CUMHURİYET SAVCISININ 
SORUŞTURMA YAPILMASINA 

YER OLMADIĞI KARARI

 Özet: Ceza muhakemesi hukukuna hakim ilkelerden masumiyet kari-
nesine göre, hakkında verilen mahkumiyet hükmünün kesinleşmesine kadar 
kişinin suçsuz sayılması asıldır. Bu amaca ulaşmak için soruşturma gizli yapıl-
makta ve haber verme yasakları gibi bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. 
 
 694 sayılı OHAL KHK’sı ile CMK m.158/6’ya yeni bir kurum getirilmiştir. 
İhbar veya şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma 
yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması veya ihbar veya şikayetin so-
yut ve genel nitelikte olması halinde, soruşturma yapılmasına yer olmadığı 
kararı verilmektedir. Böylece CMK m.160/1’de düzenlenen soruşturmaya baş-
lama mecburiyetine bir istisna getirilmiştir. Bu düzenleme ile kişilerin leke-
lenmeme hakkı için ek bir güvence düzenlenmiş olup kişiye şüpheli yerine 
şikayet edilen denilmektedir. 
 
 Çalışmamızda CMK m.158/6’da düzenlenen kurumun niteliği, hukuk sis-
temimizdeki yeri, uygulama koşulları, sonuçları ve kurumun ceza muhakeme-
si hukukumuzdaki mecburilik ilkesi ile maslahata uygunluk ilkesi olan ilişkisi 
yer almaktadır.

 Anahtar Sözcükler: Cumhuriyet Savcısı, Mecburilik İlkesi, Masumiyet 
Karinesi, Lekelenmeme Hakkı, Soruşturmanın Gizliliği.

 Abstract: In the criminal procedure law, there is a presumption of 
innocence. Accordingly, the person is considered innocent until a finalized 
conviction is given to the person. For this purpose, the investigation is con-
ducted in secret and there are a number of codes, such as banning news.
 A new article was added in the CMK art.158/6 with OHAL KHK No.694. 
If it is clearly understood that the act of denunciation or complaint does not 
constitute a crime and if denunciation or complaint is abstract and general in 
nature, it is decided the decision of non-investigation. There is an exception 
to the obligation to start the investigation in the CMK art. 160/1. Thus, there 
is an additional assurance for right not to be spotted. At this stage, the per-
son is being called complaining instead of the suspect.
 In our study the characteristics, the place in our legal system, the con-
ditions of implementation, the results and the relation with the compulsion 
principle and principle of discretion in CMK art.158/6 are explained.

 Key Words: Public Prosecutor, Compulsion Principle, Presumption Of 
Innocence, Right Not To Be Spotted , Privacy Of Investigation.
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 GİRİŞ
 
 Ceza muhakemesinde amaç maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. 
Ancak bu amaca ulaşmak için her ne pahasına olursa olsun şeklindeki 
yaklaşım kabul edilmemektedir1. Bu çerçevede toplumun korunması-
nın yanı sıra, suç isnat edilen bireyin korunmasına dair gerekler de göz 
önüne alınmalıdır2. Böylece ceza muhakemesinin bir diğer amacını suç 
isnat edilen kişilerin korunması oluşturmaktadır3. Bu amacın gerçekleş-
tirilmesi için bir takım sınırlamalar, koruma mekanizmaları ve ilkeler be-
lirlenmiştir. Birbiri arasında yakın ilişki bulunan lekelenmeme hakkı ve 
masumiyet karinesi ise bunlar arasında en önemlilerindendir4. 
 
 Suçsuzluk ilkesi olarak da adlandırılan masumiyet karinesi, yargıla-
ma sürecinde dahi kişinin suçsuz sayılma hakkı olarak tanımlanabilir5. 
Öyle ki yargılama sonunda mahkumiyet kararı verilse bile, bu kararın 

1 ÖZTÜRK, Bahri/ERDEM, Mustafa Ruhan; Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, 
11. Baskı, Ankara 2007, s.185; TOROSLU, Nevzat/FEYZİOĞLU, Metin; Ceza Muhakemesi Hukuku, Sa-
vaş Yayınevi, 13. Baskı, Ankara 2014, s.8. 

2 KUNTER, Nurullah/YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe; Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Mu-
hakemesi Hukuku, Beta Basım, Onyedinci Bası, İstanbul 2009, s.31; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.7.

3 Suçlu olduğu iddia edilen kişinin korunmasının yanı sıra suçun cezalandırılması ile toplumun da korunma-
sı gerektiğinden ceza muhakemesinin gayesi bütün bu menfaatlerin korunması olarak tanımlanabilir. Bkz. 
YENİSEY, Feridun/NUHOĞLU, Ayşe; Ceza Muhakemesi Hukuku, Güncellenmiş 3. Baskı, Seçkin Yayın-
cılık, Ankara 2015, s.59-62.

4 Aslında bu iki kavram modern ceza hukuku dönemine ait olmakla birlikte, ceza hukukunun tarihi gelişimi-
ne bakıldığı zaman ilk zamanlarda, şüpheli veya sanık ile suçlu arasında bir ayrım yapılmamaktaydı. Aydın-
lanma döneminde ise devlet iktidarının kötüye kullanılması ve yargıçların keyfiliğine karşı bireyi korumak 
amacıyla, suçu sabit oluncaya kadar bireyin masum sayılacağı kabul edilmiştir. Bkz. TOROSLU/FEYZİ-
OĞLU, s.6. Lekelenmeme hakkı, masumiyet karinesin bir alt başlığı olarak da değerlendirilmektedir. Bkz. 
KARAKAYA, Naim; “Lekelenmeme Hakkı”, CHKD, Yıl:2015, Cilt:3, Sayı:2, s.249. Ayrıca bu ilkeler adil 
yargılanma hakkından bağımsız olarak düşünülemeyeceği gibi, susma hakkı gibi birçok kurum ile de ilişki 
içerisindedir. Bkz. ÜZÜLMEZ, İlhan; “Türk Hukukunda Suçsuzluk Karinesi ve Sonuçları”, TBB Dergisi, 
Yıl:2005, Sayı:58, s.59. Ceza muhakemesinde hakim olan bu kurumlar hukukun bütün alanlarında da geçer-
lidir. Bkz. YILDIRIM, Akif; “Anayasa Mahkemesi ve AİHM Kararları Işığında Masumiyet Karinesi”, Terazi 
Hukuk Dergisi, Cilt:10, Sayı:111, Kasım 2015, s.119. 

5 ÖZTÜRK/ERDEM, s.194; SEVÜK, Handan Yokuş, “Soruşturma Evresine Hakim Olan İlkeler”, Fasi-
kül Hukuk Dergisi, Cilt:3, Sayı:21, Ağustos 2011, s.20; FEYZİOĞLU, Metin; “Suçsuzluk Karinesi: Kavram 
Hakkında Genel Bilgiler ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi”, AUHFD, Cilt:48, Sayı:1, s.137-138. Yazara 
göre masumiyet karinesine göre “bilinçli bir bilmezlik hali” söz konusudur. Bkz. ŞIK, Hüseyin; “Suçsuzluk 
Karinesi ve Savcı”, Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, Sayı:9, s.429.
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kesinleşmesine kadar6 sanık, masumiyet karinesi kapsamında korun-
maktadır. Masumiyet karinesinin uygulanması ile kolluk, Cumhuriyet 
savcısı ve hakimin, kişinin suçu işlediğine yönelik deneyimsel çıkarımda 
bulunma gibi ön yargılardan arınması sağlanmaktadır. 

 Bir ilke olarak kişinin suçsuz-masum sayılmasına7 ilişkin ulusal 
ve uluslararası mevzuatta birçok düzenlenme mevcuttur. Anayasa 
m.38/4’te8, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi m.11/1’de9, Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi m.6/2’de10 ve Birleşmiş Milletler Medeni ve 
6 Aslında sanık hakkında yargılama yapılmasının nedeni, masumiyet karinesi gereği suçsuz sayıldığı için 
hakkında yargılama yapılarak maddi gerçeğe ulaşılmasının istenmesidir. Bkz. FEYZİOĞLU, s.139-140. 
Ayrıca bu aşamaya kadar hukuka uygun olarak yapılan işlemler, masumiyet karinesini ihlal etmez. Örne-
ğin Cumhuriyet savcısı düzenlediği iddianamede her ne kadar suçlu olduğu iddiası ile kişinin cezalandı-
rılmasını talep etse de bu durum, masumiyet karinesinin ihlali anlamına gelmemektedir. Ancak iddianın 
ötesine geçerek kişinin suçlu olarak nitelenmesi, masumiyet karinesini ihlal edecektir. Nitekim İHAM’ın 
Daktaras ve Litvanya kararında belirttiği üzere, yargılama devam ederken açıkça ya da üstü kapalı bir şe-
kilde, kişinin suçlu olarak gösterilmesi m.6/2’nin ihlaline sonuç verecektir. Bkz. ŞIK, s.436-439. Burada 
önemli olan husus kesinleşmiş bir mahkumiyet kararının varlığıdır. Bu karineyi çürütecek olan ise nitekim 
kesinleşmiş bir mahkeme kararıdır. Bkz. ÜZÜLMEZ, s.43-44. Bu nedenle mahkumiyet hükmü verilen bir 
dosyada yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilmesi halinde dahi, suç isnadı altında bulunan kişinin 
masumiyet karinesinden faydalanması mümkündür. İHAM, Dicle ve Sadak ve Türkiye kararında 
kişinin yeniden yargılanması esnasında hükümlü olarak adlandırılmasını masumiyet karinesinin 
ihlali olarak değerlendirmiştir. Bkz. YILDIRIM, Masumiyet, s.121. Ceza yargılaması sonucunda 
kişinin beraat etmesi halinde, haksız tutuklama tazminatına ilişkin yargılama sürecinde de masumiyet 
karinesine dikkat edilmesi gerekir. Nitekim tazminat nedeni bakımından beraat hükmünün sebebi 
önem taşımamaktadır. Bkz. CANOĞLU, Veysel Candan; Ceza Muhakemesinde Hukukunda Koruma 
Tedbirleri Nedeniyle Tazminat Davaları, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2017, s.92-93. Sekanina ve Avusturya 
kararında, mahkeme tazminat için şüphenin yenilmiş olması gerekçesini göstererek talebi reddetmiştir, 
İHAM ise beraat kararıyla şüphenin yenilmesine rağmen tazminat talebinin bu gerekçeyle reddedilmesini 
masumiyet karinesinin ihlali olarak değerlendirmiştir. Bkz. FEYZİOĞLU, s.153-154.

7  Yazara göre bir kişi ya suçludur ya da masumdur. Suçlu olduğu henüz bilinmeyen bir kişiyi masum say-
mak nitekim insan onuruna saygı duymanın bir gereğidir. Bkz. YÜCE, Turhan Tûfan; “Sanığı Savunması ve 
Korunması Açısından Ceza Soruşturmasının Ümanist İlkeleri”, TBB Dergisi, Yıl:1988, Sayı:1, s.160. Kuru-
mun karine olarak anılması olgusal bir varsayıma dayandığından, kişinin suçsuz olduğuna ilişkin olgunun 
da doğruluğu ya da aksini ispatlamak mümkündür. Bkz. DOĞAN, Koray; Ceza Muhakemesinde Belirsizlik 
Kuşkudan Sanık Yararlanır İlkesi “in dubio pro reo”, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016, s.143. Bu nedenle 
yargılama sonunda verilecek mahkumiyet hükmüne göre şüpheli veya sanık masumiyet karinesi gereği 
suçlu sayılmamakla birlikte peşinen de masum sayılmamalıdır. Bkz. TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.7; 
KARAKEHYA, Hakan/ARABACI, Murat; “Ceza Muhakemesinde Müdafiin Önemi, Hukuki Statüsü 
ve Müdafiliğe İlişkin Problemler”, TAAD, Yıl:6, Sayı:22, Temmuz 2015, s.2072. 

8 “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar, kimse suçlu sayılamaz.” 

9  “Bir suçu işlemekten sanık herkes, savunması için kendisine gerekli bütün tertibatı sağlanmış bulunduğu 
açık bir yargılama ile kanunen suçlu olduğu tesbit edilmedikçe masum sayılır.” Bkz. www.tbmm.gov.tr/
komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf, ET: 22.11.2017.

10  “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar masum sayılır.” Bkz. www.
echr.coe.int/Documents/Convention_TUR.pdf, ET: 22.11.2017.
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Siyasi Haklar Sözleşmesi m.14/2’de11 masumiyet karinesine ilişkin so-
mut düzenlemeler bulunmaktadır. 
 
 Lekelenmeme hakkı ise kişinin suçlu olarak kabul edilmemesini ifa-
de etmekle birlikte, daha çok kişinin toplumsal saygınlık, onur ve şerefi-
nin korunması ile ilgilidir12. Bu kapsamda lekelenmeme hakkı ile masu-
miyet karinesinin birbiriyle ilişkili iki kavram olduğunu söyleyebiliriz. 
  
 Ceza muhakemesi hukukuna hakim ilkelerden halka açıklık ilkesi-
ne göre, kovuşturma evresi üçüncü kişiler tarafından takip edilebilirse 
de, soruşturma evresinde gizlilik ilkesi hakimdir13. Kovuşturma evresine 
geçilmesi için gerekli olan yeterli şüphenin, basit şüphe üzerine başla-
yan soruşturma evresinde varlığı kesin değildir. Bu sebeple kişinin daha 
çok korunmaya ihtiyacı olduğundan, kişinin lekelenmeme hakkının 
korunması14 ve yargılamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi15 amacıyla 
11  “Bir suçla itham edilen herkes, yasalara göre suçlu olduğu kesinleşene dek masum kabul edilmek hakkı-
na sahiptir.”Bkz. www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-0589.pdf, ET:22.11.2017.

12 KARA, Eyüp; “Lekelenmeme Hakkı”, Adalet Dergisi, Yıl:2012, Sayı:43, s.190. 

13 ÖZBEK, Veli Özer; CMK İzmir Şerhi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2005, s. 678; SEVÜK, s.23. M.157’de 
soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu belirtilmekle birlikte bunun tek istinasını savunma 
hakkı oluşturmaktadır. Ancak kovuşturma evresinde silahların eşitliği ilkesi hakim olsa da soruşturma ev-
resinde silahların eşitliğinden söz edilemez. Bkz. YÜCE, s.165. Bu kapsamda soruşturmanın gizliliği Cum-
huriyet savcısının en önemli avantajlarından birisi olmakla birlikte, yine de masumiyet karinesi ile delillerin 
toplanması örneklerinde olduğu gibi, soruşturma evresinin gizliliği ilkesi ile hem savunma hem de iddia 
makamları kazanımlar sağlamaktadır. Bkz. CEYHAN, Murat; “Soruşturmanın Gizliliği ve Müdafinin Dosya 
İnceleme Yetkisi”, TBB Dergisi, Yıl:2013, Sayı:109, s.466, 468. 

14  “Soruşturmanın gizliliği ilkesi, soruşturma işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinin yanı sıra 
masumiyet karinesine uyularak şüphelinin lekelenmeme hakkının korunması amacını taşımaktadır.” Bkz. 
Any. Mah. GK. Başvuru No:2013/6367, KT:10.12.2015.

15 Soruşturmanın gizli yapılmasının amaçlarından biri lekelenmeme hakkı iken bir diğer başlıca amacı ise 
delillerin toplanması gibi faaliyetlerin daha sağlıklı yürütülmesidir. Bkz. ÜNVER, Yener/HAKERİ, Hakan; 
Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet Yayınevi, 13. Baskı, Ankara 2017, s.29,489. Bu kapsamda delillerin yok 
edilmesi, değiştirilmesi suretiyle karartılması ve kişinin kaçması da önlenmektedir. Bkz. SEVÜK, s.23. Di-
ğer yandan gizli kalması gereken soruşturma işlemlerinin örneğin haberciler veya politikacılar tarafından 
öğrenilmesi durumunda, kişinin henüz soruşturma evresinde dahi suçlu olarak gösterilmesi karar verecek 
olan hakimleri psikolojik yönden olumsuz bir şekilde etkileyebilmektedir. Bkz. DOĞAN, s.156. Nitekim 
soruşturma işlemlerinin yapılması ile suçsuz kişilerin tespit edilerek maddi gerçeğin ortaya çıkarılması TCK 
m.158 ile korunan hukuki değerini oluşturmaktadır. Bkz. ERSAN, Aykut; “Gizliliğin İhlali Suçu”, Ceza Hu-
kuku Dergisi, Cilt:8, Sayı:22, Ağustos 2013, s.119. Ayrıca belirtmek gerekir ki soruşturma işlemleri hakim 
kararına gerek duyulan hallerde, hakimin talep doğrultusunda karar vermesi halinde şüpheliye yüklenen suç 
isnadı katmerli hale gelerek masumiyet karinesini ayrıca ihlal etmektedir. Bkz. TOSUN, Öztekin; “Adalet 
Formu Yönünden Türk Sisteminde Hazırlık, İlk ve Son Soruşturma”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Mecmuası, Yıl:1971, Cilt:37, Sayı:1-4, s.46.
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soruşturma gizli yapılmaktadır16. Buna bağlı olarak kamu davası açılana 
kadar kişi hakkındaki şüphe toplum tarafından öğrenilememektedir17. 
Bu kapsamda soruşturmanın gizliliği mağdur, katılan, tanık, bilirkişi ve 
hatta hakim, avukat ve Cumhuriyet savcıları da18 dahil olmak üzere bü-
tün kişiler için geçerlidir19. Öyle ki, soruşturma işlemlerinin düzgün bir 
şekilde yürütülmesine ilişkin TCK m.285’de düzenlenen gizliliği ihlal 
suçu ile, masumiyet karinesinin bir gereği olarak lekelenmeme hakkının 
da korunması amaçlanmaktadır20. 
 
 Diğer yandan suçluluk olgusu kapsamında, toplumun korunmasına 
ilişkin gerekler ile bireyin korunmasına ilişkin gerekler arasında bir den-
ge oluşturulmalıdır21. Bu kapsamda toplumun aydınlatılması ve haber 
alma hakkı amacıyla basın, soruşturma işleminin içeriğini veremese de 

16 Lekelenmeme hakkının pratiğe koyulabilmesi için soruşturma evresinde gizliliğin sağlanması zorunludur. 
Bkz. KARAKAYA, s.250. 

17 ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Mehmet Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker; Ceza 
Muhakemesi Hukuku, Genişletilmiş ve Geliştirilmiş 6. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2014, s.239.

18 FEYZİOĞLU, s.148.

19 Yazar, m.157’nin gerekçesinde soruşturma evresine katılan kişilerin ifadesinin kullanılması ile m.285’in 
gerekçesinde soruşturmaya görevi nedeniyle katılmış bulunanların ifadesinin kullanılmasından hareketle 
soruşturmanın gizliliğine dair yükümlülüklerin sadece ceza muhakemesine katılan kişiler açısından geçerli 
olacağını; örneğin komşusunun evinin arandığını gören veya eşinin gözaltına alındığı öğrenen kişinin bu 
yükümlülüğünün mevcut olmadığını belirtmektedir. Bunu yanı sıra aynı dosya kapsamında birden fazla şüp-
helinin bulunması durumunda her şüphelinin, diğer şüphelilere dair işlem ve bilgiler dışında, sadece kendi-
sine ait bilgileri açıklayabileceğini ve bu konuda gizlilik yükümlülüğünün olmadığını ifade etmektedir. Bkz. 
OKUYUCU ERGÜN, Güneş; “Soruşturmanın Gizliliği”, AUHFD, Yıl:2010, Cilt:59, Sayı:2, s.246-247. 

20 CEYHAN, s.467; OKUYUCU ERGÜN, s.262. TCK m.285’in yanı sıra 5187 sayılı Basın Kanunu 
m.19/1’de Yargıyı Etkileme başlıklı hükümde, soruşturmanın başlangıcından takipsizlik kararı verilmesi 
veya kamu davası açılmasına kadar olan süreçte soruşturmaya ilişkin belgeleri yayımlayanlara adli para ce-
zasının verileceği öngörülmekteydi. Ancak bu hüküm 6352 sayılı Kanunun 105’inci maddesi ile 02.07.2012 
tarihinde yürürlükten kaldırılmıştır.

21 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.7. Özellikle “medyatik dava” olarak da tanımlanan olaylarda, basın men-
supları haberi ilk yapan kişi olmak için birbirleriyle yarışmaktadır. Haberi yapan muhabirlerin hukuki te-
rimler ile yargılama süreci hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmaması halinde ise olaydaki bilgilerin yanlış 
anlatılması kişinin aleyhine bir durum oluşmaktadır. Yazar, Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturmanın 
gizliliği ile masumiyet karinesine halel getirmeyecek şekilde bir açıklama yapmasını, basının ise sadece bu 
açıklamaya binaen haber yapması ile bu durumun engellenebileceği ifade etmektedir. Bkz. KARAKAYA, 
s.250-254. Gerçekten de basının haberleri veriş şekli ihlale neden olabilmektedir. Bkz. ÜZÜLMEZ, s.52. 
Ancak yapılacak olan açıklamada kullanılacak kelimeler itina ile seçilmeli, şüphelinin suçlu olduğuna dair bir 
yargıda ve imada bulunulmamalıdır. Bkz. YILDIRIM, Akif; “Savcılık Kurumu ve Cumhuriyet Başsavcıları-
nın Cumhuriyet Savcıları Üzerindeki Denetim ve Gözetim Yetkisi”, Adalet Dergisi, Yıl:2013, Sayı:47, s.119. 
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işlemin yapıldığını22, örneğin ifadenin içeriğini açıklayamasa da, şüpheli-
nin ifade verdiğini açıklayabilme hakkına sahiptir23. Gerçekten de TCK 
m.285/6’da haber verme sınırları24 aşılmadan soruşturma işlemlerinin 
haber konusu yapılmasının suç oluşturmayacağı belirtilmektedir. Ancak 
yapılan haber, hiçbir şekilde kişinin peşinen suçlu sayılmasına yönelik 
olmamalıdır25. Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği 
m. 27’de ise lekelenmeme hakkı ile ilgili olarak soruşturma evresinin 
gizliliği “soruşturma evresinde gözaltındaki bir kişinin "suçlu" olarak ka-
muoyuna duyurulmasına, basın önüne çıkartılmasına, kişilerin basınla 
sorulu cevaplı görüştürülmelerine, görüntülerinin alınmasına, teşhir 
edilmelerine sebebiyet verilmez ve soruşturma evrakı hiçbir şekilde ya-
yımlanamaz.” şeklinde düzenlenmektedir. 

 Ancak söz konusu düzenlenmelere rağmen uygulamada sınırın aşı-
larak soruşturmanın gizliliğinin sürekli ihlal edildiğini görmekteyiz26. 

22 “…söz konusu haberin AİHS, Anayasa ve Basın Kanunu ile koruma altına alınan basın özgürlüğü kapsa-
mında kaldığı ve haberde, soruşturma dosyasındaki hukuki işlem veya kararlarla ilgili bir açıklama olmayıp, 
arama faaliyetinin haber verme hakkı sınırları içerisinde yayın konusu yapıldığı gözetilmeden…” Bkz. Yarg. 
4.CD., E:2010/5233, K:2012/5399, KT:07.03.2012, www.sinerjimevzuat.com.tr, ET: 28.11.2017.

23 OKUYUCU ERGÜN, s. 261. Ayrıca basının olayı haber yapabilmesi için olayın güncel olması, kamunun 
ilgisini çekmesi ve haberin yapılmasında kamu yararının olması gerekmektedir. Bkz. ÜZÜLMEZ, s.53. 

24 Basının soruşturma işlemleri hakkında haber verme sınırları içerisinde hareket etmesi, hukuka uygunluk 
nedeni oluşturmakla birlikte, kişinin masumiyet karinesinden yararlanma hakkı da bu sınırın içerisindedir. 
Bkz. ERSAN, s.131.

25 İHAM, Borovsky ve Slovakya kararında henüz soruşturma evresinde iken polis ve basın tarafından şüphe-
linin suçlu olarak gösterilmesini masumiyet karinesinin ihlali olarak değerlendirmiştir. Aynı kararda henüz 
belirli bir suçtan hüküm giymeyen şüpheli veya sanıklar hakkında, polis ve basının kullandıkları sözleri dik-
katli seçmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Bkz. ŞEN, Ersan; “Soruşturmanın Gizliliği ve CMK M.250 Karşı-
sında Şüpheli Haklarının Korunması”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl:2009, Cilt:83, Sayı:6, s.3064. 

26 Özellikle basın tarafından masumiyet karinesinin ihlal edilmesinin önlenmesi noktasında YGAİAY ile 
büyük bir adım atılmıştır. Bkz. FEYZİOĞLU, s.144. Ancak yine de hakları olmamasına rağmen basın men-
suplarının kaleme gidip dosya hakkında bilgi edindikleri de uygulamada görülmektedir. Soruşturmanın giz-
liliğinin ihlal edilmesinin bir diğer sakıncasını ise, basın mensuplarının eksik ve yanlış bilgiler ile yaptıkları 
haberlerin kamuoyunu yanıltması oluşturmaktadır. Bkz. KARAKAYA, s.251. Soruşturma devam ederken 
basın için nasıl bir takım yasaklar mevcut ise bu yasaklardan bazılarının henüz soruşturma başlatılmadan 
da yine var olduğundan söz edebiliriz. Örneğin lekelenmeme hakkı soruşturma öncesi alanı da kapsadığın-
dan, kişi hakkında eylemi işlediğinden bahisle şüpheli gibi sıfatlar kullanılmamalıdır. Ayrıca basında yer alan 
bu haberler üzerine mecburilik ilkesinin bir gereği olarak re’sen soruşturulan suçlarda yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığının soruşturma başlatması bir zorunluluk olduğundan, Yazarlara göre Cumhuriyet savcılarının 
soruşturmaya başlamak için şikayet veya üst makamlardan direktif beklenmesi hukuka aykırı olacaktır. Bkz. 
ÜNVER/HAKERİ, s.35.
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Öyle ki normal bilgilerin yanı sıra sadece soruşturmaya katılan kişilerin 
bilmesi gereken bilgiler dahi basına sızdırılarak haber konusu yapılmak-
tadır. Son zamanlarda iletişim araçlarının gelişmesi ile sosyal medyanın 
kullanımının artması da adli olayların daha çok konuşulmasına neden 
olmuştur27. Hatta basının, şüpheliyle ve tanıklarla ifade alır gibi röportaj 
yaptığını ve delilleri toplayıp paylaştığını görmekteyiz. 
 
 Soruşturma evresinin gizliliğine ilişkin düzenlenmelere rağmen, uy-
gulamada yaşanan bu sorunlar kişilerin lekelenmeme hakkını ihlal ede-
rek ağır sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu kapsamda 
kişilerin lekelenmesini önlemek amacıyla ceza muhakemesi hukukumu-
za, 694 sayılı OHAL KHK’sı ile yeni bir müessese getirilmiştir28. Buna 
göre ihbar veya şikayet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir 
araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması ile ihbar veya 
şikayetin soyut ve genel nitelikte olması durumlarında soruşturma ya-
pılmasına yer olmadığı kararı29 verilmektedir. Böylece soruşturma açıl-
mamakta ve hakkında ihbar veya şikayette bulunulan kişiye şüpheli sıfa-
tı verilmemektedir. 
 
 OHAL KHK’sı ile getirilen söz konusu değişikliğe ilişkin bir gerek-
çe bulunmamaktadır. Ancak son dönemlerde, özellikle terör suçlarına 
ilişkin yapılan asılsız ihbarların artması, yargılama sürecinin gereksiz 
yere uzaması ve bunlara bağlı olarak iş yükünün artması gibi etkenlerin, 
böyle bir düzenlenmenin yapılmasına neden olduğunu söyleyebiliriz. 
Bu kapsamda şikayet edilen kişilerin soruşturma işlemlerine muhatap 
kalması önlenerek, lekelenmeme hakkına yönelik yeni bir güvence ge-
tirilmektedir. Ayrıca soruşturma evresinde verilen kovuşturmaya yer 
27 KARA, s. 188; Öyle ki kimi zaman şüpheli ile müdafiin bile elde edemediği bilgiler, basın veya üçüncü 
kişiler tarafından elde edilip kullanılmaktadır. Bkz. ŞEN, s.3070. 

28 25 Ağustos 2017 tarihli 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 694 sayılı Olağanüstü 
Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname m.145 ile CMK 
m.158/6’ya yeni bir fıkra eklenmiştir. 

29 Kavramsal olarak benzer bir düzenleme, uygulamada takipsizlik olarak da adlandırılan, kovuşturmaya yer 
olmadığı kararıdır. CMK’da birçok yer geçen bu kavramda “kovuşturma yapılması” yerine “kovuşturmaya” 
ifadesi yer almaktadır. Buna karşın m.158/6’da yer alan kurumun ise kanunda iki defa “soruşturma yapılma-
sına” şeklinde yazıldığını görmekteyiz. Bu sebeple kavramsal olarak, kovuşturmaya yer olmadığı kararından 
farklı olarak CMK’da yazıldığı şekilde “soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı” şeklinde kullanacağız. 
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olmadığı kararı ile savcılık ve mahkemelerin iş yükü azaldığı gibi30, artık 
ihbar veya şikayet üzerine verilen soruşturma yapılmasına yer olmadığı 
kararı da bir filtre işlevi görerek savcılığın iş yükünün azalmasını sağla-
maktadır. Nitekim gereksiz yere dava açılmasının önlenmesinde olduğu 
gibi31, gereksiz yere soruşturmaların açılmamasında da Cumhuriyet sav-
cılarına bu konuda büyük bir görev düşmektedir. 
 
 Çalışmamızda 694 sayılı OHAL KHK’sı ile getirilen soruşturma ya-
pılmasına yer olmadığı kararının niteliği, hukuk sistemimizdeki yeri, uy-
gulama koşulları ile sonuçları açıklandıktan sonra, kurumun ceza muha-
kemesi hukukumuzdaki mecburilik ilkesi ve maslahata uygunluk ilkeleri 
ile olan ilişkisi üzerinde durulacaktır. 
 
 I. GENEL OLARAK SORUŞTURMA YAPILMASINA YER
OLMADIĞI KARARI 

 Ceza muhakemesi soruşturma evresi ile başlamaktadır32. Kural ola-
rak Cumhuriyet savcısı adli yetkilerini bu aşamadan sonra kullanmaya 

30  BİRTEK, Fatih; “Cumhuriyet Savcısı’nın Delilleri ve Fiili Takdir Yetkisi”, Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl:2013, Cilt:19, Sayı:2, s.977; Yazara göre, nitelikli 
olmayan olaylar için yazılan kovuşturmaya yer olmadığı kararı bile Cumhuriyet savcılarının nitelikli 
olaylar için gerekli vakti ayıramamasına neden olmaktadır. Bkz. POLATER, Yusuf Ziya; “Adli 
Kolluk-Savcı İlişkisi ve Soruşturmalara Etkisi”, TBB Dergisi, Yıl:2015, Sayı:120, s.291.
31 Yazar, savcıların görevlerini iyi bir şekilde yapmaları durumunda, kovuşturmaya yer olmadığı kararları-
nın bir filtre işlevi görerek, yargılamaların azalması kapsamında gereksiz yere kovuşturmaların yapılmasının 
engellenebileceğini belirtmektedir. Ayrıca soruşturma işlemlerinin eksiksiz yerine getirilmesi halinde, son-
radan delil toplamakla uğraşılmayacağından bu durum kovuşturma evresinin tek celsede bitirilmesi ilkesine 
de uygun olmaktadır. Böylece yargılama hızlı bir şekilde devam edip sonuçlandırılacağından, beraat kararı 
çıkan dosyalar açısından kişilerin daha az bir süre için sanık sıfatını taşıması nedeniyle söz konusu durum 
lekelenmeme hakkı açısından da önem arz etmektedir. Bkz. KARA, s.193-195. Aynı yönde Yazarlar, ge-
reksiz yere dava açılmasının önlenmesi ve açılan davaların ise hızlı ve sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması 
açısından, soruşturma evresindeki hazırlığın iyi yapılmasını gerektiğini belirtmektedir. Bkz. TOROSLU/
FEYZİOĞLU, s.261. Diğer yandan Yazar yetersiz bir soruşturma üzerine düzenlenen iddianame sonucu 
yapılan yargılama sonucu, her ne kadar beraat kararı verilse de kişinin yine belirli bir zan altında kalacağını 
belirtmektedir. Bu nedenle Cumhuriyet savcılarının yanı sıra mahkemelerin de iddianameleri gerektiği gibi 
değerlendirip kabul etmesi önem taşımaktadır. Bkz. ŞIK, s.441.

32 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.2076. CMK’da ceza muhakemesinin esasen 
soruşturma ve kovuşturma evrelerinden ibaret olduğu düzenlenmektedir. Bkz. ÖZBEK, s.680; TOROS-
LU/FEYZİOĞLU, s.260. Ancak yine de iddianamenin mahkemeye sunulması ile kabul edilmesine kadar 
geçen evreye ara muhakeme evresinin denildiğini de görülmektedir. Bkz. ÖZTÜRK, Bahri/TEZCAN, Dur-
muş/ERDEM, Mustafa Ruhan/ SIRMA, Özge/SAYGILAR, Yasemin F./ALAN, Esra; Nazari ve Uygula-
malı Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Güncellenmiş 3. Baskı, Ankara 2010, s.485. 
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başlamakta iken, artık soruşturma evresine geçmeden de adli yetkile-
rini kullanabilmektedir. Bu yönüyle m.158/6 önemli bir değişiklik ya-
ratmaktadır. Ancak bu evrenin asıl ve tek amacı, soruşturmaya başlayıp 
başlamama konusunda bir değerlendirme yapmak olduğundan, söz 
konusu değişikliğin ceza muhakemesi hukuku sistemimiz bakımından 
köklü bir değişiklik getirmediğini söyleyebiliriz.. Nitekim “soruşturmayı 
değerlendirme evresi” olarak tanımlayabileceğimiz bu evrede asıl amaç, 
m.158/6’daki şartların varlığını tespit etmekten başka bir şey değildir. 
Bu nedenle örneğin delil toplama gibi ancak soruşturma veya kovuş-
turma evresinde yapılabilecek işlemlerin bu evrede yapılması mümkün 
değildir. Aksi takdirde yapılan işlemlerin hukuka aykırılığı gündeme gel-
mektedir.
 
 M.2’de soruşturma evresinin, suç şüphesinin öğrenilmesi ile başla-
yan bir evre olduğu belirtilmektedir. Doktrinde ise bazı yazarlar tara-
fından, soruşturma evresinin suç haberinin alınması ile başlayacağı da 
belirtilmektedir33. Aslında m.2’de yer alan suç şüphesinin öğrenilmesi 
ile suç haberinin alınması arasında bir fark bulunmasa da, m.158/6 ile 
getirilen hüküm karşısında, artık bu iki kavramın farklı neticelere se-
bebiyet verdiğini söyleyebiliriz. Gerçekten de mecburilik ilkesi gereği, 
ihbar veya şikayet üzerine Cumhuriyet savcısının soruşturmaya başla-
ması bir zorunluluktu34. Ancak m.158/6 ile bu zorunluluk ortadan kal-
dırılmış ve soruşturmaya başlayıp başlamama konusunda yeni bir evre 
oluşturulmuştur. Böylece suç haberinin alınması kavramı, suç şüphe-
sinin öğrenilmesi kavramını kapsar şekilde daha geniş bir alanı belirtir 
hale gelmiştir. Sonuç olarak, bu düzenlemeden sonra, suç şüphesinin 
öğrenilmesi ile soruşturmaya başlanması zorunluluk iken, buna karşın 
suç haberi alındıktan sonra m.158/6’ya göre bir değerlendirme sonucu 
soruşturmaya başlanmakta ya da soruşturma yapılmasına yer olmadığı 
kararı verilmektedir. 
 
 Kanun metninde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar ver-
me yetkisinin kime ait olduğu açık bir şekilde yer almamaktadır. Ancak 
33 ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/SIRMA/SAYGILAR/ALAN, s.486; ÜNVER/HAKERİ, s.491. 

34 YENİSEY/NUHOĞLU, s.65.
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CMUK’da Cumhuriyet savcısının yanı sıra “kolluk araştırma devresi” 
gibi kolluğun sahip olduğu yetkiye CMK’da yer verilmemiş ve soruştur-
mayı başlatma yetkisi, sadece Cumhuriyet savcısına verilmiştir35. Ayrıca 
m.160/1’de soruşturmaya başlama yetkisinin Cumhuriyet savcısına ve-
rildiği dikkate alındığında36, bu yetkinin soruşturmaya başlamama yet-
kisini de içerdiğini söyleyebiliriz. Bu sebeple ihbar veya şikayet kolluğa 
yapılmış olsa dahi kolluk, durumu derhal Cumhuriyet savcısına bildir-

35 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.77; ÜNVER/HAKERİ, s.486; ÖZTÜRK/
TEZCAN/ERDEM/SIRMA/SAYGILAR/ALAN, s.485. Cumhuriyet savcısının bazı işlemleri yapabilmesi 
için hakim kararına gerek duyması ile Cumhuriyet savcısına ulaşamama gibi istisnai durumlarda Cumhu-
riyet savcısına ait bazı yetkilerin kolluk amiri tarafından kullanılmasına karşın, soruşturma evresinin en üst 
ve tek yetkilisi Cumhuriyet savcısıdır. Bkz. İNCİ, Z. Özen; “Ceza Muhakemesi Hukukunda Cumhuriyet 
Savcısı ve Sulh Ceza Hakimi (Soruşturma Makamları) Arasındaki Gri Alan: Gecikmesinde Sakınca Bulu-
nan Hal Kavramı ve Soruşturma Evresinde Temel Haklara Müdahale Sorunu”, AUHFD, Yıl:2016, Cilt:65, 
Sayı:4, s.2006,2011. Ceza yargılaması iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısının harekete geçmesi 
ile başlamaktadır. Bkz. UĞUR, Hüsamettin; “Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden 
Maslahata Uygunluk İlkesine”, TBB Dergisi, Yıl:2007, Sayı:73, s.257. CMUK m.156’daki kolluğun doğ-
rudan araştırma yetkisine CMK’da yer verilmemesi en önemli değişikliklerden bir tanesi olup buna göre 
artık kolluğun hazırlık soruşturmasını başlatıp araştırmaya başlaması mümkün değildir. Bkz. POLATER, 
s.302. Cumhuriyet savcısının soruşturma evresinin asıl yetkili ve görevlisi olduğu, bununla birlikte Alman 
Hukukunda acele hallerde polise tanınan kendiliğinden araştırma yapma yetkisine benzer bir düzenlemenin 
mevzuatımız açısından da yapılması gerektiği belirtilmektedir. Bkz. SOYER GÜLEÇ, Sesim; “Ceza Muha-
kemesi Hukukunda Soruşturmanın Etkinliği İlkesi ve Takipsizlik Kararları Üzerindeki Etkisi”, Dokuz Eylül 
Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2014, Cilt:15, Özel Sayı, s.1394,1427. Baskın görüş soruşturma evresinde asıl 
yetkilerin Cumhuriyet savcısına ait olduğu ve kolluğun onun yardımcısı konumunda olduğu yönündedir. 
Ancak Soyaslan, polis ve jandarmanın Cumhuriyet savcısının talimatıyla araştırma yapabileceği gibi, hafif 
suçlarda kendiliğinden savcılığın yardımcı organları sıfatıyla da araştırma yaparak suça dair elde ettiği de-
lilleri savcılığın önünde hazır edebileceğini belirtmektedir. Bkz. SOYASLAN, Doğan; Ceza Muhakemesi 
Hukuku, Yetkin Yayınları, Güncelleştirilmiş 5. Baskı, Ankara 2014, s.187. Ayrıca Gülşen’e göre kolluğun 
suçu öğrenip harekete geçmesiyle de soruşturma evresi başlamış olmakta, kolluğun durumu Cumhuriyet 
savcısına derhal bildirmesinin ise hiyerarşik ilişkinin bir sonucu olduğu işaret edilmektedir. Ancak buna 
rağmen CMUK’daki kolluk araştırma devresine CMK’da yer verilmemesi nedeniyle soruşturma evresinde 
karar alma yetkisinin sadece Cumhuriyet savcısına ait olduğunu belirtmektedir. Bkz. GÜLŞEN, s.31. Hol-
landa gibi bazı Avrupa ülkelerinde ise önemsiz işler kolluk tarafından da savcıya haber verilmeksizin çözüme 
kavuşturabilmekle beraber, ceza yargılamasını başlatma kararı yine savcıya aittir. Bkz. TAK, Peter J.P., (Çev. 
Mahmut Erdemli); “Hollandalı Savcı: Bir Soruşturan ve Ceza Veren Görevli”, Küresel Bakış, Yıl:4, Sayı.12, 
Ocak 2014, s.48,50. Görüşümüz, soruşturma evresinin asıl yetkilisinin Cumhuriyet savcısı olduğu yönünde-
dir. Ancak istisnalar göz önüne alındığında bu yetkinin saf bir yetki olduğundan da bahsedilemez. Nitekim 
m.90/2’ye göre yakalama ve m.91/4’e göre gözaltına alma yetkisi gibi bir takım soruşturma işlemlerinde yet-
ki bizzat kolluğa verilmiştir. Ancak yine de soruşturma işlemlerinde istisnalar olsa da soruşturmayı başlatma 
yetkisi sadece Cumhuriyet savcısına aittir.

36 M.161/2 ve m.164/2’de adli kolluğun Cumhuriyet savcısının emrinde olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 
Tasarının 162’nci maddesine karşılık gelen CMK m.160’ın gerekçesinde ise Cumhuriyet savcısının bir su-
çun işlendiği görünümünü veren bir hali öğrenmesine ilişkin ilk işinin şüphe karşısında gerçeği belirlemeye 
çalışmak olduğu ve bu aşamada ise kolluğun Cumhuriyet savcısının temel yardımcısı olduğu ifade edilmek-
tedir.
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meli37 ve soruşturma yapılması ya da yapılmamasına ilişkin kararı bizzat 
Cumhuriyet savcısı vermelidir.
 
 Bir diğer değişiklik ise ihbar veya şikayete konu edilen kişinin sıfatı-
na ilişkindir. Ceza muhakemesi hukuku sistemimiz, hakkında suç isnadı 
olan kişiye tamamen soruşturma ve kovuşturma evrelerine bağlı olarak 
şüpheli ile sanık sıfatını vermiştir38. M.2’de şüpheli, “soruşturma evresin-
de, suç şüphesi altında bulunan kişi” olarak tanımlanmıştır. Soruşturma-
yı değerlendirme evresi, soruşturma evresine dahil olmadığından kişiye 
şüpheli sıfatı verilmemektedir. Bunun yerine m.158/6’da da açıkça yer 
aldığı üzere, ihbar veya şikayet ayrımı yapılmaksızın kişiye şikayet edilen 
sıfatı verilmektedir. Masumiyet karinesinin bir gereği olarak, soruştur-
mayı değerlendirme evresinde kişiye şüpheli denilmesi de artık hukuka 
aykırı olacaktır. Bu kapsamda ceza muhakemesini harekete geçiren sü-
jeler şüpheli ve sanık iken39 artık şikayet edilen de bir süje olarak değer-
lendirilebilir. Bu doğrultuda şüpheli veya sanığın yanı sıra şikayet edilen 
kavramının da ceza muhakemesi literatürüne girmiş olduğunu söyleye-
biliriz. Hatta özel ceza kanunlarının CMK’ya atıf yaptığı durumlarda, 
örneğin Çocuk Koruma Kanunu m.42’de olduğu üzere, soruşturma ya-
pılmasına yer olmadığı kararı çocuklar hakkında da verilebileceğinden, 
suça sürüklenen çocuk yerine, şikayet edilen sıfatının kullanılmasının, 
çocuk adalet sisteminin ilkeleri bakımından daha isabetli olacağını dü-
şünmekteyiz. 
 
 Bir süje olarak şikayet edilenin sahip olduğu haklar ile yükümlülük-
lerinin ise yok denilecek seviyede oldukça dar bir alana sahip olduğunu 
söyleyebiliriz. Nitekim suç isnadı, soruşturma evresi ile başlayacağın-

37 GÖKPINAR, Mahmut; “Ceza Muhakemesinde Savcılık”, Ceza Hukuku Dergisi, Cilt:5, Sayı:12, 
Nisan 2010, s.215. Gecikmesinde sakınca bulunan hal ve Cumhuriyet savcısına ulaşılamama gibi 
durumlarda Cumhuriyet savcısına ait yetkinin kolluk tarafından kullanılması ise istisnai nitelikte bir 
yoldur. Bkz. İNCİ, Gri Alan, s.2008. Kanunda bu konuda istisnai bir hüküm bulunmadığı için genel 
hükümlere göre yetki devrinin gerçekleşmesi mümkün olmadığından, ihbar veya şikayet Cumhuriyet 
savcısına bildirilmelidir. 

38 ŞAHİN, Cumhur; Ceza Muhakemesi Hukuku I, Seçkin Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 
5. Bası, Ankara 2014, s.30; YILDIRIM, Savcılık, s.108.

39 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.124. 
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dan, şüpheliye ilişkin hakların şikayet edilen tarafından kullanılması 
mümkün görünmemektedir40. Şikayet edilenin ifade vermesi, sorguya 
alınması, yakalanması gibi durumlar mümkün olmadığından m.141’e 
göre tazminat hakkı41, m.147 ve m.148’ye göre usulü hakları bulunma-
maktadır. Bunun yanı sıra ifade ve sorguda hazır bulunma, kimliğine iliş-
kin soruları doğru cevaplama gibi şüpheli veya sanığa ait yükümlülük-
ler42 de söz konusu değildir. Ancak buna rağmen bu işlemler yapılırsa, 
örneğin şikayet edilenin ifadesi alınırsa, bu durumda artık soruşturma 
evresine geçilmiş olmaktadır. İlkelerden söz etmek gerekirse, ceza 
muhakemesine hakim olan ilkelerden örneğin dürüst işlem ilkesi, yazı-
lık ilkesi, gizlilik ilkesi gibi bir takım ilkelerin uygun düştüğü ölçüde bu 
evrede de uygulanması mümkündür. Buna karşılık önemli bir ilke olan 
şüpheden sanık yararlanır ilkesinin43 bu aşamada uygulanmayacağını 
düşünmekteyiz. Esasen kovuşturma evresine ait olan şüpheden sanık 
yararlanır ilkesi, her ne kadar lekelenme hakkı ile yakından ilişkili olsa 
da, soruşturma evresinde dahi uygulama alanı bulamamaktadır44. 

40 ŞEN, s.3063. 

41 CANOĞLU, s.34. 

42 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.127-132.

43 ÖZTÜRK/ERDEM, s.179; ÜNVER/HAKERİ, s.67; YILDRIM, Masumiyet, s.120. İHAS m.6/2’de 
düzenlenen masumiyet karinesine ilişkin hükmün, aynı zamanda şüpheden sanık yararlanır ilkesine de gön-
derme yaptığı söylenebilir. Bkz. ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.87. Masumi-
yet karinesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesine göre daha geniş bir kavram olmakla birlikte, şüpheden sanık 
yararlanır ilkesinin varlığı suçun ispatı noktasında kuvvetli şüphe veya kuvvetle muhtemel olmayı yeterli 
saymadığından masumiyet karinesinin sağladığı ortama bir güvence oluşturmaktadır. Bkz. DOĞAN, s.158. 
YCGK ise masumiyet karinesi ile şüpheden sanık yararlanır ilkesi arasındaki bağlantıyı bir kararında şu şe-
kilde ifade etmiştir: “Amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit olan 
faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek 
olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve uygulamada; "suç-
suzluk" ya da "masumiyet karinesi" olarak adlandırılan kuralın bir uzantısı olan ve Latincede; "in dubio pro 
reo" olarak ifade edilen "şüpheden	sanık yararlanır" ilkesidir…” Bkz. YCGK, E:2017/528, K:2017/336, 
KT:20.06.2017, www.sinerjimevzuat.com.tr, ET: 24.01.2018.

44 UĞUR, Hüsamettin; “Ceza Muhakemesinde Kovuşturma Mecburiyeti İlkesinden Maslahata 
Uygunluk İlkesine”, TBB Dergisi, Yıl:2007, Sayı:73, s.256-288, s. 272; BİRTEK, s.970. Nitekim 
bu ilke ispat ilkesinden ziyade hüküm verme kuralı olup hakimin hüküm verme olanağının ortadan 
kalktığı anda ortaya çıkmaktadır Bkz. ÜNVER/HAKERİ, s.67-68. 
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 II. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI 
VERİLECEK HALLER
 
 M.158/6’da soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilecek 
iki halin varlığı öngörülmektedir. Bunlardan ilki ihbar veya şikayet ko-
nusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını ge-
rektirmeksizin anlaşılması iken; ikincisi, ihbar veya şikayetin soyut ve 
genel nitelikte olmasıdır. 
 
 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilecek haller kanun-
da sınırlı bir şekilde düzenlenmektedir. Bu haller dışında kurumun uy-
gulanması mümkün değildir. Bu kapsamda eyleme ilişkin delil elde etme 
imkanının bulunmaması, uzlaşma gibi muhakeme engelinin bulunması, 
soruşturmaya başlansa bile başka bir sebepten dolayı kovuşturmaya yer 
olmadığı kararı verileceğinin anlaşılması ve ihbar veya şikayete konu ey-
lemin kabahat, disiplin suçu veya özel hukuk kapsamında haksız eylem 
oluşturması gibi durumlar bir istisna oluşturmadığından, soruşturmaya 
başlanması zorunludur.
 
 Cumhuriyet savcısı ihbar veya şikayeti incelerken soruşturmayı de-
ğerlendirme evresinde, soruşturma evresinde sahip olduğu yetkileri kul-
lanarak kararını vermelidir. Bu kapsamda kovuşturmada olduğu gibi so-
ruşturmada da delillerin serbestçe değerlendirilmesi ilkesi geçerlidir45. 
Bu ilke Cumhuriyet savcısının kovuşturmaya başlamak için yeterli şüp-
henin varlığı ile soruşturmaya başlamak için basit şüphenin varlığına iliş-
kin değerlendirmesini içermektedir46. Yine de serbestçe takdir etmek, 
keyfilik anlamına gelmemelidir47. Gerçekten de Cumhuriyet savcısı, 
dosyadaki delillerin yeterli şüphe oluşturup oluşturmadığını takdir etme 
yetkisine sahip olmakla birlikte48, bu yetkinin kullanılması aynı zamanda 

45 BİRTEK, s.955; GÖKCAN, Hasan Tahsin; “Cumhuriyet Savcısının Delilleri Değerlendirme 
Yetkisi ve Yargıtay Uygulaması”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:2012, Sayı:1, s.195. 
46 Bkz. YENİSEY/NUHOĞLU, s.694.

47 ÜNVER/HAKERİ, s.65. 

48 GÖKCAN, s.196; SOYER GÜLEÇ, s.1450; GÖKPINAR, s.209; ŞIK, s.442.
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bir zorunluluktur49. Yeterli şüphenin varlığı halinde ise mecburilik ilke-
sine göre Cumhuriyet savcısı kamu davasını açmak zorundadır50. Mec-
burilik ilkesinin istisnalarından bir tanesini maslahata uygunluk ilkesi 
oluşturmaktadır. Buna göre kamu davasının açılmasına ilişkin koşullar 
incelendikten sonra ayrıca maslahata uygunluk ilkesi uyarınca, ikinci bir 
inceleme yapılmaktadır51. 
 
 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı açısından ise Cumhu-
riyet savcısı ihbar veya şikayet üzerine basit şüphenin varlığı konusun-
da doğal olarak değerlendirme yetkisine sahiptir. Ancak basit şüphenin 
varlığına kanaat getirdikten sonra soruşturmaya başlayıp başlamama 
konusunda bir takdir yetkisi bulunmadığından ve ayrıca bu konuda 
maslahata uygunluk gibi herhangi bir istisna da mevcut olmadığından, 
mutlaka soruşturmaya başlamak zorundadır. O halde Cumhuriyet sav-
cısı, değerlendirme sonucu m.158/6’da yer alan hallerin varlığından 
emin olduğunda soruşturmaya başlamamalı52, soruşturma yapılmasına 
yer olmadığı kararı vermelidir. Diğer yandan, önemle belirtmek gerekir 
ki, m.158/6’daki koşulların varlığında bir belirsizlik, şüphe duyma, emin 
olmama veya duraksama halinde dahi derhal soruşturmaya başlamalı-
dır. 
 

49 “Cumhuriyet savcısı delilleri değerlendirmek zorundadır, işin niteliği, Cumhuriyet savcısının delilleri 
takdir etmesini gerektirir.” Karar için bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, E:2009/22283, K:2009/16336, 
KT:14.10.2009, www.sinerjimevzuat.com.tr, ET: 04.01.2018.

50 Mecburilik ilkesinin yanı sıra davanın açılması, ceza muhakemesinin kamusallığı ilkesinin de bir gereği-
dir. Bu ilkeye göre şikayet, izin ve talep gibi istisnaların dışında, soruşturmaya yetkili olan makamların suça 
ilişkin haberi alır almaz, hiçbir talebe gerek duymaksızın kendiliğinden soruşturmaya başlaması, yürütmesi 
ve sonuçlandırması zorunludur. Bkz. SEVÜK, s.13-14.

51 GEDİK, Doğan; “Ceza Muhakemesi Kanunu 171. Madde Bağlamında Cumhuriyet Savcısının Kamu Da-
vası Açmada Takdir Yetkisi”, İstanbul Barosu Dergisi, Yıl:2008, Cilt:82, Sayı:2, s.716.

52 Soruşturmaya başlamak için gerekli olan başlangıç şüphesinin yokluğu halinde soruşturmaya başlanmış 
ise Cumhuriyet savcısının takdir yetkisini kullanmasından değil, keyfi davrandığından bahsedilecektir. Bkz. 
YENİSEY/NUHOĞLU, s.570. Yazar kişinin beraat etme ihtimali yüksek olmasına rağmen kamu düzeni, 
güvenliği ve toplumsal adalet anlayışı bakımından yarar görülen hallerde, kamu davasının açılarak olayın 
mahkemece değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bkz. GÖKCAN, s.198.
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 A. İHBAR VEYA ŞİKAYETİN YAPILMASI

 Ceza muhakemesi ihbar, şikayet, doğrudan doğruya öğrenme, Ada-
let Bakanının talebi, yabancı hükümetin şikayeti53, mütalaa ve müraca-
at54 üzerine başlayabilmektedir. 
 
 m.158/6’da bu yollardan sadece ihbar ile şikayete yer verildiği gö-
rülmektedir. O halde kurumun uygulanması, sadece ihbar ve şikayet ile 
sınırlıdır. Örneğin m.158/6’daki şartların varlığına rağmen, ihbar veya 
şikayet yerine Adalet Bakanının talebi söz konusu ise bu durumda so-
ruşturmaya başlanması zorunludur. 
 
 Mecburilik ilkesine göre suçtan zarar görenin talepte bulunmasına 
gerek olmaksızın, ceza muhakemesi re’sen yapılsa da55 bir dava şartı 
olan şikayet, bu kuralın bir istinasını oluşturmaktadır56. Şikayete bağlı 
suçlarda soruşturmanın başlatılabilmesi için şikayetin yapılması zorun-
ludur57. Bazı suçlarda, zarar gören kişilerin yargılama yapılarak failin ce-
zalandırılması yönündeki iradesini yazılı veya tutanağa geçirilmek üzere 
sözlü olarak yetkili makamlara açıklamasına şikayet denilmektedir58. Fi-
ilin ve failin kim olduğunun bilinmesi halinde o günden veya sonradan 
öğrenilmesi halinde ise öğrenme anından itibaren zamanaşımı süresini 
53 ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/SIRMA/SAYGILAR/ALAN, s.486. 

54 5411 sayılı Bankacılık Kanunu m.162 kapsamında soruşturma ve kovuşturma yapılması için Kurum veya 
Fon tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı olarak yapılan bildirime, müracaat; 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu m.367 kapsamında Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcılarının incelemeler sırasında 
m.359’daki suçlardan birinin işlendiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet başsavcılığına yapılan bildi-
rime ise mütalaa denilmektedir. Bkz. GÜLŞEN, Recep; “Adli Soruşturmanın Başlaması”, Fasikül Hukuk 
Dergisi, Cilt:3, Sayı:21, Ağustos 2011, s. 34. İlk duruma göre yapılan bildirim, Yazar tarafından “yazılı baş-
vuru” olarak da kullanılmakta olup 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu m.42 ile 2499 sayılı 
Sermaye Piyasası Kanunu m.49’a göre yapılan bildirim de bu yola örnek olarak verilebilir. Bkz. ALBAY-
RAK, Mustafa; “Şikayete Tabi Suçların Özellikleri ve Bu Suçlara Bağlanan Hukuki Sonuçlar”, TBB Dergisi, 
Yıl:2008, Sayı:77, s.304-305. 

55 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.34; YENİDÜNYA/İÇER, s.167.

56 ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/SIRMA/SAYGILAR/ALAN, s.46.

57 ÜNVER/HAKERİ, s.96; GÜLŞEN, s.34. 

58 ŞAHİN, Cumhur; Ceza Muhakemesi Hukuku I, Seçkin Yayıncılık, Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 
5. Bası, Ankara 2014, s.72; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.263; ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/
TEPE, CMK, s.208.
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geçmemek koşuluyla 6 ay içinde şikayetin yapılması gerekir. Şikayetin 
yayılma etkisine göre, failin birden fazla olması durumunda bunlardan 
birisinin şikayet edilmesi durumunda diğerleri de şikayet edilmiş sayı-
lır59. Bunun nedeni ise şikayet edilenin esasen fail değil fiil olmasıdır60. 
Hatta bu yüzden failin gösterilmeden fiilin şikayet edilmesi de yeterli-
dir61. Ancak şüphelinin gerçek kişi olmasına ilişkin kural62 şikayet edi-
len için de geçerli olduğundan, tüzel kişilerde de yetkili kişilerin şikayet 
edilen olarak değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca şikayet hakkı kişiye sıkı 
sıkıya bağlı haklardan olduğundan mirasçılara geçmez. Şikayet edenin 
reşit olması gerekmez, ancak şikayetin sonuçlarını algılama kapasitesi 
yani temyiz kudreti yoksa şikayet hakkını kanuni temsilci kullanabilir63. 
Şikayet hakkına birden fazla kişinin sahip olması halinde, birisinin şi-
kayetten vazgeçmesi diğerlerinin şikayet hakkını engellemeyeceği gibi 
birisinin şikayet etmesi de soruşturmanın başlaması için yeterlidir64. 
Eylem gerçekleştikten sonra yapılan kanun değişikliği ile şikayet koşulu 
kaldırılsa bile soruşturma ve kovuşturma için yine şikayetin varlığı aran-
maktadır65.
 
 Şikayete göre uygulamada daha çok rastlanılan bir diğer suç haberi-
nin öğrenilmesi yolu ise ihbardır66. İhbar, suça dair bilgilerin haber ve-
rilmesi, bildirilmesi, suçlu veya suça ilişkin varsayımını yetkili makamla-
ra bildirme, ele verme anlamlarına gelmektedir67. Mektup, telefon gibi 

59 ÖZTÜRK/ERDEM, s.90; Failin birden fazla olması durumunda, fiilin ve faillerden birisinin öğrenilme-
si ile 6 aylık şikayet süresi başlamaktadır. Bkz. ALBAYRAK, s.288. 
60 ÖZBEK, s.682. 

61 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.50. 

62 ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/SIRMA/SAYGILAR/ALAN, s.229; ŞAHİN, s.29. 

63 ÖZBEK, s.681. 

64 ÜNVER/HAKERİ, s.98; YENİDÜNYA/İÇER, s.173.

65 ALBAYRAK, s.283.

66 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.261.

67 YILMAZ, Ejder; Hukuk Sözlüğü, Yetkin Yayınları, Yenilenmiş 4. Baskı, Ankara 2010, s.336; UĞUR, 
Hüsamettin; “Suçların İhbarı ve İhbarcıların Korunması”, TBB Dergisi, Yıl:2013, Sayı:108, s.384.
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araçların yanı sıra basın yoluyla da ihbarda bulunmak mümkündür68. 
Şikayetten farklı olarak suçtan doğrudan etkilenmeyen üçüncü kişiler 
de yani suç haberini alan herkes ihbarda bulunabilmektedir69. Nitekim 
re’sen soruşturulan ve kovuşturulan bütün suçların kim tarafından bildi-
rildiği önem arz etmemektedir70. Bu durumda ihbarda bulunan kişi biz-
zat suçtan zarar gören olabileceği gibi üçüncü kişi de olabilmektedir71. 
Şikayette süre 6 ay iken, ihbarda dava zamanaşımı asıldır72. Bu süreler 
geçtikten sonra yapılan ihbar veya şikayet üzerine soruşturmaya başla-
namaz73.

 B. EYLEMİN SUÇ OLUŞTURMAMASI

 Maddi gerçeğin ortaya konulması ancak iyi bir araştırmanın ya-
pılması ile olur74. OHAL KHK’sı ile getirilen kanun değişikliği öncesi, 
m.160/1’de belirtildiği üzere bir suçun işlendiği izlenimini veren bir ha-
lin öğrenilmesi üzerine soruşturmaya başlanması bir zorunluluktu. Bu 
kapsamda soruşturmaya başlandıktan sonra, soruşturmaya konu fiilin 
suç oluşturmadığına kanaat getirilmesi halinde soruşturmaya son veril-
mekteydi75. 

 Cumhuriyet savcısının ihbar veya şikayete dair değerlendirmesi esa-
sen iki derecelidir. Cumhuriyet savcısı ilk olarak eylemin suç oluşturup 
oluşturmadığını tespit etmekte, eylemin suç oluşturması halinde ise 

68 GÜLŞEN, s.31. 
69  ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.208; UĞUR, İhbar, s.385. Yazarlara göre 
ihbarı şikayetten ayıran bir durum ise amaçlara ilişkin olup şikayeti yapan kişinin değişik hedef ve amaçla-
rı olsa da ihbarda bulunan kimse, adli makamlara suçu bildirmeyi hedeflemektir. Bkz. ÜNVER/HAKERİ, 
s.97.

70 ŞAHİN, s.73; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.262.

71 ÖZBEK, s.680; UĞUR, İhbar, s.385.

72 SOYASLAN, s.243. 

73 YENİDÜNYA/İÇER, s.171. 

74 YENİSEY/NUHOĞLU, s.62.

75 ÖZBEK, s.687.
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suça dair delilleri takdir etmektedir76. Eylemin suç oluşturmadığı konu-
sunda kanıya varması halinde, delillerin incelenmesine gerek yoktur77. 
İşte burada eylemin suç oluşturup oluşturmadığına ilişkin tespitin artık 
soruşturma kapsamında yapılması zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. 
M.158/6 hükmüne göre artık soruşturma kapsamında yapılan bu değer-
lendirme, soruşturma öncesi evrede yapılarak soruşturma yapılmasına 
yer olmadığı kararı verilebilmektedir. 
 
 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilecek ilk hal, ka-
nunda “ihbar ve şikâyet konusu fiilin suç oluşturmadığının herhangi bir 
araştırma yapılmasını gerektirmeksizin açıkça anlaşılması” şeklinde yer 
almaktadır. Buradan çıkarılması gereken sonuç, ihbar veya şikayet ko-
nusu fiilin, suç olarak nitelendirilmeyecek derecede açık olmasıdır. 
 
 Suç tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu insan davranışı olarak ta-
nımlanmaktadır78. Cumhuriyet savcısı, ihbar veya şikayeti suç genel te-
orisi esasları çerçevesinde titiz bir şekilde değerlendirmelidir79. Bu kap-
samda Cumhuriyet savcısı fail, fiil ve mağdur gibi maddi unsurların yanı 
sıra, suçun oluşup oluşmamasında kast ile taksiri, yani manevi unsuru 
da değerlendirmelidir80. Bir kişinin, kendi kitabı sanarak başkasının kita-
bını çantasını koyması, ancak kısa bir süre içerisinde farkına varıp kitabı 

76 Yazarlar delilin ancak kovuşturma evresinde söz konusu olduğundan soruşturma evresinde delil yerine 
“olaya ilişkin şüphe sebepleri” denilmesinin uygun olacağını belirtmektedirler. Bkz. KUNTER/YENİSEY/
NUHOĞLU, s.290. Ancak diğer bir görüş, CMK’da soruşturma evresine ilişkin düzenlemelerde aynı an-
lama gelen kavramların bazı yerlerde şüphe sebebi, bazı yerlerde ise delil olarak kullanılmasından dolayı 
delilin soruşturma ve kovuşturma evresi ayrılığı bakımından bir farkının olmadığını belirtmektedir. Bkz. 
CENTEL, Nur/ZAFER, Hamide; Ceza Muhakemesi Hukuku, Beta Yayımevi, Yenilenmiş ve Gözden Geçi-
rilmiş 12. Bası, İstanbul 2015, s.220-221. 

77 BİRTEK, s.964, 976.
78 ÖZBEK, Veli Özer/KANBUR, Mehmet Nihat/DOĞAN, Koray/BACAKSIZ, Pınar/TEPE, İlker; Türk 
Ceza Hukuku Genel Hükümler, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2011, 
s.192.

79 ŞIK, s.434. Olayda suçun unsurlarından birisinin eksik olması, fiilin suç sayılmamasına ve böylece ceza 
davasının açılmasına engel oluşturmaktadır. Bu kapsamda suçun unsurlarının olayda gerçekleştiğinin araştı-
rılması lazım olsa da suçun unsurlarının muhakeme şartı olarak kabul edilmesine imkan yoktur. Bkz. KUN-
TER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.73-74.

80 Örneğin bir trafik kazasında kişinin taksir derecesinde dahi sorumluluğu yoksa kovuşturmaya yer olmadı-
ğı kararı verilmelidir. Bkz. BİRTEK, s.977.
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yerine koyması olayı örnek gösterilebilir. Bu durumda kişinin başkasına 
ait kitabı kendisinin sanarak yanlışlıkla alıp çantasına koyduğunun açık 
bir şekilde anlaşılması halinde, artık kastın olmaması ve hırsızlık suçu-
nun taksirle işlenememesi nedeniyle soruşturma yapılmasına yer olma-
dığı kararı verilebilmektedir.
 
 Eylemin tipe uygunluğundan sonra hukuka aykırılığı değerlendiril-
melidir. Suçun hukuka aykırılık unsurunun olmaması durumunda suç 
oluşmayacağı için kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği gibi81 artık 
soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilebilmektedir. Örneğin, 
eylem tipe uygun olmasına rağmen, iddia ve savunma hakkının kapsa-
mında ve sınırları içerisinde gerçekleşmiş ise, bu durumda soruşturma 
yapılmasına yer olmadığı kararı verilebilmektedir. 
 
 Eylemin tipe uygunluğu ve hukuka aykırılığı tespit edildikten son-
ra kusurluluk unsuruna bakılmalıdır. Kusurluluğu kaldıran veya azaltan 
nedenlerin varlığı halinde doktrin82 ve Yargıtay83 kovuşturmaya yer ol-
madığı kararı verilemeyeceğini, bu değerlendirmenin mahkeme tarafın-
dan yapılması gerektiğini belirtmektedir. O halde tipe uygun ve hukuka 

81 Yazar hukuka aykırılığın suçun bir unsuru olmasından dolayı, bu unsurun eksik olması halinde tamam-
lanmış bir suçtan bahsedilemeyeceğini, bu sebeple kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak 
delilin elde edilememesi gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi gerektiğini belirtmektedir 
Bkz. BİRTEK, s. 981. Nitekim hukuka aykırılık unsurunun eksikliğinden dolayı ortada suç olmadığından 
yeterli şüpheden de bahsedilemeyecektir. Bkz. İNCİ USLU, Z. Özen; “Cumhuriyet Savcısı, Meşru Savunma 
Koşullarının Mevcut Olduğu Gerekçesiyle Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verebilir mi?”, Terazi 
Hukuk Dergisi, Yıl:7, Sayı:21, Temmuz 2012, s.61. Taner’e göre Cumhuriyet savcısının fiilin hukuka uygun 
olduğundan emin olmasının yanı sıra, emin olmasa bile fiilin hukuka uygun olduğu düşüncesinin fiilin huku-
ka uygun olmadığı yönündeki şüphesinden kuvvetli olması halinde de kovuşturmaya yer olmadığına karar 
vermesi zorunludur. Bkz. TANER, Fahri Gökçen; “Türk Ceza Hukukunda Meşru Savunma”, Ceza Hukuku 
Dergisi, Cilt:5, Sayı:12, Nisan 2010, s.249. Buna karşın doktrinde Cumhuriyet savcısının olaydaki huku-
ka uygunluk nedenlerini inceleme yetkisinin bulunmadığı da ifade edilmektedir. Bkz. ÖZEN, Muharrem, 
“Kamu Davası Açma Konusunda Benimsenen İlkeler, Cumhuriyet Savcısının Takdir Yetkisi ve 
İddianamenin İadesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:2009, Sayı:3, s.22.

82 Örneğin TCK m.27/1 ile m.27/2’nin varlığı hukuka aykırılığı değil, kusuru kaldıran veya azaltan hal ola-
rak kabul edildiğinden Cumhuriyet savcısı kamu davasını açarak değerlendirmeyi mahkemeye bırakmalıdır. 
Bkz. İNCİ USLU, Cumhuriyet Savcısı, s.61.

83 Kararda, akıl hastası olan şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi yerine, kamu 
davasının açılması ve bu davanın sonucuna göre ceza veya güvenlik tedbirlerine hükmolunması nokta-
sında değerlendirmenin mahkeme tarafından belirlenmesi gerektiği belirtilmektedir. Bkz. Yarg. 8. CD., 
E:2012/23625, K:2013/4121, KT:01.02.2013, , www.sinerjimevzuat.com.tr ET: 20.01.2018.
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aykırı bir fiilin varlığı halinde, kusurluluğu kaldıran veya azaltan neden-
lere ilişkin bir inceleme yapılmaksızın, Cumhuriyet savcısı soruşturma 
yapılmasına yer olmadığı kararı veremeyeceğinden, soruşturmaya baş-
lamalıdır. 
 
 Cumhuriyet savcısı fiilin suç oluşturup oluşturmadığını titiz ve dik-
katli bir şekilde incelese de, kanun metninde belirtildiği üzere, bu ince-
leme araştırma boyutuna varmamalıdır. Hatta araştırmaya gerek de du-
yulmamalıdır. Ancak pek tabi eylemin suç oluşturup oluşturmamasını 
nitelerken mevzuat, içtihat ve doktrinden yararlanılmalıdır. Bu incele-
me hukuki yönden olduğu için kanun metninde yer alan araştırma kav-
ramına dahil değildir. Ancak yine de mevzuat, içtihat ve doktrine ilişkin 
inceleme derin bir inceleme gerektirmeksizin kısa sürmeli ve inceleme 
sonucunda net bir karara varılmalıdır. Eğer yapılan inceleme yetersiz 
kalıyor veya adli mercilere yazı yazma, ifade alma, tanık dinleme gibi 
işlemlere ihtiyaç duyuluyorsa artık işin gerçeğinin araştırılması üzerine 
soruşturmaya başlanmalıdır.
 
 Bu açıklamalar kapsamında örneğin, personelin amirinin yanında 
yüksek sesle dalga geçer gibi konuşması olayında, eylemin ceza hukuku-
nun değil, disiplin hukukunun alanına girmesi nedeniyle suç oluşturma-
dığından, soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilecektir. Bir 
diğer örnek, eskiden suç olarak düzenlenmesine karşın artık suç teşkil 
etmeyen zina gibi eylemlerdir. Ayrıca sadece borcun ödenmemesi gibi 
ceza hukukunun alanına girmeyen özel hukuk uyuşmazlıklarına ilişkin 
durumlarda da bu karar verilmelidir. 
 
 19 yaşındaki birisinin rızası ile ilişkiye girmesine rağmen sonradan 
pişman olup şikayet etmesi halinde kimliğine bakılması ile bir askerin 
firar etmesi halinde 7 gün olmadan teslim olması halinde tutanağa ba-
kılması84 gibi durumlarda eylemin suç oluşturmadığı sonucuna hemen 

84 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu m.66’da suçun oluşumu için geçmesi gereken süre 6 gün olarak düzen-
lenmiş ise de Askeri Yargıtay Genel Kurulu’nun 1971/1 esas, 1971/2 karar sayılı ve 03.03.1971 tarihli kararı 
ile bu sürenin, failin ilgili yerden uzaklaştığı andan itibaren 24 saat geçtikten sonra başlayacağı belirtilmekte-
dir. Bu sebeple 7 tam gün dolmadan dönenler hakkında bu suç oluşmayacaktır.
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varmak mümkündür. Ancak yine de çoğu zaman eylemin herhangi bir 
araştırmaya gerek duymaksızın suç oluşturmadığının anlaşılması kolay 
değildir. Gerçekten de çoğu suç bakımından değerlendirme için araştır-
ma zaruri olacağından soruşturmaya başlanması gerekecektir. Bu nok-
tada önemle belirtmek isteriz ki, uygulamada bilhassa ekonomik ceza 
hukuku kapsamında yer alan suçlara ilişkin gerekli ve özenli araştırma 
yapılmadan eylemin suç değil özel hukuk uyuşmazlığı oluşturduğu ge-
rekçesiyle, kanımızca hukuka aykırı olarak, yargılamaya son verilmek-
tedir. Bu nedenle, özellikle TCK’daki dolandırıcılık ve hileli iflas gibi 
suçlar ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 5411 sayılı Bankacılık 
Kanunu’nda yer alan suçların incelenmesi ve araştırılması daha özel ve 
nitelikli bir çalışma gerektirmektedir. 
 
 C. İHBAR VEYA ŞİKAYETİN SOYUT VE GENEL NİTELİKTE 
OLMASI
 
 Cumhuriyet savcısının soruşturmaya başlaması için gerekli olan ve 
basit şüphe veya başlangıç şüphesi olarak tanımlanan şüphenin, suçun 
işlendiği izlenimini veren somut olgulara dayanması gerekmektedir85. 
Bu bakımdan ilgili düzenlemeden önce soruşturma yapılmasına yer 
olmadığı kararı verilmesi gereken söz konusu durumun varlığı halinde 
soruşturmaya başlanmakta; ancak bu halin varlığına kanaat getirilmesi 
halinde kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmekteydi86. Doktrinde 
ihbar veya şikayetin asılsız olması şeklinde de ifade edilen87 ve araştır-
manın zorunlu sayılmadığı88 bu durumlarda artık Cumhuriyet savcısı 
soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verecektir. 

85 Basit şüpheyi oluşturmayan tahmin ya da günlük tecrübeler soruşturmaya başlamak için gerekli ve yeterli 
değildir. Bkz. YENİSEY/NUHOĞLU, s.570. 

86 ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/SIRMA/SAYGILAR/ALAN, s.485.

87 ÖZBEK, s.687. Yazara göre, kötüye kullanıma açık olması nedeniyle imzasız mektup üzerine soruşturma-
ya başlanması haklı olarak eleştiriye açık bir uygulamadır. Bu nedenle imzasız mektup ile bunun yanı sıra ih-
barın soyut ve genel ifadeler ile yapılması üzerine soruşturmaya başlanılarak kişinin lekelenmeme hakkının 
ihlal edilmemesi gerekmektedir. Bkz. GÜLŞEN, s.31.

88 ÖZEN, s.19. Henüz işin başında makul şüphe dahi olmaksızın otomatik olarak soruşturmaya başlanması 
ceza adalet sistemi bakımından da olumsuz olduğu gibi bu konuda bir ayıklamanın yapılması gerektiğini 
ifade etmektedir. Bkz. GÖKPINAR, s.207.
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 Soyut ve genel kavramları hukuk alanında içeriğinin doldurulması 
zor kavramlardır. Neredeyse benzer anlamlara gelen soyut ve genel de-
yimleri, kavranabilmesi, gözle görülebilmesi zor veya imkansız anlamla-
rına gelmektedir89. Bunun yanı sıra kanun metninde yer alan “herhan-
gi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin” kısmı sadece ilk hal için 
geçerli olduğundan, ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olup 
olmaması konusunda araştırma yapılması mümkündür. Ancak ne var 
ki, bu araştırmanın soruşturma işlemleri boyutuna varmaması gerekir. 
Gerçekten de delil toplama gibi faaliyetlere girişilmesi mümkün değil-
dir. Bunun yanı sıra şikayet edilenin ifadesi alınamayacağı gibi, şikayet 
edilen ile şifahi görüşme dahi yapılamaz. Bu kapsamda şikayet veya ih-
barı yapan kişinin amacı ve bu kişi ile şikayet edilen arasındaki ilişki gibi 
olgular araştırılabilmektedir. Bu araştırma, ihbar veya şikayetin somut-
laştırılmasına yönelik olmalıdır. Bu kapsamda ihbar veya şikayete konu 
olayın yer, kişi, zaman, konu, araç bakımından her olayın oluş ve özelli-
ğine göre soruşturma boyutuna varmadan, dikkatli ve özenli bir şekilde 
araştırılması gerekmektedir. Araştırmanın yoğunluğunu ve gereklerini 
ise suça dair ihbar veya şikayetin ciddiyet derecesi belirlemektedir90. 
 
 OHAL KHK’sı ile getirilen değişikliğe ilişkin hükmün gerekçesi 
olmasa da, bu düzenlemenin daha çok ihbar ve şikayet hakkının kötü 
amaçla kullanılması ile ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de ih-
bar veya şikayette bulunan kişi, şikayet edileni gereksiz yere soruştur-
ma işlemleriyle uğraştırmak gibi saikler ile aslı olmayan eylemleri işle-
diği konusunda ihbar veya şikayette bulunabilmektedir. Özellikle son 
zamanlarda artan terör suçlarına ilişkin ihbarların ise bu düzenlemenin 
yapılmasında büyük bir rol oynadığını söyleyebiliriz. Artık yapılan araş-
tırma sonucu ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması halinde 
soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verilebilecektir.
 

89 Yılmaz, s.681.
90 TAK, s.49.
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 III. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI 
KARARININ VERİLMESİ
 
 Cumhuriyet başsavcılığı bir bütün olup91 Cumhuriyet savcıları ara-
sında görev dağılımı yapılmaktadır. Aynı Cumhuriyet başsavcılığı bün-
yesinde görev yapan Cumhuriyet savcılarından birisinin başlattığı soruş-
turmaya el çektirme92, çekinme93, tayin, görevlendirme, emeklilik, istifa, 
ölüm, hastalık gibi nedenlerden dolayı bir başka Cumhuriyet savcısı 
devam edip soruşturmayı sonlandırabilmektedir94. Bu gibi durumlarda 
soruşturma dosyası yeniden incelendiği için karar verme süresi uzaya-
bilmektedir. Bunun yanı sıra özellikle suç veya şüpheli sayısının fazla ol-
duğu dosyalarda da soruşturma evresi daha uzun sürebilmektedir. De-
lillerin toplanması, şüpheli sayısının fazla olması gibi makul bir sebebe 
dayanan durumlarda orantılı olarak sürenin uzun olması adil yargılanma 
hakkı ve diğer ilkeler bakımından aykırılık oluşturmayacaktır. Nitekim 
soruşturma evresinin kapsadığı sürenin tayini her olaya göre değişkenlik 
gösterebilmektedir. Ancak soruşturmayı değerlendirme evresi için du-
rum farklılık arz etmektedir. Soruşturma evresinin aksine, soruşturmayı 
değerlendirme evresinde günler, haftalar hatta ayları bulan süreçten söz 
etmek mümkün değildir. 
 
 Cumhuriyet savcısı ihbar veya şikayete dair değerlendirmede bulu-
narak m.158/6’da yer alan koşulların varlığı halinde soruşturma yapıl-
masına yer olmadığı kararı verecektir. Bu değerlendirme yukarıda bah-

91 KARAKEHYA/ARABACI, s.2062.

92 CMK’da yer alan davaya bakamama ve red sebepleri Cumhuriyet savcıları için uygulanamamaktadır. 
Cumhuriyet savcısının hakim gibi tarafsız olmadığı göz önüne alındığında, bu durum doğal karşılanabilirse 
de görevin gereği gibi yapılamayacağı ve bazı etkenlerin altında kalma konusunda şüphenin bulunması ha-
linde Başsavcı tarafından Cumhuriyet savcısının olaydan el çektirilerek yerine başka bir Cumhuriyet savcısı-
nın görevlendirilmesi mümkündür. Bkz. KARAKEHYA/ARABACI, s.2076-2077. 

93 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu m.46’da Askeri savcıların reddedile-
meyeceği, ancak hakimin davaya bakamayacağı haller ile ret sebeplerinden birisinin varlığı halinde davadan 
çekinebileceği belirtilmektedir. Diğer yandan 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu m.31’de hakimin 
davaya bakmaktan memuniyeti ve reddi konularında HMK’ya atıf yapılmaktadır. CMK’da Cumhuriyet sav-
cılarının çekinmesi konusundaki boşluğun ise başka bir kanuna atıfta bulunmaya gerek dahi kalmaksızın 
m.22 vd’na göre yapılabilme imkanı bulunmasına rağmen, ilgili konuda hala boşluk bulunmaktadır. 

94 YILDIRIM, Savcılık, s.114. 
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settiğimiz üzere ihbar veya şikayetin suça ilişkin hukuki nitelendirmesi 
ile ihbar veya şikayetin soyut ve genel olmasına ilişkin bir araştırmadan 
oluşmaktadır. Bu kapsamda Cumhuriyet savcısının ihbar veya şikayeti 
öğrendiği95 zaman dilimi içerisinde kararını vermesi beklenmektedir. 
Gerçekten de bu sürecin kısa tutulması kurumun varlık amacının do-
ğal bir sonucudur. Değerlendirme sonucu soruşturma yapılmasına yer 
olmadığı kararı verilmediği takdirde ise, m.160/1’e göre Cumhuriyet 
savcısı kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere 
soruşturma işlemlerine başlamalıdır.
 
 Soruşturmayı değerlendirme evresinin kısalığına ilişkin görüşü-
müzün, uygulamadaki durum ile örtüştüğünü söyleyebiliriz. Nitekim 
Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ile bazı Cumhuriyet 
başsavcılıkları tarafından ihbar veya şikayetin m.158/6’ya ilişkin değer-
lendirmesine ilişkin yönergeler hazırlanmıştır. Buna göre, ihbar veya 
şikayetin müracaat bürosuna yapılması halinde, buradaki Cumhuriyet 
savcısı tarafından; müracaatını kendisi alan bürolarda ise ilgili büronun 
nöbetçi Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma yapılmasına yer ol-
madığı kararı verilmektedir. Kolluktan veya diğer kurumlardan gönde-
rilen evraklar ile posta yoluyla gelen dilekçelerdeki ihbar veya şikayet 
ise, müracaatını kendisi alan bürolardaki ilgili Cumhuriyet savcısı tara-
fından, diğer büroların görevine giren evrak ise müracaat bürosundaki 
görevli Cumhuriyet savcısı tarafından değerlendirilmektedir. İhbar veya 
şikayetin alınması üzerine soruşturma esas numarası verilmemekte, 
bunun yerine ihbar kaydı tutulmaktadır. Görüldüğü üzere soruşturma 
yapılmasına yer olmadığı kararı, ihbar veya şikayete dair evrakı alan ilk 
Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilmektedir. Olağanüstü bir du-
rum olmadığı takdirde, yukarıda belirtilen ilgili Cumhuriyet savcısının 
değerlendirmeyi en kısa sürede tamamlayıp kararı vermesi gerekmekte-
dir.

95 Yazar, Cumhuriyet savcısının sayısının az olması nedeniyle, kolluğun gün içinde her vakit Cumhuriyet 
savcısına ulaşmasının mümkün olmadığını ve bu durumda kişilerin kolluğun elinde daha uzun süre tutulma-
sına neden olduğunu ifade etmektedir. Bkz. POLATER, s.313. İhbar veya şikayetin kolluğa yapılması halin-
de de bu durum geçerli olduğu için soruşturmayı değerlendirme evresi bu gibi sebeplerle uzayabilmektedir.
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 Diğer yandan Cumhuriyet başsavcısının, Cumhuriyet savcıları ara-
sında iş bölümü yapmasına ilişkin yetkisi göz önüne alındığında, ihbar 
kaydı girilen dosyanın bir diğer Cumhuriyet savcısına verilmesi müm-
kündür. Ancak Cumhuriyet savcısı soruşturma yapılmasına yer olmadı-
ğı kararını verdikten sonra, bu işlemin geri alınması mümkün görünme-
mektedir96. 

 Önemle belirtmek gerekir ki, soruşturma yapılmasına yer olmadığı 
kararının mutlaka gerekçeli bir şekilde yazılması zorunludur. Nitekim 
ilgililer bu kararın neden verildiğini ancak gerekçeden anlayabilmekte-
dir. Ayrıca bu karara itiraz ederken ve itiraz, sulh ceza hakimi tarafından 
incelenirken de yine gerekçe önem arz etmektedir. 

 IV. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI
KARARINA İTİRAZ

 Mecburilik ilkesinin bir gereği olarak Cumhuriyet savcısının verdiği 
karara itiraz etmek mümkündür97. Önemle belirtmek gerekir ki Cumhu-
riyet savcısının kararına itiraz, m.267 vd’nda düzenlenen olağan kanun 
yolu itiraz ile karıştırılmamalıdır98. Nitekim olağan kanun yolu olan iti-
raz, kural olarak hakim kararları ile kanunun gösterdiği hallerde mahke-
me kararlarına karşı yapılabilir. 

 M.158/6’da soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına itirazın 
m.173’deki usule göre yapılacağı belirtilmektedir. İlgili madde esasen 
kovuşturmaya yer olmadığı kararına karşı yapılan itiraza ilişkin hüküm-
leri düzenlemektedir. Bu nedenle söz konusu hükümler uygun düştüğü 
ölçüde uygulama alanı bulmaktadır. 
96  Yazara göre, Cumhuriyet savcısının düşüncesini karar olarak yazılı hale getirip işleme koymasından son-
ra, örneğin iddianamenin düzenlenmesi veya kovuşturmaya yer olmadığı kararının verilmesi ile artık yapılan 
işlemler yürürlüğe girdiği için, bu işlemlere ilişkin değişikliğin ilgili hükümlere göre yapılması gerekmekte-
dir. Bkz. GÖKCAN, s.199. 

97  CENTEL/ZAFER, s.523.

98  YENİDÜNYA/İÇER, s.790; Yazarlar itirazın bir kanun yolu olup sadece yargılama mercilerinin verdiği 
kararlar üzerine bu yolun kullanılabilmesinden dolayı Cumhuriyet savcısının verdiği kararın bu kapsamın dı-
şında kalması nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığı kararına yapılan başvurunun itiraz olarak adlandırılmasını 
hatalı bulmakta ve kovuşturma davası denilebileceğini belirtmektedir. Bkz. YENİSEY/NUHOĞLU, s.683. 
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 İtiraz hakkı m.173/1’de belirtildiği üzere suçtan zarar görene ait-
tir99. Bu nedenle suçtan zarar görmeyen ihbarcının karara itiraz hakkı 
bulunmamaktadır. Aslında her ne kadar şüphelinin muhakemeye yön 
verme hakkı olsa da100 burada şikayet edilen şüpheli sıfatını almamakta 
ve soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararının verilmesi onun lehi-
ne101 olmaktadır. Gerçekten de şikayet edilene herhangi bir suç isnat 
edilmediğinden lekelenmeme hakkının ihlal edildiğinden söz edilemez. 
Ayrıca kanunda açık bir şekilde itiraz etme hakkının sadece suçtan zarar 
görene verilmiş olduğu görülmektedir. Benzer bir durum olarak şikayet-
ten vazgeçme halinden söz etmek gerekirse, şikayet üzerine yapılan ko-
vuşturma evresinde şikayetten vazgeçilmesi halinde davanın düşmesine 
karar verilebilmesi için vazgeçme, sanık tarafından kabul edilmelidir. 
Aksi takdirde, lekelenmeme hakkının da gereği olarak vazgeçmeyi kabul 
etmeyen sanık hakkında yargılama devam etmektedir. Ancak açıklanan 
nedenler ve kurumun varlık amacı da göz önüne alındığında, şikayet 
edilenin makul bir kazanımı olmadığından soruşturma yapılmasına yer 
olmadığı kararına itiraz etmesi mümkün değildir.
 
 İtiraz etme süresi kararın tebliğinden102 itibaren 15 gündür. İtiraz ya-
zılı veya tutanağa geçirilmek üzere sözlü olarak yapılabilir. İtiraz dilek-
çesinde soruşturmaya başlanmasını gerektiren itiraz nedenleri açık ve 
gerekçeleri ile birlikte gösterilir (m.173/2). İtiraz, kararı veren Cumhu-

99 M.234/1-a’da soruşturma evresi ve m.234/1-b’de kovuşturma evresinde mağdur ile şikâyetçinin sahip 
olduğu haklar düzenlenmektedir. Ancak bu maddede yer almasa bile m.158/6’ya göre soruşturma yapıl-
masına yer olmadığı kararına itiraz hakkının da açıkça ve ayrıca yazılmasına gerek olmaksızın bu kapsamda 
değerlendirilmesi mümkündür. 

100 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.237.

101 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına itiraz edilememesinin yanı sıra hakkında beraat kararı 
verilen sanığın temyiz hakkının olmaması ile hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen şüphelinin 
itiraz hakkının olmaması kişinin lehine verilen bir karara karşı başvuru yapamamasına dair örnek olarak ve-
rilebilir. Ayrıca Yazarlar, her ne kadar başvuru hakkında kanunda yer almasa da örneğin, suç işlememiş bir 
kişinin şüpheli olarak soruşturulduktan sonra hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararının gerek-
çesinde, fiilin suç teşkil etmesine karşın zamanaşımının dolması nedeniyle bu kararın verildiği yazılması du-
rumunda, kararın gerekçesi nedeniyle şüphelinin zarar gördüğü kabul edilerek ilgili karara karşı itiraz etme 
yetkisinin tanınabileceğini belirtmektedir. Bkz. YENİSEY/NUHOĞLU, s.684.

102  Şikayet eden kişinin adresine ulaşılamaması durumunda diğer tebliğ yolları denenip usulüne göre karar 
tebliğ edilene kadar on beş günlük hak düşürücü süre işlemeye başlamayacaktır. Bkz. CENTEL/ZAFER, 
s.525. 
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riyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin 
bulunduğu yerdeki sulh ceza hakimliğine yapılır (m.173/1). 
 
 İtirazı inceleyen merci, öncelikle biçimsel bir şart olarak itirazın sü-
resinde yapılıp yapılmadığını ve yapan kişinin suçtan zarar gören olup 
olmadığını103, daha sonra da yukarıda açıkladığımız gibi m.158/6’daki 
hallerin varlığını incelemeli ve duruma göre karar vermelidir. Sulh ceza 
hakiminin itirazı kabul etmesi halinde, Cumhuriyet savcısı soruşturma 
esas numarası vererek soruşturmaya başlamalıdır. Ayrıca belirtmek ge-
rekir ki, sulh ceza hakiminin itirazı kabul etmesi, sadece soruşturmaya 
başlanması yönündeki hususu içerdiğinden, m.173/4’e göre soruştur-
manın sonunda iddianamenin düzenlenmesi zorunlu değildir. Diğer 
yandan, sulh ceza hakiminin itirazı reddetmesi durumunda ise artık 
soruşturmaya başlanmamaktadır. Sulh ceza hakiminin verdiği kararlara 
karşı kanunda bir başvuru veya kanun yolu öngörülmediğinden, verilen 
kararlar kesin niteliktedir104. 
 
 V. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI KARARI 
VERİLMESİNİN SONUÇLARI
 
 Cumhuriyet savcısı m. 158/6 kapsamında yaptığı değerlendirme so-
nucu soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verirse soruşturmaya 
başlanmamakta ve şikayet edilene şüpheli sıfatı verilmemektedir. İhbar 
veya şikayeti değerlendirmenin soruşturmaya başlamadan, olabildiğin-
ce kısa bir zaman diliminde, gizli bir şekilde yapılmış olması ile şikayet 
edilenin lekelenmesinin önüne geçilmektedir. 
 
 Yapılan ihbar ve şikayetler kayda alınmakta ve muhafaza edilmek-
tedir. Bu kapsamda m.158/6’da yer alan şartları taşıyan bir ihbar veya 
şikayetin, nasıl olsa soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilece-
ğinden bahisle işleme konulmaması hak arama hürriyetini ihlal edecek, 
ayrıca ilgililerin disiplin veya cezai sorumluluğunu doğurabilecektir. Ni-

103 CENTEL/ZAFER, s.526.

104 SOYER GÜLEÇ, s.1454.

 Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •120

tekim soruşturmayı değerlendirme evresine ilişkin yapılan işlemler ile 
verilen kararların bunlara mahsus bir sisteme kaydedileceği m.158/6’da 
yer almaktadır. Bu kayıtlar ise sadece Cumhuriyet savcısı, hakim ve mah-
keme tarafından görülebilmektedir. Artık UYAP’ta yeni oluşturulan bu 
sistem, ihbar kaydı girişi kapsamında kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca 
m.171/5’te kamu davasının açılmasının ertelenmesi ile m.231/13’te 
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların da bunlara 
mahsus bir sisteme kaydedileceği yer almaktadır. Bu kayıtların sadece 
soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak kullanılabileceği be-
lirtilmesine karşın, benzer bir sınırlamanın m.158/6’da yer almadığını 
belirtmek isteriz. 
 
 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildikten sonra hukuk 
devletinin bir gereği olarak şikayete dair bilgilendirme hakkı ve karara 
itiraz hakkının kullanılabilmesi için bu karar, şikayet edene bildirilmeli-
dir. 
 
 Şikayet edilenin ise karara itiraz hakkı yoktur. Bunun yanı sıra ka-
nunda şikayet edilene bildirimin yapılmasına dair bir düzenleme de bu-
lunmamaktadır. Ancak suç şüphesi altında olmasa bile haksız veya hata-
lı olarak şikayet edilenin, şüphelinin sahip olduğu haklardan bazılarını 
kullanması gerekebilir105. Bu kapsamda şüpheli için geçerli olan isnadı 
öğrenme hakkı, burada şikayet edilenin, ihbar veya şikayet konusu fiili 
öğrenme hakkı olarak uygulanabilir. Ancak bu noktada özellikle soruş-
turmanın gizliliği ilkesine göre bir sonuca varılması gerekir. Kovuştur-
maya yer olmadığına ilişkin kararın verilmesi halinde m.170/1’de bu 
kararın suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorgusu ya-
pılmış şüpheliye bildirileceği yer almaktadır. Bu hükümde dikkat edilir-
se, şüpheliye her halde bildirim yapılmamaktadır. Nitekim kovuşturma-
ya yer olmadığı kararı verildikten sonra itirazın kabul edilmesi halinde, 
yeniden soruşturma işlemleri başlatılmaktadır. Bu işlemlerin gizli olarak 
yapılması gerekeceğinden, bildirimin sadece ifadesi alınmış veya sorgu-
su yapılmış, yani hakkında soruşturma yapıldığından haberdar edilmiş 

105 ŞAHİN, s. 30; SOYASLAN, s. 358.
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olan şüpheliye yapılacağı sonucuna varabiliriz. Bu kapsamda soruştur-
ma yapılmasına yer olmadığı kararı verildikten sonra, itirazın kabulü ha-
linde soruşturmaya başlanacağından, artık şüpheli sıfatını alan kişinin, 
hakkında soruşturma yapıldığını bilmesi soruşturmanın gizliliği ilkesi106 
ile bağdaşmayacaktır. 
 
 Muhakemenin dirilmesi olarak da adlandırılan durumda107, kovuş-
turmaya yer olmadığı kararı verildikten sonra aynı fiil hakkında bir daha 
soruşturmaya başlanması için m.172/2’ye göre yeterli şüphe oluştura-
cak yeni delilin elde edilmesi ve ayrıca sulh ceza hakimliğinin kararı108 
gereklidir. Bu düzenleme ile şüphelinin ifadesinin alınması gibi soruş-
turma işlemlerinin tekrar yapılarak lekelenmeme hakkının ihlal edilmesi 
önlenmek istenmiştir109. Kovuşturmaya yer olmadığı kararında durum 
böyle iken, soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı kapsamında 
sınırlayıcı bir düzenleme bulunmamaktadır. O halde genel hükümlere 
göre aynı eylemden dolayı yeniden ihbar veya şikayet yapılması halinde 
m.158/6’da yer alan hallerin varlığından artık bahsedilemiyorsa, yani 
ortaya konulan yeni bir delil ile eylemin suç oluşturduğu anlaşılıyorsa 
veya ihbar veya şikayetin artık soyut ve genel nitelikte olmadığı söyle-
nebiliyorsa, bu durumda Cumhuriyet savcısı, hiçbir merciden izin alma-
dan kendiliğinden soruşturmaya başlamalıdır.
 
 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildikten sonra yeni-
den bir değerlendirme durumu, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin 

106 Nitekim yazılılık ve gizliliğin yanı sıra şüphelinin yokluğu da soruşturmanın esaslarından birisidir. Bkz. 
ŞEN, s.3066. Özellikle kişi sayısının birden fazla olması halinde diğerlerinin bilgilendirilmesi olumsuz so-
nuçlar yaratabilmektedir. Bkz. CEYHAN, s.468.

107 Kanunda, kovuşturma evresi sona erdikten sonra, sadece yeni delil veya olayın ortaya çıkması halinde 
yeniden yargılama yapılmasına “muhakemenin yenilenmesi(iadesi)” denilmektedir. Yazarlar ise kovuştur-
madan farklı olarak soruşturma evresi sona erdikten sonra yeni delil veya olayın ortaya çıkması halinde yeni-
den soruşturma işlemlerinin yapılmasını muhakemenin dirilmesi olarak tanımlamaktadır. Bkz. YENİSEY/
NUHOĞLU, s. 686. Yeni delil ortaya çıkmadan yapılan soruşturma sonrası düzenlenen iddianamenin iade-
si gerekmektedir. Bkz. GÖKPINAR, s.211. 

108 Yeniden soruşturmaya başlayabilmek için yeni delilin yanı sıra kararın da gerekli olması Yazara göre, 
iddia makamının vesayet altına alınmasına ve m.170’e göre delillerin serbestçe takdir edilmesi ile maddi 
gerçeğe ulaşma ilkesine ters düşmektedir. Bkz. ÖZEN, s.22. 

109 BİRTEK, s.960.

 Cumhuriyet Savcısının Soruşturma Yapılmasına Yer Olmadığı Kararı



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •122

etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle verdiği ihlal kararına ilişkin-
dir110. M.172/3’e göre, kararın kesinleşmesinden itibaren 3 ay içerisinde 
talep edilmesi halinde yeniden soruşturmaya başlanması gerekmekte-
dir. Burada amaç, kovuşturma evresine hazırlık evresi olan soruşturma 
evresinin etkin bir şekilde yürütülmesidir. Bu nedenle, soruşturma ya-
pılmasına yer olmadığı kararı verilen durumlarda da etkin bir soruştur-
madan bahsedilemeyecektir. Bu kapsamda, İHAM kararı üzerine, aynı 
şartlar kapsamında soruşturmaya başlanması gerekmektedir. 
 
 VI. SORUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞI 
KARARININ MECBURİLİK İLKESİ VE MASLAHATA 
UYGUNLUK İLKESİ İLE İLİŞKİSİ
 
 Kamu davasının açılması konusunda başlıca iki sistem söz konusu 
olup bunlar mecburilik ilkesi ile maslahata uygunluk ilkesidir111. Suçun 
işlendiği haberinin öğrenilmesinden kamu davasının açılıp muhakeme-
nin sonuçlandırılmasına kadar geçerli olan ilkeye mecburilik ilkesi de-
nilmektedir112. Bu ilkeye göre kanunda yer alan şartların gerçekleşmiş 
olması halinde görevli makam soruşturma yapıp kamu davasını açmaya 
mecburdur113.  Mecburilik ilkesi araştırma mecburiyeti, kamu davasını 
açma mecburiyeti114 ve kamu davasını yürütme mecburiyeti olmak üze-
110 Söz konusu düzenleme 6459 sayılı Kanun ile 11.04.2013 tarihinde CMK m.172/3’e eklenmiştir. 
Bu tarihten önce İHAM’ın etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle verdiği ihlal kararı için sadece taz-
minat ödenmesi söz konusu iken, artık yeniden veya ilk defa soruşturma açılması imkanı getirilmiştir. Bkz. 
SOYER GÜLEÇ, s.1450.

111 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.30-31; YÜCE, s.157.

112 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.218-219.

113 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.287. Şartların varlığı halinde kamu davasını açmak bir zorunlu-
luk iken, örneğin yeterli şüphenin oluşmaması halinde kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek de bir 
zorunluluktur. Bkz. GÖKCAN, s.197. Bu kapsamda m.171/1’in aksine m.172/1’e göre yani yeterli şüphe 
oluşturacak delilin elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması halinde kovuşturmaya yer 
olmadığı kararının verilmesi zorunlu niteliktedir. Bkz. İNCİ USLU, Cumhuriyet Savcısı, s.59.

114 Örneğin Hollanda ceza muhakemesi hukukunda, savcıların bazı durumlarda, kamu yararına çalışmanın 
yanı sıra para cezası verme yetkisi de bulunmaktadır. Böylece savcı, şüpheli hakkında iddianame düzenle-
mek yerine cezayı bizzat kendisi verebilmektedir. Bkz. TAK, s.55. Bizim ceza muhakemesi hukukumuzda ise 
Cumhuriyet savcısı suçlu olduğunu düşündüğü kişi hakkında, diğer şartların varlığında halinde genel olarak 
ya kovuşturmaya yer olmadığı kararı vermekte ya da kamu davası açmaktadır. Nitekim Cumhuriyet savcısı-
nın suçu işlediğini düşündüğü şüpheli hakkında adli para cezası vermesi mümkün değildir. O halde istisnalar 
dışında, bu ilkeye göre kamu davasının açılması için iddianamenin düzenlenmesi zorunludur. 
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re üç alt ilkeden oluşmaktadır115. Konumuz bakımından önem arz eden 
araştırma mecburiyeti ilkesi, suç konusu fiilin işlendiğine dair haberin 
alınmasından kamu davasının açılıp açılmamasına ilişkin bir kararın ve-
rilmesine kadar geçerli olan bir ilkedir116. 
 
 Araştırma mecburiyeti ilkesi m.160/1’de “Cumhuriyet savcısı, ih-
bar veya başka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hâli 
öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar 
vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya başlar” şeklinde somut 
olarak yer bulmaktadır117. Gerçekten de hukuk sistemimiz mecburilik 
ilkesi üzerine şekillendirilmiş olduğundan, soruşturmaya başlanması 
zorunludur118. Nitekim mecburilik ilkesine göre başlangıç şüphesinin 
ortaya çıkması ile Cumhuriyet savcısı kendiliğinden araştırmaya başla-
malıdır119. Araştırma mecburiyeti ilkesine göre, soruşturmayı başlatma 
yetkisi Cumhuriyet savcısına ait olmakla birlikte, aynı zamanda bu bir 
yükümlülüktür120.
  
 Hukukumuzda mecburilik ilkesi geçerli olmakla birlikte, bazı du-
rumlar için kanun koyucu Cumhuriyet savcısına takdir yetkisi tanımış-
tır121. Sonuçta günümüzde artık cezalandırmadan belli bir fayda bek-
115 ÖZTÜRK, Bahri; Ceza Muhakemesi Hukukunda Koğuşturma Mecburiyeti (Hazırlık Soruşturması), 
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1991, s.6; ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/SIRMA/SAYGILAR/
ALAN, s.141.

116 ÖZTÜRK, s.49; ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.218-219.

117 ÖZBEK, s.686.

118 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.75; TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.31; GE-
DİK, s.717. GÖKPINAR, s.208. Yazarlar kovuşturmaya başlanmasındaki zorunluluğun mantiki bir sonucu 
olarak soruşturmaya başlanmasına ilişkin zorunluluğu da kapsadığını belirtmektedir. M.160’ın Alman Ka-
nunundaki karşılığında, bizde olduğu gibi “kamu davası açması” yerine, “harekete geçmesi” ifadesi kullanıl-
dığından, Alman hukuk sisteminde sadece soruşturma işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna 
varılabileceği ifade edilmektedir. Bkz. YENİSEY/NUHOĞLU, s.693. 

119 YENİSEY/NUHOĞLU, s.65; İHAM’a göre, sözleşmede yer alan hakların ihlali edilmesi 
durumunda, bu ihlalin öğrenilmesi ile birlikte yetkili makamların doğrudan soruşturmaya başlaması 
zorunludur. Bkz. BİLGE, Burak; “AİHM İçtihatları Bağlamında Etkin Soruşturma Yükümlülüğü”, 
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2014, Cilt:5, Sayı:2, s.388.
120 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.75.

121 M.170/2’de Cumhuriyet savcısının iddianame düzenlenmesinin gerekliliğinden söz edilmesi ile yeterli 
şüphe olması halinde iddianame düzenlenmesine ilişkin ifadenin emir kipi ile düzenlenmiş olması mecburi-
lik sisteminin asıl olduğunu göstermektedir. Bkz. YENİSEY/NUHOĞLU, s.693. 
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lenildiğinden mecburilik ilkesinin asıl olduğu hukukumuzda bir takım 
istisnalara yer verilmiştir122. Maslahata uygunluk ilkesi de bu istisnalar-
dan bir tanesini oluşturmaktadır123. 
 
 Maslahata uygunluk ilkesi, mecburilik ilkesinin karşıtı olan bir il-
kedir124. Hukuki düzende maslahat kelimesi, kamu yararı anlamını 
karşılamaktadır125. Bu ilke suç işlendiği haberinin alınması üzerine so-
ruşturmaya başlayıp başlamama, soruşturmaya başladıktan sonra fiilin 
ve failin belli olması ve yeterli şüphe bulunmasına karşın kamu dava-
sını açıp açmama ve kamu davasını muhakeme sonuçlanıncaya kadar 
yürütüp yürütmeme konusunda, Cumhuriyet savcısının sahip olduğu 
takdir yetkisini ifade eder126. Gerçekten de mecburilik ilkesinin uygu-
lanması halinde fail ve fiil belli ve yeterli suç şüphesi var ise Cumhuriyet 
savcısı kamu davasını açmak zorundadır127. Ancak bu yazılı durumlarda 
yargılamaya devam edebilmek için, kanunda yer alan şartların yanı sıra 
maslahata uygunluk olarak da ifade edilen lüzum şartının araştırılması 
gerekmektedir128. 
 
 Doktrinde, maslahata uygunluk ilkesinin uygulanması halinde hafif 
suçlar ile mahkemenin uğraştırılmasının önlenmesi129 ve yargılamanın 
hızlandırılacağı130 belirtilmektedir. Ancak diğer görüşe göre, mecburilik 
122 Mecburilik ilkesinin katı olarak uygulanması halinde ödetici adalet görüşü çerçevesinde yapılan haksız-
lığın karşılığında bir bedel ödetilmiş olmaktadır. Ancak günümüzde bu görüş terk edilmiş ve faydacılık ön 
plana çıkmıştır. Bkz. YENİSEY/NUHOĞLU, s.694. Bu kapsamda maslahata uygunluğun yanı sıra, mec-
burilik ilkesi için izin, şikayet, talep gibi bir takım istisnalar da öngörülmüştür. Bkz. GÖKPINAR, s.212. 

123 ÖZTÜRK/ERDEM, s.191; GÖKPINAR, s.208. 

124 KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.287. 

125 UĞUR, Maslahat, s.258.
126 ÖZBEK/KANBUR/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE, CMK, s.75; GÖKPINAR, s.207.

127 TOROSLU/FEYZİOĞLU, s.149. 

128  KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.287; UĞUR, Maslahat, s.258-259.

129 Takdirilik sisteminin ortaya çıkarabileceği sakıncaların giderilmesinin mümkün olduğunu ileri süren 
Yazarlar, çocuklar için istisna getirilmesini ileri sürmektedir. Kamu davasının açılmasının ertelenmesinde ol-
duğu gibi kurumun artık yetişkinlere yönelik uygulanmasından dolayı çocuklar için farklı bir sistemin kabul 
edilmesi gerektiğini belirtmektedirler. Bkz. KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU, s.288.

130 GEDİK, s.715.
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ilkesi hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkelerinden birini oluşturmakta-
dır131. Maslahata uygunluk ilkesinin keyfi veya kanuna aykırı uygulanma-
sı halinde hukuki güvenlik ilkesi ile etkin soruşturma yükümlülüğünün 
ihlal edilmesi132, adalete erişimin engellenmesi133, ceza muhakemesinin 
etkinliğinin azalması tehlikeleri ile ihkak-ı hak durumlarının artacağı ile-
ri sürülmektedir134. 
 
 Sonuçta, mecburilik ilkesinin bir istisnasını oluşturan soruşturma 
yapılmasına yer olmadığı kararı, açık bir düzenleme olmadığından ve 
kıyas da mümkün olmadığından135 maslahata uygunluk kapsamında ele 
alınamamaktadır. Nitekim maslahata uygunluk ilkesi ile Cumhuriyet 
savcısına açıkça bir takdir yetkisi verilmektedir. Ancak soruşturmayı de-
ğerlendirme evresinde, Cumhuriyet savcısı m.158/6’da yer alan şartla-
rın varlığı halinde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermeli, 
aksi takdirde yani şartların oluşmaması halinde ise soruşturmaya başla-
malıdır. Gerçekten kanun metninde de açık bir şekilde “verilebilir” yeri-
ne “verilir” ifadesi kullanılmıştır. Bu noktada, örneğin ihbar veya şikayet 
konusu fiilin suç oluşturduğunun anlaşılması halinde, şahsi cezasızlık 
sebebinin varlığına rağmen maslahata uygunluk ilkesi uygulanamayaca-
ğından, Cumhuriyet savcısı soruşturmayı başlatmalıdır. 

131 ÖZBEK, s.687; UĞUR, Maslahat, s.266.

132 Soruşturmanın etkili olmasının amaçlarından birisi hukukun gerektiği gibi uygulanması ile sorumlu kişi-
lerin hesap verebilmesinin sağlanmasıdır. Bunun yanı sıra, İHAM’a göre etkin soruşturma yükümlülüğü, 
devletin pozitif yükümlülükleri arasında olduğundan, devletlerin ulusal hukuklarında etkin bir 
soruşturma mekanizmasını oluşturması ve işletmesi zorunludur. Bkz. BİLGE, s.383-385.
133 Özellikle aile içi şiddet başta olmak üzere kadına karşı şiddet olaylarında, kadınların adalete erişiminde 
birçok hukuki ve fiili engel bulunmaktadır. Bkz. HATİPOĞLU AYDIN, Duygu; “Kadınların Adalete Erişi-
mi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl:2015, Sayı:4, s.88-89. Yazarın da işaret ettiği üzere soruşturma yapılmasına 
yer olmadığı kararının yanlış verilmesi ile kadına karşı şiddet olaylarında etkin soruşturma yükümlülüğünün 
ihlal edilmesi gibi kötü bir sonuç ortaya çıkabilir. 

134 ÜNVER/HAKERİ, s.41. 

135 Yazarlara göre kıyasın mümkün olduğu ceza muhakemesinde istisnai nitelikte olan hüküm ve kurumlar 
için kıyasın yapılması mümkün değildir. Bkz. CENTEL/ZAFER, s.50.
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 SONUÇ

 Ceza muhakemesi soruşturma ve kovuşturma evreleri olarak iki-
ye ayrılmaktadır. Soruşturma evresi, suçun işlendiği izlenimini veren 
bir halin Cumhuriyet savcısı tarafından öğrenilmesi ile başlamaktadır. 
Mecburilik ilkesine göre soruşturmaya başlanması bir zorunluluktur. 
Ancak 694 sayılı OHAL KHK’sı ile m.158/6’ya getirilen hüküm ile bu 
zorunluluk ortadan kaldırılmıştır. İhbar veya şikayet konusu fiilin suç 
oluşturmadığının herhangi bir araştırma yapılmasını gerektirmeksizin 
açıkça anlaşılması ile ihbar veya şikayetin soyut ve genel nitelikte olması 
durumlarında artık soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı veril-
mektedir.
 
 Soruşturmaya başlayıp başlamama konusunda bir değerlendirme-
nin yapıldığı ve soruşturmayı değerlendirme evresi olarak tanımlayabi-
leceğiz bu evre, aslında köklü bir değişim gibi görünmektedir. Ancak bu 
evrenin tek amacı ve görevi, m.158/6’daki şartların varlığını değerlen-
dirmek ile sınırlıdır. Bu evrede kullanılan yetkilere göre yapılan işlemler 
soruşturma yapılmasına yer olmadığına kararının verilmesi, bu kararın 
ilgiliye bildirilmesi, itiraz halinde sulh ceza hakiminin karar vermesi gibi 
bir takım sınırlı işlemlerden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra değerlen-
dirmenin oldukça kısa bir zaman diliminde yapılması gibi nedenlerden 
dolayı söz konusu değişiklik, ceza muhakemesi hukuku sistemimizde 
köklü bir değişiklik yaratmamaktadır. Buna karşın, delil toplama gibi 
soruşturma evresinde yapılması gereken işlemlerin bu evrede yapılması 
işlemlerin hukuka aykırı olmasına ve delillerin kullanılamamasına sebe-
biyet vermektedir. 
 
 Değişikliğe ilişkin 694 sayılı OHAL KHK’sına ilişkin herhangi bir 
madde gerekçesi bulunmamaktadır. Ancak suç oluşturmayan eylemler 
ile asılsız ihbar veya şikayetlerden dolayı yapılan soruşturmalarda, sonra-
dan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilse bile, kişilerin adli kayıtlara 
şüpheli olarak kaydedilmesi ve soruşturmanın üçüncü kişiler tarafından 
öğrenilmesi ile kişilerin lekelenmeme hakkı bakımından olumsuz so-
nuçlar doğurmasının önlenmesinin amaçlandığını söyleyebiliriz. Artık 
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koşulların varlığı halinde soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar 
verilmekte ve bu evrede kişiye şüpheli yerine şikayet edilen denilmekte-
dir.
 
 Aslında yapılan düzenleme ile lekelenmeme hakkı için ek bir güven-
ce getirilmiştir. Nitekim mevzuatımızda, soruşturmanın gizliliği, masu-
miyet karinesi, özel hayatın gizliliği, haber verme yasakları gibi lekelen-
meme hakkına ilişkin bir takım düzenlemeler bulunmaktadır. Ancak bu 
düzenlemelerin uygulanmaması ile kişilerin lekelenmeme hakkı ihlal 
edilmekteydi. Mevcut mevzuat hükümlerinin tam bir şekilde uygulan-
ması ile uygulamanın değiştirilmesi yerine, mevzuatın değiştirilmesi yo-
luna gidilmiştir. Gerçekten de soruşturma yapılmasına yer olmadığı ka-
rarı verilmesi gereken hallerde derhal kovuşturmaya yer olmadığı kararı 
da verilerek bu amaç gerçekleştirilebilirdi. Değişikliğin yapılmasındaki 
amaç her ne kadar olumlu olsa da mecburilik ilkesi gibi önemli bir ilkeye 
istisna getirilmesini uygun bulmamaktayız. 
 
 Öte yandan, m.158/6 her ne kadar lekelenmeme hakkını ek bir gü-
venceye almak için getirilmiş ise de bu düzenleme ile başka bir lekelen-
meme hakkının ihlal edilmesine sebebiyet verilmektedir. Gerçekten de 
ihbar veya şikayet sonucu kişilerin hakkında soruşturmanın başlatılması 
artık normal bir prosedür olarak görülmeyecek, soruşturma yapılması-
na yer olmadığı kararının verilmeyerek soruşturmaya başlanması halin-
de, kişi hakkında suç şüphesi olduğu yönünde bir düşünce oluşacaktır. 
Bu durum ise masumiyet karinesi ile lekelenmeme hakkı bakımından 
olumsuz sonuçlara yol açacaktır. 
 
 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verilebilmesi için suç 
haberinin mutlaka ihbar veya şikayet yoluyla alınması gerekmektedir. 
Bu kararı verme yetkisi Cumhuriyet savcısına ait olduğundan ihbar veya 
şikayetin kolluk veya diğer yetkili mercilere yapılması halinde, durum 
derhal Cumhuriyet savcısına bildirilmelidir. Cumhuriyet savcısı ilk ola-
rak ihbar veya şikayet konusu eylemin suç oluşturup oluşturmadığını 
değerlendirmeli, ikinci olarak ise ihbar veya şikayetin konu, zaman, yer, 
araç, kişi gibi olgular yönünden soyut ve genel nitelikte olup olmadığını, 
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her olayın oluş ve özelliğine göre değerlendirmelidir. Bu koşullar sınırlı 
sayıda olduğundan yeterli şüphe oluşturacak delilin elde edilme imkanı-
nın bulunmamasının öngörülmesi, soruşturmaya başlamanın maliyetli 
olması, soruşturma yapılmamasının genel kamu düzeni, güvenliği ve 
sağlığı ile toplumsal adalet anlayışı bakımından yararlı olması, şikayet 
edilenin çocuk, akıl hastası, sağır ve dilsiz, yaşlı olması, ekonomik veya 
sosyal açıdan iyi bir konumda olması, eylemin aile içinde gerçekleşmesi 
gibi durumlarda gereken koşullar sağlanmamış ise soruşturmaya başlan-
ması bir zorunluluktur. Ayrıca Cumhuriyet savcısının bu kararı verme-
de, maslahata uygunluk ilkesi kapsamında bir takdir yetkisi de söz konu-
su olmadığından, koşulların varlığı halinde soruşturma yapılmasına yer 
olmadığı kararının verilmesi de zorunludur.
 
 Koşulların incelenmesi ise olabildiğince kısa bir zaman dilimine ait 
olmalı, derin bir incelemeye gerek de duyulmamalıdır. Bu kapsamda 
Cumhuriyet savcısı doktrin, mevzuat, yargı kararları kapsamında bir de-
ğerlendirme yapma imkanına sahip olsa da şifahi görüşme, kurum veya 
kişiler ile yazışma, eşyanın emanete alınması gibi durumlar söz konusu 
olamaz. 
 
 Soruşturma yapılmasına yer olmadığı kararına itiraz etmek müm-
kündür. İtirazı inceleyen sulh ceza hakiminin, itirazı kabul etmesi ha-
linde soruşturmaya başlanması bir zorunluluktur. Buna karşın, itirazın 
kabulüne ilişkin karara binaen, soruşturma sonunda iddianamenin dü-
zenlenmesi zorunlu değildir. Ayrıca itirazın reddedilmesi halinde, etkin 
soruşturma yapılmaması nedeniyle İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi 
tarafından verilen kararın kesinleşmesinden itibaren, üç ay içerisinde 
talep edilmesi halinde, soruşturmaya başlanmalıdır.
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BİREYSEL BAŞVURUDA ANAYASA 
MAHKEMESİNİN YETKİ ALANI 

(YER BAKIMINDAN YETKİSİ)

 Özet: Anayasanın 148. maddesinin 3. fıkrasına göre herkes, Anayasada 
güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlâl edildiği 
iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir. Bu makalede Türk Anayasa Mah-
kemesinin yetki alanı (yer bakımından yetkisi) meselesi incelenecektir.

 Anahtar Sözcükler: Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, Yetki alanı, Yer 
bakımından yetki, Uluslararası hukuk.

 Abstract: According to third paragraph of the Article 148 of the Turkish 
Constitution, everyone may apply to the Constitutional Court on the grounds 
that one of the fundamental rights and freedoms within the scope of the Euro-
pean Convention on Human Rights which are guaranteed by the Constitution 
has been violated by public authorities. In this article, the issue of jurisdiction 
(ratione loci) of the Turkish Constitutional Court will be examined.

 Key Words: Individual application, the Constitutional Court,  Jurisdiction, 
Ratione loci, International law.
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 GİRİŞ

 Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru yolundaki yargı yetkisi, 
dört alt başlık altında ele alınmaktadır: i) Kişi bakımından yetki (ratione 
personae), ii) zaman bakımından yetki (ratione temporis), iii) konu ba-
kımından yetki (ratione materiae) ve iv) yer bakımından yetki (ratione 
loci).1 Bireysel başvuru yoluna ilişkin olarak, ele alınması gereken ko-
nulardan birisi de, Anayasa Mahkemesinin “yetki alanı (yer bakımında 
yetkisi)”2 meselesidir.

 Anayasanın 148/3. maddesine3 göre, bireysel başvuru yoluna gide-
bilmek için hak ve özgürlüklerin kamu gücü tarafından ihlâl edilmiş ol-
ması gerekmektedir. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yar-
gılama Usulleri Hakkındaki Kanun4 da, bu hususu benzer şekilde hüküm 
altına almaktadır (mad. 45/1): Herkes, Anayasada güvence altına alınmış 
temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek 
Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu 
gücü tarafından, ihlâl edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvura-
bilir. Dolayısıyla başvuru yapabilmek için, hak ve özgürlüklerin ihlâline 
yol açan faaliyetin, kamu gücüne, yani Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
atfedilebilmesi gerekmektedir.5 Kamu gücü faaliyetinin Türkiye Cum-
1 Bkz. Hakan Atasoy, Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Koşulları, Adalet Yayınevi, 
Ankara, 2015, s. 85 vd.; İbrahim Çınar, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yargı Yetkisi ve Mağdurluk 
Statüsü”, Bireysel Başvuru, İnceleme Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
ve Anayasa Mahkemesi), Ed.: Musa Sağlam, Şen Matbaa, Ankara, 2013, s. 179 vd.; Sami Sezai Ural, Hak 
ve Özgürlüklerin Korunması Bağlamında Bireysel Başvuru (Anayasa Mahkemesi), Seçkin Yayınları, Ankara, 
2013, s. 222 vd.; Hüseyin Ekinci, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuruda Kabul Edilebilirlik Kriterleri 
ve İnceleme Yöntemi”, Anayasa Yargısı Dergisi, Cilt: 30, 2013, s. 179 vd. 

2 “Yer bakımından yetki” kavramı yerine, “yetki alanı” kavramını kullanmamızın gerekçeleri aşağıda açık-
lanacaktır.

3 Madde 148/3- Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlâl edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkeme-
sine başvurabilir. Başvuruda bulunabilmek için olağan kanun yollarının tüketilmiş olması şarttır.

4 Bundan sonra “6216 sayılı Kanun” olarak kısaltılacaktır.

5 Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilemeyen temel hak ve özgürlük ihlâllerine ilişkin başvurular, Anayasa 
Mahkemesi tarafından “Anayasa Mahkemesinin yetkisizliği” nedeniyle “kabul edilemez” bulunmaktadır. 
AYM. BB. No: 2012/171, K.T.: 12/2/2013, “Açıklanan nedenlerle, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından 
gerçekleştirilen bir işlem, eylem ya da ihmal iddiası bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun diğer kabul edilebi-
lirlik şartları yönünden incelenmeksizin “Anayasa Mahkemesinin yetkisizliği” nedeniyle kabul edilemez olduğuna 
karar verilmesi gerekir (para. 19).”
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huriyeti Devletine atfedilebilmesi için söz konusu faaliyet, ya Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti tarafından gerçekleştirilmeli ya da Türkiye Cum-
huriyeti Devleti adına gerçekleştirilmelidir.6

 Bu çerçevede kamu gücünün mekân ile olan ilişkisi önem arz et-
mektedir.7 Kamu gücünün mekân ile olan ilişki açısından bakıldığında 
ise Anayasa Mahkemesinin “yetki alanı (yer bakımından yetkisi)” me-
selesi ortaya çıkmaktadır. Zira bireysel başvuru yoluna, Türkiye Cum-
huriyeti Devletinin “yetki alanı” içinde ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kamu gücüne atfedilebilir biçimde gerçekleşmiş temel hak ve özgürlük 
ihlâllerine karşı gidilebilecektir.8 Diğer bir ifadeyle, Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin, kendisine atfedilebilecek hak ihlâlinden dolayı sorumlu 
tutulabilmesi, söz konusu ihlâlin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yetki 
alanı çerçevesinde gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. 

 Aşağıda görüleceği gibi, Türkiye Cumhuriyet Devletinin yetki ala-
nı (yer bakımından yetkisi), “mekân” açısından değerlendirildiğinde, 
öncelikle “ülke” kavramını akla getirmekle birlikte, doğrudan “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ülkesi” anlamına gelmemekte ve daha geniş an-
lamlar ifade etmektedir. Zira kamu gücü, Türkiye Cumhuriyeti Devle-
ti ülkesi sınırları içinde uygulanabileceği gibi, dışında da uygulanabilir. 
Yetki alanı kavramının, mekân ile ilişkisinin yanında belirli “durumlarla” 
da ilişkisi vardır. Yetki alanı terimi, kişinin bir devletin yetkisi ya da de-
netimine tabi olduğu her tür durumu kapsar. Bu yüzden terim, kısıtlayı-
cı değil, kapsayıcıdır.9

6 Bu konuda bkz. Süleyman Sırrı Terzioğlu, “Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuruda, Hak İhlâline Yol 
Açan Kamu Gücü Faaliyetinin, Yürütme Organı Bakımından Türkiye Cumhuriyeti Devletine Atfedilebil-
mesi Sorunu”, TBB Dergisi, 2016/127, s. 45 vd.

7 Tolga Şirin, Türkiye’de Anayasa Şikâyeti (Bireysel Başvuru), İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Almanya 
Uygulaması ile Mukayeseli Bir İnceleme, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2013, s. 267.

8 Öykü Didem Aydın, “Türk Anayasa Yargısında Yeni Bir Mekanizma: Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel 
Başvuru”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, 2011, Sayı: 4, s. 136-137.

9 Gilles Dutertre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarından Örnekler, Avrupa Konseyi Yayınları, 
2003, s. 20, http://www.anayasa.gov.tr/files/insan_haklari_mahkemesi/kitaplar/aihmkararlarindanor-
nekler.pdf (E.T. 02.10.2017).

Bireysel Başvuruda Anayasa Mahkemesinin Yetki Alanı 
(Yer Bakımından Yetkisi)
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 Kamu gücünün nerede, yani hangi mekânda uygulanması ya da 
hangi durumlarda uygulanması hâlinde hak ihlâlinin ortaya çıkacağına 
ilişkin bir hüküm Anayasa ya da 6216 sayılı Kanunda yer almamakta-
dır. Diğer bir ifade ile mevzuatta bireysel başvuruya ilişkin olarak Ana-
yasa Mahkemesinin yetki alanı düzenlenmemiştir. Bu durum, Anayasa 
Mahkemesinin yetki alanı sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden 
makalede, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatları ve di-
ğer uluslararası hukuk mekanizmalarının kararlarından da yararlanarak, 
Anayasa Mahkemesinin yetki alanına ilişkin hususlar açıklığa kavuş-
turulmaya çalışılacaktır. Zira “yetki alanı” kavramının devletin ülkesel 
yetkisi ve ülkesel yetkinin ülke dışında kullanılması gibi uluslararası hu-
kuku ilgilendiren yönleri de bulunmaktadır. Bu açıdan Anayasa Mahke-
mesinin yetki alanı konusunda, uluslararası hukuktan yararlanılmasında 
bir beis bulunmamaktadır. Dolayısıyla değerlendirmelerimizde bireysel 
başvuru yoluna uygun olduğu ölçüde uluslararası hukukta benzer kav-
ram ve örneklerden de yararlanacağız. Anayasa Mahkemesinin içtihat-
larını geliştirirken, uluslararası hukuktaki gelişmeleri göz önünde bu-
lundurmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Nitekim Anayasa 
Mahkemesi de, kararlarında çeşitli uluslararası belgeleri zaman zaman 
dikkate almaktadır.10

 Yetki alanı, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda usule ilişkin 
kabul edilebilirlik koşulları arasında yer almaktadır.11 Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin yetki alanı dışındaki hak ihlâllerinden dolayı, Mahkeme 
esastan incelemeye geçmeyecektir.12 Bu bakımdan Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin yetki alanı, aynı zamanda Anayasa Mahkemesinin de 
yetki alanını belirlemektedir. Hak ihlâline konu olan olayların Anayasa 

10 AYM. BB. No: 2013/9662, K.T.: 6/1/2015, “36. Anayasa’nın 51-54. maddelerinde düzenlenen sendikal 
hak ve özgürlükler, benzer güvenceler getiren başta Örgütlenme Özgürlüğü Sözleşmesi ile Örgütlenme ve Toplu 
Pazarlık Hakkı Sözleşmesi olmak üzere ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal 
Şartı ile tamamlanmaktadır. Anayasa’nın 51-54. maddelerinde düzenlenen sendikal hak ve özgürlüklerin kap-
samı yorumlanırken bu belgelerde yer alan ve ilgili organlar tarafından yorumlanan güvencelerin de göz önüne 
alınması gerekir.”

11 Atasoy, s. 79 vd.; Ekinci, s. 179 vd.

12 Bugüne kadar Anayasa Mahkemesinin, başvurunun yetki alanına girmediği (yer bakımından yetkisizliği) 
gerekçesiyle vermiş olduğu herhangi bir kabul edilemezlik kararına rastlayamadık.
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Mahkemesinin yetki alanına girmesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası-
nın uygulanması sonucunu doğurur. Makalede bireysel başvuru açısın-
dan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yetki alanı ve dolayısıyla Anayasa 
Mahkemesinin yetki alanı meselesi değerlendirilecektir.

 1- YETKİ ALANI KAVRAMI

 Yukarıda da ifade edildiği gibi, Anayasa ya da 6216 sayılı Kanun-
da bireysel başvuruya ilişkin olarak Anayasa Mahkemesinin yetki alanı 
düzenlenmemiştir. Bu yüzden öncelikle yetki alanı kavramı açıklığa ka-
vuşturulmaya çalışılacaktır. Biz makalemizde, “yer bakımından yetki” 
kavramı yerine, “yetki alanı” kavramını kullanmayı tercih ettik. Öğreti-
de kullanılan13 “yer bakımında yetki” kavramının, konumuza ilişkin ola-
rak Anayasa Mahkemesinin yetkisini tanımlamakta yetersiz kalacağını 
düşünmekteyiz. Zira “yer bakımında yetki” kavramı, coğrafî bir alanı da 
ifade etmektedir. Oysa aşağıda da görüleceği gibi, kamu gücü tarafından 
gerçekleştirilebilecek ve bireysel başvuruya konu olacak herhangi bir 
hak ihlâli, sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesinde değil, ülkesi 
dışında da, dünyanın hatta evrenin herhangi bir yerinde gerçekleştirile-
bilir. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin bireysel başvurudaki yetkisini, 
mekân, yani yer ile sınırlandırmak mümkün değildir. Bu durumda “yer 
bakımında yetki” kavramı, Anayasa Mahkemesinin yetkisini tanımla-
makta yetersiz kalacaktır. Diğer taraftan yetki, bir davaya hangi yerdeki 
görevli mahkemede bakılacağını belirler.14 Yer bakımından yetki soru-
nunun ortaya çıkabilmesi için, aynı tür mahkemeden, ülkede birden çok 

13 Bireysel başvuru konusunda yapılan çeşitli çalışmalarda, bu hususun, Anayasa Mahkemesinin “yer ba-
kımından yetkisi” olarak da ifade edildiği görülmektedir. Bkz. Özcan Özbey, Türk Hukukunda Anayasa 
Mahkemesine Bireysel Başvuru Hakkı, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2013, s. 157; Ural, s. 246; Çınar, s. 
190; Atasoy, s. 134 vd.; Ekinci, s. 186 vd. Ayrıca kitaplarda yer alan yazılarda ileri sürülen görüşler Anayasa 
Mahkemesini bağlamasa da, yayınlarında da “yer bakımından yetki” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. 
Hüseyin Ekinci/Musa Sağlam, 66 soruda Bireysel Başvuru, Anayasa Mahkemesi Yayınları, Ankara, 2015, s. 
9. Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararları bilgi bankası internet sayfasında ise kabul edilmezlik 
kararları bağlamında, mahkemenin yetkisizliği nedeniyle kabul edilemezlik kıstasları arasında (zaman, konu 
ve kişinin yanında) “yer bakımından yetkisizlik” ifadesinin kullanıldığı görülmektedir. http://www.anayasa.
gov.tr/icsayfalar/kararlar/kbb.html (E.T. 02.10.2017).

14 Hakan Pekcanıtez/Oğuz Atalay/Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 2001, s. 100.
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mahkemenin bulunması gerekir.15 Bu tür bir çağrışıma sebebiyet verme-
mesi için, bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesinin yetkisi açısından, 
“Anayasa Mahkemesinin “yer bakımından yetkisi” yerine, “Anayasa 
Mahkemesinin yetki alanı” ifadesinin daha uygun olacağı kanısındayız.

 AİHM’e göre de, devlet egemenliğinin kullanıldığı yer sadece ülke 
ile sınırlı değildir. Ülke dışında da devlet egemenliğinin kullanılması 
mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 1. maddesi,16 
Sözleşmeye taraf devletlerin Sözleşmeye riayet yükümlülüğünü, ihlâlin 
kendi ülkesinde gerçekleşmesi şartına bağlamamıştır. Sözleşmede, taraf 
devletlerin Sözleşmeyi uygulama yükümlülüklerinin kapsamı, “yetki ala-
nı (within their jurisdiction)” terimi ile ifade edilmiştir. Yetki alanından 
anlaşılması gereken, uluslararası hukuk tarafından belirlenmiş ve sınır-
landırılmış olan söz konusu devletin egemenlik alanıdır.17 Kendi yetki 
alanında egemenlik yetkisini kullanırken hak ihlâlinde bulunan devlet, 
bu ihlâlinden dolayı sorumludur.

 2- ANAYASA MAHKEMESİ’NİN YETKİ ALANI

 a) Anayasa Mahkemesinin Ülkede Geçekleşen Hak İhlâlleri 
Konusundaki Ülkesel Yetkisi

15 A. Şeref Gözübüyük, Yönetsel Yargı, 24. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 353.

16 Madde 1- Yüksek Sözleşmeci Taraflar kendi yetki alanları içinde bulunan herkesin, bu Sözleşmenin birinci 
bölümünde açıklanan hak ve özgürlüklerden yararlanmalarını sağlarlar.
Article 1- The High Contracting Parties shall secure to everyone within their jurisdiction the rights and freedoms 
defined in Section I of this Convention.

17 Durmuş Tezcan/Mustafa Ruhan Erdem/Oğuz Sancakdar, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Işığın-
da Türkiye’nin İnsan Hakları Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara, 2002, s. 62 (Bundan sonra “Tezcan vd.”). 
AİHS’nin İngilizce metnindeki “within their jurisdiction” ifadesinin, Resmi Gazetede yayımlanan Türkçe 
çevirisi “kendi kaza haklarına tabi” şeklindedir: Madde 1- Yüksek Âkid Taraflar kendi kaza haklarına tabi her 
ferde işbu Sözleşmenin birinci faslında tarif edilen hak ve hürriyetleri tanırlar (Metin için bkz. R.G., 19.03.1954 
tarih ve 8662 sayı). Ancak bu ifadenin “kendi yetki alanları içinde bulunan” olarak anlaşılması gerektiği ifade 
edilmektedir. Feyyaz Gölcüklü/Şeref Gözübüyük, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, 2. Baskı, 
Turhan Kitabevi, Ankara, 1996, s. 386. Tezcan/Erdem/Sancakdar, söz konusu ifadeyi “yargı yetkisine tabi 
olma”, bizim yetki alanı olarak ifade ettiğimiz kavramı ise “yargı alanı” olarak değerlendirmektedir. Tezcan 
vd., s. 62. Altıparmak ise, yetki alanı kavramının bir coğrafyayı çağrıştırması sebebiyle daha doğru ifadenin 
“yetkisine tabi” şeklinde olması gerektiğini belirtmektedir. Kerem Altıparmak, “Sınır Dışı Operasyonlarda 
Papatya Falı: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Davaya Bakacak, Bakmayacak, Bakacak…”, Ankara Avrupa 
Çalışmaları Dergisi, Cilt: 5, No: 3, 2006, s. 50.
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 Bir devletin ülkesel yetkisi, iç egemenliği ile yakından ilgilidir. Dev-
letin egemenlik unsurunun bir sonucu olarak, bir devletin ülkesinde tek 
yetkili, kural olarak18 sadece bu devlettir. Devlet, egemenlik yetkisini, 
yani kamu gücünü, münhasıran ve öncelikle kendi ülkesinde kullanır. 
Uluslararası Adalet Divanının 9 Temmuz 2004 tarihli İşgal Altındaki 
Filistin Topraklarında Duvar Yapımının Hukukî Sonuçları Danışma 
Görüşüne göre, bir devletin yetkisi öncelikle ülkeseldir ve bazen ülke 
dışında da kullanılabilir.19 Ülkesellik ilkesinin bir sonucu olarak, Ana-
yasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik yetkisini 
kullandığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının uygulandığı Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ülkesi sınırları içerisinde, Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti kamu gücüne atfedilebilecek hak ihlâllerinden dolayı yapılan bi-
reysel başvuruları inceleme yetkisine sahiptir.

 AİHM içtihatlarına göre de, “yetki alanı” kavramı, uluslararası hu-
kuktaki anlamını yansıtacak şekilde mütalaa edilmelidir.20 Uluslararası 
hukuka göre ve AİHS’nin 1. maddesi çerçevesinde bir devletin yetkisi 
esasen ülkeseldir21 ve devletin ülkesinin tamamında kullanıldığı kabul 
edilir.22 Dolayısıyla Sözleşmeye taraf devletlerin yetki alanı, kural olarak 
siyasal sınırlar içinde bulunan coğrafî bölge, yani ülkedir. Devletler, ken-
di ülkelerinde meydana gelen ve kendi organlarının yaptığı Sözleşme 
ihlâllerinden sorumludurlar.23

18 Devletin egemenlik yetkisine uluslararası hukuktan kaynaklanan istisnaî kısıtlamaların getirilmesi müm-
kündür.

19 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, 
ICJ Reports 2004, para. 109 (Bundan sonra “ICJ Reports 2004”). UAD, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin, kendi ülkesi dışında yetkisini icra eden bir devlet tarafından gerçekleştirilen ey-
lemlere de uygulanabileceğini ifade etmiştir (para. 111). Divan, bazı farklılıklara rağmen, Ekonomik, Sosyal 
ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Çocuk Hakları Sözleşmesi açısından da aynı sonuca 
ulaşmıştır (para. 112-113).

20 Case of Issa and Others v. Turkey, Application no. 31821/96, para. 67.

21 Case of Soering v. The United Kingdom, Application no. 14038/88, para. 86 (Bundan sonra “Soering ve 
Birleşik Krallık Davası”); Banković and Others v. Belgium and 16 Other Contracting States, Application no. 
52207/99, para. 59 ve 67 (Bundan sonra “Banković ve Diğerleri Davası”).

22 Case of Al-Skeini and Others v. The United Kingdom, Application no. 55721/07, para. 131 (Bundan sonra 
“Al-Skeini ve Diğerleri Davası”).

23 Özbey, s. 158. AİHM’in yargılama yetkisi konusunda genel olarak bkz. Faruk Bilir, Avrupa İnsan Hakla-
rı Mahkemesinin Yargılama Yetkisi, 2. Baskı, Adalet Yayınevi, Ankara, 2012.
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 Devletin ülkesi, kara ve deniz ülkesi ile bunlar üzerindeki hava sa-
hasından ibarettir. Deniz ülkesi bakımından içsular, boğazlar, karasuları 
ülke kavramına dâhilken, devletin çeşitli egemenlik yetkilerini kullana-
bildiği bitişik bölge, balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı, münhasır ekono-
mik bölge gibi alanlar ülke kavramına dâhil değildir.24 Türkiye Cumhu-
riyeti Devletinin kara ve deniz sınırları da çeşitli çok taraflı ve iki taraflı 
andlaşmalarla belirlenmiştir.25 Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ülkesi sınırları içinde ve bunların üzerindeki hava sahasında gerçekleşen 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu gücüne atfedilebilecek olan hak 
ihlâllerine karşı bireysel başvuru yoluna gidilebilecektir.26

 b) Anayasa Mahkemesinin Ülke Dışında Geçekleşen Hak 
İhlâlleri Konusundaki Yetkisi

 Yukarıda da ifade edildiği gibi, bir devletin egemenlik yetkisi önce-
likle ülkeseldir. Bununla birlikte devletin bu yetkisini ülke sınırları dışın-
da kullandığı istisnaî durumlar da mevcuttur.27 Anayasa ve 6216 sayılı 
Kanun, bireysel başvuruya gidebilmeyi, hak ihlâlinin Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti ülkesi kabul edilen yerlerde gerçekleşmiş olması şartına 
bağlamamıştır. Bu konuda Kanunda herhangi bir sınırlama getirilme-
miştir. Kanımızca Kanun, bu konuda bilerek sessiz kalmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti Devletinin, egemenlik yetkisini ülke dışında kullanması 
söz konusu olabilir. Egemenlik yetkisinin ülke dışında kullanılması, as-
keri ya da kolluk gücü faaliyetleri, insansız hava araçlarıyla yapılan ope-
rasyonlar, sınır ötesi operasyonlar, yakalama, tutuklama, sıcak takip, bir 

24 Devletin ülkesinin bir parçasını oluşturan deniz alanları ve devletin belirli egemen haklara sahip olduğu 
uluslararası deniz alanları hakkında geniş bilgi için bkz. Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Ki-
tap, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s. 301 vd. (Bundan sonra “Pazarcı, 2. Kitap”).

25 Türkiye Cumhuriyeti ülkesi sınırları hakkında güncel düzenlemeleri de içeren bilgiler konusunda bkz. 
Hüseyin Pazarcı, Türk Dış Politikasının Başlıca Sorunları, Turhan Kitabevi, Ankara, 2015, s. 9 vd.  Enver 
Bozkurt, Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’nin Sınır İlişkileri, Kazancı Yayınları, İstanbul, 1992.

26 Ülke sınırları içinde gerçekleşmesine rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilemeyecek hak 
ihlâlleri dolayısıyla bireysel başvuru yoluna gidilemeyecektir. Bu gibi durumlarda Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin hak ihlâlinin engellenmesi konusunda ihmalinin bulunması durumunda, sorumluluğunun doğ-
ması söz konusu olabilecektir. Ancak hak ihlâline yol açan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilemeyecek 
olan eylem değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ihmalidir. Bu iki durum birbiri ile karıştırılmamalıdır.

27  ICJ Reports 2004, para. 109; Banković ve Diğerleri Davası, para. 67; Al-Skeini ve Diğerleri Davası, para. 132.
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bölge üzerinde denetim kurulması gibi çok çeşitli durumlarda ortaya 
çıkabilir.

 Kamu gücü tarafından gerçekleştirilebilecek ve bireysel başvuruya 
konu olacak herhangi bir hak ihlâli, dünyanın hatta evrenin herhangi bir 
yerinde gerçekleştirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi dışında 
da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu gücü tarafından hak ihlâlinin ger-
çekleştirilmesi durumunda bireysel başvuru yoluna gidilmesi mümkün-
dür. Zira Anayasanın, dolayısıyla kanun koyucunun, ülke içinde ihlâline 
izin vermediği hakların, ülke dışında ihlâl edilmesini uygun göreceğini 
düşünmüyoruz. Şayet Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi dışında bir 
yetki kullanıyorsa, bu yetkiyi öncelikle Anayasasına uygun olarak kul-
lanmalıdır.

 Esasen kamu gücü, ister ülke içinde ister ülke dışında, nerede kulla-
nılırsa kullanılsın, hak ihlâli oluşturuyorsa, şartlarının varlığı durumunda 
bireysel başvuru yoluna gidilebilecektir.28 Bu açıdan, egemenlik yetkisi-
nin ülke dışında kullanımına yönelik yapacağımız sınıflandırma, mese-
leyi daha anlaşılır kılmaya yönelik bir çabadır. Zira aşağıda ele alacağı-
mız tüm durumlarda, bireysel başvurunun yetki alanına ilişkin olarak, 
dayanakları açısından kaçınılmaz olarak ortak olan hususları, ihlâlin ülke 
dışında gerçekleşmiş olması ve bu ihlâlin Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
kamu gücü tarafından gerçekleştirilmiş olmasıdır. Bu açıdan yetki alanı-
nın belirlenmesinde kamu gücü anahtar kavram durumundadır. Örne-
ğin her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti ülkesi dışında gerçekleşmiş kabul 
edilecek olan münhasır ekonomik bölge veya yabancı bir devletin ül-
kesinde gerçekleşen hak ihlâline karşı bireysel başvuru yoluna gidilebil-

28 Al-Skeini ve Diğerleri Davasında, Yargıç Bonello, ayrışık oyunda, verilen karara katılmış, ancak yargı yet-
kisini tespit etmek için “fonksiyonel test” (functional test) hipotezini önermiştir. Bonello’nun önerdiği fonk-
siyonel teste göre, taraf devletin yargı yetkisi, devletin tesis ettiği otorite ya da kontrolden başka bir şey 
değildir. Sözleşmenin taraf devletlere yüklediği sorumluluklara göre, yargı yetkisi ülkesel ya da ülke dışı ola-
rak tanımlanamaz; yalnızca “fonksiyonel” olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, taraf devlet herhangi bir 
yerde otorite ve kontrole sahipse, burada gerçekleşecek her türlü ihlâl, ne olursa olsun, o devlete atfedilme-
lidir. Söz konusu ihlâlin gerçekleştiği yerde o devletin yargı yetkisi ortaya çıkar. Al-Skeini ve Diğerleri Davası, 
Concurring Opinion of Judge Bonello, para. 11-14. Konuya ilişkin bkz. Yasemin Karadağ, AİHM Kararlarında 
Ülke Dışı Yargı Yetkisi Kavramının Uygulanması ve Dönüşümü, Yüksek Lisans Tezi, T.C. Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, Ankara, 2015, s. 101 vd.
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mesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu gücünün uygulanmasına bağlı 
olacaktır.29

 i) Ülkesel Yetkinin Ülke Dışında Kullanılması
 
 Uluslararası hukukta devletler, kural olarak ülkelerinde kullandıkları 
yetkilerinin bazılarını ülke dışında da kullanma hakkına sahiptirler. Bu 
yetkilerin bir kısmı, ülkesel nitelikli yetkiler olmakla birlikte, bir dev-
letin ülkesel yetkisinin belirli bir süreklilik içinde ülke dışına uzanması 
biçiminde ortaya çıkmaktadır.30 Bu hak uluslararası andlaşmalardan ya 
da uluslararası örf ve âdet kurallarından doğabilir. Örneğin herhangi bir 
devletin ülkesine dâhil olmayan uluslararası deniz alanları; bitişik bölge, 
balıkçılık bölgesi, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz, 
Güney Kutup Bölgesi gibi alanlarda devletler çeşitli ülkesel yetkiler kul-
lanabilmektedir.

 Bugün için Türkiye’nin ilân edilmiş herhangi bir bitişik bölgesi ya da 
balıkçılık bölgesi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bir devletin kıta 
sahanlığına sahip olması için bu durumu ilân etmesine gerek yoktur. 
Türkiye de, karasularının dış sınırından başlayarak deniz tabanında açık 
denize doğru uzanan kıta sahanlığı alanlarına sahiptir.31 Türkiye’nin Ka-
radeniz’deki kıta sahanlığının yanında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
(KKTC) ile yapmış olduğu bir kıta sahanlığı sınırlandırması anlaşma-
sı32 uyarınca Akdeniz’de de kıta sahanlığı bulunmaktadır. Kıta sahanlığı, 
devletlerin söz konusu bu deniz tabanı yüzeyindeki ve toprak altındaki 
doğal kaynaklardan yararlanma hakkı vermektedir. Şayet Türkiye Cum-
huriyeti Devletine ait kıta sahanlığı üzerinde, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletine atfedilebilecek kamu gücünden kaynaklanan bir hak ihlâli 

29 Aşağıda yeri geldikçe değineceğimiz AİHM içtihatlarında, devletlerin ülke dışı yetkileri, temelde iki baş-
lık altında sınıflandırılmaktadır: i) Bir bölgede etkin denetim kurulması ve ii) kişiler üzerinde devlet görev-
lilerinin yetki ve denetimi. 

30 Geniş bilgi için bkz. Pazarcı, 2. Kitap, s. 54 vd.

31 Türkiye’nin sahip olduğu kıta sahanlıklarının sınırları konusunda bkz. ibid., s. 373 vd.

32 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınır-
landırılması Hakkında Anlaşma. Metin için bkz. R.G., 10.10.2012 tarih ve 28437 sayı.
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gerçekleşmişse, bu ihlâle yönelik olarak bireysel başvuru yoluna gitmek 
mümkün olacaktır.33

 Aynı şekilde, münhasır ekonomik bölge de, kıyı devletine, karasula-
rından başlayarak belirli bir mesafeye kadar ulaşan ve bu alanda su taba-
kası ve deniz yatağı ile altındaki alanda çeşitli ekonomik hak ve yetkiler 
tanıyan bir alandır. Türkiye’nin Karadeniz’de 200 millik münhasır eko-
nomik bölgesi bulunmaktadır. Bu alanda Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
ne atfedilebilecek kamu gücünden kaynaklanan bir hak ihlâli gerçekleş-
mişse, bu ihlâle yönelik olarak bireysel başvuru yoluna gitmek mümkün 
olacaktır.

 Açık denizler ve bunun üzerindeki hava sahası, hiçbir devletin ege-
menliğine tabi olmayan ve uluslararası hukuka göre bütün devletlerin 
yararlanmasına açık alanlardır. Bu alanlar, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
ülkesine dâhil değildir. Açık deniz ve bunun üzerindeki hava sahası, çe-
şitli uluslararası andlaşmalarla34 ve uluslararası örf ve âdete göre belirlen-
mektedir ve bu alanlara ilişkin temel ilke serbestlik ilkesidir. Açık denizin 
serbestliği ilkesi, barış zamanında deniz ulaşımı, açık deniz üzerindeki 
hava sahasında hava ulaşımı, balıkçılık ve canlı kaynakların avlanması, 
bilimsel araştırma, kablo ve boru döşeme ile bu alanda yapay ada ya da 
tesisler kurma konularında, denize kıyısı olsun ya da olmasın bütün dev-
letlerin eşit şartlarda yararlanabileceğini öngörmektedir (1958 Cenevre 
Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 2; 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, 
mad. 87). 

33 Ancak unutulmamalıdır ki, kıta sahanlığı sadece deniz tabanını kapsamaktadır ve devletin ülkesine dâhil 
değildir. Kıta sahanlığı üzerinde bulunan su alanı ve hava sahasının hukuksal rejimi, kıta sahanlığı rejimin-
den farklıdır. Örneğin kıta sahanlığı üzerindeki su alanı, münhasır ekonomik bölge ise, münhasır ekonomik 
bölgeye ilişkin kurallar, açık deniz ise açık denize ilişkin kurallar uygulanacaktır. Dolayısıyla hak ihlâlinin kıta 
sahanlığı üzerinde gerçekleşmiş sayılabilmesi için deniz tabanında gerçekleşmiş olması gerekir. Kıta sahan-
lığı üzerindeki su kütlesinde gerçekleşen hak ihlâli, kıta sahanlığında değil, duruma göre örneğin, münhasır 
ekonomik bölge ya da açık denizde gerçekleşmiş sayılabilecektir. Bununla birlikte kıta sahanlığı üzerine, 
çeşitli tesisler kurulmuşsa, buralarda gerçekleşen hak ihlâllerinden dolayı da bireysel başvuru yoluna gitmek 
mümkün olacaktır.

34 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi. Türkiye, bu Sözleşmelere 
taraf değildir. Ancak Sözleşmelerin ilgili hükümleri uluslararası örf ve âdet kurallarını yansıtmaktadır.
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 Devletler, açık denizlerden uluslararası hukukun getirdiği sınırla-
malar çerçevesinde yararlanabilir ve egemenlik yetkilerini buralarda 
kullanabilirler. Devletlerin açık denizlerde kendi adlarına kullanabile-
ceği “izleme hakkının” yanı sıra, diğer devletlerle paylaştığı uyuşturucu 
madde kaçakçılığı,35 deniz haydutluğu,36 köle ticaretinin önlenmesi gibi 
konularda da yetkileri bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 
açık denizde bu ve benzer hususlara ilişkin yetkilerini kullanırken, bir 
hak ihlâlinin gerçekleşmesi durumunda, bireysel başvuru yoluna gidile-
bilecektir.

 Açık denizde uyuşturucu madde kaçakçılığı konusundaki yetki alanı 
meselesi, Medvedyev ve Diğerleri Davasında37 AİHM’in önüne gelmiştir. 
Olayda Fransız makamları, Kamboçya bandıralı bir kargo gemisinin 
uyuşturucu madde taşıma ihtimali bulunduğunu öğrenmiştir. Fransız 
makamları sözlü notla ile Kamboçya’dan müdahale izni almıştır. Fran-
sız Özel Kuvvetleri, açık denizde kargo gemisinin kontrolünü sağlaya-
rak ve gemi mürettebatını kendi gemilerinde gözaltına almış, gemiyi 
Fransa’nın Brest Limanına yönlendirmiştir. Gemi mürettebatı olan 
başvuranlar, Fransız makamlarının yargı yetkisi olmadığı gerekçesiyle, 
özgürlüklerinden mahrum bırakıldıkları konusunda şikâyetçi olmuşlar-
dır.38 AİHM, Fransa’nın gemi ve mürettebatı üzerinde, gemiyi durdur-
35 Ancak aşağıda da ifade edildiği gibi, BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin uyuşturucu madde kaçakçılığına 
ilişkin hükümleri, uluslararası örf ve âdet hukuku kurallarını yansıtmamaktadır.

36 Deniz haydutluğunda devletlerin yargı yetkileri konusunda bkz. Kerem Batır, Yirmibirinci Yüzyılda Deniz 
Haydutluğu ve Uluslararası Hukuk, USAK Yayınları, Ankara, 2011, s. 47 vd. Türkiye’nin deniz haydutluğu ile 
mücadeleye katkısının ulusal ve uluslararası hukuk açısından dayanakları konusunda bkz. Uğur Bayıllıoğlu, 
“Somali Sahilleri ve Açıklarında İşlenen Deniz Haydutluğu Fiillerine Karşı Yürütülen Mücadelenin Hukuki 
Dayanakları ve Türkiye’nin Durumu”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: XV, Sayı: 1, 2011, s. 
147 vd.

37 Case of Medvedyev and Others v. France, Application no. 3394/03 (Bundan sonra “Medvedyev ve Diğerleri 
Davası”).

38 AİHM, Kamboçya’nın BM Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf olmadığı için, Sözleşmenin Fransız 
makamlarının müdahalesine yasal olarak dayanak oluşturmadığını, başka bir devlet bandıralı bir geminin 
uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını düşündürecek ciddi nedenlere sahip her devlete bu gemiye müdahale etme 
izni veren bir uluslararası örf ve âdet hukuku kuralının varlığını ortaya koyacak devletler arasında istikrarlı 
bir uygulamanın bulunmadığını, Sözleşmenin açık denizde yasadışı uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyle 
ilgili maddelerinin, bu alanda, uluslararası düzeyde tanınmış belli uygulama ve kuralları ve bir uzlaşmayı 
yansıtmadığı, bununla birlikte Sözleşme bu olayda uygulanamasa da, Kamboçya’nın Fransız makamlarının 
müdahalesine sözlü bir şekilde izin verdiği, ilgili makamlar arasında rızanın bulunduğunu göz önünde 
bulundurarak karar vermiştir. Bkz. para. 85, 92.
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ma anından itibaren Fransa’da yargılanıncaya kadar en azından de facto, 
sürekli ve kesintisiz bir şekilde tam ve münhasır kontrol uyguladığı, baş-
vuranların etkili bir şekilde Sözleşmenin 1. maddesinin amaçları bakı-
mından Fransa’nın yetki alanında olduğuna hükmetmiştir.39 AİHM, bu 
karar ile devletlerin açık denizlerde kişiler üzerinde kontrol uygulamala-
rının, bu durumu yetki alanları içine dâhil ettiğini kabul etmiştir.

 Hiçbir devletin ülkesine dâhil olmayan ve devletlerin bazı ülkesel 
yetkilerini kullanabildiği alanlardan birisi de Güney Kutup Bölgesidir. 
Türkiye’nin de taraf olduğu 1 Aralık 1959 tarihli Antartika Andlaşma-
sı Metni,40 Andlaşmaya taraf devletlere Güney Kutup Bölgesi üzerinde 
çeşitli ülkesel yetkiler kullanmalarına yetki vermektedir. Türkiye’de son 
dönemde, Güney Kutup Bölgesinde bilimsel araştırma yapmak amacıy-
la çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Dolayısıyla Güney Kutup Bölge-
sinde Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilebilecek kamu gücünden 
kaynaklanan bir hak ihlâli gerçekleşmişse, bu ihlâle yönelik olarak birey-
sel başvuru yoluna gitmek mümkün olacaktır.

 Görüldüğü gibi, herhangi bir devletin ülkesine dâhil olmayan kıta 
sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz, Güney Kutup Bölgesi 
gibi uluslararası deniz alanlarında Türk kamu gücüne atfedilebilecek bir 
hak ihlâlinin gerçekleşmesi durumunda, Anayasa Mahkemesinde birey-
sel başvuru yoluna gidilebilecektir. Zira bu alanlarda, Türkiye’nin, ülke-
sel yetkisinin ülke dışına uzanması söz konusudur.

 Bu bağlamda akla gelebilecek sorulardan birisi de, Türk Ceza Kanu-
nunun (TCK) yer bakımından uygulama alanını düzenleyen özellikle 
8/2 (b), (c), (d) hükümlerindeki41 farazi ülke olarak kabul edilen alan-

39 Para. 67

40 Metin için bkz. R.G., 18.09.1995 tarih ve 22408 sayı.

41 Yer bakımından uygulama 
Madde 8- (1) Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen 
Türkiye'de işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye'de işlenmiş sayılır. 
(2) Suç; 
a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında, 
b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla, 
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larda, bireysel başvuru açısından Anayasa Mahkemesinin yetkili kabul 
edilip edilmeyeceğidir.

 TCK’ya göre suç, açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasın-
da, Türk deniz ve hava araçlarında42 veya bu araçlarla işlendiğinde 
Türkiye'de işlenmiş sayılır [(mad 8/2 (b)]. TCK, bu alanlarda Türk 
deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla işlenen suçları Türkiye'de 
işlenmiş sayarak, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin egemenlik yetkisini 
ülke dışına genişletmiştir.

 Yine TCK’ya göre suç, Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu 
araçlarla işlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır [(mad 8/2 (c)]. Ulus-
lararası hukukta devlet deniz ve hava araçlarının dokunulmazlıkları bu-
lunmaktadır. Bu araçlar nerede bulunursa bulunsun (örneğin açık deniz 
ya da hava sahası, başka bir devletin ülkesi) bayrak devletinin yetkisine 
tabidir.

 Son olarak TCK’ya göre suç, Türkiye'nin kıta sahanlığında veya mün-
hasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara 
karşı işlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır [(mad 8/2 (d)]. Yukarıda 
da ifade edildiği gibi, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge, devle-
tin ülkesine dâhil olmayan, bununla birlikte çeşitli egemenlik yetkilerini 
kullanabildiği alanlardır.

 Kanımızca kanun koyucu, TCK ile devletin egemenlik yetkisini söz 
konusu alanlarda tanıdığı için, bireysel başvuru açısından da bu alanlar-
da devletin egemenlik yetkisinin var olduğu kabul etmek gerekir. Zira 
TCK’nın uygulandığı bir alanda, örneğin ceza hukukunun temel ilke-
lerini düzenleyen Anayasanın 38. maddesi gibi temel bir hükmün, yani 
Anayasanın uygulanmaması düşünülemez. Bu gibi durumlarda Mahke-

c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla, 
d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bun-
lara karşı, 
işlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır.

42 Deniz ve hava araçları üzerinde devletin kişisel yetkisi bulunmaktadır. Kişisel yetki durumunda bireysel 
başvuru yoluna gidilebilmesi aşağıda ele alınacaktır.
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menin ülke dışı yetkisi tartışmalarına girmeye gerek kalmaksızın Mah-
kemeyi yetkili kabul etmek gerekir. TCK’dan bunun zımnen çıkarılması 
mümkündür. Dolayısıyla açık denizde ve bunun üzerindeki hava saha-
sında, Türk deniz ve hava araçlarında; Türk deniz ve hava savaş araç-
larında; Türkiye'nin kıta sahanlığında veya münhasır ekonomik bölge-
sinde tesis edilmiş sabit platformlarda Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
atfedilebilecek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu gücü tarafından bir 
hak ihlâlinin gerçekleşmesi durumunda, bireysel başvuru yoluna gidile-
bilecektir.43

 ii) Ülke Dışında Bir Bölgede Etkin Denetim Kurulması Duru-
munda Anayasa Mahkemesinin Yetkisi

 Türkiye dışındaki bir bölgede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tara-
fından etkin denetim kurulması durumunda Anayasa Mahkemesinin 
bireysel başvuruda yetkisine ilişkin hususların açıklığa kavuşturulması 
gerekmektedir. Bir devletin ülkesi dışındaki bir bölgede etkin denetim 
kurması, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin bir devletin başka bir 
devletin ülkesinde, askerî faaliyetlerin sonucu olarak, işgal ya da istila 
gibi yöntemlerle egemenlik yetkilerini kullanması mümkündür.

 Türkiye’nin yabancı bir ülkede etkin denetim kurmasına ilişkin 
hususlar, özellikle Kıbrıs meselesinde gündeme gelmektedir ve Suriye 
bağlamında Fırat Kalkanı Harekâtı veya diğer askeri harekâtlar çerçeve-
sinde de gündeme gelmesi kuvvetle muhtemeldir.

 Kıbrıs meselesi ile ilgili olarak konu, Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptığı as-
keri harekât sonucu, KKTC’de bulunan mülklerine ulaşamayan Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi vatandaşı Loizidou’nun başvurusu üzerine Loi-
zidou Davasında Mahkeme tarafından tartışılmıştır. Mahkemeye göre, 
“Sözleşmenin konusu ve amacı göz önünde tutulduğunda, ister hukuka uy-

43 Ural’a göre, Mahkemeye başvuru için “olağan kanun yollarının tüketilmiş olması” gerektiği için ilk olarak 
yargılama usulüne ilişkin kanunlar çerçevesinde Türkiye’de olağan yargı yerlerinin yetki alanlarına giren 
bütün davalar, Anayasa ve Kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Anayasa Mahkemesi önüne getiri-
lebilecektir. Ural, s. 246.
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gun isterse hukuk dışı olsun, askeri bir eylemin sonucu olarak kendi ulusal 
sınırlarının dışındaki bir bölgede etkili denetim uyguladığında, Sözleşmeci 
Tarafın sorumluluğu ortaya çıkabilir. Böyle bir bölgede Sözleşmede yer 
alan hak ve özgürlükleri güvence altına alma yükümlülüğü doğrudan, bu 
Devletin silahlı kuvvetleri aracılığıyla ya da kendisine tabi yerel bir 
yönetim aracılığıyla uygulanan bir denetimden kaynaklanır.”44 Mahke-
me, Loizidou’nun mallarının denetimini kaybetmiş olmasını, Kıbrıs’ın 
Kuzey bölgesinin Türk askerleri tarafından “işgal” edilmiş olmasından 
ve bu bölgede KKTC’nin kurulmuş olmasına ve Türk askerlerinin baş-
vurucunun mülküne ulaşmasını engellemelerine bağlamış45 ve eylemleri 
Türkiye’nin yetki alanında kabul etmiştir. Bununla birlikte Mahkeme, 
olayların Türkiye’ye atfedilebilir olup olmadığı ve devletin sorumlulu-
ğuna yol açıp açmadığı meselesini, davanın esasında karara bağlama ge-
rekçesiyle değerlendirmemiştir.46

 Türk Hükümeti, şikâyet konusu olan işlem veya ihmallerin esas iti-
barıyla Türkiye’nin değil, Kıbrıs’ın kuzeyinde kurulu bulunan ve bağım-
sız bir devlet olan KKTC’nin eylem veya ihmalleri olduğunu,47 olayların 
Türkiye’nin değil KKTC’nin yetki alanına girdiğini48 ileri sürmüştür.

 Mahkemenin kararında görüldüğü gibi, Mahkeme, Türkiye’nin 
Kıbrıs’a askeri müdahalesinin hukuka uygun olup olmadığı mesele-
sini değerlendirmeksizin, etkin denetim kıstasına dayanarak, olayları 
Türkiye’nin yetki alanında kabul etmiştir.49 Mahkemeye göre, deneti-
min devletin silahlı kuvvetleri aracılığıyla ya da kendisine tabi yerel bir 
yönetim aracılığıyla uygulanmasının da bir önemi yoktur. Mahkeme, bu 
kararı ile adeta devletin ülkesel yetkisinin ülke dışına uzanmasını kabul 
ederek, KKTC’yi Türkiye’nin ülkesel yetkisi içinde kabul etmiştir.

44 Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Application no. 15318/89, para. 62.

45 Para. 63.

46 Para. 64.

47 Para. 47.

48 Para. 55.

49 Kıbrıs ile ilgili olarak ayrıca bkz. Manitaras and Others against Turkey, Application no. 54591/00.
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 Kanımızca Türk Hükümetinin haklı olarak ileri sürdüğü, eylem veya 
ihmallerin Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilemeyeceğine ilişkin 
gerekçe oldukça yerindedir. Benzer başvuruların Anayasa Mahkemesi 
önüne gelmesi durumunda, Anayasa Mahkemesinin aynı yönde karar 
vermesi en doğru yaklaşım olacaktır. Zira diğer devletler tarafından ta-
nınsın ya da tanınmasın, KKTC’nin kendine ait bir kamu gücü bulun-
maktadır. KKTC’de ortaya çıkabilecek hak ihlâllerinin Türkiye Cum-
huriyeti Devletine atfedilebilmesi olanağı yoktur. AİHM’in farklı yönde 
karar vermesi, bu konuda Anayasa Mahkemesini bağlamamalıdır. Ana-
yasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ayrı bir dev-
let olarak tanınan KKTC’nin eylemlerini, bu bağlamda değerlendirmek 
zorundadır.50 Kanımızca Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Türkiye’nin 
meşru hakları çerçevesinde KKTC’de bulunması, KKTC üzerinde etkin 
denetim uyguladığı anlamına gelmemelidir. Bu tür bir yaklaşım, hukuk-
sal olmaktan çok siyasidir. AİHM’in yaklaşımının aksine, KKTC kamu 
gücünün tüm eylemlerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorumlu tu-
tulamaz. Konuya ilişkin her somut olayı ayrı ayrı değerlendirmek gerek-
mektedir. Örneğin somut olayda, TSK’nın eylemi, KKTC kamu gücü 
denetimi altında gerçekleşmiş ve hak ihlâli ortaya çıkmışsa, bu durumda 
eylem Türkiye Cumhuriyeti Devletine değil KKTC’ye atfedilecektir. 
KKTC kamu gücünün eylemleri, ister doğrudan KKTC makamları ta-
rafından gerçekleştirilmiş olsun, isterse KKTC makamlarının Türk un-
surları üzerindeki denetimi yoluyla gerçekleşmiş olsun, Anayasa Mah-
kemesinin yetki alanının dışındadır. Daha önce de ifade edildiği gibi, 
yetki alanının belirlenmesinde, kamu gücü anahtar rol üstlenmektedir. 
Gerçekten de, isnat ve yetki çoğu zaman, etkin denetim gibi, aynı kav-

50 Çoban’a göre diğer ülkeler tarafından tanınmamış olsa da Türkiye’nin tanıdığı bir devletin egemenlik 
alanındaki fiillerden dolayı yapılacak bireysel başvuruları Mahkemenin inceleme yetkisi olmayacaktır. Dola-
yısıyla KKTC’den bireysel başvuru kabulü mümkün değildir. Ali Rıza Çoban, “Bireysel Başvuru: Türk Ana-
yasa Mahkemesi İçin Ağır İş Yükü Sorunu”, AİHM ve Türkiye II: Anayasa Şikâyeti ve AİHM, Ed.: Ahmet Taş-
kın, Türkiye Adalet Akademisi Yayınları, 2011, s. 196. Benzer şekilde Ekinci/Sağlam’a göre de, Türkiye’nin 
tanıdığı bir başka devletin egemenlik alanı içinde o devletin kamu gücü işlemleri nedeniyle haklarının ihlâl 
edildiğini ileri sürenler Anayasa Mahkemesine başvuru yapamazlar. Anayasa Mahkemesinin yabancı devlet-
lerin ya da uluslararası veya uluslarüstü örgütlerin işlemleri aleyhine yapılacak bireysel başvuruları inceleme 
yetkisi bulunmamaktadır. Ekinci/Sağlam, s. 9.
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ramlardan yola çıkarak değerlendirme yapmayı gerektirir.51 Yetkinin be-
lirlenmesinde uluslararası sorumluluk çerçevesinde isnadın ve yetki ko-
nusunun bir arada ele alınması ve uluslararası hukukun isnada uygula-
nan kurallarının uygulanması tavsiye edilebilir. Zira isnat kurulamıyorsa 
yetki tespiti de yapılamayacaktır.52

 Şayet TSK’nın eylemi, KKTC makamlarının denetiminden ayrı 
olarak özerk bir şekilde gerçekleşmişse, bu durumda eylemin Türkiye 
Cumhuriyeti Devletine atfedilebilmesi olanağı doğabilecektir. Ancak 
dikkat çekmek gerekir ki, buradaki sorumluluk, TSK’nın Adada bulun-
masından kaynaklanan ülke dışındaki bir bölgede etkin denetim kur-
maktan kaynaklanan genel sorumluluk değil, somut olaya ilişkin hak 
ihlâlinden kaynaklanan sorumluluk olmalıdır. Aşağıda görüleceği gibi, 
Türk kamu gücünün ülke dışında bir bölgede etkin denetim kurmaksı-
zın kişiler üzerinde yetki kullanması durumunda hak ihlâlinin gerçek-
leşmesi mümkündür. Ancak AİHM, Türkiye’nin, KKTC makamlarının 
politika ve fiillerinden dolayı Sözleşme uyarınca genel sorumluluğunu 
geniş olarak yorumlamaktadır. Buna göre, “Kuzey Kıbrıs’ın tamamında 
etkili denetim uyguladığı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye’nin so-
rumluluğu, kuzey Kıbrıs’taki kendi asker ve görevlilerinin fiilleriyle sı-
nırlı olmayıp, Türk askeri ve diğer destekler yoluyla ayakta duran yerel 
yönetimin eylemlerini de içermektedir.”53 Mahkemeye göre, bir ülke üze-
rinde bir el koyma olduğu kanıtlandığı sürece, bunu yapan Sözleşmeci 
devletin, bağımlı yerel yönetimin eylem ve politikaları üzerinde belirli 
bir kontrol kullanıp kullanmadığını belirlemeye gerek kalmamaktadır. 
Askeri ve diğer tür destekleriyle, bu yönetimin devamını sağladığı için 
söz konusu devlet, bu yönetimin yaptığı politika ve eylemlerden dola-
yı sorumlu olmaktadır. Sözleşmeci devletin kendi sınırları dışındaki bir 
toprak parçası üzerinde, etkili bir kontrol kullanıp kullanmadığına karar 
verebilmek için Mahkeme esasen, devlet tarafından söz konusu toprak 

51 Meltem Sarıbeyoğlu-Skalar, “Ülke Dışındaki Askeri Faaliyetlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
Genişleyen Yetki Alanı: Jaloud/Hollanda Kararı”, Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı’ya Armağan, Ankara Üniversi-
tesi Basımevi, Ankara, 2015, s. 804

52 Ibid., s. 805. Ayrıca bkz. Terzioğlu, s. 46 vd.

53 Case of Cyprus v. Turkey, Application no. 25781/94, para. 77.
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parçası üzerine yerleştirilen askerlerin sayısına bakmaktadır. Bununla 
birlikte örneğin devletin, bağımlı yerel yönetime vermiş olduğu askeri, 
ekonomik ve politik destek de, bu devletin bölgede etki ve kontrolünü 
sağlamada diğer unsurlar olarak göz önünde bulundurulmaktadır.54

 Türkiye dışındaki bir bölgede, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafın-
dan etkin denetim kurulması iddialarına ilişkin olarak, Anayasa Mahke-
mesinin önüne gelebilecek başvuru konularından birisi de, Fırat Kalkanı 
Harekâtı ile bağlantılı durumlardır. Bilindiği gibi, terör örgütleri DAEŞ 
ve PYD/YPG, Türkiye’yi hedef alan saldırılarda bulunmaktadır. Türki-
ye, bu terör saldırılarını durdurabilmek için uluslararası terörizme karşı 
meşru müdafaa hakkı çerçevesinde 24 Ağustos 2016 tarihinde başlayıp, 
29 Mart 2017 günü sona erdiği açıklanan Fırat Kalkanı Harekâtını ger-
çekleştirmiştir.

 Meşru müdafaa hakkının sınırlarından birisi orantılılık ilkesidir. 
Orantılılık ilkesi, hem kuvvet kullanma hukuku (jus ad bellum), hem de 
silahlı çatışmalar hukuku (jus in bello) açısından önem taşımaktadır.55 
BM Şartının 51. maddesinde yer almamasına rağmen, örf ve âdet huku-
kundan kaynaklanan orantılılık, saldırıyı durduracak ve etkilerini orta-
dan kaldıracak ölçüde kuvvete başvurulmasıdır.56 

54 Case of Catan and Others v. Moldova and Russia, Application nos. 43370/04, 8252/05 and 18454/06, para. 
106, 107; Case of Loizidou v. Turkey, Application no. 15318/89, para. 16, 56. Ilaşçu ve Diğerleri Davasında, 
AİHM, Transdinyester Moldova Cumhuriyetinin Rusya Federasyonunun desteğiyle kurulduğunu, Rusya 
Federasyonunun etkin yetkisi ya da en azından belirleyici etkisi altında olduğunu, Rusya Federasyonu tara-
fından verilen askeri, ekonomik, mali ve siyasi destek yoluyla varlığını sürdürdüğünü ifade etmiştir. Case of 
Ilaşcu and Others v. Moldova and Russia, Application no. 48787/99, para. 392. Ilaşçu ve Diğerleri Davasında 
verilen karar ile, Kıbrıs kararları arasında bir benzerlik bulunsa da, Mahkeme, sınır ötesi yetki kullanmasını 
tespit ederken kullandığı “belirleyici etki” ölçütü ilk kez kullanılan bir testtir. Hasan Bakırcı, “Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesine Taraf Devletlerin Ülkeleri Dışındaki Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu”, Haşim 
Kılıç’a Armağan, Ed.: Ali Rıza Çoban/Serdar Gülener/Musa Sağlam/Hüseyin Ekinci, Cilt: 2, Anayasa Mah-
kemesi Yayınları, Ankara, 2015, s. 1285. Ermenistan’ın Dağlık Karabağ üzerindeki etkin denetimi ve yetki 
alanı konusunda bkz. Case of Chiragov and Others v. Armenia, Application no. 13216/05, para. 167 vd.

55 David Kretzmer, “The Inherent Right to Self-Defence and Proportionality in Jus Ad Bellum”, EJIL, 
2013, Vol. 24, No. 1, s. 236.

56 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri 4. Kitap, 2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2006, s. 120 
(Bundan sonra “Pazarcı, 4. Kitap”).
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 Kuvvet kullanma hukuku bakımından Harekâtın meşruiyeti ile ilgili 
olarak tartışma konusu olabilecek hususlardan birisi de, Harekât sona 
ermesine rağmen TSK’nın Suriye topraklarında kalmaya devam etme-
sidir. Zira Harekâtın sona ermesine rağmen, TSK’nın Suriye toprakla-
rında bulunması, orantılılık ilkesinin ihlâli olarak değerlendirilip, meşru 
müdafaa hakkının sınırlarının aşıldığı ileri sürülebilir. Ancak unutulma-
malıdır ki, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, saldırının etkilerini ortadan 
kaldıracak ölçüde bir kuvvet kullanımı, meşru müdafaa hakkı kapsa-
mında değerlendirilecektir. Dolayısıyla DAEŞ unsurlarının, TSK’nın 
temizlediği bölgelere tekrar yerleşmesinin mümkün olmadığının kesin-
leşmesine kadar, TSK’nın bu bölgelerde kalması, orantılılık ilkesine ay-
kırı sayılmayacaktır. Zira bölgede bir otorite boşluğu vardır ve bu boşluk 
devam ettiği sürece TSK burada bulunabilir. Meşru müdafaa hakkı, bu 
bakımdan sınırları çerçevesinde kullanılmıştır. Harekât sona erse de, 
saldırının etkileri tamamen bertaraf edilmiş değildir. DAEŞ, bölgede fa-
aliyetlerine devam etmektedir. Bu yüzden Türkiye’nin meşru müdafaa 
hakkı devam etmektedir.57

 Meşru müdafaa hakkı, tehdidin devlet dışı aktörlerden kaynaklan-
ması durumunda hedef devletin ülkesi üzerindeki egemenlik hakların-
dan mahrum bırakılmasına imkân vermez.58 Bununla birlikte, otorite 
boşluğunun bulunduğu ve bu boşluğun hedef devlet tarafından doldu-

57 Nitekim TBMM daha önceki sınır ötesi operasyonlar için daha önce aldığı kararların gerekçesini bu 
doğrultuda genişletmiştir. TBMM’nin 23 Eylül 2017 tarihli ve 1162 sayılı “Türkiye’nin Milli Güvenliği-
ne Yönelik Ayrılıkçı Hareketler, Terör Tehdidi ve Her Türlü Güvenlik Riskine Karşı Uluslararası Hukuk 
Çerçevesinde Gerekli Her Türlü Tedbiri Almak, Irak ve Suriye’deki Tüm Terörist Örgütlerden Ülkemize 
Yönelebilecek Saldırıları Bertaraf Etmek ve Kitlesel Göç Gibi Diğer Muhtemel Risklere Karşı Ulusal Güven-
liğimizin İdame Ettirilmesini Sağlamak İçin Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tayin 
Olunacak Şekilde, Gerektiğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi, Yabancı Silahlı 
Kuvvetlerin Türkiye’de Bulunması ve Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre Kullanılması 
ile Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Gerekli Düzenlemelerin Yapılması İçin Anayasa’nın 
92’nci Maddesi Uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisinin 02.10.2014 Tarihli ve 1071 Sayılı Kararıyla Hü-
kümete Verilen ve Son Olarak 01.10.2016 Tarihli ve 1128 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararıyla 
30.10.2017 Tarihine Kadar Uzatılan İzin Süresinin 30.10.2017 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Uzatılmasına 
Dair Karar”ında bu durum, “PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere, Suriye’de mevcudiyetini sürdüren 
terör örgütleri ülkemize yönelik eylemlerini sürdürmektedir.” şeklinde ifade edilmiştir. Metin için bkz. R.G., 
24.09.2017 tarih ve 30190 sayı.

58 Ahmet Hamdi Topal, Uluslararası Terörizm ve Terörist Eylemlere Karşı Kuvvet Kullanımı, Beta Yayınları, 
İstanbul, 2005, s. 153.
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rulamaması durumunda, terör saldırısına maruz kalan devletin gereken 
tedbirleri alması olağan kabul edilmelidir. Suriye’de de yönetimin aczi-
yeti dolayısıyla bir otorite boşluğu mevcuttur. Türkiye’nin güvenliğini 
sağlaması açısından otorite boşluğu bulunan bölgede gereken tedbirleri 
alması, orantılılık ilkesine aykırı kabul edilemez.

 Bu konuyla bağlantılı olarak, Türkiye’nin, Harekâtın sona ermesi-
ne rağmen Suriye topraklarında kalmaya devam etmesinin orantılılık 
ilkesini ihlâl ettiği, meşru müdafaa hakkının sınırlarını aştığı iddiasının 
bir sonucu olarak, Türkiye’nin artık “işgalci” konumda olduğu yönün-
de tartışmalar da gündeme gelmektedir.59 İşgal rejimi, bir devlet ülkesi 
üzerinde, bu ülke devletinde hukuksal olarak ayrılmadan, yabancı askeri 
kuvvetlerin varlığı ve belirli bir süre bunların denetimi altında bulunma 
durumudur. İşgal ile istilayı da karıştırmamak gerekmektedir. İstila, bir 
devlet ülkesine yabancı askeri kuvvetlerin girmesini belirtir ve belirli bir 
süreklilik gösteren işgal rejiminden farklıdır. İşgal rejiminde işgalci dev-
let, işgal edilen ülke üzerinde doğrudan bir yönetim düzeni oluşturmak-
tadır. Bununla birlikte işgal rejiminde, denetim altına alınan devletin ül-
kesi, işgal devletinin ülkesini oluşturmamaktadır. İşgal devletinin, işgal 
edilen ülkeyi ülkesine katması uluslararası hukuka aykırıdır. 1907 tarihli 
La Haye IV. Kara Savaşı Kuralları Sözleşmesi, işgal rejimine ilişkin ku-
rallar getirmektedir (mad. 42). İşgal rejiminde gerek işgal eden devletin, 
gerekse yerel halkın çeşitli hak ve yükümlülükleri bulunmaktadır.60 Tür-

59 Örneğin bkz. Shane Reeves/David Wallace, “Has Turkey Occupied Northern Syria?”, https://www.
lawfareblog.com/has-turkey-occupied-northern-syria (E.T. 11.05.2017); Salman Rafi Sheikh, “Turkey’s 
“Illegal Invasion” of Syria: Operation “Euphrates Shield” Turns Into Operation “Occupation”, http://
www.globalresearch.ca/turkeys-illegal-invasion-of-syria-operation-euphrates-shield-turns-into-operation-
occupation/5548280 (E.T. 11.05.2017); Ryan Goodman, “Turkey’s US-Backed Operation in Syria Has 
Created an International Armed Conflict”, https://www.justsecurity.org/33643/us-backed-turkey-
operation-syria-creates-international-armed-conflict/ (E.T. 11.05.2017).

60 Pazarcı, 4. Kitap, s. 180 vd. İşgal rejimi hakkında ayrıca bkz. Ayşe Nur Tütüncü, İnsancıl Hukuka 
Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 2006, s.135 vd.; Françoise Bouchet-Saulnier, “İşgal Altındaki Yer” Madde-
si, İnsancıl Hukuk Sözlüğü, Çev.: Selahattin Bağdatlı, İletişim Yayınları, 2002, s. 173 vd. Irak’ın Koalisyon 
Güçleri tarafından işgali konusunda bkz. Ayşe Nur Tütüncü, “Özgürlük Harekâtı Sonrasında Irak’ın Düzeni 
ve Koalisyon Güçlerinin Eylemlerini Yöneten Milletlerarası Hukuk”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası 
Özel Hukuk Bülteni, Yıl: 24, Sayı: 1-2, 2004, s. 727 vd. İşgal rejimini ilgilendiren ve Irak ile ilgili belli baş-
lı AİHM kararları için bkz. Saddam Hussein against Albania, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, 
Estonia, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, the Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slo-
vakia, Slovenia, Turkey, Ukraine and the United Kingdom, (Admissibility), Application no. 23276/04; Case 
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kiye, denetim altına aldığı bölgelerde sivil halk üzerinde herhangi bir 
yönetim rejimi oluşturmamıştır. Türkiye’nin bölgede bulunması, askeri 
amaçlarla sınırlıdır ve işgal rejimini oluşturacak boyutta değildir.

 Türk yetkililerin açıklamalarına bakıldığında da bu sonuca varılmak-
tadır. Dönemin Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, “El Bab’ın da gü-
venliğini yine kendi jandarma ve polisleriyle sağlamak ve inşa ettiğimiz 
üs vasıtasıyla da bölgenin, El Bab’ın genel güvenliğini sağlamak duru-
mundayız…” ifadeleriyle bu durumu dile getirmiştir. Kaynak’ın açık-
lamasına göre, bu yapılanma, kolluk gücü, jandarma-polis niteliğinde 
olacak ve Fırat Kalkanı Harekâtının kapsadığı tüm bölgede görev üstle-
necektir. Kolluk gücünün denetimi ise, kurulan yerel meclisler aracılı-
ğıyla sağlanacaktır. Kaynak, ayrıca, yerel halkın mülki amiri gibi davran-
madıklarını, her birinde yerel meclislerin olduğunu, bu yerel meclislerin 
işleri koordine ettiğini, oradaki karmaşık bölgeyi yeniden inşa etmek 
için ne gerekiyorsa yapıldığını Özgür Surriye Ordusunun bu kapsamda 
ordu görevini üstleneceğini, terörle savaşacağını, jandarmanın ise onun 
altında huzuru sağlayan bir kolluk gücü olacağını ve benzer uygulama-
nın İdlib bölgesini de kapsayacağını da ifade etmiştir.61

 Açıklamadan da anlaşıldığı üzere, Harekât sona erdikten sonra, 
TSK, bölgede genel güvenliği, dolayısıyla Türkiye’nin güvenliğini sağ-
lamak amacıyla bulunmaktadır. Bölgenin karar alma mekanizması, yerel 
meclisler aracılığıyla, kolluk gücü ise, yerel halktan oluşturulan jandar-
ma ve polis gücüyle sağlanacaktır. Türkiye’nin Harekât bölgesini yönet-
me gibi bir amacı ve uygulaması yoktur. Yukarıda da ifade edildiği gibi, 
TSK, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede bulunmakta-
dır. Türkiye’nin bölgedeki askeri varlığı işgalci olduğu anlamına gelme-
diği için, Türkiye’nin işgal rejimi uygulaması söz konusu değildir. 

of Al-Saadoon ve Mufdhi v. The United Kingdom, Application no. 61498/08; Case of Al-Skeini and Others v. 
The United Kingdom, Application no. 55721/07; Case of Al-Jedda v. The United Kingdom, Application no. 
27021/08; Case of Hassan v. The United Kingdom, Application no. 29750/09; Case of Jaloud v. The Nether-
lands, Application no. 47708/08.

61 Muharrem Sarıkaya, “Suriye’de Yeni Ordu Kuruluyor”, Habertürk, 30 Haziran 2017.
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 Orantılılık ilkesi, silahlı çatışmalar hukuku (jus in bello) açısından da 
önem taşımaktadır. Orantılılık ilkesi, savaşçı statüsünde olmayanların 
zarar görmemesi veya özel mülkün aşırı ölçüde tahrip edilmemesiyle 
de ilgilidir. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerçekleştirilen eylemin 
haklı bir savaş uygulaması olması, silahlı çatışmalar sırasında uyulacak 
kurallara uygun olduğu anlamına gelmemektedir. Meşru müdafaa hak-
kını kullanan devlet, uluslararası hukukun kabul etmediği yöntemlere 
başvurmaktan kaçınmakla yükümlüdür.62 Orantılılık ilkesinin getirdiği 
sınırlamalardan birisi de, kullanılacak araçların da meşru savunmayı ge-
rektiren ihlâlle orantılı ve onun gerektirdiği araçlar olması gereğidir. Bu 
bağlamda, gereksiz sivil kaybına yol açılmaması gerekir.63 Bu sınırlama, 
özellikle silahlı çatışmalar hukuku bağlamında karşımıza çıkmaktadır.64 
Cenevre Sözleşmelerine Ek I ve Ek II nolu Protokoller, sivillerin korun-
ması konusunda ve orantılılık ilkesi konusunda hükümler içermektedir. 
Fırat Kalkanı Harekâtında orantılılık koşuluna uyulmuştur. Herşeyden 
önce Harekât sırasında kuvvet kullanımı makul ölçülerde kalmıştır. En 
başta sivillere zarar verilmemesi için azamî özen gösterilmiştir. Bu konu-
daki gereken tedbirler alınmıştır.65

 Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullanırken orantılık ilkesine 
riayet etmesine rağmen, Harekât ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi 
önüne bireysel başvuru gelirse, meselenin Mahkemenin yetki alanına 
girip girmediği hususunu değerlendirmek gerekmektedir. Öncelikle 

62 Topal, s. 156.

63 Funda Keskin, Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanma: Savaş, Karışma ve Birleşmiş Milletler, Mülkiyeliler 
Birliği Vakfı Yayınları, Ankara, 1998, s. 51.

64 Silahlı çatışmalar sırasında orantılılık ilkesi için bkz. Melike Batur Yamaner, Silahlı Çatışmalarda Sivillerin 
Korunması, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2007, s. 81.

65 28 Eylül 2016 tarihli MGK Basın Bildirisinde, “Bu Harekât, kısa sürede çok ciddi bir darbe vurulan 
DEAŞ’la mücadelenin, başka terör örgütlerine alan açmadan ve sivillere zarar vermeden etkin şekilde yü-
rütülebileceğinin bir örneği olarak değerlendirilmiştir.” denilerek bu hususa dikkat çekilmiştir (para. 5) 
http://www.mgk.gov.tr/index.php/28-eyluel-2016-tarihli-toplant (E.T. 28.05.2017). Ayrıca Başbakanlık 
Koordinasyon Merkezinden “Fırat Kalkanı Operasyonu” hakkında yapılan basın açıklamasında, “Fırat Kal-
kanı Harekâtı sırasında sivillerin vurulduğuna veya hedef alındığına ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamak-
tadır. Suriye’de icra edilen Harekât kapsamında bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için Türk 
Silahlı Kuvvetleri her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.” ifadesi yer al-
mıştır. https://www.basbakanlik.gov.tr/Forms/_Article/pg_Article.aspx?Id=2a0e4e31-1a6d-4d65-9074-
cc8b7097d0f6 (E.T. 11.05.2017).

Bireysel Başvuruda Anayasa Mahkemesinin Yetki Alanı 
(Yer Bakımından Yetkisi)

Doç. Dr. Süleyman Sırrı TERZİOĞLU



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •160

yukarıda da ifade edildiği gibi, Türkiye’nin bölgede bulunma gerekçesi, 
ulusal güvenliğinin sağlanmasıdır. Türk makamlarının bölgede “yerel 
halkın mülki amiri gibi davranmadıklarını, her birinde yerel meclislerin 
olduğunu, bu yerel meclislerin işleri koordine ettiği” konusundaki açık-
lamalarından da anlaşılabileceği üzere, Türkiye, bölgede işgalci konum-
da değildir. Dolayısıyla Türkiye’nin bölge üzerinde genel bir etkin de-
netim kurma gibi amacı bulunmamaktadır. TSK’nın Türkiye’nin meşru 
hakları çerçevesinde bölgede bulunması, bölge üzerinde etkin denetim 
uyguladığı anlamına gelmemelidir. Bu yüzden bölgede gerçekleşen hak 
ihlâllerinin, yerel yönetimin sorumluluğu göz önünde bulundurulmak-
sızın, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilmesi mümkün 
olmamalıdır. Türkiye’nin egemenlik yetkisini kullanmadığı ya da etkili 
şekilde denetlemediği bölgelerde meydana gelen ve Türkiye Cumhuri-
yeti Devletine atfedilemeyecek hak ihlâllerinden dolayı Anayasa Mah-
kemesinin yetkili olması da söz olmayacaktır.

 KKTC’ye ilişkin hususlarda da dile getirdiğimiz gibi, bir hak ihlâlinin 
tespit edilmesi durumunda, Türkiye’nin sorumluluğu TSK’nın bölgede 
bulunmasından kaynaklanan ülke dışındaki bir bölgede etkin denetim 
kurmaktan kaynaklanan genel sorumluluk değil, olsa olsa somut olaya 
ilişkin hak ihlâlinden kaynaklanan sorumluluk olmalıdır. Konuya ilişkin 
her somut olayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir. Bununla birlik-
te Kıbrıs meselesinde görüldüğü gibi, bir bölgede askeri varlık bulundu-
rulmasını, AİHM, bölge üzerinde etkin kurma olarak değerlendirmekte 
ve buna ilişkin başvuruları, kendi yetki alanında kabul etmektedir. Kor-
karız ki, AİHM önüne Harekâta ilişkin bir başvuru gelirse, Mahkemenin 
benzer yönde karar verme olasılığı yüksektir.

 iii) Kişisel Yetki

 Devletin ülke dışına uzanan diğer bir yetkisi ise, kişilere bağlı yet-
kidir ve devletin kişisel yetkisini oluşturur. Bir devletin ülkesi dışında 
kullanacağı yetkiler, bu devletin ülke dışında fiilen egemen olmasını ge-
rektirmemektedir. Devlet, uyrukluk bağına bağlı olarak kişiler, gemiler 
ve hava araçları üzerinde de ülke dışında çeşitli yetkilere sahiptir.66 
66 Pazarcı, 2. Kitap, s. 59 vd.
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 Açık denize ilişkin temel ilkelerden birisi de bayrak yasasıdır. Bay-
rak yasasına göre, açık denizde seyreden bir gemi üzerinde, kural ola-
rak, sadece uyruğunda bulunduğu devletin münhasır egemen yetkile-
ri geçerlidir (1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi mad. 5, 1982 BM 
Deniz Hukuku Sözleşmesi mad. 91). Bir devletin uyruğunda bulunan 
açık denizdeki gemiler üzerinde ortaya çıkacak her türlü olayın bayrak 
devletinin ülkesinde olmuş gibi ve bayrak devletinin kanunlarına göre 
değerlendirilmesi gerekir. Açık denizde seyreden bir gemi üzerinde 
ceza, idare ve hukuk davalarına konu olacak eylem ya da işlemler bayrak 
devletinin yetkisi altındadır.67 Benzer şekilde uluslararası hava sahasında 
da serbestlik rejimi geçerlidir ve hava araçları uluslararası hava sahasın-
da, kural olarak, uyruğunda bulundukları devletin yetkisi altındadır.68 
Görüldüğü uluslararası hukuk, açık denizde ve bunun üzerindeki hava 
sahasında, bayrak devletlerine çeşitli egemenlik yetkileri tanımaktadır. 

 AİHM de, bir devletin yetkisinin ülke dışı uygulamasının, söz konu-
su devlete tescil edilmiş ya da bu devletin bayrağını taşıyan bir uçak ya 
da gemideki olayları kapsadığını, bu durumun uluslararası örf ve âdet 
hukuku ve andlaşma hükümleri ile de açıkça tanındığını belirtmekte-
dir.69 Konuya ilişkin somut bir olay, Hirsi Jamaa ve Diğerleri Davasında 
AİHM’in önüne gelmiştir. Söz konusu Dava, Libya’dan gelirken İtalyan 
Kıyı Güvenliği deniz araçları tarafından denizde durdurulup yakalanan 
ve İtalyan silahlı kuvvetlerine ait gemilere bindirilerek Libya’ya geri gön-
derilen Somali ve Eritre vatandaşı göçmenlere ilişkindir. Mahkemeye 
göre, deniz hukukunun ilgili hükümleri uyarınca, açık denizlerde gezen 
bir gemi, bayrağını taşıdığı devletin münhasır yetkisi altındadır. Bu ulus-
lararası hukuk prensibi, tescilli hava araçları bakımından da geçerlidir. 
Olaylar mürettebatı tamamen ulusal askerlerden oluşan İtalyan silahlı 
kuvvetlerine ait gemilerde meydana gelmiştir. Başvurucular, gemiye 
binmelerinden Libya makamlarına teslim edilmelerine kadar sürekli ve 
münhasır bir şekilde, de jure ve de facto, İtalyan makamlarının kontro-
67 Geniş bilgi için bkz. Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 3. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, 2008, s. 
346 vd.; Selami Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku, Arıkan, İstanbul, 2006, s. 254 vd.

68 Pazarcı, 2. Kitap, s. 417.

69 Banković ve Diğerleri Davası, para. 73; Medvedyev ve Diğerleri Davası, para. 65.
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lündeydiler. Bu nedenle olaylar, İtalya’nın yargı yetkisi kapsamına gir-
mektedir.70

 Devletin egemenlik yetkilerini ülke dışında kullanmalarının bir di-
ğer örneği de diplomasi temsilcilerinin ve konsoloslukların özellikle 
kendi vatandaşlarına ilişkin yaptıkları işlemlerdir. Konsolosluklarda ve 
diplomatik temsilciliklerde, evsahibi devletin hukuk düzenine rağmen 
gönderen devlet adına çeşitli işlemler yapılmaktadır. Bu durum, dev-
letin kişisel yetkisi kapsamında kabul edilebilir. Örneğin 1963 tarihli 
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi, konsoloslara, kabul 
eden devlette, gönderen devlet adına idarî işlemler yapma konusunda 
çeşitli yetkiler tanınmıştır (mad. 5). 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun da, başkonsolosluk niteliğindeki 
konsolosluk temsilciliklerinin görevlerini [(mad. 9 (5)]71 ve büyükelçi-
likler bünyesindeki konsolosluk şubelerinin görevlerini [(mad. 9 (6)]72 
düzenlemektedir.

 Devletin kişisel yetkisine dayanarak işlem yapılan (ya da yapılması 
ihmal edilen) benzer durumlardaki hak ihlâllerinin Türkiye Cumhuri-
yeti Devletinin sorumluluğunu doğuracağı ve bu eylemlerin Anayasa 
Mahkemesinin yetki alanında olacağı açıktır. Komisyon da, bazı açılar-
dan bir Sözleşmeci devletin vatandaşlarının, yurt dışında mukim olsalar 
da, söz konusu devletin yetki alanında olduğunu, özellikle ülkelerinin 
diplomasi ve konsolosluk temsilcilerinin, belirli görevlere ilişkin faali-

70 Case of Hirsi Jamaa and Others v. Italy, Application no. 27765/09, para. 77, 81, 82.

71 (5) Başkonsolosluk niteliğindeki konsolosluk temsilciliklerinin görevleri şunlardır:
a) Görev çevreleri dâhilinde, Türkiye Cumhuriyetinin menfaatlerini korumak ve geliştirmek, Türkiye Cumhuri-
yeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzelkişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürütmek ve konsolosluk 
himayesi sağlamak.
b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek.
c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek.

72 (6) Büyükelçilikler bünyesindeki konsolosluk şubelerinin görevleri şunlardır:
a) Büyükelçiliğin bulunduğu ve akredite edildiği ülke genelinde ya da bu ülkedeki belli bir görev çevresi dâhilinde, 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve uyrukluğunu taşıyan tüzelkişilere yönelik konsolosluk işlemlerini yürüt-
mek ve konsolosluk himayesi sağlamak.
b) Yabancılara yönelik vize işlemlerini yürütmek ve vize ita etmek.
c) 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinde sayılan diğer görevleri ifa etmek.
ç) Büyükelçilik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
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yetleri sırasında, belirli durumlarda Sözleşme açısından devletlerinin 
sorumluluğuna yol açabileceklerini ifade etmiştir.73

 AİHM, bir devletin yetkisinin ülke dışı uygulamasının, söz konusu 
devletin diplomasi ya da konsolosluk görevlilerinin ülke dışındaki faali-
yetlerini de kapsadığını, bu durumun uluslararası örf ve âdet hukuku ve 
andlaşma hükümleri ile de açıkça tanındığını belirtmektedir. Mahkeme, 
devletlerin, diplomatik ve konsolosluk temsilcilerinin Sözleşmeye aykırı 
hak ihlâline yol açan eylemlerinden sorumlu olduklarını kabul etmekte-
dir.74 Konsolosluk işlemlerine ilişkin somut bir olay, X ve Birleşik Krallık 
Davasında Komisyonun önüne gelmiştir. Söz konusu başvuru, İngiliz 
vatandaşı olan başvuranın, Ürdün’de bulunan İngiliz konsolosluk gö-
revlilerinin çocuğun velayetinin Ürdün’de yaşayan kocasından almasına 
yardımcı olmamalarına ilişkindir. Komisyon, bir devletin görevlilerinin, 
diplomasi ya da konsolosluk görevlileri de dâhil, üzerlerinde yetki kulla-
nabildikleri ölçüde kişi ya da mülkleri, söz konusu devletin yetki alanına 
dâhil ettiklerini ifade etmiştir. Bu görevlilerin eylem ya da ihmallerinden 
dolayı devletin sorumluluğu doğacaktır.75

 iv) Ülke Dışında Bir Bölgede Etkin Denetim Kurulmaksızın Bi-
reyler Üzerinde Yetki Kullanılması Durumunda Anayasa Mahke-
mesinin Yetkisi

 Çoğu zaman bir bölge üzerinde etkin denetim kurulması durumun-
da, kişiler üzerinde de etkin denetim kurulması söz konusudur. Bununla 
birlikte bireyler üzerinde yetki kullanılması, her zaman bir bölge üze-
rinde etkin denetim kurulmasını zorunlu kılmaz. Devletin kişiler üze-
rinde yetki kullanması için belli bir coğrafyayı kontrol altında tutması 
şartı aramaksızın, devlet adına hareket eden herkesin, muhataplarını o 
devletin yetki alanı içine almalarının sonucu olarak, bir ülkeyi işgal et-
mese bile bir devletin askerlerinin o ülkede yaptıkları faaliyetlerinden 

73 X. v. the Federal Republic of Germany, Application no. 1611/62 (Bundan sonra “X ve Almanya Davası”).

74 Banković ve Diğerleri Davası, para. 73.

75 X. v. the United Kingdom, Application no. 7547/76, para. 1 (Bundan sonra “X ve Birleşik Krallık Davası”).
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dolayı sorumlu olmaları “kişisel yetki” hipotezi olarak tanımlanmıştır.76 
Devletin ülke dışında bir bölgede etkin denetim kurmaksızın bireyler 
üzerinde yetki kullanması, aslında devletin kişisel yetkisi çerçevesinde 
değerlendirilebilir.

 Türkiye dışındaki bir bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti tara-
fından etkin denetim kurulmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
atfedilebilecek bir hak ihlâlinin gerçekleşmesi durumunda, yapılacak 
başvurunun Anayasa Mahkemesinin yetki alanında kabul edilmesi 
mümkün olabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi dışında, ki-
şiler üzerinde Türk kamu gücüne atfedilebilecek hak ihlâlleri, yabancı 
bir devlette ya da uluslararası bir alanda, sivil veya askeri devlet görev-
lileri tarafından gerçekleştirilebilir. Örneğin sınır ötesi operasyonlarda 
Türk askeri unsurlarının gerçekleştirdiği hak ihlâlleri, Türk diplomasi 
temsilcilikleri veya konsolosluklarının, Türk vatandaşı olmayanlara yö-
nelik hak ihlâlleri,77 bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu tür hak ihlâlleri, 
bireysel başvuru konusu olabilecektir.

 TSK’nın gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonlar, Issa ve Diğerleri ve 
Türkiye Davasında AİHM tarafından da değerlendirilmiştir. Dava, TSK 
tarafından Irak’ta yapılan sınır ötesi operasyon sırasında, Irak vatandaşı 
altı kişinin ölmesine ilişkindir. Mahkeme, ölümlerin Türk birliklerinin 
eylemlerinden kaynaklandığı konusunda yeterli delil bulunmadığı için, 
başvuruyu Türkiye’nin yetki alanında bulmamıştır. Bununla birlikte 
Mahkemeye göre, bir devlet, hukuka uygun olsun veya olmasın, gö-
revlilerinin başka bir devletin ülkesinde operasyon yapması dolayısıyla 
yetki ve denetimi altına giren kişilerin Sözleşmedeki hak ve özgürlük-
lerin ihlâlinden sorumlu tutulabilir. Bu gibi durumlardaki sorumluluk, 
Sözleşmenin 1. maddesinin bir Sözleşmeci devletin kendi ülkesinde 
gerçekleştiremeyeceği ihlâlleri, başka bir devletin ülkesinde gerçekleş

76 Altıparmak, s. 52.

77 Devletin vatandaşlarına yönelik hak ihlâllerinin doğrudan kişisel yetkisi içerisinde olduğunu değerlen-
diriyoruz.
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tirmesine izin verecek şekilde yorumlanamayacağı gerçeğinden kaynak-
lanmaktadır.78

 Bir diğer Dava, PKK terör örgütü lideri Öcalan’ın, Kenya’da Ken-
yalı görevliler tarafından, içinde Türk görevlilerin beklemekte olduğu 
Nairobi Havaalanındaki bir uçağa götürülmesi ve uçağa binmesinin 
ardından yakalanmasına ilişkindir. Mahkeme, başvuranın Kenyalı yet-
kililer tarafından Türk yetkililere doğrudan teslim edilmesinden son-
ra, Türkiye’nin yetkisini kendi ülkesi dışında kullanmasına rağmen, 
Türkiye’nin etkin yetkisi altında, bu yüzden yetki alanında bulundu-
ğuna hükmetmiştir.79 Benzer bir olay, İnsan Hakları Komitesi tarafın-
dan da değerlendirilmiştir. López Burgos ve Uruguay Başvurusunda, 
López Burgos, Uruguaylı ajanlar tarafından Arjantin topraklarında ka-
çırılmış ve daha sonra yasa dışı yollarla Uruguay’a götürülmüştür. Ko-
mite, olayı yetki alanında kabul etmiştir.80 Komiteye göre, Medeni ve 
Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek İhtiyari Protokoldeki 
“kendi egemenlik yetkisine tabi bulunan bireylerin (individuals subject 
to its jurisdiction)”81 ifadesi, ihlâlin meydana geldiği yere değil, nerede 
meydana gelmiş olursa olsun hak ihlâline ilişkin olarak birey ile devlet 
arasındaki ilişkiye atıf yapmaktadır.82 Devletin Sözleşmenin 2. madde-
sindeki sorumluluğu, kendi ülkesinde gerçekleştirmesinin yasak olduğu 
ihlâlleri, başka devletin ülkesinde gerçekleştirmesine izin verir şekilde 
yorumlamak mantık dışı olacaktır.83 Bu tür vakalar özellikle uluslararası 
suçlar bakımından gündeme gelebilir. Türkiye sınırları dışında bir ope-
rasyonla bir kişinin yakalaması durumunda, devletin anayasal sorum-
78 Case of Issa and Others v. Turkey, Application no. 31821/96, para. 71. Ayrıca bkz. Mansur Pad and Ot-
hers against Turkey (Admissibility), Application no. 60167/00, para. 53.

79 Case of Öcalan v. Turkey, Application no. 46221/99, para. 91. Ayrıca bkz. Illich Sanchez Ramirez v. France, 
Application no. 28780/95.

80 Sergio Rubén Lopez Burgos v. Uruguay, Communication No. R.12/52, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/36/40) 
at 176 (1981), para. 12.1 (Bundan sonra “López Burgos ve Uruguay Başvurusu”). Benzer bir başvuru için 
bkz. Lilian Celiberti de Casariego v. Uruguay, Communication No. 56/1979, U.N. Doc. CCPR/C/OP/1 at 92 
(1984).

81 Protokolün Resmi Gazetede yayımlanan Türkçe çevirisi için bkz. R.G., 05.08.2006 tarih ve 26250 sayı.

82  López Burgos ve Uruguay Başvurusu, para. 12.2.

83 Para. 12.3.
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luluğunun bu kişinin Türkiye sınırlarına girmesiyle değil, sınır dışında 
da olsa, otorite ve denetimine dâhil olduğu andan itibaren başladığını 
kabul etmek gerekecektir.84 

 Eylemin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin denetiminde olma-
yan bir bölgede gerçekleştirilmesi durumunda da AİHM, bazı olayları 
Türkiye’nin yetki alanında kabul etmiştir. Andreou ve Türkiye Davası-
na konu olan olayda, Kıbrıs’ta Derinya yakınlarında BM tampon böl-
gesinde meydana gelen gerginlikler sırasında, başvurucu, BM tampon 
bölgesinin dışında, Rum Milli Muhafız kontrol noktasına yakın bir alan-
da beklediği sırada, TSK tarafından vurularak yaralandığı konusunda 
şikâyetçi olmuştur. AİHM’e göre, başvurucu Türkiye’nin denetimi al-
tında olmayan bir bölgede yaralanmış olsa da, söz konusu yaralamaya 
doğrudan sebep olan ve yakın mesafeden açılan ateş nedeniyle, başvu-
rucu, Türkiye’nin yargı alanında kabul edilmiştir.85 Isaak ve Diğerleri ve 
Türkiye Davası ise, AİHM, Kıbrıs’taki ara bölgede Rum ve Türk gös-
tericiler arasında yaşanan olaylar sırasında, Türk askerlerinin, KKTC 
vatandaşı göstericilerin ve polisin ara bölgeye girmelerine izin verdiği, 
Anastasios Isaak’ın Türk göstericiler tarafından dövülerek öldürüldüğü, 
Türk güvenlik güçlerinin, mağdura yönelik saldırıyı engellemek için bir 
şey yapmadığı tespitinde bulunmuştur. Mahkemeye göre, eylemler BM 
kontrolündeki tarafsız ara bölgede meydana gelmiş olsa da, mağdur, 
olay anında Türk görevlilerinin yetkisi ve denetimi altında olduğu için 
eylemlerin Türkiye’nin yetki alanında gerçekleşmiştir.86

 Sivil görevlilerden diplomasi temsilcilerinin işlemlerine ilişkin so-
mut bir olay ise, M ve Danimarka Davasında Komisyonun önüne gel-
miştir. Söz konusu başvuru, Demokratik Almanya Cumhuriyetinden 
Federal Almanya Cumhuriyetine geçmek isteyen Doğu Alman vatan-
daşı olan başvurucunun, Doğu Berlin’de Danimarka Elçiliğine girmesi 
ve Doğu Alman polisinin, Danimarka Elçiliğinin talebi üzerine başvuru-

84 Şirin, s. 271.

85 Case of Andreou v. Turkey, Application no. 45653/99, para. 25.

86 Isaak and Others against Turkey (Admissibility), Application no. 44587/98.
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cuyu Elçiliğe girerek yakalamasına ilişkindir. Komisyon, kararında X ve 
Birleşik Krallık Davasındaki87 hükmü tekrarlayarak, bir devletin görev-
lilerinin, diplomasi ya da konsolosluk görevlileri de dâhil, üzerlerinde 
yetki kullanabildikleri ölçüde kişi ya da mülkleri, söz konusu devletin 
yetki alanına dâhil ettiklerini ifade etmiştir. Bu görevlilerin eylem ya da 
ihmallerinden dolayı devletin sorumluluğu doğacaktır.88

 Devletin ülke dışı yetkisi konusu, AİHM tarafından Soering ve Birle-
şik Krallık Davasında da ele alınmıştır. Davada, cinayet suçlaması dola-
yısıyla yargılanmak üzere ABD’ye iade edilmesi beklenen ve İngiltere’de 
cezaevinde tutulan bir Alman vatandaşı başvurucu, iade edilmesi duru-
munda idam edilme riski bulunduğu konusunda şikâyetçi olmuştur. 
AİHM, Sözleşmeci bir devletin bir kişiyi iade etmeye ilişkin kararının, 
bu kişinin iade edildiğinde işkence ya da kötü muamele görmesi riski 
olduğunda, Sözleşme uyarınca ilgili devletin sorumluluğunun doğması-
na neden olabileceğine, Sözleşmeci devletleri iadenin kendi egemenlik 
alanları dışında karşılaşılan tüm ve önceden görülebilir sonuçları konu-
sunda sorumluluktan kurtarmayacağına hükmetmiştir.89 İnsan Hakları 
Komitesi de, Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme 
ve İhtiyari Ek Protokolün uygulanmasında yetki alanına ilişkin olarak 
benzer yönde kararlar vermiştir. Komiteye göre, taraf devlet, yetki ala-
nına tabi bir kişiyi, Sözleşmede tanınan hakların başka bir devletin yetki 
alanında ihlâl edilmesi konusunda gerçek bir riskin oluşmasına sebep 
olacak şartlar altında başka bir ülkeye iade ya da sınır dışı ederse, söz 
konusu devlet Sözleşmeyi ihlâl etmiş olabilecektir.90

87 M. v. Denmark, Application no. 17392/90, para. 1; X ve Birleşik Krallık Davası, para. 1. Ayrıca bkz. X ve 
Almanya Davası; Cyprus v. Turkey, Application nos. 6780/74, 6950/75.

88 X ve Birleşik Krallık Davasından farklı olarak, başvuran, davalı devlet Danimarka’nın vatandaşı değildir. X 
ve Birleşik Krallık Davasında başvuran, davalı devlet Birleşik Krallık’ın vatandaşıdır. Bu yüzden X ve Birleşik 
Krallık Davasını daha önce kişisel yetki konusu içinde değerlendirdik.

89 Soering ve Birleşik Krallık Davası, para. 86 vd.

90 Kindler v. Canada, Communication No. 470/1991, U.N. Doc. CCPR/C/48/D/470/1991 (1993), özel-
likle bkz. para. 6.2. Komite, Almanya’daki Uruguay konsolosluğu tarafından bir pasaporta el konulmasına 
ilişkin başvuruda da aynı yönde karar vermiştir. Mabel Pereira Montero v. Uruguay, Communication No. 
106/1981, U.N. Doc. Supp. No. 40 (A/38/40) at 186 (1983).

Bireysel Başvuruda Anayasa Mahkemesinin Yetki Alanı 
(Yer Bakımından Yetkisi)



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •168

 Daha önce de ifade edildiği gibi, bireysel başvuru yoluna gidebil-
mek için hak ihlâlinin Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilebilmesi 
gerekmektedir. Bu bağlamda ortaya çıkabilecek meselelerden birisi de, 
TSK’nın çok uluslu bir güç çerçevesindeki faaliyetlerdir. Bu faaliyetler 
sırasında bir hak ihlâli gerçekleşmişse, sorumluluğun kime yöneltileceği-
nin belirlenmesi gerekmektedir. Bu konu Behrami ve Behrami ve Fransa 
Davasında ele alınmıştır. Başvuruya konu olan olay, BM Güvenlik Kon-
seyinin Kararı91 ile oluşturulan uluslararası güvenlik gücünün (Kosovo 
Force-KFOR) Fransa’nın komutasındaki bir unsuru olan askeri birliğin 
sorumluluğundaki Kosova’nın Mitravica bölgesinde vuku bulmuştur. 
Söz konusu bölgede NATO’nun 1999 yılındaki bombardımanında dü-
şen ancak infilak etmeyen bombanın patlaması sonucu, oyun oynayan 
çocuklardan birisi ölmüş, diğeri ise yaralanmıştır. Başvurucular, ölüm 
ve yaralanmanın Fransız KFOR birliklerinin, infilak etmemiş bombayı 
işaretlemeyi veya etkisiz hale getirmeyi ihmal etmelerinden kaynaklan-
dığını ileri sürmüştür. AİHM, BM Güvenlik Konseyi Kararı göz önüne 
alındığında, Kosova’daki mayın çıkarma denetiminin Birleşmiş Millet-
ler Kosova Geçici Yönetim Misyonunun (The United Nations Interim 
Administration Mission in Kosovo-UNMIK) yönetimi altında olduğu-
na, BM’nin üyelerinden ayrı bir kişiliğinin bulunduğuna ve Sözleşmeye 
taraf olmadığına, dolayısıyla konunun Fransa’nın yetki alanında olmadı-
ğına hükmetmiştir.92 Bu karar göz önüne alındığında, TSK, NATO, BM 
gibi uluslararası bir gücün parçası olarak ve uluslararası güç komutasın-
da askeri operasyonlara katılmışsa, bu işlemlerin Türk kamu otoriteleri 
tarafından yapıldığı kabul edilemeyecek ve bu işlemlerin denetlenmesi 
Anayasa Mahkemesinin yetki alanının dışında kalacaktır.93 Behrami ve 
Behrami ve Fransa Davasında, şikâyet edilen devletler, BM Şartının VII. 
Bölümü çerçevesinde hareket ettiklerini ileri sürmüşlerdir. Dolayısıyla 
BM Şartının VII. Bölümü çerçevesinde BM’nin yardımcı organı olarak 
91 S/RES/1244 (1999).

92 Agim Behrami and Bekir Behrami against France, (Admissibility), Application no. 71412/01 and Ruzhdi 
Saramati against France, Germany and Norway, (Admissibility), Application no. 78166/01, para. 121 vd.

93 Çoban, s. 196. Etkin denetim konusunda UAD kararları için bkz. Military and Paramilitary Activities in 
and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Merits, ICJ Reports 1986, para. 109; Applica-
tion of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. 
Serbia and Montenegro), Judgment, ICJ Reports 2007, para. 406.
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görev yapan barış gücü operasyonları da dâhil olmak üzere yapılan ulus-
lararası askeri operasyonların, ulusal olarak yönetilen karma misyonla-
rın ve operasyonların münferiden değerlendirilmesi gerekmektedir.94

 SONUÇ

 Anayasa ya da 6216 sayılı Kanunda bireysel başvuruya ilişkin olarak 
Anayasa Mahkemesinin yetki alanı düzenlenmemiştir. Yetki alanı, Ana-
yasa Mahkemesine bireysel başvuruda usule ilişkin kabul edilebilirlik 
koşulları arasında yer almaktadır.

 Bir devletin ülkesel yetkisi, iç egemenliği ile yakından ilgilidir. Dev-
letin egemenlik unsurunun bir sonucu olarak, bir devletin ülkesinde tek 
yetkili, kural olarak sadece bu devlettir. Devlet, egemenlik yetkisini, do-
layısıyla kamu gücünü, münhasıran ve öncelikle kendi ülkesinde kulla-
nır. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi sınırları içinde ve 
bunların üzerindeki hava sahasında gerçekleşen ve Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti kamu gücüne atfedilebilecek olan hak ihlâllerine karşı bireysel 
başvuru yoluna gidilebilecektir.

 Anayasa ve 6216 sayılı Kanun, bireysel başvuruya gidebilmeyi, hak 
ihlâlinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi kabul edilen yerlerde ger-
çekleşmiş olması şartına bağlamamıştır. Bu konuda Kanunda herhangi 
bir sınırlama getirilmemiştir. Kamu gücü tarafından gerçekleştirilebile-
cek ve bireysel başvuruya konu olacak herhangi bir hak ihlâli, dünyanın 
hatta evrenin herhangi bir yerinde gerçekleştirilebilir. Türkiye Cumhu-
riyeti Devleti ülkesi dışında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu gücü 
tarafından hak ihlâlinin gerçekleştirilmesi durumunda bireysel başvuru 
yoluna gidilmesi mümkündür.

 Uluslararası hukukta devletler, kural olarak ülkelerinde kullandıkları 
yetkilerinin bazılarını ülke dışında da kullanma hakkına sahiptirler. Bu 
yetkilerin bir kısmı, ülkesel nitelikli yetkiler olmakla birlikte, bir dev-
letin ülkesel yetkisinin belirli bir süreklilik içinde ülke dışına uzanma-
94 Füsun Arsava, “AİHK’nun Konvansiyon Alanı Dışında Uygulanması Kriterleri ve Bu Çerçevede Doğan 
Uluslararası Sorumluluk”, Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, 2011, s. 18.
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sı biçiminde ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir devletin ülkesine dâhil 
olmayan kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık deniz, Güney 
Kutup Bölgesi gibi uluslararası deniz alanlarında Türk kamu gücüne at-
fedilebilecek bir hak ihlâlinin gerçekleşmesi durumunda, Anayasa Mah-
kemesinde bireysel başvuru yoluna gidilebilecektir. Zira bu alanlarda, 
Türkiye’nin, ülkesel yetkisinin ülke dışına uzanması söz konusudur.

 Türkiye’nin yabancı bir ülkede etkin denetim kurmasına ilişkin 
hususlar, özellikle Kıbrıs meselesinde gündeme gelmektedir ve Suriye 
bağlamında Fırat Kalkanı Harekâtı veya diğer askeri harekâtlar çerçeve-
sinde de gündeme gelmesi kuvvetle muhtemeldir.

 Kanımızca TSK’nın Türkiye’nin meşru hakları çerçevesinde 
KKTC’de bulunması, KKTC üzerinde etkin denetim uyguladığı anla-
mına gelmemelidir. Bu tür bir yaklaşım, hukuksal olmaktan çok siya-
sidir. KKTC kamu gücünün tüm eylemlerinden Türkiye Cumhuriye-
ti Devleti sorumlu tutulamaz. Konuya ilişkin her somut olayı ayrı ayrı 
değerlendirmek gerekmektedir. Örneğin somut olayda, TSK’nın eyle-
mi, KKTC kamu gücü denetimi altında gerçekleşmiş ve hak ihlâli orta-
ya çıkmışsa, bu durumda eylem Türkiye Cumhuriyeti Devletine değil 
KKTC’ye atfedilecektir. KKTC kamu gücünün eylemleri, ister doğru-
dan KKTC makamları tarafından gerçekleştirilmiş olsun, isterse KKTC 
makamlarının Türk unsurları üzerindeki denetimi yoluyla gerçekleşmiş 
olsun, Anayasa Mahkemesinin yetki alanının dışındadır. Şayet TSK’nın 
eylemi, KKTC makamlarının denetiminden ayrı olarak özerk bir şekilde 
gerçekleşmişse, bu durumda eylemin Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
atfedilebilmesi olanağı doğabilecektir. Ancak dikkat çekmek gerekir ki, 
buradaki sorumluluk, TSK’nın Adada bulunmasından kaynaklanan ülke 
dışındaki bir bölgede etkin denetim kurmaktan kaynaklanan genel so-
rumluluk değil, somut olaya ilişkin hak ihlâlinden kaynaklanan sorum-
luluk olmalıdır. 

 Fırat Kalkanı Harekâtı çerçevesinde de, Türkiye’nin bölge üzerinde 
genel bir etkin denetim kurma gibi amacı bulunmamaktadır. TSK’nın 
Türkiye’nin meşru hakları çerçevesinde bölgede bulunması, bölge 
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üzerinde etkin denetim uyguladığı anlamına gelmemelidir. Bu yüzden 
bölgede gerçekleşen hak ihlâllerinin, yerel yönetimin sorumluluğu göz 
önünde bulundurulmaksızın, doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devletine 
atfedilmesi mümkün olmamalıdır. Türkiye’nin egemenlik yetkisini kul-
lanmadığı ya da etkili şekilde denetlemediği bölgelerde meydana gelen 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfedilemeyecek hak ihlâllerinden 
dolayı Anayasa Mahkemesinin yetkili olması da söz olmayacaktır. Bir 
hak ihlâlinin tespit edilmesi durumunda, Türkiye’nin sorumluluğu 
TSK’nın bölgede bulunmasından kaynaklanan ülke dışındaki bir bölge-
de etkin denetim kurmaktan kaynaklanan genel sorumluluk değil, olsa 
olsa somut olaya ilişkin hak ihlâlinden kaynaklanan sorumluluk olmalı-
dır. Konuya ilişkin her somut olayı ayrı ayrı değerlendirmek gerekmek-
tedir. 

 Devletin ülke dışına uzanan diğer bir yetkisi ise, kişilere bağlı yetki-
dir ve devletin kişisel yetkisini oluşturur. Bir devletin ülkesi dışında kul-
lanacağı yetkiler, bu devletin ülke dışında fiilen egemen olmasını gerek-
tirmemektedir. Devlet, uyrukluk bağına bağlı olarak kişiler, gemiler ve 
hava araçları üzerinde de ülke dışında çeşitli yetkilere sahiptir. Devletin 
kişisel yetkisine dayanarak işlem yapılan (ya da yapılması ihmal edilen) 
benzer durumlardaki hak ihlâllerinin Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
sorumluluğunu doğuracağı ve bu eylemlerin Anayasa Mahkemesinin 
yetki alanında olacağı açıktır. 

 Türkiye dışındaki bir bölgede Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafın-
dan etkin denetim kurulmaksızın, Türkiye Cumhuriyeti Devletine atfe-
dilebilecek bir hak ihlâlinin gerçekleşmesi durumunda, yapılacak başvu-
runun Anayasa Mahkemesinin yetki alanında kabul edilmesi mümkün 
olabilecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi dışında, kişiler üzerin-
de Türk kamu gücüne atfedilebilecek hak ihlâlleri, yabancı bir devlette 
ya da uluslararası bir alanda, sivil veya askeri devlet görevlileri tarafın-
dan gerçekleştirilebilir. Örneğin sınır ötesi operasyonlarda Türk askeri 
unsurlarının gerçekleştirdiği hak ihlâlleri, Türk diplomasi temsilcilikleri 
veya konsolosluklarının hak ihlâlleri, bu kapsamda değerlendirilebilir. 
Bu tür hak ihlâlleri, bireysel başvuru konusu olabilecektir.
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 Bireysel başvuru yoluna gidebilmek için hak ihlâlinin Türkiye Cum-
huriyeti Devletine atfedilebilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ortaya 
çıkabilecek meselelerden birisi de, TSK’nın çok uluslu bir güç çerçe-
vesindeki faaliyetlerdir. TSK, NATO, BM gibi uluslararası bir gücün 
parçası olarak ve uluslararası güç komutasında askeri operasyonlara ka-
tılmışsa, bu işlemlerin Türk kamu otoriteleri tarafından yapıldığı kabul 
edilemeyecek ve bu işlemlerin denetlenmesi Anayasa Mahkemesinin 
yetki alanının dışında kalacaktır.
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KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN 
KOŞULLARI VE KAPSAMINA 

İLİŞKİN BAZI HUKUKİ
SORUNLAR

 Özet: Kefilin sorumluluğunun temel koşulu, geçerli bir kefalet sözleş-
mesinin yapılmış olmasıdır. Bu koşul gerçekleştiğinde, kefaletin türüne göre 
aciz belgesi alınması veya asıl borçlunun gecikmesi ve borçlunun ihtar edil-
mesi koşullarının gerçekleşmesi gerekir.  

 Asıl borcun muaccel olması da önemli bir koşul olarak değerlendiril-
melidir. Bu kapsamda alacaklının, sözleşmede saklı tuttuğu vadeyi vat etme 
yetkisinin kefile başvuru açısından önemi bulunmaktadır. Alacaklı, bu yetkiyi 
kullandığında, durumu kefile de bildirmek külfeti altındadır. 

 Kefil temel olarak, asıl borç ile borçlu temerrüdünün yasal sonuçların-
dan sorumludur..

 Anahtar Sözcükler: Kefil, Kefalet, Sorumluluk, İhtar, Temerrüt.

 Abstract: The basic condition of the responsibility of the guarantor is 
that a valid bail contract has been made. When  this condition is fulfilled, it 
is neccesary that, according to the type of the bail, proof of the insolvency 
is taken or the delay of the actual debtor and the warning of the debtor are 
realized. The fact that the actual debt is also an important factor. In this con-
text, the credibility of the creditor’s right to promise that the creditor has 
reserved for the contract is important in terms of application to the guaran-
tor. When the creditor uses this authority, it is his responsibility to report the 
situation to the guarantor. The guarantor is  mainly responsible forn the legal 
consequenses of the actual debt and debtor default.

 Key Words: Guarantor,  Bail, Responsibility, Warning, Default

	  Doç. Dr. Serkan AYAN*

*  Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
serkanayan@yahoo.com
Bu çalışma, 03 / 04.06.2016 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen 
“Teminat Hukuku Konferansı”nda sunulan sözlü bildirinin düzeltilmiş yazılı metnini oluşturmaktadır.  
Bu metin, sözlü sunuma sadık kalınarak hazırlanmıştır.



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •182

 Giriş ve Kapsam
 
 Kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğu, kefalet sözleşmesine 
ilişkin tüm hukuki sorunların içine dâhil edilebileceği genişlikte bir 
başlıktır. Kefaletle ilgili her hukuki sorunun bu kapsama dâhil edilmesi 
mümkün olmakla birlikte, konunun sunumu açısından uygun değildir. 
Bu nedenle çalışmada, kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğu konu-
suyla ilgili bazı temel sorunlar üzerinde durulacaktır. 

 Konumuzun dışında tutulmakla birlikte, kefilin sorumluluğunun 
söz konusu olabilmesi için, sistematik olarak bunun ön koşullarının ön-
celikle başlıklar halinde ortaya konulması yararlı olacaktır.

 I. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KOŞULLARI

 Bir kefalet sözleşmesinde kefilin sorumluluğuna başvurulabilmesi 
için, öncelikle geçerli bir kefalet sözleşmesinin varlığı aranır. Zira kefalet 
sözleşmesi geçersizse, kefilin sorumluluğu da söz konusu olmayacaktır. 

 A. Geçerli Bir Kefalet Sözleşmesinin Bulunması 

 Geçerli bir kefalet sözleşmesinin varlığı konusunu iki alt başlıkta in-
celemek uygun olur.
 Kefalet sözleşmesinin, bir sözleşme olarak genel geçerlilik koşulları-
na uygun olması:

  Alacaklı ile kefilin, karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarının 
varlığı.

  Hukuka, ahlaka ve emredici kurallara uygunluk.

   İrade sakatlığının bulunmaması.

 Kefalet sözleşmesinin, kefalet hukukuna ilişkin genel geçerlilik ko-
şullarına uygun olması: 
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   Kefalet ehliyetinin varlığı.

  Şekle uygunluk.

   Geçerli bir asıl borcun mevcudiyeti.

 B. Kefile Başvurunun, Kefalet Sözleşmesinin Türlerine Göre 
Özel Koşulları

 Kefile başvurulabilmesi için, geçerli bir kefalet sözleşmesinin varlığı 
yeterli değildir. Kefalet sözleşmesinin türlerine ait özel başvuru koşul-
larının da gerçekleşmesi gerekir. Bu koşulların, adi ve müteselsil kefalet 
için sistematik olarak listelemesi şöyle yapılabilir: 

 Adi kefalette:

 Adi kefile başvurulabilmesi için, biri olumlu, diğeri ise olumsuz iki 
koşulun gerçekleşmesi gerekir. 

 Olumlu koşul: Asıl borçlu hakkında aciz belgesi alınmış olması veya 
bunun yasal istisnalarından birinin mevcut olması. Bu koşul gerçekleş-
meden kefile başvurulursa, kefil tartışma defini ileri sürerek, talebin red-
dini sağlayabilir.

 Olumsuz koşul: Asıl borcun, belli özellikleri bulunan bir rehinle de 
temin edilmemiş olması. Bu hükme göre kefile başvuruya engel bir re-
hin mevcutsa, öncelikle bu rehne başvurup, rehin açığı belgesi almak ve 
ondan sonra kefile başvurmak gerekir. Aksi halde kefil bu savunmayı ya-
parak kendisine yönelik başvurunun reddedilmesini sağlayabilir. 

 Müteselsil kefalette: 

 Müteselsil kefalette ise bu koşullar, biri seçimlik olumlu, diğeri ise 
olumsuz koşul olmak üzere iki başlıkta incelenebilir.  
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Seçimlik olumlu koşul: Müteselsil kefile başvurulabilmesi için, ya asıl 
borçlunun ifada gecikmesi ve ona yönelik ihtarın sonuçsuz kalması ya 
da ifada geciken borçlunun açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde bulunması 
gerekir. Kanunda yer almayan bir istisna olarak da, asıl borçlu hakkın-
daki takibin imkânsız hale gelmesi veya önemli ölçüde güçleşmesi de 
sayılabilir.

 Olumsuz koşul: Asıl borcun, belli özellikleri bulunan bir rehinle de 
temin edilmemiş olması. Bu tarzda bir rehin mevcut ise, kefil önce rehne 
başvurulması gerektiğini bir defi olarak ileri sürebilir. 

 Kefile başvurunun bu kısma kadar açıklanan koşulları, çalışmamızın 
kapsamı dışında kalmaktadır. Fakat konu bütünlüğünün sağlanabilmesi 
için, bunlara en azından başlık biçiminde kısaca değinmekte yarar görül-
müştür. 

 C. Kefilin Sorumluluğunun Diğer Bazı Koşulları

 1. Asıl borcun muaccel olması

 a. Genel olarak

 Kefile başvurulabilmesi için öncelikle kefaletle temin edilen asıl bor-
cun muaccel olması gerekir. Asıl borç muaccel olmadan asıl borçluya 
başvurulamayacağı gibi, kefile de başvurulamaz. 

 Asıl borcun muacceliyeti, asıl borç ilişkisinde belirli veya kesin vade 
biçiminde tespit edilmişse, bu vadenin geçmesiyle birlikte asıl borç mu-
accel olur.

 Böyle bir belirleme yapılmamışsa, asıl borç kural olarak derhal mu-
accel olur.

 Asıl borcun ne zaman muaccel olacağı taraflardan birinin yapacağı 
ihbara da bağlanabilir. İşte böyle bir durumda ihbar üzerine asıl borç 
muaccel hale gelir.  
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 Asıl borcun muacceliyeti sözleşmede belirli / kesin vade biçiminde 
belirlenmiş bile olsa, asıl borçlu hakkında iflas kararı verildiğinde, henüz 
bu tarih gelmemiş bile olsa taşınmaz rehniyle güvence altına alınanlar 
hariç, asıl borç muaccel olur (İİK 195 / I, c.1). Böylece asıl borçlu için 
süresinden önce muacceliyet durumu gerçekleşir.

 Aynı şekilde, İİK 257 / III gereğince asıl borç henüz muaccel ol-
madan önce, asıl borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı alınırsa, asıl borç 
muaccel olur. Burada da asıl borçlu için süresinden önce muacceliyet 
gerçekleşmiş olur. 

 b. Kredi sözleşmesinde bankanın vadeyi kat yetkisini saklı tut-
ması

 Asıl borcun muacceliyeti belirli vade biçiminde belirlenmiş bile olsa, 
sözleşmeyle taraflardan birine, genellikle de alacaklıya tek taraflı bir ira-
de beyanıyla borcun vadesini öne çekme hakkı verilebilir. Bu yetkinin 
hukuken geçerli olduğu hallerde, alacaklının irade beyanını kullanarak 
vadeleri öne çekmesiyle tüm borç süresinden önce muaccel hale gelir.  

 Fakat hemen belirtelim ki, Kanun Koyucu sözleşmeyle alacaklının 
böyle bir yetkiyi saklı tutmasını bazı hallerde belli şartların gerçekleşme-
sine bağlamış, bazı hallerde de tamamen hükümsüz saymıştır. Mesela 
TBK 24 ile sözleşmenin bir hükmünü ve bu arada vadeyi tek taraflı bir 
beyanla değiştirme hükmünün genel işlem koşullarıyla getirilmesi hü-
kümsüz sayılmıştır. TBK 346 hükmünde, kira sözleşmesinde kira bedel-
lerinin muaccel hale getirilmesi tamamen yasaklanmıştır. TBK 259 / II 
hükmünde ise, taksitle satışta vadeyi öne çekme imkânı belli koşulların 
gerçekleşmesi şartına bağlanmıştır. 

 Uygulamada bankalarca kredi sözleşmelerine, bankanın dilediği 
anda kredinin tüm vadesi gelmemiş taksitlerinin ödenmesini isteyebi-
leceği yönünde hükümler konulduğu görülmektedir. Bu hükümlerin 
geçerliliğiyle ilgili açıklamaların, bankacılık uygulamasındaki dört farklı 
kredi türüne göre incelenmesi uygun olur:
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 aa. Sabit vadeli taksitli kredi sözleşmesi

 Bu kredi sözleşmesinde müşteriye belli bir tutarda kredi nakit olarak 
verilir. Bunun geri ödemesi de, sözleşmede belirtilen taksit tarih ve tu-
tarlarında yapılır.

 İşte böyle bir kredi sözleşmesinde bankanın, kredinin tamamının 
ödenmesini isteyebilmesi, vadeleri kat edebilmesi konusunda meseleyi 
kredinin türüne göre iki başlıkta incelemek gereklidir: 

 Tüketici kredisinde: Taksitli tüketici kredisinde, kredi verenin he-
nüz vadesi gelmemiş taksitlerin ifasını isteyebilmesi için aranan koşullar 
TKHK 28. maddesi hükmü gereğince şöyledir: 

 Kredi sözleşmesinde, kredi verene bu yönde bir yetkinin tanınmış 
olması, 
 
 Kredi verenin bütün edimlerini ifa etmiş olması, 

 Tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksiti ödemede temerrüde 
düşmesi 

 Kredi verenin tüketiciye en az otuz gün süre vererek muacceliyet 
uyarısında bulunması 

 Bu uyarıya rağmen 30 gün içinde ödemenin yapılmaması. 

 Bu koşullar gerçekleşmişse, kredi veren tüketici kredisinin henüz va-
desi gelmemiş kısmının da derhal ifasını isteyebilir. 

 Diğer kredilerde: Tüketici kredisi dışındaki diğer taksitli kredilerde, 
hesabın katıyla ilgili açık bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu ne-
denle genel ilkelerden yola çıkılarak meselenin incelenmesi gerekir. 
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 İlk olarak belirtelim ki, bu tip kredilerde sözleşmeye konulacak bir 
hükümle, kredinin kat edilmesine ilişkin hüküm getirmek yasaklanmış 
değildir. Bu nedenle bu tip hükümlerin mümkün olduğu kabul edilmeli-
dir. 

 Kredi ilişkisi genellikle bankalarla gerçekleştiğinden ve bankanın 
kredi sözleşmesine koyduğu hükümlerin genel işlem şartı niteliği taşı-
ması nedeniyle, yukarıda da belirtildiği üzere TBK 24 hükmünün gö-
zetilmesi gerekir. Bu hükümle, GİŞ içeren bir sözleşmede düzenleyene 
/ GİŞ’nı kullanana, sözleşmenin içeriğinde (ve bu arada vadede) de-
ğişiklik yapma hakkı tanınmasının geçersiz olduğu düzenlenmiştir. Bu 
hükümde hiçbir istisnaya yer verilmemiş olmakla birlikte, bu hükümde 
istisna boşluğu bulunduğu kabul edilip, hükmün bu biçimde değerlen-
dirilmesi sonucunda, GİŞ ile, haklı sebeplerin varlığı halinde sözleşme 
içeriğinde (ve bu arada vadede) değişiklik yapma hakkının saklı tutul-
masının hukuken geçerli olabileceği kabul edilmelidir. 

 Fakat bunun için, GİŞ içeren sözleşmede hangi hallerde vadenin 
öne çekilebileceğinin açık ve net biçimde ortaya konulması gerekir. Bu 
yapılmadığı sürece, mesela sadece bankanın gerekli gördüğü, haklı se-
beplerin bulunduğu hallerde gibi ifadelerin, bankaya krediyi kat için ge-
rekli imkânı vermediği kabul edilebilir. 

 Ayrıca bankanın vadeyi kat yetkisi doğsa bile, bu yetkinin dürüst-
lük kurallarına uygun biçimde kullanılması gerekir. Bunun bir ayağı da, 
borcun ifası için borçluya verilecek olan sürenin uzunluğudur. Borçluya 
mesela kredinin tamamının 24 saat içinde ödemesinin istenmesi bile 
kanaatimce dürüstlük kurallarına aykırı derecede kısa bir süredir. Bu ne-
denle bankanın bu hakkını kullanması aşamasında borçluya makul bir 
süre tanıması gerekir. Aksi halde vadeyi kat yetkisinin usulüne uygun 
kullanılmadığı sonucuna ulaşılması mümkündür.
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 bb. Rotatif kredi sözleşmesi

 Bu kredide geri ödeme konusunda vadeler bulunmamaktadır. Me-
sela 100.000 TL rotatif kredi aylık %1,1 faizle alınmışsa, genellikle yapıl-
dığı üzere 3 aylık dönemlerde anapara faizi ödemesi yapılmalıdır. Buna 
dönem sonu faizi de denir. Anapara tutarı ise, her zaman ödenebilir bir 
tutar niteliği taşır. 

 İşte böyle bir rotatif kredide, müşterinin anaparayı istediği zaman 
ödeme imkânı vardır. Acaba banka sözleşmeye koyacağı bir hükümle, 
bu anaparanın derhal ödenmesi isteyebilir mi? 

 Bu kredi sözleşmesinin temelinde, yetkinin aslında bankaya değil, 
müşteriye verildiği görülmektedir. Müşteri faizleri ödediği sürece, ana-
parayı ödemeyi geciktirebilir. Bankanın anaparayı derhal istemesi, bu 
sözleşmenin temel felsefesine aykırıdır. O nedenle, bankanın anapara-
nın derhal ifası yönündeki talebinin ileri sürülmesi, ancak haklı sebep-
lerin bulunmasına bağlıdır. Hatta kanaatimce bunun için sözleşmede, 
bankaya bu yönde bir yetki verilmesine bile gerek yoktur. Bu nedenlerle, 
sözleşmede hiçbir hüküm olmasa bile, banka rotatif kredide, haklı se-
bepler varsa borcun derhal (makul bir süre içinde) ödenmesini isteyebi-
lir.  

 cc. Spot kredi sözleşmesi

 Kredi kullandırma aşamasında tespit olunan faiz oranının vade so-
nuna kadar değiştirilmediği, faiz ile vergi vs. kesintilerin, üzerinde muta-
bık kalınan dönemlerde; anaparanın ise kredi vadesi sonunda bir kerede 
veya hem faiz hem de anaparanın vade sonunda ödenmesinin kararlaştı-
rıldığı kredi türüdür.

 Görüldüğü üzere iki alt türü bulunan bu kredide, belli bir vade var-
dır. Faiz, vade sonuna kadar sabittir. Anapara faizi ise, ya ara dönemler-
de (mesela 3’er aylık sürelerin sonunda) ya da vade sonunda anaparayla 
birlikte ödenir. 
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Bankanın spot kredide vadeyi öne çekme yetkisinin geçerliliği hakkında 
sabit vadeli taksitli kredilerdeki kurallar geçerlidir. 

 dd. Genel kredi / kredi açma sözleşmesi

 Bu tip sözleşmede, müşteriye bir limit içinde kredi kullanma imkânı 
tanınır. Mesela banka müşteriye, 1.000.000 TL limit içinde kredi kul-
landırma imkânı sağlar. Bu sözleşme, ileride kullanılacak olan kredilerin 
omurgasını oluşturur. O nedenle genel kredi sözleşmesi çerçeve nitelikli 
sürekli borç ilişkisi kurar. 

 Genel kredi sözleşmesinde, ileride kredi kullanılacağı zaman, banka 
ile müşteri arasında ayrı bir kredi sözleşmesi gerçekleşir. Buna birel kre-
di denilebilir. 

 Genel kredi sözleşmesi, sürekli borç ilişkisi niteliği taşıdığından 
ve genellikle süresiz olduğundan, bunun serbestçe feshi mümkündür. 
Zaten genel kredi sözleşmelerinde de bankanın bu sözleşmeyi dilediği 
anda sona erdirebileceği kararlaştırılır. Bunun geçerli olduğu kanaatin-
deyim. 

 Fakat burada tartışılması gerekli olan husus, bu kredi sözleşmesi 
kapsamında kullandırılan kredilerin akıbetidir. Kanaatimce GKS’nin 
feshi, bu kapsamda kullandırılan birel kredi sözleşmelerini etkilemez / 
etkilememelidir. Onların varsa vadeleri sabit olarak kalır. Onların öne 
çekilmesi, her bir kredi türündeki açıklamalara ve koşullara bağlı olarak 
ayrıca gerçekleştirilmelidir. 

 Kefilin borcunun muaccel olması

 Kefilin borcunun muaccel olmasının koşulları, öncelikle kefile baş-
vurunun koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır. Mesela adi kefalette aciz 
belgesinin, müteselsil kefalette ise asıl borçluya yönelik ihtarın sonuçsuz 
kalması gibi. 
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Bu kısımda incelenmesi gerekli temel mesele ise, asıl borcun muacceli-
yetidir. Kefile başvurunun temel koşulu olan asıl borcun muacceliyeti 
acaba, kefilin borcunun da muaccel olması anlamına gelir mi?

 Asıl borç ilişkisi ile kefalet sözleşmesi iki ayrı hukuki ilişki olduğun-
dan, asıl borcun muacceliyetine rağmen, kefilin borcunun muaccel ol-
madığı durumlar söz konusu olabilir. Mesela kefalet sözleşmesinde, asıl 
borçlu hakkında aciz belgesi alındıktan 6 ay sonra kefile başvurulabile-
ceğinin kararlaştırılmasında böyle bir durum vardır. Taraflar istisnaen 
böyle bir kural getirebilir. 

 Fakat bu başlık altında incelenmesi gerekli asıl önemli durumlar ise, 
asıl borcun muaccel olmasına rağmen, kefilin borcunun yasa gereği he-
nüz muaccel olmadığı hallerdir. 

 a. Asıl borç ilişkisinin taraflarının anlaşarak, asıl borcun vadesi-
ni öne çekmeleri

 Kefalet sözleşmesinin akdinden sonra alacaklı ile borçlunun yapa-
cağı ve kefil aleyhine sonuç doğuran değişikliklerin ve özellikle bu arada 
asıl borcun vadesinin öne çekilmesine ilişkin anlaşmaların kefil hakkın-
da da hüküm doğurabilmesi için kefilin buna onay vermesi gerekir. Aksi 
takdirde yapılan değişiklik kefili bağlamaz. İşte bu durumda asıl borç 
daha önce muaccel olurken, kefil açısından muacceliyet ilk anlaşılan 
vade tarihinde gerçekleşir. 

 b. Sözleşmeyle saklı tutulan muacceliyeti belirleme / değiştir-
me / öne çekme yetkisinin kullanıldığının kefile bildirilmemesi 
(590/III)

 Asıl borç ilişkisinde alacaklıya, asıl borcu muaccel hale getirme veya 
kararlaştırılmış olan vadeleri öne çekme, hesabı kat etme yetkisi verilmiş 
bulunan hallerde, alacaklı bu yetkisini kullandığında, bu durumu kefile 
de bildirmelidir. Aksi takdirde asıl borcun muaccel olduğu kefile karşı 
ileri sürülemez. 
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 Alacaklı (banka) vadeyi öne çektiğinde, bu iradesini asıl borçluya 
bildirmelidir. Zira bu irade beyanı ulaşmakla sonuç doğurur. Bu ihbarın 
sadece asıl borçluya yapılması, asıl borcu muaccel hale getirir, fakat ke-
filin borcunu değil. Bunun kefile de bildirilmesi gerekir. Kefile yapılacak 
olan ihbar, bildirimin kendisi değil, bildirimin asıl borçluya yapıldığının 
ihbarıdır. Uygulamada ihbarın kendisi kefile bildirilmektedir.

 İhbar sadece asıl borçluya yapılır, kefile yapılmazsa; kefilin borcu 
muaccel olmaz (kefile başvurulamaz), bu aşamada kefil hakkındaki ihti-
yati haciz talebi, müeccel alacak gibi değerlendirilir. Kefil, asıl borçluya 
yönelik dava ve takip masraflarından da sorumlu olmaz.

 c) Asıl borcun muaccel olmasından önce borçlu hakkında iflas 
kararı verilmesi (590/I) / ihtiyati haciz kararı verilmesi (İİK257/
II) 

 Her iki hükme göre de asıl borcun muaccel olması, kefile başvuru-
yu sağlamak için yeterli değildir. Asıl borcun vadesi beklenmeden kefile 
başvuru yapılamaz. 

 II. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

 A. Sorumluluğun parasal sınırı

 Temel İlke: Kefilin limit ölçüsünde sorumlu olması. Kefile, sorum-
luluk limitine kadar başvurulabilir. Fakat kefil kendi temerrüdünden, 
limitle bağlı olmaksızın sorumludur.  

 Kefilin kişisel temerrüdü halinde, kefilin muhatap olacağı temerrüt 
faizi oranının tespiti kanaatimce özel olarak incelenmelidir. Kefilin kişi-
sel temerrüdünde kefile uygulanacak olan temerrüt faizi, asıl borç iliş-
kisine göre değil, kefalet sözleşmesine göre tespit edilmelidir. Zira her 
iki sözleşme birbirinden ayrıdır. Kefalet sözleşmesinde, kefilin kişisel 
temerrüdü halinde uygulanacak bir faiz oranı belirlenmemişse, kefilin 
kendi temerrüdü hakkında yasal faiz uygulanır.
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 B. Parasal sınır içinde kefilin sorumlu olduğu alacak kalemleri

 Kefil ilk olarak asıl borçtan sorumludur. Kefil hangi borca kefil ol-
muşsa, ancak o borçtan sorumluluğu vardır. 

 Bu kısımda ilk olarak incelenmesi gereken husus, kısmi kefalettir. 
Kefil asıl borcun belli bir kısmına kefil olmuşsa, kısmi kefalet söz konusu 
olur. Mesela 100.000 TL’lik bir borcun, ilk ödenecek olan 50.000 TL’lik 
kısmına kefalette durum böyledir. Asıl borçlu 50.000 TL ödemede bu-
lunduğunda, kefaletle temin edilmiş bulunan asıl borç ifa edilmiş oldu-
ğundan kefalet sona erer. 

 Fakat böyle bir vurgu yapılmaksızın 100.000 TL’lik borca 50.000 
TL’lik kefalet verilirse, kefil son geriye kalan 50.000 TL için de sorumlu 
olur. 
Bu başlık altında incelenmesi gerekli bir diğer husus da, kefilin sorum-
luluk kapsamına giren asıl borcun tespitidir. Kefilin hangi borca kefil ol-
duğunun tespiti, kanaatimce kefalet hukukunun en önemli sorunudur. 
Bunun çözümü de kuşkusuz kefalet sözleşmesinin yorumuna bağlıdır. 
Genel olarak kabul edildiği üzere yorum dar yapılmalıdır: Doktrinde 
verilen örneklere göre bir veznedara kefil olunması durumunda, vez-
nedarın kasa faaliyetinden doğan zararlar temin edilmiş sayılır. İnşaat 
sözleşmesinde zamanında teslim borcuna kefil olunmuşsa, ayıptan so-
rumluluk temin edilmemiş sayılır. Kambiyo senedine kefil olunmuşsa 
(aval değil) asıl borca kefil olunmuş sayılamaz. Sözleşmenin altı kefil 
sıfatıyla imzalanmışsa, sadece asli ve yan edim yükümü temin edilmiş 
sayılmalıdır. 
 Kefalet sözleşmesinde, asıl sözleşmeden doğan bütün borçların te-
min edildiği kararlaştırılmışsa, asli ve yan edim yükümlülükleri kapsama 
girmelidir. Dönme durumunda doğan iade borcu, özel olarak belirtil-
medikçe kapsama girmez. Sözleşme kapsamında fazladan alınanın iade-
si borcu, aksi kararlaştırılmadıkça kapsama girmez. 
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 İfa menfaatini korumaya yönelik yan yükümler kapsama girerken, 
bütünlük menfaatinin korunmasına ilişkin yükümler, kanaatimce açıkça 
kararlaştırılmadıkça kapsam dışı sayılmalıdır. Kira sözleşmesinde, hor 
kullanma tazminatı kural olarak kapsama girmelidir. Fakat aşağıda belir-
tilen ve bütünlük menfaatinin korunmasına yönelik borçların, özellikle 
belirtilmedikçe kefilin sorumluluğunun kapsamına girmediği kabul edil-
melidir:

 İşçinin bütün borçları için kefalet verilmişse, sözleşme sonrası reka-
bet ihlalinden doğan zarar özel olarak belirtilmedikçe kapsam dışı sayıl-
malıdır. 

 Kiracının çeşmeyi açık unutması ve alt katta oturan ev sahibinin za-
rar görmesi halinde bu zarar (aksi açıkça kararlaştırılmadıkça) kapsam 
dışı kalmalıdır.

 Akaryakıt satışında alıcının borcuna kefalette, alıcının özensiz dav-
ranarak yangın çıkarması ve satıcının tesisinin hasar görmesi halinde bu 
zarar (aksi kararlaştırılmadıkça) kefalet kapsamı dışında sayılmalıdır.

 Yüklenicinin borcuna kefalette, yüklenicinin çeşmeyi tamir ederken 
aynayı kırması halinde doğan zarar (aksi kararlaştırılmadıkça) kapsam 
dışı kalmalıdır. 

 Bu sayılanların kefaletle temin edilen asıl borcun kapsamına girme-
si, bunun açıkça kararlaştırılmasına bağlıdır. 

 Genel kredi sözleşmesine kefalette asıl borcun tespiti önem taşı-
maktadır. Burada bir limit dâhilinde kredi kullanıldığından, bu sözleş-
me kapsamında kullandırılan tüm kredilerin kefaletle temin edilen borç 
olarak nitelendirilmesi mümkündür. Kefil, kredi bakiyesinden sorumlu 
olacaktır.

 Uygulamada aynı borçluyla birden çok genel kredi sözleşmesi im-
zalanabilmektedir. Bu durumda, birel kredinin, hangi genel kredi söz-
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leşmesi kapsamında kullandırıldığı özel olarak incelenmelidir. Fakat ilk 
genel kredi sözleşmesinden sonra, ikinci bir genel kredi sözleşmesi im-
zalanması, kanaatimce aksi anlaşılmadıkça, ilk genel kredi sözleşmesinin 
sona erdirilmesi olarak nitelendirilebilir.
 
 Kefalet sözleşmesinde, asıl borçlu ile alacaklı arasında, doğmuş ve 
doğacak tüm borçların temin edildiğinin belirtilmesi halinde, bu kayıt 
kişilik haklarına aykırı ve sınırsız bir sorumluluk doğmasına yol açma-
maktadır. Bu durumda olağan bankacılık faaliyetlerinden doğan alacak-
larla sınırlı olarak kefalet sorumluluğunun kabul edilmesi biçiminde bir 
yorum yapılması uygun olur. Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de 
BGE 120 II 35 bir kararında bu tip bir kaydın yer aldığı kefalet sözleşme-
sinde, gelecekteki borçlar kısmını kişilik haklarına aykırı görmüş; fakat 
daha sonra bu görüşünü değiştirerek BGE 128 III 434, bu kaydı olağan 
bankacılık faaliyetlerinden doğan borçların teminatı olarak geçerli say-
mıştır.

 Kefil asıl borç dışında, asıl borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmeme-
sinden doğan yasal sonuçlardan da sorumludur. Bu kuşkusuz müspet 
zarardan sorumluluğu ifade eder. Alacaklı, borçlunun temerrüdü üzeri-
ne, aynen ifadan vazgeçerek müspet zararının tazminini isterse bu zarar, 
kefilin sorumlu olacağı bir kalem niteliği taşıyacaktır. 

 Fakat alacaklı temerrüt nedeniyle sözleşmeden dönerse, özel olarak 
kararlaştırılmadıkça iade borcu kefaletle temin edilen borç niteliği ta-
şımayacağı gibi, menfi zarar da sorumluluk kapsamına girmez. Aslında 
özel bir hüküm getirilerek menfi zarardan sorumluluğun kefalet kapsa-
mına alınması mümkündür. Fakat kanun koyucu, kanaatimce anlamsız 
biçimde bunu yasaklamıştır (TBK 589/IV).

 Kefil, borçlunun temerrüdünün sözleşmesel sonuçlarından kefalet 
sözleşmesinde aksi belirtilmedikçe sorumlu değildir. Bu kapsamda, asıl 
sözleşme gereğince faize faiz işletilmesinin kararlaştırılması, BMSV ve 
ceza evi harcının borçlu tarafından üstlenilmesi hallerinde, kefilin bun-
dan sorumluluğu (aksi kararlaştırılmadıkça) yoktur. Aynı sonuç cezai 
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şart için de geçerlidir. Fakat kanun koyucu, menfi zararla birlikte cezai 
şartın da kefaletin kapsamına alınmasını yasaklamıştır. Kanaatimce ifaya 
ekli ve ifa yerine geçen cezanın kapsama alınması yasak değildir. Sadece 
dönme cezası yasak kapsamında düşünülebilir. Bunun da ayrı bir kefalet 
sözleşmesiyle üstlenilmesine engel yoktur.
 
 Asıl borcun para borcu olması halinde asıl borçlunun muhatap ola-
cağı temerrüt faizi de, kefilin sorumluluğunun kapsamına girer. Sözleş-
mesel temerrüt faizi oranı, yasal orandan yüksekse, kefil hangisinden 
sorumlu olur? Kanaatimce, kefalet sözleşmesinde açık bir hüküm ol-
madıkça, kefil asıl sözleşmedeki temerrüt faizinden değil, yasal oranda 
temerrüt faizinden sorumlu tutulmalıdır.
 
 Kefilin sorumlu olacağı temerrüt faizinin başlangıcı ayrıca incelen-
melidir. Kefil kural olarak, asıl borçlunun temerrüde düştüğü tarihten 
itibaren doğan temerrüt faizinden sorumludur. Bu konunun iki istisnası 
bulunmaktadır: 

 1. Muacceliyet ihbarının yapıldığı kefile geç bildirilirse, kefil asıl 
borçlunun sorumlu olduğu temerrüt faizinden sorumlu olmaz. (590/
III) 

 2. Asıl borçlunun temerrüde düştüğü kefile bildirilmeden, kefilden 
asıl borçlunun sorumlu olduğu temerrüt faizi istenemez (TTK 7/I, c.2)
 
 Bu istisnalardan özellikle ikincisi yenidir ve önemlidir. Türk Ticaret 
Kanununa TBMM görüşmeleri sırasında eklenen bu madde, kanaatim-
ce sadece ticari işlerde değil, tüm kefalet sözleşmelerinde uygulanabilir 
bir genel hüküm niteliği taşır. İçerik olarak yerinde olduğunu düşündü-
ğüm bu hükme göre, asıl borçlunun temerrüde düştüğünün kefile bildi-
rilmesi gerekir. Daha doğru bir ifadeyle, kefil asıl borçlunun temerrüde 
düştüğü kendisine bildirilene kadar, asıl borçlunun muhattap olduğu 
temerrüt faizinden sorumlu olmaz. 
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 Bu ihbar (asıl borçlunun temerrüde düştüğü), muacceliyet ihbarı-
nın yapıldığının kefile bildirilmesinden farklıdır. Şöyle ki, sözleşmey-
le saklı tutulan vadeyi kat yetkisi kullanıldığında, asıl borcun muaccel 
olduğunun kefil için de etkili olması, bu durumun kefile bildirilmesine 
bağlıdır. Aksi takdirde bu bildirim kefile yapılana kadar kefilin borcu 
muaccel dahi olmaz. 

 Bu bildirim kefile yapılsa bile, kefilden asıl borçlunun sorumlu oldu-
ğu temerrüt faizinin istenebilmesi için, TTK 7 gereğince asıl borçlunun 
temerrüde düştüğünün kefile ayrıca bildirilmesi gerekir. Böylece TTK 7 
karşısında, artık kefile yönelik iki ihbarın yapılmasının gerektiği sonucu 
ortaya çıkmaktadır. 

 Bu ihbar, asıl borçlunun temerrüdünün doğmasından sonra yapıl-
malıdır.

 İhbar kefile yapılmalıdır.

 Bu ihbarın konusu, asıl borçlunun temerrüde düştüğünün bildiril-
mesidir. 

 Temerrüt ihtarı olmadığından (kefil ve alacaklı tacir olsa bile) bu 
ihbar şekle tabi değildir.

 Kefil aleyhine dava / takip açılması bu ihbar yerine geçer. Fakat bu 
durumda kefil, asıl borçlunun sorumlu olduğu temerrüt faizinden, an-
cak kendisine yönelik dava tarihinden sonra doğan kısmında sorumlu 
olur. 

 Özet Olarak, GKS’nde Alacaklı Banka Tarafından Gönderilme-
si Gereken İhbar ve İhtarlar

 Bu açıklamaların ardından, alacaklı bankaların GKS’leri kapsamında 
müteselsil kefile başvurması için göndermesi gereken ihbar ve ihtarları 
topluca şöyle açıklamak uygun olur:
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 GKS feshedilmemiş / vade kat edilmemişse:

  TBK 586 / I gereğince, asıl borçlunun ifada gecikmesi üzerine, asıl 
borçluya ihtarda bulunulması (Belirli vade olsa bile bu ihtar kefile başvuru 
için zorunludur. İhtar zorunluluğu sözleşmeyle ortadan kaldırılamaz. Bu 
ihtar en erken, gecikme –muacceliyet– üzerine gönderilebilir.)

   Borçlu açıkça ödeme güçsüzlüğü içindeyse, ihtara gerek olmaksı-
zın doğrudan kefile başvurulabilir.
 
 GKS feshedilmiş / vade kat edilmişse:

   Fesih / kat iradesinin asıl borçluya bildirilmesi gerekir.

  TBK 590 / III gereğince, fesih / kat eyleminin kefile bildirilmesi 
gerekir. (Uygulamada, kat ihtarnamesi, hem asıl borçluya, hem de kefile 
bildirilmektedir.)

   Kat ihbarının asıl borçluya ulaşması ve kat ihbarında verilen sü-
renin dolmasına rağmen borçlu ifada bulunmamışsa, TBK 586 / I ge-
reğince, borçlunun ifada gecikmesi üzerine, asıl borçluya ihtarda bu-
lunulması (Belirli vade olsa bile bu ihtar kefile başvuru için zorunludur. 
İhtar zorunluluğu sözleşmeyle ortadan kaldırılamaz. Bu ihtar en erken, kat 
ihtarnamesinde verilen süre dolunca gönderilebilir.) (Uygulamada 19. HD, 
bu ihtara gerek görmeksizin Kanuna aykırı olarak bankaları koruyucu bir 
biçimde, kat ihbarını yeterli sayarak, kefile başvuruya imkân sağlamakta-
dır.)

   Borçlu açıkça ödeme güçsüzlüğü içindeyse, TBK 586 / I hükmü-
ne göre ihtara gerek olmaksızın doğrudan kefile başvurulabilir.

 Her iki ihtimalde de, 

 TTK 7 gereğince, asıl borçlunun temerrüde düştüğünün kefile bildi-
rilmesi, kefilden temerrüt faizi istenebilmesi için gereklidir.

Doç. Dr. Serkan AYAN Kefilin Sorumluluğunun Koşulları ve Kapsamına İlişkin Bazı Hukuki Sorunlar
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KALDIRAÇLI ALIM SATIM
(FOREX) İŞLEMLERİNDE 

GÖREV SORUNU
Karar İncelemesi

 Özet: Tüketici kavramının asli unsurlarından birini “ticari ve mesleki olmayan 
amaçlarla hareket etme” oluşturmaktadır. Bu unsur, tüketici sözleşmesi yapıldığı sı-
rada alıcının amacı bakımından göz önüne alınması gereken bir kriterdir. Amacı bakı-
mından ele alındığında kaldıraçlı alım satım işlemleri kâr elde etme amacı taşıdığından 
ticari bir amaca yöneliktir. Bu nedenle tüketici işlemi olarak kabul edilemez. Dolayısıy-
la kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için zorunlu olan kaldıraçlı alım satım 
işlemlerine ilişkin çerçeve sözleşmesinin tüketici sözleşmesi olarak nitelendirilmesi 
imkânsızdır. Kaldıraçlı alım satım işlemleri ticari amaçla yapılan birer sermaye piya-
sası faaliyeti olup bu işlemlerinin yapıldığı piyasa, borsa gibi bir finansal piyasadır. Bu 
işlemlerin ticari amaçla yapılması nedeniyle finansal piyasalara ilişkin uyuşmazlıklarla 
ilgili olarak görevli mahkemenin belirlenmesi açısından TTK m. 4 incelenmelidir. Bu 
işlemlerin yapıldığı yerin borsa gibi bir finansal piyasa olması onun TTK m. 4’de sayılan 
“ticarete özgü diğer yerler” kapsamında sayılmasını gerekli kılmaktadır. Bu nedenle 
kanaatimizce ticari amaçla yapılması sebebiyle kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin 
uyuşmazlıklardan doğan davalar görev bakımından tüketici mahkemesinin değil asli-
ye ticaret mahkemesinin görev alanına girmektedir. 

 Anahtar Sözcükler: Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri, Forex, Tüketici İşlemi, Tüke-
tici Sözleşmesi, Görevli Mahkeme.

 Abstract: One of the essential elements of the consumer concept is “acting 
with non-commercial and non-professional purposes”. This factor is a criterion that 
must be taken into account for the purpose of the buyer when the consumer cont-
ract is made. When it is taken into account from the point of view of purpose, le-
verage trading is aimed at commercial purpose because it is aiming to profit. For 
this reason it can not be regarded as a consumer transaction. Hence it is impossible 
for the framework contract which are obligatory for leverage transactions to qualify 
as a consumer contract. Leveraged trading is a commercial capital market activity 
and this market is a financial market like stock exchange. Due to the fact that these 
transactions are made for commercial purposes, in order to determine the compe-
tent court in charge of disputes concerning financial markets, TCC Article 4 should be 
examined. The fact that these transactions are done in a financial market like a stock 
exchange requires that it must be included in the “other places specific to the trade” 
listed in TCC Article 4. For this reason, in our opinion the lawsuits arising from the 
disputes related to the leveraged trading due to the commercial purpose are not in 
the jurisdiction of the consumer court but in the jurisdiction of the basic commercial 
court.

 Key Words: Leveraged Trading, Forex, Consumer Transaction, Consumer Cont-
ract, Compenent Court.

	   Doç. Dr. Vural SEVEN *
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 İNCELEME KONUSU KARAR
 (Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2016 / 90 Karar: 2016 / 6987 
Karar Tarihi: 23.06.2016)

 “Taraflar arasında görülen davada İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi'nce 
verilen 18.3.2015 tarih ve 2014/2102-2015/427 Sayılı kararın Yargıtayca 
incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi 
içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hâkimi tara-
fından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, la-
yihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra 
işin gereği görüşülüp, düşünüldü: Davacı vekili, müvekkilinin yatırım ama-
cıyla işlem yapmak üzere davalı şirkete başvuruda bulunarak, müvekkil ile 
davalı şirket arasında tüketici ve hizmet sağlayıcı ilişkisi kurulduğunu, buna 
göre müvekkili tarafından yatırım işlemlerine başlandığını, davalı şirketin 
hesaplarına havaleler yapıldığını, yapılan havale tutarlarının borsa işlem-
leri için davalı şirket tarafından talep olunmuşsa da yapılan işlemlerin söz-
leşme esaslarına aykırı olduğunu ileri sürerek, taraflar arasında akdedilen 
sözleşmenin feshine, 58.000,00 TL zararının davalıdan tazminine karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.

 Davalı şirket vekili, davanın görevsiz mahkemede açıldığını, davacının 
nihai tüketim amacıyla değil, kâr elde etmek amacıyla kaldıraçlı alım-sa-
tım işlemleri ile türev araçları alım-satımı yapabilmek için mevzuatına göre 
kurulan “Aracı Kurum” statüsündeki müvekkili şirketle Çerçeve Sözleşme 
imzaladığını, davacının 6502 Sayılı Kanun kapsamında tüketici olmadığı-
nı, ticari amaçla hareket eden gerçek kişi konumunda olduğunu, müvekkili-
nin bir finans kurumu olduğunu, uyuşmazlıkta görevli mahkemenin ticaret 
mahkemeleri olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Diğer davalı, davanın reddini istemiştir.

 Mahkemece, taraflar arasındaki işlemin tüketici işlemi olmayıp, yatırım 
amaçlı ticari iş olduğu, bu haliyle 6502 Sayılı Kanun kapsamına girmediği, 
Borçlar Kanunu çerçevesinde ve TTK hükümlerine göre genel mahkemeler-
de inceleme yapılması gerektiği gerekçesiyle, görevsizliği ile dava dilekçesinin 
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görev yönünden reddine, talep halinde dosyanın görevli İstanbul Nöbetçi 
Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verilmiştir.

 Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 Dava, taraflar arasında akdedilen "Kaldıraçlı Alım Satım Alım İşlem-
leri Çerçeve Sözleşmesinin" feshi ile uğranılan zararın tazminine ilişkindir.

 Mahkemece yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmiş ise de, dava 
tarihinde yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun'un 3/k ve l maddelerinde, tüketici ve tüketici işlemi tanımlanmıştır. 
Buna göre tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden ger-
çek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi ise, mal veya hizmet piyasalarında kamu 
tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki amaçlarla hareket 
eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler 
ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, ban-
kacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere, her türlü sözleşme ve 
hukuki işlemi ifade eder.

 Aynı Kanun'un "Diğer Tüketici Sözleşmeleri" başlıklı 5. bölümünde yer 
alan 49.maddesi, "Finansal hizmetlere dair mesafeli sözleşmeler" başlığını 
taşımaktadır. Bu maddenin 1. fıkrasına göre finansal hizmetler, her türlü 
banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili 
hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere dair mesafeli sözleşme ise, finan-
sal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir 
sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçları-
nın kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

 Yine aynı Kanun'un 73/1. maddesi, "Tüketici işlemleri ile tüketiciye yö-
nelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara dair davalarda tüketici 
mahkemeleri görevlidir." hükmünü, 83. maddesi ise, "Bu Kanunda hüküm 
bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır. Taraflardan birini tüke-
ticinin oluşturduğu işlemler ile ilgili, diğer kanunlarda düzenleme olması, 
bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye dair 
hükümlerinin uygulanmasını engellemez." hükmünü amirdir.
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Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasındaki ilişki-
nin, tüketici işlemi kapsamında kaldığı ve bu ilişkiden kaynaklanan uyuş-
mazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna varılmakta-
dır. Bu nedenle, mahkemece davaya bakmakla görevli olduğunun kabulüyle 
işin esasına girilip, gerekli araştırma ve değerlendirme yapılarak sonucuna 
göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde Asliye Ticaret Mahkemesi gö-
revli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi doğru olmamış, bozma-
yı gerektirmiştir.

 SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle davacı vekilinin temyiz itira-
zının kabulüyle hükmün davacı yararına BOZULMASINA, 23.06.2016 
tarihinde oybirliğiyle karar verildi”.

 II. OLAYIN ÖZETİ

 Karardan anlaşıldığı kadarıyla, davacı, yatırım amacıyla işlem yap-
mak üzere davalı şirkete başvuruda bulunmuştur. Bu kapsamda dava-
cı önce yatırım işlemlerine başlamış ancak akabinde yapılan işlemlerin 
taraflar arasındaki sözleşme hükümlerine aykırı olduğunu ileri sürerek, 
sözleşmenin feshine ve 58.000,00TL zararının davalıdan tazminine ka-
rar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı şirket, davanın görevsiz 
mahkemede açıldığını, davacının nihai tüketim amacıyla değil, kâr elde 
etmek amacıyla kaldıraçlı alım-satım işlemleri ile türev araçları alım-sa-
tımı yapabilmek için mevzuatına göre kurulan “Aracı Kurum” statüsün-
deki şirketle çerçeve sözleşme imzaladığını, davacının 6502 Sayılı Ka-
nun kapsamında tüketici olmadığını, ticari amaçla hareket eden gerçek 
kişi konumunda olduğunu, şirketin bir finans kurumu olduğunu, uyuş-
mazlıkta görevli mahkemenin ticaret mahkemeleri olduğunu savunarak, 
davanın reddini istemiştir.
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 III. MERCİ KARARLARI
 
 A.  YEREL MAHKEME KARARI

 Yerel mahkemece, taraflar arasındaki işlemin tüketici işlemi olma-
yıp, yatırım amaçlı ticari iş olduğu, bu haliyle 6502 Sayılı Kanun kap-
samına girmediği, Borçlar Kanunu çerçevesinde ve TTK hükümlerine 
göre genel mahkemelerde inceleme yapılması gerektiği gerekçesiyle, 
görevsizliği ile dava dilekçesinin görev yönünden reddine, talep halinde 
dosyanın görevli İstanbul Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesi'ne gönde-
rilmesine karar verilmiştir.

 B. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ KARARI

 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi yapılan temyiz istemi üzerine yerel mah-
keme kararını bozmuştur. Bozma kararında şu gerekçelere dayanılmış-
tır:

 1. Dava, taraflar arasında akdedilen kaldıraçlı alım satım işlemleri 
çerçeve sözleşmesinin feshi ile uğranılan zararın tazminine ilişkindir. 
Mahkemece yazılı gerekçe ile görevsizlik kararı verilmiş ise de, dava ta-
rihinde yürürlükte olan 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 
Kanun'un 3/k ve l. maddelerinde, tüketici ve tüketici işlemi tanımlan-
mıştır. Buna göre tüketici, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hare-
ket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi ise, mal veya hizmet pi-
yasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, ticari veya mesleki 
amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden 
gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, 
simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil ol-
mak üzere, her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

 Aynı Kanun'un "Diğer Tüketici Sözleşmeleri" başlıklı 5. bölümünde 
yer alan 49. maddesi, "Finansal hizmetlere dair mesafeli sözleşmeler" başlı-
ğını taşımaktadır. Bu maddenin 1. fıkrasına göre finansal hizmetler, her 
türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatırım ve ödeme 
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ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finansal hizmetlere dair mesafeli sözleşme 
ise, finansal hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluştu-
rulmuş bir sistem çerçevesinde, sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan 
iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir. 

 Yine aynı Kanun'un 73/1. maddesi, "Tüketici işlemleri ile tüketiciye 
yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara dair davalarda tü-
ketici mahkemeleri görevlidir." hükmünü, 83. maddesi ise, "Bu Kanunda 
hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır. Taraflardan birini 
tüketicinin oluşturduğu işlemler ile ilgili, diğer kanunlarda düzenleme olma-
sı, bu işlemin tüketici işlemi sayılmasını ve bu Kanunun görev ve yetkiye dair 
hükümlerinin uygulanmasını engellemez." hükmünü amirdir.
Bütün bu hükümler birlikte değerlendirildiğinde, taraflar arasındaki 
ilişkinin, tüketici işlemi kapsamında kaldığı ve bu ilişkiden kaynaklanan 
uyuşmazlıklarda Tüketici Mahkemelerinin görevli olduğu sonucuna va-
rılmaktadır.
 Bu gerekçelerle, Yargıtay yerel mahkemenin davaya bakmakla görevli 
olduğunun kabulüyle işin esasına girilip, gerekli araştırma ve değerlen-
dirme yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde 
Asliye Ticaret Mahkemesi görevli olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı 
verilmesini doğru bulmamış ve kararı bozmuştur.

 IV. DEĞERLENDİRME
 
 A. HUKUKÎ SORUN

 Yukarıda verilen olay ve yargı mercilerinin kararları incelendiğinde 
tartışılması ve çözümü gereken hukukî sorun taraflar arasında yapılan 
“Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinin” tüketici sözleş-
mesi olup olmadığı ve bunun sonucunda sözleşme nedeniyle çıkan 
uyuşmazlıkta hangi mahkemenin görevli olduğudur.
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 B. TÜKETİCİ KAVRAMI

 “Tüketici” kavramının tanımı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun m.3’de yer almaktadır. Buna göre tüketici; 6502 sayılı 
TKHK m. 3/1-k hükmüne göre, “Ticari veya meslekî olmayan amaçlarla 
hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi” ifade etmektedir. Başka bir deyiş-
le işlemin tüketici sözleşmesi olarak kabul edilebilmesi için ticari veya 
mesleki amaca yönelmemiş olması gerekir1. Nitekim bu husus 5718 
sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usûl Hukuku Hakkında Kanun’un 
26. maddesinde de belirtilmiştir. Öyle ki 5718 sayılı MÖHUK m.26 
hükmünde; “Mesleki veya ticari olmayan amaçla mal veya hizmet ya da 
kredi sağlanmasına yönelik tüketici sözleşmeleri, tüketicinin mutad meskeni 
hukukunun emredici hükümleri uyarınca sahip olacağı asgari koruma saklı 
kalmak kaydıyla, tarafların seçtikleri hukuka tabidir” ifadesi yer almıştır.

 Tüketici kavramının asli unsurlarından birini “ticari ve mesleki ol-
mayan amaçlarla hareket etme” oluşturmaktadır. Bu unsur, tüketici söz-
leşmesi yapıldığı sırada alıcının amacı bakımından göz önüne alınması 
gereken bir kriterdir. Bu unsurun açıklanması ticari ve mesleki amaç ile 
hareket etmenin ne anlama geldiği ve özellikle de hangi durumları kap-
sadığı sorularının yanıtlanmasını gerektirmektedir. Ticari veya mesleki 
amaca yönelmemek bir diğer deyişle ticari veya mesleki amaç dışında 
hareket etmek, kişinin mal veya hizmetten nihai yararlanan olması, yani 
mal veya hizmeti kâr veya çıkar amacı gütmeksizin, kendi özel ihtiya-
cı2 ve tüketimi için elde etmesi olarak anlaşılmalıdır3. Bu nedenle kişi, 
1 Yılmaz Aslan, Tüketici Hukuku, 3. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2006, s. 4. Murat Aydoğdu, Tüke-
tici Kılavuzu Hukuk Rehberi, Oniki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2014, s. 20.

2 Tüketici sözleşmelerinin en ayırt edici vasıflarından birini oluşturan bu özellik, sözleşmenin bir 
tarafının mutlaka tüketici sıfatını taşıması zorunluluğunun doğal bir sonucudur. Daha açık bir ifade 
ile özel amacın takip edilmesi unsuru tüketici olarak nitelendirilebilmenin bir gereğidir. Bu itibarla, 
mal ya da hizmet sağlanırken ticari ya da mesleki faaliyetin yürütülmesi amacının güdülmemesi, 
mal satın alınırken özel ihtiyaçların giderilmesi ve bu amaçla malın tüketilmesi, azaltılması ya da 
ekonomik değerinin yitirilmesi gibi bir amacın takip edilmesi, kâr elde etme amacının güdülmemesi 
gerekir (Hasan Seçkin Ozanoğlu, “Tüketici Sözleşmeleri Kavramı (Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun’un Maddi Anlamda Uygulama Alanı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Cilt: 50, Sayı: 1, 2001, s. 70).
3 İpek Yücer Aktürk, “Tüzel Kişi Tacirin Tüketici Sıfatı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 
20, Sayı: 2, 2016, s. 114. 
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yaptığı işlem bakımından kâr ve kazanç sağlama hedefi taşıyorsa, yaptığı 
işlem tüketici işlemi değildir.  Buna karşılık kişi, yaptığı işlem ile bir mal 
veya hizmet satın aldığında, nihaî amaç olarak bir özel kullanma ve ya-
rarlanma amacını izlemiş ve kâr ve kazanç temin etme gâyesi izlememiş-
se, tüketici konumunda olacaktır4.

 Tüketim kavramında bir malın maddi varlığının ve ekonomik de-
ğerinin ortadan kalkması değil, onu satın alan kişiye mâliyet değerinin 
geri gelip gelmemesi göz önüne alınmaktadır. Bir kişinin tüketici sayı-
labilmesi için bir mal veya hizmeti elde etmek için harcadığı paranın o 
mal veya hizmetin kullanılmış veya tüketilmiş olmasıyla bağlantılı olarak 
geri gelmemesi gerekir5.  
 
 C. KALDIRAÇLI ALIM SATIM (FOREX) İŞLEMLERİ 

 Kamuoyunda "Forex" (Foreign Exchange) olarak bilinen, dövi-
ze, mala ve kıymetli madenlere dayalı olarak gerçekleştirilen kaldıraçlı 
alım satım işlemleri 31.08.2011 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası 
Kurulu'nun görev ve yetki alanına giren bir sermaye piyasası faaliyetidir. 
Yapılan düzenlemeler çerçevesinde, 31.08.2011 tarihinden itibaren kal-
dıraçlı alım satım işlemleri yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 
yetkilendirilen kuruluşlar tarafından gerçekleştirilebilecektir6.
 
 Kaldıraçlı alım satım işlemi, Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile 
Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)7 (Yatırım 
Hizmetleri Tebliği) m. 3/1,g’de tanımlanmıştır. Buna göre kaldıraçlı 
işlem, yatırılan teminat tutarı karşılığında, döviz ve kıymetli madenler 
ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraç-

4 Tamer H. İnal, Tüketici Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2014, s. 119.

5 Tüketimden bahsedebilmek için alınan malın veya hizmetin başka bir malın hammaddesi veya yarı mamul 
maddesi olarak kullanılmaması veya herhangi bir şekilde yeni bir mal veya hizmetin maliyet unsurları ara-
sında yer almaması gerekir. Bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmetin girdisi olarak alınması halinde 
malın fiziki varlığı tükense bile bu mal veya hizmet tüketim amaçlı kabul edilemez (Aslan, s. 4). 

6 http://spk.gov.tr/duyurugoster.aspx?aid=2011926&subid=0&ct=c, (09.09.2017).

7 RG.,11.07.2013, S. 28704.
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lı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir platformda alım-satım 
işlemlerini ifade eder. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) 
kapsamında kaldıraçlı alım satım işlemleri “türev araç” olarak nitelendi-
rilmiştir (SerPK m. 3/1,u,3). 

 Yatırım Hizmetleri Tebliği’nde yer alan hükümlerle de söz konusu 
faaliyetin esasları ve türev araç niteliği de aynen korunmuştur (m. 3/1-
ö, 3). Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine doğrudan 
bağlı olan finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev 
araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın, 
bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ticaretine imkân sağlar. Türev 
araçlar, riskten korunma veya yatırım amacıyla kullanılabilir8. Türev 
araçlarla spekülatif yatırım pozisyonları almak, spot piyasa ürünlerine 
oranla çok daha kolaydır. Bu piyasalarda finansal kaldıraç aracıyla daha 
az nakitle daha büyük yatırım pozisyonları alınabilir. Bu da türev piya-
salarda özellikle yüksek getiri sağlamak amacındaki yatırımcıların ciddi 
riskler almasına yol açmaktadır9.

 Sermaye Piyasası Kanunu bakımından birer türev araç olarak nite-
lendirilen kaldıraçlı alım satım işlemleri dayanak olduğu varlığın el de-
ğiştirmesine gerek olmaksızın bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin 
ticareti amacıyla kullanılmaktadır. Ticari amaçla kullanıldığı için kaldı-
raçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük 
teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de ge-
lişebileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin yüksek kazançlar sağlayabi-
leceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali bulunmaktadır10. 

8 Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu, 2015, s. 
11, http://www.borsaistanbul.com/data/kilavuzlar/VIOP-Hakkinda-SSS.pdf, 10.09.2017.
9 Burak Saltoğlu, Türev Araçlar, Piyasalar ve Risk Yönetimi, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim 
Kuruluşu, 2016, s. 18.

10  Riskin yüksek olması nedeniyle döviz kurları ya da pariteleri üzerinden spekülatif pozisyon almak ser-
vetini kaybetmekten canı yanmayacak spekülatörlere ve profesyonellere bırakılması gereken bir iştir. Forex 
piyasası kısa yoldan servet sahibi olunacak bir yer olarak görülmemelidir. Borçlanarak ya da yıllarca yapılan 
birikimlerle döviz kur ve parite üzerinden Forex ya da kaldıraçlı döviz piyasalarında işlem yapılmamalıdır 
(M. Ayhan ALTINTAŞ,  Bankacılıkta Risk ve Sermaye Yönetimi: Sermaye Piyasalarında Finansal Piyasa 
Altyapıları, Merkezi Karşı Taraf Uygulaması ve Risk Yönetimi, Elektronik Kitap, 2017, http://ayhanaltin-
tas.com/portfoy/pdf, 10.09.2017.
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Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; kaldıracın söz konusu olma-
dığı bir Forex işleminde 1 ABD Doları=l.50 TL ise, elinizdeki 100 TL ile 
yaklaşık olarak 67 dolar alırsınız. Dolardan kâr elde etme düşüncesiyle 
bu işlemi yaparsınız, beklentiniz doların TL karşısında değer kazanma-
sıdır. Dolar 1.70 olursa, o zaman elinizdeki 67 dolarla 67*1.70=114 TL 
almanız mümkün hale gelir. Yani 14 TL kâr elde etmiş olursunuz. Kaldı-
racın varlığı halinde ise; l'e 100 kaldıraç oranıyla11 Forex işlemi yaptıran 
kuruluş yatırımcısına şöyle bir teklifte bulunur: “1000 TL karşılığında 
ben sana 100.000 TL'lik işlem yaptıracağım ve döviz satacağım. Ama dövi-
zi banknot olarak vermeyeceğim. İşlemi yaptığım kur üzerinde meydana ge-
len değişiklikler neticesinde bir kâr oluşursa onu ödeyeceğim. Yani 100.000 
TL'yi vermiş ve karşılığında 1 ABD Doları=1.50 TL’den 66.667 Dolar 
almış gibi olacaksın. Kur 1,60 olursa o zaman, 66.667 Dolar karşılığında 
106.667 TL alacaksınız. Yani, 1.000 TL'lik teminatla 6.667 TL kâr elde 
etmiş olacaksınız”. Ancak yine bu örnekten hareketle 1.000 TL teminat 
yatırarak, l'e 100 kaldıraç oranıyla, 1 ABD Doları =1.50 TL'den yapılan 
100.000 TL'lik bir dolar alım işleminde, fiyatın 1.40 seviyesine düşmesi 
durumunda, 6.667 TL zararla karşılaşılacaktır. Kurdaki düşüşün birden 
değil de, kademe kademe olduğunu göz önünde bulundurursak, yatı-
rımcının pozisyonu fiyat 1.40'a dahi ulaşmadan 1.000 TL'lik teminatı-
nın tükendiği seviyede kapatılacak, yatırımcı yatırımının tümünü kay-
bedecektir12.

 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin ticari amaçla kullanılması nede-
niyle yatırımcıların zarar etmeleri doğaldır. Ancak bireysel yatırımcıla-
rın yüksek kaldıraca dayalı risk almalarını ve düşük tutarlı tasarruflar için 
yüksek kaldıracın yol açacağı muhtemel mağduriyetleri önlemek ama-
cıyla tebliğle bazı düzenlemeler getirilmiştir. İlk olarak kaldıraçlı alım sa-
tım işlemlerine aracılık eden aracı kurumlar hesap açılışı sırasında müş-
terilerinden, kaldıraçlı işlemlerin niteliği itibarıyla riskli olduğu ve bu 
işlemler sonucunda zarar edilebileceği; yatırılan teminatın tamamının 
kaybedilebileceği; işlemlerde uygulanacak kaldıraç oranı; internet site-
11 Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek 
pozisyon tutarını gösteren orandır (Yatırım Hizmetleri Tebliği m. 27/1).

12 Sermaye Piyasası Kurulu, Kaldıraçlı İşlemlere İlişkin Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçığı, 2016, ss. 2, 3, 7. 
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sinde duyurulan kar/zarar dağılımı hususlarında bilgi sahibi oldukları ve 
bunları kabul ettiklerine ilişkin yazılı beyan almak zorundadırlar (Yatı-
rım Hizmetleri Tebliği, m. 27/Ç, 1). Bir diğer düzenleme ise tebliğin 27. 
maddesinde yer almaktadır. Tebliğde yapılan değişiklikle kaldıraçlı iş-
lemlerde önceden 1'e 100 olarak uygulanan kaldıraç oranı 1'e 10 olarak 
değiştirilmiştir. Düzenlemeye göre kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk 
açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez. Kurul gerekli 
gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç ora-
nı belirleme yetkisine sahiptir (Yatırım Hizmetleri Tebliği, m. 27/1,2). 
Ayrıca kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı 
asgari 20.000TL’den 50.000TL’ye yükseltilmiştir (Yatırım Hizmetleri 
Tebliği, m. 27/3)13.
 
 D. KALDIRAÇLI ALIM SATIM (FOREX) İŞLEMLERİ ÇER-
ÇEVE SÖZLEŞMESİ

 SerPK m. 3 de yer alan tanıma göre aracı kurum, SerPK’nın 37. mad-
denin birinci fıkrasındaki yatırım hizmet ve faaliyetlerinden (a), (b), 
(c), (e) ve (f) bentlerinde yer alanları münhasıran olmak üzere Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilen yatırım kuruluşunu ifade et-
mektedir. SerPK m. 37’de belirtilen bu faaliyetler sermaye piyasası araç-
larıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla 
ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri 
hesabına gerçekleştirilmesi, sermaye piyasası araçlarının kendi hesabın-
dan alım ve satımı, sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenim-
de bulunularak satışa aracılık edilmesi ile sermaye piyasası araçlarının 
halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesidir.

13 Değişiklik RG, S. 29975, 10.02.2017. Tebliğin 27. maddesinde düzenlenen diğer husulara göre madde-
nin birinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları aracı kurumlar ile 
müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değişti-
rilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elekt-
ronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı alınması mümkündür. İşlemlere başlamadan önce 
veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle 
başlangıç teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde 
pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50.000 
TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir. 
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 Alım satım aracılığı faaliyeti, ise SerPK 37. maddesinin birinci fık-
rasının (a) bendinde yer alan emir iletimine aracılık, (b) bendinde yer 
alan işlem aracılığı ve (c) bendinde yer alan portföy aracılığı faaliyet-
lerinin tümünü birlikte ifade etmektedir (Yatırım Hizmetleri Tebliği 
m. 10). Alım satıma aracılık faaliyetinde bulunan aracı kurumların fa-
aliyetlerine başlamadan önce müşterileriyle çerçeve sözleşme imzala-
maları gerekmektedir (Yatırım Hizmetleri Tebliği m. 14, m. 19, m. 24). 
Çerçeve sözleşme aracı kurumla müşteri arasındaki ilişkiyi genel olarak 
düzenleyen başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını 
oluşturan bir sözleşmedir. Aracı kurumlar anılan sözleşmeyi imzaladık-
tan sonra müşterilerden sermaye piyasası araçlarının alımı ve satımına 
ilişkin emirleri kabul edilebilirler14.

 Alım satıma ilişkin çerçeve sözleşmede yer alan edimlerden bir kıs-
mı vekâlet veya komisyon sözleşmesinde düzenlenen edimlerle aynı 
olmakla birlikte, esasında alım satıma aracılık faaliyeti de bir iş görme 
faaliyeti olduğundan, çerçeve sözleşmeden kaynaklanan bazı edimle-
rin diğer iş görme sözleşmelerindeki edimlere benzemesi mümkündür. 
Alım satıma aracılık sözleşmesinde, TBK’nın özel borç ilişkilerinde dü-
zenlenen sözleşme tiplerinin kanuni unsurları sermaye piyasası mevzu-
atında öngörülen bir şekilde bir araya getirilmiş ve alım satıma aracılık 
sözleşmesi olarak adlandırılan yeni bir sözleşme tipi ortaya çıkarılmıştır. 
Bu sözleşme kanunda açıkça adlandırılmamış ve fakat mevzuatın deği-
şik hükümlerinde adlandırılmış ve kapsamı belirlenmiştir. Bu kapsam-
da, alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesi, aracılık faaliyetinin kapsamı 
dâhilinde, vekâlet ve komisyon gibi kanunda düzenlenmiş olan sözleş-
me tiplerinin unsurlarını, kanunda öngörülenden farklılık arz edecek 
biçimde bünyesinde barındıran karışık muhtevalı bir akit olarak da de-
ğerlendirilmektedir15.

14  İsmail Kırca, Hukuki Yönüyle Borsa Opsiyon İşlemleri, Ankara, 2000, s. 86.  

15 Nusret Çetin, H. Ebru Töremiş, “Menkul Kıymet Borsalarında Alım Satıma Aracılık Faaliyeti Kapsamın-
da Aracı Kurumlarla Yatırımcılar Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, C. 21, Sayı: 1-2, 2008, s. 77.
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 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde en önemli unsur olan teminata 
ilişkin çerçeve sözleşmede detaylı hükümler öngörülmektedir. Sermaye 
Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri 
Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken Asgari Unsurlar” uyarınca iş-
lem yapmak üzere müşteri tarafından getirilecek teminatın aracı kuru-
ma nasıl ve hangi esaslar çerçevesinde teslim edileceğine, işlem yapmak 
üzere teslim edilecek teminatın niteliği, nakdin başka bir para birimine 
çevrilmesinde esas alınacak kurlara, tebliğlerle belirlenen genel kaldıraç 
oranını aşmamak üzere, müşteri için uygulanacak olan kaldıraç oranına, 
teminat oranının hesaplanmasına, teminatların takibinin nasıl olacağına 
varsa teminat tamamlama yükümlülüğüne, teminat tamamlama yüküm-
lülüğü öngörülmemiş veya teminat tamamlama yükümlülüğü müşteri 
tarafından yerine getirilmemiş ise pozisyonların otomatik olarak kapa-
tılmasına ilişkin esaslara detaylı olarak yer verilmelidir. Bununla birlikte 
çerçeve sözleşmede işlem yapmak üzere getirilen teminatın kaldıraçlı 
alım satım işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edileceği ve bankacılık 
düzenlemeleri uyarınca nakdin mevduat toplama anlamına gelebilecek 
şekilde değerlendirilmesinin mümkün olmadığının açıkça ifade edilme-
si gerekmektedir16.

 Bu düzenlemelerden görüleceği üzere müşteri tarafından getirilen 
teminatın kaldıraçlı alım satım işlemi için kullanılacağı ve bu nakdin kul-
lanımının bankacılık işlemlerine benzer bir kullanım olmadığı hususu-
nun özellikle sözleşmede belirtilmesi istenmektedir. Dolayısıyla parasını 
bu işe yatıran kişinin bankacılık ve onun benzeri bir hizmet almayacağı 
konusunun sözleşme ile netliğe kavuşturulması amaçlanmıştır. Bunun 
yanı sıra aracı kurumların hesap açılışı sırasında müşterilerinden, kaldı-
raçlı işlemlerin niteliği itibarıyla riskli olduğu ve bu işlemler sonucunda 
zarar edilebileceği; yatırılan teminatın tamamının kaybedilebileceği hu-
suslarında bilgi sahibi oldukları ve bunları kabul ettiklerine ilişkin yazılı 
beyan almak zorunlulukları da bulunmaktadır. Tüm bunlar birlikte de-
ğerlendirildiğinde kaldıraçlı alım satıma aracılık çerçeve sözleşmesinde 

16 Sermaye Piyasası Kurulu, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde Bulunması Gereken 
Asgari Unsurlar, http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=6&pid=8&subid=6, 
10.09.2017.
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müşterinin bu işlemlerden dolayı zarar edebileceği konusunda bilgilen-
dirilmesine son derece önem verildiği görülmektedir.
 
 E. KALDIRAÇLI ALIM SATIM (FOREX) İŞLEMLERİ
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN TÜKETİCİ SÖZLEŞMESİ OLUP 
OLAMAYACAĞI SORUNU 

 Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin yapılan çerçeve sözleşme ile 
aracı kurum müşterisi adına kaldıraçlı alım satım işlemleri yapabilmek-
tedir. Dolayısıyla bu sözleşmenin konusu müşterinin istekleri ve amaç-
ları doğrultusunda kaldıraçlı alım satım işlemlerinin gerçekleştirilmesi-
dir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri kâr elde etme amacıyla yapılmaktadır. 
Bununla beraber bünyesinde çok fazla risk taşıyan bu işlemleri yapan 
kişilerin, yatırımlarının tamamını kaybetme ihtimalleri de mevcuttur. 
Bir işlemin tüketici işlemi sayılabilmesindeki kriter bu işlem ile ticari 
veya mesleki bir amaca yönelmemektir. Bu noktada tüketici mal veya 
hizmeti kâr veya çıkar amacı gütmeksizin, kendi özel ihtiyacı ve tüketimi 
için kullanan kişi olarak kabul edilmektedir. Oysa kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinin tek amacı mümkün olduğunca çok kâr elde etmektir. Zira 
bu işlemlerde düşük kurdan alınan döviz yüksek kurdan satılmakta ve 
aradaki fark alım satım yapan kişinin kârı olmaktadır. Bu işlemleri ara-
cı kurum sayesinde yapabilen müşterinin aracı kurumla yaptığı çerçeve 
sözleşmedeki tek amacı kâr elde etmektir ve bu işlemleri ancak onun 
vasıtasıyla yapabilmektir. Dolayısıyla amacı bakımından ele alındığında 
kaldıraçlı alım satım işlemleri kâr elde etme amacı taşıdığından ticari 
bir amaca yöneliktir ve bu nedenle tüketici işlemi olarak kabul edilmesi 
mümkün değildir. Tüketici işlemi olarak kabul edilemeyecek olan kal-
dıraçlı alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için zorunlu olan kaldıraçlı 
alım satım işlemlerine ilişkin çerçeve sözleşmenin de bu nedenle tüketi-
ci sözleşmesi olarak nitelendirilmesi imkânsızdır. 

 Bu anlatılanlara ek olarak kaldıraçlı alım satım işlemleri birer türev 
araç sayılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiş-
tirmesine gerek olmaksızın, bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ti-
caretine imkân sağlar. Türev araçlar, riskten korunma, yatırım amacıyla 
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kullanılabilir. Benzer bir şekilde tasarruf yapmak ve geleceğini garanti 
altına almak amacıyla yapılan işlemlerde tüketici işlemi olarak kabul 
edilmemektedir. Yargıtay’da bir kararında bu hususa dikkat çekmekte-
dir. Nitekim bu kararda; 

 “Bir hukuki işlemin 4077 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edil-
mesi için yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen taraflar ara-
sında mal ve hizmet satışına ilişkin bir hukuki işlemin olması gereklidir. So-
mut uyuşmazlıkta ise, tasarruf ve geleceğini garanti altına almak amacıyla 
beş adet bağımsız bölüm satın alındığından davacı tüketici tanımına girme-
diğinden, olayda 4077 sayılı kanun hükümlerinin uygulanması da mümkün 
değildir. Bu duruma göre uyuşmazlığın çözümü genel mahkemelerin görevi 
içerisindedir. Görevle ilgili düzenlemeler kamu düzenine ilişkin olup taraf-
lar ileri sürmese dahi yargılamanın her aşamasında resen gözetilir. Öyle 
olunca mahkemece davaya genel mahkeme sıfatıyla bakılması gerekirken 
yazılı şekilde Tüketici Mahkemesi sıfatıyla bakılarak hüküm tesisi usul ve 
yasaya aykırıdır. Bozma nedenidir” (Yarg., 13.HD., E. 2011/15055; K. 
2012/354; T.17.1.2012 Kazancı İçtihat Bankası) denilmiştir.

 Tüketici işleminde mal ya da hizmet sağlanırken ticari ya da mes-
leki faaliyetin yürütülmesi amacının güdülmemesi, mal satın alınırken 
özel ihtiyaçların giderilmesi ve bu amaçla malın tüketilmesi, azaltılma-
sı ya da ekonomik değerinin yitirilmesi gibi bir amacın takip edilmesi, 
kâr elde etme amacının güdülmemesi gerekmektedir17. Oysa kaldıraçlı 
alım satım işlemlerinde (forex işlemlerinde) tek amaç kâr elde etmek ve 
mümkünse yatırılan teminatı kaybetmemektir. Bu tür işlemlerle tüketici 
işlemlerinde olduğu gibi satın alınan bir ürün tüketilmemektedir ya da 
özel ihtiyaçların giderilmesi amacıyla bu işlemler yapılmamaktadır. Bu 
işlemlerin yapılmasının tek amacı yatırılan teminat tutarını kaybetme-
den olabildiğince kâr elde etmektir.
 
 Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin kâr elde etme amacı ile yapılıyor 
olması ve kişilerin bu işlemler neticesinde maddi zarara uğrama olası-

17 Ozanoğlu, s. 70.
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lıklarının fazla olması bu işlemleri denetleyen kurumları yapılan yasal 
düzenlemelerle uyarıcı ve hatta koruyucu önlemler almaya sevk etmiş-
tir. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinin nihayetinde birer türev araç olarak 
kabul edilmesi onu ticari bir amaç dışında kullanılmasına zaten imkân 
tanımamaktadır. Zira türev araçların varlık sebebi bu araçların dayanağı 
olduğu varlıkların ticaretini yapmaktır. Dolayısıyla kaldıraçlı alım satım 
işlemlerinin yapılma amacının ticari bir amaç olması ve kişilerin bu iş-
lemler neticesinde kâr elde etmeyi hedeflemesi bu işlemlerinin tüketici 
işlemi sayılmasını amaçları arasındaki farklılık sebebiyle engellemekte-
dir. Bu nedenle amaç bakımından oluşan bu durum sebebiyle kaldıraçlı 
alım satım (forex) işlemleri kanaatimizce tüketici işlemi olarak kabul 
edilemez.

 F. KALDIRAÇLI ALIM SATIM (FOREX) İŞLEMLERİ ÇER-
ÇEVE SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKTA 
GÖREVLİ MAHKEME

 Yargıtay, kararına gerekçe olarak TKHK’nın "Diğer Tüketici Sözleş-
meleri" başlıklı 5. bölümünde yer alan "Finansal hizmetlere dair mesafeli 
sözleşmeler" başlıklı 49. maddesini göstermektedir. Bu maddenin 1. fık-
rasına göre finansal hizmetler, her türlü banka hizmeti, kredi, sigorta, bi-
reysel emeklilik, yatırım ve ödeme ile ilgili hizmetleri ifade eder. Finan-
sal hizmetlere dair mesafeli sözleşme ise, finansal hizmetlerin uzaktan 
pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, 
sağlayıcı ile tüketici arasında uzaktan iletişim araçlarının kullanılması 
suretiyle kurulan sözleşmelerdir. Ancak sözleşmenin her iki taraf bakı-
mından ticari amaçla yapıldığı durumlarda ortada bir tüketici olmadı-
ğından bu tür finansal hizmetlere ilişkin sözleşmelere bu hüküm uygu-
lanmayacaktır18. 

 Kaldıraçlı alım satım işlemleri ticari amaçla yapılan birer sermaye pi-
yasası faaliyeti olup bu işlemlerinin yapıldığı piyasa, borsa gibi bir finan-
sal piyasadır. Bu işlemlerin ticari amaçla yapılması nedeniyle finansal 

18  Aydoğdu, s. 140.
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piyasalara ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili olarak görevli mahkemenin belir-
lenmesi açısından TTK m. 4 incelenmelidir. TTK m. 4/1-e,f gereğince 
borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere 
ilişkin özel hükümlerde ve bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal 
kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde öngörü-
len hususlardan doğan hukuk davaları mutlak ticari dava niteliğindedir. 
Bu işlemlerin yapıldığı yerin borsa gibi bir finansal piyasa olması onun 
kanun maddesinde sayılan “ticarete özgü diğer yerler” kapsamında sayıl-
masını gerekli kılmaktadır.  Bu nedenle kanaatimizce ticari amaçla yapıl-
ması sebebiyle kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklardan 
doğan davalar görev bakımından tüketici mahkemesinin değil asliye ti-
caret mahkemesinin görev alanına girmektedir19.
 

 SONUÇ :
 
 Tüketici kavramının asli unsurlarından birini “ticari ve mesleki ol-
mayan amaçlarla hareket etme” oluşturmaktadır. Ticari veya mesleki 
amaca yönelmemek bir diğer ifadeyle ticari veya mesleki amaç dışında 
hareket etmek, kişinin mal veya hizmetten nihai yararlanan olması, yani 
mal veya hizmeti kâr veya çıkar amacı gütmeksizin, kendi özel ihtiyacı 
ve tüketimi için elde etmesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle kişi, 
yaptığı işlem bakımından kâr ve kazanç sağlama hedefi taşıyorsa, yaptığı 
işlem tüketici işlemi değildir. 

 Kaldıraçlı işlem, yatırılan teminat tutarı karşılığında, döviz ve kıy-
metli madenler ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenecek diğer var-
19  Nitekim aşağıdaki Yargıtay kararında da benzer bir şekilde; “Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 4. maddesinde tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın bankalara, 
diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hu-
suslardan doğan hukuk davalarının ticari dava olduğu, aynı Yasa'nın 5.maddesinde de, aksi hüküm bulunma-
dıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın Asliye Ticaret Mahkemesi'nin tüm ticari davalar 
ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla görevli olduğu düzenlenmiştir. Bu itibarla mahkemece, 
uyuşmazlığın bankacılık işleminden kaynaklanan ticari dava niteliğinde olduğu, davanın Asliye Ticaret Mahke-
mese'inde görülmesi gerektiği ve Bulancak'ta ayrı bir Asliye Ticaret Mahkemesi bulunmadığı hususu da nazara 
alınarak, davaya Ticaret Mahkemesi sıfatı ile bakılıp sonuçlandırılması gerekirken, Tüketici Mahkemesi Sıfatı ile 
bakılması doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir”(Yarg., 11. HD., E. 2015/1903; K. 2015/7449; 
T.01.06.2015 Kazancı İçtihat Bankası) denilmiştir.
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lıkların kaldıraçlı olarak elektronik ortamda oluşturulmuş bir platformda 
alım-satım işlemlerini ifade eder. Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında 
kaldıraçlı alım satım işlemleri türev araç olarak nitelendirilmiştir (SerPK 
m. 3/1,u,3). Türev araçlar ise dayanak varlığın sahipliğinin el değiştir-
mesine gerek olmaksızın, bu varlıkla ilgili hak ve yükümlülüklerin ti-
caretine imkân sağlar. Bu nedenle birer türev araç olan kaldıraçlı alım 
satım işlemlerinin tek amacı mümkün olduğunca çok kâr elde etmektir. 
Bu işlemlerde düşük kurdan alınan döviz yüksek kurdan satılmakta ve 
aradaki fark alım satım yapan kişinin kârı olmaktadır. Bu işlemleri ara-
cı kurum sayesinde yapabilen müşterinin, aracı kurumla yaptığı çerçe-
ve sözleşmedeki tek amacı kâr elde etmektir ve bu işlemi ancak onun 
aracılığıyla yapabilmektir. Dolayısıyla amacı bakımından ele alındığında 
kaldıraçlı alım satım işlemleri kâr elde etme amacı taşıdığından ticari bir 
amaca yöneliktir ve bu nedenle bu hizmetin alınmasını sağlayan çerçeve 
sözleşmesinin de tüketici sözleşmesi sayılması mümkün olmamaktadır. 
Bu sözleşme ile verilen hizmet müşterinin finansal piyasada yer alarak 
bir sermaye piyasası faaliyeti gerçekleştirebilmesidir. Bu hizmet TKHK 
m. 49 da belirtilen banka hizmeti, kredi, sigorta, bireysel emeklilik, yatı-
rım ve ödeme hizmetlerinden farklı bir finansal hizmettir. Bu fark verilen 
finansal hizmetin kişiler tarafından hizmetin doğası gereği ticari amaçla 
satın alınmasıdır. Dolayısıyla tüketici işlemi olarak kabul edilemeyecek 
olan kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yapılabilmesi için zorunlu olan 
kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin çerçeve sözleşmenin de bu ne-
denle tüketici sözleşmesi olarak nitelendirilmesi imkânsızdır.

 Kaldıraçlı alım satım işlemleri ticari amaçla yapılan birer sermaye pi-
yasası faaliyeti olup bu işlemlerinin yapıldığı piyasa, borsa gibi bir finan-
sal piyasadır. Bu işlemlerin ticari amaçla yapılması nedeniyle finansal 
piyasalara ilişkin uyuşmazlıklarla ilgili olarak görevli mahkemenin belir-
lenmesi açısından TTK m. 4 incelenmelidir. TTK m. 4/1-e,f gereğince 
borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere 
ilişkin özel hükümlerde ve bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal 
kurumlara ve ödünç para verme işlerine ilişkin düzenlemelerde öngörü-
len hususlardan doğan hukuk davaları mutlak ticari dava niteliğindedir. 
Bu işlemlerin yapıldığı yerin borsa gibi bir finansal piyasa olması onun 
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kanun maddesinde sayılan “ticarete özgü diğer yerler” kapsamında sayıl-
masını gerekli kılmaktadır.  Bu nedenle kanaatimizce ticari amaçla yapıl-
ması sebebiyle kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin uyuşmazlıklardan 
doğan davalar görev bakımından tüketici mahkemesinin değil asliye ti-
caret mahkemesinin görev alanına girmektedir.
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ALACAK MİKTARI -YAZI İLE-
“YABANCI PARA” OLARAK

YAZILMIŞ/İFADE EDİLMİŞ OLAN
BİR KAMBİYO SENEDİNİN,

ALACAK MİKTARINI MATBU OLARAK
BELİRTEN ÖN YÜZÜNDEKİ 

“TL”, “…TÜRK LİRASI”
KELİMELERİNİN

SADECE ÇİZİLMİŞ OLMASI
YETERLİ MİDİR YOKSA AYRICA BU 

ÇİZİLMENİN KEŞİDECİ TARAFINDAN 
İMZA (PARAF) EDİLMİŞ OLMASI DA 
(HMK. m.207) ZORUNLU MUDUR ?

 Özet: Kural olarak; senet üzerinde yapılan değişikliklerin, geçerli olabilmesi 
için, düzenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onaylanması gerekirse 
de; gerek doktrinde  ve gerekse Yargıtay içtihatlarında  açıkça belirtildiği gibi senette 
basılı (matbu) olarak yer alan «TL», «Türk Lirası» sözcüklerinin sadece çizilmiş olması 
yeterli olup, ayrıca bunların borçlu tarafından da paraf edilmesi gerekmez, yani bu 
durum HMK. m. 207’nin kapsamı içine girmez. 

 Anahtar Sözcükler: Yabancı para, paraf, kambiyo senedi, bono, tahrifat, Türk 
Lirası, imza.

 Abstract: Altough As a rule; changes made on the bill must be approved by the 
issuer by signing or initialing in order to be valid; it is sufficient that only the words 
“TL”, “Turkish Lira” are simply drawn in printed form (printed), as clearly stated in 
the doctrine of the Supreme Court and also in the case law of the Court of Cassation, 
it is not necessary to initial the bill by the debtor; in other words, this does not fall 
into HMK 207 scope.

 Key Words: Foreign currency, initial, bill of Exchange, bond, alteration, Turkish 
Lira, signature.
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 KONU: Alacak miktarı -yazı ile- “yabancı para” olarak yazılmış/ifa-
de edilmiş olan bir kambiyo senedinin, alacak miktarını matbu olarak 
belirten ön yüzündeki “TL”, “…Türk Lirası” kelimelerinin sadece çizil-
miş olması yeterli midir yoksa ayrıca bu çizilmenin keşideci tarafından 
imza (paraf) edilmiş olması da (HMK.m.207) zorunlu mudur ?

*
 I- Kambiyo senetlerinden “bono”nun ‘zorunlu (kesin) şekil 
koşulları’ndan birisi de “koşulsuz olarak (kayıtsız şartsız) belirli bir para 
ödeme vaadi” (TTK. mad. 776/(1)-b)’dir.1 

 Bonoda miktarı belirlenen para «Türk parası» olabileceği gibi, «ya-
bancı para» da olabilir (TTK. mad. 711).2

 Senet bedeli yalnız yazı ile veya yalnız rakamla birden fazla kez gös-
terilmiş ve bunlar arasında fark varsa, bunlar arasında «en az bedel» ge-
çerli olur (TTK. mad. 676/(2)). Ancak alacak miktarı senette -yazı ile 
«yirmiyedi milyon beşyüz milyon»3 «onbirbindörtyüzbin»4 gibi- fark-
lı anlamlara gelebilecek biçimde ifade edilmişse, bu senet -TTK. mad. 
776/(1)-a gereğince «kayıtsız şartsız bir bedeli içermediğinden»- bono 
niteliğini taşımaz.

 Senette «bedel» kısmı hiç yazılmamışsa bu senet «bono» sayıl-
maz.5

 Senette «alacak miktarı» (senet bedeli) «Türk Lirası veya yaban-
cı para birimi» olarak değil de, -«100 gr. altın»6, «...adet ata altınının 

1 Ayrıntılı bilgi için bknz: UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. İcra Hukukunda Kambiyo senetleri, 4. Baskı, 
2013, s:8 vd. - UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. İİK. Şerhi, 3. Baskı, 2014, s:2960 vd.

2 Bknz: 12. HD. 19.1.2004 T. 23840/593; 9.7.2001 T. 11712/12839; 10.11.2002 T. 25234/25085; 
4.4.2002 T. 5551/6983; 6.4.2000 T. 4358/5424; 17.11.1998 T. 12499/12943; 9.4.1992 T. 11592/4506 
(www.e-uyar.com)

3 Bknz: 12. HD. 3.12.1999 T. 13982/15594 (www.e-uyar.com)

4 Bknz: 12. HD. 3.6.1998 T. 6116/6647 (www.e-uyar.com)

5 Bknz: 11. HD. 20.10.1982 T. 3982/4002 (www.e-uyar.com)

6 Bknz: 12. HD. 21.11.2006 T. 18969/21741; 15.11.1999 T. 11073/14219  (www.e-uyar.com)
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ödeme günü karşılığı»7 şeklinde- gösterilmişse, senet bono niteliğini 
taşımaz.

 «Ödenecek meblağ (senet bedeli)’nin, senet üzerinde (metnin üs-
tünde, içinde, sol veya sağ köşesinde) gösterilmesi yeterli olup, nerede 
yazıldığının önemi yoktur.8 9

 Bonoda ödenmesi öngörülen paranın (bedelin) hangi ülkenin pa-
rası olduğu tam olarak belirtilmemişse, örneğin; para miktarı (bedel) 
«dolar» olarak gösterilmiş, fakat bunun ABD Doları mı, Kanada Doları 
mı olduğu belirtilmemişse, «ödeme yerindeki para türü»ne itibar edilir 
(TTK. mad. 711/(4)). Ancak bu şekilde sorun çözüme kavuşturula-
mıyorsa, senet içeriğinden de bu durum anlaşılamıyorsa senet geçersiz 
olur. Yüksek mahkeme10 ise «bononun, cinsi belirtilmeksizin sadece do-
lar üzerinden  düzenlenmesinin TTK. mad.  776/(1)-b hükmüne aykırılık 
teşkil etmeyeceğini, Türkiye hudutları dahilinde yaygın olarak kullanılan 
dolar cinsi Amerikan doları olduğundan, borçlanmanın Amerikan Doları 
üzerinden yapılmış olduğunun kabulü gerekeceğini» belirtmiştir...

 Senet metninde «para miktarı» hem yazı ve hem de rakam ile gös-
terilmiş olup da, her ikisi arasında fark varsa «yazı ile olan» geçerli sayı-
lır (TTK. mad. 676/(1)).11 12 Bunun nedeni; “yazı ile gösterilen bedelde 
yanılgının, rakam ile gösterilen bedelde yanılgıya oranla daha az olacağı, bir 
7 Bknz: 12. HD. 5.11.1992 T. 5066/13242 (www.e-uyar.com)

8 ÖZTAN, F. Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, 1976, s: 985

9 Aksi görüş: DOMANİÇ, H. Kıymetli Evrak Hukuku ve Uygulaması, 1990,  s: 470 - KARAYALÇIN, Y. 
Ticari Senetler, 1970, s: 312 - POROY, R./TEKİNALP, Ü. Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, 14. Bası, s: 156

10  Bknz: 12. HD. 10.11.2002 T. 25234/25085; 4.4.2002 T. 5551/6983 (www.e-uyar.com)

11 KARANFİL,K. Kambiyo Senetlerinde Sıkça Yapılan Hatalar, 3. Baskı, 2014, s:297. - POROY,R. /
TEKİNALP,Ü. Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, s:123 Dipn. 11 – PULAŞLI,H. Kıymetli Evrak Hukuku-
nun Esasları, 3. Bası, 2013, s:125. – BİLGEN,M. Kambiyo Senetlerinde Tahrifat (Değişiklik) Yapılması 
(Prof. Dr. Bilge UMAR’a armağan) s:989. – ERDEM,N. Kambiyo Senetlerinde Senet Metninde Değişik-
likler (Tahrifat), 2008, s:57. – ERTEKİN,E./KARATAŞ,İ. Uygulamada Ticari Senetler, 3. Bası, 1998, s: 
198 - ÖZTAN,F. Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, 2012, s:82 - ÖZTAN,F. Kıymetli Evrak Hukuku, 2. Bası, 
1976, s:985 - 

12 Bknz: 12.HD. 19.12.2011 T. 11703/29350; 16.06.2016 T. 22456/2667;  26.09.2008 T. 13261/ 16304 
(www.e-uyar.com)
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başka deyişle yazıyla yazılan bedelin tarafların ortak iradesini yansıtacağı”  
yönündeki düşüncedir.13

 Ancak, paraya  ilişkin rakamda değişiklik (tahrifat) yapılmışsa, TTK. 
mad. 676 hükmü uygulanmaz.14 15 Örneğin; senette «para miktarı» ra-
kamla (10.000 TL şeklinde belirtildikten sonra yazıyla Onbin  Türk 
Lirası) olarak açıklanmış ve senedin 10.000’e ilişkin rakamına bir sıfır 
eklenerek rakam (100.000) yapılmışsa, bu senet «onbin Türk Liralık se-
net» olarak işlem görmez. çünkü, bedelin rakam ve yazıyla ayrı ayrı ya-
zılmasındaki amaç senetlerde yapılması mümkün tahrifatı önlemektir. 
Rakam veya yazıda tahrifat mevcut ise, yasal anlamda farktan söz edile-
meyeceği gibi, böyle bir hal “senetlerin tedavüle çıkarılırken doldurulmuş 
olması ilkesine” de aykırıdır.16 Bu husus, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 
25.04.1978 T. E:1587, K:2170 sayılı kararında çok açık ve seçik olarak 
ifade edilmiştir.

 Senette, rakamla ifade edilen «para miktarı»nda sonradan değişik-
lik (düzeltme) yapılmışsa, bu düzeltmenin altının borçlu tarafından ay-
rıca imza edilmesi gerekir.17 

 Senedin «alacak miktarı»nı belirten kısmında basılı (matbu) olarak 
bulunan «TL», «Türk Lirası» sözcüklerinin çizildikten sonra, alacak 
miktarının «yabancı para» olarak  ifade edilmesi halinde, senet «bono» 
niteliğini yitirir mi? Başka bir deyişle, senette basılı (matbu) olarak yer 
alan «TL», «Türk Lirası» sözcüklerinin sadece çizilmiş olması yeter-
li olmayıp, ayrıca bunların borçlu tarafından da paraf edilmesi gerekir 
13 KENDİGELEN,A. Hukuki Mütalâalar, 2006 C:VIII, s:320

14 KENDİGELEN,A. Hukuki Mütalâalar, C:8, s:320 – ÜLGEN,H./HELVACI,M./KENDİGELEN,A./
KAYA, A. Kıymetli Evrak Hukuku, 2015, 10. Bası, s:132. – COŞKUN,M. Kıymetli Evrak, 3. Baskı, 2016, 
s:174 – COŞKUN,M. Açıklamalı - İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu, 5. Bası, C:3, 2016, s:3270. – POROY,R. 
/TEKİNALP,Ü. age. 19. Bası, 2010, s:123 – ÖZTAN,F. Kıymetli Evrak Hukuku, 17. Bası, 2012, s:219. – 
ÖZTAN,F. Kıymetli Evrak Hukuku, 1976, s:985. – BİLGEN,M. agm. C:2, 2010, s:989 vd. - 

15 Bknz: 12. HD. 19.12.2011 T. 11703/29350 ; 03.05.2011 T. 27406/8336; 09.07.2007 T. 11672/14191; 
1.12.2006 T. 19597/22760; 09.12.2002 T. 25098/25992; 25.04.1978 T. 1587/2170 (www.e-uyar.com)

16 ÖZTAN,F. age., 1976, s:453. - POROY,R./TEKİNALP,Ü. age. s:123. - PULAŞLI,H. age. s:125.

17 Bknz: 12. HD. 25.3.1986 T. 9980/3252 (www.e-uyar.com)
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mi? Yüksek mahkeme -aşağıda sunduğumuz içtihatlarında ifade ettiği 
gibi- kanımızca da doğru olarak «senetteki ‘TL’ ve ‘Türk Lirası’ sözcük-
lerinin çizilmesinin yeterli olduğunu, ayrıca HUMK. 298 (şimdi; HMK. 
mad. 207) uyarınca çizilen kısmın borçlu tarafından «paraf» (imza) 
edilmesine gerek bulunmadığını» belirtmiştir.18 Yüksek mahkemenin 
bu konudaki içtihatları -tarih sırasına göre- aşağıda sunulmuştur:

 “Senet doldurulurken matbu olarak gösterilen "Türk Lirası" kelimesinin 
çizilip "Euro" olarak yazılması ve senet metninde yazı ile olan kısımda da bu 
hususun teyit edilmiş olması halinde, tarafların iradesinin "Euro üzerinden 
borçlanmak" yönünde olduğunun kabulü gerekeceği- Senedin boş kısımla-
rının anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunun ispatına elverişli yazılı bir 
belge de sunulmadığından, bu durumda, HMK’nun 207(1). maddesinin 
uygulama yeri bulunmadığı”19

 “Senet üzerinde herhangi bir çizinti, kazıntı veya silinti olmayıp, se-
netteki “TL” ibaresinin çizilerek yerine ‘EURO’ yazılmasının senet matbu 
olduğundan tahrifat olarak kabul edilemeyeceği, diğer taraftan senedin son-
radan anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu da yazılı delille kanıtlanama-
dığından, kambiyo takibi yapılmasında usul ve yasaya aykırılık olmadığı, 
mahkemece, şikayetin reddine karar verilmesi gerekeceği”20

 “Senet doldurulurken, senette matbu olarak yazılı bulunan ‘T.Lirası’ 
kelimesinin çizilip, senet metnindeki ‘yazı ile alacak miktarını gösteren kıs-
mın’ ‘Amerikan Doları’ olarak doldurulmuş olması halinde, senedin yaban-
cı para alacağı olarak düzenlenmiş olduğu sonucuna varılması gerekeceği; 
senedin düzenlendiği tarihteki Türk parasının alım gücü gözönüne alındı-
ğında, 147.000 TL için bono düzenlenmesinin hayatın olağan akışına aykı-
rı bir davranış sayılacağı”21

18 UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. age. (Kambiyo Senetleri), s:13. - UYAR,T./UYAR,A./UYAR,C. age. 
(İİK. Şerhi), C:2, s:2964.

19 Bknz: 12. HD. 02.07.2015 T. E: 7973, K: 18845 (www.e-uyar.com)

20 Bknz: 12. HD. 06.03.2015 T. E: 2014/30218, K: 4968 (www.e-uyar.com)

21 Bknz: 12. HD. 13.07.2007 T. E: 12156, K:14592 (www.e-uyar.com)
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 “Senet doldurulurken matbu olarak gösterilen «Türk Lirası» kelime-
si çizilerek yerine «Amerikan doları» ibaresinin yazılmış olması ve senet 
içeriğinde yazı ile olan bölümde de bu hususun teyit edilmiş olması halinde, 
tarafların iradesinin «Amerikan doları üzerinden borçlanmak» yönünde 
olduğunun kabulü gerekeceği”22

 “Senedin «alacak miktarı»nı belirten kısımlardaki «Türk Lirası» 
sözcüklerinin çizilerek -ayrıca paraf edilmeden- «Dolar», «Mark» söz-
cüklerinin yazılması halinde, senedin geçerliliğini koruyacağı”23

 “Senet doldurulurken matbu olarak gösterilen "T. Lirası" kelimesi çizi-
lip, "Amerikan Doları" olarak yazılması ve senet metninde yazı ile olan kı-
sımda da bu hususun teyit edilmesi halinde, tarafların iradesinin "Amerikan 
Doları üzerinden borçlanmak" yönünde olduğunun kabulü gerekeceği, senet 
metninde el yazısı ile yazılan bütün yazı ve rakamların aynı kalemle ve aynı 
elden çıktığı çok açık bir şekilde çıplak bir gözle dahi belirli olduğu, ayrı-
ca senedin tanzim tarihindeki Türk parasının alım gücü gözönüne alındı-
ğında, 6000 TL için bono düzenlenmesinin hayatın olağan akışına aykırı 
olduğu”24

 II- Şekli unsurları tamamlanmış ve tedavülde bulunan bir senet met-
ninin bazı değişikliklere uğraması mümkündür. Metne birtakım ilaveler 
yapılabilir. Örneğin, sorumsuzluk kaydı, ciro edilemez kaydı veya tahkim 
kaydı, yetkili icra müdürlüğü veya mahkemeye ilişkin kayıtlar konabilir. 
Senet metni değiştirilebilir, örneğin senet bedeli veya senedin vadesi de-
ğiştirilebilir. Bazı kayıtlar silinmiş, üzerleri çizilmiş olabilir. Ancak tüm 
bu değişikliklerin ve değişikliğe uğrayan senedin geçerliliğine ilişkin tek 
bir yargıya varmak mümkün değildir. Farklı ihtimallerin değerlendiril-
mesi gerekir. Bu bakımdan, senet metnindeki değişikliklerin ilgililerin 
muvafakatiyle yapılmış olup olmaması, TTK m. 748 hükmünün uygula-
nıp uygulanmayacağını, senede imza koyanlarının mesuliyetlerinin, de-

22 Bknz: 12. HD. 19.1.2004 T. E: 2003/23835, K: 581 (www.e-uyar.com)

23 Bknz: 12. HD. 6.4.2000 T. E: 4358, K: 5424 (www.e-uyar.com)

24 Bknz: 12. HD. 25.09.1998 T. E: 12499, K: 12943 (www.e-uyar.com)
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ğişikliklerden etkilenip etkilenmeyeceğini belirleyebilmemiz için önem-
lidir.25

 Senet düzenlendikten sonra, senet metninde eksiklikler ve yanlışlık-
lar yapıldığının farkına varılırsa, ilgililerin bilgi ve iradeleri doğrultusun-
da senede eklemeler ve çıkarmalar yapılarak bu yanlışlıklar düzeltilmek 
istenmiş olabilir.

 Senet metnindeki değişikliğin, kendilerine karşı ileri sürülebilmesi 
için, ilgililerin muvafakatiyle yapılmış olması gerekir.

 Tarafların iradesinin aynı anda uyuşması şart değildir. Senet metni-
nin değiştirilmesine birlikte karar verilebileceği gibi, taraflardan birinin 
yaptığı değişikliğe, bir diğerinin daha sonra icazet vermesi de mümkün-
dür

 Senet metnindeki değişikliklerin ilgililere karşı ileri sürülebilir olma-
sı için, muvafakatin senet üzerinde belirtilmiş olması gerekir. TTK. m. 
650’de bu husus tahvil bakımından “bu muvafakatin bizzat senet üzerin-
de yazılması gerekir” şeklinde ifade edilmiştir.

 Değişikliklerin ispatı açısından, değişikliğe muvafakatini senet 
üzerinde belirten ilgililer tarafından onaylanmış olmaları gerekir. Zira, 
HMK m. 207’ ye göre senetteki bu gibi çıkıntı ve senedin metninde veya 
eklentisindeki kazıntı ve silintiler ayrıca tasdik edilmemişlerse, inkar ha-
linde bunlar yok sayılacaktır. İspatı bakımından onay işlemi, değişikliğe 
muvafakat eden borçlunun, değişikliği imza ya da paraf etmesi şeklinde 
gerçekleştirilir. İmza, kambiyo senetleri bakımından TTK. 756/(1)’e 
uygun olarak el yazısı ile atılmış olmalıdır. Borçlunun “senetteki imzanın 
kendisine ait olmadığını” iddia etmesi halinde, HMK.’nun imza inkarına 
ilişkin maddeleri uygulanacaktır.

25 ERDEM,N. age. s:17 vd.
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 Tahrifat iki şekilde gerçekleştirilir; ya senet metninde yazılı bir husus 
çeşitli usullere başvurularak senet metninden çıkarılır, ya da metne sonra-
dan bazı noktalar eklenir.26 

 Senet metninde değişikliklerin uygulamada en sık görülen hali, sene-
din meblağının değiştirilmesidir. Bu daha çok, senette yazılı olan mebla-
ğın hamil tarafından arttırılması şeklinde ortaya çıksa da, aksi de teorik 
olarak mümkündür. Yine senet meblağındaki sırf rakamsal değişiklik-
lerin değil, para birimi olarak gerçekleştirilen değişikliklerin de madde 
kapsamına girdiği kabul edilmelidir. 

 Senedin meblağı değiştirildiği takdirde, kanun hükmüne uygun ola-
rak, değişiklikten sonra senedi imzalayanlar yeni meblağ üzerinden ha-
mile karşı sorumlu olmakla birlikte hamil, senedin değiştirilmesinden 
önce senedi imzalamış olan borçludan, ancak orijinal metinde yer alan 
meblağ üzerinden talepte bulunabilecektir. Senedi değişiklikten önce 
imzalayan borçlular, kendileri bakımından senedin değişiklikten sonra 
artan miktar oranında geçersiz olduğunu “hukuki görünüş ilkesi” sonucu 
kendilerine kusur isnat edilemediği oranda iyiniyetli hamile karşı da ileri 
sürebileceklerdir.27

 Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere, meblağda yapılan bu de-
ğişiklik, sorumluluk üstlenen kişi veya kişilerin muvafakatleri doğrul-
tusunda yapılmış olup, HMK. m. 207’ye uygun olarak onaylanmış ise, 
bu kişiler bakımından da bağlayıcı olacak ve söz konusu kimseler yeni 
meblağ üzerinden sorumlu tutulacaklardır.

 Senedin meblağı, tahrif edilme olasılığına karşı genellikle hem ya-
zıyla, hem de rakamla ifade edilir. Nitekim meblağı gösteren rakamların 
başına ve sonuna ilave yapılarak tahrifat yapılması, yazıyla ifade edilen 

26 ERMAN,S./ÖZEK,Ç. Ceza Hukuku Özel Bölüm) Kamu Güvenine Karşı İşlenen Suçlar, 1996, s:230 
vd. – ERDEM,N. age. s: 17 vd.

27 “Senet üzerindeki miktar kısmının tahrif edildiğini dair def’ilerin mutlak defi olması sebebiyle, herkese ve 
hamile karşı da ileri sürülebilir...” (UYAR,T. İcra Hukukunda Haciz, 1990, s:194)
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meblağın tahrif edilmesine göre daha kolaydır. Bu sebeple, senet bede-
lini hem rakam, hem de yazıyla ifade etmeyerek tedbirsiz davranan ve 
senet metninin kötü niyetli olarak değiştirilmesine (tahrifine) kolaylık 
sağlayan keşideci (veya düzenleyen), üçüncü kişiler üzerinde yaratılan 
hukuki görünümün oluşması olgusu, kendisine isnat edilebildiği için, 
değişmiş miktar gereğince sorumlu tutulabilecektir.

 “Senedin meblağının değiştirildiği” iddiası, açılacak ayrı bir davayla 
ileri sürülebileceği gibi (İİK. 72’ye göre menfi tespit veya senedin iptali 
davası), görülmekte olan bir davada da ileri sürülebilecektir.

 Senedin meblağında yapılan değişiklikler senet üzerinde açıkça fark 
edilebiliyorsa, hakim bu yönde kendisi de karar verebilecektir. Ancak 
genellikle “senet metni üzerinde değişiklik yapıldığı iddiası” üzerine, uz-
man bilirkişiler aracılığıyla inceleme yapılmaktadır. “Senet metninde deği-
şiklik iddiası”nın incelenmesinde, imzada sahtekarlıkla aynı yöntemlere 
başvurulur. Bu bakımdan incelemeyi yapmak üzere imza incelemesinde 
olduğu gibi grafolog bilirkişilere başvurulmaktadır. Tahrifat yapıldığı 
iddiası senet borçlusu tarafından ispat edildiği takdirde, alacaklı ancak 
borçlunun senedi tahrifattan önce imzaladığını ispat ederek yeni meb-
lağdan sorumlu olmasını sağlayabilir.

 Senedin meblağında değişiklik yapıldıktan sonra  senet icra takibine 
konu olmuşsa, borçlu “senette tahrifat yapıldığı” iddiası ile İİK. m. 168 f. 
5 hükmüne göre borca itiraz edebilecektir. Borçlu burada, “takip konusu 
senedin kambiyo senedi niteliğinde olmadığını, senetteki imzanın kendisine 
ait olmadığını, borcun sona erdiğini, ya da takibin yapıldığı icra dairesinin 
yetkisizliğini” iddia etmemekle birlikte, senedin meblağına yani borca 
itiraz etmektedir. Borçlunun iddiasını ispat etmesi halinde ise sadece 
senedin değiştirilmeden önceki bedeli dışında kalan kısmı için yapılan 
itirazın kabul edilmesi gerekir. Zira senet meblağı değiştirilmiş olmakla 
birlikte, geçerli kalmaya devam etmektedir.

 TTK. m. 680’de düzenlenmiş bulunan, bazı unsurları daha sonra ta-
mamlanmak üzere tedavüle çıkarılan açık poliçenin (bononun), taraflar 
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arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulması halinin “senet metninde 
değişiklikler” kapsamında değerlendirilemeyeceği ittifakla kabul edil-
mektedir. Kambiyo senetlerinin daha sonra doldurulmak üzere eksik bir 
şekilde tedavüle çıkarılmış bulunması ve bu eksikliklerin tarafların ara-
sındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulması, açık poliçeye ilişkin TTK. 
m. 680 ile özel olarak düzenlenmiştir. Açık poliçenin anlaşmaya aykırı 
doldurulmuş olması halinin, senet metninde değişiklikleri düzenleyen 
TTK. m. 748 hükmü kapsamına girmediği, ittifakla kabul edilmektedir. 
Çünkü, senet metninde değişiklikler hükümlerinin uygulanması bakı-
mından geçerli bir kambiyo senedi metninin bulunması gerekmektedir. 
Diğer taraftan, açık poliçenin, anlaşmaya aykırı olarak doldurulmuş ol-
ması iddiası, iyiniyetli hamillere karşı ileri sürülemeyecek olup, tahrifat 
halinden tamamen farklı sonuçlar içermektedir.

 Bir kere TTK. m. 680’de düzenlenen açık poliçenin (bononun) “ta-
raflar arasındaki anlaşmaya aykırı olarak doldurulması” hali, senedi ikti-
sap eden iyiniyetli hamile karşı, ileri sürülebilmesi bakımından TTK. m. 
748’in getirmiş olduğu prensiplerden tamamen farklıdır. Keşideci (dü-
zenleyen) iyiniyetli hamile karşı poliçenin (bononun) anlaşmaya aykırı 
olarak doldurulduğu def’ini ileri süremeyecektir. Zira hukuki görünüş 
ilkesi doğrultusunda “senedin anlaşmaya aykırı doldurulmasının” riski, 
keşidecinin üzerindedir.28 Oysa hamilin iyiniyeti, senet metnine değişik-
likten önce imza koymuş bulunan borçluların değiştirilmiş metne göre 
sorumlu olmasını sağlamaz.29

 Bir senet düzenlendikten sonra, senette bazı noksanlar bulunduğu-
nun veya bazı yanlışlar yapılmış olduğunun farkına varılınca, çıkıntı ya-
pılarak veya silinerek (veya kazınarak) bu eksiklik giderilebilir veya yan-
lışlar düzeltilebilir. Ancak, bu çıkıntıların veya silintilerin (senet gibi) 
ayrıca imza edilmesi (onaylanması) gerekir.

28 ERİŞ,G. “Açık Emre Yazılı Senet (Bono) ve Bazı Sorunlar (I)”,  (Yargıtay Der., C. IV, S. 1. s. 183). Yazarın 
da katıldığı görüşe göre, söz konusu madde, sözleşme özgürlüğü ilkesine de uygundur. Madde “tahriri borç 
ikrarına istinat ile alacaklı sıfatını iktisap eden başkasına karşı borçlu tarafından muvazaa iddiası dermeyan 
olunamaz” kuralını getiren TBK m. 19’a  paraleldir.

29 ERDEM,E. age. s:51 vd.
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Bir senetteki bu gibi çıkıntı, kazıntı veya senedin metnindeki ve eklen-
tisindeki kazıntı ve silinti, ayrıca imza edilmemiş (onaylanmamış) ise, 
inkâr halinde bunlar gözönünde tutulmaz (m. 207, 1/c.1).

 Yalnız, bu gibi çıkıntı, kazıntı veya silinti, mahkemece “senedin geçer-
liliğine veya anlamına etkili olacak nitelikte” görülürse, senet kısmen veya 
tamamen hükümsüz (yok) sayılabilir (m. 207, 1/c.2). Örneğin; 

 √ Senet üzerinde yapılan değişikliklerin, geçerli olabilmesi için, dü-
zenleyen tarafından imza veya paraf edilmek suretiyle onaylanması ge-
rekeceği, düzeltmenin onaylı olmaması veya imzanın keşideciye ait ol-
madığının anlaşılması halinde, düzeltme yok hükmünde olup, senedin 
düzeltme öncesi durumuna göre değerlendirme yapılacağı, bu durumda 
çek, keşide tarihi olarak kabul edilmesi gereken paraftan önceki tarih 
olan 01.04.2011 tarihinden itibaren 10 günlük ibraz süresi geçtikten 
sonra, 25.10.2011 tarihinde ibraz edildiğinden, TTK.' nın 708/1. mad-
desi uyarınca çek niteliğini kaybetmiş bulunduğu”30

 √ “Borçlunun imzaya ve bono içeriğine itirazı üzerine grafoloji ve 
sahtecilik uzmanı bilirkişinin düzenlediği rapor sonucu, bono üzerin-
deki imzanın borçlunun eli ürünü olduğu, bonodaki rakam ve yazıyla 
“2.200-ikibinikiyüz” olarak belirtilen bedelin başına “1” rakamı ve “on” 
yazısının yazılmasıyla “12.200-onikibinikiyüz” haline dönüştürüldüğü-
nün anlaşıldığı, o halde,  HGK.’ nın 14.5.2003 tarih, 2003/12-347 E. 
ve 2003/345 K. sayılı kararı gereği, senet bedelinde tahrifat yapıldığının 
bilirkişi incelemesiyle belirlenmesi halinde, senedin tahrifattan önceki 
miktar için geçerli sayılacağı”31

 √ “Senet üzerindeki çıkıntı, kazıntı veya silintilerin, senedin geçerli-
liğine ve anlamına etkili olacak nitelikte bulunduğu mahkemece kabul 
edilirse, senedin kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabileceği”32

30 Bknz: 12. HD. 12.09.2013 T. E: 19911, K: 28150 

31 Bknz: 12. HD. 03.06.2013 T. E:12031, K:20502 (www.e-uyar.com)

32 Bknz: 19. HD. 31.01.2013 T. E:2012/15857, K:1922 (www.e-uyar.com)
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 √ “Senetteki çıkıntı, kazıntı veya silintilerin ayrıca onanmamışsa, 
inkâr halinde göz önüne alınmayacağı, takibe konu çekin keşide tarihin-
de yapılan değişikliğin (parafın) keşideciye ait olmadığı tespit edildiğin-
de, orijinal tarihe göre 10 günlük yasal ibraz süresinin geçildikten sonra 
ibraz edildiği tespit edildiğinde, çek niteliğini yitireceğinden, takibin ip-
taline karar verilmesi gerekeceği”33

 √ “Senetteki çıkıntı, kazıntı veya silintilerin ayrıca onanmamışsa, 
inkâr halinde göz önüne alınmayacağı, takibe konu çekin keşide tarihin-
de yapılan değişikliğin (parafın) keşideciye ait olmadığı tespit edildiğin-
de, orijinal tarihe göre 10 günlük yasal ibraz süresinin geçildikten sonra 
ibraz edildiği tespit edildiğinde, çek niteliğini yitireceğinden, takibin ip-
taline karar verilmesi gerekeceği”34

 Yüksek mahkemece ifade edilmiştir.

 HMK m. 207 hükmü, hem adi senetler hem de resmî senetler (bel-
geler) hakkında uygulanır.35

 Bu husus HMK. m. 207’de “Maddeyle, senedin güvenilirliğinde te-
reddüt doğuracak şekilde çıkıntı, kazıntı veya silintinin var olması hâlinde, 
geçerliliğine ilişkin hüküm gösterilmiştir. 1086 sayılı Kanunun 298 inci 
maddesi hükmü daha açık ve net bir hâle getirilmiştir. Burada özellikle be-
lirtilmesi gereken husus, kazıntı veya silinti bulunması hâlinde, kazıntı veya 
silinti ile ortadan kaldırılan senet kısmının dikkate alınması gerektiğidir” 
şeklindeki gerekçe ile, açıkça “Senetteki çıkıntı, kazıntı veya silinti ayrıca 
onanmamışsa, inkâr hâlinde göz önünde tutulmaz. Bu tür çıkıntı, kazıntı 

33 Bknz: 12. HD. 24.11.2011 T. E:7224, K:24222 (www.e-uyar.com)

34 Bknz: 12. HD. 17.11.2011 T. E:7352, K:22602 (www.e-uyar.com)

35 ARSLAN,R./YILMAZ,E./AYVAZ,S.T. Medeni Usul Hukuk, 2. Baskı, 2016, s:403. KURU,B. İstinaf Sis-
temine Göre Yazılmış medeni Usul Hukuku, 2016, s:355. - KURU,B./ARSLAN,R.  /YILMAZ,E. Medeni 
Usul Hukuku (Ders kitabı) 25. Baskı, 2014, s:384. – GÖRGÜN,Ş. Medeni Usul Hukuku, 4. Baskı, 2015, 
s:346. – KILINÇ,H. Açıklamalı- İçtihatlı 6100 sayılı HMK., C:2, 2011, s:2037 – GENÇCAN,Ö.U. 6100 sa-
yılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yorumu, 2013, s:854. – ÖZAYKUT,S./BELEÇ,M. Hukuk Muhakeme-
leri Kanunu, 2. Baskı, 2015, s:857. - YILMAZ,E. Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, 2.Bası, 2013, s:1122. 
– POSTACIOĞ- LU,İ.E./ALTAY,S. Medeni Usul Hukuku Dersleri, 2015, s:675.
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veya silinti mahkemece senedin geçerliliğine ve anlamına etkili olacak nite-
likte görülürse, senet kısmen veya tamamen hükümsüz sayılabilir”  şeklinde 
düzenlenmiştir.

 Yukarıda da ayrıntılı olarak belirttiğimiz gibi36 gerek doktrinde37 ve 
gerekse Yargıtay içtihatlarında38 açıkça belirtildiği gibi senette basılı 
(matbu) olarak yer alan «TL», «Türk Lirası» sözcüklerinin sadece 
çizilmiş olması yeterli olup, ayrıca bunların borçlu tarafından da paraf 
edilmesi gerekmez, yani bu durum HMK. m. 207’nin kapsamı içine gir-
mez…

36 Bknz: Yuk. dipn. 18 civarı

37 Bknz: Yuk. dipn. 18

38 Bknz: Yuk. dipn. 19-24

Alacak Miktarı -Yazı İle- “Yabancı Para” OlarakYazılmış/İfade Edilmiş Olan
Bir Kambiyo Senedinin, Alacak Miktarını Matbu Olarak Belirten Ön Yüzündeki 

“Tl”, “…Türk Lirası” Kelimelerinin Sadece Çizilmiş Olması Yeterli Midir Yoksa Ayrıca Bu
Çizilmenin Keşideci Tarafından İmza (Paraf) Edilmiş Olması Da (Hmk.m.207) Zorunlu Mudur ?

Av. Talih UYAR



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •236



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 237

YARGI KARARLARI



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •238



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 239

YARGITAY

HUKUK GENEL KURULU

KARARLARI



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •240



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 241

ÖZET: Önceki tebligatlarda usulsüzlüğün iddia edilmemesi satış ilanı 
tebligatının usulsüzlüğünü kapsayamaz.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO       : 2017/12-757 
KARAR NO : 2017/970

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki “ihalenin feshi” davasından dolayı yapılan yargı-
lama sonunda İstanbul Anadolu 3. İcra (Hukuk) Mahkemesince şika-
yetin reddine dair verilen 05.12.2014 gün ve 2014/835 E., 2014/936 K. 
sayılı kararın temyizen incelenmesinin şikayetçi (borçlu) vekili tarafın-
dan istenilmesi üzerine Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 22.04.2015 gün 
ve 2015/8686 E., 2015/10934 K. sayılı kararı ile,

 (… Şikayetçi vekili, kıymet takdiri raporu ve satış ilanının müvek-
kiline tebliğ edilmediği ve usulsüz tebliğ edildiğini, satış ilanı tebligatı 
yapılan Ersin İ.ali’yi tanımadığını, bu şahıs ile akrabalık ve yakınlığının 
bulunmadığını, adı geçenin tebligatın yapıldığı site yakınlarında oturan 
bir kimse olduğunu ileri sürerek ihalenin feshine karar verilmesi istemi 
ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, esas icra dosyasında 
icra emri ve kıymet takdiri raporunun da şikayetçinin aynı adresinde 
soyadı “İ.ali” olan şahıslara yapıldığını ve bu tebligatlarla ilgili şikayet-
çinin herhangi bir usulsüzlük iddiasında bulunmadığını, adresin mernis 
adresi olup feshi gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçe gösterilerek 
şikayetin reddine karar verildiği anlaşılmaktadır.

 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 16. maddesi ile Tebligat Kanunu-
nun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 25. maddesine göre; “kendisi-
ne tebligat yapılacak şahıs, adresinde bulunmazsa tebliğ, aynı konutta 
oturan kimselere veya hizmetçilerden birine yapılır.” 4829 Sayılı Kanun 
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ile yapılan değişiklikle Tebligat Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan 
“birlikte oturan ailesi efradı” ibaresi “aynı konutta oturan kişiler” şeklin-
de değiştirildiğinden, muhatap adına kendilerine tebligat yapılacak aynı 
konutta oturan kişiler, aile fertleri, yakın ve uzak akrabalar veya hizmet-
çilerden biri olabileceği gibi bu kimseler dışında kalan ancak muhatap-
la birlikte oturan diğer kimseler de olabileceklerdir. Muhatapla birlikte 
oturma şartının gerçekleşmiş sayılabilmesi için muhatapla aynı çatı al-
tında oturmak yetmeyip, aynı daireyi paylaşmış olmak gerekir.

 Tebligat Kanunu ve Tebligat Yönetmeliği, tebliğ belgesindeki işle-
min aksinin iddia edilmesi halinde bunun tahkik şeklini ve yöntemini 
göstermemiştir. Mahkemece, her somut olayın özelliği, cereyan şekli, 
gerçekleşen maddi olgular en ufak ayrıntılarına kadar gözönünde bulun-
durup iddia tahkik edilmelidir. H.G.K.nun 7.4.1982 tarih ve 1377-337 
sayılı kararında da benimsendiği üzere, tebligat parçasında yazılı olan 
hususun aksi her türlü delille ispatlanabilir.

 Usule aykırı tebliğin hükmü ise 7201 Sayılı Tebligat Kanunu’nun 
32. maddesinde ve Tebligat Yönetmeliği’nin 53. maddesinde düzen-
lenmiş; tebliğ usulüne aykırı yapılmış olsa bile, muhatap tebliğe muttali 
olmuş ise geçerli sayılıp, muhatabın beyan ettiği tarihin tebliğ tarihi ola-
rak kabul edileceği belirtilmiştir. Şikayetçinin bildirdiği öğrenme tarihi 
esas olup bu tarihin aksi karşı tarafça ancak yazılı belge ile ispatlanabilir. 
Hukuk Genel Kurulunun 12.02.1969 tarih ve 1967/172-107 sayılı kara-
rında da benimsendiği üzere beyan edilen öğrenme tarihinin aksi tanık 
beyanıyla ispat edilemez.

 Somut olayda, icra dosyası kapsamından taşınmaz maliki olan ipo-
tek borçlusu Hüsamettin G.’e yapılan tebligatların tamamının mernis 
adresi olan, “C. Mah. Çınarcık Yalova Yolu Cad. No:3. İç Kapı No:3. 
Koru Merkez Çınarcık/Yalova” adresine yapıldığı anlaşılmaktadır. Aynı 
adrese gönderilen satış ilanı tebligat evrakının incelenmesinde; “Muha-
tabın çarşıda olduğunu beyan eden birlikte sürekli ikamet eden tebli-
ğe ehil yeğeni Ersin İ.al imzasına tebliğ edildi” şerhi verilerek TK’nun 
16. maddesine göre tebliğ edilmek istendiği anlaşılmaktadır. Şikayetçi, 
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tebligat yapılan Ersin İ.ali’yi tanımadığını, site yakınlarında oturduğunu 
beyan etmekte olup bu beyanın, tebligat mazbatasında geçen ve Ersin’in 
“yeğeni” olduğu ve birlikte ikamet ettiklerine yönelik tespitin gerçeğe 
uygun olmadığı iddiasını da içerdiğinin kabulü gerekir. İcra dosyasında 
icra emri ve kıymet takdiri raporunun da şikayetçinin aynı adresinde so-
yadı “İ.ali” olan şahıslara yapılması ve bu tebligatlarla ilgili şikayetçinin 
herhangi bir usulsüzlük iddiasında bulunmaması borçlunun satış ilanı 
tebligatının usulsüzlüğünü de ileri süremeyeceği anlamında yorumlana-
maz. Kaldı ki, borçlu kıymet takdiri raporunun da kendine tebliğ edil-
mediğini öne sürdüğü gibi evvelce mahkemece yapıldığı kabul edilen 
tebligatların hiçbirisi satış ilanı tebligatı yapılan “Ersin İ.ali” ye yapılma-
mıştır.

 İİK’nun 127. maddesi gereğince taşınmaz satışlarında, satış ilanının 
bir örneği borçluya tebliğ edilmelidir. Borçluya satış ilanının tebliğ edil-
memiş olması veya usulsüz tebliğ edilmesi Dairemizin süreklilik arze-
den içtihatlarına göre başlı başına ihalenin feshi sebebidir.

 O halde mahkemece; şikayetçi, tebligat mazbatasında belirtilen 
maddi olguların aksini iddia ettiğine göre, HGK kararı uyarınca borç-
lunun ileri sürdüğü hususlarla ilgili deliller toplanarak ispatlamasına im-
kan tanınmalı, satış ilanı tebligatı yapılan tarih itibarı ile tebligat yapılan 
adreste Ersin İ.ali ile birlikte oturup oturmadıkları, aynı daireyi paylaşıp 
paylaşmadıkları araştırılmalı ve varılacak sonuca göre bir karar verilme-
lidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir…)
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan 
yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN : Şikayetçi (borçlu) vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

 Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:
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 Talep, ihalenin feshi istemine ilişkindir.

 Şikayetçi (borçlu) vekili müvekkilinin maliki olduğu taşınmazın 
İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesinin 2014/3. Talimat sayılı dosyası ile 
ihale alıcısına ihale yolu ile satıldığını, taşınmaza ilişkin kıymet takdiri 
raporunun, satış ilanının, açık arttırma ilanının tebliğ edilmediğini, satış 
ilanı tebligatının Çınarcık-Yalova’daki müvekkili ile ilgisi bulunmayan, 
müvekkilinin tanımadığı Ersin İ.ali adlı şahsa, müvekkiline verilmek 
üzere tebliğ edildiğini, Ersin İ.ali’nin tebliğ zarfını iade ettiğini, iade ev-
rakının İcra Dairesince teslim alındığını ancak dosyaya konulmadığını, 
tebliğ işleminin usul ve yasaya aykırı olduğunu, tebliğ evrakından satış 
işleminin yapılacağı günden bir gün önce haberdar olduklarını ileri sü-
rerek ihalenin feshine karar verilmesini şikayet yolu ile talep etmiştir.

 Şikayet olunan (alacaklı) ile şikayet olunan (ihale alıcısı) vekilleri, 
ayrı ayrı şikâyetin reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

 Mahkemece esas icra dosyasında icra emri ve kıymet takdiri raporu-
nun da şikayetçinin aynı adresinde soyadı “İ.ali” olan şahıslara yapıldığı 
ve bu tebligatlarla ilgili şikayetçinin herhangi bir usulsüzlük iddiasında 
bulunmadığı, adresin mernis adresi olup feshi gerektiren bir neden bu-
lunmadığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiş, verilen karar şi-
kayetçi (borçlu) vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda başlık 
bölümünde açıklanan gerekçelerle bozulmuştur.

 Yerel Mahkemece önceki gerekçeler tekrarlanmak suretiyle diren-
me kararı verilmiştir.

 Direnme kararı, şikayetçi (borçlu) vekili tarafından temyiz edilmiş-
tir.

 Direnme yolu ile Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 
şikayetçi (borçlu) Hüsamettin G.’e satış ilanının usulüne uygun ola-
rak tebliğ edilip edilmediği, burada varılacak sonuca göre İİK’nun 127. 
maddesi gereğince ihalenin feshine karar verilmesinin gerekip gerekme-
diği noktasında toplanmaktadır.
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 Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve 
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk 
Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak 
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

 Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

 SONUÇ : Şikayetçi (borçlu) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü 
ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenler-
den dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatı-
rana geri verilmesine, 24.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Şirket organının gerçekleştirdiği ileri sürülen muvazaa yönün-
den şirket üçüncü kişi konumunda olamaz.

T.C. 
YARGITAY 
Hukuk Genel Kurulu

ESAS NO : 2017/13-590 
KARAR NO : 2017/899

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki “alacak” istemine ilişkin asıl dava ve “sözleşme-
nin iptali” istemine ilişkin birleşen davadan dolayı yapılan yargılama so-
nunda;  Kadıköy 1. Asliye Hukuk Mahkemesince asıl davanın reddine, 
birleşen davanın kabulüne dair verilen 17.04.2012 gün ve 2008/290 E., 
2012/156 K. sayılı kararın asıl dava davacısı - birleşen dava davalısı Re-
cep Ç. vekili tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 
13.06.2013 gün ve 2012/19295 E., 2013/16055 K. sayılı kararı ile;

 (... Davacı asıl davada, davalı şirketin müteahhit olarak inşa edeceği 
binadan davalının hissesine düşen 7 adet daireyi satın almak için davalı 
ile noterde 24.1.2002 tarihli taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi imzala-
dıklarını, sözleşme gereğince davalıya 337.000 TL ödediğini, davalının 
tapuları vermemesi üzerine açtığı tapu iptali ve tescil davasının reddedil-
diğini, tescil imkanının kalmadığını ileri sürerek, 337.000 TL’nin faiziyle 
birlikte davalı şirketten tahsilini istemiştir.

 Davalı şirket, davanın reddini dilemiş, birleşen karşı davasında, ger-
çek bir satış vaadi iradelerinin bulunmadığını, şirket yetkilisi olan davalı 
Şahap’ın davacı - birleşen davanın davalısı Recep’ten aldığı borç paralara 
teminat olmak üzere dava konusu satış vaadi sözleşmesini imzaladığını, 
ödendiği iddia edilen 337.000 TL’nin şirket kayıtlarına girmediğini, söz-
leşmenin muvazaalı olduğunu ileri sürerek, 24.1.2002 tarihli taşınmaz 
mal satış vaadi sözleşmesinin bedelsizlik ve muvazaa nedeniyle iptalini 
istemiştir.



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 247

 Birleşen davanın davalısı Şahap D., satış vaadi sözleşmesini davacı - 
birleşen davanın davalısı Recep’ten şahsı adına aldığı borç para karşılığı 
teminat olmak üzere imzaladığını, şirketin sözleşme ile ilgisinin bulun-
madığını savunmuştur.

 Mahkemece, asıl davanın Reddine, birleşen davanın kabulüne ka-
rar verilmiş; hüküm, davacı - birleşen davanın davalısı tarafından temyiz 
edilmiştir.

 Davacı - birleşen davanın davalısı Asıl davada, davalı şirket ile 7 adet 
daireyi satın almak amacıyla noterde taşınmaz mal satış vaadi sözleşme-
si imzalayarak satış bedeli olan 337.000 TL’yi ödediği halde dairelerin 
tapularının devredilmediğini, açtığı tapu iptali ve tescil davasının redde-
dildiğini ileri sürerek, 337.000 TL’nin davalı şirketten tahsilini istemiş, 
davalı şirket ise birleşen karşı davasında, bedelsizlik ve muvazaa neden-
lerine dayanarak dava konusu taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesinin ip-
talini istemiştir. Davacı - birleşen davanın davalısı Recep ile davalı - bir-
leşen davanın davacısı şirket arasında 24.1.2002 tarihinde taşınmaz mal 
satış vaadi sözleşmesi düzenlendiği taraflar arasında çekişmesizdir. Söz-
leşmede 337.000 TL’nin nakden ve tamamen ödendiği belirtilmiştir. 
Sözleşme resmi şekilde düzenlenmiş olup geçerlidir. Sözleşmeyi şirket 
adına o tarihte şirket yetkilisi olan Şahap D. imzalamış olup davacı - bir-
leşen davanın davalısı Recep ile Şahap’ın el ve işbirliği halinde oldukları 
dosya kapsamıyla kanıtlanamamıştır. Davalı - birleşen davanın davacısı 
şirket bedelsizlik ve muvazaa iddialarını ispatlayamamıştır. Öyle olunca 
mahkemece asıl davanın kabulüne, birleşen davanın reddine karar veril-
mesi gerekirken yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi usul 
ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir...)
gerekçesi ile hüküm bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden ya-
pılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

 TEMYİZ EDEN : Asıl dava davacısı - birleşen dava davalısı Recep 
Ç. vekili
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HUKUK GENEL KURULU KARARI

 Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde 
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra ge-
reği görüşüldü:

 Dava; asıl dava dosyasında alacak, birleşen dava dosyasında ise söz-
leşmenin muvazaa nedeniyle iptali istemine ilişkindir.

 Asıl dava dosyasında;

 Davacı Recep Ç. vekili müvekkili ile davalı şirket arasında imzalanan 
24.01.2002 tarihli sözleşme ile 337.000,00 TL karşılığında satışı vaad 
edilen dairelerin bedelinin ödenmesine karşılık devrinin yapılmadığını 
ileri sürerek ödenen bu bedelin faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar 
verilmesini talep etmiştir.

 Davalı B.-İ. Ltd. Şti. (Şirket) vekili ise bahsi geçen sözleşmenin, 
sözleşme altında müvekkili şirketin temsilcisi sıfatıyla imzası bulunan 
Şahap D.’in davacıya olan para borcunun teminatı olarak imzalanmakla 
muvazaalı olduğunu, daire satışı gibi bir irade bulunmayıp sözleşmede-
ki satış bedeli olarak belirtilen meblağın da davacı tarafından ödenmesi 
gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek davanın reddini sa-
vunmuştur.

 Birleşen dava dosyasında ise;

 Davacı Şirket vekili asıl dosyada muvazaalı olduğunu ileri sürdüğü 
Kadıköy 4. Noterliğinin 24.01.2002 tarih, 5..6 yevmiye numaralı düzen-
leme şeklindeki taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin bedelsizlik ve muva-
zaa nedeniyle iptali yönündeki istemini dile getirmiştir.

 Birleşen dosya davalısı sıfatıyla Recep Ç. vekili muvazaa iddiasının 
gerçeği yansıtmadığını, resmi belgenin aksinin ancak kesin deliller ile is-
patlanabileceğini savunmuştur.
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 Davalı Şahap D. ise davaya konu sözleşmenin Recep Ç.’den para 
karşılığı aldığı borcun teminatı olarak imzalandığını, gerçekte satış yö-
nünde bir iradenin olmadığını beyanla davanın reddine karar verilmesi-
ni istemiştir.

 Mahkemece davacı Recep Ç.’nin davalı şirket yetkilisi Şahap D. ile 
çıkar ve işbirliği içerisinde davaya konu satış vaadi sözleşmesini düzen-
ledikleri, sözleşmenin düzenlenmesi sırasında da Şahap D.’in temsil 
görevini kötüye kullandığının davacı Recep Ç. tarafından bilindiği, bu 
nedenle birleştirilen davanın davacısı olan Şirket’in dava konusu söz-
leşmeyle bağlı sayılmasının Türk Medeni Kanununun 2. maddesinde 
öngörülen dürüstlük kuralıyla bağdaşır yanının bulunmadığı gerekçesi 
ile asıl davanın reddine, birleşen davanın kabulü ile 24.01.2002 tarihli 
taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin iptaline karar verilmiştir.

 Asıl dosya davacısı - birleşen dosya davalısı Recep Ç. vekilinin tem-
yiz itirazları üzerine hüküm Özel Dairece yukarıda karar başlığında yazı-
lı gerekçelerle bozulmuştur.

 Yerel Mahkemece önceki karardaki gerekçeler tekrar edilmek sure-
tiyle direnme kararı verilmiştir.

 Direnme kararı asıl dosya davacısı - birleşen dosya davalısı Recep Ç. 
vekili tarafından temyiz edilmiştir.               

 Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; 
resmi şekilde yapılmış olmakla geçerli taşınmaz satış vaadi sözleşmesine 
temsile yetkili olduğu şirket adına imza atan kişi ile sözleşmenin diğer 
tarafı arasında muvazaalı ilişki bulunduğu yönündeki iddianın şirket ta-
rafından dile getirildiği olayda ispat yükünün yön ve koşullarının mahi-
yeti, burada varılacak sonuca göre yerel mahkemenin sözleşmenin be-
delsizlik ve muvazaa nedeniyle iptalinin gerektiği yönündeki kabulünün 
hukuka uygun olup olmadığı noktasında toplanmaktadır.
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 Uyuşmazlığın çözümüne geçmeden önce taşınmaz satış vaadi söz-
leşmelerinin hukuki nitelikleri üzerinde kısaca durmakta yarar vardır.

 Kaynağını 818 sayılı Borçlar Kanununun 22. maddesinden alan ta-
şınmaz satış vaadi sözleşmeleri, Borçlar Kanununun 213. maddesi ile 
4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 706 ve Noterlik Kanununun 89. 
maddeleri hükmü uyarınca noter önünde re’sen düzenlenmesi gereken, 
bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan ve tam iki 
tarafa borç yükleyen kişisel hak doğuran sözleşmelerdendir.

 Kişisel borç doğuran bir sözleşme olması nedeniyle satış vaadi söz-
leşmesinin geçerli olması için vaad borçlusunun satış vaadinin yapıldığı 
tarihte tapuda kayıtlı taşınmazın maliki olması gerekmez. Bir başka de-
yimle, borç doğuran bir sözleşmenin geçerliliği hiç bir zaman satıcının 
satış tarihinde veya daha sonra o şeye malik olması şartına bağlı değildir. 
Vaatte bulunanın, satış vaadinin konusunu oluşturan taşınmaz üzerin-
de tasarruf yetkisinin varlığını aramak da gerekmez. (Karahasan, M. R.; 
Türk Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, C.4, s.308) .

 Resmi şekilde düzenlenmesi gereken ve tam iki tarafa borç yükleyen 
satış vaadi  sözleşmelerinde edimini yerine getiren taraf, karşı tarafın da 
edimini yerine getirmesini isteyebilir.

 Somut olayda da dava dışı arsa sahipleri ile o dönemde K…..ş İnş. 
Ltd. Şti. temsilcisi olan birleşen dosya davalısı Şahap D. arasında arsa 
payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış, maddi zorluklar nedeniyle 
ifa edilemeyen bu sözleşmenin feshedildiği tarihte bu kez Şahap D.’in 
yabancı uyruklu ortaklarla beraber kurduğu ve yine tek başına temsile 
yetkili olduğu davalı Şirket arasında aynı mahiyette 16.11.2000 tarihli 
ikinci bir sözleşme akdedilmiştir.

 Bu sözleşmenin devamında; davaya konu Kadıköy 4. Noterliğinin 
24.01.2002 tarih, 5..6 yevmiye sayılı “Düzenleme Şeklinde Taşınmaz 
Satış Vaadi Sözleşmesi” ile B.İ. Ltd. Şti. temsilcisi sıfatıyla Şahap D., asıl 
dava dosyası davacısı Recep Ç.’ye bir kısım dairelerin 337.000,00 TL 
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karşılığında satışını vaad etmiştir. Sözleşmede bedelin nakden ve tama-
men alındığı açıkça yazılıdır. Devri taahhüt edilen dairelerin arsa payı 
karşılığı inşaat sözleşmesi çerçevesinde yükleniciye değil arsa malikle-
rine ait olacağı kararlaştırılan dairelerden olduğu iddiası ile davacı Re-
cep Ç. arsa malikleri ve Şirket’e karşı açtığı tapu iptal ve tescil davasını 
kaybetmiş, hatta bu dava ile birleşen dava dosyasında şirketin yabancı 
uyruklu ortakları eldeki davaya konu taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin 
muvazaalı olduğu iddiasıyla iptalini istemişler ise de iddianın ispatlana-
madığı gerekçesi ile verilen ret kararı onanarak kesinleşmiştir.
Tapu iptal ve tescil isteminden sonuç alamayan davacı Recep Ç. bu kez 
ödediği bedelin faizi ile tahsilini uyuşmazlığa konu dava ile talep etmiş-
tir.
Yukarıda yapılan açıklamalar göz önüne alındığında taraflar arasındaki 
“Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi”nin şekil itibari 
ile geçerli ve tarafları bağlayıcı mahiyette olduğu açıktır.

 Ne var ki birleşen dava dosyasında davacı Şirket söz konusu sözleş-
menin Recep Ç. ile Şahap D. arasındaki kişisel borç ilişkisinin teminatı 
olarak imzalandığını, gerçekte satış vaadi yönünde bir irade ve ödenmiş 
bir bedelin bulunmadığını ileri sürerek muvazaa nedeniyle iptaline, asıl 
davanın da bu nedenle reddine karar verilmesini istemiştir.

 Bu noktada muvazaa kavramı ve hukuki niteliği üzerinde durulması 
yerinde olacaktır.

 İrade ve beyan arasında bilerek yaratılan uyumsuzluk şeklinde ta-
nımlanan muvazaa, pozitif hukukumuzda Borçlar Kanununun 18. mad-
desinde düzenlenmiş ve anılan maddede, “bir aktin şekil ve şartlarını 
tayinde, iki tarafın gerek sehven, gerek akitteki hakiki maksatlarını gizle-
mek için kullandıkları tabirlere ve isimlere bakılmayarak, onların hakiki 
ve müşterek maksatlarını aramak lazımdır” hükmüne yer verilmiştir.

 O halde muvazaa; tarafların üçüncü kişileri aldatmak amacı ile ve 
fakat kendi gerçek iradelerine uymayan ve aralarında hüküm ve sonuç 
doğurmayan bir görünüş yaratmak hususunda anlaşmalarıdır, şeklinde 
tanımlanabilir.
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 Muvazaa iddiasını dile getiren kişinin muvazaalı işlemin tarafı olup 
olmaması ispat kuralları yönünden farklı sonuçlar doğurur.

 Muvazaalı sözleşmenin taraflarından biri akdin muvazaa nedeniyle 
hükümsüzlüğünü ileri sürmesi halinde bu iddiasını ispatla mükelleftir. 
Bu noktada önemli olan diğer tarafın muvazaayı inkarı halinde iddianın 
ne şekilde ispat edileceğidir.

 Kanunun muayyen bir delil ile ispatını emrettiği hususlar başka su-
retle ispat olunamazlar. Bu durumun bir tezahürü senede karşı senetle 
ispat kuralıdır.

 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 201. maddesinde se-
nede bağlı her çeşit iddiaya karşı ileri sürülen ve senedin hüküm ve kuv-
vetini ortadan kaldıracak veya azaltacak nitelikte bulunan hukuki işlem-
lerin miktara bakılmaksızın tanıkla ispat olunamayacağı düzenlenmiştir.
Muvazaanın ispatı bakımından da aynı kural geçerlidir. Taraflar muva-
zaalı işlemini bir senede bağladıklarına göre bunun muvazaalı olduğunu 
da bir senede bağlayabilirler. Aksi yöndeki bir kabul senetlerin kıymeti-
ni azaltacak ve ciddi bir hukuki işlem ile sorumluluk altına giren kişi hal 
ve şartlar kendisi için uygun bulunmadığı takdirde sözleşmenin hüküm 
ve sonuçlarından kurtulmak için gerçekte mevcut olmadığı halde mu-
vazaa iddiasında bulunup, bunu şahitle ispat edebilecektir. (Esener, T.: 
Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı Muameleler, İstanbul 1956, s.85)
İspatı veya doğumu muayyen bir şekle bağlı olmayan işlemlerde muva-
zaa iddiası ise her türlü delil ile ispatlanabilir.(Esener, T.: s.89)

 Muvazaa olgusu tarafların yanı sıra muvazaalı işlemin butlanını talep 
etmekte doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde hukuki menfaati bulu-
nan kişiler tarafından da ileri sürülebilir. Ancak bu halde yukarıda açıkla-
nan ispatta sıkı şekil koşullarının varlığı aranmaz ve iddia tanık dahil her 
türlü delil ile ispat edilebilir. Bu durum 6100 sayılı Hukuk Muhakeme-
leri Kanununun 203. maddesinde açıkça düzenlenmiştir.
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 Uyuşmazlıkta davalı - birleşen dosya davacısı Şirket, o dönemde 
müdürleri olan ve sözleşme altında şirket adına imzası bulunan kişinin 
(birleşen dosya davalısı Şahap D.’in) muvazaalı eylemi iddiasına dayan-
maktadır.

 Hal böyle olunca Şirketin muvazaada taraf mı yoksa üçüncü kişi ko-
numunda mı olduğunun açıklığa kavuşturulması gerekir.

 Gelinen bu aşamada tüzel kişilerin organlarının fiillerinden dolayı 
sorumluluğunun esas ve şartları irdelenmelidir.

 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 47. maddesinde başlı başına 
bir varlığı olmak üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca 
özgülenmiş olan bağımsız mal toplulukları olarak tanımlanan tüzel ki-
şiler cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı 
olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler (m.48) ve kanuna 
ve kuruluş belgelerine göre gerekli organlara sahip olmakla fiil ehliyetini 
kazanırlar (m. 49). Tüzel kişinin iradesi ise organları aracılığıyla açıkla-
nır (m.50)

 Pozitif hukuk tarafından hak süjesi olarak kabul edilen tüzel kişile-
rin iradelerini açıklayabilmeleri, dış aleme tesir edebilmeleri veya dış 
alemde değişiklik yaratabilmeleri için ihtiyaç duydukları vasıta “organ” 
olarak isimlendirilir. (Öztan, B.: Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Or-
gan Kavramı ve Organın Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Ankara 1970, 
s.152)

 Davalı - birleşen dosya davacısı tüzel kişi bir limited ortaklıktır. Li-
mited ortaklık iki veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ti-
caret ünvanı altında kurulup, iktisadi konularda faaliyet gösteren, ortak-
lık borçlarından sadece ortaklığın ve malvarlığı ile sınırlı olarak sorumlu 
bulunduğu, esas sermayesi muayyen ve bu sermaye ortaklarının esas 
sermaye paylarının toplamına eşit olan ortaklıktır. (Poroy/Tekinalp/
Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, İstanbul 2009, s.901) Di-
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ğer ticaret ortaklıkları gibi tüzel kişiliği haizdirler (6762 sayılı Türk Ti-
caret Kanunu m. 136,137) ve bu kişiliği tescil ile kazanırlar (m. 512).

 Tüzel kişilerin faaliyette bulunabilmeleri ancak organları ile müm-
kün olduğu için kanun koyucu önemli saydığı organları doğrudan doğ-
ruya kendisi hükme bağlamıştır.

 Limited ortaklıkların kanunen kurulması zorunlu organları ise or-
taklar genel kurulu ve müdürlerdir.

 Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı Türk Ticaret Kanu-
nunun 540. maddesine göre aksine bir düzenleme bulunmadığı takdir-
de, limited şirket müdürü olmak kurucu ortaklar açısından hem bir hak 
hem de bir yükümlülüktür. Şirket sözleşmesi veya ortaklar genel kurulu 
kararı ile şirketin yönetim ve temsili ortaklardan birine yahut bir kaçına 
bırakılabilir.

 Kanun’un 556. maddesi uyarınca limited ortaklığın yönetimine 
“memur edilen kimselerin” yani ister özden yönetimle, ister seçimle bu 
sıfatı almış olsunlar, ister ortak ister üçüncü kişi durumunda bulunsun-
lar müdürün/müdürlerin sorumluluğuna anonim ortaklıkların yönetim 
kurulu üyelerinin sorumluluğu hakkındaki hükümler uygulanır. (Po-
roy/Tekinalp/Çamoğlu; s.963)

 Somut uyuşmazlıkta birleşen dosya davalısı Şahap D.’in muvazaa 
iddiasına konu sözleşme tarihi itibari ile Şirketi temsile yetkili müdür ol-
duğu konusunda çekişme bulunmamaktadır. Muvazaa iddiasının daya-
nağı Şirket temsilcisinin, şahsi borcunun Şirkete yüklenmesi sonucunu 
doğuracak şekilde gerçek dışı işlem yaptığı isnadıdır. Bu iddiayı birleşen 
dosya davalısı Şahap D. 28.02.2012 tarihli dilekçesi ve duruşmada ver-
diği ifade ile doğrulamış, Mahkemece de bu beyan göz önünde bulun-
durularak asıl davanın reddine, birleşen davanın kabulü ile sözleşmenin 
iptaline karar verilmiştir.
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 Ne var ki yukarıda yapılan açıklamalar karşısında davalı - birleşen 
dosya davacısı Şirketin, organının eliyle gerçekleştiği ileri sürülen mu-
vazaa iddiası yönünden, üçüncü kişi konumunda olduğunun kabulü 
mümkün olmadığından muvazaanın ispatlanamadığı gözetilmeksizin 
yazılı şekilde hüküm kurulması yerinde değildir.

 Sonuç itibari ile Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Dai-
re bozma kararına uymak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve 
yasaya aykırıdır.

 Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

 S O N U Ç : Davacı - birleşen dosya davalısı Recep Ç. vekilinin 
temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma ka-
rarında gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halin-
de temyiz peşin harcının yatıranlara geri verilmesine, karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere 03.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi. 
 
 BİLGİ : İsviçre Hukuku’nda tüzel kişilerde fiilî organın taraf gibi de-
ğerlendirileceği belirtilmektedir. Bu konudaki ayrıntılı açıklamalar için 
bkz. YARDIMCI, Taner Emre, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma 
Yükü, İstanbul, 2017, s. 187, 188.

 Ayrıca bu konu ile ilgili olarak AİHM’in Dombo Kararı (Dombo 
Beheer/B.V./Hollanda, 1993) ve silahların eşitliği ilkesi çerçevesinde 
ayrıntılı değerlendirmesi için bkz. HANAĞASI, Emel, Medenî Yar-
gılama Hukukunda Silahların Eşitliği İlkesi, Ankara, 2016, s. 404-406; 
YARDIMCI, Taner Emre, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma 
Yükü, İstanbul, 2017, s. 187-191.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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YARGITAY

HUKUK DAİRESİ

KARARLARI
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ÖZET: Kat malikleri arasındaki ecrimisil istemlerinde asliye hukuk 
mahkemeleri görevlidir.

T.C. 
YARGITAY 
1. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2015/7115 
KARAR NO : 2017/5995

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasında görülen davada;
 Davacılar, 2151 ada 6 parselde bulunan 3 ve 4 nolu bağımsız bölüm-
lerin maliki olduklarını, davalının binanın ortak alanlarından olan sığı-
nağın bir bölümünü ve binanın ortak yerlerinden olan bahçenin tama-
mını  kullanmak suretiyle ortak alanlara müdahale ettiğini, Şişli 2. Sulh 
Hukuk Mahkemesinin 2005/1..6 esas sayılı dosyası ile müdahalenin 
men’i davası açtıklarını ve davanın kabul edilerek müdahalesinin men’i 
ve ortak alanların eski hale iadesine karar verildiğini ileri sürerek şimdi-
lik 12.000,00 TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi 
ile birlikte davalıdan tahsile karar verilmesini istemiştir.

 Davalı, işgalin bulunmadığını, intifadan men şartının gerçekleşme-
diğini, meni müdahale davasının kesinleşmediğini, davaya konu alanın 
davacılar açısından herhangi bir ekonomik değeri olmadığını, söz konu-
su alana geçişin sadece dükkanının içerisinden sağlandığını, bina arka-
sında bulunan otoparka da kot farkı sebebiyle geçişin mümkün olmadı-
ğını, davacıların kötü niyetli olarak bu davayı açtıklarını, çekişmeli yerin 
yıllardır kullanımında olduğunu, 1991 yılında iktisap edildiği tarihte 
mezbele halinde bulunan bu yere masraf ederek hali hazır görünümünü 
kazandırdığını belirterek, davanın reddini savunmuştur.

 Mahkemece, davanın kabulü ile 31.05.2005 - 31.05.2010 tarihleri 
arasında hesaplanan 12.508,70TL ecrimisilin dava tarihinden itibaren 
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yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsili ile davacılara verilmesine karar ve-
rilmiştir.

 Karar, davalı vekili tarafından süresinde duruşma istemli temyiz edil-
miş olmakla; Tetkik Hakimi Zeynep Damla Köstü’nün raporu okundu. 
Düşüncesi alındı, dosya incelendi, duruşma isteğinin değerden reddine 
karar verildi. Gereği görüşülüp düşünüldü.

-KARAR-

 Dosya içeriğine, toplanan delillere, hükmün dayandığı yasal ve hu-
kuksal gerekçeye ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bu-
lunmamasına göre; davalının  temyiz itirazı yerinde değildir. Reddiyle 
usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı 
617.17 .-TL. bakiye onama harcının temyiz eden davalıdan alınması-
na, 01/11/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

-KARŞI  OY-

 Dava, kat malikleri arasında ecrimisil istemine ilişkindir.

 Davanın açıldığı asliye hukuk mahkemesince davanın kabulüne ka-
rar verilmiş, sayın çoğunluk tarafından hükmün  onanmasına karar ver-
miştir.

 6100 sayılı HMK’nun göreve ilişkin 2. maddesinde malvarlığı hak-
larına ilişkin davalarda görevli mahkemenin asliye hukuk mahkemesi 
olduğu belirtilmiş, sulh hukuk mahkemelerinin görevine ilişkin 4. mad-
denin 1-ç)  hükmünde de; “Bu kanun ile diğer kanunların, sulh hukuk 
mahkemesi veya sulh hukuk hakiminin görevlendirdiği davaları,” sulh 
hukuk mahkemesinin sonuçlandıracağı düzenlemesine yer verilmiştir.

 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun göreve ilişkin Ek 1. madde-
sinde; “Bu Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık 
sulh mahkemelerinde çözümlenir.” düzenlemesi yer almaktadır. Anılan 
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Kanunun hükümlerinde, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık-
ların neler olduğu açıklanmamış ise de; kanunun kapsamının tayinin-
de doktrinde ve yargısal içtihatlarda bazı ölçütler getirilmiştir. Bunlar, 
davacının kat maliki olması, davalının kat maliki olması ve uyuşmazlık 
konusu yerin taşınmazın ortak alanı olmasıdır. Somut olayda davanın 
taraflarının kat maliki, işgal edilen yerlerin de ortak alan olduğu konu-
sunda uyuşmazlık yoktur. Hemen belirtmek gerekir ki, aynı kanunun 
18. maddesinde “Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklen-
tileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle 
birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim 
planı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.” düzenle-
mesi de yer almaktadır. Kat maliki tarafından ortak yerlerin kendi nam 
ve hesabına işgal edilmesinin, madde hükmü kapsamındaki ortak yerle-
rin kullanımının doğruluk ve birbirinin haklarını çiğnememe kaideleri-
ne aykırılık oluşturacağı tartışmasızdır. Ortak alana anılan şekilde haksız 
el atılması halinde, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uygulanmak sure-
tiyle uyuşmazlığın çözümlenmesi yoluna gidilmesine rağmen haksız el 
atmanın sonucu olarak ortaya çıkan işgal tazminatı niteliğindeki ecri-
misil talebini, bu kanunun kapsamı dışında bırakmanın yasal dayanağı 
bulunmamaktadır.

 Şu halde, dava konusu olan haksız el atmaya dayalı ecrimisil iste-
mi,  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan davalardan ol-
duğundan, aynı kanunun  Ek 1. maddesindeki özel düzenleme gereği 
davaya bakma görevi  sulh hukuk mahkemesine aittir. Davanın açıldığı 
asliye hukuk mahkemesi tarafından HMK’nun 2, 4, 114/1-c,115 mad. 
ve Kat Mülkiyeti Kanunu’nun ek 1. maddesi gereğince görevsizlik ka-
rarı verilmesi gerekirken esas yönünden hüküm kurulmasının isabetsiz 
olduğu, hükmün görev yönünden bozulması gerektiği kanaatinde oldu-
ğumdan, sayın çoğunluğun esas yönünden inceleme yapmak suretiyle 
onama görüşüne katılmıyorum.

ÜYE
Ramazan ÜLGER

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Sürekli borca girmek ve porno sitesi izlemek boşanma sebebidir.

T.C. 
YARGITAY 
2. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2016/2589           
KARAR NO  : 2017/8696 

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm da-
vacı kadın tarafından tümüne yönelik olarak  temyiz edilmekle, evrak 
okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

 Aksine ciddi ve inandırıcı delil ve olaylar bulunmadıkça asıl olan ta-
nıkların gerçeği söylemiş olmalarıdır (HUMK m. 254). Akrabalık veya 
diğer bir yakınlık başlı başına tanık beyanını değerden düşürücü bir se-
bep sayılamaz. Dosyada tanıkların olmamışı olmuş gibi ifade ettiklerini 
kabule yeterli delil ve olgu da yoktur. Yapılan yargılama ve toplanan de-
lillerden davalı erkeğin, sürekli borca girdiği, hakkında icra takibi yapıl-
dığı, birlik görevlerini yerine getirmediği ve porno sitelerine girdiği anla-
şılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak 
derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçim-
sizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmak-
ta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık 
kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya (TMK m. 166/1) 
karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davacı kadının boşanma dava-
sının reddi doğru bulunmamıştır. 

 SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BO-
ZULMASINA, temyiz peşin harcının  istek halinde yatırana geri veril-
mesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme 
yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 10.07.2017(Pzt.)

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Araç bakım ve onarımından kaynaklı alacak likit nitelikte değildir.

T.C. 
YARGITAY     
3. Hukuk Dairesi 

ESAS NO      : 2016/1788 
KARAR NO : 2017/11632

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yar-
gılaması sonucunda, davanın konusu kalmadığından karar verilmesine 
yer olmadığına yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili 
tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar 
verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y  K A R A R I

 Davacı, davalıya ait aracın bakım ve onarımının yapıldığını, borç 
ödenmeyince icra takibi yaptıklarını, itiraz nedeni ile takibin durduğu-
nu ileri sürerek itirazın iptaline ve icra inkar tazminatı ödenmesine karar 
verilmesini talep etmiştir.

 Davalı, davanın reddini istemiştir.

 Mahkemece, dava konusuz kaldığından karar verilmesine yer olma-
dığına, 520.00.- TL icra inkar tazminatının davalıdan alınarak davacıya 
verilmesine karar verilmiştir, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edil-
miştir.

 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici 
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesi-
ne göre, sair temyiz itirazları yerinde değildir.
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 2- İİK. 67/2. maddesi uyarınca icra inkar tazminatına hükmedilmesi 
için borçlunun takip sırasında ödeme emrine itiraz etmesi ve alacaklı-
nın dava ederek haklı çıkması zorunludur. Borçlunun kötüniyetle itiraz 
etmiş olması yasal koşul değildir. İcra inkar tazminatı, işin çabuk bitiril-
mesine engel olan borçluya karşı konulmuş bir yaptırımdır. Bunlardan 
ayrı alacağın likit ve belirli olması gerekir. Borçlu, yalnız başına ne kadar 
borçlu olduğunu tespit edebilir durumda ise alacağın likit ve belirli ol-
duğunun kabulü gerekir. Öte yandan, alacağın mutlaka bir belgeye bağlı 
olması da şart değildir.

 Somut olayda; alacak miktarı likit ve belirli değildir. Mahkemece 
davalı aleyhine icra inkar tazminatına karar verilmesi anılan nedenle isa-
betli bulunmamıştır. 

 Ancak bu yanılgının giderilmesi  yeniden yargılama yapılmasını ge-
rektirmediğinden  hükmün düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

 SONUÇ : Yukarıda 1. bentte  açıklanan nedenlerle sair temyiz iti-
razlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün 2. fıkrasının 
tamamen çıkarılarak hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekli ile 
ONANMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz 
edene iadesine, 6100 sayılı HMK’nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı 
HUMK.nun 440. maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak 
üzere, 11.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Sürekli kiraya verilen araç yönünden kira geliri kaybı istemi be-
lirsiz alacak davası olarak açılamaz.

T.C. 
YARGITAY 
4. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2015/10133 
KARAR NO  : 2017/4553

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Davacı B. İnş. Tem. Elek. Elektronik Taş. Kuy. San. Tic. Ltd. Şti. 
vekili Avukat İ.K. tarafından, davalı P.T. Elektrik Maden Tur. San. Tic. 
A.Ş. aleyhine 20/05/2014 gününde verilen dilekçe ile maddi tazminat 
istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın ka-
bulüne dair verilen 09/01/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi 
davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin ka-
bulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor 
ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü. 

 Dava, haksız eylem nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemine 
ilişkindir. Mahkemece, istemin kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı 
vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

 Davacı, maliki bulunduğu 46 .. 093 plaka sayılı kamyonetinin servis 
aracı olarak kullanılması amacıyla davalı şirketin taşeronu olan dava dışı 
şirkete, taşıt kira sözleşmesi ile kiralandığını, aracın davalı tarafından iş-
letilen kömür havzası şantiyesinde bulunmakta iken, 10/02/2011 tari-
hinde şantiye alanında oluşan heyelan neticesinde toprak altında kaldı-
ğını, aradan uzun süre geçmesine rağmen göçük altında bulunan aracın 
halen çıkarılamadığını ve aracın toprak altından çıkarılması durumunda 
dahi fiilen kullanılmasının mümkün olmadığını ve ekonomik bir değeri-
nin kalmadığını, olaydan sonra aracını kiraya veremediği için kira geliri 
kaybına da uğradığını belirterek, Afşin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 
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2011/3.4 - 2012/1..2 sayılı dava dosyasında aracın zarar görmesi nede-
niyle açılan davada hükmedilen 10.000 TL’sinin mahsubu ile araç zara-
rının ve kira gelir kaybının tespit edilerek HMK 107 md. kapsamında 
belirsiz alacak olarak tazmini isteminde bulunmuştur.

 Davalı ise, davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.

 Mahkemece,  Afşin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/3.4 
- 2012/1..2  sayılı dava dosyasında aracın zarar görmesi nedeniyle açı-
lan davada aracın belirlenen kasko bedeli olan 25.500,00 TL’den bu 
davada taleple bağlı kalınarak hükmedilen 10.000 TL’nin mahsubu ile 
15.500,00 TL araç zararının ve kira kaybı geliri yönünden alınan bilirkişi 
raporu benimsenerek kira kaybı geliri zararının davalıdan tahsiline karar 
verilmiştir.

 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhake-
meleri Kanunu’nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanunu’nda yer almayan yeni bir dava türü olarak be-
lirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir. 6100 sayılı Kanunun 107. 
maddesine göre, “(1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut 
değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklene-
meyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde alacaklı, hukuki ilişkiyi 
ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak dava-
sı açabilir. (2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın 
miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün 
olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın da-
vanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir. (3) Ayrıca, kısmi eda 
davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda 
hukuki yararın var olduğu kabul edilir.”

 Davanın belirsiz alacak davası türünde açılabilmesi için, davanın 
açıldığı tarih itibariyle uyuşmazlığa konu alacağın miktar veya değerinin 
tam ve kesin olarak davacı tarafca belirlenememesi gereklidir. Belirleye-
meme hali, davacının gerekli dikkat ve özeni göstermesine rağmen mik-
tar veya değerin belirlenmesinin kendisinden gerçekten beklenilmeme-
si durumuna ya da objektif olarak imkansızlığa dayanmalıdır.
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 6100 sayılı Kanunun 107/2. maddesinde, sorunun çözümünde yol 
gösterici mahiyette kriterlere yer verilmiştir. Anılan madde fıkrasında, 
karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya de-
ğerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda 
davacının, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın ba-
şında belirtmiş olduğu talebini artırabileceği hüküm altına alınmış, mad-
de gerekçesinde de “karşı tarafın verdiği bilgiler ve sunduğu delillerle ya 
da delillerin incelenmesi ve tahkikat işlemleri sonucu (örneğin bilirkişi 
ya da keşif incelemesi sonucu)” belirlenebilme hali açıklanmıştır.

 Davacının alacağının miktar veya değerini belirleyebilmesi için elin-
de bulunması gerekli bilgi ve belgelere sahip olmaması ve bu belgelere 
dava açma hazırlığı döneminde ulaşmasının da (gerçekten) mümkün 
olmaması ve dolayısıyla alacağın miktarının belirlenmesinin karşı tara-
fın elinde bulunan bilgi ve belgelerin sunulmasıyla mümkün hale gelece-
ği durumlarda alacak belirsiz kabul edilmelidir.

 Sırf taraflar arasında alacak miktarı bakımından uyuşmazlık bulun-
ması, talep sonucunun belirlenmesinin davacıdan beklenemeyecek ol-
ması anlamına gelmez. Önemli olan objektif olarak talep sonucunun 
belirlenmesinin davacıdan beklenemeyecek olmasıdır (H. Pekcanıtez, 
Belirsiz Alacak Davası, Ankara 2011, s. 45; H. Pekcanıtez/O. Atalay/M. 
Özekes, Medeni Usul Hukuku, 14. Bası, Ankara 2013, s. 448). Sadece 
alacak miktarında taraflar arasında uyuşmazlık bulunması ya da miktarın 
tartışmalı olmasının belirsiz alacak davası açılması için yeterli sayılması 
halinde, neredeyse tüm davaların belirsiz alacak davası olarak kabulü 
gerekir ki, bu da kanunun amacına aykırıdır. Çünkü, zaten uyuşmazlık 
bulunduğu için dava açılmakta ve uyuşmazlık mahkeme önüne gelmek-
tedir. Önemli olan davacının talebini belirli kılacak imkana sahip olup 
olmadığıdır. Burada, alacağın belirlenebilir olması ile ispat edilebilirli-
ğinin de ayrıca değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. Davacının 
talep ettiği alacağı belirlemesi objektif olarak mümkün, ancak belirleye-
bildiği alacağını ispat etmesi, kanunun öngördüğü şekilde (elindeki de-
lillerle) mümkün değilse, burada da belirsiz alacak davası açılacağından 
söz edilemez. Çünkü, bir alacağın belirlenmesi ile onun ispatı ayrı şey-
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lerdir. Davacı, talep konusu yaptığı alacağını çok net şekilde belirleye-
bilir; ancak her zaman onu ispat edecek durumda olmayabilir. Aksinin 
kabulü, her ispat güçlüğü olan alacağı belirsiz alacağa dönüştürmek gibi, 
hem kanunun amacına hem de genel ilkelere aykırı bir durumu ortaya 
çıkartabilir.

 Alacağın miktarının belirlenebilmesinin, tahkikat aşamasında yapı-
lacak delillerin incelenmesi, bilirkişi incelemesi veya keşif gibi sair işlem-
lerin yapılmasına bağlı olduğu durumlarda da belirsiz alacak davası açı-
labileceği kabul edilmelidir. Ne var ki, bir davada bilirkişi incelemesine 
gidilmesi belirsiz alacak davasının açılabilmesi için yeterli değildir. Bir 
davada bilirkişiye başvurulmasına rağmen davacı dava açarken alacak 
miktarını belirleyebiliyorsa, belirsiz alacak davası açılamaz (C. Simil, 
Belirsiz Alacak Davası, I. Bası, İstanbul 2013, s. 225).

 Kategorik olarak, belirli bir tür davanın veya belirli kişilerin açtığı 
davaların baştan belirli veya belirsiz alacak davası olduğundan da söz 
edilemez. Her bir davaya konu alacak bakımından,  belirsiz alacak da-
vasına ilişkin ölçütlerin somut olaya uygulanarak, belirleme yapılması 
gereklidir.

 Zaman zaman, 6100 sayılı Kanun ile birlikte kabul edilen belirsiz 
alacak davası ile kısmi davaya ilişkin yeni düzenlemedeki sınırın tam ola-
rak tespit edilemediği, birinin diğeri yerine kullanıldığı görülmektedir. 
Oysa bu iki davanın amacı ve niteliği ayrıdır. Alacak, belirli veya belirle-
nebilir ise, belirsiz alacak davası açılamaz; ancak şartları varsa kısmi dava 
açılması mümkündür.

 Somut olayın özellikleri dikkate alınarak, yukarıda belirtilen açık-
lamalar ışığında, davanın belirsiz alacak davası olarak açılabilmesi için 
gerekli şartların bulunup bulunmadığının değerlendirilmesine gelince; 
davacının davasını 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. 
maddesi uyarınca açıkça belirsiz alacak davası olarak açtığı, aracın göçük 
altında kalarak zarar görmesi nedeniyle davacı tarafından  Afşin 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesi’nin 2011/3.4 - 2012/1..2 esas ve karar sayılı dava 
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dosyasında aracın kasko bedelinin 25.500,00 TL olarak belirlendiği ve 
mahkemece bu davada taleple bağlı kalınarak 10.000,00 TL yönünden 
davanın kabulüne karar verildiği, davacının eldeki davada hükmedilen 
10.000,00 TL’nin mahsubu ile araç nedeniyle uğradığı zararının ve kira 
geliri kaybı zararının giderilmesi isteminde bulunduğu ve aracını sürekli 
olarak kiraya verdiği, bu nedenle kira geliri yönünden de zarara uğradığı 
açıklamalarına yer verdiği anlaşılmaktadır.

 Araçta meydana gelen zarar nedeniyle aracın kasko bedelinin be-
lirli olduğu ve talep edilmeyen kasko bedeline hükmedildiği, kira kaybı 
geliri yönünden ise davacının, aracın kiralama süresini ve sürekli kiraya 
verdiğini belirttiği araç yönünden kira geliri miktarını belirleyebilmesi 
mümkündür. Davacının aracının zarar görmesi nedeniyle elde edebile-
ceği kira geliri miktarının ne kadar olduğunu bilmemesi de aynı zaman-
da hayatın olağan akışına aykırı olacaktır. 

 Şu durumda, şartları bulunmadığı halde dava dilekçesinde davanın 
belirsiz alacak davası olarak açıldığı durumda hukuki yarar yokluğun-
dan davanın reddi yoluna gidilmelidir. Çünkü, alacağın belirlenebilmesi 
mümkün iken, böyle bir davanın açılmasına Kanun izin vermemiştir. Bu 
nedenle mahkemece, dava konusu edilen zararın  gerçekte belirli bir ala-
cak olduğu ve dolayısıyla belirsiz alacak davasına konu edilemeyecekleri 
anlaşılmakla, hukuki yarar yokluğundan davanın reddi gerekirken yazılı 
şekilde esasa girilerek karar verilmesi doğru olmamış, kararın bozulması 
gerekmiştir.

 SONUÇ : Temyiz edilen kararın yukarıda açıklanan nedenlerle 
BOZULMASINA, bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının bu 
aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek ha-
linde geri verilmesine 05/07/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 İÇTİHAT YORUMU : Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin söz konusu 
kararı, somut olayın özelliğine göre ve HMK anlamında doğru ve uy-
gun bir karardır. Ayrıca, karardan anlaşıldığı üzere, Yargıtay 4. Hukuk 
Dairesi, şartları bulunmadığı halde davacının davasını, belirsiz alacak 



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •270

davası olarak açtığı durumlarda, hukuki yarar yokluğundan davanın red-
di yoluna gidilmesi yönünde görüş bildirdiğinden, bu konu hakkında 
doktrindeki hâkim görüş uyarınca TAMAMLANAMAZ DAVA ŞARTI 
yönünde tavır aldığı da görülmektedir.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Takipte taraf olmayan 3. kişi hakkında hüküm yoksa tasarrufun 
iptali ilamıyla yeni takip açılmalıdır.

T.C. 
YARGITAY 
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2016/10301 
KARAR NO : 2016/15224

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti 
içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili 
dosya mahallinden Daire’ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki 
tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşü-
nüldü:

K A R A R 

 Borçlu vekili, Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tasarrufun 
iptaline ilişkin kararının, tasarrufun iptali davasına konu alacağın takip 
edildiği, Bakırköy 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1...8 Esas sayılı dosya-
sına ibraz edilerek buradan takibe devam edilmesi gerekirken, İstanbul 
35. İcra Müdürlüğü’nün 2013/2...1 Esas sayılı dosyası ile takip başlatıl-
dığını belirtip bu takibinin iptaline karar verilmesini talep etmiş, Mahke-
mece; şikayetin kabulü ile davacı borçlu açısından takibin iptaline karar 
verilmiş, hüküm alacaklı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 Somut olayda; Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2011/2.6 
Esas 2013/2.1 Karar sayılı ilamında davacının Seval Ç., davalıların ise 
Engin K., Buket G.Ö. ve Özkan Y. olduğu, Buket G.Ö. açısından da-
vanın reddine diğer davalılar yönünden ise tasarrufun iptali davasının 
kabulü ile dava konusu taşınmazın 13.09.2010 tarihindeki 210.000,00 



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •272

TL gerçek değeri üzerinden talep konusu alacak ve gelirleri ile sınırlı 
olarak bu miktarın davalılarından müştereken müteselsilen tahsiline ka-
rar verildiği ve bu ilamın İstanbul 35. İcra Müdürlüğü’nün 2013/2...1 
Esas sayılı dosyası ile Özkan Y. ve Engin K. aleyhine takibe konulduğu 
anlaşılmaktadır. Borçlu vekili, tasarrufun iptaline konu alacakla ilgili ilk 
takip dosyası üzerinden takibe devam edilmesi gerektiğini belirtmiş ise 
de anılan Bakırköy 6. İcra Müdürlüğü’nün 2010/1...8 Esas sayılı  icra 
dosyasının tarafları Özkan Y.  ve Seval Ç.’dir. Bu takipte taraf olmayan 
ve 3. kişi konumundaki Engin K. hakkında da hüküm bulunması nede-
ni ile tasarrufun iptali ilamı ile yeni bir takip başlatılarak alacağın tahsili 
mümkündür. Bu durumda, Mahkemece, şikayetin reddine karar veril-
mesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetli değildir.

 SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mah-
keme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı 
HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. 
maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. madde-
si gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 
gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 25,20 TL pe-
şin harcın temyiz edene iadesine, 08.11.2016 tarihinde oybirliğiyle karar 
verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Davadaki eksiklik sonradan giderilebilirse de tahliye ihtarna-
mesindeki eksiklik sonradan giderilemez.

T.C. 
YARGITAY 
8. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2017/14443 
KARAR NO  : 2017/12156

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yar-
gılama sonunda Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş olup, 
hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya 
incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

 Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu aleyhine kira alacağı ve tah-
liye istemli olarak başlatılan icra takibine davalı borçlunun itirazı üzeri-
ne davacı icra mahkemesinden itirazın kaldırılması ve tahliye istemin-
de bulunmuş mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş karar davalı 
borçlu tarafından temyiz edilmiştir

 1- Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgele-
re, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davalı borçlu vekilinin 
alacağa yönelik temyiz itirazlarının reddine, 

 2- Davalı borçlu vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazlarına gelin-
ce ;     

 Türk Borçlar Kanunu’nun 315. maddesi hükmü uyarınca temerrüt 
nedeniyle açılacak tahliye davasının kural olarak kiraya veren tarafından 
açılması gerekir. Kiralanan paylı mülkiyete konu ise pay ve paydaş ço-
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ğunluğunun sağlanması, elbirliği halinde mülkiyete konu teşkil ediyorsa 
tüm ortakların davaya katılmaları gerekir. Bu koşullar birlikte dava açma 
şeklinde gerçekleşebileceği gibi bir paydaş tarafından açılan davaya son-
radan diğer paydaşların onaylarının alınması şeklinde de sağlanabilir. 
Elbirliği mülkiyetinde, ortakların davaya katılmaları sağlanamaz ise mi-
ras bırakanın terekesine temsilci atanması sağlanarak temsilci huzuruy-
la dava yürütülür. Dava hakkına ilişkin olan bu hususların mahkemece 
kendiliğinden göz önünde bulundurulması gerekir.

 Olayımıza gelince; Davacı alacaklı şirket, 15/10/2014 başlangıç 
tarihli ve beş yıl süreli yazılı kira sözleşmesine dayanarak 14/04/2015 
tarihinde başlattığı icra takibi ile 2015 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarına ait 
toplam 72.000,00 TL kira ve 852,17 TL işlemiş faiz alacağının tahsilini 
ve borçlunun 100. yıl mah. B. Cad. No:../1 A blok Tekirdağ adresinden 
tahliyesini talep etmiş, davalı borçlu süresinde verdiği itiraz dilekçesi ile 
borca itiraz etmiştir.

 Taraflar arasında uyuşmazlık bulunmayan takip dayanağı kira söz-
leşmesinden kiraya verenlerin davacı alacaklı H..-B.. İnşaat Petrol Otel-
cilik Gıda ve Unlu Mamüller San. ve Tic. Ltd. Şti. ile dava dışı Hatice 
Semra M., Mehmet Derya M. olduğu anlaşılmaktadır.

 Kiraya verenlerden birinin sözleşmedeki kira bedelinden payına dü-
şen kısmın tahsili için icra takibi yapmasında bir usulsüzlük bulunma-
maktadır. Ancak kiraya verenlerin birden fazla olması halinde temerrüt 
nedeniyle tahliye kararı verilebilmesi için icra takibinin tüm kiraya ve-
renler tarafından yapılması ve davanın da birlikte açılması zorunludur. 
Davadaki eksiklik sonradan giderilebilir ise de ihtarnamedeki eksikliğin 
sonradan giderilmesi mümkün değildir. Temerrüt ihtarnamesi yerine 
geçen, icra takibi kiraya verenlerden  H..-B.. İnşaat Petrol Otelcilik Gıda 
ve Unlu Mamüller San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından tek başına yapılmış-
tır. Böyle bir durumda, mahkemece yukarıda açıklanan hususlar gözö-
nünde bulundurularak tahliye talebinin reddine karar verilmesi gerekir. 
Ancak diğer kiraya verenler tarafından aynı kira sözleşmesine dayanarak 
aynı dönem kira alacağına yönelik yapılmış icra takipleri ve itiraz üze-
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rine İcra Mahkemesinde açılan  davaların varlığı  halinde mahkemece 
değerlendirilerek sonucuna göre karar verilmelidir.

 SONUÇ : Yukarıda 2 no.lu bentte açıklanan nedenle,davalı borç-
lu vekilinin tahliyeye yönelik temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün 
İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollama-
sıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 
taraflarca İİK’nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının 
tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde 
bulunulabileceğine ve peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 
04/10/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Davacı ıslah dilekçesi ile dava dilekçesinde davalılar için sınırla-
dığı sorumluluğu artırabilir.

T.C. 
YARGITAY 
9. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2017/25669 
KARAR NO  : 2017/15539

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 DAVA    : Davacı, ücret alacaklarının tahsilini talep etmiştir. 

 Yerel mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

 Yerel mahkeme kararının davalı A. Arıtma A.Ş. vekili tarafın-
dan temyizi üzerine, Dairemizin 23.12.2014 gün ve 2013/7170 Esas, 
2014/39584 Karar sayılı kararı ile  hükmün  bozulmasına karar verilmiş-
tir.

 Mahkemece, davalı şirketler arasında adi ortaklık ilişkisi bulunduğu, 
adi ortaklığı oluşturan her bir şirketin adi ortaklığın borçlarından dolayı 
müştereken ve müteselsilen sorumlu olduğu, davacının dava dilekçesin-
de her ne kadar davalılarının sorumlu olduğu miktarı ayrı ayrı belirtme-
sine rağmen ıslah dilekçesinde talep ettiği alacağın davalılardan müşte-
reken ve müteselsilen tahsilini talep ettiği, ıslah ile talep sonucunun ve 
talep miktarının değiştirilebileceği gerekçesi ile bozmaya karşı direnme 
kararı verilmiştir.  

 Direnme kararı davalı A. Arıtma A.Ş. tarafından hüküm süresi için-
de  duruşmalı olarak temyiz edilmiş ise de; HUMK.nun 438. maddesi 
gereğince duruşma isteğinin miktardan reddine, Dairemizin 6763 sayı-
lı Kanunun 45. maddesi ile eklenen 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun geçici dördüncü maddesi uyarınca öncelikle inceleme yet-
kisi olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.    
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Y A R G I T A Y     K A R A R I

 Dairemizin “Davacı dava dilekçesinde ödenmeyen 26.243 USD 
işçilik alacağının bulunduğunu belirterek bu miktarın 14.638,50 USD 
kısmından davalı A. Arıtma A.Ş.’nin, kalan kısmından ise diğer davalı 
Ö. İnşaat Enerji ve Tic. San.Ltd.Şti.’nin  sorumlu olduğunu açıkça be-
yan etmiştir. Bu durumda mahkemece davalı şirketlerin sorumlu ol-
dukları miktarlar ayrı ayrı tespit edilmesi gerekirken işçilik alacaklarının 
tamamından davalı A. Arıtma A.Ş.’nin sorumlu tutulması hatalıdır.” 
gerekçesi ile verilen kararına karşı yerel mahkemece “Davalı şirket ile 
Ö. şirketi arasında adi ortaklık ilişkisi bulunduğu, adi ortaklığı oluşturan 
her bir şirketin adi ortaklığın borçlarından dolayı müştereken ve müte-
selsilen sorumlu olduğu, davacının dava dilekçesinde her ne kadar da-
valılarının sorumlu olduğu miktarı ayrı ayrı belirtmesine rağmen ıslah 
dilekçesinde talep ettiği alacağın davalılardan müştereken ve mütesel-
silen tahsilini talep ettiği, ıslah ile talep sonucunun ve talep miktarının 
değiştirilebileceği, anlaşılmakla mahkememizce bu konuda önceki ka-
rarda direnilmiş ve davalı şirketin davaya konu işçilik alacaklarından tek 
başına sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır.” gerekçesi ile direnilmiş 
olup, davalılar arasında adi ortaklık ilişkisi bulunduğu, üçüncü kişilere 
karşı borçtan ortaklardan her birinin üçüncü kişiye karşı borcun tama-
mından sorumlu olduğu, davacının ıslah dilekçesi ile dava dilekçesinde 
sınırladığı sorumluluğu artırabileceği, bu nedenle direnmenin doğru ol-
duğu, yerel mahkemesince bu hususun düzeltildiği anlaşıldığından, dos-
yadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere 
ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, 
davalı vekilinin yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile 
usul ve kanuna uygun olan hükmün 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri 
Kanunu’nun geçici 4. maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca 
ONANMASINA, aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletil-
mesine, 12/10/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Bilgi alma ve inceleme istemi reddedilen pay sahibinin talebi 
hakkında verilen karar kesindir.

T.C. 
YARGITAY 
11. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2016/1161 
KARAR NO  : 2017/3951 

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasında görülen davada İstanbul 15. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nce verilen 18/09/2015 tarih ve 2014/1408-2015/320 sa-
yılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve 
temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava, 6100 
sayılı Kanun’un geçici 3/2. maddesi delaletiyle uygulanması gereken 
HUMK 3156 sayılı Kanun ile değişik 438/1 maddesi hükmü gereğince 
miktar veya değer söz konusu olmaksızın duruşmalı olarak incelenmesi 
gereken dava ve işlerin dışında bulunduğundan duruşma isteğinin red-
diyle incelemenin dosya üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra 
dava dosyası için Tetkik Hakimi Sema Gizem Özdemir tarafından dü-
zenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layiha-
lar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra 
işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 Davacı vekili, müvekkilinin davalı şirkette hisse sahibi olduğunu, da-
valı şirketin 03/11/2014 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 
müvekkili tarafından gündem maddelerine ilişkin olarak bilgi alma hakkı-
nın kullanıldığını ancak bilgi edinme hakkının gereği gibi karşılanmadığı-
nı, bazı soruların cevapsız bırakıldığını, bilgi edinme hakkının reddedilmiş 
ve gereği gibi karşılanmamış olması sebebiyle muhalefet şerhinin Genel 
Kurul Tutanağı’na dercedildiğini ileri sürerek TTK’nın 437/4. maddesi 
uyarınca davalı şirketin  ticari defter ve kayıtları üzerinde bilgi edinme ve 
inceleme yetkisi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
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 Davalı vekili, inceleme talebini daha önce ileri sürmemiş olan pay 
sahibinin TTK’nın 437. maddesine istinaden doğrudan mahkemeye 
müracaat ederek ticari defter ve kayıtların incelenmesini talep edeme-
yeceğini, öncelikle dava şartı yokluğundan davanın usulden reddine ka-
rar verilmesi gerektiğini, davacının dava açmaktaki amacının bilgi alma 
ve inceleme hakkını kullanmak olmadığını, şirkette kaybettiği etkinliği 
davalar ve şikayetler ile kazanmak ve kendisinin yeniden Yönetim Ku-
ruluna seçilmesini sağlamak olduğunu savunarak davanın reddine karar 
verilmesini talep etmiştir.

 Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre, davacının gündemle ilgili 
konularda bilgi edinme hakkının kullandırıldığı, gündem dışı konulara 
ilişkin sorulara ise cevap verilmesine gerek olmadığının belirtildiği, da-
vacının vekili ile 03/11/2014 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda bilgi 
edinme hakkını kullanmış olduğu, cevapsız kalan ve muhalefet şerhinde 
zikredilen hususların kanunun aradığı anlamda bilgi edinme hakkı kap-
samını aşan mahiyette olduğu gerekçesiyle davanın reddine kesin olarak 
karar verilmiş, kararın davacı vekili tarafından temyizi üzerine mahke-
menin 18.09.2015 tarihli ek kararı ile  kararın kesin olması nedeniyle 
temyiz talebinin reddine karar verilmiştir.

 Ek kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

 Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının ge-
rekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve 
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz 
itirazları yerinde değildir.

 SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin 
bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hük-
mün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 3,70 TL temyiz ilam har-
cının temyiz edenden alınmasına, 21/06/2017 tarihinde oyçokluğuyla 
karar verildi.
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KARŞI OY

 6102 sayılı TTK 437/5 maddesinde “Bilgi alma ve inceleme istem-
leri cevapsız bırakılan, haksız olarak reddedilen, ertelenen ve bu fıkra an-
lamında bilgi alamayan pay sahibinin, reddi izleyen on gün içinde, diğer 
hallerde de makul bir süre sonra şirketin merkezinin bulunduğu Asliye 
Ticaret Mahkemesine başvurabileceği, başvurunun basit yargılama usu-
lüne göre inceleneceği, mahkeme kararının, bilginin genel kurul dışında 
verilmesi talimatını ve bunun şeklini de içerebileceği, mahkeme kara-
rının kesin olduğu” hükmü getirilmiş, madde gerekçesinde de “Beşinci 
fıkranın, mahkeme kararının hızla verilmesini sağlamaya ve temyizi de 
kısa sürede sonuçlandırmaya yönelik hükümleri içerdiği” öngörülmüş-
tür.

 Madde metninde, mahkemenin davayı kabul kararından söz edil-
mekte olup, bu kararın ne olabileceğine ilişkin cümleden sonra kararın 
kesin olduğu yönünde sevk edilen hüküm, davanın kabulüne ilişkin 
mahkeme kararına yöneliktir.

 Madde metni ile gerekçesi bir arada değerlendirildiğinde, davanın 
reddine ilişkin mahkeme kararının kesin kabul edilmesi mümkün değil-
dir.

 Aksi düşüncenin kabulü T.C. Anayasası’nın 36. maddesinde ifade 
edilen adil yargılama hakkının ve hukuk güvenliği ilkesinin ihlali anlamı-
na da gelebilecektir.

 Sonuç olarak, 6102 sayılı TTK 437/5 maddesinde düzenlenen, 
kararın kesinliği hali davanın kabulüne ilişkin kararlara yönelik oldu-
ğundan, eldeki davada davanın reddine karar verilmiş olması nedeniyle 
temyiz yolu açık bulunduğundan davacı vekilinin ek karara yönelik tem-
yiz isteminin kabulü ile ek kararın bozulmasına karar verilmesi gerekir-
ken yazılı gerekçe ile ek kararın onanmasına ilişkin sayın çoğunluğun 
görüşüne karşıyız.
                                         Üye                                                 Üye 
                     Mehmet Umur TARHAN      Eyüp Sabri BAYDAR

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: 3 aylık mirası red süresi dolmadan mirasçılar aleyhine icra taki-
bi yapmak süresiz şikayete tabidir.

T.C. 
YARGITAY 
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2016/22559 
KARAR NO  : 2017/13747

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A
Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti için-
de temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili 
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik 
Hakimi Güler Yağcı tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya 
içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görü-
şülüp düşünüldü :

 Alacaklı tarafından borçlu mirasçılar hakkında bonoya dayalı olarak 
kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan icra takibinde, şika-
yetçi borçlunun takibin kesinleşmesinden sonra icra müdürlüğüne mi-
rasın reddine ilişkin mahkeme ilamını ibraz ederek, hakkındaki takibin 
durdurulmasını ve hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği, icra müdürlüğü 
tarafından 22.04.2016 tarihinde verilen ret kararı üzerine aynı taleplerle 
icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, borçlunun borca itiraz ni-
teliğindeki başvurusunun İİK. 168/5. maddesi gereğince yasal 5 günlük 
sürede yapılmadığı ve icra mahkemesi yerine icra müdürlüğüne yapıldı-
ğı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.

 İİK.nun 53. maddesine göre, borçlunun ölüm günü ile beraber üç 
gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse 
mirası ret süresince mirasçılar hakkında takip yapılamaz. Bu maddenin 
uygulanabilmesi için icra takibinin mirasın reddi süresinde yapılması ya 
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da murisin takibe başlandıktan sonra ölmüş olması gerekir. İİK.nun 53. 
maddesine aykırı olarak takip yapılması ya da takip işlemlerine devam 
edilmesi nedenlerine dayalı olarak ilgililer İİK. nun 16. maddesi uya-
rınca icra mahkemesine şikayette bulunabilirler. İİK.nun 53. maddesi-
ne aykırılık iddiası ise kamu düzeni ile ilgili olduğundan İİK. nun 16/2. 
maddesi uyarınca süresiz şikayete tabi olacaktır. 

 Her ne kadar Hukuk Genel Kurulu’nun, 19.11.2014 tarih ve 
2013/12-2240 Esas 2014/929 Karar sayılı olup, Dairemizce de benim-
senerek içtihat değişikliğine gidilen kararı ile; mirasın reddi nedeniyle 
borçtan sorumlu olunmadığına ilişkin iddianın, borca itiraz olduğu ve 
ödeme emrinin tebliği üzerine takibin şekline göre yasal süre içinde ilgili 
merciye yapılması gerektiği kabul edilmiş ise de, bu ilke, murisin takip-
ten önce ölmesi ve mirası red süresi geçtikten sonra murisin borçları için 
mirasçıları aleyhinde takip yapmaları durumunda geçerli olup, mirasçı-
lar ödeme emri tebliği üzerine mirası red nedeniyle borçlu olmadıkları 
itirazını takibin şekline göre icra müdürlüğüne veya icra mahkemesine 
süresi içinde yapmak zorundadırlar.

 Somut olayda muris Halil A.’un 10.03.2013 tarihinde öldüğü, da-
vadışı borçlu ile muris Halil A. mirasçıları hakkında İİK. 53. maddede 
düzenlenen 3 aylık mirası ret süresi dolmadan 13.03.2013 tarihinde ta-
kibe başlandığı, şikayetçi borçluya 03.04.2013 tarihinde ödeme emrinin 
tebliğ edildiği, mirasın reddine ilişkin davanın, takibin kesinleşmesin-
den sonra 24.05.2013 tarihinde açıldığı, 13.06.2013 tarihinde mirasın 
reddinin tesbit ve tesciline karar verildiği görülmektedir. 

 Şu hale göre murisin ölümünden sonra üç aylık mirası red süresi 
dolmadan icra takibine mirasçılar aleyhine geçildiği anlaşılmakla, takip 
borçlusu olan mirasçının İİK 53 maddesine aykırı olarak başlatılan bu 
takibi süresiz şikayet yolu ile iptal ettirme hakkı bulunmaktadır. O halde 
mahkemece şikayetin kabulü yerine istemin sürede olmadığından ba-
hisle red kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiş-
tir.



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 283

 SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kara-
rının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. mad-
deleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde 
iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu 
açık olmak üzere, 07.11.2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
 
 BİLGİ : Kararın sonuç kısmında her ne kadar “oyçokluğuyla karar 
verildi” ifadesi bulunmakta ise de kararda muhalefet ifadesi veya muha-
lefet şerhine (karşı oya) rastlanmamıştır.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: İtiraz dilekçesiyle itirazın kaldırılması istenilse bile itiraz alacak-
lıya tebliğ edilmiş sayılmaz.

T.C. 
YARGITAY 
13. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2015/20456 
KARAR NO : 2017/9560

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması so-
nunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulünü yönelik ola-
rak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üze-
rine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

 Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerek-
tirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulun-
mamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul 
ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, HUMK’nun 440/III-1 
maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 16/10/2017 
gününde oyçokluğuyla karar verildi.

MUHALEFET   ŞERHİ

 Somut uyuşmazlıkta, davanın kabulü ile davalı-borçlunun Karşıyaka 
4. İcra Müdürlüğü’nün 2011/1...2 esas sayılı dosyasına yaptığı  itirazının 
iptaline karar verilmiştir. 

 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 67/1 maddesinde itirazın iptali 
davasının borçlunun itirazının alacaklıya tebliğinden itibaren bir sene 
içinde açılması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Kanunda öngörülen 
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bu süre hak düşürücü nitelikte olup, mahkemece re’sen gözetilmesi ge-
rekmektedir. Ancak; eldeki davada davacı vekilinin, borçlunun itirazı 
hakkında ilk olarak İcra Tetkik Merciine başvurduğu, bu doğrultuda 
11.06.2012 tarihinde Karşıyaka 1. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2012/2.5 
esas (2012/5.5 karar) sayılı  dosyasına verdiği dava dilekçesi ile borçlu-
nun icra takibine itiraz ettiğini açıkça beyan ederek itirazın kaldırılması 
talebinde bulunduğu ve dilekçe ekinde de itiraz dilekçesinin bir suretini 
eklediği, bu durumda borçlunun itiraz dilekçesinin davacı tarafa artık 
bu tarihte tebliğ edilmiş olacağı ve İİK.nun 67/1 maddesinde gösteri-
len bir yıllık dava açma süresinin de bu tarihten başlayacağı, buna göre 
11.06.2012 tarihinden davanın açıldığı 31.01.2014 tarihine kadar yasal 
bir yıllık süre dolduğundan davalının temyiz itirazının kabul edilerek 
hükmün bozulması gerektiği düşüncesinde olduğumdan, sayın çoğun-
luğun hükmün onanması yolundaki kararına katılamıyorum.

        ÜYE 
Adviye Füsun AYAZ

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali davasında taşınma-
zın olduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

T.C. 
YARGITAY 
14. Hukuk Dairesi

ESAS NO      : 2015/18547 
KARAR NO  : 2017/4357

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 18.11.2013 gününde veri-
len dilekçe ile ölünceye kadar bakma sözleşmesinin iptali talebi üzerine 
yapılan duruşma sonunda; mahkemenin yetkisizliği sebebiyle davanın 
usulden reddine dair verilen 16.12.2014 günlü hükmün Yargıtayca ince-
lenmesi davacı tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan tem-
yiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki 
bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

K A R A R

 Davacı, muris Behice A.’ın 13.01.2009 tarihinde vefat ettiğini, mi-
rasçıları olarak sadece davacı ve davalının bulunduğunu, murisin ölü-
münden kısa bir süre önce Beyoğlu 22. Noterliğinin 07.09.2007 tarih, 
2.7.4 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde ölünceye kadar bakma söz-
leşmesine dayalı olarak adına kayıtlı taşınmazları ölümünden sonra da-
valının olması şartı ile temlik etmiş olduğunu, ancak bu işlemin muvaza-
alı olarak yapıldığını ileri sürerek; ölünceye kadar bakma sözleşmesinin 
iptali isteminde bulunmuştur.

 Davalı ise, murisin son yerleşim yerinin ‘’Beşiktaş/ İstanbul’’ oldu-
ğundan bahisle yetkisizlik itirazında bulunmuştur.
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 Mahkemece, HMK’nın 11. maddesinin 1. fıkrası gereğince  murisin 
son yerleşim yeri mahkmesinin yetkili olduğu gerekçesiyle; yetkisizlik 
sebebiyle davanın usulden reddine karar verilmiştir.

 Hükmü, davacı temyiz etmiştir.

 HMK’nın 11. maddesinin 1. fıkrasında; ‘’aşağıdaki davalarda, ölen 
kimsenin son yerleşim yeri kesin yetkilidir. 

 a) Terekenin paylaşılmasına, yapılan paylaşma sözleşmesinin ge-
çersizliğine, ölüme bağlı tasarrufların iptali ve tenkisine, miras sebebiyle 
istihkaka ilişkin davalar ile mirasçılar arasında terekenin yönetiminden 
kaynaklanan davalar.’’ şeklinde; aynı Kanunun 12. maddesinin 1. fıkra-
sında ise; ‘’ taşınmaz üzerinde ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipli-
ğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut 
alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahke-
mesi kesin yetkilidir’’ biçiminde yetki hususları düzenlenmiştir.

 Somut olayda, dava konusu sözleşme bakım alacaklısı Behice A. ile 
bakım borçlusu Sultan A.U. arasında düzenlenen Beyoğlu 22. noterli-
ğinde 07.09.2007 tarih, 2.7.4 yevmiye numaralı düzenleme şeklinde 
ölünceye kadar bakma sözleşmesi olup, sözleşmede temlik edilen dava 
konusu  taşınmazların  ‘’Zonguldak/ Ereğli İlçesinde kain’’ oldukları an-
laşılmaktadır.

 Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hukuki yapı itibariyle murisin 
ölüme bağlı tasarrufu niteliğinde olmayıp, taşınmazın hak sahipliğinde 
değişikliğe yol açacak, sağlararası şarta bağlı sözleşme niteliğindedir.

 O halde mahkemece taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinin ke-
sin yetkili olduğu gözönüne alınarak işin esası hakkında bir karar ve-
rilmesi gerekirken yazılı gerekçelerle davanın yetki yönünden reddine 
karar verilmesi doğru görülmemiş, bu sebeple hükmün bozulması ge-
rekmiştir.
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 SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazla-
rının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek 
halinde yatırana iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde ka-
rar düzeltme yolu açık olmak üzere, 29.05.2017 gününde oybirliği ile 
karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Ek cevap süresi yasal süreye ek olarak dilekçenin tebliğinden 
itibaren başlar.
T.C. 
YARGITAY 
15. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2017/1302 
KARAR NO  : 2017/2995

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Yukarıda tarih ve numarası yazılı hüküm taraf vekillerince temyiz 
edilmiş, davacı vekili tarafından duruşma istenmiş olmakla duruşma 
için tayin edilen günde davacı vekili Avukat M.G. ile davalı vekili Avukat 
M.A. geldi. Temyiz dilekçelerinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve 
hazır bulunan taraflar avukatları dinlendikten sonra eksiklik nedeniyle 
mahalline iade edilen dosya ikmâl edilerek gelmiş olmakla dosyadaki 
kağıtlar okundu işin gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

 Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedelinin tahsili 
amacıyla başlatılan icra takibine itirazın iptâli davasıdır. Davacı taşe-
ron, davalı ise; yüklenicidir. Davacı vekili; müvekkili şirket ile davalı 
arasında akdedilen 19.01.2007 tarihli sözleşme ile müvekkili şirket ta-
rafından A.........-K.......’da N..O tesislerinin bulunduğu arazi sınırları 
içindeki K....... Havaalanı Operasyon Alanı ve Tesisleri İnşaat projesi 
kapsamındaki 7 adet prefabrik yapının imalât ve montaj işlerinin ya-
pımını üstlendiğini, işin bedelinin sözleşmenin 10. maddesi uyarınca 
3.600.000,00 dolar olduğunu, sözleşme akdinden sonra davalı tarafça 
talep edilen ilave işler nedeniyle karşılıklı mutabakatla sözleşme bede-
linin 3.742.250,00 dolara çıkarıldığını, müvekkilinin işin ifası sırasında 
ortaya çıkan keşif artışı nedeniyle davalı tarafça talep edilen ilave işlerle 
birlikte yükümlüğünü sözleşme ve eki teknik şartnamelere uygun biçim-
de tamamlayarak teslim ettiğini, davalı tarafça kesin kabul işlemlerinin 
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yapıldığını, sözleşme konusu iş kapsamında muhtelif tarihlerde kestiği 
faturaları davalı şirkete gönderdiğini ve faturaların ticari defterlerine iş-
lendiğini, davalı tarafın müvekkiline ödemesi gereken 583.265,14 dolar 
borcu bulunduğunu, davalının ödeme yapmaktan kaçındığını, Ankara 
24. Noterliği’nin 21.02.2013 tarih ve 0...3 yevmiye numaralı ihtarna-
mesi ile davalıya, borcun ödenmesi için ihtarname gönderildiğini, da-
valının Ankara 26. Noterliği’nin 01.03.2013 tarih ve 2..3 sayılı cevabî 
ihtarnamesi ile borcun ödenmeyeceğinin beyan edildiğini, alacağın 
tahsili amacı ile Ankara 3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5..4 Esas sayılı 
takip dosyası ile icra takibi başlatıldığını, davalının itirazı üzerine taki-
bin durdurulduğunu beyanla, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere 
itirazın iptâline, takibin devamına ve %20’den az olmamak üzere icra 
inkâr tazminatına hükmedilmesine karar verilmesini talep etmiş, dava-
lı vekili; sözleşmenin 19.01.2007 tarihli olduğunu, son fatura tarihinin 
06.12.2007 olduğunu, zamanaşamı itirazları olduğunu, sözleşme ve iş 
programına öngörülenden daha fazla personel ile işin tamamlandığını, 
müvekkilinin fazladan seyahat gideri ödenmek zorunda kalındığını, bu 
tutarın davacı yüklenici sorumluluğunda olduğunu, davacının sorumlu-
luğunda bulunan giderlerin müvekkili tarafından yapıldığını ve fazladan 
işler yapıldığını, davacının herhangi bir alacağının söz konusu olmadı-
ğını, davacının, müvekkili şirketten herhangi bir hak ve alacağı bulun-
mamasına rağmen, alacağın çıkması halinde gecikme cezası alacakları 
ile takas/mahsup yapılmasını, davacının işlemiş faiz talebinin ve icra 
inkâr tazminatı talebinin yasal dayanaktan yoksun olduğunu, haksız ve 
hukuki dayanaktan yoksun davanın öncelikle zamanaşımından reddine, 
davanın zamanaşımına uğramadığı yönünden düşünülmesi halinde ise 
takas mahsup talepleri dikkate alınmak sureti ile davanın reddine karar 
verilmesini savunmuş, mahkemece yapılan yargılama sonucu davanın 
kısmen kabul ve kısmen reddine karar verilmiş, karar taraf vekillerince 
yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

 Ankara 3. İcra Müdürlüğü’nün 2013/5..4 Esas sayılı takip dosya-
sı incelendiğinde; alacaklı davacı tarafından borçlu davalı  aleyhine 
583.264,14 USD asıl alacak, 226.107,13 USD işlemiş faiz olmak üzere 
toplam 809.372,27 USD   alacak üzerinden  ilâmsız takip yapıldığı, öde-
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me emrinin borçluya usulüne uygun tebliğ edildiği ve borçlu davalının 
borca itiraz ettiği, itiraz üzerine takibin durdurulduğu ve 1 yıllık yasal 
süresi içerisinde itirazın iptâli davasının açıldığı anlaşılmıştır.

 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun ge-
rektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bu-
lunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi gerek-
miştir.

 2- Davalı tarafın temyiz itirazlarına gelince; davalı taraf özellikle ala-
cağın zamanaşımına uğradığını ileri sürmüş bulunmakta yerel mahke-
mece bu def’i süresinde ileri sürülmediğinden bahisle reddedilerek esas 
hakkında hüküm kurulmuştur.

 Öncelikle “Zamanaşımı” konusunun açıklanması gerekmektedir. 
Genel olarak zamanaşımı, bir hakkın kazanılmasında veya kaybedil-
mesinde kanunun öngördüğü sürenin dolmasıdır Zamanaşımı, alacak 
hakkının belli bir süre kullanılmaması yüzünden dava edilebilme nite-
liğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Bu tanımdan da anlaşılacağı 
üzere zamanaşımı, alacak hakkını sona erdirmeyip sadece onu “eksik bir 
borç” haline dönüştürür ve alacağın dava edilebilme özelliğini ortadan 
kaldırır. Zamanaşımı süresi, alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren 
başlar. 

 Zamanaşımı ile ilgili genel açıklamalardan sonra; eser sözleşmele-
rinden kaynaklanan iş bedelinin tahsili talepli davalarda zamanaşımı sü-
resinin başlangıcının eserin teslim edilip edilmemesine ve sözleşmenin 
feshedilip edilmemesi haline bağlı olarak değiştiği gözden uzak tutul-
mamalıdır. Gerek mülga 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 364. madde-
sinde, gerekse 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 479. maddesinde 
eser sözleşmelerinde iş sahibinin edimini oluşturan iş bedelinin muac-
celiyeti teslim şartına bağlanmıştır. Bu nedenle, eser sözleşmelerinden 
kaynaklanan iş bedelinin tahsili talepli davalarda, zamanaşımı süresinin 
işin yüklenici tarafından iş sahibine teslim edildiği tarihten itibaren baş-
ladığı kabul edilmektedir. Dairemizin yerleşmiş uygulamalarında  kabul 



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •292

edildiği ve  30.11.2011 tarih ve 2011/6282-7054 Esas ve Karar sayılı 
ilamında net bir şekilde “Eser sözleşmelerinde zamanaşımının başladığı 
tarih, eserin sözleşmesine uygun biçimde teslim edildiği tarihtir.” ifade-
sine yer verilmek suretiyle vurgulandığı üzere zamanaşımı, teslimden 
itibaren başlar.

 İş bedelinin tahsili amaçlanan davalarda zamanaşımının teslimden 
başlayacağı hususunda yapılan açıklamalardan sonra zamanaşımı süre-
sinin ne kadar olduğu hususu da açıklanmalıdır. 818 sayılı mülga Borçlar 
Kanunu’nun 363. maddesinde “Yapılan şeyin kusurlu olmasından do-
layı iş sahibinin haiz olduğu haklar, müşterinin haklarının tabi olduğu 
müruruzaman hükmüne tabidir. Fakat gayrimenkul inşaata müteallik 
kusurlardan dolayı iş sahibinin müteahhide ve inşaata iştirak eyleyen 
mimar ve mühendise karşı mütalebesi, tesellüm zamanından itibaren 
beş senelik müruru zamana tabidir.”, 6763 sayılı Kanun’un 41. maddesi 
ile değişik 126/IV fıkrasında ise, “...müteahhidin kasıt veya ağır kusuru 
ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme 
kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak 
davalar hariç olmak üzere istisna akdinden doğan bütün davalar 5 yıllık 
zamanaşımı süresine tâbidir.” hükümlerine yer verilmiştir.

 818 sayılı mülga Borçlar Kanunu’nun 126/IV. maddesi kapsamında 
değerlendirme yapılacak olursa,kural olarak eser sözleşmelerinden kay-
naklanan davalarda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Bu kapsamda, yüklenici 
tarafından iş sahibi aleyhine açılan iş bedelinin tahsili istemli davalarda 
5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Yüklenicinin kast veya ağır 
kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve özellikle ayıplı 
malzeme kullanmış veya ayıplı bir iş meydana getirmiş olması sebebiy-
le açılacak davalarda 5 yıllık zamanaşımı süresi değil, 818 sayılı mülga 
Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımı süresi 
uygulanacaktır.  

 Zamanaşımı ile ilgili bu genel açıklamalardan sonra “Süreler” konu-
su da açıklanmalıdır.
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 Yargılama hukuku yargılamaya ilişkin bir prosedürü düzenlediğin-
den, gerek tarafların, gerekse mahkemenin yapacağı iş ve işlemler belirli 
sürelere bağlanmış ve bu süreler için de belirli sonuçlar öngörülmüştür. 
Süreler yapılacak işlemler bakımından önemli olduğundan, süresinde 
bir işlem yapılmadığında hak kaybı doğar. Süre hesaplamalarında üç şey 
önem taşımaktadır, bunların iyi tespit edilmesi gereklidir. Bunlar; süre-
nin başlangıç anı, sürenin ne kadar olduğu ve sürenin ne zaman sona 
erdiği ve son günü önemlidir. Süreler bazı hallerde tefhim, bazı hallerde 
ise tebliğ  tarihinden itibaren işlemeye başlar. Sürelerin başlamasında 
ve hesaplanmasında resmî tatil günleri de dikkate alınır (HMK .93/1). 
Özellikle resmî tatil günlerinde de tebligat yapılabileceğinden (Tebligat 
Kanunu m.33), resmi tatil gününde de süre işlemeye başlayabilir. An-
cak, bir sürenin son günü resmî tatil gününe rastlıyorsa, süre tatili takip 
eden iş günü tatil saatinde biter (HMK 93). Kanun’da sürelerin nasıl 
hesaplanacağı da belirtilmiştir. Gün olarak belirlenen sürelerde ilk gün 
(tefhim veya tebliğ günü) hesaba katılmaz ve süre, son günün tatil saa-
tinde biter (HMK 91/1). Hafta ve ay veya yıl olarak hesap edilen süre-
lerde, sürenin başladığı güne son hafta veya ay ya da yıl içindeki karşılık 
gelen günün tatil saatinde süre biter. Ay olarak hesaplanan sürelerde, 
sürenin başlaması ay sonuna rastlarsa ve sürenin bittiği ayda böyle bir 
gün yoksa, o ayın son günü süre bitmiş sayılır.

 Bu genel açıklamalardan sonra somut olayımıza gelince; esasen ilk 
derece mahkemesi zamanaşımının başlangıç tarihini teslim tarihi olan 
28.01.2008 olarak ve zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu konusunda doğ-
ru belirlemeler yapmıştır. Karar gerekçesinde açıklandığı üzere zamana-
şımı def’inin esasa cevap süresi içerisinde ileri sürülmediği gerekçesi ile 
zamanaşımı savunmasının reddine karar verilerek esas hakkında hüküm 
kurulduğu anlaşılmaktadır. Uyuşmazlığın çözüm noktası zamanaşımı-
nın süresi içerisinde ileri sürülüp sürülmediği noktasında toplanmak-
tadır. Dava dilekçesi davalı tarafa mahkemenin de kabulünde olduğu 
üzere 02.09.2013 tarihinde tebliğ edilmiş, davalı tarafın 03.09.2013 ta-
rihli dilekçesi ile HMK’nın 127/1. maddesi gereğince cevap müddetinin 
uzatılması talebi üzerine mahkemenin 04.09.2013 tarih ve 2013/553 
sayılı kararı ile cevap müddetinin iki haftalık yasal süreye ek olarak 1 
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ay süreyle uzatılmasına karar verilmiş ve davalı tarafça cevap dilekçesi 
21.10.2013 tarihinde verilmiştir. Davalı tarafa dava dilekçesi 02.09.2013 
tarihinde tebliğ edilmiş olup, bu tebliğe ve uzatılan ek süreye göre cevap 
müddeti 16.10.2013 tarihinde dolmaktadır. Esasen ilk derece mahke-
mesi de bu belirlemeleri yapmış bulunmaktadır. Sürenin son günü resmi 
tatil gününe rastlıyorsa, süre tatili takip eden iş günü tatil saatinde biter 
(HMK.93). Sürenin son günü olan 16.10.2013 tarihi kurban bayramı-
nın 2. günü olup resmî tatildir. Tatilin bitiş tarihide hafta sonu tatili ek-
lendiğinde, 20.10.2013 pazar günü olup, süre 21.10.2013 mesai saatinin 
sonuna kadar uzamış bulunduğundan bu süreye kadar cevap dilekçesi 
ibraz edilebilecektir. Nitekim cevap dilekçesi de 21.10.2013 tarihinde 
verilmiştir. Bu hali ile zamanaşımı savunması süresinde ileri sürülmüş 
olup, bu savunmanın değerlendirilerek davanın zamanaşımından reddi-
ne karar verilmesi gerekir iken davanın kısmen kabulüne karar verilmesi 
doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.

 SONUÇ : Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davacının tüm 
temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hükmün da-
valı yararına BOZULMASINA, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz 
ilam harcının temyiz eden davacıdan alınmasına, ödediği temyiz peşin 
harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karara karşı 
tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme isteminde bulu-
nulabileceğine 14.09.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Dahili davalının temerrüdü ihbar dilekçesinin kendisine tebliği 
ile oluşur.

T.C. 
YARGITAY 
17. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2016/9788 
KARAR NO  : 2017/8295

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; 
kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın dahili davalı SGK yönünden 
kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde dahili davalı SGK vekili ta-
rafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

 -K A R A R-

 Davacı vekili; davalı nezdinde zorunlu mali sorumluluk sigortalı ara-
cın dava dışı Metin G.’ün kullandığı motosiklete çarpması sonucu yara-
lanan Metin’in tedavisinin müvekkili hastane tarafından yapıldığını ve 
sağlık hizmeti karşılığı 5.515,02 TL tutarında fatura düzenlendiğini be-
lirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla; 5.515,02 TL sağlık 
hizmet bedelinin 27.10.2009 talep tarihinden itibaren işleyecek avans 
faiziyle tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

 Davalı sigorta şirketi vekili; 6111 Sayılı Yasa gereğince dava konu-
su tedavi giderinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanması 
gerektiğini, müvekkilinin tedavi giderinden sorumlu tutulamayacağını 
öne sürerek davanın reddini savunmuştur.

 Yapılan yargılama sonucu, davanın kabulüne dair verilen hüküm, 
Dairemizin 2014/757 Esas 2015/7742 Karar Sayılı ve 26.05.2015 tarih-
li ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece, uyulmasına karar verilen bozma 
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ilamı, toplanan delillere göre; davanın kabulü ile, 5.515,02 TL maddi 
tazminat alacağının 09/11/2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi 
ile birlikte davalı SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu)’dan alınarak davacı 
A.Y. Hastaneleri Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. verilmesine karar verilmiş; 
hüküm, dahili davalı SGK vekili tarafından temyiz edilmiştir.

 1-) Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultu-
sunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde 
bir isabetsizlik bulunmamasına göre, dahili davalı SGK vekilinin aşağı-
daki bendin kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz 
itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.  

 2-) Dava, trafik kazasından kaynaklanan tedavi gideri tazminat iste-
mine ilişkindir.

 Dahili davalı SGK’nın tazminatı ödeme yükümlülüğü kendisine 
dava ihbarı yapıldıktan itibaren başlar. Dahili davalıya, 22.09.2011 tarih-
li ihbar dilekçesi 26.09.2011 tarihinde tebliğ edilmekle bu tarih itibari ile 
temerrüdü oluşacaktır. O halde mahkemece, dahili davalı SGK vekilinin 
ihbar tebliğ tarihi 26.09.2011 tarihinden itibaren faizden sorumlu tutul-
ması gerekirken, yazılı şekilde 09.11.2009 tarihinin esas alınması usul ve 
yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

 SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle da-
hili davalı SGK vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) numaralı 
bentte açıklanan nedenlerle dahili davalı SGK vekilinin temyiz itirazının 
kabulü ile hüküm fıkrasının 1 nolu bendindeki “09.11.2009” ibaresinin 
çıkartılmasına yerine “26.09.2011” ibaresinin konulmasına, ve hükmün 
bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 28/09/2017 günün-
de oybirliğiyle karar verildi.

 Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Geniş yetkili vekaletname ile çeki ciro etme yetkisi vermek çeki 
keşide etme yetkisini de kapsar.

T.C. 
YARGITAY 
19. Hukuk Dairesi

ESAS NO       : 2016/13161 
KARAR NO : 2017/7607

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması so-
nunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak 
verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi 
üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

- K A R A R -

 Davacı vekili, müvekkili aleyhine Kocaeli 4. İcra Müdürlüğü’ nün 
2010/8..9 E. sayılı dosyası ile icra takibi yapıldığını, davalı ile müvekkili 
şirket arasında  hiçbir ticari ilişkinin bulunmadığını, borç ilişkisinin doğ-
madığını, bu durumun müvekkilinin ticari defterlerinden de anlaşıla-
cağını ileri sürerek, müvekkilinin davalıya borçlu olmadığının tespitine 
karar verilmesini talep ve dava etmiştir. 

 Davalı vekili, müvekkilinin davacıdan alacaklı olduğunu, davaya 
konu çekin davacı şirketin imzaya yetkili yöneticisi feri müdahil Kenan 
Ö. tarafından keşide edildiğini belirterek, davanın reddini  istemiştir.

 Mahkemece, davacının müteaddit defalar adına geniş işlem yetki-
leri ile donatılmış vekaletnameler ile Feri müdahil Kenan Ö.’yı vekil ta-
yin ettiği, Kenan Ö.’nın çekin şirket adına kendisi tarafından verildiğini 
kabul ettiği, davacının borçlu olmadığını yazılı delil ile ispatlayamadığı 
gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tara-
fından temyiz edilmiştir.     
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 Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere 
ve özellikle vekaletnamede Kenan Ö.’ya ibra ve ahzu kabz dahil çok ge-
niş yetkiler verilmiş olması nedeniyle bu şahsın ticari mümessil olarak 
kabul edileceğinin anlaşılmış olmasına göre, davacı vekilinin yerinde gö-
rülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bu-
lunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz 
edenden alınmasına, 02/11/2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

 Davacı şirkete ait çeki keşideci temsilcisi olarak imzalayan Kenan 
Ö. isimli şahsın davacı şirketin şirket dışındaki bazı işlerini takip eden 
vekili olduğu, kendisine verilen vekaletnamede şirketin eline geçen 
müşteri çeklerini ciro etme yetkisi olduğu halde şirket adına çek keşide 
etme yetkisi bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

 Bu durumda Kenan Ö. isimli şahsın davacı şirketin sınırlandırılmış 
bazı işlerini yapan ticari vekili olduğu ancak ticari mümessili olmadığı 
anlaşılmaktadır. 

 Hal böyle olunca yerel mahkemenin kararındaki davanın reddi ge-
rekçesi yerinde olmadığı gibi saygıdeğer çoğunluğun ilave onama gerek-
çesine de katılmadığımızdan Dairemizin oyçokluğuyla oluşan kararına 
muhalifiz. 02.11.2017
  
         Üye                             Üye                   
M.B.SELÇUK          S.KAHVECİ

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Müstakilen açılan bir tenkis davası yoksa taşınmazın bulunduğu 
yer mahkemesi yetkilidir.

T.C. 
YARGITAY 
20. Hukuk Dairesi

ESAS NO     : 2016/14462 
KARAR NO : 2017/809

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 Taraflar arasındaki davada İstanbul 11. Asliye Hukuk ve Büyükçek-
mece 5. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı yetkisizlik kararı veril-
mesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki 
tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü.

-K A R A R-

 Dava, tenkis istemine ilişkindir.

 İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesince, dava, miras bırakanın 
ölüme bağlı olarak gerçekleştirdiği tasarrufun iptali ile ilgili olmayıp, hu-
kuksal dayanağını Borçlar Kanunun 18. maddesi ve 01/04/1974 tarih 
1/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararından alan muris muvazaası hukuk-
sal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili, yani terekeye iadesidir. Davanın 
bu nitelendirilmesine göre yetkili mahkemenin tayininde gözetilmesi 
gerekli olan yasal düzenlemenin Türk Medenî Kanunun 576/2. mad-
desi hükmü değil, HMK’nın 12. maddesi hükmü olacağı kuşkusuzdur. 
Bilindiği üzere muris muvazaası hukuksal nedenine dayalı olarak açılan 
tapu iptali ve tescili davaları taşınmazın aynına yönelik olup, taşınmazın 
fiilen bulunduğu yer mahkemesinde açılması ve görülmesi gerekçesiyle 
yetkisizlik kararı verilmiştir.
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 Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkemesince ise dava konusu ta-
şınmaz üzerine dava neticelenene kadar muhafazası açısından davalıdır 
şerhi konulmasına karar verilmiştir. Davanın TMK’nın 669 ve TMK’nın 
673/1. maddesine dayanılarak açılan bir dava olup, davalının miras bı-
rakandan miras payına mahsuben elde ettiği karşılıksız kazandırmaların 
denkleştirme sağlamak için terekeye iadesinin ve kazandırmaların denk-
leştirme anındaki değerlerinin talep edildiği, bu anlamda yetkili mahke-
menin TMK’nın 576 ve HMK’nın 11. maddesinde düzenlendiği bu se-
beple yetkili mahkemenin murisin son yerleşim yeri mahkemesi olduğu 
gerekçesiyle yetkisizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

 Somut olayda davacı; müvekkilinin dedesi muris Mehmet Salih 
T.’nın 22/02/2009 tarihinde öldüğünü, geriye eşi Nurten T., çocukları 
Uğur T., Ahmet T., Mehmet T. ve müvekkilinin babası Ali T.’nın mi-
rasçı olarak kaldığını, müvekkilinin muris muris Mehmet Salih T.’nın 
çocuklarından Ali T.’nın oğlu olduğunu, muris muris Mehmet Salih 
T.’nın Beyoğlu 9. Noterliğinin 02/08/1994 tarih ve 1...4 yevmiye nu-
maralı düzenleme şeklinde vasiyetnamesi ile oğulları Ahmet ve Ali’yi 
miraslarından ıskat ettiğini, oğlu Mehmet T.’nın ise sadece mahfuz payı 
almasını vasiyet ettiğini, müvekkilinin babası Ali T.’nın muristen önce 
ölmüş olması nedeniyle ıskat hükmünü yitirmiş olması ve vasiyetname-
de belirtildiği üzere müvekkili Salih Ziya T.’in mahfuz hisse oranında 
murisin yasal mirasçısı olduğunu, davalı Mehmet T.’nın bahsi geçen 
vasiyetnamenin 5. maddesinin iptali ve yorumu talebiyle İstanbul 20. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtığını, daha sonra yaptığı ıslah ile 
vasiyetnamenin mevcut içeriği ile tenfizini istediğini, müvekkilinin mu-
risi muris Mehmet Salih T.’nın M....r Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisse-
darı ve tek başına temsil ve ilzama yetkili olduğu 24/02/1977 yılında 
Beylikdüzü, K.A. Çiftliği, 8.8 parsel sayılı taşınmazı şirketi adına satın 
aldığını, murisin 20/12/1984 tarihinde ise taşınmazın 34/100 payını 
Ahmet T.’ya 33/100 payını Mehmet T.’ya ve 33/100 payını Uğur T.’ya 
devrettiğini ve tapuda kayıt ettirdiğini, davalı Mehmet T.’nın yaşı itiba-
rıyla, o tarihte taşınmazı satın alma gücüne sahip olmadığının açık oldu-
ğunu, murisin isteği ve tarafların anlaşması doğrultusunda taşınmazların 
bütün paylarının, Uğur T.’da toplanması amacıyla, Ahmet T.’nın payını 
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‘ya satarak devrettiğini, davalı Mehmet T.’nın ise o tarihe kadar devir iş-
lemini yapmaması üzerine muris muris Mehmet Salih T.’nın satış vaadi 
sözleşmesi yapılmasını sağladığını, davalı Mehmet T.’nın ise bu tarihten 
sonra babası muris muris Mehmet Salih T.’yı vekillikten azlederek, de-
vir işlemini yapmadığını ve muvazaa nedeniyle satış vaadi sözleşmesinin 
iptalini talep eden bir dava açtığını, dava konusu taşınmazların davalı 
Mhmet T. adına intikal edildiğini, dava konusu 8.8 parsel sayılı taşın-
mazın intikali sırasında ifraz edilmiş ve ifraz işlemi neticesinde 1.8 ada, 
2, 1.9 ada 2 ve 1.0 ada 1 parsel sayılı taşınmazlar olduğunu, ifraz işlemi 
neticesinde oluşan dava konusu taşınmazların bedelinin muris Mehmet 
Salih T. tarafından ödendiğini, her ne kadar taşınmazların başta M....r 
Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına kayıtlı ise de asıl malikin muris muris 
Mehmet Salih T. olduğunun açık olduğunu, taşınmazların daha sonra 
M....r Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den davalı Mehmet T.’ya satılarak 
devredilmiş ise de aslında muris muris Mehmet Salih T.’nın miras his-
sesine mahsuben taşınmazları Mehmet T.’ya karşılıksız devrettiğini, bu 
doğrultuda M....r Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Mehmet T. arasındaki 
satış işleminin gerçek bir satış olmadığını, davalı Mehmet T.’nın dava 
konusu taşınmazlardan 1.9 ada 1 ve 2 ve 1.0 ada 1 parsel sayılı taşınmaz-
ları elden çıkardığının öğrenildiğini, gerek davanın neticesiz kalmaması 
ve gerekse davalının mal kaçırma ihtimali nedeniyle müvekkil açısından 
telafisinin imkansız zararların doğmasına engel olmak ve iş bu dava ile 
istedikleri hakkın korunması açısından, öncelikle davaya konu Beylik-
düzü, Kavaklı Beldesi, 1.8 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz üzerine ihtiyati 
tedbir konulmasını istediğini belirterek; davanın kabulüne, dava konu-
su taşınmazlardan elde ettiği satış bedeli, kira vs. tüm gelirlerin şimdilik 
1.000,00.-TL’sinin terekeye iadesine karar verilmesini talep ve dava et-
miştir.

 Taşınmazın aynına ilişkin açılan davaların taşınmazın bulundu-
ğu yer mahkemesinde açılıp görüleceği, bunun yanı sıra 1086 sayı-
lı HUMK’nın 13/3. maddesi (6100 sayılı HMK’nın 12/3. maddesi) 
hükmü uyarınca, dava birden fazla taşınmaza yönelik ise taşınmazlar-
dan birinin bulunduğu mahal mahkemesinde ikame olunabileceği ön-
görülmüş olup, öte yandan müstakilen Türk Medenî Kanununun 560 
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ilâ 571. maddeleri uyarınca açılan tenkis davalarının ise aynı Kanunun 
576. maddesi ve 6100 sayılı Kanunun 1/a maddesi hükmü uyarınca te-
rekenin açıldığı, bir başka ifade ile miras bırakanın son ikametgahı mah-
kemesinde açılması gerekeceği, anılan bu yetki kurallarının kesin yetki 
olduğu düzenlenmiştir. Somut olayda müstakilen açılan bir tenkis dava-
sı bulunmadığından, uyuşmazlığa konu taşınmaz Beylikdüzü ilçesinde 
bulunduğundan uyuşmazlığın Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahke-
mesinince görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir.

 SONUÇ : Yukarıda belirtilen nedenlerle; 6100 sayılı HMK’nın 21 
ve 22. maddeleri gereğince Büyükçekmece 5. Asliye Hukuk Mahkeme-
sinin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE 06/02/2017 gü-
nünde oy birliğiyle karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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YARGITAY

CEZA GENEL KURULU

KARARLARI
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ÖZET: Sanığın ölüme veya yaralamaya neden olabileceğini öngörmesi-
ne rağmen, olay tarihindeki kadar şiddetli yağmur yağmayacağı ve bent-
lerin yıkılmayacağı düşüncesiyle hareket edip özellikle şansına güvene-
rek, öngördüğü ancak istemediği birden fazla kişinin ölümüne ve bir 
kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşıldığından, eyleminde bilinçli 
taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir.

T.C. 
YARGITAY 
Ceza Genel Kurulu

ESAS NO       : 2017/12-860 
KARAR NO : 2017/454

Y A R G I T A Y   K A R A R I

 Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına 
neden olma suçundan sanıklar Kerim S. ve Yavuz Ö.'ın, TCK'nun 85/2, 
62 ve 53/6. maddeleri gereğince 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmala-
rına, 2 yıl süre ile meslek ve sanatlarını icradan yasaklanmalarına ilişkin, 
Artvin Ağır Ceza Mahkemesince verilen 29.09.2010 gün ve 16-75 sa-
yılı hükümlerin, sanıklar müdafii ve katılanlar vekilleri tarafından tem-
yiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesince 01.03.2013 gün ve 
11165-4980 sayı ile;

 "... Artvin ili Şavşat ilçesi merkez Elmalı köyü Armutlu Mahallesi Tigi-
rat Deresi taşkın koruma inşaatı işi, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından 
18.12.2007 tarihinde ihale edilmiş olup 25.02.2008 tarihli ihale komisyon 
kararı ile işin, sanıkların ortağı ve ayrı ayrı temsile yetkili şirket müdürü 
oldukları K. İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi Limited Şirketine veril-
diği, 22.04.2008 tarihinde sözleşme imzalandığı, 07.04.2009 tarihinde yer 
teslimi yapılarak 10.04.2009'da işe başlanıp yüklenicinin bu ihale kapsa-
mında Tigirat Deresi üzerinde suça konu sel felaketinde yıkılan bentleri inşa 
ettiği, henüz kesin kabul yapılmadan ve işin projede öngörülen bitirilme ta-
rihi olan 06.01.2010 tarihinden önce 15.07.2009 tarihinde Artvin ili Şav-
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şat ilçesi Tigirat Deresi üzerinde sanıklar tarafından ihale suretiyle alınan 
ve yapılan bentlerin meydana gelen sel felaketi nedeniyle yıkılması sonucun-
da 5 kişinin ölüp birden çok kişinin de yaralandığı, olay akabinde Cum-
huriyet savcılığı tarafından soruşturma aşamasında, taşkın koruma amaçlı 
inşa edilmiş olan bentlerden 38 adet karot numune alınarak yaptırılan in-
celeme sonucunda; beton numunelerinde bulunan değerlerin C16/20 sınıfı 
beton için projede öngörülenin 1/2'si, C20/25 sınıfı beton için öngörülenin 
ise 1/3'ü kadar oldukları tespit edilmiş olup yargılama aşamasında alınan 
inşaat, jeoloji ve muhasebeci bilirkişiler tarafından düzenlenen bilirkişi ra-
porlarındaki değerlendirmeler, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından yapı-
lan incelemeler sonucu tanzim edilen teknik inceleme raporları, komisyon 
raporu ile muhakkik raporu, DSİ ile yüklenici arasında imzalanan yapım 
işi sözleşmesi ile bu sözleşmeye dayanak teşkil eden yapım işleri genel şartna-
mesi değerlendirildiğinde; taşkın koruma amaçlı inşa edilmiş olan bentlerde 
kullanılan betonun içinde bol miktarda dere alüvyonu, odun ve kâğıt parça-
ları, naylon poşet, büyüklüğü fazla olan çakıl parçalarının bulunduğu, be-
ton yapımında kullanılan dere alüvyonunun kil boyutundaki malzemeden 
blok boyutundaki malzemeye kadar olan yuvarlaklaşmış kayaç tanelerin-
den, odun ve çimento torbası parçalarından oluştuğu, bentlerin yapımında 
çok küçük taneler ile çok büyük çakıl ve blokların bir arada gelişigüzel kul-
lanıldığı, yıkılan 7 numaralı ıslah sekisinde ise dere alüvyonundan alınan 
çakıl ve blok boyutundaki malzemenin gerekenden fazla olduğu, blok bo-
yutlarının oldukça büyük olduğu, hatta bu bentten basınç dayanım testleri-
nin yapılması için gerekli karot numunelerinin dahi alınamadığı, bu bendin 
adeta alüvyon malzeme ile doldurulup üzerinin beton sıva ile kaplandığının 
tespit edildiği, sanıklar tarafından projeye aykırı olarak dere yatağından alı-
nan malzemeler ile hazırlanan betonun avuç içinde ovalanmakla kırılması 
sebebiyle basınç dayanımının düşük olduğu, dayanımı bu seviyede olan bir 
betonla yapılan bu tür imalatların taşma halinde suyun dinamik etkisine 
yeterli direnç gösterme kabiliyetlerinin bulunmadığı, farklı zamanlarda be-
ton dökümünün yapılması sebebiyle beton kalitesinde süreksizliğin görüldü-
ğü, öyle ki bentlerin yapımında kullanılan betonun tarla duvarı yapımında 
dahi kullanılamayacağının durumun vahametini belirtmek açısından bilir-
kişi raporlarında örnekleme yolu ile açıklandığı, betondaki hataların çok 
önemli miktarda olduğu ve düzeltilmesinin mümkün olmadığı, dere yatağı-
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nın içinde bırakılan geçmişten kalma yapı kalıntılarının taşmaya neden ol-
duğu, hafriyat kazısından çıkan malzemenin kontrol altına alınmayıp dere-
ye bırakıldığı, yapıda projeden farklı uygulamalar bulunduğu, her ne kadar 
projede yapının donatısız yapılması öngörülmüş ise de, bunun yanlışlığının 
da teknik inceleme ve bilirkişi raporlarında belirtildiği, DSİ'nin dönem dö-
nem yaptığı tahlil sonuçlarında bulunan değerlerin normal olduğu görülmüş 
ise de; bentlerin yapımı aşamasında inşaat işinde çalışan müştekiler Güven 
A. ve Orhan A.'ın beyanlarında; tahlil numunelerinin bentlerden değil, kü-
çük kovalar halindeki harç birikimlerinden yüklenici tarafından alınıp la-
boratuvara gönderildiğini, DSİ Bölge Müdürlüğünden numune alınmaya 
gelinmeden önce yüklenicilerin bundan haberdar olup bentlerden aldıkları 
numuneleri değil kendilerinin biraz daha fazla çimento katarak hazırladık-
ları numuneleri DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden gelen görevlilere verdiklerini 
belirtip DSİ görevlilerinin numuneleri kendileri almak yerine yüklenicilerin 
kendilerine verdikleri numuneleri aldıklarına ve inşaatın yapım aşamasın-
da hileli malzeme kullanılıp hatalı imalatın yapıldığına ilişkin beyanlarının 
bulunduğu, nitekim olay akabinde Cumhuriyet savcılığı tarafından taşkın 
koruma amaçlı inşa edilmiş olan bentlerden alınan numuneler ile ilgili yap-
tırılan araştırmalar sonucunda; beton numunelerinde bulunan değerlerin 
düşüklüğünün bu beyanları doğrulayıp sanıkların suçtan kurtulmaya yöne-
lik beyanları ile örtüşmediği, yine olaydan önce 20.06.2008 ve 11.07.2008 
tarihlerinde idare tarafından yapılan kontrollerde betonun olması gereken-
den daha iri kum ve çakıldan oluşan agrega malzemesi içerdiği tespit edile-
rek yüklenicinin yazılı olarak uyarıldığı, 17.04.2009 tarihinde de şartna-
meye uygun yapılmaması sebebiyle bazı taşkın koruma duvarlarının idare 
tarafından yıktırılıp yüklenicilere yeniden yaptırıldığı, meydana gelen taş-
kının projede öngörülen debiyi aşmadığı ancak bentlerin yıkılmasının proje 
dışı imalat ve hileli malzeme kullanımından kaynaklandığı, taşkın duvar-
ları ve bentlerin temel derinliğinin projede 1,5 metre olarak belirlenmesine 
rağmen 25-30 santimetre olarak inşa edildiğinin, derenin morfolojik yapısı 
dikkate alınmadan, yapılan taşkın koruma duvarlarının dere yatağını da-
raltmasının da taşkının meydana gelme nedenlerinden biri olduğunun tes-
pit edildiği, dolayısıyla bu tespitler karşısında projede öngörülen C20 sınıfı 
beton imalatının yüklenici tarafından yerine getirilemediği, DSİ'nin ihale 
aşamasında yaklaşık maliyeti KDV hariç 2.149.083,35 Lira belirlemesine 



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •308

rağmen yüklenici teklifinin 1.350.245,00 Lira olmasının aşırı düşük teklif 
niteliğinde kabul edildiği, idarenin hesapladığı maliyet bedeli ile teklif edi-
len bedel arasındaki farkın büyüklüğünün de tüm bunların nedenini ortaya 
koyduğu, yüklenici sanıklar tarafından hileli yapı malzemesinin kullanıldı-
ğı, kullanılmış kötü malzemeyi örtmek için sıva yapıldığı, üretilen betonda 
bir beton kütlesinde görülebilecek tüm olumsuzlukların bulunduğu, fen ve 
sanat kurallarına aykırı eksik ve hatalı imalatların yapıldığı tüm dosya 
kapsamından anlaşılmıştır. 

 İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksir, 5237 sayılı TCK'nun 22/2. 
maddesinde 'dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir dav-
ranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçek-
leştirilmesi' şeklinde tanımlanmıştır. Toplumsal yaşamda belli faaliyetlerde 
bulunan kimselerin başkalarına zarar vermemek için bir takım önlemler 
alması ve bazı davranış kurallarına uyma zorunlulukları bulunmaktadır. 
Bu kurallar toplum olarak yaşama zorunluluğundan doğabileceği gibi, Dev-
letin müdahalesiyle de ortaya çıkabilmektedir. Taksirli suç, bu kuralların 
ihlal edilmesi sonucu belirir, fail tedbirli ve öngörülü davranmamış olduğu 
için cezalandırılır. Bu bakımdan sorumluluğun nedeni, öngörebilme imkân 
ve ödevinin varlığına rağmen sonuca iradi bir hareketle neden olmaktan 
kaynaklanmaktadır.

 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 25.03.2008 tarih ve 43-62; 
01.02.2005 tarih ve 213; 23.03.2004 tarih ve 12-68; 09.10.2001 tarih ve 
181-204; 21.10.1997 tarih ve 99-202 sayılı kararları başta olmak üzere, 
birçok kararında da vurgulandığı üzere, öğretide ve uygulamada taksirin 
unsurları;

 1- Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması,

 2- Hareketin iradiliği,

 3- Neticenin iradi olmaması,

 4- Hareketle netice arasında nedensellik bağının bulunması,
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 5- Neticenin öngörülebilir olmasına rağmen öngörülmemiş olması, şek-
linde kabul edilmektedir.

 Bilinçli taksir ise 5237 sayılı TCK'nun 22/3. maddesinde, 'kişinin ön-
gördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi' olarak 
tanımlanmıştır. Taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırıcı ölçüt, taksirde 
failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörmemesi, bilinçli taksir halinde 
ise bu neticeyi öngörmüş olmasıdır. Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç, fail 
tarafından öngörüldüğü halde istenmemiştir. Gerçekten neticeyi öngördüğü 
halde, sırf şansına veya başka etkenlere, hatta kendi beceri veya bilgisine gü-
venerek hareket eden kimsenin tehlike hâli, bunun öngörmemiş olan kimse-
nin tehlike hâli ile bir tutulamaz; neticeyi öngören kimse, ne olursa olsun, bu 
neticeyi meydana getirecek harekette bulunmamakla yükümlüdür.

 Failin suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların gerçekleşebileceğini 
öngörmesine rağmen, hareketine devam etmesi ve fiilin olası sonuçlarını ka-
bullenmesi halinde ise, diğer bir ifadeyle hareketinin belli bir neticeyi meyda-
na getirebileceğini öngören failin, söz konusu hareketi yapmaktan kaçınma-
ması, 'olursa olsun' demesi halinde muhtemel ya da olası kasttan bahsedilir. 
Olası kast halinde 'isteme' unsuru eksik olup fail açısından icra ettiği fiilin 
amacına ulaşmak önemlidir. Fail bu amaca ulaşmak adına, muhtemel teh-
likeli neticeleri göze almakta, hatta kabullenmektedir. Olası kastın unsurla-
rının oluştuğunun kabul edilebilmesi için;

 1- Hareketin bilerek ve istenerek yapılması,

 2- Suçun kanuni tanımındaki unsurlarının ve sonuçlarının gerçekleşebi-
leceğinin öngörülmesi,

 3- Netice öngörülmesine rağmen fiilin işlenmesi gerekir.

 Tüm açıklamalar çerçevesinde; sanıkların dosya içeriği ve tüm bilirkişi 
raporlarındaki belirlemelere göre yukarıda sayılan olumsuzluklara rağmen 
muhtemel tehlikeli neticeleri göze almak ve hatta kabullenmek suretiyle 
yapıları hatalı ve hileli olarak inşa ettikleri, idarece şartnameye uygun ya-
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pılmadığı tespit edilen taşkın koruma duvarlarının iki kez yıktırılmasına 
rağmen kullanılmış kötü malzemeyi örtmek için bentlere beton sıva yaparak 
idarenin denetimini engelledikleri, böyle bir olayda öngörülmekle birlikte 
gerçekleşmeyeceği düşünülen ve istenmeyen bir neticeden bahsedilmemekte, 
bunun da ötesine geçilerek ve bilinçli taksir unsurları aşılarak, bu şekildeki 
imalatın projede öngörülen debiyi dahi aşmayan böyle bir taşkına sebep ola-
bileceğini öngörmelerine rağmen 'olursa olsun' düşüncesi ile hareket ederek 
hatalı ve hileli inşai faaliyetlerine devam ettikleri; gerçekleşen bu neticeden 
olası kastlarıyla sorumlu tutulmaları gerektiği ve olası kastla adam öldürme 
suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, yazılı şekilde hüküm kurul-
ması” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.

 Daire üyesi M. Albayrak; "Aşağıdaki gerekçelerle eylemin bilinçli tak-
sirle işlendiğini düşündüğümden, sayın çoğunluğun eylemin olası kastla iş-
lendiğine dair bozma düşüncesine katılmıyorum.

 1- Sanıkların dere üzerinde inşa ettikleri ıslah sekilerinin (Set, bent, en-
gelleyici) bir kısmı 15.07.2009 tarihinde meydana gelen sel felaketi nedeniy-
le yıkılmış, sel sularının taşması sonrası beş kişi boğularak ölmüştür.

 2- Proje; Artvin-Şavşat ilçesi Merkez, Elmalı köyü ve Armutlu Mahallesi 
yerleşim yerlerinin ve arazilerinin Tigirat Deresi taşkınlarından, akışın hızlı 
olması sebebiyle kıyı oyulmalarından ve yamaç göçmenlerinden korunma-
sı amacıyla hazırlanmıştır. Projenin hayata geçmesiyle yerleşim yerlerinde 
taşkınlardan zarar görme riski azaltılacak, yapılacak ıslah sekileriyle dere 
yatağının durumu iyileştirilecek, daha fazla rusubat ve toprağın kaybolması 
engellenecek ve yamaçların stabil hale gelmesi sağlanmış olacaktır.

 Tigirat Deresi havzasındaki ormanların yanı sıra havzanın üst kıs-
mının çıplak olması nedeniyle hidrolojik dengesi kısmen bozulmuş ve dere 
yatağındaki akışlar arttığından dolayı buna bağlı birikinti malzeme mik-
tarı da artmıştır. Feyezan zamanlarında, dere kendi yatağına sığmayıp ana 
mecradaki stabiliteyi bozarak yer yer oyulmalara ve yamaç göçmelerine 
sebebiyet vermiştir. Bu nedenle dere etrafında ve taşkın sınırları içerisinde 
bulunan evler risk altında bulunmaktadır. Havzadaki problemlerin çözü-
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mü noktasında; derenin ana mecrasında akışı sağlamak amacıyla taşkın 
koruma duvarları, oyulma ve yamaç göçmelerini önlemek amacıyla da ıslah 
sekilerinin yapılması öngörülmüştür.

 3- Devlet Su İşlerinin (DSİ) havzadaki problemi gidermek için açtığı 
ihaleye katılan 15 şirket arasından sanıkların sahibi oldukları şirket ihale 
bedeli 2.149.000 Lira olmasına rağmen 1.350.000 Lira gibi maliyeti ön-
gören ihale miktarından çok düşük bir bedelle ıslah sekilerini yapma işini 
almıştır.

 4- İhaleyi alan şirkete 07.04.2009 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.

 5- Dere üzerine inşa edilen proje tamamlanmış, ancak kesin kabul ya-
pılmadan bitirilme tarihi olan 06.01.2010’a gelmeden 15.07.2009 tarihin-
de oluşan sel nedeniyle koruma sekilerin bir kısmı yıkılmış ve derenin aşağı-
sındaki sel sularının evlerin alt katlarını basması sonucu beş kişi ölmüştür.

 6- Sanıkların şirketi Tigirat Deresi üzerindeki derenin membasından 
aşağıya doğru 1 adet ıslah sekisi, Armutlu Mahallesinde 300 metre sağ ve 
sol kıyıda taşkın koruma duvarı ve bu duvarlar arasında 21 adet birit ima-
latı, daha sonra 12 adet ıslah sekisi, aşağı alanlarda bulunan pazar yerinde 
sağ ve sol kenarda toplam 400 metre taşkın koruma duvarı ve bu duvarlar 
arasında 5 adet birit yapılmıştır.

 7- Dosyadaki fotoğraflar, CD'ler, mahallinde yapılan keşifler, alınan 
bilirkişi ve uzman raporlarından; 15.07.2009 tarihindeki taşkın sonucu 
dere üzerindeki ıslah sekilerinden 7 adedinde farklı boyutlarda ve pazar ye-
rindeki taşkında koruma duvarının sağlı sollu yaklaşık 50 metrelik kısmı 
hasar görmüştür. Derenin membasından aşağıya doğru olan 13, 12, 11, 10, 
9 ve 8 nolu sekilerde hiçbir tahribatın olmadığı, suyu setleme ve engelleme 
işlevlerini yerine getirdikleri, 7 nolu sekinin tamamen yıkılmasından sonra 
aşağıda bulunan 6 nolu sekide çok fazla olmak üzere 5, 4, 3, 2 ve 1 nolu ıslah 
sekilerinde hasarlar oluşmuştur.
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 8- Bu sekiler içinde 7 nolu ıslah sekisinin bilimsel kurallara göre inşa 
edilmediği, beton kalitesinin çok kötü olduğu, uzman bilirkişilerin mahal-
linde ve örnek numuneler üzerinde yaptıkları incelemelerden anlaşılmıştır. 
Dolayısıyla, kendisinden sonraki ıslah sekilerine zarar veren bu sekinin yı-
kılmasının sel taşkınından değil bilimsel kurallara uyulmadan inşa edilme-
sinden ve çok kötü malzeme (bilhassa dere kumu ve dere çakılı) kullanılma-
sından kaynaklanmıştır. Aynı kalite düşüklüğü diğer inşaatlarda da kısmen 
bulunmaktadır.

 İdarenin hesapladığı maliyet bedeli ile teklif edilen bedel arasındaki 
farkın büyüklüğünün de tüm bunların nedenini ortaya koyduğu, yüklenici 
sanıklar tarafından hileli yapı malzemesinin kullanıldığı, kullanılmış kötü 
malzemeyi örtmek için sıva yapıldığı, üretilen betonda bir beton kütlesinde 
görülebilecek tüm olumsuzlukların bulunduğu, fen ve sanat kurallarına ay-
kırı, eksik ve hatalı imalatların yapıldığı tüm dosya kapsamından anlaşıl-
mıştır.

 9- Sanıklar ihaleyi alan şirketin sahipleri ve sorumlu kişileridir. Sorun 
esasında baştan başlamaktadır. Bilimsel verilere uygun olarak belirlenen 
birim fiyatlarına göre ihalenin toplam maliyeti 2.149.000 Lira olmasına 
rağmen sanıkların şirketine 1.350.000 Liraya ihale edilmiştir. Bu durum 
bile kusurlu hareketlerin ihale aşamasından itibaren başladığını göstermek-
tedir. Daha sonraki aşamada ihalenin projeye uygun yapılıp yapılmadığı 
ilgili idare tarafından yeterince kontrol edilmemiştir. Sanıklar çok düşük fi-
yatla aldıkları ihaleyi zarar etmeden bitirebilmek için bilirkişi raporlarında 
belirtildiği gibi kaliteli malzeme kullanmamış ve maliyeti yükseltecek uygu-
lamalardan kaçınmışlardır. 

 10- Çoğunluk görüşünde de belirtildiği gibi kırılan beton bloklarda uy-
gun olmayan iri çakıl, ahşap parçası, mil ve organik parçalar, çok iri taşlar, 
yıkanıp elenmemiş dere malzemeleri, bir kısım betonlarda plastik boru, ah-
şap parçaları, demir parçaları bulunmuştur. Kısaca yapılan çalışma stan-
dartlara uymadığı gibi çok kötü malzeme kullanılmıştır. Bunun yanında 
projenin iyi etüt edilmeden ve derenin yapısına uygun yapılmadığı ve kont-
rollerinde ciddi şekilde yapılmadığı dosyadaki bilgilerden anlaşılmaktadır.
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 11- Olay değerlendirildiğinde kast unsurunun bulunmadığı, ancak olu-
şan sonuca bakıldığında eylemin olası kastla mı yoksa bilinçli taksirle mi 
işlendiğinin irdelenmesi gerekmektedir.

 Bir kere sanıkların kusurları yanında ihale sürecinden, kontrol ve bitir-
me aşamasına kadar geçen sürede gerekli denetim ve uyarıları yapmayan 
ilgili kişilerinde kusuru vardır.

 Sanıklar ıslah sekilerini yapan şirketin sahibidirler ve bütün işleri de 
kendileri yürütmüşlerdir.

 Olası kast ve bilinçli taksirle ilgili bilimsel görüşlere baktığımızda her 
ikisinde de neticenin öngörülmüş olması söz konusudur. Dolayısıyla ikisi 
arasında çok ince bir çizgi vardır ve bu çizgi iyi belirlenmediği takdirde ko-
laylıkla yanlış kararlara varılabilir.

 Olası kast bilinçli taksire benzetilebilir. Olası kastta da, fail hareketinin 
hukuka aykırı bir netice meydana getirebileceğini öngörmektedir. Bilinçli 
taksirde fail öngördüğü neticenin meydana gelmeyeceği kanısındadır, neti-
cenin meydana gelmesini istemez. Gerçekleşmemesi için gerekeni yapar.

 Belirtilmesi gereken husus bu kavramlardan birinin kastın, diğerinin 
ise taksirin bir çeşidi olduğudur. Bundan çıkan temel sonuç odur ki, bilinçli 
taksirde neticenin istenmemesi söz konusu olmak gerekir iken; olası kastta 
fail neticeyi doğrudan istememekte ise de, istememe de bulunmamaktadır. 
Bu karışık ifadeyi açacak olursak: Fail olası kastta, kendi istediği neticenin 
dışındaki neticelerin de meydana geleceğini öngörür, bu neticelerin gerçekle-
şip gerçekleşmemesi karşısında kayıtsızdır, önemli olan ne pahasına olursa 
olsun gerçekleşmesini istediği bir netice vardır ve bu neticeye bağlı olarak ger-
çekleşmesi olası olan neticeleri de kabullenir, göze alır. Bu kabullenme, olası 
kastın püf noktasını oluşturmaktadır. Kişi neticeleri doğrudan istemiyorsa 
da, gerçekleşmesini de kabullenmektedir. Buna karşılık bilinçli taksirde de 
fail neticeyi öngörür. Yani neticelerin gerçekleşebileceğini bilir. Ancak bu ne-
ticelerin gerçekleşmesini asla istemez. Olası kast ile bilinçli taksirdeki ortak 
nokta olan 'öngörme' bu ikisini birbirinden ayırt etmekte güçlüğe yol açmak-
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tadır. Ancak bu müşterek noktaya rağmen ikisinin ayrıldığı nokta neticenin 
kabullenilip kabullenilmemesi noktasıdır. Öngörülen netice kabulleniliyor-
sa olası kast, kabullenilmiyorsa bilinçli taksir vardır. (Hakan Hakeri, Ceza 
Hukuku, 10. Baskı, s.232)

 12- Yukarıda da açıklandığı gibi amaç 'Artvin - Şavşat ilçesi Merkez, 
Elmalı köyü ve Armutlu Mahallesi yerleşim yerlerinin ve arazilerinin Tigi-
rat Deresi taşkınlarından, akışın hızlı olması sebebiyle kıyı oyulmalarından 
ve yamaç göçmenlerinden korunması, projenin hayata geçmesiyle yerleşim 
yerlerinde taşkınlardan zarar görme riski azaltılacak, yapılacak ıslah sekile-
riyle ile dere yatağının durumu iyileştirilecek, daha fazla rusubat ve toprağın 
kaybolması engellenecek ve yamaçların stabil hale gelmesi' sağlanacaktır. Bu 
amaçla yapılan inşaat işinde nihai amacın insan hayatının ölümden ve teh-
likelerden korunmasını sağlamaktır. Sanıklarda bu amacı gerçekleştirmeye 
yönelik sekileri yapan kişilerdir. Dolayısıyla bu ıslah sekilerini yaparken se-
kilerin yıkılması sonrası dere aşağısındaki yerleşim yerlerinin sular altında 
kalıp insanların ölmesi konusunda ölürse ölsün düşüncesiyle hareket ettikle-
ri söylenemez. Sanıkların bu şekilde bir düşünceye sahip oldukları düşünü-
lemeyecek olduğuna göre sanıkların olası kastla öldürme suçunu işledikleri 
de kabul edilemez. Yine sanıkların inşat işindeki kusurları bütün bilimsel 
verilerle ortaya konulmuş olduğundan bir kısım katılanların ve tanıkların 
olay öncesine yönelik subjektif değerlendirmeleri olan beyan delillerine da-
yanılarak da sanıkların olası kastla hareket ettikleri ileri sürülemez.

 Sanıkların ihale ile düşük fiyata aldıkları ıslah sekilerini yapma işini 
ucuza mal edebilmek için betonlama işini standartlara uygun yapmadık-
ları, sanık Kerim S.’nın inşaat mühendisi olduğu da gözetildiğinde kalitesiz 
yapılan ıslah sekilerinin herhangi bir sel felaketi anında yıkılabileceklerini 
sübjektif olarak öngördüklerinden sanıkların bu olayda bilinçli taksirle bir-
den çok kişiyi öldürme suçunu işledikleri kanaatine varılmıştır.
Açıkladığımız bu nedenlerden dolayı sanıkların bilinçli taksirle öldürme 
suçundan cezalandırılmaları gerektiğini düşündüğümüzden, sayın çoğunlu-
ğun eylemin olası kastla adam öldürme suçunu oluşturduğuna dair görüşü-
ne katılmıyorum” görüşüyle karşı oy kullanmıştır.
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 Yerel mahkeme ise 09.10.2013 gün ve 52-87 sayı ile;

 "... Mahkememizin kararı ile Yargıtay 12. Ceza Dairesi arasında sa-
nığın eyleminin olası kastla öldürme suçunu mu, yoksa taksirle öldürme 
suçunu mu oluşturacağı noktasında görüş ayrılığı bulunmakta olup bu ba-
kımından; olası kast ve taksir kavramlarının incelenerek karşılaştırılması 
gerekmektedir. 

 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 07.06.2011 tarih ve 54-120 sayılı ila-
mında da bu yönde yapılan açıklamalara göre; 

 5237 sayılı TCK'nun 21/2. maddesinde 'kişinin suçun kanuni tanımın-
daki unsurların gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halin-
de olası kast vardır' denilmek suretiyle 'olası kast' tanımına yer verilmiştir. 
Öğreti ve uygulamada 'dolaylı kast', 'belirli olmayan kast', 'gayrimuayyen 
kast', 'olursa olsun kastı' olarak da adlandırılan olası kast, 5237 sayılı 
TCK'nun 21. maddesinin ikinci fıkrasında; 'öngörmesine rağmen, fiili işle-
mesi' şeklinde tanımlanmıştır.

 Taksir ise, 5237 sayılı TCK’nun 22. maddesinin ikinci fıkrasında; 'dik-
kat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın suçun kanu-
ni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesi' şeklinde 
tanımlanmıştır. Taksir, istisnai bir kusurluluk şeklidir. Fail, tedbirli ve ön-
görülü davranmamış olduğu için cezalandırılır. Bu bakımdan sorumlulu-
ğun nedeni, öngörebilme olanak ve ödevinin varlığına rağmen sonuca iradi 
bir hareketle neden olmaktan kaynaklanmaktadır. 

 Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 16.10.2007 gün ve 192-221; 
09.10.2001 gün ve 181-204; 21.10.1997 gün ve 99-202; 13.12.1993 gün 
ve 221-317; 08.07.2008 gün ve 99-185 sayılı kararlarında da vurgulandığı 
üzere, öğretide ve uygulamada taksirin unsurları; 

 1- Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması, 

 2- Hareketin iradiliği, 
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 3- Neticenin iradi olmaması, 

 4- Hareketle netice arasında nedensellik bağının bulunması, 

 5- Neticenin öngörülebilir olması, şeklinde kabul edilmektedir.

 Bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; DSİ 26. Bölge 
Müdürlüğünün Tigirat Deresi üzerindeki taşkından koruma amaçlı yaptır-
mış olduğu ve sanıklar tarafından ihale ile yapımı alınan ve 2009 yılında 
yapılarak sanıklar tarafından teslim edilen suça konu bentlere ilişkin olarak 
ihale evrakları, suça konu bentlerin yapımına ilişkin şartnamede aranan 
özellikler, aranan beton sınıfına ilişkin özellikler, C16/20 ve C20/25 sınıfı 
beton üretimi için aranan malzemelerin özellikleri, sanıkların imzalanmış 
oldukları ihale sözleşmesinin gerekleri, sanıkların ihale sözleşmesi ile almış 
oldukları suça konu taşkın koruma bentlerinin ihale şartnamesinde ve söz-
leşmesinde aranan vasıfları, malzemelerin belirtilen kriterlere uygun olup ol-
madığı yönündeki yukarıda da belirtilen bilirkişi raporları, keşif ve olay yeri 
tutanakları birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların yapım işini ihale ile al-
mış oldukları suça konu taşkın koruma bentlerinin projede aranan C16/20 
ve C20/25 sınıfı beton malzemesinin üçte birini kullanarak, kalitesiz malze-
melerden ve hatta odun parçası, toprak topakları, çakıl taneleri kullanmak 
suretiyle inşa ettiği, bu anlamda sanıkların projede belirtilen malzemenin 
çok aşağısında kalitede bir malzemeyi kullanarak taşkın bentlerinin yapı-
lış amacının taşkından koruma olduğu düşünüldüğünde basınç dayanım 
gücüne dayanamayacağının açık olduğu, bu nedenle sanıkların kullandık-
ları kalitesiz malzemelerden yapılan bentlerin suç tarihindeki yağışlardan 
dolayı biriken suyun basıncı nedeniyle kolaylıkla yıkıldığı ve bu bentlerin 
yıkılması nedeniyle bentlerden biriken suyun sel felaketine yol açtığı ve Ma-
vinur D., Özgen D., Lütfiye A., Dildar D. ve Selim D.'ın meydana gelen sel 
felaketi nedeniyle sele kapılıp öldükleri, bir kısım kişilerin de yaralandığı ve 
mağdur olduğu, sanıkların projede öngörülen beton kalitesinden daha aşağı 
bir beton malzemesi kullanarak ve hatta kullanılan betonun beton olmak-
tan ziyade tarla duvarı yapımında kullanılabilecek kum, çakıl, kil, toprak ve 
odun parçası gibi organik maddelerden oluşan materyalı kullanarak hatalı 
ve kusurlu davranarak suça konu bentte taşkından koruma bentlerini hatalı 
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imal ettikleri ve bu şekilde taşkın koruma bentlerinin imalatlarında üzerle-
rine düşen ve ihale sözleşmesinde ve şartnamesinde yer alan koşulları yerine 
getirmedikleri ve suça konu taşkından koruma bentlerinin sel felaketinden 
dolayı yıkılmasına sebebiyet verdikleri sabit olmakla birlikte, sanıkların 
olası kastta 'olursa olsun' düşüncesi ile hareket ederek hatalı ve hileli inşai 
faaliyetlerine devam ettiklerinden söz etmek mümkün olmadığı sanıkların 
öngörebilme olanak ve ödevinin varlığına rağmen fen ve sanat kurallarına 
aykırı, eksik ve hatalı imalatlar yapmak sureti ile taksirli hareket ettiklerinin 
kabulü gerekmektedir.

 Zira failin suçun kanuni tanımındaki maddi unsurların gerçekleşebile-
ceğini öngörmesine rağmen, hareketine devam etmesi ve fiilin olası sonuç-
larını kabullenmesi hâlinde, diğer bir ifadeyle hareketinin belli bir neticeyi 
meydana getirebileceğini öngören failin, söz konusu hareketi yapmaktan ka-
çınmaması, 'olursa olsun' demesi hâlinde muhtemel ya da olası kasttan bah-
sedilir. Olası kast halinde 'isteme' unsuru eksik olup fail açısından icra ettiği 
fiilin amacına ulaşmak önemlidir. Fail bu amaca ulaşmak adına, muhtemel 
tehlikeli neticeleri göze almakta, hatta kabullenmektedir. Olası kastın un-
surlarının oluştuğunun kabul edilebilmesi için;

 1- Hareketin bilerek ve istenerek yapılması,

 2- Suçun kanuni tanımındaki unsurlarının ve sonuçlarının gerçekleşebi-
leceğinin öngörülmesi,

 3- Netice öngörülmesine rağmen fiilin işlenmesi gerekir.

 Her ne kadar sanıkların fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik ve hatalı 
imalat yaptığı tüm dosya kapsamından anlaşılmış ise de; 

 Sanıkların yüklendiği ihalede 'Artvin-Şavşat ilçesi Merkez, Elmalı köyü 
ve Armutlu Mahallesi yerleşim yerlerinin ve arazilerinin Tigirat Deresi taş-
kınlarından, akışın hızlı olması sebebiyle kıyı oyulmalarından ve yamaç 
göçmenlerinden korunması, projenin hayata geçmesiyle yerleşim yerlerinde 
taşkınlardan zarar görme riski azaltılacak, yapılacak ıslah sekileriyle dere 
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yatağının durumu iyileştirilecek, daha fazla rusubat ve toprağın kaybolma-
sı engellenecek ve yamaçların stabil hale gelmesi' amaçlandığı, bu amaçla 
yapılan inşaat işinde nihai amacın insan hayatının ölümden ve tehlikeler-
den korunmasını sağlamak olduğu, sanıkların bu amacı gerçekleştirmeye 
yönelik sekileri yapan kişiler olduğu, dolayısıyla bu ıslah sekilerini yaparken 
sekilerin yıkılması sonrası dere aşağısındaki yerleşim yerlerinin sular altın-
da kalıp insanların ölmesi konusunda ölürse ölsün düşüncesiyle hareket et-
tiklerinin, hareketlerinin hukuka aykırı bir netice meydana getirebileceğini 
öngördüklerinin, ölüm neticesini doğrudan istememekte iseler de, neticelerin 
gerçekleşip gerçekleşmemesi karşısında kayıtsız olduklarının, ne pahasına 
olursa olsun gerçekleşmesini istedikleri neticeye bağlı olarak gerçekleşmesi 
olası olan neticeleri de kabullendikleri, göze aldıkları, neticeleri doğrudan 
istemiyorlarsa da, gerçekleşmesini de kabullendikleri söylenemez. Sanıkların 
bu şekilde bir düşünceye sahip oldukları düşünülemeyeceğine göre ortada 
sanıkların 'olursa olsun kastı' ile hareket ettikleri yönünde aleyhlerine ceza-
landırılmalarını gerektirir herhangi bir delil de yok iken sanıklar lehine de-
ğerlendirilmesi gereken bu duruma rağmen sanıkların olası kastla öldürme 
suçunu işledikleri de kabul edilemez. Zira her şeyden önce kabul etmek gere-
kir ki olası kast, kastın bir çeşididir. 'Fail olası kastta, kendi istediği neticenin 
dışındaki neticelerin de meydana geleceğini öngörür, bu neticelerin gerçekle-
şip gerçekleşmemesi karşısında kayıtsızdır, önemli olan ne pahasına olursa 
olsun gerçekleşmesini istediği bir netice vardır ve bu neticeye bağlı olarak 
gerçekleşmesi olası olan neticeleri de kabullenir, göze alır. Bu kabullenme, 
olası kastın püf noktasını oluşturmaktadır.' (Hakan Hakeri, Ceza Hukuku, 
10. Baskı, s.232) Dolayısıyla yukarıda da açıklandığı üzere insan hayatına 
yönelik bir imalat yapan sanıkların insanların ölüm neticesini kabullendik-
lerinden bahsederek eylemlerinin olası kast olduğundan bahsetmek müm-
kün değildir.

 Sanıkların eylemini olası kastla gerçekleştirdiklerinin kabulü halinde 
5237 sayılı TCK’nun 81 ve 21/2. maddeleri uyarınca ölen sayısınca ceza 
tayin edilmesi gerekecek olup yalnızca 'olursa olsun' düşüncesi ile hareket 
ettiklerinden bahisle bu yönde hüküm kurulması, sanıkların eylemine na-
zaran çok ağır neticelere sebep olacaktır. Bu durumda Türk Ceza Kanu-
nun 3/1. maddesinde tanımını bulan 'Suç işleyen kişi hakkında işlenen fiilin 
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ağırlığıyla orantılı ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunur.' şeklindeki ilkeye 
uygun bir kabulde olmayacaktır..." gerekçesiyle ilk hükümde direnmiştir.
Bu hükmün de sanıklar müdafii ve katılanlar vekilleri tarafından temyiz 
edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 06.03.2014 gün 
ve 19274 sayılı “bozma” istekli tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkan-
lığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca 07.12.2016 gün ve 144-
766 sayı ile; 6763 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna 
eklenen geçici 10. madde uyarınca kararına direnilen daireye gönderil-
miş, aynı madde uyarınca inceleme yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesin-
ce 06.04.2017 gün, 172-2866 sayı ve oyçokluğu ile, direnme kararının 
yerinde görülmemesi üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen 
dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçeler-
le karara bağlanmıştır. 

TÜRK MİLLETİ ADINA

CEZA GENEL KURULU KARARI

 Özel Daire çoğunluğu ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza 
Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar; 

 1- Sanıkların eyleminin, olası kastla mı, bilinçli taksirle mi yoksa ba-
sit taksirle mi birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına 
neden olma suçunu oluşturacağının, 

 2- Sanıkların eyleminin basit ya da bilinçli taksirle birden fazla kişi-
nin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçunu oluştu-
racağı sonucuna ulaşılırsa, TCK’nun 85/2. maddesi gereğince 2 yıldan 
15 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçtan temel cezanın 6 yıl olarak 
tayin edilmesinin isabetli olup olmadığının,

 Belirlenmesine ilişkin olup Yargıtay İç Yönetmeliğinin 27. maddesi 
uyarınca öncelikle, sanıklardan Kerim S.'nın direnme kararından sonra 
temyiz aşamasında ölmesi durumunda yapılması gereken işlemin tespiti 
gerekmektedir.
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 İncelenen dosya kapsamından; 

 Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) kullanılarak çıkartılan 
güncel nüfus kayıt örneğinde, sanık Kerim S.'nın direnme hükmünden 
sonra 20.11.2016 tarihinde öldüğü bilgisinin yer aldığı anlaşılmaktadır.
5237 sayılı TCK’nun 64. maddesinde; sanığın ölümü durumunda kamu 
davasının düşürüleceği, sadece niteliği itibarıyla müsadereye tâbi olan 
eşya ve yararlar hakkında yargılamaya devam olunacağı, hükümlünün 
ölümü halinde ise cezanın ortadan kaldırılmasına karar verilmekle bir-
likte müsadere ve yargılama giderine ilişkin hükmün infaz edileceği be-
lirtilmek suretiyle hükümlü ile sanığın ölümüne farklı sonuçlar yüklen-
miştir.

 Buna göre; kamu davası açılmadan önce şüphelinin ölmesi duru-
munda kovuşturma imkânının bulunmaması nedeniyle "kovuşturmaya 
yer olmadığına",  kamu davası açıldıktan sonra sanığın ölmesi halinde ise 
yerel mahkemece "davanın düşmesine" karar verilecektir. Ölümün ceza 
ilişkisini sadece ölen kişi bakımından sona erdirmesi nedeniyle iştirak 
halinde işlenen suçlarda diğer sanıklar hakkında davaya devam edilecek, 
sanığın ölümü, niteliği itibarıyla müsadereye tâbi olan eşya ve maddi 
menfaatler hakkında davaya devam olunarak müsadere kararı verilmesi-
ne engel olmayacaktır. Sanığın ölümü ceza ve infaz ilişkisini düşürürken, 
hakkındaki mahkûmiyet hükmü kesinleşmiş olan hükümlünün ölümü 
sadece hapis ve henüz infaz edilmemiş adli para cezalarının infaz ilişkisi-
ni ortadan kaldıracaktır. Buna bağlı olarak, ölümden önce tahsil edilmiş 
olan para cezaları mirasçılara iade edilmeyecek buna karşın tahsil edil-
memiş bulunan para cezaları mirasçılardan istenmeyecek, bunun yanın-
da müsadereye ve yargılama giderine ilişkin hükümler ölümden önce 
kesinleşmiş olmak kaydıyla infaz olunacaktır.

 Görüldüğü gibi, suç teşkil eden bir fiilin işlenmesiyle fail ile devlet 
arasında doğan ceza ilişkisi, bu fiili işleyen sanığın ya da hükümlünün 
ölümüyle cezaların şahsiliği ilkesi nedeniyle başkası sorumlu tutulama-
yacağından düşmektedir. Ölüm, bir vakıa olan suçu ortadan kaldırma-
yacak, suçtan sorumlu tutulacak kişi olmadığından, devletin suçla birlik-
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te ortaya çıkan cezalandırma sorumluluk ve yetkisini sona erdirecektir.
Temyiz aşamasında sanığın öldüğüne ilişkin bir iddianın ortaya çıkması 
ya da UYAP vasıtasıyla alınan nüfus kaydında öldüğü bilgisinin yer al-
ması gibi hallerde, ölümün kamu davasının düşmesini gerektiren bir ne-
den olduğu göz önüne alınarak, ölüm nedeniyle düşme kararının temyiz 
merciince dosya üzerinde yapılan inceleme sırasında verilmesi yerine, 
ölüm bilgisi nedeniyle diğer yönleri incelenmeyen hükmün bozulması 
ve yerel mahkemece mahallinde yapılan araştırma sonucunda sanığın 
öldüğünün kesin olarak saptanmasından sonra düşme kararı verilmesi 
daha isabetli olacaktır.

 Bu açıklamalar ışığında sanık Kerim S. yönünden ön sorun değer-
lendirildiğinde;

 UYAP kullanılarak alınan güncel nüfus kayıt örneğinde, sanık Kerim 
S.'nın direnme hükmünden sonra 20.11.2016 tarihinde öldüğü bilgisi 
yer aldığından, ölümle ilgili mahallinde araştırma yapılarak karar veril-
mesinde zorunluluk bulunmaktadır. 

 Bu itibarla, direnme hükmünün sanık Kerim S. yönünden, gerekli 
araştırmanın mahallinde yapılıp ölümün yerel mahkemece tespiti ile 
sonucuna göre 5237 sayılı TCK’nun 64 ve 5271 sayılı CMK'nun 223. 
maddeleri uyarınca gereken hükmün verilmesinin temini için diğer yön-
leri incelenmeksizin bozulmasına karar verilmelidir. 

 Sanık Kerim S. hakkında kurulan hükmün diğer yönleri ince-
lenmeksizin bozulmasına karar verilmiş olması nedeniyle, yalnız-
ca sanık Yavuz Ö.'ın eyleminin, olası kastla mı, bilinçli taksirle mi 
yoksa basit taksirle mi birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin 
yaralanmasına neden olma suçunu oluşturacağına ilişkin uyuşmaz-
lık konusu incelendiğinde:

 İncelenen dosya kapsamından;
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 Artvin ili Şavşat ilçesi Merkez Elmalı köyü Armutlu Mahallesi Ti-
girat Deresi taşkın koruma inşaatı işinin, Devlet Su İşleri 26. Bölge 
Müdürlüğünce 18.12.2007 tarihinde ihaleye çıkarıldığı, 25.02.2008 
tarihinde ihalenin sanığın ortağı ve temsile yetkili olduğu K. İnşaat ve 
Sanayi Limited Şirketine bırakıldığı, işin muhtemel bitim tarihinin pro-
jede 06.01.2010 olarak öngörüldüğü, 02.04.2008 tarihinde sözleşmenin 
imzalanıp yer tesliminin 08.04.2008 tarihinde yapılarak işe başlandığı, 
olayın gerçekleştiği 15.07.2009 tarihine kadar proje kapsamında 13 adet 
ıslah sekisi, 1015 metre koruma duvarı ve 26 adet birit yapıldığı, olay 
günü saat 15.00-18.00 saatleri arasında yağan yağmurla 7. sekiden baş-
lamak üzere aşağıya doğru 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. sekiler ile taşkın koruma du-
varının bir kısmının yıkılması sonucu oluşan sel neticesinde beş kişinin 
öldüğü ve bir kişinin yaralandığı, 

 Bilirkişiler kurulu tarafından düzenlenen raporda; 14 adet ıslah seki-
si, 1698 metre taşkın koruma duvarı ve 69 adet birit yapım işi ihalesi için 
yaklaşık maliyetin 2.149.083,35 Lira olarak hesaplandığı, ihaleye giren 
isteklilerden onaltısının belgelerinin geçerli sayıldığı, sanığın ortağı ve 
temsile yetkili olduğu K. İnşaat ve Sanayi Limited Şirketinin de araların-
da bulunduğu üç şirketten aşırı düşük teklif vermeleri nedeniyle savun-
ma istendiği, K. İnşaat ve Sanayi Limited Şirketinin yaptığı savunmanın 
kabulü ile en avantajlı teklifi verdiği gerekçesiyle 1.350.250,00 Lira be-
delle ihalenin adı geçen şirkete verildiği,  

 DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce K. İnşaat Limited Şirketine hitaben 
yazılan 14.07.2008 tarihli yazıda; 11.07.2008 tarihinde depo sahasın-
da yapılan incelemede malzemenin olması gerekenden daha iri agrega 
içerdiğinin tespit edildiği, idare tarafından kullanılması uygun görülen 
agreganın beton imalatlarında kullanılmaması hâlinde işlem yapılacağı; 
28.08.2010 tarihli yazıda; proje dahilinde Armutlu Mahallesi mevkiin-
de 20.06.2008 tarihinde yapılan temel üstü elevasyon imalatında alınan 
beton numunelerinin dayanım sonuçlarının 16 Newton/milimetrekare 
olması gerekirken ortalamasının 11.20 Newton/milimetrekare oldu-
ğunun tespit edildiği; 06.05.2009 tarihli yazıda ise; 14.07.2008 tarihin-
de yazılan yazı sonrası malzeme ile ilgili sıkıntıların giderildiği ancak 
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01.05.2009 tarihinde depo sahasında yapılan incelemede, kullanılan 
agreganın tekrardan bozulduğu, uygun çap ve granülümetrenin kulla-
nılmadığının tespit edildiği, konuyla ilgili gerekli tedbirlerin alınarak ag-
reganın standartlara uygun hale getirilmesi aksi hâlde işlem yapılacağı 
hususlarının belirtildiği, 

 Çevre ve Orman Bakanlığı Devlet ve Meteoroloji İşleri Genel Mü-
dürlüğünün yazısında; Artvin ili Şavşat ilçesinde faal meteoroloji istas-
yonu bulunmadığı, bu nedenle olay tarihine ilişkin yağış miktarı bilgisi-
nin mevcut olmadığı, fevk raporunda ise, 15.07.2009 günü 15.00-18.00 
saatleri arasında yağan şiddetli sağanak yağmur sonucu sel ve sel suları-
nın da yataklarına sığmaması neticesinde taşkın meydana geldiği bilgile-
rine yer verildiği anlaşılmıştır.

 Olayın hemen akabinde sekilerden alınan beton numuneleri üze-
rinde yapılan inceleme sonucu inşaat yüksek mühendisi bilirkişi tara-
fından düzenlenen 07.08.2009 tarihli rapora göre; betonlarda projede 
öngörülen dayanım kriterinin yakalanamadığı, bu derece düşük daya-
nım oluşturmak için beton elde etme adına herhangi bir uğraş vermenin 
bir anlamı bulunmadığı, hesaplama yapmaksızın bir şekilde karıştırılan 
kum, çakıl ve bir miktar çimentonun dahi bu değerden daha düşük da-
yanım vermeyeceği, bu seviyede dayanımı düşük betonun tarla duvarı 
yapımında dahi kullanımının doğru olmadığı, C16/20 sınıfı beton karot 
dayanımı itibarıyla minimum değerinin 16, C20/25 sınıfı beton için bu 
değerin 20  Newton/milimetrekare olduğu, C16/20 sınıfı beton ile imal 
edilen betona ait karot numuneler üzerinde belirlenen ortalama dayanı-
mın 9.14, C20/25 sınıfı beton ile imal edilen beton için belirlenen orta-
lama dayanımın ise 7.60 Newton/milimetrekare olduğunun tespit edil-
diği, bu değerlerin C16/20 sınıfı beton için projede öngörülenin 1/2'si, 
C20/25 sınıfı beton için öngörülenin ise sadece 1/3'ü oranında olduğu, 
kırılan karot numunelerinin incelenmesi sonucu beton üretiminde dere 
malzemesi kullanıldığının tespit edildiği, dayanımı bu seviyede bir be-
tonla yapılan bu tür imalatların feyezan halinde suyun dinamik etkisi-
ne yeterli direnç gösterme kabiliyetlerinin olmadığı, beton üretiminde 
kullanılan dere malzemesinin içinde 7 santimetreye varan iri çakıl ta-
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nelerinin bulunması, kâğıt ve odun parçaları ile kil ve toprak topakları-
nın varlığı nedeniyle projede öngörülen beton sınıflarının özelliklerini 
taşımadığı, betonun zemine yeterince gömülmesi ve topluk yapılması 
halinde C20/25 sınıf betonun bu tür feyezanlarda tahribata uğraması 
ihtimalinin son derece düşük olduğu, 

 Jeoloji yüksek mühendisi bilirkişi tarafından düzenlenen 28.09.2009 
tarihli rapora göre; bentlerin yapımında çok küçük taneler ile çok bü-
yük çakıl ve blokların bir arada herhangi bir eş boyutlandırma yapılma-
dan gelişigüzel kullanıldığı, 6 numaralı ıslah sekisinin içinde yaklaşık 1 
metre çapında kireç taşı blokları kullanıldığının tespit edildiği, 7 nolu 
sekide kullanılan dere alüvyonundan alınan çakıl ve blok boyutundaki 
malzemenin hem miktarının hem de boyutunun çok fazla olduğu, seki-
nin adeta alüvyon malzeme ile doldurulup üzerinin beton sıva ile kap-
landığının tespit edildiği,  pazar yerindeki taşkın koruma duvarlarının 
derenin morfolojik yapısı dikkate alınmadan yapıldığı için dere yatağını 
daralttığı,

 Mahkemece yapılan keşif sonrası jeoloji mühendisi bilirkişi tarafın-
dan düzenlenen rapora göre; 7 nolu bendin,  projede öngörülen yerden 
50 metre yukarıda inşa edildiği, bu nedenle bendin suyun enerjisini 
kırma ve azaltmada eksik kaldığı, aynı zamanda suyun aradaki mesafeyi 
enerjisini daha da artırarak kat etmesinden dolayı 7 nolu koruma bendi-
nin su kotu üstünde kalan kısmını yıkarak, suyun akış yönündeki 6 adet 
sekinin de yıkılmasına sebep olduğunun düşünüldüğü, ancak asıl soru-
nun, bentlerin yapıldığı yerdeki taşıma gücü değerleri olmayıp betonar-
me değerleri olduğu, ıslah bentlerinin hemen hemen hepsinin derenin 
sağ ve sol sahilinde mühendislik açısından sağlam olmayan çakıllı-killi 
malzemeye oturtulduğu ve kenar kısımlarının istinat duvarlarınca des-
teklenmediği, bentlerin yapımında da çok küçük taneler ile çok büyük 
çakıl ve blokların bir arada gelişigüzel kullanıldığı,

 İnşaat mühendisi bilirkişiler tarafından düzenlenen rapora göre; 
beton kalitelerinin düşük olduğu, betonlarda soğuk derzlerin meyda-
na geldiği, 7 nolu bendin yapımında karşı taraftan beton akıtılmasının 
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doğru olmadığı, çok eğimli yerden sac üzerinde akıtılan betonun karışı-
mında bulunan çimento, su ve agreganın birbirinden ayrışacağı, bu du-
rumun agregalar arasındaki adrenası azaltacağı ve beton mukavemetini 
de düşüreceği,  

 DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme sonucu dü-
zenlenen rapora göre;   olay tarihinde taşkın debisine intikal eden suyun 
takriben 35 metreküp/saniye olduğu, bu miktarın Q10 yıllık tekerrürlü 
taşkın debisine tekabül ettiği, 13, 12, 11, 10, 9 ve 8 nolu bentlerde sa-
vak dışına çıkmadığı, yapı etrafına ve üzerine geçmediği, ancak 13 nolu 
bentte savak gövdesi altından projeye göre 1,5 metre olması gereken 
temel derinliğinin yaklaşık 0,3 metre derinlikte imal edilmesi sonucu 
gövde altında 0,6-0,8 metre yüksekliğinde ve 4-5 metre yatay mesafede 
oyulma boşluğu meydana geldiği, genel olarak bentlerde oyulma ve don 
derinliği zararlarına karşı projede öngörülen temel derinliklerine uyul-
madığı, beton basınç dayanımlarının çok düşük değerde olduğu, yak-
laşık 25 metreden döküm yapılarak betonun segregasyona uğratıldığı, 
malzemenin elenmediği ve yıkanmadığı, betonun hazırlanmasında su, 
çimento ve agrega karışım oranlarına uyulmadığı, beton imalatında silt 
gibi çok ince malzeme ile 15-20 santimetre çapında taş parçaları gibi çok 
kalın malzeme kullanıldığı, bentlerin görünen yüzeylerine sıva uygulan-
dığı, yıkılmayan 6 adet bendin mevcut halde hizmet veremez durumda 
oldukları, ilk olarak 7 numaralı bendin yıkıldığı ve taşkın debisinin savak 
üzerinde oluşturduğu su yükünün 1,32 metre yüksekliğinde olduğu, ka-
nat duvarı ve savak bloğu toplam yüksekliğinin 4,5 metre, maruz kaldığı 
yüksekliğin ise 3,52 metre olduğu, taşkın sırasında yoğun rüsuplu suyun 
etkisinde kalan kanat duvarları ve savak bloklarının birlikte kaydığı ve/
veya devrildiği, imalatın projeye uygun yapılmaması nedeniyle stabilite-
nin bozulduğu, yönünde değerlendirmeler yapılmıştır.

 Katılan Orhan A.; bentlerin inşaatında bekçi olarak çalışırken be-
tonların eksik malzemeden yapıldığını görünce sanıkları uyardığını, 
bentlerin yapımı sırasında DSİ Bölge Müdürlüğü görevlilerinin numu-
ne almaya gelmeden önce sanıkların haberdar olduklarını,  görevlilere 
bentlerden aldıkları numuneleri değil kendileri tarafından daha fazla 
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çimento katılarak hazırlanan numuneleri verdiklerini, ilk bentlerin yapı-
mının kasım ayının sonuna kadar sürdüğünü, olay nedeni ile yaralandı-
ğını ve annesinin öldüğünü, şikâyetçi olduğunu, 

 Şikâyetçi Güven A.; bent inşası sırasında işçi olarak çalıştığını, bent 
yapımında kullanılan malzemelerin eksik, kumun çamurlu olduğunu ve 
dökülen betonun birbiri ile kaynamadığını, numunelerin bentlerden de-
ğil küçük kovalar halinde harç birikimlerinden alındığını ve bu şekilde 
laboratuvarlara gönderildiğini, şikâyetçi olduğunu,  

 Katılanlar Ertan D., Varol D., Nesrin D. ile şikâyetçiler Asiye D., 
Ali D. ve Kenan D.; 40 yılı aşkın süredir sel felaketinin meydana geldi-
ği mevkide  oturduklarını ve bu sürede bir sel felaketi ya da su taşkının 
meydana gelmediğini, şikâyetçi olduklarını,

 Katılanlar Özgür D., Serpil A., Leman Ö., Gülşah T. ile şikâyetçiler 
Nejdet D., Mehmet Naci K., Erkan D., Kandemir D., Şemsinur D., Nec-
la D., Özlem E. ve Serhat  D.; şikâyetçi olduklarını,

 Tanık İsmet P.; bent yapımında gereken ihtimamın gösterilmediği-
ni, projedeki bentlerden biri iptal edilince sahanın genişlediğini, iki ben-
din görmesi gereken işi bir bendin gördüğünü ve bu nedenle yağmur 
sularına dayanamayan bentlerin yıkıldıklarını, beyan etmişlerdir.

 Sanıklar Yavuz Ö. ile Kerim S. savcılıkta; Şavşat ilçesi Tigirat Deresi 
ıslah projesi ihalesini kazandıklarını, 2009 yılı Haziran ayı içinde tüm 
yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiklerini, DSİ Bölge Müdürlü-
ğünün numunelere ilişkin laboratuvar sonuçlarını beklemeden ödeme 
yapmadığını, kontrolörlerin sürekli başlarında olduğunu ve tahlil yap-
tıklarını, dökmüş oldukları C20 sınıfı betonların dayanım kriterlerini 
haiz olduğunu, olaydan sonra ele geçen numunelerin arazi yapısı nede-
niyle dayanım kriterlerine uygun çıkmamış olabileceğini, dere yatağın-
daki kum ve çakılı malzeme olarak kullanmadıklarını, proje kapsamında 
kullandıkları malzemeleri DSİ'nin kendilerine gösterdiği mevkilerdeki 
kum ve çakıl ocaklarından aldıklarını, DSİ kadrosundaki teknikerin aldı-
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ğı numuneleri beton mukavemet testine tabi tuttuğunu, bu test sonuçla-
rının DSİ Bölge Müdürlüğünde mevcut olduğunu; mahkemede benzer 
anlatımlarına ek olarak, olay tarihinden sonra yaptıkları araştırmalar-
da en baştan itibaren projelendirme ve olay safhalarıyla ilgili bir takım 
teknik hataların yapıldığını, projede demir kullanılmadığını ve inşaatın 
yapılacağı alan ile ilgili zemin etüdü yapılmadan keyfi olarak yer değişik-
liği yapıldığını tespit ettiklerini, betonu yaklaşık 80-100 metre arasında 
sac oluklarla kaydırarak döktüklerini, kalite düşüklüğünün betonun 100 
metre mesafeden dökülmesi nedeniyle oluşabileceğini savunmuşlardır. 
Uyuşmazlık konusunda isabetli bir hukuki çözüme ulaşılabilmesi için; 
kast, olası kast, bilinçli taksir ve taksir kavramları üzerinde durulmasında 
fayda bulunmaktadır.

 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 21. maddesi;

 "1) Suçun oluşması kastın varlığına bağlıdır. Kast, suçun kanuni tanı-
mındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesidir.

 2) Kişinin, suçun kanuni tanımındaki unsurların gerçekleşebileceğini 
öngörmesine rağmen, fiili işlemesi halinde olası kast vardır" şeklinde dü-
zenlenerek, birinci fıkranın ikinci cümlesinde doğrudan kast tanımlan-
mış, ikinci fıkrasında; öğreti ve uygulamada "dolaylı kast, belirli olmayan 
kast, gayrimuayyen kast, olursa olsun kastı" olarak da adlandırılan "olası 
kast" tanımına yer verilmiştir.

 Buna göre, doğrudan kast; öngörülen ve suç teşkil eden fiili gerçek-
leştirmeye yönelik irade olup, kanunda suç olarak tanımlanmış eylemin 
bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi ile oluşur. Fail hareketinin kanu-
ni tipi gerçekleştireceğini bilmesi ve istemesi halinde doğrudan kastla 
hareket etmiş olacak, buna karşın işlemiş olduğu fiilin muhtemel bazı 
neticeleri meydana getirebileceğini öngörmesine ve bu neticelerin ger-
çekleşmesini mümkün ve muhtemel olarak tasavvur etmesine rağmen 
muhtemel neticeyi kabullenerek fiili işlemesi halinde olası kast söz ko-
nusu olacaktır.
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Olası kast ile doğrudan kast arasındaki farkı ortaya koyan en belirgin 
unsur, doğrudan kasttaki bilme unsurudur. Fail hareketinin kanuni tipi 
gerçekleştireceğini biliyorsa doğrudan kasıtla hareket ettiğinin kabulü 
gerekmektedir. Yine failin hareketiyle hedeflediği doğrudan neticelerle 
birlikte, hareketin zorunlu veya kaçınılmaz olarak ortaya çıkan sonuçları 
da, açıkça istenmese dahi doğrudan kastın kapsamı içinde değerlendi-
rilmelidir. Belli bir sonucun gerçekleşmesine yönelik hareketin, günlük 
hayat tecrübelerine göre diğer bir kısım neticeleri de doğurması muhak-
kak ise, failin bu sonuçlar açısından da doğrudan kastla hareket ettiği 
kabul edilmelidir. 

 Olası kastı doğrudan kasttan ayıran diğer ölçüt; suçun kanuni ta-
nımındaki unsurların gerçekleşmesinin muhakkak olmayıp, muhtemel 
olmasıdır. Fail, böyle bir durumda muhakkak değil ama, büyük bir ihti-
malle gerçekleşecek olan neticenin meydana gelmesini kabullenmekte 
ve "olursa olsun" düşüncesi ile göze almakta; neticenin gerçekleşmemesi 
için herhangi bir çaba göstermemektedir. Olası kastta fiilin kanunda ta-
nımlanan bir sonucun gerçekleşmesine neden olacağı muhtemel görül-
mesine karşın, bu neticenin meydana gelmesi fail tarafından kabul edil-
mektedir.

 Kural olarak suç; ancak kastla, kanunda açıkça gösterilen hallerde ise 
taksirle işlenir. İstisnai bir kusurluluk şekli olan taksirde, failin cezalandı-
rılabilmesi için mutlaka kanunda açık bir düzenleme bulunması gerek-
mektedir. TCK'nun 22/2. maddesinde taksir; "dikkat ve özen yükümlü-
lüğüne aykırılık dolayısıyla bir davranışın, suçun yasal tanımında belirtilen 
neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir" şeklinde tanımlanmıştır.

 Ceza Genel Kurulunun birçok kararında vurgulandığı ve öğretide 
de benimsendiği üzere taksirli suçlarda ayrıca aranması gereken husus-
lar;

 1- Fiilin taksirle işlenebilen bir suç olması,

 2- Hareketin iradi olması,
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 3- Sonucun istenmemesi, 

 4- Hareket ile sonuç arasında nedensellik bağının bulunması,

 5- Sonucun öngörülebilir olmasına rağmen öngörülmemiş olması, 
Şeklinde kabul edilmektedir.

 Taksirli suçlarda, gerek icrai, gerekse ihmali hareketin iradi olması 
ve meydana gelen neticenin öngörülebilir olması gerekmektedir. İradi 
bir davranış bulunmadığı takdirde taksirden bahsedilemeyeceği gibi, 
öngörülemeyecek bir sonucun gerçekleşmesi halinde de failin taksirli 
suçtan sorumluluğuna gidilemeyecektir.

 Sonucun gerçekleşmesinde mağdurun taksirli davranışının da etki-
sinin olması halinde, diğer taksirli davranış nedensellik bağını kesmedi-
ği sürece bu durum, failin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı gibi, 
taksirin niteliğini de değiştirmeyecektir. Türk Ceza Kanununda kusu-
run derecelendirilmesi suretiyle herhangi bir ceza indirimi söz konusu 
olmadığından, bu hal ancak temel cezanın tayininde dikkate alınabile-
cektir.

 Türk Ceza Kanununda taksir; "basit" ve "bilinçli" taksir olarak iki-
li bir ayrıma tâbi tutulmuş, 22. maddesinin üçüncü fıkrasında bilinçli 
taksir; "kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana 
gelmesi" şeklinde tanımlanmış, bu halde taksirli suça ilişkin cezanın üçte 
birden yarıya kadar arttırılacağı öngörülmüştür.

 Basit taksir ile bilinçli taksir arasındaki ayırt edici ölçüt; basit taksir-
de failin öngörülebilir nitelikteki neticeyi öngörmemesi, bilinçli taksir 
halinde ise bu neticeyi öngörmüş olmasıdır. 

 Bilinçli taksirde gerçekleşen sonuç, fail tarafından öngörüldüğü hal-
de istenmemiştir. Gerçekten neticeyi öngördüğü halde, şansına veya 
başka etkenlere, hatta kendi beceri veya bilgisine güvenerek hareket 
eden kimsenin tehlikelilik hali, bunu öngörememiş olan kimsenin teh-
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likelilik hali ile bir tutulamayacaktır. Neticeyi öngören kimse, ne olursa 
olsun bu sonucu meydana getirecek harekette bulunmamakla yükümlü-
dür.

 Türk Ceza Kanununun 21. maddesinin ikinci fıkrasında; "öngör-
mesine rağmen, fiili işlemesi" şeklinde tanımlanıp başkaca ayırıcı unsura 
yer verilmeyen olası kast ile aynı kanunun 22. maddesinin üçüncü fık-
rasında; "öngördüğü neticeyi istememesine karşın neticenin meydana gel-
mesi halinde bilinçli taksir vardır" biçiminde tanımlanan bilinçli taksirin 
karıştırılacağı hususu öğretide dile getirilmiş, kanun koyucu da madde 
metninde yer vermediği "kabullenme" ölçüsünü aynı maddenin gerek-
çesinde; "olası kast halinde suçun kanuni tanımında yer alan unsurlardan 
birinin somut olayda gerçekleşeceği öngörülmesine rağmen, kişi fiili işlemek-
tedir, diğer bir deyişle, fail unsurların meydana gelmesini kabullenmektedir" 
şeklinde açıklamak suretiyle, olası kastı bilinçli taksirden ayıracak kıstası 
ortaya koymuştur.

 Kast, olası kast, bilinçli taksir ve taksir arasındaki ilişkiyi kısaca 
özetlemek gerekirse; gerçekleşmesi muhakkak görünen neticenin fail-
ce bilinmesi ve istenmesi halinde doğrudan kast, öngörülen muhtemel 
neticenin meydana gelmesine kayıtsız kalınması durumunda olası kast, 
öngörülen muhtemel neticenin meydana gelmesinin istenmemesine 
rağmen sonucun meydana gelmesinin engellenemediği ahvalde bilinçli 
taksir, öngörülebilir neticenin objektif özen yükümlülüğüne aykırı hare-
ket edilmiş olması nedeniyle öngörülmediği hallerde ise basit taksir söz 
konusu olacaktır.

 Olası kast ile bilinçli taksir arasındaki ayırıcı ölçüleri ise yargısal 
kararlar ve öğretideki görüşlerden yararlanmak suretiyle şu şekilde be-
lirlemek mümkündür: Gerek olası kast, gerekse bilinçli taksirde netice 
fail tarafından öngörülmektedir. Bilinçli taksirde, öngörülen neticenin 
gerçekleşmeyeceği ümit edilmekte, olası kastta ise bu netice fail tarafın-
dan göze alınmakta ve kabullenilmektedir. Olası kastta fail öngördüğü 
neticenin meydana gelmesini kabullenerek, sonucun meydana gelme-
mesi için herhangi bir önlem almazken, bilinçli taksirde fail neticeyi ön-
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görmesine rağmen, şansa veya başka etkenlere, hatta kendi bilgi veya 
becerisine güvenerek öngörülen sonucun gerçekleşmeyeceği inancıyla 
hareket etmektedir. 

 Nitekim Yargıtay Ceza Genel Kurulunun süreklilik arzeden kararla-
rında da bu hususlar vurgulanmıştır.

 Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;

 Artvin ili Şavşat ilçesi Merkez Elmalı köyü Armutlu Mahallesi Ti-
girat Deresi taşkın koruma inşaatı işinin Devlet Su İşleri 26. Bölge Mü-
dürlüğünce 18.12.2007 tarihinde ihaleye çıkarıldığı, 25.02.2008 tarihin-
de ihalenin sanığın ortağı ve temsile yetkili olduğu şirkete bırakıldığı, 
işin muhtemel bitim tarihinin projede 06.01.2010 olarak öngörüldüğü, 
08.04.2008 tarihinde yer tesliminin yapılmasının ardından işe başlandı-
ğı, olayın gerçekleştiği 15.07.2009 tarihine kadar proje kapsamında 13 
adet ıslah sekisi, 1015 metre koruma duvarı ve 26 adet birit yapıldığı, 
15.07.2009 tarihinde 15.00-18.00 saatleri arasında yağan yağmurla 7. 
sekiden başlamak üzere aşağıya doğru 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. sekiler ile taşkın 
koruma duvarının bir kısmının yıkılması sonucu oluşan sel neticesinde 
beş kişinin öldüğü ve bir kişinin yaralandığı olayda; beton numuneleri 
üzerinde yapılan incelemeler ile inşaat yüksek mühendisi bilirkişi tara-
fından düzenlenen raporda, kullanılan betonun dayanım gücü ve ihti-
vası bakımından projede öngörülen beton sınıflarının özelliklerini taşı-
madığının belirtilmesi; jeoloji yüksek mühendisi tarafından düzenlenen 
raporda, bentlerin boyutlandırma yapılmaksızın gelişigüzel büyüklükte-
ki çakıl ve malzemeden oluşan dere alüvyonu ile yapılıp sıva ile kaplan-
dığının bildirilmesi; mahkemece yapılan keşif sonrası jeoloji mühendisi 
tarafından düzenlenen raporda, ıslah bentlerinin mühendislik açısından 
sağlam olmayan malzemeye oturtulup kenar kısımlarının istinat du-
varları ile desteklenmediğinin mütalaa edilmesi; inşaat mühendisleri 
tarafından düzenlenen raporda, çok eğimli yerden sac üzerine akıtılan 
betonun ayrışmaya neden olduğunun belirtilmesi; DSİ 26. Bölge Mü-
dürlüğünce düzenlenen teknik inceleme raporunda da diğer raporlar-
daki tespitlere ek olarak, 13 numaralı bendin savak gövdesi altından 
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projeye göre 1,5 metre olması gereken temel derinliğinin yaklaşık 0,3 
metre derinlikte imal edildiğinin ve genel olarak temel derinliklerin pro-
jeye uygun yapılmadığının bildirilmesi, olaydan önce DSİ tarafından 
yapılan kontrollerde inşaatta kullanılan betonun projede öngörülen be-
ton sınıflarına uygun olmadığının tespit edilip bu hususta sanığın orta-
ğı ve yetkilisi olduğu şirketin yazılı olarak uyarılması ve katılan Orhan 
ile şikâyetçi Güven'in, numunelerin bentler yerine daha fazla çimento 
kullanılan harçlardan alınıp incelemeye gönderildiğini beyan etmeleri 
birlikte değerlendirildiğinde; sanığın ölüme veya yaralamaya neden ola-
bileceğini öngörmesine rağmen, olay tarihindeki kadar şiddetli yağmur 
yağmayacağı ve bentlerin yıkılmayacağı düşüncesiyle hareket edip özel-
likle şansına güvenerek, öngördüğü ancak istemediği birden fazla kişi-
nin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olduğu anlaşıldığından, 
eyleminde bilinçli taksirle hareket ettiğinin kabulü gerekmektedir.

 Bu itibarla yerel mahkeme direnme hükmünün, sanık Yavuz Ö.'ın 
eyleminde bilinçli taksir şartlarının oluştuğunun gözetilmemesi isabet-
sizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.

 Bu uyuşmazlık yönünden çoğunluk görüşüne katılmayan iki 
Ceza Genel Kurulu üyesi: "yerel mahkeme direnme hükmünün, sanığın 
gerçekleşen bu neticeden olası kastla sorumlu tutulması gerektiği ve olası 
kastla adam öldürme suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden, yazılı 
şekilde hüküm kurulması isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmesi ge-
rektiği" düşüncesiyle karşı oy kullanmışlardır.

 Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve bir kişinin ya-
ralanmasına neden olan sanık Yavuz Ö. hakkında TCK’nun 85/2. 
maddesi gereğince 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasını gerektiren 
suçtan temel cezanın 6 yıl olarak tayininin isabetli olup olmadığı-
nın belirlenmesine ilişkin uyuşmazlık konusuna gelince;  

 Taksirle öldürme suçu 5237 sayılı TCK’nun 85. maddesinin 1. fık-
rasında; “Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır”, 2. fıkrasında; “Fiil, birden fazla insa-
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nın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya 
birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla 
kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiş, aynı kanunun 
“taksiri” düzenleyen 22. maddesinin 4. fıkrasında; “Taksirle işlenen suç-
tan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir” hükmüne yer 
verilmiştir.

 5237 sayılı TCK’nun “cezanın belirlenmesini” düzenleyen 61. mad-
desinin 1. fıkrası; “Hâkim, somut olayda; a) Suçun işleniş biçimini, b) Su-
çun işlenmesinde kullanılan araçları, c) Suçun işlendiği zaman ve yeri, d) 
Suçun konusunun önem ve değerini, e) Meydana gelen zarar veya tehlikenin 
ağırlığını, f) Failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını, g) Failin 
güttüğü amaç ve saiki, göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni ta-
nımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler”, 
aynı maddenin 10. fıkrası ise, “Kanunda açıkça yazılı olmadıkça cezalar 
ne artırılabilir, ne eksiltilebilir, ne de değiştirilebilir” şeklindedir.

 Buna göre; 01.06.2005 tarihinden sonra işlenmiş olan herhangi bir 
suç nedeniyle alt ve üst sınırlar arasında bir ceza belirlenmesi gerekti-
ğinde, kural olarak göz önünde bulundurulması gereken ölçütler, 5237 
sayılı TCK’nun 61. maddesinin 1. fıkrasında düzenlenmiştir. Ancak tak-
sirle işlenen suçlar açısından kanun koyucu, aynı Kanunun 22. maddesi-
nin 4. fıkrası ile cezanın kusura göre belirlenmesi gerektiği yönünde bir 
ölçüt daha eklemiştir. Bu durumda, taksirle işlenen suçlarda alt ve üst 
sınır arasında ceza belirlenirken, TCK’nun 61/1 ile 22/4. madde ve fık-
ralarında yer alan ölçütlerin birlikte göz önüne alınması gerekmektedir.

 Ancak, TCK’nun 61/1. maddesindeki bu ölçütler genel nitelikli 
olup her suça uymayabileceğinden, her suç için tüm ölçütlerin değil sa-
dece ilgili suça uyan kısımların nazara alınması gerekir. Bu açıdan taksir-
li suçlarda ancak kasıtlı suçlarda uygulanması mümkün olan 61/1. mad-
denin (b) bendinde yer alan "suçun işlenmesinde kullanılan araçlar", (f) 
bendinde yer alan "failin kasta dayalı kusurunun ağırlığı" ve (g) bendinde 
yer alan “failin güttüğü amaç ve saik” ölçütleri uygulanamayacaktır.
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 Tüm bu kanuni düzenlemeler karşısında taksirli suçlarda temel ce-
zanın belirlenmesinde öncelikle failin kusurunun değerlendirilmesinin 
zorunlu olduğu, ancak kusurluluğun yanında "suçun işleniş biçimi", "su-
çun işlendiği zaman ve yer", "suç konusunun önem ve değeri" ile "meydana 
gelen zarar veya tehlikenin ağırlığı" ölçütlerinin de dikkate alınacağı sonu-
cuna varılmaktadır.

 Öte yandan, 5237 sayılı TCK’nun “Adalet ve kanun önünde eşitlik 
ilkesi” başlıklı 3. maddesi uyarınca işlenen fiil ile hükmolunan ceza ve 
güvenlik tedbirleri arasında “orantı” bulunması, böylelikle suç işlenme-
siyle bozulan toplum düzeninde adaletin sağlanması için suç işleyen 
kimseye uygulanacak yaptırımın haklı ve ölçülü olması gerektiği de göz 
önünde bulundurulacaktır.

 Bu nedenlerle taksire dayalı kusurun ağır olduğu durumlarda, alt 
sınırdan uzaklaşılarak, hafif olduğu durumlarda ise alt sınırdan veya alt 
sınıra yaklaşılarak temel ceza tayin edilmesi isabetli bir uygulama olacak 
ise de, bundan herhalde ağır kusurlu fail hakkında en üst hadden, hafif 
kusurlu fail hakkında ise alt hadden ceza tayin edilmesi gerektiği sonucu 
çıkarılmamalı, TCK'nun 61/1. maddesindeki olaya uyan diğer ölçütler 
ve "orantılılık" ilkesi bir bütün halinde değerlendirilerek haklı ve ölçülü 
bir ceza belirlenmelidir. 

 Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde;

 Soruşturma ve kovuşturma evrelerinde alınan raporlarda açıklandığı 
üzere, sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığı, beş kişinin ölümü ve bir 
kişinin yaralanması ile neticelenen olayda meydana gelen zarar ve teh-
likenin ağırlığı göz önüne alındığında, sanık hakkında iki yıldan on beş 
yıla kadar hapis cezasını gerektiren taksirle birden fazla kişinin ölümüne 
ve bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan dolayı temel cezanın, 
TCK'nun 22/4 ve 61/1. maddelerindeki ölçütler ile aynı Kanunun 3. 
maddesinde yer alan "orantılılık" ilkesi bir bütün halinde değerlendirilip 
alt hadden daha fazla uzaklaşılarak üst hadde yakın olacak şekilde tayin 
edilmesi gerektiği gözetilmeden, altı yıl olarak belirlenmesinde isabet 
bulunmamaktadır.
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 Bu itibarla, yerel mahkeme direnme hükmünün, beş kişinin ölümü 
ve bir kişinin yaralanması ile neticelenen olayda kusurlu olan sanık hak-
kında temel cezanın, dosya muhtevası ile adalet ve hakkaniyet kuralları-
na uygun şekilde asgari hadden daha fazla uzaklaşılarak üst hadde yakın 
olacak şekilde tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi isabetsizliğin-
den de bozulmasına karar verilmelidir.

 SONUÇ :

 Açıklanan nedenlerle;

 1- Artvin Ağır Ceza Mahkemesinin 09.10.2013 gün ve 52-87 sayılı 
direnme hükmünün,

 a- Sanık Kerim S. yönünden, güncel nüfus kayıt örneğinde sanığın 
direnme kararından sonra 20.11.2016 tarihinde öldüğü bilgisinin yer al-
ması karşısında, bu konuda gerekli araştırmanın mahallinde yapılarak, 
sonucuna göre 5237 sayılı TCK’nun 64 ve 5271 sayılı CMK'nun 223. 
maddeleri uyarınca gereken hükmün verilmesinin temini için diğer yön-
leri incelenmeksizin BOZULMASINA, 

 b- Sanık Yavuz Ö.'ın eyleminde bilinçli taksir şartlarının oluştuğu 
ve sanık hakkında temel cezanın, dosya muhtevası ile adalet ve hakkani-
yet kurallarına uygun şekilde asgari hadden daha fazla uzaklaşılarak üst 
hadde yakın olacak şekilde tayin edilmesi gerektiğinin gözetilmemesi 
isabetsizliklerinden BOZULMASINA,

 2- Dosyanın, mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet 
Başsavcılığına TEVDİİNE, 07.11.2017 tarihinde yapılan müzakere-
de sanık Kerim S. hakkındaki uyuşmazlık yönünden oybirliğiyle, sanık 
Yavuz Ö. hakkındaki birinci uyuşmazlık yönünden oyçokluğuyla, ikinci 
uyuşmazlık yönünden ise oybirliğiyle karar verildi.

Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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AVRUPA İNSAN HAKLARI 
MAHKEMESİ KARARLARI
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 ÖZET: Kızılay’ın verdiği kanla doğumunun akabinde AİDS’e 
yakalanan Başvurucu Y.O , annesi N.O, babası N.O’nun Türkiye aleyhi-
ne açtıkları davada AİHM;  Oy birliğiyle Y.O.nun yaşam hakkını koruma 
yükümlülüğü ihlal edildiğinden Sözleşme’nin 2. maddesinin ihlal edil-
diğine; idare mahkemesi önünde gerçekleşen işlemlerin aşırı uzun ol-
duğuna, başvurucunun durumu ve genel durumun vahameti karşısında 
mahkemenin “istisnai bir özenle” davranmaması, “makul süre” şartının 
ihlali ve iç hukukta işlemlerin hızlandırılmasına yönelik etkin bir hukuk 
yolu bulunmaması nedeniyle  oy birliğiyle, Sozleşme’nin adil yargılanma 
hakkını düzenleyen 6 § 1 maddesinin ihlal edildiğine; Türk hukuk sis-
teminde yargılamaların hızlandırılmasını sağlayan etkin bir hukuk yolu 
bulunmamasından dolayı oy birliğiyle Sözleşme’nin 13. maddesinin ih-
lal edildiğine; Davalı Devlet tarafından başvurana, Sözleşme’nin 44 § 2 
maddesi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, 
ödeme tarihindeki döviz kuru üzerinden davalı devletin para birimine 
çevrilmek üzere aşağıdaki miktarların ödenmesine: (i) Maddi tazminata 
ilişkin olarak miktara yansıtılabilecek vergiler hariç olmak üzere 300.000 
(üç yüz bin) avro; (ii) Manevi tazminata ilişkin olarak miktara yansıtı-
labilecek vergiler hariç olmak üzere 78.000 (yetmiş sekiz bin) avro; (iii) 
Masraf ve giderlere ilişkin olarak başvuranlara yansıtılabilecek vergiler 
hariç olmak üzere 3.000 (üç bin) avro; (b) Davalı Hükümetin birinci 
başvuranın sağlık masraflarını hayatı boyunca ücretsiz olarak karşılama-
sı gerektiğine; (c) Yukarıda bahsi gecen üç aylık sürenin bittiği tarihten 
itibaren ödeme gününe kadar, Avrupa Merkez Bankası’nın kısa vade-
li kredilere uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle 
elde edilecek oranda, yukarıda belirtilen miktarlara basit faiz uygulan-
masına karar vermiştir.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ
İKİNCİ BÖLÜM

OYAL/TÜRKİYE

(Başvuruno.4864/05)

KARARSTRAZBURG

23 Mart 2010

NİHAİ

23/06/2010

İşbu karar Sözleşme’nin 44§2 maddesinde öngörülen koşullar
çerçevesinde kesinleşecektir. Şekli değişikliklere tabi olabilir.

©T.C.AdaletBakanlığı,2016.Bu gayriresmi çeviri, Adalet Bakanlığı 
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Da-
ire Başkanlığı tarafından yapılmış olup, Mahkeme açısından bağlayıcı-
lığı bulunmamaktadır. Bu çeviri, davanın adının tam olarak belirtilmiş 
olması ve yukarıdaki telif hakkı bilgisiyle beraber olması koşulu ile Ada-
let Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İn-
san Hakları Daire Başkanlığına atıfta bulunmak suretiyle ticari olmayan 
amaçlarla alıntılanabilir.
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Oyal / Türkiye davasında,

Başkan,

 Françoise Tulkens,

Yargıçlar,

 Ireneu Cabral Barreto,
 Vladimiro Zagrebelsky,
 Danutė Jočienė,
 Dragoljub Popović,
 András Sajó,
 Işıl Karakaş,

ve Bölüm Yazı İşleri Müdürü Sally Dollé’nin katılımıyla Daire halinde 
toplanan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (İkinci Bölüm), 2 Mart 
2010 tarihinde yapılan kapalı müzakerelerin ardından, Söz konusu ta-
rihte aşağıdaki kararı vermiştir:

 USUL

 1.  Başvurunun temelinde, Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgür-
lüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin (“Sözleşme”) 34. maddesi 
kapsamında13 Kasım 2004 tarihinde üç Türk vatandaşı Yiğit Turhan 
Oyal, Neşe Oyal ve Nazif Oyal (“başvuranlar”) tarafından Türkiye 
Cumhuriyeti aleyhine Mahkemeye yapılan bir başvuru (no. 4864/05) 
yer almaktadır.

 2.  Avukat yardımı verilen başvuranlar, İzmir Barosuna kayıtlı Avu-
katlar M.E. Keleş ve M. Keleş tarafından temsil edilmiştir. Türk Hükü-
meti (“Hükümet”) kendi görevlisi tarafından temsil edilmiştir.

 3.  Başvuranlar,  bir  Devlet  hastanesinde  söz  konusu  zamanda  
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yeni doğmuş bir bebek olan birinci başvurana kan verilmesi sırasında 
HIV virüsü bulaşmasının Sözleşme’nin 2, 6 ve 13. maddelerinin ihlaline 
yol açtığını ileri sürmüşlerdir.

 4. İkinci  Bölümün  Başkanı,  6  Mart  2008  tarihinde,  başvuruyu 
Hükümet’e tebliğ etmeye karar vermiştir. Ayrıca, başvuruyu kabuledile-
bilirliğin yanında esas yönünden de incelemeye karar vermiştir (Madde 
29 § 3).

 OLAYLAR

 I.  DAVANIN KOŞULLARI

 5.  Başvuranlar,  sırayla  1996,  1973  ve  1961  doğumlu  olup  İzmir’de 
ikamet etmektedirler.

 A.  Birinci başvurana HIV virüsü enfeksiyonu bulaşması

 6.  Birinci  başvuran,  İzmir’de  Dr.  Behçet  Uz  Çocuk  Hastanesinde  
6 Mayıs 1996 tarihinde premature olarak doğmuştur.

 7. Birinci başvurana, 7 Mayıs 1996 tarihinde, aynı hastanede görevli 
doktorlar tarafından “kasık ve göbek fıtığı” teşhisi koymuşlardır.

 8.  1996  yılının  Mayıs  veya  Haziran  ayında belirtilmeyen bir  ta-
rihte, birinci başvuranın babası olan üçüncü başvuran, Kızılay İzmir Şu-
besinden (Türk Kızılayı, “Kızılay” olarak anılacaktır) bir unite kırmızı 
kan hücresi ve bir unite kan sıvısı satın almıştır. 19 Mayıs 1996, 24 Mayıs 
1996, 26 Mayıs 1996, 29 Mayıs 1996 ve 6-7 Haziran 1996 tarihlerinde 
birçok kan ve kan sıvısı aktarımı gerçekleştirilmiştir. Birinci başvuran 17 
Haziran 1996 tarihinde taburcu edilmiştir.

 9.  Kan naklinden yaklaşık dört ay sonra, ikinci ve üçüncü başvuran 
birinci başvuranın daha ağır bir rahatsızlık olan Edinilmiş Bağışıklık Yet-
mezlik Sendromuna (AİDS) dönüşebilen HIV virüsü kaptığını öğren-
mişlerdir.
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 10.  Hükümet tarafından verilen bilgilere göre, 31 Ekim 1996 tari-
hinde bir verici Kızılay’a kan bağışında bulunmuştur (no. 1294, kod. 
MUALAB- 43). Bağışlanan kan üzerinde gerçekleştirilen inceleme ve 
testlerden sonra (seri no. 210619), HIV virüsü bulunmuştur ve söz ko-
nusu kan imha edilmiştir. İki ek testin ardından, 1294 sayılı vericinin 
HIV virüsü taşıdığı kesinleşmiştir. Yetkililer, 1294 sayılı vericinin daha 
önce kan bağışında bulunup   bulunmadığının   belirlenmesi   için   soruş-
turma   yürütmüşlerdir. Birinci başvuranın tedavisinde kullanılan kan sı-
vısının (seri no. 202367), 1294 sayılı vericiden alındığı ortaya çıkmıştır. 
Birinci başvuran, tedavi için Hacettepe  Üniversitesi  Hastanesine  kabul  
edilmiştir.  Tedavi  masrafları, İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı tarafından karşılanmıştır.

 B. Cezai yargılama işlemleri

 1.  Kızılay aleyhinde yürütülen yargılama işlemleri

 11.  Başvuranlar, 7 Mayıs 1997 tarihinde İzmir Cumhuriyet Savcılı-
ğında suç duyurusunda bulunmuşlardır. Başvuranlar, Kızılay’ın virüslü 
kan verdiklerini ve Sağlık Bakanlığının gerekli inceleme ve testleri ilgili 
mevzuata uygun olarak gerçekleştirmede ihmalkâr davrandıklarını iddia 
etmişlerdir. Başvuranlar, İzmir İl Sağlık Müdürünün ve Kızılay İzmir Şu-
besi Müdürünün yanında kan naklinde görevli doktorların ve labarotu-
var personelinin aleyhinde cezai yargılama işlemleri başlatılmasını talep 
etmişlerdir.

 12. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 2 Ekim 1997 tarihin-
de birinci başvuranın tedavisinde kullanılan kan sıvısının üzerinde HIV 
virüsü için gerekli inceleme ve testlerin yapıldığı belirtilen bir rapor 
hazırlamıştır. Ancak, o sırada HIV antikorları, 1294 sayılı vericinin ba-
ğışladığı kan sıvısında henüz ortaya çıkmamıştı. Raporda, ayrıca, bütün 
dünyada HIV virüsünün Dünya Sağlık Örgütünün önerisiyle Anti-HIV 
(ELİSA) testleriyle saptandığını belirtmiştir. Bu nedenle, rutin testler-
le söz konusu kan sıvısındaHIV virüsünü tespit etmek bilimsel olarak 
mümkün olmamıştır. Böylece, sağlık personelinin ifadelerine ve bilirkişi 
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raporlarına dayanılarak, raporda olayla ilgili olan sağlık personeline veya 
başka herhangi bir makama atfedilebilecek bir ihmalkarlık bulunmadığı 
sonucuna varılmıştır.

 13. Bununla birlikte, Teftiş Kurulu Başkanlığı, (1) ilgili bölümlere 
bir genelge dağıtılmasını; (2) sağlık personelinin kan bağışcıları tara-
fından anketlerin gereğince doldurulmasını sağlamalarılarının hatırla-
tılması; (3) vericilere cinsel geçmişleri hakkında soru sorulması ve (4) 
şüpheli durumlarda bağışların reddedilmesini önermiştir. Teftiş Kurulu 
Başkanlığı, sağlık personelinin dikkatinin kanı vermeden önce antikor-
ların ortaya çıkmamış  olması  ihtimaline  karşı  yeterli  bir  süre  bekleme  
gereğine çekilmesi gerektiğini eklemiştir. Bu bağlamda, 3 Ocak 1998 
tarihinde, 141 sayılı genelge ve ekleri kan naklinden kaynaklı enfeksi-
yonları engellemek için bütün kan merkezlerine ve istasyonlarına dağı-
tılmıştır.

 14. İzmir İl İdare Kurulu, 2 Temmuz 1998 tarihinde, kan nakilleri-
nin gerçekleştirildiği çocuk hastanesi ELISA testinin gerçekleştirilebil-
mesi için gerekli olanaklara sahip olmadığı gerekçesiyle kan nakli süre-
cinde yer alan doktorlar hakkında soruşturma yapılamayacağına karar 
vermiştir. Bu nedenle, doktorların söz konusu olayda kusuru bulunma-
maktadır.

 2.  Sağlık Bakanlığı aleyhinde yürütülen yargılama işlemleri

 15. Başvuranlar, 7 Mayıs 1997 tarihinde, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay 
Genel  Müdürlüğü  aleyhinde  İzmir  Cumhuriyet  Savcılığında  suç du-
yurusunda bulunmuştur.

 16. Cumhuriyet savcılığı, 23 Mayıs 1997 tarihinde, kovuşturmaya 
yer olmadığına dair karar vermiştir. Savcı, bir bakana ancak parlamen-
toya teklif sunulmasını  gerektiren  Anayasanın  100.  maddesine  uygun  
olarak  bir bakanın davranışlarına ilişkin soruşturma yürütülebileceği 
sonucuna varmıştır. Bu nedenle, Cumhuriyet savcısı, konuyla ilgili ola-
rak konu ve kişi bakımından görevsizlik kararı vermiştir. Kızılay Genel 
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Müdürüne ilişkin olarak, Cumhuriyet savcısı, ilgili kişinin Ankara’da gö-
revli olup olayın İzmir’de gerçekleşmiş olması, özellikle de  ilgili kişinin 
hastalık taşıyan kanın satışında yer almadığı göz önüne alındığında doğ-
rudan atfedilebilecek bir kusuru olmadığını belirtmiştir.

 17.  Başvuranlar, 8 Eylül 1997 tarihinde, savcılık kararına karşı Kırık-
kale Ağır Ceza Mahkemesi’nde itirazda bulunmuşlardır.

 18.  Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Ekim 1997 tarihinde, iti-
razda bulunmak için 15 günlük itiraz süresine uyulmadığı gerekçesiyle 
başvuranların itirazlarını reddetmiştir.

 C.  Hukuk yargılamaları

 19.  Başvuranlar, 19 Aralık 1997 tarihinde, Kızılay ve Sağlık Bakan-
lığı aleyhinde tazminat davası açmışlardır. Başvuranlar, davalıların tıbbi 
ihmalkarlığı sonucunda birinci başvurana HIV virüsü bulaşmış olması 
nedeniyle manevi tazminat talep etmişlerdir.

 20.  Ankara  Asliye  Hukuk  Mahkemesi,  13  Temmuz  1998  tari-
hinde, Sağlık Bakanlığı aleyhinde açılan davaya ilişkin olarak görevsizlik 
kararı vermiştir. Mahkeme, söz konusu şikâyetlerin yetkili idare mahke-
mesine taşınması gerektiğini belirtmiştir.

 21. Kızılay aleyhinde açılan davaya ilişkin olarak, mahkeme, HIV 
virüsünün varlığını kesin olarak ortaya koyan testin yüksek maliyeti ne-
deniyle uygulanmadığının tanık beyanlarıyla tespit edildiğine ve olay za-
manında sağlık anket formunun tam olarak uygulanmaması nedeniyle 
Kızılay’ın kusursuz sorumluluğuna hükmetmiştir (bkz. yukarıda § 13). 
Bu nedenle, Mahkeme, başvuranlara olay tarihinden itibaren (17 Hazi-
ran 1996) işletilecek yasal faiziyle birlikte 30,000,000,000 TL tazminat 
ödenmesine karar  vermiştir.  Mahkeme  kararında  özellikle  aşağıdaki  
sonuçlara varılmıştır: “...Yukarıda özetle bahsedildiği üzere, Yiğit Tur-
han Oyal’a AİDS virüsü İzmir Kızılay  Bölge  Müdürlüğünün  vermiş  
olduğu  kandan  bulaşmıştır.  Bu  hastalığa çocuğun yakalanmasında Kı-
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zılay Genel Müdürlüğü kusurludur. Kusurlu olması bilhassa davalı Kı-
zılay Genel Müdürlüğü’nün tanığı ve tek Profesör tanık olan bu işlerde  
uzman  bulunan  Dokuz  Eylül  Üniversitesi Tıp  Fakültesi  mikrobiyo-
loji  ve Klinik  Mikrobiyoloji  Anabilidalı  Uzmanı  Dr.  Hakkı  Bahar’ın  
Mahkememizdeki 8.6.1998 tarihli duruşmada vermiş olduğu yeminli 
beyanında AİDS hastalığının tespitinin kesin olarak mümkün olduğu, 
çok pahalı bir test olduğundan uygulanamadığını belirtmesinden anla-
şılmıştır. Bu AİDS hastalığının kesin olarak tespiti mümkün olduğuna 
göre, Kızılay bu testi pahalı olduğundan dolayı uygulayamıyorsa bun-
dan dolayı kusurlu olup meydana gelen hastalıktan sorumlu tutulması 
gerekir. Bunun sonuçlarına Kızılay katlanmak zorundadır. Bundan ka-
çınılması mümkün değildir. Y kanda AİDS virüsünü tespit edecek ke-
sin testi uygular, eğer bunu uygulayamıyorsa Kızılay’dan alınmış olan 
kandan dolayı çıkan AİDS hastalığından Kızılay’ın sorumlu tutulması 
zorunlu hale gelir.

 Bundan başka Kızılay şu nedenlerle de kusurludur: Bizzat Kızılay’ın 
gösterdiği doktorların beyanlarından anlaşılacağı üzere,  Sağlık  Bakan-
lığı davacıların çocuğu Yiğit Turhan Oyal AİDS hastalığına yakalanma-
sından sonra 3.1.1997 tarihinde bir Tamim çıkarılarak bu tamim gere-
ğince kan alınacak şahısların sorgulanmasını şart koşmaktadır. Demek 
ki, bu tamimden önce Kızılay Derneği de olmak üzere kan alınan şahıs-
larda böyle  bir sorgulama yapılmadığı veya  gereği gibi  yapılmadığı için 
bu tamim çıkarılmak zorunda kalınmıştır.

 Bir an için Kızılay’ın kusurlu olmadığını farzedecek olursak, olayda 
Kızılay’ın kusursuz sorumluluğu sözkonusudur. Bu adaletin gereğidir.

 Küçük Yiğit Turhan Oyal Kızılay’dan temin edilen kandan dolayı 
küçük yaşta AİDS hastalığına yakalanmıştır. Çağımızın en tehlikeli has-
talığından ikisi olan kanser ve AİDS hastalığından birine yakalanmıştır. 
Bu hastalığın ne kadar kötü ve öldürücü bir hastalık olduğunu izah et-
meye gerek yoktur. Küçük Yiğit’in, bu hastalıktan kurtulması çok zayıf-
tır. Büyük bir ihtimalle hayatını yitirecektir. Zayıf bir olasılık olarak ha-
yatı kurtulsa  bile,  hayatı  boyunca  bu   hastalığı  kanında  taşıyacak  ve  
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bu   nedenle kendisinden herkes kaçacaktır. Küçük Yiğit tam anlamıyla 
bu hastalığa yakalanmakla toplum dışına itilmiş bulunmaktadır. Hayatı 
boyunca cinsel ilişkide bulunmaması ve evlenmemesi gerekmektedir. 
Yaşayan bir kimsenin buna katlanması mümkün değildir.
 
 Ve ayrıca küçük Yiğit’in çok iyi bakılması, çok zengin bir ortamda 
yetiştirilmesi ve hayatını idame ettirmesi gerekmektedir. Küçük Yiğit 
bu hastalığa yakalanmasından dolayı babası Nazif Oyal ve annesi Neşe 
Oyal’ın ne denli bir üzüntü içinde olduklarını tariff etmek mümkün de-
ğildir. Tüm bu durumlar nazara alındığında hakimliğimizce davacılar 
için ayrı ayrı takdir edilen 10.000.000.000’er TL manevi tazminatın az 
bile olduğu görülecektir. Esasında katrilyonlar verilse davacıların duy-
muş oldukları elem ve ızdırabın karşılığını vermiş olamayız. Yukarıda 
belirtildiği gibi verilen miktar davacıların üzüntülerini bir nebze olsun 
hafifletmek maksadı ile ve çok cüz’i verilmiş bir  miktardır.  Kanımızca  
bazı  kişilere  yapılan  hakaretten  dolayı  günümüzde  3-5.000.000.000 
lira gibi bir tazminat verildiği göz önüne alınırsa verilen bu miktarın bu-
günkü fiyatlarla bir Mercedes araba dahi alınamayacak değerde olması 
göz önüne alınırsa tazminatın daha yüksek miktarlarda tutulması gerek-
tiği kaçınılmaz olduğ meydana çıkmaktadır. Artık günümüzde tazminat-
ların yeterli düzeye çıkarılması ve buna göre takdir hakkının kullanılma-
sı zamanı geldiği görülmüştür ve bu nedenle takdirimiz bu yolda yine 
cüz’i tutularak tazminat miktarı belirlenmiştir.

 Tün bunlardan başka şu durumu da belirtmek isterim; Kızılay gibi 
bir yardım kuruluşunun; küçük Yiğit Turhan Oyal’ın AİDS virüsünü 
Kızılay’ın verdiği kandan aldığını ve bu nedenle küçük Yiğit Turhan 
Oyal’ın mağduriyeti söz konusu olduğu, bu mağduriyeti gidermesi gere-
keceği yerde, tüm gücü ile küçüğün mağduriyetinin giderilmemesi için 
gereken her türlü girişimlerde bulunduğunu görmemiz düşündürücü-
dür…”

22.  Yargıtay,  9  Şubat  1999  tarihinde,  söz  konusu  kararı  onamış  ve 
aşağıdaki hükümlere yer vermiştir:
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 “... Dava, davalının haksız eylemi ile uğranılan zararın ödetilmesine 
ilişkin bulunmaktadır. İddia edilen eylemden, davalının sorumlu tutu-
labilmesi için, davalının kusurlu  olduğunun  davacıların  bu  eylemden  
dolayı  zarar  gördüklerinin,  eylemle oluşan zarar arasında uygun illi-
yet bağının bulunmasının ve eylemin de hukuka aykırı olmasının ka-
nıtlanması gerekmektedir. Açıklanan şu unsurlardan zararın oluştuğu, 
bu zararın kullanılan kan nedeniyle meydana geldiği, böyle bir eylemin 
de hukuka aykırı olduğu  konusunda  yanlar  arasında  bir  uyuşmazlık  
bulunmamaktadır. Yine  somut olayın oluş biçimine göre, davacıların 
küçük çocuklarının tedavisinde kullanılan kanı, Kızılay İzmir Bölge mü-
dürlüğünden aldıkları, bu kanda AİDS virüsünün bulunduğu da tartış-
masızdır.

 Uyuşmazlığın  odak  noktası,  davalı  Kızılay  Genel  Müdürlüğünün   
kusurunun bulunup bulunmadığı noktasında toplanmaktadır… İsmi 
Kızılay Kan Merkezi olan bir kurumun, kan gereksinimlerinin gideril-
mesinde birinci derecede önem taşıdığı ve bu hizmeti nedeniyle güve-
nilir olduğu bilinen bir olgudur. Diğer bir anlatımla, davalı kurumdan 
alınan kanların beklenen gereksinmeye cevap veren bir nitelik taşıdığı 
varsayım olarak kabul edilmektedir. Ne var ki, alınan ve kullanılan ka-
nın hiçte temiz olmadığı, giderilmesi mümknü olamayacak kadar zararlı 
olduğu ortaya çıkmıştır. Kullanılan kanın sağlandığı kişinin bilinen virü-
sü taşıması, davalıyı sorumluluktan kurtarmaz. Davalı, bu denli önemli 
olan ve yaşamsal değer taşıyan bir maddeyi, o maddenin kullanılış ama-
cı ve önemine uygun olarak teknolojinin öngördüğü tüm testlerden ve 
denetimden geçirmesi gerekli ve zorunludur. Ne var ki, olayda kullanı-
lan kanın mevcut teknolojinin öngördüğü teste tabi tutulmadığı anla-
şılmaktadır. Ayrıca, olayın özelliği itibariyle davalının kusursuzluğunun 
kanıtlanmasında tanık açıklamalarıda sonuca etkili değildir. Diğer bir 
anlatımla, tanık açıklamaları ile davalının kusursuz olduğu sonucuna va-
rılamaz. Somut olayda, davalının kasıtlı davrandığı iddia edilmediği gibi, 
böyle bir olgu da söz konusu değildir. Davalı somut olaydaki sonucun 
meydana gelmesini istememektedir. Ne var ki meydana gelmemesi için 
de gerekli dikkat ve özeni göstermediği anlaşılmaktadır.



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 349

Davalının hüküm altına alınan manevi tazminat miktarının fazla oldu-
ğuna ilişkin itirazına gelince, … Olayda, çocuğun ve davacı olan anne ve 
babasının şimdiki ve gelecekteki yaşamlarının önemli ölçüde çekilmez 
bir hale geldiği, toplumun tüm katmanlarınca, bu kişilerle sosyal ve fiziki 
ilişki kurmada son derece olumsuz bir sonucun ortaya çıktığı tartışmasız 
kabul edilmelidir. Böylece tüm davacıların ve özellikle çocuğun fiziki ve 
sosyal, anne ve babanın da sosyal kişilik değerlerinin yaşam boyunca ve 
her an saldırıya uğradığı açıktır. Tüm bu olgular gözönüne alındığında 
Borçlar Kanununun 49. maddesinde öngörülen “… tarfların … sosyal 
ve ekonomik  durumlarını  da  dikkate  alır”  biçimindeki  kural  uyarınca  
ve  paranın günümüz koşullarındaki alın gücüde gözetildiğinde, hüküm 
altına alınan manevi tazminatın fazla olmadığı sonucuna varılacaktır. Bu 
bağlamda, manevi tazminat miktarının belirlenmesinde, zarar görenin 
tatmin duygusunun karşılanması gerektiği gibi, zarar veren için de cay-
dırıcı olma özelliği taşımalıdır. Bu nedenle, davalının bu yöne ilişen iti-
razları da yerinde görülmemiştir.” 

 23. Kızılay,  24  Şubat  1999  tarihinde,  mahkemenin  ödenmesine 
hükmettiği manevi tazminat olarak söz konusu miktara uygulanan yasal 
faiziyle birlikte başvuranlara 54,930,703,000 TL ödemiştir.

 D.  İdari yargılamalar

 24.  Başvuranlar, 13 Ekim 1998 tarihinde, İzmir İdare Mahkemesin-
de Sağlık Bakanlığı aleyhine dava açarak manevi tazminat talep etmişler-
dir.

 25.  İzmir  İdare  Mahkemesi,  20  Kasım  1998  tarihinde,  İzmir Asli-
ye Hukuk Mahkemesinde Sağlık Bakanlığına ilişkin açılıp mahkemenin 
görevsizlik   kararı   verdiği   davanın   halen  Yargıtay’da   derdest   olması 
nedeniyle davayı reddetmiştir. Başvuranlar, 8 Şubat 1999 tarihinde söz 
konusu karara itiraz etmişlerdir.

 26. Danıştay, 7 Mayıs 2001 tarihinde, ilgili kararı bozmuş ve dava 
dosyasını, Sağlık Bakanlığınca İzmir İlk Derece Mahkemesi kararına iti-
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raz etmediği göz önüne alındığında Sağlık Bakanlığına ilişkin yargılama 
işlemlerinin, kesinleştiği düşünüleceğinden İzmir İdare Mahkemesine 
göndermiştir.

 27. İzmir İdare Mahkemesi, 14 Temmuz 2003 tarihinde başvu-
ranların tazminat taleplerini reddetmiştir. İzmir İlk Derece Mahkeme-
si kararına atıfta bulunan İzmir İdare Mahkemesi, Kızılay’ın ve Sağlık 
Bakanlığı’nın birinci başvuranın HIV virüsü kapmasından sorumlu ol-
duklarını hatırlatmıştır. Mahkeme, ancak, manevi tazminata hükmedil-
mesinin amacının zararın tamamının tazminini sağlamak olmadığını ve 
aynı olay için iki kez manevi tazminata  hükmedilmesinin  haksız  zen-
ginleşmeye  neden  olacağını eklemiştir.

 28.  Başvuranlar, 3 Ekim 2003 tarihinde itiraz etmişlerdir.

 29. Danıştay, 31 Mart 2006 tarihinde, idareyi diğer özel ve tüzel 
kuruluşlarla müşterek olarak sorumlu tutulmaktan önleyebilecek iç hu-
kukta herhangi bir hüküm bulunmadığına karar vererek 14 Temmuz 
2003 tarihli kararı bozmuştur.

 30.  Danıştay,   13   Mart   2007   tarihinde  Sağlık  Bakanlığı’nın  karar 
düzeltme talebini reddetmiştir.

 31. İzmir İdare Mahkemesi, 7 Haziran 2007 tarihli kararında, Sağlık 
Bakanlığı personelinin görevlerini ihmal ettiğine hükmetmiştir. Mahke-
me, başvuranlara, yargılama işlemlerinin başlatıldığı tarih olan 19 Ara-
lık 1997 tarihinden itibaren işleyen yasal faiziyle birlikte 30,000 YTL 
ödenmesine karar vermiştir. Başvuranlar ve Sağlık Bakanlığı karara iti-
raz etmişlerdir. Başvuranlar, mahkemenin davalının mahkeme giderle-
rini ödemesine hükmetmemesine itiraz etmişlerdir. Sağlık Bakanlığı ise, 
davanın sonucuna itiraz etmiştir.

 32. Danıştay, 26 Aralık 2007 tarihinde, İçişleri Bakanlığının itirazını 
reddetmiş ancak ücretlere ilişkin olarak kararı kısmen bozmuştur. Taraf-
lar, söz konusu yargılama işlemlerinin sonuçları hakkında Mahkeme’yi 
bilgilendirmemişlerdir.
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 33.  Sağlık Bakanlığı, 30 Nisan 2008 tarihinde, başvuranlara 
159,369.49 YTL tazminat ödemiştir.

 E. Burs verilmesi

 34. Kızılay’ın yeni atanan İdare Kurulu, 16 Şubat 2005 tarihinde 
başvuranlara özürlerini sunarak, eğitim giderlerine katkı amacıyla bi-
rinci başvurana burs verilmesini kararlaştırmıştır. Kurul üyelerinden 
oluşan bir heyet başvuranları ziyaret etmiş ve birinci başvuranın sağlık 
giderlerinin de Kızılay tarafından ödeneceğini ifade etmişlerdir.

 F. Birinci başvuranın ve ailesinin mevcut durumu

 35.  Başvuranların verdiği bilgilere göre, Kızılay, başvuranların sıra-
sıyla aylık 3,000 TL (yaklaşık 1,340 avro) ve 5,469 avro’ya tekabül eden 
tedavi ve sağlık masraflarını ödemeyi reddetmiştir. Söz konusu giderleri 
ödemeyi Sağlık Bakanlığı da reddetmiştir.

 36. İzmir Valiliği tarafından verilen yeşil kart
1
, başvuranlara idarenin 

tazminat ödemesi yönündeki kararların açıklanmasından hemen sonra 
iptal edilmiştir.

 37.  Hukuk ve idare mahkemelerinin hükmettiği tazminatlar, sadece 
bir yıllık eğitim giderlerini karşılamakta ve birinci başvuranın ilaç mas-
raflarını karşılamaya yetmemektedir.

 38. Birinci başvuran, durumu ve diğer öğrencilerin ailelerinin tep-
kisi nedeniyle hiçbir okula kabul edilmemeiş, bu yüzden eğitimine bir 
hastanede başlamıştır. Kamuoyu baskısı ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
yapılan müzakereler sonucunda nihayet bir devlet okuluna alınabilmiş-
tir. Her hafta psikoloğu  ziyaret  etmektedir  ve  psikoloğun  tavsiyesi  
üzerine  tiyatro  ve resim kurslarına katılmaktadır.

1Sağlık Bakanlığı, Devlet’e bağlı sağlık hizmetlerine ve bazı üniversite hastanelerine ücretsiz erişim sağlan-
ması ve hastanede yatan hastaların ilaç masraflarının karşılanması için düşük gelirli vatandaşlara özel bir kart 
çıkartmaktadır.
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 39. Üçüncü  başvuranın  (hastanın  babası)  sağlığı,  diğer  öğrenci 
velilerinin tepkileri ve okul yönetiminin oğlunun okula başlamasını ka-
bul etmemesi sonucunda ciddi şekilde bozulmuştur. Şu anda çalışama-
makta ve ailesine gelir getirememktedir.

 40. Aile ciddi maddi güçlük yaşamakta ve birinci başvuranın sağlık 
giderlerini aile dostlarının yardımlarıyla karşılamaya çalışmaktadır. Bazı 
sağlık kuruluşları yardım teklif etmiş, ancak birinci başvuran üzerinde 
bazı ilaçları test etmek istediklerinden aile bunu reddetmiştir.

 II.  İLGİLİ İÇ HUKUK VE UYGULAMA

 41. 25  Haziran  1983  tarihli  ve  2857  sayılı  Kan  ve  Kan  Ürünleri 
Kanununun 4. maddesi aşağıdaki gibidir:
 “…Sağlık  ve  Sosyal Yardım Bakanlığının bu  Kanuna  göre  görev  
ve  yetkileri şunlardır:
 ...

 (c)  Kan  ve  kan  ürünleri  alanında  faaliyette  bulunan  gerçek  ve  
tüzelkişileri denetlemek ve kontrol altında tutmak...”

 42. 25 Kasım 1983 tarihli Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliğinin 23. 
maddesi aşağıdaki gibidir:

 “Alınan kanlarda yapılacak testler; Kan grup tayini, Rh tayini, uy-
gunluk veya çapraz karşılaştırma (Cross-Match), VDRL testleri, Hepa-
tit B yüzey antijeni testleri, sıtma paraziti aranmalıdır...”

 43.  Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve Kan ve Kan Ürünleri Yönet-
meliğinin benzer hükümleri aşağıdaki gibidir: 
 Sırayla Madde 7 ve Madde 38

 “Kan  ve kan  ürünleri ile ilgili faaliyette bulunan kurum ve  kuruluş-
lar yılda en az iki defa Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca   denetlenir.   
Bu denetlemelerde tespit edilen aksaklıklar, ilgili kurum ve kuruluşlar-
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ca derhal giderilir. İkinci defa yapılan denetlemelerde aynı aksaklıkların 
devam ettiğinin tespiti halinde, sorumlular hakkında idari ve cezai ko-
vuşturma işlemleri yapılır.”

 44.  Sağlık Bakanlığınca, 18 Ağustos 1983 tarihinde, AİDS hastalı-
ğı ve bu hastalığın yayılmasını önlemek için alınacak tedbirlere ilişkin 
olarak hastanelere, kan merkezlerine ve kamu kurumlarına dağıtılmak 
üzere bütün valiliklere bir yazı gönderilmiştir. Bakanlık, kan vericilerin 
seçimine özellikle dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Özellikle, 
kan alımından önce kan vericilerin sağlık muayenesine tabi tutulmaları 
ve HIV AİDS belirtilerine rastlanması halinde kanın kabul edilmemesi 
gerekmektedir.

 45.  Sağlık Bakanlığı, 21 Kasım 1985 tarihli yazısında, valilikleri bü-
tün HIV AİDS vakalarının sağlık yetkililerine bildirilmesi konusunda 
bilgilendirmiştir. Bakanlık, HIV AİDS virüsü taşıdığında şüphelenilen 
kişilerin sağlık muayenelerinin yapılması ve kanlarının, vücut sıvılarının 
ve diğer bütün ilgili maddelerin gerekli testlere tabi tutulması gerektiği-
ni belirtmiştir.

 46. Sağlık Bakanlığı, 4 Şubat 1987 tarihinde, HIV AİDS hastalığının 
yayılmasını önlemek için Kızılay’ın yanında kamu ve özel hastanelere 
ve kliniklere dağıtılmak üzere 1141 sayılı Genelgeyi bütün valiliklere 
göndermiştir. Bakanlık, söz konusu genelgede HIV AİDS hastalığının 
yalnızca cinsel ilişki, kan nakli veya şırınganın birden çok kullanılmasıyla 
bulaşabileceğini  belirtmiştir.  Bu  kapsamda,  Bakanlık,  HIV  AİDS has-
talığının tespitinde en etkili yolun anti titre testi olduğunu belirtmiştir. 
Bu test ancak ELISA yöntemiyle gerçekleştirilebilir. Bakanlık, kan nakli 
öncesinde  ELISA  testinin  yapılması  gerektiğini  vurgulamıştır.  Bu 
doğrultuda, bütün hastaneler vericiler tarafından verilen kanları ELISA 
tstlerine tabi tutumak için olanaklarla donatılmalıdır. Söz konusu ola-
naklara sahip olmayan hastaneler, kan merkezleri olan hastanelere kan 
örneği göndermelidir.
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 47.  1 Nisan 1992 tarihli Genelgeyle, Sağlık Bakanlığı bütün kan 
merkezi ve istasyonlarının bütün kan ve kan ürünleri üzerinde VDRL, 
Hepatit B yüzey antijeni ve sıtma testlerini yapması gerektiğini belirt-
miştir. Bakanlık, söz konusu testlerin yapılmaması halinde kan naklinin 
gerçekleştirilmemesi gerektiğini vurgulamıştır.

 III. AVRUPA KONSEYİ

 48.  1980 ve 1988 yılları arasında, Avrupa Konseyi Bakanlar Komi-
tesi, sağlık alanında ortak kurallar belirlenmesini sağlamayı hedefleyen 
birçok tavsiye kararı vermiştir. Aşağıda anılan tavsiye kararlarında, Ba-
kanlar Komitesi, Üye Devletlerin dikkatini kan ve kan ürünleriyle ge-
çebilen enfeksiyöz etkenin neden olduğu AİDS adı verilen yeni ve ağır 
sağlık tehlikesinin artan önemine çekmiş ve söz konusu Devletleri ilgili 
bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için birçok tedbir almaya davet 
etmiştir. Söz konusu Tavsiye Kararları aşağıdaki gibidir:

 –  Hemofili hastalığının tedavisine ilişkin kan ürünleri hakkında 30 
Nisan 1980 tarihli ve R (80) 5 sayılı Tavsiye Kararı;

 – Uluslararası  kan,  kan  bileşenleri  ve  türevlerinin  naklinde  bula-
şıcı hastalıkların aktarılmasını önleme hakkında 11 Eylül 1981 tarihli ve 
R (81)14 sayılı Tavsiye Kararı;

 – Kan nakli yoluyla sıtma hastalığının bulaşmasının engellenmesi 
hakkında R (84) 6 sayılı Tavsiye Kararı;

 – Kan ve kan ürünü verilen hastaları virüs taşıyan kan vericilerden 
AİDS bulaşmasının engellenmesi hakkında R (83) sayılı Tavsiye Kararı;

 –  İnsan kanı ve kan ürünlerinin tedarik edilmesi ve kullanımı hak-
kında 985 (1984) sayılı Tavsiye Kararı; ve

 – Kan vericilerin AİDS belirtilerinin tespit edilmesi için incelenmesi 
hakkında R (85) 12 sayılı Tavsiye Kararı.



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 355

 HUKUKSAL DEĞERLENDİRME

 I.  SÖZLEŞMENİN 2. MADDESİNİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA-
SI HAKKINDA

 49. Başvuranlar, Kızılay tarafından sağlanan kandan virus bulaşması 
sonucunda devlet kurumlarının, birinci başvuranın yaşam hakkını ko-
ruma pozitif yükümlülüğünü yerine getirmediğini ve suç duyurularına 
ilişkin olarak etkili bir soruşturma yürütülmediğini öne sürmüştür. Baş-
vuranlar, Sözleşme’nin 2. maddesine atıfta bulunmuşlardır. İlgili madde 
aşağıdaki gibidir:

 “1. Herkesin yaşam hakkı yasayla korunur...”

 50.  Hükümet, bu iddialara karşı çıkmıştır.

 A.  Kabuledilebilirlik

 51. Hükümet, Sözleşme’nin 2. maddesinin somut davanın olaylarına 
uygulanamayacağını   belirtmiştir.    Başvuranlarıni   yetkililer    tarafın-
dan sağlanan telafiden sonra, Sözleşme’nin 34. maddesi bağlamında söz 
konusu hükmün ihlalinden mağdur sayılamayacaklarını savunmuştur. 
Ayrıca, bir AİDS  hastasının  İngiltere’de  gördüğü  tedaviden  mahrum  
kalacağı  St. Kitts’e sürülme girişini konu alan D / Birleşik Krallık (no. 
30240/96, 2 Mayıs  1997,  Karar  ve  Hüküm  Derlemeleri  1997-III)  
kararında Mahkeme’nin  başvuranın  şikâyetlerinin  Sözleşme’nin  2.   
maddesinden ziyade 3. maddesi kapsamında incelediğini kaydetmiştir.

 52.  Başvuranlar, Sözleşme’nin 2. maddesinin sadece kurbanın ölü-
müyle sonuçlanan olayları değil, aynı zamanda kurbanın hayatını tehdit 
eden, ciddi bir hasara maruz kaldığı olayları da kapsadığını ileri sürmüş-
tür. Birinci başvuranın hastalığının tedavi edilemez nitelikte olduğu dik-
kate alındığında, devletin birinci başvuranın yaşam hakkının ihlalinden 
sorumlu olduğunu, dolayısıyla Sözleşme’nin 2. maddesinin mevcut da-
vaya uygulanabilir olduğunu iddia etmiştir.
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 53.  Mahkeme, Sözleşme’nin 2. maddesinin sadece devlet görevli-
lerinin haksız güç kullanımı sonucunda meydana gelen ölümleri kapsa-
madığını, ayrıca maddenin birinci paragrafının birinci cümlesinde dev-
letlerin kendi yetki alanlarında bulunanların hayatını korumak amacıyla 
uygun hareket etme pozitif yükümlülüğünü ortaya koyduğunu hatırlatır 
(bkz., örneğin, L.C.B. / Birleşik Krallık, 9 Haziran 1998, § 36, Raporlar 
1998-III, ve Paul ve Audrey Edwards / Birleşik Krallık, no. 46477/99, § 
54, AİHM 2002-II).

 54. Bu ilkeler, halk sağlığı alanına da uygulanabilir niteliktedir. Bu 
nedenle söz konusu pozitif yükümlülükler devletin, özel ya da devlete 
ait hastaneleri, hastaların hayatının korunması için gerekli tedbirleri 
almaya zorunlu kılan düzenlemeler yapmasını gerektirmektedir. Bu il-
keler, aynı zamanda özel ya da devlete ait sağlık kuruluşlarında tedavi 
görmekte iken hayatını kaybeden hastaların ölüm nedeninin belirlene-
bilmesi ve sorumluların hesap verebilmesi amacıyla etkili ve bağımsız 
bir yargı sisteminnin kurulması gerekmektedir (bkz., yetkililer arasında, 
Calvelli ve Ciglio / İtalya [BD], no. 32967/96, § 49, AİHM 2002-I, ve 
Powell / Birleşik Krallık (k.k.), no. 45305/99, AİHM 2000-V).

 55. Ayrıca, Mahkeme mağdurların kendilerine uygulanan kanun dışı 
eylemler sonucunda ciddi bedensel zarara uğradığı birtakım uyarınca 
davalarda Sözleşme’nin 2. maddesi uyarında dile getirilen şikayetleri in-
celemiş ve yukarıda belirtilen hükmün, mağdur ölmemiş olsa dahi istis-
nai koşullarda uygulanabileceğini kabul etmiştir (bkz., Osman / Birleşik 
Krallık, 28 Ekim 1998, Raporlar 1998-VIII; Yaşa / Türkiye, 2 Eylül 1998, 
Raporlar 1998-VI;  Makaratzis  /  Yunanistan  [BD],  no. 50385/99,  §  
51,  AİHM 2004-XI; ve G.N. ve Diğerleri / İtalya, no. 43134/05, § 69, 1 
Aralık 2009).

 56.  Benzer şekilde, yukarıda belirtilen ve başvuranın lösemi hasta-
sı olup yaşama şansının azaldığı L.C.B., ve birinci başvuranın hayatını 
tehlikeye atan HIV virüsü kaptığı Karchen ve Diğerleri / Fransa ((k.k.), 
no. 5722/04, 4 Mart 2008) davalarında, Mahkeme, Sözleşme’nin 2. 
maddesinin uygulanabilir olduğuna hükmetmiştir.



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • 357

 57. Yukarıda belirtilenler ışığında, Mahkeme, yerleşik içtihadından 
ayrılmak için gerekçe görmemektedir ve Sözleşme’nin 2. maddesinin 
somut dava koşullarına uygulanabilir olduğu kanaatindedir.

 58. Hükümet’in  atıfta  bulunduğu,  başvuranın  2.  maddeye  dayalı 
şikâyetlerinin Sözleşme’nin 3. maddesi bağlamında incelendiği D / Bir-
leşik Krallık (yukarıda anılan) davasıyla ilgili olarak ise, Mahkeme, söz 
konusu davanın koşullarının mevcut davadakinden temelde farklı oldu-
ğunu kaydeder.  Mahkeme, D.  davasında,  Hükümet’in  başvuranı  Bir-
leşik Krallık’ta görmekte olduğu tedaviden mahrum kalacağı bir ülkeye 
sınırdışı etme girişiminden kaynaklanan sorumluluğunu, sınırdışı dava-
larıyla ilgili yerleşmiş uygulamasına uygun olarak Sözleşme’nin 3. mad-
desi bağlamında incelemiştir (bkz., diğerleri arasında,  Mamatkulov ve 
Askarov  /  Türkiye [BD], no. 46827/99 ve 46951/99, §§ 56-78, AİHM 
2005-I). Ancaki somut davada, başvuranların şikâyetlerinin devlet ku-
rumlarının HIV virüsünün kan nakli  yoluyla  yayılmasına  karşı  önleyici  
tedbirler  almayarak  ve  birinci başvurana virus bulaşmasında sorumlu-
luğu bulunanların belirlenmesi için etkili bir soruşturma yürütmeyerek 
yaşam hakkını koruma pozitif yüküölülüğünü  yerine  getirmemeleri  ile  
alakalı  olması  nedeniyle şikayetlerin Sözleşme’nin 2. maddesi bağla-
mında incelenmesi gerekmektedir.

 59.  Hükümet’in başvuranların mağdur statüsüne dair görüşlerine 
ilişkin olarak Mahkeme, ulusal makamların başvuranların mağduriye-
tine Sözleşme’nin 2. maddesine dayalı pozitif yükümlülüklerine uygun 
olarak karşılık verip vermediklerinin kesinleştirilmesi gerektiğinden, bu 
sorunun davanın esasıyla ayrılmaz şekilde bağlantılı olduğunu kayde-
der. Bu nedenle, Mahkeme bu sorunun davanın esasıyla birleştirilmesi-
ni ve Sözleşme’nin 2. maddesi altında incelenmesini uygun bulmaktadır 
(bkz., Codarcea / Romanya, no. 31675/04, § 100, 2 Haziran 2009).

 60.  Son olarak, Mahkeme, ulusal mahkemelerin, kararlarında ikin-
ci ve üçüncü başvuranların, birinci başvuranın ebeveynleri olarak dava 
açma ehliyetlerini tanıyıp onlar lehine kararlar vermiş olmaları ışığında, 
Hükümet’in ikinci ve üçüncü başvuranların dava açma ehliyetini zım-
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nen tanımış olduğunu kaydeder (bkz., aksine, yukarıda anılan, Karchen 
ve Diğerleri).

 61. Mahkeme, Sözleşme’nin 35 § 3 maddesi kapsamında söz konusu 
şikayetin açıkça dayanaktan yoksun olmadığını belirtmektedir. Mahke-
me, ayrıca, şikayetin başka açılardan bakıldığında da kabuledilemezlik 
unsure taşımadığını tespit etmektedir. Bu nedenle, şikayet kabuledilebi-
lir niteliktedir.

 B. Davanın Esası

 1.  Tarafların ibrazları

 (a) Başvuranlar

 62. Başvuranlar, ilgili sağlık personeline yeterli eğitim vermemiş 
ve işlerini denetlememiş olmaları nedeniyle ulusal makamların birinci 
başvuranın yaşam hakkını korumadıklarını iddia etmiştir. Bu bağlamda, 
Kızılay’da görevli sağlık personelinin kan bağışçılarına anket formları 
doldurtmadıkları ve kanları yeterince titizlikle kontrol etmeyerek ağır 
bir ihmal   ortaya   koyduklarını   ifade   etmişlerdir.   Kan   naklinin   
yapıldığı hastanede görevli sağlık personeli, testin çok pahalı olması ge-
rekçesiyle birinci başvurana verilen kan üzerinde gerekli testleri de yap-
mamıştır.

 63. Başvuranlar,   şikayetleri   hakkında   anlamlı   bir   soruşturma 
yürütülmediğini, idare mahkemeleri önündeki davaların 12 yıldan fazla 
sürdüğünü ve hukuk ve idare mahkemelerinin hükmettiği tazminatların 
birinci başvuranın ilaç masraflarını dahi karşılamadığını savunmuştur. 
Ailenin ciddi mali sıkıntı içinde olduğunu ve birinci başvuranın ilaç ve 
tedavi masraflarını karşılayamadığını vurgulamıştır.
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 (b) Hükümet

 64. Hükümet,  iç  hukuk  yollarının  başvuranların  Sözleşme’nin  
2. maddesine dayalı şikâyetlerine ilişkin olarak yeterli telafi sağladığını 
ifade etmiştir. Ayrıca, ulusal makamların başvuranların şikâyetleri hak-
kında etkili bir soruşturma yürüttüğünü savunmuştur. Hükümet’e göre, 
hukuk ve idare mahkemeleri, mağdur statülerini tanıyarak ve mağdu-
riyetleri nedeniyle tazminata hükmederek başvuranlara karşı koruyucu 
bir yaklaşım sergilemiştir. Mahkemeler, başvuranlara yeterli miktarda 
tazminat sağlamış ve söz konusu tazminat kararları yetkili makamlarca 
yerine getirilmiştir. Ayrıca, söz konusu olayın yaşanmasını takiben Kı-
zılay, eğitimine destek olmak üzere birinci başvurana burs verilmesine 
karar vermiştir.

 65.  Başvuranların ceza sorulturmasının etkili olmadığı iddialarına 
ilişkin olarak, Hükümet, Ankara Başsavcısının Kızılay Genel Müdürü ve 
Sağlık Bakanı hakkında vermiş olduğu takipsizlik kararının ceza sorum-
luluğunun şahsiliği ilkesine uygun olduğunu savunmuştur.  

 2.  Mahkeme’nin değerlendirmesi

 (a) Uygulanabilir ilkeler

 66. Mahkeme, Sözleşme’nin üçüncü taraflara karşı ceza yargılama-
ları yürütülmesi hakkını güvence altına almamasına rağmen (bk. Perez 
/ Fransa [BD], no. 47287/99, § 70, AİHM 2004-I), 2. madde kapsa-
mında gereken etkin hukuk sisteminin belirli koşullar kapsamında ceza 
hukukuna başvurulmasını kapsaması gerektiğini yineler. Ancak yaşam 
hakkı ihlalinin kasıtlı  olarak  gerçekleştirilmemesi  durumunda,  2.  mad-
de  kapsamındaki etkin  bir  yargı  sistemi  tesis  etme  konusundaki  pozi-
tif  yükümlülük,  her davada ceza hukuku yolunun sunulmasını gerektir-
mez. Tıbbi ihmal kapsamında, tek başına veya ceza mahkemelerindeki 
hukuk yoluyla bağlantılı olarak, ilgili doktorların sorumluluğunun tespit 
edilmesi ve uygun şekilde tazminat verilmesi sağlanarak, hukuk mahke-
meleri önünde mağdurlara bir yol sunulması durumunda yükümlülük 
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yerine getirilecektir. Ayrıca disiplin önlemleri de öngörülebilir (bk. yu-
karıda anılan Calvelli ve Ciglio, § 51; Lazarini ve Giacci / İtalya (k.k.), no. 
53749/00, 7 Kasım 2002; Vo / Fransa [BD], no. 53924/00, § 90, AİHM 
2004-VIII; ve yukarıda anılan G.N. ve Diğerleri, § 82).

 (b) Yukarıdaki ilkelerin mevcut davaya uygulanması

 67.  Mahkeme, başvuranların ilgili sağlık personellerinin, Kızılay 
Genel Müdürlüğünün ve Sağlık Bakanının ihmalkâr tutumuna ilişkin 
şikâyetlerine yönelik ceza soruşturmasının, bu kişilere doğrudan atfedi-
lebilecek herhangi bir kusur bulunmadığı gerekçesiyle sonlandırıldığını 
kaydetmektedir (bk. yukarıdaki 14 ve 16. paragraflar).

 68. Sözleşme’nin 2. maddesinin, yaşam hakkı veya fiziksel bütünlüğe 
yönelik olarak kasıtsız bir ihlal gerçekleştirilmesi durumunda ceza huku-
ku yolu gerektirmediğini ifade eden yukarıda anılan ilkeler hususunda 
Mahkeme,  Türk  hukuk  sisteminin  yukarıda  anılan  hüküm  kapsa-
mında pozitif yükümlülüğü karşılamak amacıyla başvuranlara yeterli ve 
uygun bir tazminat sunup sunmadığını belirlemelidir.

 69.  Bu bağlamda Mahkeme, hukuk ve idare mahkemelerinin, 
Kızılay’ın HIV virüsü bulaşmış kanı birinci başvurana vermesinden do-
layı kusurlu olduğuna   ve   Sağlık   Bakanlığının   da   aynı   zamanda   
personellerinin görevlerini yerine getirmeleri konusundaki kusurları 
sonucunda sorumluluğunun bulunduğuna karar verdiğini kaydetmek-
tedir. Bu nedenle başvuranların gördükleri zarardan dolayı her iki ku-
rum da sorumlu tutulmuştur (bk. yukarıdaki 21, 22 ve 31. paragraflar). 
Ayrıca Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, birinci başvurana verilen HIV 
virüsü bulaşmış kanın sağlık   personelleri  tarafından  tespit   edileme-
diğini,  zira   çok   masraflı olacağını  düşünerek  gerekli  kan  testini  
yapmadıklarını  tespit  etmiştir. Yerel mahkeme ayrıca şikâyet konusu 
olayın gerçekleşmesinden önce, kan donörlerinin kan vermeye uygun 
olduklarının tespit edilmesini sağlayacak şekilde cinsel geçmişleri hak-
kında bilgi vermelerini gerektiren herhangi bir düzenleme olmadığını 
tespit etmiştir. Bu aksaklıklar ve davalıların mevcut olan düzenlemelere 
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uygun davranmamaları nedeniyle hukuk ve idare mahkemeleri, manevi  
zararların giderilmesi ve  bu  miktarlara uygulanan yasal   faizle   birlikte   
başvuranlara   sırasıyla   54.930.703.000   TL   ve 159.369.49 YTL öden-
mesine hükmetmiştir.

 70. Bu    nedenle   başvuranlar,   birinci    başvurana   HIV    virüsü 
bulaşmasından sorumlu olanların yükümlülüklerinin tespit edilmesine 
ve zararların giderilmesi amacıyla tazminat ödenmesine olanak sağlayan 
hukuk ve idare mahkemelerine erişim sağlamışlardır. Ancak tarafların 
beyanlarından  anlaşılacağı  üzere,  mevcut  davadaki  önemli  husus,  söz 
konusu tazminatın uygun ve yeterli olup olmadığı ile ilgilidir.

 71.  Bu bağlamda Mahkeme, başvuranların aldıkları manevi tazmi-
natın birinci başvuranın yalnızca bir yıllık tedavi ve ilaç masrafını karşı-
ladığını kaydetmektedir (bk. yukarıdaki 37. paragraf). Bu nedenle aile, 
borç ve yoksulluk içerisinde bırakılmış ve aylık yaklaşık 6.800 avroyu 
bulan yüksek tedavi ve ilaç masraflarını karşılayamamışlardır. Hükümet 
bu iddiaya itiraz etmemiştir (bk. yukarıdaki 35, 39 ve 40. paragraflar). 
İlgili makamların, birinci  başvuranın  sağlık  harcamalarını  karşılaya-
cakları  konusunda verdikleri sözlere rağmen, başvuranların bu anlam-
daki talebi Kızılay ve Sağlık  Bakanlığı  tarafından  reddedilmiştir  (aynı  
paragraflarda). Başvuranlara verilen yeşil kartın, davalıların başvuran-
lara tazminat ödemesini hükmeden kararların duyurulmasının hemen 
ardından iptal edilmesi  dikkat  çekicidir  (bk.  yukarıdaki 36.  paragraf).  
Başvuranların, birinci başvuranın yüksek tedavi ve ilaç masraflarını öde-
me konusunda yalnız bırakıldıkları görülmektedir.

 72.   Yukarıdakiler ışığında Mahkeme, yerel mahkemelerin Kızılay 
ve Sağlık  Bakanlığının  sorumluluklarının  belirlenmesi  ve  başvuranlara 
tazminat  ödenmesi  konusunda  hassas  ve  olumlu  yaklaşım  sergiledi-
ğini kabul ederken; bu koşullardaki en uygun hukuk yolunun, davalılara 
manevi tazminat ödenmesine ek olarak, birinci başvuranın hayatı bo-
yunca tedavi ve ilaç masraflarının karşılanmasına hükmetmesi olacağı 
kanısındadır. Bu nedenle   Mahkeme,   başvuranlara  sunulan   tazmina-
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tın   Sözleşme’nin  2. maddesi kapsamındaki pozitif yükümlülük anla-
mında tatmin edici olmaktan uzak olduğu sonucuna varmıştır.
 
 73.  Bu   nedenle   Mahkeme,   başvuranların   halen   Sözleşme’nin   
34. maddesi anlamında, 2. madde kapsamındaki haklarının ihlal edildiği 
konusunda mağdur olduklarını iddia edebilecekleri kanısındadır. Mah-
keme Hükümetin bu husustaki itirazının reddedilmesi gerektiği kanı-
sındadır (bk. yukarıdaki 59. paragraf).

 74.  İdare mahkemeleri önündeki işlemlerin uzunluğu hakkındaki 
şikâyet hususunda Mahkeme, iç hukuk kapsamında sunulan korumanın 
yalnızca teoride kalması halinde Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamındaki 
gerekliliklerin karşılanmayacağını hatırlatır. İç hukuk aynı zamanda uy-
gulamada da etkin şekilde işlemelidir ve gereksiz gecikmeler olmaksızın 
davanın  incelenmesi  işlemi  hızlı  bir  şekilde  yapılmalıdır  (bk.  yukarı-
da anılan Calvelli ve Ciglio, § 53; Lazzarini ve Ghiacci / İtalya (k.k.), no.
53749/00, 7 Kasım 2002; Byrzykowski / Polonya, no. 11562/05, § 117, 
27 Haziran 2006; ve yukarıda anılan G.N. ve Diğerleri, § 97).

 75. Mahkeme  bu  temelde,  hukuk  mahkemelerinin  başvuranların 
tazminat taleplerini çok kısa süre içerisinde (yaklaşık bir yıl iki ay) değer-
lendirme konusunda gösterdikleri özene rağmen; Sağlık Bakanlığı’nın 
sorumlu olup olmadığının belirlenmesi amacıyla idare mahkemesi nez-
dinde görülen işlemlerin dokuz yıl, dört ay, on yedi gün sürdüğünü göz-
lemlemektedir (bk. yukarıdaki 24-32. paragraflar). Bu gecikme dikkate 
alındığında, idare mahkemelerinin bu bağlamda zımnen öngörülen ça-
bukluk ve makul hızlılık koşullarına uygun hareket ettikleri söylenemez.
76. Mahkeme bu bağlamda, her bir davada Sözleşme’nin 2. maddesi 
kapsamında  mevcut  olan  haklara  saygı  açısından  ortaya  çıkan  endişe 
dışında, daha genel olarak, hastane ortamındaki tıbbi ihmallere ilişkin 
davaların acilen incelenmesinin gerektiğini hatırlatır. Sağlık hizmeti sı-
rasındaki olayların ve muhtemel hataların bilinmesi, ilgili kurum ve sağ-
lık personellerinin aksaklıkları gidermeleri ve benzer hataları önlemeleri 
bakımından önem  arz  etmektedir. Bu  nedenle  bu  tür  davaların  acil  
bir şekilde incelenmesi, tüm sağlık hizmetleri kullananların güvenliği ba-
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kımından önemlidir (bk. Šilih / Slovenya [BD], no. 71463/01, § 196, 9
Nisan 2009).

 77.  Mahkeme yukarıdaki görüşler ışığında, Sözleşme’nin 2. madde-
sinin ihlal edildiği sonucuna varmıştır.
78. Mahkeme son olarak, söz konusu idari işlemlerin uzunluğunun “ma-
kul” olup olmadığının, aşağıda Sözleşme’nin 6 § 1 maddesi açısından 
incelenmesinin uygun olacağı kanısındadır.

 II. SÖZLEŞME’NİN 6 § 1 VE 13. MADDELERİNİN İHLAL 
EDİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA

 79. Başvuranlar idare mahkemeleri önünde gerçekleştirilen işlem-
lerin uzunluğunun,  Sözleşme’nin  6  §  1  maddesinde  belirtilen  “ma-
kul  süre” koşuluna aykırı olduğu hususunda şikâyette bulunmuşlardır.    
Başvuranlar ayrıca Sözleşme’nin 13. maddesi uyarınca, iç hukukta yargı-
lamaların hızlandırılmasına yönelik olarak etkin hukuk yolları bulunma-
dığını iddia etmişlerdir.

 Sözleşme’nin 6 § 1 maddesi aşağıdaki şekildedir:

 “Herkes   davasının,   medeni   hak   ve   yükümlülükleriyle   ilgili   …   
bir   mahkeme tarafından… makul bir süre içinde görülmesini isteme 
hakkına sahiptir.”

 13. madde şunu öngörmektedir:

 “Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen her-
kes, söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tara-
fından gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola 
başvurma hakkına sahiptir.”

 80.  Hükümet bu görüşe karşı çıkmıştır.
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 81. Dikkate alınması gereken süreç 13 Ekim 1998 tarihinde başla-
mış, 30 Nisan 2008 tarihinde sona ermiştir. Bu süreç iki yargı aşaması 
önünde yaklaşık olarak dokuz yıl, dört ay ve on yedi gün devam etmiştir.

 A.  Kabul edilebilirlik hakkında

 82.  Mahkeme bu  şikâyetin  Sözleşme’nin 35  §  3  maddesi anlamın-
da açıkça dayanaktan yoksun olmadığını kaydetmektedir. Ayrıca kabul 
edilemezliğe ilişkin olarak herhangi bir gerekçe tespit edememiştir. Bu 
nedenle kabul edilebilir olduğu beyan edilmelidir.

 B. Esas hakkında

 83.   Başvuranlar idare mahkemeleri önünde devam eden işlemlerin 
aşırı uzun sürdüğünü iddia etmişlerdir. Ayrıca makamları söz konusu 
tazminatın birinci başvuranın tedavi ve ilaç masrafları için kullanacak-
ları konusunda bilgilendirmelerine rağmen,  İzmir  İdare  Mahkemesi 
kararının makul  bir süre içerisinde icra edilmediğini kaydetmişlerdir.

 84.  Hükümet   iddia   konusu   gecikmenin   yargısal   hususlara   
ilişkin zorluklar, ihtilafın niteliği ve başvuranların avukatlık ücretlerine 
ilişkin İlk Derece Mahkemesi kararına itirazda bulunmalarından dolayı 
yaşandığını bildirmiştir.

 85. Mahkeme yargılamaların uzunluğunun makul olup olmadığının, 
davanın koşulları ışığında ve aşağıdaki kriterler dikkate alınarak değer-
lendirilmesi gerektiğini yineler: davanın karmaşıklığı, başvuranın ve ilgi-
li makamların tutumu ve ihtilafta başvuran açısından önemli olan husus 
(bk. diğer kararlar arasında, Frydlender / Fransa [BD], no. 30979/96, § 
43, AİHM 2000-VII; X / Fransa, 31 Mart 1992, § 32, Seri A no. 234-C; 
Vallée / Fransa,  26 Nisan  1994,  §  34,  Seri A  no.  289-A;  Karakaya  
/  Fransa, 26 Ağustos 1994, § 30, Seri A no. 289-B; Pailot / Fransa, 22 
April 1998, § 61,  Derlemeler  1998-II;  Richard  /  Fransa,  22  Nisan  
1998,  §  57, Derlemeler 1998-II; Leterme / Fransa, 29 Nisan 1998, § 64, 
Derlemeler 1998-III; ve Henra / Fransa, 29 Nisan 1998, § 61, Derlemeler 
1998-II).
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 86.  Mahkeme birinci başvurana virüs bulaşması konusunda yetki-
lilerin ihmal ve sorumluluklarının bulunduğunun sırasıyla 13 Temmuz 
1998 ve 9 Şubat 1999 tarihli Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi ve Yar-
gıtay kararlarıyla tespit edilmesinden dolayı davanın kesinlikle karmaşık 
olmadığı kanısındadır.

 87. Mahkeme başvuranların tutumuna ilişkin olarak, dava dosya-
sında, başvuranların yargılamaların uzamasına açıkça neden olduklarını 
gösteren herhangi bir işaret olmadığını gözlemlemektedir. Başvuranla-
rın avukatlık ücretlerine ilişkin olarak İlk Derece Mahkemesi kararına 
karşı itirazda bulunma hakkını kullanmaları, yargılamalarda büyük bir 
gecikmeye neden olan bir faktör olarak değerlendirilemez.

 88.  Mahkeme ilgili makamların tutumuna ilişkin olarak, bazı süreç-
lerin anormal bir şekilde uzun olduğunu kaydetmektedir. Bu bağlamda, 
idare mahkemelerinin bu hususu çözmesinin yaklaşık olarak iki buçuk 
yıl sürdüğünü gözlemlemektedir (bk. yukarıdaki 25 ve 26. paragraflar). 
İzmir İdare Mahkemesi, davanın incelenmek üzerine kendisine iade 
edilmesinin ardından iki yıldan daha fazla bir süre sonra ilk kararını ver-
miştir (bk. yukarıdaki 26 ve 27. paragraflar). Son olarak, Yüksek İda-
re Mahkemesi’nin, başvuranlar tarafından 14 Temmuz 2003 tarihli İlk 
Derece Mahkemesi kararına karşı gerçekleştirilen itirazı incelemesi iki 
buçuk yıl sürmüştür (bk. yukarıdaki 27-29. paragraflar).

 89. Mahkeme yukarıdaki bulgulara karşın, mevcut davadaki temel 
hususun başvuranların davasını gören idare mahkemelerine isnat edi-
len ve makul  olmayan  gecikmeler  yaşanıp  yaşanmadığı  ile  değil;  bu 
mahkemelerin, birinci başvuranın durumu ve genel durumun vahameti 
ışığında “istisnai bir özenle” hareket edip etmedikleriyle ilgili olduğunu 
gözlemlemektedir.  Ayrıca şikâyet konusu yargılamalarda söz konusu 
olan şey, birinci başvuranın muzdarip olduğu hastalık ışığında başvu-
ranlar bakımından büyük önem arz etmektedir (bk. yukarıda anılan X 
/ Fransa, Vallée, Karakaya, Pailot, Richard, Leterme ve Henra kararları, 
sırasıyla § 47, § 47, § 43, § 68, § 64, § 68, ve § 68).
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 90.  Yukarıdakiler ışığında Mahkeme, mevcut davada idare mahke-
meleri önündeki işlemlerin uzunluğunun aşırı olduğu ve “makul süre” 
koşulunu karşılamadığı kanısındadır.

 91.   Başvuranlar yargılamaların hızlandırılması için etkin bir hu-
kuk yolu bulunmadığı hususunda şikâyetçi olmuşlardır. Hükümet bu 
şikâyete karşı çıkmıştır.

 92.  Mahkeme, Türk hukuk sistemi kapsamında, yargılamaların 
uzunluğu hususunda itirazda bulunulabilecek etkin bir hukuk yolu bu-
lunmadığı yönündeki  önceki  tespitini hatırlatır (bk.  Tendik  ve  Diğer-
leri  /  Türkiye, no. 23188/02, §§ 34-39, 22 Aralık 2005). Mevcut davada 
farklı bir sonuca varılmasını gerektirecek herhangi bir gerekçe bulunma-
maktadır.

 93.  Bu nedenle Sözleşme’nin 6 § 1 ve 13. maddeleri ihlal edilmiştir. 
 
 III. SÖZLEŞME’NİN İHLAL EDİLDİĞİ İDDİA EDİLEN DİĞER
MADDELERİ

 94.   Başvuranlar son olarak, Sözleşme’nin 6 § 1. maddesine dayana-
rak, işlemlerinin bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından adil bir şe-
kilde yürütülmediği hususunda şikâyette bulunmuşlardır. Sözleşme’nin 
13. maddesi uyarınca ise, 2. madde kapsamındaki şikâyetleri hususunda 
etkin bir hukuk yolu bulunmadığını ileri sürmüşlerdir.

 95.  Mahkeme kendisine iletilen  belgeleri inceleyerek, bu  hükümle-
rin ihlal edilmediği kanısına varmıştır.

 96.  Başvurunun bu kısmı açıkça dayanaktan yoksun olup, 
Sözleşme’nin 35 §§ 3 ve 4. maddeleri uyarınca kabul edilemez olduğu-
nun beyan edilmesi gereklidir.
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 IV. SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI

 97.   Sözleşme’nin 41. maddesi şunu öngörmektedir:

 “Eğer Mahkeme bu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine 
karar verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin 
sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği 
takdirde, zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder.”

 A.  Tazminat

 1.  Maddi tazminat

 98. Başvuranlar  maddi  zarara  ilişkin  olarak  1.913.248  TL  talep 
etmişlerdir. Başvuranlar bu miktarın aşağıdakilerden oluştuğunu açıkla-
mışlardır:

 –  Eylül 2008’e kadar başvuranların ödediği 328.140 avroluk ilaç 
masrafı

 –  Birinci başvuranın tedavisi için ortaya çıkan ve kırk yıl boyunca 
ortaya çıkacak olan masraflar için 480.000 TL. Bu miktar tedavi için her 
ay Ankara’ya seyahat etmek zorunda olan başvuranların seyahat ve kala-
cak yer masraflarını da kapsamaktadır.

 –  Birinci   başvuranın   gelecekteki  kazancını  kaybetmesinden  do-
layı 213.560 TL.

 – İkinci   başvuranın   çalışmak   zorunda   olmasından   ve   ev   işi 
yapamamasından dolayı yardımcı istihdamına ilişkin masraflar için 
259.874 TL.

 –  İkinci başvuranın (anne) gelir kaybı için 142.999 TL.

 – Şu   anda   çalışamayan  üçüncü   başvuranın  (baba)   gelecekteki 
kazançlarını kaybetmesinden dolayı 262.361 TL.
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 99. Başvuranlar birinci başvuranın kullandığı ilaçlar ve bu ilaçların fi-
yatları hakkında detaylı bir rapor sunmuşlardır. Başvuranlar ayrıca diğer 
taleplerini destekleyen bir bilirkişi raporunu da Mahkeme’ye sunmuş-
lardır.

 100.   Hükümet, başvuranların maddi zararlarıyla ilgili taleplerini 
kanıtlayamadıklarını ifade etmiştir. Bu bağlamda, yerel mahkemelerin 
başvuranların zararlarına ilişkin olarak yeterli tazminata hükmettiklerini 
vurgulamıştır. Bu nedenle Mahkemenin bu başlık altında herhangi bir 
miktara hükmetmemesini talep etmiştir.

 101.  Mahkeme  başvuranların  iddia  ettiği  zarar  ve  Sözleşme  ih-
lali arasında açık bir nedensel ilişki olması gerektiğini yineler. Mahkeme 
yukarıda vardığı sonucu dikkate alarak, Sözleşme’nin 2. maddesi kapsa-
mında tespit edilen ihlal ve başvuranların gördüğü zarar arasında doğ-
rudan bir illiyet bağı olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme elindeki belge-
leri ve yetkililerin birinci başvuranın tedavi ve ilaç masraflarını ödemeyi  
reddettiklerini  dikkate  alarak,  miktara  yansıtılabilecek  vergiler hariç 
olmak üzere, geçmişte gerçekleşen maddi zarara ilişkin olarak başvuran-
lara 300.000 avro ödemenin uygun olduğu kanısındadır.

 102. Mahkeme, yukarıda bahsedilen tazminata ek olarak, Hüküme-
tin birinci başvuranın hayatı boyunca bütün sağlık masraflarını ücretsiz 
olarak karşılaması gerektiği kanaatindedir.

 2.  Manevi tazminat

 103.   Başvuranlar manevi tazminata ilişkin olarak 2.000.000 avro 
talep etmişlerdir. Bu miktarın aşağıdakilerden oluştuğunu kaydetmişler-
dir: Birinci başvuran için 1.000.000 avro, ikinci ve üçüncü başvuranların 
her biri için ise 500.000 avro.

 104.  Hükümet talep edilen miktarın aşırı olduğunu ve haklı gerek-
çelere dayanmadığını ileri sürmüştür. Ayrıca manevi zarara ilişkin olarak 
hükmedilecek miktarın, zenginleşme kaynağı olmaması gerektiğini öne 
sürmüştür.
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 105. Mahkeme yetkililerin birinci başvuranın yaşam hakkını koru-
ma konusundaki  pozitif  yükümlülüklerini  yerine  getirmemelerinden  
dolayı, idare mahkemesi önünde gerçekleşen yargılamaların aşırı uzun 
olmasından dolayı ve yargılamaların hızlandırılmasını sağlayan etkin bir 
hukuk yolu bulunmamasından dolayı Sözleşme’nin 2, 6 ve 13. maddele-
rinin ihlal edildiğini tespit etmiştir. Mahkeme başvuranların yaşadıkları 
duygusal baskı ve ızdırabı göz önüne alarak, başvuranların yalnızca ihlal 
tespit edilmesiyle giderilemeyecek ölçüde manevi zarar gördüklerini ka-
bul etmektedir.

 106. Hükümet’in   bu   başlık   altında   verilecek   olan   tazminatın 
zenginleşme kaynağı olmaması gerektiği yönündeki iddiası hususunda 
Mahkeme, Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nin, başvuranların yaşa-
dıkları acı ve kederin, büyük miktarda tazminat ödense dahi giderileme-
yeceği yönündeki görüşünü hatırlatır (bk. yukarıdaki 21. paragraf).

 107.  Mahkeme yukarıdakiler ışığında ve hakkaniyet temelinde, 
miktara yansıtılabilecek vergiler hariç olmak üzere başvuranlara müşte-
reken toplam 78.000 avro ödenmesine karar vermiştir.

 B. Masraf ve giderler

 108.  Başvuranlar  gerçekleşen  masraf  ve  giderlere  ilişkin  olarak  
bir miktar belirtmemişlerdir. Ancak, temsilcilerinin yerel mahkemeler 
önünde gerçekleştirdiği çalışmanın çizelgesini, davalarının Mahkeme’ye 
sunulması amacıyla ibraz etmişlerdir.

 109. Hükümet Mahkeme’yi başvuranların masraf ve giderlere ilişkin 
taleplerini reddetmeye davet etmiştir.

 110. Mahkeme,  masraf  ve  giderlerin  fiili  olarak  ve  gerekli  şe-
kilde gerçekleşmiş olduğunun ve miktar bakımından makul olduğunun 
tespit edilmediği hallerde 41. madde kapsamında masraf ve giderlerin 
karşılanmayacağına karar vermiştir.  Ayrıca hukuki giderler, tespit edi-
len ihlalle ilgili olduğu kadarıyla geri ödenebilir (bk. örneğin, Beyeler / 
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İtalya (adil tazmin) [BD], no. 33202/96, § 27, 28 Mayıs 2002, ve Sahin 
/ Almanya [BD], no. 30943/96, § 105, AİHM 2003-VIII).

 111. Mevcut davada, başvuranlar belirli bir miktar talep etmeme-
lerine rağmen, başvurularının hazırlanması ve sunulması için harcanan 
zamanı gösteren  bir  zaman  çizelgesi  sunmuşlardır  ve  Mahkeme’nin  
bu  başlık altında bir miktara hükmetmesini talep etmişlerdir. Mahke-
me başvuranların karmaşık olaylar ve hukuki hususlar içeren davalarının 
sunulması için bazı masraf ve giderleri üstlenmiş olmaları gerektiği ka-
nısıyla; bu başlık altında başvuranlara müştereken 3.000 avro ödenme-
sinin uygun olduğunu tespit etmiştir.

 C.  Gecikme faizi

 112.  Mahkeme, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası'nın 
kısa vadeli kredilere uyguladığı marjinal faiz oranına yüzde üç puan ek-
lemek suretiyle elde edilecek oranın uygun olduğu kanaatindedir.

 İŞBU GEREKÇELERLE MAHKEME,

 1.   Oy birliğiyle, yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasına, idare mah-
kemesi önünde gerçekleşen işlemlerin aşırı uzun olduğuna ve iç hukuk-
ta işlemlerin hızlandırılmasına yönelik etkin bir hukuk yolu bulunmadı-
ğına ilişkin şikâyetlerin kabul edilebilir olduğuna, başvurunun geri kalan 
kısmının ise kabul edilemez olduğuna;
 
 2.   Oy birliğiyle Sözleşme’nin 2. maddesinin ihlal edildiğine;

 3.   Oy birliğiyle, Sözleşme’nin 6 § 1 maddesinin ihlal edildiğine;

 4.   Oy birliğiyle Sözleşme’nin 13. maddesinin ihlal edildiğine;

 5.  Bire karşı altı oyla,

 (a)  Davalı Devlet tarafından başvurana, Sözleşme’nin 44 § 2 mad-
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desi uyarınca kararın kesinleştiği tarihten itibaren üç ay içerisinde, öde-
me tarihindeki döviz kuru üzerinden davalı devletin para birimine çev-
rilmek üzere aşağıdaki miktarların ödenmesine:

 (i)  Maddi tazminata ilişkin olarak miktara yansıtılabilecek vergiler 
hariç olmak üzere 300.000 (üç yüz bin) avro;

 (ii) Manevi tazminata ilişkin olarak miktara yansıtılabilecek vergi-
ler hariç olmak üzere 78.000 (yetmiş sekiz bin) avro;

 (iii) Masraf ve giderlere ilişkin olarak başvuranlara yansıtılabilecek 
vergiler hariç olmak üzere 3.000 (üç bin) avro;

 (b) Davalı Hükümetin birinci başvuranın sağlık masraflarını hayatı 
boyunca ücretsiz olarak karşılaması gerektiğine;

 (c)  Yukarıda bahsi geçen üç aylık sürenin bittiği tarihten itibaren 
ödeme gününe kadar, Avrupa Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere 
uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek 
oranda, yukarıda belirtilen miktarlara basit faiz uygulanmasına;

 6.  Oy birliğiyle, başvuranların diğer adil tazmin taleplerinin redde-
dilmesine Karar vermiştir. 

 İşbu karar İngilizce dilinde tanzim edilmiş ve Mahkeme İçtüzüğü-
nün 77 §§ 2 ve 3. maddeleri uyarınca 23 Mart 2010 tarihinde yazılı ola-
rak tebliğ edilmiştir

  Sally Dollé     Françoise Tulkens
              Yazı İşleri Müdürü            Başkan

 Sözleşme’nin 45 § 2 maddesi ve Mahkeme İç Tüzüğünün 74 § 2 
maddesi uyarınca, Yargıç Sajó’nun ayrık görüşü bu karara eklenmiştir.

F.T.
S.D.



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •372

 YARGIÇ SAJÓ’NUN KISMİ MUTABIK KISMİ MUHALİF GÖ-
RÜŞÜ

 Küçük Yiğit’in kaderi çok üzücüdür: yeni doğmuş bir bebekken, yet-
kililerin büyük ihmalkârlığı nedeniyle kendisine HIV virüsü bulaşmıştır. 
Bu durumun sonuçları ise adeta bir Yunan trajedisi şeklinde ortaya çık-
maktadır. Onun kaderi insanlığımızı sorgulamamızı sağlamaktadır. Bu 
mahkeme, özel insani sorumlulukları bulunan bir insan hakları mahke-
mesidir. İnsani olmalı, haklara hizmet etmeli ve bir mahkeme olarak gö-
rev yapmalıdır. Mevcut davada, bu üç özellik içerisinde farklı bir denge 
kurulmasını tercih ederim. Diğer deyişle bana göre insani hassasiyet ve 
hakların korunmasını yansıtabilecek daha yargısal bir “şekilciliği” tercih 
ederim (yerleşik içtihatlar ve Sözleşme uyarınca).

 Başvuranlar 19 Aralık 1997 tarihinde Kızılay ve Sağlık Bakanlığı 
hakkında tazminat işlemleri başlatmışlardır. Birinci başvuran Yiğit’e, vi-
rüs bulaşmasından dolayı manevi tazminat talep etmişlerdir. Kızılay 24 
Şubat 1999 tarihinde yerel mahkeme tarafından hükmedilen manevi za-
rarı karşılamak amacıyla başvuranlara 54.930.703.000 TL ve bu miktara 
uygulanan yasal faizi ödemiştir. 

 Başvuranlar   13   Ekim   1998   tarihinde   manevi   tazminat   ta-
lebinde bulunarak Sağlık Bakanlığı hakkında işlem başlatmıştır. Sağlık 
Bakanlığı 30 Nisan 2008 tarihinde kusurlu bulunarak, başvuranlara 
159.369,49 Yeni Türk Lirası ödemiştir.

 Mahkeme içtihatlarına göre, mevcut olaylar (yaşama yönelik devam 
eden tehdit) Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamına girmektedir. İkinci iş-
lemler hususunda, idare mahkemelerinin yaşamın korunması bağlamın-
da gerekli olan   hızlılık   ve   makul   hızlılık   koşullarına   uygun   hareket   
ettikleri söylenemez.   Karar   bu   hususta   özel   bir   karar   değildir;   
ancak   usul bakımından bir ihlal bulunduğu açıktır (bk. G.N. ve Diğerleri 
/ İtalya, no. 43134/05, § 102, 1 Aralık 2009).
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 G.N. / İtalya kararının aksine, mevcut karar öngörülen tazminatın 
değerlendirilmesiyle ilgilidir. Kararda, başvuranların aldıkları manevi 
tazminatın birinci başvuranın yalnızca bir yıllık tedavi ve ilaç masrafını 
karşıladığı tespit edilmiştir (bk. 71. paragraf): “Bu nedenle aile, borç ve 
yoksulluk içerisinde bırakılmış ve aylık yaklaşık 6.800 avroyu bulan yük-
sek tedavi  ve  ilaç  masraflarını karşılayamamışlardır ve  Hükümet  bu  
hususa itiraz etmemiştir.” Bu nedenle başvuranlara verilen tazminatın 
Sözleşme’nin 2. maddesi kapsamındaki pozitif yükümlülük

2  anlamında 
yeterli olmaktan uzak  olduğu  sonucuna  varmıştır  (bk.  72.  paragraf).  
Karara  göre,  2. maddenin “genel” olarak ihlal edildiği sonucu göz önü-
ne alınarak tazminat eksikliğinin Sözleşme’nin 2. maddesinin esas bakı-
mından ihlal edildiği anlamına geldiği görülecektir (bk. 77. paragraf). 
Bu noktada saygılarımla fikir ayrılığı yaşadığımı ifade etmek istiyorum.
Başvuranların  iddia  ettiği  gibi,  Devletin  varlıklarının  neden  olduğu 
yaşamı tehdit eden sağlık durumuna ilişkin gereken tedaviyi sunmaması 
durumunda  esas  bakımından  bir  ihlalin  söz  konusu  olacağını  kabul 
ediyorum. Ancak bu davada söz konusu husus maddi zarara ilişkin taz-
minatın yeterliliği olmayacaktır; üstelik, iddiaların en azından ispatlan-
ması gereklidir.

 Kararda, maddi zarara ilişkin tazminatın ödenmemesinden dolayı 
2. maddenin esastan ihlal edildiğinin tespit edilmesine rağmen, esas 
şikâyetin ardından adil tazmin şeklinde gerçekleştirilen ve yeni gelişme-
lere atıfta bulunan  talep  yeni  bir  taleptir.  Mahkeme  tarafından  Hü-
kümete  tebliğ edildiği şekliyle esas başvuru, farklı yerel yargılamalarda 
sunulan hukuk yollarıyla ilgilidir. Haziran 2007’den sonra belirtilmeyen 
tarihten itibaren gerçekleşmiş  olabilecek  tedavi  eksikliğinden  dolayı  
ortaya  çıkan  iddia konusu maddi zararla ilgili değildir.

 Avukatla temsil edilen başvuran Hükümet görüşlerine yanıt olarak, 
3 Ekim 2008 tarihli adil tazmin talebinde, manevi zarara ilişkin tazmi-

2 Karar verilen davanın yalnızca pozitif yükümlülüklerle ilgili olduğundan emin değilim. Devletin yaşam 
kaybına veya yaşamı tehdit eden kalıcı bir duruma neden olması halinde, bu husus pozitif yükümlülükler-
den birisi değildir: Esasında, hayat “kasıtlı olarak” kaybedilmese dahi, Devlet ölüme katkıda bulunmaktadır. 
2007 yılından sonra ücretsiz tedavi sunulmamasından dolayı ihlalin mahiyeti değişmektedir. 
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natın maddi zararları karşılamak için çok az olduğunu ve Hükümet ve 
Kızılay’ın HIV virüsü bulaşan çocuğa ücretsiz tedavi sunmadıklarını, 
zira tazminata hükmeden  kararın  açıklanmasının ardından Yeşil  Kar-
tın

3   iptal  edildiğini ifade etmiştir. Başvuranlar kartın iptal edildiğine 
dair delil sunmamışlardır ve tarafımıza da kartın iptal edilmesinin ne-
denleri hakkında bilgi verilmemiştir. Başvuranlar bunun yerine, tazmi-
nata hükmeden kararın (manevi tazminat talebini gerektiği şekilde ele 
alan) yalnızca bir yıllık tedaviyi karşıladığını iddia etmişlerdir. Başvuran-
lar gereken ilaçların aylık

 5.469  avro artı 3.000 TL tuttuğunu iddia etmişlerdir (ancak taleple-
rinin nihai   özetinde   ömür   boyu   tedavi

4     için   yalnızca   328.140   TL   
talep etmişlerdir). İddialarını doğrulamak amacıyla, ilaçların internette 
mevcut ve şişirilmiş olan fiyatlarını sunmuşlardır5. Hükümet bu taleple-
rin haklı gerekçelere dayanmadığı ve esasında, masraflarla bağlantılı fiili 
tedavi için herhangi bir fatura sunulmadığı yönünde bir cevap vermiştir. 
Herhangi bir makbuz da sunulmamıştır. Ancak kararda, ilaç ve tedavi 
hususunda fiili bir maddi zarar bulunduğu kanısına varılmıştır. Bana 
göre, maddi zarara ilişkin tazminat yalnızca zararın (kaybın) fiili olarak 
gerçekleşmesi halinde ödenir. Eğer tedavi gerçekleşmediyse, bu hususta 
da herhangi bir zarar olmamıştır. Başvuranın ayrıca manevi zarar gördü-

3  Sağlık Bakanlığı düşük gelirli kişilere özel bir kart sunmaktadır. Bu kart Devlet ve bazı üniversite hastanele-
rindeki sağlık hizmetlerine ücretsiz erişim sağlamaktadır ve yatarak tedavi gören hastaların ilaç masraflarını 
karşılamaktadır. 

4 Mahkeme’nin hükmettiği 300.000 avroluk maddi tazminatla neyin karşılandığını belirlemek oldukça zor-
dur; ancak sağlık tedavisine ilişkin talep hususunda bu miktar talep edilenden daha aşırı görünmektedir.
300.000 avro açıkça tedavi ve ilaç masrafının ödenmesinin reddedilmesine açıkça atıfta bulunmaktadır (bk. 
101. paragraf). Bu miktar ömür boyu tedavi için talep edilen miktardan daha fazladır. Hükümetin karar uya-
rınca ömür boyu tedavi sunmak durumunda olduğu dikkate alındığında; miktar yalnızca Haziran 2007’den 
sonra belirtilmeyen bir tarihten başlayarak talebin gerçekleştirildiği tarihe kadar olan sürece atıfta bulunma-
lıdır (03.10.2008). Dikkate alınan süreç kararın verildiği tarihe kadar devam etmiş olsa dahi (yaklaşık 30 ay-
lık bir süreç), aylık miktar 10.000 avroyu aşmaktadır. Bu miktar ise ispatlanmayan ve başvuranlar tarafından 
büyük oranda şişirilmiş miktardan oldukça fazladır. Ayrıca, başvuranlar harcadıkları bir kuruşu bile ispat 
etmeden bu miktarlara hükmedilmiştir. Başvuranlara gerçekleşmemiş olan eylemler ve masraflar üzerinden 
tazminat verilmiştir. 

5 Örneğin, Tripanavir davasında, aylık olarak yazılan dozun günde bir kez olmasına karşın; başvuranlar 120 
tabletin (250 mg) internet fiyatlarını sunmuşlardır. Anılan fiyatlar şu şekilde şişirilmiştir. Örneğin Fuzeon 
adlı ilaç 2400 dolara (http://aids.about.com/od/hivmedicationfactsheets/a/druBDost.htm) mevcutken, 
başvuranlar aylık dozun 3609 avro tuttuğunu iddia etmişlerdir.
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ğü söz konusu olabilir (tedavi görmemesinden dolayı muzdarip olabile-
ceği veya hayattan beklentisinin azalmış  olabileceği  nedeniyle);  ancak  
bu  farklı  bir  konudur.  Daha  da önemlisi  bu  talepler  (gelecekteki  
kazançların  kaybedilmesi  gibi,  dile getirilen bütün talepler gibi) iç hu-
kuk kapsamında karşılanmalıdır. Başvuranlar bu tür bir hukuk yolunun 
iç hukukta mevcut olduğunu kabul etmişlerdir. HIV virüsü bulaşması 
ve bunun sonuçlarına ilişkin esas maddi talepler  ve  2007  yılının  orta-
larında  başlayan  tedavinin gerçekleşmemesinden dolayı ortaya çıkan 
durum bakımından, tipik olarak bir iç hukuk yollarının tüketilmemesi 
durumudur.

 İddia konusu (hiçbir zaman ispatlanamamıştır) maddi zarar, virüs 
bulaşması sonucunda oluşmuş gibi ve yeni olaylar ortaya çıkmamış gibi; 
Mahkeme “elindeki belgeleri ve yetkililerin birinci başvuranın tedavi ve 
ilaç masraflarını ödemeyi reddettiklerini dikkate alarak”, kararda ortaya 
çıkan zarar için 300.000 avro tazminata hükmetmiştir.

 Başvurana yeşil karta sahip olduğu sürece ücretsiz sağlık tedavisinin 
sunulmasına rağmen, Haziran 2007’den sonra kartın iddia edildiği üze-
re geri alınmasının ardından kanımca yeni bir durum ortaya çıkmıştır. 
Adil tazmin talebinde açıkça görülmemesine rağmen, çocuğun bu tarih-
ten sonra tedavi edilmemiş olması muhtemeldir.

 Hükümetin 41. madde bağlamında gerçekleştirilen yargılamalar 
bağlamında maddi zararlar hususunda iç hukuk yollarının tüketilmediği 
yönünde  açıkça  itirazda  bulunması  gerektiğini  varsaymanın  usul ba-
kımından adil olmadığı kanısındayım.6

6 Dava bağlamında, Mahkemenin kendiliğinden Hükümete tebliğ yapması gerekliydi.   İddia konusu tedavi-
nin reddi, Haziran 2007’den kısa süre sonra başlamıştır. Sözleşme’nin 2. maddesinin ihlali sonucunda ortaya 
çıkan yaralanma (Mahkeme ve bana göre tedavi eksikliğinden oluşan), Ekim 2008’de diğer deyişle altı ay 
sonra dile getirilmiştir. Mahkeme önünde işlemler devam ederken ilk kez yeni bir şikayet dile getirilmesi du-
rumunda, altı aylık sürenin işlemesi, bu şikayetin fiili olarak dile getirilmesine kadar yarıda kesilmez (bk. Sarl 
Aborcas ve Borowik / Fransa (k.k.), no. 59423/00, 10 Mayıs 2005, ve Loyen / Fransa (k.k.), no. 46022/99, 27 
Nisan 2000). Mahkeme kural olarak, Sözleşme’nin 35 §§ 1 ve 4 maddeleri uyarınca bunları reddetmektedir 
(Hazırcı ve Diğerleri / Türkiye, no. 57171/00, § 54, 29 Kasım 2007).
7.  Diğer hususlar, mağdur statüsü ve kan transferinin özel koşulları bağlamında yaşamın yeterli şekilde ko-
runmasıyla ilgili olup; ihlal tespit edilmesi için bir gerekçe değildir.
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 Hükümete tebliğ edilen Komünikasyon evrakına göre, başvuranlar 
yalnızca yerel mahkemeler önünde gerçekleştirdikleri işlemlerde (tebli-
ğin yapıldığı sırada kısmi olarak devam eden) Bakanlığın sorumlu tutul-
madığı ve bu nedenle Devletin 2. madde kapsamındaki pozitif yükümlü-
lüklerinin ihlal edildiği hususunda şikâyette bulunmuşlardır. Hükümete 
tebliğ edilen ilgili Sorular (3 ve 4) işlemlerin hızlılığıyla alakalıdır7. 
Başvuranlar yerel mahkemeler önünde gerçekleşen işlemlerde manevi 
tazminat talebinde bulunmuşlardır  ve  bu  nedenle  kendilerine  manevi  
tazminat  verilmiştir (yeterli hızlılık olmaksızın). Talep edildiği üzere, 
iç hukuk sisteminde bir hukuk yolu öngörülmüştür ve kararda bu hu-
susta herhangi bir şey belirtilmemesinden dolayı yeterli olduğuna karar 
verilmesi gerekmiştir. Mahkeme’ye göre, 2. maddenin esas bakımından 
ihlali, tedavi yapılmamasından dolayı ortaya çıkan maddi zararın tazmin 
edilmemesinden dolayı ortaya çıkmıştır. Bu hususta Mahkeme, 300.000 
avroluk miktarla telafi edilecek şekilde belirli bir miktarda maddi zararın 
ortaya çıktığını tespit etmiştir.

 Başvuranlar Türkiye’de maddi tazminat talebinde bulunabilirlerdi. 
Esas yargılamada başvuranlar bunu gerçekleştirmemişlerdir. Bu duru-
mun yerel mahkemeler önünde gerçekleşen işlemlerde ek gecikme ya-
şanmasına neden olacağını ileri sürmüşlerdir. Bu durum makul olma-
sına karşın, yalnızca bir spekülasyondan ibarettir. Ömür boyu tedavi 
imkânı sunulmasına ilişkin fiili işlemlerde mahkeme emri talep edilmesi, 
ek gecikme yaşanmasına neden olmayacaktır. Bir kişinin bunu kabul et-
mesi durumunda, başvuranların Kızılay’ın  sorumluluğunun  kesin  ola-
rak  tespit  edildiği  1999  yılının  ve Sağlık Bakanlığının sorumluluğunun 
tespit edildiği Haziran 2007’nin ardından,  ayrı  işlem  başlatma  imkanı  
olacaktır.  Yeni  gelişmeye  ilişkin olarak, diğer deyişle çocuğun ücretsiz 
sağlık  tedavisinden yoksun bırakılması  hususunda,  başvuranlar  Yeşil  
Kartın  geri  alınmasına  karşı itirazda bulunabilir veya iki davalı hakkın-
da, tedavi imkanı sunulması veya tedavi masraflarının ödenmesi konun-
da işlem başlatabilirdi. Kızılay’ın bu hususta söz verdiğini ve verilen bu 
sözün yasal açıdan bağlayıcılığı olması durumunda, icra veya infaz tale-
binde bulunabileceklerini iddia etmişlerdir. Devletin yükümlülüğünün 
açıkça tespit edilmesine rağmen, tedavi konusundaki özel hukuk  yolu,  
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hiçbir zaman talep edilmemiş ve hukuki olarak tanınmamıştır. Başvu-
ranlar mevcut hukuk yollarını kullanmak yerine, tedavi taleplerini doğ-
rudan Mahkeme önünde adil tazmin şeklinde sunmuşlardır.

 Başvuranların adil tazmin taleplerindeki iddiaları hususunda, uygun 
yaklaşım şunlar olurdu a) asgari düzeyde ispat edilmesini talep etme 
(Yeşil Kart neden iptal edildi?; çocuk fiili olarak tedaviden yoksun bı-
rakılmış mıdır? vb.) ve b) olumlu olarak, Mahkeme’nin konu hakkında 
karar vermesine  kadar  Hükümet’in  tedaviye  devam  edilmesini  gerek-
tiren  bir geçici tedbir uygulanması.

 Şaşırtıcı bulduğum şey, başvuranların iç hukuk yollarını kullanmak 
için herhangi bir girişimde bulunmak yerine, taleplerini adil tazmin tale-
bi şeklinde yöneltmeleridir. Tamamen şok içerisinde olan ebeveynlerin 
vakıflardan ve Cumhurbaşkanından destek talep etmelerini anlayabili-
yorum. Ancak   başvuranların   avukatının   iç   hukuk   yollarından   fay-
dalanması gerekmektedir. Yerel mahkemelerin veya diğer makamların 
Mahkeme’nin kararında gerçekleştirdiği gibi aynı şekilde hareket etme-
yeceklerini varsaymak için herhangi bir sebep yoktur.

 İç hukuk yollarının tüketilmesi, yalnızca Sözleşme kapsamında ma-
kul hedeflere hizmet eden bir gereklilik değil, aynı zamanda mevcut da-
vada başvuranların menfaatlerine hizmet eden bir gerekliliktir.

 Mahkeme, bu özellikte insani bir trajediye yönelik olarak hukuki bir 
çözümün mevcut olacağı ölçüde, ikincil rolünü de dikkate alarak (iç hu-
kuk yollarının tüketilmesi) tedavi yapılmamasına ilişkin olarak eşdeğer 
bir hukuki “çözüm” bulabileceği için, kısmi olarak fikir ayrılığı yaşadığı-
mı bildirmek isterim.

Gönderen: Av. Mehmet Emin KELEŞ, 
Av. Mehrigül KELEŞ, Av. Emekcan KELEŞ



İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 • İzmir Barosu Dergisi • Eylül 2017 •378




