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YAZI GÖNDERİM KURALLARI
1. Dergimizin”hakemli” olması, sadece hakem denetiminden geçmiş yazılara yer verileceği
sonucunu getirmemektedir. Dergimizde”hakemli” ve”hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.
2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya dayayımlanmak 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 boyutunda iki adet bilgisayar çıktısı ile
ve dijital gönderilmesi gerekmektedir. Dipnotlarda 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 yazının 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 yazılmalıdır. 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.
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11. Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incelemesinden geçirilecek ve iki
olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme
başvurulacaktır. Üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda iki olumlu görüş ortaya çıktığında yazı
yayımlanacaktır. Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden
denetleyeceklerdir. Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gönderildiğinde
yazarın adı soyadı bildirilmeyecektir. Aynı şekilde yazar da kimlerin hakem denetimi yaptığını
bilmeyecektir. Hakemle yazarın bir konudaki görüşünün farklı olması, yazının hakem denetiminde
olumlu sonuç alınmasına engel değildir. Hakemler yazılara ilişkin üç sonuç bildirebileceklerdir.”
yayımlanması uygundur”,” 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 yapılacaktır.
12. Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incelemesi ile yayımlanacaktır. 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 üyelerce oylanmak suretiyle yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilecektir. Yazardan
Yayın Kurulunca eksik görülen konuların düzeltilmesi istenebilecektir. Yazım yanlışları Yayın Kurulu tarafından düzeltilecek, diğer eksiklikler bakımından yazarlarla 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 yapılmış olduğu, yazarın
dijital ortamdaki biçimiyle yazısının yayımlanmasına”olur” verdiği kabul edilecektir. Yazının baskı
düzeltmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazarına bu düzeltmeler için yazı gönderilmeyecektir.
16. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, yazının basılı ve elektronik
yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacaktır.

8

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

www.izmirbarosu.org.tr

İZMİR

BAROSU
DERGİSİ

İÇİNDEKİLER INDEX
HAKEMLİ MAKALELER
Yüksek Mahkeme Kararlarinda Meşru Savunma
Hakim Ersin ŞARE............................................................................................................................ 13
Sigorta Şirketleri İle Yapılan İbra Sözleşmelerinin Karayolları Trafik Kanunu
m. 111/2 Uyarınca İptali
Dr. Gülşah YILMAZ........................................................................................................................... 59
Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma Kurumuna Kısa Bir Bakış
Prof. Dr. Arzu AŞÇI. ........................................................................................................................ 87
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Uygulamasında Tek Taraflı Deklarasyon
Dr. Öğr. Ü. Y. Metin ÖZDEMİR..............................................................................................111
Küreselleşme Dinamikleri Karşısında Ulusal Kimliğin Korunması ve
Atatürk Milliyetçiliği İlkesi
Dr. Öğr. Ü. Serdar NARİN. ........................................................................................................205
Aşırı Karasuları Genişliği İddialarına Dair
Dr. Öğr. Ü. Anıl ÇAMYAMAÇ. ...............................................................................................255

MAKALELER
Uluslararası Hukukta Paralı Asker Özel Güvenlik Ve Askeri Firmaların Hukuki Durumu
Av. Sinem TOP...................................................................................................................................... 295

YARGI KARARLARI
YARGITAY HUKUK GENEL KURULU KARARLARI. ...............................................................................319
YARGITAY HUKUK DAİRESİ KARARLARI................................................................................................347
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 9

www.izmirbarosu.org.tr

10 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

www.izmirbarosu.org.tr

HAKEMLİ MAKALELER

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 11

www.izmirbarosu.org.tr

12 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

www.izmirbarosu.org.tr

Hakim Ersin ŞARE*
YÜKSEK MAHKEME KARARLARINDA MEŞRU SAVUNMA
SELF DEFENCE IN THE VERDICT OF THE COURT OF CASSATION

ÖZET
Meşru savunma; kanunda öngörülen koşulları taşımak şartıyla, bir kimsenin güncel bir saldırı karşısında kendisini savunmak için zorunlu olarak gerçekleştirdiği fiilin hukuka uygun olduğunun kabul edilmesi ve bu nedenle kişiye ceza verilmemesidir. Meşru
savunmanın şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilen fiil tüm hukuk düzeni yönünden
hukuka uygun hale gelir. Meşru savunma düzenlemesi Türk Ceza Kanunu’nun 25/1.
maddesinde yer almaktadır. Bu madde esas alındığında meşru savunmanın varlığı için
saldırı ile savunmaya ilişkin birtakım koşulların gerçekleşmesi gerekir. Saldırıya ilişkin
koşulları; saldırı niteliğinde bir fiilin bulunması, bu fiilin haksız olması, saldırı niteliğindeki bu fiilin meşru savunmadan faydalanacak kişinin hakkına yönelik olması, saldırının
güncel olması şeklinde sıralayabiliriz. Savunmaya ilişkin koşuları ise, savunma zorunluluğun bulunması, savunma ile saldırı arasında uygun bir oranın bulunması, savunma fiilinin
saldırıyı gerçekleştirene yönelik olması şeklinde sıralayabiliriz.

Hata

Anahtar Kelimeler: Meşru Savunma, Saldırı, Sınırın aşılması, Haksız Tahrik,
ABSTRACT

Self defense means that any person compulsorily commits a crime against any
current attack in order to defense himself/herself, but this action must be made within
the scope of the terms and conditions prescribed in the law, and that the said person
cannot be punished for this purpose. Any action, which is performed in the event of the
existence of the conditions of self defense, becomes appropriate to relevant law in terms
of all the entire law system. The arrangement of self defense is included in Article 25/1
of the Turkish Criminal Code. Once this Article is taken essential, for the existence of
self defense, some conditions relating to the defense against the attack should be realized. We can draw up the conditions relating to the attack in such a way that any action
partaking of attack, and that this action is unjust, and that this action partaking of attack
is for the right of the person to take advantage of self defense, and that the attack should
be current. And we can draw up the conditions relating to defense in such a way that the
defense must be current, and there should be an appropriate ratio between the defense
and the attack, and that the action of defense is made against the person who makes this
attack.
Keywords: Self Defence, Attack, Going Over the Limit, Unjust Provocation,
Mistake
* Adana Hakimi (2. Asliye Ticaret Mahkemesi Üyesi), ersinshare@hotmail.com
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Meşru savunma ya da eski ifade ediliş şekliye meşru müdafaa; bir
kimsenin, kendisine yönelen haksız saldırıyı defetmek amacıyla yaptığı
savunma anlamına gelmektedir.1 Hukuki anlamda meşru savunma ise;
kanundaki şartları taşımak şartıyla bir kimsenin güncel bir saldırı karşısında kendisini savunmak için zorunlu olarak gerçekleştirdiği fiilin hukuka uygun kabul edilmesi ve bu nedenle cezalandırılmamasıdır.
Meşru savunmaya ilişkin düzenleme, Türk Ceza Kanunu’nun 25/1.
maddesinde yer almaktadır.2 Bu maddeye göre, “gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı
ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile
ceza verilmez.” Meşru savunma düzenlemesine, kanunun “Ceza Sorumluluğunu Kaldıran ve Azaltan Nedenler” başlığı altındaki bölümünde yer
verilmiştir. “Ceza sorumluluğunu kaldırma” ifadesi, meşru savunmanın,
kanun koyucu tarafından bir “mazeret sebebi” olarak kabul edildiğini düşündürtse de, öğretide ittifakla, meşru savunmanın bir hukuka uygunluk
nedeni olduğu kabul edilmektedir.3
Meşru savunmaya ilişkin düzenlemelere başka ülkelerin ceza kanunlarında da yer verilmiştir. Meşru savunmaya ilişkin düzenlemenin
yer aldığı Alman Ceza Kanunu’nun (StGB) 32/2 maddesine göre;
“gerek kendisine ve gerek bir başkasına yönelik, halihazırdaki ve hukuka
aykırı olan saldırıyı bertaraf etmek için yapılması gerekli savunma, meşru

1 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat, Aydın Kitabevi, 26. Baskı, Ankara/2010, s. 733.
2 Kanun sistematiğinde Alman Ceza Kanunu’nun izleri görülmektedir. Alman Ceza Kanunu’nda da meşru

savunma hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilmiştir. Ancak Alman Ceza Kanunu’nda yer alan meşru
savunma hükmünde, “meşru savunma halinde işlenen fiil hukuka aykırı değildir” ifadesine yer verilmiştir. Bkz. (StGB) m. 32/1, Feridun Yenisey/Gottfried Plagemann, Alman Ceza Kanunu, Beta Yayınevi,
İstanbul/2009, s. 24. TCK’da ise, “cezalandırılmaz” ifadesi kullanılmıştır. Yine Alman Ceza Kanunu’na
paralel olarak, hukuka uygunluk nedeninde sınırın korku, heyecan veya telaş ile aşılması yalnızca meşru
savunma için kabul edilmiştir. Kanun koyucu, esas olarak eski kanunda hukuka uygunluk nedeni olan
halleri, kusurluluğu kaldıran bir neden olarak düzenlemek istemiş ve buna meşru savunma düzenlemesi
yönünden istisna tanımıştır.

3 Kayıhan İçel, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayınevi, İstanbul/2016, s. 328.
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savunmadır.”4 İtalyan Ceza Kanunu’nun 52. maddesinde yer alan düzenlemeye göre; “haksız bir saldırının doğurduğu halen mevcut bir tehlikeye karşı, kendisinin veya bir başkasının hakkını savunma zorunluluğu
altında fiil işleyen kimseye, savunma ile saldırı arasında uygun bir oranın
bulunması şartıyla ceza verilmez.”5 Fransız Ceza Kanunu’nun 122/5.
maddesine göre; “kendisinin ya da bir başkasının maruz kaldığı haksız
saldırı karşısında, kendisinin ya da bir başkasının savunulması için zorunlu
olan fiili işleyen kimsenin, savunma vasıtası ile saldırının ciddiyeti arasında
orantısızlık bulunmaması koşuluyla cezai sorumluluğu yoktur.”6
Bu çalışmada sırasıyla, meşru savunmanın hukuksal niteliği, meşru
savunmada saldırı ve savunmaya ilişkin koşullar, üçüncü kişi yararına
meşru savunma, meşru savunmada sınırın aşılması konularına değinilecek ve son olarak meşru savunmanın varlığına ilişkin hata hali konusunda açıklama yapılacaktır.
A. Meşru Savunmanın Hukuksal Niteliği
Meşru savunmanın hukuki niteliğini açıklamadan önce hukuka uygunluk ve aykırılık kavramları üzerinde durulmasında fayda vardır. İnsanların her türlü fiili hukuk düzeni bakımından önem taşımaz. Hukuku
ilgilendiren insan fiili, hukukun, o fiil neticesinde ortaya çıkan somut
duruma bir sonuç bağladığı hallerdir. Hukuku ilgilendiren fiilleri, hukuka uygun fiiller ve hukuka aykırı fiiller olmak üzere iki gruba ayırmak
mümkündür. Herhangi bir hukuk dalının emrettiği ve onay verdiği fiil,
hukuka uygundur. Hukuka uygunluk bütün hukuk düzeni yönünden
geçerlidir. Bu nedenle bir fiil hukuka uygun kabul ediliyorsa, bu durum
gerçekleştirilen fiilin tüm hukuka dalları yönünden hukuka uygun olduğunu göstermektedir. Oysa hukuka aykırılıkta, gerçekleştirilen fiil bir
4 Yenisey/Plagemann s. 24, Aynı maddenin birinci fıkrasında meşru savunma niteliğindeki fiilin hukuka
aykırı olarak kabul edilmediği hükmü yer almaktadır. Bkz. (StGB) m. 32/1, “her kim meşru savunmanın
gerekli kıldığı bir fiil yaparsa bu fiili hukuka aykırı değildir.” Bu hükümden, Alman Ceza Hukukunda meşru
savunmanın, bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edildiği sonucu çıkmaktadır.

5 Gian Domenico Pisapia, İtalyan Ceza Hukuku Müesseseleri Genel Kısım, Çev: Atıf Akgüç, Padova/1965, s. 143.
6 Cengiz Apaydın, Meşru Savunma, İstanbul/2016, s. 51.
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hukuk dalına aykırı olduğu halde başka bir hukuk dalı yönünden hukuka
uygun kabul edilebilir.7
Hukuka uygun olmaya bağlanan sonuca paralel olarak hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı halinde gerçekleştirilen fiil, tüm hukuk düzeni ve dalları yönünden hukuka uygun hale gelir.8
Ceza hukukunun temel prensiplerinden olan “suçta ve cezada kanunilik” ilkesi hukuka uygunluk nedenleri için geçerli bir ilke değildir. Zira
hukuka uygunluk nedeninin varlığı, gerçekleştirilen fiili hukuka uygun
hale getirir. Bu nedenle hukuka uygunluk nedenleri ceza kanununda belirtilenlerle sınırlı değildir.9 Ceza hukuku ile ilgili olmayan, başka kanunlarda da hukuka uygunluk nedenlerine yer verilebilir.10 Yazılı veya yazılı
olmayan hukuka uygunluk nedenleri ceza hukuku yönünden aynı etkiyi
gösterir. Zaman içerisinde yeni hukuka uygunluk nedenleri de ortaya
çıkabilir.11

7 Nurullah Kunter, Suçun Maddi Unsurları Nazariyesi, İstanbul/1954, s. 9. Sahipsiz bir sokak hayvanına

zarar vermek suç olarak kabul edilmemektedir. Ancak böyle bir fiil gerçekleştiren kişi idari para cezası ile
cezalandırılmaktadır. Bu nedenle sırf ceza kanununda suç olarak düzenlenmemesi ve cezalandırılmaması
nedeniyle gerçekleştirilen böylesi bir fiil, hukuka uygun olarak kabul edilemeyecektir.

8 Nevzat Toroslu, Ceza Hukuku Genel Kısım, Savaş Yayınevi, Ankara/2012, s. 150.
9 Hans-Heinrich Jescheck, Alman Ceza Hukukuna Giriş, Çev: Feridun Yenisey, Beta Yayınevi, İstanbul/2007 s. 33-34, “hukuka uygunluk nedenleri diğer hukuk dallarında da yer alır. Devletler hukuku (savaşta misilleme yapma), örf ve adet hukuku (öğretmenin tedip ve terbiye hakkı), tabii hukuk (Anayasal düzeni korumak için başkaldırma hakkı), hukuka uygunluk nedenlerinin kaynağı olabilir.” İzin verilen riskin kanunda
yer almayan bir hukuka uygunluk nedeni olduğu ifade edilmiştir. Bkz. Öztürk/Erdem s. 243, “izin verilen
risk, üstün yarar ilkesine dayanan bir hukuka uygunluk nedenidir.” Trafiğe çıkma doğası gereği tehlikelidir
ve sırf bu nedenle kişiye ceza verilmez. Bütün kurallara uymasına ve özen göstermesine rağmen kaza yapıp
başkasına zarar veren kişinin cezalandırılmaması izin verilen risk ile açıklanmaktadır. “İzin verilen riskin”
hukuki nitelendirilmesine ilişkin ayrıntılı değerlendirme için bkz. Yener Ünver, Ceza Hukukunda İzin Verilen Risk, Beta Yayınevi, İstanbul/1998, s. 126-162, Ünver, izin verilen riskin, objektif isnat edilebilirlik    
ölçütleriyle açıklanabileceğini ifade etmektedir. bkz. s. 148.  
10 Türk Medeni Kanunu’nun 981. Maddesinde yer alan “savunma hakkı” başlıklı düzenlemenin
genel nitelikteki meşru müdafaanın özel bir hali olduğu ifade edilmiştir. M. Kemal Oğuzman/
Özer Seliçi/Saibe Oktay Özdemir, Eşya Hukuku, Filiz Kitabevi, İstanbul/2016, s. 81, Türk Medeni Kanunu’nun 981. maddesine göre; zilyet, her türlü gasp ve saldırıyı kuvvet kullanarak defedebilir.
11 Ayhan Önder, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Cilt II-III, Beta Yayınevi, İstanbul/1992, s. 147.
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Meşru savunmanın hukuksal niteliğini belirlemek önemlidir. Zira
meşru savunmanın bir hukuka uygunluk nedeni olduğunun kabulü ile
mazeret sebebi olduğunun kabulü hallerinde farklı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Hukuka uygunluk nedenlerinde suç ortadan kalkar. Mazeret
sebeplerinde ise suç ve suçlu vardır ancak kusur azlığından veya yokluğundan fail hakkında cezaya hükmedilmez.12 Mazeret sebeplerinin
varlığı halinde fiil hukuka aykırı olmaya devam eder ve bu gibi hallerde
faile ceza verilmese bile gerçekleştirilen fiilin meydana getirdiği zararın
tazmini istenebilecektir.13
Meşru savunmada kişi, suç işlemek amacıyla hareket etmediğinden
kusursuzdur. Bununla birlikte meşru savunma halindeki kişinin cezalandırılmayışının esas nedeni, kişideki bu kusursuz iradeden (manevi unsurdan) öte, fiilin varlığı ve objektif unsuru ile ilgilidir.14 Meşru savunma
halinde gerçekleştirilen fiil, objektif olarak hukuka uygun bir fiildir. Bu
nedenle meşru savunma, mazeret sebebinden de öte bir hukuka uygunluk nedenidir.
Meşru savunmanın bir hukuka uygunluk nedeni olduğunun kabulüne bağlı olarak bazı sonuçlar ortaya çıkacaktır. Meşru savunma halinde
yapılan savunma fiili objektif olarak hukuka uygun olduğundan bu fiile
iştirak edenler de cezalandırılmayacaktır.15 Bu nedenle saldırıya uğrayana savunmada bulunması için silah vererek bu fiile iştirak eden kişiye,
meşru savunma hükümleri uyarınca ceza verilmeyecektir.16 Meşru savunma halinde gerçekleştirilen fiil, bir zarara neden olmuşsa bu zararın
tazmini istenemeyecektir. Zira meşru savunma halinde gerçekleştirilen
fiil, tüm hukuka dalları yönünden hukuka uygundur.
12 Feyyaz Gölcüklü, “Suçta Kanuni Unsurun Ortadan Kalkması: Fiilin Hukuka Aykırılığı Kavramı ve Hukuka Uygunluk (Meşruiyet) Sebepleri Konusunda Bazı Mülahazalar”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Dergisi, Cilt XXIII, No: 1, Mart/1968, s. 193.

13 Tahir Taner, Ceza Hukuku Umumi Kısım, Üçüncü Basım, İstanbul/1953, s. 442.
14 Doğan Soyaslan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, 3. Baskı, Ankara/2005, s. 351.
15 Necdet Yalkut, “Türk, İtalyan ve Fransız Ceza Hukuku Açısından Meşru Müdafaa”, Adalet Dergisi, Yıl
69, Sayı 1-2, 1978, s. 109.

16 Bu gibi hallerde, silahı alıp kullanan kişi meşru savunmadan faydalanabilecekse de ruhsatsız silah bulundurma suçundan cezai sorumluğu söz konusu olabilecektir. (Bkz. 6136 sayılı kanun, m. 13)
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Meşru savunmanın varlığı halinde fiil, yapıldığı andan itibaren hukuka uygundur. Savunma fiilinin hukuka uygun olup olmadığı ise ancak
yargılama neticesinde belirlenebilecektir. Bu nedenle savunma fiilini
gerçekleştirdikten sonra suç şüphesinin varlığı nedeniyle hakkında tutuklama tedbirine karar verilen ve yargılama neticesinde meşru savunma nedeniyle beraatine hükmedilen kişi yönünden tutuklu kalması nedeniyle devlet aleyhine tazminata hükmedilebilecektir.17
B. Meşru Savunmanın Koşulları
Meşru Savunmanın varlığı için bazı koşulların gerçekleşmesi gerekir. Bu koşulları saldırıya ilişkin koşullar ve savunmaya ilişkin koşullar
olmak üzere iki gruba ayırabiliriz.
a. Saldırıya İlişkin Koşullar
Saldırıya ilişkin koşulları: saldırı niteliğinde bir fiilin bulunması,
bu fiilin haksız olması, saldırı niteliğindeki bu fiilin meşru savunmadan
faydalanacak kişinin hakkına yönelik olması ve saldırının güncel olması
şeklinde sıralayabiliriz.
aa. Saldırı Niteliğinde Bir Fiilin Bulunması
Saldırı niteliğindeki bir fiilden bahsedebilmek için ceza kanununca
ya da diğer kanunlarca korunan bir menfaati ihlal eden veya ihlal etme
tehlikesini taşıyan ve insandan kaynaklanan iradi bir davranışın olması
gerekir.18 Saldırı niteliğindeki bu davranışın mutlaka insandan kaynaklanması gerekmektir. Bu nedenle doğa olaylarında ya da salt hayvanlardan kaynaklı saldırılarda meşru savunma hükümleri değil; zorunluluk
hali hükümleri uygulanabilir.19 Ancak gerçekleştirilen saldırıda hayvan,
17 Aynı doğrultuda karar için bkz. Yargıtay 12. Ceza Dairesi 23.06.2015 tarih ve 2014/10461 Esas
2015/11589 Karar “davacının hukuka uygunluk halinde bulunduğu halde tutuklanması nedeniyle tazminata
hak kazandığı gözetilerek tazminat istemi hakkında bir karar gerektiğinin gözetilmemesi”
18 İçel s. 329.
19 Bahri Öztürk/Mustafa Ruhan Erdem, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin
Yayınevi, 13. Baskı, Ankara/2013, s. 215.
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sahibi tarafından bir araç olarak kullanılmış ise saldıranın insan olduğu
kabul edileceğinden hayvan sahibine yönelik savunma fiili meşru savunma kapsamında değerlendirilecektir.20 Saldırı niteliğindeki bu fiil, bireysel hak ve menfaatlere yönelik olmalıdır.21 Bu nedenle ki kamu düzeni
ile hukuk düzeninin tümüne karşı yapılan saldırılarda, savunma görevi
bireye ait olmayıp devlet ve onun organlarına aittir22 ve bu türden saldırılara karşı yapılan bireysel savunmalar meşru savunma kapsamında
değerlendirilemeyecektir.23
Saldırı niteliğindeki fiil, icrai davranışla olabileceği gibi ihmali davranış ile de gerçekleşebilir. Hukuka aykırı şekilde göz altına alınan ve
tutulan kimse yönünden durum böyledir.24 Kişiyi serbest bırakmada
hareketsiz kalıp ihmal gösteren görevlilerin bu davranışları saldırı niteliğindedir.25
Saldırı niteliğindeki fiilin ağır ya da hafif nitelikte olmasının bir
önemi yoktur.26 Ancak bu durum, saldırı ile savunma arasındaki oran
belirlenirken dikkate alınabilir. Saldırı niteliğindeki fiilin, cebir, şiddet
20 Faruk Erem/Ahmet Danışman/Mehmet Emin Artuk, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ondördüncü Baskı, Ankara/1997, s. 571.

21 Bernd Heinrich, Ceza Hukuku Genel Kısım I, Editör: Yener Ünver, Çev: Hakan Hakeri, Yener Ünver,
Veli Özer Özbek, Özlem Yenerer Çakmut, Barış Erman, Koray Doğan, Ramazan Barış Atladı, Pınar Bacaksız, İlker Tepe, Adalet Yayınevi, Ankara/2014, s. 221, Yazar kitabında, saldırı niteliğindeki fiilin, hangi
hukuksal değeri ihlale yönelik olduğunun her zaman araştırılması gerektiğini ifade etmiştir. Bkz. Heinrich
s. 221.

22 Jescheck s. 34.
23 Kamu düzenini sarsan şiddet olaylarının önüne geçilmesindeki yegane sorumlu devlet organlarıdır. Bi-

reyler bu konuda ölçülü araçlarla devlet organlarına yardımcı olabilir. Ancak kamu düzenini sarsan şiddet
olaylarına, zorunlu olmamasına rağmen bireysel müdahalede bulunmak, meşru savunma kapsamında
değerlendirilemeyecektir.

24 Mehmet Emin Artuk/Ahmet Gökçen/A. Caner Yenidünya, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 7. Baskı, Ankara/2013, s. 385.

25 Nur Centel, “Türk Ceza Hukukunda Yasal Savunma”, Alman Ceza Hukuku Açısından TCK’nın Kusur
İlkesi, Cilt 2, Seçkin Yayınevi, 2013, s. 100.

26 Sulhi Dönmezer/Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul/1997, s. 113.
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içermesi27 ve maddi bir şekilde ortaya çıkmasının gerektiği, hakaret gibi
sözle yapılan saldırıların meşru savunma sebebi olamayacağı ifade edilmiştir.28
Saldırı niteliğindeki fiil aynı zamanda bir suç teşkil ediyorsa bu suç
yönünden icra hareketine başlanılmış olması gerektiği ifade edilmiştir.29
Yakın tehlike oluşturmuyorsa hazırlık hareketi niteliğindeki bir fiile karşı meşru savunma mümkün değildir.30 Ancak kanun hükmünde “gerçekleşmesi muhakkak bir saldırı” ifadesine yer verilmesi ve icra hareketi ile
hazırlık hareketi arasındaki ayrımını sağlayacak kesin bir ölçütün bulunmaması nedeniyle nihayetinde, her somut olayda, saldırı niteliğindeki
fiilin başlangıcı, mahkeme tarafından belirlenecektir.31 Fiilin başlangıcını tespit etmek, aynı zamanda meşru savunmanın diğer bir koşulu olan
savunmada zorunluluğun bulunmasını belirlemede de önem taşır.
Meşru savunmadan bahsedebilmek için savunmanın imkansız veya
etkisiz kalamayacağı aşamaya kadar beklenmelidir.32 Onun öncesinde
yapılan hareketler, saldırı niteliğinde bir fiil olmadığından meşru savunma kapsamında değerlendirilemeyecektir. Kendisini öldürme amacında
olan kişiyle sokakta karşılaşan ve herhangi bir saldırıya maruz kalmamasına karşın bu kişiyi öldüren fail, meşru savunmadan faydalanamaz. Zira
bu gibi bir durumda meşru savunmayı gerektirecek, başlamış bir saldırı
bulunmamaktadır ve başka makamlara başvurup kendini güvene alma
imkanı varken bunu yapmayıp ileride kendisine saldıracak kişiyi öldürmesi fiilinde savunmada zorunluluk unsuru bulunmamaktadır. Ancak
karşılaştığı bu kişi, öldürmek için ona silah doğrultsaydı ve bunun üzerine kendisi de önce davranıp silahını ateşleyerek, karşısındaki kişiyi et27 Hamide Zafer, Ceza Hukuku Genel Hükümler TCK m. 1-75, Beta Yayınevi, 4. Bası, İstanbul/2015, s. 293.
28 Dönmezer/Erman s. 113, Nur Centel/Hamide Zafer/Özlem Çakmut, Türk Ceza Hukukuna Giriş,
Beta Yayınevi, 7. Bası, İstanbul/2011, s. 303.

29 Artuk/Gökçen/Yenidünya s. 384.
30 Farklı görüş için bkz. Erem/Danışman/Artuk s. 575, “saldırının başlamış sayılması için “teşebbüs” ve
“hazırlık hareketleri” ölçüsü kullanılamaz.”

31 Ersin Şare, “Türk Ceza Hukukunda Suça Teşebbüs”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Yıl 30, Sayı 120, Mayıs-Haziran/2017, s. 136-137.

32 Erem/Danışman/Artuk s. 575.
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kisiz hale getirmiş olsaydı, başlamış bir saldırıdan söz edilebilecekti ve
meşru savunma hükümlerinin uygulanması mümkün olabilecekti.
Halihazırda ortada saldırı niteliğinde bir fiil bulunmamakla birlikte
salt saldırı ihtimalinin33 bulunduğu hallerde önleyici meşru savunma kabul edilemez. Gelecekte gerçekleşecek bu tür saldırılar, önleyici kolluk
faaliyeti ya da başka tedbirlerle engellenmelidir.
Meşru savunmanın varlığı, failin soyut iddiaları dışında başka delillerle ispatlanamamışsa, böylesi bir savunmada bulunan failin meşru
savunmadan faydalanamaması gerekir. Her ne kadar ceza hukuku sistemimizde, gerçekleştiği iddia edilen fiil, her türlü delille ispatlanabiliyor
ve bazen yalnızca failin beyanı hükme esas alınabiliyor ise de, hukuka
uygunluk nedeni olan ve istisnai bir hüküm niteliği taşıyan meşru savunmanın yalnızca failin soyut iddialarına dayanılarak tatbik edilmesi
müessesinin getiriliş amacına aykırı olacaktır.34
Karşılıklı olarak silahların kullanıldığı ve ilk atışın hangi tarafça gerçekleştiğinin saptanamadığı hallerde meşru savunma hükmünün uygulanamayacağı, bu gibi durumlarda haksız tahrik hükmünün uygulanması gerektiği yönünde yüksek mahkeme kararları bulunmaktadır.35

33 Erem/Danışman/Artuk s. 575.
34 Farklı bir görüşe göre ise, meşru savunmanın bulunmadığına ilişkin şüphe yenilememişse, şüpheden
sanık yararlanır ilkesi gereği somut olayda meşru savunmanın şartlarının var olduğu kabul edilmelidir.
Bkz. Metin Feyzioğlu, Ceza Muhakemesinde Vicdani Kanaat, Yetkin Yayınları, Ankara/2002, s. 208,
Feyzioğlu’na göre, öncelikle şüphenin yenilmesi gereklidir ve bunun için her türlü araştırma yapılmalıdır.
Re’sen tahkik ilkesi gereği her türlü araştırma yapıldıktan sonra şüphe yenilmemişse, failin şüpheden
faydalanması gerekir.
35 Bkz. Yargıtay Ceza Genel Kurulu 12.11.1984 tarih ve 375, Yargıtay 1. Ceza Dairesi 14.06.2004 tarih ve

1290/3215, aktaran Hakan Hakeri, Kasten Öldürme Suçları TCK 81-82-83, Seçkin Yayınevi, 2. Baskı,
Ankara/2007, s. 48, ayrıca bkz. Parlar s. 17-18. Hakeri, ilk saldırının kimin tarafından gerçekleştiğinin
tespit edilmediği durumlarda, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereği her iki taraf yönünden de meşru
savunma hükmünün uygulanması gerektiği görüşündedir. bkz. s. 48. Aynı doğrultuda görüş için bkz.
Dönmezer/Erman s. 111.   
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ab. Saldırı Niteliğindeki Fiilin Haksız Olması
Saldırı niteliğindeki fiil haksız olmalıdır. Gerçekleştirilen fiil bir hakka dayanıyorsa fiile maruz kalan kişi haklı davranışa katlamak zorundadır ve meşru savunmadan bahsedilemeyecektir.36 Vadesi gelmiş borcu,
icra ve buna bağlı olarak haciz yolu ile istemek ya da kanundan doğan
hapis hakkını kullanmak haksız bir saldırı olarak kabul edilemez ve bu
fiillere karşı meşru savunma mümkün değildir.37
Saldırı niteliğindeki fiili gerçekleştiren kişi kanundan aldığı yetkiyi
yerine getiriyor ya da hukuka uygunluk sebebi içerisinde hareket ediyorsa, bu hareketi haksız değildir. Fiil hukuka uygun olduğundan bu fiile
karşı meşru savunmadan bahsedilemeyecektir. Ancak hukuka uygunluk
sebebi içerisinde kalan hareketin bu sınırı aşmaması gerekir. Sınırın aşılması halinde yapılan hareketler haksız bir saldırıdır38 ve bu türden hareketlere karşı gerçekleştiren fiiller yönünden meşru savunma hükümleri
uygulanabilecektir.39
Mazeret sebebinin var olduğu bir fiil gerçekleştirildiğinde, bu fiile
karşı meşru savunma mümkündür. Zira bu gibi hallerde kişiye ceza verilmese de fiil hukuka aykırı olmaya devam etmektedir.40
36 Zeki Hafızoğulları/Muharrem Özen, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, USA Yayıncılık, Beşinci Baskı, Ankara/2012, s. 244.                              

37 Güral s. 195, 6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 68. maddesinde düzenlenen hayvanı alıkoyma
hakkı ile 336. Maddesinde düzenlenen kiralayanın hapis hakkına karşı meşru savunmada
bulunmak mümkün değildir.
38 Önder s. 189.
39 Aynı doğrultuda karar için bkz. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 08.06.2011 tarih ve 2009/10254 Esas 2011/8079
Karar, “sanığın üzerini aramak isteyen şikayetçi polis memuruna yumrukla vurmak suretiyle direndiğinin iddia ve kabul edilmesi, sanığın üzerinde kural olarak hakim kararı olmadan arama yapılamaması, diğer tanıklar ile şikayetçinin sanığı aramak için mahkeme kararı gösterdiklerini söylemelerine karşın bahsi geçen kararın
dosyada mevcut olmaması karşısında, şikayetçinin yerine getirmesi gereken hukuka uygun bir görev bulunup
bulunmadığının tespiti açsından sanığa gösterildiği ifade edilen mahkeme kararının varsa dosyaya konulması
ve kanıtlar birlikte tartışılarak sonuca göre TCK’nın 29 ya da 25/1 maddelerinin uygulanma olanağının bulunup bulunulmadığı da değerlendirildikten sonra sanığın hukuki durumunun belirlenmesi”

40 Ceza kanununda “cezayı kaldıran nedenler” başlığı altında düzenlenen kurumların hukuka uygunluk
nedeni mi yoksa kusurluluğu ortadan kaldıran nedenlerden mi olduğu tespit edilmelidir. Türk Ceza
Kanunu’nda düzenlenen zorunluluk halini ele alırsak, kanunda düzenlendiği hali ile zorunluluk hali,
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Saldırı niteliğindeki fiilin hukuka aykırı olması meşru savunmadan
faydalanılması için yeterlidir. Saldırı niteliğindeki fiili yapan kişinin milletvekili olması ya da diplomasi dokunulmazlığının bulunması meşru
savunmadan faydalanmaya engel değildir. Zira bu kişiler bu fiilleri nedeniyle cezalandırılmasalar bile fiilleri hukuka aykırı olmaya devam etmektedir.41
Saldırının varlığından bahsedebilmek için mutlaka kasıtlı hareket
edilmiş olması gerekmez. Taksirli hareketler ile kusursuz gerçekleştirilen fillere karşı da meşru savunmada bulunulabilir.42
Saldırı kusur yeteneği olmayan birinden kaynaklansa da fiil, objektif
olarak haksız bulunduğundan bu kişilerin fiillerine karşı gerçekleştirilen
hareketler yönünden meşru savunma hükümleri uygulama alanı bukusurluluğu ortadan kaldıran neden olarak kabul edilirse, bu kapsamda yapılan fiillere karşı meşru savunmanın mümkün olabileceğini söyleyebiliriz. Zorunluluk halini hukuka uygunluk nedeni olarak kabul
edersek, tehlike anında yapılan ve üçüncü kişiye zarar veren fiiller yönünden üçüncü kişinin meşru savunma hakkının bulunmadığını ve ancak böyle durumlarda hata hükümlerinin uygulanmasının gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Kangal, Türk Ceza Hukukundaki düzenlemenin hem hukuka uygunluk nedeni
hem de mazeret sebebi teşkil ettiği görüşündedir. “Kişinin tehlike nedeniyle korumaya çalıştığı hukuksal yarar, kurtarma fiili ile üçüncü kişiye ait olan ve ihlal edilen hukuksal yarardan önemli ölçüde üstünse zorunluluk
durumunu hukuka uygunluk nedeni olarak kabulü gerekir. Korunmak istenen hukuksal yarar, kurtarma fiili
ile zarar verilen hukuksal yarardan üstün değil ya da her iki yarar da eşitse zorunluluk durumunun mazeret
sebebi teşkil ettiği kabul edilmelidir.” Bkz. Zeynel Kangal, Ceza Hukukunda Zorunluluk Durumu, Seçkin
Yayınevi, Ankara/2010, s. 48. Silahlı saldırıdan kaçan bir kişinin tehlikeden kurtulmak için üçüncü kişinin
evine rızasız girmesi halinde, zorunluluk nedenini mazeret sebebi olarak kabul edildiğinde, bu kişinin
fiiline yönelik ev içerisinde bulunan üçüncü kişinin meşru savunmada bulunabileceğini söyleyebiliriz.
Bkz. Hakan Hakeri, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Adalet Yayınevi, 19. Baskı, Ankara/2016, s. 408. Zorunluluk halini hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edersek, eve zorla girme fiiline yönelik olarak meşru savunmanın mümkün olmayacağını ancak bu durumda ev içerisinde bulunan üçüncü kişinin, meşru
savunmanın koşullarının oluştuğuna ilişkin hata hükümlerinden faydalanabileceğini söyleyebiliriz. Kimi
yazarlarca zorunluluk hali bir hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilse de, TCK’da ki düzenleniş şekliyle ve uygulamadaki haliyle kusurluluğu ortadan kaldıran bir mazeret sebebi olduğunun kabulü gerekir.
Bu nedenle zorunluluk halinde yapılan fiile karşı meşru savunmada bulunmak mümkündür.
41 Timur Demirbaş, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, 8. Baskı, 2012, s. 271, Demirbaş
kitabında bu konuya ilişkin örnek bir olay vermiştir: “Milletvekili meclis kürsüsünde konuşma yaparken,
kendisini bir yazısında eleştiren gazetecinin, hemen kürsünün önünde kendisini izlediğini görüp ona hakaret
etmeye başlaması üzerine, gazeteci kayıt yaptığı teybi milletvekiline fırlatarak onu kafasından yaralaması durumunda, meşru savunmadan faydalanabilecektir.” bkz. Demirbaş s. 271. Verilen bu örnekte, gazetecinin
şeref ve saygınlığına yönelik saldırı niteliğinde bir fiil bulunsa da, meşru savunmanın diğer koşulları olan
savunmada zorunluluk ve saldırı ile savunma arasında belli bir oranın bulunması koşullarının oluşmaması
nedeniyle meşru savunma hükmü uygulanamayacaktır.  
42 Öztürk/Erdem s. 215.
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lur.43 Kusur yeteneği olmayan yetişkinlerin ve çocukların fiillerine karşı
gerçekleştirilen savunma fiilleri, koşulları bulunuyorsa meşru savunma
kapsamındadır.44 Bu itibarla, cezai ehliyeti olmayan bir akıl hastasının
ya da temyiz gücüne sahip olmayan bir küçüğün yapmış olduğu haksız
harekete karşı da meşru savunma mümkündür. Bu kişilerin yapmış oldukları hareketler, o kişilere isnat edilemeyip subjektif yönden haksız
sayılmasa bile objektif yönden hukuk düzeninin bir normu ile çatışıyor
olması nedeniyle haksız kabul edilmelidir ve bu haksız harekete karşı
meşru savunmada bulunulabilir.45 Ancak cezai ehliyeti olmayanların
yapmış oldukları bu hareketlerin “tehlike” olarak kabul edilip bu hareketlere karşı yapılan savunma fiillerinin zorunluluk hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten görüşler de bulunmaktadır.46
Evli olan eşlerden birinin cinsel ilişkiye girmek istemesine rağmen
diğer eşin bunu reddetmesi durumunda, cinsel ilişki teklifinde bulunan
ve bunun için cebri hareketlere girişen eşe karşı meşru savunmanın
mümkün olup olmadığı öğretide tartışmalıydı. Evlenme ile birlikte eşlerin birbirinden cinsel ilişkide bulunmayı isteme hakkının da doğduğu,
eşin böyle bir isteminin hukuka uygun olması nedeniyle kocanın, evlenme ile birlikte cinsel ilişkide bulunmayı kabul eden karısının üzerinde,
halin haklı gösterdiği ölçüde cebir hareketlerinde bulunabileceği ve bu
davranışın cebren cinsel saldırı suçunu oluşturmayacağı, ancak kocanın
zührevi bir hastalığının olması, eşin cinsel ilişkiyi reddetmek hususunda geçerli ve hatta duygusal bir sebebinin bulunması hallerinde koca,
cebir ve şiddet hareketlerine başvurursa, bu durumun hakkın kötüye
kullanılmasını oluşturacağı ve kocanın bu fiiline karşı meşru savunmanın mümkün olabileceği ifade edilmişti.47 5237 sayılı TCK’nın 102/2
43 Centel/Zafer/Çakmut s. 305.   
44 Georges Vidal/Josephe Magnol, Ceza Hukuku, Çev: Şinasi Devrin, Ankara/1946, s. 259.          
45 Muharrem Özen, Türk Ceza Hukukunda Meşru Müdafaa, Ankara/1995, s. 94, Dönmezer/Erman s. 108.
46 İçel s. 334, İçel’e göre, kanunda zorda kalış hukuka uygunluk nedeni bulunmasaydı; meşru
savunmanın koşullarının sınırlarını genişletip kusur yeteneği olmayanlarının saldırılarını da bu
kurumun içine sokma çabasına girilebilirdi.
47 Dönmezer/Erman s. 106, Erem/Danışman/Artuk s. 571.
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maddesinde dolaylı olarak eşe karşı da cinsel saldırı suçunun mümkün
olabileceği belirtildiğinden, kocanın eşinin istememesine rağmen cinsel ilişkide bulunmak için cebri hareketlerde bulunması haksız bir saldırı olarak nitelendirilecek ve bu gibi durumlarda kadının kocasına karşı
meşru savunma hakkının doğduğunun kabulü gerekecektir.48
Katılan sanıklar arasında bir süredir duygusal yakınlık olduğu, mektuplaştıkları, katılan sanıklardan erkek olanın kadından cinsel içerikli
taleplerinin olduğu, kadının ise birlikte kaçmaları halinde bunları yapabileceğini söylediği, olay günü adamın herhangi bir zorlama olmadan
içeriye girdiği, kadın ile adamın evin kilerine geçtikleri, burada adamın
kadının rızasına aykırı olarak cinsel davranışlarda bulunmaya başladığı,
kadının ise rızasına aykırı olarak yapılan bu cinsel saldırıdan kurtulmaya
çalıştığı, bu sırada çuvalların arasına gizlediği tabancaya ulaşarak bitişik
atış mesafesinden adamın boyun ve göğüs bölgesine bir el ateş ettiği
olayda yüksek mahkeme; katılan sanık kadının, katılan sanık adamın eve
gelmesine gösterdiği rızanın, cinsel dokunulmazlığa ihlal eden cinsel
saldırıyı da kapsamadığına, gerçekleşen bu olayda meşru savunmanın
şartlarının bulunduğuna hükmetmiştir.49
Saldırıya uğrayan kimse, kendi hareketleriyle saldırıya sebebiyet
vermiş olsa da koşullarının bulunması halinde yine de meşru savunmadan faydalanabilmelidir. Evli bir kadınla zina halinde yakalanıp da kadının kocası tarafından öldürülmeye çalışılan kimse kendisine yönelen
saldırıyı defetmek için savunma hareketlerinde bulunabilir ve koşullarının varlığı halinde bu hareketi meşru savunma kapsamında değerlendirilebilir.50 Ancak yüksek mahkeme vermiş olduğu bir kararında; olay
günü sanık polis memurunun diğer kişinin karısı ile gayrimeşru ilişkiye
girmek için kişinin evine gündüz vakti resmi polis elbisesi ve silahı ile di48 Centel 102, Demirbaş s. 271, TCK’nın 102/2 maddesinde, cinsel saldırı fiilinin eşe karşı işlenmesi ha-

linde, soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlı olduğu ifade edilerek eşe karşı da
cinsel saldırı suçunun mümkün olabileceği kabul edilmiştir.

49 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 17.02.2015 tarih ve 2014/1-572 Esas 2015/2 Karar.
50 Uğur Alacakaptan, Suçun Unsurları, Ankara/1975, s. 108-109, “ilgili madde de saldırıya sebebiyet vermemiş olmak koşulu getirilmemiştir.”
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ğer kişinin küçük çocuğunun da bulunduğu sırada girdiği, olayın oluşumunu önceden göze alıp kabullendiği, haksız eylemin kendisinden kaynaklandığı, kendisini meşru müdafaa ortamına düşürecek şekilde haksız
bir saldırı karşısında kalmadığı için sanığın cezalandırılması gerektiğine
hükmetmiştir.51
Saldırıya sebebiyet veren kimsenin, her koşulda meşru savunma
hakkının var olduğu söylenemez. Sonradan fiilinin hukuka uygun olduğunu iddia etmek kastıyla hareket ederek, kendi fiili ile tahrik edip
meşru müdafaa halindeyken karşısındaki kişiyi öldüren kimse meşru
savunmadan faydalanamaz. Zira karşıdaki kişinin hareketi bu gibi durumlarda haksız sayılmaz.52 Meşru savunma haline sokulmuş bir kişinin
fiiline karşı meşru savunmada bulunmak mümkün değildir.53
ac. Saldırının Meşru Savunmadan Yararlanacak Kişiye Ait Bir
Hakka Yönelik Olması
Meşru savunmadan bahsedebilmek için saldırının, kişiye ait bir
hakka yönelik olması gerekir. Hak, hukuk düzenince kabul edilen ve
hukukça korunan değer ve menfaat üzerinde, hukuk düzeninin çizdiği
sınırlar içerisinde, kişiye tanınmış her türlü tasarruf yetkisidir. Saldırı
niteliğindeki fiil kişinin maddi haklarına yönelik olabileceği gibi manevi haklarına da yönelik olabilir.54 Kanunda yalnızca “hak” ifadesi kullanıldığı için bu saldırı, kişinin şahsına ya da vücut bütünlüğüne yönelik
olabileceği gibi mal varlığı haklarına yönelik de olabilir. Zira 765 sayılı
TCK’nın yürürlükte olduğu dönemde, kanunda yalnızca “nefis ve ırza”
yönelik saldırılarda meşru savunmanın mümkün olabileceği kabul edildiğinden, mal varlığına yönelik saldırılarda meşru savunma niteliğindeki
fiillerin ve daha da ilerisinde kişinin hayat hakkına son verilmesinin hiç
51 Yargıtay 3. Ceza Dairesi 20.09.2012 tarih ve 2010/13738 Esas 2012/30870 Karar.
52 Dönmezer/Erman s. 110.
53 Alacakaptan s. 109.
54 Hafızoğulları/Özen s. 245.
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bir şekilde meşru savunma kapsamında olamayacağı ifade edilmekteydi.55
Yürürlükteki düzenlemede, saldırının her türlü hakka yönelik olabileceği ifade edilmiş ise de, mal varlığına yönelik saldırıyı bertaraf etmek için saldırganın öldürülmesi hallerinde, meşru savunmaya ilişkin
hükmün uygulanıp uygulanamayacağı yine tartışmaya açık bir konudur.
Mal varlığına yönelik saldırılarda, saldırıya maruz kalan kişinin uğramış
olduğu zararın sonradan telafisinin mümkün olması ve hırsızlık ve yağma gibi malvarlığına yönelik suçlar dahil hiçbir suç için kanunda ölüm
cezasının öngörülmemesi nedeniyle bu gibi suçlarda, kişinin hayat hakkına son verilmesinin meşru savunma kapsamında olamayacağı ifade
edilmiştir.56 Yine benzer bir görüşe göre de, yürürlükteki kanuna göre
mümkün olmakla birlikte, mal varlığına yönelik saldırılarda saldırganın
öldürülmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 2/2-a maddesinin ihlalini oluşturacaktır.57
Mal varlığına yönelik bir saldırının yanında, ayrıca kişinin şahsına ve vücut bütünlüğüne yönelen bir saldırı da mevcutsa, tereddütsüz
olarak kişi, meşru savunma hükümleri uyarınca saldırganın fiiline karşı
koyabilir. Yağma suçu, hem kişinin şahsına hem de malvarlığı hakkına
yönelik bir suçtur ve saldırı ile savunma arasında uygun oranın bulunması şartıyla bu suça karşı meşru savunmada bulunulabilir. Önemli olan
saldırı fiili ile savunma fiilinin arasında saldırıyı defetmek yönünden uygun bir oranın bulunmasıdır. Saldırıyı defetmenin ötesine geçilmemelidir. Bahçeden meyve çalan hırsızın öldürülmesi olayında saldırı fiili ile
55 Erem/Danışman/Artuk s. 572-573, 765 sayılı TCK’da malvarlığına yönelik saldırılarda, meşru savunmanın mümkün olabileceği özel meşru savunma hükümlerine yer verilmişti.

56 Tahir Taner, “Meşru Müdafaanın Genişliği ve Mala Karşı Yapılan Tecavüzlerde Müdafaa”, Ebül’ula
Mardin’e Armağan, İstanbul/1944, s. 633-634.
57 Demirbaş s. 274, Erdem, Mustafa Ruhan, “Malvarlığına Yönelik Saldırılara Karşı Meşru Savunma İçin
İnsan Öldürme Ve Yaşam Hakkı (AİHS m. 2)”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt
9, Özel Sayı, 2007, s. 998, Erdem'e göre, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Devlet'e karşı bireyin haklarını
koruma altına almasının yanı sıra kişiler arasındaki ilişkilerde de uygulanma kabiliyetine sahiptir. Devlet
bireyin yaşam hakkını korumakla yükümlüdür. Başka bireyden gelecek haksız saldırılarda karşı bireyleri
korumak devletin görevidir ve bunun ihmali sözleşmenin ihlali olacaktır. Anayasa'nın 90. maddesi uyarınca da Sözleşme Hükümleri TCK'ya göre öncelikli uygulanacaktır. s. 997.
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savunma fiili arasında uygun oran bulunmamaktadır. Ancak hırsız cebir
kullanılarak bahçeden çıkarılsaydı, hırsıza yönelik cebir fiili, meşru savunma kapsamında değerlendirilebilirdi.
Şahıs varlığına yönelik olmayan ve yalnızca mal varlığına yönelik
saldırılar yönünden, hayat hakkı ile malvarlığı hakkı arasında uygun bir
oran bulunmadığından kanundaki düzenleme uyarınca sırf malvarlığına
yönelik saldırıların bertaraf edilirken saldırganın öldürmesinin meşru
savunma kapsamında değerlendirilemeyeceği söylenebilir.58
Başka bir tekel bayisini soyan maktul ile yanındaki kişilerin araç ile
sanığa ait marketin önüne geldikleri, demir kesme makası ile marketin
kepenklerini açtıkları, kendisine ait marketin kepenklerin açıldığını duyan ve marketin üst katında oturan sanığın evin balkonuna çıktığı, maktul ve arkadaşlarının marketteki eşyaları arabaya taşıdıklarını gördüğü,
“ne yapıyorsunuz o malları bırakın” diye bağırdığı, buna rağmen maktul
ve arkadaşlarının eylemlerine devam ettirdikleri, maktulün sallama olarak tabir edilen bıçağı sanığa gösterdiği ve küfür ederek gir içeri dediği,
bunun üzerine sanığın evine girip ruhsatlı silahını alarak balkona tekrar
çıktığı, şahıslara bağırarak havaya üç el ateş ettiği, maktulün arkadaşlarının silah sesi ile olay yerinden kaçtıkları, maktulün ise kaçmayarak marketten taşıdığı tekel malzemelerinin yüklü olduğu araca binerek hareket
ettiği, sanığın araç ile mallarını götürüldüğünü görmesi üzerine aracın
arkasından araca doğru ateş ettiği, kurşunların sırt bölgesine isabet eden
ve şoför koltuğunda oturan maktulün öldüğü olayda, yüksek mahkeme;
hırsızlık suçun gerçekleşmemesi ve vazgeçmeleri için çabalamasına rağmen saldırıyı defedememesi karşısında olay yerinden malları ile kaçan
sanığın ateş etme eyleminin meşru savunma kapsamında olduğuna hükmetmiştir.59
Mal üzerindeki zilyetliğe yönelik saldırılar Türk Medeni
Kanunu’nun 981. maddesinde düzenlenen ve zilyede tanınan, zilyetliği
58 Artuk/Gökçen/Yenidünya, s. 395.
59 Yargıtay 1. Ceza Dairesi 10.10.2013 tarih ve 2013/2791 Esas 2013/5664 Karar.
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koruma hakkına dayanılarak bertaraf edilebilir.60 Ancak malın zilyetliğinin meşru bir hakka dayanması gerekir.61 Sahibini rızası dışında, eşyayı
zilyetliğinde bulunduran hırsızın, bu eşyaya yönelik saldırıları bertaraf
etmek hakkı yoktur ve bu saldırıları önleyici nitelikteki fiilleri meşru savunma kapsamında değildir.
Türk Medeni Kanunu’nun koruması kapsamında olmayan, zilyetlik
dışında kalan ve malvarlığı hakkına yönelik olan saldırılar, TCK’da yer
alan ve genel düzenleme niteliğinde olan meşru savunma hükmü uyarınca korunabilecektir.62
ad. Saldırının Güncel Olması
Saldırı ile savunmanın eş zamanlı olması gerekmektedir. Geçmişte
maruz kalınan saldırılara ya da gelecekte yapılması ihtimali olan soyut
saldırılara karşı meşru savunma mümkün değildir.63
Kanundaki düzenlemede gerçekleşen, gerçekleşmesi ve tekrarı
muhakkak saldırılar için meşru müdafaanın mümkün olabileceği ifade
edilmiştir. Böylece savunmanın yapılabileceği zaman aralığı da belirlenmiştir.
Hukuksal bir yararı doğrudan ihlal etmemekle birlikte, ihlal edeceğine kesin gözüyle bakılan bir fiil de başlamış bir saldırı olarak kabul
edilmiş ve bu fiillere karşı meşru savunmanın mümkün olabileceği hüküm altına alınmıştır. Gerçekleşmesi muhakkak olan saldırıda, kişiye
60 Bu düzenleme niteliği itibariyle, özel bir meşru savunma hükmüdür. Ayrıca burada kanundan kaynakla-

nan bir hakkın kullanımı söz konusu olduğu için kanundan kaynaklanan hakkın kullanılması (TCK m.
26/1) biçimindeki hukuka uygunluk nedeni de bulunmaktadır. Kanun koyucu belli nitelikteki zilyetlere
bu hakkı tanımıştır. Yeri geldiğinde kiracı, asli zilyet olan ev sahibine karşı bu hakkını kullanabilecektir.
Ev sahibi evine izinsiz girmiş ise, kiracı, ev sahibine zor kullanarak dışarıya çıkartabilir. Bkz. Güral s. 194.
(İstisnası Borçlar Kanunu m. 336)

61 Ersan Şen, Yeni Türk Ceza Kanunu Yorumu Cilt 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul/2006, s. 71, “hırsızlık sonu-

cu elde ettiği eşyayı zilyetliğini koruduğundan bahisle, o malın malikine veya kendisini yakalamak isteyen
polise vuran failin fiilinde hukuka uygunluk bulunmayacaktır.”  

62 Zafer s. 296.
63 Necati Meran, “Yeni Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’nda Meşru (Yasal) Savunma ve
Zorunluluk Hali”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl 2, Sayı 6, Şubat/2007, s. 117.
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yönelen doğrudan bir saldırı fiili yoktur. Gerçekte bu gibi durumlarda
saldırı tehlikesinden bahsedilir. Ancak bu saldırı tehlikesi ile saldırı fiili
arasında; saldırının başlaması ya da başlamaması ihtimalini bertaraf edecek derecede bir yakınlık vardır ki bu şekildeki saldırı tehlikesi hallerinde kişiye yönelen bir saldırı fiilinin var olduğu kabul edilir. Zira aksinin
kabulü halinde, savunmada gecikilmiş olunacak ve saldırıdan korunma
mümkün olmayacaktır.64
Gerçekleşmesi muhakkak olan saldırının tespitinde kesin bir ölçüt
koymak mümkün değildir ve bu yüzden saldırının başlayıp başlamadığı
her somut olaya göre mahkeme tarafından tespit edilecektir.65 Kişi, ortada bir saldırı olmamasına rağmen gerçekleşmesi muhakkak bir saldırının
var olduğuna inanarak hareket etmişse hata hükümlerinin uygulanması
mümkündür.
Sanık ile maktulün arasında yaklaşık on metre mesafe olduğu, birbirleriyle konuştukları sırada maktulün elindeki av tüfeğini sanığa doğrulttuğu, bu sırada elinde dolu vaziyette tek kırma av tüfeği olan sanığın
maktul atış yapmadan elindeki silah ile ateş ederek maktulü öldürdüğü
olayda; yüksek mahkeme, sanığın kendisine karşı gerçekleşmesi muhakkak olan haksız saldırıyı o andaki hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı
biçimde defettiği için eylemin meşru savunma koşulları altında gerçekleştiğine hükmetmiştir.66
Saldırı sona ermiş ancak yeniden ve muhakkak bir şekilde saldırı
yapılması ihtimali varsa bu durumda da meşru savunma mümkündür.
Ancak kesin olarak sona ermiş bir saldırıya gösterilen tepki, meşru savunma kapsamında değildir.67

64 Öztürk/Erdem s. 219.
65 Abdullah Pulat Gözübüyük, “Vukuu Muhakkak Tehlikenin Müdafaayı Meşru Kılması Üzerine Bir İnceleme”, Adalet Dergisi, Yıl 36, Sayı 8, Ağustos/1945, s. 796.

66 Yargıtay 1. Ceza Dairesi 09.06.2914 tarih ve 2014/2272 Esas 2014/3418 Karar.
67 Öztürk/Erdem s. 219.    
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Sanık ile maktulün arasında geçmişe dayalı husumet bulunduğu,
olay günü sanık ve eşinin çalıştığı tarlanın yakınında maktul ve annesinin de çalıştığı, bir el silah sesi duyması üzerine sanığın tüfeğini de alarak kayınpederinin çalıştığı tarlaya doğru gittiği, kayınpederinin kanlar
içerisinde yerde yattığını gördüğü, maktulün de elindeki tüfekle kayınpederinin yanında beklediği, bunun üzerine sanığın maktule ateş edip
öldürdüğü olayda, yüksek mahkeme, sanık tarafından henüz kayınpederinin öldüğünün bilinmemesi, kayınpederine yönelik saldırının tekrarlanması olasılığının bulunması nedeniyle sanığın fiilinin meşru savunma
kapsamında olduğuna hükmetmiştir.68
Saldırı devam ettiği sürece meşru savunmada bulunmak mümkündür. Saldırı niteliğindeki fiil suç teşkil etse ve bu suç tamamlansa dahi
bazı suç tipleri yönünden meşru savunmada bulunulabilir. Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda bir kişinin belli bir süre hürriyetinden
yoksun bırakılması suçun oluşumu için yeterlidir. Suç, tamamlanmış
olsa da suçun sona ermesi kişinin özgürlüğüne yeninden kavuşması ile
gerçekleşeceğinden kişinin hürriyetinden mahrum bırakıldığı süre içerisinde meşru savunmada bulunması mümkündür. Zira ihlal bu süre içerisinde devam etmektedir.69

68 Yüksek mahkemece ayrıca bu kararda, maktulün kolaylıkla silah kullanma yapısı dikkate
alındığında, sanığa karşı saldırısının başlamasının muhakkak olduğu ve başladığı takdirde
savunmayı olanaksız hale getireceği, bu şekilde saldırının gerçekleştiği, saldırı ve savunma
arasında oran ve savunmada zorunluluğun olduğu ifade edilmiştir. Bkz. Yargıtay Ceza Genel
Kurulu 29.09.1998 tarih ve 1-176 Esas, 276 Karar, Karar için bkz: Ali Parlar, Ceza Hukukunda
Meşru Savunma ve Haksız Tahrik, Bilge Yayınevi Ankara/2015, s. 19. Aynı kararda, bir kısım
yüksek mahkeme üyesi, maktulün tüfeğinin haznesinde dolu bir fişek bulunması, koşarak yanına
gelen sanığa ateş etme imkanı varken bunu yapmaması nedeniyle saldırıya ilişkin koşulun
gerçekleşmediği ve sanığın fiilinin meşru savunma kapsamında olmadığı ifade edilerek karara
muhalif kalınmıştır.
69 Benzer karar için bkz. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 12.01.2016 tarih ve 2013/32263 Esas 2016/195 Karar,

“sanığın, reşit olmayan on altı yaşındaki kızını rızası ile yanında tuttuğunu öğrenmesi sonucunda mağdura telefon ederek, ‘kızımın saçının bir teline zarar verirsen seni vururum, yakarım’ biçiminde tehdit etmesi eylemini,
kızını kendilerine bildirmeden yanında tutarak ya da zorla hürriyetinden yoksun bırakmak suretiyle gerçekleştirilen, haksız ve suç oluşturan davranışını engellemek, kızına zarar verilmesini önlemek ve saldırıyı sonlandırmak amacıyla hal ve koşullara göre, haksız eylemlerinin sürdürüldüğü sırada, kızının geri getirilmesine
yönelik olarak işlendiğinin anlaşılması karşısında, sanık hakkında TCK’nın 25. maddesinde öngörülen meşru
savunma hükümlerinin uygulanması gerektiği gözetilmeden, tehdit suçundan mahkumiyete hükmolunması”
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Bir kimsenin eşyasını hırsızlara karşı koruması hukuk düzeninin verdiği bir haktır. Kişi yolda yürürken başka birinin saldırısına
uğrar ve cüzdanını çaldırırsa saldırganı takip edip cüzdanını alması hem hakkın icrası hem de meşru savunma kapsamındadır. Zira bu
gibi durumlarda icra hareketleri tamamlanmamış ve suç sona ermemiştir. Ancak kişinin cüzdanı çalındıktan iki hafta sonra çalan kişiyle karşılaşılması durumunda, suç daha öncesinde sona erdiğinden
ve güncel bir saldırı olmadığından bu kişiden cebir kullanılarak cüzdanın alınması meşru savunma kapsamında değerlendirilemeyecektir.70 Kişiden beklenen öncelikle devlet birimlerine haber vermesidir.
Saldırı ile savunmanın eş zamanlı olması şartı hukuka uygunluk
nedeni olan meşru savunmayı, kusurluluğa etki eden neden olan haksız
tahrikten ayırmada önem taşımaktadır. Haksız tahrikte, sona ermiş bir
saldırıya zorunluluk bulunmadığı halde karşılık verilmektedir.71 Meşru
savunmada ise, devam eden bir saldırıya karşı kişinin, kendisine yönelen
saldırıyı savuşturmak için başka bir yolu bulunmamaktadır.  
b. Savunmaya İlişkin Koşullar
Savunmaya ilişkin koşulun sağlanması için, savunma zorunluluğun
bulunması, savunma ile saldırı arasında uygun bir oranın bulunması ve
savunma fiilinin saldırıyı gerçekleştirene yönelik olması gerekmektedir.
ba. Savunmada Zorunluluk Bulunması
Meşru savunmadan bahsedebilmek için saldırıyı savuşturma zorunluluğunun bulunması gerekir.72 Saldırıyı önlemek için devlet organları70 Heinrich s. 224, Jale Güral, “Türk Hukukunda Mal İçin Meşru Müdafaa”, Ankara Üniversitesi Hukuk

Fakültesi Dergisi, Cilt VI, Sayı 2-3-4, Yıl 1949, s. 195, “kuvvet hemen gasp ve sair tecavüzün gerçekleştiği
anda kullanılmalıdır; bundan sonra zilyet ancak dava açabilir.”

71 Ersin Şare, “Türk Hukuk Sisteminde Düzenlenen Haksız Tahrik Üzerine İnceleme”, Yargıtay Dergisi,
Cilt 42, Sayı 1-2, Ocak-Nisan, 2016, s. 33.

72 Taner s. 419, Taner’e göre; savunmada zorunluluk bulunması koşulu, hukuka uygunluk nedeni olan meşru savunmayı kusurluluğu etkileyen ve cezayı azaltan neden olan haksız tahrikten ayıran bir unsurdur.
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na başvurma ya da başka türlü yardım sağlama imkanı varsa saldırı, bu
seçeneklere başvurularak önlenmelidir. Hukuk düzeni, saldırıya maruz
kalan kişiye, hakkını koruması için kuvvet kullanmasına her zaman izin
vermez.73
Bununla birlikte kişinin saldırıya katlanma imkanının varlığı, savunmada zorunluluk koşulunu ortadan kaldırmaz.74
Savunmada zorunluluğun bulunup bulunmadığı somut olayın özelliklerine göre belirlenecektir. Aynı savunma hareketi bir olayda saldıran
ve savunanın konumuna göre zorunlu savunma hareketi kabul edilebilirken, başka bir olayda kabul edilmeyebilir.75
Yalnızca saldırıdan kaçma imkanının bulunması, savunmada zorunluluğu bulunmasını ve dolayısıyla savunmanın meşruluğunu ortadan kaldırmaz.76 Zira kişiye saldırıdan kurtulmak için kaçma yükümlülüğü getirilemez. Bu nedenle kaçma imkanının var olduğu durumlarda
sırf kaçmaması nedeniyle kişinin meşru savunma hükümlerinden faydalanamayacağı düşünülemez. Meşru savunmada zorunluluğun bulunup bulunmadığı, zaman, yer ve saldırıya maruz kalan kişi göz önünde
bulundurularak tespit edilecektir. Kişi, şerefini ihlal etmeden yolunu
değiştirmek gibi rahat ve kolayca yapabileceği bir hareketle tehlikeden
uzaklaşabilecekse, savunmada zorunluluğun bulunduğu söylenemez.77
Bununla birlikte görevini ifa ederken benzer bir tehlikeye maruz kalan
güvenlik görevlisinin kaçma yükümlülüğü bulunmamaktadır.78
73 Turhan Tufan Yüce, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ankara/1995, s. 40.
74 Zafer s. 296.
75 Zafer s. 296.
76 Abdullah Pulat Gözübüyük, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Kazancı Yayınevi, Cilt I, Beşinci Bası, İstanbul/1988, s. 521.
77 Centel s. 105, Centel, küçük ve akıl hastası gibi kusur yeteneği olmayan kişiler tarafından gerçek-

leştirilen saldırılardan kaçıp kurtulmak imkanı varken bu yolu tercih etmemenin cezai sorumluluğu
gerektirebileceğini, zira böyle kişilere karşı kahramanlık göstermeye gerek olmadığını ve kaçmanın da
ayıplanamayacağını ifade etmektedir. Bkz. s. 104.

78 Pisapia s. 146.                                                   
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Aralarındaki husumet nedeniyle maktulün sürekli sanığa hakaret
ettiği, sanık ile ailesine rahatsızlık verdiği, olaydan iki gün önce de sanığı silahla tehdit ettiği, olay günü maktulün, sanığa ait evin altmış metre mesafesinde bulunan harman yerindeki dut ağacının altında sanığa
yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu, başka kişilerin olay yerine
gelmesine rağmen maktulün davranışlarına devam ettiği, olayları evinin
penceresinden izleyen sanığın evde bulunan ve babasına ait olan av tüfeğini alarak olay yerine gittiği, sanığın tüfekle, maktulün ise tabanca ile
karşılıklı ateş etmeleri sonucu maktulün öldüğü, sanığın ise hayati tehlikeye neden olacak derecede yaralandığı olayda yüksek mahkeme; maktulün sanığın evine altmış metre mesafede bulunan harman yerinden
sanığa yönelik hakaret ve tehditlerde bulunduğunun sabit olduğunu;
ancak maktulün, sanığın evine saldırı amaçlı gittiğine veya evinde bulunan sanığa yönelik fiili bir eylem gerçekleştirdiğine ilişkin herhangi bir
iddianın olmadığını belirterek savunmada zorunluluğun bulunmaması
nedeniyle sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında olmadığına
hükmetmiştir.79
bb. Savunma ile Saldırı Arasında Uygun Oranın Bulunması
Savunma ile saldırı arasında uygun bir oran bulunmalıdır. Savunma
yapılırken kanunun öngördüğü bu oran aşılırsa, aşıldığı andan itibaren
hukuka aykırılık söz konusu olur.80
Savunma ile saldırı arasındaki oranı konuya ve yapılan harekete
göre ayrı ayrı incelemek gerekir.
Saldırıya uğrayan yarar ile savunma nedeniyle karşı tarafa verilen
zarar arasında bir oranın bulunması gerekir. Bu oranın tespitinde kesin ölçütler koymak mümkün olmadığından somut olayın özelliklerine
göre değerlendirme yapılmalıdır. Bu oranın kesin eşitlik ya da savunulan
hakkın saldırıda bulunan haktan kesin olarak üstün olması olarak kabul
79 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 22.03.2016 tarih ve 2015/1-1160 Esas 2016/141 Karar.
80 Dönmezer/Erman s. 117.
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edilmesi doğru değildir. Aksi şekilde, oranlar arasında eşitlik aranırsa,
kendisine tecavüz edilmek istenen kişinin, tecavüz etmek isteyen kişiyi
öldürmesi halinde meşru savunmanın mümkün olamayacağı peşinen
kabul edilmiş olur.81
Mala zarar verme suçu gibi yalnızca mal varlığı hakkına yönelik saldırılarda, saldırıda bulunan kişinin yaşam hakkına son verilmesi hallerinde, savunulan hak ile savunma nedeniyle zarara uğratılan hak arasında
uygun oranın bulunmadığı kabul edilmelidir. Aksinin kabulü mal varlığı
haklarının insan yaşamından daha değerli olduğu sonucunu doğurur.
Arabanın camına taş atan ve taş atmaya devam eden kişinin öldürülmesi
olayında, korunan hak ile zarara uğratılan hak arasında uygun bir oran
yoktur. Kişinin evine yanıcı madde atan saldırganın öldürülmesi olayında ise diğer şartların varlığı halinde meşru savunmanın mümkün olabileceği söylenebilir. Zira yanıcı madde atma fiili hem kişinin şahıs ve vücut
bütünlüğüne hem de malvarlığına yönelik saldırı niteliğindedir. Yağma
suçlarında da durum böyledir. Yağmada hem kişinin mal varlığına hem
de vücut dokunulmazlığına yönelik bir saldırı söz konusudur. Bu nedenle yağma suçu yönünden, diğer koşulların bulunması durumunda saldırı
fiilini gerçekleştiren kişinin hayat hakkına son verilmesi hallerinde uygun bir oranın var olduğu kabul edilebilir.
Saldırı niteliğindeki fiil, kişilik haklarına yönelik olabilir. Ancak bu
tür saldırılara karşı yapılan savunmaların ölçülü olması gerekir. Kendisine hakaret edilen kişinin saldırıyı gerçekleştiren kişiyi darp etmesi
şeklindeki fiili meşru savunma kapsamında kabul edilemez. Zira hakaret
şeklindeki saldırı fiili ile yaralama şeklindeki savunma fiili arasında uygun oran bulunmamaktadır.82
Savunma fiilinin, saldırıyı defedecek ölçünün ilerisine geçmemesi
gerekir. Başka bir ifadeyle yapılan savunma hareketleri ile karşıdaki kişinin saldırganlık yapma kabiliyetinin sonlandırılması yeterlidir ve bunun
81 İçel s. 346.
82 Süheyl Donay, Türk Ceza Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi, İstanbul/2007, s. 41.
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 35

www.izmirbarosu.org.tr

ötesine geçildiğinde hukuka aykırılık ortaya çıkar.83 Bunun tespiti için
de kesin bir ölçüt koymak mümkün olmadığından somut olayın özelliklerine göre değerlendirme yapılması gerekir.
Saldırıda kullanılan araç ile savunmada kullanılan araç arasında da
oran bulunmalıdır. Ancak kullanılan araçlar arasında oranın bulunması,
kullanılan araçların aynı olması anlamına gelmeyecektir. Önemli olan
saldırıyı bertaraf etmede tercih edilen aracın ölçülü, başka bir ifade ile
saldırıyı def edecek derecede kullanılmasıdır.84 Saldırı ile savunmada
kullanılan araçlar arasındaki oran belirlenirken saldırıda bulunan ile
savunmada bulunan kişilerin, fiziksel güçleri gibi kişisel özelliklerini de
dikkate almak gerekmektedir.
Trafikte tartıştığı üç kişinin saldırısına uğrayan kişi, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin silahı olmasa da savunma yapmak için silah kullanabilir.
Yeter ki silahı saldırıyı def edecek ölçüde kullansın. Saldırıya uğrayan
kişinin yanında ateşli silah bulunuyorsa, saldırganları önlemek için önce
havaya ateş etme seçeneğini kullanmalı, saldırının halen devam etmesi
durumunda ise saldırganları etkisiz kılacak derecede silahını kullanmalı
(saldıran kişileri tam olarak hedef almadan sağına ya da soluna ateş etme
gibi), son çare olarak saldırganları hayati bölgesi olmayan bacaklarına
doğru ateş etme tercihinde bulunmalıdır.85 Yine de bu konuda kesin bir
ölçüt bulmak mümkün değildir ve bu yüzden somut olayın özelliklerine
göre değerlendirme yapılmalıdır.86
83 Meşru savunmada, saldırılara karşı hangi savunma fiilin ne ölçüde saldırıyı durdurabildiğini ilişkin araş-

tırma için bkz. Erdem Okdemir/Semra Savaş Keten/Abdullah Avşar/Hakan Önay, “Meşru Savunmada Orantılılık ve Durdurucu Güç Kavramı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 22, Temmuz/2015, “Beyne ve üst omurilik kısımlarına yapılan atışlar dışındaki atışların fiziksel olarak saldırganı
derhal durdurması mümkün değildi.” s. 126.

84 Hakeri s. 334-335, “saldırıda kullanılan araç ile savunmada kullanılan aracın aynı olması gerekmez. Bu
nedenle elinde bıçak olan kimseye karşı tüfekle savunmada bulunulabilir. Yeter ki bu araç saldırıyı def
edecek ölçüde kullanılsın.”

85 Dönmezer/Erman s. 118.
86 Öldürücü nitelikte bir savunmanın ancak öldürücü nitelikte bir saldırı karşısında yapılabileceği ifade
edilmiştir. Bkz. Hakeri s. 336. Elinde silah olmayan ancak fiziksel olarak güçlü olan birinin saldırısına
uğrayan kişi, ancak uygun oran ölçüsünde silah kullanabilir.
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Belirtmek gerekir ki, yüksek mahkeme, basit yaralamadan ileri gitmeyen, herhangi bir silahın kullanılmadığı ve karşıdaki kişinin hayat
hakkına son vermeye yönelik olmayan saldırıların karşıdaki kişiyi meşru
savunma haline sokmayacağı yönünde kararlar vermektedir.87
Polislerin meşru savunma halindeyken ne şekilde silah kullanacağı
2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 16. Maddesinde belirlenmiştir. Bu maddeye göre polis, meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında, bedeni kuvvet ve maddi güç kullanarak etkisiz hale
getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak
ölçüde, hakkında tutuklama, göz altına alma, zorla getirme kararı veya
yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin
yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde, silah kullanamaya yetkilidir. (m. 16/7, b-c fıkraları) Ancak silah kullanmadan önce
kişiye duyabileceği şekilde “dur” çağrısında bulunmalıdır. Kişinin bu
çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla
silahla ateş edebilecek, buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla
ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını
sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edebilecektir. (m.
16/8) Direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor ve silah kullanma
yetkisini kullanırken, kendisine silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz
kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilecektir. (m. 16/9)88 Bu
kanun hükmünden, polislerin silah kullanma yetkisinin ikincil planda
87  Yargıtay 2. Ceza Dairesi 14.09.2006 tarih ve 2913/14513, “mağdurun, sanığın arkadaşına yumruk atmasıyla başlayan kavgada, sanığın mağdura bıçak salladığı ancak mağdurun geri çekilmesi nedeniyle isabet
ettiremediği, ayrıca kavgaya ayırmaya gelen diğer mağduru kolundan bıçakla yaraladığı olayda, tahrik
hükümlerinin uygulanabileceği gözetilmeden meşru savunma hükmü uyarınca beraatine karar verilmesi”, Yargıtay 2. Ceza Dairesi 15.01.2007 tarih ve 6943/40, “aynı iş yerinde çalışan müdahil ile sanığın
birbirleri haklarında dedikodu yapmaları nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, müdahilin
sanığa yumrukla, sanığın ise bardak ve eliyle vurması şeklinde gerçekleşen olayda sanığın eyleminin
haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektirecek nitelikte olduğu, meşru müdafaa koşullarının
oluşmadığı” Kararlar için bkz. Sedat Bakıcı, Ceza Hukuku Genel Hükümleri, Adalet Yayınevi, İkinci
Baskı, Ankara/2008, s. 576-577. Ayrıca bkz. Parlar s. 22.
88 Diğer kolluk kuvvetlerinin silah kullanma yetkisi ve bunun kapsamına ilişkin açıklama için bkz. Yargı-

tay 1. Ceza Dairesi 20.10.2014 tarih ve 2013/5866 Esas 2014/4604 Karar. Aynı maddenin 7 fıkrasına
27.03.2015 tarih ve 6638 sayılı yasa ile d bendi eklenmiş ve bu bend kapsamında polisin silah kullanmaya
yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.    
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olduğu, ancak belli durumlarda ve kendisine yönelen silahlı saldırılar
karşısında silah kullanma yetkisinin olduğu sonucu çıkmaktadır.      
bc. Savunma Fiilinin Saldırıyı Gerçekleştiren Kişiye Yönelik
Olması
Savunma fiili saldırıyı gerçekleştiren kişinin üzerinde gerçekleştirilmelidir. Savunma fiilinin neticesinde saldırıyı gerçekleştiren kişi dışında, üçüncü bir kişi zarar görmüşse, bu üçüncü kişinin saldırı niteliğinde
bir fiilin bulunmaması nedeniyle bu kişiye yönelik fiil, meşru savunma
kapsamında değerlendirilemeyecektir.89
Hukuken yetki verilen bir savunmada bulunan kişi, hedefte sapma nedeniyle kusurlu hareket ederek üçüncü kişiye zarar vermişse bu
neticeden kusuru ölçüsünde sorumlu olacaktır.90 Hiçbir kusuru yok ise
üçüncü kişiye gerçekleştirdiği fiil yönünden cezai sorumluluğu olmayacaktır.91 Şahısta sapma hallerinde meşru savunmada bulunan kişinin
tehlikeye sebebiyet vermemiş üçüncü kişilere yönelik bu fiilinin zorunluluk hali kapsamında olduğu ve bu nedenle kişiye herhangi bir kusur
isnat edilemeyeceği baştan kabul edilemez. Zira zorunluluk halinin
koşulları ve özellikle menfaatin korumasına ilişkin bulunması gereken
koşullar bu halde çoğunlukla gerçekleşmemiştir.92 Kendisine silah çe89 Apaydın saldırıyla ilgisi bulunmayan üçüncü bir kişiye zarar verilmesi halini, meşru savunmada sınırın
aşılması kapsamında değerlendirmektedir. Bkz. Apaydın s. 318

90 Kişi meşru savunma halindeyken kendisine saldırıda bulunan kişi yerine, saldırıyla ilgisi olmayan üçüncü
bir kişiye zarar vermişse, gerçekleşmeyen sonuç bakımımdan bir hukuka uygunluk nedeninin bulunması nedeniyle bu suça teşebbüsten dahi sorumlu olmayacak, ancak istenmeyen ve üçüncü kişi üzerinde
gerçekleşen sonuç yönünden olası kast ya da taksirden sorumluluğu doğabilecektir. Bkz. Güngör s. 98

91 Toroslu s. 159, Toroslu’ya göre; kişinin üçüncü kişiye gerçekleştirdiği fiil yönünden “özel taksir”in varlığı
tespit edildiğinde kişi taksirli suçtan sorumlu olacaktır. Saldırıya uğrayanın doğru nişan almış olmasına
rağmen saldırganın ani şekilde yer değiştirmesi veya kendisinin mücadele ettiği kişi tarafından itilmesi
sonucu mermi üçüncü bir kişiye isabet etmişse taksir söz konusu olmayacaktır. Buna karşılık, insanların
girip çıktığı bir yerde rastgele ateş etmek suretiyle kendini savunan kimse, masum üçüncü kişinin gördüğü zarardan sorumlu olacaktır.   

92 Farklı görüş için bkz. Nevzat Toroslu, Ceza Hukukunda Zaruret Hali, Ankara/1968, s. 86 “zaruri kılınmış

fiilin farklı durumda bulunan birden fazla kimseye zarar vermesi halinde, bu fiilden zarar gören şahıslardan
bir kısmı tehlikeye haksız bir şekilde sebebiyet vermiş olabilirler. Diğer bir kısmı ise tehlikenin gerçekleşmesinde
hiçbir etkisi yolu yoktur. Birinci durumda bulunanlara karşı meşru savunmadan, ikinci durumdakilere karşı
zaruret halinden söz edilir.”
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ken ve ateş etmek üzere olan kişiden önce davranıp silahını ateşleyen
ve karşısındaki kişiyi etkisiz hale getiren ancak bunun yanında ateşlediği
mermilerin başka bir kişiye isabet etmesi nedeniyle saldırı ile ilgisi olmayan üçüncü bir kişinin ölümüne neden olan kişinin eyleminin, saldırıyı gerçekleştiren kişi yönünden meşru savunma kapsamında olduğu
söylenebilecekse de, üçüncü kişiye yönelik fiilinin zorunluluk hali kapsamında olduğu söylenemez. Zira zorunluluk halinden bahsedebilmek
için kişinin tehlikeden kurtulmak için çaba göstermesi, çaba gösterirken
de zorunlu olarak tehlikeyle ilgisi olmayan bir başkasına zarar vermesi
gerekir. Ayrıca korunan menfaatin, feda edilen menfaatten üstün olması
gerekir. Oysa bu olayda, korunan menfaat olan kişinin yaşam hakkı ile
feda edilen menfaat olan üçüncü kişinin yaşam hakkı arasında uygun bir
oranın var olduğu söylenemez ve bunun yanında kişi, tehlikeden kaçmayıp bizzat karşı koymayı ve bertaraf etmeyi tercih etmekte ve bunu
yaparken de üçüncü bir kişiye zarar vermektedir.93
Saldırıya uğrayan kişi, saldırıdan kaçarken başka kişilere zarar vermiş ise; koşulları bulunması halinde üçüncü kişilere yönelik eylemi yönünden zorunluluk halinin varlığı ileri sürülebilir. Bununla birlikte saldırıya uğrayan ve kaçarken kullandığı arabayla üç kişiye çarpıp ölümüne
neden olan kişinin eyleminin zorunluluk hali kapsamında olduğu söylenemez. Zira burada zorunluluk hali kapsamında korunan hak ile feda
edilen hak arasında uygun bir oran bulunmamaktadır.94

93 Ayrıca zorunluluk halinden bahsedebilmek için korunan hak, feda edilen başka bir ifade ile zarar verilen

haktan önemli derecede üstün olmalı veya en azından her iki hakkında eşit olması gerekmektedir. Bkz.
Elif Bekar, Türk ve Amerikan Ceza Hukukunda Zorunluluk Hali, Seçkin Yayınevi, 2013, s. 116.

94 Belirmek gerekir ki kişinin yaşam hakkını korumaya çalışırken bir başkasının yaşam hakkını sonlandır-

ması zorunluluk hali kapsamında değerlendirilebilir. Kendini kurtarmak için kopmak üzere olan halatı
keserek aşağıda bulunan arkadaşının ölümüne neden olan dağcının fiili yönünden zorunluluk halinden
bahsedilebilecektir. Ancak her durumda somut olaya göre değerlendirme yapmak gerekir. İsabette sapma
hallerinde, özellikle de ölüm neticesi gerçekleşmişse zorunluluk halinden bahsedilmesi mümkün değildir. Bizce bu durumda korunan menfaat ile feda edilen menfaat arasında uygun oran yoktur. Buna ilave
olarak yaşam hakkı korunurken orantısız olarak başkalarına zarar verilmişse yine zorunluluk halinden
bahsedilemeyecektir. Kişinin hayatını kurtarmak isterken tehlikeyle ilgisi olmayan birden fazla kişinin
hayatını sonlandırmasında durum böyledir. Zira burada zorunluluk halinin bir koşulu olan korunan menfaat ile feda edilen menfaat arasında uygun bir oranın bulunması şartı gerçekleşmemiştir.
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Meşru savunmada bulunan kişi, kendisini savunabilmek için üçüncü bir kişinin şahsına ya da malına zarar vermişse, koşullarının bulunması halinde zorunluluk hali hükümleri uyarınca cezai sorumluluğu olmayacaktır. Kendini savunmak için üçüncü bir kişiye ait bahçe demirini
söken ve bunu savunmada kullanan kişinin zorunluluk halinde bulunması nedeniyle cezai sorumluluğu yoktur.95
bd. Savunma İradesinin Bulunmasına İlişkin Değerlendirme
Meşru savunmadan bahsedebilmek için failin, güncel bir haksız saldırıya maruz kaldığını ve savunma fiilinin de, bu saldırıyı defedilmesine
hizmet ettiği bilgisine sahip olması gerektiği, başka bir ifade ile objektif
olarak hukuka uygunluk nedeninin bulunmasının yeterli olmadığı, kişide savunma iradesinin de bulunması gerektiği yönünde görüşler bulunmaktadır.96
Hukuka uygunluk nedenleri objektif unsurla ilgili olup subjektif unsuru, yani kusurluluğu ilgilendirmemektedir.97 Böyle olunca,
hukuka uygunluk nedeninin objektif olarak var oluşu, fiili hukuka
uygun hale getirir. Failde hukuka uygunluk nedeni içerisinde hareket
etme iradesinin olmaması ve gerçekleştirdiği fiilde bir hukuka uygunluk
nedeninin var olduğunu bilmemesi hallerinde dahi fiil, hukuka uygun
olduğundan kişi cezalandırılmaz.98 Bu nedenle bir hukuka uygunluk nedeni olan meşru savunmanın objektif olarak var olması yeterlidir ve bu
95 Önder s. 198. Bu durumda kişi, mala zarar verme ya da hırsızlık suçundan zorunluluk halinin bulunması
nedeniyle ceza almayabilecektir.

96 Heinrich s. 259, Evinin balkonunda karanlığa doğru rastgele ateş açarak bilmeden evine hırsızlığa gelen

kişiyi hafif yaralayan failin hareketi, netice itibariyle hukuka uygundur. Bizce kişide savunma iradesi olmasa bile bu gibi bir durumda meşru savunma hükmünün uygulanması gerekir. Ancak olayda, ateş edilmesi
sonucu kişi ölseydi, saldırı fiili ile savunma fiili arasında uygun bir oran bulunmadığından meşru savunmadan bahsedilemeyecekti. Bu nedenle bu gibi durumlarda meşru savunmanın bir koşulu olan saldırı
ile savunma arasında uygun bir oranın bulunup bulunmadığı doğru şekilde tespit edilmelidir. Böylece
savunma iradesinin aranmamasının getirdiği mahzurların önüne geçilmiş olacaktır.    

97 Tuğrul Katoğlu, Ceza Hukukunda Hukuka Aykırılık, Seçkin Yayınevi, Ankara/2003 s. 87.
98    Toroslu (Zaruret Hali) s. 157.
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gibi durumlarda yapılan hareketin neticesine göre değerlendirme yapılarak kişiye meşru savunma hükümleri uyarınca ceza verilemeyecektir.99
Hukuka Uygunluk nedenlerinde, manevi unsurun bulunmadığı
hallerde elverişsiz teşebbüs hükümleri uyarınca failin cezalandırılabileceği yönünde görüşler bulunmaktadır.100 Ancak Türk Ceza Hukuku
Sistemimizde elverişsiz teşebbüs halleri cezalandırılmadığından bu görüşün tatbik edilmesi mümkün değildir.101 Bu nedenle ki Türk Ceza Hukuk Sisteminde failin gerçekleştirdiği fiilde, objektif olarak bir hukuka
uygunluk nedeni varsa kişiye ceza verilmeyecektir.
Türk Ceza Kanunu’nun da meşru savunmadan bahsedebilmek için
savunma iradesinin varlığı ya da yokluğuna ilişkin açık bir düzenleme
yer almamaktadır. İtalyan Ceza Kanunu’nun 59. maddesinde ise bu konuya ilişkin açık bir hüküm bulunmaktadır. İtalyan Ceza Hukuku sisteminde kişi tarafından gerçekleştirilen fiil, objektif olarak hukuka uygun
ise, kişide savunma iradesinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın
meşru savunma kapsamında değerlendirilmektedir.102
C. Üçüncü Kişi Yararına Meşru Savunma
Meşru savunma, yalnızca saldırıya uğrayan kişinin kendisini savunması yönünden değil; saldırıya uğrayan üçüncü kişinin savunulması
yönünden de kabul edilmiştir. TCK’nın 25/1 maddesinde “gerek kendi
99    Önder s. 152, Köksal Bayraktar, “Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Nedenleri”, Erdoğan
Teziç’e Armağan, İstanbul/2006, s. 22.                 
100 Bkz. Selman Dursun/Ali Emrah Bozbayındır, “Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ma-

nevi Unsurları Meselesi”, İÜHFM, Cilt LXXIII, S.1, 2015, s. 76, “Alman öğretisinde hakim görüş, bu gibi
hallerde failin teşebbüs hükümlerince cezalandırılmasıdır.”

101 Dursun/Bozbayındır makalelerinde, failde hukuka uygun hareket etme bilinci olmasa bile, somut olayda objektif bir hukuka uygunluk nedeni varsa failin bundan yararlanması gerektiği neticesine ulaşmışlardır. Bkz. s. 85-87.

102 Toroslu (Zaruret Hali) s. 157, “Bu konuda İtalyan Ceza Kanunu’nun 59. maddesi; ‘cezayı kaldıran sebepler fail tarafından bilinmese veya mevcut olmadıkları zannedilse bile, bunlar daima lehine olarak kabul
edilir.’ hükmünü getirmiştir.”
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sine gerek başkasına ait” demek suretiyle üçüncü kişilerin savunulması
yönünden bu olanağı tanımıştır.103
Orantılı olmak koşulu ile sahipsiz bir hayvana yönelik saldırılara
karşı da meşru savunmanın mümkün olabileceği ifade edilmektedir.104
İlgili maddede meşru savunmadan bahsedebilmek için savunmada
bulunan kişi ile saldırıya uğrayan üçüncü kişi arasında herhangi akrabalık
ya da yakınlık ilişkisinin bulunması koşulu aranmamıştır. Saldırıya
maruz kalan kişi kim olursa olsun bu kişinin savunulması şeklindeki fiil
meşru savunma kapsamında kabul edilebilecektir.105
Sanığın gürültüler üzerine balkona çıktığı, çocuğu ile ilgilenen ve
eşine yardımcı olan yaşlı komşusunun maktul tarafından saldırıya uğradığını gördüğü, saldırıyı engellemek için koşarak evden sokağa indiği,
bu sırada saldırdığı kadını saçlarından çekerek duvara yaslayan maktulün, olaya müdahale ettiği için sanığa da küfür ederek yumruk salladığı,
bunun üzerine sanığın da maktule bir yumruk vurduğu, darbeden sonra
dengesini kaybeden maktulün sırt üstü düşerek başını sert zemine çarpması neticesinde hayatını kaybettiği olayda yüksek mahkeme; beden
bütünlüğüne yönelmiş haksız saldırıyı o andaki koşullara göre saldırı ile
orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile eylemini gerçekleştiren sanığın eyleminin meşru savunma kapsamında olduğuna hükmetmiştir.106
Saldırıya uğrayan üçüncü kişi, saldırının yöneltildiği hak üzerinde mutlak tasarruf yetkisine sahipse ve bu hakkı savunmak istemiyorsa meşru savunmadan bahsedilemeyecektir.107 Ancak yaşam hakkı gibi
üçüncü kişinin tasarrufta bulunamayacağı bir hakka yönelik saldırı mev103 İçel s. 347.
104 Bakıcı s. 553. Sahipsiz bir hayvana zarar vermek hukuk sistemimize göre suç değildir ve idari para cezası

ile cezalandırılmaktadır. Bu gibi fiillerde meşru savunmanın kabulü, bu hayvanların kamuya ait bir şey
olduğu sonucunu doğuracaktır. Zira bu gibi fiiller mala zarar verme suçu niteliğindedir ve bu suça karşı
meşru savunmada bulunmak mümkündür.

105 Özen s. 134.
106 Yargıtay 1. Ceza Dairesi 17.06.2013 tarih ve 2013/1174 Esas 2013/4438 Karar.
107 Dönmezer/Erman s. 119.
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cutsa üçüncü kişi lehine meşru savunmanın kabulü gerekir. İntihar etmek ya da kendini yaralamak isteyen üçüncü kişinin bu fiiline engel olan
kişi meşru savunmadan yararlanır. Her ne kadar saldırıda bulunan kişi
ile lehine savunmada bulunulan kişi aynı olsa da suçtan zarar gören ya
da saldırıya uğrayan gerçekte kamu düzeni olduğundan savunma haklıdır.108
Meşru savunmada bulunan kişi, saldırıya uğrayan üçüncü kişinin
üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği hakkından vazgeçtiğini bilmiyorsa ve bu hatası kaçınılmazsa TCK’nın 30. maddesinde düzenlenen
hata hükümlerince meşru savunma hükümlerinden faydalanmalıdır.109
D. Meşru Savunmada Sınırın Aşılması
Meşru savunmada sınırın aşılmasından110 bahsedebilmek için başlangıçta meşru savunmaya ait bütün koşulların bulunması gerekir.111
Meşru savunmada sınırın aşılması, saldırı ile savunma arasındaki
oran yönünden ya da saldırı bittikten sonra savunma hareketlerine devam edilmesi şeklinde olduğu gibi zaman yönünden söz konusu olabilir.
Asıl olarak meşru savunmada sınırın aşılması saldırı hareketi ile savunma hareketi arasında uygun oranın bulunmaması, savunma hareketinin saldırı hareketine göre çok aşırı, ölçüsüz olması durumlarında söz
konusu olur.112
108 Pisapia s. 145.
109 Önder s. 197.         
110 Meşru savunmada sınırın aşılmasını düzenleyen hükümleri farklı ülkelerin ceza kanunlarında da gör-

mekteyiz. Alman Ceza Kanunu’nun 33. maddesinde meşru savunmada sınırın şaşkınlık, korku veya
panik nedeniyle aşılması halinde kişinin cezalandırılmayacağı hükmü yer almaktadır. Bkz. Yenisey/
Plagemann, s. 24.

111 Özen İnci, “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’na Göre Ceza Sorumluluğunu Kaldıran Nedenlerde Sınırın
Aşılması (TCK m. 27)”, Terazi Hukuk Dergisi, Yıl 4, Sayı 37, Eylül/2009, s. 121.

112 Demirbaş (Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması) s. 280.
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Meşru savunmada sınırın zamansal olarak aşılması hali ise iki farklı şekilde gerçekleşebilir: Saldırı hareketinin yapılmasından önce ya da
saldırı hareketi yapılıp tamamlandıktan sonra savunma hareketinin icra
edilmesi biçiminde olduğu gibi. Saldırı hareketi başlamadan savunma
hareketinin yapılması ya da saldırı bittikten sonra savunma fiilinin devam ettirilmesi durumunda meşru savunmayı gerektirecek herhangi saldırı fiilinin bulunmaması nedeniyle gerçek anlamda meşru savunmada
sınırın aşılması durumu yoktur ve bu gibi durumlarda meşru savunmada sınırın aşılması ilişkin hükümler uygulanmaz.113 Bu nedenle meşru
savunmada sınırın zamansal olarak aşılması gerçek anlamda bir aşılma
değildir ve bu nedenle ilgili hüküm bu gibi durumlarda tatbik edilemez.  
Ancak sanık, saldırının başladığını ya da saldırının devam ettiğini düşünerek savunma hareketini gerçekleştirmiş ise bu savunma fiili yönünden
hata hükümlerinin uygulanması mümkündür.
Gerçekleşmesi muhakkak bir saldırı hali, kanun tarafından güncel
bir saldırı olarak görüldüğünden ve saldırı bitmiş olsa da tekrarı muhakkak bir saldırı güncel bir saldırı olarak kabul edildiğinden, bu gibi hallerde meşru savunmada sınırın zamansal olarak aşıldığından söz edilemeyecektir. Zira bu gibi hallerde saldırı başlamış ya da devam ediyor olarak
kabul edilmektedir.114
Meşru savunma sınır, kast ya da taksir ile aşılabilir. Sınırın aşılmasında faile isnat edilebilecek derecede kusur da bulunmayabilir. Türk
Ceza Kanunu’nda meşru savunmada sınırın taksirle ya da mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaş nedeniyle aşılması hallerine yer verilmiş, kast ile aşılması haline ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir.
(TCK m. 27) Bu nedenle meşru savunmada sınır, kast ya da olası kastla
aşılmışsa fail, bu hükümden faydalanamayacak ve kastettiği suçtan cezalandırılacaktır.115 Zira etkisiz hale gelen, kaçan ya da geri çekilen saldır113 Aykut Ersan, Ceza Hukukunda Meşru Savunma ve Meşru Savunmada Sınırın Aşılması, XII Levha Yayıncılık, İstanbul/2013, s. 91, Farklı görüş için bkz. Demirbaş (Türk Ceza Kanunu’nda Hukuka Uygunluk sebeplerinde Sınırın Aşılması) s. 281.

114 Ersan s. 89.
115 Ersan, s. 115.
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gana karşı savunma fiilinin devam edilmesi hallerinde öç almak kastıyla
hareket edilmektedir.116 Ancak bu gibi hallerde haksız tahrik hükümleri
uygulanabilir.
Daha önce yaptıkları kavgaların etkisi ile maktulün, gece vakti döner bıçağı ile saldırarak bir süre sanığı kovaladığı, maktulün ayağının
takılarak yere düşmesi üzerine sanığın bundan yararlanarak ruhsatsız
tabancasını çıkarıp havaya ateş ettiği, maktulün gizlendiği duvarın arkasından çıkarak tekrar sanığın üzerine gelmesi karşısında sanığın 1-2
metre mesafeden maktulün kafasına ateş ettiği, maktul yere düşünce
de yakın mesafeden sırtına doğru ateş ettiği olayda; yüksek mahkeme,
maktulün başına aldığı isabetle yere düşmesi ve etkisiz hale gelmesine
rağmen sanığın, maktulün hayati bölgesi olan sırtına yakın mesafeden
bir el ateş ederek maktulü sırtından vurması ve eyleminin ölümle sonuçlanması dikkate alındığında sanığın, saldırının etkisiyle değil, saldırıdan
kaynaklanmış olsa da daha önceki ve olay esnasındaki saldırılara karşı
duyduğu öfke ve gazap nedeniyle hareket ettiğini, başka bir ifadeyle sanığın niyetinin kin duygusunu tatmine yönelik olduğunu değerlendirmiş ve eylemin haksız tahrik altında kasten öldürme suçunu oluşturduğuna hükmetmiştir.117
Meşru savunmada sınırın aşılması hallerinde, her iştirakçi için ayrı
bir değerlendirme yapılacaktır. Meşru savunmada sınırın aşılmasında
herhangi bir kusuru olmayan iştirakçiye ceza verilmeyecek, sınırı taksir
ile ya da mazur görülebilecek heyecan, korku veya telaş nedeniyle aşan
iştirakçinin sorumluluğu ise TCK’nın 27. maddesine göre belirlenecektir.118
Meşru savunmada sınırın aşılmasındaki kusur tespit edilirken, kişinin kendisini savunması ile bir başkasını savunması halindeki değişkenlik dikkate alınarak farklı bir değerlendirmede bulunulabilecektir. Zira
116 Gözübüyük s. 796.
117 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 13.10.2015 tarih ve 2013/1-808 Esas 2015/314 Karar.
118 Devrim Aydın, Türk Ceza Hukukunda Suça İştirak, Yetkin Yayınları, Ankara/2009, s. 195.     
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kişinin kendini savunurken ki ruh hali ile bir başkasını savunurken ki
hissettiği korku ve telaş birbirinden farklılık gösterecektir.119
da. Meşru Savunmada Sınırın Taksirle Aşılması
Meşru savunmada sınır taksirle aşılmış ise,120 fiilin taksirle işlenebilen hali kanunda cezalandırılıyorsa fail, suçun taksirli şeklinden sorumlu
olacaktır.121 (TCK m. 27/1). Ancak bu durumda da faile verilecek ceza,
taksirin ağırlığına göre kanununda öngörülen oranlarda indirilebilecektir.122
Meşru savunmada sınır taksirle aşılmış ve bu aşılma nedeniyle gerek olmadığı halde karşıdaki kişinin malına zarar verilmiş ise kişiye bu
suçtan ceza verilmez. Zira mala zarar verme suçunun taksirle işlenebilen
haline kanunda yer verilmemiştir.123
Maktulün demir balyoz ile sanığın üzerine doğru koştuğu, sanığın
tabancasını çekip önce maktulün önüne doğru iki kez ateş ettiği, buna
rağmen maktulün balyoz ile sanığı kovalamaya devam ettiği, sanığın
bu kez maktulün göğüs bölgesine doğru bir kez daha ateş ettiği, isabet
alan maktulün kaldırıldığı hastanede öldüğü olayda; yüksek mahkeme,
maktul tarafından yapılan balyozlu saldırı üzerine, kendisine yönelmiş
saldırıyı defetmek amacıyla eylemde bulunan sanığın, savunmayı gerçekleştirdiği anda maktulün hayati olmayan bölgelerine isabet sağlayarak saldırıyı defetme imkanı varken maktulün göğüs bölgesine doğru
119 Erem/Danışman/Artuk s. 590.
120 Alman Ceza Kanunu’nda meşru savunmada sınırın taksirle aşılması haline yer verilmemiş ve bu gibi
durumlarda hata hükümleri uyarınca, kusur zemininde olayın değerlendirilebileceği ifade edilmiştir.
Heinrich s. 262.

121 Bayraktar, s. 21.
122 TCK’nın 27/1. maddesinde, taksirli suçtan verilecek olan cezanın “altıda birinden üçte birine kadar indirilebileceği” hükmü yer almaktadır. Bu durumda neticenin kolaylıkla öngörülebildiği ağır taksir hallerinde alt hadden indirim yapılacak, neticenin öngörülebilirliğinin istisnai olduğu hafif taksir hallerinde
üst hadden indirim yapılacaktır. Bkz. Ersin Şare, Türk Hukuk Sisteminde Düzenlenen Taksir Üzerine
Bir İnceleme, İstanbul Barosu Dergisi, Cilt 90, Sayı 2016/1, Ocak-Şubat/2016, s. 111.      

123 Pisapia s. 149.             
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ateş etmek suretiyle meşru savunma sınırını kast olmaksızın aştığına ve
TCK’nın 27/1 maddesi delaletiyle TCK’nın 85/1 maddesinde düzenlenen taksirle ölüme neden olma suçundan cezalandırılması gerektiğine
hükmetmiştir.124
db. Meşru Savunmada Sınırın Aşılmasının Mazur Görülebilecek Bir Heyecan, Korku ve Telaştan İleri Gelmiş Olması
Meşru savunmanın koşullarının mevcut olmasına rağmen, failin
içerisine sürüklendiği heyecan, korku ve telaşın sonucunda, aracın seçiminde, kullanış tarzında ya da oranla ilgili olarak sınırı aşmış olabilir.
Meşru savunma sınırı aştığı andan itibaren fiil hukuka aykırı hale gelmiştir ancak failin içinde bulunduğu heyecan, korku ve telaş durumu nedeniyle faile kusur isnadı mümkün değildir. Kusur isnadının mümkün
olmaması failin ceza almaması sonucunu doğurur.125 Bu yönüyle meşru
savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşılması hali kusurluğu ortadan kaldıran bir mazeret sebebidir.126
Yüksek Mahkeme TCK’nın 27/1 maddesinde düzenlenen meşru
savunmada sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan; korku
ve telaştan ileri gelmesinin kabulü için belli şartların gerçekleşmesini
aramaktadır: Bu maddenin uygulanabilmesi için, meşru savunma ile
korunabilecek bir hakkın bulunması, saldırıya ilişkin şartların var olması, savunmaya ilişkin şartlardan “ölçülülük ya da orantılılık” şartının,
savunma lehine ihlal edilmesi suretiyle sınırın aşılması, sınırın aşılmasının mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmesi
gerekmektedir. Meşru savunmada sınırın aşılması halinde, kişinin, maruz kaldığı saldırı karşısında içine düştüğü heyecan, korku veya telaş dolayısıyla davranışlarını yönlendirme yeteneğinin ortadan kalkması söz
124 Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 19.02.2014 tarih ve 2013/5203 Esas 2014/898 Karar, Karar için bkz: Parlar
s. 148.

125 Timur Demirbaş, “Türk Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması”, Prof. Dr.
Hayri Domaniç'e Armağan, İstanbul/1995, s. 281.

126 Centel s. 108, Bunun gibi bir mazeret sebebinin varlığı halinde kişi hakkında beraat değil, ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilecektir.   
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konusu olacağından, meşru savunmada sınırın aşılmasından dolayı kusurlu sayılmayacağı kabul edilir. Dolayısıyla belirleyici olan maruz kalınan saldırının kişiyi içine düşürdüğü psikolojik durumdur. Zira kişi, sırf
maruz kaldığı saldırının etkisiyle, “heyecan, korku veya telaşa” kapılarak
meşru savunmanın sınırlarını aştığında bu maddeden yaralanabilecek,
buna karşılık saldırının etkisinin yanında, saldırıdan kaynaklanmış olsa
bile, öfke gibi nedenlerle sınır aşılmış ise aynı korumadan faydalanması
söz konusu olmayacaktır. Failin amacı, saldırının defedilmesinden çok
kin duygusunu tatminine yönelik ise meşru savunmada sınırın aşılmasında değil, ancak haksız tahrikten söz edilebilecektir.127
Maktulün hayati bölgesine hedef almadan ateş ederek saldırıyı bertaraf etmesi mümkün iken yakın mesafeden göğüs bölgesinden vurması
eyleminde; yüksek mahkeme saldırı ve savunmaya ilişkin diğer koşullar
bulunmakla birlikte, savunma ile saldırı arasındaki dengenin savunma
lehine bozulmuş olduğunu ve orantılılık ya da ölçülülük ilkesi ihlal edildiğini, ancak üç oğlu ile olay yerine gelen ve oğullarında da silah bulunan maktulün ateş etmesi nedeniyle yaralanan ve darp edilmiş vaziyette
yerde yatan kardeşine de maktul tarafından ateş edildiğini gören sanığın
olayın gelişimi ve gerçekleşme biçimi dikkate alındığında meşru savunmada sınırı, mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş ile aştığının kabulü gerektiğine hükmetmiştir.128
E. Meşru Savunmanın Koşullarının Oluştuğuna İlişkin Hata Hali
Meşru savunmanın koşullarının oluştuğuna ilişkin hata halini, fiil
üzerinde hata ve hukuk normu üzerinde yapılan hata olmak üzere iki
başlık altında toplamak mümkündür.
ea. Meşru Savunmanın Koşullarının Oluştuğuna İlişkin Fiili Hata
Meşru savunma koşullarının bulunmamasına rağmen, gerçekleştirilen fiili hukuka uygun hale getiren nedenlerden birinin maddi şartla127 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 11.06.2013 tarih ve 2013/1-295 Esas 2013/295 Karar, bkz. Parlar s. 117.
128 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 22.03.2015 tarih ve 2015/1-1039 Esas 2016/96 Karar.
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rının var olduğu sanılarak hareket edilmesi durumlarında fiil üzerinde
hatadan bahsedilecektir.129
Meşru savunmanın maddi koşullarının oluştuğuna ilişkin hata halinde kişi, kendini savunmak amacıyla hareket edip karşı tarafa zarar verme amacıyla hareket etmediğinden kasıtlı hareket ettiği kabul edilemez.
Kişinin hata halinde cezalandırılmamasının nedeni kendine yönelik bir
tehdidin varlığına inanarak hareket etmesi ve esas olarak suç teşkil eden
fiili gerçekleştirmeyi istememesidir.130
Kanunun 30/3. maddesinde, meşru savunmanın varlığı konusunda yapılan hatanın “kaçınılmaz olması” gerektiği hükmü yer almaktadır.
Kaçınılmaz olma ifadesinden ne anlaşılması gerektiği kanunda açıkça
düzenlenmediğinden, hataya düşmenin kaçınılmaz olmasını, kişinin hataya düşmekte kusursuz olması şeklinde anlaşılması gerektiği ifade edilmiştir.131 Bu nedenle kişinin hata halinden faydalanabilmesi için taksir
derecesinde dahi kusurunun bulunmaması gerekir. Kişi dikkat ve özen
yükümlülüğüne aykırı davranıp öngörülebilir neticeyi öngörmemişse
hata hükmü uygulanmaz.132
Olay günü bir grup kişinin minibüs içerisinde piknikten dönmekte
olduğu, minibüs sürücüsü tarafından yolun telefon direği ile kapatılmış
olduğunun görüldüğü, bunun üzerine minibüs sürücüsünün durmadan
ve barikatı aşarak yoluna devam ettiği, aracın arkasından iki el ateş edildiği, yolun 800 metre ilerisinde pusu görevi yapan jandarma timine bu
hadisenin bildirildiği, ihbar üzerine jandarma timinin olay yerine intikal
ettiği, projektörle yolu aydınlattığı, silahlı şahıslara silahlarını bırakarak
kendilerine doğru yaklaşmalarını söyledikleri, bu arada arka taraftaki çalılar arasında kaçışma olunca ve silah sesi duyulunca saldırıya uğradığını
zanneden jandarma timinde bulunan askerlerin o tarafa doğru ateş etti129 Devrim Güngör, Ceza Hukukunda Fiil Üzerinde Hata, Yetkin Yayınevi, Ankara/2007, s. 62.
130 Güngör s. 68.
131 Güngör s. 69
132 Apaydın, s. 270.
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ği, orada bulunan kişilerin “biz korucuyuz ateş etmeyin” demeleri üzerine ateşi kestikleri ve yaralanan korucuların hastaneye kaldırıldığı olayda
yüksek mahkeme, meşru savunma koşullarının oluştuğuna hükmetmiştir.133
eb. Meşru Savunmanın Koşullarının Oluştuğuna İlişkin Hukuki Hata
Meşru savunmaya ilişkin kural üzerinde hata, kişinin sorumluluğuna etki etmez. Hukuki hata halinde fiil hukuka aykırıdır ve fail işlediği
suç nedeniyle sorumludur. Haklı saldırılara karşı meşru savunmanın
geçerli olduğunu düşünen kişi, kendisine müdahalede bulunan kişiye
savunma fiilinde bulunursa hatası hukukidir ve savunma fiili nedeniyle oluşacak neticeden sorumlu olacaktır.134 Kişi, usulüne uygun olarak,
yetkili makamca verilen gözaltı kararını icra eden güvenlik görevlisine
direnmenin meşru savunma kapsamında olduğunu düşünüyorsa, buradaki hatası hukukidir ve görevi yaptırmamak için direnme suçundan
sorumluluğu doğabilecektir. Ancak güvenlik görevlisi, yetkisinin sınırlarını aşarak kişiye müdahalede bulunmuşsa artık bu davranışı hukuka aykırı hale geldiğinden direnme fiilinin meşru savunma kapsamında olup
olmadığı tartışılabilir.  
Kişi gelecekte gerçekleşecek saldırıya karşı meşru müdafaanın bir
hak olduğunu düşünerek henüz bir saldırı gerçekleşmeden, saldırıda
bulunma ihtimali bulunan kişiye karşı savunma fiilinde bulunmuş ise
hukuki yanılma içerisinde hareket ettiğinden bu hatasının ceza sorumluluğuna bir etkisi olmayacaktır.135
F. Netice
Meşru savunmanın kapsamı ve uygulanış şekli ülkelerin sahip olduğu siyasal sistem ve siyasal kültür ile yakından ilgilidir. Amerika için
133 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 03.02.1998 tarih ve 1/183-1, karar için bkz. Mater Kaban/Halim Aşaner/
Özcan Güven/Gürsel Yalvaç, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kararları, Eylül 1996-Temmuz 2001, Adalet
Yayınevi, Ankara/2001, s. 68-70.
134 Özen s. 145.
135 Demirbaş (Türk Ceza Hukukunda Hukuka Uygunluk Sebeplerinde Sınırın Aşılması) s. 281.
50 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

Hakim Ersin ŞARE

YÜKSEK MAHKEME KARARLARINDA MEŞRU SAVUNMA

www.izmirbarosu.org.tr

durum böyledir. Son zamanlara önlem alınmaya çalışılsa da bireysel silahlanma, Amerika’da kaynağını anayasadan almaktadır ve her vatandaşa tanınmış olan bir haktır. Bu nedenle ki bu ülkede silah edinmek kolaydır. Amerika’daki anayasal sistem hem devlete, hem de diğer kişilere
karşı bireyin kendini savunmasını öncelikli haklardan saymıştır. Bu nedenle ki bu ülkede meşru savunmanın uygulanabilirliği daha yüksektir.
Buna bağlı olarak da ülkedeki kolluk gücünün silah kullanma yetkisi
geniştir. Bizim ülkemizde geçerli olan anlayış ise esas olarak bireyin
devlet tarafından korunmasıdır. Ancak devletin yetişemediği ya da
koruma imkanının olmadığı hallerde bireye diğer kişilerin saldırılarına
karşı kendini savunma hakkı tanınmıştır.
Ceza Kanununda yer alan düzenleme, eskisinden farklı olarak malvarlığı haklarına yönelik saldırılara karşı da meşru savunmada bulunmayı mümkün kılmıştır. Ancak malvarlığına yönelik yapılan saldırılarda,
saldırı ile savunma arasında belli bir oranın bulunması koşulu tespit
edilirken dikkat edilmelidir. Bahçeden elma çalan kişinin öldürülmesi olayında saldırı ve savunma arasında uygun oran bulunmamaktadır.
Zira yaşam hakkı ile malvarlığını hakkı eşit olarak kabul edilemez. Ancak saldırgan hırsızlık için kişinin evinin içerisine girmiş ise farklı bir
değerlendirme yapılacaktır. Kişilerin evine girilmesi hali hem malvarlığına hem de şahıs varlığına yönelen bir saldırı niteliğindedir. Gece vakti
evine girildiğini fark eden ve hırsızla karşılaşan kişinin silahını kullanması durumunda saldırı ile savunma arasında uygun oranın bulunduğu
söylenebilir. Zira eve hırsızlık için giren kişilerin ev sakinlerinin vücut
bütünlüğüne zarar verdikleri olaylara sıklıkla rastlanmaktadır. Hırsız
evin hangi bölümünde olursa olsun meşru savunma hakkının var olduğu kabul edilmelidir. Ancak yine de somut olayın özelliklerine bakmak
gerekir. Zira ev sahibinden korkan hırsızın kaçarken arkadan vurulması
halinde meşru savunmadan bahsedilemeyecektir. Çünkü bu durumda
savunmada zorunluluk şartı gerçekleşmemiştir.
Öğretide meşru savunmada sınırın zamansal olarak aşılması hali
meşru savunma kapsamında kabul edilmemektedir. Kişi kendisine yönelik bir saldırı var sanarak ya da saldırı bitmiş olmasına rağmen saldıİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 51
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rının devam ettiğini düşünerek savunma fiilini gerçekleştirmişse meşru
savunmadan bahsedilemeyecektir. Zira ortada savunmayı gerektiren ve
kişiye yönelen herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Ancak kanun, gerçekleşmesi ya da tekrarı muhakkak saldırılar yönünden de meşru savunmanın mümkün olabileceğini kabul etmiştir. Bu hüküm aynı zamanda
kişinin meşru savunmada bulunulabileceği zaman aralığı göstermektedir. Bu zaman aralığında yapılmayan savunma fiilleri meşru savunma
kapsamında değildir. Ancak bu gibi durumlarda hata hükümlerinin uygulanması mümkündür.
Önleyici meşru savunma hukuk sistemimize göre mümkün değildir. Her ne kadar kanunda gerçekleşmesi muhakkak olan saldırılar yönünden meşru savunmanın mümkün olacağı belirtilmiş ise de; bu ifade
dar yorumlanmalı ve ancak saldırı öncesinde yapılan ve saldırı fiiline
bağlı ve zorunlu hareketler yönünden meşru savunmanın mümkün olabileceği kabul edilmelidir. Bir kimse başkası tarafından öldürüleceğini
haber almış ve kendisini öldürmek isteyen kişiden önce davranarak onu
öldürmüş ise; bu fiili meşru savunma kapsamında değildir. Zira başlamış
bir saldırı yoktur ve bu nedenle gerçekleşmesi muhakkak saldırı olarak
nitelendirilemez. Kaldı ki kişinin kendisine yönelebilecek saldırıyı başka türlü önlemlerle engelleme imkanı da bulunmaktadır. Bunun yanında kişinin kendisini savunmak amaçlı önleyici tedbirler alması hukuka
aykırı değildir. Ancak bu tedbirlerin korunan menfaatle uygun oranda
olması gerekir. Tarlayı korumak için elektrikli tel kullanılması halinde,
bu tedbir ve sonrasında gerçekleşecek netice meşru savunma içerisinde
değerlendirilemez. Zira mal varlığı hakkı korunurken yaşam hakkının
ihlal edilmesi iki hak arasında uygun oran bulunmaması nedeniyle meşru savunma kapsamında değildir.
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ÖZET
Karayolları Trafik Kanunu m. 111/2 ile trafik kazası sonucunda zarar görenler ile
sigorta şirketleri arasında düzenlenen ibra sözleşmelerinin iptali sağlanabilmektedir. Bu
düzenleme amacı bakımından ülkemizde yer alan önemli bir soruna çözüm getirmektedir. Zira sigorta şirketleri karşısında çoğu zaman daha bilgisiz olan zarar görenler hak ettikleri tazminatların çok altında miktarlar karşılığında sigorta şirketlerini ibra etmektedir.
Bu sorunu gidermek amacıyla hazırlanan kanun maddesi ile bu düzenlemenin uygulaması arasında kanaatimizce hukuken birçok problem bulunmaktadır. Bu çalışmada konu ile
ilgili Yargıtay kararları incelenmiş ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar tespit edilmeye
çalışılmıştır.
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With the regulation of Highway Traffic Code article 111/2, release agreements
between insurance companies and injured party as a result of traffic accidents can be
canceled. This arrangement solves an important problem in our country in terms of purpose. Because, in the face of insurance companies, injured parties who are often more
uninformed, release the insurance companies in return for the amounts well below the
compensation they deserve. In our opinion there are many legal problems between this
article prepared to solve this problem and the application of this regulation. In this study,
the decisions of the Supreme Court of Appeals related to the subject were examined and
tried to determine the problems that arise in practice.
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GİRİŞ
Türk sigorta hukukunda belli hallerde kanundan doğan sigorta sözleşmesi yapma mecburiyeti bulunmaktadır. Zorunlu sigortanın temel
unsuru sigorta ettirenin belirli bir sigorta dalında kanun hükmü gereği
sigorta sözleşmesi yapma mecburiyetidir. Zorunlu sigortalara özellikle
sorumluluk sigortalarında ihtiyaç duyulmuş ve zarar görenlerin korunması amacıyla daha çok bu alanda sigorta mecburiyeti getiren yasal düzenlemeler yapılmıştır1. Bu düzenlemeler içerisinde Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası da bulunmaktadır2.
Karayolları Trafik Kanunu (KTK) m. 85/1 uyarınca bir motorlu
aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir
şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün
unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
İşletenlerin, bu maddede düzenlenen zararlardan doğan hukukî sorumluluklarının karşılanmasını sağlamak üzere malî sorumluluk sigortası
yaptırmaları zorunludur (KTK m. 91/1).
Kanunla öngörülen bu hukukî sorumluluğu kaldıran veya daraltan
anlaşmalar geçersiz kabul edilmektedir (KTK m. 111/1). Bununla birlikte bu sorumluluk neticesinde ortaya çıkan tazminat borcu ile ilgili olarak kanun koyucu özel bir düzenleme getirerek tazminat yükümlüsü ile
yapılan anlaşma ve uzlaşmaları belli şartlar dâhilinde iptal yaptırımına
tabi kılmıştır. Bu düzenlemeye göre tazminat miktarlarına ilişkin olup
1 Rayegân Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku, 12. Baskı, 2013, s. 194. Sigorta yaptırma zorunlulu-

ğunu yerine getirmeyen kişiler sigortadan yararlanacak kişilere karşı şahsen sorumluluk taşıdıkları gibi ilgili mevzuatta öngörülen cezaya da çarptırılırlar. Diğer bir deyişle zorunlu sigorta yaptırması gerektiği halde
bu sigortayı yaptırmayan bir kişi sigorta kapsamındaki bir rizikonun gerçekleşmesi üzerine zarar görenlerin uğradıkları zararı şahsen ödemekle yükümlüdür (Mustafa Çeker, Sigorta Hukuku, Adana, 2011, s. 54).

2 Karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası bir yandan sigorta ettirenin üçüncü kişilere verebileceği za-

rarlardan dolayı sigorta ettirenin malvarlığındaki azalmayı önlemeyi amaçlarken diğer yandan da sigorta
ettirenin eyleminden zarar gören üçüncü kişilerin zararlarının giderilmesini amaçlamaktadır. Bu nedenle
bu sigorta sigorta ettiren ile onun eylemlerinden zarar görenlerin menfaatlerini dengeleyen suigeneris bir
sigorta türüdür (Rauf Karasu, Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Ankara, 2016, s. 22).
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da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilecektir
(KTK m. 111/2).
Dolayısıyla karayolları zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamında teminat altına alınan bu hukukî sorumluluktan doğan tazminat borcuna ilişkin olarak sigorta şirketleri ile zarar görenler arasında yapılacak
olan ibra sözleşmeleri de bu madde içinde değerlendirilecektir3. KTK
m. 111/2 uyarınca bu sözleşmelerin iptali ile ilgili olarak kanun koyucu
belli şartların varlığını aramaktadır. Buna göre sözleşmede belirtilen ve
üzerinde tarafların uzlaşmaya vardığı tazminat miktarı “yetersiz” ya da
“fahiş” olmalıdır. Ayrıca iptal talebi sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren iki yıllık bir hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur. İki yıllık sürenin geçmesinden sonra ibranamenin geçersizliği ileri sürülemeyecektir.
Hak düşürücü süre zamanaşımından farklı olarak sadece dava ve takip
hakkını değil talep hakkını da ortadan kaldırmaktadır ve taraflarca ileri
sürülmese bile hâkim tarafından resen gözetilmek zorundadır4.
KTK m. 111/2’nin uygulanabilmesi için tarafların tazminat konusunda anlaşmış olmaları ve bu nedenle ortada bir anlaşmanın ya da
sözleşmenin olması gerekir. Tazminata ilişkin kısmi ödemeler bu kapsamda KTK m. 111/2 kapsamında düşünülmemelidir. Ortada bir ibra
yoksa zarar gören kalan tazminatı talep edebilir. Bu durumda yetersizlik
3 Zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında yapılan tazminat ödemelerine ilişkin olarak yapılan anlaşma-

larda KTK m. 111 uygulama alanı bulmayacaktır. “Davacı tarafından davalı sigorta şirketine hitaben yazılan 2.9.2008 tarihli dilekçe de sigorta şirketinden herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını bildirerek
feragat etmiştir. Esas haktan feragat edilmiş olması halinde ona bağlı olan dava hakkı da düşer. Davacı vekili
davacı asilin okuma yazması olmadığını kasko bedelinin ödeneceğini düşünerek bilgisizliği ve hatası sebebiyle
feragat beyanını imzaladığını belirterek bu hususta delil sunmuştur. Mahkemece davacı vekilinin feragatinin
geçersizliğine ilişkin delilleri toplanarak tanıklarının dinlenmesi ondan sonra feragatin B.K. 23 ve devamı maddeleri gereğince geçerliliği tartışılarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken kasko sigorta sözleşmelerinden
uygulama yeri bulunmayan 2918 Sayılı yasanın 111. maddesine göre feragat geçersiz kabul edilerek yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir”  Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2010 / 12427 Karar: 2011 /
6484 Karar Tarihi: 21.06.2011 (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 04.04.2018). Bununla birlikte aksi
yönde kararlarda mevcuttur. Bu konuda bkz. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 2005 /7266 Karar: 2006
/ 7205 Karar Tarihi: 20.06.2006 ve 2007 / 11202 Karar: 2009 / 332 Karar Tarihi:19.01.2009 (Muktedir
Lale/İhsan Akgül, Sigorta Hukuku, 2. Baskı, Cilt: 1, Ankara, 2011, Karar no: 3049, 3056, ss. 1154, 1157).

4 Karasu, s. 130. Aksi yönde Mustafa Alper Gümüş, Türk-İsviçre Borçlar Hukukunda İbra Sözleşmesi, İstanbul, 2015, s. 320, (İbra). Yazar bu süreyi zamanaşımı süresi olarak kabul etmektedir.
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incelemesinin kanaatimizce yapılmaması gerekir5. KTK m. 111/2 uyarınca iptali istenen ibra sözleşmeleri ile ilgili olarak Yargıtay kararları incelendiğinde Yargıtay’ın bu madde kapsamında yapılacak sözleşmenin
iptali talebi ile ilgili olarak belirli kriterler oluşturduğu görülmektedir.
Bunlar iptal talebinin yapılış usûlü, ibranamelerin hukukî niteliği ve sözleşmelerin iptalinde aranılacak tazminatın “yetersiz” veya “fahiş” olması
durumudur.
Bu çalışmada Karayolları Trafik Kanunu m. 91 gereğince yapılan
zorunlu mali sorumluluk sigortalarından doğan tazminat ödemelerinde
sigorta şirketleri ile zarar görenler arasında yapılan ibra sözleşmelerinin
iptali ile ilgili olarak Yargıtay uygulamaları ele alınacaktır. Bu kapsamda
öncelikle sigorta şirketleri ile yapılan ibra sözleşmelerinin hukukî niteliği üzerinde durulacak Yargıtay’ın bu konudaki görüşüne yer verilecektir. Akabinde ise sözleşmenin iptali için aranılan “yetersiz” veya “fahiş”
olma kriterlerinde hangi ölçütlerin kullanılabileceği ve TBK m. 28’de
düzenlenen “aşırı yararlanma”ya ilişkin hükümlerin ibra sözleşmelerinde uygulanıp uygulanamayacağı konuları incelenmeye çalışılacaktır.  
Son olarak ise sözleşmenin iptali ile ilgili davada iptal talebinin usûlü
hakkında verilen kararlar tartışılacaktır.

5 “Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalı sigorta şirket-

leri dava açılmadan önce davacıya kısmi ödeme yapmıştır. KTK'nun 111. maddesi uyarınca tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları
tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasanın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği
gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade
açıklaması da yeterlidir. Bu düzenlemeye göre açılan dava süresinde olup, mahkemece yapılacak
iş, ilk önce ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemenin yetersiz olup olmadığının belirlenmesidir.
Bunun için ödeme tarihi verileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar ile
ödeme miktarının karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunması halinde ibra nedeni ile davanın
reddine karar verilmesi gerekir. Şayet ödemenin yetersiz olduğu anlaşılırsa bu kez karar tarihine
en yakın veriler dikkate alınarak tazminat hesaplanmalı ve zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi
gereğince davalılar tarafından yapılan ödemelere hesaplama yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
yasal faiz uygulanarak, hesaplanan tutardan mahsup edilmelidir. Mahkemece, eksik inceleme ile
ödeme miktarının aynen mahsubu sonucunda bulunan tazminat tutarına hükmedilmesi doğru
olmamıştır” Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 5796 Karar: 2014 / 7594 Karar Tarihi: 13.05.2014,
(sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 04.04.2018).
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I. İBRA SÖZLEŞMESİ
a. İbra Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
İbra sözlük anlamı itibariyle Arapça kökenli bir kelime olup “aklama, temize çıkma” anlamına gelmektedir6. Alacaklının alacak hakkından vazgeçmesine ve bu suretle borçlunun borçtan kurtarılmasına ilişkin akde “ibra” denir7. İbra borcun sona ermesini sağlayan özel bir sona
erme sebebidir. İbra borç ilişkisini değil sadece münferit borcu sona erdirir. İbrada bir borç ilişkisinin tarafları hukukî bir ilişki içerisine girer.
Bu durumda borç kendiliğinden sona ermemekte borcun sona ermesi
için tarafların bunu sağlayacak bir başka işlemi yapmaları gerekmektedir. Bu hukukî işlem sona erecek borcun taraflarının borcun sona ermesi
konusunda yaptıkları bir sözleşmedir. Bu nedenle borcun sona ermesi
üzerinde borç ilişkisinin taraflarının anlaşmış olması gerekir8. Bir diğer
tanımla, tarafların aralarında mevcut bir borcu kısmen ya da tamamen
ortadan kaldırmaya ve bu suretle borçlunun borçtan kurtulmasına yönelik yaptıkları sözleşmeye “ibra sözleşmesi” denir. İbra sözleşmesiyle
alacaklı malvarlığının aktifinde yer alan bir alacaktan kısmen ya da tamamen vazgeçmekte borçlu da herhangi bir ifada bulunmadan borçtan
kurtulmakta böylece borç sona ermektedir9. İbra hukukî niteliği itibariyle iki taraflı bir hukukî işlem, bir sözleşmedir. Bu sözleşme alacaklı ile
borçlu arasında yapılır. Alacaklı tek taraflı bir irade beyanıyla alacaktan
vazgeçemez. Alacaklının vazgeçme iradesinin borçlu tarafından kabul
edilmesi gerekir. İbra vazgeçme ve feragatten farklı bir sözleşmedir.
Borçlunun kabul etmediği bir ibradan söz edilemez10.
6 Nuri Turanboy, İbra Sözleşmesi, Ankara, 1998, s. 26.
7 Andreas Von Tuhr (Çeviren: Cevat Edege), Borçlar Hukuku, 2. Baskı, Ankara, 1983, s. 646. S. Sulhi Teki-

nay/ Sermet Akman/Haluk Burcuoğlu/Atilla Altop, Tekinay Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 7. Baskı,
İstanbul, 1993, s. 985. M. Kemal Oğuzman/M. Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt:1, 10.
Baskı, İstanbul, 2012, s. 545. Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 16. Baskı, Ankara, 2014, s.
1270. Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 18. Baskı, Ankara, 2014, s. 846.

8 Turanboy, s. 26. Oğuzman /Öz, s. 546. Kılıçoğlu, s. 846.
9 Eren, s. 1270. Kılıçoğlu, s. 846.
10 Kılıçoğlu, s. 846.
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İbra sözleşmesi TBK m. 132’de hükme bağlanmıştır. Buna göre
borcu doğuran işlem kanunen veya taraflarca belli bir şekle bağlı tutulmuş olsa bile borç, tarafların şekle bağlı olmaksızın yapacakları ibra
sözleşmesiyle tamamen veya kısmen ortadan kaldırılabilir11. İbra sözleşmesinin yapılması ile birlikte borç kendiliğinden sona erdiğinden
bu işlem niteliği itibariyle bir tasarruf işlemidir12. Zira bu sözleşmeyle
alacaklı alacak hakkını doğrudan doğruya ve kesin olarak etkilemekte,
böyle bir haktan kısmen veya tamamen vazgeçmekte, mevcut bir alacak
hakkını ortadan kaldırmaktadır. Ancak ibra tek taraflı değil iki taraflı bir
tasarruf işlemidir13. İbra alacak ve borcu doğrudan doğruya ve kesin olarak ortadan kaldırır. Tam ibrada borcun tamamı kısmi ibrada ise borcun
ibra edilen kısmı sona erer. Bunun sonucunda borçlu da borcundan tam
veya kısmen kurtulur. İbra sözleşmede aksine hüküm yoksa asıl alacakla
birlikte faiz, rehin, ceza koşulu gibi yan hakları da sona erdirir14.
b. İbra Sözleşmesinin Makbuz Olarak Kabul Edilmesi Sorunu
Karayolları zorunlu trafik sigortası poliçesi kapsamında sigorta şirketi tarafından zarar görenlere yapılan tazminat ödemesi karşılığında
alınan ibranameler de hukukî niteliği itibariyle birer sözleşmedir. Taraflar arasında yapılan bu ibra sözleşmesi borcu sona erdirdiğinden niteliği
itibariyle bir tasarruf işlemidir.  Dolayısıyla sigorta şirketinin zarar görene yapmış olduğu tazminat ödemesi karşılığında almış olduğu ibranameler sigorta şirketinin tazminat borcunu ortadan kaldırmaktadır.
Tazminat borcunu ortadan kaldıran bu ibranameler hukukî niteliği
itibariyle birer sözleşmedir. Bu belgelerin hukukî niteliğinin sözleşme
olmaktan çıkması için KTK m. 111/2’de yer alan şartlar dâhilinde iptal
edilmesi gerekmektedir. Bu iptal kararı olmadan bu belgelerin hukukî
11 Oysa mirasçı miras hakkından vasiyet alacaklısı da vasiyet alacağından tek taraflı bir işlem ile feragat etmesi mümkündür. Aynı şekilde ayni hak sahibi mülkiyet veya sınırlı ayni haktan tek taraflı bir irade beyanıyla vazgeçebilir (Eren, s. 1271).

12 Turanboy, s. 26.
13 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 987. Eren s. 1271. Kılıçoğlu, s. 847.
14 Oğuzman /Öz, s. 549.  Eren, s. 1273. Kılıçoğlu, s. 848.
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niteliğinin değişmesi mümkün değildir. Dolayısıyla Yargıtay’ın bazı kararlarında ibranamelerin hukukî niteliğini sözleşmeyi iptal etmeksizin
sözleşme olmaktan çıkarması ve bu belgeleri makbuz olarak nitelendirmesi doğru değildir15. Yargıtay başka bir kararında ise ibranamenin
içeriğinde bedel ihtiva etmemesi durumunda bu belgenin hukukî niteliğinin makbuz olarak da değerlendirilemeyeceği, ibranameye bu nedenle hukukî bir değerin izafe edilemeyeceği şeklinde karar vermiştir16.
15 “Dava, trafik kazasından kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istem reddedilmiş, karar
davacılar tarafından temyiz edilmiştir. Davacılar vekili, desteğin trafik kazası sonucu öldüğünü belirterek
destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemiştir. Davalı vekili ise davacıların uğradığı zararları karşıladığını ve ibra edildiğini savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir. Mahkemece
davacıların trafik kazası sonrasında ibraname verdikleri ve haklarından feragat ettikleri gerekçesiyle destek
hesaplaması yaptırılmadan davanın reddine karar verilmiştir. Dosyaya ibraz edilen ibranamede, davacılar
Y.. ve D.. Yıldırım'ın, noter huzurunda davalıdan maddi ve manevi tazminatlarını aldıkları ve davalıyı kesin
olarak ibra ettikleri ve davalarından feragat ettikleri belirtilmiştir. Davacıların bu konuda herhangi bir itirazları da yoktur.2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 111. maddesinin ikinci fıkrasında tazminat miktarına ilişkin olup ta yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar ve uzlaşmaların, yapıldığı tarihten
itibaren iki sene içinde iptal edilir hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddede, sorumluluğu kaldıran veya
daraltan anlaşmalarında geçersiz olduğu hüküm altına alınmıştır. Ne var ki, yapılan ödemenin de göz ardı
edilmesi düşünülmemelidir. Yapılan ödemenin gerçek olması durumunda verilen ibraname ancak "makbuz"
hükmünde kabul edilmeli ve ödenen miktar, hüküm altına alınacak tazminattan indirilmelidir. Somut olayda; davacıların çocuğu ve kardeşleri durumundaki destekleri ölmüştür. İbranamede ise davacılar "hastane,
ilaç, tedavi masrafı, maddi ve manevi tazminat ve destekten yoksun kalma bedeli olarak 10.000 YTL nakden
ve peşinen aldık" demişlerdir. Davalının dayandığı bu ibranamenin makbuz niteliğinde olduğunun kabulü
gerekir. Şu durumda mahkemece yapılacak iş, davalıların haksız fiilden dolayı miktarını belirleyerek yapılan
ödeme tazminat miktarından düşüldükten sonra, hükmetmektir. Davalıların ibra edildikleri gerekçesiyle davanın reddedilmiş görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.” Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas: 2007
/ 12051 Karar: 2008 / 7228 Karar Tarihi: 28.05.2008. “Dava, trafik kazası nedeniyle maddi ve manevi
tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davacıların davalıyı ibra ettikleri gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
Kararı davacılar temyiz etmiştir.2918 sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın 111. maddesine göre, bu yasada
öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Somut olay, ölümlü trafik kazası olup, bu kaza nedeniyle işletenin ve sürücünün hukuki sorumluluklarının anılan yasa gereği varolduğu
açıktır. Belirtilen düzenleme gereğince, davalı tarafından sunulan “ibra” belgesinin davalının hukuki sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırmayacağı, ancak bu belge ile bir ödeme yapılmış ise “makbuz” niteliğinde
sayılacağı kabul edilerek, varılacak uygun sonuç çerçevesinde karar verilmesi gerekirken, mahkemece davanın
reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir”. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Esas: 2002/14131 Karar: 2003/4629
Karar Tarihi: 14.04.2003, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 07.04.2018).     “2918 sayılı KTK’nın
sorumluluğa ilişkin anlaşmalar başlığını taşıyan 111. maddesi gereği, Karayolları Trafik Kanunu ile öngörülen hukukî sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup
da, yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak
iki yıl içinde iptal edilebilir. Davalı ......., davadan önce davacılara 105.281,00 ödeme yaparak karşılığında
ibraname almıştır. Anılan yasal düzenleme karşısında davalının aldığı ibra makbuz niteliğinde sayılarak bilirkişinin tazminat hesabı doğrultusunda yoksun kalınan destek zararına hükmedilmesi gerekir iken hatalı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir”. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014 /
6205 Karar: 2016 / 1657 Karar Tarihi: 15.02.2016, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 07.04.2018).
16 “Dava destekten yoksun kalma ve manevi tazminat istemine ilişkindir. 2918 Sayılı Yasanın 111. maddesinde
"Bu Kanunla öngörülen hukukî sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmaların geçersiz olduğu, tazminat
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Makbuz alacaklının borçlanılan edime kavuştuğunu kanıtlayan alacaklı
tarafından kendi aleyhine imzalanmış belgedir. Makbuz verme, edimin
alındığını kanıtlamak amacıyla gerçekleştirilen ön planda pratik sonuca
yönelik hukuki işlem benzeri bir irade açıklaması daha doğrusu bir bilgi
(tasavvur) açıklaması oluşturur. Yoksa hukuki sonuca yönelik bir irade
beyanı bir hukuki işlem sayılmaz17. Ancak istisnai durumlarda “bakiye
makbuzunda (Saldoquittung)” olduğu gibi veya ibra amacıyla verildiğinde, bilgi açıklamasının ötesinde bir irade açıklaması olarak kabul
edilmektedir18.
Dolayısıyla ibraname adı altında düzenlenen belge hukuken makbuz olarak nitelendirilirse zarar görenin sigortacının edimini (tazminat
borcunu) aldığını kanıtlayan bir işleve sahip olacaktır. Bu durumda ibraname borcun sona erdiğine ilişkin bir ispat aracı olarak kabul edilmeyecektir.  Bu belgenin ibra sözleşmesi olarak kabul edilmesi durumunda
miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmaların yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebileceği", 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının 73/7 maddesinde de "Kamu davasının düşmesinin, suçtan zarar gören kişinin şikâyetten vazgeçmiş olmasından ileri gelmesi
ve vazgeçtiği sırada şahsi haklarından da vazgeçtiğini ayrıca açıklaması durumunda artık hukuk mahkemesinde dava açamayacağı" düzenlenmiştir. Somut uyuşmazlıkta 03.12.2010 tarihinde davalıların işleten,
sürücü ve .. sigortacısı olduğu araçta yolcu olan davacılar desteği gerçekleşen kazada vefat etmiş, 11.10.2011
tarihinde davacılar tarafından davalılar aleyhine eldeki dava açılmış, Davacı tarafından düzenlenen ve
işleten-sürücü-..'nin kazadan dolayı ibra edildiklerine ilişkin Antalya 15.Noterliği'nin 20.01.2011 gün …
nolu ibranamesi, Davalı ..'un sanık olarak yargılandığı Antalya 8.Asliye Ceza Mahkemesinin 2011/.. esas sayılı dosyasına davacının "maddi ve manevi tüm tazminat haklarını aldığı, sürücüden şikayetçi olmadığı, araç
sürücü ve işletenini ibra ettiğine" ilişkin 29.03.2011 günlü ibranamesi, Davacının davalı sigortaya hitaben
"Ölüm tazminatı ile ilgili tüm hak ve alacaklarından feragat ettiğine" ilişkin 20.01.2011 günlü dilekçesi dosyaya sunularak ibra ve feragat nedeniyle davanın reddi talep edilmiş, Mahkemece ibra ve feragata dayanılarak davanın reddine karar verilmiştir. Oysa ibraname ve feragatın düzenlendiği tarih ile dava tarihi arasında
2918 Sayılı Yasanın 111.maddesinde öngörülen iki yıllık hak düşürücü süre geçmeden dava açılmıştır. Keza
ibraname ve feragat herhangi bir bedel ihtiva etmediğinden makbuz niteliğini de taşımamaktadır. Bu
halde ibraname ve feragatın bedel ihtiva etmemesi ve davanın iki yıllık hak düşürücü süre
içerisinde açılması nedeniyle ibraname ve feragata hukukî bir değer izafe edilmesi mümkün değildir.
Antalya 8.Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2011/.. esas sayılı dosyasındaki davanın da, TCK 93/7 maddesinde
öngörülen, şikayetten vazgeçme ile düşen davalardan bulunmaması nedeniyle davacıların ceza dosyasındaki
soyut beyanları da eldeki davanın açılmasına ve görülmesine engel değildir. Bu durumda hukuken bir değer
ifade etmeyen ibraname-feragat ve ceza dosyasındaki vazgeçmeye göre davanın reddi doğru görülmediğinden
kararın bozulması gerekmiştir”. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2013/11231 Karar:  2014/13018 Karar
Tarihi: 30.09.2014, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 07.04.2018).
17  Rona Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul, 2002, s. 103. Kılıçoğlu, s. 638.
18 Serozan, s. 103. Mustafa Alper Gümüş, “Makbuz Verilmesi Ve Borç Senedi İadesine Bağlanan Yasal Karineler” (BK.m.88), MÜHF – HAD, C. 17, S. 1-2, 2011, s. 351.
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ise sözleşme borcun alındığını değil sona erdiğini gösteren bir işleve sahip olacaktır. Bu iki sonuç arasındaki en önemli fark belge makbuz olarak kabul edildiği zaman borç sona ermiş sayılmayacağından zarar gören
sigorta şirketinden tekrar tazminat talep edebilir hale gelecektir. İbraname adı altında düzenlenen bu belgelerin hukuki niteliğinin tespiti bu
nedenle önem arz etmektedir. KTK m. 111/2 düzenlemesi incelendiğinde kanun koyucunun iradesi tazminat ile ilgili anlaşmaları iptal edilmedikçe geçerli kabul etmektedir. Bu doğrultuda yapılması gereken bu
anlaşmaların öncelikle usulüne uygun olarak iptal edilmesi arkasından
yeni durumda ortaya çıkan belgeye hukuki nitelik atfedilmesidir. Bununla beraber sözleşmenin iptali için ön şart olan tazminatın yetersizlik
ya da fahişlik durumunun da tespiti zorunludur. Bu şart yerine getirilmeden sözleşmenin iptali KTK m. 111/2’nin açık düzenlemesi uyarınca
mümkün değildir.  Bu nedenle Yargıtay’ın bazı kararlarında ibra sözleşmelerinde belirtilen tazminat miktarlarını yetersizlik ya da fahişlik incelemesi yapmaksızın makbuz olarak nitelendirmesi kanaatimizce doğru
değildir.
Yargıtay’ın bu bakış açısı Yargıtay’ın iş hukukunda düzenlenen ibra
sözleşmeleri hakkında verilen kararlar ile daha çok örtüşmektedir. Ancak iş sözleşmeleri ile ilgili olarak açık bir yasal düzenleme bulunmaktadır. Hizmet sözleşmelerinde ceza koşulu ve ibrayı düzenleyen TBK
m. 420/2 uyarınca işçinin işverenden alacağına ilişkin ibra sözleşmesinin yazılı olması, ibra tarihi itibarıyla sözleşmenin sona ermesinden
başlayarak en az bir aylık sürenin geçmiş bulunması, ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi, ödemenin hak tutarına
nazaran noksansız ve banka aracılığıyla yapılması şarttır. Bu unsurları
taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür.
Hakkın gerçek tutarda ödendiğini ihtiva etmeyen ibra sözleşmeleri veya
ibra beyanını muhtevi diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu halde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. Oysa KTK m. 111/2 de yer alan
düzenlemede TBK m.420/2’de belirtilen şekilde bir makbuz ifadesine
yer verilmemiştir. Buna rağmen Yargıtay’ın sigorta tazminatlarına ilişkin
ibra sözleşmeleri ile işçilik alacaklarına ilişkin ibra sözleşmelerini benzer
kabul ettiği görülmektedir.
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İşçilik alacakları ile ilgili olarak düzenlenen ibra sözleşmelerini
makbuz hükmünde kabul eden TBK m. 420 öğretide eleştirilmektedir.
Süzek’e göre TBK m. 420/2’de yer alan düzenlemenin ibraname kavramı ile bağdaştırılması mümkün değildir. Bu koşul ile iş ilişkilerinde işverenin işçiye olan borcunun ibra yoluyla sona ermesi teknik olanaksız
hale getirilmiştir. Kanun koyucu TBK m. 420/2 hükmünde söz konusu
koşulu getirirken ibra ile ifa kurumlarını karıştırmıştır. İşçinin işverenden alacağının tam olarak ödenmesi halinde borç, ibraname ile değil
esasen yapılan ödeme yani ifa ile sona erer. Bu durumda sona ermiş bir
borcun da ibra ile tekrar sona erdirilmesi söz konusu olamaz. Oysa ibra
TBK m. 132 uyarınca borcu tamamen ya da kısmen ortadan kaldıran
bir sözleşmedir. Bu durumda ibra belgesi borcu sona erdiren değil sona
erdiğini ispatlayan bir belge niteliğini taşır19.
Çil’e göre ibra sözleşmelerinin ifanın kanıtı olan bir belgeyle eşdeğer kabul edilmesi iş hukukunda yer alan işçi lehine yorum ilkesinin bir
sonucudur. Yoksa iki kurumun hiçbir benzerliği bulunmamaktadır. İbra
sözleşmesi ya vardır ve borcu sona erdirir ya da geçersiz olduğu sonucuna varılır. O zaman da ibra sözleşmesinde yazılı olan ödeme tutarlarının
ibra olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. İbra sözleşmesinde yazılı olan tutarlar ifayı gösterdiğine göre borcun bu miktar yönünden bir
başka şekilde son bulduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla ibra ile makbuz
arasında bağ kuran bu yaklaşım yerinde değildir. Ayrıca ibranamenin
makbuz hükmünde sayılması şeklinde olan uygulama sözleşme serbestisine de aykırılık oluşturur. Alacağın bir kısmına kavuşan alacaklı serbest
iradesiyle borcun kalan kısmını sona erdirerek borçluyu ibra yolunu seçmiş olabilir20.
Dolayısıyla KTK m.111/2 uyarınca ibra sözleşmelerinin iptali talebiyle açılan davalarda yetersizlik ya da fahişlik incelemesi yapılmaksızın
ve sözleşmenin iptaline karar vermeksizin geçerli bir ibra sözleşmesinin
hukukî niteliği makbuz olarak kabul edilemez. Bu konuda iş hukukunda
19 Sarper Süzek, İş Hukuku, 14. Baskı, İstanbul, 2017, s. 801. Benzer eleştiriler için bkz. Ünal Narmanlıoğlu,
İş Hukuku, Ferdi İş İlişkileri, 5. Baskı, İstanbul, 2014, s. 608. Nuri Çelik, Bireysel İş Hukuku, 26. Baskı, İstanbul, 2013, s. 323.

20 Şahin Çil, İş Hukukunda İbra Sözleşmesi, İstanbul, 2007, ss. 14,15.
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yer alan düzenlemeye benzer bir açık bir kanun hükmü olmadığından
KTK m. 111/2 gereği önce ibra sözleşmesinin iptali gerekmektedir.
Sözleşme iptal edilerek alacaklının sözleşme kurma yönündeki (hukuki
sonuca yönelik) iradesi ortadan kaldırılmaktadır. Ancak alacaklının bu
irade beyanı içerisinde yer alan bilgi (tasavvur) açıklaması hala mevcut
olduğundan bu bilgi açıklamasının makbuz olarak kabul edilmesinde
hukuken bir sakınca bulunmamaktadır.
Yargıtay’ın KTK m. 111/2 hükmünü doğru uyguladığı kararları da
bulunmaktadır. Bu kararlarında Yargıtay öncelikle yetersizlik veya fahişlik incelemesi yapılması gerektiğini yapılan ödeme yetersiz ya da fahiş
ise ibranamenin geçersiz olduğunu açıkça belirtmektedir21. Akabinde
21 “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 111. maddesi uyarınca tazminat miktarlarına ilişkin olup da

yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl
içinde iptal edilebilirler. Yasanın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca
istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl
içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Bu düzenlemeye göre açılan
dava süresinde olup mahkemece yapılacak iş, ilk önce ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemenin yetersiz olup
olmadığının belirlenmesidir. Bunun için ödeme tarihi verileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucu
bulunacak tutar ile ödeme miktarının karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunması halinde ibra nedeni ile
davanın reddine karar verilmesi gerekir. Şayet ödemenin yetersiz olduğu anlaşılırsa bu kez karar tarihine
en yakın veriler dikkate alınarak tazminat hesaplanmalı ve zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince
davalı tarafından yapılan ödemeye hesaplama yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yasal faiz uygulanarak,
hesaplanan tutardan mahsup edilmelidir. Mahkemece, yazılı şekilde eksik inceleme ile rapor tarihindeki veriler esas alınarak tazminat belirlenmesi ve ödeme miktarının aynen mahsubu sonucunda bulunan tazminat
tutarına hükmedilmesi doğru olmamıştır.” Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 20551 Karar: 2014
/ 18211 Karar Tarihi: 11.12.2014. (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 08.04.2018). “Davacı vekili, iş
göremezlik tazminatı ve tedavi gideri olarak ödenen toplam 7.782,85 TL’lik kısım için davalı sigorta şirketine 13.12.2010 tarihli ibraname vermiş, bâkiye tazminat alacağı için de 01.06.2011 tarihinde iş bu davayı
açmıştır. Bu durumda, açılan dava süresinde olup, mahkemece yapılacak iş, ilk önce ödeme tarihi itibariyle
yapılan ödemenin yetersiz olup olmadığının belirlenmesidir. Bunun için, ödeme tarihi verileri dikkate alınarak
yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar ile ödeme miktarı karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunması
halinde ibra nedeni ile davanın reddine karar verilmesi gerekir. Şayet, ödemenin yetersiz olduğu anlaşılırsa, bu
kez karar tarihine en yakın veriler dikkate alınarak tazminat hesaplanmalı, zarar ve yararın denkleştirilmesi
ilkesi gereğince, davalı sigorta şirketince yapılan ödemeye hesaplamanın yapıldığı tarihe kadar geçen süre için
yasal faiz de uygulanarak, hesaplanan tutardan mahsup edilmelidir. Mahkemece, yukarıdaki açıklanan hususlar gözetilerek hesaplama yapılması için bilirkişiden rapor alınıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken,
eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas:
2014 / 4977 Karar: 2015 / 11641 Karar Tarihi: 05.11.2015. “Bu düzenlemeye göre açılan dava süresinde
olup, davalı ... Hesabının ödediği paranın yeterli olduğu iddiası olduğuna göre mahkemece yapılacak iş, ilk
önce ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemenin yetersiz olup olmadığının belirlenmesidir. Bunun için ödeme
tarihi verileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar ile ödeme miktarının karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunup bulunmadığıdır. KTK 111. madde gereğince verilen ibranamelerin geçerli
olup olmadığı incelenmek suretiyle karar verilmesi gerekirken alınan ibranameler değerlendirilmeksizin yazılı
olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 10652 Karar:
2016 / 11067 Karar Tarihi: 01.12.2016, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 08.04.2018).  
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ise ibranamenin artık makbuz hükmünde kabul edilmesi gerektiğini belirtmekte ve yapılan ödemenin göz önüne alınarak tazminata hükmedilmesi yolunda karar vermektedir22.
II. İBRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ İÇİN ÖNŞART OLAN
TAZMİNATIN FAHİŞ YA DA YETERSİZ OLMASININ TESPİTİ
KTK m. 111/2 uyarınca tazminat miktarlarına ilişkin anlaşmalar
veya uzlaşmaların iptal edilebilmesi için bu miktarın yetersiz veya fahiş
olduğunun açıkça belli olması şartı aranmaktadır. Ancak tazminat miktarının yetersiz ya da fahiş olması noktasında belirleyici bir kriter kanun
maddesinde belirtilmemiştir. Bu durumda ödenen tazminatın yetersiz
veya fahiş olup olmadığının tespiti sorunu gündeme gelmektedir. Bu
konuyla ilgili Yargıtay kararlarına bakıldığında ibra sözleşmelerinin
TBK m. 28’de düzenlenen aşırı yararlanma (gabin) hükümlerinden yola
çıkılarak iptal edilmesi ile ilgili kararlarının olduğu görülmektedir. Yargıtay ibra sözleşmelerinin KTK m. 111/2 uyarınca iptali talebiyle açılan
davalarda gabin hükümlerinin uygulanmaması gerektiği yolunda kararlar vermektedir. Buna göre yerel mahkeme tazminata ilişkin ibra sözleşmesinin iptali talebiyle açılan davalarda sözleşmenin iptali için ibra
sözleşmesinin imzalanması sırasında -gabinde yer alan sübjektif unsur
22 “Somut olayda, davalıların işleteni, sürücüsü ve trafik sigortacısı olduğu aracın sebebiyet verdiği kazada da-

vacı aracı hasarlanmıştır. Davalı sürücü O. U. kazanın meydana gelmesinde %100 kusurludur. Davacı aracı
2011 model Mercedes Benz Sedan otomobil olup, kaza sonucu araçta oluşan 5.664 TL onarım gideri, davalı sigorta şirketince karşılanmış ve 6.12.2012 tarihinde bu ödeme nedeniyle davacıdan ibraname alınmıştır.
Davacı vekili, kaza nedeniyle müvekkilinin aracında değer kaybıda oluştuğunu ileri sürerek ıslahla birlikte
toplam 3.625 TL'nin davalılardan tahsili istemiyle 15.3.2013 tarihinde işbu davayı açmıştır. Davacı vekili,
uygulamada sigorta şirketlerinin ibra almadan araç hasarını gidermeyeceğini, ibranın imzalanmasını şart
koştuğunu, hasarın giderilmesi amacıyla müvekkilinin belgeyi imzaladığını, hasar yönünden davalı sigortacının ibra edildiğini, değer kaybı yönünden ibra verilmediğini belirtmiştir. Davalı Hür Sigorta AŞ vekili, davacının araç hasarının giderildiğini ve ibra alındığını değer kaybının teminat kapsamında olmadığını savunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacı aracında 3.625 TL tutarında değer kaybı olduğu tespit
edilmiştir. Değer kaybı zararı da, gerçek zarar kapsamında olup, davalı sigorta şirketi bu zarardan da poliçe
limiti dahilinde sorumludur. Davacı "Teslim, ibra, temlik belgesi" başlıklı belgenin düzenlendiği 6.12.2012
tarihinden itibaren 2 yıl içinde bu davayı açmıştır. Davalı sigorta şirketi tarafından yapılan ödeme, bilirkişi
tarafından tespit edilen değer kaybına göre yetersizdir. Bu nedenle davacı tarafından imzalanan belge ibra
değil, 5.664 TL ödendiğini gösteren makbuz hükmünde bir belgedir. Bu durumda mahkemece, davalı Hür
Sigorta AŞ tarafından yapılan 5.664 TL ödemenin toplam hasar miktarına göre yetersiz olması nedeniyle
6.12.2012 tarihli belgenin kısmi ödeme ve makbuz hükmünde olduğunun kabulü ile sonucuna göre
bir hüküm kurulması gerekirken yazılı olduğu biçimde davalı sigorta şirketi hakkındaki davanın
reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”
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olan- irade fesadı halinin varlığını aramayacaktır23.
23 “Davacı vekili; davalı şirket nezdinde zorunlu malî sorumluluk sigortası ile sigortalı aracın, sürücüsünün tam

kusurlu olduğu halde, müvekkilinin murisi Taran'ın yolcu olarak içinde bulunduğu otobüse çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında murisin vefat ettiğini ve müvekkilinin destekten yoksun kaldığını, destekten yoksunluk zararının 200.000.000 TL.'nın üzerinde olduğunu, sigorta poliçesi uyarınca davalı şirket tarafından
şahıs başına ödenecek en az tazminat tutarının 80.000.000 TL. olduğunu, oysa davalının sadece 22.406.000
TL ödeyerek ibraname aldığını, bu miktarın açıkça yetersiz bulunduğunu ileri sürerek, 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu'nun 111/1. maddesi uyarınca ibranamenin iptaline, aradaki fark olan 57.594.000 TL.'nın
olay tarihinden itibaren ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı taraf cevabında; aktüerya hesabı yaptırılarak belirlenen destekten yoksunluk tazminatının davacıya ödendiğini ve ibraname alındığını savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece; iddia, savunma ve dosyadaki
yazılı kanıtlara göre, davacı vekilinin, davalı tarafça önerilen 22.406.000. TL. destekten yoksunluk tazminatını alarak ibraname verdiği, bu ibranamenin verilmesinde iradeyi fesada uğratan bir halin varlığı ileri sürülmediği gibi, olayda bu tazminat miktarının açıkça yetersiz olduğundan da söz edilemeyeceği, KTK.nun 111/2.
maddesi ile çok düşük olarak yapılan ödemeler üzerine alınan ibranamelerin iptalinin amaçlandığı, yargılama
aşamasında alınan bilirkişi raporunda tazminat hesabına esas alınan verilere aktüer raporundaki verilerin
farklı olduğundan (asgari ücretin zaman içinde artması nedeniyle), bilirkişi raporuna itibar edilemeyeceği, bu
nedenlerle ibranamenin iptalinin mümkün görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı,
davacı vekili temyiz etmiştir. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, davacı vekili, müvekkiline davalı sigorta şirketine verilen ibranamenin 2918 sayılı KTK.nun 111/2. maddesi uyarınca iptaline ve fiili ödeme
ile sigorta poliçesince asgari limit miktarı arasındaki farkın tahsiline karar verilmesini istemiş, mahkemece ise
dava, davacı tarafın ibranamenin iptali için irade fesadı iddiası ileri sürülmediği gibi, ibraname ile ödenen
miktar ile ödenmesi gereken miktar arasında açıkça yetersizlik bulunmadığı gerekçeleriyle dava reddolunmuş
bulunmaktadır. İşviçre KTK.nun 87. maddesi esas alınmak suretiyle düzenlenen 2918 sayılı KTK.nun hem
işletenleri, hem de onların hukukî sorumluluğunu üzeren alan zorunlu trafik sigortasını üzerlerine alan sigorta
şirketlerini bağlayan emredici nitelikteki 111. maddesinin 2. fıkrasında, "Tazminat miktarına ilişkin olup da,
yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl
içinde iptal edilebilir" hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. Görüldüğü gibi madde, ibranamenin iptali için
zarar görene (yetersizlik), zarar verene de (fahiş) iddiası ile iptal hakkı tanımış, iptal sebebi olarak da objektif
bir unsur olarak bu yetersizliğin veya fahişliğin (açıkça belli olması) halini kabul etmiştir. Bu durumdan anlaşılacağı gibi, madde gabini düzenleyen BK.nun 21. maddesinde öngörülen (mutazarrın müzayaka halinde
olması veya hiffetinden yahut tecrübesizliğinden istifade edilmiş olması) gibi hallerini aramamış diğer bir deyişle subjektif unsurlara yer verilmemiştir. Nitekim, gerek mehaz ülkedeki yabancı yazarlardan Oftinger, Strebel
(Bkz., Prof. H. Tandoğan, Kusura Dayanmayan Sözleşme Dışı Sorumluluk Hukuku, Ank. 1981, sh. 259,
178-181 sayılı dipnotları) gerekse, ülkemizde doktrinde anılan maddenin uygulanmasında BK.da öngörülen gabinin şartları aranmaksızın sadece (açıkça yetersizlik veya fahişlik) objektif KTK.nun Sigorta ve Garanti
Fonuna İlişkin Hükümleri Üzerinde Bir inceleme Sigorta Hukuku Dergisi, C. 1, Sayı 3-4, sh. 278 vd.; T. Uygur,
Borçlar Kanunu, 2. Cilt, Ank. 1990, sh. 518; D. Çeliktaş, 2918 s. KTK.da İşletenin Hukukî Sorumluluğu,
İzmir, 1987 sh. 127; Prof. Dr. H. Tandoğan, age., sh. 258 vd.; Dr.G. Sermet Akman, Sorumsuzluk Anlaşması,
İst. 1976, sh 123 vd.). Doktirindeki bu görüş, Yargıtay uygulamasında da aynen benimsenmiş bulunmaktadır.
(Bkz., Yargıtay 4. HD.'nin 30.6.1988, 4035-6634, ve 16.1.1989, 5223-8806 sayılı kararları ile 19. HD.'nin
7.10.1994 gün ve 1594-9111 sayılı kararı). O halde mahkeme kararı gerekçesinde davanın reddine dayanak
yapılan ve gabinde sübjektif unsur olan irade fesadı iddiasının yer almadığı görüşünde isabet bulunmamaktadır.” Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Esas: 1995/207 Karar:1995/3054 Karar Tarihi: 07.04.1995. Formun
Üstü “2918 sayılı KTK. nun hem işletenleri, hem de onların hukukî sorumluluğunu üzerine alan zorunlu mali
sorumluluk sigortalarını bağlayan emredici nitelikteki 111. maddesinin 1. fıkrasında bu Kanunla öngörülen
hukukî sorumluluğu kaldıran veya daraltan anlaşmaların geçersiz olduğu belirtilmiş 2. fıkrasında ise <Tazminat miktarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten başlayarak iki yıl içinde iptal edilebilir> hükmüne yer verilmiş bulunmaktadır. Görüldüğü
gibi madde, ibranamenin iptali için zarar görene yetersizlik, zarar verene de fahişlik iddiası ile iptal hakkı
tanımış, iptal sebebi olarak da objektif bir unsur olarak bu yetersizliğin veya fahişliğin açıkça belli olması halini
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Oysa KTK m. 111/2 uyarınca hazırlanan ibra sözleşmelerine gabin
hükümlerinin doğrudan uygulanması ibra sözleşmesinin hukukî niteliği
itibariyle kural olarak zaten mümkün değildir. Şöyle ki, aşırı yararlanma başlığını taşıyan Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 28/1’e göre “Bir
sözleşmede karşılıklı edimler arasında açık bir oransızlık varsa, bu oransızlık, zarar görenin zor durumda kalmasından veya düşüncesizliğinden
ya da deneyimsizliğinden yararlanılmak suretiyle gerçekleştirildiği takdirde, zarar gören, durumun özelliğine göre ya sözleşme ile bağlı olmadığını diğer tarafa bildirerek ediminin geri verilmesini ya da sözleşmeye
bağlı kalarak edimler arasındaki oransızlığın giderilmesini isteyebilir.”
Kanun koyucu bu hükümle sözleşmede zayıf olan tarafa edimler arasındaki değer ilişkisini gözden geçirme ve şartları gerçekleşmişse aşırı yararlanmaya dayanarak sözleşmeyi “iptal etme” ya da “edimler arasındaki
oransızlığın giderilmesini isteme” imkânı vermiştir. Aşırı yararlanma
ilke olarak tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde söz konusu olur.
Ancak bu durum kıyas yoluyla çok taraflı sözleşmelere de uygulanması
mümkündür24. Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde aşırı yararlanma
hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı doktrinde tartışmalıdır25.

kabul etmiştir. Bu durumdan anlaşılacağı gibi, maddede gabini düzenleyen BK.nun 21. maddesinde öngörülen
mutazarrırın müzayaka halinde olması veya hiffetinden yahut tecrübesizliğinden istifade edilmiş olması gibi
halleri aramamış diğer bir deyişle sübjektif unsurlara yer verilmemiş, BK.da öngörülen gabinin şartları aranmaksızın sadece açıkça yetersizlik veya fahişlik objektif unsurunun yeterli olacağı kabul edilmiştir”. Yargıtay
17. Hukuk Dairesi Esas: 2011/8559 Karar: 2012/7287 Karar Tarihi: 05.06.2012, (sinerjimevzuat.com.
tr, Erişim Tarihi: 08.04.2018).
24 Eren, ss. 417-418. Oğuzman/Öz, s. 137. Bunlara ek olarak Yargıtay’ın sulh sözleşmeleri hakkında da
gabin hükümlerinin uygulanabileceğine ilişkin bir kararı mevcuttur. “Sulh bir sözleşme olup tarafların
üzerinde uyuşmadıkları konu için yeni bir şekil ve çözüm yolu bularak ve çok defa karşılıklı hak ve borçların
bir kısmını istemekten vazgeçerek iradelerini birleştirmeleridir. Sulhun nasıl gerçekleşeceği konusunda kanunlarımızda açık bir hüküm yoktur. Hâkim önünde yapılmış olan sulh da belirtilen nitelikte bir sözleşmedir. Ve
Borçlar Kanunu’nun sözleşmelerdeki rıza fesadına ilişkin 21 ve sonraki maddelerinin hâkim önünde yapılan
sulhlara uygulanmayacağı ve ileri sürülemeyeceği konusunda bir hüküm ne usule ilişkin ne de esasa ilişkin
kanunlarımızda benimsenmiştir. O halde davacıya hariçte yapıp onattığı sulhten ötürü geçersizlik nedenleri
usulüne uygun delillerle ispatına imkân verilmek gerekir. Mahkemenin hâkim önünde yapılan sulhun sözleşme
olmadığı ve bunda yanlışa düşüldüğünün ileri sürülemeyeceği görüşüne dayanan karar yanlıştır.”   Yargıtay 4.
Hukuk Dairesi 7613E., 45593K., Karar Tarihi: 08.11.1965. (Eraslan Özkaya, Gabin Davaları, Ankara,
2000, s. 156).
25 Yazarın katılmadığını belirttiği, gabinin bağışlama sözleşmelerinde uygulanabilirliğine ilişkin
görüşler için bkz. Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Cilt: 1, 6. Baskı, İstanbul, 2014, s. 485.
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Sigorta şirketinin tazminat borcunu sona erdiren ibra sözleşmesi
hukukî niteliği itibariyle bir sözleşme olmakla beraber iki tarafa borç
yükleyen bir sözleşme değildir. Aksine ibra sözleşmesi borç yüklememekte borcu sona erdirmektedir. Bu nedenle niteliği itibariyle tasarruf
işlemi olarak kabul edilir. Aşırı yararlanma hükümlerinin uygulanabilmesi için gerekli olan karşılıklı edimler ibra sözleşmesinde yer almamaktadır. Sigorta şirketinin tazminat ödeme borcunu doğuran sözleşme
sigorta sözleşmesidir. Bu sözleşme niteliği itibariyle tam iki taraf borç
yükleyen bir sözleşmedir. Ancak ibra sözleşmesi sigorta sözleşmesinden
doğan tazminat ödeme borcunu sona erdiren başka bir sözleşmedir ve
bu sözleşmede zarar görenin karşı bir edimi yoktur. Bu nedenle oransızlığın olabileceği karşılıklı edimler bu sözleşmede bulunmamaktadır. Bu
nedenle ibra sözleşmesinin KTK m. 111/2 uyarınca iptalinde aranılan
yetersiz ya da fahiş olma durumu sigortacının tazminat ödeme ediminin
gerçekte olması gerekenle zarar görene ödenen tutar arasındaki oranlamaya bakılarak tespit edilecektir. Bu durumda karşılıklı olan edimlerin
değil, olan ve olması gereken edim arasındaki oransızlıktan bahsedilmelidir. Bu nedenle kanun koyucu KTK m. 111/2’de yetersiz ve fahiş olma
durumundan bahsetmektedir. Yetersizlik “zarar gören” için fahiş olma
ise “sigortacı” açısından bakmayı gerektirmektedir. Ödenen tazminat
miktarı zarar gören için yetersiz ise ya da sigortacı için fahiş ise bu noktada sözleşmenin iptali istenebilecektir. Bu durumda da ortada tek bir
edim bulunmaktadır.
Bu nedenle KTK m. 111/2 uyarınca ibra sözleşmelerinin iptalinde
aşırı yararlanma hükümleri kanaatimizce hukukî gerekçe olarak kullanılmamalıdır. Burada yapılması gereken yetersiz veya fahiş olma kriteri
hakkında kural oluşturmaktır. Sigorta şirketi tarafından ödenen tazminatın iptal davasında yeniden hesaplanması neticesinde ortaya çıkacak
yeni miktara oranı ile ilgili mahkemelere yol gösterecek içtihatlara ihtiyaç vardır.  Zira yetersiz ya da fahiş olma durumu iki tazminat bedeli
arasındaki farka bakılarak tespit edilecektir. Bu durumda tazminat konusu itibariyle para olduğundan ödenen tutarın ödenmesi gereken tutara oranı üzerinden yetersiz ya da fahiş olup olmadığı kabul edilecektir.
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sinin iptalinin gerekip gerekmediğine karar verebilecektir. Eğer ödenen
tazminat ile yeniden hesaplanan tazminat arasındaki fark yetersiz ya da
fahiş olma sınırında değil ise ibra sözleşmesi iptal edilmediği için hüküm
ve sonuçlarını doğuracak dolayısıyla sigortacının tazminat ödeme borcu
sona erecektir.
Yargıtay kararlarına bakıldığında mahkemeden yapılması istenen iş,
ilk önce ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemenin yetersiz olup olmadığının belirlenmesidir. Bunun için, ödeme tarihi verileri dikkate alınarak
yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar ile ödeme miktarı karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunması halinde ibra nedeni ile davanın
reddine karar verilmesi gerekir. Şayet, ödemenin yetersiz olduğu anlaşılırsa, bu kez karar tarihine en yakın veriler dikkate alınarak tazminat
hesaplanmalı, zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince, davalı
sigorta şirketince yapılan ödemeye hesaplamanın yapıldığı tarihe kadar
geçen süre için yasal faiz de uygulanarak, hesaplanan tutardan mahsup
edilmelidir26.
Kanaatimizce KTK m. 111/2’nin uygulanması açısından da izlenmesi gereken yol bu şekilde olmalıdır. Yargıtay kararları incelendiğinde yerel mahkemeler tazminatın yetersizliği ya da fahiş olup olmadığı
tespitini yapmadan davacının talebini değerlendirmeye almakta bilirki26 “Davalı sigorta şirketi davacıya ödeme yapılarak ibra edildiğini savunmaktadır. 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu'nun Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar başlıklı 111. maddesinde, tazminat miktarlarına ilişkin anlaşmaların iptali koşulu belirlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre tazminat miktarlarına ilişkin olup
da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl
içinde iptal edilebilirler. Yasanın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca
istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl
içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Bu düzenlemeye göre açılan
dava süresinde olup, mahkemece yapılacak iş, ilk önce ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemenin yetersiz olup
olmadığının belirlenmesidir. Bunun için ödeme tarihi verileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucu
bulunacak tutar ile ödeme miktarının karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunması halinde ibra nedeni ile davanın reddine karar verilmesi gerekir. Şayet ödemenin yetersiz olduğu anlaşılırsa bu kez karar tarihine en yakın veriler dikkate alınarak tazminat hesaplanmalı ve zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince davalı
tarafından yapılan ödemeye hesaplama yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yasal faiz uygulanarak (güncelleme), hesaplanan tutardan mahsup edilmelidir. Mahkemece yapılan ödemenin ödeme tarihinde yeterli olup
olmadığı bu nedenle de ibranın geçerli olup olmadığı araştırılmaksızın, sadece ödemenin mahsubu sonucu bulunan tazminat tutarına hükmedilmesi doğru olmamıştır. ” Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2013 / 11606
Karar: 2014 / 14654 Karar Tarihi: 30.10.2014. Aynı yönde, Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014 /
20551 Karar: 2014 / 18211 Karar Tarihi: 11.12.2014. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 4977
Karar: 2015 / 11641 Karar Tarihi: 05.11.2015, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 09.04.2018).
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şi incelemesi neticesinde çıkan rakama hükmetmektedir. Oysa davacı
şayet bir ibraname imzaladıysa bu sözleşme geçerli bir sözleşmedir ve
ayaktadır. Bu sözleşme iptal edilmedikçe hüküm ve sonuçlarını doğurur. Bu durumda ibra sözleşmesinin yapılmasıyla borç sona erer. Bu sözleşmeyi KTK m. 111/2’deki şartlar dâhilinde usulüne uygun olarak iptal
etmedikçe sona ermiş bir borç hakkında hüküm vermenin hukukî bir
dayanağı olamaz.  
Bu noktada yetersizliğin ya da fahişliğin tespitinde nasıl bir oranlama yapılması gerektiği tartışılmalıdır. Ödenen ve ödenmesi gereken tazminatın hesaplama yöntemi Yargıtay kararlarında tartışılmakla beraber
tazminatın yetersiz ya da fahiş olup olmadığına ilişkin tespit yöntemi
hakkında bir karar yoktur. Oysa yetersizlik ya da fahişlik oldukça soyut
bir kavramdır. Bu nedenle hâkimin takdiri bu noktada büyük önem kazanmaktadır.
“Yetersizlik” ya da “fahiş” kavramlarına benzer bir kavram olan
“açık oransızlık” kavramı TBK m. 28’de yer almaktadır.  Yargıtay’ın bu
“açık oransızlık” kavramı ile ilgili olarak vermiş olduğu kararlardan yararlanarak sigorta tazminatının yetersiz ya da fahiş olup olmadığına ilişkin kanaatimizce fikir yürütülebilir. Bu noktada ayırt edilmesi gereken
en önemli nokta şudur; ibra sözleşmesine aşırı yararlanma hükümlerinin uygulanması hukuken mümkün olmayabilir ancak yetersizlik veya
fahişlik kavramlarının soyut olması nedeniyle TBK m. 28’de belirtilen
açık oransızlık kavramı ile ilgili var olan Yargıtay kararlarının incelenerek kıyas yoluyla bu tespit yöntemi KTK m. 111/2’de uygulanabilir27.
Açık oransızlık ile ilgili olarak öğretide yer alan görüşlere bakıldığında açık oransızlığın tespitinde edimler arasında açık bir farkın göze çarpan bir nispetsizliğin bulunması gerektiği ifade edilmektedir28.  Kanuni
27 KTK m. 111/2’nin mehazını teşkil eden İsviçre Hukukundaki 1958 tarihli Karayolları Trafik Kanunu
(SVG) Art. 87/II’de de kavram olarak “açık oransızlıktan” bahsedilmektedir. (Gümüş, İbra, s. 320).

28 Kocayusufpaşaoğlu, s. 483. Oğuzman/Öz, s.114. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 459. Kılıçoğlu, s. 152. Eren, s. 378. Edimler arası tam bir eşitlik sağlanamayacağından sırf edimlerin oransız olması
yüzünden sözleşmelerin iptali yoluna gidilmesi alışverişlerde ve ticari hayatta güveni, istikrarı ve düzeni ortadan kaldırır. Bu nedenle aşırı yararlanmada objektif şartın gerçekleşmesi için edimler arasındaki
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düzenlemede herhangi bir oran belirtilmemiştir29.   İsviçre Hukuk uygulamalarında, verilen bazı kararlarda aşırı yararlanmadan (gabinden)
bahsedilebilmesi için edimler arasındaki değer farkına ilişkin olarak belli
bir orandan bahsedildiği görülmektedir. Bu kapsamda, İsviçre Federal
Mahkemesi, vermiş olduğu bazı kararlarda edimler arasında değer itibariyle %100’lük bir farkın bulunduğu hallerde aşırı yararlanmadan söz
edilebileceği hususuna yer vermektedir30. Buna karşın Federal Mahkemenin vermiş olduğu bazı kararlarda da arada %50’den daha az bir fark
olmasına rağmen sözleşmede aşırı yararlanma bulunduğuna hükmettiğine rastlanmaktadır31. Yargıtay da vermiş olduğu bir kararda edimler
arasında %50’lik veya daha fazla bir değer farkının bulunması halinde
aşırı yararlanmanın varlığı konusunda şüphe olmadığını ancak edimler
arasında %50’den daha az bir fark olması durumunda da aşırı yararlanmanın olabileceğini ve fakat buna hükmedilebilmesi için edimler arasında en az %25’ten daha fazla bir fark olması gerektiğini belirtmiştir32.
oransızlığın “açık” olması gerekmektedir (Çiğdem Mine Aslan, Gabinin Unsurları ve Hukukî Sonuçları,
Ankara, 2006, s. 69).
29 Fransız Medeni Kanunu’nda, gabinin varlığını belirleyebilmek için edimler arasındaki değer farkına iliş-

kin olarak belli bir oran verilmiş bulunmaktadır. Ancak bu oran genel bir düzenleme yerine özel bazı
durumlar bakımından hüküm altına alınmıştır. Bu özel hallerden birini taşınmaz satımı oluşturmaktadır.
Fransız Medeni Kanunu’nun 1674. maddesi hükmü uyarınca, taşınmaz satımlarında satıcı, 7/12 oranı
üstünde sömürüldüğü (yani karşılık olarak taşınmazın değerinin 5/12’sinden azını elde ettiği) durumlarda, gabin nedeniyle sözleşmenin iptalini isteyebilir (Kocayusufpaşaoğlu, s. 483).

30 İsviçre Federal Mahkemesi tarafından bazı kararlarda (BGE 61 II 35) verilen bu oran, esasen Roma
Hukukundaki %50’lik orana karşılık gelmektedir. Zira, edimlerden biri, diğerinin yarısına eşdeğerse, fazla
edim, diğer edimden %100 fazla; az olan edim ise, fazla olan edim baz alındığında, ilgili edimin %50’si
demektir. İsviçre Federal mahkemesi, bir futbol sahasının, piyasa değerinin %200’ü karşılığında kiralanmasında, kira sözleşmesinde gabinin bulunduğunu kabul etmiştir (BGE 123 III 303). İsviçre Federal
Mahkemesi vermiş olduğu bir kararda (BGE 84 II 111), bir arazinin, sigorta değerinin iki katını aşan
bir bedel karşılığında satılmasında gabin bulunduğu sonucuna varmıştır (Hatice Tolunay Ozanemre–
Yayla, “Gabinin Şartları,” Çankaya University Journal Of Law, S. 7/2, 2011, s. 205). İsviçre Federal
Mahkemesi 5800 Franklık tazminat alacağı için 1000 Frank üzerinde anlaşmaya varılmasında açık
oransızlık bulunduğunu kabul ederken 37.000 Frank tazminat alacağına karşılı 25.000 Frank üzerinde
anlaşmaya varılmasında açık oransızlık bulunmadığına karar vermiştir (Gümüş, İbra, s. 321).
31 Ozanemre–Yayla, s. 205. İsviçre Federal Mahkemesi bir diğer kararında ise karz akdinde edimler arasında %37,5 düzeyinde olan farkı açık oransızlık olarak kabul etmiştir (Hasan Halis Sungur, Gabin, İstanbul, 1953, s. 27).

32 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 391E., 1133K., Karar tarihi: 04.03.1969. 1. Hukuk Dairesi 1976/10791E.
1976/12751K.  Karar tarihi: 27.12.1976. Anılan son kararında bu husus şu şekilde belirtilmiştir: “Dairenin sürekli uygulamalarına göre, ivazlar arasında 50/100 oranındaki bir fark açık nispetsizliktir, bu kesindir. Dairenin uygulamalarında %25 oranındaki bir farkın açık nispetsizlik sayılmadığı dahi kuşkusuzdur. Hal
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Bu kapsamda öğretide Yargıtay’ın ilgili kararları doğrultusunda, edimler
arasında %50’den daha fazla bir fark bulunduğu durumlarda hâkimin
edimler arasında aşırı oransızlık bulunup bulunmadığına ilişkin olarak
takdir yetkisinin bulunmadığını ancak edimler arasında %25’ten fazla ve
fakat %50’den az bir fark bulunması halinde, hâkimin edimler arasında
aşırı oransızlık bulunup bulunmadığını takdir edeceği ifade edilmektedir33.
Kanaatimizce KTK m. 111/2 uyarınca ödenen tazminatın yetersiz
ya da fahiş olup olmadığına ilişkin yapılan incelemede Yargıtay’ın belirlediği bu oranlar kullanılabilir. Şayet sigorta şirketince ibra karşılığında
ödenen tazminat, gerçekte ödenmesi gereken tazminatın %50 veya daha
azını karşıladığı durumda ödenen tazminat zarar gören açısından yetersiz olarak değerlendirilebilir. Bu karşılama oranı %25 ile %50 arasında
ise bu durumda hâkim/hakem takdir hakkını kullanarak yetersizlik durumuna karar vermelidir. Tazminatlar arasındaki fark %25’in altında ise
bu durumda yetersizlik veya fahişlik ispatlanmamış kabul edilmelidir.
Kanun koyucunun belli bir oranı kabul etmemesi hâkimin/hakemin
takdir hakkının sınırlarını her somut olayda farklı olmasına sebebiyet
verecektir. Anılan düzenlemeye konu sigorta Zorunlu Trafik Sigortası
böyle olunca, olağan koşullar altında açık nispetsizlikten söz edilebilmesi için ivazlar arasında en az % 25’ten
fazla bir fark olması zorunluluğu vardır” (Kocayusufpaşaoğlu, s. 484).
33 Kocayusufpaşaoğlu, s. 484. Bu anlatılanlara ek olarak Türk Ticaret Kanunu içerisinde “fahiş” kavramının

geçtiği tek madde olan TTK m. 1464 “takseli sigortayı” düzenlemektedir. Buna göre taraflar sözleşme ile
sigorta değerini belirli bir para olarak belirlemişlerse, bu para taraflar arasında, sigorta değeri için esas
olur (TTK m. 1464/1). Takse esaslı şekilde fahiş ise, sigortacı taksenin indirilmesini isteyebilir. Umulan
kazanç takselenmiş ise, taksenin sözleşme yapıldığı sırada ticari tahminlere göre elde edilmesi mümkün
görülen kazancı aşması halinde sigortacı bunun indirilmesini isteyebilir (TTK m. 1464/2). Bu düzenlemede belirtilen taksenin ne zaman fahiş olarak kabul edileceğine ilişkin kanunda somut bir kriter belirtilmemiştir. Şenocak, Alman Hukuku doktrininde hakim olan görüşe göre asgari %10’luk bir farkın bulunması durumunda taksenin esaslı surette fahiş olarak kabul edildiğini ifade etmektedir. Bunun yanısıra bir
diğer görüşe göre sigortanın amacı ve şekli, tarafların takse anlaşması yapmasının sebebi dikkate alınarak
her somut olayda taksenin fahiş takdir edilip edilmediği ayrı ayrı belirlenmelidir. Bu görüşü eleştiren yazar bu görüşün taksenin fahiş olup olmadığının tespitini güçleştirdiğini; belirsizlik unsurunu takse kavramına dahil ettiğini; taksenin sınırları kesin olarak belirlenmiş saha içerisinde taraflar arasında çıkacak ihtilafı ve belirsizliği önlemek amacı göz önünde bulundurulduğunda fahişliğin tespitinde asgari bir oranın
verilmesinin isabetli olduğunu belirterek Alman hukukunda hakim olan sigorta değeri ile takse arasındaki
%10’luk farkın bulunması halinde taksenin esaslı surette fahiş olduğu yolundaki görüşe katılmıştır (Kemal Şenocak, “Takseli Sigorta”, BATİDER, Cilt: 25, Sayı: 2, 2009, s. 199).  Farklı bir değerlendirme için
bkz. Samim Ünan, Türk Ticaret Kanunu Şerhi 6. Kitap Sigorta Hukuku, Cilt: 2, İstanbul, 2016, s. 168.
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olup bu düzenlemenin bu sigorta dışında uygulanması olanağı yoktur.
Bu nedenle istenen tazminatların türü ve tazminatların hesaplanma
biçimi konusunda bir aynılık söz konusuyken her olayda hâkimin/hakemin takdir hakkının sınırlarının farklı olması kanaatimizce hukuk güvenliğine aykırı bir durumdur. Oysa kanunen zorunlu tutulan bu sigortaya ilişkin himayede daha somut verilere göre tazminat hesaplamaların
yapılması hem zarar görenler hem de sigorta şirketleri arasındaki uyuşmazlıkları en aza indirecektir. Uygulamadaki eğilim zarar görenlerin açmış olduğu davalarda tekrar hesaplama yapılarak %10-%15 gibi farkın
ortaya çıkması durumunda dahi bakiye tazminata hükmetmek şeklinde
olabilmektedir. Bu durumda KTK m. 111/2 amacından sapılarak uygulanmakta tarafların sözleşme serbestisi kapsamında imzaladıkları ibra
sözleşmesine itibar edilmemektedir. Bu durum da zarar görenlerin “nasıl olsa mahkemeye ya da tahkime giderek daha fazlasını alırım” düşüncesiyle hareket etmesine sebebiyet vermekte ve yargıyı boşuna meşgul
etmektedir. Bir oran belirlenmesi ya da başka bir hesap yöntemi şeklinde olabilecek somut yöntemlerle yetersizlik ya da fahişlik kavramlarının
açığa kavuşturulmasına kanaatimizce ihtiyaç bulunmakta bu nedenle
halihazırda yasal bir düzenleme olmaması sebebiyle aşırı yararlanmaya
ilişkin belirlenmiş oranlardan bu şekilde yararlanılabileceğini düşünmekteyiz.
III. İBRA SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ DAVASI
Geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmenin hak sahibi tarafından geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmasına “iptal” denir. Sözleşme ancak
iptal ile ortadan kaldırılabileceği için iptal edilinceye kadar geçerlidir.
İptal edilebilir sözleşme de batıl sözleşme gibi kurulmuş meydana gelmiş sözleşmedir. Ancak iptale tabi sözleşme batıl sözleşmenin aksine
kurulduğu andan, başlangıçtan itibaren geçerli olup hüküm ve sonuçlarını doğurur. İptalde sözleşme taraflardan birinin irade açıklamasıyla ya
da mahkeme kararıyla ortadan kaldırılabilir. İptal hakkı hukukî niteliği
itibariyle bozucu yenilik doğuran bir haktır. Bu bakımdan iptal hakkı
şarta bağlı kullanılamayacağı gibi kullanıldıktan sonra da bundan rücu
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da edilemez. İptalin ileri sürülmesi butlanın aksine ilke olarak zamanaşımı değil hak düşürücü süreye tabidir34.
Yargıtay’a göre KTK m. 111/2’ye göre taraflar arasındaki ibra sözleşmesinin iptali talebinin açıkça yapılmasına gerek yoktur. İptal talebi
açıkça ve ayrıca istenmese bile dava sırasında ileri sürülebilir. Bunun
yanı sıra ibra sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içerisinde
sözleşme hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması
da iptal için yeterli kabul edilecektir35. Bu nedenle hâkim ya da sigorta
tahkim komisyonu hakemi davacının ibra sözleşmesine ilişkin iptal talebini açıkça ve ayrıca aramayacak davacının sözleşmenin hükümlerini
kabul etmediğine ilişkin bir beyanını iptal talebi olarak yeterli kabul edecektir.
Yargıtay kararları incelendiğinde davacı ve davalıların taleplerine
ilişkin açıklamalar kısmında davacının iptal talebine hangi irade beyanının esas alındığı anlaşılamamaktadır. Ancak Yargıtay bir kararında
davacının dava açmakla iptal talebinde bulunduğunun kabul edilmesi
gerektiğine hükmetmiştir. Bu davada davacının talebi tazminata yönelik
iken Yargıtay bu davanın açılmasının iptal talebi olarak da kabul edilme-

34 Eren, s. 343. İptal edilebilirlik hallerinin bir kısmında iptal hakkı sahibi sözleşme ile başlangıçtan beri

bağlı değildir. Fakat kanunda öngörülen süre içinde iptal hakkını kullanmazsa veya süre bitmeden iptal
hakkından feragat ederse söz konusu sözleşme geçerli hale gelir. Bu sebepledir ki iptal edilebilirlikte bu
şekilde bir “düzelebilir hükümsüzlük” söz konusu olur. Süresi içinde iptal hakkı kullanılırsa işlem kesin
olarak hükümsüz hale gelir ve karşı taraf da sözleşme ile bağlılıktan kurtulur. İptal hakkı kullanılmadıkça
hâkim hükümsüzlüğü kendiliğinden göz önüne alamaz. İptal edilebilirliğin bir diğer şekli “bozulabilir geçerlilik” halidir. Bu halde geçerlilik şartının eksikliğine rağmen sözleşme başlangıçtan itibaren
hüküm doğurur. Fakat iptal hakkı sahibi bu hakkını kullanarak sözleşmeyi baştan beri kesin olarak hükümsüzleştirebilir. İptal hakkının yine kanunda öngörülen süre içinde kullanılması gerekir. Aksi halde
sürenin geçmesiyle iptal hakkı düşer ve artık bundan sonra sözleşmeyi iptal etmek imkânı kalmaz. Bir
sözleşmede bir tarafın aşırı yararlanmaya (gabine) maruz kalması halinde TBK m. 28’in tanıdığı iptal
hakkı bu şekilde bir iptal hakkıdır (Oğuzman/Öz, s. 183).

35 “2918 sayılı KTK'nun 111. maddesi uyarınca, tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş oldu-

ğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler.
Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul
edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir”. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014 / 15633
Karar: 2017 / 355 Karar Tarihi: 23.01.2017, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 09.04.2018).
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si anlamına geldiğini açıkça belirtmiştir36. Bir başka kararında ise davacının iptal talebi olmasa da davalının yapılan ödemenin yeterli olduğuna
ilişkin savunmasından hareketle ibranamenin geçerliliğinin incelenmesi
gerektiğine hükmetmiştir37.
36 “Asıl davada; davacılar vekili, davalıların sürücüsü, işleteni olduğu ve kaza tarihi itibariyle trafik sigorta
poliçesi bulunmayan aracın, 12.09.2008 tarihinde neden olduğu trafik kazası sonucunda, müvekkillerinin
desteği olan Z. Ö.'ün vefat ettiğini belirterek, ölenin eşi için 20.000,00 TL maddi ve 50.000,00 TL manevi,
ölenin çocukları için 5.000,00'er TL maddi ve 50.000,00'er TL manevi tazminatın, cenaze defin gideri için de
4.000,00 TL tazminatın tahsiline karar verilmesini istemiştir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun Sorumluluğa İlişkin Anlaşmalar başlıklı 111.nci maddesinde, tazminat miktarlarına ilişkin anlaşmaların iptali
koşulu belirlenmiştir. Anılan düzenlemeye göre, bu Kanun’da öngörülen hukuki sorumluluğu kaldıran veya
daraltan anlaşmalar geçersizdir. Tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli
olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp dava sırasında
bu husus ileri sürülebileceği gibi yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine
ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Somut olayda; trafik kazası 12.09.2008 tarihinde meydana gelmiş, davacıların, davalı Güvence Hesabına vaki başvurusu üzerine davacılara 25.08.2009 tarihinde toplam
47.356,00 TL tazminat ödenmiş ve davacılardan ibraname alınmış, eldeki bu dava 04.09.2009 tarihinde
açılmıştır. Dava tarihinin 04.09.2009 olmasına göre, ibra belgesinin iptali için yasada öngörülen 2 yıllık dava
açma süresi geçirilmeden eldeki bu davanın açılarak, ibra belgesinin kabul edilmediğine ilişkin irade açıklamasının yapıldığı anlaşılmaktadır.” Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2012/5740 Karar: 2014/11196 Karar
Tarihi: 10.07.2014. (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 09.04.2018). “Davalı sigorta şirketi aracın trafik sigortacısı olup davacılara ödeme yapmak suretiyle ibra edildiklerini savunmuştur. KTK'nun 111. maddesi
uyarınca tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal edilebilirler. Yasanın bu hükmünden yararlanmak için
ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği
gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da
yeterlidir. Bu düzenlemeye göre açılan dava süresinde olup (ibra 13.7.2009 tarihli olup, dava ise 13.5.2010'da
açıldı), mahkemece yapılacak iş, ilk önce ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemenin yetersiz olup olmadığının
belirlenmesidir. Bunun için ödeme tarihi verileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar ile ödeme miktarının karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunması halinde ibra nedeni ile davanın reddine
karar verilmesi gerekir. Şayet ödemenin yetersiz olduğu anlaşılırsa bu kez karar tarihine en yakın veriler dikkate alınarak tazminat hesaplanmalı ve zarar ve yararın denkleştirilmesi ilkesi gereğince davalı tarafından
yapılan ödemeye hesaplama yapıldığı tarihe kadar geçen süre için yasal faiz uygulanarak, hesaplanan tutardan mahsup edilmelidir”. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014/2332 Karar: 2014/7856 Karar Tarihi:
20.05.2014, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 09.04.2018).
37 “Davalı ..., davacı ...ve kızı .... vefatı nedeni ile 16.03.2010 tarihinde 10.868 TL, eşi .... vefatı nedeni ile
29.04.2010 tarihinde 47.373 TL ödeme yaptıklarını, davacı ...in ölen kızı S. için aldığı ödeme nedeni ile
09.03.2010 tarihinde, davacı ...in ölen eşi ....için aldığı ödeme nedeni ile 14.04.2010 tarihinde kurumlarını
ibra ettiğini savunmaktadır. KTK'nun 111. maddesi uyarınca tazminat miktarlarına ilişkin olup da yetersiz
veya fahiş olduğu açıkça belli olan anlaşmalar veya uzlaşmalar yapıldıkları tarihten itibaren 2 yıl içinde iptal
edilebilirler. Yasa’nın bu hükmünden yararlanmak için ibra belgesinin iptalinin açıkça ve ayrıca istenmesine
gerek olmayıp, dava sırasında bu husus ileri sürülebileceği gibi, yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl içinde hükümlerinin kabul edilmediğine ilişkin bir irade açıklaması da yeterlidir. Bu düzenlemeye göre açılan dava süresinde
olup, davalı ... Hesabının ödediği paranın yeterli olduğu iddiası olduğuna göre mahkemece yapılacak iş, ilk
önce ödeme tarihi itibariyle yapılan ödemenin yetersiz olup olmadığının belirlenmesidir. Bunun için ödeme
tarihi verileri dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucu bulunacak tutar ile ödeme miktarının karşılaştırılarak, ödemenin yeterli bulunup bulunmadığıdır. KTK 111. madde gereğince verilen ibranamelerin geçerli
olup olmadığı incelenmek suretiyle karar verilmesi gerekirken alınan ibranameler değerlendirilmeksizin yazılı
80 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

Dr. Gülşah YILMAZ

SİGORTA ŞİRKETLERİ İLE YAPILAN İBRA SÖZLEŞMELERİNİN
KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU m. 111/2 UYARINCA İPTALİ

www.izmirbarosu.org.tr

Bu kararlara göre Yargıtay’ın sigorta şirketleri ile zarar görenler arasında
yapılan ibra sözleşmelerinin iptalinde KTK m. 111/2’de belirtilen iptal
talebini açıkça ve ayrıca aramamaktadır. Davacının tazminat talebiyle 2
yıllık hak düşürücü sürede dava açmasının aslında iptal talebini de içerdiğini hatta davalının savunmasında ödemenin yeterli olduğuna ilişkin
bir ibarenin bulunması durumunda bile bu savunmadan hareketle KTK
m. 111/2 uyarınca inceleme yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.
Yargıtay’ın sigorta hukukuna ilişkin ibra sözleşmelerine yaklaşımı kanaatimizce iş hukukuna ilişkin ibra sözleşmelerinin iptali usulüne daha
çok benzemektedir. Bu noktada Yargıtay’ın KTK m. 111/2 uyarınca
ibra sözleşmelerinin iptalinde re’sen bir inceleme yapabilmesi için tabiri caizse her türlü gerekçe kararlarda kullanılmıştır. Ancak iş hukukuna
ilişkin uygulamalarda daha önce de belirttiğimiz gibi açık bir kanun hükmü bulunmakta ve mahkemenin re’sen incelemesi bir yasal gerekçeye
dayanmaktadır. Oysa KTK m. 111/2 düzenlemesi farklı bir düzenleme
olup açıkça bir iptal talebini gerektirmektedir. İş hukukunda yer alan işçiyi koruma ilkesine benzer bir ilke sigorta hukukunda zarar görenler
için mevcut değildir. Dolayısıyla açık bir yasal düzenleme olmadıkça
mahkemenin taleple bağlılık ilkesi gereğince hareket etmesi gerekmektedir.
HMK m. 26/1 uyarınca hâkim, tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Ancak duruma
göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir.   Bununla birlikte
davacı dava dilekçesinde açık bir şekilde talep sonucunu belirtmek zorundadır (HMK m. 119/1,ğ). Dolayısıyla KTK m. 111/2 uyarınca ibranamenin iptali talebinin davacının dava dilekçesinde açık bir şekilde
yer alması gerekmektedir. Bu talebin olmaması durumunda mahkeme
kendiliğinden bu talep varmış gibi hareket etmemelidir38. Bu HMK m.
olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir”. Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas: 2014/10652 Karar:
2016/11067 Karar Tarihi: 01.12.2016, (sinerjimevzuat.com.tr, Erişim Tarihi: 09.04.2018).
38 Davayı aydınlatma ödevi gereği hâkim, uyuşmazlığın aydınlatılmasının zorunlu kıldığı durumlarda, maddi veya hukuki açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü hususlar hakkında, taraflara açıklama yaptırabilir;
soru sorabilir; delil gösterilmesini isteyebilir (HMK m. 31). Özellikle tarafların talepleri çelişkili veya
anlaşılamayacak durumda ise hâkim bu taleplerin ne anlama geldiğini sormak ve bu durumu aydınlatmakla yükümlüdür. Ancak bu durum hâkimin tarafların ileri sürmediği vakıaları ileri sürmelerine imkân
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26’ya aykırılık teşkil edecektir. Yargıtay kararlarında iptal talebinin açıkça ve ayrıca aranmamasına ilişkin görüş bu nedenle kanaatimizce doğru değildir. Kaldı ki maddi hukuk açısından bir bozucu yenilik doğuran
hak olan sözleşmenin iptali talebi muhatabı tarafından anlaşılır olmak
zorundadır39. Bir yenilik doğuran hakkı kullanma imkanına sahip olmak
hatta bu hakkı kullanabileceği uyarısında bulunmak söz konusu yenilik
doğuran hakkın kullanıldığı anlamına gelmemektedir. Aynı şeklide yenilik doğuran hakkın sebebini oluşturan vakıalara işaret etmek örneğin
taraflardan birinin hataya düştüğünü, hile ya da tehdide maruz kaldığını
belirtmesi irade sakatlığı sebebiyle iptal hakkının kullanıldığına ilişkin
bir beyan olarak yorumlanamayacaktır40.
SONUÇ
Karayolları Trafik Kanunu m. 111/2 düzenlemesi ile trafik kazası
sonucunda zarar görenler ile sigorta şirketleri arasında düzenlenen ibra
sözleşmelerinin iptali sağlanabilmektedir. Amacı bakımından ülkemizde yer alan önemli bir soruna çözüm getirmektedir. Zira sigorta şirketleri karşısında çoğu zaman daha bilgisiz olan kişiler hak ettikleri tazminatların çok altında miktarlara razı olarak sigorta şirketlerini ibra etmektedir. Bu mağduriyeti gidermek amacıyla hazırlanan bu kanun maddesi
ile bu düzenlemenin uygulaması arasında kanaatimizce hukuken birçok
problem bulunmaktadır.

vermesi veya hatırlatması anlamını taşımaz. Tam aksine hâkimin böyle bir davranışı ret sebebi sayılır
(HMK m. 36/1-a). (Hakan Pekcanıtez, Oğuz Atalay, Muhammet Özekes, Medenî Usûl Hukuku, 14.
Bası, Ankara, 2013, s. 360). Davacı tarafından tazminat talebinde bulunarak açılan bir davada taraflar
arasındaki ibra sözleşmesinin de iptalinin talep edildiği sonucuna kanaatimizce davanın aydınlatılması
yoluyla da ulaşılamaz. Zira Yargıtay kararları incelendiğinde davacıların açıkça tazminat talebiyle dava
açtıkları ibra sözleşmelerinin genelde davalı sigorta şirketi tarafından savunma olarak ileri sürüldüğü
görülecektir. Dolayısıyla açık ve net bir tazminat talebinin sözleşmenin iptali talebine dönüştürülmesi
ihtimali kanaatimizce yoktur.
39 Yenilik doğuran hakkın kullanıldığına ilişkin iradenin açıkça anlaşılması gerekmektedir. Bu irade açık ya
da örtülü olabilir ancak hak sahibinin bir hak veya hukuki ilişki üzerinde ne tür bir yenilik meydana getirmek istediğinin her türlü şüpheden uzak bir biçimde açıkça dile getirmesi gerekir (Vedat Buz, Medeni
Hukukta Yenilik Doğuran Haklar, Ankara, 2005, s. 250).

40 Buz, s. 251.
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İlk olarak Yargıtay’ın ibra sözleşmesini usulüne uygun olarak iptal
edilmeden hukuken makbuz olarak kabul etmesi yönünde verdiği kararlar kanaatimizce yanlıştır.  Sigorta şirketi ile zarar gören arasında usulüne uygun şekilde yapılmış olan ibra sözleşmesi iptal edilmedikçe geçerli bir sözleşmedir. Bu sözleşme sonucunda sigorta şirketinin tazminat
borcu sona ermektedir. Oysa makbuz hukuken borcu sona erdiren bir
belge değildir. Makbuz ancak borcun ifasını ispatlamakta kullanılabilir.
Dolayısıyla ortada geçerli bir sözleşme varken mevcut belgenin makbuz
olarak nitelendirilmesi taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi yanlış tanımlamaktadır.
İkinci sorun ibra sözleşmesinin iptal edilmesi için ön şart olan yetersizlik ya da fahişlik incelemesinin yapılmamasıdır. İbra sözleşmesinin
iptali için öncelikle sigorta şirketi tarafından ödenen tazminatın ödeme
zamanındaki verilere göre yetersiz ya da fahiş olduğunun tespit edilmesi
zorunluluktur. Bu tespit yapılmadan alınan bilirkişi raporundaki tutarı
bakiye tazminat borcu olarak belirleyen kararlar bu nedenle yanlıştır.
Zira yetersiz ya da fahiş bir ödeme yoksa taraflar arasındaki ibra sözleşmesi geçerli olduğundan borç sona erecek ve talep bu nedenle reddedilecektir. Yetersizlik ya da fahişlik için somut kriterlerin olmayışı bu nedenle hangi oranlarda yapılan tazminat ödemelerinin yeterli olduğunun
önceden bilinememesi kanaatimizce çözülmesi gereken bir diğer konudur. Kanuni düzenlemenin bir oran belirtmemesi sebebiyle TBK m.
28’de belirtilen açık oransızlık kavramının tespiti ile ilgili öğreti ve yargı
kararları bu sorunun çözümünde kullanılabilir. Kanaatimizce ödenen
tazminatın, ödenmesi gereken tazminat miktarını karşılama oranı %50
veya altında olması yetersizlik ya da fahiş olma kriterini sağlamaktadır.
%25 ile %50 arasında bir farkın bulunması durumunda ise hâkimin ya
da hakemin takdir hakkını kullanması uygun olacaktır. Tazminatlar arasındaki karşılama oranı %25’in altında ise bu durumda yetersizlik veya
fahişlik ispatlanmamış kabul edilmelidir. Buna ek olarak Yargıtay farklı
tespit yöntemleri öngörebilir. Böylelikle yetersizlik ya da fahiş olma kriteri daha somut hale gelerek benzer olaylarda farklı kararların çıkması
engellenecektir.
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Son olarak bir bozucu yenilik doğuran bir hak olmasına rağmen
sözleşmenin iptali talebinin dava dilekçesinde açıkça ve ayrıca aranmayışı kanaatimizce doğru değildir. Bu durum taleple bağlılık ilkesine
de aykırılık teşkil etmektedir. Davacı dava dilekçesinde açık bir şekilde
talep sonucunu belirtmek zorundadır. Dolayısıyla KTK m. 111/2 uyarınca ibranamenin iptali talebinin davacının dava dilekçesinde açık bir
şekilde yer alması gerekmektedir. Ancak Yargıtay iptal talebini açıkça ve
ayrıca aramamakta hatta bazı kararlarında davalının savunmasından hareketle ya da davacının dava açmasıyla iptal talebinin oluştuğuna karar
vermektedir.
Bu tespitlerden Yargıtay’ın zarar görenleri daha çok korumaya çalıştığı şeklinde bir sonuç çıkarılabilir. Yargıtay’ın kararlarında kabul ettiği bu yaklaşım iş hukukunda kullanılan ibra sözleşmelerinin iptali ile
ilgili kararlara oldukça benzemektedir. Ancak tekrar önemle belirtmek
isteriz ki iş hukuku açısından TBK m.  420’de bulunan düzenleme Türk
Ticaret Kanunu’nda ya da Sigorta Kanunu’nda veya başka bir mevzuatta düzenlenmiş değildir.
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CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA KURUMUNA
KISA BİR BAKIŞ
BRIEF OVERVİEW AT MEDIATION IN CRIMINAL PROCEDURE LAW

ÖZET
Bu çalışmada uzlaştırmanın hukuksal niteliği, uzlaştırmanın Ceza Muhakemesi
Kanunundaki yeri, uzlaştırmanın kapsamı, kimlerin uzlaştırmacı olabileceği gibi konular
ele alınmıştır. Uzlaştırmacı görevlendirildikten sonra yapılan uzlaşma teklifi, müzakereleri, uzlaşmada edimin önemi ve hazırlanan uzlaştırma raporu hem Ceza Muhakemesi
Kanunu hem de Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği ışığında değerlendirilmiştir. Uzlaşma kapsamına giren suçların genişletilmesi ile birlikte bir uzlaştırmacıya
düşen görevin önemi ve uzlaşmanın temel fikri olan onarıcı ataletin günümüzdeki topluma yeniden kazandırma amacına getirdiği yenilikler değerlendirilmiştir. Uzlaşmanın
fail açısından yalnızca uzlaşan kişiye etki etmesi sonucunda mağdurun uzlaşacağı kişiyi
seçebilmesi sorunu da ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Uzlaştırma, Onarıcı Adalet, Ceza Muhakemesi Hukukunda
Uzlaştırma, Ceza Hukuku
ABSTRACT
This study deals with matters like the legal quality of mediation, the place of mediation in the law of criminal procedure, the scope of mediation, and who can be mediator.
The proposal of mediation that is suggested once a mediator has been assigned, related
negotiations, the importance of deed in mediation and the mediation report are handled
in the light of both the law of criminal procedure and the criminal procedure mediation
regulation. Hand in hand with the widened extent of the criminal deeds that are eligible
to a mediation, the importance of a mediator and the innovation that restorative justice
adds to the aim of reintegrating individuals to the society as the fundamental idea of
mediation are discussed. Also, the concern that the victim can opt the person with whom
they can mediate and the fact that only the person who mediates shall draw benefits from
mediation is also tackled.
Keywords: Mediation, Restorative Justice, Mediation in Criminal Procedure
Law, Criminal Law
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GİRİŞ
24.11.2016 tarih ve 6763 sayılı Kanun ile Ceza Muhakemesi
Kanunu’nun madde 253’de uzlaşma olarak yer alan başlık uzlaştırma
olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte uzlaştırma müessesesinin kapsamı da genişletilerek, daha önce uzlaştırma kapsamında olmayan bazı
suçlar da uzlaştırma kapsamına alınmıştır. Ayrıca uzlaştırmaya konu
suçların genişletilmesi açısından halen talepler olduğu da bilinmektedir.
Cezalandırıcı adalet anlayışına dayanan geleneksel sistemlerde karşılaşılan bazı önemli sorunlar yeni arayışlara yol açmıştır. Suçun neden olduğu yaraların giderilememesi, barışın sağlanamaması ve tarafların topluma yeniden kazandırılamaması bilinen sorunlardır1. Uzlaştırma müessesinin onarıcı adalet fikrine dayandığı söylenebilir. Onarıcı adaletin
ise suça verilecek olan tepkinin belirlenmesinde hem mağdurun hem de
failin aktif olarak katılabilecekleri, failin sorumluluk üstleneceği, mağdurun maddi ve/veya manevi zararının giderileceği ve toplumsal barışın
yeniden sağlanacağı bir kurum olduğu söylenebilir2. Uzlaştırma kurumunun en önemli amaçlarından biri mağdurun zararının giderilmesi
olduğu gözden uzak tutulmaması gerekmektedir.3 Bununla birlikte suç
nedeniyle verilecek tepki, öncelikli olarak failin cezalandırılması değil,
onarmadır (restorasyon)4.
Uzlaştırma kurumunun amaçlarından biri de yargının iş yükünü
azaltmaktır. Özellikle soruşturma evresinde uzlaştırma yoluna gidilme

1 Uludağ, Şener, Onarıcı ve Cezalandırıcı Adalet: Paradigma Değişikliğini Tetikleyen Şartlar, Polis
Bilimleri Dergisi, C: 13 (4), 2011, s.140.
2  Ketizmen, Muammer, “Uzlaşmanın Sirayet Etmezliği İlkesinin Sonucu Olarak Mağdurun Yargılanacak
Kişiyi Seçebilme Yetkisi” Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, 2010, s. 1-10.
3 Dölling, Dieter, “İşlenen Suçlar Nedeniyle, Suç Failleri Ve Mağdurları Arasında Ara Buluculuk
(Mediation)”, (Özet Çev. Dönmezer, Sulhi) Ceza Muhakemesinde Uzlaşma, (Yayına Hazırlayan,
Yenisey, Feridun), 2005,  s. 16.
4   Duff, Antony, Restoration And Retribution” Restorative Justice And Criminal Justice, Competing Or
Reconcilable Paradigms (Ed. Von Hirsch, Andrew / Roberts, Julian V. / Roach, Kent / Schiff, Mara,)
Oxford – Portland – Oregon, 2003, s. 43.
88 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

Prof. Dr. Arzu AŞÇI

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA KURUMUNA
KISA BİR BAKIŞ

www.izmirbarosu.org.tr

si, mahkemelere yansıyan dava sayısını azaltarak iş yükünün ve uzun süren yargılamaların azalmasını sağlayacaktır5.
Uzlaştırma ilk etapta soruşturma evresinde başvurulan bir kurum
olsa da, herhangi bir sebepten ötürü kovuşturma evresine geçildikten
sonra suçun uzlaştırma kapsamında olduğu anlaşılması durumunda kovuşturma evresinde de uzlaştırma yoluna gidilebilmesi mümkün kılınmıştır (CMK m. 254/1). Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliği (CMUY) m. 22/1’de hangi durumlarda kovuşturma evresinde, yani
kamu davası açıldıktan sonra, uzlaştırma yoluna başvurulması gerektiğini açıkça belirtmiştir. Buna göre kovuşturma konusu, suçun hukuki
niteliğinin değişmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması; soruşturma evresinde uzlaşma teklifinde bulunulması gerektiğinin ilk olarak kovuşturma evresinde anlaşılması; Cumhuriyet savcısı
tarafından iddianame düzenlenmeksizin, iddianame yerine geçen belge
ile doğrudan mahkeme önüne gelen uzlaşmaya tabi bir suçun varlığı ve
kovuşturma evresinde kanun değişikliği nedeniyle suçun uzlaşma kapsamına girmesi olabilir. Bununla birlikte soruşturma evresinde suçun
uzlaştırma kapsamına giren bir suç olduğunun gözden kaçırılıp iddianamenin düzenlenmesi CMK m. 174/1-c gereğince iddianamenin iadesi
sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Genel olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdurun veya
suçtan zarar görenin gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması gerekmektedir (CMK m. 253/1). Bu koşul, suça sürüklenen çocuklar bakımından da geçerlidir. Bu durumda kamu tüzel kişilerine karşı işlenen
suçlarda uzlaşmanın mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
Uzlaşmanın niteliği ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Bir görüşe göre; fail ile mağdur uzlaşarak muhakemeye engel olmaktadır. Bu
yönüyle uzlaştırma bir muhakeme kurumudur. Ancak uzlaşma failin
cezalandırılmasını da ortadan kaldırmaktadır. Bu yönüyle de maddi
5 Asuman A. İnceoğlu - Ulaş Karan, “Türkiye’de Ceza Davalarında Uzlaşma Uygulamaları: Hukuki
Çerçevenin Değerlendirilmesi”, Onarıcı Adalet- Mağdur Fail Arabuluculuğu ve Uzlaşma Uygulamaları:
Türkiye ve Avrupa Bakışı, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2008.
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ceza hukuku kurumudur. Uzlaştırmanın bir muhakeme engeli olduğu
yönünde görüşlerin de bulunduğunu belirtmek gerekir6. Yargıtay, uzlaşmayı, karma nitelikli bir kurum olarak kabul etmektedir. Buna göre uzlaşma bir yönüyle usul hukuku kurumu; bir diğer yönüyle ceza ilişkisini
sona erdirdiği için maddi ceza hukukuna ait bir hukuksal kurumdur7.
I. ONARICI ADALET
A. Genel Olarak
Onarıcı adaletin suça verilecek olan tepkinin belirlenmesinde hem
mağdurun hem de failin aktif olarak katılabilecekleri, failin sorumluluk
üstleneceği, mağdurun maddi ve/veya manevi zararının giderileceği ve
toplumsal barışın yeniden sağlanacağı bir kurum olduğunu daha önce
belirtmiştik. Cezalandırıcı adaletin aksine onarıcı adalet düşüncesinde
ceza adaletine onarıcı merceklerle bakmak anlamına geldiği söylenebilir8. Suçun devlete ve devletin öngördüğü yasak ve emirlere karşı işlendiği anlayışı terk edilip, daha çok fail ve mağdur arasında cereyan ettiği
görüşünün benimsenerek, suça verilecek tepkinin mağdurun ve failin
bir araya gelerek belirlenmesi amaçlanmaktadır9. Onarıcı adalet suç
nedeniyle ortaya çıkan zararın giderilmesini amaçlayan, suç olgusuna
mağdur merkezli bakan ve uyuşmazlığı geçmiş yerine geleceğe yönelik
çözmeye çalışan bir kurumdur10.

6 Ünver, Yener, Hakeri, Hakan, Ceza Muhakemesi Hukuku, Adalet, 5. Baskı, Ankara, 2012, s. 119.
7 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 30.10.2007, 4- 200/219; 4.CD. 13.6.2007, 4984/5662.
8 Zehr, Howard, Changing Lenses, A New Focus On Crimeand Justice, Herald Press, USA-Canada 2005,
s. 177 vd.

9 Akçay, Püren, Onarıcı Adalet Modeli Çerçevesinde Uzlaştırma ve Çocuk Mahkemelerinde Uygulanması,
Pamukkale Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi, Sayı 9, 2011, s. 129.

10 Sümer, Osman, Suç Önleme İşlevi Açısından Uzlaşma, Suçun Sosyolojisi Cezanın Felsefesi (Editörler:
Güncel Önkal – Özgür Sari), Ankara 2013, s. 49.
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B. Onarıcı Adalet Kavramı
Onarıcı adalet Anglo-sakson hukuk sistemine dayanmaktadır. Onarıcı adalet kavramının yanı sıra “toplumsal adalet”, ilişkisel adalet”, “toplum temelli adalet” ve “düzeltici adalet” ifadeleri de kullanılmaktadır11.
Onarıcı adalet kavramı artık dünya genelinde fail ile devlet arasında ortaya çıkan ceza ilişkisinden farklı olarak, fail ile mağdur arasında ortaya çıkan uyuşmazlığın ilgililerin bir araya gelmeleri ile iyileştirilmesine
olanak sağlayan bir kurum olarak tanımlanabilir. Bu şekilde mağdurun
suçun etkilerini doğrudan faile anlatmasına, failin işlediği suçu ve etkilerini doğrudan mağdurdan öğrenmesine olanak sağlaması onarıcı adaletin önemli sonuçlardan biridir. Bu şekilde onarıcı adalet, failin topluma
yeniden kazandırılması amacına da hizmet edilmiş olmaktadır.
II. UZLAŞTIRMANIN KOŞULLARI
Uzlaştırmanın koşullarına baktığımızda dört koşulun bir arada bulunması gerektiğini görüyoruz12:
A. Uzlaşma kapsamına giren bir suçun bulunması
B. Suçun işlendiğine dair yeterli şüphe bulunması
C. Fail ve mağdurun özgür iradeleri ile bir edim üzerinde anlaşmış
olmaları ve
D. Edimin yerine getirilmesi

11 Kavramlar için bakınız: Baytaz, Abdullah Batuhan, Onarıcı Adalete Genel Bir Bakış, İÜHFM, CLXXI,
Sayı: 1, s.117-130, 2013, s.118.

12 Centel, Nur, Hamide Zafer, Ceza Muhakemesi Hukuku, 13. Baskı, Beta Yayıncılık, İstanbul, 2016 s.
526; Özbek, Veli Özer, Doğan, Koray, Bacaksız, Pınar, Tepe, İlker, Ceza Muhakemesi Hukuku, Seçkin
Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 831; Soygüt Aslan, Mualla Buket, Türk Ceza ve Ceza Usul Hukukunda
Uzlaşma Kurumu, İstanbul, 2008; Toroslu, Nevzat, Feyzioğlu, Metin, Ceza Muhakemesi Hukuku, 10.
Baskı, 2012, Ankara, Savaş Yayınları; Yenisey, Feridun, Nuhoğlu, Ayşe, Ceza Muhakemesi Hukuku, 5.
Baskı, 2017,  Ankara, Seçkin Yayıncılık.
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A. Uzlaşma Kapsamına Giren Bir Suçun Bulunması
Hangi suçların uzlaştırma kapsamına girdiği, CMK m. 253/1. ve 2.
fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Belirtilen suçlar dışındaki suçlarda uzlaştırma yoluna gidilmesi mümkün değildir. Buna göre soruşturulması
ve kovuşturulması şikâyete bağlı suçlar; şikâyete bağlı olup olmadığına
bakılmaksızın, Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (üçüncü
fıkra hariç, madde 86; madde 88); taksirle yaralama (madde 89); tehdit (madde 106, birinci fıkra); konut dokunulmazlığının ihlali (madde
116); hırsızlık (madde 141); dolandırıcılık (madde 157); çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (madde 234); ticari sır, bankacılık sırrı veya
müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü
fıkra hariç, madde 239) suçları uzlaştırma kapsamındadır. Ayrıca soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olanlar hariç olmak üzere;
diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekir.
Şikâyete bağlı suçlarda uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için öncellikle şikâyet şartının gerçekleşmiş olması gerekmektedir. TCK m. 73/1
gereğince soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı suç hakkında
yetkili kimse altı ay içinde şikâyet hakkını kullanmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. Bu durumda yetkili kimse şikâyet hakkını kullanmadığı takdirde uzlaşma yoluna gidilmesi de mümkün değildir.
TCK m. 86/1 katalog suçlardan, 2. fıkra ise şikâyete bağlı olduğundan uzlaştırma kapsamında olduğu söylenebilir. TCK m. 88’de düzenlenen kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi de katalog
suçlar arasındadır. TCK m. 86/3’de ise kasten yaralama suçunun nitelikli halleri düzenlenmiştir ve uzlaştırma kapsamında değildir. Ayrıca
TCK m. 87’de netice sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama suçları da
uzlaştırma kapsamı dışında tutulmuştur.
TCK m. 106/1 - 1. cümlesinde yer alan tehdit suçunun basit hali
katalog suçlardan olduğundan, 2. cümlesinde yer alan daha az cezayı gerektiren hali ise şikâyete bağlı olduğundan uzlaştırma kapsamındadır.
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TCK m. 116/1 ve 2’de yer alan konut dokunulmazlığının ihlali suçları şikâyete bağlıdır ve bu sebeple de uzlaştırma kapsamındadır. TCK
m. 116/4’de suçun gece vakti işlenmesi daha fazla cezayı gerektiren nitelikli hal olarak kabul edilmektedir ve CMK m. 253 gereğince açıkça
uzlaştırma kapsamına alınmıştır.
TCK m. 141’de yer alan basit hırsızlık suçu katalog suçlardandır.
TCK m. 142 ve 143’de yer alan nitelikli hırsızlık suçları uzlaşma kapsamı dışında tutulmuştur. Bunun ile birlikte belirtmek gerekir ki nitelikli hırsızlık suçunun belirli akrabalık derecesine sahip kişiler tarafından işlenmesi durumunda suç şikâyete bağlanmıştır ve uzlaştırma
kapsamındadır(TCK m. 167/2)13.
TCK m. 157’de yer alan dolandırıcılık suçunun basit hali katalog
suçlardan olduğundan uzlaştırma kapsamındadır.
TCK m. 234’de yer alan çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu
hem basit hem de nitelikli hali olarak açıkça uzlaştırma kapsamına alınmıştır.
TCK m. 239’da yer alan ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçunda yer alan basit
hali (birinci fıkra) şikâyete bağlı olduğundan uzlaştırma kapsamındadır.
Üçüncü fıkrada yer alan suçun nitelikli hali açıkça uzlaştırma kapsamına
alınmıştır. TCK m. 239/4’de yer alan nitelikli hali ise uzlaştırma kapsamında değildir14.

13 Nitelikli hırsızlık suçunun ve hırsızlık suçunun gece vakti işlenmesi durumunda (TCK m. 142 ve 143)
belirli akrabalık derecesi bulunan kişilere karşı işlenmesi TCK m. 167/2’de cezada indirim sebebi ve
suçun ayrıca şikâyete bağlı olması sonucunu doğurmaktadır. Bu suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş
olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber
yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak
işlenmesi halinde; ilgili akraba hakkında şikâyet üzerine verilecek ceza yarı oranında indirilir.
14 TCK m. 239/4’de yer alan ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin
açıklanması suçunun cebir veya tehdit kullanarak işlenmesi daha fazla ceza gerektiren nitelikli hal olarak
sayılmıştır ve CMK m. 253 uyarınca açıkça uzlaştırma kapsamından çıkartılmıştır.
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Suça sürüklenen çocuklar bakımından CMK m. 253/1-c farklı bir
düzenleme getirmektedir; ayrıca, suça sürüklenen çocuklar bakımından, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren
suçlar da uzlaştırma kapsamındadır.
CMK m. 253/3 gereğince soruşturulması ve kovuşturulması
şikâyete bağlı olsa bile cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda uzlaşma yoluna gidilmesi mümkün değildir. Bu madde bir çeşit uzlaştırma yasağı
olarak da adlandırılabilir15.
Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun uzlaştırma kapsamına girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümleri uygulanmaz (CMK m. 253/3).  Bu durumda; aynı anda işlenip
dosyaya dahil olan konut dokunulmazlığını ihlal ve nitelikli hırsızlık,
taksirle yaralamaya sebebiyet verme ve taksirle ölüme sebebiyet verme
suçlarından dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturma dosyalar ayrılarak
uzlaşma süreci başlatılamaz. Bu hususta Kanun’daki düzenleme açık olmasına rağmen, Yargıtay bu hususta birbiriyle çelişen kararlar vermektedir. Örneğin Yargıtay 3. Ceza Dairesi bir kararında,  
“Sanığın mağdur …’e yönelik yaralama eylemini sopa ile gerçekleştirmesi sebebiyle uzlaşma kapsamı dışında kaldığından mağdur …’a yönelik uzlaşma kapsamındaki yaralama suçu ile birlikte işlemesinden dolayı
uzlaşma kapsamında olmadığı anlaşılmakla sanığın mağdur …’a yönelik
yaralama eyleminden CMK’nın 253/3-son cümle uyarınca uzlaşma yoluna gidilmemesinde bir hukuka aykırılık bulunmadığından tebliğnamenin
bu yöndeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir”.16 şeklinde karar vermiştir. Yargıtay’ın bu kararının isabetli olduğu görüşündeyiz. Zira CMK
madde 253/3 hükmünde, mağdurun aynı kişi olup olmadığına bakılmaksızın uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen
bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde de uzlaşma hükümlerinin
uygulanamayacağı kararda vurgulanmıştır.
15 Özbek, Doğan, Bacaksız, Tepe, s. 834.
16 Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin 05.05.2016 gün, 2016/938 E. ve 2016/11546 K. sayılı kararı
94 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

Prof. Dr. Arzu AŞÇI

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA UZLAŞTIRMA KURUMUNA
KISA BİR BAKIŞ

www.izmirbarosu.org.tr

Fakat Yargıtay 4. Ceza Dairesi bir kararından benzer bir husus hakkında şu şekilde karar vermiştir:
“Sanığın, eşi ... ile tartıştığı esnada mağdurenin boğazını tutarak saçını
çektiği ve tüm mağdurları ‘sizi öldürüp kanınızı içeceğim, bugün bu evde
kan çıkacak’ demek suretiyle tehdit ettiği olayda; mağdur ...’e yönelik tehdit
suçunu kesin nitelikte mahkumiyet hükmü kurulan kasten yaralama suçu
ile birlikte işlediği anlaşılmakla, bu mağdura yönelik tehdit suçuna ilişkin
hükmün CMK’nın 253/3. maddesi uyarınca uzlaşmaya tabi olmadığı
ancak, diğer mağdurlara yönelik tehdit eylemleri yönünden, 02/12/2016
tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve
maddeye eklenen fıkraya göre uzlaşma hükümleri yeniden düzenlenmiş ve
sanığa isnat edilen TCK’nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun
uzlaştırma kapsamında bulunduğu anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk
Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, diğer mağdurlar ... ve
...’e yönelik tehdit eylemine ilişkin uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanması yönünden sanığın hukuki
durumunun tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması
bozmayı gerektirmiştir.”17 Bu kararın isabetli olmadığı görüşündeyiz. Kararda mağdurların farklı olduğu, uzlaştırma kapsamına giren suç ile girmeyen suçun birlikte işlendiğinin anlaşıldığı belirtilmiştir. Fakat Yargıtay, CMK m.253/3’de mağdurların aynı olması gerektiğine dair bir ibare olmadığı halde böyle bir ibare varmış gibi ele alarak karar vermiştir.
Yargıtay bu kararında fail lehine hareket etmek isterken CMK madde
253/3’ün açık lafzına aykırı hareket etmiştir.
24.11.2016 tarihli ve 6763 sayılı kanun ile CMK m. 253/3’de yer
alan etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar ile ibaresi madde
metninden çıkarılmıştır. Bu sebeple söz konusu suçların artık uzlaştırma
kapsamında oluğu söylenebilir.

17 Yargıtay 4. Ceza Dairesi’nin 12.07.2017 gün, 2016/15388 E. ve 2017/19276 K. sayılı kararı.
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2016 yılında 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile uzlaştırma kapsamına giren suçlar genişletilmiştir. Doktrinde sıklıkla malvarlığına karşı suçların uzlaştırma kapsamında olmaması eleştirilmekteydi.
2016 yılındaki değişiklik ile hırsızlık (TCK md.141) ve dolandırıcılık
(TCK md.157) suçları, uzlaştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Ancak bu
iki suç tipinin yalnızca basit şekli için uzlaştırmaya gidilebileceği düzenlenerek; nitelikli halleri kapsam dışı bırakılmıştır. Fakat uygulamada her
iki suç tipinin de çoğunlukla nitelikli halinin işlendiği göz önüne alınırsa,
uzlaştırmanın kapsamının genişletilmesinde amaçlanan hedefe ulaşılamayacağından yapılan düzenlemenin yetersiz olduğu kanaatindeyiz.
B. Suçun İşlendiğine Dair Yeterli Şüphe Bulunması
CMK m. 253/4’de suçun uzlaştırma kapsamında olmasının yanı
sıra kamu davası açılması için yeterli şüphenin bulunması gerektiği
açıkça belirtilmiştir. Bu durumda suçun uzlaştırma kapsamında olması uzlaşma yoluna gidilmesi için yeterli değildir. Bunun yanı sıra Cumhuriyet savcısının bir suçun işlendiği konusunda yeterli şüpheye, yani
iddianamenin düzenlenebilmesi için aranan şüphe derecesine ulaşmış
olması gerekecektir (CMK m. 170/2). Suç şüphesi altında bulunan
kişinin suçu kabul etmiş olması aranmamaktadır.18 Nitekim TCK m.
73/8’de uzlaşmanın ön şartı olarak failin suçu kabul etmesi koşulu aranmaktaydı. Bu koşul 5560 sayılı Kanun’un 45. maddesiyle yürürlükten
kaldırılmıştır. Aynı zamanda failin uzlaşma teklifini kabul etmesi de suçu
kabul etmesi anlamına gelmemektedir. Failin bu durumda ona tanınan
hakkı kullandığını söylemek yerinde olacaktır. TCK m. 253/4’de yer
alan düzenlemeden iki farklı sonuç çıkarılabilir. Birincisi, Cumhuriyet
savcısının kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verebileceği durumlarda dosyayı uzlaştırma sürecini başlatmak üzere uzlaştırma bürosuna
göndermesi mümkün değildir19. İkincisi ise Cumhuriyet savcısının bir
suçun işlendiğine dair yeterli şüpheye ulaşana kadar yaptığı soruşturma
18 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.73’de “Failin Suçu Kabullenmesi” şartı aranmaktaydı; Ayrıntılı bilgi

için: Kaymaz, Seydi, Gökcan, Hasan Tahsin, Türk Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaşma Ve
Önödeme, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, 2005, Ankara, s. 84.

19 Özbek, Doğan, Bacaksız, Tepe, s. 835.
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sonucunda uzlaştırma usulünü harekete geçirmesi, uzlaştırma kurumunun kötüye kullanılmasının da önüne geçilmesini sağlar; kişilerin başkalarına suç isnat ederek haksız kazanç sağlama amaçlarına engel olunduğu söylenebilir20.
C. Fail Ve Mağdurun Özgür İradeleri İle Bir Edim Üzerinde
Anlaşmış Olmaları
Uzlaşma teklifinin kabul edilmesi de, uzlaşmanın olumlu sonuçlanıp fail ve mağdurun bir edim üzerinde anlaşmış olmaları da özgür
iradeleri ile gerçekleşmiş olmalıdır21. Bununla birlikte CMK m. 253/17
uyarınca Cumhuriyet savcısı, uzlaşmanın tarafların özgür iradelerine dayanıp dayanmadığını denetler.
Fail veya mağdurun reşit olmaması durumunda uzlaşma teklifinin,
kabulünün ve uzlaşma sürecinde anlaşmanın sağlanmasının yasal temsilcisinin sorumluluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda teklifin
yasal temsilcilere yapılması gerekmektedir.
Birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet
veren bir suçtan dolayı uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için mağdur veya
suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesi gerekir (CMK
m. 253/7). Uygulamada uzlaşmayı kabul etmesi gerekir ibaresinin uzlaşma teklifi olarak yorumlandığı söylenebilir; yani birden fazla kişinin
mağdur ya da suçtan zarar görmüş olması durumunda bu kişilerin hepsinin uzlaşma teklifini kabul etmesi gerekmektedir. Uzlaşma teklifini
kabul ettikten sonra her bir mağdur veya suçtan zarar gören kişi ile anlaşmış olunması şartının aranmakta olmadığı söylenebilir. Uygulamada
bu şekilde yorumlanıp uygulanan maddenin tereddütte yer vermeyecek
şekilde düzenlendiği söylenemez. Uzlaşmayı kabul etmesi gerekir ibaresi uzlaşma teklifi veya uzlaşmanın sağlanması olarak anlaşılabilir; zira
CMK m. 253’de birçok kez uzlaşma teklifi ifadesi de kullanıldığı düşü20 Centel, Zafer, s. 529.
21 Artuk, Mehmet Emin, Gökcen, Ahmet, Yenidünya, A. Caner, Gerekçeli Ceza Kanunları, Turhan
       Yayınevi, 6. Baskı, 2007, Ankara, s. 759.
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nüldüğünde burada kanun maddesinin daha açık bir düzenleme getirmesi gerektiği görüşündeyiz.
Bunun yanı sıra aralarında iştirak ilişkisi olsun veya olmasın birden
çok kişi tarafından işlenen suçlarda, ancak uzlaşan kişi uzlaşmadan yararlanır (CMK m. 255/1). Bu durum uzlaşmanın şahsiliği22 olarak da
adlandırılabilir. Birden fazla olan şüphelilere tanınan hakkın birden fazla
mağduru olan suçlarda uzlaşmayı kabul eden mağdur veya mağdurlara
neden tanınmadığına dair hukuki bir açıklama getirmek mümkün değil
ve bu durumun tartışmaya açık bir düzenleme olduğu söylenebilir23. Bununla birlikte suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi durumunda
uzlaşan kişi uzlaşma hükümlerinden yararlanacağına göre, mağdurun
burada uzlaşacağı kişiyi ve/veya cezalandırılacak kişiyi seçme hakkına
sahip olduğu da söylenebilir. Şikâyete bağlı suçlarda, örneğin şikâyet
hakkı olan kişinin suçu işleyen kişileri değil, olayı şikâyet ettiğini söylemek mümkündür; bununla birlikte şikâyet hakkı olan kişi şikâyet hakkını kullanırsa bu durum suçu işleyen kişiler arasında bir ayırım yapılmaksızın her birinin cezalandırılması sonucunu da doğurur. Aynı şekilde,
şikâyetin geri alınması da her bir suç ortağı için geçerli olduğu da göz
önünde bulundurulduğunda, uzlaşma kurumunda getirilen bu düzenleme ile birlikte dolaylı olarak mağdur veya suçtan zarar görenin şikâyet
kurumunda ulaşması mümkün olmayan bir sonuca uzlaştırma kurumunun uygulanması ile birlikte ulaşabileceği söylenebilir24.
D. Edimin Yerine Getirilmesi
Uzlaştırma sonucunda şüpheli veya sanığın edimi yerine getirmeyi kabul etmesi gerekmektedir. Bu koşul açıkça düzenlenmemiş olsa da
CMK m. 253/19’dan bu sonucu çıkarmak mümkündür. Ayrıca belirtmek gerekir ki CMK’da edimin ne olacağı ile ilgili hiçbir düzenleme ge22 Kaymaz, Gökcan, s.115. Adı Geçen Yazarlar, TCK’nın 73. maddesinin son fıkrasına göre uzlaşan faile
şikâyetin geri alınmasının sirayet etmeyeceği görüşündedirler.

23 Erdem, Mustafa Ruhan, Eser, Ferda, Özşahinli, Pakize Pelin, 100 Soruda Uzlaştırma, Seçkin Yayıncılık,
3. Baskı, 2017, Ankara, , s. 143.  

24 Ketizmen, s. 7.
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tirilmemiştir. CMUY m. 33/1’de konunun daha kapsamlı düzenlendiği
görülmektedir. Buna göre taraflar uzlaştırma sonunda belli bir edimin
yerine getirilmesi hususunda anlaşmaya vardıkları takdirde aşağıdaki
edimlerden bir ya da birkaçını veya bunların dışında belirlenen hukuka
ve ahlaka uygun başka bir edimi kararlaştırabilirler şeklinde ifade edilmiştir. Edim olarak CMUY m. 33/1 a – e’de fiilden kaynaklanan maddi
veya manevi zararın tamamen ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski
hale getirilmesi; mağdurun veya suçtan zarar görenin haklarına halef
olan üçüncü kişi ya da kişilerin maddi veya manevi zararlarının tamamen
ya da kısmen tazmin edilmesi veya eski hale getirilmesi; bir kamu kurumu veya kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluş ile yardıma muhtaç kişi ya da kişilere bağış yapmak gibi edimlerde bulunulması; mağdur,
suçtan zarar gören, bunların gösterecekleri üçüncü şahıs veya bir kamu
kurumu ya da kamu yararına hizmet veren özel bir kuruluşun belirli hizmetlerinin geçici süreyle yerine getirilmesi; topluma faydalı birey olmayı sağlayacak bir programa katılımın sağlanması; mağdurdan veya suçtan zarar görenden özür dilenmesi sıralanmaktadır. Bu edimlerin örnek
olarak belirlendiği söylenebilir. Taraflar bu sayılanların dışında hukuka
ve ahlaka uygun her türlü edim konusunda uzlaşma sağlayabilirler; hatta
uzlaşma sürecinde edim olmadan da uzlaşabilirler (CMUY m. 33/2).
Soruşturma evresinde gerçekleşen uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe
bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde, 171
inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının
açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Erteleme süresince zamanaşımı
işlemez. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra,
uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma konusu suç nedeniyle tazminat
davası açılamaz; açılmış olan davadan feragat edilmiş sayılır (CMK m.
253/19).
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Uzlaşmanın kovuşturma evresinde gerçekleştiği takdirde mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi halinde davanın düşmesine karar verir. Edimin yerine getirilmesinin iler
tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde; sanık hakkında, 231 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince
zamanaşımı işlemez. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde,
mahkeme tarafından, 231 inci maddenin on birinci fıkrasındaki şartlar
aranmaksızın hüküm açıklanır.
TCK m. 253/19’dan çıkarabileceğimiz sonuç uzlaşma sonucunda
edimin yerine getirilmemesi durumunda uzlaşmanın da gerçekleşmeyeceğidir.
III. SORUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA
A. Uzlaştırma Müzakerelerinin Usulü
Yargıtay, uzlaştırmanın asıl olarak soruşturma safhasında yapılması
gerektiği, kovuşturma aşamasında uzlaşma hükümlerinin uygulanmasının ise istisnai olarak suçun uzlaşma kapsamında olduğunun ilk defa
duruşmada anlaşılması halinde mümkün olduğunu belirtmiştir25.
Soruşturma konusu suçun uzlaşmaya tâbi olması ve kamu davası
açılması için yeterli şüphenin bulunması halinde, dosya uzlaştırma bürosuna gönderilir (CMK m. 253/4). Uzlaştırma bürosu, Cumhuriyet
başsavcılığı bünyesinde kurulan bir bürodur (CMK m. 253/24). Uzlaştırmacı, büro tarafından görevlendirilir; yani büroda uzlaştırmadan
sorumlu Cumhuriyet savcısının onayı ile görevlendirilir. Getirilen bu
yeni düzenleme ile birlikte CMK m. 253/9’de yer alan ve uzlaştırmanın
bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından gerçekleştirilebileceğini öngören
25 Yargıtay Ceza Genel Kurulu 22.01.2013 tarihli ve 1142/17 sayılı kararı.
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ya da Cumhuriyet savcısı tarafından Türkiye Barolar Birliğine kayıtlı
avukat veya hukuk öğrenimi görmüş kimselerin uzlaştırmacı olarak görevlendirilebileceğini düzenleyen fıkra kaldırılmıştır.
Ayrıca belirtmek gerekir ki Adalet Bakanlığı Alternatif Çözümler
Daire Başkanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) bünyesinde kurulan Uzlaştırmacı Portalı yeni
elektronik düzenlemeler arasında yer almaktadır. Uzlaştırmacı görevlendirilmeleri artık bu Portal üzerinden yapılacaktır. Görevlendirilen
uzlaştırmacı dosya sayısını, Cumhuriyet savcısının dosya ile ilgili yazılarını, yapacağı işlemleri de yine bu Portal üzerinden takip edebilecektir. Bunun yanı sıra hem uzlaştırmacı hem de taraflar “otomatik SMS”
sistemi üzerinden cep telefonlarına gönderilen mesajlarla dosya ile ilgili
bilgilendirileceklerdir. Bu şekilde taraflar, uzlaştırmacı onlarla iletişime
geçmeden de uzlaştırmacının kimliği ve dosya hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Görevlendirilen uzlaştırmacıya soruşturma dosyasında yer alan ve
Cumhuriyet savcısınca uygun görülen belgelerin birer örneği verilir;
ayrıca uzlaştırma bürosu uzlaştırmacıya, soruşturmanın gizliliği ilkesine
uygun davranmakla yükümlü olduğunu hatırlatır26 (CMK m. 253/11).
CMK m. 22 ve 24’de belirtilen hâkimin davaya bakamayacağı haller ile
ret sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak da göz önünde bulundurulur (CMK m. 253/10). Büro tarafından görevlendirilen
uzlaştırmacı, şüpheli ile mağdur veya suçtan zarar görene uzlaşma teklifinde bulunur. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit
olmaması durumunda, uzlaşma bu kişinin kanuni temsilcileri ile yapılır.
Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar gören, kendisine uzlaşma teklifinde
bulunulduktan itibaren üç gün içinde kararını bildirmediği takdirde teklifi reddetmiş sayılır (CMK m. 253/4 son cümle).
Uzlaştırmacı, dosya içindeki belgelerin birer örneği kendisine verildikten itibaren en geç otuz gün içinde uzlaştırma işlemlerini sonuçlandı26 Ersoy, Uğur, Ceza Hukukunda Uzlaşma, Hukuk Gündemi Dergisi,  Sayı: 2, 2005, s. 65.
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rır. Uzlaştırma bürosu bu süreyi en çok yirmi gün daha uzatabilir (CMK
m. 253/12). Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir
nedenle mağdura, suçtan zarar görene, şüpheliye veya bunların kanuni
temsilcisine ulaşılmaması halinde, uzlaştırma yoluna gidilmeksizin soruşturma sonuçlandırılır (CMK m. 253/6). CMK m. 253/8 gereğince
uzlaşma teklifinde bulunulması veya teklifin kabul edilmesi, soruşturma
konusu suça ilişkin delillerin toplanmasına ve koruma tedbirlerinin uygulanmasına engel değildir.
Uzlaştırma müzakereleri gizli olarak yürütülür. Uzlaştırma müzakerelerine şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören, kanuni temsilci, müdafi ve
vekil katılabilir. Şüpheli, mağdur veya suçtan zarar görenin kendisi veya
kanuni temsilcisi ya da vekilinin müzakerelere katılmaktan imtina etmesi halinde bu kişi uzlaşmayı kabul etmemiş sayılır (CMK m. 253/13).
CMK m. 253/14 uyarınca uzlaştırmacı, müzakereler sırasında izlenmesi
gereken yöntemle ilgili olarak Cumhuriyet savcısıyla görüşebilir; Cumhuriyet savcısı uzlaştırmacıya talimat verebilir.
B. Uzlaştırmacının Özellikleri
Yukarıda da belirtildiği üzere CMK m. 253/24 uyarınca her Cumhuriyet başsavcılığı bünyesinde uzlaştırma bürosu kurulur. Uzlaştırmacılar, uzlaştırma bürosu tarafından avukatların veya hukuk öğrenimi
görmüş kişilerin yer aldığı, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen uzlaştırmacı listelerinden görevlendirilir.
Uzlaştırmacı olmak isteyen kişilerin Alternatif Çözümler Daire
Başkanlığı tarafından belirlenen kuruluşlardan eğitim almaları gerekmektedir. Bu eğitim hem teorik hem de uygulamalı olmak üzere iki
bölümden oluşmaktadır. Eğitim sonrasında verilen katılım belgesi ile
birlikte kişiler, yine Bakanlıkça belirlenecek uzlaştırmacı sınavına girme
hakkına sahip olacaktır. CMUY m. 55/2 gereğince sınav yılda en fazla
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iki kez yapılır. Uzlaştırma eğitimini tamamlayanların sicile kayıt olabilmeleri için yazılı sınavda başarılı olmaları zorunludur (CMUY m. 55/1)
27
. Uzlaştırmacı kurumunda eğitim ve sınav koşulunun getirilmiş olması
yerinde olmuştur. Teorik bilginin yanı sıra müzakere becerileri ve iletişim tekniklerinin de uzlaştırmacı olarak görev yapacak kişilerde büyük
önem taşıdığı göz ardı edilmemesi gerekmektedir.
CMUY m. 6’da uzlaştırmacı olarak görev alan kişilerin uyması gereken etik ilkeler düzenlenmiştir. Buna göre uzlaştırmacı görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız ve tarafsız olarak yerine getirir,
tarafların ortak yararlarını gözetir, tarafların müzakerelerde yeterli ve
eşit fırsatlara sahip olmasına özen gösterir. Ayrıca adalete hizmet etme
bilinciyle, görevini etkin, zamanında ve verimli biçimde yerine getirmeyi, sunduğu hizmet kalitesini yükseltmeyi hedefler. Görevini yerine getirirken taraflara nazik ve saygılı davranır. Tarafların birbirlerine
saygılı davranmaları ve müzakerelere iyi niyetle katılmaları konusunda
tarafları bilgilendirir. Masumiyet karinesi gereğince şüpheli ya da sanığın suçluluğu hakkında ön yargılı olamaz, şüpheli ya da sanığa karşı bir
tavır takınamaz. Görevini yerine getirirken taraflar arasında dil, ırk, renk,
cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrım yapamaz, itibar ve güveni sarsıcı davranışlarda bulunamaz. Taraflardan biriyle herhangi bir kişisel veya iş ilişkisinin bulunması, uzlaştırmanın sonucuna yönelik doğrudan veya dolaylı, malî veya diğer
menfaatinin bulunması ya da taraflardan biri için uzlaştırma dışında bir
yetkiyle görev yapması gibi bağımsızlığı veya taraflarla arasındaki menfaat çatışmasını etkileyebilecek ya da bu izlenimi verebilecek durumları
açıklamadan görev yapamaz veya göreve devam edemez. Görev yaptığı
olayla ilgili olarak daha sonra vekil veya müdafii olarak görev üstlenemez. Tarafsızlığından kuşku duyulmasına yol açacak şekilde kendisine
veya bir başkasına doğrudan ya da dolaylı olarak herhangi bir menfaat
temin edemez. Görevinin saygınlığını ve kişilerin adalete olan güvenini
zedeleyen veya şüpheye düşüren her türlü davranıştan kaçınır.
27 CMUY m. 59/1 uyarınca yazılı sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar.
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CMK m. 22 ve 24’de belirtilen hâkimin davaya bakamayacağı haller
ile ret sebepleri, uzlaştırmacı görevlendirilmesi ile ilgili olarak da geçerli
olduğunu daha önce de belirtmiştik.
C. Uzlaştırma Müzakerelerinin Sonuçlandırılması
CMK m. 253/15 uyarınca uzlaşma müzakereleri sonunda uzlaştırmacı, bir rapor hazırlayarak kendisine verilen belge örnekleriyle birlikte
uzlaştırma bürosuna verir. Uzlaşmanın gerçekleşmesi halinde, ne suretle uzlaşıldığı tarafların imzalarını da içeren raporda ayrıntılı olarak açıklanır. Hazırlanan raporun ayrıntılı olarak açıklanmış olmasının birçok
konu açısından büyük önem taşımakta olduğu söylenebilir. Birincisi,
uzlaşma raporu, kişinin edimini yerine getirmemesi durumunda ilam
mahiyetini haiz belgelerden sayılmaktadır; ikincisi, Cumhuriyet savcısı
CMK m. 253/19 son cümle gereğince, uzlaşmanın, tarafların özgür iradelerine dayanıp dayanmadığını ve edimin hukuka ve ahlaka uygun olup
olmadığını denetlemektedir; son olarak edimin tam olarak ne olduğu ve
yerine getirilip getirilmediği de yalnızca ayrıntılı olarak düzenlenmiş bir
rapor ile tespit edilebilir.
Uzlaştırma bürosu soruşturma dosyasını, raporu ve varsa, yazılı anlaşmayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı tarafından
rapor öncellikle biçim yönünden, biçime uygun olması durumunda ise
içerik yönünden incelenir28. Raporun biçim yönünden uygun olup olmadığı Yönetmelik ekinde yer alan rapor örneğine göre belirlenirken,
içerik yönünden uygun olup olmadığı ise hazırlanan rapor, yani dosya
üzerinden, belirlendiği söylenebilir. Yani Cumhuriyet savcısı hazırlanan
rapor doğrultusunda edimin hukuka ve ahlaka uygun olup olmadığını,
edimin ifa edilmesinin olanaksız olup olmadığını, edimin yerine getiriliş şekli, zaman ve yeri gibi konuları denetler. Uzlaştırma sonucunun
tarafların özgür iradelerine dayanması ise yine dosya üzerinden tespit
edilmektedir. Burada tarafların Cumhuriyet savcısına uzlaştırma sonucunun özgür iradelerine dayanmaması konusunda bir beyan da bulunması gerektiği kanaatindeyiz.
28 Ayni yönde: Erdem, Eser, Özşahinli, s.290.
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Uzlaşma teklifinin reddedilmesine rağmen, şüpheli ile mağdur veya
suçtan zarar gören uzlaştıklarını gösteren belge ile en geç iddianamenin düzenlendiği tarihe kadar Cumhuriyet savcısına başvurarak uzlaştıklarını beyan edebilirler (CMK m. 253/16). Fakat CMK m. 253/18
uyarınca uzlaşmanın sonuçsuz kalması halinde tekrar uzlaştırma yoluna
gidilmesi mümkün değildir.
Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini defaten yerine getirmesi halinde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Edimin
yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya
süreklilik arz etmesi halinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın,
şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir.
Erteleme süresince zamanaşımı işlemez. Kamu davasının açılmasının
ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki şart aranmaksızın, kamu davası açılır. Uzlaşmanın sağlanması halinde, soruşturma
konusu suç nedeniyle tazminat davası açılamaz; açılmış olan davadan
feragat edilmiş sayılır (CMK m. 253/19).
IV. KOVUŞTURMA EVRESİNDE UZLAŞTIRMA
A. Genel Olarak
CMK m. 254/1 uyarınca kamu davası açıldıktan sonra kovuşturma
konusu suçun uzlaşma kapsamında olduğunun anlaşılması halinde kovuşturma dosyası, uzlaştırma işlemlerinin 253 üncü maddede belirtilen
esas ve usule göre yerine getirilmesi için uzlaştırma bürosuna gönderilir.
Yukarıda da belirtildiği üzere CMUY m. 22/1’de hangi durumların varlığı halinde uzlaştırma usulü kamu davası açıldıktan sonra mahkemece
yerine getirileceği açıkça düzenlenmektedir.
B. Uzlaşma Müzakerelerinin Sonuçlandırılması
Uzlaşma gerçekleştiği takdirde mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini defaten yerine getirmesi halinde davanın düşmesine karar
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verir. Edimin yerine getirilmesinin iler tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arz etmesi halinde; sanık hakkında, 231. maddedeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez. Hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın
gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231.
maddenin on birinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır.
Görüldüğü üzere, soruşturma evresinde başlatılan uzlaştırma işlemlerinin usul ve esasları kovuşturma evresinde başlatılan uzlaştırma işlemlerinin usul ve esasları ile aynıdır. Aradaki fark soruşturma evresinde
uzlaşmanın hukuki sonuçları kovuşturmaya yer olmadığı kararı ya da
kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı şeklinde gerçekleşirken,
kovuşturma evresinde uzlaşmanın hukuki sonuçlarının davanın düşmesi kararı ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı şeklinde
gerçekleşiyor olmasıdır.
SONUÇ
Anglo-Amerikan Hukuku‘na özgü bir kurum olan ve Anglo-Amerikan Hukuku‘nun Kıta Avrupası Hukuku’na etkisiyle Avrupa’da da
yaygınlaşan onarıcı adalet ve uzlaştırma kurumu 2005 yılında Türk
Hukuku‘na girmiştir. Uzlaştırma kurumunun Türkiye’de gerçekleştirilmiş olması, uzlaştırma kapsamına giren suçların genişletilmiş olması ve
uzlaştırma kurumunun günümüzde büyük önem taşıması, onarıcı adalet
ve uzlaştırmanın modern bir hukuk sisteminin olmazsa olmazlarından
olduğu söylenebilir. Bir yandan adaletin ve toplum barışının sağlanmasının, diğer yandan ise yargının yükünün hafifletilmesinin amaçlanmakta olduğu söylenebilir. Bununla birlikte, olumlu olan bu gelişmelerin
yanı sıra, pratikte uzlaştırmanın da belirli bir standarda gelmesi gerekmektedir. Türkiye’nin genelinde uzlaştırmanın aynı şekilde uygulanması gerekmektedir; tebligat, usul işlemleri ve dosyanın uzlaştırmacıya
verilmesi ile ilgili konularda usul birliği sağlanması şarttır. Pratikte özellikle küçük ilçelerde bulunan mahkemelerin kendi uzlaştırma usullerini
yarattığını görebilmekteyiz. Zorunlu kılınan uzlaştırma eğitimlerinin bu
konuda önemli bir adım olduğu söylenebilir. Yukarıda da değinilmiş
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olan ve kanun maddesinde düzenlemelere ihtiyaç duyulan bazı konuların burada tekrar altını çizmek gerekmektedir. Birden fazla kişinin
mağduriyetine veya zarar görmesine sebebiyet veren bir suçtan dolayı
uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, mağdur veya suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaşmayı kabul etmesinin gerekmekte olması hem konuya
tam açıklık getirmeyen bir düzenleme olmuş, hem de birden fazla kişi tarafından işlenen suçlarda CMK m. 255’deki düzenlemenin ışığında eşit
olmayan bir sonuç doğurmuştur. CMK m. 253/7’de uzlaşmayı kabul etmesi gerekir ifadesi yerine uzlaşma teklifini kabul etmesi gerekir şeklinde bir ifade kullanılması bu maddede ki düzenlemeye açıklık getirecektir. Ayrıca birden fazla kişinin mağduriyetine veya zarar görmesine yol
açan bir suçla ilgili mağdur ya da suçtan zarar görenlerin hepsinin uzlaştırma teklifini kabul etmesi gerekirken; iştirak ilişkisi olsun veya olmasın
birden çok kişi tarafından işlenen suçlarda, uzlaşan kişinin uzlaşmadan
yararlanmasının açıklanması mümkün olmayan bir eşitsizlik sağladığı
söylenebilir. Ayrıca şikâyete bağlı suçlarda, mağdurun ya da suçtan zarar görenin olayı şikâyet ettiğini, yani birden fazla kişi tarafından işlenen
şikâyete bağlı suçlarda şikâyet etmek istediği kişi seçemediğini de göz
önünde bulundurursak, bu düzenlemenin şikâyet kurumunda engellenmek istenen durumun, şikâyete bağlı olan ve uzlaşma kapsamına giren
suçlarda mümkün kılınmakta olduğunu da görmekteyiz.29
Uzlaştırma kurumunda, tekerrür ile ilgili hiç bir düzenleme getirilmemiştir. Bir kişinin birçok kez uzlaştırmadan yararlanabilmesinin
engellenmesi gerekmektedir30. Böyle bir düzenleme olmadığından, toplumda uzlaştırma ile ilgili yanlış bir fikir oluşabilmektedir. Kişi uzlaşma
kapsamına giren bir suçu birden fazla işlemiş olsa dahi, uzlaşarak ceza
muhakemesinin sonuçlarından kurtulabilmektedir şeklinde bir algının
oluşması yanı sıra; parası olanın adaleti satın aldığı algısı da oluşabilmektedir. Bu sebeple uzlaştırmanın uygulanmasından sonra belli süreler içerisinde tekrar uzlaştırma kapsamına giren bir suç işleyen kişi hakkında uzlaştırma yoluna gidilmeksizin kamu davası açılması mümkün
kılınması gerekmektedir.
29 Şikâyetin bölünmezliği veya şikâyetin sirayeti olarak da tanımlanmaktadır; Aynı yönde Centel, Zafer, s. 95.
30 Erdem, Eser, Özşahinli, s.7.
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AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ UYGULAMASINDA
TEK TARAFLI DEKLARASYON

ÖZET
Bu çalışmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tek taraflı deklarasyon pratiği incelenmektedir. Bu kapsamda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önündeki yargılamanın taraf devletin tek taraflı deklarasyonu üzerine sona erdirilme usulü, Sözleşme,
‘Mahkeme Kurallar’ı ve AİHM içtihadı ışığında ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. İlk
olarak tek taraflı deklarasyon kavramı tanımlanmış, bu usulün Sözleşme hukukundaki
dayanakları ortaya konulmuştur. Ardından geçerli bir tek taraflı deklarasyonun unsurları
belirlenmiş, Mahkeme’nin tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme talebini karara bağlarken kullandığı ölçütler üzerinde durulmuştur.
Son olarak da, tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararının hukuksal etkileri incelenmiş, taraf devletin deklarasyonla üstlendiği yükümlülüklerin uygulanmasının
denetimine dair mevcut durum değerlendirilerek önerilerde bulunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: AİHS, AİHM, Tek Taraflı Deklarasyon, Kayıttan Düşürme,
Kopya Davalar.
ABSTRACT
In this study, we have examined the unilateral declaration practice of the supervisory mechanism of the European Convention on Human Rights. In this context, the
practice of  striking out the cases due to unilateral declarations, has been discussed within the framework of the Convention, Rules of the Court and Court’s case law. As a first
step, we have defined the unilateral declaration concept and presented its foundations in
Convention law. Then, the elements for striking out and the criteria that the Court has
been using to determine an acceptable unilateral declaration have been identified.
Lastly, the legal effects of striking out a case with an unilateral declaration of the
State and supervising the implementation of State’s undertakings have been discussed
and several recommendations have been made.
Keywords: ECHR, ECtHR, Unilateral Declaration, Struck out, Clone Cases.
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I- AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ UYGULAMASINDA BAŞVURULARIN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ VE TEK
TARAFLI DEKLARASYON
A. TEK TARAFLI DEKLARASYON VE SÖZLEŞME SİSTEMİNDEKİ İŞLEVİ
Tek taraflı deklarasyon,1 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
(AİHM) önündeki bireysel başvuruların, davalı devletin Mahkeme’ye
sunacağı bir bildirim üzerine kayıttan düşürülmesini sağlayan bir araçtır. Tek taraflı deklarasyonda başvurucunun Sözleşme ile tanınan haklarına yönelik haksız müdahaleden dolayı sorumluluğu kabul eden devlet, bazı giderimler sağlamayı da taahhüt eder. Bu usulde başvurucunun
rızası aranmaz, Mahkeme deklarasyonu kabul ederse başvuru kayıttan
düşürülerek yargılama sona erdirilir.  
1  Mahkeme, bazı koşullarda, davalı Hükümetin sunduğu tek taraflı deklarasyon´a dayanarak Sözleşme’nin
37. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi uyarınca başvurunun kayıttan düşürülebilmektedir. (AİHM Kurallar, md. 62/A-1.a )  Tek taraflı bir deklarasyon sunulduğu durumlarda, Mahkeme, Sözleşme’nin 37.
maddesi uyarınca, Sözleşme ile ek protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı prensibi uyarınca koşulların yargılamanın devamını gerektirip gerektirmediğini değerlendirir. Deklarasyonun içeriği ve somut
davanın koşulları ışığında yapılan bu değerlendirme üzerine, başvuruyu kayıttan düşürebileceği gibi, taraf
devletin talebini reddederek yargılamaya devam da edebilir. Kavram için bkz. https://www.echr.coe.int/
Documents/Unilateral_declarations_ ENG.pdf, Eylül, 2012. Ayrıca bkz. Başvurucular İçin Başvurunun
Hükümete Bildirilmesinden Sonraki Prosedür Hakkında Bilgi, §6.  https://www.echr.coe.int/Documents/
Applicants_communication_TUR.pdf.; Bkz. KELLER Helen - SUTER David, Friendly Settlements and
Unilateral Declarations: An Analysis of the ECtHR’s Case Law after the Entry into Force of Protocol No. 14,
içinde: The European Court of Human Rights after Protocol 14 – Preliminary Assessment and Perspectives, (edt. Samantha Besson), Schulthess, 2011, s. 63;
KELLER Helen - FOROWİCZ Magdelena - ENGİ Lorenz, Friendly Settlements Before the European Court of Human Rights: Theory and Practice, Oxford, 2010, s. 67 vd.; MYJER Egbert, It Is Never Too Late For
The State, Friendly Settlements and Unilateral Declarations, içinde: Liber Amicorum Luzius Wildhaber :
Human rights : Strasbourg views = Droits de l'homme : regards de Strasbourg, (edt. Lucius Caflisch vd.),
N.P.Engel, 2007, s. 309-316; ROZAKİS Christos L., Unilateral Declarations As A Means Of Settling Human Rights Disputes: A New Tool For The Resolution Of Disputes in the Echr’s Procedure, içinde: Promoting
Justice, Human Rights and Conflict Resolution through International Law / La promotion de la justice,
des droits de l’homme et du règlement des conflits par le droit international, Liber Amicorum Lucius
Caflisch, (edt. Marcelo G. Kohen), Brill, Leiden, 2007, s. 1013; ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth,
The Practise of The European Court of Human Rights When Striking Out Applications, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 36(1), 2018. s. 17-18; GLAS Lize, The Theory, Potential and Practice of Procedural Dialogue in the European Convention on Human Rights, School of Human Rights Research Series:
77, Radboud Repository of the Radboud University, Nijmegen, 2015, s.  185 vd. http://repository.ubn.
ru.nl/bitstream/handle/2066/150186/150186.pdf?sequence=1. (E.T. 02.03.2018)
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Taraf devletin tek taraflı deklarasyon sunmaktaki amacı, bir ihlal
hükmü çıkmadan yargılamanın sona erdirilmesidir.2 Tek taraflı deklarasyonlar, benzer işleve sahip dostane çözümler3 ile birlikte, AİHM’nin
kopya başvurularla baş etmeye yönelik iki önemli aracından birisidir.4
2  ÖZMEN Münci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) Bireysel Başvuru, AİHM Kararına Karşı
Başvuru Yolları ve AİHM Kararlarının İcrası ile İlgili Pratik Bilgiler, 29.11.2017, s. 19, http://d.barobirlik.
org.tr/2017/20171206_aihm.pdf., (E.T. 11.01.2018). Mahkeme’nin web sitesinde (HUDOC) başvurucular için hazırlanan bilgi notunda ise; “Mahkeme başvurunuzun kabul edilebilir olduğunu değerlendirirse,
siz ve Davalı Devlet arasında bir anlaşmaya varılmasına –dostane çözüm– çalışacaktır. Bu mümkün olamazsa, şikayetlerinizi inceleyecek ve bir karara hükmedecektir. Eğer gerekçesiz olarak dostane çözüm önerisini
reddederseniz, Mahkeme, Hükümetin Sözleşme’nin ihlal edildiğine dair beyanından ve yeterli tazminin sağlanacağına ilişkin taahhüdünden sonra başvurunuzu kayıttan düşürebilir.” açıklaması yer almaktadır. http://
www.echr.coe.int/Documents/Your_Application_TUR.pdf. ayrıca bkz. bkz. Understanding the Court’s
Statistics, June 2015, s. 10 https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_understanding_ENG.pdf
3   Mahkeme, yargılamanın her aşamasında, davanın bu Sözleşme ve Protokolleri ile tanınan insan haklarına
saygı prensibinden esinlenen bir dostane çözüm yoluyla sonuçlanmasını sağlamak için taraflara yardımcı
olabilecektir.  (AİHS md. 39/1.) Dostane çözüm yolu, üç bölgesel insan hakları belgesinin; Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi, (md. 39); Amerikalılar-Arası İnsan Hakları Sözleşmesi, (md 48) ; Afrika İnsan ve
Halkların Hakları Şartı, (md. 52), yanı sıra, Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi Seçmeli Protokolü (BMESKHS SP md. 7), İşkence ve Diğer Zalimane, Gayrıinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (md. 21-e) ve Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin Bireysel Şikayet Yolu Hakkındaki Seçmeli Protokol’ünde (md. 9 ) yer almaktadır.
Dostane çözüm yolu ve uygulaması üzerine bir monografi için bkz. KELLER H.-FOROWİCZ M.-ENGİ
L., Friendly Settlements Before the European Court of Human Rights: Theory and Practice, Oxford, 2010,
XXXVII, 311 s.; KELLER Helen - SUTER David, s. 63. Ayrıca bkz. GEMALMAZ Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukuku Belgeleri, Uluslararası Sistemler, C.II, İstanbul, Legal, 2010, s. 171-205;
BİGLİNO Irene - GOLAY Christophe, The Optional Protocol to the International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights, Academy In-Brief No. 2, Geneva Acaddemy, 2013, s. 42. https://www.geneva-academy.ch/joomlatools-files/docman-files/The%20optional%20protocol%20In%20brief%202.
pdf., (E.T. 01.04.2018); Individual Complaint Procedures Under The United Nations Human Rights
Treaties, Fact Sheet No. 7/Rev.2, United Nations, New York - Geneva, 2013, s. 22-23, http://www.
ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet7Rev.2.pdf.
4   Strasbourg organlarınca “clone cases” ya da “repetitive cases” olarak adlandırılan kopya başvurular, ulusal
hukukların sistemik ya da yapısal sorunlarından doğan benzer ihlal olgularına ilişkin başvuruları ifade etmektedir.  Örneğin,Greens ve MT / Birleşik Krallık, B. nolar: 60041/08, 60054/08 23 Kasım 2010, § 107–
108, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101853. karş. Firth ve diğerleri / Birleşik Krallık, (B. no.lar:
47784/09, 47806/09, 47812/09, 47818/09, 47829/09, 49001/09, 49007/09, 49018/09, 49033/09 ve
49036/09), 12.8.2014 Broniowski / Polonya, AİHM, 22 Haziran 2004, B. No 31443/96, §189-194.; karş.
Vedat Doğru / Türkiye, B. no. 2469/10, 12.09.2016. ve Salih Salman Kılıç / Türkiye, B. no. 22077/10,
05/03/2013. Geniş bilgi için bkz. PARASKEVA Costas, Human Rights Protection Begins and Ends at
Home: The ‘Pilot Judgment Procedure’ Developed by the European Court of Human Rights, s. 1-16, https://
www.nottingham.ac.uk/hrlc/documents/publications/hrlcommentary2007/pilotjudgmentprocedure.
pdf., (E.T. 12.12.2017); WİLDHABER Luzius, Rethinking the European Court of Human Rights, içinde:
The European Court of Human Rights Between Law and Politics (eds. Jonas Christoffersen-Mıkael Rask
Madsen), Oxford University Press, 2011, s. 223.; ALTIPARMAK Kerem, Kopya Davalar ve Pilot Kararlar: Bir Kararda Bin Adaletsizlik?, 50. Yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi: Başarı mı, Hayal Kırıklığı
mı?”, Ankara Barosu Yayınları, Ankara, 2009, s. 94-95.
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Başvuruların tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülme usulü 2
Nisan 2012 tarihinde yapılan düzenlemeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “Kuralları”nda yer bulmuştur. (md. 62/A) Ancak bu tarihten
hayli önce de, Mahkeme´nin uygun başvuruları bu yolla kolayca işlemesi uzmanlık ve düşünce gruplarının raporlarında teşvik edilmekte olup,5
tek taraflı deklarasyonlar taraf devletlerce yaygın biçimde kullanılmaya
başlanmıştı.6
Örneğin, Lord Woolf Raporu’nda, AİHS 37. maddenin içerdiği
emniyet supaplarına işaret edilerek, başvurucunun dostane çözüm teklifini makul bir gerekçe olmaksızın reddettiği durumlarda, başvurunun
Mahkeme tarafından AİHS’nin 37/1(c). hükmü uyarınca kayıttan düşürülmesinin uygun olacağı ifade edilmiştir. Bu uygulamanın, dostane
çözüm görüşmelerini önemli kılarak, anlaşma tekliflerinin yalnızca geçerli nedenlerle reddedilmesini sağlayacağı da ileri sürülmüştür.7
Tek taraflı deklarasyon usulü, ilgili düzenlemenin “AİHM
Kuralları”nda yer almasından sonra da güçlü biçimde teşvik edilmektedir. Örneğin Brighton Deklarasyonu8 ile, taraf devletlerin, aynı ihlal
5   Bu süreçte, 2006 tarihli ‘Akil Adamlar Raporu’nun “uzlaştırma ve dostane çözüm” alt başlıklı kısmında,
dostane çözüm ve olası alternatif mahkeme-dışı çözümlerin AİHS sisteminde uygulanabilirliği konusu
tartışılmakta ve uygulama teşvik edilmekteydi. Bkz. “Report of the Group of Wise Persons to the Committee of Ministers”, 979. toplantı, 15 Kasım 2006. Ayrıca bkz. “Opinion of the Court on the Wise Persons’ Report”, 2 Nisan 2007, https://www.echr.coe.int/Documents/2007_Wise_Person_Opinion_
ENG.pdf; ayrıca bkz. Committee of Ministers Resolution, “Res (2002) 59, Practice in respect of friendly
settlements" Bakan Delegeleri, 822. Toplantı, 18/12/2002. Kararın Türkçe metni için bkz. GEMALMAZ
Mehmet Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Usul Hukuku Mevzuatı, Avrupa Konseyi Belgeleri & Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi Kuralları Şerhi, 2.Kitap, Legal, 2006, s. 783.
6  Örneğin; Akman / Türkiye, (kayıttan düşürme), B. no. 37453/97, 26.06.2001 http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-59528; Haran / Türkiye, AİHM, B. no. 25754/94, 26 Mart 2002; Tahsin Acar / Türkiye, AİHM; [BD], B. no. 26307/95  Hüküm (esas ve tazminat)   08/04/2004, §26; https://hudoc.echr.
coe.int/eng#{"itemid":["001-61698"]}. Tahsin Acar / Türkiye, AİHM; [BD] B. no. 26307/95, karar
(ilk itirazlar)   06/05/2003; T.A./ Türkiye, B. No. 26307/95, AİHM, Hüküm,   (Kayıttan düşürme)
09/04/2002, § 65-66.
7  Bkz. Review of the Working Methods of the European Court of Human Rights, (Lord Woolf Report)
2005, s. 43, https://www.echr.coe.int/Documents/2005_Lord_Woolf_working_methods_ENG.pdf.
8  Brighton Deklarasyonu,  (H/Inf (2012) 3) The Future of the European Court of Human Rights, (proceedings) Directorate General of Human Rights and Rule of Law, Council of Europe, 2013. https://
edoc.coe.int/en/conferences-on-the-future-of-the-european-court-of-human-rights/7306-high-levelconference-on-the-future-of-the-european-court-of-human-rights-brighton-united-kingdom-18-20114 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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kaynağından doğan başvuruların sonuçlandırılmasını hızlandırmak için,
Mahkeme tarafından ortaya konulan prensipler ışığında ve gereğinde
Mahkemenin desteğiyle, tek taraflı deklarasyonlar ve dostane çözümleri
kullanması tavsiye olunmaktadır.
Brüksel Deklarasyonu´nda9, bir adım daha ileri gidilerek AİHS sisteminde uygulanabilecek “alternatif çözüm yolları”ndan söz edilmiştir.
2018 yılında Kopenhag’da yapılan ‘High Level Conference’da kabul
edilen deklarasyonda ise, Bakanlar Komitesi, özellikle tarafların dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyonlarla sona erdirmeye istekli olacağı kopya başvuruların etkin ve hızlı şekilde ele alınmasını sağlayacak
formüller için; Mahkeme ve diğer paydaşlarla istişare ederek, 2019 yılı
sonuna kadar somut öneriler ortaya koymaya davet edilmiştir.10
Tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme yolunun işleyişini ele almadan önce, aralarındaki ilişki ve benzerlikler nedeniyle dostane çözüm
usulü hakkında da bilgi vermek uygun olacaktır.
Tarafların uzlaşması sonucu yargılamanın bir ihlal kararı çıkmadan sona erdirilmesini sağlayan dostane çözüm yolu, başlangıçtan
itibaren Sözleşme metninde yer almaktaydı. AİHS´nin 39. maddesi,
Mahkeme´nin yargılamanın her aşamasında, taraflara, başvurunun
april-2012.html; Ayrıca bkz. Interlaken Deklarasyonu, içinde: Reforming the European Convention on
Human Rights: Interlaken, İzmir, Brighton and beyond, A compilation of instruments and texts relating to the ongoing reform of the ECHR, Council of Europe, 2014, s. 33 vd.; İzmir Deklarasyonu, İzmir
Declaration, 27 April 2011, içinde: Reforming the European Convention on Human Rights: Interlaken,
İzmir, Brighton and beyond A compilation of instruments and texts relating to the ongoing reform of
the ECHR, s. 66.
9  Brüksel Deklarasyonu, içinde: Implementation of the European Convention on Human Rights, our shared responsibility, (Proceedings), 27 Mart 2015, The High-Level Conference meeting in Brussels on 26
and 27 March 2015 at the initiative of the Belgian Chairmanship of the Committee of Ministers of the
Council of Europe, s. 138. https://edoc.coe.int/en/conferences-on-the-future-of-the-european-courtof-human-rights/7176-high-level-conference-on-the-implementation-of-the-european-convention-onhuman-rights-our-shared-responsibility.html
10 Kopenhag Deklarasyonu: The High Level Conference meeting in Copenhagen on 12 and 13 April 2018
at the initiative of the Danish Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe.,
§54a. http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/copenhagen_declaration.pdf
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“Sözleşme ve ek Protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı
prensibine uygun” bir dostane çözümle sonuçlanmasını sağlamak için
yardımcı olabileceğini hükme bağlamaktadır. Başvurucu ile taraf devlet
arasında başlatılan dostane çözüm görüşmeleri bir sonuca ulaşır ise, anlaşma Mahkeme´ye sunulur.  Mahkeme bir dostane çözümü incelerken
esas olarak tek bir ölçütle bağlıdır: Varılan dostane çözümün, Sözleşme
ve ek protokollerinde tanımlanan insan haklarının koruması prensibine uygunluğu. Mahkeme´nin bu çözümü onaylaması halinde başvuru
37/1(b). hükmüne göre kayıttan düşürülür
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ‘Kurallar’ının 62/1(a) hükmü
ise, başvurucunun AİHS md. 39 ve Kurallar md. 62. maddesi uyarınca
yapılan bir dostane çözüm teklifini reddetmesi halinde, ilgili Sözleşmeci taraf devletin Mahkeme’ye Sözleşme’nin 37. maddesi doğrultusunda
tek taraflı bir deklarasyon sunarak başvurunun kayıttan düşürülmesi talebinde bulunabileceğini hükme bağlamaktadır.11
Başvurucunun taraf devletin tek taraflı deklarasyonunu kabul etmesi halinde süreç dostane çözüm biçiminde yürütülür ve Mahkeme’nin
varılan dostane çözümü onaylamasıyla başvuru kayıttan AİHS   37/1
(b) ‘ye göre düşürülür. 12 Ancak, dostane çözümlerin aksine, tek taraflı
deklarasyonlarda başvurucunun rızası aranmamaktadır. Devletin dostane çözüm girişiminde bulunması ya da tek taraflı deklarasyon sunması
esasen ihlale hükmedilmesi muhtemel bir başvurunun kayıttan düşürülmesi suretiyle gerekçeli ihlal kararı çıkmasını önlemeye yöneliktir. Pek
çok deklarasyon başarısız dostane çözüm girişimlerinin ardından sunulur.13
11 KELLER H.-FOROWİCZ M.-ENGİ L., s. 67; GLAS Lize, (2015), s.  185, 287.;; GERARDS Janneke  
H.- GLAS Lize, Access to Justice in The European Convention on Human Rights System, Netherlands
Quarterly of Human Rights, vol. 35, i. 1, 2017, s. 26.

12 Grygoriy Fedorovych Buryak / Ukrayna, B. no. 7635/07,  (karar-kayıttan düşürme) 18/12/2012, http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-116102.; Naumov ve diğerleri / Rusya, B. nolar:  72708/14, 73516/14,
75672/14, 76109/14, 3605/15, 7502/15, 15681/15 ,17728/15, 18811/15,  08/03/2018.

13 KELLER H.-FOROWİCZ M.-ENGİ L., s. 67; Örneğin, Spółka z o.o. WAZA / Polonya, B no. 11602/02,
26 Haziran 2007
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Her iki usulde de, Mahkeme’nin onayı şartıyla, yargılama AİHS
37/1. maddesi kapsamında verilecek bir kayıttan düşürme kararı ile sonuçlanır. 14
Görüldüğü üzere, AİHM önündeki bir başvuruda gerek dostane
çözüm ve gerekse tek taraflı deklarasyon yoluna başvurmak, tümüyle taraf devlet makamlarına ait bir tercihtir. Dostane çözüm yolunda başvurucu teorik olarak ulusal makamlarla temasa geçerek inisiyatif alabilirse
de, asıl belirleyici olan giderime dair öneriyi yapan taraf devlettir. Tek
taraflı deklarasyonda bildirim ve bunun Mahkeme tarafından ele alınması noktasında ise başvurucu tümüyle etkisiz bir konumdadır.
Giderime yönelik taahhütler, dostane çözümde tarafların yürüttüğü gizli görüşmeler neticesinde uzlaşıyla, tek taraflı deklarasyonda ise
davalı devletçe belirlenir. Tek taraflı deklarasyon metninde, dostane
çözüm anlaşmasından farklı olarak, başvurucuya taahhüt edilen meblağın ex gratia ((lütuf olarak)) ödendiği yönünde bir ifade genellikle yer
almaz.15 Her ki usulde de kayıttan düşürme kararı, bir ihlal tespiti veya
Mahkeme’ce saptanmış herhangi bir giderim içermez.
Bakanlar Komitesi dostane çözüm kararları bakımından tam yetkili
iken, tek taraflı deklarasyonların yalnızca sınırlı bir grubu Komite denetimine tabidir.
Sonuç olarak, her iki tarafın kârlı olduğu bir dostane çözüm mümkün iken tek taraflı deklarasyonlar yalnızca davalı devlet ve denetim mekanizmasının yararınadır. İronik olarak, Mahkeme yazı işlerinin her iki
14 ÖZMEN Münci, s. 19. AİHM uygulamasında kabul edilebilirlik ve esasın birlikte incelenmesi yaygın
pratik olmakla birlikte, gereğinde kabul edilebilirlik konusundaki karar ayrı olarak da alınabilir. Bkz.
AİHM Kurallar, md. 54/A

15 Ex gratia: Hukuksal bir zorunluluktan çok moral bir yükümlülük dolayısıyla Devlet tarafından ‘ihsan’

olarak yapılan ödeme. bkz. https://en.oxforddictionaries.com/definition/ex_gratia  Bir hakkın yerine
getirilmesi biçiminde olmayıp ‘lütuf’ olarak verilen şey. Bkz. https://openjurist.org/law-dictionary/exgratia : Prensip olarak dostane çözümlerde yer alan bu ifade, (ex gratia) ihlalden dolayı sorumluluğun
kabul olunduğu tek taraflı deklarasyonların felsefesine tamamen aykırı görülmektedir.
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seçenekte de kazançlı olduğu, zira personelin tazminat hesaplamak gibi
teknik bir iş yükünden kurtulduğu ifade edilmektedir.16
Çalışmamızda, tek taraflı deklarasyon kurumu hakkında ayrıntılı
incelemeye geçmeden önce, AİHS hukukunda bireysel başvuruların
kayıttan düşürülme halleri incelenecek, ikinci bölümde başvurunun tek
taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülme şartları ve usulü ele alınacak,
üçüncü bölümde ise, taraf devletlerin tek taraflı deklarasyonla üstlendikleri yükümlülüklerin denetimi konusu üzerinde durulacaktır.
B. AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE
BAŞVURULARIN KAYITTAN DÜŞÜRÜLMESİ
1. Sözleşmesel Dayanaklar ve Temel İlkeler
Sözleşme’nin 37. ve Mahkeme Kuralları’nın 43. maddeleri, Strasbourg makamları önündeki yargılamanın, başvurunun kayıttan düşürülmesi suretiyle sona erdirilmesini düzenlemektedir. Sözleşme’nin 37.
maddesi, kayıttan düşürme talepleri bakımından Mahkeme’ye hayli geniş bir zemin sunmaktadır.17 Maddenin birinci fıkrasının ilk üç bendinde kayıttan düşürme kararı verilebilecek haller belirlenmekte, 37/1.md.
son fıkrada ise Mahkeme’nin kayıttan düşürme kararı verebilmesinin
temel koşulu düzenlenmektedir.18
Çalışmamızın bu bölümünde, AİHS sisteminde kayıttan düşürme
esaslarını belirleyen AİHS 37. madde uygulaması üzerinde durulacak,
izleyen bölümde ise tek taraflı deklarasyon üzerine kayıttan düşürme
usulü incelenecektir.
16 ICHIM Octavian, Just Satisfaction Under the European Convention on Human Rights, Cambridge University Press, 2014, s. 198-199

17 Association SOS Attentats ve de Boery / Fransa (kayıttan düşürme karar) [BD] , B. No. 76642/01,
4.10.2006, §37
18 AİHS md. 37/1-son;  “Bununla birlikte, Mahkeme, Sözleşme ve protokollerinde tanımlanan insan
haklarına saygı prensibi gerektiriyorsa, başvuruyu incelemeye devam edecektir.”
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Sözleşme’nin “Başvuruların kayıttan düşürülmesi” kenar başlıklı
37. maddesi doğrultusunda, Mahkeme, yargılamanın herhangi bir aşamasında,     
(i) başvuru sahibi davasını takip etme niyetinde değilse,
(ii) ihtilaf çözümlenmişse,
(iii) Mahkeme’ce, saptanan herhangi bir gerekçeden ötürü, başvurunun incelenmeye devam edilmesini haklı kılan bir neden görülmezse, başvurunun kayıttan   düşürülmesine karar verebilir.
Mahkeme’ce 37/1. maddenin (a) bendine göre bir kayıttan düşürme kararı verilebilmesi için başvurucudan kaynaklanan bazı sorunların (Mahkeme’ce iletilen yazılara cevap vermemek gibi) mevcut
olması ya da başvurucunun açıkça başvurusunu geri çekme talebini
Mahkeme’ye iletmesi gerekir. En geniş takdir alanı ise AİHS md. 37/1
(c) bendindeki kayıttan düşürme nedeni bakımından söz konusudur.
Mahkeme, Mahkeme’nin saptadığı herhangi bir başka gerekçeden ötürü
ve AİHS 37/1-son md. hükümüne uygun olarak başvuruyu kayıttan düşürebilmektedir. Başvuruya konu sorunun çözümlenmiş olması ise AİHS
37/1(b)’de yer alan kayıttan düşürme nedenidir. Bu bent, daha çok
başvurucunun mağdur statüsünün sona erdiği, ihlalden doğan zararını
gideren herhangi bir anlaşmaya vardığı ya da iç hukuktaki konumunun
başvuru aşamasına kıyasla düzeldiği hallerde uygulanmaktadır.
Dostane çözüme dair kayıttan düşürme kararları, 37/1.maddenin
(b), tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararları ise (c) bendine
dayanılarak verilmekte olup, her iki usule özgü diğer düzenlemeler Sözleşme ve Mahkeme Kuralları’nda yer almaktadır.19
2. Kayıttan Düşürme Nedenlerinin Mahkeme İçtihadındaki Yorumu
19 Dostane Çözüm ile ilgili olarak AİHS md. 39 ve AİHM Kurallar 62 md. ; Tek taraflı deklarasyonla ilgili olarak AİHS md. 37 ve AİHM Kurallar 62A ve ayrıca bkz. AİHM Kurallar 43. md. Sözleşme’nin 39. Maddesi.
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a. Başvuru sahibinin davasını takip etmekten vazgeçmiş olması
Uygulamada özellikle mahkemece gönderilen yazılara makul sürede yanıt verilmemesi ya da başvurucudan uzun süre haber alınamaması
gibi durumlarda başvuru bu bent kapsamında kayıttan düşürülebilmektedir.20
Bunun yanında başvurucunun başvurusunu açıkça geri alması veya
takip etmeyerek AİHM önünde yapılan yargılamaya ilgisiz kalması durumunda da kayıttan düşürme kararı verilir. Başvurucunun Mahkeme’nin
gönderdiği resmi yazılara yanıt vermemesi halinde, Mahkeme, bunun
sonuçlarını bildiren bir yazı ile başvuruyu kayıttan düşürmektedir. Örneğin, Liaudegis /  Litvanya başvurusunda, cezaevinden tahliye olduktan sonra yeni adresini bildirmeyen başvurucu, Mahkeme Yazı İşleri
Dairesi’nin 13 Eylül ve 29 Ekim 2005 tarihli yazılarına da yanıt vermemiş, neticede başvuru AİHS 37-1(a) uyarınca kayıttan düşürülmüştür.21
Ancak, başvurucu hakkında verilmiş bir sınır dışı etme kararının bulunduğu örneklerde olduğu gibi, başvurucunun yer ve akıbetinin belirsiz
olduğu her durum başvurunun kayıttan düşürülmesine yol açmaz.22
Başvurucunun yargılama sırasında vefat etmesi halinde, varisleri
davayı takip etmek yönünde herhangi bir girişimde bulunmamışsa,23
girişimde bulunan kimsenin yargılamaya devam edilmesinde meşru bir
20 TEZCAN Durmuş-  ERDEM Mustafa Ruhan - SANCAKDAR Oğuz, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Işığında Türkiye'nin İnsan Hakları Sorunu, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2004,    s. 161

21 Bkz Lıaudegıs / Litvanya, AİHM (karar kayıttan düşürme) B. No. 27116/02., §   31/01/2006. http://

hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72784. Taraflar arasında Mahkeme’nin bilgisi dışında ulusal düzlemde
anlaşma sağlandığı ve başvurucunun bu nedenle davasını takip etme gereği görmediği haller gibi pek
çok örnekte, başvurucu Mahkeme’ce bilinmeyen sebeplerle davasını takip etmekten vazgeçmiş olabilir.

22 Örneğin, Safaıı / Avusturya, AİHM, (B.no. 44689/09) 13.10.2014 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-142842

23 Gładkowski / Polonya (kayıttan düşürme), no. 29697/96, 14 Mart 2000, Sevgi Erdoğan / Türkiye (kayıttan düşürme), B. no. 28492/95, 29 Nisan 2003.; Farklı yönde karş. Karner / Avusturya, B. no. 40016/98,
(esas ve tazminat) 24/07/2003, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-61263.
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yararı veya başvurucu ile yasal bir bağı yoksa,24 Mahkeme başvuruyu
yine bu bende göre kayıttan düşürebilmektedir.25
Birden çok başvurucunun bulunduğu davalarda, başvurucuların bir
kısmının davayı takip etmekten vazgeçmesi mümkündür. Bu durumda
Mahkeme, başvurusunu geri çeken taraf bakımından insan haklarına
saygı prensibi aksini gerektirmedikçe AİHS md. 37/1(a)’ya dayanarak
kayıttan düşürme kararı verir ve ihlal iddialarını geri kalan başvurucular
bakımından ele alarak yargılamaya devam eder.26
b. İhtilafın çözümlenmiş olması
AİHS 37. maddede ikinci kayıttan düşürme nedeni olarak ihtilafın çözümlenmiş olması durumuna yer verilmektedir. Bu düzenleme,
genellikle başvurucunun ulusal makamlar önünde giderim elde ettiği
ve mağdur statüsünü sona erdiren uygulamalar27 veya başvurucunun
haklarına müdahale oluşturan haksız bir işlemin iç hukukta ortadan
kaldırıldığı halleri kapsamaktadır.28 Örneğin, A.W.Q. ve D.H. /   Hollanda29 kararında Mahkeme, taraf devletin kayıttan düşürme talebinde
Afgan vatandaşı olan başvuruculardan biri ile dört çocuğuna sığınmacı
statüsüne dayalı oturma izni verildiği bilgisini iletmesi üzerine yaptığı
değerlendirmede, bu koşullarda başvuruya konu sorunun çözüldüğü ve
24 S.G. / Fransa (kayıttan düşürme), B. no. 40669/98, 18 Eylül 2001
25 Örneğin: Temel ve Diğerleri/ Türkiye, (hüküm), B no. 36458/02, 3 Mart 2009; Keser ve Diğerleri/

Türkiye, (hüküm) B.no.lar  33238/96 ve 32965/96, 2 Şubat 2006.; Algimantas Vyšnıauskas / Litvanya,
B. no. 43584/13

26 Norveç hükümetinin Hıristiyan olmayan ebeveynlerin söz konusu din dersinden bütünüyle muaf olma
isteklerini reddetmesi üzerine Mahkeme’ye yapılan söz konusu başvuruda, başvuruculardan birinin başvurusunu geri çekme talebini üzerine, Mahkeme, AİHS 37/1(a) hükmüne dayanarak söz konusu başvurucu bakımından kayıttan düşürme kararı vermiştir. Folgerø  ve diğerleri / Norveç. B no. 15472/02,
26/10/2004, §1. bkz. EKİZ Serkan, Aihm’nin Din Dersleri ve Dinsel Semboller İle İlgili Kararlarına Yönelik
Liberal Bir Okuma Denemesi, İzmir Barosu Dergisi, Mayıs 2015, s. 86.

27 MYJER Egbert, s. 309 vd.
28 Calì ve diğer. / İtalya (kayıttan düşürme), no. 52332/99, 19 Mayıs 2005,; La Rosa ve Alba / İtalya (kayıttan düşürme), B. no. 58274/00, 28 Haziran 2005

29 A.W.Q. ve D.H. / Hollanda, B. no. 25077/06, 12/01/2016, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-159805
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insan haklarına saygı prensibine göre başvurunun incelenmeye devam
edilmesini haklı kılan bir durum olmadığı gerekçesiyle kayıttan düşürme kararı vermiştir.(AİHS 37-1(b) md.)
O.G.O. / Birleşik Krallık30 başvurusunda ise, Strasbourg yargılaması devam ederken yetkili makamlarca önceki iç hukuk kararı revize edilerek mülteci statüsü verilen, sınırsız oturma izni tahsis edilen ve insan
ticareti mağduru olduğu kabul edilen başvurucunun ülkeden gönderilme riskinin ortadan kalktığı saptanarak, başvuruya konu sorunun çözüldüğü gerekçesiyle kayıttan düşürme kararı verilmiştir.
Taraflar arasında bir dostane çözüme varılması halinde, AİHS
37/1’inci maddenin (b) bendi, kayıttan düşürme kararının dayanağı
olarak kullanılmaktadır. Kendilerini Yehova Şahitleri olarak tanımlayan başvurucuların inançları gereği askerlik görevini yerine getirmekten kaçınmaları ve söz konusu suç nedeniyle para cezası veya değişen
süreler hapis  cezasına mahkum edilmeleriyle ilgili Dımıtrov, Savov ve
Vıshanov/Bulgaristan31 başvurusunda,  taraf devletin, parasal giderimle
birlikte adli sicil kayıtlarının silinmesi, hapiste yatılan sürenin alternatif
kamu hizmetinden sayılması ve başvurucularla benzer durumda bulunan tüm vicdani retçilerin mağduriyetinin yasal düzenleme ile ortadan
kaldırılmasını taahhüt etmesiyle bir dostane çözüme varılmış ve başvuru
kayıttan düşürülmüştür.
Ancak taraf devletin Strasbourg başvurusu üzerine iç hukukta attığı
her adım aynı hukuksal sonucu yaratmamaktadır.
Mahkeme, başvurucunun Sözleşme ile korunan haklarına yönelik
müdahaleden dolayı bir sorumluluk kabulü (taraf hükümet ya da diğer
ulusal makamların) içermeyen kayıttan düşürme taleplerinin, insan hak30 O.G.O. / Birleşik Krallık, B. no. 13950/12 , 18/02/2014, Başvurucu Nijerya vatandaşı kadın, yedi yaşında getirildiği İngiltere’de zorla çalıştırıldığı ve yasa dışı giriş yapan statüsünde olduğu için Nijerya’ya
iadesinin gerçekleşmesi halinde insan ticareti yapan çetelerin kötü muamelesine maruz kalacağını ileri
sürmekteydi. Benzer yönde bkz. Borisov / Litvanya, B. No. 9958/04, 14 Haziran 2011, § 114.
31 Dımıtrov, Savov ve Vıshanov / Bulgaristan, AİHM, (B. nolar: 37358/97 37988/97 39565/98);
10/04/2001. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-5838.
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larına saygı prensibine göre “başvurunun incelenmesine devam edilmesine gerek olmadığı” sonucunu doğuramayacağını vurgulamaktadır.32
Bu bent kapsamına giren durumlarda, Mahkeme kimi zaman sürece önceden dahil olarak kayıttan düşürme olasılığını gündeme getirir
ve koşulları detaylı biçimde değerlendirir. Taraf devletler bakımından
bir anlamda fırsat olarak görülmesi gereken durum, kayıttan düşürme
teklifini yapmadan önce, telafi ve tazmin edici adımları iç hukukta atma
imkanına sahip olunmasıdır. Bu adımlar atıldığında, kayıttan düşürme
kararının verilmesi hususu yine Mahkeme’nin takdirine bağlı olsa da,
başvurucu bakımından onarıcı tedbirlerin alınmış olması başarı şansını
yükseltmektedir. Böylece Sözleşme’den doğan sorumluluk, taraf devlet
ve Mahkeme arasında paylaşılmış olur.33
c. Mahkeme’ce saptanan herhangi bir gerekçeden ötürü başvurunun incelenmesine devam etmeyi haklı kılan bir durumun mevcut olmaması
Uygulamada AİHS 37/1(b) hükmü kapsamında “ihtilafın çözümlenmiş olduğu” gerekçesiyle kayıttan düşürme kararı verilmesi mümkün
olmayan başvurularda, taraf devletin kayıttan düşürme talebine dayanak
gösterdiği koşullar “insan haklarına saygı prensibinin gerekleri”ne uygunsa, başvuru aynı maddenin (c) bendi uyarınca kayıttan düşürülür.
AİHS md. 37/1(c) bendi kayıttan düşürme hususunda torba norm olarak görülebilir. Bu bent altında verilecek bir kayıttan düşürme kararı da,
Mahkeme ve taraf devletin sorumluluğu paylaşmasını gerektirmektedir. Mahkeme, somut olay bakımından başvurunun kayıttan düşürülüp
düşürülemeyeceği sorusuna yanıt ararken, taraf devlet iç hukukta bazı
iyileştirici adımlarla kayıttan düşürme talebinin kabulünü sağlayacak sonuçları elde etmeyi hedefler.34

32 Bazhenov / Rusya, B. No. 37930/02 , 20.10.2005, §38-41.
33 GLAS Lize, (2015), s. 371
34 GLAS Lize, (2015), s. 372
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Bu seçenekte, AİHS’nin 37/1(b) hükmünden farklı olarak, somut
ihlal iddiasına yol açan hukuksal ya da fiili koşulların tamamen ortadan
kaldırılmış, lehe bir karar ya da taraf devletçe sağlanan bir giderimin fiilen elde edilmiş olması şart değildir. Mahkeme, insan haklarına saygı
prensibine göre, somut koşulların başvurunun incelenmesine devam
etmeyi haklı kılan bir durum yaratıp yaratmadığını inceler.
Örneğin, başvurucunun güncel bir sınır dışı edilme tehdidi altında olmadığının, sınır dışı etme sürecinin yeniden başlaması halinde ise
ulusal yargıya veya AİHM’ne yeniden başvurma olanağı bulunduğunun
saptanması,35 Sözleşme ve Ek protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı prensibi aksini emretmedikçe, Mahkeme’nin 37/(c) maddesine göre kayıttan düşürme kararı vermesi için yeterli olabilmektedir.
Oysa başvurucunun sınır dışı edilme kararı kaldırılmış ve sınır dışı edilme riski sona ermiş olmadığundan, başvuruya konu ihtilaf çözümlenmiş
değildir.
Association SOS Attentats ve De Boery/Fransa36 başvurusunda AİHS 37/1(c) hükmünün farklı bir yorumu ortaya konulmuştur.
Fransız havayolu şirketinin uçağına Tenure Çölü üzerinde Libya Gizli
Servisi tarafından yapılan terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden
kurbanların yakınlarınca kurulan SOS Attentats adlı dernek ile kardeşini bu saldırıda kaybeden bayan De Boery’nin mağdur sıfatıyla Strasbourg Mahkemesi önüne taşıdığı olayda, Strasbourg yargılaması devam
ederken, Gaddafi International Foundation for Charity Associations ile
başvurucular arasında imzalanan ve her mağdur ailesine 1 milyon dolar
ödenmesini içeren 9 Ocak 2004 tarihli anlaşma Mahkemenin bilgisine
sunulmuştur.
35 Atmaca / Almanya, B. no. 45293/06, 06/03/2012, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-143  Information Note on the Court’s case-law No. 150, Mart 2012

36 Terör saldırısından sonra, Libya gizli servisi elemanları Fransa’da yakalanıp ağır hapis cezalarına çarptırılmış ve
mağdurlara tazminat ödenmişse de, başvurucuların Libya Devlet Başkanı Kaddafi’ye karşı açtıkları hukuk davasının Fransız Yargıtay’ı tarafından devlet başkanlarının sorumsuzluğu prensibine göre konu yönünden reddedilmesi üzerine başvurucular sorunu AİHM önüne taşımıştır. Bkz. Association SOS Attentats ve de Boery / Fransa
(kayıttan düşürme kararı) [BD] , B. No. 76642/01, 4.10.2006, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77735.
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AİHM Büyük Daire, başvurucuların 2004 yılında Gaddafi International Foundation for Charity Associations ile yaptıkları anlaşmanın, Mahkeme önündeki Fransa’ya yönelik başvuru ile ilgili olmayıp, kayıttan
düşürme talebinin değerlendirilmesinde ancak “yeni vakıa” olarak ele
alınabileceğini belirtmiştir. Mahkemeye göre, başvurucular, yargılamanın devam ettirilmesini istediklerine göre, (a) bendine göre bir kayıttan
düşürme kararı verilemeyecektir.
Başvurucuların Fransız Yargıtayı’nca verilen kararın adil yargılanma ve etkili başvuru haklarını ihlal ettiği iddiası karşısında, söz konusu iç
hukuk kararı halen geçerli iken başvurunun tarafı olmayan bir kuruluşla
yapılan anlaşmanın, söz konusu meselenin çözüldüğü sonucuna varılması için yeterli olmadığından AİHS 37/1(b) hükmü de uygulanabilir
değildir.
Ancak, başvurucuların Gaddafi International Foundation for Charity
Associations arasında imzaladıkları anlaşma hükümleri ile somut başvurudaki taleplerinin çelişkili olduğuna da işaret eden Mahkeme, anlaşmanın içeriğini ve başvurucuların elde ettiği giderimi olaylar ışığında
değerlendirmiş, insan haklarına saygı prensibine göre başvurunun incelenmeye devam edilmesini gerektiren bir durum bulunmadığını belirterek, kayıttan düşürme kararı vermiştir.37 (AİHS md. 37/1-c)
Davacıların AİHM yargılamasında veya AİHM yargılaması esnasındaki ulusal hukuk süreçlerinde özen gösterme yükümlülüğüne uymayan
davranışları da bu bent kapsamında başvurunun kayıttan düşürülmesine yol açabilir. Wernicke-Korsakoff hastalığına yakalanan mahkumlarla ilgili iki ayrı davada, AİHS 37/1-(c) bendinin bu yönde bir yorumu
ortaya konulmuştur. Hun / Türkiye başvurusunda Mahkeme, başvurucunun kendisi ve vekiline uyarılar yapılmasına karşın, iç hukukta başvurusuyla ilintili olayların gidişatını etkilemede hareketsiz kaldığını ve
geçerli hiçbir mazeret ortaya koyamadığını saptamıştır. Mürrüvet Küçük davasında ise başvuranın makul bir sebep olmaksızın, kendisi için
37 Association SOS Attentats ve de Boery / Fransa (kayıttan düşürme kararı) [BD] , B. No. 76642/01,
4.10.2006, § 41
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organize edilen sağlık taramasında hazır bulunmayı reddetmek suretiyle
kendi davasının seyrini engellediğini saptayarak kayıttan düşürme kararı
vermiştir.38
Taraf devletin kayıttan düşürme talebi üzerine ulusal hukukta aldığı “başvurucunun konumunu düzelten” tedbirlerin yeterliliği Atmaca /
Almanya başvurusunda başka bir açıdan ele alınmıştır. Başvurucu 2005
yılında Almanya’ya gelmiş, 1980 yılında yattığı askeri cezaevinde işkence gördüğünü iddia ederek mülteci statüsü için başvurmuş, ancak bir
süre sonra Türk Hükümeti’nin iade talebi üzerine gözaltına alınmıştır.
AİHM’ne yaptığı başvuruda geçici tedbir kararı talep eden başvurucunun isteği AİHM’nce kabul edilmiştir.
Mahkeme’nin talebi üzerine Alman Hükümeti’nce sunulan memorandumda, başvurucunun cezaevinden tahliye olduğu, Adalet
Bakanlığı’nın onayı olmadan sınır dışı edilmeyeceği, gelecekte de benzer bir işlem tehdidi söz konusu olduğunda Mahkeme’ye başvuruma
hakkının saklı olduğunun belirtilmesi üzerine, Mahkeme başvurunun
kayıttan düşürülmesi hususunu değerlendirmeye almıştır.39 AİHS md.
37/1(c) bağlamında geniş bir takdir hakkına sahip olduğunu belirten
AİHM, başvurucunun güncel bir sınır dışı edilme tehdidi altında olmadığını saptamış, gelecekte de böyle bir işlem için Adalet Bakanlığı’nın
onayının gerekeceğini, Bakanlığın bu işleme onay vermemesinin muhtemel olduğunu ve bu ihtimalde ikincillik ilkesine uygun biçimde sorunun iç hukukta çözümleneceğini belirterek, mevcut koşullarda insan
38 Bkz. Mürrüvet Küçük / Türkiye, (kayıttan düşürme), B. no. 21784/04, 10 Kasım 2005; Bu başvuruda
başvuranın temsilcisi, 28 Temmuz 2004 tarihli mektupla, başvuran hakkındaki ihzar müzekkeresi kaldırılmadığı sürece müvekkilinin AİHM’nin uzman doktorları tarafından yapılacak sağlık taraması için hazır
bulunamayacağını bildirmiş ve AİHM, başvuranın, 11 Eylül 2004 tarihi için öngörülen sağlık taramasında kendisine bu konuda yapılan üstü kapalı uyarıya rağmen hazır bulunmadığını tespit etmiştir. Hükümet
ise, 1 Haziran 2005’te yürürlüğe giren yasa değişiklikleri kapsamında başvurana verilen cezanın yeniden
gözden geçirildiğini ve böylece başvuranın 30 1 Kasım 2004 tarihinde cezasının sona erdiğini belirtmektedir.
Dolayısıyla, başvuranın bu ceza için tekrar cezaevine girmesi söz konusu değildir. Benzer olarak bkz.
Hun / Türkiye (kayıttan düşürme), B. no.5142/04, 10 Kasım 2005, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-121551
39 Atmaca / Almanya, B. no. 45293/06, 06/03/2012, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-143  Information Note on the Court’s case-law No. 150, Mart 2012
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haklarının saygı prensibine göre başvurunun incelenmesini gerektiren
özel bir durumun bulunmadığını belirtmiştir.  
Mahkemenin SOS Attentats ve De Boery başvurusunda da ayrıntılı
biçimde ortaya koyduğu gibi, başvurucunun yargılamaya devam edilmesini istediği davalarda AİHS md. 37/1(a) uygulanamaz. Başvurucunun, sınır dışı edilme kararı hala geçerli olduğuna göre iade sürecinin
yeniden başlatılması riski teorik de olsa mevcuttur ve bu nedenle başvuruya konu ihtilafın çözümlendiği de söylenemez. Böylece AİHS md.
37/1(b) hükmüne dayanılması imkanı da ortadan kalkar. Ancak Mahkeme, iç hukukta yaşanan gelişmeleri ve olası sonuçlarını inceleyerek,
AİHS 37/1(c) hükmüne göre, başvurunun incelenmesinin devamını haklı
kılan bir durumun bulunmadığı sonucuna varmış ve başvuruyu kayıttan
düşürmüştür.40
3. Strasbourg Yargısında Kayıttan Düşürme Pratiğinin Görünümü ve
Genel Değerlendirme
Yukarıda değinilen üç kayıttan düşürme nedeninin uygulamasına
ilişkin bir değerlendirme yapılacak olursa, ilk olarak Sözleşme’nin 37/1.
maddesinin üç bendi bakımından da kayıttan düşürme usulünün ortak
olduğunu belirtmek gerekir. Tüm kayıttan düşürme talepleri bakımından, “Sözleşme ve ek Protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı
prensibi”ne uygunluğun saptanması, Mahkeme´nin bu yönde bir karar
verebilmesi için temel şarttır.41
Başvurucunun başvurusunu açıkça geri alması veya takip etmemesi
gibi durumları kapsayan AİHS 37/1(a) maddesi uygulamasında, başvurucu tarafından kendisine bu yönde bir bildirim iletilen veya başvurucunun yargılamayla ilgisizliğini resmi yazışmalarla saptayan Mahkeme,
bu aşamadan sonra harekete geçerek başvuruyu kayıttan düşürebilmektedir.   AİHS 37/1’inci maddenin (b) ve nadiren de (c) bendi bakımın40 Atmaca / Almanya, B. no. 45293/06. Benzer yönde bkz. Predescu / Romanya, B.no. 21447/03, § 29, 2
Aralık 2008. Karş. F.I.ve diğerleri /Birleşik Krallık B. no. 8655/10, 15 Mart 2011.
41 GLAS Lize, (2015), s.  180.
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dan, elde edilecek bir kayıttan düşürme kararı ise, ihlal iddiasıyla ilgili
gerekli tedbir ve giderimlerin taraf devletçe hayata geçirildiğinin zımni
bir onayı olarak görülmektedir.42
AİHS md. 37(1)(b) ve (c) fıkraları bakımından, kayıttan düşürme
tartışması Mahkeme´ce re’sen başlatılmamakta, taraf devletin bu yönde bir talepte bulunması beklenmektedir. Mahkeme, kayıttan düşürme
talebini reddettiği kararlarda ayrıntılı bir değerlendirme ortaya koymamakla birlikte, temel bakış açısını ve red gerekçesini genellikle belirtmektedir. Az sayıda başvuruda ise, AİHS md. 37/1’nci madde hükmündeki tüm kayıttan düşürme nedenlerinin genel bir tartışmasına yer
vererek, tercihini gerekçelendirmektedir.43
Bununla birlikte, oldukça benzer özelliklere sahip bazı başvuruların, kimi zaman AİHS md. 37/1(b) bazen de 37/1(c) uyarınca kayıttan
düşürüldüğü görülmektedir.44 Son İtalya Kralı´nın oğlu olan ve ülkeye
girmesi veya yerleşmesi Anayasa uyarınca yasaklanmış olan Victor Emmanuel of Savoy´un yaptığı başvuru AİHM önündeyken, İtalyan hukukunda yasağa dayanak olan hüküm yürürlükten kaldırılmıştır. (Constitutional law no. 1 of 23.10. 2002) Başvurucunun, bu gelişme ertesinde
başvuruya temel olan sorunun ortadan kalktığını bildiren yazısı kendisine ulaşan Mahkeme, AİHS  37/1 (c) hükmü uyarınca kayıttan düşme
kararı vermiştir. Oysa bu sonuç, Sözleşme´nin md. 37/1 (b) bendinde
yer alan “ihtilafın çözümlenmiş” olması durumuyla daha uyumludur. 45
LAMBERT ABDELGAWAD, 2012 – 2016 yılları arasında verilen
631 kayıttan düşürme kararını kapsayan çalışmasında, AİHM Büyük
Daire önündeki kayıttan düşürme kararlarının ağırlıklı olarak AİHS
37/1(b), Daire veya Komite önünde ise AİHS 37/1(a)’ye dayandığı42 GLAS Lize, (2015), s. 185.; KELLER H.- FOROWİCZ - ENGİ L., s. 82.
43 Association SOS Attentats ve de Boery / Fransa (kayıttan düşürme karar) [BD] , B. No. 76642/01,
4.10.2006; Atmaca / Almanya, B. no. 45293/06, 06/03/2012

44 LEACH Philip, Taking a Case to the European Court of Human Rights, 3’nd. edt. Oxford OUP, 2011, s. 73.
45 Victor Emmanuel of Savoy / İtalya (B. no. 53360/99) 24.4.2003
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nı ortaya koymaktadır.46 İncelenen kararların % 45’lik kısmı AİHS md.
37/1(a),   %30’u ise md. 37/1(c) hükümüne dayanılarak verilmişken,
% 14’lük bir kısımda ise herhangi bir dayanak gösterilmemiştir. LAMBERT ABDELGAWAD, bu rakamlardan iki temel sonuç çıkarılabileceğini belirtmektedir; Mahkeme’nin kayıttan düşürme kararlarında gerekçe belirtmekten kaçındığı ve bunların önemli bir bölümünde oldukça
geniş takdir yetkisi tanıyan (c) bendine dayanıldığı.47
Bu durum, hem başvurucuların konumu hem de AİHS hukukunun
belirlilik ilkesi bakımından risklidir. Kaldı ki, çoğu kayıttan düşürme
kararı bir hüküm (judgment) değil karar (decision) biçiminde verildiği için, taraf devletçe üstlenilen taahhütlerin uygulanması da Bakanlar
Komitesi´nce denetlenememektedir.48
Son olarak belirtelim ki, bireysel başvurular gibi, devletlerarası başvurularda da AİHS md. 37 uyarınca kayıttan düşürme kararı verilmesi
mümkündür. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu (AİHK), İrlanda / Birleşik Krallık davasında, başvurunun Sözleşme’nin 7. maddesi ile ilgili ihlal iddialarını kapsayan kısım itibarıyla kayıttan düşürme kararı vermiştir. Bunun gibi, Ukrayna / Rusya ve Gürcistan / Rusya davalarında da,
Mahkeme, AİHS md. 37/1(a) hükmü uyarınca başvuruların kayıttan
düşürülmesine karar vermiştir.49

46 ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth, (2018), s. 9-10
47 ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth, (2018), s. 10
48 GLAS Lize, (2015), s. 357
49 İrlanda / Birleşik Krallık, AİHK, (B.no.lar: 5310/71  ve 5451/72),  01/10/1972, http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-142537; Ukrayna / Rusya, AİHM, B. no. 49537/14 ,01/09/2015, http://hudoc.echr.coe.
int/eng?i=001-157568; Gürcistan / Rusya, AİHM, B. no. 61186/09, 16/03/2010, http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-98167 .
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II- BİREYSEL BAŞVURULARIN TARAF DEVLETİN
TEK TARAFLI DEKLARASYONU ÜZERİNE KAYITTAN
DÜŞÜRÜLMESİ
A. BİREYSEL BAŞVURU YOLUNUN İŞLEYİŞİNDE TEK
TARAFLI DEKLARASYON
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvurular
duruma göre çeşitli aşamalardan geçerek karara bağlanır. Tek taraflı
deklarasyonla kayıttan düşürme usulü ele alınırken, başvurunun yol haritasının özetlenmesi işleyişin daha iyi ortaya konulması adına yerinde
olacaktır.   
Mevcut sistemde bir bireysel başvuru kayda alındıktan sonra
Mahkeme’nin yargısal formasyonları olan Tek Yargıçlı Oluşum, Komite, Daire veya Büyük Daire tarafından karara bağlanabilir. Denetim
mekanizmasının Protokol no. 14 ile aldığı yapıya göre, Tek Yargıç,
Mahkeme’ye AİHS 34. ve 35. maddelere uygun olarak yapılan bir başvurunun kabul edilemez olduğuna veya işlemden kaldırılmasına, eğer
böyle bir karar daha fazla inceleme gerektirmeksizin alınabilecek ise, karar
verebilir.(AİHS md. 27/1) Eğer bir başvurunun kabul edilmez olduğuna veya işlemden kaldırılmasına karar verilmez ise, başvuru bir Komite
ya da bir Daire’ye gönderilir. (AİHS md. 27/3)
Tek Yargıç önünde şimdiye değin bir tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararı verilmiş değildir. Sözleşme´nin bunu mümkün kılan  
bir yoruma olanak tanıdığı da kanımızca şüphelidir. Ancak, İnsan Hakları Yönetim Komitesi (CDDH), Mahkeme´ye Sözleşme´nin 27. maddesinin buna olanak verir biçimde yorumlanması önerisinde bulunmuş,
Mahkeme ise bu önerinin Sözleşme´ye uygunluk ve etkililik açısından
daha ayrıntılı olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirmiştir.50
50 Bkz. CM(2013)93 add6, Bakanlar Komitesi  1178. Oturum (17-18 September 2013) 28.06.2013. ve

Response of the Court to the “CDDH report containing conclusions and possible proposals for action
on ways to resolve the large numbers of applications arising from systemic issues identified by the Court,
20.10.2014, § 11.  https://www.echr.coe.int/Documents/2014-ECHR_response_CDDH_report.pdf
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Tek Yargıç tarafından kabul edilemezlik kararı verilmemesi halinde,
başvuru önüne gelen bir Komite, bunun kabul edilemez olduğuna veya
işlemden kaldırılmasına, -bu yönde bir karar ayrıntılı inceleme gerekmeksizin alınabilecekse- karar verebilir. (AİHS md. 28/1-a) Bunun söz
konusu olmadığı durumda, Komite, davayı kabul edilebilir bulabilir ve
aynı zamanda somut başvurudaki sorun Sözleşme ve Ek Protokolleri’nin
uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak Mahkeme’nin yerleşik
içtihadında ilkeleri belirlenmiş bir hususa dair ise esas hakkında da hüküm verebilir. (AİHS md. 28-1/b) Komiteler, yerleşik içtihat başvurularındaki başarısız dostane çözüm girişimleri ertesinde, taraf devletin tek
taraflı deklarasyonu üzerine, başvurunun kayıttan düşürülmesi yönünde
karar veme yetkisine de sahiptirler.51 (AİHM Kurallar md. 53) AİHM
Kurallar md. 53/4’e göre Tek Yargıç ya da Komite tarafından verilen
tüm kararlar kesin olduğundan, bir Komite’nin bu usulle verdiği kayıttan düşürme kararları da başka bir yargısal formasyon önüne taşınamaz.
Ancak, istisnai hallerde Mahkeme´ce yeniden kayda alınabilir.  
Komite’nin AİHS 28’inci madde kapsamında herhangi bir karar veya hüküm veremediği durumlarda ise, başvuru AİHS’nin 29. ve
Mahkeme Kuralları’nın 52/II. maddeleri uyarınca Daire’ye gönderilir.
Diğer ifadeyle, Tek Yargıç tarafından bir kabul edilmezlik kararı ya da
Komite’ce yerleşik içtihat başvurularında esas veya kabul edilemezlik
hakkında bir karar ya da tek taraflı deklarasyon üzerine kayıttan düşürme kararı verilmediği durumlarda, başvuru kabul edilebilirlik ve esası
hakkında karar verilmek üzere bir Daire tarafından karara bağlanacaktır.
51 Pek çok örnek arasında polisin bir operasyonda hukuka aykırı güç kullanması neticesinde spinal yaralanma yaşayan ve sakat kalan  Krzysztof Gruszka´ca yapılan başvuru zikredilebilir. AİHS’nin 2. ve 3.
maddelerinin ihlalinin ileri sürüldüğü başvuruda dostane çözüm girişimi sonuçsuz kalmış, taraf devlet
sunduğu tek taraflı deklarasyonla Sözleşme ihlalini doğuran olgulardan dolayı sorumluluğunu kabul
ederek başvurucuya maddi manevi zararlar ve harcamaları kapsayacak biçimde 44.000 Zloty ödemeyi
taahhüt etmiştir. Tek taraflı deklarasyonun başvurucu tarafından kabul edilmemesi üzerine, Komite,
yaptığı değerlendirmede AİHS’nin 2. ve 3.maddelerinin ihlaliyle ilgili Mahkeme içtihadı ışığında, taraf
devletin deklarasyondaki üstlenimlerinin niteliği ve önerilen tazminat meblağını da dikkate alarak, Sözleşme ve ek protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı prensibinin başvurunun daha fazla incelenmeye
devam edilmesini gerektirmediği sonucuna varmış ve başvuruyu kayıttan düşürmüştür.  bkz. Gruszka / Polonya, AİHM (Komite) B.no. 16009/12 , (Karar-kayıttan düşürme), 08/11/2016. http://hudoc.echr.
coe.int/eng?i=001-169444. Benzer yönde: Somogyı ve diğerleri / Romanya, AİHM (Komite), B. no.lar.
27169/10, 27028/13,73478/13, (Karar-kayıttan düşürme)   28/04/2016. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-163247
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Daireler, önlerindeki başvuru ile ilgili olarak taraf devletçe sunulan
tek taraflı deklarasyonları inceleyerek uygun buldukları durumlarda
başvuruyu kayıttan düşürebilirler. Belirtelim ki Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 29. maddesinin 1. paragrafı ve İçtüzüğün 54A maddesi
uyarınca, başvuruların kabul edilebilirliği ile esası kural olarak birlikte
incelenmektedir. Bu gibi durumlarda, Daire, bu tür başvuruların kabul
edilebilir olduğuna ve esasın karara bağlanmasına hazır olduğuna kanaat
getirirse, Mahkeme Kuralları´nın 54A maddesinin 2. paragrafı uyarınca bir “hüküm” (judgment) verebilir. Bu usulle ele alınan bir başvuruda
taraf devletçe tek taraflı bir deklarasyon sunulur ve Mahkeme´ce onaylanır ise, kayıttan düşürme kararı “karar” (decision) biçiminde verilir.
Kabul edilebilirlik ve esasın ayrı karara bağlandığı hallerde ise, başvuru,
duruma göre, bir karar veya bir hükümle kayıttan düşürülebilir.
Bir Daire önünde tek taraflı deklarasyon veya dostane çözümle
sona erdirilmeyen ve kabul edilemez de bulunmayan başvurularda, Dairelerce verilen esasa ilişkin kararlar üç ay içinde kesinleşir. Davanın taraflarından her biri bu süre içinde davanın Büyük Daire’ye gönderilmesini isteyebilir. Büyük Daire bünyesindeki beş yargıçlı panel (kurul) bu
istemi kabul ederse, Büyük Daire davayı nihai şekilde karara bağlar.52 Bu
düzenleme, Tahsin Acar / Türkiye başvurusunda olduğu üzere, davalı
devletçe sunulan tek taraflı deklarasyon üzerine bir Daire tarafından verilen kayıttan düşürme kararlarına dair hükümlerin Büyük Daire önüne
götürülmesine imkan vermektedir. 53
Neticede, tüm bu süreçlerde, bir Komite, Daire veya Büyük Daire
önünde, taraf devletler başarısız dostane çözüm görüşmeleri ertesinde –
ve böyle bir girişimde bulunulmasa da istisnai hallerde doğrudan doğruya- yargılamanın her aşamasında tek taraflı deklarasyonlar sunabilirler.  
Davanın Mahkeme´ce “tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülme”
ihtimali, başvurucuları dostane çözüm tekliflerini daha fazla dikkate almaya zorlamaktadır.54
52 14 no.lu protokol öncesindeki işleyiş için bkz. EGLI Patricia, Protocol No. 14 To The European Convention
For The Protection Of Human Rights And Fundamental Freedoms: Towards A More Effective Control Mechanism?, J. of Transnational Law & Policy , vol. 17:1, Fall, 2007, s. 7-10

53 Bkz.Tahsin Acar / Türkiye, AİHM, [BD], (ilk itirazlar) B. no 26307/95, 06.05.2003
54 MYJER Egbert, s. 315-316.
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B. PİLOT DAVALAR BAKIMINDAN TEK TARAFLI
DEKLARASYON
1.Pilot Dava Usulünün Temel Özellikleri
Sözleşme hukukunda artan iş yükünün yarattığı en zorlu dilemma
olarak beliren bireysel adalet / anayasal adalet   tercihi55 ve koşulların
Strasbourg organlarını ikincisine yöneltmesi görece yeni bir durumdur.56  Taraf hukukların çok sayıda kopya başvuruyu AİHM önüne taşıma potansiyeli bulunan yapısal / sistemik sorunlarına bir yanıt olan
pilot dava usulü ve kopya davaların tek taraflı deklarasyonlarla kayıttan
düşürülmesi pratiği, bu dönüşümün somut görünümlerinden birisidir. 57
Pilot dava usulü, yapısal ya da sistemik sorunların özellikle bazı taraf
hukuk düzenlerinde yaygınlaşmasının Sözleşme mekanizmasının uzun
vadeli işlerliğine yönelttiği tehdidi hafifletmek, taraf devletleri ulusal
hukuktaki yapısal sorunu hızlı ve etkin biçimde çözmeye teşvik etmek
amacıyla AİHM tarafından uygulamaya konulmuştur. 2004 tarihli Broniowski58  kararıyla başlayan bu pratik, 21 Şubat 2011 tarihli değişiklikle
Pilot Dava usulünün “Mahkeme Kuralları”nda yer almasıyla normatif
bir dayanağa da kavuşmuştur.    

55 Strasbourg yargısında Anayasa adalet / Bireysel adalet tartışmaları için bkz. SADURSKİ Wojciech, Part-

nering with Strasbourg: Constitutionalisation of the European Court of Human Rights, the Accession of Central and East European States to the Council of Europe, and the Idea of Pilot Judgments, HRLR, vol. 9, i. 3,
2009, s. 399 vd.; GREER Steven, The European Convention on Human Rights: Achievement, Problems and
Prospects,: Cambridge University Press, 2006, s. 166-167; GREER Steven, Human Rights in the Council of
Europe and the EU: Towards ‘Individual’, ‘Constitutional’ or ‘Institutional’ Justice?   European Law Journal,
vol. 15, No. 4, July 2009,s. 466-470; YAVUZ Mehmet, The Pilot Judgement Procedure: A Breakthrough to
Overcome the Workload of the European Court of Human Rights?, Human Rights Review, Year:5, Issue:10,
December , 2015, s. 98-100; ALTIPARMAK Kerem, s. 61.

56 GRONOWSKA Bożena, The Strasbourg Court – Between Individual Or General Justice, Comparative Law
Review, vol. 15, 2013, s. 104  vd.

57 Örneğin; Manushaqe Puto ve diğerleri / Arnavutluk, AİHM (B. no.lar 604/07, 43628/07, 46684/07 and
34770/09), (Hüküm-kayıttan düşürme), § 104-106, 119; GRONOWSKA Bożena, s. 110 vd.
58 Broniowski / Polonya (BD), AİHM, [BD] B.no. 31443/96, 22 06.2004.
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Pilot dava usulünün temel amacı, ulusal hukukta Sözleşme ile korunan hakların gerçekleştirilmesi önünde engel  oluşturan yapısal sorunların hızlı ve etkin biçimde çözülmesini sağlamaktır.59 Zira, bu sorunların
yol açabileceği Strasbourg başvurularının potansiyeli Sözleşme sistemini tıkayacak boyuttadır. Halen Strasbourg Mahkemesi tarafından ele
alınmakta olan 60 bin kadar davanın büyük bölümü ulusal hukukların
sistemik sorunlarından kaynaklanan kopya başvurularla ilgilidir. Ancak
asıl rakamlar buzdağının altındadır: Mahkeme´nin önüne gelmiş sadece
üç başvuruda saptanan yapısal sorundan etkilenebilecek potansiyel bavurucu sayısı, Greens ve M.T.  başvurusu60 bakımından 70,000, Broniowski  başvurusu61 bakımından 80,000 ve Hutten-Czapska başvurusu62
bakımından da 100,000 mal sahibi ve 600,000–900,000 civarı da kiracı
olmak üzere bir milyona yakındı.
“Mahkeme Kuralları”na göre, bir başvuruya temel olan olguların,
ilgili Sözleşmeci devletin hukuk düzeninde yapısal ya da sistemik bir sorunu ya da çok sayıda kopya (repetitive) başvuruya neden olan başkaca benzer işlevsizlikleri ortaya çıkarması durumunda, Mahkeme somut
başvurunun pilot yargılama yöntemiyle ele alınmasına karar verebilmektedir. (AİHM Kurallar md. 61/1; 61/2)
Pilot davalar kural olarak kolaylaştırılmış prosedürle ele alınır. Sistemik ya da yapısal sorunu saptayan Mahkeme, pilot kararda kopya başvuruların akıbeti bakımından büyük önem taşıyan genel tedbirlerin icrası konusuna geniş biçimde yer verir. Taraf devletin kopya başvuruları
çözüme kavuşturmak için sunabileceği tek taraflı deklarasyonlarda yer
alan bireysel tedbirler tüm kopya başvurular bakımından hayata geçirildiğinde de pilot dava kayıttan düşürülür. 63
59 Wolkenberg ve diğerleri / Polonya, B. no. 50003/99, 04/12/2007, § 34
60 Greens ve MT / Birleşik Krallık, (B. nolar: 60041/08, 60054/08), 23 Kasım 2010, § 107–108. ve 111
61 Broniowski / Polonya, AİHM, [BD] B.no. 31443/96, 22 06.2004, §193.
62 Hutten-Czapska / Polonya, [BD] B.no. 35014/97, 19/06/2006, § 15
63 İlk pilot dava olan Broniowski bakımından bkz. Bkz. BUYSE Anthony, “The Pilot has Landed”, 6 Ekim
2008, http://echrblog.blogspot.com.tr/2008/10/pilot-has-landed.html., (E.T.11.11.2017). Ayrıca bkz.
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Mahkeme pilot kararlarda, taraf hukukun yapısal ya da sistemik sorununun niteliğini ortaya koyarken, ilgili taraf Devletin, kararın hüküm
fıkrasına uygun olarak ulusal hukukta alması gereken düzeltici tedbirlerin neler olduğunu da tespit eder. Mahkeme çoğu örnekte Sözleşme’nin
46. maddesi hakkında pilot davalara özgü bir formülasyona başvurarak,
kararın bu bölümünde Sözleşme’nin 41. ve 46. maddelerine yönelik değerlendirmelerini somutlaştırmaktadır.
Mahkeme Kuralları 61. md. de yer alan temel hususlar; (pilot dava
usulünün uygulanmasını gerektiren hukukun sorunun yapısının ortaya konulması, giderime yönelik genel tedbirler ve davalı devlete bunun için tanınan süre, pilot davadaki bireysel başvurucunun tatmini ve benzer “kopya”
davalar için izlenecek usul)  bu kısımda ele alınır. 64
Kopya başvuruların işlenmesi için Mahkeme´ce farklı formüller
kullanılmaktadır. Taraf devlet pilot karardan doğan yükümlülüklerini
yerine getirene değin, Mahkeme, kopya başvuruları ele almayı erteleyebileceği gibi, bunları incelemeye devam da edebilmektedir.65 (AİHM
Kurallar md. 61/6 (c) ve md. 61/8).
Pilot kararlar ertesinde, taraf devletçe genel ve bireysel   giderimlerin sağlanması Bakanlar Komitesi’nin denetiminde olmakla birlikte, kopya başvuruları ele almaya devam etme seçeneğinde, Mahkeme,
ulusal makamları kopya başvuruları sona erdirmeye yönelik dostane
WOLASIEWICZ Jakub, Pilot Judgments: the Experience of a Government Agent, içinde: Towards Stronger
Implementation of the European Convention on Human Rights, (Proceedings), Stockholm, 2008, s. 97.
https://rm.coe.int/0900001680695ac3, (E.T. 30.04.2018)
64 GLAS Lize, The Functioning of the Pilot-Judgment Procedure of the European Court of Human Rights in

Practice, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol. 34/1, 2016, s. 50-51; Örneğin pilot M.T. ve Greens
başvurusunda Mahkeme, soruna yol açan ulusal mevzuatın değiştirilmesine yönelik gerekli yasa tekliflerinin hazırlanması için taraf devlete altı ay süre tanımıştı. Bkz. FORST Déborah,  The Execution of
Judgments of the European Court of Human Rights Limits and Ways Ahead, ICL Thesis Archive, 2013,
s. 8. https://www.icl-journal.com/media/ICL_Thesis_Vol_7_3_13.pdf. (E.T. 11.07.2017)

65 Örneğin; Dimitrov ve Hamanov / Bulgaristan, (esas ve tazminat) (B. nos.48059/06, 2708/09)   
10/05/2011. § 132. Benzer yönde; Vassilios Athanasiou and Others / Yunanistan (B. no. 50973/08), 21
Aralık 2010. § 3942, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-698
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çözümler veya tek taraflı deklarasyonları kullanmaya teşvik etmekte66,  
ulusal hukukta sağlanan giderimlerin durumuna göre, bekleyen başvuruları kayıttan düşürme yoluna gidebilmektedir67.   
Pilot kararın hüküm fıkrasında giderime dair direktiflere yer verildiği ve bunların yerine getirilmesi için taraf devlete belli bir süre tanındığı
durumlarda, genellikle, gerekli bireysel ve genel tedbirlerin alınması için
tanınan süre dolana değin kopya başvuruların ele alınması ertelenmektedir. Bununla birlikte, başvuruya konu olguların önem ve aciliyeti ya
da ihlali iddia olunan hakkın nitelik ve içeriği gibi gereklerle, kimi kopya
davalarda bu formül tercih edilmeyebilir68.
Kopya davaları erteleme tercihinin ortaya konulduğu durumda,
Mahkeme, pilot davayı karara bağladığı tarihten önce yapılmış bireysel
başvurular bakımından dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyonlarla
ad hoc giderimlerin sağlanması yönünde davalı devlete talimat verebilir 69.   
Taraf devletin pilot kararın hüküm fıkrasında yer alan giderime yönelik direktiflere uygun davranmaması halinde, Mahkeme, ertelediği
kopya başvuruları incelemeye başlayabilecektir. Ertelenen kopya davaların ele alınmaya başlanması ihtimali, Mahkeme’nin pilot kararın ge66 GLAS Lize, (2016), s. 57-58
67 Örneğin Pilot yargılama yöntemiyle ele alınan ve 2008 yılında dostane çözümle sonuçlanan Hutten -

Czapska başvurusunun 2011 de kayıttan düşürülen kopya davalarında olduğu gibi: The Association
of Real Property Owners in Łódź v Polonya ,B. no. 3485/02 (kayıttan düşürme) AİHM, , 8 Mart 2011.
(no. 35014/97) &45

68 Mahkeme, başvuruya konu olguların önem ve aciliyeti ya da ihlali iddia olunan hakkın nitelik ve içeriği gibi kriterlerle, bazı kopya davalarda bu tercihten uzaklaşmıştır.” Bkz. Dimitrov ve Hamanov / Bulgaristan, (esas ve tazminat) B. nos.48059/06, 2708/09   10/05/2011. § 133 http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-104700 . Ayrıca bkz. Final Resolution CM/ResDH(2015)154, Execution of the judgments
of the European Court of Human Rights, Pilot judgments Finger, Dimitrov and Hamanov and fifty-four
cases of length of proceedings against Bulgaria, (Bakan Delegeleri, 24 Eylül 2015,1236. toplantı) http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157822.; GLAS Lize, (2016),  s. 57.
69 Hutten-Czapska / Polonya, AİHM, (B. no. 35014/97),(dostane çözüm ) & 75;  Hutten-Czapska  kararı

ertesindeki süreçte kayıttan düşürülen pilot dava ile aynı temele sahip 25 başvuruda olduğu gibi: The
Association of Real Property Owners in Łódź v Polonya ,B. no. 3485/02 (kayıttan düşürme) AİHM, (B.
no. 35014/97), , 8 Mart 2011, & 90. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104329 ayrıca bkz. GLAS
Lize, (2016), s. 57
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reklerinin ilgili devletçe uygulanmasını sağlamak adına sahip olduğu en
güçlü hukuksal araçtır. Bu nedenle ilgili devlet tek taraflı deklarasyonlarla çok sayıda başvuruyu sona erdirmeyi ihlal sicili bakımından avantajlı
görür.
Strasbourg yargısında pilot dava yoluyla ele alınan başvuruların büyük çoğunluğu, mülkiyet hakkıyla ilintili ya da ulusal yargı kararlarının
uygulanmamasından doğan ihlaller olduğundan, GLAS, bu gruptaki
kopya davalar bakımından genel giderim içeren yolların tesisini emretmenin ve / veya bununla bağlantılı biçimde tek taraflı deklarasyonlarla
bu başvuruları sonuçlandırmanın hem Mahkeme hem de taraf devlet
bakımından makul bir seçenek olduğunu ifade etmektedir70.   
2.Kopya Başvuruların Tek Taraflı Deklarasyonla Kayıttan Düşürülmesi
Mahkeme´nin pilot davada yapısal bir problemi tanımlaması, ilgili
taraf devlete mevcut ve potansiyel “kopya” başvurular için etkin ulusal
başvuru ve giderim yolları tesis etme yükümlülüğü getirir71.  Bu giderimi
sağlayacak iç hukuk yolları tesis edildiğinde, buna yönlendirilen veya tek
taraflı deklarasyonlar gibi ad hoc çözümlerle giderim sağlanan başvurucuların davaları kayıttan düşürülebilir72.  
Pilot-karar usulünde tek taraflı deklarasyonla ilgili uygulama genel
düzenlemeler ışığında gerçekleştirilir. Bununla birlikte, “AİHM Kurallar” md. 61., pilot davalarda dostane çözüme varılmasına dair özel bir
hüküm içermektedir. Buna göre tarafların dostane çözüm hususunda
anlaşmaları halinde, bu anlaşma, diğer mevcut ve/veya muhtemel başvuranlara ödenecek tazminatın yanında, pilot kararda tespit edilen genel
tedbirlerin uygulaması hususunda davalı Hükümetin bir bildirimine yer
verecektir. Bu sayede, iç hukukun yapısal ya da sistemik sorunlarından
70 GLAS Lize, (2016), s. 58
71 FORST Déborah, s. 7.
72 Bkz. Olaru ve diğerleri v Moldova, (B. no. 476/07 vd.) 28.07.2009, § 61.
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doğacak potansiyel başvurular, pilot davanın dostane çözüm yoluyla sonuçlanması durumunda ihmal edilmemiş olacaktır73.   
Kopya başvurularda, taraflar arasında bir dostane çözüme varılamaması durumunda, Mahkeme, taraf devletin sunacağı ve genel pratikten farklı olarak iç hukuktaki yapısal sorunun çözümüne yönelik genel
giderimleri de içermesi gereken tek taraflı deklarasyonları inceleyerek
başvuruyu kayıttan düşürebilir.
Bu düzenleme, kopya davaların tek taraflı deklarasyonla kayıttan
düşürülmesi pratiğine de etki etmektedir. Gerasimov ve Diğerleri/ Rusya başvurusunda Mahkeme, benzer soruna ilişkin pilot karar ertesinde
taraf hukuk düzeninde yeni ve benzer ihlalleri önlemeye yönelik tedbirlerin hayata geçirilmediğini ve bunun sonucunda aynı kaynaktan halen
çok sayıda başvurunun önüne gelmeye devam ettiğini anımsatarak, tek
taraflı deklarasyonu kabul etmemiş ve kayıttan düşürme talebini reddetmiştir74.
Ancak kopya başvurulara yönelik tek taraflı deklarasyonlar
Mahkeme´ce genellikle kabul edilmektedir. Polonya hukukunda makul
süreyi aşan iç hukuk yargılamaları ile ilgili sistemik bir sorunun saptandığı 2015 tarihli pilot Rutkowski ve diğerleri75 kararının  ardından, kararda
tanımlanan sistemik sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik yasa değişikliğini yürürlüğe sokan taraf devlet, pilot karardan doğan yükümlülüklerini icra etmek için, kopya başvurularda bireysel ve genel tedbirlere yer
verdiği tek taraflı deklarasyonlar sunmuştur. Mahkeme, taraf Polonya
hükümetinin sunduğu tek taraflı deklarasyonda yer alan taahhütleri kabul eden 270 başvurucu bakımından dostane çözüm usulüyle, tek taraflı
deklarasyonu kabul etmeyen 130 başvurucu   bakımındansa tek taraflı
deklarasyonla kayıttan düşme kararı vermiştir.76
73 Greens ve MT / Birleşik Krallık, (B. nolar: 60041/08, 60054/08), 23 Kasım 2010, § 107–112.  
74 Gerasimov ve Diğerleri/ Rusya, AİHM, B. No. 29920/05, 01.07.2014, § 116. https://hudoc.echr.coe.int/
app/conversion/pdf/?library=ECHR&id=001-145212&filename=001-145212.pdf
75 Rutkowski ve diğerleri / Polonya, (B. nolar: 72287/10, 13927/11 ve 46187/11) 07/07/2015
76 Załuska, Rogalska ve diğer. / Polonya, 20/06/2017, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175111,
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Kopya başvurular bakımından, tek taraflı deklarasyonlarda başvurucuya önerilen meblağların, genel tek taraflı deklarasyon pratiğine kıyasla daha düşük olduğu gözlenebilir. Mahkeme, Załuska, Rogalska ve
diğerleri / Polonya77 kararında, taraf devletin tek taraflı deklarasyonlarda taahhüt ettiği meblağların, başvuruyu esastan ele alarak karara bağlaması halinde hükmedilecek meblağın % 50- 60´ına karşılık geldiğini belirtmiştir. Başvurucuların teklif olunan meblağlara yönelik itirazına karşı
ise, Mahkeme, temel görevinin, başvurucuların uğradığı zararı tümüyle
tazmin etmek olmayıp, Sözleşme´yle tanınan insan haklarına saygıyı tesis etmek olduğunu ifade etmiştir.
Yeniden belirtelim ki, kopya başvurularda taraf devletçe sunulacak
tek taraflı deklarasyonlar bakımından bir diğer fark, taraf devletin, pilot kararda saptanan sistemik ya da yapısal sorunun giderimine yönelik
bireysel tedbirlerin yanında genel tedbirlere de yer verme zorunluluğudur. Değinildiği üzere, genel tedbirlerin taahhüt edilmesi, diğer tek taraflı deklarasyonların mutlak bir geçerlik ve kabul koşulu değildir.
Tek taraflı deklarasyonlar, pilot davaların kopya başvuruları bakımından, Mahkeme´nin, hem taraf devlete bir süre tanıyarak bunları ele
almayı ertelediği hallerde, hem de pilot kararın hükme bağlanmasından
önce önüne gelmiş kopya başvuruları ele almaya devam ettiği seçenekte
işlevseldir. Örneğin, Finger / Bulgaristan başvurusunda, kopya davaları
erteleme tercihini kullanmayan Mahkeme, davalı devletin bu başvrulara yönelik uygun giderimler içeren tek taraflı deklarasyonlar sunması
üzerine kopya başvuruları aşamalı olarak kayıttan düşürmüştür. Kopya
başvuruların kayıttan düşürülmesi tamamlanana değin, Bakanlar Komitesi pilot kararın icrasının denetimini sonlandırmamıştır.78   Bu gibi
örneklerde, Mahkeme, ulusal makamları kopya başvurular için dostane
çözümler veya tek taraflı deklarasyonlar sunmaya teşvik etmektedir.  
77 “400 applications struck out”, AİHM Basın Açıklaması, Zaluska / Polonya ve Rogalska ve diğerleri v. Po-

lonya - ECHR 217 (2017)- 22/06/2017, http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5758121-7319593

78 Bkz. Finger / Bulgaristan, B. no 37346/05 (ECtHR, 10 May 2011) ; Perpelieva / Bulgaristan, B. no
2404/06, 9 Ekim 2012.
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Rutkowski başvurusunun79 kopya davası niteliğindeki Załuska, Rogalska ve diğerleri/Polonya80 davasında ise, Mahkeme, bu defa kopya
başvuruları erteleme tercihinde bulunmuş, bu süreçte taraf devlet makamlarınca sunulan dostane çözüm teklifini inceleyerek, teklifi kabul
etmeyen 130 başvurucu  bakımından tek taraflı deklarasyonla kayıttan
düşme kararı vermiştir.81
Mahkeme’yi çoğu örnekte sonuca ulaştıran bu alternatifler, pilot
Ivanov82 davası ertesinde, ne pilot kararın ne de tek taraflı deklarasyonların çözemediği bir tıkanmayı su yüzüne çıkarmıştır.83
Ivanov kararında taraf devlete bir yıl süre tanıyarak kopya başvuruların tek taraflı deklarasyonlar yoluyla çözülmesini talep eden Mahkeme, bir başvurunun davalı devlete bildiriminden itibaren altı ay içinde tek taraflı deklarasyon sunulmadığı takdirde ihlal hükmü vereceğini
belirtmişti84. Ukranya makamlarının kararın icrasına yönelik adımları
atmaktaki başarısızlığı üzerine, başvurular tek taraflı deklarasyonları da
içeren oldukça basit bir usul -hızlandırılmış komite usulü- ile ele alınmıştır. Taraf Hükümet ile Mahkeme´nin Yazı İşleri Dairesi arasındaki
anlaşmaya göre, her ay Ivanov davasının kopya başvuruları arasından
79 Rutkowski ve diğerleri / Polonya, (B. nolar: 72287/10, 13927/11 ve 46187/11) 07/07/2015.
80 Załuska, Rogalska ve diğer. / Polonya, 20/06/2017, bkz . Ek tablo I ve II.
81 Zaluska / Polonya ve Rogalska a.o. Polonya / Basın Açıklaması, ECHR 217 (2017)- 400 applications
struck out, 22/06/2017, http://hudoc.echr.coe.int/eng-press?i=003-5758121-7319593.
82 Yuriy Nikolayevich Ivanov / Ukrayna, (B. no. 40450/04), 15.10.2009; karş. Burmych ve diğerleri / Ukrayna başvurusunda AİHM [BD], 46852/13 (kayıttan düşürme). 12.10.2017, § 154,155. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=003-5881734-7499812.

83 ILCHENKO Ivanna, Pilot Judgement Procedure. Of The European Court Of Human Rights: Panacea.
Or Dead-End For Poland, Russia And Ukraine, (Thesis) Central European University, 2013, s. 65-66.
http://www.etd.ceu.hu/2014/ilchenko_ivanna.pdf; (E.T.15.04.2018); VERSTRAETE Alexander H.
G., The Future Of The European Court Of Human Rights: Facing The Backlog Challenge, (Master
Thesis) 2013-2014, Gent Universitesi, s. 106-107, https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/163/081/
RUG01-002163081_2014_0001_AC.pdf., (E.T. 02.05.2018); ayrıca bkz. CDDH, ‘CDDH report on
the advisability and modalities of a representative application procedure’, 21 March 2013, CDDH(2013)
R77 Addendum IV, 5-3§8 https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTM
Content?documentId=0900001680591da3.
84 GLAS Lize, (2016), s. 62-63.
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250 başvurunun Ukrayna makamlarına sunularak tek taraflı deklarasyonlar ile sona erdirilmesi beklenmekteydi. Mahkeme, bu başvuruların
altı ay içinde tek tarafı deklarasyonla sona erdirilmemesi halinde, esas
hakkındaki (ihlal) hükmünü veriyordu. Başvuruların bir kısmı tek taraflı
deklarasyonlarla sonuçlandırıldıysa da, büyük bölümü ulusal makamlara tanınan sürede hiçbir ilerleme sağlanamadığı için Mahkeme önüne
geri geldi.  Bunun üzerine Mahkeme, tek taraflı deklarasyonlar sunulan
başvurular da dahil büyük bir grup davayı ele alarak esastan hükme bağlamaya başladı.
Ancak, Ukrayna hukuk sisteminin zaaflarını ikame etme rolünü
daha fazla üstlenemeyeceğini açıkça ifade eden Mahkeme, Bakanlar
Komitesi’nin 20-21 Eylül 2016 tarihli toplantısında aldığı kararlara da
işaret ederek, kopya başvuruların dostane çözüm ya da tek taraflı deklarasyonlarla kayıttan düşürülmesi pratiğinin zorlu bir hal aldığı, üstelik
pilot davayla aynı ihlal kaynağından doğan yeni başvuruların yapıldığı,
altta yatan sorun çözülmedikçe, kendisini giderek Ukrayna hukuk sistemini ikame eden bir pozisyonda bulduğunu vurgulayarak, 12 Ekim
2017’de Burmych ve diğerleri  kararı85 ile post Ivanov “kopya” başvuruları içeren 12,148 davayı kayıttan düşürmüş ve pilot kararın icrası kapsamında ele alınması için Bakanlar Komitesi’ne göndermiştir86.
Pilot Ivanov davasının kopya başvurularında yaşanan kaygı verici
başarısızlığa rağmen, tek taraflı deklarasyon pratiği, çok sayıda kopya
85 Burmych ve diğerleri / Ukrayna, AİHM [BD], 46852/13 (kayıttan düşürme). 12.10.2017, § 154,155.

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=003-5881734-7499812. Mahkeme önüne, 2004 ile 2017 yılları arasında aynı ihlal kaynağından gelen başvurusu sayısı ise 29,000 idi.

86 Bkz. Burmych başvurusu ile ilgili AİHM Sicil Dairesi’nin  Basın Açıklaması: Strike-out and transmission
to the Committee of Ministers of more than 12,000 Ukrainian cases. ECHR 307 (2017), 12.10.2017.
KİNDT , Mahkeme’nin bu yorumunu eleştirerek AİHS 46/4 md. ile öngörülen ihlal prosedürünü unutmuş göründüğünü belirtmektedir. bkz. KİNDT Eline, Non-execution of a pilot judgment: ECtHR passes the
buck to the Committee of Ministers in Burmych and others Ukraine, 26.12.2017. https://strasbourgobservers.com/2017/10/26/non-execution-of-a-pilot-judgment-ecthr-passes-the-buck-to-the-committeeof-ministers-in-burmych-and-others-v-ukraine/#more-3972., (E.T. 21.02.2018); LEACH Philip, “The
UK Can Be a Leader Post-Brexit on Human Rights”, 25.01.2018  https://www.thetimes.co.uk/article/
the-uk-can-be-a-leader-post-brexit-on-human-rights-tbmb2mrnq, (E.T. 12.02.2018) Bir anektod olarak, Burmych ve diğerleri kararının Strasbourg Observers bloğunda 2017 yılının en kötü ikinci kararı
olarak seçildiğini de anımsatalım.  
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başvurunun kayıttan düşürülme aracı olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu usul, Mahkeme’nin iş yükü üzerinde olumlu etki yaratmakla birlikte, asıl amacın insan haklarının korunması değil Mahkeme’nin
verimlilik kaygısı olduğu aşikardır. 87  Öte yandan, tek taraflı deklarasyon
pratiği, en çok da pilot davaların kopya başvuruları bakımından vazgeçilemez bir araç konumundadır.  
C. TEK TARAFLI DEKLARASYONUN MAHKEME´YE
SUNULMASI
Bir başvurunun tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülmesi girişimi kural olarak Mahkeme’den gelmez. Mahkeme yalnızca taraf devletin sunduğu tek taraflı deklarasyonu onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir. Ancak, pilot davaların kopya başvuruları konu olduğunda,
Mahkeme pilot kararda bu yolu teşvik edebilir ve Mahkeme Yazı İşleri
Dairesi ile ilgili Hükümet ajanı arasındaki görüşmeler sonucunda taraf
devlet tek taraflı deklarasyonlar sunabilir.
Dostane çözümü içeren teklifler, prensipte tarafların yazılı görüşlerini vermeleri için tanınan süre zarfında davalı devletçe Mahkeme Yazı
İşleri birimine sunulabilir.88 Tek taraflı deklarasyon ise, kural olarak dostane çözüm girişiminin başarısız sonuçlanması ardından yargılamanın
herhangi bir aşamasında Mahkeme’ye sunulabilir. Tek taraflı deklarasyonlarda davalı devletin başvurunun kayıttan düşürülmesine yönelik
sahip olduğu inisiyatif, dostane çözümlere kıyasla çok daha fazladır.89
Tek taraflı deklarasyonun hazırlanması ve sunulması sürecinde
AİHM’nin bir katkısı mevcut değildir. Örneğin Oleksandr Volkov /

87 ICHIM Octavian, s. 197
88 İlgili Hükümet’ten normalde on altı hafta içinde yazılı görüşlerini iletmesi istenmektedir. Bkz. “Başvu-

rucular İçin Başvurunun Hükümete Bildirilmesinden Sonraki Prosedür Hakkında Bilgi”, https://www.
echr.coe.int/Documents/Applicants_communication_TUR.pdf

89 GLAS Lize, (2015), s.   185.
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Ukrayna90 başvurusunun esas hakkındaki hükmü verilirken, hakkaniyete uygun tatmin konusu (maddi tazminat bakımından) karara hazır
olmadığı gerekçesiyle ertelenmiş, bunun ardından taraflarca imzalanmış
5 Eylül ve 2 Ekim 2017 tarihli bildirimler kendisine ulaşan Mahkeme,
başvuruya konu sorunun çözüldüğü gerekçesiyle AİHS 37/1(b) hükmüne göre kayıttan düşürme kararı vermiştir.
Birden çok ihlal iddiasına yer veren başvurularda, taraf devletin bu
iddiaların sadece bir bölümüne yönelik tek taraflı deklarasyon sunması
mümkündür. Fedorova ve  Shakhov91 kararında olduğu gibi, taraf devletin bir taktik olarak Mahkeme’ce temelsiz bulunma riski en düşük iddiaları kapsayan “kısmi” tek taraflı deklarasyonu, diğer koşullara uygun
bulunduğunda kabul edilebilmektedir.92 Böylece, taraf devlet tüm ihlal
iddialarına yönelik üstlenimlerde bulunmaksızın, başvurunun riskli görünen kısmı hakkındaki tek taraflı deklarasyon ile ihlal kararından kurtulmaktadır.
Bu ihtimalde, Mahkeme, deklarasyonu yöneldiği ihlal iddiaları ve
içerdiği taahhütlerin niteliği bakımından inceleyecek, kayıttan düşürme
talebini uygun bulduğu durumda geri kalan iddialarla ilgili olarak başvurunun incelenmesine devam edecektir.93 Bu durumda esas hakkındaki
kararı da içeren bir “hüküm” verileceğinden, kararın kesinleşmesinden
sonra dosya Bakanlar Komitesi’ne gönderilecektir.
Birden çok başvurucunun bulunduğu davalarda, taraf devlet başvurucuların yalnızca bir kısmına yönelik olarak da tek taraflı deklarasyon
sunabilir. Böyle bir başvuru, Komite, Daire ya da Büyük Daire tarafından ele alınmaktayken, başvurucuların bir bölümü hükümetin deklarasyonunu kabul eder, diğer başvurucular içinse esastan incelemeye devam
90 Oleksandr Volkov / Ukrayna, B. no. 21722/11 (hakkaniyete uygun tatmin ve kayıttan düşürme hükmü)
06/02/2018. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180551

91 Fedorova ve Shakhov / Rusya, B.no. 50537/06, 17 Şubat 2011
92 ICHIM Octavian, s. 196-197
93 ICHIM Octavian, s. 197
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edilerek bir ihlal kararı verilirse, bu halde dava bir hüküm ile sonuçlandırılır ve bu hükmün içinde diğer başvurucular bakımından varılan sonuçla ilgili bir bölüm yer alır.94
Ancak tek taraflı deklarasyonda başvurucuların iradesi asli bir unsur olmadığından, neticede deklarasyonu kabul etmeyen başvurucular
için de başvurunun kayıttan düşürülmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Bu ihtimalde sunulan deklarasyonu kabul eden ve etmeyen başvurucular bakımından farklı durumlar ortaya çıkabilir. Örneğin,  Załuska, Rogalska ve
diğerleri95 başvurusunda tek taraflı deklarasyonu kabul eden ve etmeyen
başvurucular arasında ayrıma giden Mahkeme, taraf Polonya hükümetinin tek taraflı deklarasyonunda yer alan taahhütleri kabul eden 270 başvurucu96 bakımından dostane çözüm usulüyle, tek taraflı deklarasyonu
kabul etmeyen 130 başvurucu97 bakımındansa tek taraflı deklarasyonla
kayıttan düşme kararı vermiştir.  
Kısmi tek taraflı deklarasyonlarda Mahkeme’nin deklarasyonu incelerken dikkate aldığı ölçütler genel uygulamayla aynıdır. Örneğin Naumov ve diğerleri başvurusunda taraf devletçe başvuruculardan yalnızca
birini kapsayan tek taraflı deklarasyon sunulmuş, ancak deklarasyonunun içeriği Mahkeme’ce insan haklarına saygı prensibi bakımından uygun bulunmayarak reddedilmiştir.98
Tek taraflı deklarasyonun Mahkemece reddedilmesi durumunda,
Mahkeme başvuruyu esastan karara bağlayacağından ikinci bir deklarasyonun sunulması ve kabulü pratikte çok olanaklı görünmemektedir.
94 Karş. Luedicke, Belkacem ve Koç / Belçika, (B.nos 6210/73; 6877/75; 7132/75) .(esas), §36, 37.  Lue-

dicke, Belkacem ve Koç (B.nos 6210/73; 6877/75; 7132/75) .(tazminat), 10 Mart 1980, § ayrıca Foti ve
diğer. / İtalya, (tazminat), 21 Kasım 1983, Series A, no. 69.

95 Załuska, Rogalska ve diğer. / Polonya, 20/06/2017, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175111
96 Bkz. Załuska, Rogalska ve diğer. / Polonya, Ek tablo II, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175111
97 Bkz. Załuska, Rogalska ve diğer. / Polonya, Ek tablo I, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-175111
98 Naumov ve diğerleri / Rusya, AİHM, 12/04/2018, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182168
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Ancak, hakkaniyete uygun tatmin konusunun karara hazır olmadığı gerekçesiyle ertelendiği durumlarda, sadece bu sorun hakkında bir dostane çözüm anlaşması yapılması veya tek taraflı deklarasyon sunulması
mümkün olabilir.
Dostane çözüm görüşmelerinin gizliliğinin aksine, tek taraflı deklarasyonda alenilik esastır.99 Tek taraflı deklarasyon, dostane çözüm sürecindeki görüşmelerin gizliliğine saygı gösterilerek ve bunlardan ayrı
olarak gerçekleştirilen tarafların hazır bulunduğu yargılamalarda aleni
olarak ele alınır, başvurucu da deklarasyona dair yanıtını aleni biçimde
Mahkeme’ye sunar100 (AİHM Kurallar 62A/1-III).
D. TEK TARAFLI DEKLARASYONUN MAHKEME
TARAFINDAN İNCELENMESİ VE KAYITTAN DÜŞÜRME
TALEBİNİN KARARA BAĞLANMASI
1. Mahkeme Uygulamasının Genel Görünümü
Tek taraflı deklarasyon üzerine kayıttan düşürülen başvurularda
taraf devletin üstlendiği taahhütlerin uygulanmasının denetimi kural
olarak Bakanlar Komitesi tarafından gerçekleştirilmemektedir. Taraf
devletin deklarasyonla üstlendiği taahhütleri yerine getirmemesi durumunda, başvurucu sadece davasının yeniden kayda alınmasını isteme
imkanına sahiptir.101 Bu nedenle Mahkeme’nin kayıttan düşürme talebinin dayanağı olan deklarasyon üzerinde yapacağı inceleme büyük önem
taşır. Mahkeme, inceleme sonucunda davalı devletçe sunulan tek taraflı
deklarasyonun geçerli olup olmadığına, başka bir ifadeyle başvurunun
kayıttan düşürülüp düşürülmeyeceğine karar verir.
Mahkeme Kuralları´nın 62A maddesine göre; Sözleşme’nin 37.
maddesi doğrultusunda başvurunun kayıttan düşürülmesi talebinde
99 Karş. Meriakri / Moldova, B. no. 53487/99, 01/03/2005, §28., http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68425
100 ICHIM Octavian, s. 195-196
101 Unilateral declarations: policy and practice, Eylül, 2012
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bulunacak bir taraf devletin;   bu türden bir talebin yanında, başvurucuya yeterli tazminatın verilmesi ve uygun şekilde, gerekli düzeltici
tedbirlerin alınması için bir taahhüt ile birlikte başvuranın davasında
Sözleşme’nin ihlalinin söz konusu olduğunu açık bir şekilde kabul eden
bir deklarasyon sunması gerekir.
Sözleşme´nin 37/1. maddesinin   son fıkrasında yer alan hüküm
ise,  tüm kayıttan düşürme halleri için benimsenmiş objektif bir koşulu düzenlemektedir: “bu Sözleşme ve ek protokolleriyle tanımlanan insan
haklarına saygı prensibinin gerekli kıldığı hallerde, Mahkeme başvuruyu
incelemeye devam eder.”102
Bu koşul, temel dayanağını AİHS ile öngörülen insan hakları korumasının, Sözleşme´de yer alan hak ve özgürlüklerin taraf devletlerce güvence altına alınması ve Avrupa Kıtası´ndaki taraf hukuklarda Sözleşme
standartlarıyla ortak uyumunun sağlanması amacında bulur.103
Tek taraflı deklarasyonların kabulü ve Mahkeme´ce kayıttan düşme kararı verilebilmesi için, bu objektif koşulun yanında başkaca şartlar
da dikkate alınmaktadır. Bir tek taraflı deklarasyon üzerindeki inceleme,
Sözleşme hükümleri (md. 37), Mahkeme Kuralları (md. 62A ve md.
43) ile AİHM’nin ilgili içtihadı ışığında yapılır. Bunun yanında Mahkeme, başvuruya konu olayın ve ihlal olgusunun özel koşullarını da dikkate
alır.104 Bu hususlar, içtihatla ve tedricen ortaya konulmuştur.105

102 AİHS, md.  37/1. son
103 ROZAKİS Christos L. s. 1013.
104 ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth, (2018), s. 17-18; ICHIM Octavian, s. 181
105 Bkz. Jeronovičs / Letonya, (B. no. 547/02) 10 Şubat 2009; Jeronovičs / Letonya, AİHM
[BD]   B. no. 44898/10, 5.7.2016; Tahsin Acar / Türkiye, AİHM [BD], (ilk itirazlar),
no. 26307/95, 06.05.2003; karş. Akman / Türkiye (kayıttan düşürme), no. 37453/97,
26.06.2001 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59528. Ayrıca bkz.   WEBER Gregory S.,
Who Killed the Friendly Settlement? The Decline of Negotiated Resolutions at the European Court of Human Rights, Pepperdine Dispute Resolution Law Journal, vol. 7, i. 2, 2007, s. 240-241   
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Anımsatmak gerekirse, bu usul 2012 öncesinde “Mahkeme Kuralları”nda da düzenlenmiş değildi. Düzenleme yokluğuna,
Mahkeme’nin bireysel işlevi ile anayasal işlevi arasındaki gel gitler de eklendiğinde, tek taraflı deklarasyonlarla ile ilgili ilk kararlardaki sorunlar
açık biçimde gözlenmiştir. 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye’ye karşı yaşam hakkı ve zorla kaybettirme ihlallerini içeren bir grup başvuru, taraf
devletin sunduğu deklarasyon üzerine, insan haklarına saygı prensibinin
başvurunun incelenmeye devam edilmesini gerektirmediği gerekçesiyle
AİHS 37/1(c) kapsamında kayıttan düşürülmüştü.106
AİHM’nin Akman / Türkiye kararı, Sözleşmenin 37/1(c) maddesinin tek taraflı deklarasyonun kabulü yönünde yorumlandığı ilk örnektir.107 Başvurucunun taraf devletin tek taraflı deklarasyonunu kabul
etmemesine rağmen, Mahkeme, taraf Hükümetin deklarasyonda belirttiği şartları dikkatle incelemiş, deklarasyondaki üstlenimlerin doğası
yanında, metinde atıf yapılan çok sayıda yükümlülüğün kapsamını, içeriğini ve önerilen tazminat meblağını dikkate alarak, Sözleşme´de tanımlanan insan haklarına saygı prensibinin başvurunun incelenmesine
devam edilmesini gerekli kılmadığını saptayarak başvurunun kayıttan
düşürülmesine karar vermişti.108

106 Akman / Türkiye, B. no. 37453/97, 26 Haziran 2001; Haran / Türkiye, B. no. 25754/94,
26 Mart 2002; T.A. / Türkiye, B. No. 26307/95, AİHM, Hüküm,   (Kayıttan düşürme)
09/04/2002; Toğcu / Türkiye, AİHM, B.No. (27601/95), 9 Nisan 2002; karş. LEACH Philip, Access to the European Court of Human Rights - From a. Legal Entitlement to a Lottery?, Human Rights Law Journal, vol. 27,   no 1-4, 2006, s. 26-29; MOWBRAY Alastair, Cases, Materials, and Commentary on the European Convention on Human Rights, Oxford, 2012, s. 48 vd.
107 Akman / Türkiye, AİHM [BD], (Başvuru No.37453/95) 26.06.2001. Bkz. LEACH Philip,
(2011), s. 69; ALTIPARMAK Kerem, s. 86-88; CENGİZ Serkan, Akman / Türkiye Davası, Toplum ve Hukuk Dergisi, 2003 / Kış, https://serkancengiz.av.tr/fileadmin/articles/Akman_vs_
Tu__776_rkiye.pdf, (E.T. 11.02.2018). Bu uygulamaya, şikayete konu edilen ihlallerin ciddiyetine bakılmaksızın, Aydın / Türkiye, (B. no. 28293/95 29494/95 30219/9, 10.07.2001) ; Toğcu /
Türkiye, AİHM, (B. no. 27601/95, 9.04.2002) ve T.A. / Türkiye (B. No. 26307/95, 09/04/2002)
kararlarında da başvurulduğunu vurgulayan CENGİZ, Mahkeme’nin, önündeki pek çok başvuruda benzer uygulamayı hayata geçirme ihtimalini endişe verici olarak nitelemiştir. Kararın tam metninin Türkçe çevirisi için bkz. https://www.kararara.com/forum/viewtopic.php?f=79&t=18461.
108 Akman / Türkiye, AİHM [BD] (Başvuru No.37453/95) 26.06.2001.
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Tahsin Acar başvurusunda ise başvurucunun kardeşinin kaybolması ve akıbetinin öğrenilememesinde kolluk güçleri üzerinde yoğunlaşan
şüpheye rağmen, Daire, zorla kaybettirmelere ilişkin Mahkeme içtihadında, taraf devletlerin Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin kapsam
ve niteliğinin ortaya konulmuş olduğu gerekçesiyle başvuruyu kayıtan düşürmüştü. İlk uygulama olan Akman / Türkiye davasında, taraf
Sözleşme’nin 2. maddesine aykırılıktan doğan sorumluluk taraf devletçe üstlenilmiş iken, Tahsin Acar başvurusundaki deklarasyonda, “dava
özelinde hangi uygun ve uygulanabilir önlemlerin alınabileceği hususunda
herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, yalnızca gelecekte vuku bulabilecek kaybedilmelerin önlenmesi amacıyla çabalarını devam ettirecekleri”
şeklinde genel bir yükümlülük mevcuttu.109
Tahsin Acar başvurusundaki Daire kararıyla, zorla kaybettirme ihlalleriyle ilgili davalar, basitçe “kopya” başvurular gibi muamele görmüş
ve ciddi ihlaller kategorisinde dikkate alınmasına gerek görülmemişti.
Oysa, Mahkeme’nin aynı taraf devlete karşı aynı konuda başka başvuruları karara bağlamış olması ve davalı devletin deklarasyonda bazı giderimleri üstlenmesi, başvurucunun Mahkeme’ye erişim hakkının ortadan
kaldırılması için yeterli görülmemeliydi.110
Akman / Türkiye kararı ardından tek taraflı deklarasyonlarla ilgili endişeleri yükselten Tahsin Acar davası, bunun üzerine Büyük Daire önüne götürülmüştü. Büyük Daire, taraf devletin deklarasyonunda
Sözleşme ihlallerine yönelik açık ve tam bir sorumluluk kabulü bulunmadığını, somut olaydaki Sözleşme ihlali iddialarına yönelik olgular ve
sorumlular hakkında etkili bir soruşturma yürütme yükümlülüğünün
açıkça üstlenilmediğini belirterek kayıttan düşürme talebini reddetmiş
ve başvuruyu esastan karara bağlamıştır.111 Büyük Daire’nin Tahsin
Acar kararı, en azından ağır ve ciddi ihlal iddiaları içeren tek taraflı dek109 Tahsin Acar/ Türkiye, AİHM [BD] (Başvuru No.26307/95), § 82
110 T.A. (Tahsin Acar) / Türkiye, B. No. 26307/95, 09/04/2002, §65. Bkz. LEACH Philip, (2006), s. 27 vd.
111 Tahsin Acar / Türkiye, AİHM [BD] (Başvuru No.26307/95), 6 Mayıs 2003, §7577.   Ayrıca bkz. LEACH Philip, (2011), s. 93; WEBER Gregory S., (2007), s.240 vd.
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larasyonların kabulünde çok daha fazla unsurun ele alınacağı dikkatli bir
değerlendirme yapılması gereğini ortaya koymaktadır.
Mahkeme, tek taraflı deklarasyonları halen Tahsin Acar112 kararı
ışığındaki içtihadında somutlaştırdığı ilkeler doğrultusunda ele almaktadır. AİHM Büyük Daire’nin Tahsin Acar kararında tek taraflı deklarasyonun incelenmesinde dikkate aldığı unsurlar şöyle özetlenebilir:
(i) ihlal iddialarının niteliği,
(ii) somut başvuruya konu hukuksal sorunun, daha önce Mahkeme’nin
ele aldığı başvurulardaki sorunlarla benzer olup olmadığı,
(iii) bu davalarda verilen kararların uygulanması sırasında Hükümet
tarafından üstlenilen önlemlerin kapsamı ve doğası,
(iv) bu önlemlerin görülmekte olan dava üzerindeki etkisi,
(v) başvuruya konu ihlal iddiasıyla ilgili olarak taraflar arasında olgular üzerinde görüş ayrılığı bulunup bulunmadığı,
(vi) itiraz konusu olan olguların açıklığa kavuşturulmasında kanıtların Mahkemece toplanmış olup olmadığı,
(vii) ihlal iddialarına dair sorumluluğun kabulü.
Acar kararını izleyen Rantsev113 ve Jeronovics114 başvurularında da,  
geçerli bir deklarasyonun unsurları Mahkeme tarafından bir kez daha
ortaya konulmuştur. Rantsev kararına konu olayda başvurucu, kızının
sağ olduğu sırada Kıbrıs polisi tarafından yeterince korunmadığı, ölümüyle ilgili koşullar hakkında etkili bir soruşturma yapılmadığı ve ulusal
makamların kızının kötü muamele görmesinden ve ölümünden sorumlu
olanların cezalandırılmaları için gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle,
112

Tahsin Acar / Türkiye, AİHM [BD] (Başvuru No.26307/95), 6 Mayıs 2003
§74. Ayrıca bkz. LEACH, (2011), s. 72-73; DEĞERLİ Yavuz Selim, Tek Taraflı Deklarasyon: Politika ve Uygulama, (Çeviri: Unilateral declarations: policy and Practice), Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, S. 2, Yıl 2016, s. 333-336.

113 Rantsev / G. Kıbrıs ve Rusya, (Başvuru no. 25965/04) 7 Ocak 2010
114

Jeronovičs / Letonya, (B. no. 547/02) 10 Şubat 2009 ayrıca bkz. Jeronovičs / Letonya, B. no. 44898/10, 05.07.2016, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165032,
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Sözleşme’nin 2, 3, 4, 5 ve 8. maddelerinin ihlalinden şikayetçi olmuştur.
Başvurucu, Rus makamları bakımından ise, kızını insan ticareti riskine
karşı korumak için gerekli tedbirleri almadıkları, kızının insan ticareti
mağduru olduğu iddiasını ve daha sonra ölümünü soruşturmadıkları
gerekçesiyle Sözleşme’nin 3 ve 4. maddelerinin ihlalini ileri sürmüştür.
Başvurucu ayrıca, kızının ölümüyle ilgili yapılan ceza soruşturmasıyla ilgili olarak mahkemeye başvurma olanağı tanınmadığı gerekçesiyle
Sözleşme’nin 6. maddesinin ihlal edildiğini ileri sürmüştür.
Mahkeme, taraf devletin kayıttan düşürme talebini reddederken,
somut olayda Sözleşme’nin 2, 3, 4 ve 5. maddeleri bakımından sorunlar ortaya çıkaran insan ticaretiyle ilgili iddiaların ciddi bir niteliğe sahip olduğunu vurgulayarak, insan ticaretiyle ilgili ihlaller bağlamında
Sözleşme’nin 4. maddesinin yorumlanmasına ve uygulanmasına dair
kararların hayli az olduğuna işaret etmiş, Sözleşme’nin 4. maddesi gereğince, taraf devletlerin insan ticareti mağdurlarını korumak için ceza
soruşturma ve kovuşturmaları yürütmek dışında başkaca pozitif tedbirler almalarının gerekip gerekmediği, eğer gerekiyorsa bunun kapsam ve
içeriği konusunun içtihadında belirginleşmemiş olduğunu vurgulamıştır.
Taraf devletin kayıttan düşürme talebi kabul edilen Jeronovics başvurusunda ise AİHM Büyük Daire’nin Tahsin Acar kararında işaret ettiği noktalar dışında iki husus dikkati çekmektedir. Mahkeme, Tahsin
Acar kararından bir adım ileri giderek deklarasyonda “taraf devletin ihlale dair açık bir sorumluluk bildirimi”ni ararken, aynı anda başvurucunun
zararını onarmaya yönelik ex gratia ödeme beyanını yeterli görmüştür.
Bu çelişkili yaklaşımın izleyen kararlarda büyük ölçüde terk edildiğini
söylemek mümkündür.115

115 Jeronovičs / Letonya, (B. no. 547/02) 10 Şubat 2009. . Karş. Tahsin Acar v Türkiye, [BD], B. No.  
26307/95, (ilk itirazlar) 6 Mayıs 2003; § 83-84.
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Belirtmek gerekir ki, Mahkeme’nin tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme taleplerini inceleme ölçütleri değişmese de, bu ölçütlere
uygunluk bakımından her zaman aynı hassasiyet sergilenmemektedir.
Uygulama, Tahsin Acar kararından sonraki dönemde de tam bir istikrara kavuşmuş değildir.
2. Mahkeme´nin Tek Taraflı Deklarasyonlar Üzerinde Yaptığı İncelemenin Ölçütleri
a. Objektif Koşul: Sözleşme ve ek protokollerinde tanımlanan insan
haklarına saygı prensibine uygunluk
Tüm kayıttan düşürme halleri bakımından geçerli temel ilke, kayıttan düşürme kararının, ancak, “Sözleşme ve Ek protokollerinde tanımlanan
insan haklarına saygı prensibinin başvurunun incelenmeye devam edilmesini gerektirmemesi” durumunda verilebilmesidir (AİHS md. 37/1-son).
Şüphesiz tek taraflı deklarasyon usulünde de bu temel koşuldur.
Ancak Sözleşme ve Ek Protokollerinde insan haklarına saygı prensibini somutlaştıracak bir tanım bulunmamaktadır. Bu durumda söz konusu ölçütün içeriğini belirlemek için Strasbourg organlarının içtihadına bakılmalıdır.116
Mahkeme´nin somut başvuruyla benzer başvurularda ortaya koyduğu Sözleşme yorumu ışığında, deklarasyonda açık sorumluluk kabulü
ve uygun giderimler yer alsa dahi,  taraf devletlerin tümünü ilgilendiren
ve genel yarara dair bir sorun içeren başvurular ise “insan haklarına saygı
prensibi gereğince” kayıttan düşürülmeyebilir.  
Bu noktada, “Sözleşme ve Ek protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı prensibinin”, bağımsız bir kriter olmadığı, Mahkeme´nin
yukarıda değinilen esas ve koşullara uygun bir deklarasyonu, mevcut
ihlal iddiasının özel koşulları ışığında “insan haklarına saygı prensibi”
116 GEMALMAZ H. Burak, Aihm Yargısında Yeni Dönem: Protokol No. 14’le Getirilen Yeni Kabuledilebilirlik Ölçütünün Uygulanmasına Eleştirel Bakış,   MHB Yıl 31, S. 1, 2011, s. 226
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bakımından tatmin edici bularak kayıttan düşürme talebini kabul ettiği
söylenebilir. Öte yandan, bu içtihadın sadece giderim boyutuna odaklanılması ya da salt maddi hukuk boyutuna odaklanılarak prosedürel yükümlülüklerin ihmal edilmesi de kanımızca bu prensibe aykırı olacaktır.
Uygulamada, yerleşik içtihadın bulunmadığı konularla ilgili ihlal iddilarına karşı sunulan deklarasyonlar gibi, başvurucunun Sözleşme ile
korunan haklarına yönelik müdahaleden dolayı ayrıntılı bir sorumluluk
kabulüne yer vermeyen, yetersiz ya da şarta bağlı giderim sunan deklarasyonlar karşısında, “insan haklarına saygı prensibi”nin, başvurunun
incelenmesine devam edilmesini gerektirdiği görülmektedir.117
Başvurucu ile taraf devlet arasında dostane çözüm görüşmeleri olmaksızın sunulmuş bir tek taraflı deklarasyon, genel bir sorumluluk kabulü ile yetinilmesi, başvurucunun yargılamaya devam edilmesini istemesi ya da başvurucunun tazminata ilişkin itirazına rağmen
Mahkeme’nin benzer başvurularda hükmettiği tazminatla orantılı meblağların önerilmiş olması ise Mahkeme’ye göre “insan haklarına saygı
prensibi”ni zedelememektedir.
Mahkeme, “insan haklarına saygı prensibi”nin katı denetimini
yaptığı başvurularda, Sözleşme ile kurulan denetim sisteminin temel
amacının, bireysel çare ve giderim sunmanın yanı sıra, kamu yararı ile
ilgili konuları ortak çıkarlara dayandırarak insan hakları standartlarını
yükseltmek ve Sözleşme hukukunun gereklerinin tüm taraf Devletlerce benimsenmesini sağlamak olduğuna dikkat çekerek, taraf hukukların
genel yararla ilgili kritik sorunlarını ortaya koyan başvuruları kayıttan
düşürmeyi reddedebilmektedir.118
Avusturya Yüksek Mahkemesi´nin  ´Rent Act´ın eşcinsel kiracılara ayrımcı biçimde uygulanmasına yol açan bir yorumunu ortaya koy117 Bazhenov / Rusya, B. No. 37930/02 , 20.10.2005, §38-41.
118 Örneğin; İrlanda / Birleşik Krallık, B.no. 5310/71, § 154;  ve Jeronovičs / Letonya, [BD], § 109; Rantsev
/ G. Kıbrıs ve Rusya, (Başvuru no. 25965/04) §197. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165032. Ayrıca bkz. GEMALMAZ H. Burak, s. 227.
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duğu 5 Aralık 1996 tarihli kararı üzerine yapılan Karner/Avusturya
başvurusunda,119 Strasbourg Mahkemesi, kira mevzuatında eşcinseller
için ayrı uygulamalar getiren düzenlemenin, yalnız Avusturya hukuku
açısından değil tüm taraf hukuk düzenleri bakımından kamusal (genel)
yararla ilgili bir sorun oluşturduğuna işaret ederek, taraf devletin başvurucunun vefat etmiş olması ve bir mirasçısının da bulunmamasına dayalı
kayıttan düşürme talebini reddetmiştir.
İnsan haklarına saygı prensibi gereğince kayıttan düşürülme talebi
reddedilen başvurulara bir başka örnek olan Rantsev kararında,  başvurucu baba,   kızının insan ticareti mağduru olarak hayatını kaybetmesi
nedeniyle Güney Kıbrıs ile Rusya´ya karşı Sözleşme´nin pek çok hükmünün ihlalini ileri sürdüğü bir başvuruda bulunmuştu. Kıbrıs hükümetinin tek taraflı deklarasyonuna karşı, başvurucu, Hükümetin beyanındaki öneriler arasında sorumlu kişilerin cezalandırılacağına dair bir
güvencenin yer almadığını; cinsel sömürü amacıyla insan ticaretinin
bilinen bir sorun olduğu halde, deklarasyonda gelecekte benzer ihlallerin meydana gelmesini önleyecek genel önlemlerin yer almadığını ve
Mahkeme tarafından bir ihlal kararı verilmemesi durumunda, Bakanlar
Komitesi’nin taraf devletin üstlendiği yükümlülüklerin icrasını denetleyemeyeceğini savunarak deklarasyona itiraz etmiştir.120
Mahkeme, kararlarının işlevinin yalnızca önüne gelen başvuruya
konu sorunu çözmekle sınırlı olmadığını, bunun yanında, Sözleşme
normlarını yorumlamak, geliştirmek ve güvenceye almak suretiyle, Devletlerin Sözleşme ile üstlendiği yükümlülüklere saygı göstermelerini ve
kamu yararıyla ilgili sorunlara ortak çözümler sunmayı da amaçladığını
vurgulayarak,121 insan haklarına saygı prensibi zemininde taraf G. Kıbrıs
hükümetinin talebini reddetmiştir .122
119 Karner / Avusturya, B. no. 40016/98, (esas ve tazminat) 24/07/2003, §27.
120 Rantsev / G. Kıbrıs ve Rusya, (Başvuru no. 25965/04) §202
121 İrlanda / Birleşik Krallık, B.no. 5310/71, § 154;  ve Jeronovičs / Letonya, [BD], § 109
122 Rantsev / G. Kıbrıs ve Rusya, (Başvuru no. 25965/04) §197
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Mahkeme, taraf devletçe sunulan bir tek taraflı deklarasyonu reddettiği kararlarında red gerekçesini genellikle belirtmektedir. Ancak
Örneğin, Naumov ve diğerleri başvurusunda taraf devletin başvuruculardan Aleksandr Alekseyevich Chernykh’i kapsayan tek taraflı deklarasyonu, Mahkeme tarafından AİHS ve ek Protokollerinde tanımlanan
insan haklarına saygı prensibine uygun bulunmayıp yargılamaya devam
edilirken hiçbir gerekçe belirtilmemiştir.123
Tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme talebinin onaylandığı
örneklerde ise, Mahkeme, somut olayın koşulları ışığında yaptığı değerlendirme sonucunda,   içtihadında belirlediği kriterlerle uygunluğu
saptaması halinde insan haklarına saygı prensibinin gereklerinin tatmin
edildiğini kabul etmektedir. Oysa, başvuruya konu sorun özelinde Sözleşmesel değerlerin ulusal hukuka aktarılmış olduğu saptandığında, ayrıca esasa müteallik bir hüküm verilmesine gerek kalmadığı yaklaşımı,
özellikle ağır ihlal iddalarını içeren başvurular bakımından bu prensiple
bağdaşmayabilir.124
Bu “sınırlı denetim” tercihinin pek çok örneğine rastlanabilir. Örneğin, Morozan/Moldova125 kararında, başvurucunun maruz kaldığı
işkenceden dolayı taraf devletin deklarasyonda olayları içeren açık bir
sorumluluk kabulünde bulunmamasına yönelik itirazı karşısında Mahkeme herhangi bir değerlendirme yapmamıştır. Üstelik bu başvurudaki
deklarasyon bir dostane çözüm girişimi ertesinde de sunulmuş değildi.
Oysa, insan haklarına saygı prensibi bu tür ağır ihlal iddiaları karşısında
başvurunun esastan ele alınmasını gerektirmektedir.126

123 Naumov ve diğerleri / Rusya, AİHM, 12/04/2018, B. nolar: 30777/06, 34080/11, 65253/11, 75524/11,
7845/13, 44012/16, 45865/16. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-182168

124 GEMALMAZ H. Burak, s. 227
125 Morozan / Moldova, (B. no 6503/04) 05/06/2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111632
126 GLAS Lize R., European Convention On Human Rights, Netherlands Quarterly of Human Rights, vol.
30, i. 4,  2012, s.  497-498
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Benzer biçimde Mahkeme, Sözleşme´nin 3. maddesi ile ilgili ve büyük bölümü sınır dışı etme kararlarıyla ilgili başvurularda, ulusal hukukta başvurucunun  durumu bakımından nihai bir çözüm içermeyen ancak
ihlal riski içeren ulusal işlemin askıda olduğunu saptadığı hallerde kayıttan düşürme kararı verebilmektedir. Örneğin, başvurucu için sınır dışı
edilme tehdidi yaratan işlem bakımından, Taraf devletin başvurucunun
yakın gelecekte böyle bir tehdit altında olmadığı, sınır dışı etme işleminin uygulanmayacağı ve gelecekte bu yönde bir karar alınsa dahi buna
karşı ulusal yargıya ya da Strasbourg yargısına başvuru imkanının bulunduğu yönündeki açıklaması, Mahkeme´yi tatmin edebilmektedir.127
Khan v. Almanya128 başvurusu bakımından olduğu gibi; Bu başvuruda
Mahkeme, AİHS sisteminin ikincil niteliğine atıfta bulunarak, mevcut
durumda başvurucu bakımından sınır dışı edilme tehdidinin ortadan
kalkmış olduğu, başvurucuya ikamet izni verilmemiş olmasının durumu
değiştirmediği gerekçesiyle davayı kayıttan düşürmüştür.
Özellikle ihlal kararlarını gereğince yerine getirme yükümlülüğünü yaygın biçimde ihmal eden taraf devletlerle ilgili bazı başvurularda,
olası ihlal kararının ilgili taraf hukukta uygulanmamasından doğabilecek
prestij kaybını hesaba katan Mahkeme, bu şekilde esas hakkındaki incelemeden kaçınmakta ya da bunu başvurucu bakımından koşullar olumsuzlaşana değin ertelemektedir. 129
Sonuç olarak Mahkeme’nin tek taraflı deklarasyonu kabul ya da
reddederken dayandığı ölçütler belirgin olsa da, bu ölçütlerin uygulanmasında tutarsızlıklar olduğu söylenebilir.  Mahkeme’nin tek taraflı deklarasyon sunulan başvuruyla benzer başvurulardaki standartları
uyguladığı ve deklarasyonun giderim boyutunu ihmal etmediği kabul
edilse dahi, ağır ihlal iddiaları içeren ve temellendirilmiş başvurularda,
tek taraflı deklarasyonların somut ihlal olgusunun niteliğine dair bir in127 BREMS Eva - LAVRYSEN Laurens, ‘Procedural Justice in Human Rights Adjudication: the European
Court of Human Rights’, Human Rights Quarterly, vol. 35, no., 2013, s. 176-177

128 Khan / Almanya, [BD] (B. no. 38030/12) 21.09.2016, § 34-39.   http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-166853.
129 LAMBERT ABDELGAWAD Elisabeth, (2018), s. 21
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celeme yapılmadan kabul edilmesinin, insan haklarına saygı prensibini
zedelemeye yeteceği kanısındayız.
b.Dostane çözüm yolunun denenmiş olması
Mahkeme Kuralları, bir tek taraflı deklarasyonun sunulmasını, ilke
olarak taraflar arasında gerçekleştirilen dostane çözüm görüşmelerinin
sonuçsuz kalması şartına bağlamaktadır. (AİHM Kurallar md. 62/1.)
Ancak, başarısız bir dostane çözüm girişiminin bulunmadığı hallerde
de, Mahkeme, sunulan tek taraflı deklarasyonları istisnai koşulların haklı
kılması durumunda kabul edebilmektedir.  
Bu ikinci durumda, istisnai koşulların haklı gerekçeler oluşturması
durumunda, dostane bir çözüme ulaşma konusunda önceden bir girişimde bulunulmamış olsa dahi, bir talep ve buna eşlik eden bir deklarasyon Mahkeme’ye sunulabilir. (AİHM Kurallar md. 62/A2.) Mahkeme
içtihadında, ulusal hukukların sistemik ya da yapısal sorunlarının ele
alındığı pilot davaların kopya başvurularının, bu istisnai koşullardan birini oluşturduğu kabul edilmektedir.  
Bazı örnekler ise her iki formüle de tam uymayabilir. Telegraaf
Media Nederland Landelijke Media B.V. ve Jolande Gertrude van der
Graaf130 başvurusunda, taraf arasında Mahkeme’nin bilgisi dışında dostane çözüm görüşmeleri gerçekleşmiş ancak sonuçsuz kalmıştır. Bunun
ardından taraf devlet Mahkemeye tek taraflı bir deklarasyon sunmuştur.
Mahkeme, AİHM Kurallar 62/1. maddenin somut olayda uygulanamayacağını belirterek, mevcut durumun AİHM Kurallar md. 62/A-2’de
ifade edilen “istisnai koşul” olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini tartışmış ve bu soruya olumlu yanıt vermiştir. Mahkeme’ye
göre sonuçlanmayan dostane çözüm görüşmeleri olağan usul dışında
Mahkeme’nin katkısı olmaksızın gerçekleşmiş olsa da, bahse konu süreçte bir kötüye kullanma veya orantısızlık bulunmamaktadır. Neticede,
130 Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. and Jolande Gertrude van der Graaf / Hollanda,  
AİHM (kayıttan düşürme kararı)B. no. 33847/11, 30 Ağustos 2016.,§45. http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-166984
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Sözleşme ve ek protokollerinde tanımlanan insan haklarına saygı prensibinin başvurunun incelenmesine devam edilmesini gerektirmediği gerekçesiyle, başvuru kayıttan düşürülmüştür.131
Union of Jehovah’s Witnesses ve diğer. / Gürcistan başvurusu ise
önceden bir dostane çözüm girişimi olmaksızın taraf devletin tek taraflı
deklarasyon sunduğu bir örnektir. Başvurucular deklarasyona itiraz etmişse de Mahkeme Kurallar’ı md. 62A/II ‘ye göre istisnai durumlarda,
bir başvurunun öncesinde dostane çözüm önerisi olmaksızın da tek taraflı deklarasyon üzerine kayıttan düşürülebileceğini anımsatmış ve taraf devletçe ulusal hukukta atılan adımların niteliğini dikkate alarak başvuruyu kayıttan düşürmüştür.132
Makul sürede yargılanma hakkı ile bağlantılı olarak AİHS md. 13 ve
1 nolu Protokol 1. md. ´nin ihlalinin ileri sürüldüğü Josipovic v. Sırbistan başvurusu,133 taraflar arasında bir dostane çözüm süreci başlatılmadan tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülen bir diğer başvurudur.
Taraf devlet, deklarasyonda sorumluluğu kabul ederek başvurucunun
AİHS’nde tanınan özgürlüklerine haksız müdahale oluşturan ihlalden
dolayı üzüntüsünü bildirmiş ve başvurucunun zararına karşılık tazminat
ödemeyi taahhüt etmiştir.   Mahkeme, bir dostane çözüm girişiminin
yokluğundan hiç söz etmediği bu kararda, Sırbistan’ın AİHS’ni sadece üç
yıl önce onayladığını anımsatarak, benzer davalarda ödenen tazminat meblağları ve taraf hükümetin deklarasyonunda yer alan taahhütleri dikkate
alarak başvuruyu kayıttan düşürmüştür.
Olağan usuldeki tek taraflı deklarasyonlar gibi, bir dostane çözüm
girişimini izlemeyen deklarasyonlarda da Mahkeme, Sözleşme’nin md.
46/2. hükmü gereğince Bakanlar Komitesi’nin yalnızca verilen hükümlerin (judgments) icrasını denetleme yetkisi bulunduğunu, başvurucu131 Telegraaf Media Nederland Landelijke Media B.V. and Jolande Gertrude van der Graaf / Hollanda, § 45-50
132 Union of Jehovah’s Witnesses ve diğer. / Gürcistan, AİHM (karar) B. no. 72874/01, 21.04.2015.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154739. §21-22 ve
133 Josipovic / Sırbistan, AİHM, B. no 18369/07 (Karar-kayıttan düşürme)   04/03/2008. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-85538
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nun deklarasyonu kabul etmesi halinde sürecin dostane çözüm biçiminde tamanlanacağını,134 taraf devletin tek taraflı deklarasyon şartlarına
uymaması halinde, Sözleşme’nin 37/2. Maddesi uyarınca başvurunun
yeniden kayda alınabileceğini belirtmektedir.135
Başarısız bir dostane çözüm girişimi ertesinde tek taraflı bir deklarasyonla kayıttan düşürülen başvurularda, Mahkeme’nin kayıttan düşürme kararında dostane çözüm girişiminden söz edilmesi yaygın bir
pratiktir. Böyle bir atfın yapılmadığı kararlardan Sultan Dölek ve diğerleri / Türkiye örneğinde, Yargıç SAJO bu eksikliği Mahkeme önündeki
sürecin karara açık ve objektif biçimde yansıtılmaması nedeniyle eleştirmiştir.136
c. Başvurunun içerdiği hukuksal sorunun Mahkeme tarafından daha
önceki davalarda karara bağlanan meselelerle benzer olması
AİHM’nin, davalı devletlerce sunulan tek taraflı deklarasyonları
incelerken, dikkate aldığı unsurlardan bir diğeri de, somut başvuruya
ilişkin sorunun daha önce başka başvurularda ele alınarak temel standartların ortaya konulup konulmadığıdır. Tek taraflı deklarasyon sunulan başvuruya ilişkin hukuksal sorun daha önce Mahkeme’nin başka
başvurularda ele alarak temel ilkelerini ortaya koyduğu bir hususa ilişkin
değilse, insan haklarına saygı prensibine uygunluk testinin yapılması imkansız hale gelir. Aynı zamanda devletin giderime yönelik tahhütlerinin
değerlendirilmesi de güçleşir. Bu durumda deklarasyonun reddedilmesi
kuvvetli bir olasılıktır.137
134 Bu seçenekte, diğer dostane çözüm kararlarındaki gibi Bakanlar Komitesi denetiminin söz konusu
olması  gerekir. Karş. KELLER-SUTER, s. 83-84.

135 Örneğin: Aleksentseva ve 28 diğer. / Rusya, AİHM (karar.), no. 75025/01, , 23 Mart 2006; Mahkeme

kayıttan düşürme kararlarında, taraf devletçe deklarasyondaki taahhütlerin uygulanmaması halinde,
başvurunun yeniden kayda alınabileceği ifadesine yer verdiği örnekler için bkz. Union of Jehovah’s
Witnesses ve diğer. / Gürcistan, B. no. 72874/01; Schulz v Almanya, B. no. 4800/12, 31/03/2015

136 Yargıç Sajo’nun ayrık görüşü bkz. Sultan Dölek ve diğer. / Türkiye, B. no. 34902/10   28/04/2015,
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154148.

137 KELLER-FOROWICZ-ENGI, s. 51; Singh ve diğerleri / Birleşik Krallık, B. No. 60148/00, 08.06.2006
bkz aynı kaynak dn(186) ve (199)
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Örneğin, Mac Donald v. Birleşik Krallık başvurusunda başarısız sonuçlanan dostane çözüm görüşmeleri ertesinde davalı devletin
sunduğu tek taraflı deklarasyonu inceleyen Mahkeme, Birleşik Krallık
Ordusu’nda eşcinsel olduğu gerekçesiyle soruşturma ve ihraçlara maruz kalan kimselerle ilgili benzer pek çok başvuruyu Sözleşme’nin 8. ve
13. maddeleri bakımından ele aldığını ve bir kısmında tazminata hükmettiğini belirterek, somut başvuruda taraf hükümetin tek taraflı deklarasyonunda yer alan sorumluluk kabulüne işaret etmiştir. Ayrıca, davalı
devletin ihlal kararı verilen ilk olgular ertesinde benzer ihlalleri önleme
adına attığı yasal ve idari adımların hızına işaret eden Mahkeme, başvurucuya önerilen meblağı da dikkate alarak insan haklarına saygı prensibinin davanın incelenmesine devam edilmesini gerektirmediği gerekçesiyle başvurunun kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.138
Mahkeme, önüne gelen tek taraflı deklarasyonları inceler ve uygun
bulması durumunda başvuruyu kayıttan düşürürken, içtihadında ortaya koyduğu standartları dikkate almaktadır. İtalyan hukukunda toplum
bakımından tehlike oluşturduğu gerekçesiyle polis gözetiminde bulundurulan kişilerin durumuna dair sorunlardan kaynaklanan De Tomasso
başvurusunda olduğu gibi; De Tomasso’ya aleni bir duruşmada söz konusu tedbire itiraz hakkı tanınmamasıyla ilgili başvuruda, İtalyan hükümeti bir dostane çözüm önerisi ve bunun kabul olmaması halinde kısmi
bir tek taraflı deklarasyonu Mahkeme’ye aynı anda sunmuştur. Başvurucu dostane çözüm teklifini kabul etmemiş, deklarasyona ise yanıt vermemiştir. Büyük Daire önündeki ilk tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme tartışması olmakla ayrı bir önem taşıyan bu başvuruda Mahkeme,
ihlal olgusundaki sorumluluk taraf hükümetçe kabul edilmesine karşın,
kayıttan düşürme talebini reddetmiştir. Mahkeme, AİHS 37. maddeye
dair içtihadındaki prensipleri ayrıntılı biçimde değerlendirmiş, AİHS
md. 6(1)’in, daha önce bir kişi hakkında verilmiş tedbir kararıyla ilgili
olarak uygulandığı başkaca örnek bulunmadığı gerekçesiyle başvurunun
kayıttan düşürülmesini kabul etmemiştir.139
138 Mac Donald / Birleşik Krallık, AİHM, B. no. 301/04 , kayıttan düşürme,  (karar) 06/02/2007. http://

hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79623. Ayrıca bkz. Jakub KĄCKI / Polonya, B. no. 44034/11, 4 Kasım
2014 ve Van Houten / Hollanda, B. no. 25149/03, 29/09/2005,§ 37

139 De Tomasso / İtalya, (B.no.43395/09) 23 Şubat 2017, & 130. https://www.legal-tools.org/doc/d44848/pdf/
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Rantsev başvurusunda da benzer yaklaşımla tek taraflı deklarasyon reddedilmiştir. Mahkeme, mevcut olayda Sözleşme’nin 2, 3, 4 ve
5. maddeleri bakımından sorunlar ortaya çıkaran insan ticaretiyle ilgili
iddiaların ciddi bir niteliğe sahip olduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, insan
ticaretiyle ilgili ihlaller bağlamında Sözleşme’nin 4. maddesinin yorumlanmasına ve uygulanmasına dair kararların hayli az olduğuna işaret
edilmiştir. Mahkeme’nin ceza soruşturma ve kovuşturmaları dışında,
Sözleşme’nin 4. maddesinin, üye devletlerin insan ticareti mağdurlarını korumak için pozitif tedbirler almalarını gerektirip gerektirmediği,
gerektiriyorsa hangi ölçüde gerektirdiği konusunda bir karar vermemiş
olması da önemli bir husustur.140
Mahkeme’nin, taraf devletlerce sunulan tek taraflı deklarasyonları
incelerken üzerinde durduğu; başvuruya konu sorunun “benzer başvurularda ele alınmış ve gerekli giderimlerin kapsam ve niteliğinin belirlenmiş
olması”, hususu, tek taraflı deklarasyonlar üzerinde yapılan incelemede
Mahkeme’nin anayasal işlev tercihini öne çıkaran bir ölçüttür.141 Ancak,
tek taraflı deklarasyon sunulan bir başvuruya konu soruna ilişkin benzer
(yerleşik) içtihadın varlığı, Mahkeme´yi diğer unsurlara yönelik katı denetimden uzaklaştırmamalıdır.142
d. Taraf devletin ihlal iddiasına yönelik açık sorumluluk kabulü
Strasbourg Mahkemesi, tek taraflı deklarasyon ile ilgili düzenlemenin “AİHM Kuralları”ına eklenmesinden önce de, taraf devletin başvurucunun Sözleşme ile korunan hakkına yönelik müdahalesinden dolayı
açık ya da örtülü bir kabulün (acknowledgment of responsibility) deklarasyonda yer alması gerektiği görüşündeydi.143 Ancak böyle bir kabul,
140 Rantsev / G. Kıbrıs ve Rusya, (Başvuru no. 25965/04) 7 Ocak 2010
141 LEACH, (2006),  s. 28-29
142 ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth, (2018), s. 18
143 ICHIM Octavian, s. 198; Tahsin Acar / Türkiye, AİHM [BD], (ilk itirazlar), no. 26307/95, 06.05.2003,

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":["001-112609"]}. karş Akman / Türkiye (kayıttan düşürme), B. no. 37453/97, 26.06.2001 http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-59528
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başvurucunun rızasının aranmamasının yarattığı zaafı telafi edebilmekteydi. AİHM Kurallar ile getirilen düzenleme ise, “başvurucunun davasında Sözleşme’nin ihlalinin söz konusu olduğunu açık bir şekilde kabul
eden bir deklarasyon”dan söz etmektedir.144
Daire önündeki yargılamada kabul edilen ancak ardından Büyük
Daire´nin farklı yorumuyla reddedilen Tahsin Acar başvurusundaki
tek taraflı deklarasyon, Mahkeme’nin taraf devletin bildiriminde ihlal
olgusu hakkında yeterli ve açık bir sorumluluk kabulünün yer almadığını saptadığı ilk örneklerdendir. İlk uygulama olan Akman / Türkiye
davasında, Sözleşme’nin 2. maddesine aykırılıktan doğan sorumluluk
taraf hükümetçe üstlenilmiş olmasına rağmen, izleyen Tahsin Acar başvurusunda, ulusal makamlarca, somut başvuru özelinde hangi uygun ve
uygulanabilir önlemlerin alınabileceği hususunda herhangi bir değerlendirme yapılmaksızın, yalnızca gelecekte vuku bulabilecek zorla kaybettirmelerin önlemesi amacıyla çabaların devam ettirileceği şeklinde
genel bir yükümlülük üstlenilmişti.145
144 “Bu türden bir talebin yanında, ….başvuranın davasında Sözleşme’nin ihlalinin söz konusu olduğunu açık
bir şekilde kabul eden bir deklarasyon yer almalıdır.” (AİHM Kurallar, md. 62A/1(b)),  

145 Tahsin Acar / Türkiye, AİHM [BD] (Başvuru No.26307/95), 6 Mayıs 2003; Akman / Türkiye (kayıttan düşürme), B. no. 37453/97. Bkz. CENGİZ Serkan, Akman / Türkiye Davası, Toplum ve Hukuk
Dergisi, 2003 / Kış, https://serkancengiz.av.tr/fileadmin/articles/Akman_vs_Tu__776_rkiye.pdf,
(E.T. 11.02.2018).  Akman / Türkiye başvurusunda taraf hükümetin sunduğu deklarasyon metni:
1. Hükümet, mevcut yasal düzenlemelere ve bu tür eylemleri önlemedeki kararlılığına rağmen Murat
AKMAN’nın ölümünde olduğu gibi aşırı güç kullanımı neticesinde ölümle sonuçlanan münferit olaylardan
üzüntü duymaktadır.
2. Ölümle sonuçlanan aşırı güç veya orantısız güç kullanılması Sözleşmenin 2.maddesinin ihlalini oluşturduğu kabul edilmektedir. Hükümet, gelecekte yaşama hakkına saygı gösterilmesi – etkin soruşturmaların etkin
bir şekilde yapılaması yükümlülüğü de dahil olmak üzere- için gerekli tüm talimatları yayınlamayı ve tüm
tedbirleri almayı üstlenmektedir. Ayrıca bununla bağlantılı olarak şu ana kadar alınan yeni yasal ve idari
önlemler görülmekte olan davaya benzer koşullarda meydana gelen ölüm olaylarında bir azalma ve daha
çok etkin soruşturma ile sonuçlanmıştır.
3.“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin başvurucuya –85.000- İngiliz Sterlini tutarını ‘lütuf olarak’’ ödemeyi
teklif ettiğini beyan ederim. Bu meblağ (maddi ve manevi zararları ve aynı zamanda diğer harcamaları da
kapsamaktadır) uygulanabilecek vergiden muaf olarak Başvurucunun vereceği banka hesabına İngiliz Sterlini olarak ödenecektir. Meblağ Mahkemenin kayıttan düşürme kararını vermesinden itibaren üç ay içinde
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 37. maddesi uyarınca ödenecektir. Bu ödeme davanın nihai çözümünü
oluşturacaktır.
4. Hükümet şu hususu göz önüne almaktadır: Türkiye açısından Mahkeme tarafından verilen bu ve buna
benzer davalardaki kararlar üzerindeki Bakanlar Komitesi denetimi, genel bağlamı içerisinde, gelişmelerin
sağlanması için uygun bir mekanizmadır. Bu sonuca ulaşmak için gerekli olan işbirliği devam edecektir.”
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Büyük Daire, taraf devletin başvurucunun Sözleşmeye dayanan iddiası hakkında sorumluluğun açık olarak kabulünün, sorumlu Hükümetin tek taraflı deklarasyonunu esas alarak başvuruyu kayıttan düşürmek
için olmazsa olmaz bir koşul olmadığını kabul etmiştir. Bununla birlikte,
kişilerin ortadan yok olması veya bilinmeyen kişilerce öldürülmesi durumunda, Sözleşme standartlarını karşılamaktan uzak biçimde yürütülen soruşturmaların ve başvurucunun iddialarını destekleyen delillerin
mevcut olduğu davalarda, tek taraflı deklarasyonda en azından genel bir
sorumluluk kabulü yer almalıdır. 146 Mevcut davadaki sorumlu Hükümetin tek taraflı deklarasyonu, somut ihlal iddası bakımından ne açık
bir sorumluluk kabulü ne de giderime yönelik bir taahhüt içerdiğinden,
insan haklarına saygı prensibinin davanın incelenmeye devam edilmesini gerektirdiği sonucuna varılmıştır.147
Mahkeme, izleyen kararlarında da, başvurucunun Sözleşme ile korunan haklarına yönelik haksız müdahaleden dolayı, açık bir sorumluluk
kabulü (taraf hükümet ya da diğer ulusal makamların) içermeyen deklarasyonların, insan haklarına saygı prensibine göre “başvurunun incelenmesine devam edilmesine gerek olmadığı” sonucunu doğurmayacağını
vurgulamaktadır.148
Mahkeme´nin bir başvuruyu kabul edilmez bulmaması, ileri sürülen ihlal iddialarının tümüyle temelsiz görülmediğinin bir göstergesidir.  
Buna göre sorumluluğun açık kabulü, tek taraflı deklarasyonların  de facto bir olmazsa olmaz koşuludur.149
146 Yeniden belirtelim ki, 2 Nisan 2012´de Mahkeme tarafından ´AİHM Kurallar´a eklenen ve tek taraflı

deklarasyon usulünü düzenleyen hüküm “açık sorumluluk kabulünden” söz etmektedir: “Such request
shall be accompanied by a declaration clearly acknowledging that there has been a violation of the Convention in the applicant’s case together with an undertaking to provide adequate redress and, as appropriate, to
take necessary remedial measures”. (AİHM Kurallar, md. 62A/1-b),

147 Tahsin Acar / Türkiye, AİHM, [BD] B.No: 26307/95, 6 Mayıs 2003, §84-85
148 Bazhenov / Rusya, B. No. 37930/02 , 20.10.2005, §38-41. KELLER ve SUTER, devletin açık ya da

örtülü bir sorumluluk beyanına yer vermeyen tek deklarasyon örneğini Czeslawa Bednarz başvurusunun oluşturduğunu belirtmiştir. bkz. Czeslawa Bednarz / Polonya, B. No. 16406/10, 2 Ekim 2010. Bkz
KELLER Helen - SUTER David, s. 64, dn.42.

149 KELLER Helen - SUTER David, s. 64.
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Ancak istisnalar yok değildir. Daha önce değinilen Morozan150
başvurusunda, taraf devlet AİHS´nin 3. maddesinin ihlalinden dolayı
genel bir sorumluluk kabulünde bulunmuş, Morozan´ın maruz kaldığı işkenceden dolayı taraf devletin olaylara atıf yapan açık bir beyanda
bulunmadığına yönelik itirazı dikkate alınmamıştır. Sorumluluğu kabul
beyanının, soyut ve muğlak ifadelerle yapıldığı örneklerde başvurucuların itirazının genelde bir sonuç doğurmadığı belirtilmelidir.151
Diğer yandan, açık bir sorumluluk kabulünün, tek taraflı deklarasyonun Mahkeme’ce reddedilmesi ihtimalinde devam edecek yargılamada kendilerini tümüyle dezavantajlı bir duruma sokacağını hesaplayan
devletler, kabul beyanının kapsamını belirleme noktasında temkinli
davranmayı seçebilir.
Uluslararası insan hakları hukukunda diğer denetim organlarının
pratiğine bakıldığında,152 ihlalden dolayı sorumluluğun devletçe kabulü
ve bunun yanı sıra özür içeren bir deklarasyon, -Strasbourg Mahkemesi
için hayli yabancı olsa da- parasal olmayan / moral bir giderim olarak
işlev görmektedir.153 Sözleşme hukukunda ise, çoğu defa yasak savar
biçimde yapılan sorumluluk kabullerinin, başvurucu bakımından böyle
bir işlev gördüğü hayli şüphelidir.154
e.Taraf devletçe üstlenilen giderimlerin niteliği ve yeterliliği
AİHM Kurallar md. 62A/1(b) hükmü, tek taraflı deklarasyonla
kayıttan düşürme usulünde, taraf devletin Mahkeme’ye sunacağı bildirimin “yeterli tazminatın verilmesi ve, uygun şekilde, gerekli düzeltici tedbirlerin alınması için bir taahhüt” içermesini şart koşmaktadır.
150 Morozan / Moldova, (B. no 6503/04) 05/06/2012.
151 BYCHAWSKA-SİNİARSKA Dominiska, Unilateral Declarations: the Need for Greater Control, European Human Rights Law Review, vol. 6, 2012, s.  673.

152 ANTKOWİAK Thomas M., Truth as Right and Remedy in International Human Rights Experience,
Michigan Journal of International Law, vol. 23, i.4, 2002, s. 998.

153 Morozan / Moldova, (B. no 6503/04) 05/06/2012.
154 ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth, (2018), s. 18.
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Bu taahhütler, başvurucunun Sözleşme ve ek protokolleri ile korunan özgürlüğüne haksız müdahalenin yol açtığı zararın onarımına yöneliktir. Başvurucu ya da Mahkeme bu taahhüdün içeriğine doğrudan
bir etki veya müdahale şansına sahip değilse de, taraf devlet, benzer hak
ve özgürlük ihlalleri üzerine verilen önceki kararlarda hükmedilen giderimlerin kapsam ve niteliğiyle uyumlu bir taahhüt sunmalıdır.
Bu taahhütler, ihlalin ve yarattığı olumsuz sonuçların niteliğine
göre; ihlal hala devam etmekteyse sona erdirmeye, başvurucu için ihlalden önceki durumu (örneğin yeniden yargılama imkanı veya yeni bir
oturma izni vermek suretiyle) tesis etmeye ve benzer ihlalleri önlemeye
yönelik tedbirleri içermelidir. Ancak çoğu deklarasyon, parasal bir giderimden fazlasına yer vermemektedir. Aynı şekilde, Mahkeme, tek taraflı
deklarasyonlarda, benzer ihlalleri önleyecek genel etkili tedbirlerin yer
almaması konusunu fazla önemsememektedir.
Genellikle, davalı devletin tek taraflı deklarasyonla önerilen meblağın benzer olgularda AİHM’nin hükmettiği tazminatlarla orantılı olması dikkate alınmaktadır.155 Örneğin, Khuchbarov / Rusya başvurusunda
sunulan deklarasyonda önerilen meblağın pilot kararda belirlenen tazminat şemasındakine kıyasla düşük olmakla birlikte, benzer davalarda
Mahkeme tarafından hükmedilen meblağlarla orantısız olmadığı saptanarak kayıttan düşürme kararı verilmiştir.156
İsmail Can157 başvurusunda ise, başarısız dostane çözüm girişimi
ertesinde başvurucunun taraf devletçe sunulan deklarasyonla önerilen
meblağa itiraz etmesi üzerine, Mahkeme, makul sürede yargılanma hakkının ihlalinden doğan şikâyetler konusunda Türkiye aleyhine yürütü155 Mahkeme’nin Haran / Türkiye (B. no. 25754/94 § 23) kararında da yinelediği bu ilkelere uygun olma-

yan deklarasyonların reddedilerek esas hakkındaki yargılamaya devam edildiği örnekler için bkz. Kurs
/ Ukrayna, B. no. 48956/06, 04/05/2017;  Safaryan / Ermenistan, B. no. 576/06, 21/01/2016, http://
hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-160089; Mango / İtalya, B.no 38591/06, 05/05/2015, http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-154198.;

156 Savarbek Bagaudinovich Khuchbarov ve 10 diğer / Rusya, B.no. 20830/07 vd., 18.02.2014, §16-18
157 İsmail Can / Türkiye,  AİHM, (Başvuru no: 46876/08) 21.05.2013.
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len birçok davada temel prensipleri ortaya koyduğunu belirtmiş, somut
olayda, teklif edilen ve benzer davalarda hükmedilen meblağlarla orantılı olan  tazminat ile tek taraflı deklarasyon metninin içerdiği yükümlülüklerin niteliğini göz önünde bulundurarak, başvurunun incelenmesinin devamını bu aşamada haklı kılan bir neden olmadığı kanaatine
varmıştır.158  (AİHS md. 37/1. (c) )
Kural olarak önerilen giderimin parasal boyutunda ex gratia ibaresinin yer alması tek taraflı deklarasyondaki sorumluluk kabulü ile bağdaşmaz.159 Ancak bu durum, Josipovic v. Sırbistan başvurusunda,160 tek
taraflı deklarasyonda başvurucuya ex gratia 1,500 Euro ödeme taahhüdünde bulunan taraf devletin kayıttan düşürme talebinin kabulüne engel olmamıştır.
Devletin sorumluluğu kabul ederek tazminat önermesi, taraf devletin kayıttan düşme kararı elde etmesi için her duurmda yeterli olmamaktadır. Rantsev başvurusunda taraf devlet bayan Ransteva’yı ölüme
götüren süreçte ve sonrasında Sözleşme ihlallerinin meydana geldiğini
kabul etmiştir. Ayrıca, Ransteva’nın ölümüyle ilgili koşulların soruşturulması için bir adım atılmış ve tazmin için belirli bir meblağın ödenmesi
önerilmiştir. Ancak Mahkeme, Sözleşme’de yer alan kuralları açıklama,
koruma ve geliştirme ödevi bulunduğuna işaret ederek, somut başvu158 İsmail CAN başvurusunda Türk hükümeti tarafından sunulan deklarasyon metni şu şekildedir: “Türki-

ye Cumhuriyeti Hükümeti’nin, 46879/08 numaralı başvuru kapsamında, başvuran İsmail Can’a, her türlü
maddi ve manevi tazminata ilişkin olarak 3 000 (üç bin) Euro ve masraf ve harcamalara ilişkin olarak 500
(beş yüz) Euro ödemeyi teklif ettiğini beyan ederim. Mahkeme'nin içtihadı ve uygulamaları ışığında uygun
olduğu düşünülen bu miktar, gerçekleşen masraf ve harcamalarla birlikte maddi ve manevi tazminatı kapsayacaktır ve tüm vergiler hariç olmak üzere Türk Lirası’na çevrilerek ödenecektir. Bu miktar, Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi'nin 37 § 1 maddesi uyarınca, Mahkeme’nin kararı verdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödenecektir. Bu ödeme, davanın nihai çözümünü teşkil edecektir. Hükümet, mevcut davada yargılama
süresinin uzunluğunun, Mahkeme içtihatlarında belirtilen koşullara uygun olmadığı ve Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi’nin 6 § 1 maddesinde belirtilen standartları karşılayamadığı kanaatindedir. Hükümet, Mahkeme’yi başvurunun incelenmesine devam edilmesinin haklı sebebe dayanmadığını beyan etmeye ve
Sözleşme’nin 37. maddesi kapsamında davayı kayıttan düşürmeye davet eder.

159 Jurijs Dmitrijevs / Letonya, B.no.  37467/04, 7.9.10; Bazjaks / Letonya, B. no. 71572/01, 19.10.2010
başvurularında, tek taraflı deklarasyon taslakları, ex gratia ifadesine yer verdikleri için reddedilmiştir.

160 Josipovic / Sırbistan, AİHM, B. no 18369/07 (Karar-kayıttan düşürme)   04/03/2008. http://hudoc.
echr.coe.int/eng?i=001-85538
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runun özel koşulları dikkate alındığında, Sözleşme’de tanımlanan insan
haklarına saygı prensibinin, başvurunun incelenmeye devam edilmesini
gerektirdiğini tespit etmiştir.161
Bunun yanında, özellikle devlet görevlilerinin AİHS 3. maddenin
ihlalini doğuran eylemleriyle ilgili başvurular bakımından, Mahkeme,
kayıttan düşürme teklifini reddederken devletin sorumluluğu kabulü ve
tazminat taahhüdünün yeterli olmadığını, etkili soruşturma yapma ve
sorumluların yargılanmasını sağlama yükümlülüğünün de bulunduğunu ortaya koymuştur.162
Mahkeme, beklendiği üzere şarta bağlı giderimler öngören tek taraflı deklarasyonları reddetmektedir. Venera-Nord-Vest Borta A.G. v.
Moldova başvurusunda verilen red kararı, bu durumun örneği olarak
ele alınabilir. Başvurucu şirket, iç hukukta ticari bir anlaşmaya aykırılık
dolayısıyla açtığı dava ve sonrasındaki sürecin AİHS’nin 6/1. ve I. nolu
Ek Protokolün 1. maddelerine aykırılık oluşturduğu iddiasındaydı. Taraf hükümet, tek taraflı deklarasyonda adil yargılanma hakkına yönelik
ihlalin sorumluluğunu kabul etmişse de, başvurucunun parasını kullanamamasından doğan maddi zararlar bakımından bir giderim önermemiştir.   Bunun yerine başvurucunun iç hukukta yeni bir dava açması
öngörülmüştür.163 Mahkeme, başvurucunun lehine bir yargı kararının
iptal edilmesinden şikayet ettiği bir durumda iç hukukta yeni bir tazminat davası açmasını öngören sonucun oldukça kabul edilemez olduğunu
belirterek kayıttan düşürme talebini reddetmiştir.164
Bazı durumlarda ise, taraf devletin taahhütlerinin yetersizliğinden
çok, ulusal hukukun mağdurlara tanıdığı olanaklar da deklarasyonun
161 Rantsev / G. Kıbrıs ve Rusya, (Başvuru no. 25965/04) 7 Ocak 2010, §197-202
162 Jeronovičs / Letonya, [BD], (B. no. 44898/10) §116,117. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-114288
163 Venera-Nord-Vest Borta A.G. / Moldova, AİHM, (B. no. 31535/03) AİHM,  (esas ve tazminat) 13/02/2007, §24
164 Kayıttan düşürme talebini reddetmesinin ardından Mahkeme AİHS md. 6 § 1 ile Protokol No. 1 md.

1’in ihlaline hükmetmiştir. Venera-Nord-Vest Borta A.G. / Moldova, AİHM, (B. no. 31535/03) AİHM,  
(esas ve tazminat) 13/02/2007, § 34. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79394. Benzer yönde: Vıakompanıya A.T.I., Zat / Ukrayna, B. no. 1006/07, AİHM, (esas ve tazminat)  05/10/2017.
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reddedilmesi sonucunu doğurabilir. Mahkeme’nin taraf devletçe sunulan deklarasyonu iç hukukta gerekli bireysel giderimlerin sağlanamayacağı gerekçesiyle reddettiği Vojtchova kararı bu duruma örnektir. Somut başvuruda Sözleşme’nin 6. maddesine yönelik aykırılığın tümüyle
giderilmesinin yeni bir yargılama ile mümkün olabileceğini belirten
Mahkeme, taraf hukukta yer alan düzenlemenin (Medeni Yargılama Yasası md. 228 § 1 (d) ) yeniden yargılama imkanını yalnızca ihlal kararları
bakımından tanıdığına işaret ederek, insan haklarına saygı prensibinin
başvurunun incelenmesine devam edilmesini gerektirdiği sonucuna
varmıştır.165
Taraf devletin kapsam ve içeriği muğlak taahhütler sunması durumunda, Mahkeme deklarasyonu reddedebileceği gibi devletin
bazı teknik düzeltmeler yapmasını da isteyebilir. Yargıç   Wojtyczek,
Jeronovičs166 kararındaki karşı oyunda, hukuksal belirliliği sağlamak ve
taraflar arasında doğacak anlaşmazlıkların önüne geçmek için, tek taraflı deklarasyonlar üzerine verilen kayıttan düşürme kararlarında taraf
devletin Sözleşme’ye aykırılık oluşturan eylemleri dolayısıyla ne gibi
yükümlülüklerinin doğduğunun ayrıntılı şekilde açıklanması gerektiğini
ifade etmiştir. 167 Yargıç  Wojtyczek’e göre, Mahkeme, başvurucu bakımından mevcut Sözleşme’ye aykırı sonuçların giderilmesi için zorunlu
olduğunu düşündüğü tedbirlerin deklarasyonda yer almadığını saptar
ise, tek taraflı deklarasyonu reddetmelidir.168
Tek taraflı deklarasyon yolunun istinai bir usul olduğunu, dostane
çözüm önerisini kabul etmeyen başvurucuyu cezalandırma aracına dönüşmemesi gerektiğini kararlarında vurgulayan Mahkeme, deklarasyon165 Vojtchova / Slovakya, 25 Eylül 2012 (B.no. 59102/08), § 27-28, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-113333; Mahkeme tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme talebini reddettiği Dochnai /
Polonya, 18 Eylül 2012 (B.no. 31622/07), § 69; Olsby / İsveç, 21 Haziran 2012 (B. no. 36124/06), § 6.
başvurularında ise, detaylı bir değerlendirme yapmamış sadece AİHS 37/1. maddeye atıfta bulunmuştur.  Bkz. GLAS Lize R., (2012), s. 496
166 Jeronovičs / Letonya, AİHM [BD] B. no. 44898/10, 5.7.2016, bkz. Yargıç WOJTYCZEK’in karşı oyu.
167 Karş. Yargıç SILVIS’in, yargıçlar VILLIGER, HIRVELÄ, MAHONEY, WOJTYCZEK, KJØLBRO ve
BRIEDE ile ortak ayrık görüşü bkz. JERONOVIČS / Letonya, [BD] B. no. 44898/10, 05/07/2016.

168 Jeronovičs / Letonya, AİHM [BD]  B. no. 44898/10, 5.7.2016.
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ların özünü oluşturan giderime yönelik taaahhütleri her somut olayda
inceleyerek vardığı sonucu gerekçelendirmektedir. Tek taraflı dekarasyonların kötü niyetli devletlerce AİHS ile üstlenilen yükümlülüklerin
ifasından kaçınma yolu olarak kullanılmaması bu denetimin etkin biçimde yapılmasına bağlıdır.169
3.Mahkeme´nin Tek Taraflı Deklarasyonlar Üzerinde Yaptığı İncelemenin Niteliği ve Sonuçları
Mahkeme, yukarıda değinilen kriterler ışığında yaptığı değerlendirme sonucunda, tek taraflı deklarasyonu reddederse, yargılamaya devam
ederek esas hakkında bir hüküm vermektedir. Deklarasyondaki yükümlülüklerin, Mahkeme içtihadı ve somut olayın koşulları ışığında incelenmesi sonucunda, “insan haklarına saygı göstermesi prensibi”nin aksini gerektirmediği saptanır ise, başvuru kayıttan düşürülerek Mahkeme´nin
dava listesinden çıkarılır.
Mahkeme, deklarasyonu incelerken, somut başvuruya konu olan
hak bakımından içtihadında yer verdiği ilkelerle uyumu bir bütün olarak ele almaktadır. Ancak başvuru esastan ele alınarak bir karar verilmediğinden, objektif koşulun yanında iki hususun daha öne çıktığı belirtilmelidir: Tek taraflı deklarasyona konu başvuruya yol açan sorunun,
Mahkeme tarafından daha önce benzer sorunları içeren başvurularda ele
alınıp alınmadığı ve deklarasyonla başvurucuya sağlanması öngörülen giderimlerin niteliği ile boyutu.
Mahkeme, bu kriterlerden ilkini katı biçimde uygulasa da, giderim
konusunda oldukça çekingen bir yaklaşım sergilemektedir. Parasal giderimlerin benzer davalardaki tazminatlarla orantılı şekilde taahhüt
edilmesi dışında devlete karşı talepkar değildir. Bu durumun yarattığı
bir çelişki ise, bireysel adaleti ikinci plana atarken, Sözleşme sisteminin
etkinliği ve prestijini tehlikeye atacak sonuçlara yol açabilme ihtimalidir.
Oysa Mahkeme, ihlal kararından kaçınmaya çalışan taraf devleti dekla169 Jeronovičs / Letonya, AİHM [BD]  B. no. 44898/10, 5.7.2016, §117
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rasyonda genel etkili tedbirlere yer vermeye zorlayacak bir konumda
bulunmaktadır.
Mahkeme´nin taraf devletlerce sunulan tek taraflı deklarasyonları
incelerken üzerinde durduğu; Başvuruya konu sorunun “benzer başvurularda ele alınmış ve gerekli giderimlerin kapsam ve niteliğinin önceki
içtihatla uyumlu biçimde belirlenmiş olması” ölçütünün, beraberinde,
Mahkeme’nin anayasal işlev tercihini öne çıkaran ve bireysel / prosedürel adalet anlayışıyla tam olarak bağdaşmayan bir yaklaşımı getirdiği
söylenebilir.170
Kayıttan düşürme kararlarının içeriği bakımından, KELLER ve
SUTER, Mahkeme kararlarında yer alan bilgi ve açıklamaların giderek
daha özet hale geldiğine işaret edereken, tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararlarının büyük kısmında başvuruyla ilgili olarak sadece olguların ve tek taraflı deklarasyonun kısa bir özetine yer verildiğini
belirtmektedir. Sonuçlanmayan dostane çözüm girişimlerinden nadiren
bahsedilen kararlarda, Mahkeme, uyguladığı temel kriterlere ve ilgili
içtihadına atıf yaparak bir sonuca ulaşmaktadır. Çok sayıda kopya başvurunun kayıttan düşürülmesine dair kitlesel kararlarda ise daha da az
unsur yer alır ve başvurucuların ihlal iddialarına dair yeterli bilgiye rastlanmaz. Bu, şüphesiz genel görünüm olup, Sözleşme hukukuna ya da
tek taraflı deklarasyon pratiğine dair önemli sorunlar içeren kararlarda,
dikkatli ve ayrıntılı bir inceleme, kayıttan düşürülme talebi reddedilecek
olsa dahi yapılmaktadır.171
AİHM’nin taraf devletlerce sunulan tek taraflı deklarasyonları incelerken dikkate aldığı ilkeler bütünü, bir anlamda, kayıttan düşürme
kararlarının denetim için Bakanlar Komitesi’ne gönderilmemesinden
doğabilecek zaafın Mahkeme’ce telafi edilmesi olarak görülebilir. Tek
taraflı deklarasyonda üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmeyen bir
taraf devlete karşı yeni bir başvurunun yapılabileceği ileri sürülmekteyse
170 LEACH, (2006), s. 28-29
171 KELLER- SUTER, s. 79-80
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de,172 bu tür bir başvurunun kabul edilme şansı çok yüksek görünmemektedir.173 Bu durumda, AİHS md. 37.’ye göre, Mahkeme, koşulların
haklı kıldığı istisnai durumlarda başvuruyu yeniden kayda alabilecektir.174
III-TARAF DEVLETİN TEK TARAFLI DEKLARASYONLA
ÜSTLENDİĞİ YÜKÜMLÜLÜKLERİN UYGULANMASININ
DENETİMİ
A.BAKANLAR KOMİTESİNİN ROLÜ
1.Tek Taraflı Deklarasyonlar ve Sınırlı Komite Denetimi
Strasbourg mekanizmasının içerdiği hukuksal ve politik süreçler birbirinden belirgin biçimde ayrılmaktadır. Bakanlar Komitesi (Committee
of Ministers) Avrupa Konseyi’nin karar organı olarak Konsey politikalarını belirleme fonksiyonuna sahip olmanın yanında, Mahkeme kararlarının icrasının denetimiyle de görevlidir. Mahkeme’nin, ihlale hükmettiği
durumlarda, kararın icrasını sağlamak için dosyayı Avrupa Konseyi’nin
siyasal organı olan Bakanlar Komitesi’ne göndermesi, her iki boyutun
bir birini tamamladığı bir sistemi ortaya çıkarmaktadır.175Komite, denetim görevini yerine getirirken genellikle taraf devletlerin AİHM kararlarının icrasına yönelik tatmin edici çözümler ortaya koymasına olanak
tanıyan yapıcı bir forum işlevi görür.176
172 Burada, başvurunun yeniden kayda alınması değil, kayıttan düşürme kararına yol açan koşulların iç hu-

kukta başvurucu aleyhine değişmesi halinde Strasbourg Mahkemesi´ne yapılacak “yeni” başvuru kastedilmektedir. Bkz. ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth, (2018), s. 18. Karş. Sheikh Hussein and 16
diğer başvurucu / Birleşik Krallık, (B. no 3192/06) 6.06. 2012 § 11. Hassan Abdi Mohamed / Hollanda,
B. no 2738/11, 4 Aralık 2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115729 ; Atmaca / Almanya, B.
no 45293/06, 6 Mart 2012

173 Karş. Jeronovics / Letonya, B. no 44898/10, AİHM, 5 Temmuz 2016
174 ICHIM Octavian, s. 193, dn (741).
175 HADJİGEORGİOU Anthanasia, Rethinking The Mechanisms for Judgement Compliance in The Council
of Europe and Eliminating The ‘Legal/Political Gap’, COLR, 9, 2010, s. 2

176 ZWAAK Leo, The Role Of The Council Of Europe And Its Committee Of Ministers: Analysing The Effici-

ency Of Measures Taken Under Article 46(2) Of The Echr, s. 4,https://dspace.library.uu.nl/bitstream/
handle/1874/32801/C4%20Zwaak%20def-sas%20%282%29.doc?sequence=1, (E.T. 15.11.2017).
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Sözleşme’nin 46/2’inci maddesi hükmü gereğince, Bakanlar Komitesi
Mahkeme’nin kesinleşmiş kararlarının icrasını denetlemekle görevlidir.177 Ancak, Mahkeme’nin Komite denetimine aktarılan kararları ihlal
kararlarından ibaret değildir. Bunun yanı sıra, taraf devletlerin dostane
çözüm anlaşmalarıyla üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
denetimi de AİHS 39/4. ve AİHM Kurallar 43/3. maddelerine göre,
Komite tarafından yapılır.178
Tek taraflı deklarasyon üzerine verilen kayıttan düşürme kararlarının icrasının denetimi konusuna gelince, ne Sözleşme ne de Mahkeme
Kuralları´nda, açık bir düzenleme yer almamaktadır. Bu durumda, tek
taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararlarının denetimi bakımından durum, AİHS’nin 37’inci, Mahkeme Kuralları’nın “tek taraflı deklarasyon” kenar başlıklı 62A ile “başvuruların kayıttan düşürülmesi ve
yeniden kayda alınması” başlıklı 43/3. maddelerinin yorumuyla saptanabilmektedir.
Yeniden belirtelim ki, “Mahkeme Kuralları”nın md. 54/A hükmüne göre, başvuruların kabul edilebilirlik ve esası kural olarak birlikte incelendiğinden, kayıttan düşürme kararlarının çoğu bir karar biçiminde
verilir ve bu nedenle Komite denetimine sunulan kayıttan düşürme kararları hayli az sayıdadır.179 Kayıttan düşürme kararı verilmeden önce177 AİHM kararlarının icrasının denetimi ile görevli olan Bakanlar Komitesi, bu görevini  “Department for

the execution of judgments of the Court”un desteği ile sürdürmektedir. Web sitesi için: https://www.
coe.int/en/web/execution

178 GREER Steven - GERARDS Janneke - SLOWE Rose, Human Rights in the Council of Europe and the
European Union: Achievements, Trends and Challenges, Cambridge, 2018, s. 104

179 Kanımızca AİHM web sayfasında yer alan AİHM Kurallar (İçtüzük) çevirisi konuyla ilgili bir hata
içermektedir. Türkçe metinde karar, “decision” ve hüküm “judgment” ayrımı her durumda net biçimde
yapılmamış, daha doğrusu orijinal İngilizce metinde kayıttan düşürme kararının bir hükümle verileceğini belirtilmekteyken, burada hüküm yerine “ihlal kararı” ifadesine yer verilmiştir. Orijinal İngilizce
metinde hüküm biçiminde (judgment) verileceği belirtilen kayıttan düşürme kararı için “ihlal kararı”,  
karar (decision) biçiminde verileceği öngörülen kayıttan düşürme kararı için ise “kabul edilemezlik
kararı” terimlerine yer veren çeviri metin yanılgıya sevk edebilir:  Mahkeme Kuralları (AİHM İçtüzük)
md. 43/3:
“Sözleşme’nin 39. maddesi doğrultusunda dostane bir çözüm anlaşmasına varıldığında, dava karar yoluyla
kayıttan düşürülür. Sözleşme'nin 39§4 maddesi uyarınca bu karar, kararda düzenlendiği şekilde dostane
çözüm koşullarının icrasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesine gönderilir. Sözleşme'nin 37. maddesinde
belirtilen diğer davalarda, başvuru; kabul edilebilir bulunduğunda bir ihlal kararı yoluyla, kabul edilebilir
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sinde, taraflar arasında bir dostane çözüm girişiminin olup olmaması ise
Komite denetimi bakımından önem taşımamaktadır.  
Buna göre, kabul edilebilirlik aşaması öncesinde sunulan tek taraflı
deklarasyonlar üzerine verilen kayıttan düşürme kararları, Komite denetimine tabi değildir.180 AİHS’nin 37’inci ve “Mahkeme Kuralları”nın
43/3’üncü maddesi ışığında, tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme
kararlarından Komite denetimine tabi olanlar şu şekilde sıralanabilir:
(i)-Başvuru kabul edilebilir bulunduktan sonraki aşamada, davalı
devletin tek taraflı deklarasyonu üzerine verilen kayıttan düşürme kararları,
(ii)-Tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülen bir başvuruda
Mahkeme’ce “masraf ve harcamalar” başlığı altında bir meblağa hükmedilmiş ise kararın sadece buna ilişkin kısmı,
(iii)- Tek taraflı deklarasyonun başvuruya konu ihlal iddialarının
yalnızca bir kısmına veya başvurucuların bir bölümüne yönelik sunulduğu hallerde, Mahkeme’nin başvurunun bütünü hakkında hüküm biçiminde verdiği kararlar.
bulunmadığında ise bir kabul edilemezlik kararı yoluyla kayıttan düşürülür. Başvurunun bir ihlal kararı
yoluyla kayıttan düşürüldüğü durumlarda, Daire Başkanı kesinleşen bu nihai kararı, sorunun çözümü ve
sona ermesiyle ilgili olabilecek taahhütlerin icrasını Sözleşme’nin 46§2 maddesi uyarınca denetlemesi için,
Bakanlar Komitesine gönderir.” Bu hata zincirleme biçimde devam ederek aynı fıkranın son cümlesinde
de yer almaktadır:
“Başvurunun bir ihlal kararı yoluyla kayıttan düşürüldüğü durumlarda, Daire Başkanı kesinleşen bu nihai
kararı, sorunun çözümü ve sona ermesiyle ilgili olabilecek taahhütlerin icrasını Sözleşme’nin 46 § 2 maddesi
uyarınca denetlemesi için, Bakanlar Komitesine gönderir.”. Şüphesiz burada da bir “ihlal kararı” değil, hüküm (judgment ) biçiminde verilen bir kayıttan düşürme kararı söz konusudur.
Aynı hükmün orijinal metni şu şekildedir: “If a friendly settlement is effected in accordance with Article
39 of the Convention, the application shall be struck out of the Court’s list of cases by means of a decision.
In accordance with Article 39 § 4 of the Convention, this decision shall be transmitted to the Committee of
Ministers, which shall supervise the execution of the terms of the friendly settlement as set out in the decision.
In other cases provided for in Article 37 of the Convention, the application shall be struck out by means of a
judgment if it has been declared admissible or, if not declared admissible, by means of a decision. Where the
application has been struck out by means of a judgment, the President of the Chamber shall forward that
judgment, once it has become final, to the Committee of Ministers in order to allow the latter to supervise, in
accordance with Article 46 § 2 of the Convention, the execution of any undertakings which may have been
attached to the discontinuance or solution of the matter.” Bkz. https://www.echr.coe.int/Documents/
Rules_Court_ENG.pdf.; ve https://www.echr.coe.int/Documents/Rules_Court_TUR.pdf.
180 MYJER Egbert, s. 326.   
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Kısaca değerlendirmek gerekirse, ilk grupta yer alan ve başvurunun
kabul edilebilirlik aşamasından sonra taraf devletin deklarasyonu üzerine kayıttan düşürüldüğü durumlarda, Daire Başkanı, kesinleşen bu nihai
kararı (judgment), deklarasyonda yer alan taahhütlerin Sözleşme’nin
46/2. maddesi uyarınca denetlenmesi için, Bakanlar Komitesine gönderir.181
İkinci grupta ise taraf devletin başvuruya konu ihlal iddialarının yalnızca bir kısmına ya da başvurucuların bir bölümüne yönelik sunduğu
tek taraflı deklarasyonları içeren davalar yer alır. Kısmi tek taraflı deklarasyonun kabul edilmesi durumunda, kararda buna ilişkin bir bölüm yer
almakta olup, yargılamayı sona erdiren karar hüküm biçiminde verileceğinden, kararın Bakanlar Komitesi denetimine sunulması söz konusu olmaktadır. Üçüncü grup, Mahkeme’nin tek taraflı deklarasyonunu kabul
ederek kayıttan düşürme kararı ile sonuçlandırdığı başvurularda masraf
ve harcamalara hükmettiği örnekleri kapsar.182AİHS uygulamasında bir
başvuru kayıttan düşürüldüğünde, Sözleşme’nin 37. maddesi uyarınca
masraflar konusu Mahkeme’nin takdirindedir. Buna göre, hakkında kabul edilebilirlik kararı verilmemiş bir başvuruyu kayıttan düşüren kararda masrafların ödenmesine hükmedilmiş ise, bu karar söz konusu ödemenin icrasının denetimi için Bakanlar Komitesine gönderilir.(AİHM
Kurallar, md. 43/IV.)

181 Öneğin; Meriakri / Moldova, B. no. 53487/99, 01/03/2005, §5-7, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-68425; Resolution CM/ResDH(2018)107 Execution of the judgments of the European
Court of Human Rights 27 cases against the Republic of Moldova, (Adopted by the Committee of
Ministers on 15 March 2018 at the 1310th meeting of the Ministers’ Deputies); Tănase ve diğer. /
Romanya, B.no. 62954/00. Resolution CM/ResDH(2015)238 Execution of the judgment of the
European Court of Human Rights  (Adopted by the Committee of Ministers on 9 December 2015
at the 1243rd meeting of the Ministers’ Deputies) https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?objectid=09000016805c27d5. Benzer   yönde, Ase Of Mullai ve diğerleri / Arnavutluk, (B.
no. 9074/07) (hüküm–kayıttan düşürme) 18 Ekim 2011, http://echr.ketse.com/doc/9074.07en-20111018/view/
182 AİHS 37/1 md. uyarınca verilen kayıttan düşürme kararları bakımından, “.bir ihlal hükmü üzerine günde-

me gelen hakkaniyete uygun tatmine dair AİHS md. 41 uygulamasından farklı olarak, AİHM Kurallar md
43/4. yalnızca masraf ve harcamalar bakımından Mahkeme’ye yetki tanımaktadır.” bkz. Borisov / Litvanya, §127. Ayrıca bkz. Van Houten / Hollanda, B. no. 25149/03, 29/09/2005.
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Görüldüğü üzere, Bakanlar Komitesi denetimine tabi olan tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararları oldukça sınırlı bir grup
oluşturmaktadır. GLAS, Mahkemenin ortalama 21 kayıttan düşürme
başvurusundan sadece birini bir hükümle (judgment) karara bağladığına işaret ederek, bu durumda Bakanlar Komitesi denetime sunulan tek
taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararlarının istisna olduğunu belirtmektedir.183 Mahkeme, bir tek taraflı deklarasyonda nadiren masraflara hükmettiği için, üçüncü grupta yer alan kayıttan düşürme kararları
daha da az sayıdadır.184
Sonuç olarak, tek taraflı deklarasyonlar üzerine verilen kayıttan düşürme kararları bakımından bariz bir denetim boşluğu bulunduğu görülmektedir.185 Başvurucunun iradesini dikkate almayan, üstelik kimi
zaman bir dostane çözüm girişiminde bulunulmaksızın başvurunun kayıttan düşürülmesini sağlayan “tek taraflı deklarasyon”ların insan hakları korumasını zayıflattığı yönündeki eleştiriler bu noktada haklılaşmaktadır.186
Denetim zaafının hem başvurucu hem de Sözleşme sisteminin
prestiji bakımından yaratabileceği riskleri göze almak yerine, Komite
183 GLAS Lize R., (2012), s.  497-498; ABDELGAWAD LAMBERT Elisabeth, (2018) , s. 8-9, dn. 7
184 Mahkeme, masraflar hususunda bir karar verdiği örneklerde, değerlendirmeyi AİHS 41. md. uyarınca

hakkaniyete uygun tatmine hükmederken uyguladığı prensipler ışığında yapmaktadır. Bkz. Unıon Of
Jehovah’s Witnesses ve diğer. / Gürcistan, §33; Pisano / Italya (kayıttan düşürme-hüküm) [BD], B.
no. 36732/97, § 53, 24 Ekim 2002, and Ertürk / Türkiye (karar) B. no.49683/99, 4 Mayıs 2006. Ayrıca
bkz.. European Court of Human Rights, ‘Unilateral Declarations: Policy and Practice’ (2012) <//
www.echr.coe.int/Documents/Unilateral_declarations_ENG.pdf> (E.T. 21 March 2018.)

185 Victors Jeronovics / Letonya (B. no. 44898/10) başvurusu hakkında, Helsinki Foundation For Human
Rights tarafından sunulan (HFHR) 11 Mayıs 2015 tarihli yazılı görüş (AİHM Kurallar, md. 44/3 uyarınca), s.9 http://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/hfhr_opinia_wielka_izba_11052015.
pdf., (E.T.11.04.2018)
186 Karş. GEMALMAZ Mehmet Semih, (2010), s. 49.; FİSS Owen M., ‘Against Settlement’, Yale Law Journal, vol. 93,  no. 6, 1984, s. 1085.
Karş. STANDAERT Patricia E., The Friendly Settlement of Human Rights Abuses in the Americas, Duke
J. Comp. & Int'l, L., vol. 9, 1999, s. 529-535; NOWAK Manfred, The Right to Reparation of Victims of
Gross Human Rights Violations,  Human Rights in Development Online, vol. 7, i.1, 2001, s. 275 – 284;  
BİLİR Faruk, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yapısı ve 14 no.lu Protokol”, AÜHFD, C.55, S.1,
2006, s. 150 vd.; ÖZDEK, Yasemin, Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye, Ankara, 2004, s. 67.
MOWBRAY Alastair, s. 46; ICHIM Octavian, s. 198-199.
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denetimini dostane çözümlerdeki gibi tek taraflı deklarasyon pratiğine
yerleştirmek ilk akla gelen öneri olmaktadır.187 Bu noktada, Komite’nin
iş yükü de dikkate alınarak, tüm tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararları için değilse de, kopya davalar dışında kalan ve ağır ihlalleri içeren başvurularla ilgili kararların Mahkeme tarafından Bakanlar
Komitesi’ne sevk edilmesini sağlayacak bir düzenlemenin “Mahkeme
Kuralları”na eklenmesi önerilmiştir.188
Aynı yönde olmak üzere, İnsan Hakları Yönetim Komitesi
(CDDH),189   Delegeler Komitesi’nin çağrısı üzerine hazırladığı Interlaken Konferansı’nda ele alınması gündeme gelen hususlarla ilgili raporun “AİHS’de değişiklik yapılmasını gerektirmeyen spesifik tedbirlere dair
öneriler” bölümünde, özellikle taraf devletin genel giderimler taahhüt
ettiği deklarasyonların Bakanlar Komitesi tarafından denetlenebilmesi
olanağını tartışmaya sunmuştu.190 Bununla birlikte, Konferans’ta görüş
sunan devletlerin çoğunluğu, tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararlarının Komite denetimine sunulması fikrine iş yükünü önemli ölçüde arttıracağı endişesiyle olumlu yaklaşmamıştır. Bu noktada,
Mahkeme’nin tek taraflı deklarasyonu onaylamak için varlığını aradığı
187 WİLLE Petter F., The Council Of Europe: A Champion in Monitoring Implementation of Human Rights
Standards?, içinde: Making Peoples Heard: Essays on Human Rights in Honour of Gudmundur Alfredsson, (eds. Asbjørn Eide, Jakob Th. Möller ve Ineta Ziemele), Brill, 2011, s. 236

188 Bkz. GLAS Lize R., (2012), s. 498
189 ‘Reforming the European Convention on Human Rights: Interlaken, İzmir, Brighton and beyond A

compilation of instruments and texts relating to the ongoing reform of the ECHR’, Council of Europe,
2014, s. 356

190 ‘CDDH final report on measures that result from the Interlaken Declaration that do not require
amendment of the European Convention on Human Rights’, (5 Kasım 2010). İçinde: Reforming the
European Convention on Human Rights: Interlaken, İzmir, Brighton and beyond A compilation of
instruments and texts relating to the ongoing reform of the ECHR, Council of Europe, 2014, s. 221.
https://edoc.coe.int/en/conferences-on-the-future-of-the-european-court-of-human-rights/7308reforming-the-european-convention-on-human-rights-interlaken-izmir-brighton-and-beyond-acompilation-of-instruments-and-texts-relating-to-the-ongoing-reform-of-the-echr.html ; Bkz. Draft
CDDH report on the longer-term future of the system of the European Convention on Human Rights,
s. 63,66;  ayrıca karş. bkz. Strasbourg, DH-GDR(2015)R9 Addendum Steering Committee For Human Rights (CDDH) 20 November 2015, Draft CDDH report on the longer-term future of the system
of the European Convention on Human Rights. https://rm.coe.int/1680654d5f, s. 63, §166; Supervision of the execution of the judgments and decisions of the European Court of Human Rights: implementation of the Interlaken Action Plan, CM/lnf/DH(2010)45final, 07.12.2010, s.7. https://rm.coe.
int/16804a3e07
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koşullar ile kayıttan düşürülen bir başvurunun gereğinde yeniden kayda
alınabilmesine olanak tanıyan AİHM Kurallar 43/V. md. hükmü yeterli
güvence olarak görülmüştür. 191
Bu durumda, uygulamada özellikle spesifik bireysel giderimler içeren tek taraflı deklarasyonların uygulanmasında zorluklar yaşanması kaçınılmazdır.
2.Komite Denetimine Tabi Tek Taraflı Deklarasyonla Kayıttan Düşme Kararlarında Denetimin Kapsamı
a.Genel olarak
Bakanlar Komitesi, denetimine sunulan tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararları, genel ilkeleri itibarıyla, ihlal ve dostane çözüm
kararlarının denetim usulüne tabidir. Bir Mahkeme kararı kesinleştiğinde, Komite, Directorate of Human Rights and Rule of Law tarafından
dosyanın kendisine iletilmesi üzerine, konuyu derhal kararın icrasına
dair durumun ve atılması gereken adımların görüşüleceği İnsan Hakları Toplantılarının (DH Meetings) gündemine alır.192 Temel bir fark
oluşturan özellik, tek taraflı deklarasyonlarda giderime yönelik yükümlülüklerin, Mahkeme’nin içtihadı dikkate alınarak da olsa, taraf devletçe
belirlenmesidir. Bunun sonucu olarak, Komite, önüne gelen tek taraflı
deklarasyonla kayıttan düşürme kararlarındaki taahhütlerin icrasını denetlerken, Mahkeme’nin ihlale hükmettiği kararlar bakımından yerine
getirdiğinden daha sınırlı bir denetim yapar.
Komite´nin ihlal kararlarının icrası bakımından önem arz eden,
taraf devletin AİHS’nin 41. ve 46. maddeleri gereğince atması gereken
adımları belirleme ve teşvik etme rolü, tek taraflı deklarasyonlar bakımından mevcut değildir.
191 Steering Committee for Human Rights’ Report on the longer-term future of the system of the European nvention on Human Rights 84th meeting, Strasbourg 7-11 December 2015, §166. Bkz. Committee
of Ministers’ Annual Report, 2015. https://rm.coe.int/168062fe2d1

192 Committee of Ministers Resolution, “Res (2002) 59, Practice in respect of friendly settlements" Bakan
Delegeleri, 822. Toplantı, 18/12/2002. Bkz. GEMALMAZ, Mehmet Semih, (2006) , s. 773.
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Komite, çoğu durumda, tek taraflı deklarasyonla üstlenilen tazminatın ödenmesinin saptanmasıyla sınırlı bir işlev gördüğünden, bir “muhasebe” fonksiyonunu yerine getirdiği dahi söylenebilir. S.J. v Belçika
kararındaki ayrık görüşünde Yargıç Pinto de Albuquerque bu yaklaşımı
fayda - maliyet yönlü stratejiyle bir kayıttan düşürme kararı satın almaya
benzeterek, böylece somut başvurudaki sıkıntısını çözen taraf devletin,
iç hukukta dilediği uygulamayı sürdürme imkanı elde ettiğini belirtmiştir.193
Sorunun asıl kaynağı ise, devletin sunduğu tek taraflı deklarasyonu inceleyen Mahkeme’nin, genel etkili ya da parasal olmayan spesifik
giderimleri talep etmekteki isteksizliğidir. Tek taraflı deklarasyonların
özellikle ilk dönem uygulamalarında, başvurucuya maddi ve manevi zararları kapsayan bir tazminat ödenmesi taahhüdü istisnasız tek giderim
olarak yer almaktaydı. Son dönemde ise, spesifik ve/veya genel tedbirler
içeren taahhütlere daha sık rastlamak mümkündür. Mahkeme’nin giderim doktrinindeki değişimin,194 tek taraflı deklarasyonlarda devletçe üstlenilen yükümlülükleri de etkilediği söylenebilir.
Yine de standart bir deklarasyon iki ana bileşenden oluşmaktadır:
Devletçe Sözleşme ihlaline yol açan olgulardan dolayı sorumluluğun kabulü ve başvurucunun zararının tazmini.
Makul sürede yargılanma hakkının ihlali ile ilgili Liptay / Macaristan başvurusunda taraf devlet 7 Ekim 2011 tarihinde 2400 Euro ödeme taahhüdünde bulunmuş ve ardından 8 Kasım 2011 tarihli bildirimle
Macaristan iç hukukunda makul süreyi aşan yargılamanın başvurucunun Sözleşme’nin 6/1 maddesinde güvence altına alınan haklarının ihlaline yol açtığını kabul etmiştir. Başvurucunun 29 Kasım 2011 de öne195

193 S J. / Belçika, B. no 70055/10, 19 Mart 2015.
194 Bu konuda bkz. COLANDREA Valerio, On the Power of the European Court of Human Rights to Order
Specific Non-monetary Measures: Some Remarks in Light of the Assanidze, Broniowski and Sejdovic Cases,
Human Rights Law Review, vol 7, i. 2, 2007, s. 428 vd.

195 Liptay/Macaristan, AİHM, (karar/dostane çözüm/kayıttan düşürme) B. no. 12144/09, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-111341
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rilen anlaşmayı kabul ettiğini bildirmesi üzerine Mahkeme başvurunun
kayıttan düşürülmesine karar vermiştir.
Mahkeme, Moreira de Azevedo kararından196 bu yana, davalı devlet
için bir ödeme süresi (prensipte 3 ay) saptamaktaysa da, bazı devletlerin
ödemeleri gereken meblağları geç ödemeleri nedeniyle Bakanlar Komitesi tarafından çok önceleri oluşturulmuş olan bir uygulamayı sistemleştirerek gecikme faizi uygulamaktadır. Bakanlar Komitesi ise, kendisine
bu gecikme faizlerinin ödenmesini kontrol etme yetkisini tanımıştır. Kararlaştırılmış meblağın değerini korumaya yönelik bu çözüm, Mahkeme
tarafından başvurunun tek taraflı deklarasyonla  kayıttan düşürüldüğü
ve bir gecikme faizinin öngörülmediği durumlar için de geçerlidir.197
Devletlerin Sözleşme ihlali dolayısıyla giderim sağlama yükümlülüğünün kapsamı AİHM içtihadında açık ve ayrıntılı biçimde ortaya
konulduğundan, başvuruyu sona erdiren karar bir kabul edilmezlik ya
da ihlalin bulunmadığı kararı olmadıkça, taraf devletin -ihlalin niteliğine
göre-  bireysel ve/veya genel etki yaratan tedbirleri ulusal hukukta hayata geçirme yükümlülüğünün mevcut olduğu kabul edilmelidir.198 Tek
taraflı deklarasyon usulünün, taraf devletlerin Sözleşme ile üstlendikleri
yükümlülükleri hafifletmeye değil, Mahkeme’nin iş yükünü azaltmaya
yönelik bir formül olarak tasarlandığı gözden kaçırılmamalıdır.  

196 Moreira de Azevedo/Portekiz, AİHM. 28 Ağustos 1991,  (Seri A no. 208/C). Ayrıca bkz.  ZWAAK Leo F.,

The Implementation Of Decisions Of The Supervisory Organs Under The European Convention On Human
Rights,  içinde: The Execution of Strasbourg and Geneva Human Rights Decisions in the National Legal
Order, (Eds: M.L. van Emmerik, P.H.Ph.M.C. van Kempen and Tom Barkhuysen) 1999, s. 78-79.

197ABDELGAWAD L. E., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı, (2012), (2. basıdan çeviren İ. Sevinç) İHOP, 2008, s. 15, http://www.aihmiz.org.tr/files/IHOP_AIHM_Kararlarinin_ Infazi_Abdelgawad.pdf, (E.T. 12.09.2017); Unilateral declarations: policy and practice, 2012, https://
www.echr.coe.int/Documents/Unilateral_declarations_ENG.pdf.  karş. İbrahim KANAT/ Türkiye,
B. no. 54897/11, 4 Kasım 2014.
198 Recommendation CM/Rec(2008)2 of the Committee of Ministers to member states on efficient domestic capacity for rapid execution of judgments of the European Court of Human Rights (Adopted by
the Committee of Ministers on 6 February 2008 at the 1017th meeting of the Minis-ters' Deputies) bkz.
Committee of Ministers’ Annual report, 2011, s.39, Tablo I, dn. iii  https://rm.coe.int/1680592ac7
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Interlaken Deklarasyonu’nda ifade edildiği gibi, tek taraflı deklarasyonlar, Mahkeme’nin iş yükünün hafifletilmesine ve yargısal verimliliğinin artmasına ciddi katkı sağlamaktadır. Ancak, bu yolun kopya başvurular dışındaki davaları kapsayacak biçimde yaygın kullanımı, Bakanlar
Komitesi denetiminin sınırlılığı da göz önüne alındığında, bireysel adalet zemininde ciddi bir zaafiyet oluştumaktadır.199
b. Tek taraflı deklarasyonların giderim boyutu
AİHS ile kurulan denetim mekanizması başvurucular bakımından
iki yönlü bir işlev görür: Sözleşme ve ek protokollerindeki hak ve özgürlüklerin ihlalinden dolayı mağdur olduğunu ileri süren başvuruculara
adalete erişim olanağı sağlamak ve uğranılan zararın onarımı için tazminat ve/veya parasal olmayan giderimler sunmak.200
Ancak, kayıttan düşürülen davalarda, bir ihlal kararından daha azıyla eve dönen başvurucuların, genelde Komite denetiminin söz konusu
olmaması nedeniyle giderim boyutuyla da dezavantajlı bir konumda olması ihtimal dahilindedir.   Bu dezavantaj, Mahkeme´nin deklarasyon
üzerinde yaptığı inceleme, başvurunun yeniden kayda alınma imkanı ve
kimi hallerde başvurucunun Strasbourg Mahkemesi´ne yeni bir başvuruda bulunabilmesi gibi formüllerle giderilmeye çalışılmaktadır.
Bilindiği üzere, tek taraflı deklarasyonlarda devletin başvurucunun Sözleşme ile korunan haklarına haksız müdahale teşkil eden uygulamalardan dolayı açık bir sorumluluk kabulü yer almaktaysa da,
199 ‘Helsinki Foundation for Human Rights’ın (buradan sonra “HFHR”) Avrupa Konseyi Bakanlar Ko-

mitesi Dönem başkanı Rasmus Kieffer-Kristensen’e ilettiği 20 Kasım 2017 tarihli mektupta Tek taraflı deklarasyonların denetim eksikliği hakkındaki kısım için bkz.  http://www.hfhr.pl/wp-content/
uploads/2017/11/HFPC-list-Dania-20-11-2017.pdf. ayrıça bkz. Victors Jeronovics / Letonya (B. no.
44898/10) başvurusu hakkında Helsinki Foundation For Human Rights’ın (HFHR) 11 Mayıs 2015
tarihli Yazılı Görüşü. (AİHM Kurallar, md. 44/3 uyarınca), s.9 http://beta.hfhr.pl/wp-content/uploads/2015/05/hfhr_opinia_wielka_izba_11052015.pdf

200 EGLI Patricia, s. 3; BUYSE Antoine, Lost and Regained? Restitution as a Remedy for Human Rights

Violations in the Context of International Law, ZaöRV, 68, 2008,   s. 129. http://www.zaoerv.
de/68_2008/68_2008_1_a_128_154.pdf, ( E.T. 11.11.2017)
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Mahkeme’nin kayıttan düşürme kararında ihlalden söz edilmez.201 Ancak bu “ihlal yoksa (devletin) giderim sağlama ödevi de yoktur” gibi bir
yorumu haklı kılmaz. Deklarasyonda yer alan taahhütler, bir lütuf ya da
jest olmayıp, Sözleşme´ye aykırlıktan dolayı sorumlu tutulabileceğini
bildiği bir başvuruda, Devletçe ihlal kararı çıkmasını önlemek için üstlenilmiştir.
Tek taraflı deklarasyonlarda parasal olmayan giderimlerin (örneğin
adil biçimde yapılmayan ulusal yargılamanın yenilenmesi, ya da başvurucuya süresiz bir oturma izni verilmesi gibi) yer alması, taraf devletlerin
ihlale son verme ve restitutio in integrum sağlama ödevinin ihlal kararlarıyla sınırlı olmadığını göstermektedir.202
Buna rağmen çoğu tek taraflı deklarasyonda davalı devlet yalnızca
parasal bir giderim teklifi sunar. Tazminat, Mahkeme içtihadıyla orantısız olmamak kaydıyla davalı devletin tek taraflı iradesiyle saptanmış
olur.203
ICHIM, Mahkeme’nin, ihlal kararlarında tazminata hükmederken,
hesaplamadaki güçlükleri aşmak ve benzer ihlallerin mağduru olan kişilere adil davranmak gibi kaygılarla standart tazminat tablolarından
giderek daha fazla yararlandığını anımsatmakta ve bu tablolardaki
“tarife”nin, başvurucuları mümkün olan en yüksek meblağı elde etme
hayaliyle dostane çözümden uzak durmaya itebileceğini ileri sürmektedir.204 Başvurucuların dostane çözüm teklifini kabul etmemeleri durumunda ise davanın tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülebileceği ve
bunun daha az giderim elde etmeleri anlamına gelebileceği hususunda
yeterli bilgiye sahip oldukları şüphelidir. İnsan Hakları Yönetim Ko201SCHEİNEDER Jan, Reparation And Enforcement Of Judgments : A Comparative Analysis Of The
European And Inter-American Human Rights Systems, Mainz, 2014, s. 43-44. https://publications.
ub.uni-mainz.de/theses/volltexte/2015/4200/pdf/4200.pdf. (E.T.11.07.2017)
202 ICHIM Octavian, s. 32 -33.
203 ICHIM Octavian, s. 180.
204 ICHIM Octavian, s. 162.
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mitesi, sorunun bu boyutuna yönelik olarak, Mahkeme’yi hakkaniyete
uygun tatmin hakkındaki kararlarında tazminatın belirlenmesine dair
kullandığı sistematik kriterleri açıklamaya davet etmiş, bunun hakkaniyete uygun tatmin´e dair içtihadi ölçütlerin analizini sağlıklı biçimde
yapmaya olanak sağlayacağını ve dostane çözüm görüşmeleri ve ardından gelebilecek tek taraflı deklarasyonlar karşısında taraflar için kılavuz
işlevi göreceğini ifade etmiştir.205
Tek taraflı deklarasyonların, ihlalden dolayı bir sorumluluk beyanına yer vermeleri sebebiyle, ihlal kararları düzeyinde bağlayıcılığa sahip
oldukları kabul edilmelidir. Aynı nedenle, dostane çözümlerde yer alan
ex gratia ödeme ibaresi tek taraflı deklarasyonlarda yer almamalıdır. Uygulama da bu yöndedir. Örneğin, başvurucunun ceza mahkumiyetine
yol açan soruşturma sürecinde ajan provakatörler kullanıldığı, tanıkların
ayarlanmış olduğu iddiasıyla Sözleşme’nin 6/1., 2., 3. ve 13. maddelerinin ihlalinin ileri sürüldüğü Taktakishvili başvurusunda, tek taraflı deklarasyonda yer alan “başvurucuya ex gratia 3000 Euro ödenmesi” teklifi,
Mahkeme Yazı İşleri Dairesi’nin yaptığı yazışmalar sonucunda düzeltilerek, ex gratia ibaresi deklarasyondan çıkarılmıştır.206
Taraf devletlerin, ihlalin niteliğine göre spesifik/bireysel ve genel
etkili giderimleri taahhüt etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Meriakri
başvurusunda Moldova hükümetince sunulan tek taraflı deklarasyon,
bu duruma bir örnektir.207 Olayda başvurucunun avukatına yazdığı
mektubun cezaevi makamlarınca okunmasının AİHS’nin 8. maddesinin
205 KELLER Helen - FİSCHER  Andreas - KÜHNE Daniela, Debating the Future of the European Co-

urt of Human Rights after the Interlaken Conference: Two Innovative Proposals European Journal of
International Law, vol. 21, no. 4, 2010, s. 1039-1040. Ayrıca bkz. CDDH Activity Report, Guaranteeing the long term effectiveness of the control system of the European Convention on Human Rights,
CDDH(2009)007 Addendum I, § 39.

206 Taktakishvili v Gürcistan, B. no 46055/06, 16 Ekim 2012. §18.
207 Meriakri ve aynı gruptaki ihlalleri içeren başvurularda taraf devletçe alınan tedbirler için bkz. DHDD(2013)1168,  Secretariat Of The Committee Of Ministers, 29 Ekim 2013, The Government Of The
Republic Of Moldova Agent for the Government Ministry of Justice, Chisinau, Republic of Moldova Execution Of The Judgments in Becciev, Ciorap and Paladi groups of cases.
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0
9000016804af1c0
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 181

www.izmirbarosu.org.tr

ihlaline yol açtığı ileri sürülmüştür. AİHM tarafından onaylanan taraf
hükümetin deklarasyonu, başvurucuya uğradığı zarar için 14,000 Moldovan Lei ödenmesini, ihlalden dolayı resmi makamlarca özür dilenmesini ve ulusal hukukun mahkumların mahkemeler ve diğer yargısal
birimlerle yazışmalarının gizliliği bağlamında Sözleşme standartlarıyla
uyumunun sağlanmasını içermekteydi.208 Kayıttan düşürme kararının
icrasını denetleyen Bakanlar Komitesi, ihlalden önceki durumun tesisine yönelik bireysel ve yeni ihlalleri önlemeye yönelik genel tedbirlerin
uygulanmasını değerlendirdiği 15 Mart 2018 tarihli kararında, bireysel
tedbirlerin hayata geçirildiğini ve tazminata hükmedilen başvurular bakımından ödemenin yapıldığını saptamış, uygulanması beklenen genel
tedbirler konusundaki denetimi önündeki I.D. / Moldova 209başvurusu
üzerinden sürdürmeye devam edeceğini belirterek Sözleşme´nin 46/2.
maddesinden doğan denetim görevinin sona erdiğine karar vermiştir. 210
Benzer ihlalleri önlemeye yönelik genel etkili taahhütler içeren deklarasyonlar içeren bir başka grup karar ise Romanya’ya karşı Tănase ve diğerleri başvuruları üzerine verilmiştir.  Romanya’da 1990’ların başında
ülkedeki yoksul Roman topluluğun yaşadığı köylerin yakılmasına dair
Strasbourg makamlarına iletilen pek çok başvuru, ulusal makamların
saldırıları önleme ve etkili soruşturma yapma yükümlülüğünü yerine getirememesi ve mağdurlara tazmin olanağı sunamaması ile ilgili ihlal iddialarını içermekteydi.211 Bu başvurulara ilişkin yargılamalarda, AİHM,
taraf devletin sunduğu tek taraflı deklarasyonla üstlendiği taahhütlerin
ve somut olayların özelliklerini değerlendirerek kayıttan düşürme kararı
vermiştir.

208 Meriakri / Moldova, B. no. 53487/99 , 01/03/2005, §31-35.
209 I.D. / Moldova (B. No. 47203/06), 30.11.2010. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101985
210 Bkz. Resolution CM/ResDH(2018)107 Execution of the judgments of the European Court of Hu-

man Rights 27 cases against the Republic of Moldova, Bakan Delegeleri, 1310. Toplantı,  15.03.2018.
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-181970

211 Örneğin; Tănase Ve Diğerleri / Romanya, B.no. 62954/00, 26/05/2009 ve Gergely   / Romanya,
AİHM, (hüküm), B. no. 57885/00, 26.04.2007. bkz. Information Note on the Court’s case-law No. 96,
Nisan 2007, http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=002-.
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Romanya hükümetinin tek taraflı deklarasyonla üstendiği kapsamlı
ve genel etkili tedbirler arasında, Roman toplumunun maruz kaldığı ayrımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik adalet, eğitim ve barınma alanında
programlar ile Roman toplumunun ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal
alanda ortak yaşama katılımını, sosyal çatışmaların önlenmesini sağlayacak pek çok tedbir yer almaktaydı. Ayrıca ihlallerden zarar gören Roman
toplumu üyelerinin konutları ve yaşadıkları çevrenin iyileştirilmesine
yönelik rehabilitasyon projeleri de üstlenilmekteydi.
Sonuç olarak Romanya hükümeti 2006 – 2008 yılları arasında Bakanlar Komitesi´nin gözetiminde kapsamlı reformlar gerçekleştirerek
bu taahhütleri önemli ölçüde hayata geçirmiş,212 Bakanlar Komitesi, bunun üzerine 08.03.2012. tarihli kararıyla Sözleşme´nin 46/2. maddesinden doğan denetim görevinin sona erdiğine karar vermiştir 213
Görüldüğü üzere bu örneklerde tek taraflı deklarasyon ile kayıttan
düşürme kararı, deklarasyonun içerdiği üstlenimler ve bunların başarılı
biçimde icrası sayesinde bir ihlal hükmünün sunacağı sonuçları -muhtemelen daha da hızlı şekilde- sağlayabilmiştir.
Esasen giderim boyutunun etkinliğini belirleyen asıl unsur,
Mahkeme’ce onaylanan bir tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme
kararının başvurucuya uygun giderim sağlayacak biçimde formüle edilmiş olmasıdır. Başvurucunun uğradığı ihlalin etkilerini ortadan kaldıracak taahhütlerin yer almadığı, deklarasyonlar -ya da dostane çözümlerbakımından, Komite’nin, yalnızca bir “posta kutusu”214 görevi yaptığı
ifade edilmektedir.
Öte yandan, bir ihlal kararı dışında, başvurucunun iç hukukta bazı
spesifik bireysel giderimleri elde edebilmesini sağlayabilecek yegane
212 Discrimination of Roma Communities Romania National Report, dn. (95) https://www.gitanos.org/
upload/44/68/Discrimination_of_Roma_National_Report_ROMANIA_Net_Kard.pdf.

213 Resolution CM/ResDH(2012)40 Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
Tănase against the Republic of Moldova, 08.03.2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-109707

214 LEACH, (2011), s. 72; WEBER Gregory S.,(2007) s. 240, dn. (142)
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“karar” türü, tek taraflı deklarasyonlar üzerine verilen kayıttan düşürme
kararlarıdır. Taktakishvili davasında, başvurucu, kayıttan düşürme kararının iç hukukta yeniden yargılanma olanağı sağlamayacağı gerekçesiyle
taraf devletin sunduğu deklarasyona itiraz etmişti. Mahkeme ise, sadece
verdiği hükümlerin değil, ihlalden dolayı sorumluluk beyanı içeren kararlarının da iç hukukta yeni yargılamayı mümkün kıldığını, hatta tek
taraflı deklarasyonların bunu mümkün kılan yegane kayıttan düşürme
biçimi olduğunu belirtmiştir.215
Kanımızca, ihlal olgusunun açık kabulünü içeren tek taraflı deklarasyonlar ile ihlal kararları arasındaki temel ayrım etki ve bağlayıcılık
boyutunda değil, her ikisini sonuca bağlayan kararların hukuksal biçim
ve niteliğinden ibarettir. Ancak, bir tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararının, başvurucuya her durumda ulusal yargılamanın yenilenmesi yolunu açabileceği teorik bir varsayımdır.
Taraf hukuk sistemlerinde, Strasbourg hükmü nedeniyle ulusal
yargılamanın yenilenmesi imkanı, genellikle ihlal kararları üzerine tanınmaktadır.216 Görebildiğimiz kadarıyla bir kayıttan düşürme kararına
karşı bu imkan, ceza yargılamaları bakımından, Gürcistan217 Polonya ve
215 Taktakıshvılı / Gürcistan, B. no. 46055/06, 16.10.2012, § 22. Ancak ulusal hukuklardaki düzenlemeler

bu yorumu uygulamada doğrulamamaktadır: Estonya Yüksek Mahkemesi’nin dostane çözüm kararlarının bu yönde bir hak tanımadığı yorumu için, a.g.e., s. 22. https://rm.coe.int/1680654d4f. (E.T.
21.12.2017). Türk hukukunda da AİHM’nin tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararları üzerine ulusal yargılamanın yenilenmesi imkanı mevcut değildir. Bkz. a.g.e., s. 119

216 Bkz. “Compilation of written contributions on the provision in the domestic legal order for re-examination

or reopening of cases following judgments of the Court”, DH-GDR(2015)002REV. ICHIM Octavian, s.
198. İhlal hükmü dışında dostane çözüm kararlarına da yeniden yargılama yolunu açan nadir ulusal
düzenlemelerinden biri Ukrayna hukukunda yer almaktadır. bkz. “Law of Ukraine on the Enforcement of
Judgments and the Application of the Case-Law of the European Court of Human Rights”, Law No.3477-IV
of 23.02.2006. Ancak düzenleme, tek taraflı deklarasyonları kapsam dışında bırakmaktadır. Ayrıca bkz.
“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hükümlerinin Verilmesinin Ardından Belli Davaların Ulusal Düzeyde Yeniden İncelenmesi ya da Yeniden Görülmesi Hakkında Bakanlar Komitesinin Üye Devletlere
yönelik olarak aldığı Tavsiye Kararı;
R (2000) 2 (Recommendation No. R (2000) 2, ofthe Committee o/Ministers to member States, on
the re-examination or reopening of certain cases at domestic level following jııdgments of the Eııropean
Coıırt of Human Rights) Bakan Delegeleri, 694. toplantı ,19 Ocak 2000. Türkçe metin için bkz. GEMALMAZ, Mehmet Semih, (2006), s. 773.

217 Bkz. Supervision Of The Execution Of Judgments And Decisions Of The European Court Of Human
Rights 10th Annual Reportof the Committee of Ministers, 2016, s.273. https://rm.coe.int/prems021117-gbr-2001-10e-rapport-annuel-2016-web-16x24/168072800b
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Moldova hukuk düzenlerinde yer almaktadır. Polonya Ceza Yargılama
Yasası (540 § 3 md.), yargılamanın yenilenmesi imkanını sadece hükümler üzerine değil uluslarası yargı kararları bakımından tanıyarak, bu
yolun tek taraflı deklarasyonlar ertesinde işletilmesini kabul eden nadir
örneklerden birini oluşturmaktadır. Bu sayede, Varşova Temyiz Mahkemesi, AİHM’nce tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülen Jarosław
Sroka218 başvurusu ertesinde yapılan başvuruyu kabul ederek lehe bir
hüküm verebilmiştir. Aynı olanak Moldova Ceza Yargılama Yasası´nda
da yer almaktadır.219
Ulusal hukukta yargılamanın yenilenmesi imkanının bulunduğu
durumlardaysa, taraf devletin deklarasyonda bu yönde açık bir yükümlülük üstlenmesinin gerekip gerekmediği tartışması gündeme gelebilir.
AİHM´ce kayıttan düşürülen ve deklarasyonda iç hukuk yargılamasının
yenilenmesi yönünde açık bir taahhüdün yer almadığı Jeronovıčs kararı
ertesinde, bu soru ikinci bir başvuru ile AİHM önüne gelmiş, Mahkeme,
durumu “devam eden ihlal” olarak değerlendirerek ihlale hükmetmiştir.220
B. MAHKEME’NİN ROLÜ
1.Başvurunun Mahkeme’nin Dava Listesine Yeniden Kaydedilmesi
Diğer kayıttan düşürme hallerinde olduğu gibi, başvuru tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürüldüğünde, istisnai koşulların haklı kılması durumunda, Mahkeme’nin dava listesine yeniden kaydedilebilir.  
(AİHS md. 37/2, AİHM Kurallar  md. 43/5)
218 Jarosław Sroka / Polonya, B. no. 42801/07, 6 Mart 2012. Bkz. Bkz. Compilation of written contribu-

tions on the provision in the domestic legal order for re-examination or reopening of cases following
judgments of the Court”, DH-GDR(2015)002REV., s. 73

219 bkz. “Compilation of written contributions on the provision in the domestic legal order for reexamination or reopening of cases following judgments of the Court”, DH-GDR(2015)002REV, s. 64
220 İnceleme için izleyen bölüme bkz. “B-2. Mahkeme’ye Yeni Başvuru Yapılması”; İkinci başvurunun kabul
edilebilirlik kararı için bkz. Jeronovičs / Letonya, B. no. 44898/10, (kabul edilebilirlik), 09/10/2012.  
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Bu olanağın, tek taraflı deklarasyonlar üzerine verilen kayıttan düşürme kararları bakımından, Mahkeme´nin bir denetim işlevi sergilemesine imkan tanıyan bir güvence niteliğinde olduğu kayıttan düşürme
kararlarında ifade edilmektedir.221 Uygulamada, dostane çözüm kararlarında yer alan taahhütlerin yerine getirilmediği örneklerde de, Mahakeme  başvuruyu yeniden dava listesine kaydedebilmektedir. 222
Mahkeme içtihadında, taraf devletlerin tek taraflı deklarasyonla
üstlendikleri taahhütleri hiç ya da gereği gibi yerine getirmemelerinin
söz edilen “istisnai koşullar”dan birisi olduğu kabul edilmektedir. Kayıttan düşürülen bir başvuru ertesinde, taraf devletin taahhütlerini yerine getirmediği iddiasıyla başvurunun yeniden kayda alınması gündeme
geldiğinde, Mahkeme koşulları değerlendirir ve uygun görmesi halinde
başvuru yeniden dava listesine kaydedilir. Bu halde Mahkeme, hem tek
taraflı deklarasyonu hem de kayıttan düşürme kararında belirlenen hususların icrasını denetleme imkanına sahip olur.223
Aleksentseva başvurusu, Mahkeme’nin tek taraflı deklarasyonla
kayıttan düşürülen bir davayı yeniden kayda aldığı örneklerden biridir.
Çernobil kazası sonrasında, bölgede çalışan temizlik işçileri ile onların
mirasçılarından oluşan başvurucular, ulusal mahkemeler önünde elde
ettikleri tazminat ve diğer meblağların ödenmemesinin AİHS md. 6 ve
Protokol No. 1´in 1´inci maddesine aykırılık oluşturduğunu ileri sürmüştüler.

221 Karş. Atmaca v Almanya, B. no 45293/06, 6 Mart 2012; Khan v Almanya, B.no 38030/12, 21 Eylül
2016, § 34-39.; Sheikh Hussein and 16 diğer başvurucu v Birleşik Krallık, (B. no 3192/06) 06.06. 2012
§ 11, 12.

222 Örneğin dostane çözümle sonuçlanan Katić başvurusunda, başvurucuya ödenecek meblağ banka he-

sabına yatırılmışsa da, meblağın idaresi için resmi makamlar bir kayyum atamıştır. Tazminatı kendi
ihtiyaçları için kullanamadıkları için hala zaruret içinde bulunan başvurucuların, davanın yeniden kayda
alınması talebi AİHM’nce kabul edilmiştir.  Katić / Sırbistan, B. no. 13920/04, 7.7.2009, bkz. Article
37, Failure To Comply With Terms Of Friendly Settlement:  Case Restored To The List, Information
Note On The Court’s Case-Law No. 1, 21  Temmuz 2009

223 Jeronovıčs / Letonya, (B. no. 44898/10), § 70.  http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165032,
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Başvuru, Mahkeme’nin 4 Eylül 2003 tarihli kararıyla kayıttan düşürülürken, buna dayanak olan tek taraflı deklarasyonda davalı devletin başvuruculara tazminat ödeme taahhüdü yer almaktaydı.224 Taraf
devlet, buna rağmen taahhüt ettiği meblağı ödemekten kaçınmış, buna
gerekçe olarak da deklarasyonda taahhüt olunan tazminatın, başvurucuların dostane çözümü (deklarasyonu) kabul ederek başvurularını geri
çekmeleri halinde ödenecek olduğunu, başvurucular davayı geri çekmedikleri için bu koşulun gerçekleşmediğini ve sonuç olarak deklarasyonun davalı devleti bağlayan bir yükümlülük içermediğini bildirmiştir.
Mahkeme, taraf devletin sorumluluğu kabul ettiği ihlallerden dolayı, başvurucuların herhangi bir tazminat elde edemediklerine işaret
etmiş, bir dostane çözüm teklifini kabul etmenin, teklif ne kadar avantajlı olursa olsun bir yükümlülük değil hak olduğunu vurgulayarak, taraf
devletin deklarasyondaki yükümlülüklerini yerine getirmediğini saptamıştır.225
Bu durumun AİHS md. 37/2 ve AİHM Kurallar 43/V’inci maddede yer alan “istisnai” bir hal olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten ve başvurunun yeniden kayda alınmasına karar veren Mahkeme,
Sözleşme’nin 6. ve 1 no’lu  Ek Protokolün 1. maddelerinin ihlaline hükmetmiştir.226

224 Aleksentseva ve diğerleri / Rusya, (kayıttan düşürme-karar) 4.09.2003, B.no.lar. 75025/01, 75026/01, 7

5027/01, 75028/01, 75029/01, 75030/01, 75031/01, 75032/01, 75033/01, 75034/01, 75035/01, 7
5036/01,75037/01, 75038/01, 75136/01, 76386/01, 76542/01, 76736/01, 77049/01, 77051/01,
77052/01, 77053/01, 3999/02, 5314/02, 5384/02,5388/02, 5419/02, 8190/02 and 8192/02) http:
//hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-141417

225 Aleksentseva ve 28 diğer. / Rusya, AİHM (kayda alma-karar) (B. no.lar 75025/01, 75026/01, 75028/01,

75029/01, 75031/01, 75033/01, 75034/01, 75036/01, 76386/01, 77049/01, 77051/01, 77052/01,
77053/01, 3999/02, 5314/02, 5384/02, 5388/02, 5419/02 and 8192/02, (karar) 4 Eylül 2003, 23
Mart 2006, § 14-17) http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-73362.

226 Aleksentseva ve diğerleri / Rusya, (esas ve tazminat)   17/01/2008, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-84446.
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Mahkeme’nin kayıttan düşürülen bir başvuruyu yeniden kayda alması, Bakanlar Komitesi denetiminin eksikliğini giderebilecek bir formül sayılabilirse de, oldukça nadir kullanılmaktadır.227
2.Mahkeme’ye Yeni Başvuru Yapılması
Yukarıda belirtildiği üzere, Strasbourg Mahkemesi, kayıttan düşürülen tüm davalarda olduğu gibi, tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülen davalar bakımından da istisnai koşullar gerektirdiğinde başvuruyu
yeniden kayda alma yetkisine sahiptir.
Bunun yanı sıra, bazı hallerde Mahkeme, kendisine yapılacak yeni
bir başvuruyu da kabul edebilmektedir.228 Bu olanak, bir süredir özellikle Sözleşme´nin 3. maddesi ile ilgili başvurular hakkında verilen kayıttan düşürme kararlarında açık biçimde ifade edilmekteydi.229 Ulusal
makamların, nihai bir çözüm içermeyen, ancak ihlal riski içeren ulusal
işlemin uygulanmayacağını garanti eden açıklama ve beyanlarının, kayıttan düşürme kararı verilmesi için yeterli bulunduğu bu örneklerde,
Mahkeme, başvurucunun yakın gelecekte bir tehdit altında olmadığını,
sınır dışı etme işleminin uygulanmayacağını ve gelecekte bu yönde bir
işlem başlatılacak olsa dahi buna karşı ulusal yargıya ya da Strasbourg
Mahkemesi´ne başvuru imkanının bulunduğunu belirterek, başvuruyu
kayıttan düşürmektedir.230
Örneğin, başvurucuların, Mogadishu´ya gönderilmelerinin
AİHS´nin 2. ve/veya 3. maddelerinin ihlaline yol açacağını ileri sür227 Benzer yönde bkz. Toğcu v. Türkiye, AİHM, B.no. 27601/95, 31/05/2005, § 8-14.  Taraflar arasında

dostane çözüm ile sonuçlandıktan sonra, başvuruculara anlaşmada yer alan giderimlerin sağlanmaması
sebebiyle yeniden kayda alınan bir örnek için bkz. Katić / Sırbistan, AİHM, B.no.13920/04, 7.7.2009,
“Article 37, Failure To Comply With Terms Of Friendly Settlement: Case Restored To The List”, Information Note On The Court’s Case-Law, no. 121, 2009.

228 Bkz. ABDELGAWAD LAMBERT ELİSABETH, (2018), s. 18. Karş. Sheikh Hussein ve 16 diğer başvu-

rucu v Birleşik Krallık, (B. no 3192/06) 6.06. 2012 § 11. Hassan Abdi Mohamed v Hollanda, B. no 2738/11,
4 Aralık 2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115729 ;
229 Khan v Almanya, B.no 38030/12 (21 Eylül 2016) § 34-39; Atmaca v Almanya, B. no 45293/06, 6 Mart 2012
230 BREMS Eva - LAVRYSEN Laurens, s. 176-177
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dükleri Sheikh Hussein başvurusunda, Mahkeme, taraf devletin deklarasyonda yer verdiği kapsamlı taahhütleri incelemiştir. Birleşik Krallık
Hükümeti´nin, başvurucuların itiraz ve talepleri hakkında ayrıntılı bir
inceleme yapılmadan benzer bir işlemin yürütülmeyeceği yönündeki
garantisine işaret eden Mahkeme, aksi durumda, başvurucuların geçici
önlem talebini de içeren yeni bir başvuruyu Strasbourg Mahkemesi´ne
iletebileceklerini belirtmiş ve kayıttan düşürme talebini kabul etmiştir.
231

Ancak bu yöndeki kararların sayıca azlığı, hangi durumlarda başvuruların yeniden kayda alınabileceği ve hangi durumlarda AİHM´ye yapılacak ikinci başvurunun kabul edilebileceği sorusuna tatmin edici bir
yanıt vermeyi güçleştirmektedir.
Jeronovıčs v. Letonya232 başvurusu, bu yöndeki uygulamanın sorunlu bir örneği olarak görülebilir. Başvurucu, itiraf elde etmek için kendisine kötü muamelede bulunan polis memurları hakkında iç hukukta
açılan ceza davasının düşmesi üzerine, AİHM´ne başvurmuştu. Mahkeme, Letonya Hükümeti´nin, AİHS´nin 3. maddesinin ihlal edildiğini
kabul eden tek taraflı bir deklarasyon sunarak başvurana tazminat teklif
etmesi üzerine başvuruyu kayıttan düşürmüştü.

231 Sheikh Hussein ve 16 diğer başvurucu v Birleşik Krallık, (B. no 3192/06) 6.06. 2012 § 11, 12
232 Jeronovičs  bu ikinci başvurusunda, davalı hükümetin tek taraflı deklarasyonunda AİHS 3. maddenin

ihlal edildiğini kabul etmesine rağmen, iç hukukta polis memurları tarafından maruz bırakıldığı kötü
muameleye ilişkin yeterli bir soruşturma yürütülmediği iddiasındadır. 1998 yılında başvuran, itirafta
bulunması için polis memurları tarafından kötü muameleye maruz kaldığı iddiasına ilişkin olarak ceza
davası açmıştır. Söz konusu dava düşmüştür. Bunun üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne
başvurarak (no. 547/02), diğerleri arasında kötü muamele ve etkili soruşturma eksikliği konularında
şikâyetçi olmuştur. Söz konusu şikâyete ilişkin olarak, Hükümet, 3. maddenin ihlal edildiğini kabul
eden tek taraflı bir deklarasyon sunmuş ve başvurana tazminat ödemeye karar vermiştir. Böylece başvuru, tek taraflı deklarasyon ile sonuçlanarak kayıttan düşürülmüştür. Ancak ulusal makamlar tek taraflı
deklarasyonun ilgili iç hukuk çerçevesinde yeni ortaya çıkmış bir kanıt olarak değerlendirilemeyeceğine
karar vermiş ve başvuranın kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin olarak sorumlular hakkında ceza yargılaması işlemlerinin tekrar başlatılması talebini reddetmişlerdir. Bunun üzerine Jeronovičs
AİHM’ne bu ikinci başvuruyu yapmış, Büyük Daire başvuruyu esastan ele alarak ihlale ve tazminata
hükmetmiştir. Bkz. Jeronovičs / Letonya, [BD], B.no. (44898/10) , 05/07/2016,  
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-165032. Ayrıca bkz. Mahkeme İçtihadına İlişkin Bilgi Notu,
182, Şubat 2015. s. 6.  https://www.echr.coe.int/Documents/CLIN_2015_02_182_TUR.pdf
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Başvurunun tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülmesi ertesinde, başvurucu, Ukranya makamlarından polis memurları hakkındaki
ceza yargılamasının yeniden başlatılmasını talep etmiş, ancak bu talep
kabul edilmemişti. Bunun üzerine, Jeronovıčs yeniden AİHM’ye başvurdu.  
Bu ikinci başvuru “AİHM Kurallar” 72’inci maddedeki usulle Büyük Daire önüne gelmiştir.233 Büyük Daire, somut durumda başvurunun
yeniden kayda alınmasını gerektirecek koşulların bulunmadığını, somut
olayın taraf devletin tek taraflı deklarasyonla üstlendiği taahhütleri ihmal etmesinin, AİHS’nin 3. maddesinden doğan etkili soruşturma yapma yükümlülüğünün devam eden (sürekli) bir ihlalini oluşturduğunu
belirtmiştir.234
Böylece sorun yeni bir başvuru olarak ele alınmış ve esas hakkında bir hükümle sonuçlanmıştır. Ancak, bu yorum oldukça tartışmaya
açıktır ve deklarasyonda yer alan taahhütlerin gereğince uygulanmadığı
her durumda, ikinci başvurunun kabul edilmesi gibi bir yolun kapısını
aralamaktadır. Öte yandan, somut davada, taraf devletin sunduğu deklarasyon, polis memurları hakkındaki ceza soruşturmasının yeniden başlatılması yönünde açık ya da örtülü bir taahhüte de yer vermemekteydi.
Büyük Daire’nin oy çokluğu ile aldığı kararda, karşı görüş yazan yedi
yargıç Mahkeme´nin bu yorumunu eleştirmiştir. Buna göre, somut başvuruda insan haklarına saygı prensibine uygun bir sonuç ancak yeni bir
yargılama ile sağlanabilecekse, Mahkeme, bu yönde bir yükümlülüğün
taraf devletçe sunulan deklarasyonda yer almasını temin etmeli ya da
kayıttan düşürme talebini reddetmeliydi.235
Yargıç Wojtyczek’e göre de sorunun kaynağı ilk kararın tasarımındadır. Eğer Mahkeme, Jeronovičs başvurusunda ortaya çıkan Sözleşme’ye
233 Jeronovičs / Letonya, B. no. 44898/10, (Kabul edilebilirlik), 09/10/2012, http://hudoc.echr.coe.int/
eng?i=001-114288

234 Jeronovıčs / Letonya, § 116.
235 Karş. Yargıç SILVIS’in,  yargıçlar VILLIGER, HIRVELÄ, MAHONEY, WOJTYCZEK, KJØLBRO ve
BRIEDE ‘ile ortak ayrık görüşü bkz. JERONOVIČS v. Letonya, (BD) 05/07/2016.
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aykırı sonuçların giderilmesi için iç hukuktaki yargılamanın yeniden
başlatılması gerektiği kanaatindeyse, bunu sağlayacak açık bir taahhüdü
içermeyen tek taraflı deklarasyonu reddetmeliydi.236
Bu nedenle, Yargıç Nicolau’nun kısmen ayrık görüşünde belirttiği gibi, bu örnekte yeni (ikinci) bir başvurunun kabulü yerine, ilk
başvurunun yeniden kayda alınması formülünün daha uygun olduğu
görüşüne katılmaktayız.237  Nicolau,  mevcut durumda ilk başvurunun
Mahkeme´nin dava listesine yeniden kaydedilmesi ve bu defa Sözleşme
ihlali saptandıktan sonra önceki kayıttan düşürme kararıyla başvurucuya zaten ödenmiş olan tazminata atıf yapılarak yargılamanın bir ihlal
hükmüyle sona erdirilmesinin daha doğru olacağı görüşündeydi.
Jeronovičs kararında Mahkeme’nin yorumu hayli tartışmaya açık
olmanın yanında iki temel soruna da işaret etmektedir: Tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararları bakımından mevcut denetim zaafı
ve giderek daha yaygın kullanılan bu usulde doğabilecek sorunlara karşı
Sözleşme sisteminin hazırlıksızlığı.
Özetle, tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme usulü bakımından başvurucunun dezavantajlı konumunun, bu deklarasyonlarda yer
alan taahhütlerin uygulanmaması halinde daha da ağırlaşacağı açıktır.
Tek taraflı deklarasyon üzerine kayıttan düşürülen başvurularda, taraf devletin giderim sağlama taahhüdünü yerine getirmemesi halinde,
dava, ister kayda alma yoluyla, isterse Mahkeme´ye yeni bir başvuruda
bulunma usulüyle yeniden ele alınarak giderimlere hükmedilsin, çoğu
durumda, onarım elde etmeden geçen süre başvurucu bakımından telafi
edilebilir değildir.
236 Jeronovičs / Letonya, AİHM [BD]  B. no. 44898/10, 5.7.2016, Yargıç WOJTYCZEK’in karşı oyu.
237 “I would, however, have arrived at this conclusion only after restoring the first application to the Court’s

list of cases under Article 37 § 2 of the Convention, which provides that the Court may do so if “it
considers that the circumstances justify such a course.” Rule 43 § 5 of the Rules of Court, which is also
relevant, must be read in the light of the wording of the Convention. I do not share the majority view,
expressed in paragraph 116 of the judgment, that the circumstances here do not justify such a course.”  
Bkz. Yargıç Nicolau’nun kısmen ayrık görüşü. Jeronovıčs / Letonya, § 14, 16
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 191

www.izmirbarosu.org.tr

Mahkeme, 2002 yılında yapılan Jeronovičs başvurusu hakkında,
2009 yılında kayıttan düşme kararı vermiş, ardından bu kararda yer alan
yükümlülüklerin taraf devletçe yerine getirilmemesi üzerine yapılan
yeni başvuruyu 2012 yılında kabul edilebilir bularak 2016 yılında ihlale
ve giderime hükmetmiştir. Sonuç, AİHM önünde 14 yılda tamamlanan
iki etaplı yargılama ve başvurucunun yirmi yılı bulan mağduriyetidir.
Mahkeme´nin, bu tür başvurularda, esas hakkında bir karara ve giderime hükmetmemesinin, başvurucunun adalete erişim ve onarım elde
etme hakkını zedelediği, denetim sisteminin etkinliğine ise yarardan çok
zarar verdiği söylenebilir.
IV- SONUÇ
Başvuruların tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme usulü,
AİHS sisteminde kısa bir geçmişe sahip olmakla birlikte, hem bir dava
yönetim aracı olarak etkinliği, hem de bireysel başvuru hakkının kullanımı önünde engel oluşturma potansiyeli ile Sözleşme hukukunun oldukça tartışmalı pratiklerindendir.
Denetim sisteminin, özellikle 1990´ların ortasından itibaren giderek daha çok sayıda başvurucuya kapısını aralaması, yeni taraf devletlerin bir kısmının Sözleşme standartlarını karşılayacak bir insan hakları
kültürüne ve hukuk sistemine sahip olmaktan hayli uzak olması kadar,
bazı eski Sözleşmeci devletlerde de çok sayıda başvurunun AİHM önüne taşınmasına yol açan yapısal/sistemik sorunların bulunması, AİHS
sistemini, 2000´lerin başından itibaren bir iş yükü krizi ile karşı karşıya
bırakmıştır.
Denetim mekanizmasının uzun erimli etkinliğini güvenceye almak
ve başvuru çığıyla baş etmek için atılan adımları içeren Protokol no. 14
ve onu izleyen reformlarsa, Strasbourg Mekanizması´nın, oldukça uzun
bir süre sadece sayılara odaklı bir yol haritası ile işlev görmesine yol
açmıştır. Diğer bir ifadeyle, Protokol no. 11´den sonra Sözleşme sisteminde yapılan reformlar, bireysel başvuru hakkının kullanımına sınırlar
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getirirken, denetim mekanizmasının tek sorununun verimlilik olduğu
kabulüne dayanmaktaydı. Bireysel başvuruların tek taraflı deklarasyonla
kayıttan düşürülme usulü de, bu anlayışın bir ürünüdür.
Mahkeme´nin ağır iş yükü elbette her başvuruyu esastan alarak
karara bağlamayı mümkün kılmamaktadır. Hatta kimi hallerde, yeterli
giderim sağlayan yargılama dışı çözümler daha hızlı sonuç da verebilir. Bununla birlikte, insan hakları hukukunda dostane çözüm yolunun
kullanımı hakkında pek çok eleştiri ve kaygı dile getirilmişken, başvurucunun iradesini dikkate almayan tek taraflı deklarasyon pratiğinin
yaygınlaşmasını savunmak, AİHS sisteminin varlık amacıyla bağdaşmamaktadır.
Mahkeme, göreve başladığından bu yana (1959-2017) yaklaşık
798,600 başvuruyu incelemiştir. Bir “karar” ya da “hüküm”le sonuçlandırılan başvuru sayısı 46,195 iken, toplam 20,600 karar içinde dostane
çözüm ya da kayıttan düşürme ile sonuçlanan dava sayısı 1,108’dir238
Dostane çözüm ya da kayıttan düşürme kararı ile sonuçlanan başvuruların yaklaşık üçte birinde AİHS 37/1(c) hükmünün dayanak olduğu
görülmektedir.239Ancak bu veriler bir parça yanıltıcı olabilir; bilindiği
üzere, Mahkeme´nin verdiği tek bir kayıttan düşürme kararında, binlerce başvurucunun davası yer alabilmektedir.
Yine, tüm dostane çözüm ya da kayıttan düşürme kararlarının, yaklaşık %15’inin yaşam hakkı ya da işkence, insanlık dışı, onur kırıcı muamele yasağı ile ilgili olduğu anımsanırsa, tek taraflı deklarasyonların bir
iş yükü yönetim aracına dönüşmesinin insan hakları koruması bakımından yaratabileceği zaaflar daha net ortaya konulmuş olur.240
238 Overview 1959-2017 ECHR, Statistics 1959 to 2017, Mart 2018,   https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf

239 Overview 1959-2017 ECHR, Statistics 1959 to 2017, Mart 2018,   https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf

240 Overview 1959-2017 ECHR, Statistics 1959 to 2017, Mart 2018,   https://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017_ENG.pdf
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Bu nedenle ve öncelikle, tek taraflı deklarasyon yolunun bazı ihlal kategorileri için kullanılması kabul edilmemelidir. Ağır hak ihlallerini içeren başvuruların, sonuçları daha kolay giderilebilecek ihlallerle
aynı kefeye konularak kayıttan düşürme taleplerinin kabul edilmesi,
Sözleşme´nin varlık sebebiyle temelden çelişmektedir.  Kaldı ki, ilgili iç
hukukun “yapısal” bir sorununa ilişkin olmayan bu tür başvurular, tek
taraflı deklarasyonlarla kayıttan düşürülen davalar içinde oldukça küçük
bir orana sahiptir. Bu nedenle, Mahkeme, bu usulü, tek taraflı deklarasyonları incelerken kullandığı standartları esnetmeyerek, adil yargılanma
ve mülkiyet hakkı ihlalleriyle sınırlı bir kategoride ve bunun yanında
taraf hukukların yapısal bir sorununa işaret eden pilot davaların kopya
başvurularında uygulamalıdır.  
Tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme usulünün, makul   bir
dostane çözüm teklifini daha fazla tazminat elde etmek için reddeden
başvurucular için uygulanması savunulmuştur. Ancak bu görüşe katılmamaktayız. İlk olarak, ihlali saptayan yargısal kararın, başvurucu bakımından en önemli giderim olabileceği bu öneride gözden kaçırılmaktadır. Aynı şekilde, yargısal bir hükmün, ihlalci devletler bakımından
caydırıcılığa ve kamusal anlamda insan haklarına saygıne dair bir mesaja
sahip olduğu unutulmamalıdır.
Başvurucunun makul bir dostane çözümü, daha fazla tazminat için
reddettiğinden nasıl emin olunacağı ise ayrı bir sorudur. Tam aksine,
ihlal hükmünden kurtulmak isteyen taraf devletlerin, gerçekte hayata geçirme irade ve kapasitesine sahip olmadıkları taahhütlerini içeren
deklarasyonların, kısa bir incelemeyle reddedilmesini beklemek gerekir.   
Başvuruların tek taraflı deklarasyonlarla kayıttan düşürülmesi,
AİHM´nin iş yükü sorununu dönemsel olarak hafifletse de, yeni ihlalleri
önleme yükümlülüğü zemininde zorlanmayan taraf hukuk düzenlerinden, benzer başvuruların  gelmeye devam etmesi sürpriz olmayacaktır.
Bu ise, hem denetim mekanizmasının işleyişine hem de Sözleşme’nin
varlık amacına karşı ciddi bir tehdit anlamına gelecektir.
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Tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürülen başvurular içinde, ulusal hukuların yapısal sorunlarından kaynaklanan, kesinleşmiş yargı kararlarının uygulanmaması, uzun yargılama ya da mülkiyet hakkı ihlalleri
ağırlıklı bir yere sahiptir. Bu tür başvuruların, özellikle kopya davalarda,
tek taraflı deklarasyonlarla kayıttan düşürülmesi, iş yükü krizini hafifletmek adına anlamlı olduğu gibi, uygun bireysel ve genel tedbirlerin
deklarasyonda yer alması kaydıyla insan haklarına saygı prensibini de
zedelemeyecektir.
Mahkeme, kayıttan düşürdüğü başvurularda, taraf devletçe sunulan
deklarasyonların katı denetimini yapmalı ve deklarasyonda başvurucunun olası bir ihlal kararlarından elde edebileceği giderime denk taahhütlerin yer almasını sağlamalıdır. Ancak uygulamada, dostane çözümlerde
ihlal kararlarında hükmedilene kıyasla daha yüksek, tek taraflı deklarasyonlarda ise her ikisinden daha düşük tazminatların taahhüt edildiği görünmektedir.
Tek taraflı deklarasyonla kayıttan düşürme kararlarının oldukça
sınırlı bir bölümünün Komite denetimine tabi olması, deklarasyonda
yer alan taahhütlerin icrasının denetimdeki zaafı ortaya koymaktadır.
Bu denetim açığına karşı en uygun çözüm, bu gruptaki tüm kararların
Bakanlar Komitesi denetimine tabi kılınmasıdır. Fakat bu öneri Sözleşme ve AİHM Kuralları’nda değişiklik yapılmasını gerektirmekedir ve
kabul görmemiştir. İş yükü açısından bakıldığında da, Komite denetiminin genişletilmesi gerçekçi bir öneri olarak görünmemektedir. Bununla birlikte, deklarasyondaki taahhütlerin uygulanmadığı örneklerde,  
Mahkeme´ye yeni bir başvuru yapılması veya duruma göre başvurunun
yeniden kayda alınması, sınırlı uygulamaya rağmen önemli bir güvence
olarak kabul edilebilir.
Tek taraflı deklarasyon usulüyle ilgili eleştiri ve kaygıların ortadan
kaldırılmasında en büyük görev Mahkeme’ye düşmektedir. Özellikle,
ağır hak ihlallerini içeren başvurularda, tek taraflı deklarasyonların kabul
edilememesi, tek taraflı deklarasyonları yaygın biçimde kullanan ancak
bunun gereklerini yerine getirmeyen devletlere karşı başvuruların hızİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 195
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landırılmış prosedürle esastan karara bağlanması ve kayıttan düşürme
kararlarında taraf devletin yükümlülüklerinin somutlaştırılması bu noktada önem taşımaktadır.
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THE PROTECTION OF THE NATIONAL IDENTITY IN THE FACE OF GLOBALIZATION DYNAMICS AND
THE PRINCIPLE OF ATATÜRK NATIONALISM

ÖZET
Kamusal alanın uluslararasındaki ekonomik ve teknolojik gelişmeler sonucu giderek
daraltıldığı ve liberal kurama dayanan birey özgürlüğünün kutsallaştırıldığı günümüz
dünyasında, piyasa ekonomisine dayalı ve küresel güçlere bağımlı ilişkilerin baş aktörü
olan ulus-devletler bir bütün olarak varlığını sürdürmeye ve egemenlik alanını korumaya çalışmaktadırlar. Küreselleşme ya da küyerelleşme olarak adlandırılan ve 20. yüzyıla
damgasını vuran uluslararası gelişmeler, 21. yüzyılda tüm ulusları olduğu gibi ülkemizi de
ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda değişik şekillerde etkilemektedir. Makalede özellikle tarihsel ve kültürel bağlamıyla “Türk milleti” kavramı incelenmiş, postmodern toplumda ulusal bütünlüğün ve egemenliğin korunabilmesi için Atatürk Milliyetçiliğinin birleştirici unsurlarına ve bunların gerekliliğine vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk, Küreselleşme, Ziya Gökalp
ve Türk Ocakları
ABSTRACT
Since the public space is being narrowed down as a result of the economic and
technologic developments and as that the consecrated freedoms of human which are
grounded the liberal theory in today’s World; nation states which are the main actors of
relationships addicted to the global forces and that building upon the market economy
try to survive and protect their own sovereignty base area. Named as globalization or
glocalization the international developments that made an indelible impression in 20th
century, have an effect upon our country like all the countries in 21th century. In this
article “Turkish Nation” is particularly researched in the context of history and culture,
reintegrative elements of Atatürk nationalism and necessity of them are emphasized.
KEYWORDS: Republic of   Turkey, Atatürk, Globalization, Ziya Gökalp and
Turkish Society
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GİRİŞ
Atatürk milliyetçiliği ilkesi, Türk Anayasa tarihi verileri ışığında,
Türk milli kimliğini koruyucu fonksiyonu çerçevesinde, anayasa hukukunun temel ilkeleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle araştırmamız
bir siyasal bilim ya da siyasi tarih makalesi değildir. Bu bilim alanlarının verilerini yer yer kullanmakla birlikte anayasa hukuku bilim alanına
yönelik olarak yapılan bir araştırmadır. Bu makalenin konusu anayasa
hukukunda Türk milliyetçiliği ilkesinin bir türevi olan Atatürk milliyetçiliği ilkesi ve onun oluşturduğu ulusal kimliktir. Makale içeriğinde geçen mikro milliyetçilik, küreselleşme ve batı tipi milliyetçilik anlayışı ve
kuramları makalenin esas noktaları olmayıp, konumuz Atatürk milliyetçiliği ile sınırlıdır. Nasyonalizm, sömürgecilik ve emperyalizm gibi batı
tipi kavramlar ve milliyetçilik kuramları ile Türk milliyetçiliği ve Atatürk
milliyetçiliği arasında bir bağlantı ya da karşılaştırma yapılamaz. Fransız
İhtilali ve sonrasında ortaya çıkan batı tipi nasyonalizm ve benzeri kavramlar ile özünde bir Türk milliyetçiliği türü olan Atatürk milliyetçiliğinin dayandıkları felsefi ve düşünsel temeller ve miras faklıdır. Atatürk
milliyetçiliği kapsayıcı kültür birlikteliğine dayanır ve Renan’dan çok
önce Türk medeniyetinde bu şuur bulunmaktaydı. Batı tipi milliyetçilik
kuramlarını ele alan eserler incelendiğinde bu eserlerde Türk milliyetçiliğinin kökleri olarak Orhon yazıtlarına ve kadim Türk devlet töresine ve
geleneklerine değinen çalışmalara rastlamak çok zordur. Batılı kaynaklar Türk milliyetçiliğinin Fransız İhtilalinin etkisiyle bir düşünce akımı
olarak meşrutiyet döneminde başladığı yanılgısı içindedir. Özü itibariyle bu batı kaynaklı milliyetçilik anlayışı ve kuramları makalenin kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca anayasa hukukundaki devlet kavramı,
devlet türleri ve devletin egemenliği konuları da inceleme dışında bırakılmıştır. Makalemizde yöntem olarak konu ile doğrudan ilgili olmayan
kavramları sadece tanımlamakla yetindik. Karşılaştırmalı anayasa hukuku açısından Almanya, Fransa ya da Ortadoğu’daki milliyetçilik akımları
ve devlet yapıları da bu makalenin inceleme alanı dışındadır. Anthony
Giddens, Leslie Lipson ve David Kushner gibi milliyetçilik kuramlarını
çalışan yazarlarda Türk töresine yani kadim Türk devlet töresi( hukuk
ve siyasal örgütlenme sistemi )ve anlayışına, toy kültürüne ilişkin bil206 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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gilere rastlamak olanaksızdır. Türk devletine ve milletine mensubiyet
şuuruna dayanan, Türk devlet sisteminin korunmasında Atatürk milliyetçiliğinin, üniter devletin millet birliği ve bütünlüğüne sağladığı katkı
da, devlet yapısı türleri değerlendirildiğinde üniter anayasal mirasımıza
uygundur.
21. Yüzyılda tüm dünyayı etkileyen küreselleşme olgusu, özellikle
ulus-devlet aşamasını tamamlayamayan gelişmekte olan ülkelerin ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel gibi pek çok yönden ulusal egemenliklerini tartışmalı hale getirmiştir. Küreselleşme olgusunun “sınırları ortadan kaldıran” niteliği, bu tür ulus-devletlerin kurucu unsurlarına yönelik
bir tehdit olarak algılanmaktadır. Çok uluslu şirketlerin ekonomide etkin birer aktör olarak ortaya çıkması ve kamusal alanın korunmasını değil de bireysel özgürlüklerin korunmasının ön plana çıktığı neoliberal
politikaların yayılması devlet kurumunu, devletin varlığını ve egemenliğini uluslararası alanda arka plana itmiştir.
Soğuk savaşın sona ermesinden sonra liberal ekonomik politikaların tüm dünyaya yayılması ve başat gücün varlığını hegemonya olarak
sürdürebilmesi için siyasal ve kültürel alanlarda da yayılmacı, normlarını
dikte edici ya da kabul ettirici politikalara gereksinim duyulmuştur. Bu
bağlamda uluslararası politika alanında da mevcut kuramların mevcut
düzeni sürdürmeye hizmet ettiğini ileri süren eleştirel yaklaşımlar ortaya çıkmış ve böylece küreselleşme sürecinin çelişkileri daha çok tartışılmaya başlanmıştır. Örneğin Habermas, mevcut bilgi birikimi ile gerçek
anlamda demokrasi ve özgürlüğün sağlanamayacağını; ancak özgürleştirilmiş iletişimsel bilgi ile katılımcı demokrasinin ve kamusal faydanın
sağlanabileceğini ileri sürmüştür.
Ulus-devlet aşamasının 94. yılını tamamlayan Türkiye Cumhuriyeti de günümüzde uluslararası sistemde belirleyici bir güç olarak var olma
ya da varlığını sürdürebilme savaşı vermektedir. Küreselleşme sürecinin
getirdiği çokkültürlülük algısı ile alt kimlikler ön plana çıkarılmakta, neoliberal ekonomi politikaları ile sosyal devlet küçültülerek kamusal alan
tasfiye edilmekte, doğal kaynakları ve üretim potansiyeli küresel aktörlerce paylaşılmaktadır. Cumhuriyetin getirdiği demokratik kazanımlar
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küreselleşme sürecinin ekonomik, siyasal ve kültürel dinamikleri sonucu küresel bağımlılığa dönüşmekte, küreselci çevrelerce çağdaşlaşma
ilkeleri birer birer aşındırılmaktadır.
Küreselleşme sürecinin dinamikleri karşısında Türkiye Cumhuriyeti ulus-devletinin çağdaş, laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne
dayanan üniter yapısının devamının sağlanması ve ulusal çıkarlarının
korunması için Atatürk milliyetçiliğinin birleştirici yönünün yeniden
vurgulanması gerekmektedir. Parçalanan bir imparatorluk çökmek üzereyken bir ulusun inşasını gerçekleştiren ve bu inşayı sağlam temellere
dayandıran milliyetçilik anlayışı Türkiye Cumhuriyeti’nin üniter yapısının korunmasında ve ulusal bütünlüğünün devamlılığının sağlanmasında büyük ve yaşamsal bir önem taşımaktadır.
I. KAVRAMSAL ÇERÇEVEDE KÜRESELLEŞME OLGUSU
Küreselleşme olgusu; ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel, teknolojik
pek çok unsuru içinde barındıran bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Oldukça kapsamlı ve birçok çelişkiyi de içinde barındıran kavramın
tanımlanmasında genel olarak ekonomik, siyasal ve kültürel olmak üzere üçlü ayrıma gidilmektedir1.
Ekonomik anlamda küreselleşme, en basit şekilde üretim biçiminde meydana gelen teknolojik gelişmeler sonucunda malların, hizmetlerin, sermayenin ve işgücünün uluslararası hale gelerek ulusal sınırları
aşması şeklinde ifade edilmektedir2. Özellikle kitle üretimine dayanan
fabrikaların ast-üst ilişkilerinin çözülmesi ve internet gibi kitle iletişim
araçlarının kullanımının tüm dünyada yaygınlaşması sonucunda ulusal ekonomik çıkar kavramında meydana gelen dönüşüm, ekonomik
anlamda küreselleşmenin dinamiğini oluşturmuştur. Fabrikalar ulusal
ekonominin itici gücü olarak işlev görürken ve fabrikanın çıkarı ile ulusun genel çıkarı birbiri ile paralelken, “uluslararası işbirliğinin” ve sınır
1 Heywood, Andrew: Siyaset, Adres Yayınları, Ankara, Ekim 2007, s.201.
2  Güzelsarı, Selime: “Küreselleşme”, Siyaset Bilimi-Kavramlar,İdeolojiler ve Disiplinlerarası İlişkiler, (Ed.
Gökhan Atılgan ve E.Attila Aytekin), Yordam Kitap, İstanbul, 2012, s.237.
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aşan ticaretin ön plana çıkmasıyla uluslararası finans ve ekonomi kuruluşları ile olan ilişkiler, ulus devlet ile olan ilişkilerin önüne geçmiştir.
Artık ekonomik anlamda fabrikanın çıkarı demek ulusun çıkarı demek
değildir3. Ayrıca ekonominin küreselleşmesi sonucu ülke içindeki ve her
düzeydeki ekonomik karar ve programlar, piyasaya hâkim olan kapitalist anlayışa göre belirlenmeye başlamış, bu yeni ekonomik düzen de neoliberalizm olarak adlandırılmıştır4.
Neoliberal kuram toplumu değil bireyi ön plana çıkarmakta ve ekonomik açıdan devletin küçülmesini öngörmektedir. Kamusal faydanın
yerini bireysel çıkar ve özgürlükler almakta ve devletin müdahaleci yaklaşımının piyasayı olumsuz etkilediği ileri sürülmektedir5. Bu bağlamda
uluslararası ekonomik ilişkilerde devletin etkinliği azalırken, bilgi teknolojilerine dayalı çok uluslu şirketler ve kuruluşların etkinliği artmıştır.
Çok uluslu şirketlerin kar elde etmek için dünyanın çeşitli yerlerinde ve
ulusal çıkarlardan bağımsız olarak şubeler açması ve varlıklarını sürdürebilmek için toplumsal, insani, ahlaki ve çevresel değerlere uymaksızın
rekabet edebilme yeteneklerini arttırmak istemeleri neoliberal politikaların zorunluluk olarak algılanmasına neden olmuştur6. Bu noktada
küreselleşme, serbest piyasa ekonomisine dayanan düzenin sürdürülmesini ve özellikle dünyada hegemonya olan ABD’nin üstünlüğünün
korunması için tüm dünyanın Amerikalılaştırılmasını sağlayan bir süreç olarak da değerlendirilmektedir7. Nitekim özellikle yakın zamanda
Amerika’da yaşanan ekonomik krizde iflas etmesine izin verilmemesi
gerektiğine inanılan büyük şirketlere devlet desteği verilmesi de neo liberal hukuk devletinin inşasına örnek olarak gösterilmektedir. Küreselleşmenin ekonomik yansımaları ve üretim ilişkilerinde yaşanan dönü3 Knutsen, Torbjon L.: Uluslararası İlişkiler Teorisi Tarihi, Açılım Kitap, İstanbul, 2006, s.345.
4 Demirel, Demokaan: “Küresel Eksende Devletin Yeni Kimliği: ‘Etkin Devlet’, Sayıştay Dergisi, OcakMart 2006, Sayı: 60, ss.107-108.
5 Heywood, s.70.
6 Dikkaya, Mehmet/ Deniz, Fatih: “Ekonomik Küreselleşmenin Yol Açtığı Problemler: Teorik Bir Bakış”,
ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı:3,  2006, ss.170-128.

7 Şahin, Köksal: Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlet, Yeniyüzyıl Yayınları, İstanbul, 2009, ss.38-39.
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şümler sonucunda, sosyal hukuk devletinde sermaye lehinde gelişmeler
yaşanmış ve hukuk devleti küresel çıkarlar doğrultusunda, neoliberal
politikalar ekseninde adeta yeniden inşa edilmiştir.8
Siyasal anlamda küreselleşme; ulus-devletin ekonomik ve siyasal
yaşantıyı düzenleyen, kuralları koyan tek aktör olma konumunu zorlayan ve böylece devletin egemenlik alanını kısıtlayan bir süreç olarak ele
alınmaktadır9. İlk olarak ekonomik anlamda ortaya çıkan küreselleşme
olgusu zamanla kendine uygun bir siyasal düzeni de şu şekilde yaratmıştır: Asıl amacı kâr elde etmek olan çok uluslu şirketler, uluslararası
piyasaya açılabilmek ve serbestçe ticaret yapabilmek için bulundukları
ülkelerin siyasal ortamının da bu düzene uygun olmasını veya siyasal
istikrarın sağlanmasını beklemişlerdir. Böylelikle çok uluslu şirketler
bulundukları ülkelerin iç politikalarına dışsal bir etki yaratmışlar ya da
kendi ülkelerindeki ekonomiye ilişkin siyasi kararların alınmasında baskı unsuru olmuşlardır10.
Siyasal anlamda küreselleşme bir yönüyle de çeşitli alanlarda faaliyet gösteren hükümet dışı aktörlerin, sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, bireylerin- yönetime daha etkin bir şekilde katılmasını öngören ve demokrasiye vurgu yapan bir olgudur11. Küreselleşmenin siyasal
boyutu, ulus-devlet modelini daha derinden etkilemekte ve bu etkiler
birbiri ile ilişkili olan egemenlik, iktidar gücü ve demokrasi olmak üzere
üç konu etrafında değerlendirilmektedir.12 Şöyle ki; teknolojik gelişmelerin büyük bir hızla tüm dünyada yayılması sonucu ticaretin sınırları
aşmasının yanında, meşru olarak güç kullanımını tekelinde bulunduran
devlet başta ekonomi alanında olmak üzere giderek toplumsal, kültürel
8 Özenç, Berke: Hukuk Devleti: Kökenleri ve Küreselleşme Çağındaki İşlevi, İletişim Yayınları,  2. Bası,
İstanbul 2016, ss.281-287.

9 Heywood,.s.200.
10 Sönmezoğlu, Faruk: Uluslararası Politika ve Dış Politika Analizi, Der Yayınları, İstanbul, 2012, s.51.
11 Demirel, s.108.
12 Şahin, Köksal: Türkiye’de Küreselleşme Tartışmaları Işığında Ulus Devlete Bakış, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Programı, 2006, s.67.
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ve siyasal alanlarda da yaptırım uygulama ve norm düzenleme yetkisini
devlet dışı aktörlerle paylaşmaya zorlanmıştır. Neoliberal politikalar ve
demokrasinin bir gereği olarak zorunlu hale gelen yetki paylaşımı, devlet dışı aktörlerin de uluslararası bir nitelik kazanması sonucu, iktidar
gücünü elinde bulunduran devletin, kendi geleceğini, normlarını ve güvenliğini dış dünyadan bağımsız bir şekilde belirleyememesine sebep
olmuştur13.
Küreselleşmenin kültürel boyutu, iki yönlü bir paradigma olarak
ulus-devletlerin varlığını tehdit etmektedir. Öncelikle küreselleşme,
kültürler arasında ortak paydaları kitle iletişim araçları ile arttırmakta ve
bu ortak paydalar Anglo-Amerikan kültürünün moda, beslenme ve eğlence gibi alanlarda hegemon olmasına yol açmaktadır. Batı dünyasına
ait olan kültürel değerler, evrensel değerler olarak kabul ettirilmeye çalışılmakta ve tüm toplumların aynı tarzda giyinmesine, aynı şeklide beslenmesine ve aynı eğlence biçimini benimsemesine yönelik propaganda
yapılmaktadır; üstelik buna küresel şirketler ve medya kuruluşları da
destek olmakta, kitle haline getirilen topluluklar üzerinden uluslararası
şirketlerce kazanç elde edilmektedir.14
Küreselleşmenin kültürel boyutunun bir diğer yönü ise alt kimlikleri canlandırmasıdır. Azınlık haklarına önem verilerek bunların demok13 Yılmaz, Aytekin: Küresel Dünyada Uluslararası İlişkiler Teori-Temel Kavramlar-Yeni Gelişmeler, Kadim
Yayınları, Ankara, 2012, ss.417-418.

14 Tüm dünyada aynı anda gösterime giren “Yıldız Savaşları” (Star Wars) filmi, küreselleşmenin ekonomik

ve kültürel boyutunu oldukça net bir şekilde gözler önüne sermektedir. Cumhuriyet gazetesi yazarı Tayfun Atay, filmi “bireyciliğe (“Yalnız Kovboy”a), bireysel gücün övgüsüne adanmış bir destan” cümleleriyle çok güzel bir şekilde ifade etmiş ve küreselleşmenin sinema endüstrisi üzerinden tüm dünyayı nasıl bir
akıl tutulmasına ittiğini ortaya koymuştur. Yazar, filmin objelerinin her yaş ve kesimden insanı nasıl tüketime ittiğini, filmde iyi gücü temsil eden Jedi Ocaklarının ABD’de nasıl bir ideoloji haline gelerek kendine
taraftar topladığını ve sonuçta filmin nasıl bir çeşit güce tapınma ayini haline getirildiğini sorgulamıştır.
(Bkz: Tayfun Atay, Yıldız Savaşları: Bir ‘güç-tapımı ayini’nin dünü-bugünü”, Cumhuriyet Gazetesi, 21
Aralık 2015 Pazartesi, http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/451174/Yildiz_Savaslari__Bir__
guc-tapimi_ayini_nin_dunu-bugunu.html, (Erişim Tarihi: 22.12.2015). Nitekim ülkemizde de sosyal
medya üzerinden üniversite çağındaki gençler, Jedi Ocaklarını takip etmekte, özellikle filmin gösterime
girdiği tarihten sonra tüm dünyada günde yaklaşık 1000 kişinin Jedi dinine internetten form doldurarak
üye olmakta ve inanılmaz bir akıl tutulması ile üzerinde Star Wars yazan bir tükenmez kalem için kendi
cebinden ya da aile bütçesinden yaklaşık 200 Türk Lirası tüketebilmektedir. (Bkz: BBC Türkçe, Günde
1000 Kişi Jedi Oluyor, 14 Aralık 2015, http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/12/151214_jedi_
ingiltere, (Erişim Tarihi: 22.12.2015)
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ratik yönetimin bir gereği olarak desteklenmesi, yerel kültürel değerlere
dönüşü de hızlandırmaktadır. Bu da küresel kitle kültürünün yaratılmasına tepki olarak mikro-milliyetçiliklerin ortaya çıkması ile sonuçlanmakta ve dolayısıyla her durumda ulus-devletin kültürel özellikleri
aşındırılmaktadır15.
II. ULUS DEVLETİN KURUCU UNSURU OLARAK ULUSAL
KİMLİK
Devletin henüz ortaya çıkmadığı zamanlarda insanlar doğal halde
yaşam sürmekte ve herhangi bir otoritenin düzenleyici kurum ve kurallarına gereksinim duymamaktaydı. Doğanın gücüne karşı tek başına
mücadele etmekte zayıf kalan birey, zamanla bir topluluk oluşturmuş ve
karşılaştığı sorunlarla birlikte mücadele etmeye başlamıştır. Ancak topluluk olarak yaşamak, doğa ile mücadele etmek dışında insana ve yaşama
dair başka sorunların da ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bireylerin doğuştan eşit olmaması toplumda kargaşaya neden olmuş ve sosyal ilişkilerin
üstün bir otorite tarafından düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır16.
Devletin yukarıda sözü edildiği gibi insanlar arasındaki ilişkilerde
anarşiyi, kaosu önlemek ve toplumda hukuk kurallarına dayanan, adaletli bir düzen sağlamak için bir toplumsal sözleşme ile kurulduğu John
Locke, Thomas Hobbes ve Jean Jacques Rousseau gibi düşünürlerce ileri sürülmüştür. Hobbes, “insan insanın kurdudur” gibi kötümser
bir anlayıştan hareketle insanların kavga ve savaşlardan bıkarak kendi
iradeleri ile temel hak ve özgürlüklerini ilgilendiren yetkilerini otoriter
yapıdaki devlete devrettiklerini ileri sürmüştür. Locke insanların suçluları cezalandırma yetkisini devlete devrettiklerini ve bu devletin liberal,
özgürlükçü bir yapıda olduğunu varsaymıştır. Rousseau ise insanların
devlet kurmalarının sebebini özel mülkiyetin ortaya çıkmasıyla eşitliğin
bozulmasına dayandırmaktadır17.
15 Şahin, Kitap, ss.92-101.
16 Çeçen, Anıl: Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti, Fark Yayınları, Ankara 2007, ss.17-18, (Çeçen, T.C.
Ulus Devleti).

17 Gözler, Kemal: Anayasa Hukukunun Genel Esaslarına Giriş, Ekin Basın Yayın Dağıtım,  Bursa, Temmuz
2013, ss.80-83.
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Devletin var olması için ülke, ulus (millet) ve egemenlik olmak üzere üç temel unsurun bulunması gerekir. Bu unsurlar göz önünde bulundurulduğunda devlet; belli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ve ortak
geçmişe ve belli bir kültür birikimine sahip, millet adı verilen nitelikli
insan topluluğunun oluşturduğu hukuki ve siyasi bir örgütlenmedir. Nitekim tersten bakarsak, yeryüzünde belirli bir alanı kaplamayan, içinde
belli bir amaçla bir araya gelen insan topluluğunun yaşamadığı ve diğer
devletler tarafından hukuken tanınmayan bir devletin varlığından söz
etmek mümkün değildir. Fakat aynı zamanda devlet bu unsurların sentezi olmaktan öte, soyut nitelikte bir kavramdır ve insanların düşüncede
hükümdarlara, feodal beylere ya da fiziki herhangi bir otoriteye boyun
eğmek istemedikleri için ortaya çıkarılmıştır. Bu anlamda devlet siyaseten birleştirici ve bütünleştirici bir simge olarak da değerlendirilmiştir18.
Küreselleşme olgusu bakımından devleti oluşturan özellikle ulus ve
egemenlik unsurları günümüzde yoğun bir şekilde tartışılmakta ve bu
tartışmaların çoğunda küreselleşme dinamikleri karşısında ulus devletin
varlığının tehlikede olduğu, ulus devletin egemenlik unsurunun aşındığı, aşındırıldığı öne sürülmektedir. Bu açıdan eğer ki devletin varlığını
sürdürmesi isteniyorsa, ulus ve egemenlik unsurlarının tanımlanması ve
her türlü kara propagandaya karşı bu unsurlara sahip çıkılması büyük
önem taşımaktadır.
Ulus ya da millet kavramı, çeşitli objektif ve/veya sübjektif kriterler
dikkate alınarak tanımlanmaktadır19. Objektif millet anlayışı, milleti birbirine bağlayan unsurların elle tutulup gözle görülebilen ve genel olarak
dil, din ve ırk birliği olmak üzere üç temel bağdan hepsi ya da bunlardan herhangi birine dayanır. Bu üç temel bağın hepsi olmasına rağmen
Arapların bir millet olmayı kabullenmemesi, millet olmak için bu üç
temel unsurun var olmasının yeterli olmadığını göstermektedir. Yine
bu çerçevede farklı dilleri konuşmalarına rağmen Boşnak, Arnavut ve
Çerkezlerin kendilerini sübjektif olarak Türk kimliğine ait hissetmeleri,
dil birliği olmamasına rağmen milletin oluşabileceğini göstermektedir.
İşte bu nedenle milleti oluşturan unsurların tanımlanması oldukça güç
18 Kapani, Münci: Politika Bilimine Giriş, Bilgi Yayınevi, 10. Basım, Ankara, 1998, ss.33-36.
19 Sönmezoğlu, s.23.
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olmakla birlikte her bir milleti oluşturan sosyo-kültürel ve siyasi unsurların ayrıca ve dikkatlice irdelenmesi gerekir20.
Milleti oluşturan maddi unsurlara dayalı objektif millet anlayışı yanında bir de milleti birbirine bağlayan manevi unsurlar vardır ki buna
literatürde sübjektif millet anlayışı denilmektedir. Sübjektif millet anlayışı ilk kez, Ernest Renan tarafından 1882 yılında gerçekleştirilen bir
konferansta kullanılmıştır, Renan sözü edilen konferansta milleti; “insan ne ırkının ne dilinin, ne de dininin, ne de nehirlerin izlediği yolun, ne
de sıradağların yönünün esiridir. Temiz ruhlu ve sıcak kalpli insanların
bir araya gelmesi manevi bir şuur yaratır ki, buna ulus denir” cümlesiyle
tanımlamıştır. Renan’a göre: “Bu ahlaki bilinç bireyleri topluluk uğruna
feragat etmeye zorlayan fedakârlıklarla gücünü ortaya koyduğu sürece
meşrudur, var olmaya hakkı vardır. Ulus bir hissiyat, ruhani bir ilkedir.
Bu hissiyatı, bu ruhani ilkeyi aslında bir olan iki şey oluşturur. Biri geçmişte,
diğeri şimdidedir. Biri ortak zengin bir hatıralar mirasına sahip olmaktır;
diğeri şimdiki zamanda ortak karara varma, birlikte yaşama arzusu, bölünmemiş halde aldıkları mirası geliştirmeye devam etme iradesidir. Ulus,
birey gibi, uzun bir gayret, fedakârlık ve özveri geçmişinin sonucudur.” 21
Millet ile egemenlik ilişkisi, egemenliğin kaynağı konusunda önem taşımaktadır. Bu noktada egemenliği gökyüzünden yeryüzüne indiren laik,
beşeri, demokratik teorilerden halk egemenliği ve milli egemenlik teorileri farklı yaklaşımlar getirmektedir. Halk egemenliği teorisi, egemenliğin kaynağı olarak halkı; yani belli bir zamanda ve belli bir coğrafyada
yaşayan vatandaşları işaret etmekte ve buna göre her birey egemenliğin
bir parçasını oluşturmaktadır. Bireylerin iradelerinin toplamı genel iradedir, yanılmaz niteliktedir ve devredilemez. Milli egemenlik teorisine
göre egemenliğin kaynağı ise millettir; millet insanların toplamından
oluşan soyut bir varlık olup, geçmişte doğanları ve gelecekte doğacakları kapsayan üst bir kavramdır. Bu bağlamda temelini milli egemenlik
teorisinin oluşturduğu temsili demokrasilerde seçilen temsilciler sadece
20 Gözler, Kemal: Anayasa Hukukunun Genel Teorisi, Cilt 1, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa, 2011, ss.
406-411. (Gözler, Genel Teori)

21 Renan, Ernest: Quest-ce qu’une nation, Paris, 1882, s.29, (http://agora.qc.ca/reflext.nsf/Documents/
Nation--Quest-ce_quune_nation_par_Ernest_Renan) ‘dan aktaran: Gözler, Genel Teori, s.412; Renan, Ernest: Ulus Nedir ?, Çeviren: Gökçe Yavaş, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2016,ss.50-51-52.
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kendilerini seçen seçmenleri değil, üst bir kimliği yani milli irade sahibi
olan “milleti” temsil ederler22.
Ulusal (Milli) kimlik ise ulus devletin “kurucu kültürüdür”. Toplumsal ve tarihsel gelişim sürecinde, milli egemenlik teorisi bağlamında
milleti oluşturan tüm alt-kimlik ve kültürel kodların tümünün oluşturduğu maddi ve manevi değerler bütünü ulusal kimliğin zeminini oluşturmaktadır. O halde kurucu kültürün bütünleştirici ve birleştirici değerler toplamı olarak kültür, milleti oluşturan bütün unsurların ortak
mirası ve yol göstericisidir23.
Türk sosyoloji biliminde milli kültür kavramını açıklayan Ziya
Gökalp’tir. Gökalp’e göre ulusal kimlik, milli kültür bileşenlerinden
oluşur. Ona göre milli kültür, Türk milletinin hukuki, ahlaki, dini, akli,
estetik, lisani, iktisadi ve fenni hayatlarının uyumlu bir bütünüdür. Milli
kültür, halkın geleneklerinden, örflerinden, sözlü ve yazılı edebiyatlarından, dininden, ahlakından ve dilinden oluşur. Bu bağlamda ulusal kimliğin temelinde olan milli kültürün kaynağında, halk ve onun değerler
sistemi vardır. Dolayısıyla millete yabancı aydınların milli kimliği taşıdığı söylenemez. Halk ise değerlerine bağlı ve gerçek Türk kültürünü
yansıtan ulusal (milli) kimliğin sahibidir24.
III. KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ULUS DEVLETE YÖNELİK
FARKLI YAKLAŞIMLAR
Ulus devletin küreselleşme bağlamında değerlendirilmesi konusunda üç farklı bakış açısı bulunmaktadır. Buna göre radikaller25; küre22 Gözler, Genel Teori, ss.442-447.
23 Türkdoğan, Orhan: Türk Ulus-Devlet Kimliği, Çizgi Kitabevi, Konya, 2013, , ss.33-39.
24 Türkdoğan, s.59-63; Erdem, Galip: Türk Kimdir, Türklük Nedir, Derleyen: İbrahim Metin, Töre-Devlet
Yayınları, İstanbul 2008, s.96-97.

25 Appadurai, Buzan ve Segal, Drucker, Fukuyama, Guehenno, Hardt ve Negri Hobsbawn Ohmae, Ro-

bertson ve Wriston radikaller olarak bu grupta yer almaktadır. Appadurai, Arjun: Modernity at Large,
University of Minnesota Press, Minneapolis 1996 ve Buzan, Barry/Segal Gerald: Anticipating The Future: Twenty Millenia Of Human Progress, Simon-Schuster, London 1998’den ve Ohmae, Kenichi: The
End Of The Nation State, Harper Collins Publihers, London 1995’den aktaran Şahin, Kitap, ss.64-80.
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selleşmeyi desteklemekte, insanlık için olumlu olduğunu ileri sürmekte,
dünyanın tek bir medeniyete doğru ilerlediğini ve çoğu ulus devletin
gelecekte yaşama şansı olmayacağını varsaymaktadırlar.26
İkinci grupta yer alan şüpheciler27; küreselleşmenin dünyadaki büyük güçlerin hegemonyasının sürdürülebilmesi için ortaya atılan bir
ideoloji olduğunu belirtmekle birlikte, ulusal çıkar anlayışının hâlâ var
olduğunu, ulus devletlerin egemenliğinin sadece ekonomik açıdan aşındığını öngörmektedirler. Şüpheciler, merkez-çevre bağımlılığının giderek artacağını ve kutuplaşmanın derinleşeceğini varsaymaktadırlar28.
Son olarak dönüşümcüler29; küreselleşmeyi geri dönüşü olmayan
bir olgu olarak ele almakta ve ulus devletin bir dönüşüm geçirdiğini ileri
sürmektedirler. Buna göre ulus devlet, uluslararası sistemde baş aktör
olarak varlığını sürdürmeye devam edecek ancak küreselleşme süreci
ulus devleti dönüştürecektir30.

26 Şahin, Kitap, ss.64-80.
27 Amin, Chomsky, Fox, Falk, Gerbier, Huntington, Martin ve Schuman, Wallerstein ve Tabb şüpheciler

grubunda sayılmaktadır.  Amin, Samir: Delinking: Towards a Polycentric World, Zed, London 1985’ten
aktaran Şahin, Kitap, ss.64-80; Huntington, Samuel P. : Medeniyetler Çatışması ve dünya düzeninin yeniden kurulması, 9.Baskı, Çevirenler Mehmet Turhan, Y.Z. Cem Soydemir, Okuyan Us, İstanbul 2011,
s.109-142-225-305 vd.

28 Şahin, Kitap, ss.64-80.
29 Friedman, Giddens, Habermas, Hırst ve Thompson, Jessop, Kennedy, Pierson ve Smith de bu grupta
yer almaktadır. Friedman, Thomas: Lexus ve Zeytin Ağacı Küreselleşmenin Geleceği, Boyner Yayınları,
Çeviren Elif Özsaray, İstanbul 2002’den ve Habermas,Jurgen: Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti,
Bakış Yayınları, Çeviren Medeni Beyaztaş, İstanbul 2002’den aktaran Şahin, Kitap, ss.64-80.

30 Şahin, Kitap, ss.64-80; Lipson’a göre ise ulus devlet kriz yaşamaktadır ve dünya modası geçmiş ulus devletten yeni bir birime doğru geçiş noktasındadır. Lipson, Leslie: Siyasetin Temel Sorunları, Çeviren Fügen Yavuz, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2005, s.356-357.  Biz Lipson’un bu görüşüne ve
ulus devletin krizi anlayışına katılmadığımızı vurgulamak isteriz.

216 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �

Dr. Öğr. Ü. Serdar NARİN

KÜRESELLEŞME DİNAMİKLERİ KARŞISINDA ULUSAL KİMLİĞİN
KORUNMASI VE ATATÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ İLKESİ

www.izmirbarosu.org.tr

IV. TÜRKİYE’DE ULUS DEVLETİN İNŞASI VE ATATÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİNİN DOĞUŞU
A. Ulus Devlet Fikriyatının Millet Bilincine İlişkin Olarak
Osmanlı İmparatorluğu’nun Çöküş Döneminde Yaşanan Gelişmeler
Feodal toplumun nihayete erdiği, merkeziyetçi krallıkların parladığı, aydınlanma felsefesinin siyasal alanda yönlendirici etkisinin belirdiği bir dönemde ulus devletin ortaya çıktığı görülmektedir.31Bir siyasi
örgütlenme modeli olarak ulus devlet sistemi; milli egemenlik ve milli
kimlik temel unsurları ile ülkesel bütünlük, siyasi bütünlük ve idari bütünlük yapısal özelliklerinden oluşan bir devlet modelidir. Ulus devletin toplumsal ve siyasi meşruiyetinin zemini ulustur ya da millettir. Bu
bağlamda, ulus devlette ulus (millet) olma bilincinin gereği olarak ortak
tarih, kimlik, özümsenen ve paylaşılan değerler ve herkesi kapsayıcı bir
üst milli kimlik esas olup; neticeten merkezi bir siyasi çatı altında, üniter,
entegre, homojen ve milli egemenlik esaslarına bağlı hukuksal bir temel
düzen ve siyasi oluşum işlemektedir.32 Ulus devletlerden oluşan bugünkü dünya devletler sistemi ya da yeni, merkezi, milli egemenlik temelli
dünya düzeni, 30 yıl savaşlarını sonlandıran 1648 Vestfalya Antlaşması
ile doğmuştur.33
Türkiye Cumhuriyeti’nin ulus devletini inşa sürecinin başlangıcı
özellikle Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun
çöküş dönemine denk gelir. Dünyanın merkezini Atlas Okyanusu olarak kabul eden Batıya göre, Osmanlı coğrafyası doğu olarak görülmüş ve
Osmanlı İmparatorluğu gerilemeye başladığında bu coğrafyada ortaya
çıkan otorite boşluğu, “Doğu Sorunu” olarak ifade edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun gücünü kaybetmesi ile Rusya’nın34bu bölgeden
31 Ersal, Aytekin: Türkiye’de Ulus Devlet Ve Ziya Gökalp Mümtaz Turhan Erol Güngör, Ötüken Neşriyat
A.Ş, İstanbul-Mart 2012, s.19.

32 Şahin, Kitap, s.135-136.
33 Öymen, Onur: Ulusal Çıkarlar Küreselleşme Çağında Ulus Devleti Korumak, Remzi Kitabevi, 4.Basım
İstanbul- Mart 2011, s.23.

34 Rusya Çarlığı da Osmanlı İmparatorluğu ile aynı dönemde parçalanmış ancak; Rusya halkçılık hareketini
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boğazları ele geçirerek Akdeniz’e açılması sonucu yeni bir hegemonya
olabilme ihtimali, Batılı devletlerce tehlike olarak algılanmıştır. Osmanlı
İmparatorluğu’nun boşalttığı otoriteyi her ülke kendi çıkarlarına göre
doldurmak istemiştir35. Nitekim I. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı
İmparatorluğu’na dayatılan ve Anadolu topraklarının paylaşımını öngören Sevr Antlaşması da bunun en büyük göstergesi olmuştur.
Osmanlı döneminde millet bilinci henüz yerleşmemişti. O dönemin şartlarına da uygun bir şekilde İslam politikası güdülmekteydi ve bu
politikaya göre, Dünya Darü’l İslam ve Darü’l Harb olmak üzere ikiye
bölünmüştü. Yani İslam toprağı ve savaş bölgesi şeklinde iki farklı dünya
vardı; İslam dinine dayanan politikanın amacı ise savaş bölgesi olan yerleri İslam toprağına katmak veya gayrimüslim olan azınlıkları himayesi,
egemenliği altına almaktı. Bu çerçevede Osmanlı döneminde “kişinin
kardeş ya da yabancı olarak tasnif edilmesini sağlayan tek ölçü ve nihai
bağ, dindi.” Bir kişi eğer Müslüman ise nerede yaşıyorsa olsun, hangi
soydan gelirse gelsin diğer Müslümanın dostu olup, diğer din mensupları ve inanmayanlar ise yabancı (öteki) olarak ifade ediliyordu36.
Bununla birlikte hem İslamiyetten önce hem de Osmanlı İmparatorluğu döneminde hakim olan grup “Türk”tür. Konuşulan dil ilk zamanlarda Arap ve İran etkisi ile Farsça’dan etkilenmiş olsa bile, İmparatorluğun kozmopolit yapıdaki elit sınıfı, saray, ordu ve bürokrasinin
Türkçe konuştuğu belirtilmektedir. Fakat Osmanlı imparatorluğu döneminde, Oğuz Destanı’na dayanan Türk kimliği çok kısa bir süre içinde sona ermiş, eski Türk kimliğinden uzaklaşılarak dini inanca dayanan
İslami kimliğe bürünülmüştür. Lewis bu uzaklaşmayı tarihsel olarak üç
olaya bağlamaktadır. Buna göre İstanbul’un fethi sonucu kavimler haörgütleyerek Bolşevik devrimini gerçekleştirmiş, Sovyet sistemin kurmuş, bu hareketi terörize ederek ve
böylece Fransız İhtilali’nden kaynaklanan milliyetçilik akımlarını önleyerek toprak bütünlüğünü koruyabilmiştir. Rusya’da halkçı görünümlü devlet terörizmi halkı korkutup caydırınca milliyetçilik hareketleri
sonuçsuz kalmıştır. Bkz.Çeçen, T.C. Ulus Devleti, s.120.
35 Çeçen, T.C. Ulus Devleti, ss.108-118.
36 Lewis, Bernard: Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. Boğaç Babür Turna), III. Edisyon, 2. Baskı, Arkadaş
Yayınları, Ankara, 2009, ss.444-445.
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linde yaşayan Türklerin imparatorluk bilincine ulaşması, Türk kimliğinden kopuşun birinci tarihsel sürecini başlamıştır. İkinci olarak Safevi
İran’da Şii Türklerin güçlenmesi, doğudaki Türk dünyası ile bağların
kopmasına yol açmış ve son olarak Osmanlıların yakın komşuları ile
şiddetli bir dinsel çatışmaya girmesi de İslamiyet açısından önemli merkezlerin Osmanlı topraklarına katılmasına neden olmuş; bu da Osmanlı
yönetimine İslamiyeti sürdürme mirasını yüklemiştir. Böylece Osmanlı
döneminde eski Türk kimliğinden uzaklaşılarak imparatorluğa bağlılık
dini temellere oturtulmuştur37.
Metin Heper’e göre ise Osmanlı toplumunun eski Türk kimliğinden sapmasının nedeni, merkez-çevre ilişkilerindeki farklılıktır. Bu görüşe göre, Batı toplumlarında mutlak monarşilerde memurlar küçük kırsal soylulardan seçilirken, Osmanlı İmparatorluğu’nda kulluk sistemi ile
merkez ve çevredeki makamlara sadık kullar yetiştirildiği için eski Türk
aristokrasisi yönetici konumundan zamanla uzaklaştırılmıştır. Padişahlık kurumu ile Türk aristokrasisi, merkeze bağımlı ve denetim altında
tutulmuştur38. Nitekim Şerif Mardin’e göre de merkezin özellikle kültürel anlamda çevreden uzaklaşması Türk modernleşmesi sırasında birçok
ayaklanma ve krizlerin yaşanmasına temel olmuştur39.
Tarık Zafer Tunaya’ya göre ise; yükselme döneminde Osmanlı
İmparatorluğu egemenliğin kaynağı bakımından Batı’daki benzerlerine
göre daha demokratik ve üstün özelliklere sahipken, duraklama ve gerileme döneminde despotik bir mutlakiyet biçimine dönüşmüştür. Ona
göre, Osmanlı İmparatorluğu’nun temel ayırt edici özelliği teokratik olmasıdır ve Batıdaki benzerlerinden farklı olarak Osmanlı’da egemenliğin kaynağı millet değil Tanrıdır. Osmanlı toplumunda reaya çalışır, orduya katılır ancak yönetime katılmaz, dolayısıyla devlet kurumu milletin
37 Lewis, ss.447-449.
38 Heper, Metin: Türkiye’nin Siyasal Hayatı Tarihsel, Kurumsal ve Karşılaştırmalı Açıdan,  Doğan Kitap,
İstanbul, 2011, s.17.

39 Mardin, Şeref: “Türk Siyasasını Açıklayabilmek için Bir Anahtar: Merkez- Çevre İlişkileri”, Türkiye’de

Politik Değişim ve Modernleşme, (Ed. Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay), Alfa Yayınları, İstanbul,
2010, s.85.
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egemenliğini temsil etmez. Bununla birlikte Osmanlı topraklarında bir
değil birden fazla millet ve çeşitli etnik, dini topluluklar olduğu için İslami topluluk genellikle “ümmet” olarak ifade edilmiştir40.
Kısaca ifade etmek gerekirse, kapsayıcı imparatorluk anlayışından
kaynaklanan yükümlülüklerden ötürü, farklı dinlerle, mezheplerle, milletlerle ve kültürlerle kurulan ilişkiler toplamı ve de imparatorluk ahalisi olma düşüncesinden kaynaklanan tutumlar, aidiyetler nedeniyle,
temel Türk kurucu kimliği ve onunla mündemiç kavramların siyasal ve
hukuksal zeminde inşası gecikmiştir. Esasen Türk kimliğinin yüzyıllar
öncesinden hatta tarihin başlangıcından itibaren var olduğu ve Orhun
Yazıtları ile Göktürk devleti kurumsallaşmasının da bunun dayanakları
olduğu pek çok kaynakta incelenmiş ve ortaya konulmuştur. 41
Ne var ki, 19. Yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı yazılı eserlerinde ve
sonrakilerin çoğunda, Türkiye kelimesi kullanılmamış, bu kelime daha
çok batılıların Türklerin ülkesini ifade etmek için kullanılan Batılı bir
kavram olarak kabul olunmuştur. Öte yandan 19. Yüzyılın ortalarında
Avrupa’ya giderek eğitim alan Genç Osmanlılar, ülkelerini Türkiye olarak adlandırmak istemişlerdir. Ancak öncelikle Farsça Türk ülkesi anlamında Türkistan’ı kullanmışlar, daha sonra bu tanım Orta Asya’ya ait olduğu için, batılılaşma düşüncesinin de etkisiyle Avrupa menşeili bir isim
olan Türkiye ismini kullanmaya başlamışlardır. Yeni Türk devleti 23
Nisan 1920’de TBMM’nin açılması ile kurulmuştur; 29 Ekim 1923’de
Cumhuriyet ilan edilmiştir. Türkiye ismi, 1923’ten itibaren ülkenin resmi tanımı olmuştur.42
Bülent Tanör’e göre: “ Osmanlı İmparatorluğu’nun var olduğu tarihte onun toprakları üzerinde çıkarılan 1921 Anayasası, “ Türkiye Dev40 Tunaya, Tarık Zafer: Türkiye’nin Siyasal Hayatında Batılılaşma Hareketleri, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları,  2. Baskı, İstanbul, 2010, ss.7-8.

41 Bkz:  Tekin, Talat: Orhon Yazıtları, Ankara,1988;Gömeç, Saadettin: Kök Türk Tarihi, Türksoy Yayın-

ları, Ankara, 1997; Taneri, Aydın Türk Devlet Geleneği, Töre-Devlet Yayınları, Ankara, 1981; Niyazi,
Mehmed: Türk Devlet Felsefesi, Ötüken Yayınları, İstanbul 2013, ss.20-21-22-23-24.

42 Lewis, s.450.
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leti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur” (md.3) derken yeni bir
devletten, “Türkiye Devleti”nden söz etmektedir. 1-2 Kasım tarihli ve 308
No’lu Türkiye Büyük Millet Meclisinin Hukuku Hakimiyet ve Hükümraninin Mümessili Hakikisi Olduğuna Dair Heyeti Umumiye Kararı…1921
den beri eski Osmanlı İmparatorluğu tarihe intikal edip yerine yeni ve Milli
bir Türkiye Devleti(…)kaim olmuştur demektedir. Devletin adının “Türk
Devleti” değil de, “Türkiye Devleti” olması anlamlıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı esas olarak Türk Milliyetçilerinin damgasını taşımakla birlikte, Türk
olan ve olmayan unsurların antiemperyalist birliğini temsil ediyordu. Erzurum ve Sivas kongreleri belgeleri başta olmak üzere pek çok tarihsel kaynakta bu birlik, zaman zaman “İslam ekseriyeti”, “bilcümle anasırı (unsurlar)
İslamiye” gibi terimlerle de ifade olunmuş, bunların “öz kardeş”liği vurgulanmıştı. Bu bakımdan “Türkiye Devleti” ibaresi, etnik kökeni, dili ve kültürü ne olursa olsun, belli bir siyasal coğrafya (Misak-ı Milli sınırları) içinde yaşayan insanların siyasal birleşmesinin en üst noktası olan yeni devleti
bütün kucaklayıcılığıyla ifade ediyordu. “Türkiye Devleti” deyiminin kökeni
üzerinde de durmak gerekir. 1918 Kasım ayı başında Kars İslam Şurası
ile Elviye-i Selase’de başlayan iktidarlaşma olayı devletleşmeye dönüşerek,
ilkin Cenub-i Garbi Kafkas Hükümet-i Muvakkate-i Milliyesi’ne, sonra
da “Hükümet-i Cumhurriyesi”ne hayat vermişti. Bu devletçiğin anayasası
durumundaki “Teşkilat-ı Esasiye Kanunu” 8. ve 9.maddelerinde “ Türkiye
(Türkiya) Devleti”nden söz ediyor ve mini devletin kaderini onunkiyle birleştiriyordu. Oysa o tarihte bu adı taşıyan bir devlet yoktu; Mustafa Kemal
Paşa daha Anadolu’ya bile geçmiş değildi. Varolan “Devlet-i Osmaniye”
idi ki, kastedilen de bu değildi. “Türkiye Devleti” deyimi burada bilgece bir
önsezi ve öngörüyle kullanılmıştı ve Anadolu topraklarında kurulması arzulanan devleti kastetmekteydi. İşte şimdi, iki yıl sonra gerçekleşen de buydu……….Kars’taki devletçiğin cumhuriyet ilanındaki kıdeminin ötesinde,
Ankara’da kurulan rejime hem Anayasasının (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu)
hem de devletinin adı ( Türkiye Devleti) bakımından isim babalığı yaptığı
söylenebilir.”43

43 Tanör, Bülent: Osmanlı Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY 10. Baskı,2004 İstanbul, s.253-254.
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18. Yüzyıl boyunca gerileyen Osmanlı İmparatorluğu Batı karşısında üstünlüğünü kaybedince önce askeri alanda yenilikler yapmış ve bu
yeniliklerin yeterli olmaması sonucunda daha geniş çapta siyasal-sosyal
reformların yapılması gereği ortaya çıkmıştır. Esasen Tanzimat ile başlayan Osmanlı modernleşmesi, batıcı olmakla birlikte; Batıda olduğu gibi
sanayi devrimi ile birlikte ve halktan gelen dönüşümle gerçekleşmemiş,
daha çok askeri yenilgiler, toprak kayıpları ve ekonomik sıkıntıların baş
göstermesi sonucu özellikle Babıali’den gelen talep doğrultusunda başlamıştır44. Osmanlı İmparatorluğu içinde bulunduğu çöküş ortamında
Batının üstünlüğünü kabul etmiş, zamanın en büyük sömürgecisi de
olan Batı ise kendisini medeniyetin kurucusu ilan ederken, Osmanlıları ve özellikle Türkleri, “medeniyetin gerileticisi” olarak ifade ederek
Avrupa’dan atmak istemiştir45.   Osmanlı “üstün ve modern” Batı karşısında ya batılılaşacak, modernleşecek ya da yok olacaktı. Dolayısıyla
Osmanlı İmparatorluğu modernleşme çalışmalarını “kendine özgü bir
tarihsel süreç içerisinde” başlatmış ve geliştirmiştir46.
Türk milliyetçiliğini savunan Ziya Gökalp gibi düşünürler ise Osmanlı İmparatorluğu’ndaki milli kimlik ile ümmetçiliğin birbirine karşıt kavramlar olarak düşünülmemesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Bu
görüşe göre, ümmetçilik yapısı içerisinde yer alan milliyetçilik unsuru,
kendi egemen grubuna yönelme bilinci şeklinde ifade edilmiştir. Bu da
Fransız İhtilali sonucu Balkanlara kadar etkisini gösteren milliyetçilik
akımlarının bir sonucu ve gereği olarak görülmüştür. Ne var ki, böyle
bir ortamda Osmanlı toplumunu bir arada tutan bağlar çözülmeye başlamış, Ortadoğu’da Mısır’da, Arabistan’da kısacası tüm Müslüman coğrafyada bağımsızlık hareketleri ortaya çıkmış, Osmanlı kimliği ise tarih44 Kalaycıoğlu, Ersin/Sarıbay, Ali Yaşar: “Tanzimat, Modernleşme Arayışı ve Politik Değişim”, Türkiye’de
Politik Değişim ve Modernleşme, (Ed. Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay), Alfa Yayınları, İstanbul,
2010, s.6.
45 I. Dünya Savaşı’nın galip Batı devletleri, Türkler adına çeşitli propagandalar yaparak Türkleri Avrupa’dan
atmak ve Orta Asya’ya göndermek istemişlerdir. Örneğin Lloyd George Türkleri Kızılderililere benzeterek, vatanlarının işgal edilmesini haklı buluyor; Georges Clemenceau ise Türklerin bir devlet kuracak
yetenekleri olmadığını belirterek hakaret etme seviyesine kadar geliyordu. Bkz: Tunaya, ss.90-92.

46 Tunaya, s.18.
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sel olarak milliyetçi ideolojilere yönelerek ümmet ideolojisini bırakmak
zorunda kalmıştır47.
Nitekim İttihat ve Terakki Cemiyeti,   1911 kongresinden sonra,
programında Osmanlıcılık prensibini geri plana iterek önceleri milliyetçi ve İslamcı bir doktrin izlemeye başlamış, ancak daha sonra, İmparatorluğun son yıllarında, Batılılaşma en önemli politika haline gelmiş,
milliyetçilik adeta laiklikle aynı anlamda değerlendirilmiştir. Özellikle
Türk unsurunun milli birlik ve beraberlik bilincine ulaştırılması için yoğun çaba gösterilmiş ve bu amaçla kültürel alanda eğitimin laik olması,
kadınların üniversite eğitimine dahil edilmesi gibi çalışmalar İttihat ve
Terakki Cemiyeti ve Türk Ocakları48 tarafından yapılmıştır. Yine kültürel anlamda sanatın çeşitli dallarında ve dilde Türkçecilik gibi çeşitli
çalışmalar yapılarak eski Osmanlı gelenekçiliğine karşı mücadele edilmiştir49.
Türk Ocakları ilk kez Türk Yurdu dergisi ile ilişkili ve Türkçülük
akımının savunucusu olarak 1912’de kurulmuştur. Amacı, “İslam topluluklarının en önemlisi olan Türklerin milli terbiye ve ilmi, içtimai, iktisadi seviyesini yükseltmek ve Türk ırkının ve dilinin gelişmesi için çalışmak50” olarak belirtilmiştir. Amaçları ve faaliyetleri bakımından Türk
kültürünün gelişmesinde önemli rol oynayan Türk Ocaklarında kadınlar ve erkekler ilk kez dinleyici olarak bir araya gelmiş, kadınlar kamusal
bir alanda ilk kez hem konuşmacı olmuşlar ayrıca amatör de olsa tiyatro
gösterilerinde oyuncu olarak yer almışlardır.51
47 Türkdoğan, s.11.
48 Özellikle II. Meşrutiyet döneminde imparatorluktan milli devlete geçişte Türk Ocakları, önemli ve öncü
bir rol oynamıştır. Bkz: Çeçen, T.C. Ulus Devleti, s.535.

49 Tunaya, ss.42-43. Bu anlamda modernleşmenin neredeyse laiklikle eş anlamlı olarak algılanması, özel-

likle siyasal İslamcılar tarafından oldukça fazla eleştirilmiştir. Bu yöndeki farklı görüş için bkz:  Kanar,  
Yüksel: “ Akif’in Medeniyet ve Çağdaşlık Algısı”, http://www.ulukanal.com/yuksel-kanar-akif-inmedeniyet-ve-cagdaslik-algisi/100/, 16.10.2015, Erişim Tarihi:23.12.2015.

50 Akçura Yusuf, Üç Tarz-ı Siyaset, Hicri 1327, s.439 v.d’dan aktaran Lewis s.474; Rossi, “La Questione

dell’alfabeto per le lingue turche”, OM,vii(X927) s.377 v.d.’dan aktaran Lewis, s.474; Gasanova, Esmeralda Yu: “Ideologiya burzuaznogo natsionalizma v Turtsii v period Mladoturok (1908-1914 gg.)”Baku
1966’dan aktaran Lewis, s.474.

51 Adıvar, Halide Edip: Turkey Faces West, New Haven, 1930, ss.116-117’den aktaran Lewis, s.475.
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İttihat ve Terakki hareketi programlarında resmi olarak Osmanlıcılık ideolojisini benimsemiş olsa da, Türk Ocakları, yürüttüğü faaliyetlerle yeni bir ideolojinin temellerini oluşturmaya başlamış ve bu ideoloji de
yeni kurulacak Türk ulus devletinin kimliğini inşa etmiştir. Bu çerçevede gelişen milliyetçilik ideolojisi, siyasal açıdan antiemperyalist, ekonomik açıdan devletçi bir anlayışın benimsenip, bunlara bir de Türkçülük
felsefesinin eklenmesi şeklinde gelişmiştir52. Gerçekten de 19. yüzyıldan
itibaren ümmet anlayışından millet anlayışına geçilmesinin fikri çalışmaları başlamıştı. Osmanlı’nın son dönemlerinde İttihat ve Terakki’nin
faaliyetlerinin fikir babası olan Ziya Gökalp, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ideolojisini de etkilemişti53. Bu
çerçevede denebilir ki, yeni Türk devletinin kurucu felsefesi, Türkçülük
esaslarını da içinde barındıran tam bağımsız bir ulus devletin yaratılmasında, tarihi birikimler, köklü Türk kültürü, töresi ve devlet anlayışıdır.54
Bizim bazı görüşlerine katılmadığımız tarihçi Prof Dr.Kemal H.Karpat’a
göre ise: “ Cumhuriyet’in kurulması eski çok milletli Osmanlı Devleti’nin
bir ulus devlet olan Türkiye’ye dönüşmesi sürecine denk düşer. Yeni devletin
ardında yatan fikri en iyi ifade eden kişi, 1923 yılında cumhuriyetin kurulması tartışmaları sırasında, Türk milletinin tarihinde ilk kez kendi ismini
taşıyan bir devlet kurmaya karar vermiş olduğunu ilan eden Mustafa Kemal
oldu. Ne var ki, gerçek bir hayli farklıydı. Devlet aslında yüksek düzeyde bir
süreklilik göstermişti. Buna karşılık, millet ise Osmanlı’nın dini cemaatini
Lozan Anlaşması’yla sınırları çizilen bir ülkesel devlet içinde yaşayan Türk
milletine dönüştürmek için laikliği kullanan cumhuriyet eliti tarafından yeniden tarif edilmekteydi. Gerçekten de Osmanlı devlet kurumları, yönetim
anlayışı ve siyasal kültürü, adamakıllı değiştirilmiş olsa da Cumhuriyet döneminde kalıcı bir süreklilik gösterdi. Eskinin hanedana bağlı Osmanlıları on dokuzuncu yüzyılda devlete bağlı Osmanlılara, yirminci yüzyılda ise
devlete bağlı Türklere dönüştü. Vatan toprakları üzerinde yaşayanlar, yani
52 Karpat,  Kemal: Türk Siyasi Tarihi Siyasal Sistemin Evrimi, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012, s.13-14.
53 Çeçen, Anıl: Kemalizm, Ulusal Türkiye Dizisi:1, Fark Yayınları, 6. Baskı, Ankara, 2006, s.24.
54 Türklerin devlet anlayışının temelinde tüm dünya çapında adalete dayalı cihan hâkimiyetini kurmak ve

bu düzeni ebed müddet devam ettirmek vardır. Turan, Osman: Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi
Türk Dünya Nizamının Milli, İslami Ve İnsani Esasları, Ötüken Yayınları, İstanbul 2013, s.93.vd.  Niyazi,  
Mehmed, Türk Devlet Felsefesi, s.20-21-22.
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Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkleri oluşturuyordu. Halbuki gerçekte Türk terimi esasen vatandaşların etnik ve dilsel özelliğini yansıtmaktaydı.
Açık olan bir şey varsa o da şudur ki milletin tanımı ne Osmanlı’nın son döneminde ortaya çıkmış olan vatandaşlık anlayışına ne de ülkenin etnik bileşimine uymaktaydı ve Cumhuriyetin çözülmemiş sorunlarından biri olarak
kalmaya devam etti.”55  Türk kavramı bir medeniyet kimliğinin adıdır.56
Türk milletine mensubiyet şuurunu hisseden herkesi etnik kökeni ne
olursa olsun kapsayan ve kültür milliyetçiliğini esas alan üst milli kimliğin adıdır. Karpat’ın, kavramın etnik bir kavram olduğu görüşüne bu gerekçelerden hareketle katılmadığımızı bir kez daha ifade etmek isteriz.
B. Kurtuluş Savaşı Sonrasında Ulus Devletin Kurucu Değerleri
I. Dünya Savaşı’nda beş cephede birden savaşan ve Almanya’nın yenik duruma düşmesiyle Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamak zorunda kalan Osmanlı İmparatorluğu’nda son Osmanlı Meclisi, Misak-ı
Milli’yi onaylayarak ilk ulusal tepkisini ortaya koymuştur. Milletin temsilcilerinden oluşan Meclis tarafından kabul edildiği için Misak-ı Milli
kararları Türkiye Cumhuriyeti ulus-devletinin inşasında atılan ilk adım
olarak da değerlendirilmektedir. Misak-ı Milli ile Türk tarihinde ilk kez
“millet” kavramı temel alınmış ve bağımsızlık savaşının da ulusal bir çerçevede yapılacağı ortaya konmuştur. Amasya Genelgesi ile şekillenen;
milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır şeklindeki irade,   Misak-ı Milli kararları ile de desteklenerek, Müslüman ve
Türk halkın çoğunlukta olduğu bölgelerde ülkenin bölünemez parçaları
belirlenmiş, böylece yeni kurulacak olan devletin sınırları ulus temelli
olarak çizilmiştir. İşte tüm bu gelişmeler, bağımsızlık savaşı sonunda kurulacak olan devletin ulus-devlet olacağını açıkça ortaya koymaktadır57.
Milli mücadelenin başlaması ve 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması ile Türkiye Cumhuriyeti’nin inşa süreci başlamıştır. Bazı
55 Karpat, Kemal H.: Osmanlıdan Günümüze Kimlik Ve İdeoloji, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009, s.32-33.
56 Macit, Nadim: Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl İçtihat ve Siyaset, Berikan Yayınevi, Ankara 2011, ss.61250 vd-324-325-326-327; Güngör, Erol: Türk Kültürü ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul 2007,
ss.68-78; 87 vd.

57 Çeçen, T.C. Ulus Devleti, ss.121-126.
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görüşlere göre Atatürk’ün modernleşme ile ilgili fikirlerini Machiavelli
ve Rousseau gibi düşünürler etkilemiştir. Bu görüşlere göre Atatürk’ün
Türkiye ulus devletini kurarken genel irade ve egemenlik gibi unsurlara
dayanması, Rousseau’nun görüşlerinden ve Fransız İhtilalinden izler taşımaktadır. Bu çerçevede Atatürk’ün ulus devleti inşa ederken akıl ve aydınlanmaya, ulusçuluğa ve halk egemenliğine dayanarak din unsurunu
siyasetten ayırması, Rousseau’nun görüşleri ve Fransız İhtilali ile bağdaştırılmaktadır. Ayrıca Alman hocalardan ders alması nedeniyle askeri
güce, ulusçuluğa ve sosyal Darwinizme dayandığı da bu iddiaların temelini oluşturmuştur58. Bu görüşü savunanlara göre Kemalizmin yoğun
bağımsızlık ve egemenlik vurgusu “saltanat karşıtı bir içerik taşımasına
rağmen kuvvetler birliği halkın ve bireyin özgürlüğünü dışlayan bir yaklaşımla modernleştirici devlet, modernleştirici tek parti ve modernleştirici tek lider anlayışı ile sonuçlanmıştır”59.
Bir diğer görüşe göre ise Atatürk yeni Türk devletini kurarken60 ve
ulus devletini inşa ederken, Türk Ocağı ve Türk Yurdu dergisinde faaliyetlerde bulunan Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Fuat Köprülü ve Ahmet
Ağaoğlu gibi Türkçülük akımını savunan aydınlardan, Bilge Kağan’dan
ve kadim Türk töresinden etkilenmiştir. Bu bağlamda Kemalizm sadece mutlak monarşiden halk egemenliğine geçiş değil, bir toplumun ulus
bilincini kazanması veya toplumsal bir “restorasyon süreci” olarak ifade
edilmiştir. Söz konusu inşa sürecinde ulus-devletin kurulması ve teokratik temelli düşüncenin sonlandırılarak laik bir siyasal sisteme geçilmesi
amaçlanmıştır. Bu çerçevede ulus devletin inşası Osmanlı mozaiği veya
çokkültürlülük üzerine gerçekleştirilmemiş, bir anlamda toplumun tarihsel olarak özüne döndüğü ileri sürülmüştür61. Nitekim Cumhuriyet
devrimini İlber Ortaylı, “devlet ortadan kalkmıyor, devlet bir devamlı58 Çetin, Halis: Modernleşme ve Türkiye’de Modernleştirme Krizleri, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003, ss.197-199.
59 Çetin, s.202.
60 Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Padişah Vahdettin’e çektiği bir telgrafta Türk halkının büyük bir bekleyiş ve

birlik içinde olduğunu söylerken ilk kez Türk kavramını kullandığı ve Osmanlı tarihi boyunca dışlanan ve
unutulan Türk’ün tarih sahnesinde bu dönemde yeniden kavram olarak yerini aldığı ileri sürülmektedir.
Bkz: Türkdoğan, s.48.

61 Türkdoğan, ss.47-53.
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lık içersinde ve sadece devletin rejimi değişiyor” şeklinde ifade etmiştir.
Ortaylı daha önceleri devletin adının kurucu hanedanlarla anıldığını;
Cumhuriyetten sonra ise hep başkaları tarafından söylenen Türklük tanımını Türklerin kendisinin kabul ettiğini, Türkiye adıyla Türk kimliğinin resmileştiğini ileri sürmüştür62.
Yukarıda sözü edilen iki farklı görüş günümüzde de halen tartışılmaktadır. Ulus devletin inşasını Türk milliyetçiliğinin özüne dönmesi
şeklinde açıklayan görüş ırkçı ya da faşist olduğu iddiası ile diğer görüş
ise elitist, Batı menşeli olduğu savı ile eleştirilmektedir. Konu ile ilgili
güncel tartışmaları Prof.Dr. Özcan Yeniçeri, Bağımlılık Paradigmaları
ve Türk Milliyetçiliği adlı kitabında geniş çaplı bir şekilde değerlendirmiştir. Buna göre günümüzde toplumsal, siyasal ve kültürel anlamda ortaya çıkan ikilikler nedeniyle bunalım yaşanmakta ve bu bunalım özellikle kadın ve gençlerde kendini göstermektedir. Bu bağlamda İttihat ve
Terakki döneminde yaşanan ümmet-millet çelişkisi bugün yeniden üretilmektedir. Buna göre “sistem, felsefesiz ve kuralsız olarak dini sistemi
dışlayan bir sekülerizme yönelmesi karşısında, cemaatleşme unsurları
da ümmet ideolojisine bağlanıyordu. Böylece yasal olmayan ortamda
ümmet, yasal ortamda ise ulus devlet veya Türk kimliğine dönme süreci
gündeme geliyordu”63. Kanımızca Türk töresine ve kadim Türk tarihine
dayanan köklü milli kültürümüz ve egemenlik anlayışımız çerçevesinde
kapsayıcı, Türk medeniyetine ait olma bilincini ve sübjektif birlikte yaşama arzusunu taşıyan herkesin etnik kökeni ve inancı ne olursa olsun,
bu asil milletin bir evladı olduğunu kabul eden modern, laik, demokratik, kapsayıcı kültür milliyetçiliğini esas  alan milli devlet anlayışımız
kabul edilmelidir.
29 Ekim 1923’de kurulan tam bağımsız Türk devletinin amacı Türk
milletini ve devletini çağdaş değerlerle donatmaktı. Mustafa Kemal Atatürk anti-emperyalistti fakat ona göre, emperyalizmin suçunu sadece
Batı medeniyetine yüklemek yetmezdi. Sömürü tehdidi altında olan
62 Ortaylı, İlber/Küçükkaya, İsmail: Cumhuriyet’in İlk Yüzyılı 1923-2023, Timaş Yayınları, İstanbul, 2012,
ss.105-106.

63 Yeniçeri, Özcan: Bağımlılık Paradigmaları ve Türk Milliyetçiliği, Kripto Yayınları, Ankara 2011,  ss.344-346.
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uluslar, bilhassa hâlâ Asya gelenekleri doğrultusunda yaşamakta direnen
halklar, ulusluklarını bilmedikçe, geriliklerine gömülü kaldıkça, siyasal
rejimleri ne olursa olsun üstün medeni ülkelerin sömürü ya da saldırı
hedefi olmaktan kaçınamazlar, buna mahkûmdurlar. Bu uluslar kendilerini uygar toplumların düzeyine getirecek devrimlere girişmedikçe
dünyada eşit hak ve güç sahibi olma iddiasında bulunamayacaklardır.
Modern demokratik ulus devlet olma Türkiye açısından anti-emperyalist bir mücadeledir.64
C. Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devletinin Ve Atatürk Milliyetçiliğinin Hukuki Dayanakları
Türkiye’de ulus devletin dayandığı temel unsurlar hukuken 1921,
1924, 1961 ve 1982 Cumhuriyet dönemi anayasalarımızda normatif
olarak düzenlenmiştir. 1921 Anayasası, milli egemenlik ilkesini kabul
ederek, millet eksenli ulus devlet fikrinin temellerini atmıştır. 1921 Anayasasında, 29 Ekim 1923 tarihinde yapılan 364 sayılı, “Teşkilat-ı Esasiye
Kanunun Bazı Mevaddının Tavzihan Tadiline Dair Kanun” başlıklı anayasa değişikliği ile ulusa(millete) dayalı bağımsız yeni Türk devletinin
siyasal rejimi Cumhuriyet olarak kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı
makamı yaratılmış ve parlamenter hükümet sistemine doğru bir gidişat
başlatılmıştır. Milli egemenlik anlayışı, 1924 Anayasası’nın modernleştirici yapısı içinde benimsenerek, milliyetçilik ilkesi, 1937 yılında
Anayasa’da yapılan değişiklikle Cumhuriyet’in nitelikleri arasına eklenmiştir. Türk ulusal kimliğinin oluşturulmasında 1924 Anayasası’nın
88.maddesindeki “Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın vatandaşlık itibariyle (Türk) ıtlâk olunur.” hükmü vurgulayıcı bir değer taşır. Zira bu hükme dayanarak ulus devletin vatandaşlık temelli, devlet
ile birey arasındaki hukuka dayalı yurttaşlık ilişkisi özgün bir sentezle
kurulmuştur.651982 Anayasası’nda da ulus devletin unsurlarına yer verilmiştir. Anayasanın 1. maddesinde Türkiye devletinin bir Cumhuri64 Berkes, Niyazi: Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY Yayınları, 10.Baskı, İstanbul, 2006, s.492-493.
65 Özbudun, Ergun: Türk Anayasa Hukuku,  Yetkin Yayınları, 6. Baskı, 2000, s.28, 30, 31, 33, 34, 74. 1924
Anayasası Madde 88- Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkese “Türk”
denir.
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yet olduğu belirtildikten sonra 2. maddesinde Cumhuriyetin nitelikleri
“Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk
Devletidir.”66şeklinde emredici ve 4.maddenin yollamasıyla da değiştirilemez olarak düzenlenmiştir. Anayasanın 3.maddesinde ise   üniter
devlet ilkesi, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü ilkesi, başkentin
Ankara oluşu, milli marşı ve bayrağın ay yıldızlı al bayrak olduğu emredici olarak düzenlenmiştir. Buna göre Türkiye devleti bir Cumhuriyettir derken cumhuriyet hem dar hem de geniş anlamda kullanılmaktadır.
Dar anlamda cumhuriyet, veraset usulünü reddeden bir yönetim biçimini ifade ederken, geniş anlamda cumhuriyet, egemenliğin kaynağının
padişah ya da Tanrı’dan alınıp ulusa dayandırılmasını yani demokrasiyi
ifade etmektedir. Bu çerçevede Anayasamız, milli egemenlik kuramına
dayanmakta olup demokratik bir yönetim biçimini öngörmektedir67.
Milli egemenlik kuramı ise milleti, kendisini oluşturan bireylerden ayrı
ve onların üzerinde olan manevi bir varlık olarak ele almaktadır. Milli egemenlik anlayışına göre, millet sadece bir toprak parçası üzerinde
belli bir zamanda yaşayan insanlar topluluğunu değil, geçmişi ve geleceği olan üst bir kimliği ifade etmektedir68. Bu da, ırk, renk, dil, din gibi
bağlılıkların üstünde manevi bir birlikteliği kapsayan sübjektif millet anlayışıdır69.
Mevcut 1982 Anayasamızda yer alan Atatürk milliyetçiliği70 de süb66 TBMM Web Sitesi, 1982 Anayasası, http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm, (02.01.2014), (1982 Anayasası).
67 Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, YKY Yayınları, İstanbul 2001, ss.68-73.

68 Gözler, Genel Esaslar, s.74.
69 Gözler, Genel Teori, ss.406-413.
70 Milliyetçilik ilkesi 1921 ve 1924 Anayasası’nın ilk halinde yer almıyordu.  Anayasa’da 1937  yılında yapı-

lan anayasa değişikliği ile, parti-devlet kaynaşması sürecinde, CHP’nin altı umdesinden biri olarak kabul
edilerek 1924 anayasasına girdi.1961 Anayasası’nda başlangıç kısmında Türk milliyetçiliği, 2. maddesinde ise “Milli Devlet” ibaresi olarak yer alırken; 1982  Anayasası’nda bu kavramlar Atatürk milliyetçiliği
ile yer değiştirmiş olup, esasen aynı anlamları ifade etmektedirler. Hususiyetle belirtmek isteriz ki, Atatürk milliyetçiliği ile ırkı, soyu, sopu değil; Türk kültürüne, medeniyetine mensubiyet şuurunu esas alan
Türk milliyetçiliği eş anlamlıdır. Bkz: Tanör / Yüzbaşıoğlu, s.76; Tunç, Hasan/Bilir, Faruk: “Cumhuriyet
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jektif milliyetçilik esasına dayanmaktadır ve Anayasamızda ulus devletin
millet unsurunun temelini oluşturan ilkelerden biridir. Nitekim Atatürk
milliyetçiliği, “akılcı, çağdaş, uygar ve ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, insancıl ve barışçı” nitelikleri içinde barındırmaktadır71.
Bu nitelikler de Anayasamızın başlangıç kısmında şu ifadelerle belirtilmektedir:
“Hiçbir faaliyetin Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti
ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin,
Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı….
Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç
ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve
millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu
FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu
yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere,
TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur.”72
Anayasamızın başlangıç kısmında yer alan bu ifadelerde kesinlikle
şoven ve ırkçı bir milliyetçilik anlayışı yoktur, Türk vatandaşlarının birliğine, beraberliğine, birbirlerinin hak ve özgürlüklerine saygı duymaya
sevgi, kardeşlik ve barış içinde yaşama esasına dayanan sübjektif milliyetçilik anlayışı vardır.
Dönemi Anayasalarımızda Milliyetçilik Anlayışı Ve Atatürk Milliyetçiliği”,Prof.Dr.İhsan Tarakçıoğlu’na
Armağan ,Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Haziran-Aralık 1998 Cilt:II, Sayı: 1-2, ss.205-211.
71 Çeçen, T.C. Ulus Devleti, s.497.
72 1982 Anayasası, Başlangıç Hükümleri 5. ve 7. paragraf.
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O halde ırkçı ve şovenist olmayan ve Türk milliyetçiliği düşüncesinin bir türevi olan, kültür milliyetçiğini kendine şiar edinen Atatürk
milliyetçiliği fikriyatı, Atatürk’ün görüşleri doğrultusunda şekillenecektir. Atatürk Türk milliyetçiliğinin temel esaslarının ve kaynağının Türk
kültürü, Türk tarihi ve Türk dili olduğu düşüncesindedir. Bu yüzden,
Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumunu kurmuştur. Ona göre millet, uzun bir tarihi mirasın ortaya çıkardığı birlik ve beraberlik duyguları
ile ortak yaşama arzusundan doğmuştur. Milliyetçilik ise bireyin kendisine ait olduğunu kabul ettiği milletinin gelişmesi, kuvvetlenmesi ve
menfaatlerinin korunması için çalışarak ideallere ve hedeflere ulaşmaktır. Atatürk’ün “Türk Övün, Çalış, Güven” içerikli veciz sözünü bu amaca yönelik olarak söylediği aşikârdır. O Türk milletine, Türk tarihini iyi
incelemesini, öğrenmesini, Türklerin beş bin yıllık tarih zaman diliminde kurdukları devletler ve medeniyetlerle öğünmelerini, çağdaş medeniyetlerin üstüne çıkmak için yorulmadan çalışmalarını ve bu hedeflere
ulaşmak için kendilerine güvenmelerini istemiştir.73
Atatürk’ün benimsediği, Türk milletine mensubiyet şuurunu içeren, kültür milliyetçiliği temelli, etnik ve ayrıştırıcı duyguları reddeden
milliyetçilik anlayışı, yukarıdaki satırlarda vurguladığımız gibi, akılcı,
çağdaş ve gerçekçidir. Anayasamızın 2.maddesinde ve başlangıç hükümlerinde Cumhuriyetin niteliği olarak hukuken norm olarak düzenlenmiş bu milliyetçilik anlayışı sayesinde anayasal hedef Türk milletinin
dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olmasıdır.74
Vicdan ve his olarak Türk olduğunu kabul eden; dini dili ve mezhebi ne  
olursa olsun varlığını ve kendini Türk hisseden, bu duyguları paylaşan
herkesi de Türk kabul eden; bir arada ve hür yaşama azim ve kararını
sürdüren her birey, etnik kökeni ve inancı ne olursa olsun,  kültür milliyetçiği bağlamında Türk’tür.75
73 Özer, Attila: Türk Anayasa Hukuku Türklerin Devlet Anlayışı ve Anayasal Yapılanma, Turhan Kitapevi
Yayınları, Ankara 2012, ss.118-119.

74 Özer, Attila: Türk Anayasa Hukuku Türklerin Devlet Anlayışı, s.118-119.
75 Tunç, Hasan/Bilir, Faruk, Milliyetçilik, ss.205-211.        
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Burada yeri gelmişken günümüzde de yoğun bir şekilde tartışılan
Türk vatandaşlığının anayasal anlamını da açıklamak istiyoruz. Anayasamızın 66. maddesine göre Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı
olan herkes Türk’tür. Vatandaşlık bağından kasıt da daha önce sözü
edilen manevi unsurlardır. Hukuken her devletin kendi vatandaşlığını
kazanma şartlarını belirleme hakkı vardır. Genel olarak doktrinde vatandaşlığın kan esasına veya toprak esasına göre belirlendiği bilinmektedir.
Kan esasına göre bir devletin vatandaşı olmak için o devletin vatandaşı
olan kişiden doğmuş olmak gerekirken toprak esasına göre bir devletin vatandaşı olabilmek için o devletin ülkesi üzerinde doğmuş olmak
aranmaktadır.76 Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletinde vatandaşlık kan
esasına göre belirlenmekte olup 1982 Anayasası’na göre Türk vatandaşı olabilmek için Türk anadan veya babadan doğmak gerekmektedir77.
Hukuken vatandaşlık statüsü devlete koruma görevini, vatandaş olan
kişiye ise devlete sadakat yükümlülüğünü verir. Örneğin devlete karşı
silah çeken yabancılar savaşta yakalandığında hukuken savaş esiri olurken, kendi devletine silah çeken kişiler terörist statüsüne tabi olurlar ve
vatana ihanet suçundan yargılanırlar78.
Anayasanın başlangıç metninde sözü edilen kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle bulaştırılamayacağı ilkesi göz
önünde bulundurulduğunda; Türk milletinin hukuki anlamda ümmetçi bir anlayışı temsil etmediği, dini inançların siyasete alet edilmesine
karşı çıkıldığı anlaşılmaktadır. Buna göre Türk milletini birleştirici olan
milliyetçilik anlayışı salt belli bir dine mensup olmaya tabi değildir79 ve
Türkiye Cumhuriyeti laik bir cumhuriyettir. Nitekim Lozan antlaşması
ile belirlenen gayrimüslim azınlıklar da Türk vatandaşları ile eşit haklara
sahiptir, dinlerinden dolayı ayrımcı bir muameleye tabi tutulmazlar80.
76 Gözler, Genel Teori, s.413.
77 1982 Anayasası, Siyasi Haklar ve Ödevler, Türk Vatandaşlığı, m.66.
78 Gözler, Genel Teori, s.414.
79 Tanör / Yüzbaşıoğlu, s. 78.
80 Lozan Antlaşması’nın Azınlıkların Korunması başlıklı üçüncü kesiminde özellikle 39. Madde, gayrimüslimlerin statüsünü laiklik ilkesi çerçevesinde değerlendirmektedir. Buna göre; Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları Müslümanlarla özdeş medeni ve siyasal haklardan yararlanacaklardır.
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Türkiye Cumhuriyeti ulus devleti üniter yapıda bir devlet şekline
sahiptir. Buna göre, Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir
bütündür ve resmi dili Türkçe’dir. Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olması, hem iç hem de dış egemenlik unsurlarını içinde barındırır. Üniter devlet ilkesi, Türk vatandaşları arasında herhangi
bir ırka, bölgeye ya da azınlığa dayanan her türlü ayrılıkçılığa karşı olmak anlamına gelmektedir. Buna göre hiçbir kimse veya grup, milleti
oluşturan manevi birlik ve beraberlik unsurlarından herhangi birini
ön plana çıkarak azınlık yaratamaz, milli bütünlüğü bozamaz. Atatürk
milliyetçiliğinin manevi değerleri, millet ile devletin birlikte var olması
için toparlayıcı bir bağ oluşturmaktadır81. İşte bu nedenle de Türkiye
Cumhuriyeti’nin ulus devletinin bölünmez bütünlüğünün korunması
için Atatürk milliyetçiliğinin barışçı, akılcı, ileriye dönük, insancıl ve birleştirici olan unsurlarının var olması gerekmektedir.
V.ULUS DEVLET OLARAK TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE
YÖNELİK KÜRESEL TEHDİTLER KARŞISINDA ATATÜRK
MİLLİYETÇİLİĞİ İLKESİNİN ÖNEMİ
A. Ulus Devleti Zorlayan Küresel Dinamikler
Günümüzde özellikle küreselleşme sürecinin oluşturduğu yeni
uluslararası sistemin dinamikleri ve paradigmaları çerçevesinde ulusdevletin varlığı ve geleceği oldukça sık tartışılmaktadır. Aşağıda bu sürecin getirdiği dinamiklerden ulus-devlet üzerinde etkili olan unsurlar
incelenmektedir.
Türkiye'nin tüm halkı, din ayırt edilmeksizin, yasa önünde eşit olacaktır. Din, inanç ya da mezhep farkı
hiçbir Türk Yurttaşının medeni ve siyasal haklardan yararlanmasına ve özellikle genel hizmetlere kabulüne, memurluğa ve yukarı derecelere ulaşmasına, ya da çeşitli meslekleri ve sanatları yapmasına bir engel
sayılmayacaktır. Herhangi bir gayrimüslim Türk yurttaşının gerek özel ya da ticaret ilişkilerinde, gerek
din, basın ya da her türlü yayın konusunda ve gerek toplantılarda herhangi bir dili serbestçe kullanmasına
karşı hiçbir sınır konulmayacaktır. Resmi dilin varlığı kuşkusuz olmakla birlikte, Türkçeden başka dil ile
konuşan bu gayrimüslim Türk yurttaşlarına yargıçlar önünde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için gerekli kolaylıklar gösterilecektir. Antlaşmanın tam metni için bkz: Başkent Üniversitesi Stratejik
Araştırmalar Merkezi, Belgeler, Lozan Antlaşması, http://sam.baskent.edu.tr/belgeler.php, Erişim Tarihi: 24.12.2015.
81 Çeçen, T.C. Ulus Devleti, ss.501-502.
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1. Karşılıklı Bağımlılık ve Milli Egemenliğin Aşınması
Küresel kurumların ortaya çıkması ve uluslararası hukukun kurumsallaşması sonucunda devletlerin egemen eşitliğine ve klasik milli
egemenlik temeline dayanan82 uluslararası sistemde ve ulus-devletlerin
dayandığı milli egemenlik unsurlarında bir takım değişiklikler/dönüşümler meydana gelmiştir.
Daha önce sözü edildiği gibi klasik milli egemenlik, egemenliğin
kaynağını millette dayandırır, millet de bu egemenliğini ulusal parlamentolar, hukuk kuralları, idari işlemler ve kamu politikaları aracılığı
ile kullanır. Ülke içinde uygulanan siyaset ve hukuk kuralları yine ülke
içindeki kamu otoriteleri tarafından denetlenir ve kontrol edilir. Yani
Devlet, egemenliğini asli olarak kullanır, başka bir otoriteden almaz,
kendisinden daha üstün bir otoriteye bağımlı değildir83.
Ancak günümüzde böyle bir egemenlik anlayışının sürdürülmesi
gittikçe zorlaşmaktadır84. Bunun en önemli nedeni son yıllarda hızla gelişen ulaşım ve haberleşme teknolojileridir. Teknolojik gelişmeler sonucunda bir devlet sahip olduğu basın-yayın ve internet siteleri sayesinde
ve medya aracılığı ile diğer devletlerin egemenlik alanlarına müdahale
edebilmekte, o devletin halklarına propaganda faaliyetleri ile nüfuz edebilmektedir. Andrew Scott tarafından “gayri resmi nüfuz etme” kavramıyla adlandırılan bu olgu ile gayri resmi ilişkilerin resmi ilişkilerin önüne geçtiği85 ve dolayısıyla klasik egemenlik anlayışında yer alan devletin
asli, yüce ve kayıtsız bir iktidar olma86 unsurunun aşındırıldığı dile getirilmektedir.
82 16. Yüzyılda Vestfalya Antlaşması ile ulus devletler, uluslararası sistemin egemen ve eşit bir parçası hali-

ne gelmişler, bu çerçevede uluslararası sitemde ulus devletlere hakim olan prensipler içişlere karışmama ve
dış otoriteyi dışarıda tutmak şeklinde açıklanmış ve bu görüşler, uluslararası politikada devletin temel aktör
olduğu varsayımına dayandırılmıştır. (Bkz:  Şahin, Kitap,ss.173-183; Sönmezoğlu, ss.30-34.)
83 Teziç, Erdoğan: Anayasa Hukuku, 13. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 2009, ss.125-126.
84 Kapani, ss.59-62.
85 Sönmezoğlu, ss.34-35.
86 Teziç, ss.125-126’da tanımlandığı şekilde ifade edilmiştir.
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Uluslararası hukukta meydana gelen gelişmelerin de ulus-devletlerin klasik egemenliğini zorladığı öne sürülmektedir. Buna göre, uluslararası ilişkilerin yoğunlaşması, uluslararası örgütlerin kurumsallaşarak aldıkları bazı kararların bağlayıcı hale gelmesi, özellikle ekonomik alanda
ulus-devletlerin egemenliğini zorlayıcı etmenler olarak kabul edilmektedir87. Özellikle Birleşmiş Milletler İnsan Hakları sistemi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmede yer alan hakların korunması
mekanizmasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin aldığı
kararların, ülkemizde dahi,88 iç hukukta bağlayıcı olup normları etkiler
duruma gelmiştir. Bu da uluslararası hukuktaki gelişmelerin özellikle insan hakları konusunda ulus-devletin egemenliğini aşındıran bir etmen
olduğunu göstermektedir.
Klasik anlamda devletlerin egemenliğini aşındıran bir diğer etmen
de savaş teknolojisinde ve özellikle nükleer silahlarda meydana gelen
gelişmelerdir. Bu alandaki gelişmeler, ülkelerin neredeyse tamamının
vurulabilir olmasına yol açmakta ve bu da devletin ülke toprakları üzerindeki egemenlik hakkını ve otonomisini sınırlandırmaktadır89.
Öte yandan 21. yüzyılda devletlerin klasik egemenlik anlayışını
zorlayan bir başka gelişme de “karşılıklı bağımlılık” olgusudur. Günümüzde devletler uluslararası sistemin yapısında meydana gelen değişikler sonucunda kendi ülke sınırları dışında faaliyet yapmaya ve diğer
ülkelerin kendi sınırları dahilinde faaliyet yapmalarına izin vermek durumundadırlar90. Böylelikle ulus-devletlerin kendi ekonomi politikalarını özgürce belirlemeleri giderek güçleşmiş, özellikle finansal piyasala87 Şahin, Kitap,ss.183-184.
88 1982 Anayasası’nın 90. maddesine göre: “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar

kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere
ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” Bu çerçevede uluslararası insan
hakları sözleşmesi ve sistemlerinin normları ve uluslararası insan hakları mahkemelerinin kararları, iç
hukukta alınan kararı bozmakta ve hatta ondan üstün hale gelmektedir. Bu da emredici norm karşısında  
devletin klasik egemenlik anlayışının etkilendiğini ve hatta aşındığını göstermektedir.

89 Sönmezoğlu, s.36.
90 Sönmezoğlu, s.36.
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rın bütünleşmesi sonucu IMF, DTÖ gibi uluslararası finans kuruluşları
ulusal egemenlik alanına kolayca müdahale edebilir duruma gelmiştir91.
Bu durum, ekonomik açıdan neoliberal politikaların zorunlu bir sonucu
olarak ifade edilmektedir92. Neoliberal yaklaşım, yönetişim gibi yeni olgular üreterek, kamusal alanı küçülten, çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinde daha özgür ve kamu otoritesinin baskısı olmadan hareket etmelerinin önünü açan uygulamalarla devletin faaliyetlerinde esas olan kamu
yararı ilkesinin de aşınmasına sebep olmuştur93.
2. Küresel Kitle Kültürünün Gelişmesi
Gün geçtikçe birçok alanda yaygınlaştırılan neoliberal politikalar,
etkin bir aktör olarak çok uluslu şirketleri ön plana çıkarmak suretiyle
ulus devletin sınırlarını aşındırmakta, kamu otoritesinin kamu yararına
kullanılan yönünü zayıflatmakta; bireysel özgürlükleri her şeyin üstünde tutarak ve kitle kültürü yaratma stratejileri ile bireyleri milli kimliğe
olan aidiyetlerinden koparmaktadır. Bu çerçevede neoliberal politikalar
toplumsal benliği, inancı ve yaşamı birey düzeyine indirgeyerek yeniden
inşa etmekte bunu da bireyi milli değerlerine olan bağlarından kopararak “kitlenin sıradan bir figürü” durumuna getirerek gerçekleştirmektedir. Kısacası bireyler milli ve toplumsal aidiyetlerinden koparılarak sıradanlaştırılmakta ve tek tipleştirilmektedirler.94
91 Şahin, Kitap,ss.183-190.
92 2010 yılından beri Yunanistan’da yaşanan borç krizi konuyla ilgili çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir.
Greenwich Üniversitesi’nde İşgücü ve Kalkınma Politikaları alanında görev yapan Prof. Dr. Özlem
Onaran’ın konuyla ilgili çarpıcı bir makalesi yayımlanmıştır. Onaran analizinde,  Alman ve Fransız bankalarının kurtarılması ve neoliberal kurumların daha köklü bir şekilde yerleşebilmesi için AB Troykasının Yunan halkını kemer sıkmaya zorlayan kamu politikalarını hükümete dikte ettiğini ve bunu yaparken
de yanlış varsayımlara dayandıklarını ileri sürmüştür. Aynı zamanda Yunanistan’da görevli uzmanlardan
oluşan Kamu Borcu Gerçek Komitesi üyelerinden biri de olan Onaran, kamu harcamalarından yapılan
kesintilerin krizin daha da derinleşmesine,  milli gelirin büyük oranda azalmasına ve sonuçta kamu borcunun daha da büyümesine neden olduğunu tespit etmiştir. Dolayısıyla uluslararası finans kuruluşları
hükümet politikalarına nüfuz ederek neoliberal sistemin tüm dünyada yaygınlaşmasına yol açmaktadır.
Makalenin tamamı için bkz: Özlem Onaran, “Why Europe Needs A Debt Conference”,  Social Europe,
24 June 2015,  http://www.socialeurope.eu/2015/06/why-europe-needs-a-debt-conference/, Erişim
Tarihi: 24.12.2015.
93  Detaylı açıklamalar için Bkz: Güler, Birgül Ayman: “Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye”, Praksis
Dergisi, 9, Kış-Bahar 2003, ss.93-116.
94 Yeniçeri, ss.109-110.
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Milli benlikten koparılarak kitle haline gelen, alışkanlıkları dönüştürülen, zevk ve tercihleri yönetilen bireyler, zamanla materyalist, faydacı
ve çıkarcı bireyler yığınına dönüşerek siyasal bir topluluk olmaktan çıkarılmaktadırlar95. Nitekim milli kimlik politikaları esasen farklılık zemini
üzerine inşa edilmiş, “biz dünyadan farklıyız” anlayışı ile ulus devletler
kurulmuştur. Küresel kitle kültürünün sıradanlaşması ve milli kimliği
yok etmesi ulus-devletin farklılıklar üzerine kurulan niteliğini de tehdit
etmektedir.96
Günümüzde sahip olduğu teknolojik üstünlük sayesinde ABD,
kitle kültürünün yaratılmasında öncü konumundadır ve tüm dünyayı
Amerikanlaştırmak için büyük çaba göstermektedir97.
3. Mikro-milliyetçiliğin Canlanması
Mikro-milliyetçilik, etnik canlanmayla ortaya çıkan ve ulus içerisinde yer alan alt-kimliğin toplumsal ve siyasal yaşamda üst-kimlik düzeyine çıkararak yeni bir ulus devlet kurması hareketi olarak ifade edilmektedir. Küreselleşme sürecinde teknolojik gelişmelerin de etkisiyle
bilginin devlet kontrolünden çıkarak resmi ideoloji dışındaki etnik öğelerle kaynaşmasının kolaylaşması sonucu, mikro-milliyetçilik hareketleri yükselmiştir. Ayrıca, neoliberal sistemde etnik grupların ve cemaatlerin diaspora haline gelmeleri, daha ulaşılabilir konumda olmaları98,

95 Yeniçeri, s.111.
96 Şahin, Kitap,s.220.
97 Çeçen, T.C. Ulus Devleti, s.428.
98 Neoliberal düzenin bir sonucu olarak özellikle ABD gibi kalkınmış ülkelerde çokkültürlülüğün yükselişi;

farklı milliyetçilik anlayışlarının da ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu neden-sonuç ilişkisine dayandırılan bir milliyetçilik anlayışı da Anderson tarafından açıklanmıştır. Buna göre “anakentten uzak” veya
“anavatanın egemeni olan bir öteki” tarafından beslenen ve uzaktan duyulan milliyetçilik “ötekiyle ilişkinin ürettiği etnik bir malzeme temelinde ortaya çıkıp şekillenmektedir.” Anderson’un uzaktan milliyetçilik olarak adlandırdığı ve etnisiteye dayandırdığı bu anlayış, gerektiğinde hapse girecek işkence görüp
ölecek kadar radikaldir. Bu nedenle de, ulus devletin üniter yapısı için tehlikeli ve hatta yıkıcı boyutlara
ulaşabilir. Uzaktan milliyetçiliğin açıklaması için Bkz: Resnick, Philip: “Kozmopolitizm ve Milliyetçilik”,
Milliyetçiliği Yeniden Düşünmek Kuramlar ve Uygulamalar, (Ed. Alaın Dieckhoff ve Christophe Jaffrelot), Çev. Devrim Çetinkasap, İletişim Yayınlarıi 1.Baskı, İstanbul, 2010, ss.342-343.
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kültürel hakların evrensel değerler olarak yaygınlaştırılmaları99, küresel
sorunlar karşısında siyasal sistemlerin çözüm üretmekte yetersiz kalmaları ve hegemonya olan güçlerin kontrol edebilecekleri bölgelerde dini
ve etnik ayrışmaları desteklemeleri mikro-milliyetçi ayrışmalara neden
olmaktadır100.
Etnik canlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan mikro-milliyetçilik ulus
devleti sadakat açısından tehdit etmektedir. Devleti oluşturan bireylerin üst-yapıya dahil olan birleştirici milli kimliği benimsememeleri, altkimliği yani etnisiteye dair olan aidiyetlerini ön plana çıkarmaları ulus
devleti olumsuz etkileyen unsurlar olarak değerlendirilmektedir101. Kültürel haklar, devamında kolektif hak taleplerine yol açarsa ulus devlet
ayrışma noktasına gelme tehlikesiyle karşılaşacaktır ve bu tehlike ulusdevlet inşasını henüz tamamlayamayan ülkelerde daha büyük olacaktır.
Bu noktada mikro-milliyetçiliklerin canlanması ile ulus devletler çağının
sona erdiğini ileri sürmek çelişkili bir varsayım yaratmaktadır. Çünkü
azınlık ya da öteki olarak tabir edilen ve alt kimliğini üst kimliğe taşımak
isteyen unsurlar da son tahlilde bir ulus devlet meydana getirecekler ve
böylece ulus devletin sonu yine gelmeyecektir102. Özellikle son yıllarda
ülkemiz kamuoyunda etnik milliyetçilikle paralel bir zaman diliminde
sıkça gündeme getirilen çokkültürlülük tartışmaları ve de Amerikan tipi
federasyona dayanan başkanlık sistem arayışları göz önünde bulundurulduğunda, üniter devlet yapısının bozulmasından endişe edilmektedir103. O halde ulus devletin üniter yapısının zarar görmemesi için üst
milli kimlikle entegre olmuş, bütünleşmiş, kültürel çeşitliliğin varlığı
kabul edilerek, alt kimliklerin ayrıştırmaya yönelik taleplerinin tehlike
yaratmasına imkan tanınmamalıdır.
99 Örneğin 1966’da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar
Uluslararası Sözleşmesi, 1995’te Avrupa Konseyi tarafından Ulusal Azınlıkların Korunması için Çerçeve
Sözleşme kabul edilmiştir.
100 Şahin, Kitap, ss.233-236.
101 Yeniçeri, Özcan: “Milli Kimlik”, Yeniçağ Gazetesi, 17 Mart 2004, s.5’ten aktaran: Şahin, s.239.
102 Şahin, Kitap,s.240.
103 Başkanlık Hükümeti Sisteminin ve Türkiye’de uygulanabilirliğinin detaylı bir incelemesi için bkz: Narin, Serdar: “Başkanlık Hükümeti Sisteminin Türk Anayasal ve Siyasal Geleneğine Uygunluğu Sorunu
Üzerine Düşünceler” İzmir Barosu Dergisi, Ekim 2011, Sayı:4, ss. 42-108.s.101.
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4. Çokkültürlülük
Çokkültürlülük iki farklı yaklaşımla ele alınıp yorumlanmaktadır.
Etken olan, radikal yaklaşım açısından çokkültürlülük, bireyin toplumdan tamamen bağımsız olmasını ve cemaatleşmesini savunmakta ve
milli üst kimliği reddetmektedir. Edilgen yani ılımlı çokkültürlülük yaklaşımında ise eşit vatandaşlık haklarına dayanan, üst milli kimliği reddetmeyen ancak özel yaşamda bireylerin kültürel çoğulculuklarına saygı
duyan bir anlayış söz konusudur104.
Neoliberal politikaların desteklediği edilgen çok kültürlülük yaklaşımı daha çok AB ve ABD’de uygulanan politikalarda karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşmenin ideolojisi olarak da ifade edilen çokkültürlülüğün daha çok heterojen yapıda olan toplumlar için geçerli olduğu,
ancak, Türkiye gibi homojen yapıdaki toplumlarda çatışmaların kaynağını oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bu görüşe göre çokkültürlülük
algısı özerk birey ve gruplar yaratarak milli devlet ve kimlikleri parçalamakta ve dolayısıyla ulus devletleri tehdit etmektedir105.
Çokkültürlülük, bilimsel açıdan daha çok federalizm yönetimi ile
bağdaştırılarak birden fazla devletin kendine özgü anayasalarla bağımsızlıklarını koruyacak biçimde tek bir çatı altında birleştirilmesi durumunda düzenlenebilecek bir olgudur. Nitekim çokkültürlülük ideolojisi üniter yapılı ulus-devletlerde ortaya çıktığında federal bir yönetim biçimine
işaret edilmektedir. Ülkemizde de siyasal-kürtçülerin106 çokkültürlülük
104 Erkal, Mustafa E.: Küreselleşme, Etniklik Çokkültürlülük, Derin Yayınları, İstanbul, 2005, s.40’dan aktaran: Şahin, Kitap, s.242.

105 Beşirli, Hayati: “Erkal’a Göre, Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de Çokkültürlülük ve Kimlik”, Sosyoloji
Konferansları Dergisi, Sayı:43, Yıl:2011, ss.143-152, s.145.

106 Leyla Zana ve yandaşı olan bir çok kişi 17 Aralık 2004 yılında Herald Tribune ve Le Monde Gazete-

lerinde “Kürtler Ne İstiyor?” başlıklı bir ilan yayınlamışlardır. Söz konusu ilanda Kürtler, Türkiye’yi  
“barış, demokrasi ve çoğulculuk çokkültürlülüğü alanı olarak” gördüklerini ve AB’ye üye olmak için
Türkiye’nin kendi “kültürel çeşitliliğine” ve siyasi çoğulculuğa saygı göstermesi gerektiğini ileri sürerek Basklılar, Katalonyalılar, İskoçlar, Laponlar, Güney Tirollüler ve Valonları örnek göstererek azınlık
hakkı talebinde bulunmuşlardır. Üstelik AB’den Kürtlerin bu taleplerinin karşılanması hususunu bir
kriter olarak ortaya konmasını istemişlerdir. (Söz konusu ilan, tam metin olarak Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın İnsan Hakları Raporunda yer almakta olup ilana, http://www.tihv.org.tr/wp-content/
uploads/2013/12/Ra_2004_Turkiye_Insan_Haklari_Raporu.pdf adresinden ulaşılabilir.) Ancak
Kürtlerin siyasal talepleri bakımından örnek gösterdikleri ülkelerde görev yapan Büyükelçiliklerden
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adı altında bağımsız ve ayrı bir devlet kurma talepleri de bu bağlamda
değerlendirilmektedir. Elbette bu yöndeki talepler T.C. Anayasasında
yer alan devletin temel niteliklerine açıkça aykırı olup, daha çok küresel ve bölgesel örgütlerin (AB-BM) müdahaleleri ile yaygınlaştırılarak
ulus devletimizi tehdit etmektedir107. Tüm bu dinamikler karşısında şu
hiçbir zaman unutulmamalıdır ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ülkesi
ve milleti ile bölünmez bir bütündür, üniter bir devlettir. Anayasamızda hukuken korunan bu değerler, Türkiye Cumhuriyeti hukuksal temel
düzeninin değiştirilemez nitelikteki temel kurucu ilkeleridir.
5. Ulusüstü Vatandaşlık Tartışmaları
Vatandaşlık kavramına sosyolojik açıdan Batı ve ABD tipi olmak
üzere iki farklı açıklama getirilmektedir ve bu açıklamalarda ulusu oluşturan dil, din ve kültür gibi unsurların nasıl farklılaştığı incelenmektedir.
Klasik Amerikan sosyolojisi, ABD’nin dünyada etnik çeşitliliği en fazla
olan ülkeler arasında ve heterojenliği en çok olan ülke olduğuna işaret
etmektedir. ABD’nin dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen göçmenler
tarafından kurulması da bu durumun gerekçesi olarak gösterilmektedir.
Geçmişte bu çok farklı kültürlerin bir arada tutulması için çeşitli fikirler
ortaya atılmış ve sonuçta ülkenin federal yapıda örgütlenerek kurumsal
düzenlemeler yoluyla bütünlüğünün sağlanması yolu izlenmiştir. Alba
ve Nee’ye göre, “Amerikan ana akımı, etnik kökenlerin etkilerini zayıflatan kurallar ve uygulamalar tarafından düzenlenen, birbiriyle ilişkili bir
dizi temel kurumsal yapılar ve örgütlenmeleri kapsamaktadır. Bu bağlamda sunulan çözüm önerileri, asimilasyondan kültürel çoğulculuğa
(cultural pluralism) ve son olarak çokkültürcülüğe (multiculturalism)
uzanmaktadır.”108.
gelen açıklamalarda Kürtlerle bu azınlık grupları arasında benzerlikler kurulmamış ve desteklenmemiştir.(Açıklamaların yer aldığı haberler için Bkz: Milliyet Gazetesi, Siyaset, Hiçbir Benzerlik yok başlıklı
haber, 12 Aralık 2004, http://www.milliyet.com.tr/2004/12/12/siyaset/axsiy03.html,.  Nitekim demokrasi ve insan haklarına saygılı devlet olmak demek, bir milleti oluşturan herhangi bir etnik ya da dini
unsura diğerlerinden fazla özerklik vermek demek değil, milleti oluşturan tüm vatandaşlara hukuken
eşit muamele etmektir. Ayrıca, Türkiye’de hangi grupların azınlık sayılacağı Lozan antlaşması ile hüküm altına alınmıştır. Türkiye’de sadece gayrimüslim gruplar azınlık statüsündedir.
107 Türkdoğan, ss.184-186.
108 Alba,Richard/Nee,Victor:Remaking The American Mainstream: Assimilation and Contemporary Im240 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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Esasen çokkültürlülük ve kültürel çoğulculuk gibi kavramlar ABD
gibi heterojen yapıda olan devletler için daha açıklayıcıdır. Nitekim
ABD’de de 1960’lı yıllara kadar Amerika’nın etnik yapısına ilişkin Anglo-Conformity ve Melting Pot gibi farklı teoriler geliştirilmiş ve bu teoriler daha çok asimilasyon politikasına dayandırılmıştır. Günümüzde ise
bu politikalardan farklı olarak, Amerikan imajının daha çok etnik çeşitliliğin kabul edildiği çoğulcu-çokkültürlü ve çok dilli bir şekilde sürdürüldüğü ifade edilmektedir.109.
Buna karşılık Avrupa’da azınlık kavramı, egemen olan topluluktan
her hangi bir şekilde kendini ayrı olarak görmek şeklinde açıklanmakta
ve Belçika ile eski Çekoslovakya’daki azınlıklar bu kavrama örnek gösterilmektedirler. Nihayetinde Avrupa’da devletler, kendi ulus devletlerinin inşa sürecini gerçekleştirmiş, kimliklerini sağlamlaştırmış hatta
kendi aralarında Avrupa Birliği’ni kurarak Avrupa Vatandaşlığı’nı bile
düzenlemişlerdir. Bu kapsamda Türkiye’nin AB ile ilişkileri, birbirileri
ile olan ilişkilerinden farklı olacaktır. Şöyle ki Türkiye, ulus-devletini
inşa etme sürecinde olup Avrupa’daki ulus-devletler karşısında etkiye
açık konumdadır. Başka bir değişle AB ile Türkiye arasında herhangi bir
etkileşim gerçekleştiğinde AB’nin verici kültürü, Türkiye’nin alıcı kültürüne şartlandırıcı, dayatıcı bir üstünlük sağlayacaktır110.
Türk kimliği ise ne ABD’ninki gibi ortak bir tarihe ve değerler
birliğine sahip olmayan heterojen bir toplumda gelişmiştir ne de Batı
Avrupa’da olduğu gibi ulus-devletini inşa sürecini tamamlayabilmiştir.
Amerikan toplumundan farklı olarak “kurucu kültür”e111 sahip olan
migration, Harvard University, 2003, s.12’den aktaran: Şan, Mustafa Kemal  ve Haşlak,  İrfan: “Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek”, Akademik İncelemeler
Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1 Yıl/Year:2012, ss.29-54, s.36.
109 Gordon, M: Assimilation in American Life: The Role Of Race, Religion And National Origins, Oxford
University Press, New York, 1964, s.85’ten aktaran Şan ve Haşlak, s.36.

110 Türkdoğan s.173.
111 ABD’de sosyolojik olarak egemen toplum veya standart kültür; dili, gelenekleri ve töreleri açısından

toplum içinde belirleyici olan Anglo-Protestan Kültürü olarak ifade edilirken, Mormonlar ve Kızılderililer azınlık grupları olarak ele alınmaktadır. Türkiye’deki kurucu kültür ise nüfusunun yüzde doksanı
Türkçe konuşan ve Müslüman olan Türk halkıdır. Gayrimüslimler ise azınlık olarak kabul edilmiştir.
Bkz: Türkdoğan s.187.
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Türk milletinin çok kültürlü ve çok dilli olması, bir bağımsızlık savaşı
vererek sahip olunan birleştirici niteliklerin yok olması anlamına gelir.
Nitekim küresel bir hegemonya olan ABD, dünyayı küresel bir köye
çevirerek bu köyün yöneticisi olmak istemektedir. Bunun için de ulusdevletleri ortadan kaldırmak, milli kimlikleri kitleler haline getirerek,
tek tipleştirerek apolitize etmeye çalışmaktadır112. Esasen ulusüstü vatandaşlık tartışmalarının altında yatan neden de budur.
B. Küresel Tehditler Karşısında Atatürk Milliyetçiliğinin Önemi
Küreselleşme sürecinin getirdiği karşılıklı-bağımlılık, küresel kitle kültürünün yaratılması, çokkültürlülük, mikro-milliyetçilik ve ulusüstü vatandaşlık tartışmaları ulus devletinin 94. yılını bitiren Türkiye
Cumhuriyeti devletinin varlığını, kurucu, birleştirici değerlerini tehdit
etmektedir. Tüm dünyada fakat özellikle Müslüman ve ulus-devlet örtüşmesini henüz sağlayamayan coğrafyalarda ayrışmalar, kaos, düzensizlik ve iç savaşlar yaşanmaktadır. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak
Türkiye de bu tür tehlikelerle karşı karşıyadır. Bu nedenle Cumhuriyeti
kuran değerlerin birleştirici unsurlarına günümüzde belki de eskisine
oranla daha çok gereksinim duyulmaktadır. Zira küresel süreçte teknolojinin gelişmesi sonucu “algı yönetimi” yoluyla ulusları bir arada tutmayı sağlayan değerler çok daha kolaylıkla aşındırılabilmektedir. Türkiye
Cumhuriyeti ulus-devletini milli değerler çerçevesinde birleştiren ve bir
arada yaşayan insanların çatışmasını değil barışmasını öngören tek ve
sahip çıkılması gereken en önemli ideoloji Atatürk milliyetçiliğidir. Bu
çerçevede Atatürk milliyetçiliğinin Türk toplumunda içselleştirilmesi,
Türk milletinin geleceği, kalkınması, barış içinde bir arada yaşaması,
çağdaşlaşması ve ilerlemesi için büyük önem taşımaktadır.
Ergün Aybars Atatürk milliyetçiliğinin, Türk milliyetçiliğinin Atatürk tarafından tanımlanan, uygulanan ve kurumsallaştırılan biçimi olduğunu ifade ederek Türkiye’ye özgü bir milliyetçilik anlayışı olduğunu
112 Çeçen, T.C. Ulus Devleti, s.428.
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ileri sürmektedir113. Buna göre her ulusun tarihsel sürecinde şekillenen
ve ulus-devleti bir arada tutan değerler birbirinden farklı olarak gelişmektedir. Daha önceki bölümlerde ABD’nin heterojen ve çok uluslu yapısının göçmenler tarafından kurulmasından kaynaklandığı ve özellikle
Batı Avrupa devletlerinin ulus devlet aşamasını tamamladıkları için modernleşme sürecinde Türkiye’den ileri düzeyde oldukları belirtilmişti.
Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve onu ayakta tutan milli
bağlar ve kurucu unsurlara hâkim olan irade, diğer uluslarınkinden farklı
olacaktır. İşte Atatürk milliyetçiliği kavramı Cumhuriyetimizin dayandığı değerleri açıklamakta, uluslaşma sürecinin itici ve çağdaşlaştırıcı, laik
gücü olarak ele alınmaktadır ve bu nedenle ulus-devletimizin geleceği
için doğru anlaşılması gerekmektedir.
1982 Anayasası, kendisinden önceki 1961 Anayasası’ndan farklı
olarak başlangıç kısmında ve devletin niteliklerinde Türk milliyetçiliği
ifadesini değil, Atatürk milliyetçiliği ifadesini kullanmıştır. Bu şekilde
ulus-devletin dayandığı milliyetçilik ilkesine dair yanlış yorum ve değerlendirmelerin önüne geçilmek istenmiştir.114Esasen Atatürk milliyetçiliği sübjektif milliyetçilik esasına dayanmakta olup, “akılcı, çağdaş, medeni, ileriye dönük, demokratik, toplayıcı, birleştirici, yüceltici, insani ve
barışçıldır”115 .
Atatürk milliyetçiliği Anayasamızda sübjektif ölçütlere dayanan
yani kader, kıvanç, tasa ortaklığına dayanan bir milliyetçilik anlayışı
olup, ırk, cins, din, soy, kan gibi elle tutulup gözle görülen maddi unsurları reddetmektedir ve laiktir; dolayısıyla dünyevi ve akılcı bir çerçevede
ele alınıp düzenlenmiştir.116

113 Aybars, Ergün: Ulusal, Laik, Sosyal Hukuk Devleti Atatürkçülük ve Modernleşme, Zeus Kitabevi, İzmir,
2006, s.166.

114 Özbudun, s.4.
115 Feyzioğlu, Turhan: “Atatürk ve Milliyetçilik”, Atatürkçü Düşünce El Kitabı, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 1998, ss.35-54, s.40.

116 Özbudun, s. 75.
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Anayasa Mahkemesi’nin kararlarında Atatürk milliyetçiliğinin ne
olmadığı da düzenlenmiştir. Buna göre Atatürk milliyetçiliği, kan ve ırk
birliği değildir, milleti dinsel öğelere dayanarak değil, ulusal değerler
üzerine inşa eder, laiktir. Bu çerçevede milliyetçilikle laiklik birbirini tamamlamaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi, Atatürk milliyetçilini sınıf
egemenliğine de dayandırmaz, egemenlik bir bütün olarak millete aittir,
etnik temelli azınlıkların egemenlik hakkı yoktur, Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşı olan her birey eşittir117.
Dolayısıyla Atatürk milliyetçiliğinin somut bazı sonuçları ortaya
çıkmaktadır. Bunlardan en önemli olan hukuki sonuç, vatandaşlık bağıdır. Anayasamızın 66. maddesine göre Türk devletine vatandaşlık bağı
ile bağlı olan herkes Türk’tür118. Tanımdan da anlaşıldığı gibi Türk vatandaşı olabilmek için tek şart vatandaşlık bağı ile bağlı olmak şeklinde
ifade edilmiş, herhangi bir ırk, din, etnik kökene dayalı vatandaşlık koşulu getirilmemiştir119.
Anayasamızda devletin Atatürk milliyetçiliğine bağlı devlet olmasının bir diğer sonucu ise Lozan Antlaşması ile tanınan azınlıklar dışında
herhangi bir din, dil ya da ırk temeline dayanan ayrımcılığın yasaklanmış olması ve bu grupların kendi kaderini tayin haklarının bulunmamasıdır.120 Bunun dayanağı da esasen hem üniter devlet olma niteliğinde
hem de egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olmasındadır. Bu bağlamda sübjektif millet anlayışına dayanan Atatürk milliyetçiliği, egemenliğin hiçbir şekilde yabancı unsurlara ya da alt-kimliklere tanınmasına izin
vermemektedir.
117 Tanör / Yüzbaşıoğlu, s.78; 1989/1 E., 1989/12 K.; Karar Tarihi:07.03.1989, AMKD, sayı; 25, s.149150; 1984/9 E., 1985/5 K.. ; Karar Tarihi: 18.02.1985, AMKD, sayı:21, s.59.

118 Son yıllarda oldukça sık tartışılan vatandaşlık tanımı, bazı çevrelerce, coğrafya temelli Türkiyeli olma

tezine dayandırılmak istenmektedir ve kanımızca da kabul edilmemelidir. Böyle bir kavramsallaştırma,
Türk kimliğinin kurucu kültür özelliğini geri plana atarak diğer etnik unsurlar içinde eritilmesi ve ötekileştirilmesine yol açacağı için eleştirilmektedir. Ayrıca böyle bir benimseyiş ayrılıkçı bölgecilik anlayışını da tetikleyebilir. Bkz: Türkdoğan ss.191-192.

119 Özbudun s.75.
120 Tanör /Yüzbaşıoğlu, s.79.
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SONUÇ
Küreselleşme sürecinin siyasal, ekonomik ve kültürel unsurları bağlamında uluslararası sistemde ulus devletlerin rolü ve etkinliği giderek
zayıflamakta, zayıflatılmaktadır. Uluslararası sistemde neoliberal politikaları destekleyen hegemon güçler, dünyayı sınırların ortadan kalktığı bir pazar haline getirmek için her alanda tüm aktörlere müdahale
etmektedirler. Ulus devletler de bu sistemin bir parçası olarak süreçten
çeşitli düzeylerde etkilenmektedirler.
Günümüzde ekonomik anlamda devletlerin birbirlerine karşılıklı bağımlı olması, ulus devletin egemenlik unsurunu aşındırdığı gibi;
teknolojik gelişmeler sonucunda hegemon güçler liberal politikalara
dayanan bir dünya sistemini yaygınlaştırmak için ekonomik ve siyasal,
resmi ve daha çok gayri resmi etki araçlarını kullanarak ulus devletleri
oluşturan tüm halklara nüfuz etmektedirler.  Özellikle çokkültürlülük,
ulusüstü vatandaşlık, alt-kimlik ve insan hakları gibi kavramlar üzerinden tartışmalar yaratılarak ulus devletin kurucu ve birleştirici unsurlarını ortadan kaldırmaya ve ulusları ayrıştırmaya çalışmaktadırlar. Böylece
milli birlik ve beraberlik duygusundan yoksun, milli aidiyetten uzak altkimlikler öne çıkarılarak bireyler tek tipleştirilmekte, her türlü basın-yayın araçları ile ulus bilinci yok edilmekte ve insanlar siyasal toplumdan
sıradan kitlelere dönüştürülmektedirler.
Dahası kültürel çeşitlilik veya dinler arası dialog kisvesi altında küresel
aktörler ve kara propaganda yolu ile ulusal kimlikler aşındırıp, ayrılıkçı
hareketler desteklenmektedir121. Bu sorunlar, hukukta kendi kaderini
121 Örneğin geçtiğimiz yıllarda dünyanın “en mütevazi devlet başkanı” ya da “saraysız başkan” olarak bili-

nen Uruguay eski Devlet Başkanı Jose Mujica, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi işbirliği ile düzenlenen program kapsamında İzmir'e gelmiştir. Program kapsamında Ahmed Adnan Saygun
Sanat Merkezi'nde Ece Temelkuran moderatörlüğünde "Destek ile Yoksulluğu Önleriz" konulu panele
de konuşmacı olarak katılmıştır. Panelde Mujica gençlere yoksul olmanın kötü olmadığını, hayatın lüks
arabalara binip milyon dolarlar harcamakla anlam kazanmadığını; sevgilileriyle birlikte şarkı söylemelerini, yoksul hayatlarında en az şeyle mutlu olmanın gerekliliğini anlattı. Ama üretmekten, çalışmaktan,
zenginlerin neler yapması gerektiğinden hiç bahsetmedi. Üstelik eski bir gerilla olarak kendi ülkesinde hatalar yaptıklarını, kültürün değiştirilemeyeceğini söylerken bizim ülkemizde Ece Temelkuran’ın
deyişiyle “eline silah almış” gençlere kültürel haklarını savunmalarını, kendi kaderini tayin hakkını
düşünmelerini buyurdu. Kimse “mütevazi başkanın” Ermeni soykırımını ilk tanıyan ülkenin eski başİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 245
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tayin hakkının tüm azınlıklara uygulanması talepleriyle her geçen gün
karmaşık hale gelmektedir. Ancak unutulmaması gereken en önemli
şey, kendi kaderini belirleyebilme hakkı sömürge hukukuna tabi halklar için söz konusudur.122 Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’na göre
milli ve üniter bir devlettir, üzerinde sömürge hukukuna tabi hiçbir halk
bulunmamaktadır; dolayısıyla azınlıkların da kendi kaderini tayin hakkı
söz konusu olamaz123. İlaveten Türkiye’de kimlerin azınlık olduğu Lozan barış antlaşması ile hüküm altına alınmıştır ki bunlar gayrimüslim
topluluklardır.
Öte yandan nükleer silahların gelişmesi konvansiyonel savaşları
azaltırken, ulus devlet inşasını tamamlayamamış devletlerde ve özellikle
Ortadoğu Müslüman coğrafyasında mezhepler üzerinden yürütülen iç
savaşlar körüklenmekte, yaratılan kaos ortamında kan ile sınırlar çizilmektedir. Böylesine karmaşık ortamlarda alt-kimliklerin desteklenmesi
kimlik bunalımı yaratarak, inşa sürecinde olan milletlerin, üniter ulus
devletlerin, parçalanmasına neden olmaktadır.
İşte böylesine ulus devleti yıkıcı küreselleşmiş bir sistemde,
Türkiye’nin ayrışmaya değil, bütünleşmeye gereksinimi vardır ve bu
bütünleştirici unsur, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti kuran iradenin temelini oluşturan milli egemenlik anlayışı ve milletin iradesine dayalı demokrasimiz ve onun ilelebet payidar kalmasını sağlayacak olan Atatürk
milliyetçiliğinin bütünleştirici ve tam bağımsız karakteridir.
kanı olduğunu bilmedi, 21 Ocak 2015’te Sözde “Ermeni Soykırımı’nın 100. Yıldönümü Organizasyon
Komitesi”ne katılması için yapılan daveti kabul ettiğini de bilmedi. Bkz: İzmir Büyükşehir Belediyesi,
Haber Detay, Saraysız Başkan İzmir’de, https://www.izmir.bel.tr/HaberDetay/14865/tr, Erişim Tarihi:25.12.2015; Bardakçı, Murat:“Ayılıp bayıldığınız Mujica’yı bir de benden okuyun!”, Haber Türk
Gazetesi, 09 Kasım 2015 Pazartesi, http://www.haberturk.com/yazarlar/murat-bardakci/1150648ayilip-bayildiginiz-mujicayi-bir-de-benden-okuyun , Erişim Tarihi:25.12.2015.; Danza, Andres/
Tulbovitz, Ernesto: İktidarda Bir Karakoyun-Saraysız Başkan Jose Mujica, (Çev. Ali Tuncer), Tekin
Yayınevi, Ankara, 2015.
122 Pazarcı, Hüseyin: Uluslararası Hukuk, Turan Kitapevi, Ankara, 2007, s.142.
123 Ünsal, Zeynep Ece:  “Türkiye’de Self-Determinasyon Neden Mümkün Değildir”, 21. Yüzyıl Türkiye
Enstitüsü, 05 Ocak 2012 Perşembe, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/terorizm-ve-terorizmlemucadele/2012/01/05/6441/turkiyede-self-determinasyon-neden-mumkun-degildir, Erişim Tarihi:
25.12.2015.
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Dr. Öğretim Üyesi Anıl ÇAMYAMAÇ*
AŞIRI KARASULARI GENİŞLİĞİ İDDİALARINA DAİR
ON THE ISSUE OF EXCESSIVE TERRITORIAL SEA CLAIMS

ÖZET
Aralarında Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesinin de olduğu dört Cenevre
Sözleşmesini doğuran I. Deniz Hukuku Konferansı Birleşmiş Milletler himayesinde
1958’de Cenevre’de toplanmıştır. O zamanlar için büyük bir adım olarak nitelendirilen
bu Sözleşme devletler arasında karasuları konusunda bir konsensüs sağlanamamasından
ötürü tıpkı diğerleri gibi başarısız olmuştur. III. Deniz Hukuku Konferansı görüşmeleri
esnasında ise 12 deniz mili galebe çalmıştır. Böylelikle, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler
Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 3 uyarınca bir kıyı devleti 12 deniz millik bir genişliğe kadar karasularını belirleyebilecektir. Sözleşmenin kabûlünden bu yana, görüldüğü üzere,
bu konuda geniş bir konsensüs sağlanmıştır. Buna karşılık, oldukça küçük sayıda devlet
ısrarla çoğu 200 deniz mili olmak üzere daha geniş karasuları kullanmaktadır.
Anahtar Kelimeler: “Karasuları”, “Karasuları Genişliği”; “Üç Mil Kuralı”; “200
Deniz Mili”; “Aşırı İddialar”.
ABSTRACT
The First LOS Conference had been gathered under the auspices of the United
Nations in Geneva in 1958, which had produced the four Geneva Conventions, one of
them being the Territorial Sea and the Contiguous Zone Convention. Yet, it was a big
step in those days; this particular Convention among others were not a success in relation with the lack of consensus on the issue of the breadth of the territorial sea amongst
the participant states. During the   negotiation process of the Third LOS Conference
12 nautical miles had prevailed. Ergo, a coastal state may designate the breadth of its
territorial sea upto 12 nautical miles according to the article 3 of the UNCLOS. An extensive consensus on this issue has been achieved since the adoption of the UNCLOS.
However, a small number of states insistently use extensive breadths for their territorial
sea, most of which are 200 nautical miles.
Keywords: “Territorial Sea”, “Breadth of the Territorial Sea”, “Three Miles
Rule”, “200 Nautical Miles”, “Excessive Claims”.
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GİRİŞ
Uluslararası hukukun en eski dallarından biri olan deniz hukukunun
en temel ve köklü deniz yetki alanını teşkil eden karasularının genişliği
sorunu, tıpkı kendisinin de içinde yer aldığı deniz hukukunun kurallarında olduğu gibi, uzun süre çözüme kavuşturulamayan sorunsallardan
birini teşkil etmiştir. Devletlerin deniz ülkesinin bir parçasını oluşturan
bu deniz yetki alanın genişliğinin belirli olması, hem devletin kendisi
için, hem de gemileri o karasularından zararsız geçiş hakkını kullanacak
üçüncü devletler için hayatî önem arz etmektedir. Ne yazık ki, devletler
arasında karasularına ilişkin uzun süre belirli bir genişlik üzerinde anlaşılamaması, farklı ve aşırı iddiaların doğmasına sebep olmuştur.1 Bu durumun, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde
yer verilen ilgili düzenlemeyle büyük ölçüde aşıldığı gözlense de, günümüzde, hâlen, kısıtlı da olsa, aşırı olarak nitelendirilebilecek karasuları
genişliği iddialarına rastlanılmaktadır. Esasen, son yıllarda oldukça azalan bu tür iddialara dair bazı net olmayan durumların da eşlik edebildiği
görülmektedir. Bu çalışmada, hâlihazırda mevcut olan bu tür iddialarla
birlikte, yine bu iddialara dair netlik kazanmamış bazı durumların kısaca
değerlendirilmesi hedeflenmekte ve ayrıca zaman içerisinde karasularına ilişkin geri alınan aşırı iddialara da, kısaca, yer verilmesi amaçlanmaktadır.
Bu çalışmada karasularının genişliği konusu tarihsel bir perspektifle
ele alınmaya çalışılacaktır. Bunun yapılabilmesi için, öncelikle karasuları
tarif edilecek ve böylelikle bu deniz yetki alanı üzerinde devlet hak ve
yetkileri ve üçüncü devletlere tanınan yetkilere değinilmiş olacak, sonrasında ise karasuları genişliğine dair tarihsel bir perspektif sunularak
günümüzdeki aşırı iddialar mercek altına alınmaya çalışılacaktır.

1 Bu konuda bazı yazarlar kıyı devleti hareketini gündeme taşımıştır. Bkz. GOLD E., The Rise of the Coastal
State in the Law of the Sea, in Marine Policy and the Coastal Community: The Impact of the Law of the Sea,
edited by Johnston, Surrey, 1976, s. 13-33, özellikle s. 18-23; BUZAN B., The Coastal State Movement, in
Towards a New International Marine Order, edited by Laursen, The Hague, 1982, s. 15-22.
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I- Karasularının Tanımı ve Hukukî Niteliği
Karasuları, en basit şekliyle, esas hatlardan itibaren ölçüldüğünde
azamî 12 deniz milini geçmeyen ve belirli istisnalar haricinde kıyı devletinin münhasır egemenliği haiz olduğu deniz yetki alanı olarak tarif
edilebilir.2 Bu itibarla, karasuları devletin deniz ülkesinin bir parçasını
teşkil eder. Üçüncü devletlerin ise, devletin deniz ülkesini teşkil eden
karasuları üzerinde ancak “zararsız geçiş hakkı” (right of innocent passage) ve yargısal birtakım muafiyetleri söz konusu olmaktadır.3
2 Bu çalışmanın temel amacının, makalenin başlığında açıkça vurgulandığı üzere, aşırı karasuları genişli-

ğine ilişkin iddiaların ele alınması olduğu göz önüne alınırsa, karasularına dair ayrıntılı bir açıklama bu
makalenin ne konusunu oluşturmaktadır, ne de buna ilişkin yeterli yer mevcuttur. Buna karşılık, oldukça
kısa bir biçimde karasularına dair de bir bilgilendirme yapılmaya çalışılacaktır. Bunun ötesinde, karasularına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. FENN P.T.Jr., Origins of the Theory of Territorial Waters, American
Journal of International Law, vol. 20/3, 1926, s. 465-482; JESSUP P.C., The Law of Territorial Waters
and Maritime Jurisdiction, New York, 1927; O’CONNELL D.P., The Juridicial Nature of the Territorial
Sea, British Yearbook of International Law, vol. 45, 1971, s. 303-383; VARGHESE R., Territorial Sea and
Contiguous Zone—Concept and Development, Cochin University Law Review, vol. 9/2, 1985, s. 436-455;
GHOSH S., Law of the Territorial Sea: Evolution and Development, Calcutta, 1988; O’CONNELL D.P.,
The International Law of the Sea, vol. I (edited by Shearer), Chippenham, 1989, s. 60-235; SHARMA
P.S., Territorial Sea, Encyclopedia of Public International Law: Law of the Sea-Air and Space, vol. 11, edited by Bernhardt, Amsterdam, 1989, s. 328-333; WOLF S., Territorial Sea, Max Planck Encyclopedia of
Public International Law, on-line edition, edited by Wolfrum, 2010 via www.mpepil.com (ziyaret tarihi:
04/10/10); NOYES J.E., The Territorial Sea and Contiguous Zone, in The Oxford Handbook of the Law
of the Sea, edited by Rothwell & Elferink & Scott & Stephens, Oxford, 2017, s. 91-107. Türk doktrininde
karasularına ilişkin müstakil çalışmalar arasında bkz. GÖNLÜBOL M., Barış Zamanında Sahil Sularının
(Karasuları ve Bitişik Bölge) Hukukî Statüsü, Ankara, 1959, özellikle s. 147-178; KERSE A., Karasuları,
İstanbul, 1964; AKIN M.Z., Karasuları, İç Sular, Gemilerin Bu Sulardaki Rejimi ve Kıt’a Sahanlığı, Ankara, 1978, s. 17-188; ODMAN M.T., Karasularının Genişliği Sorunu, Ankara, 1990. (Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yayınlanmamış doktora tezi); BAYKAL F.H., Deniz
Hukuku Çalışmaları, İstanbul, 1998, s. 77-228 ve s. 263-374.

3 Üçüncü devletlerin ticaret gemileri lehine kıyı devletinin, özellikle ceza yetkisine getirilen sınırlamalar, şu dört kalemde özetlenebilir: suçun sonuçları kıyı devletine uzanmıyorsa; suç ülkenin barışını ve
karasularının niteliğini bozacak düzeyde değilse; geminin kaptanı, bayrak devletinin diplomatik temsilcisi veya konsolosu herhangi bir yardım talebinde bulunmamışsa; önlemlerin uyuşturucu madde trafiğine
yönelik olmadığı bir durum söz konusuysa. Tabiî ki, bu konu sadece ceza yargısıyla sınırlı olmadığı gibi,
ticarî gemilerle birlikte devlet gemilerinin ve özellikle savaş gemilerinin durum da, her ne kadar bu gemilerin genel bir muafiyeti olsa da, değerlendirilmelidir. Konuya dair ilgili maddeler için bkz. 1958 tarihli
Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi m. 19 ve 20 ile m. 22/2 ve m. 23 ile 1982 tarihli Birleşmiş
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 27 ve 28 ile m. 32. Bu konuya dair doktrindeki ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. LEE L.T., Jurisdiction over Foreign Merchant Ships in the Territorial Sea: An Analysis
of the Geneva Convention on the Law of the Sea, American Journal of International Law, vol. 55/1, 1961,
s. 77-96; FRANCIONI F., Criminal Jurisdiction over Foreign Merchant Vessels in Territorial Waters: A
New Analysis, Italian Yearbook of International Law, vol. 1, 1975, s. 27-41; YANG H., Jurisdiction of the
Coastal State over Foreign Merchant Ships in Internal Waters and the Territorial Sea, Heidelberg, 2006,
s. 247-262. Ayrıca, bkz. O’CONNELL D.P., The International Law of the Sea, vol II (edited by Sheaİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 257
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Üçüncü devletler lehine bir kıyı devletinin karasularında tanınan
zararsız geçiş hakkı, kıyı devletinin egemenliğinden doğan haklarını en
fazla kısıtlayan kurumdur.4 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 17 çerçevesinde, Sözleşmedeki kurallara tâbi olmak
koşuluyla, gerek yabancı kıyı devletlerinin gemilerinin, gerek denize kıyısı olmayan devletlerin gemilerinin karasularından zararsız geçiş hakkından yararlanacakları düzenlenmiştir.  Bu itibarla, sözleşmede, içsulara girmeksizin veya içsular dışındaki bir demiryeri veya liman tesisine
uğramaksızın denizi kat etmek veya içsulardan veya içsularına ilerlemek
veya bu tür demiryerleri veya liman tesislerine uğramak amacıyla gerçekleştirilen seyrüsefer faaliyeti olarak tanımlanan geçişin5 ise, sürekli ve
rer), East Kilbride, 1984, s. 859-953; VARGHESE, s. 455; TREVES T., Navigation, in A Handbook on
the New Law of the Sea, vol. II, edited by Dupuy & Vignes, Dordrecht, 1991, s. 937-940; OPPENHEIM
L., Oppenheim’s International Law, vol. I (Peace), 9th edition (edited by Jennings & Watts), London,
1996, s. 620-622; CHURCHILL R.R. & LOWE A.V., The Law of the Sea, 3rd edition, Manchester, 1999,
s. 95-100; ROTHWELL D.R. & STEPHENS T., The International Law of the Sea, 2nd edition, Oxford,
2016, s. 458-459; TANAKA Y., The International Law of the Sea, Cambridge, 2012, s. 94-95. Konuya
ilişkin Türk doktrindeki açıklamalar için bkz. GÖNLÜBOL, s. 163-172; KERSE, s. 38-44; AKIN, s. 117122 ve 176-188; TOLUNER S., Milletlerarası Hukuk Dersleri: Devletin Yetkisi, Gözden Geçirilmiş 4.
Basıdan Tıpkı 5. Bası, İstanbul, 1996, s. 110 ve 185-188; PAZARCI H., Uluslararası Hukuk Dersleri, II.
Kitap, Gözden Geçirilmiş 6. Baskı, Ankara, 1999, s. 357-360; BAYKAL F.H., İç Sularda ve Karasularında
Devletin Yargı Yetkisine Getirilen Sınırlandırmalar, in Deniz Hukuku Çalışmaları, edited by Baykal, İstanbul, 1998, s. 131-228; ÖZMAN A., Deniz Hukuku I: Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Ulusal Deniz Alanları,
Ankara, 2006, s. 327-331; KURAN S., Uluslararası Deniz Hukuku, Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, İstanbul,
2016, s. 153-181; SUR M., Uluslararası Hukukun Esasları, Gözden Geçirilmiş 11. Baskı, İstanbul, 2017,
s. 351-354.
4 Zararsız geçiş hakkına dair ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. GHOSH S., The Legal Regime of Inno-

cent Passage through the Territorial Sea, Indian Journal of International Law, vol. 20/2, 1980, s. 216-242;
VARGHESE, s. 454-455; NGANTCHA F., The Right of Innocent Passage and the Evolution of the International Law of the Sea: The Current Regime of ‘Free’ Navigation in Coastal Waters of Third States,
Avon, 1990; SAGUIRYAN A.A., Innocent Passage or Innocent Navigation?, in Moscow Symposium on the
Law of the Sea, edited by Clingan & Kolodkin, Honolulu, 1991, s. 54-58; TREVES, s. 906-937; WANG
J.C.F., Handbook on Ocean Politics and Law, Westport, 1992, s. 81-86; OPPENHEIM, s. 614-620; AGYEBENG W.K., Theory in Search of Practice: The Right of Innocent Passage in the Territorial Sea, Cornell Journal of International Law, vol. 39/2, 2006, s. 371-399; YANG, s. 115-184; HAKAPÄÄ K., Innocent
Passage, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, on-line edition, edited by Wolfrum, 2010
via www.mpepil.com (ziyaret tarihi: 04/10/10); TANAKA Y., Navigational Rights and Freedoms, in The
Oxford Handbook of the Law of the Sea, edited by Rothwell & Elferink & Scott & Stephens, Oxford, 2017, s.
539-549. Ayrıca, bkz. KNYPL Z., The Right of Innocent Passage in the Light of the Law on the Sea Areas
of the Republic of Poland, Bulletin of the Maritime Institute of Gdańsk, vol. 19/1, 1992, s. 33-48. Türk Hukukunda konuya dair bkz. GÖNLÜBOL, s. 153-163; AKIN, s. 123-131; KERSE, s. 35-38; TOLUNER, s.
111-139; PAZARCI, s. 346-355; ÖZMAN, s. 310-327; KURAN, s. 101-114; SUR, s. 350-351.

5 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 18/1.
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çabuk olması gerektiği6 düzenlenmiştir.  Müteakip düzenlemede ise, geçişin kıyı devletinin barışına, düzenine ve güvenliğine halel getirmediği
sürece zararsız olduğu belirtilirken7, aynı düzenlemenin devamında birtakım faaliyetlerin sıralanması suretiyle kıyı devletinin barış ve güvenliğine zarar verilen durumlara örnekler verilmiştir.8
Bunun haricinde, kıyı devleti, geçici olmak şartıyla ve ayrım gözetmeme ilkesine uyarak, zararsız geçiş hakkını karasularının belirli kesimlerinde askıya alabilecektir.9
II- Karasuları Genişliğinin Kısa Tarihî Seyri
Esasen günümüz anlamında karasuları kavramının 20. yüzyılla beraber görüldüğü, onun öncesinde özellikle 18 ilâ 19. yüzyıllarda devletlerin çeşitli amaçlar için çeşitli deniz yetki alanları belirledikleri, hatta
bir devletin farklı amaçlar için birden fazla belirlediği yetki alanındaki
genişliklerin dahi birbirinden farklı olduğu gözlenmektedir.10
6 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 18/2.
7 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 19/1.
8 Bu itibarla, yabancı bir devletin karasularında 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşme-

si m. 19/2’de sıralanan hareket veya faaliyetlerden birinin gerçekleştirilmesi durumunda geçişin zararsız olmayacağı düzenlenmiştir. Bu itibarla, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m.
19/2’de yer verilen hareket ve faaliyetler şunlardır: Kıyı devletinin egemenliği, ülkesel bütünlüğü ve siyasî
bağımsızlığına yönelen her türlü kuvvet kullanımı veya tehdidi veya Birleşmiş Milletler Şartında yer verilen uluslararası ilkelerin ihlâlini doğuran her türlü hareket; herhangi bir silâh kullanımı veya denemesi; kıyı
devletinin güvenliğini veya savunmasını tehlikeye düşürecek şekilde her türlü bilgi edinme faaliyeti, kıyı
devletinin güvenliğini ve savunmasını etkileyecek şekilde her türlü propaganda faaliyetinde bulunulması;
her türlü hava aracının fırlatılması, güverteye indirilmesi veya gemiye kabûlü; her türlü askerî aygıtın fırlatılması, güverteye indirilmesi veya gemiye kabûlü; kıyı devletinin gümrük, malî, göç ve sıhhî konulardaki
kanun ve düzenlemelerine aykırı olarak mal, para ve kişilerin gemiye yüklenmesi veya indirilmesi; 1982
tarihli Sözleşmenin hükümlerine aykırı olacak şekilde bilerek ve isteyerek kirlenmeye neden olacak faaliyetlerde bulunulması; her türlü balıkçılık faaliyeti; her türlü araştırma ve ölçümleme faaliyetinin gerçekleştirilmesi; kıyı devletinin her türlü iletişim sistemi veya diğer her türlü tesisine müdahale teşkil edecek
hareketlerde bulunulması ve geçişle bağdaşmayacak diğer her türlü faaliyetin gerçekleştirilmesi. Düzenlemede yer verilen son kalemin de gösterdiği üzere, m. 19/2’de sıralanan hareket ve faaliyetler sadece
sıralananlarla sınırlı tutulmamıştır.

9 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 25/3.
10 Bu konuda, nitekim Gönlübol, karasuları ile bitişik bölge arasındaki ilk ayrımın ancak Milletler Cemiyeti

bünyesinde toplanan 1930 tarihli La Haye Konferansında gerçekleştirildiğini vurgulayarak, iki deniz yetki
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Bununla birlikte, doktrinde karasuları genişliğine dair iki temel kurala
dayanıldığı ifade edilmektedir. Bunlardan ilki, Bynkershoek tarafından
ortaya konulduğu üzere top atışı kuralı iken11, diğeri genelde o dönemde
Kuzey Ülkeleri (İskandinav Ülkeleri) tarafından benimsenmiş olan dört
ilâ 16 deniz mile tekabül eden belirli bir genişliğin kabul edilmesidir. Bununla birlikte, ilk kuralın, yâni top atışı kuralının yazarlarca 19. yüzyılın
sonunda ve 20. yüzyıl başında örf ve âdet kuralı hâline geldiği ifade edilen üç deniz millik karasuları kuralının da kaynağını12 oluşturduğu bildirilmektedir.13 Her ne kadar, doktrinde, en azından bir dönem, üç deniz
çevesinde değerlendirildiğine dikkat çekmiştir. Bkz. GÖNLÜBOL, s. 2-3. Yine, misal olarak, Ræstad’ın,
karasuları konusuna, gümrük ve sıhhî amaçlar için oluşturulmuş farklı deniz alanlarını da kattığı gözlenmektedir. Bkz. CROCKER H.G., The Extent of the Marginal Sea: A Collection of Official Documents
and Views of Representative Publicists, Washington D.C., 1919, s. 407-416. Benzer şekildeki Rus Çarlığı
uygulamalarına yapılan gönderme için bkz. SCHAPIRO L.B., The Limits of Russian Territorial Waters
in the Baltic, British Yearbook of International Law, vol. 27, 1950, s. 445. Ayrıca, karasuları genişliğinin
tarihî seyri açısından daha eski zamanlara ilişkin gelişmelere dair ayrıntılı ve geniş değerlendirmeler için
bkz. FENN, s. 469-482; HEINZEN B.G., The Three-Mile Limit: Preserving the Freedom of the Seas,
Stanford Law Review, vol. 11/2, 1959, s. 598-600; SWARZTRAUBER S.A., The Three-Mile Limit of
Territorial Seas, Annapolis, 1972, s. 10-22. Ayrıca, bkz. GHOSH, 1988, s. 15-16.
11 Top atışının çok daha eskilere dayandığının belirtildiği eserler de söz konusudur. Meselâ, Verzijl,
Basdevant’a dayandırarak top atışı kuralının ilk olarak 1609 yılında Hollânda Birleşik Cumhuriyeti nezdindeki Fransız elçisi Jeannin’in İspanya ile ateşkes müzakereleri esnasında formüle edildiğini aktarmıştır. Bkz. VERZIJL J.H.W., International Law in Historical Perspective: State Territory, vol. III, Leyden,
1970, s. 61. Ayrıca, bu kuralın ilk olarak Akdeniz devletleri arasında uygulanmaya başladığına dair bkz.
BRIERLY J.L., The Law of Nations: An Introduction to the International Law of Peace, 6th edition (edited by Waldock), 1981, London, s. 202.
12 Ghosh, meselâ, üç deniz millik karasuları uygulamasının dayanağı olarak merkeze, top atışı yerine İskan-

dinav kuralını yerleştirmektedir. Bkz. GHOSH, 1980, s. 221. Benzer şekilde, bkz. WALKER W.L., Territorial Waters: The Cannon Shot Rule, British Yearbook of International Law, vol. 22, 1945, s. 211-213
ve 222. Ayrıca, bkz. SCHAPIRO, s. 441 (Shapiro’nun kendi açıklamalarına karşılık, makalesinin ilerleyen
kesimlerinde 1867 yılında üç deniz millik karasuları genişliğinin top atışı kuralı çerçevesinde hükûmet
komisyonu tarafından önerildiğine, sonrasında ise Martens ve 1911’de Rus Dışişleri Bakanının konuya
ilişkin bu yönlü açıklamalarına da yer verdiği görülmektedir, bkz. ibid., s. 444-445). Bu konuda Brierly’in
açıklamaları da ilginçtir. Bkz. BRIERLY, s. 202-204. Öte yandan, Kent, üç deniz millik genişliğe dair kuralın, tek bir kaynağı olmadığı ve iki görüşün bir amalgamı olduğunu belirtmiştir. Bkz. KENT H.S.K., The
Historical Origins of the Three-Mile Limit, American Journal of International Law, vol. 48/4, 1954, s. 537
ve 549-550. Benzer şekilde, bkz. “The Three-Mile Limit: Its Juridical Status”, Valparaiso University Law
Review, vol. 6/2, 1972, s. 175-177; BIRNIE P.W., The Law of the Sea before and after UNCLOS I and
UNCLOS II, in The Maritime Dimension, edited by Barston & Birnie, Norfolk, 1980, s. 9; WANG, s 96.

13 Bkz. VARGHESE, s. 439-440; ANAND R.P., Transit Passage and Overflight in International Straits,

Indian Journal of International Law, vol. 26/1, 1986, s. 76; SHARMA, s. 329; OPPENHEIM, s. 611-612;
WOLF, paragraf: 4. Türk doktrininde de paralel görüş için bkz. ODMAN, s. 45. Öte yandan, daha önce
de belirtildiği üzere, bu kuralın yukarıda yer verilen diğer kuraldan türediğini ifade eden yazarlar da vardır. Bu konuda daha genel ve ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. ANAND R.P., Origin and Development
of the Law of the Sea: History of International Law Revisited, The Hague, 1983, s. 137-141; SCOVAZZI
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millik karasuları genişliğinin örf ve âdet niteliğinden dem vurulmuş olsa
da14, üç deniz millik kuralın en yaygın olduğu bu dönemde bile, birçok
devlet tarafından uygulanmadığı gözlenmektedir.15 Bu çerçevede, 20.
yüzyılın başındaki devlet uygulamalarına bakıldığında İskandinav ülkelerinin dört deniz millik uygulamaları16 bir yana, İtalya’nın üç ilâ on deniz mili genişliğinde karasuları belirlediği gözlemlenirken, İspanya’nın
ve Portekiz’in altı deniz mili17, Yunanistan’ın 1913 yılında on deniz mili,
1936 yılından sonraysa altı deniz millik genişlik belirlediği18, Rusya’nın
T., The Evolution of International Law of the Sea: New Issues, New Challenges, Recueil des cours, vol.
286, 2000-V, 2000, s. 68-76. Ayrıca, bkz. supra dipnot: 12.
14 Meselâ bkz. BRIERLY, s. 204; AKINSANYA A., The Nigerian Territorial Waters Decrees of 1967 and
1971, Indian Journal of International Law, vol. 16/2, 1976, s. 278-279. Ayrıca, bkz. SHARMA, s. 329.

15 Devlet uygulamaları bir yana, meselâ 1956 yılında toplanan “Amerikalılar-Arası Hukukçular Konseyi”

(Inter-American Council of Jurists) üç deniz millik genişliğin yetersiz olduğunu ve bu genişliğin uluslararası hukukun genel bir kuralını teşkil etmediğini bildirmiştir. Aynen aktarım için bkz. ANAND, 1983, s.
166. Öte yandan, üç deniz millik kuralın en yoğun kullanıcısı konumundaki devletlerden İngiltere’nin
1951 tarihli Balıkçılık Dâvasında Norveç’in dört deniz millik karasuları genişliğine itiraz etmediği de
dikkatlerden kaçmamalıdır. Ama, daha da önemlisi 1930 yılında karasularının genişliğinin görüşüldüğü
ilk kodifikasyon konferansında dahi üç deniz millik genişliğin çoğunluk bulamamasıdır. Bkz.
BIRNIE, s. 10; GHOSH, 1980, s. 221; SANGER C., Ordering the Oceans: The Making of the Law of
the Sea, Avon, 1987, s. 13-14; SHARMA, s. 329. Bu minvalde, Buzan, 1930 tarihli La Haye Konferansını,
karasuları bağlamında üç deniz mili kuralının devletler arasında büyük tatminsizlik yarattığı ilk alan
olarak nitelendirmektedir. Bkz. BUZAN, s. 16.

16 Bkz. GIHL T., The Limits of Swedish Territorial Waters, American Journal of International Law, vol.

50/1, 1956, s. 120-122, özellikle s. 122. Bu itibarla, meselâ, Harlow, İsveç’in 1779, Norveç’in ise 1812
yılından beri karasuları için dört deniz millik genişlik talep ettiğini aktarmaktadır. Bkz. HARLOW
B.A., Freedom of Navigation, in The Law of the Sea: Offshore Boundaries and Zones, edited by Alexander,
Ohio, 1967, s. 191. Öte yandan, İsveç başta olmak üzere diğer İskandinav ülkelerinin dört mil genişlikle
buluşmasını 17. yüzyıl ortalarına kadar geriye götüren yazarlar da vardır. Bkz. KALIJARVI T., Scandinavian Claims to Jurisdiction over Territorial Waters, American Journal of International Law, vol. 26/1,
1932, s. 59.

17 Bkz. ANAND, 1986, s. 76. Treves, İtalya’nın, 1942 ilâ karasuları genişliğini 12 deniz miline çıkardığı 1974

arasında karasuları genişliği olarak altı deniz mili esas aldığını, onun öncesinde ise yeknesak bir uygulamanın oluşturulmadığını, farklı amaçlar için karasuları genişliğinin ayrı ayrı belirlendiğini aktardıktan
sonra, o dönemde yabancı ticaret gemilerinin zararsız geçiş hakkını kullanmaları için 10 deniz mili genişlik, yine gümrük izlemesi yapmak adına 10 deniz millik genişliğin tercih edildiğini örnek olarak zikretmiştir. Bkz. TREVES T., Italy and the Law of the Sea, in The Law of the Sea: The European Union and Its
Member States, edited by Treves & Pineschi, The Hague, 1997, s. 330-331.

18 Bkz. IOANNOU K.M., The Greek Territorial Sea, in Greece and the Law of the Sea, edited by Kariotis,

The Hague, 1997, s. 128-129; ROUCOUNAS E., Greece and the Law of the Sea, in The Law of the
Sea: The European Union and Its Member States, edited by Treves & Pineschi, The Hague, 1997, s. 228.
Ioannou, belirtilmelidir ki, 1913 tarihli kanunda 10 deniz millik bir genişlik ifade edilmiş olsa da, kanunun
düzenlemesini ve içeriğini sorgulamaktan geri durmamış ve 1936 yılındaki düzenlemeye kadar, yâni 20.
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1909 yılından beri 12 deniz millik genişliği19, Meksika’nın ise 1935 yılıyla birlikte dokuz deniz millik bir karasuları genişliği20 uyguladığı belirtilebilir. Öte yandan, 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşmasıyla üç deniz millik karasuları genişliğini benimsemiş görünen Türkiye Cumhuriyeti’nin,
öncesinde Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise, karasuları genişliği
için üç ilâ otuz mil arasında değişen çeşitli genişlikleri kullandığı ifade
edilmektedir.21 Tüm bu devlet uygulamalarıyla birlikte, nitekim, üç deniz millik karasuları genişliğinin örf ve âdet kuralı niteliğinde olmadığı
hususu doktrinde de bazı yazarlarca açıkça ileri sürülmektedir.22
yüzyılın ilk yarısının başında Yunan karasuları genişliğinin üç deniz mili olarak belirlendiğini ileri sürmeyi
ihmal etmemiştir.
19 Bkz. HARLOW, s. 191. Ayrıca, bu konuya ilişkin bkz. SCHAPIRO, s. 445 vd., özellikle s. 445-446;
GRZYBOWSKI K., Soviet Public International Law: Doctrines and Diplomatic Practice, Leyden, 1970,
s. 149-150; SCOVAZZI, s. 76. Butler, belirlenen 12 deniz millik genişliğin karasuları genişliği olarak
mütalâa edilemeyeceğine işaret etmiştir. Bkz. BUTLER W.E., Some Recent Developments in Soviet
Maritime Law, in The Law of the Sea: The United Nations and Ocean Development, edited by Alexander,
Rhode Island, 1971, s. 376; BUTLER W.E., The Soviet Union and the Law of the Sea, Baltimore, 1971, s.
31-32. Bununla beraber, yazar, Rusya’nın, Bolşevik İhtilâli arifesinde üç deniz millik genişliği uluslararası
örf ve âdet kuralı olarak kabûl etmediğinin altını çizmeyi de ihmal etmemiştir. Bkz. BUTLER (I), 1971,
s. 376-377. Öte yandan, SSCB’nin ise, ilk kez 1921’de geliştirdiği ve 1927’den beride 12 deniz millik
karasuları genişliğini uyguladığı belirtilmektedir. Bkz. PUNDEFF M., Bulgarian Decree on Territorial
Waters, American Journal of International Law, vol. 46/2, 1952, s. 330. Bu minvalde, 12 deniz millik genişliği Rus Çarlığından halefiyet yoluyla kullanma hakkını haiz olduğunu belirten yazarlara dikkat çeken
Grzybowski, SSCB’nin, ilk olarak, 1921 yılında bir kararnâmeyle Arktik Okyanusunda ve Beyaz Denizde
balıkçılığın korunması amacıyla 12 deniz millik bir genişlik belirlediğini; genel olarak ise, 1927’de yayınlanan kararnâme ile 12 deniz millik genişliğin kullanıldığını aktarmıştır. Bkz. GRZYBOWSKI, s. 150.
Sovyet dönemindeki bu konudaki karışık uygulamalara ilişkin ayrıca bkz. BUTLER W.E., The Law of
Soviet Territorial Waters: A Case Study of Maritime Legislation and Practice, New York, 1967, s. 30-31.
20 Bkz. VARGAS J.A., Mexico and the Law of the Sea: Contributions and Compromises, Leiden, 2011, s.
88. Ayrıca, bkz. HARLOW, s. 191; SCOVAZZI, s. 76.

21 Bkz. BOSTAN İ., Osmanlılarda Deniz Sınırı ve Karasuları Meselesi, in Türkler ve Deniz, edited by Kum-

rular, İstanbul, 2007, s. 36-37 ve 41-42. Ayrıca, bkz. ÖZMAN, s. 332-333. Türkiye Cumhuriyeti’nin karasularına ilişkin ilk kanunu 1964 tarihli 476 sayılı Karasuları Kanunu olmuş, 1982 tarihinde ise bu kanunun
yerine 1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanunu geçmiştir. Bu kanunlar dönemi öncesinde Cumhuriyet
döneminde resmî bir karasuları genişliği belirlemesine rastlanılmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti döneminde karasuları genişliğine ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. ODMAN, s. 73-97; BAYKAL
F.H., Karasularının Genişliği Konusunda Türk Uygulaması, in Deniz Hukuku Çalışmaları, edited by
Baykal, İstanbul, 1998, s. 263-285; ÖZMAN, s. 333-344; KURAN, s. 98-100.

22 Bkz. SØRENSEN M., The Law of the Sea, International Conciliation, vol. 32, no: 520, 1958, s. 242 vd.;
SCHAPIRO, s. 441; ODA S., International Control of Sea Resources, Leyden, 1963, s. 14-15; ANAND,
1983, s. 137-141; ANAND, 1986, s. 76; WOLF, paragraf: 4. Ayrıca, Martens’in üç deniz millik kuralın
genel bağlayıcı bir kural olmadığını belirttiği de gözden kaçırılmamalıdır. Aktarım için bkz. BUTLER
(II), 1971, s. 29. Ghosh, da diğerleri gibi üç deniz milinin genel olarak tanındığını, ama evrensel
olarak bir tanımanın söz konusu olmadığını aktarmaktadır. Bkz. GHOSH, 1980, s. 221. Ayrıca,
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Üç deniz millik karasuları genişliğine dair en önemli değişimin
başlangıcı 1945 yılı olarak düşünülebilir. 1945 yılında Amerika Birleşik
Devletleri Başkanı Truman’ın Kıta Sahanlığına dair gerçekleştirdiği bildiri, belki de bu açıdan dönüm noktası teşkil etmiş, Lâtin Amerika’nın
öncelikle Pasifik Okyanusunda konumlanan ve kıta sahanlığı oldukça
dar olan ülkelerinden Şili, Ekvator ve Peru 200 deniz millik karasuları ilân etmişler23, bu eğilim diğer devletler tarafından da izlenmiştir.24
Özellikle, 1960’larda koloniyal sistemden kurtulup bağımsızlıklarını kazanan devletlerin de bu kervana katıldığı görülmektedir.25
Bu iklim altında 1969 yılında başlatılan süreç 1973 yılında resmen
III. Deniz Hukuku Konferansının başlamasıyla sürmüş, bu sürecin sonunda ise karasuları genişliği konusuna yönelik 12 deniz millik azamî
bkz. ÇAMYAMAÇ A., Denize Kıyısı Olmayan ve Coğrafî Açıdan Elverişsiz Devletlerin Hukukî Durumu,
Ankara, 2012, s. 262-263 ve dipnotlar: 1104-1105. Tüm bu anlatılanlara paralel biçimde, Verzijl de, her
ne kadar genel olarak kabûl edilenin karasuları genişliğinin üç deniz milinde sabitlenmesi olmuş olsa da,
uluslararası kamuoyunun o güne kadar kesin bir rakamda anlaşamadığını belirtmekten geri kalmamıştır.
Bkz. VERZIJL, s. 62. Ayrıca, bkz. SANTA-PINTER J.J., Latin American Countries Facing the Problem
of Territorial Waters, San Diego Law Review, vol. 8/3, 1971, s. 606; “The Three Mile Limit: Its Juridical
Status”, s. 170-184; BIRNIE, s. 9-11; REMBE N.S., Africa and the International Law of the Sea: A Study
of the Contribution of the African States to the Third United Nations Conference on the Law of the Sea,
Alphen aan den Rijn, 1980, s. 90.
23 200 deniz millik genişliğe, Şili’de, Panama Deklarasyonuyla (1939) alâkalı yanlış bir yorum sonucunda
ulaşıldığı bildirilmektedir. Konuya dair bkz. HOLLICK A.L., The Origins of 200-Mile Offshore Zones,
American Journal of International Law, vol. 71/3, 1977, s. 494-500.

24 Meselâ bu konuda bkz. CABRERA A., Domestic Policies and Legislations vs. UNCLOS? The Case of
Ecuador, Ocean Law & Policy Series, vol. 2/1, 1998, s. 129.

25 Bu bağlamda, özellikle Afrika devletleri akıllara gelmektedir. Nitekim, 1960 yılında İsviçre’nin Cenevre

kentinde toplanan II. Deniz Hukuku Konferansına katılan bağımsız Afrika devletleri Etiyopya, Fas, Gana,
Gine, Kamerun, Liberya, Libya, Mısır (Birleşik Arap Cumhuriyeti olarak), Sudan ve Tunus şeklinde
sıralanmaktaydılar. Konferansa katılan devletlerin listesi için bkz. “Final Act of the Second United Nations Conference on the Law of the Sea”, Document A/CONF.19/L.15, 1960 via http://legal.un.org/
docs/?path=../diplomaticconferences/1960_los/docs/english/vol_1/a_conf19_l15.pdf&lang=E (ziyaret tarihi: 20/08/18). Öte yandan, ilerleyen zamanlarda bağımsızlıklarını kazanan Afrika Devletlerinden 12 deniz milinin ötesinde karasuları genişliği belirleyenler şu şekilde sıralanabilir: Angola (20 deniz
mili), Benin (200 deniz mili), Ekvator Ginesi (200 deniz mili), Gabon (170 deniz mili), Gambiya(50
deniz mili), Gana (150 deniz mili), Gine (130 deniz mili), Gine-Bissau (150 deniz mili), Kamerun (50
deniz mili), Kongo (30 deniz mili), Madagaskar (50 deniz mili), Moritanya (30 deniz mili), Nijerya (30
deniz mili), Senegal (150 deniz mili), Sierra Leone (200 deniz mili), Somali (200 deniz mili) ve Tanzanya (50 deniz mili). Bkz. REMBE, 92. Ayrıca, Roach ve Smith’in eserlerinde konuya dair yer vermiş oldukları liste de incelenebilir. Bkz. ROACH J.A. & SMITH R.W., Excessive Maritime Claims, 3rd ediition,
Leiden, 2012, s. 139-143.
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bir genişlik fikri ağır basmıştır. Böylelikle, uzun tartışmaların sonunda
1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 3 şu biçimde şekillendirilmiştir: “Her devlet işbu Sözleşmeye uyumlu olarak belirlenmiş esas hatlardan ölçülecek 12 deniz mili aşmayan bir sınıra kadar
karasuları genişliğini belirleme hakkını haizdir”.
III- Karasuları Genişliğine İlişkin Aşırı İddialar
Karasularının genişliğine dair aşırı iddialara geçilmeden evvel, günümüzdeki karasuları genişliğine dair kısa bir değerlendirilmede bulunulması konunun daha iyi yorumlanmasında faydalı olacaktır. Bu itibarla, bu alt başlığın iki temel bölümden oluşturulması tercih edilmiştir:
Karasularının genişliğine ilişkin genel değerlendirmeler ve aşırı karasuları genişliğine ilişkin iddiaların değerlendirilmesi.
1. Karasularının Genişliğine İlişkin Genel Değerlendirmeler
Karasularının genişliği konusunda 20. yüzyılda ciddî tartışmaların
yaşandığı görülmektedir. Hatta, I. Deniz Hukuku Konferansı sonunda
kabul edilen dört Sözleşmeden biri olan 1958 tarihli Cenevre Karasuları
ve Bitişik Bölge Sözleşmesinin, yürürlüğe girmiş olmasına rağmen, arzulanan yaygın kabule ulaşamamasının temel nedenlerinden biri olarak
karasularına ilişkin genişliğin belirlenememiş olması gösterilebilir. Bu
sebepledir ki, I. Deniz Hukuku Konferansının mürekkebi kurumadan
hemen iki yıl sonrasında, yine Cenevre’de, II. Deniz Hukuku Konferansı karasuları genişliği konusunu bir çözüme bağlama temelinde toplanmıştır. Ama, ne yazık ki, bu konferanstan da bir sonuç alınamamıştır.26
İlk iki konferansla başarıya ulaştırılamayan karasularının genişliğinin belirlenmesi hususu yeni bağımsızlığını kazanan birçok devletin
26 II. Deniz Hukuku Konferansına dair bkz. BOWETT D.W., The Second United Nations Conference on

the Law of the Sea, International & Comparative Law Quarterly, vol. 9/3, 1960, s. 415-435; DEAN A.H.,
The Second Geneva Conference on the Law of the Sea: The Fight for Freedom of the Seas, American
Journal of International Law, vol. 54/4, 1960, s. 751-789; ROBLES A.G., The Second United Nations
Conference on the Law of the Sea—A Reply, American Journal of International Law, vol. 55/3, 1961, s.
669-675.
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aşırı karasuları genişliği belirlemeleriyle zirve noktasına ulaşmış27 ve
ancak III. Deniz Hukuku Konferansı sonunda kabul edilen 1982 tarihli
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve yine bu Sözleşmenin
bünyesinde getirilen başka düzenlemelerle sağlanan ince bir ayar çerçevesinde çözüme kavuşturulabilmiştir.28 Bu çerçevede, yukarıda yer
verilen m. 3’te düzenlendiği şekliyle, her bir kıyı devleti azamî olarak 12
deniz milini geçmeyecek şekilde karasuları genişliğini belirleme hakkını
haiz kılınmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, özellikle sınırlandırma durumlarına ilişkin olacaktır. Karasuları sınırlandırması yapılacak
iki komşu devlet arasındaki mesafe 24 deniz milinin altında olduğu durumlarda bu devletlerin 12 deniz mili genişliğinde karasuları hakkı olamayacağı aşikârdır.
Bu kısa bilgilendirmeden sonra, II. Dünya Savaşı sonrasında karasularının genişliğinin tespiti konusunda günümüz aşamasına gelinirken
kabaca iki temel blok olduğunu iddia etmek yanıltıcı olmasa gerekir.29
Birinci blok genelde üç deniz millik karasuları genişliğini benimseyip
uygulayan ve bu genişliğin de genel olarak diğer devletlerce kabul edil27 Ghosh, özellikle II. Deniz Hukuku Konferansının bir sonuca ulaşamamasının, birçok devletin üç deniz mi-

linin ötesinde karasuları genişliği ilân etmesinin tetikleyicisi olduğuna işaret etmektedir. Bkz. GHOSH,
1980, s. 222. Aynı yönde bkz. AKINSANYA, s. 279. Böylelikle, I. ve II. Deniz Hukuku Konferanslarından
çıkan sonuç, Buzan tarafından, kıyı devletleri(nin) (hareketinin)  ilk zaferi olarak mütalâa edilmiştir.
Bkz. BUZAN, s. 17.

28 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine giden süreçte III. Deniz Hukuku Konfe-

ransının temel özelliklerinden biri paket anlaşma olarak adlandırılan ve bir yanda 12 deniz millik azamî
karasuları ve boğazlardan daha liberal geçiş rejimini, diğer yanda deniz yatağı ve ekonomik olarak canlı ve cansız kaynakların işletimine dair sistemi içeren bir anlaşma pazarlığı ortamıdır. Bu konuda daha
1970’lerin başında Amerika Birleşik Devletleri’nin önerilerini vermeye başladığı görülmektedir. Bkz.
KNIGHT H.G., The 1971 United States Proposals on the Breadth of the Territorial Sea and Passage
through International Straits, Oregon Law Review, vol. 51/4, 1972, s. 759-787. Öte yandan, ele alınan bu
konuyu da içerir şekilde paket anlaşmaya dair daha ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. SANGER, s.
36-38; WANG, s. 97. Paket anlaşmanın nasıl oluşturulduğu ve işletildiğine dair ayrıca bkz. CAMINOS
H. & MOLITOR M.R., Progressive Development of International Law and the Package Deal, American
Journal of International Law, vol. 79/4, 1985, s. 871-890.

29 Öte yandan, Rembe, Afrika örneği çerçevesinde, özellikle yarı-kapalı deniz alanlarındaki devletlerin de
dar deniz yetki alanlarından yana olduklarına işaret etmiştir. Bkz. REMBE, s. 92. Ayrıca, bu konuda kıyı
devleti hareketi de dikkatlerden kaçmamalıdır. Bkz. supra dipnot: 1.  Ama, en önemli grup ülkeselciler
(territorialists) olarak da kabûl edilen 200 deniz mili karasuları genişliğinden ödün vermek istemeyen
başta bazı Lâtin Amerika devletleri olmak üzere gelişmekte olan devletlerin oluşturduğu gruptur. Ülkeselci grup için meselâ bkz. KOH T.T.B., The Third United Nations Conference on the Law of the Sea,
What was Accomplished?, Law & Contemporary Problems, vol. 46/2, 1983, s. 5; VARGAS, s. 144 ve 153.
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mesini isteyen devletlerden oluşmaktadır ki, bunların büyük bir bölümü dünyanın önde gelen denizci devletleridir. Esasen bu devletlerin dar
bir deniz alanını karasuları olarak benimsetmeye çalışmalarını yadırgamamak gerekmektedir. Sonuçta bu devletlerin güçlü donanmalarının,
güçlü ticaret ve balıkçılık filolarının mümkün olduğunca az müdahaleye
maruz kalarak ve serbestçe hareket etmesini istemeleri onlar açısından
anlaşılır olarak kabul edilebilecektir. Buna karşılık, karşı bloktaki devletler deniz gücü açısından nispeten daha zayıf ve hatta birçoğu yeni bağımsızlığını kazanmış devlet olma özelliğini sergilemektedir. Bu devletlerin de mümkün olduğunca geniş deniz alanlarını hâkimiyetleri altına
almak istemeleri, büyük devletlerin donanmalarını güvenliklerinin bir
gereği olarak mümkün olduğunca kıyılarından uzak tutmaya ve yine bu
büyük devletlerin teknolojik olarak son derece gelişmiş büyük balıkçılık
filolarını ekonomik kaygılarla kıyılarına yaklaştırmamaya çalışmalarının anlaşılmaz bir yönü yoktur. Nitekim, Afrika devletlerinin sömürge
durumundan kurtularak bağımsızlıklarını kazandıktan sonra, karasuları
genişliğini arttırma nedenlerini siyasî ve ekonomik nedenler şeklinde iki
temelde irdeleyen Ohaegbu, Gine’nin karasularının Portekiz tarafından
ihlâl edilmesini konuya dair örneklerden biri olarak sunmuştur.30
1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesiyle ulaşılan çözüme ilk blok mevcut karasuları genişliklerini arttırarak uyum
göstermişken31, ikinci blok ise aşırı görülen karasuları genişliklerini
düşürerek bunu sağlamıştır. Hemen belirtilmelidir ki, ilk bloktaki devletlerin durumu, karasuları genişliklerini 12 deniz miline çıkarmasalar
da uluslararası hukuka aykırı olmamaktadır. Tüm bu tespitlere karşılık,
makalenin de temel nüvesini teşkil eden şekilde, bazı devletlerin, sayıları
az da olsa, hâlen karasularına dair aşırı genişlik iddialarını sürdürdükleri gözlenmektedir ki, bu tutumlarıyla mevcut uluslararası deniz hukuku
kurallarını bariz bir biçimde ihlâl ettikleri ifade edilmelidir. Bu devletler
30 Bkz. OHAEGBU G., The Breadth of Territorial Waters in the State Practice of Some African Countries,

Bonn, 1975, s. 126-141, özellikle s. 126-130. Bu konuda Ajomo’nun benzer hususları dile getirdiği belirtilmelidir. Ajomo’dan aynen nakil için bkz. AKINSANYA, s. 279.

31 1960’ların sonu ve 1970’lerin başıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri’nin 12 deniz mili genişliğe dair
öneriler sunduğu ve hattâ SSCB ile bu konuda ortak hareket edildiği hatırlanmalıdır. Bkz. KNIGHT, s.
759 vd.; SANGER, s. 20-21.
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içerisinde de tutumları çeşitli sebeplerle karışık olan ve uluslararası hukukun benimsediği noktada olup olmadıkları muğlak devletlerin durumu da dikkat çeken bir başka konudur.
Karasularına ilişkin öncelikle genel bir belirlemeyle başlanması
doğru olacaktır. Günümüzde, 12 deniz mili ve altında karasuları genişliği belirleyen devlet sayısı 144’tür.32 Bu devletler arasında bazı farklı uygulamalara rastlamak kaçınılmazdır. Bu tür farklılıkların sebebi coğrafî
zorunluluklar olabileceği gibi, siyasî nedenler vs. de olabilmektedir. Öte
yandan, belirtilmelidir ki, 12 deniz mili kapsamındaki bu farklılıkların
hepsi uluslararası deniz hukuku kurallarıyla ve özellikle de 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ilgili hükümleriyle,
prima facie, uyumludur.33 Farklılıklardan kasıt, tüm devletlerin karasuları genişliğini yeknesak olarak 12 deniz mili olarak benimsememesidir.
Örneğin, bazı devletler karasuları genişliğini hâlen üç deniz mili olarak
benimsemişlerdir. Bunun nedenlerinin başında, o devletin ülkesinin
coğrafî konumlanması gelmektedir. Hatta, farklı denizlere kıyısı olan
bir devletin kıyısının olduğu her bir deniz alanındaki karasuları genişliğini farklı ayarladığı durumlara dahi rastlanmaktadır. Nitekim, Türkiye,
1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanununda karasuları genişliğini altı
deniz mili olarak belirlemişken, Bakanlar Kuruluna, belirli denizlerde, o
denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları göz önünde bulundurmak
ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, altı deniz milinin üzerinde
32 Bu sayı konuya ilişkin Birleşmiş Milletler sitesinde yer alan verilerin (Karadağ da sayılmıştır) taranma-

sı sonucu belirlenmiştir. Bkz. “Table of Claims to Maritime Jurisdiction”, as of June 15 2011 via www.
un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/table_summary_of_claims.pdf (son
ziyaret tarihi: 15/01/18). Ne yazık ki, Birleşmiş Milletler sitesinde yer alan bu belge 2011 tarihinden
beri yenilenmemiştir. Öte yandan, genel olarak, deniz yetki alanlarına dair devlet iddialarına ilişkin daha
yeni verileri Birleşmiş Milletler’in sitesinden ülke ülke tek tek takip etmek de mümkündür. Bkz. via www.
un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionslist.htm (son ziyaret tarihi: 15/01/18).
(Her ne kadar devletler için bir zorunluluk teşkil etmese de, genelde ulusal düzenlemelerin bu siteye
tescil ettirildiği gözlenmektedir). Öte yandan, bu konuya dair oluşturulan çok daha yeni bir liste için
bkz. “JAG Maritime Claims 2017”, via www.jag.navy.mil/distrib/instructions/MCRM_Combined_
Apr_2017.pdf (ziyaret tarihi: 03/12/17). Öte yandan, bu sayının yapılan açıklamalar sonrasında sonuç
kısmında değişeceği de ifade edilmelidir.

33Tabîi ki, meselâ, Yunanistan’ın iki ayrı ölçüt kullanması, her ne kadar bu ölçütler 12 deniz milinin altında
olsalar da, uluslararası hukuka uygun değildir. Bilindiği üzere, Yunanistan, karasularının üzerine denk
gelmesi gereken hava ülkesinin sınırını 10 deniz mili genişliğinde belirlemişken, denizdeki sınırı altı deniz
mili genişliğinde belirlemektedir.
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karasuları genişliği tespit etme yetkisi vermiştir ki, Karadeniz ve Akdeniz için bu yetkiyi kullanan Bakanlar Kurulu Türkiye’nin bu denizlerdeki karasuları genişliğini 12 deniz mili olarak belirlemiştir.34
Karasularına ilişkin en ilginç durumlardan biri denize kıyısı olup da
hiçbir belirli deniz yetki alanı ilân etmeyen Bosna-Hersek’in durumu
olarak gösterilebilir.35 Bosna-Hersek’in bu tutumunun nedeni Adriyatik
kıyısındaki coğrafî konumuyla doğrudan ilgilidir. Çünkü, Bosna-Hersek
hariç, dünyadaki başka hiçbir devletin deniz alanı bir başka devletin içsularıyla çevrilmemiştir. Gerçekten de, Bosna-Hersek, kendisine ait deniz alanının Hırvat içsularıyla tamamen çevrilmiş olduğu için36 herhangi
bir deniz yetki alanı, en azından resmî bir biçimde, ilân edememiştir.37
Doktrinde, bir yazar, Bosna Hersek’in Adriyatik Denizinde sahip olduğu bu oldukça kısa sahil şeridine (20 km) ilişkin değerlendirmesinde
34 Dolayısıyla, Türkiye’nin Ege Denizinde uyguladığı karasuları genişliği altı deniz milidir. 2674 sayılı Kara-

suları Kanununun değerlendirilmesine dair bkz. ODMAN, s. 92-97; TOLUNER, s. 106-109, özellikle s.
107-108; BAYKAL, s. 274-285; ÖZMAN, s. 340-344; KURAN, s. 99-100.

35Birleşmiş Milletler Okyanus İlişkileri ve Deniz Hukuku Bölümünce en son 2011 Temmuz’unda yayınlanan
devletlerin deniz yetki alanlarına dair iddialar listesinde, yukarıdaki dipnotta belirtilen açıklamalardan
da anlaşılacağı üzere, benzer bir durum bir başka Adriyatik devleti olan Karadağ için de belirtilmiştir.
Buna karşılık, Karadağ’ın 12 deniz millik karasularını haiz olduğu bilinmektedir. Bkz. “JAG Maritime
Claims 2017”, s. 189 (çalışmada sayfa sayısı belirtilmemiştir; verilen sayfa sayısı pdf dosyasındaki sayfa
sayısıdır); “Country Reports-Montenegro” in Exploring the Potential of Maritime Spatial Planning in the
Mediterranean Sea (European Commission Study/Maritime Affairs), February 01 2011, s. 2 via https://
ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/montenegro_01_en.pdf (ziyaret
tarihi: 15/01/18).
36Sâhillerinde bir liman için uygun bir kıyı alanın olmamasının yanı sıra, Bosna Hersek’in deniz alanının
Hırvatistan’ın içsularıyla çevrili olmasından ötürü bu devletin denize çıkışı sorunludur. Hırvatistan ve
Bosna-Hersek arasındaki sınır anlaşmasında Hırvat içsularından geçişe dair özel bir düzenleme getirilmemiştir. Buna karşılık, 1998’de iki devlet arasında imzalanan bir başka anlaşmayla Hırvatistan, Bosna
Hersek’in kullanımı için, kendisine ait Ploče Limanında, liman otoritesince idare edilecek ve anlaşmada
belirlenen koşullar haricinde vergiden muaf tutulacak bir Serbest ve Dış Ticaret Bölgesi oluşturmuş ve
aynı zamanda bu alandan yararlanılabilmesi adına ülkesinde, karşılıklılık kuralını da gözeterek, Bosna
Hersek’e serbest ve engellenemeyecek bir transit hakkı da tanımıştır. Anlaşma yürürlüğe girmese de,
imzalanmasıyla birlikte geçici olarak uygulanmaya başlanacağı ve yürürlüğe girdikten sonra da 30 yıllık
bir süresi olduğu da düzenlenmiştir. Bkz. SERŠIĆ M., The Adriatic Sea: Semi-Enclosed Sea in a SemiEnclosed Sea, in La Méditerranée et le droit de la mer à l’aube du 21e siècle, edited by Cataldi, Bruxelles,
2002, s. 332-334.
37Hırvat sularının hukukî niteliğine dair bkz. SCOVAZZI T. & FRANCALANCI G., Bosnia-Herzegovina—Croatia, in International Maritime Boundaries, vol. III, edited by Charney & Smith, Dordrecht, 2002,
s. 2888; SERŠIĆ, s. 332; GRBEC M., Extention of Coastal State Jurisdiction in Enclosed and Semi-Enclosed Seas: A Mediterranean and Adriatic Perspective, Oxon, 2014, s. 154 vd.
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Neum Körfezinin içinde kalan suların Bosna Hersek içsuları, Klek yarımadasının beri tarafında kalıp da Hırvatistan ile sınırlandırmanın konusunu oluşturan su alanının ise Bosna Hersek karasuları olarak değerlendirilebileceğini ileri sürmüştür.38 Tabîi ki, bu yazarın kendi görüşüdür39;
Bosna Hersek, en azından bugüne kadar, resmî biçimde böyle bir ayrım
yapmamış ve herhangi bir karasuları iddiasında bulunmamıştır. Bu itibarla, denize kıyısı olup da resmî olarak karasuları ilân etmemiş tek devlet Bosna-Hersek olarak mütalâa edilebilir.40
Öte yandan, günümüzde, hâlen üç deniz mili karasuları genişliği
kullanan tek bir devlet bulunmaktadır41: Ürdün.42 Bunun da nedeni,
Ürdün’ün coğrafî konumudur. Akabe Körfezinin içinde, körfezin kuzeyindeki en uç noktada konumlanan Ürdün’ün, coğrafî konumu onu 12
deniz millik karasuları ilân etmekten mahrum kılmaktadır.43
38 Bkz. VUKAS B., Maritime Delimitation in a Semi-Enclosed Sea: The Case of the Adriatic Sea, in Mariti-

me Delimitation, edited by Lagoni & Vignes, Leiden, 2006, s. 215; VUKAS B., Sea Boundary Delimitation
and Internal Waters, in Law of the Sea, Environmental Law and Settlement of Disputes: Liber Amicorum
Judge Thomas A. Mensah, edited by Ndiaye & Wolfrum, Leiden, 2007, s. 561.

39Öte yandan, doktrinde başka yazarlar da, Hırvatistan’la olan sınırlandırmanın Bosna-Hersek’in karasularıyla olduğunu açıkça dile getirmektedir. Bkz. SCOVAZZI & FRANCALANCI, s. 2888; SERŠIĆ,
s. 332; GRBEC, s. 157 vd. (Grbec, bu kullanımını Vukas’a atıflamıştır) Buna karşılık, ilgili Anlaşmanın
ulaşılan İngilizce metninde (m. 4/3) karasuları ibaresi yer almamaktadır. Anlaşmanın İngilizce metni
için bkz. CHARNEY I. & SMITH R.W. (eds.), International Maritime Boundaries, vol. III, Dordrecht,
2002, s. 2891-2899.
40Bosna Hersek’in durumuna dair daha ayrıntılı açıklamalar için bkz. ÇAMYAMAÇ, s. 223-225; GRBEC,
s. 153-162.
412000’lerin başında bu sayının üç olduğu gözlenmektedir. O dönemde Ürdün haricinde üç deniz mili genişlik belirleyen diğer devletler Palau ve Singapur’dur. Bkz. SMITH R.W., National Claims to Maritime
Jurisdictions, Limits in the Seas, no: 36, 8th Revision, Washington D.C., 2000, s. 84, 119 ve 140 via www.
state.gov/documents/organization/61543.pdf (ziyaret tarihi: 17/01/18). Singapur, tıpkı Ürdün gibi oldukça küçük ve sıkışık bir kıyıya sahip olmasına karşılık 2008 yılında karasuları genişliğini 12 deniz miline
çıkartmıştır. Palau ise karasuları genişliğini 2003 yılında 12 deniz miline çıkartmıştır. Bkz. “JAG Maritime
Claims”, s. 213 ve 249.
42 Bkz. “JAG Maritime Claims 2017”, s. 148. Ayrıca, bkz. “Table of Claims to Maritime Jurisdiction”, özellikle s. 11.
43Bkz. BELLO E.G., International Equity and the Law of the Sea: New Perspectives for Developing Countries, Verfassung und Recht in Übersee, vol. 13/3, 1980, s. 202; ÇAMYAMAÇ, s. 257 dipnot: 1076 ve s.
397-398 dipnot: 1660. Ürdün’ün deniz sınırlandırmalarına dair bilgilendirme için bkz. DZUREK
D.J., Parting the Red Sea: Boundaries, Offshore Resources and Transit, IBRU Maritime Briefing,
vol. 3/2, 2001, s. 13-15.
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2. Aşırı Karasuları Genişliğine İlişkin İddiaların Değerlendirilmesi
III. Deniz Hukuku Konferansı görüşmeleri sürerken başlayarak
özellikle 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin
kabulü sonrasında artan bir biçimde Sözleşmede yer alan düzenlemeye uygun bir şekilde devletler karasuları genişliklerini belirlemeye başlamışlardır. Bu çerçevede, üç deniz milinde ısrarcı olan özellikle büyük
denizci devletlerin 12 deniz millik genişliğe döndükleri44, 200 deniz
mili başta olmak üzere 12 deniz milinden daha fazla karasuları genişliği
benimsemiş olan devletlerin ise, karasuları genişliklerini azaltarak Sözleşmedeki düzenlemeyle uyumlu şekilde 12 deniz miline indirgedikleri
daha önce de belirtilmişti. Esasen, aşırı iddiada bulunan birçok devletin
III. Deniz Hukuku Konferansı sırasında, genişlik olarak 12 deniz millik karasularına meyil ettikleri gözlenmektedir.45 Nitekim, 1982 tarihli
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi öncesi ve sonrasındaki
durum karşılaştırıldığında bu gözlemin haklılığı da ortaya çıkmaktadır.46
44 Üç deniz millik karasuları genişliğinin en önemli savunucularından Amerika Birleşik Devletleri
1988, İngiltere 1991 (1987 tarihli ilgili kanunun yürürlüğe girişi), Japonya 1977, Hollânda 1985, Almanya 1996 ve Avustralya 1990 12 deniz mili genişliğinde karasularını uygulamaya başlamışlardır. Kanada, Fransa ve İtalya ise bu genişliği sırasıyla 1970, 1971 ve 1974’ten beri uygulamaktadır.

45 Diğer kıtalarla mukayese edildiğinde, her ne kadar Afrika’nın kıtasal olarak belirli bir tutumdan yoksun

olduğunu belirtse de, Rembe, Cenevre Sözleşmeleri sonrasındaki dönem için karasuları iddialarına dair
sınıflar yaratmıştır. Buna göre 12 deniz mil ve altında karasuları genişliği talep eden devletler ilk sınıfı
oluştururken, 12 deniz milinden daha geniş karasuları genişliği talep eden devletler ve en son olarak 12
deniz milinden daha geniş karasuları genişliği talep etmelerine karşılık karasuları genişliğinin 12 deniz
miline çekilmesine hazır devletler ise ikinci ve üçüncü kategoriyi temsil etmektedirler. Özellikle sonuncu
kategoriyi temsil eden devletlerin müzakere ve pazarlık silâhı olarak bu genişliği kullandığını ifade eden
yazar, bu devletlerin esas amaçlarının münhasır bölgeden birtakım kazanımlar elde etmek olduğunun altını çizmiştir. Rembe’nin açıklamalarına dair bkz. REMBE, s. 90-95. Öte yandan, III. Deniz Hukuku Konferansının Mayıs 1976’da sonlanan IV. Oturumunun sonunda Konferansın tüm delegelerinin
üzerinde anlaştığı vurgulanan tek hususun 12 deniz mili azamî genişlik olduğu vurgulanmaktadır. Bkz.
AKINSANYA, s. 277. Ayrıca, bkz. BUZAN, s. 18; SHARMA, s. 330.

46 Smith’in konuya ilişkin 1989 yılında yayınlanan makalesinde rakamlar ve karşılaştırmalar bu çıkarımı
doğrular niteliktedir. Böylelikle, 1958 yılındaki I. Deniz Hukuku Konferansında 3 ilâ 200 deniz mili arasında değişim gösteren sekiz farklı genişlik önerisinin olduğunu ifade eden Smith, birkaç on yıl içerisinde
ağırlığın 12 deniz miline kaydığını; bu itibarla da 1960’da sadece 24 devlet 12 deniz millik genişliği belirlemişken, 1980’de sayının 80, makalenin yayınlandığı 1989’da ise 107’ye çıktığına işaret etmiştir. Geriye
kalan 17 devletin 12 deniz milinin altında karasuları genişliği belirlediğini ve ancak 20 devletin 12 deniz
milinin üzerinde karasuları genişliğini benimsediğini aktararak, bunlardan da 13’ünün 200 deniz milini
kullandığını bildirmiştir. Bkz. SMITH R.W., Global Maritime Claims, Ocean Development & International Law, vol. 20/1, 1989, s. 94.
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Bu bağlamda, sayıları fazla olmamakla birlikte ısrarla aşırı karasuları
genişliği iddiasında bulunan devletler için ise dönüşümün çok da hızlı
olmadığı dikkat çekmektedir. 2000’li yıllara girildiğinde bu yönlü aşırı
iddiada bulunan devlet sayısının sadece 13 olduğu görülmektedir.47
Bununla birlikte, günümüzde iki elin parmaklarını geçmeyecek sayıda devletin karasuları genişliğini 12 deniz mili üzerinde belirlemeye
devam ettikleri ve böylelikle, daha öncede belirtildiği üzere, uluslararası
deniz hukukunun ve özellikle de 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesinin ilgili kurallarını ihlâl ettikleri görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı devletlerin karasuları konusunda belirledikleri genişliğin net olmaması veya karmaşık olmasıdır. Bu çerçevede, ilgili bu devletlerden bazılarının karasularına ilişkin 12 deniz millik
aşırı iddiaları kuşkuya yer vermeyecek derecede açıkken, bazılarının 12
deniz millik aşırı iddialarında belirsizlik hatta geri dönüş kuşkuları söz
konusudur. Bu durum, nitekim, aynı dönemde yazılan eserlerde konuya
ilişkin verilen listelerdeki farklılıklarla da nispeten teyit edilmiş olmaktadır. Meselâ, devletlerin deniz hukukundaki aşırı iddialarına dair değerlendirmelerde bulundukları 2012 tarihli eserlerinde Roach ve Smith
12 deniz milinden daha geniş karasuları genişliği belirleyen devletleri şu
şekilde sıralamıştır: Benin, Ekvator, El Salvador, Filipinler, Peru, Somali
ve Togo.48 Oysa, Churchill yine aynı yılda yayınlanan bir makalesinde
47 Bu devletler ve talep ettikleri karasuları genişlikleri şu şekildedir: Benin (200), Ekvator (200), El Sal-

vador (200), Filipinler (285 deniz miline kadar ulaşabiliyor), Kamerun (50),   Kongo (200), Liberya
(200), Nikaragua (200), Peru (200), Sierra Leone (200), Somali (200), Suriye (35) ve Togo (30).
Bkz. SMITH, 2000, s. 16, 23, 31, 45, 47, 92, 112, 122, 123, 139, 143, 151 ve 154. Bu devletlerden Kamerun 2000 yılından etki doğurmak suretiyle, Kongo ve Liberya 2008, Nikaragua 2002, Sierra Leone
1996, Suriye 2003 yılında talep ettikleri aşırı karasuları iddialarını sonlandırarak 12 deniz millik genişliği uygulamaya başlamıştır. Aşırı iddialardan geri dönülmesine dair daha ayrıntılı bilgiler için bkz.
ROACH & SMITH, s. 139-143. Burada bir karışıklığın giderilmesi gerekir. Sierra Leone, Smith’in 2000
yılında yayınladığı listede 200 deniz millik karasuları genişliği iddiasını sürdürüyor gözükmektedir. Bkz.
SMITH, 2000, s. 139. Oysa, Roach ve yine Smith’in ortaklaşa yazmış oldukları eserde yer verdikleri geri
alınan iddialara ilişkin listede Sierra Leone’nin 28 Mart 1996 yılında yayınladığı kararnâmenin 2.
maddesindeki düzenlemeyle aşırı iddiasını geri aldığını bildirdikleri görülmektedir. Bkz. ROACH &
SMITH, s. 142 ve dipnot: 24. Nitekim, adı geçen kararnâme incelendiğinde Sierra Leone’nin gerçekten de 1996 yılında 12 deniz millik genişliği benimsemiş olduğu gözlenmektedir. Sierra Leone’nin 1996
tarihli kararnâmesinin İngilizce metni için bkz. “The Maritime Zones (Establishment) Decree, 1996” via
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/SLE_1996_Decree.pdf
(ziyaret tarihi: 19/01/18).

48 Bkz. ROACH & SMITH, s. 144, 146 ve 148. Hemen belirtilmelidir ki, Tanaka da, aynı listeyi sunmuştur.
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12 deniz milinin ötesinde karasuları genişliği belirleyen devletleri şu
şekilde belirtmektedir: Benin, Filipinler, Somali ve Togo.49 Öte yandan, daha yeni tarihli konuyla ilgili çalışmalarda ise, doğrudan Roach
ve Smith’e atıf yapılarak yazarların vermiş olduğu yedi devletlik listenin
devam ettirildiği gözlenmektedir.50 Tüm bunların üzerine Birleşmiş
Milletler’in “Okyanus İlişkileri ve Deniz Hukuku Bölümü”nün (Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea) resmî sitesinde de konuyu
açıklığa kavuşturacak şekilde belirlemelerin olmadığı gözlenmektedir.51
Son olarak, 2017 Şubat’ında revize edildiği belirtilen Amerika Birleşik
Devletleri Deniz Kuvvetlerinin oluşturduğu deniz iddialarına ilişkin
çalışmada da belirli oranda belirsizliklerin sürdüğü veya en azından bu
konuya ilişkin bazı hususlarda kesin bir cevabın oluşturulamadığı gözlenmektedir.52 Aşağıda inceleneceği üzere, aşırı karasuları iddiasında
bulunan veya haklarında bu varsayımda bulunulan yedi devletin beşi
1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf iken,
sadece ikisi taraf değildir.53
Bkz. TANAKA, 2012, s. 83-84 dipnot: 32. (Yazar metin içerisinde aşırı karasuları iddiasında bulunan
devletlerin sayısını dokuz olarak ifade etmiş olsa da, ilgili dipnotta sadece sayılan bu yedi devlete yer vermiştir). 2007 yılına ilişkin karşılaştırmaların yapılabileceği bir makalede, Kaye, kıyı devletlerinin %89’luk
bir oranının 12 deniz millik karasuları genişliği uyguladığını, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kurallarıyla uyumluluğu düşünüldüğünde bu rakama 12 deniz milinin altında karasuları
genişliği uygulayan kıyı devletlerinin %4’lük bir bölümünün de eklenebileceğini belirtmiştir. Bkz. KAYE
S., State Practice and Maritime Claims: Assessing the Normative Impact of the Law of the Sea Convention, in The Future of Ocean Regime-Building: Essays in Tribute to Douglas M. Johnston, edited by Chircop &
McDorman & Rolston, Leiden, 2009, s. 135-136. Görüldüğü üzere, 2007 rakamlarıyla bile 1982 tarihli
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin karasuları genişliğine ilişkin hükmüne kıyı devletlerinin
%90’ının üzerinde bir uyum sağladıkları görülmektedir.
49Bkz. CHURCHILL R.R., The Persisting Problem of Non-Compliance with the Law of the Sea Convention: Disorder in the Oceans, International Journal of Marine & Coastal Law, vol. 27/4, 2012, s. 814.
50 Bkz. NOYES, s. 94 dipnot: 19; ROTHWELL & STEPHENS, s. 74.
51 Genel olarak bkz. via www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionslist.htm (son
ziyaret tarihi: 15/01/18).

52 Bkz. “JAG Maritime Claims 2017”.
53 İncelenen yedi devlet bağlamında 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf olan beşi ve taraf olma tarihleri şu şekildedir: Benin (16 Ekim 1997), Ekvator (24 Eylül
2012), Filipinler (8 Mayıs 1984), Somali (24 Temmuz 1989) ve Togo (16 Nisan 1985). Öte yandan,
El Salvador 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini 5 Aralık 1984 tarihinde
imzalamış olmasına karşın, bugüne kadar henüz onaylamamıştır.
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a- Lâtin Amerika’daki Aşırı Karasuları Genişliği İddiaları
Karasularında hâlâ sürdürülen aşırı iddialar bakımından, öncelikle
Lâtin Amerika devletlerinin durumunun ele alınmasında yarar vardır.
Çünkü, bu tür iddiaların temelinde, genelde, 200 deniz millik genişlik bulunmakta ve bu genişliği ilk kullanan devletler de Lâtin Amerika
devletleri olmaktadır. Bu itibarla, 1960’larda 200 deniz millik karasuları
iddiasında bulunan Lâtin Amerika devletlerinin bu iddialarını değerlendiren hukukçuların, her ne kadar bu iddiaların karasuları adı altında
yapıldığına ve hatta bu iddialarda doğrudan egemenlikten bahsedilmiş
olduğuna işaret etmiş olsalar da, içeriklerinin incelendiğinde, büyük kısmının karasuları iddiası olmadığının fark edildiğini ifade ettikleri görülmektedir.54 Bu çerçevede, Peru’nun iddialarını irdeleyen Costa, bu devletin hiçbir zaman 200 deniz millik bir karasuları ilân etmediğini, 200
deniz millik egemenliğin ilân edilmiş olduğu sularda bu egemenliğin
o sularda bulunan canlı ve cansız kaynakların araştırılıp işletilmesi için
kabul edildiğini belirtmiş ve özellikle 1979 Anayasasının55 görüşmeleri esnasında ilgili madde (m. 98) için karasuları teriminin tercih edilmeyerek onun yerine deniz ülkesi/alanı teriminin kullanıldığına dikkat
çekmiştir.56 Öte yandan, bakıldığında El Salvador’un sırasıyla 1950 (m.
54 Bkz. GARCIA AMADOR F.V., Latin America and the Law of the Sea, Occasional Paper, no: 14, Kingston,

1972, s. 2-5; POHL R.G., Latin America’s Influence and Role in the Third Conference on the Law of the
Sea, Ocean Development & International Law, vol. 7/1&2, 1979, s. 69-71. Garcia Amador, bu çerçevede,
üç devletin Ekvator, Panama ve Brezilya’nın iddialarının karasuları iddiasıyla çakıştığına dikkat çekmektedir. Yine benzer şekilde, Brezilya’nın 200 deniz millik karasuları genişliği öngören 1971 tarihli ve 1.098
sayılı kanunu değerlendiren Rangel, ilgili kanunun içeriğinde düzenlenenin, ulusal egemenliğin karasularında, onun deniz yatağı ve deniz dibinin toprakaltında ve üzerindeki hava sahasında uygulanacağı,
üçüncü devlet gemileri için sadece zararsız geçiş hakkının söz konusu olduğu ve tüm gemilerin Brezilya
kanunlarına uyumlu davranması gerektiği gibi hususların düzenlenmesinden ötürü tam bir karasuları iddiası olduğunun altını çizmiştir. Bkz. RANGEL V.M., Brazil, in The Changing Law of the Sea: Western
Hemisphere Perspectives, edited by Zacklin, Leiden, 1974, s. 140-141.

55 Peru’nun şu an yürürlükte olan 1993 tarihli Anayasasının ilgili 54. maddesinde de 1979 Anayasasının
yukarıda değinilen düzenlemesine paralel bir düzenleme olduğu gözlenmektedir. 1993 tarihli Peru Anayasanın ilgili 54. maddesinin tam İngilizce metni için bkz. via www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/PER_1993_Constitution.pdf (ziyaret tarihi: 11/12/17).

56 Bkz. COSTA E.F., Peru and the Law of the Sea Convention, Marine Policy, vol. 11/1, 1987, s. 50-51. Öte

yandan, Pfírter de Armas, 200 deniz millik genişlik için öngörülen bu alanın özel bir deniz alanı mı yoksa
karasuları mı olduğuna dair argümanları ortaya koyduktan sonra, özel bir deniz alanından çok karasuları
iddiasının kabulünün daha ağır bastığını bildirmiştir. Bu çerçevede, karasuları iddiasına ilişkin argümanlar arasında yazar Peru’nun açıkça alan üzerinde münhasır egemenlik ve yetkiden bahsettiğine ve bu egeİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 273
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7), 1962 (m. 8) ve 1983 Anayasalarında devletin ülkesi başlığını taşıyan maddelerinde de karasularına dair düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. Bu çerçevede, 1983 tarihli Anayasanın 84. maddesinde, El
Salvador’un, uluslararası hukuka uygun bir biçimde, en düşük cezir hattından ölçülen 200 deniz millik mesafedeki deniz, onun yatağı ve toprakaltında egemenliğini ve yetkisini kullanacağı düzenlenmiştir.57
Ekvator bağlamında da, tıpkı Peru ve El Salvador için belirtildiği
üzere, aynı hususların geçerli olması bir yana, Ekvator’un 2012 yılında 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine taraf
olurken yapmış olduğu bildirinin doktrin tarafından göz ardı edildiği
gözlenmektedir. Ekvator, her ne kadar bu bildirinin I. kesimde Anayasasının 4. maddesine açık bir gönderme yapmış olsa da, müteakip II. kısımda Sözleşme hükümlerine uyumlu olarak, karasuları genişliğini açıkça 12 deniz mili olarak ortaya koymuştur.58 Ekvator’un gerçekleştirdiği
bu bildiri bağlamında, bazı devletler açıklama yapma gereği duymuştur.
Bunlar arasında İngiltere ve Yunanistan, Ekvator’un Avrupa Birliği ile
gerçekleştirdiği müzakerelerde ortaya koyduğu üzere, Bildirisiyle Sözleşmenin hiçbir hükmünü dışlamayacağı veya değiştirmeyeceğini beyan
ettiğini ve bu açıklamanın ışığı altında kendilerinin Ekvator’la bu Sözleşmeye bu hâliyle taraf olabileceklerini belirtmişlerdir.59 Tüm bu gelişmelere rağmen, Birleşmiş Milletler’in “Okyanus İlişkileri ve Deniz Hukuku
Bölümü”nün Internet sitesinde Ekvator’a ayrılan kısımda bu bilgiler yer
almamaktadır.60 Buna karşılık, 2017’de revize edilen Birleşik Devletler
menliği açıkça belirli konularla sınırlandırmadığına dikkat çekmiştir. Bkz. PFÍRTER de ARMAS F.M.,
Peru: The Road to the West, in The Changing Law of the Sea: Western Hemisphere Perspectives, edited by
Zacklin, Leiden, 1974, s. 208-213 ve özellikle s. 218-220.
57 El Salvador’un 1983 tarihli Anayasasının ilgili 84. maddesinin İngilizce tam metni için bkz. via www.

un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/SLV_1983_Constitution.pdf (ziyaret tarihi: 11/12/17).

58 Ekvator’un bu bildirisi için bkz. “6. United Nations Convention on the Law of the Sea”, s. 11-13 via

https://treaties.un.org/doc/Publication/MTDSG/Volume%20II/Chapter%20XXI/XXI-6.en.pdf
(son ziyaret tarihi: 20/01/18).

59 Bkz. ibid., s. 55-56. Benzer bir açıklama Avrupa Birliği tarafından da gerçekleştirilmiştir. Bkz. ibid.
60 Bkz. via http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/ECU.htm
(son ziyaret tarihi: 19/01/18).
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Deniz Kuvvetlerinin bu konudaki yayınında Ekvator’un 200 deniz millik genişlikten geri döndüğüne ve 12 deniz millik karasuları genişliğini
benimsediğine açıkça yer verilmiştir.61 İlâve edilmelidir ki, henüz konu
doktrinde de, en azından bizim tespit edebildiğimiz kadarıyla, ele alınmamış görünmektedir. Toparlamak gerekirse, verilen tüm bu bilgiler
ışığında, Ekvator’un hâlen resmî olarak 200 deniz millik karasuları genişliği sürdürdüğünü ileri sürmek doğru değildir.
Bu çerçevede, Ekvator’un durumu bir yana, Churchill’in Peru ve
El Salvador’u aşırı karasuları iddiasında bulunan devletler arasında saymamış olmasının olası sebebi veya sebeplerinden birinin yukarıda incelenmiş olduğu üzere bu devletlerin 200 deniz millik deniz yetki alanları
iddialarının doğrudan karasuları iddiası olup olmamasının belirgin olmayışı olduğu ileri sürülebilir. Sonuç olarak, Ekvator’un 12 deniz millik
karasuları genişliğini belirlemesi sonrasında, Lâtin Amerika’da sadece
iki devletin, yâni El Salvador ve Peru’nun bu konudaki aşırı iddialarını
sürdüğü mütalâa edilebilecektir.
b- Asya’daki Aşırı Karasuları İddiaları
Aşırı karasuları iddiasında bulunan tek Asya devleti olan ve Güneydoğu Asya’da konumlanmış dünyanın ikinci büyük takımada devleti
Filipinler ise, takımada esas hatlarını karasularının belirlenmesinde kullanmış ve karasularının genişliğini ise, daha doğru bir ifadeyle bu hatlardan itibaren hesap edilen dış sınırını ise, 1898 tarihli Paris Antlaşmasının 3. maddesi çerçevesinde belirlemiştir.62 Böylelikle de, Filipinler’in
karasuları bazı alanlarda 200 deniz mili ve hatta daha ötesine uzanabilmektedir.63 Bu çerçevede, Filipinler’in doğrudan karasuları geniş61 Bkz. “JAG Maritime Claims 2017”, s. 83.
62 1898 tarihli Paris Antlaşmasının ilgili 3. maddesi için bkz. “Paris Peace Treaty”, Philippine Law Journal,

vol. 60/1 (Supplemental Issue), 1985, s. 105-106. Ayrıca, Filipin ulusal ülkesine dair açıklamalar için bkz.
BALASBAS R.C.R., The National Territory of the Philippines: A Brief Study, Philippine Law Journal, vol.
49/3, 1974, s. 505-528.

63 Filipinlerin karasularının genişliğinin azamî olarak bazı alanlarda 285 deniz miline ulaştığı ifade edilmektedir. Bkz. “JAG Maritime Claims 2017”, s. 220.
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liği belirlemediği64, sadece ülke sınırları konusunda kendisine göre tarihsel haklarından ötürü dayandığı esaslar çerçevesinde bu şekilde bir
karasuları genişliğinin doğduğu gözlenmektedir.65 Tabiî ki, bu durum
Filipinler’in uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerine
uymamasını haklı çıkarmaz.66 Filipinler, bu bağlamda, konumuz açısından bakıldığında, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin ilgili 3. maddesini ihlâl etmektedir.67 Bununla birlikte, bu aykırılığı düzeltmek amacıyla iç hukukta çalışmalar yürütüldüğü de ifade
edilmelidir.68
64 Nitekim, bu hususun doktrindeki diğer yazarlarca da vurgulandığı gözlenmektedir. Meselâ, bkz. ROTHWELL & STEPHENS, s. 74.

651982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve takımadalar konusunda getirdiği düzenlemelerin ciddî bir eleştirisi ve Filipinler’in bunlara uyumu konusunda değerlendirmeler için bkz. VILLANUEVA S.D., The Possibilities of Withdrawal: The Philippines and the United Nations Convention on
the Law of the Sea, World Bulletin, vol. 7/1, 1991, s. 57-64 ve 71-75.
66 Filipinler’in bu konuda doktrinde de ciddî eleştiriler aldığı gözlenmektedir. Bkz. DELLAPENNA J.W.,

The Philippines Territorial Claim in International Law, Journal of Law & Economic Development, vol.
5/1, 1970/71, s. 53 vd. Ayrıca, konuya ilişkin bkz. BAUTISTA L.B., The Philippine Treaty Limits and
Territorial Waters Claim in International Law, Social Science Diliman, vol. 5/1&2, 2008/9, s. 107-127;
BAUTISTA L.B., The Legal Status of the Philippine Treaty Limits in International Law, Aegean Review of
the Law of the Sea & Maritime Law, vol. 1/1, 2010, s. 111-139. Doktrin bir kenara devletler de Filipinler’in
bu uygulamasını protesto etmektedir. Bu çerçevede, meselâ Amerika Birleşik Devletleri’nin 1986 yılında Manila’daki Büyükelçiliği aracılığıyla Filipinler’i protesto ettiği aktarılmaktadır. Bkz. ROACH &
SMITH, s. 147 dipnot: 32.

67 Öte yandan, Coquia Filipin Anayasasının yeni hâlinde 1. maddede ulusal ülke tanımlanırken artık 1898

tarihli Paris Antlaşmasına doğrudan bir göndermeye yer verilmemesi, “tarihî ve hukukî haklar çerçevesinde” şeklinde bir tanımlamaya gidilmemesi gibi hususlara dikkat çekerek bunlardan ötürü Filipinler karasularının 12 deniz mil genişliğinde olduğunun kabûl edilmesi gerektiğini ve dolayısıyla aşırı iddiaya yol
açabilecek şekilde yorumlanmaması gerektiğini dile getirdiği görülmektedir. Bkz. COQUIA J.R., The
Philippine Declaration of National Territory before the UNCLOS, World Bulletin, vol. 23/1, 2004, s.
1-12, özellikle s. 12.

68 2011 yılında Filipinler Parlâmentosuna sunulan bir kanun teklifinin Karasuları başlığını taşıyan 5. Kıs-

mında karasularının esas hatlarından veya en düşük cezir hattından itibaren 12 deniz millik genişlikte
belirlenmesinin önerildiği gözlenmektedir. Bkz. “An Act to Define the Maritime Zones of the Republic
of the Philippines” via http://www.senate.gov.ph/lisdata/109329322!.pdf  (ziyaret tarihi: 20/01/18).
Parlâmentonun sitesinde, bu kanun teklifinin henüz sonuçlandırılmadığı bilgisine de yer verilmektedir. Bkz. via http://www.senate.gov.ph/lis/bill_res.aspx?congress=15&q=SBN-2737 (ziyaret tarihi:
20/01/18). Bkz. Ayrıca, bkz. ROACH & SMITH, s. 147 dipnot: 32. 2011 yılında sunulan bu teklif haricinde 2015 yılında da bir diğer teklifte daha karasularının 12 deniz mili olarak açıkça belirlenmesinin
önerildiği gözlenmektedir. Bkz. “An Act Defining the Maritime Zones of the Republic of the Philippines”,
via www.senate.gov.ph/lisdata/2156718334!.pdf (ziyaret tarihi: 17/11/17). Bu çerçevede, ilgili teklifin
2018 Ocağında “Temsilciler Meclisi”nin desteği alınarak Senatoya gönderildiği bildirilmektedir. Fakat,
bu teklifin henüz yasalaştığına dair bir bilgiye, en azından bu yazarca, ulaşılamamıştır.
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c- Afrika’daki Aşırı Karasuları İddiaları
Aşırı karasuları iddiasında bulunan geriye kalan üç devlet ise Afrika
Kıtasında konumlanmaktadır. Bunlardan biri, yâni Togo 30 deniz mili
genişliğinde bir karasuları iddiasında bulunurken, diğer iki devlet olan
Benin ve Somali ise 200 deniz millik karasuları iddiasında bulunmaya
devam etmektedir. Rembe’nin, 200 deniz millik karasuları genişliği ilân
edilmesi furyasında, tıpkı Lâtin Amerika devletlerine ilişkin iddialarda
ileri sürüldüğü gibi, ilân edilen bu 200 deniz mili genişliğindeki karasularının gerçekte karasuları parametrelerine uyup uymadığının tespitinin, özellikle o dönemde verilere ulaşmadaki zorluğu da dikkat çekerek,  güçlüğünü dile getirdiği görülmektedir.69 Bu bakış açısıyla Togo ve
Benin’in 30 ve 200 deniz millik karasuları iddiaları değerlendirildiğinde,
Togo düzenlemesinde70 30 deniz millik karasuları genişliği haricinde
200 deniz millik münhasır ekonomik bölge ilân edildiği gözlenirken,
toplam üç maddeden oluşan Benin’in düzenlemesinde71 ilk maddede
200 deniz millik karasuları genişliği öngörülürken, ikinci maddede karasuları dâhilinde kalan alanlarda balıkçılığın Beninli balıkçılarla sınırlı tutulduğu, başka devlet balıkçılarının ise bu sularda balık avlamasının ancak Benin düzenlemelerine göre izin verilmesi durumunda söz konusu
olacağı düzenlenmiştir. Bir başka deyişle, Benin düzenlemesi Rembe’yi
haklı çıkarırcasına ekonomik amaçlar güdülerek gerçekleştirilmiş ve
gerçekte karasuları düzenlemesi niteliğini haiz olmayan bir düzenleme
görünümündedir. Buna karşılık, karasularının devletin ülkesinin bir parçası teşkil ettiği düşünüldüğünde, devletin neye izin verip neye izin vermeyeceği kendisine ait bir imtiyaz olarak yorumlanmalıdır. Böylelikle
de, Benin’in düzenlemesinin karasuları düzenlemesi olduğu ve 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesini ihlâl ettiği mütalâa
edebilecektir.
69 Bkz. REMBE, s. 92.
70 Bkz. “Ordinance no: 24 Delimiting the Territorial Waters and Creating a Protected Economic Maritime
Zone of 16 August 1977”, via www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/
TGO_1977_Ordinance.pdf (ziyaret tarihi: 15/01/18).
71 Bkz. “Decree no. 76-92 Extending the Territorial Waters of the People’s Republic of Benin to 200 Nautical Miles”, via www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/BEN_1976_Decree.
pdf (ziyaret tarihi: 15/01/18).
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Öte yandan, Afrika Kıtasında aşırı karasuları genişliği iddiasında
bulunan üç devletten incelenecek sonuncusu olan Somali açısından son
zamanlarda akılları karıştıran birtakım gelişmelerin hâsıl olduğu ifade
edilmelidir. 200 deniz millik karasuları genişliğinin ciddî savunucularından olan Somali’nin72 Birleşmiş Milletler tarafından bu konuda dikkati
çekilmesine rağmen uzun süre herhangi bir pozitif sonuç alınamamışken73, yeni hükûmet 200 deniz millik münhasır ekonomik bölge ilân
ederek durumu Birleşmiş Milletlere de bildirmiştir.74 Bu çerçevede de
akılları karıştıran bir husus ortaya çıkmıştır. Karasuları ilân edilen alana birebir denk gelen alanda neden bir de münhasır ekonomik bölge
ilân edilir? Çünkü, karasuları zaten münhasır ekonomik bölgenin ilgili
devlete sağladığı hakları ve hatta doğaldır ki daha fazlasını niteliği gereği
o devlete sağlamaktadır. Bu durum da, acaba Somali 200 deniz millik
karasuları iddiasından vazgeçmiş midir sorusunu akıllara getirmektedir.
Her ne kadar, münhasır ekonomik bölge ilân edilmiş olsa da, hâlen karasularına ilişkin düzenleme açıkça varlığını korumaktadır. Bu durumda
da, Somali resmî makamlarından aksi bir açıklama gelmedikçe, bu şekilde bir varsayım doğru olmayacaktır. Bir başka ifadeyle, Somali tarafından aşırı karasuları genişliğine denk gelecek şekilde, yâni 200 deniz
millik münhasır ekonomik bölgenin ilân edilmiş olması, karasularına
dair aşırı iddianın otomatik olarak sonlandırılabileceğine dair varsayıma
sebep olmamalıdır. Yâni, toparlamak gerekirse, Somali açıkça 200 deniz
millik karasuları iddiasından vazgeçmedikçe veya Somali karasularının
azamî 12 deniz mili genişliğinde olduğunu resmî olarak belirtmedikçe75,
72 Somali 200 deniz mili genişliğindeki karasuları iddiasını 1972 tarihli 37 no’lu Kanun ile gerçekleştir-

miştir. İlgili bu kanunun metni için bkz. “National Claims to Marine Areas Law no: 37” via http://www.
un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/SOM_1972_Law.pdf (son ziyaret
tarihi: 26/01/18).

73 Bkz. CHURCHILL, s. 818.
74 Bkz. “Proclamation by the President of the Federal Republic of Somalia” via http://www.un.org/Depts/
los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/SOM_2014_Proclamation.pdf (son ziyaret tarihi:
27/01/18).

75 Belirtmek gerekir ki, daha bu aşamada dahi Somali’nin bu iddiasından vazgeçmeyip tam aksine bunu

sürdürmesine yönelik ulusal düzeyde kampanyaların başlatıldığı görülmektedir. Bkz. “Changing
the 200nm Sovereign Somali Territorial Sea is an Impeachable Act”, Somali Territorial Seas Defence Initiative, Ağustos 8 2014 via www.change.org/p/the-somali-federal-parliament-defend-our-territorial-seastick-to-law-no-37/u/7801180 (son ziyaret tarihi: 14/11/17).
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bu devletin karasuları genişliğine dair aşırı iddiasını sürdürdüğü kabul
edilmelidir.
Sonuç
Oldukça meşakkatli bir süreç sonucunda, deniz hukukuna ilişkin,
gerek eski kuralların, gerek yeni kuralların76 olabilecek en iyi şekilde harmanlanarak tek metin hâline getirildiği Okyanusların Anayasası olarak
da adlandırılan 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesine günümüzde taraf devlet sayısı 168’dir.77 Bu sözleşmede nihaî
hâline kavuşan ve azamî 12 deniz milini geçmeyeceği kararlaştırılan
karasuları genişliğine dair düzenlemeye, ne yazık ki hâlen, günümüzde,
çok sınırlı da olsa muhalif kalarak aşırı iddiada bulunan devletlerin olduğu gözlenmektedir. Karasularının genişliği gibi oldukça uzun süren
tartışmalardan sonra kabul edilen deniz hukukuna ait bu denli temel bir
konuda, günümüzde hemen hemen tüm devletlerin üzerinde mutabık
olduğu azamî 12 deniz millik genişliğe uyulmaması kabul edilir bir durum olarak düşünülmemelidir. Nitekim, daha önceden aşırı iddiada bulunan birçok devletin, özellikle de 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi tarafı hâline geldikten sonra, bu iddialarını geri alarak, azamî 12 deniz millik genişliği uygulayarak benimsedikleri gözden
kaçırılmamalıdır.
Bu çalışmada incelendiği üzere, ele alınan aşırı karasuları iddiaları bu yöndeki yeni iddialar olmayıp, bu tür iddiaların çıktığı zamanlara denk gelen ve sahiplerince bir türlü geri alınmayan iddialardır. Daha
açık deyişle, incelenen bu aşırı iddialar, bazı devletlerce yeni veya yeniden gerçekleştirilen iddialar olmamakta, tam tersine eski iddiaların kalıtları konumunda olmaktadırlar. Bununla birlikte, bu iddialar konusunda da, en azından bazı devletlerde değişimler yaşandığı gözlenmektedir.
Bu devletlerin başında Ekvator gelmektedir. Yukarıda incelendiği üzere,
2012 yılında 1982 tarihli Sözleşmeye taraf olurken gerçekleştirildiği bil76 Takımada devleti kavramı çevresinde kabûl edilen takımada esas hatları, takımada suları ve takımada
geçişi, münhasır ekonomik bölge, deniz yatağı gibi yeni kavram ve deniz alanları kast edilmektedir.

77 Bkz. supra dipnot: 58.
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diri çerçevesinde, her ne kadar hâlâ bazı aykırı unsurlar taşıyor gibi görünse de, diğer devletlerin gerçekleştirdiği beyanlarla da desteklendiği
üzere, Ekvator’ca, en azından 12 deniz millik karasuları genişliğine artık
uyulduğu söylenebilecektir. Aşırı iddiada bulunan diğer sınırlı sayıdaki
devlete ilişkin metin içerisindeki değerlendirmelerin de gösterdiği üzere, en azından bir kısmının da, bu iddialarından vazgeçebileceklerini düşündürtmektedir.
Açıkçası, karasularını tespit eden devletler gözetildiğinde aşırı karasuları iddiasında bulunan devletlerin diğer tüm devletlere oranı yaklaşık
%4’ü teşkil ediyor olması önemsiz gibi görünse de, bu denli temel bir
konuda hukuka aykırılık kabul edilemez niteliktedir. Bununla birlikte,
günümüzde sayıları yarım düzineyi bulan devletin 12 deniz milini aşan
karasuları genişliği iddiasında bulunduğu ve mevcut eğilimin de gösterdiği üzere, bu sayının daha da azabileceğini ve 12 deniz millik azamî
karasuları genişliğinin neredeyse tüm kıyı devletleri tarafından benimseneceğini mütalâa etmek abartı olmasa gerektir.
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Av. Sinem TOP*
ULUSLARARASI HUKUKTA PARALI ASKER
ÖZEL GÜVENLİK VE ASKERİ FİRMALARIN HUKUKİ DURUMU

ÖZET
Paralı asker kavramı son yıllarda özel askeri şirketler veya özel güvenlik şirketleri
görünümlerinde daha profesyonel bir yapıda, çağın gereklerine uygun hale getirilmektedir. Ancak hukukta verilen isme değil bu ismin arkasındaki yapıya bakarak o kavramın
hukuki zemini değerlendirildiğinden; bu yapıların çoğunlukla paralı asker ordusu olduğu değerlendirmesine ulaşmak çok da zor değildir. Çalışmamızda paralı askerin tarihi
gelişimi, hukuktaki yeri, uluslararası hukuktaki tanımlaması, ulusal ordular ve resmi askerlerden farklı olarak sahip olduğu veya olmadığı hukuki güvenceler incelenecek; son
olarak özel güvenlik ve askeri şirketlerin sahnesine çıkmasıyla başlayan güncel sorunlar
değerlendirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Paralı Asker, Özel Askeri Şirket, Özel Güvenlik, ÖGAF
ABSTRACT
The concept of mercenary has become more professional in the appearance of
private military companies or private security companies in recent years and has been
adapted with time and circumstances. However, since the legal ground of the concept is
evaluated by looking at the structure behind this name, not its name given by the law, it is
not that difficult to find that these structures are mostly mercenary armies. In this article,
we will examine the historical development of the mercenary, its status in the law, the definition in international law, the legal security that the national army and the governmental soldiers have or do not have, the recent problems which began with private security
and the emergence of military companies/operations will be evaluated.
Keywords: Mercenary, Hired Soldier, Private Military Company, Private Security, PMSCs.
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GİRİŞ
Paralı Asker, antik çağlara dayanan geçmişine rağmen günümüz
dünyasında hala geçerliliğini koruyan bir meslek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mesleğin uluslararası hukuktaki yeri, insancıl hukukta
ve savaş hukukundaki konumundan farklıdır. Dünya tarihindeki kanlı
savaşlar sonrasında yaşanan büyük acıların bir daha yaşanmaması için
dünya barışının korunmasına büyük önem atfedilmiş, birçok koruyucu
mekanizma geliştirilmeye ve uluslararası toplumun farklı baskı unsurları
sağlaması için uluslararası organizasyonlar desteklenmiştir. Tüm bu çabaların sonucunda ve başlayan Soğuk Savaş döneminin bitmesi ile birlikte artık devletlerarasında yaşanan çıkar çatışmalarının güç kullanımı
gerektirdiği durumlar ortaya çıksa da devletin doğrudan kendi gücüyle
müdahil olduğu savaşlar yerine son yıllarda ortaya çıktığı üzere farklı
grupların desteklenmesi veya paralı askerlerin kullanımı müesseseleri
ön plana çıkmıştır. Paralı asker kavramı son yıllar özel askeri şirketler
veya özel güvenlik şirketleri görünümlerinde daha profesyonel bir yapıda, çağın gereklerine uygun hale getirilmektedir. Ancak hukukta verilen
isme değil bu ismin arkasındaki yapıya bakarak o kavramın hukuki zemini değerlendirildiğinden; bu yapıların çoğunlukla paralı asker ordusu
olduğu değerlendirmesine ulaşmak çok da zor değildir. Çalışmamızda
paralı askerin tarihi gelişimi, hukuktaki yeri, uluslararası hukuktaki tanımlaması, ulusal ordular ve resmi askerlerden farklı olarak sahip olduğu veya olmadığı hukuki güvenceler incelenecek; son olarak güncel
sorunlar değerlendirilecektir.
I. TARİHİ GELİŞİMİ
Kaynaklarla doğrulanabilen ilk paralı askerlerin Ur Kralı Shulgi’nin
(MÖ 2094-2047) ordusunda kullanıldığı belirlenmiştir. Yine milattan
önce Hititliler ve Mısırlılar arasında gerçekleşen Kadeş
Savaşı’nda da
1
Numidyalı paralı askerlerin savaştığı bilinmektedir. Antik Yunanda
1 Manuel, Petereyns, The Legal Status  of Mercenaries in Armed Conflict, Yüksek Lisans Tezi, Ghent, 2016,

s. 12. https://lib.ugent.be/fulltxt/RUG01/002/304/280/RUG01-002304280_2016_0001_AC.pdf   
(Erişim   Tarihi:18.03.2018)
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Galyalı savaşçıların yetenekleri sebebiyle paralı asker olarak savaştıkları;
Romalılara karşı savaşta Kral Pyrrhus
tarafından Galyalı paralı askerler2
den yararlanıldığı belirlenmiştir.
Roma  İmparatorluğu’nun  ilk  dönemlerinde  paralı  asker  kullanımından kaçınılmışsa   da   ilerleyen   zamanda   Roma’nın   ekonomik  
gelişimi  ve  toplumsal  yapıdaki değişim ile birlikte paralı asker ve lejyoner orduları kullanımı başlamıştır. Antik çağlarda başlayan paralı asker
kullanımının 3zamanla vazgeçilmez bir unsur haline geldiğini söylemek
mümkündür.
Orta Çağda dini liderlerin önderliğindeki yönetim ve karma ordu
anlayışında köylülerden faydalanılsa da üretimin durmaması için askerlerin belli dönemde cepheden dönmeleri gereksiniminin yarattığı zorluklar, 13. ve 14. yüzyıllarda gelişen ticaret ve ülke ekonomisi dikkate
alınarak güvenlik ihtiyacının yeni bir anlayışla ele alınması gerekmiştir. Bunun  sonucunda  da  paralı  askerlerin  önemli  bir  türü  olarak  
İtalya’da   Condottieri* sözleşmeye dayalı paralı taburlarla çalışılmaya
başlanmıştır. Venedik, Floransa, Cenova gibi refah düzeyi yüksek şehir devletleri detaylı şekilde düzenlenen bu sözleşmelerle güvenlik işlerini ihale ederek yürütmüşlerdir. Kazanç üzerine kurulu bu sistemde
ne yazık ki paralı askerlerin daha cazip bir teklif ile taraf değiştirmeleri
oldukça kolay olduğundan bu sistem, yaşanan olumsuzluklarla birlikte
ciddi şekilde eleştirilmeye başlanmış, güvensiz bulunmuş; dönem düşünürlerinden Machiavelli “Paralı ve yardımcı askerlerden oluşmuş ordu
yararsız ve tehlikelidir. Birileri devletini paralı askerlerle ayakta tutmaya
kalkacak olursa, 4devletinin güvenliğini sağlayamayacağı gibi, onu geleceğe
de taşıyamaz…"
2 Özalp, Osman Nuri,   Özel   Güvenlik   ve Askeri   Firmaların   Uluslararası   Hümaniter   Hukuka   Göre  
Statüsü  Ve Montreaux  Dökumanı  Bağlamında  Yeni  Arayışlar,  İstanbul  Üniversitesi  Hukuk Fakültesi  
Mecmuası,  Cilt  67, Sayı 1-2, 2009, s. 59.
3 Özalp, s. 60.
*Tarihteki ilk paralı askerlerden oluşan şirket yapılanması olarak tanımlanabilir. Paralı asker ordusu ile
imzalanan sözleşme de bu isimle anılmaktadır.

4 Macchiavelli, Niccolo: Hükümdar çev. Necdet Adabağ İstanbul İş Bankası Kültür Yayınları 2008, s. 46
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Paralı askerlik konusundaki tarihi bir diğer çalışma modeli ise Vatikan’ın
koruyucusu olan İsviçreli Muhafızlar’dır. İsviçre kökeninde kurulan bu
paralı birlik, kuruluşundan itibaren disiplin ve cesareti ile ün yapması
üzerine Papa II. Julius’un isteği üzerine ilk kez 1506 yılında  Vatikan’a  
gelmiştir  ve  500  yılı  aşkın  bir  süredir  Vatikan’ın  koruyuculuğunu
sürdürmektedir.5
Paralı askerlerin yükseliş gösterdiği tarihsel geçmişi bulunan bu ilk
dönem Fransız Devrimi ile son bulmuş; paralı askerlik kavramı yerini,
“ulus devlet” kavramının getirdiği, hak ve özgürlükleri savunan ve vatansever yurttaşlardan oluşan ulusal ordu kavramına bırakmıştır.   Bu  
dönemde   birçok   ülke   paralı   askerlerin   savaşlarda   kullanımından
uzaklaşmıştır.6 İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Afrika’daki sömürge
düzenin görünümde sona   ermesi   ve   bu   ülkelerin   bağımsızlıklarını  
kazanmaya  başlamaları  ile  birlikte,  paralı askerlik   kavramı   yeniden   
ivme   kazanmıştır.   Başlayan   Soğuk   Savaş   döneminde   bu bölgelerdeki çatışmalarda emperyalist devletlerce ulusal ordular yerine kendi
yanlarında olan hükümet ve devlet adamlarının desteklenmesi için para-7
lı askerlerin örtülü şekilde sahaya sürüldükleri görülmeye başlanmıştır.
İki kutuplu dünya düzeninde bir şekilde istikrar sürerken bu yapının ortadan kalkması ile oluşan güç boşluğu, bölgesel ya da iç savaşların (Bosna, Ruanda, Somali, Darfur vb.) yaşanması ile değişime uğramıştır. Petrol, gaz, elmas gibi zengin doğal kaynaklara sahip ülkelerin yönetimleri,
bu değişim rüzgarı içerisinde tutunabilmek, denetim ve güvenliği sağlayabilmek için özel güvenlik firmaları ile askeri firmalara yönelmişlerdir.
Kanlı dünya savaşları sonrası başlayan soğuk savaş dünya için yeniyken
bu dönemin bitişi de başka bir savaş türünü beraberinde getirmiştir.

5 İsviçreli Muhafızlar’a ait resmi internet sitesi: http://www.guardiasvizzera.va/content/guardiasvizzera/
en/storia.html (Erişim tarihi: 18.03.2018)

6 Topal Ahmet  Hamdi,  Uluslararası  Hukuk Açısından  Özel Askerî  Şirketler  Ve  Şirket  Çalışanlarının  
Statüsü, AUHFD Sayı 60.4, 2011, s.  979.

7 Özalp, s. 62.
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GENEL OLARAK PARALI ASKER KAVRAMI

Paralı  asker  (Mercenary)  kavramı,  Latince  mallar  anlamına  gelen  
mercis  kelime köküne dayanmaktadır. Bunun sebebi paralı askerlerin
de tüccarlar 8gibi kişisel kazançları elde etmek için savaş yeteneklerini
satmalarıdır. Paralı asker kavramı Türkçede bir tamlama olduğundan
doğrudan sözlükte bir tanımlaması bulunmamaktadır. Ancak İngilizce
sözlük anlamından çeviri ile basitçe “yabancı bir orduya hizmet
etmesi
9
için işe alınan profesyonel asker” olarak kabul edilmektedir. Uluslararası
hukukta paralı asker kavramının tanımlanması ve resmi olarak tanınması ise tarihsel gelişimine göre bir hayli zaman almıştır.
III. ULUSLARARASI HUKUKTAKİ YERİ
Uluslararası silahlı çatışmalara dair uluslararası kurallar, büyük ölçüde 1907 tarihli La Haye Kara Savaşları Sözleşmesi, 1949 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve 1977 tarihli I. Ek Protokol’de yer almaktadır. La
Haye Sözleşmesi içerisinde paralı asker tabiri hiç kullanılmasa da “milli
ordunun askeri” vurgusu yapılmaktadır. Burada karşıt bir anlatımla ulusal ordunun askerlerine sağlanan haklar vurgulanırken aslında paralı
askerlerin hiçbir zaman bu haklardan aynı ölçüde yararlanamayacağı
belirtilerek paralı askerlerin uluslararası hukukta tanınan asker hak ve
yetkilerinin yalnızca milli ordunun askerleri için geçerli olacağını düzenlenmiştir. Bu düzenleme paralı askerleri dışarıda bırakan karşı bir
çerçeveleme ile paralı askerlerin varlığını tanımıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında, 1948'de Birleşmiş Milletler'in de kurulmasıyla birlikte paralı askerler uluslararası toplum tarafından kınanmaya başlandı ve ilk kez
paralı asker kavramı hukuki tanımını Cenevre Sözleşmesi’nde kazandı. Sözleşmenin I. Ek Protokol’ünün (uluslararası silahlı çatışmaların
kurbanlarının korunmasıyla ilgili olarak) 47. maddesi ikinci fıkrasında
bentler halinde özellikleri sayılan kimselerin paralı asker oldukları kabul
edildi. Buna göre,
8 Manuel, s. 19.
9 Oxford English Dictionary, https://en.oxforddictionaries.com/definition/mercenary
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a. Yerel  olarak  ya  da  yurt  dışında,  silahlı  bir  çatışmada  savaşmak  
üzere  işe alınmış,
b. Silahlı çatışmada doğrudan yer almış olan,
c. Özellikle özel kazanç arzusu ile savaşlarda yer almak istemiş olan
ve aslında, çatışmanın bir Tarafında ya da Taraf adına, söz konusu Tarafın, silahlı kuvvetlerindeki benzer rütbe ve işlevler için askerlerine ön
gördüğü veya ödediği miktarın üstünde maddi kazanç alacağı vaat edilen,
d. Hem  Çatışma Taraflarından  birinin  vatandaşı  olmayan  hem  
de  bir  çatışma
Tarafınca kontrol edilen topraklar üzerinde ikamet etmeyen,
e. Bir çatışma Tarafının silahlı kuvvetlerine mensup olmayan,
f. Çatışma  Taraflarından  olmayan  bir  Devlet  tarafından  bu  devletin  silahlı kuvvetlerinin bir mensubu olarak resmi görevle gönderilmemiş olanlar, paralı asker olarak kabul edildiler.
Bu tanımlama paralı asker kavramının kınandığı ve tarih sahnesinde
öneminin azaldığı bir dönemde, yoğun itirazlar altında yapıldı. İlerleyen
zamanda da bu tutum sürdürüldü.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, düzensiz kuvvetlerin veya silahlı grupların örgütlenmesini organize etmekten veya teşvik etmekten
kaçınmaya yönelik olarak 1970 tarihinde kabul ettiği Devletlerarasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk   İlkeleri  
Bildirgesi'nde  “(…)  Her Devletin, başka bir Devletin toprağına saldırı
amacını taşıyan, paralı askerler de dahil olmak üzere, düzensiz güçler ya da
silahlı grupları örgütlemek veya örgütlenmelerini teşvik etmekten kaçınma
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yükümlülüğü vardır.(…)” ilkesini benimsenmiştir.

Bu yaşananlar sonrasında ise 1977 tarihli Paralı Askerliğin Kaldırılmasına Dair Afrika Birliği Sözleşmesi imzalanmıştır. İşbu sözleşmenin
Cenevre Protokolünden ayrıldığı en   önemli   nokta,   paralı   askerlik   
konusunda   uluslararası   nitelikte   olup   olmadığına bakılmaksızın her
tür silahlı çatışmada uygulanabilir nitelikte akdedilmiş olmasıdır.  Oysa
I Nolu Ek Protokol hükümleri, sadece uluslararası silahlı çatışmalar için
geçerlidir. Kısaca Afrika Sözleşmesi olarak anılan bu sözleşme; Afrika
kıtasında yaşayan halkların kendi kaderlerini tayin etme haklarını kullanmalarının engellenmesi, Afrika devletlerinin ülke bütünlükleri veya
bağımsızlıklarına karşı doğrudan veya dolaylı saldırmak amacıyla paralı
askerlerin kiralanması, örgütlenmesi, bu yapılara eğitim desteği sağlanması ve ihtiyaçlarının giderilmesini yasaklayan, aksi halde taraf devletin
ve olaya karışan bireylerin sorumluluklarının doğacağını öngörmektedir.
Görülebileceği gibi, paralı askerlik ile ilgili normlar, bölgesel egemenliği, siyasi bağımsızlığı korumak ve olası müdahaleleri engellemekle yakından bağlantılıdır. Bunun en dikkate değer örneklerinden biri,
Nikaragua / ABD davası11 sonucunda ortaya çıkmıştır. 1979 yılında
Nikaragua’da sol tabanlı Sandinista devrimcileri tarafından sağ görüşlü
Somoza rejimi yıkılarak yeni bir koalisyon oluşturulmuş, bunun sonucunda yönetime gelen Sandinista hükümeti,  askeri  gücünü  ivedilikle  
arttırarak  dönemin  sosyalist  rejimli  yönetimleri  olan Sovyetler Birliği
ve Küba ile iyi ilişkiler geliştirmeye başlamıştır. Bu durum adeta sosyalizme karşı savaşan ABD’nin menfaatlerine uygun olmadığından, ABD
10 Birleşmiş Milletler Antlaşması Doğrultusunda Devletler Arasında Dostça İlişkiler ve İşbirliğine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Konusundaki Bildirge ve Eki, http://www.unicankara.org.tr/doc_
pdf/2625(XXV)_24_Ekim_1970.pdf Orijinal metin için Declaration On Principles Of International
Law Concerning Friendly Relations And Co- Operation  Among  States  In  Accordance  With  The   
Charter  Of  The   United  Nations,   http://www.un- documents.net/a25r2625.htm (Erişim tarihi:
26.03.2018)
11 Nikaragua / ABD kararı, Uluslararası Adalet Divanı’nın 27.06.1986 tarihli kararı. (Case Concerning
Military and Paramilitary Activities In and Against Nicaragua, International Court of Justice, Reports
of Judgments Advisory   Opinions   and   Orders)   http://www.icj-cij.org/files/case-related/70/07019860627-JUD-01-00-EN.pdf (Erişim tarihi: 22.03.2018)
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yönetimi Sandinista hükümetine karşı muhalif silahlı gruplara askeri ve
lojistik yardımlarda bulunmuş, ayrıca taktik ve istihbarat eğitimi vermiştir. Nikaragua (Sandinista) yönetimi, ABD’nin desteklediği kontralarla
mücadelede başarısız olunca, Uluslararası Adalet Divanı’na ABD aleyhine, iç işlerine karıştığı ve güç kullandığı gerekçesiyle askeri veya yarı
askeri faaliyetleri üzerinden tazminat talebiyle başvurmuştur.12 Divan
bu yargılama sonucunda ABD hükümetini Nikaragua'da isyancıların
silahlandırılması ve eğitilmesi hareketleriyle uluslararası hukukta kabul
gören “müdahale etmeme ilkesi”ni ihlal etmekten sorumlu tutmuştur. Bu
davada Adalet Divanı, ABD'nin geleneksel uluslararası hukuk uyarınca
yükümlülüğünün “başka bir Devlete karşı güç kullanmamak ve işlerine
müdahale etmemek” olduğunu belirtmiştir.
1980 yılına gelindiğinde ise BM tarafından tespit edilen bir heyet ile
çalışılarak Cenevre Sözleşmesi Ek Protokol I’deki eksikliklerin giderilmesi hedeflenmiştir. Çalışmalar nihayetinde 1989 tarihli Paralı Askerlerin İşe Alınması, Kullanılması, Finansmanı ve Eğitilmesine  Karşı  Uluslararası  Sözleşme13 (International Convention against the Recruitment,
Use, Financing and Training of Mercenaries) kabul edilmiş, 20 Ekim 2001
tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeye 17 ülke taraf olmuştur. Türkiye bu
sözleşmeyi imzalamamıştır.14 Cenevre Sözleşmesi’nde yer alan tanım ile
benzerlik taşımasına karşın sözleşmenin ana konusu olan paralı asker
tanımı bu sözleşmenin birinci maddesinde daha detaylı olarak tanımlanmıştır. Bu tanıma göre,
Madde 1 “1. Paralı asker,
(a) Bir silahlı çatışmada savaşmak için yerel olarak veya yurt dışından
özel olarak işe alınan,
12 Yılmaz, Eren Alper, Irk, Orhan, Nikaragua Divan Kararları Işığında Kuvvet Kullanma ve Meşru Müdafaa
Sorunu, CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, S. 2, Haziran 2015, s. 156. http://dergipark.gov.tr download/article-file/46151 (Erişim tarihi: 26.03.2018)
13 International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries, http://
www.un.org/documents/ga/res/44/a44r034.htm (Erişim tarihi: 26.03.2018)
14 United Nations Treaty Collections, Status  of Treaties, Chapter XVIII, 6, https://treaties.un.org/pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-6&chapter=18&clang=_en
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(b) Özellikle özel kazanım arzusuyla taraf devletin silahlı kuvvetlerinde görev yapan benzer rütbeye sahip savaşçılara vaat edilen veya ödenen
miktarın üzerinde maddi tazminat sözüyle anlaşmazlığa taraf olan tarafından veya taraf adına çatışmaya katılmaya motive edilen,
(c) Çatışmaya taraf olan bir ülke vatandaşı veya çatışmanın tarafının
bölgesinde ikamet etmeyen;
(d) Çatışmaya taraf devletin silahlı kuvvetlerinin mensubu olmayan ve
(e) Çatışmaya taraf olmayan bir Devlet tarafından silahlı kuvvetlerinin bir üyesi olarak resmi görev ile gönderilmemiş, kimsedir.
2. Paralı asker aynı zamanda
(a) Özel olarak yerel veya yurtdışından bir şiddet eylemine katılmak
amacıyla işe alınan:
(i) Bir Hükümeti devirmek veya başka şekilde bir devletin anayasal
düzenini zayıflatmak veya
(ii) Bir Devletin egemenliği altındaki toprak bütünlüğünü zayıflatmak;
(b) önemli ölçüde özel kazanç elde etme arzusuyla orada yer almaya
motive olan ve kendisine maddi tazminat vaat edilen veya ödenen;
(c) Böyle bir eylemin yöneltildiği ülkenin vatandaşı olmayan ya da o
ülkede ikamet etmeyen;
(d) Resmi bir görevle Devlet tarafından gönderilmemiş; ve
(e) Topraklarının bulunduğu Devletin silahlı kuvvetleri üyesi olamayan Kimsedir.”
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Bu tanımla sözleşmede uluslararası silahlı bir çatışma şartı aranmaksızın Cenevre Sözleşmesi’ndeki tanıma yakın bir paralı asker tanımı
ifade edilmesi yanında, ikinci fıkrada şahsî önemli kazançlar elde etme
arzusuyla mevcut hükümeti devirmek veya değiştirmek yahut devletin
anayasal düzenini bozmaya yönelik organize şiddet hareketlerinde yer
almak için ücret alan kişilerin kullanılması paralı askerlik kapsamında
ele alınmıştır. BM Sözleşmesi ile paralı askerleri silâh altına alan, kullanan, finanse eden, eğiten,  doğrudan çatışmalara ya da duruma göre
planlanmış şiddet hareketlerine katılan, sözleşme içerisinde yer  verilen  
suçları  işleyen  veya  işlemeye  teşebbüs  edenler  olmak  üzere  çeşitli  
cezaî sorumluluk hallerinin doğduğu kabul edilmiştir.15
IV. PARALI ASKERİN HUKUKİ GÜVENCELERİ
Mevcut uluslararası hukuk kurallarına göre, uluslararası silahlı çatışmalarda esas itibariyle hukuken katılma ancak egemen devletlere tanınmıştır.16 Savaşa katılanlar yönünden savaşma yetkileri ve haklarının
kullanımı konusunda da bu hususta bir ayrım yapılmaktadır. Savaşçı bir
başka deyişle muharipler savaş eylemlerini yapma yetkilerine sahiptir ve
bunun sonucu olarak da eylemlere hedef olabilirler, savaş esiri statüsü
kazanabilirler. Muharip ve sivil kişiler arasında hukuki durumlarının
farklılığı işte tam da bu hak ve yetkiler açısından önem arz etmektedir.
Paralı askerler ile muharip statülerinin en doğru şekilde gözetilebilmesi
için paralı asker tanımlamaları titizlikle belirlenmiştir. Başka bir ülkenin
silahlı kuvvetlerinin hizmetinde olan yabancılar, başka bir devletin silahlı kuvvetleri ile bütünleşmiş yabancı askeri personel, ideolojik güdülerle
hareket eden ve eğitmen olarak istihdam edilen yabancılar gibi bazı aktörleri dışlamak için daha önce değindiğimiz paralı asker tanımlamaları
detaylı olarak yapılmıştır.
Sadece savaşanların cezai kovuşturmaya tutulmadan düşmana
karşı silahlı çatışmaya girme hakkının bulunduğu kabul edilmektedir.
15 Topal, s. 984.
16 Tütüncü Ayşe Nur, İnsancıl Hukuka Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 2006, s. 84.
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Eğer savaşçılar böyle bir çatışmada düşmanın eline geçerse, Cenevre
Sözleşmesi’ne göre savaş esiri olarak kabul edilir ve sözleşmede tanınan
haklardan faydalandırılırlar.17
Sivil kişilerin ise genel olarak düşmanca eylemlere katılma hakkı
yoktur. Bunlar, uluslararası  çatışmalarda  Cenevre  Sözleşmesi  ve  EP-I  
ile  korunmuşlardır.  Uluslararası olmayan çatışmalarda ise, korunmaları
Cenevre Sözleşmesi’nin ortak 3. maddesi, (EP II) ve uluslararası teamül
hukuku çerçevesindedir. Açıkça suçlu olarak görülen gruplar ise, illegal
savaşan siviller ve paralı askerlerdir.
Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Kişilerin Statüleri18
Kategori

Askeri Hedef

Muharip

Silahlı Kuvvetler,
Milisler,   Gönüllü
Birlikler
Muharip
Siviller, Silahlı
Olmayanlar Kuvvetlere Eşlik   
Eden Siviller
İllegal
Muharipler

Paralı Askerler,
Partizanlar,
Gerilla Savaşçıları
vb.

Cezai
Kovuşturma

+

Savaş
Tutuklusu
Statüsü
+

-

+

-

+
+

+
-

+

-

Buna karşın uluslararası olmayan çatışmalarda, paralı askerler, çatışmalarda doğrudan yer alan askerlerle aynı haklara ve yükümlülüklere
sahip kabul edilmektedir. Örneğin, iç savaş durumundaki çatışmalarda
hukuken hiç kimse muharip statüsü kazanamaz. Bu durumlarda her şey
17 Topal, s. 989.
18 Şema: Petersohn, Ulrich: Die Nutzung privater Militärfirmen durch USStreitkräfte und Bundeswehr. SWPStudie 36/2006, s. 23, Çeviri Kullanım: Özalp, s. 66.
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ülkesinde silahlı çatışma olan devletin egemenliği altında yaşandığından ulusal ceza hukukuna göre değerlendirme yapılması gerektiği kabul
edilmektedir. Unutmamak gerekir ki doğrudan paralı askeri tanımlayan
her iki sözleşmeye göre de belirtilen şartların tümünü sağlasa  bile  paralı  askerler  yalnızca  bir  silahlı  çatışmaya  düşmanca  katıldıkları  için
19
yargılanabilirler ;  aksi  bir  durumda  zaten  paralı  asker  statüsünde  
olmadıklarının  kabulü gerekmektedir.
Paralı askerlerin muharip haklarından faydalanamayacağı kabul
edilirken yararlanabilecekleri tek güvencenin ulusal yasalara ve uluslararası insancıl hukuka göre asgari garantiler  olduğu  kabul  edilmektedir.  
Bu  alanda  çalışan  hukukçular  tarafından,  insan haklarının korunmasındaki bu zayıflamanın insancıl hukuk açısından sıra dışı olduğu düşünülmektedir. Paralı askerlik faaliyetlerinin (savaştan kâr elde etmek)
olumsuz görüşü ve utanç verici karakteri, bu kabulün şekillendirilmesinde büyük rol oynadığı görüşü yaygındır.20
V. ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLERİN KONUMU
Özel Güvenlik ve Askeri Firmalar (ÖGAF) tabiri özünde çok genel
bir tanımlama olup çok farklı türde hizmetler sunan ancak aynı sektörde
faaliyet gösteren şirketleri ifade edebilmek  için  kullanılmaktadır.  Geleneksel  paralı  askerliği  konu  edinen  sözleşmelerin aksine, bu şirketler
ticari şirket yapısında kalmaya özen göstermekte, uluslararası hukuktaki
paralı asker tanımı içinde değerlendirilmemeye azami dikkat etmektedirler.21 Bu nedenle de özellikle ÖGAF'lara veya çalışanlarına yönelik
uluslararası hükümler veya araçlar bulunmamaktadır.
19 Manuel, s. 22.
20Manuel, s. 22.
21 Scheimer Michael, Separating  Private  Military  Companies  From Illegal  Mercenaries  in International   Law: Proposing an International Convention for Legitimate Military   and Security Support
the Reflects Customary International Law, American University International Law Review, Volume 24, Issue 3, Article 6, 2009. s. 627. http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.
cgi?article=1097&context=auilr  (Erişim  tarihi: 27.03.2018)
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Hali hazırda ÖGAF’ların eylemlerini hukuki açıdan düzenleme
yapma konusunda devletler de isteksizdir. Bunun için iki temel sebep
düşünülebilir. Her şeyden önce, bu yapıları düzenlemek, bu şirketlerin
devletler tarafından kullanımını sınırlayacaktır. Bu özel aktörlere başvurmanın birçok fayda sağladığı düşünüldüğünde, devletler bu düzensiz
düzeni bozma konusunda pek istekli davranmamaktadırlar. İkinci sebep
ise, devletler kendilerine atfedilebilecek  herhangi  bir  sorumluluğu  istememektedirler.  Bu  nedenle,  çoğu  yasadışı eylemlerin, özellikle denetim ve denetimin zor olduğu bir çatışma alanındaki faaliyetlerin kendi
elleriyle devlete atfedilme ihtimalini arttırma yolunda istekli değillerdir.
Dahası, şirketlerin faaliyetlerinin soruşturmasının, husumetin bulunduğu başka bir egemenlik bölgesinde gerçekleşmesi durumları gibi, karşılaşılacak olası yasal engellerle daha da karmaşıklaşmasından da çekinmektedirler.22
Bu noktada pek çok ÖGAF’ın İsviçre Dışişleri Bakanlığı, Cenevre
Silahlı Kuvvetlerin Demokratik Kontrolü, Cenevre Uluslararası İnsancıl Hukuk ve İnsan Hakları Akademisi’nin katılımları, Amerikan ve İngiliz hükümetlerinin de desteğiyle oluşturulan
Global Code of Conduct
23
for Private Security Service Providers (Özel Askeri Hizmet Sağlayıcıları
için Küresel Davranış Kuralları) adlı inisiyatiften bahsedebiliriz. Söz
konusu kurallar, 2010 yılı Şubat ayının ortasından itibaren ilgili çevrelere gönderilmiş
ve 9 Kasım 2010’da üzerinde anlaşılarak imzaya
24
varılmıştır. Sonuç olarak, bu kurallar da ÖGAF’lar tarafından gerçekleştirilen  eylemlerin  sorumluluğu  noktasında  ne  ulusal  ne  de  uluslararası  alanda herhangi bir hukuki bağlayıcılık getirmektedir; yalnızca
düzenleyici bazı kurallar benimsenmiştir.

22 Manuel, s. 34.
23 http://psm.du.edu/media/documents/regulations/global_instruments/multi_stakeholder/icoc/icoc
_eng. pdf (Erişim tarihi: 26.03.2018)
24 Özalp, s. 68.   https://www.reuters.com/article/us-security-code/private-security-firms-sign-globalcode-of-conduct-idUSTRE6A83XD20101109 (Erişim tarihi: 26.03.2018)
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Bahsi gereken bir diğer önemli belge ise 17 Eylül 2008 tarihli Montrö Dokümanı25 (The Montreux Document) dır. Uluslararası hukukun,
silahlı çatışma bölgesinde faaliyet gösteren  ÖGAF’ların  faaliyetlerine  
nasıl  uygulandığını  tanımlayan  ilk  uluslararası  belge olarak tanımlanmaktadır. Devletlerin uluslararası hukuka göre yükümlülüklerini yerine
getirebilmek için ulusal düzeyde önlem almasına yardımcı olmak üzere
tasarlanmış bir dizi iyi uygulama içermektedir. Hali hazırda 54 ülkenin26
desteklediği bu Montrö Dökümanı’nda birinci bölümde devletler ayrımına gidilmiş, taraf devletlere uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki
yükümlülükleri hatırlatan düzenlemelerle, ÖGAF yapıları ve personellerinin sorumluluğuna dair kurallar belirlenmiştir. İkinci bölümünde ise,
ÖGAF’ların, silahların ve silahlı  hizmetlerin  düzenlenmesi  için  şeffaf  
rejimlerin  oluşturulması,  şirketlere  ruhsat verilmesine ilişkin şartlar ve
denetim ile hesap verebilirliği geliştirmek için önlemler alınması konu
edilmiştir. Doküman 2 Ekim 2008 tarihinde İsviçre Hükümeti tarafından BM Genel Sekreterliği’ne, Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi’nde
görüşülmesi ve27BM sözleşmesi olarak kabulünün sağlanması amacıyla
gönderilmiştir.
Montrö Dökümanı, üç ana devlet türü kabul etmekte ve buna göre
sorumluluklarını vurgulamaktadır: Akit devletler (ÖGAF çalıştıran devletler), Bölgesel devletler (bölgelerinde ÖGAF’ların faaliyet gösterdiği
ülkeler) ve Ana devletler (ÖGAF’ların merkezi olan veya merkezi olarak
gösterilen ülkeler). Doküman ayrıca tüm devletler ve uluslararası kuruluşlar, ÖGAF’lar ve ÖGAF personeli ile ilgili bölümleri içermektedir.
25 https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/international-humanitarian- law/private-military-security-companies/montreux-document.html (Erişim tarihi: 26.03.2018)
26 Afghanistan, Angola, Australia, Austria, Canada, China, France, Germany, Iraq, Poland, Sierra Leone,

South Africa, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Ukrain, United States  of America, Former Yugoslav Republic of Macedonia,   Ecuador,  Albania,   Netherlands,   Bosnia   and   Herzegovina,   Greece,   Portugal,   Chile,  Uruguay, Liechtensten,  Qatar,  Jordan,  Spain,  Italy,  Uganda,  Cyprus,  Georgia,  Denmark,  Hungary,  Costa  Rica,  Finland, Belgium,  Norway,  Lithuania,  Slovenia,  Iceland,  
Bulgaria,  Kuwait,  Croatia,  New Zealand,  Czech  Republic, Luxembourg,  Japan,  Ireland,  Monaco,  
Madagascar,   Estonia.   https://www.eda.admin.ch/eda/en/home/foreign-policy/international-law/
international-humanitarian-law/private-military-security-companies/participating- states.html (Erişim
tarihi: 26.03.2018)

27 Özalp, s. 71.
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Belge öncelikli olarak devletlere yönelik olsa da, uluslararası örgütler,
sivil toplum, ÖGAF’larla çalışan şirketler ve gibi diğer aktörler için yararlı görülmektedir. Birinci bölümde, devletlerin ÖGAF'larla ilgili yasal
yükümlülükleri hatırlatılmaktadır. Bu yükümlülükler öncelikle mevcut
uluslararası insancıl hukuka, insan hakları sözleşmelerinden ve geleneksel uluslararası hukuka dayalı olarak oluşturulmuştur. İkinci bölümde,
ÖGAF'ların düzenlenmesinde devletlere rehberlik ve yardım sağlamayı
amaçlayan iyi uygulamaların bir tanımını içermektedir. İyi uygulamalar
arasında, ÖGAF'lara hangi hizmetlerin verilip verilemeyebileceğinin
belirlenmesi, uygun eğitimin yapılması, lisans verme şartlarının oluşturulması ve ÖGAF'ların gözetim, şeffaflık ve hesap verebilirliğinin artırılması (çalışanlarının sicil denetimi, olası tazminat sorumluluğu için
yeterli mali kaynaklara sahip olup olmadığının
denetlenmesi vb.) için
28
önlemlerin alınması yer almaktadır.
“Private Security Company" (özel güvenlik firması) ve "Private Military Company" (özel askeri firma) tabirleri farklı hizmetler sunmalarına rağmen, benzer iki yapıda şirketten söz ediliyor gibi anlatımlara
rastlanabilir.29 Ancak, bu şirketlerin ve çalışanlarının uluslararası hukuk
açısından değerlendirilmesinde sundukları hizmetlerin belirlenmesi ve
ayrımın buna göre   yapılması   gerekmektedir.   Çünkü   hangi   faaliyetleri    alanlarını    benimsediklerinden hareketle hukuki statüleri değişmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması bakımından, siyaset biliminde
Singer tarafından geliştirilen ve kabul gören ayrıma göre, bu firmalar savaş alanına yakınlığı, sundukları hizmetin özü, özel faaliyet alanlarının
yasaklanmamış veya düzenlenmiş olması,  gibi farklı30açılardan bu firmaların üç grup altında toplanabileceğini belirlemiştir.
28 About The Document, Montreux Document Forum, http://www.mdforum.ch/en/montreux-document (Erişim tarihi: 21.03.2018)
29 Özalp, s. 65.
30 Singer Peter W., War, Profits, and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law,
Columbia Journal Of Transnational Law, s. 542. http://www.libertyparkusafd.org/Hale/Special%20
Reports%5CDefense%20Contractors%5CWar%20Profits%20and%20the%20Vacuum%20of%20
Law%20- %20Privatized%20Military%20Firms%20and%20International%20Law.pdf Topal, s. 970 vd.
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1. Askeri Tedarikçi Firmalar31
Bu tür firmalar, silahlı çatışma alanlarında sıcak temasta doğrudan
bulunan firmalardır. Doğrudan tehdit ile karşılaşan, sınırlı olanakları bulunan ve stratejik açıdan yetersiz müşterilerine çatışma ile ilgili her türlü
hizmeti (küçük özel birlikler, keskin nişancılar, uçuş desteği vb.) sunan
şirketlerdir.
2.

Askeri Danışmanlık Firmaları32

Çatışma alanlarında doğrudan bulunmayan bu firmalar, stratejik ve
çatışmalar açısından da taktiksel danışmanlık yürütmekte, çatışmaların
yapısı ve doğru değerlendirilmesi, savaşçıların eğitilmesi, askeri ve güvenlik birliklerinin oluşturulması alanlarında hizmet vermektedir.
3. Askeri Destek Firmaları33
Bu sınıflandırmada en geri görevde yer alan destek firmaları, lojistik, teknik danışmanlık ve uydu verilerinin analizi konularında hizmet
vermektedir. Çatışmadan en uzak noktada görev aldıklarından ve teknik
olarak uluslararası düzenlemeler doğrultusunda sakıncalı bir faaliyet yürüttükleri  söylenemeyeceğinden,  bu  üç  firma  türü  arasında  yapısı  ve  
varlığı  en  az sorgulanan şirketler bunlardır.
Sonuç olarak, farklı sınıflandırılmalarına rağmen güncel durumda
ÖGAF çoğu kez yukarıdaki hizmetlerin hepsini aynı anda veya farklı
ülkelerde farklı hizmetler için faaliyet gösterebilmektedir. Dolayısıyla firmaların net bir sınıfsal ayrımla değerlendirilmesi güncel durumda
çok mümkün değildir. Üstelik firmaların bir türde başlayıp gelen talepler veya kazandığı şöhret ile faaliyet alanlarını genişletmesi de mümkün
olduğundan gayrinizami harp koşullarının hüküm sürdüğü günümüz
31 Military Provider Firms
32 Military Consulting Firms
33 Military Support Firms
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dünyasında Singer tarafından savunulan ve kabul gören bu sınıflandırma
teorisinin artık yalnızca teorik açıklamalarda kaldığı söylenebilir.
VI. BİLİNEN ÖZEL ASKERİ ŞİRKETLER VE ORTAYA ÇIKAN
SORUNLAR
Kaldor ve Mockler’in "Yeni Savaşlar" adını verdikleri teze göre, iç
çatışmalar artık yeni savaş türüdür, savaşlar paramiliter* aktörler, suçla
bağlantılı gruplar, çocuk askerler, teröristler tarafından yapılır hale gelmiştir.34 Artık savaşlar dengesiz güçler arasında yaşanmaktadır. Küresel
çapta eylemler gerçekleştiren terörist grupların ortaya çıkışı, konvansiyonel orduların yapısı gereği bu gruplarla mücadele edememesi de
ÖGAF’lara olan ihtiyacı arttırmıştır. Orduların bu dünya düzenine göre
yeniden yapılanması veya ülkelerde yeni  forma  uygun  askeri  birlikler  
kurulması  gündeme  gelmiş;  bu  kapsamda  da  askeri şirketlere   yani   
paralı   askerliğe   sıcak   bakılmayan   ülkelerde   dahi   paralı   askerlerin
danışmanlığına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır.
Genellikle tecrübeli ve profesyonel eğitim almış eski askerlerden
oluşan bir insan kaynağına sahip bu tür şirketler arasında Combat Force, Investment Surveys, Honey Badger Arms  and  Ammunition,  Shield  
Security,  Kas  Enterprises,  Saracen   International  and Longreach Security, Alpha Five, Corporate Trading International, Omega Support
Ltd., Parasec Strategic Concept, Gurkha Security Guards, Special Project Service Ltd., Sandline International, Vinnell Corporation, Blackwater Worldwide, DynCorp, Military Professional Resources Incorporated (MPRI), Saldin Security, Armorgroup, Executive Outcomes,
Sukhoi, Titan ve California Analysis Center Incorporated (CACI) gibi
34 Kinsey Christopher, International Law and the Control of Mercenaries and Private Military Companies,

Cultures  &  Conflits  [En  ligne],  English  documents,  2008,  http://conflits.revues.org/11502  (Erişim  
tarihi:18.03.2018) Özalp, s. 63.

* Paramilitary, Cambridge Dictionary, https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/paramilitary,

(Erişim tarihi: 18.03.2018) Anlamı, işlev ve örgütlenme olarak ordu gibi organize edilmiş ancak düzensiz
gönüllülerden oluşan ve bazen yasadışı hareket eden bir tür yapıdır. Terim Yunanca harici anlamına gelen
para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir.
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uluslararası düzeyde faaliyet gösteren,  etkin  ve  güçlü  birer  yapıya  sa35
hip  birçok  şirket  bugüne  kadar  bu  alanda  adını duyurmuştur.
1997 yılında Blackwater adıyla eski bir Donanma mensubu Erik
Prince tarafından kurulmuş olan Amerikan özel askeri şirketi bu alanda en çok tanınan şirkettir.36 Bir grup çalışanının Bağdat'ın Nisour
Meydanı'nda 17 Iraklı sivili öldürmekle suçlandığı 2007 yılında, dört
gardiyanın bir ABD mahkemesinde mahkum edilmesinden ötürü yaygın bir güvensizlik yaşanmış; 2009 yılında Xe Services olarak yeniden
adlandırılmıştır ve 2011'den beri şirket bir grup tarafından satın alındıktan sonra Academi olarak bilinmektedir. 2014 yılında Academi, Constellis Holdings'in bir parçası haline geldi ve Triple Canopy ve Constellis
Group'un bir parçası olan diğer güvenlik şirketleri ile birleşti. Academi,
ABD federal hükümetine sözleşme bazında güvenlik hizmetleri sunması
ve milyon dolarla ihale edilen güvenlik işlerini almasıyla haberlere konu
olurken,37 kendisini lojistik hizmetleri sağlayan bir destek ve eğitim firması olarak tanımlamaktadır.38
Ülkemiz gibi savaşçı, asker millet olarak tanınan bir yapıda dahi SADAT A.Ş.39 (Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi) isimli eski TSK komutanları tarafından kurulan bir
şirketten danışmanlık alındığı, bu danışman firmanın temsilcisinin Milli
Güvenlik Kurulu (MGK) toplantılarına dahi dahil edildiği haberlere
konu olmuştur.40
35 Topal, s. 968.
36 Abrisketa Joana, Blackwater: mercenaries and international law, Fride, Comment, 2007, s.1 vd.
37 https://web.archive.org/web/20140716174958/http://complex.foreignpolicy.com/posts/ 2014/07/01/
blackwaters _descendants_are_doing_just_fine (Erişim tarihi: 26.03.2018)
38 https://www.academi.com/pages/about-us(Erişim tarihi: 26.03.2018)
39 SADAT A.Ş. Türkiye’de uluslararası savunma  alanında danışmanlık  ve askeri eğitim veren ilk ve tek şirkettir. Tuğgeneral Adnan TANRIVERDİ başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli birliklerinden
emekli olan 23 Subay ve Astsubay tarafından kurulmuş ve Şirket Ana Sözleşmesi 28 Şubat 2012 tarihli ve
8015 sayılı Türkiye Ticaret  Sicil Gazetesinde   yayınlanarak faaliyetlerine  başlamıştır.  Detaylı  bilgi  için  
http://www.sadat.com.tr/tr/ (Erişim tarihi: 18.03.2018)
40 SADAT yöneticisinin MGK   Toplantısına katılımları konusundaki haber, http://www.cumhuriyet.
com.tr/haber/siyaset/911607/Tartisilan_SADAT_Baskani_guvenlik_zirvesinde.html (Erişim tarihi:
18.03.2018)
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SONUÇ
Sonuç olarak, paralı askerlikle yapılan tanımlamalarda aranan özellikli statü sebebiyle ÖGAF çalışanları için yeni düzenlemeler getirilmeli
ve bu düzenlemelerin benimsenerek uluslararası  toplum  bu  konuda  
bilinçlendirilmelidir.  Montrö  Dökümanı’nın  bu  noktada gözden geçirilerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabulü kanımızca yerinde
bir adım olacaktır. Benimsenen genel düzenlemeler ışığında da ÖGAF
çalışanlarının durumu, ferdi veya ÖGAF statüsüne göre mi incelenmesi
ya da yargılanması gerektiği belirlenmelidir.  her bir somut olay için ayrı
ayrı değerlendirme yapılması gerekir. Uygulamada eylemlerin nedensellik bağının ancak sonradan kurulabildiği görülmektedir. Hukukî açıklık ve öngörülebilirlik açısından bakıldığında, bu durumun sorun teşkil
etmemesi için ÖGAF’a dair uluslararası  düzenlemelerin  ivedilikle  netleştirilmesi,  prensiplerin  bağlayıcılık  kazanması gerekmektedir.
Kaynakça
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ÖZET: Hukuki haklar saklı kalmak kaydıyla vazgeçmek davadan feragat değil davanın takipsiz bırakılmasıdır.
T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/4-1456
: 2017/1054

Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda Keşan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 13.09.2012 gün ve 2008/276 E., 2012/185 K. sayılı
kararın davacı tarafından temyizi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesinin
24.04.2013 gün ve 2013/1422 E., 2013/7592 K. sayılı kararı ile;
“... Dava, kişilik haklarının ihlaline dayalı manevi tazminat istemine
ilişkindir. Mahkemece, davanın feragat nedeniyle reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
Mahkemece, davacının 07.06.2012 dilekçesi ile isteminden vazgeçtiği, ancak son celsede vazgeçme dilekçesinden de vazgeçerek taleplerinin devam ettiği şeklinde beyanda bulunduğu, feragat ve kabulün kesin
hüküm gibi hukuki sonuç doğurduğu, yalnızca irade bozukluğu hallerinde feragat ve kabulün iptalinin istenebileceği, davacının feragatinden
vazgeçmesi talebinin HMK’nun 311 maddesine göre, feragatin iptali olduğu, ancak karar oturumunda davacının feragatı irade bozukluğu içinde yaptığına ilişkin bir beyanı olmadığı, şeklindeki gerekçe ile davanın
feragat nedeniyle reddine karar verilmiştir.
Dosya kapsamından, davacının karar oturumundan önce
07.06.2012 tarihinde açmış olduğu manevi tazminat davasından hukuki hakları saklı kalmak kaydı ile vazgeçtiğine yönelik dilekçe sunduğu,
karar oturumunda ise, ceza davasının Yargıtay aşamasının çok uzun
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sürmesi ve ameliyat olması nedeni ile vazgeçtiğini, bu dilekçenin işleme
konulmamasını talep ettiği anlaşılmaktadır.
Davacının 07.06.2012 tarihli dilekçesindeki hukuki haklarını saklı
tuttuğuna yönelik ifade ve karar oturumundaki beyanı dikkate alındığında, dilekçesinin feragat beyanı olarak değerlendirilemeyeceği, davanın
takipsiz bırakılmasına yönelik bir irade beyanı olduğu görülmektedir.
Şu durumda, işin esasının incelenerek karar verilmesi gerekirken feragat
nedeniyle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın
bozulması gerekmiştir..” gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda
direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Davacı Nurten G.
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve
kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre Hukuk
Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak
gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır.
Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.
SONUÇ : Davacı Nurten G.’nin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden
dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana
geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 31.05.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: İşleten, muris desteğin % 70 kusuru nedeniyle destekten yoksun kalma tazminatından sorumlu değildir.
T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/17-1315
: 2017/1239

Taraflar arasındaki “destekten yoksun kalma tazminatı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 04.03.2013 gün ve 2011/333
E. - 2013/165 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar vekili tarafından
istenilmesi üzerine Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 16.04.2014 gün ve
2013/9747 E. - 2014/13604 K. sayılı kararı ile;
“… Davacılar vekili, davalı kurumda askeri personel olarak görevli
olan davacıların murisi Levent görevi nedeniyle davalının işleteni olduğu aracı sevki sırasında meydana gelen kazada vefat ettiğini belirterek
destekten yoksun kalma neden ile anne ve babası için ayrı ayrı 1.000,00.TL olmak üzere toplam 2.000,00.-TL maddi ve yine anne ve baba için
ayrı ayrı 20.000,00.-TL, kardeşi Demet için 10.000,00.-TL olmak üzere
toplam 50.000,00.-TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile tahsilini talep etmiştir.
Davalı İçişleri Bakanlığı vekili, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davanın hizmet kusuruna dayalı olarak açılmadığı, olayda davacılar desteği Levent'in %70 oranında kusurlu olduğu, bu
durumda destek Levent'in tamamen kendi kusuru ile diğer araç sürücüsünün ortak kusuru sonucu kazaya neden oldukları, olayın meydana
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dığı, davalı idarenin işleten sıfatı ile de her hangi bir sorumluluğunun
bulunmadığı, desteğin ağır kusuru sonucu meydana gelen kaza nedeni
ile işletenin sorumluluğu yönünden illiyet bağının kesildiği gerekçesi ile
davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava davacılar murisinin ölümü nedeni ile Borçlar Kanunu'nun 45.
maddesi (6098 sayılı TBK m. 53) gereğince destekten yoksun kalma
tazminatı ve BK m. 47 (6098 sayılı TBK m. 56) manevi tazminat istemine ilişkindir.
Taraflar arasındaki ihtilafın ortaya konulması ve nitelendirilmesi
için davacılar ile davalı arasındaki hukuki ilişkinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Davacılar vefat eden Levent A.'ın desteğini yitirdiklerini
ileri süren anne, baba ve manevi tazminat talep eden kardeş, davalı ise
Levent A.'ın görevli olduğu kurum olup kaza sırasında davalı kuruma ait
aracı sevk ve idare etmekte idi. Bu bakımdan davacılar yönünden davalı
kurum “adam çalıştıran” olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Davalının sorumluluğunun nitelendirilmesi için ise 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’nun 85. maddesi gereğince işletenin sorumluluğu, Borçlar Kanunu'nun 55. maddesi gereğince adam çalıştıranın sorumluluğu
ve yine BK'nın 45. maddesi uyarınca destekten yoksun kalma zararının
değerlendirilmesi gerekmektedir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 85/1. maddesinde, “bir
motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yararlanmasına
yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, araç işletenin bu zarardan sorumlu olacağı”, aynı yasanın 85/son maddesinde ise, “işleten ve
araç işleticisi teşebbüsün sahibi, aracın sürücüsünün veya aracın kullanılmasına katılan yardımcı kişilerin kusurundan kendi kusuru gibi sorumludur” hükümlerine yer verilmiştir.
Motorlu araçların işletilme tehlikesine karşı, zarar gören üçüncü şahısları, korumak amacıyla getirilmiş olan bu düzenleme ile öngörülen
sorumluluğunun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu
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olduğu; böylece araç işletenin sorumluluğunun sebep sorumluluğunun
ikinci türü olan tehlike sorumluluğuna ilişkin bulunduğu, öğretide ve
yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir (EREN Fikret, Borçlar Hukuku,
9. B, s. 631 vd.; KILIÇOĞLU Ahmet, Borçlar Hukuku, 10. B., s. 264
vd.).
2918 sayılı Kanunun 86. maddesinde ise, bu Kanun’un 85. maddesinde düzenlenen sorumluluktan kurtulma ve sorumluluğu azaltma
koşullarına yer verilmiştir.
Bu düzenlemelere göre, araç işleteni veya araç işleteninin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya
üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulabilecek; sorumluluktan kurtulamayan işleten veya araç işleticisinin bağlı olduğu teşebbüs sahibi ise kazanın oluşunda zarar görenin
kusurunun bulunduğunu ispat ederse, hakim, durum ve şartlara göre
tazminat miktarını indirebilecektir.
Burada kanun koyucu zarar görenin kusuru nispetinde indirim yapılabileceğini öngörmüş ve indirimi zorunlu tutmayarak hâkimin taktirine bırakmıştır. Uygulama ve öğretide de (S. Ünan, “Ergün A. Çetingil
ve Rayegan Kender’e 50. Birlikte Çalışma Yılı Armağanı 2007”, s. 1180)
bu husus kabul edilmektedir.
Sürücü ile işleten arasındaki sorumluluk ilişkisinin 2918 sayılı
Kanun'da düzenlenmediği gözönüne alındığında genel hükümlere çerçevesinde aralarındaki sorumluluğun ele alınması gerekmektedir. Yukarıda da değinildiği gibi davalı kurumda görevli olan Levent A.'ın destek
ve manevi zarar talebinde bulunan davacılar yönünden “adam çalıştıran” olarak değerlendirilmesi gerektiği söylenebilir.
Adam çalıştıranın sorumluluğu (818 sayılı Borçlar Kanunu
(BK)’nun “İstihdam edenlerin mes’uliyeti” başlığı altında düzenlenen
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55. maddesinde, “Başkalarını istihdam eden kimse, maiyetinde istihdam
ettiği kimselerin ve amelesinin hizmetlerini ifa ettikleri esnada yaptıkları
zarardan mes’uldür” hükmü öngörülmüştür.
Anılan madde de deyimini bulan, istihdam edenlerin, müstahdemlerinin eylemlerinden sorumlu tutulmaları ilkesi, kendi yararı için
başkasını çalıştıran kimsenin, bu işin ifasından meydana gelecek zarar
tehlikesini bazı şartlar altında üzerine alması esasına dayanır. İstihdam
edenlerin sorumluluğu hakkında gerek doktrinde gerek içtihatlardaki
(27.03.1957 gün ve 1/3; 22.06.1966 gün ve 7/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararları) baskın görüş bunların kusursuz bir sorumluluğa tabi
tutulmaları doğrultusundadır.     
İş gördürenin sorumluluğunun kaynağı, göstermekle yükümlü
olduğu özenle iş görme (ihtimam) ödevinin ihlalidir. Sorumluluğun
kökü, bizzat sorumlu şahsın ya da şahısların durumundadır. İstihdam
eden, müstahdem veya işçilerini seçerken, onları çalıştırırken, başkalarına zarar vermemelerini sağlamakla ve buna dikkat ve özen göstermekle
yükümlüdür. Esasen istihdam edenin sorumluluğunun dayanağı, onun
müstahdeme nezaret ve özen hususundaki objektif vazifesinin ihlali teşkil eder. Yukarıda belirtilen İçtihadı Birleştirme Kararından da anlaşılacağı gibi Borçlar Kanununun 55. maddesi gereğince adam kullananın
sorumlu tutulabilmesi için, kendisinin kusuru şart olmadığı gibi, kullandığı adamın dahi kusuru kanuni şartlardan değildir.
Bu noktada, Borçlar Kanununun 55. maddesinde düzenlenen
“adam çalıştıranın sorumluluğu” için, somut olayda “adam çalıştırma
ilişkisi” ile “çalıştırılanın hizmetini yerine getirirken hukuka aykırı bir
eylemle zarar vermesi” unsurlarının gerçekleşmesi zorunludur.
Adam çalıştırma ilişkisi için çalıştırılanın, çalıştıranın buyruğu altında olması, onun gözetiminde işi yapması ve onun talimatıyla bağlı bulunması gerekir. Bunun yanında meydana gelen zararın müstahdemin
istihdam edenin maksatları için bir hizmetin görüldüğü sırada doğmuş
olması zorunludur. Başka bir deyişle, müstahdeme gördürülen hizmetle
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zarar arasında “gaye ve görev bakımından” çok sıkı bir münasebet olmalıdır. Bu bakımdan hizmetin ifası ile zararın ikaı arasındaki zaman ve
yer bağlılığı ve zararın istihdam edenin hizmetin görülmesi için verdiği
vasıta ile meydana getirilmesi hizmetin icrası esnasında zararın meydana geldiğini bir karine, emare olarak kabul edilebilirse de, daima bu
unsurlara isnat etmek doğru sonuç vermez. Bu nedenle, bu dış görünüş
unsurlarından ziyade, zarar verici fiilin, istihdam edenin müstahdeme
kendi gayesi için tevdi ettiği hizmetlerin ifası alanında işlenmiş olması
nazara alınır.
Somut olayda, zararı doğuran olayın işverenin işinin görüldüğü,
işverenin emir ve talimatı dahilinde hareket edildiği sırada ve hizmetle
ilgili olarak oluşmuş olup, hukuka aykırı eylem ile zarar arasında uygun
nedensellik bağı bulunduğu hususunda taraflar arasında ihtilaf bulunmamaktadır. İstihdam eden BK'nın 55. maddesinde öngörülen sorumluluktan “hal ve şartların gerektirdiği bütün dikkat ve özeni gösterdiğini
ispat etmesi” ya da “illiyet bağının kesilmesi” halinde kurtulabilir.
Destekten yoksun kalma tazminatı ise, BK'nın 45/II. maddesinde
düzenlenmiş olup; "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın
yardımından mahrum kaldıkları takdirde onların bu zararını da tazmin
etmek lazım gelir" şeklinde hükme bağlanmıştır.
Görülmektedir ki, destekten yoksun kalma tazminatının konusu,
desteğin yitirilmesi nedeniyle yoksun kalınan zarardır. Buradaki amaç,
destekten yoksun kalanların desteğin ölümünden önceki yaşamlarındaki sosyal ve ekonomik durumlarının korunmasıdır. Olaydan sonraki
dönemde de, destek olmasa bile, onun zamanındaki gibi aynı şekilde
yaşayabilmesi için muhtaç olduğu paranın ödettirilmesidir.
Haksız bir eylem sonucu desteğini yitiren kimse BK'nın 45/II.
maddesine dayanarak uğradığı zararın ödetilmesini isteyebilir. Ancak,
destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilmesi için öncelikle, ölen
ile destekten yoksun kalan arasında maddi yönden düzenli ve eylemli
bir yardımın varlığı gerekir.
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Borçlar Kanunu’nun 45. maddesinde sözü geçen destek kavramı
hukuksal bir ilişkiyi değil, eylemli bir durumu hedef tutar ve ne hısımlığa
ne de yasanın nafaka hakkındaki hükümlerine dayanır; sadece eylemli
ve düzenli olarak geçimini kısmen veya tamamen sağlayacak şekilde yardım eden ve olayların olağan akışına göre eğer ölüm vuku bulmasaydı,
az çok yakın bir gelecekte de bu yardımı sağlayacak olan kimse destek
sayılır.
O halde, destek sayılabilmek için yardımın eylemli olması ve ölümden sonra da düzenli bir biçimde devam edeceğinin anlaşılması yeterli
görülür.
Bununla birlikte, destekten yoksun kalan kimse devamlı ve gerçek
bir ihtiyaç içerisinde bulunmalıdır. Genel olarak bakım ihtiyacı, sosyal
düzeye uygun olan yaşamın devamını sağlamak için gerekli olanaklardan yoksun kalmayı anlatır. Eğer ölenin eylemli olarak baktığı davacı,
ölüm yüzünden bu bakımın sağladığı yaşama düzeyinin altına düşmüş
olursa, ihtiyaç bulunma koşulu gerçekleşmiş sayılır. Burada önemli
olan, destekten yoksun kalan kimsenin ve ailesinin temsil ettiği sosyal ve
ekonomik düzeye göre normal karşılanan giderlerdir (Yargıtay Hukuk
Genel Kurulu'nun 21.04.1982 gün, 979/4-1528 E., 1982/412 K. sayılı
kararı).
Diğer taraftan, Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel
Kurulu'nun 06.03.1978 tarih ve 1/3 sayılı kararının gerekçesinde de:
"Destekten yoksun kalma tazminatının eylemin karşılığı olan bir ceza
olmayıp, ölüm sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin
muhtaç duruma düşmesini önlemek ve yaşamının desteğin ölümünden
önceki düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine
özgü bir tazminat olduğu” hususu vurgulanmış; Yargıtay Hukuk Genel
Kurulu'nun 30.11.2005 gün ve 2005/4-648 E. - 2005/691 K. sayılı ilamında da aynı esaslar benimsenmiştir.
Önemle vurgulanmalıdır ki, Borçlar Kanunu’nun 45/III. maddesine göre destekten yoksun kalma tazminatı, desteğin mirasçısı olarak ge328 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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ride bıraktığı kişilere değil, desteğinden yoksun kalanlarına aittir. Destekten yoksun kalma tazminatı isteyebilecek kişiler, mirasçılardan başka
kişiler de olabileceği hususunda da herhangi bir ihtilaf yoktur. Murisin
trafik kazasından kaynaklanan bir sorumluluğu söz konusu olduğunda
ve koşulları oluştuğunda mirasçıları bundan sorumlu olduğu halde, aynı
olay nedeniyle destekten yoksun kalan ve fakat mirasçı olmayan kişiler
bundan sorumlu değildir (YHGK., 15.06.2011 gün ve 2011/17-142 E. 411 K. sayılı ilamı).
Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak
olarak gösterdikleri zarar; sürücü desteğin ölümü sonucunda meydana
gelmekle birlikte vefat eden (sürücü) üzerinde doğan bir zarardan ayrı
ve salt onun desteğinden yoksun kalınması olgusuna dayalı, mirasçılık
sıfatıyla bağlı olmaksızın uğranılabilen bir zarardır. Böyle bir zararın vefat edenin (sürücünün) kendisinin sahip olacağı hakla bir ilişkisi olmadığı gibi, doğrudan vefat edenin (sürücünün) zararıyla bağlı ve onunla
sınırlı bir zarar da değildir. Sürücünün ölümü zararı doğuran olay olmakla birlikte, zarar doğrudan üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. Buradaki zarar, mirasçıların salt bu
sıfatla devraldıkları murislerinin uğradığı ve ondan intikal eden bir zarar
da değildir.
Destekten yoksun kalma tazminatına dayanak teşkil eden hak,
salt miras yoluyla geçen bir hak olsa idi doğrudan vefat eden (sürücü)
üzerinde doğup ondan mirasçılarına intikal edeceğinden, bu yöndeki
savunmalar ölenin desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülebilecekti. Oysa yukarıda da açıklandığı üzere, destekten yoksun kalma tazminatına konu davacıların zararı, desteklerinin ölümü nedeniyle destekten yoksun kalan sıfatıyla doğrudan kendileri üzerinde doğan zarardır.
Bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun bu
hakka etkili olması da düşünülemez.
Yukarıda yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde adam çalıştıran
olarak 3. kişilere karşı sorumluluğu bulunan davalı kurumun sorumlu
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mın dahi kusuru kanuni şartlardan olmadığı, bunun yanında destekten
yoksunluk zararının doğrudan üçüncü kişi durumundaki destekten yoksun kalanlar üzerinde oluştuğu ve bu zarardan doğan hak desteğe ait olmadığına göre, onun kusurunun da bu anlamda hakka etkisinin olamayacağı, ayrıca mahkemece davacılar desteğinin meydana gelen olayda
ağır kusurlu olduğu ve illiyet bağının kesildiği değerlendirilmiş ise de
sözkonusu kazada kazaya karışan diğer araç sürücüsünün de kusurunun
bulunduğu gözönüne alındığında ağır kusur ve illiyet bağının kesildiği
sonucuna varılamayacağı dikkate alınarak yukarıda sözüedilen bu hukuki durumların değerlendirilmesi ile varılacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve değerlendirme ile karar verildiği…”
gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan
yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : Davacılar vekili
HUKUK GENEL KURUL KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava destekten yoksun kalma tazminatı ile manevi tazminatın tahsili istemine ilişkindir.
Davalı vekili olayın meydana gelmesinde idareye atfedilecek kusur
bulunmadığını, davalıların desteğinin tam kusurlu olduğunu belirterek
davanın reddini savunmuştur.
Yerel mahkemece uyuşmazlığa konu kazanın meydana gelmesinde
idareye atfedilebilecek hizmet kusuru olmadığı, ayrıca davacıların murisinin % 70 oranındaki ağır kusuruyla meydana gelen kazada işletenin
sorumluluğu yönünden illiyet bağının kesildiği gerekçeleriyle davanın
reddine dair verilen karar, davacılar vekilinin temyizi üzerine Özel Dairece yukarıda yazılı gerekçe ile bozulmuştur.
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Yerel mahkeme davacıların idarenin hizmet kusuruna dayanmadığı
gibi kusursuz sorumluluk hâli olan adam çalıştıranın sorumluluğunda;
adam çalıştıran çalışanın üçüncü kişilere verdiği zarardan sorumlu tutulabileceği, somut olayda davalının çalışanı ve davacıların desteği olan
kişinin ve dava dışı tır sürücüsünün kusuru ile kazanın meydana geldiği
bu nedenle davada adam çalıştıranın sorumluluğunu gerektiren şartların mevcut olmadığı belirtilmek suretiyle önceki hükümde direnilmiştir.
Direnme kararını davacılar vekili temyize getirmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık,
araç sürücüsü olan davacılar desteğinin %70 oranında kusurlu olduğu
trafik kazası neticesinde ölümü nedeniyle, onun desteğinden yoksun
kalan davacıların, davalı idareden destekten yoksun kalma tazminatı isteyip isteyemeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında işin esasının incelenmesinden önce, yerel mahkemece verilen ilk kararda 5.750,00 TL
vekalet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine şeklinde
hüküm kurulmasına rağmen, Özel Dairenin bozma kararından sonra
direnme kararında “Davalı kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT) gereğince reddedilen manevi tazminat yönünden hesaplanan 1.500,00 TL vekâlet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine” ve “Davalı kendisini vekil ile temsil
ettirdiğinden (AAÜT) gereğince reddedilen maddi tazminat yönünden
hesaplanan 2.513,04 TL vekâlet ücretinin davacılardan alınarak davalıya verilmesine,” şeklinde hüküm kurulmak suretiyle toplamda 4.013,04
TL vekâlet ücretine hükmolunmasının, davalının direnme kararını temyiz etmediği de dikkate alındığında, mahkemece usulüne uygun bir direnme kararı olup olmadığı hususu ön sorun olarak tartışılmış, Kurul
tarafından vekâlet ücretine ilişkin kısmın davalı tarafından temyiz edilmediği, bu nedenle ön sorunun bulunmadığı hususu oy birliği ile kabul
edilerek işin esasının incelenmesine geçilmiştir.
Konuyu aydınlatmak açısında öncelikle destekten yoksun kalma
tazminatının hukuki niteliğinin ne olduğu hususu üzerinde durulmalıdır.
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Sorumluluk hukukunun en önemli amacı, kişinin mal varlığında
iradesi dışında meydana gelmiş eksilmeyi ayni veya nakdi olarak gidermektir. Zararın tazminini talep etmek hakkı doğrudan zarar görene tanınmıştır. Doğrudan zarar görenin dışında üçüncü bir kişinin tazminat
talebinde bulunma hakkı, kural olarak yoktur. Bu sebeple sözleşme dışı
sorumluluk hukukunda üçüncü bir kişinin maruz kaldığı yansıma zararı,
prensip olarak, tazmin edilemez niteliktedir. Zira sorumluluk hukukunun temel kurallarından birini, tazminat talebinde bulunabilecek olan
kişi veya kişilerin sadece doğrudan zarara uğrayanlar olması oluşturur.
Bu kurala 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun (BK) 45. maddesinin ikinci
fıkrasında "Ölüm neticesi olarak diğer kimseler müteveffanın yardımından mahrum kaldıkları takdirde, onların bu zararını da tazmin etmek
lazım gelir" denilmek suretiyle mağdurun ölümü sonucunda yansıma
zararına uğrayan kişilerin zararlarının tazmin edilmesine istisnai de olsa
imkân tanınmıştır. Böylece ölüm ile sonuçlanan haksız fiil nedeniyle;
ölenin yardımından, desteğinden mahrum kalanların tazmin edilmesini
talep edebilecekleri bir zararları olduklarını kabul etmiştir.
Desteğin destekte bulunduğu kişinin murisi olması veya aynı aile
içerisinde yer alması şart değildir. Önemli olan desteğin para, hizmet
veya ayni olarak sürekli, düzenli ve karşılıksız bir şekilde desteklediği kişiye yardımlarda bulunmasıdır.
Bir kişinin başka bir kişiye desteği olup olmadığı fiili duruma göre
belirlenecektir. Bir kişiye fiilen sürekli ve düzenli olarak bakan veya hayatın olağan akışı içerisinde o kişiye bu şekilde bakma olasılığı çok yüksek olan kişi, o şahsın desteğidir (Gökyayla, K. E.: Destekten Yoksun
Kalma Tazminatı, Ankara, 2004, s. 25).
Desteğin yasal bir zorunluluktan kaynaklanıp kaynaklanmadığı desteğin varlığını tespit açısından önemli değildir (Gürsoy, K. T.: “Destekten Yoksun Kalma Tazminatı”, AÜHFD., 1972, C.:29, s. 147). Desteğin
destek olunana yaptığı yardımın kanuni veya sözleşmeden doğan bir
borcun ifası niteliğinde olmasına da gerek yoktur. Desteklenen kişinin
tazminat isteme hakkına sahip olabilmesi için, destek sayılan kimsenin
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ya fiilen ilgiliye bir yardımda bulunması, bakması veya ileride böyle bir
yardım veya bakma olasılığının ciddi bir biçimde mevcut olması gerekir (Gürsoy, s. 146). Nitekim Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu`nun 06.03.1978 tarih ve 1/3 sayılı kararının gerekçesinde
de: "Destekten Yoksun Kalma Tazminatının eylemin karşılığı olan bir
ceza olmayıp, ölüm sonucu ölenin yardımından yoksun kalan kimsenin
muhtaç duruma düşmesini önlemek ve yaşamının, desteğin ölümünden
önceki düzeyde tutulması amacına yönelik sosyal karakterde kendine
özgü bir tazminat olduğu” hususu vurgulanmış; Yargıtay Hukuk Genel
Kurulunun 30.11.2005 gün ve 2005/4-648 E. - 2005/691 K. sayılı ilamında da aynı esaslar benimsenmiştir.
Yeri gelmişken davacılar üzerinde doğan zararın niteliği de belirlenmelidir:
Davacıların destekten yoksun kalma tazminatı talebine dayanak
olarak gösterdikleri zarar murisin ölümü sonucunda meydana gelmekle
birlikte muris üzerinde doğan bir zarardan ayrı ve salt onun desteğinden
yoksun kalınması olgusuna dayalı, mirasçılık sıfatıyla bağlı olmaksızın
uğranılabilen bir zarardır. Böyle bir zararın murisin kendisinin sahip olacağı hakla bir ilişkisi olmadığı gibi doğrudan murisin zararıyla bağlı ve
onunla sınırlı bir zarar da değildir. Murisin ölümü zararı doğuran olay
olmakla birlikte, zarar doğrudan üçüncü kişi durumundaki destekten
yoksun kalanlar üzerinde oluşmuştur. Buradaki zarar, mirasçıların salt
bu sıfatla devraldıkları murislerinin uğradığı ve ondan intikal eden bir
zarar da değildir.
Talep edilen destek zararı, ölenin değil üçüncü kişilerin üzerinde
doğan dolaylı ve yansıma yolu ile meydana gelen zarardır.
Bu hâlde üzerinde durulması gereken en önemli husus, araç şoförünün (desteğin) kazanın meydana gelmesinde tam veya kısmi kusurlu
olmasının, üçüncü kişi durumunda bulunan desteğinden yoksun kalanlara karşı ileri sürülüp sürülemeyeceğidir.
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2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun (KTK) 85. maddesi,
işleten ve araç işleticisinin bağlı bulunduğu teşebbüs sahibinin hukuki
sorumluluğunu düzenlemiştir. Motorlu araçların işletilme tehlikesine
karşı zarar gören üçüncü şahısları korumak amacıyla getirilmiş bulunan
bu düzenleme ile öngörülen sorumluluğunun bir kusur sorumluluğu olmayıp, sebep sorumluluğu olduğu ve araç işletenin sorumluluğunun, sebep sorumluluğunun ikinci türü olan tehlike sorumluluğu olduğu hususu bilimsel ve yargısal içtihatlarla kabul edilmektedir (Eren, F.: Borçlar
Hukuku Genel Hükümler, 14. b, s.670; Kılıçoğlu,A.: Borçlar Hukuku
Genişletilmiş 17. B, Ankara 2013, s.366 vd).
Anılan maddede değinildiği üzere, işletenin nelerden sorumlu olduğu öngörülmüş, 86. maddede ise, işleten veya araç işleticisinin bağlı
olduğu teşebbüs sahibi, kendisinin veya eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilerin kusuru bulunmaksızın ve araçtaki bir bozukluk kazayı etkilemiş olmaksızın, kazanın bir mücbir sebepten veya zarar görenin veya
bir üçüncü kişinin ağır kusurundan ileri geldiğini ispat ederse sorumluluktan kurtulur hükmü ile işletenin sorumluluktan kurtulma halleri düzenlenmiştir.
BK.’nun 44. maddesi hükmüne göre ise zarar gören taraf, zararın
doğmasına veya zararın artmasına sebep olmuş ise hâkim zarar ve ziyan
miktarını indirebileceği veya zarar ve ziyan konusunda hüküm kurmaktan sarfınazar edebilecektir.
Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler ışığında bir motorlu aracın
işletilmesinin bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin
zarara uğramasına neden olması halinde araç işleteninin bu zarardan
sorumlu olacağı düzenlendiğine göre, ilke olarak sürücünün (desteğin)
ölümünden işletenin sorumlu olduğu, dolayısıyla davacıların işletenden
talepte bulunma haklarının bulunduğu kabul edilmelidir. Yansıma yoluyla zarar görmüş olan destek tazminatı isteyenlerin, kendisine destek
sağlayan kişinin sahip olduğu haktan fazlasına sahip olmaları mümkün
değildir. Nitekim BK’nun 44/I. maddesi, hiç kimse kendi kusurundan
yararlanamaz ilkesine dayanmaktadır. Zararın artmasına veya doğmasına sebep olan kişi sonuçlarına da kendisi katlanmalıdır. Diğer bir de334 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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yişle, nasıl ki desteğin ölümü sebebiyle meydana gelen zararın yansıma
yoluyla destek görenleri etkilediği kabul ediliyorsa, desteğin kusurlu
davranışlarının da aynı şekilde destek görenlere yansıyacağının kabul
edilmesi gerekir. Zira zarara uğramamak için gerekli özeni göstermeyen
veya hatta zararın meydana gelmesini isteyen kimse, bu hareket tarzının
sonuçlarına katlanmalı ve bu davranışının zararın meydana gelmesinde oynadığı role, etkisine ve derecesine göre zararı kısmen veya tamamen üzerine almalıdır. Çünkü kendi kusuruyla sebebiyet verdiği ya da
artmasına neden olduğu zararın ödettirilmesini istemek Türk Medeni
Kanunu’nun 2. maddesinde düzenlenen doğruluk ve dürüstlük kurallarına aykırı olacaktır.
O halde somut olayda objektif iyi niyet kurallarına (TMK m.2)
göre davacıların murisinin %70 kusuruyla meydana gelen kaza sonucu
ölümü nedeni ile davacıların talep ettikleri destekten yoksunluk tazminatından işletenin sorumlu olmadığı kabul edilmelidir.
Hukuk Genel Kurulunda yapılan görüşmeler sırasında destekten
yoksun kalma tazminatının yansıma zararı olması nedeniyle desteğin
kusurunun davacılara karşı ileri sürülemeyeceği ve bozma kararının yerinde olduğu görüşü ileri sürülmüş ise de, bu görüş kurul çoğunluğu tarafından benimsenmemiştir.
Tüm bu nedenlerle yerel mahkemenin yazılı şekilde karar vermesinde bir isabetsizlik görülmediğinden usul ve yasaya uygun direnme
kararının onanması gerekmiştir.
SONUÇ : Davacılar vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile yukarıda
açıklanan nedenlerle direnme kararının ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alındığından başka harç alınmasına yer olmadığına,
karar düzeltme yolu açık olmak üzere 01.11.2017 gününde yapılan ikinci görüşmede oy çokluğu ile karar verildi.
BİLGİ : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nda bulunan 21 üyenin
16'sı ONAMA, 5'i ise BOZMA yönünde oy kullanmışlardır.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Takibe karşı menfi tespit davası açılmışsa tasarrufun iptali davasında bekletici sorun yapılmalıdır.

T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/17-2361
: 2017/1371

Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan
yargılama sonunda Aksaray 2. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.06.2011 gün ve 2010/192 E., 2012/279 K. sayılı
kararın temyizen incelenmesi davalılar Mehmet C., Hava C. ve Beyhan
K. vekillerince ayrı ayrı istenilmesi üzerine, Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 19.11.2013 gün ve 2012/13280 E., 2013/16004 K. sayılı kararı ile:
“… Davacı vekili davalı Bayram Y.'ın müvekkiline olan borcu nedeniyle
hakkında yaptıkları icra takibi sırasında borcuna yetecek haczi kabil malının bulunmadığını ancak alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile kendisine ait 22.8 ada 8 sayılı parsel üzerindeki 5 nolu bağımsız bölümü davalı
Beyhan K.'a, 11 nolu bağımsız bölümü davalı Mehmet C.'a onun da diğer davalı Havva C.'a sattığını öne sürerek yapılan tasarrufların iptalini
talep etmiştir.
Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.
Mahkemece ivazlar arasında fahiş fark olması ve davalıların birbirini tanımaları nedeniyle davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılar Mehmet C., Havva C. ve Beyhan K. vekilleri tarafından ayrı ayrı
temyiz edilmiştir.
Dava İİK.nun 277 ve devamı maddeleri uyarınca açılan tasarrufun
iptali istemine ilişkindir.
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İptal davasından maksat İİK.nun 278, 279 ve 280. maddelerinde
yazıldığı gibi alacağın tahsilini temin için borcun doğumundan sonra
yapılan tasarrufların iptaline hükmettirmektir. Bu davanın önkoşulu
ise, borçlu hakkında alınmış kesin veya geçici aciz belgesinin (İİK.nun
277 md) bulunmasıdır. Ön koşulun bulunması halinde ise İİK.nun 278,
279 ve 280. maddelerinde yazılı iptal şartlarının bulunup bulunmadığı
araştırılmalıdır. Özellikle İİK.nun 278. maddede akdin yapıldığı sırada
kendi verdiği şeyin değerine göre borçlunun ivaz olarak pek aşağı bir
fiyat kabul ettiği ve yasanın bağışlama hükmünde olarak iptale tâbi tuttuğu tasarrufların iptali gerektiğinden mahkemece ivazlar arasında fark
bulunup bulunmadığı incelenmelidir. Aynı maddede sayılan akrabalık
derecesi vs. araştırılmalıdır. Keza İİK.nun 280. maddesinde malvarlığı
borçlarına yetmeyen bir borçlunun alacaklılarına zarar vermek kastıyla
yaptığı tüm işlemler, borçlunun içinde bulunduğu mali durumu ve zarar verme kastının işlemin diğer tarafınca bilindiği veya bilinmesini gerektiren açık emarelerin bulunduğu hallerde tasarrufun iptal edileceği
hususu düzenlendiğinden yapılan işlemde mal kaçırma kastı irdelenmelidir. İİK.nun 282. maddesi gereğince iptal davaları borçlu ve borçlu ile
hukuki muamelede bulunan veya borçlu tarafından kendilerine ödeme
yapılan kimseler ile bunların mirasçıları aleyhine açılır. Ayrıca, kötü niyetli üçüncü şahıslar hakkında da iptal davası açılabilir. Buradaki üçüncü
kişiden maksat, borçlu ile doğrudan işlem yapan değil, borçlu ile işlemde bulunan kişiden mal veya hakkı satın alan kişi olup uygulamada buna
dördüncü kişi denilir. Borçlu ile işlemde bulunmayan dördüncü kişiler
hakkında dava açılıp açılmaması davacının isteğine bağlıdır ve bu kişiler
yönünden iptal kararı verilebilmesi kötü niyetli olduklarının yani borçlunun alacaklılara zarar verme kastı ile hareket ettiğini bilen veya bilmesi
gereken kişilerden olduklarının kanıtlanmasına bağlıdır. İİK’nın 283/II
maddesine göre de iptal davası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk ediyorsa, bu değerler nispetinde
üçüncü şahıs nakden tazmine (davacının alacağından fazla olmamak
üzere) mahkûm edilmesi gerekir. Bu ihtimalde 3. kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın elden çıkardığı tarihteki gerçek değeridir.
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Somut olayda dava konusu 22.8 ada 8 sayılı parsel üzerindeki 5
nolu bağımsız bölüm 22.07.2008 tarihinde 1.700.00 TL bedelle borçlu davalı Bayram Y. tarafından 3. kişi konumundaki davalı Beyhan K.'a,
11 nolu bağımsız bölüm ise yine aynı tarihte ve aynı bedelle 3. kişi konumundaki davalı Mehmet C.'a satılmış olup Mehmet C. satın almış
olduğu taşınmazı 27.02.2009 tarihinde 4. kişi konumunda olan Havva
C.'a satmıştır. Dinlenen tanık beyanlarından taşınmazların bitirilmeden
teslim edildikleri bildirilmiş olup bilirkişi tarafından da tasarruf tarihinde taşınmazların bitmemiş hali ile 62.464 TL değerinde oldukları saptanmıştır. Davalı Beyhan K. taşınmazın tapuda gösterilen satış bedeli
dışında ayrıca ödemelerde bulunduğunu savunarak buna ilişkin olarak
banka dekontları ve yazıları ibraz etmiştir. Dosya arasındaki banka dekontları ve K....t Türk Katılım Bankasının 15.07.2010 tarihli yazısından
davalı Beyhan K.'un borçlu davalının kardeşi olan Yusuf Y.'ın hesabına
38.200.00 TL para yatırdığı anlaşılmıştır. Beyhan K. ile borçlu davalının kardeşi arasında dava konusu edilen taşınmazın satışı dışında başka
bir ticari ilişki olduğu ileri sürülüp kanıtlanamadığına göre bu ödemenin dava konusu taşınmazın satışına ilişkin olduğunun kabulü gerekir.
Böylece yapılan bu harici ödemenin eklenmesi ile birlikte ivazlar arasında bir mislini aşan fahiş fark bulunduğunun kabulüne imkan bulunmamaktadır. Davalı 3. kişi Beyhan'ın kötü niyeti kanıtlanamadığına göre
de hakkındaki davanın reddi gerekir. Yine davalı Havva C. 4. kişi konumunda olup ivazlar arasında fahiş farkın bulunması tek başına hakkındaki davanın kabulüne yeterli bulunmamaktadır. Havva C. ev hanımı
olup, işlemlerde imza dahi kullanamamakta, borçlu ile bir yakınlığı da
bulunmamaktadır. Bu nedenle borçlunun mali durumu ile alacaklıları
ızrar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olduğunu kabul etmek mümkün olmadığından hakkındaki davanın reddi gerekir. Davalı
3. kişi Mehmet C.'un ise ticari ilişkileri nedeniyle borçlu davalının mali
durumu ile alacaklıları ızrar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden
olduğu anlaşıldığından dava konusu taşınmazı elden çıkardığı tarihteki
gerçek değeri oranında ve davacının alacak ve ferileri ile sınırlı olarak
tazminata mahkum edilmesi gerekir. Bu durumda mahkemece davalılar
Beyhan K. ve Havva C. hakkındaki davanın reddine, borçlu davalı ile
davalı Mehmet C. arasındaki tasarrufa ilişkin davanın kabulü ile davalı
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Mehmet C.'un tazminata mahkum edilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu tüm davalılar hakkındaki davanın kabulüne karar verilmesi doğru bulunmamıştır...”
gerekçesiyle karar bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
TEMYİZ EDEN : 1- Davalı Mehmet C. vekili
                            
2- Davalı Hava C. vekili
                            
3- Davalı Beyhan K. vekili
HUKUK GENEL KURULU KARARI
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde
temyiz edildiği anlaşıldıktan ve direnme kararının verildiği tarih itibariyle HUMK'nın 2494 sayılı Yasa ile değişik 438/II. fıkrası hükmü gereğince duruşma isteğinin reddine karar verilip dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve devamı maddelerine dayalı tasarrufun iptali istemine ilişkindir.
Davacı-alacaklı Ali Ç. vekili, müvekkilinin Aksaray 1. İcra Dairesinin 2009/4.89 ve 2009/4.90 sayılı dosyalarında takibe koyduğu
19.03.2008 tanzim ve 30.10.2008 vade tarihli 80.000,00 TL bedelli
bono ile 20.03.2008 tanzim ve 30.12.2008 vade tarihli 10.000,00 TL bedelli bono nedeniyle davalı Bayram Y.'dan alacaklı olduğunu, kesinleşen
icra takipleri sırasında borçlunun haczi kabil malının bulunmadığını, ancak davalı borçlunun alacaklıdan mal kaçırmak amacıyla 8 parsel sayılı
taşınmazda kendisine ait bulunan 5 numaralı bağımsız bölümü davalı
Beyhan K.'a, 11 numaralı bağımsız bölümü ise davalı Mehmet C.'a devrettiğini, davalı Mehmet'in de bir süre sonra taşınmazı diğer davalı Hava
C.'a sattığını, ancak yapılan temliklerin tamamının muvazaalı olduğunu
öne sürerek tasarrufun iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı-üçüncü kişi Mehmet C. vekili, müvekkilinin tanınmış bir iş adamı olup iki adet petrol istasyonunu işlettiğini, dava konusu daireyi vefat
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eden abisinin eşi olan Hava C.'a şirket hissesinin devrine karşılık vermek
amacıyla 87.500,00 TL bedelle satın aldığını, satın aldığı tarihte inşaatın
henüz yapım aşamasında olduğunu, satın aldığı daireyi davalı Hava C.'a
temlik ettikten sonra Hava C.'un müvekkili aleyhine şirket hisselerinin
devri için açtığı davadan feragat ettiğini, davalı Bayram ve ağabeylerinin
sürekli olarak müvekkiline ait benzin istasyonundan akaryakıt aldıklarını, ancak daireyi satın aldığı sırada davalı borçlunun ödeme güçlüğü
içinde olduğunu bilmediğini, hiç bir özel kastının bulunmadığını, davalının da inşaatı tamamlamadan kaçtığını, bunun üzerine müvekkilinin
bir mimar ile anlaşarak daireyi tamamlatmak durumunda kaldığını belirterek, davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Davalı-dördüncü kişi Hava C. vekili, davanın reddi gerektiğini beyan etmiştir.
Davalı-üçüncü kişi Beyhan K. vekili, müvekkilinin taşınmazı senetlerin tanzim tarihinden bir yıl önce satın aldığını, satıma ilişkin protokol
örneği ve banka dekontlarının bulunduğunu beyan ederek, davanın reddini istemiştir.
tır.

Davalı-borçlu Bayram Y. ise yazılı veya sözlü beyanda bulunmamış-

Yerel mahkemece, davalı Bayram Y.'ın borç senetlerinin tanzim tarihinden sonra kendisine ait 5 numaralı daireyi davalı Beyhan K.'a, 11
numaralı daireyi ise Mehmet C.'a 1.700,00'er TL bedelle sattığı, davalı
Mehmet C.'un da satın aldığı 11 numaralı daireyi ağabeyinin eşi olan
diğer davalı Hava C.'a devrettiği, davalı Beyhan K.'un 5 numaralı daireyi
80.000,00 TL bedelle satın aldığı ileri sürülerek buna ilişkin protokol ile
banka dekontları dosyaya sunulmuş ise de protokolün dava dışı Yusuf
Y.'la yapıldığı, tapu satış senedi ile protokoldeki daire arasında herhangi bir bağlantının bulunmadığı, banka dekontlarındaki ödemelerin de
davaya konu dairenin bedeline ilişkin olduğunu gösterir herhangi bir
delil veya açıklamanın bulunmadığı, dolayısıyla protokol ve ödemelerin
davaya konu daire için yapıldığının kabul edilmediği, taşınmazların ger340 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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çek değerleri ile tapu satış senedinde gösterilen değerleri arasında fahiş
fark bulunduğu, gerçek piyasa değerlerinin ödendiğine ilişkin yazılı bir
belgenin sunulmadığı, ayrıca davalı Mehmet C. ile Hava C. arasındaki
anlaşmazlığın şirket payının devrine yönelik olduğu ve sonradan çözüme kavuşturulduğu, yine Mehmet C.'un Bayram Y. ile daha önceden
akaryakıt alış verişi nedeniyle ticari ilişkisinin bulunduğu, bu nedenle
borçlunun ekonomik durumunu bilebilecek durumda olduğu, Hava
C.'un da Mehmet C. ile olan yakın akrabalığı ve eşinin şirket ortaklığının bulunması nedeniyle borçlu Bayram Y.'dan devralınan taşınmazın
ne amaçla alındığını bilebilecek durumda olduğu, bu haliyle yapılan
temliklerin tamamının muvazaalı olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne
karar verilmiştir.
Karar, davalılar Mehmet C., Hava C. ve Beyhan K. vekillerince ayrı
ayrı temyiz edilmiş, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde gösterilen
karar ile bozulmuştur.
Mahkemece önceki kararın usul ve yasaya uygun olduğu belirtilmek suretiyle ilk hükümdeki gerekçelerle direnme kararı verilmiştir.
Direnme kararı davalı Mehmet C., Hava C. ve Beyhan K. vekillerince
ayrı ayrı temyiz edilmiştir.
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık,
somut olayda üçüncü kişi konumunda olan davalı Beyhan K.'un kötü
niyetinin kanıtlanıp kanıtlanmadığı, dördüncü kişi konumundaki diğer
davalı Hava C.'un da borçlunun mali durumu ile alacaklıları ızrar kastını bilen veya bilmesi gereken kişilerden olup olmadığı, burada varılacak
sonuca göre davanın, adı geçen davalılar yönünden reddinin gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Ne var ki direnme kararının temyizinden sonra davalılar vekilince
dosyaya sunulan dilekçede, davalı-borçlu Bayram Y. ile dava dışı kardeşi
Yusuf Y. tarafından eldeki tasarrufun iptaline konu icra takiplerinin dayanağı olan senetler nedeniyle menfi tespit davası açıldığı belirtilerek,
ilgili kararlar ibraz edilmiştir. Dilekçe ekindeki kararlar incelendiğinde,
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alacaklı Ali Ç. aleyhine 08.11.2013 tarihinde açılan ve Aksaray 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava sonucunda 21.06.2016 gün ve
2013/762 E., 2016/250 K. sayılı kararla davacıların 10.000,00 TL bedelli senet bakımından borçlu olmadıklarının tespitine, 80.000,00 TL
bedelli senet bakımından ise davanın reddine karar verildiği, kararın
davacılar vekilince temyiz edildiği ve Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin
23.03.2017 gün ve 2016/14355 E., 2017/2402 K. sayılı ilamı ile menfi
tespit isteminin 80.000,00 TL bedelli senet yönünden de kabulü gerektiğinden bahisle bozulduğu görülmüştür.
Bu nedenle işin esasının incelenmesinden önce, davalı-borçlunun
alacağın mevcudiyetine ilişkin olarak tasarrufun iptali davasından sonra
açtığı menfi tespit davasının, eldeki davada gelinen aşama itibariyle bekletici sorun yapılmasının gerekip gerekmediği hususu öncelikle incelenmelidir.  
Bunun için de "tasarrufun iptali" davasının hukuki niteliğinin irdelenmesinde yarar vardır.
Kural olarak herkes maliki bulunduğu mal ve haklar üzerinde serbestçe tasarrufta bulunabilir. Haciz ve iflasta ise bu tasarruf yetkisi kısıtlıdır. Borçluların mallarına haciz konulmadan veya haklarında iflas kararı
verilmeden önce mal ve haklarını devretmelerinde veya üzerinde başka
türlü tasarrufta bulunmalarında hukuken bir sakınca bulunmamakta ise
de, yakında malları üzerine haciz konulması ihtimali bulunan ya da iflâs
etmek üzere olan borçluların, mallarını alacaklılardan kaçırmak için bazı
şüpheli tasarruflarda bulundukları çok sık rastlanılan bir durumdur. İşte
bu gibi kötü niyetli borçluların mal kaçırma düşüncesiyle yaptıkları tasarruflar nedeniyle alacaklıların menfaatlerini korumak amacıyla kanun
koyucu “iptal davası” kurumunu kabul etmiş ve 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanunu (İİK)'nun 277 - 284. maddelerinde düzenlemiştir.
İcra ve İflas Kanunu'nun 277 ve devamı maddelerinde düzenlenen
tasarrufun iptali davası; borçlu tarafından alacaklısını zarara uğratmak
kastıyla gerçekleştirilen tasarruftan zarar gören alacaklının, borçlunun
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mal varlığından çıkarmış olduğu mal ve hakların veya bunların yerine
geçen kıymetlerin, tekrar borçlunun mal varlığına geçmesini sağlamak
ve bu yolla alacağını elde etmek amacıyla açtığı davadır.
Alacaklı tarafından açılan böyle bir dava ile cebri icra yolunun tamamlanması amaçlanır. Önemle belirtmelidir ki davadaki amaç, yapılan tasarrufların hükümsüz olduğunun tespiti olmakla birlikte, burada
maddi hukuk anlamında bir butlan söz konusu değildir. Zira sözü edilen
tasarruf, temelinde geçerli bir tasarruftur. Açılan dava kanıtlandığı takdirde tasarruf tamamen iptal edilmez. Sadece dava konusu mal, borçlunun mal varlığından hiç çıkmamış gibi kabul edilerek, alacaklıya bu malı
haczettirme ve satış bedelinden alacağını elde etme olanağı sağlanır.
Dolayısıyla tasarrufun iptali sadece bu davayı açan alacaklının, kendisini zarara uğratmak kastıyla hareket eden borçludan cebri icra yoluyla alacağını tahsiline olanak sağlayan bir yoldur.
Kimlerin tasarrufun iptali davası açabileceği ise İİK'nın "iptal davası
ve davacılar" başlıklı 277. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. Eldeki
davada olduğu gibi haciz yolu ile takipte, iptal davasını alacağını tamamen veya kısmen alamamış olan haciz alacaklısı açabilir. Davalı ise takip
borçlusu ve takip borçlusu ile işlem yapan üçüncü kişidir. Lehine tasarruf yapılan üçüncü kişi, iptale tabi tasarruf ile edindiği mal ya da hakkı
başka bir (dördüncü) kişiye devretmiş ve bu dördüncü kişi kötü niyetli
ise onun da davalı olarak gösterilmesi gerekir.
Diğer taraftan tasarrufun iptali davasının dinlenebilmesi için 6100
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK)'nun 114. maddesinde düzenlenen ve bütün davalar için geçerlilik taşıyan genel dava şartları yanında bir takım özel dava şartlarının varlığı da aranmaktadır. HMK'nın
114/2. maddesinde "Diğer kanunlarda yer alan dava şartlarına ilişkin
hükümler saklıdır." denilmek suretiyle bazı münferit davalarda özel bir
takım dava şartlarının öngörüldüğü kanuni düzenlemelerin varlığına da
işaret edilmiştir. Nitekim, tasarrufun iptali davasının kendine özgü dava
şartlarından biri olan "alacaklının kesin veya geçici aciz vesikasına haiz
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olması" İİK'nın 277. maddesinin 1/1. bendinde düzenleme altına alınmıştır. Ancak bunun dışında öğretide ve Yargıtay kararlarında benimsenen özel dava şartları da bulunmaktadır. Bu özel şartları, Hukuk Genel
Kurulunun 23.10.2013 gün ve 2013/17-224 E., 2013/1478 K.sayılı kararı ile 30.03.2016 gün ve 2014/17-843 E., 2016/433 K. sayılı kararlarında da belirtildiği gibi davacının gerçek bir alacağının olması, borçlu
hakkında kesinleşmiş bir icra takibinin bulunması ve iptal konusu tasarrufun borcun doğumundan sonra yapılmış olmasıdır.
Genel ve özel dava şartlarının önemi, davanın esastan görülüp karara bağlanabilmesi için varlığı ya da yokluğunun hâkim tarafından davanın her aşamasında kendiliğinden gözetilebilmesi ve taraflarca eksikliğin davanın her aşamasında ileri sürülebilmesidir (HMK m. 115/1).
Dava şartlarının, davanın açılmasından hükmün verilmesine kadar var
olması gerektiği kuşkusuzdur.
Tasarrufun iptali davasının yukarıda kısaca açıklanan özelliklerinin
doğal sonucu olarak davanın görülebilmesi için öncelikle davacının gerçekten alacaklı sıfatına sahip olması, tasarrufta bulunan kişinin de gerçekten borçlu olması gerekir. Eğer gerçek bir borç yoksa alacak da söz
konusu olamayacağından, iptal davasının dinlenebilmesi olanaklı değildir. Davacı alacaklı, iptal davasında gerçekten alacaklı olduğunu kanıtlamakla yükümlü değilse de aciz belgesi, alacaklının alacağını sadece icra
takibi bakımından tespit eden bir belgedir. Tasarrufun iptali davalarında
alacaklıya alacağını tahsil olanağı sağlanırken, alacağın şeklen varlığı değil gerçekliğinin amaçlandığı göz ardı edilmemelidir. Bu nedenle davalı
borçlu ya da üçüncü kişi aciz belgesine bağlanmış bir borcun gerçekte
hiç mevcut olmadığını iddia ve ispat edebilir. Davalı borçlunun, davacı
alacaklıya karşı gerçek bir borcunun bulunmadığını ya da ödenmiş olduğunu ileri sürerek ayrı bir menfi tespit davası açması da mümkündür.
Böyle bir dava sonucunda, icra takibine konu borcun bulunmadığının
tespit edilmesi halinde tasarrufun iptali davasının temelinin kalmayacağı açıktır.
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Öte yandan "bekletici sorun" 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri
Kanunu'nun 165. maddesinde düzenlemeye bağlanmış ve maddenin
birinci bendinde "Bir davada hüküm verilebilmesi, başka bir davaya,
idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin
mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o
davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama
bekletilebilir." hükmüne yer verilmiştir.
Belirtmek gerekir ki, bazı hallerde kanun koyucu bekletici sorunu
hâkimin takdirine bırakmamış, konunun öneminden dolayı başka bir
mahkemede görülen veya görülecek olan davanın bekletici sorun yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu zorunlu haller dışında, görülmekte olan
davayla bağlantısının bulunması halinde bekletici sorun yapılması mahkemenin takdirine bağlıdır. Böyle bir durumda, hâkimin diğer davadaki
başarı ihtimali, usul ekonomisi ilkesi ve davanın sürüncemede bırakılması amacıyla açılıp açılmadığı gibi hususları dikkate alarak, her davanın
somut özelliğine göre bekletici sorun hakkında bir karar vermesi gerekir.
Ayrıca, bekletici sorun yapmak yargılamada beklenen yararı sağlamayacak ya da davayı gereksiz yere uzatacak ise bekletici sorun yapılmamalıdır.
Tüm bu açıklamalar ışığında somut olaya gelince, tasarrufun iptali
davasına dayanak olan takiplere konu senetler nedeniyle, diğer bir anlatımla alacağın varlığı konusunda açılmış bulunan bir menfi tespit davası bulunduğuna ve bu dava sonucunda verilecek olan kararın alacağın
varlığı ya da yokluğu hususunda bir hüküm içereceği sabit olduğuna
göre eldeki davanın sonucunu etkileyeceği tartışmasızdır. Kaldı ki açılan menfi tespit davasında icra takibine konu 10.000,00 TL bedelli senet yönünden verilen kabul kararı alacaklı tarafından temyiz edilmemiş,
80.000,00 TL bedelli senet yönünden verilen ret kararı da Yargıtay 19.
Hukuk Dairesi tarafından istemin kabulü gerektiğinden bahisle bozulmuştur.
O hâlde, mahkemece belirtilen menfi tespit davasının bekletici sorun yapılması Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 165. maddesi gereğidir.
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Bu durumda, somut uyuşmazlıkta bozma kararı sonrasında açılan
menfi tespit davasının sonucunun beklenerek, oluşacak duruma göre bir
karar verilmesi için direnme kararının bu değişik gerekçeyle bozulması
gerekir.
S O N U Ç : Davalılar vekillerinin temyiz itirazlarının kabulü ile
direnme kararının yukarıda açıklanan değişik nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, karar düzeltme yolu açık olmak üzere 15.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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YARGITAY
HUKUK DAİRESİ
KARARLARI
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ÖZET: Bağıştan rücu, bağışlayandan, bağışlanana varması gerekli tek
taraflı bir irade beyanı ile bağışlamanın geriye etkili olarak ortadan kaldırılmasıdır. Rücu hakkı, bir hukuki ilişkiye son veren yenilik doğurucudur ve şahsa sıkı suretle bağlıdır ve bağışlananın durumu ilelebet belirsizlik içinde bulunmaması için bir süre ile kısıtlanmıştır. 818 s. BK. mad.
246/2’de gösterilen istisna dışında kural olarak mirasçılara geçmediği
gibi, temlik de edilemez.
T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2018/2448
KARAR NO : 2018/11443
YARGITAY İLAMI
Taraflar arasında görülen tapu iptali ve tescil-bedelin tahsili davası
sonunda, yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin olarak verilen karar davalı tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya
incelendi, Tetkik Hakimi Melek Konuk’un raporu okundu, açıklamaları
dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
Dava, tapu iptali ile tescil, olmadığı taktirde bedelin tahsili isteğine
ilişkindir.
Davacılar, mirasbırakan H...’nun maliki olduğu 300 ada 10 parsel
sayılı taşınmazı, camii ve kültür alanı yapılmak üzere şartlı olarak Hadımköy Belediyesine bağışladığını, sözü edilen belediyenin kapatılması
sonucu taşınmazın davalı belediyeye geçtiğini, 2012 yılında yapılan imar
planında ise bu yerin park alanı olarak imara açılıp imar durumunun bu
şekilde kesinleştiğini, TBK 295. maddesine göre bağışlananı geri alma
haklarının doğduğunu ileri sürerek dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile taşınmazın adlarına tescilini, olmadığı taktirde şimdilik
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200.000-Tl bedelin faiziyle birlikte tahsilini istemişler, ıslah dilekçesiyle
bedel isteğini 1.045.380,00-Tl’ye yükseltmişlerdir.
Davalı vekili, davanın süresinde açılmadığını, çekişme konusu taşınmazın 17/04/2007 tarihli nazım imar planında kültürel tesis alanında, aynı tarihli uygulama imar planında ise ayrık nizam iki kat konut
alanında kaldığını, imar planlarının idare mahkemesince iptaline karar
verildiğini, büyük şehir belediyesi tarafından 28/05/2012 tarihinde
onanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planının 18/06/2012 tarihinde
askıya çıkartılıp 18/07/2012 tarihinde askıdan indirildiğini, plana yasal
süresi içerisinde itiraz edilmediğini, bu plana göre ise taşınmazın kısmen
park alanında kısmen de yol alanında kaldığını, taşınmazın amacına uygun şekilde kullanılması için plan tadilatı çalışmalarına başlandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, 1993 yılında bağışlanan çekişme konusu taşınmazın
imar planındaki durumunun bağış amacına uygun olmadığı, her ne kadar imar planında tadilata gidileceği savunulmuş ise de, yürürlükteki
imar planına göre taşınmazın park alanında kaldığı, bağışın yapıldığı
tarih ile dava tarihi arasında geçen süre de nazara alındığında bağıştan
rücu koşullarının oluştuğu gerekçesiyle iptal tescil isteği yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dosya içeriğinden ve toplanan delillerden; davacıların mirasbırakanı H....’nun, maliki olduğu çekişme konusu 300 ada 10 parsel sayılı, 2751 m2 miktarlı taşınmazı camii ve kültür tesisi yapılmak üzere
28/12/1993 tarihinde Hadımköy Belediyesine bağış yolu ile temlik
ettiği, 29/04/2010 tarihli tashih işlemiyle taşınmazın davalı  A.. Belediyesi adına tescil edildiği, 28/05/2012 tarihli nazım imar planında
taşınmazın, park ve dinlenme alanı lejantında ve aynı tarihli uygulama
imar planında park alanında kaldığı, davacıların mirasbırakanı H...’nun
17/05/1998 tarihinde, eşi F....’nın da 27/09/2007 tarihinde ölümü üzerine mirasçıları olan İ...., Ö.... ve H....’ın bağışlama koşulunun yerine getirilmediğini ileri sürerek 04/10/2012 tarihinde eldeki davayı açtıkları,
davalı belediyenin, imar planında tadilata gidildiğini ve çekişme konusu
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taşınmazın amacına uygun şekilde kullanılması için çalışma yapıldığını
savunma yolu ile ileri sürdüğü, eksiğin giderilmesi suretiyle getirtilen
yazı içeriğinden, çekişme konusu taşınmazın, 17/01/2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli nazım imar planında yapılan 15/05/2014 tarihli plan
tadilatında ve yine 28/05/2012 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli uygulama
imar planında yapılan 13/02/2015 tarihli plan tadilatında dini tesis alanında kaldığının ve söz konusu plan tadilatlarının kesinleştiğinin bildirildiği anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere, bağıştan rücu, bağışlayandan, bağışlanana varması
gerekli tek taraflı bir irade beyanı ile bağışlamanın geriye etkili olarak
ortadan kaldırılmasıdır. Rücu hakkı, bir hukuki ilişkiye son veren yenilik
doğurucu ve şahsa sıkı suretle bağlı olup bağışlananın durumunun ilelebet belirsizlik içinde bulunmaması için de yasa koyucu tarafından haklı
olarak bir süre ile kısıtlanmıştır. Ayrıca, 818 sayılı Borçlar Kanununun
246. maddesinin 2. fıkrasında gösterilen istisna dışında kural olarak mirasçılara geçmediği gibi, temlik de edilemez.
Somut olaya bu çerçevede bakıldığında, mirasçı olan davacılar tarafından açılan davanın dinlenebilme olanağı yoktur.
Hal böyle olunca, davanın reddine karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru değildir.
Davalı vekilinin değinilen yönden yerinde görülen temyiz itirazının kabulü ile yerel mahkeme kararının açıklanan nedenden ötürü (6100 sayılı
Yasanın geçici 3.maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene geri
verilmesine, 21.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Alper UYAR
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ÖZET: Haksız işgal tazminatı davasında BK 43-44 ile TBK 52. maddeleri hükümleri uygulanamaz.

T.C.
YARGITAY
1. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/5957
: 2017/7509
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen el atmanın önlenmesi ve ecrimisil davası sonunda, yerel mahkemece el atmanın önlenmesi talebinin konusuz
kaldığından karar verilmesine yer olmadığına, ecrimisil talebi yönünden
davanın kısmen kabulüne ilişkin olarak verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süre içerisinde temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi,
Tetkik Hakimi Selime Sarmaşık Turgut’un raporu okundu, açıklamaları
dinlendi, gereği görüşülüp düşünüldü;
KARAR
Dava, bağımsız bölüme el atmanın önlenmesi ve ecrimisil isteklerine ilişkin olup mahkemece BK.43-44.maddesi uygulanmak suretiyle indirilen ecrimisilin tahsiline, taşınmaz boşaltıldığından el atmanın önlenmesi isteği yönünden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.
Toplanan delillerden ve tüm dosya içeğinden; çekişmeli bağımsız bölümün tapuda davacı adına kayıtlı olduğu, taşınmazda davacının oğlu ile
boşanma aşamasında olan davalının oturduğu, her ne kadar davalı dava
konusu taşınmaz için aile konutu savunmasında bulunmuş ise de aile
konutu kavramının eşler arasında geçerli olduğu, 3. kişi konumundaki
davacıya ait taşınmaz bakımından aile konutundan söz edilemeyeceği
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madığı gibi her ne kadar davalı taraf ecrimisilin 03.03.2013 tarihinden
itibaren istendiğini ileri sürmüş ise de, dava dilekçesinin içeriğinden ecrimisilin 03.03.2012 tarihinden itibaren istendiği, dilekçenin sonuç bölümünde 03.03.2013 tarihinin maddi yanılgıdan kaynaklandığı sonucuna varılmakla davalının temyiz itirazları yerinde değildir. Reddine.
Davacının temyiz itirazlarına gelince, bilindiği üzere ecrimisil kötü
niyetli zilyedin malike ödemekle yükümlü olduğu bir nev’i haksız işgal
tazminatıdır.
Somut olayda davalı, davacıya ait bağımsız bölümde muvafakata
dayalı oturmakta iken Kadıköy 27. Noterliği’nin 15.02.2012 tarihli 6..1
Yevmiye Nolu ihtarnamesi ile muvafakatini geri almıştır. Bu tarihten itibaren davalının iyi niyetli olduğundan söz etme olanağı olmadığı gibi
BK. 43-44. maddeleri ile TBK’nun 52. maddesinin uygulama yeri bulunmamaktadır.
Hal böyle olunca bilirkişice saptanan ecrimisile hükmedilmesi gerekirken hukuki nitelendirilmede yanılgıya düşülerek ecrimisil miktarından indirim yapılması doğru değildir.
Davacının temyiz itirazı yerindedir. Kabulü ile, hükmün (6100 sayılı Yasanın geçici 3. maddesi yollaması ile) 1086 sayılı HUMK'un 428.
maddesi gereğince BOZULMASINA, alınan peşin harcın temyiz edene
geri verilmesine, 20.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Zorla getirme kararı taraftan kaynaklanmayan bir nedenle yerine getirilmemiş ise tanık dinlenmelidir.

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/11687
: 2017/11168
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm
temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 17.10.2017 günü duruşmalı temyiz
eden davacı Yasin C. vekili Av. D.B. geldi. Karşı taraf temyiz eden davalı
Arzu C. ile vekilleri gelmediler. Gelenin konuşması dinlendikten sonra
işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması
uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:
Mahkemece, davalı kadın tarafından usulünce bildirilen tanıklardan Erol A.'nın dinlenilebilmesi için. 29.01.2015 tarihli celsenin ara
kararında dinlenmeyen tanığa davetiye çıkarılarak aynı zamanda davalı
tanığının davalının kardeşi olması nedeniyle gelecek celse hazır edilmesi yönünde kesin süre verilmiş, bir sonra ki 12.03.2015 tarihli celse de
ise, tanığa çıkarılan davetiye tebligatının iade dönmesi ve davalı tarafın
dinlenmeyen tanığını duruşmada hazır etme zorunluluğu olmadığından
bahisle önceki celse verilen ara karardan dönülerek, tekrardan tanığa
davetiye çıkarılmış, takip eden duruşma gününde ise davetiye tanığa
tebliğ edilmiş olmasına rağmen, tanığın mazeret bildirmesi üzerine tanığın mazeretinin kabulüne karar verilmiş, ihtaratlı olarak gelecek celse de
gelmez ise cezalandırılacağı ve dinlenmekten vazgeçileceği belirtilmiş
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ancak 09.09.2015 tarihli duruşma gününün de tanığa tebliğ edilmesine rağmen işbu celseye de katılmadığı dikkate alınarak zorla getirilmesi
için kolluğa müzekkere yazılmış, ancak kolluk birimince müzekkereye
verilen cevapta zorla getirme kararının tanığın hazır edilmesi istenilen
20.11.2015 tarihli celseden sonra ellerine geçtiği belirtilerek, zorla getirme kararının yerine getirilemediği belirtilmiş, ne var ki mahkeme zorla hazır edilmesine karar verilen 20,11.2015 tarihli duruşmada, HMK
240/3. maddesi gereğince ısrarla duruşmalara katılmayan tanığın, yargılamayı uzatması nedeniyle dinlenmesinden vazgeçilmesine karar vermiştir.
Kanunda gösterilen hükümler saklı kalmak üzere, tanıklık için çağrılan herkes gelmek zorundadır. Usulüne uygun olarak çağrıldığı hâlde
mazeret bildirmeksizin gelmeyen tanık zorla getirtilir (HMK m.245).
Somut olayda, mahkemece, çağrıya uymayan tanığın zorla getirilmesine karar verilmiş ise de, zorla getirme müzekkeresinin, tanığın hazır
edilmesi istenilen duruşma gününden sonra kolluk birimine ulaştığı ve
fiili imkansızlık nedeniyle gereğinin yerine getirilemediği anlaşılmaktadır. Öyleyse, mahkemece, davalının açıkça dinlenmesinden vazgeçmediği tanık Erol A. için Hukuk Muhakemeler Kanunun 243 devamı ve
aynı kanunun 245. maddeleri uyarınca çıkarılan zorla getirme kararının
akıbeti araştırılmadan ve zorla getirme kararının davalı taraftan kaynaklanmayan nedenle yerine getirilmediği de dikkate alınmaksızın, davalı
tanığı Erol A.'nın usulünce duruşmada hazır edilmesi için gerekli usuli
işlemler tamamlanmadan eksik incelemeyle hüküm kurulması bozmayı
gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre tarafların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, duruşma için taktir olunan
1.480,00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
temyiz peşin harcının istek halinde yatıranlara geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak
üzere oybirliğiyle karar verildi. 17.10.2017 (Salı)
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Eşin aracına GPS cihazı taktırılması ve telefonuna casus yazılım
yüklenmesi hukuka aykırı delildir.

T.C.
YARGITAY
2. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/3808
: 2017/10105
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı-karşı davacı kadın tarafından, kusur belirlemesi, tazminatların reddi,
nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği
görüşülüp düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle davacı-karşı davalı erkek tarafından, davalı-karşı
davacı kadının aracına GPS cihazı taktırılması ve telefonuna casus yazılım yüklenmesi hukuka aykırı delil niteliğinde ise de, dosyada yer alan
diğer deliller dikkate alındığında kabul edilen ve gerçekleşen kusurlu
davranışlara göre tarafların eşit kusurlu olduğunun anlaşılmasına göre,
yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun
olan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın temyiz edene yükletilmesine, peşin alınan harcın mahsubuna ve 143.50 TL. temyiz başvuru harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına yer olmadığına, işbu
kararın tebliğinden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık
olmak üzere oybirliğiyle karar verildi. 13.09.2017 (Çrş.)
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Yetkisizlik kararı nedeniyle yetkili mahkemece yetkisizliğe dayalı vekalet ücretine hükmedilmelidir.

T.C.
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/13589
: 2017/11914
YARGITAY İLAMI

Davacı Hasan Oğuzhan N. ile davalı Celal N. aralarındaki yardım
nafakası davasına dair Küçükçekmece 1. Asliye Hukuk Mahkemesinden
verilen 27/05/2016 günlü ve 2015/919 E. - 2016/457 K. sayılı hükmün
onanması hakkında dairece verilen 10/05/2017 günlü ve 2016/17693
E. - 2017/6878 K. sayılı ilama karşı davalı vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiştir.
Düzeltme isteğinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:  
Y A R G I T A Y K A R A R I   
Davacı, dava dışı anne ve babasının boşandığını, boşanma kararı
ile velayetinin annesine verildiğini ve 2.000.TL iştirak nafakasına hükmedildiğini, boşanma kararının kesinleşmesi sonrasında davalının 2014
yılı Ekim,Kasım ve Aralık ayları nafakasını ödemediğini, bu nafakalara
ilişkin alacak haklarını saklı tutuğunu, 18 yaşını doldurup reşit olmasına
karşın üniversite eğitiminin devam ettiğini, giderleri için davalıdan dava
tarihinden itibaren aylık 5.000 TL yardım nafakası tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
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Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile dava tarihinden geçerli olmak üzere her ay 3.000 TL yardım nafakasının davalıdan alınarak
davacıya verilmesine yönelik olarak verilen hükmün, davalı vekili tarafından temyizi üzerine Dairemizin 10.05.2017 günlü ve 2016/17693 E.
2017/6878 K. sayılı ilamı ile Onanmasına karar verilmiş, davalı vekili bu
kez onama ilamına karşı karar düzeltme isteğinde bulunmuştur.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davalı tarafın diğer karar düzeltme itirazlarının reddi gerekir.
2- Somut olayda, dava ilk olarak 30.01.2015 tarihinde Bakırköy 4.
Aile Mahkemesinde açılmış, mahkemece 21.09.2015 tarih ve 2015/70644 E.K. sayılı ilam ile yetkisizlik kararı verilmiş, söz konusu karar temyiz edilmeksizin kesinleşmiş, bu aşamadan sonra dosyanın gönderildiği
Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesince yapılan yargılama sonucunda,
temyize konu karar verilmiştir.
6100 sayılı HMK'nun 331/2. maddesi "Görevsizlik, yetkisizlik veya
gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede devam edilmesi halinde yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder. Görevsizlik,
yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya başka bir mahkemede devam edilmemiş ise, talep üzerine davanın açıldığı mahkeme dosya
üzerinden bu durumu tespit ile davacıyı yargılama giderleri ödemeye
mahkum eder" hükmünü içermektedir.
Mahkemece, yukarıda anılan yetkisizlik kararı gereğince HMK'nun
331/2. maddesi gözetilerek, kendisini bir vekille temsil ettiren davalı lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, davalı lehine vekalet ücreti takdirine ilişkin hüküm tesis edilmemesi usul ve yasaya aykırı olup,
hükmün bozulmasını gerektirir.
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Ne var ki, bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün düzeltilerek onanması HUMK'nun 438/7. maddesi gereğidir.
SONUÇ : Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davalı tarafın diğer karar düzeltme itirazlarının REDDİNE, ikinci bentte açıklanan nedenlerle davalı tarafın karar düzeltme isteğinin kabulü ile Dairece verilen 10.05.2017 günlü ve 2016/17693 E. 2017/6878 K. sayılı
onama kararının kaldırılmasına, Küçükçekmece 1. Aile Mahkemesi'nin
27.05.2016 günlü ve 2015/919 E. 2016/457 K. sayılı kararının hüküm
fıkrasına 6. bir bent olarak '' Yetkisizlik kararının verildiği Bakırköy 4.
Aile Mahkemesinde davalı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T.'nin 7. maddesi gereğince 750
TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,'' ifadesinin eklenmesi suretiyle hükmün düzeltilmesine ve düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcının istek halinde
karar düzeltme isteyene iadesine, 14.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Temerrüt nedeniyle tahliye istemine dayalı davada kesin yetki
kuralı geçerli değildir.

T.C.
YARGITAY
3. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/5669
: 2017/15129
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki itirazın iptali ve kiralananın tahliyesi davasının
mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın yetki yönünden
reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı, 25.12.1999 başlangıç tarihli 99 yıl süreli kira sözleşmesi ile
eski malik K. Otelcilik Turizm A.Ş. tarafından 99 yıllığına davalıya kiralandığını ve kira sözleşmesinin Tapu Sicil müdürlüğüne şerh verildiğini,
daha sonra belirtilen yerinde bulunduğu Antalya Kemer ilçesi 1.5 ada 19
ve 20 parsel nolu taşınmazların tüm bağımsız bölümlerinin davacı şirket
tarafından satın alındığını, bu nedenle dava konusu bağımsız bölümü de
kapsar şekilde söz konusu parsel üzerinde davacının tek başına mülkiyet hakkını elinde bulundurduğunu davaya konu meskenin bulunduğu
sitenin doğal olarak yöneticisi olduğunu, buna göre davacı tarafından
belirlenen kiralananın da bulunduğu yeri kapsar şekilde küçük villaların
aidatlarının 700 TL, büyük villaların aidatlarının 800 TL olarak belirlendiğini, belirlenen aidat ve yönetim gideri miktarlarının davalı tarafından
ödenmediğini, bunun üzerine davalı hakkında malik ve yönetici sıfatıy360 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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la icra takibi başlattıklarını, TBK 315. maddesi gereğince yan giderleri
ödememenin de temerrüt nedeniyle tahliye nedeni olarak düzenlendiğini, davalının haksız yere takibe itiraz ettiğini, dava konusu taşınmazda
davacının tek başına yönetici olması nedeniyle söz konusu takipte davalı
yönünden tahakkuk eden aidat ve yönetim giderleri alacaklarının talep
edildiğini, bu miktarların ödenmemesi nedeniyle tahliyenin istendiğini
belirterek gönderilen ödeme emrine rağmen 30 günlük yasal sürede davalının belirtilen yönetim gideri ve aidat giderlerini ödememesi nedeniyle itirazın iptali ve davalının taşınmazdan tahliyesini talep etmiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, davalı tarafından yetki itirazında bulunulmadığı halde, kiralananın Antalya ili Kemer ilçesi K. Mevkinde bulunduğu, Kat
Mülkiyeti Kanununun 33. maddesi uyarınca taşınmazın bulunduğu yer
mahkemesinin kesin yetkili olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Somut olayda uyuşmazlık; mahkemenin kendiliğinden yetkisizlik
kararı verip vermeyeceği noktasında toplanmaktadır.
Yetki itirazında bulunmak için HMK'nun 19/2. maddesi gereğince
"Yetkinin kesin olmadığı davalarda, yetki itirazının, cevap dilekçesinde
ileri sürülmesi gerekir. Yetki itirazında bulunan taraf, yetkili mahkemeyi, birden fazla yetkili mahkeme varsa seçtiği mahkemeyi bildirir. Aksi
takdirde yetki itirazı dikkate alınmaz."
HMK.nun 19/4.maddesinde; "Yetkinin kesin olmadığı davalarda,
davalı, süresi içinde ve usulüne uygun olarak yetki itirazında bulunmazsa, davanın açıldığı mahkeme yetkili hale gelir" hükmü getirilmiştir.
O halde, somut olayda, uyuşmazlık kira alacağının tahsili ve
T.B.K'nun 315. maddesine dayalı temerrüt nedeniyle tahliye istemine
ilişkin olup kamu düzenine ilişkin kesin bir yetki kuralı olmadığına göre,
mahkemece kendiliğinden yetkisizlik kararı verilemeyeceği ortadadır.
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dan yetkisizlik kararı verilmesi usule ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 6100 sayılı HMK.ya 6217 Sayılı Kanunla eklenen geçici 3. madde
hükmü gözetilerek HUMK.nın 428. maddesi uyarınca hükmün BOZULMASINA, 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, 02.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.                       
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan davacının resmi motorsiklet ile seyir halindeyken yaptığı trafik kaza sonucunda sakat kalması
üzerine açtığı tazminat  davasının adli yargı yerinde görülmesi gerekir.
T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2018/1358
KARAR NO : 2018/4237
YARGITAY İLAMI
Davacı M.... vekili Avukat A... tarafından, davalı Emniyet Genel Müdürlüğü aleyhine 05/03/2015 gününde verilen dilekçe ile trafik kazası
nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın yargı yolu nedeniyle usulden reddine
dair verilen 12/05/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı
vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne
karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat
istemine ilişkindir. Mahkemece davanın yargı yolu nedeniyle usulden
reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili; müvekkilinin Gaziantep Karataş Polis Merkezi
Amirliği'nde görev yaptığını, olay günü resmi motorsiklet ile seyir halindeyken dava dışı E...in sevk ve idaresindeki araç ile kaza yaptığını, trafik
kaza sonucunda sakat kaldığını, dava dışı E...'in olayda asli kusurlu olduğunu, müvekkilinin kusurunun bulunmadığını, davalı Emniyet Genel
Müdürlüğü'nün aracın işleteni ve araç şoförünün istihdam edeni olarak
kusursuz sorumlu olduğunu belirterek, maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.
Davalı vekili; davanın reddi gerektiğini savunmuştur.
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Mahkemece; davanın hizmet kusuruna dayandığı ve hizmet kusuruna dayalı tazminat davalarında idari yargının görevli olduğu gerekçesiyle yargı yolu nedeniyle görevsizlik kararı verilmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 106. maddesinde “Genel ve Katma Bütçeli Kuruluşlara, İl Özel İdareleri ve Belediyelere ve
Kamu İktisadi Teşebbüslerine ve kamu kuruluşlarına ait motorlu araçların sebep oldukları zararlardan dolayı bu kanunun işletenin hukuki sorumluluğuna ilişkin hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır. Anılan
Kanunun sekizinci kısmının “İşletenin Hukuki Sorumluluğu” başlıklı birinci bölümünde yer alan 85-90. maddelerinde, motorlu araçların trafik
kurallarına ve gereklerine aykırı davranışları sonunda meydana gelen
zararlar nedeniyle gerçek ve özel kişilerle, kamu tüzel kişilerinin ayrım
yapılmadan aynı sorumluluk kurallarına bağlı olmaları öngörülmüştür.
Bu düzenlemeler itibariyle kanun, kamu idare ve kurumlarına ait ve bu
arada kamu hizmetine tahsis edilen motorlu araçların verdikleri zararlardan dolayı trafik olaylarından doğan zararların özelliği göz önünde
tutularak kamu idare ve kurumlarının özel kişilerle eşit şartlarda aynı
esaslara göre sorumlu tutulması gerektiğini ifade etmektedir. Kanunun
anılan bu hükümleri karşısında, kamu araçlarının verdikleri zararlardan
dolayı idarenin kamu hukuku kurallarına göre değil “işleten” sıfatıyla
özel hukuk kurallarına göre sorumlu tutulması gerekir.
Şu durumda, davalı idareye ait aracın neden olduğu zararın tazmini isteği ile açılan davanın adli yargı yerinde görülmesi gerekmektedir.
Mahkemece, 2918 sayılı kanunun yukarıda açıklanan hükümleri gereğince uyuşmazlığın çözüm yerinin adli yargı yeri olduğu benimsenerek
işin esasına bakılarak varılacak sonuç uyarınca bir karar verilmesi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya uygun değildir. Kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenlerle
BOZULMASINA; bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 17/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Alper UYAR
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ÖZET: Menfi tespit davasında akdi ilişki ikrar edilmiş ise ispat yükü davacı borçludadır.

T.C.
YARGITAY
4. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/1924
: 2017/8416
YARGITAY İLAMI

Davacı Gülnaz K. vekili Avukat A.D. tarafından, davalı B. Belediye
Başkanlığı aleyhine 09/02/2015 gününde verilen dilekçe ile menfi tespit istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın
kabulüne dair verilen 11/09/2015 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin
kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
Dava, İİK 72. maddesine dayalı menfi tespit istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı vekili, davalı belediyenin devraldığı Y. Belediye Başkanlığı
tarafından Bozdoğan İcra Müdürlüğü’nün 2012/4.5 esas sayılı dosyası kapsamında vergi ve harç ödemeleri adı altında aleyhine ilamsız icra
takibi başlatıldığını, takibin kesinleşmesi üzerine davalı belediyeye yapılandırma ile borcun tamamını ödediğini, buna karşın takibe devam
edilerek haciz işlemleri yapıldığını beyan ederek, takip nedeniyle davalı
belediyeye borçlu olmadığının tespiti ile kötüniyet tazminatına karar verilmesi isteminde bulunmuştur.
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Davalı vekili, davacı tarafından sunulan ödeme belgelerinin icra takibine konu olan borca ilişkin olmadığını belirterek davanın reddedilmesi gerektiğini savunmuştur.
Mahkemece, ispat yükü üzerinde olan davalı tarafından alacağın
varlığını ispata yarayacak yazılı bir delil ibraz edilemediği gerekçesi ile
davanın kabulüne karar verilmiştir.
Dava, icra takibi sırasında, İİK'nın 72. maddesi uyarınca açılan
menfi tespit talebine ilişkindir. Kural olarak bu tür davalarda ispat yükü
takip alacaklısı olan davalıya aittir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun
05/11/2003 gün, 2003/13-695 esas, 2003/630 karar sayılı ilamı). Takip borçlusu olan davacı, akdi ilişkiyi kabul edip, bu ilişkinin herhangi
bir nedenle geçersiz olduğunu yahut son bulduğunu iddia etmekte ise,
bu durumda kanıtlama yükü davacıya düşer.
Davaya konu uyuşmazlığın çözümü için öncelikle ispat yükünün
kime ait olacağı hususunun doğru şekilde tesbiti gerekir. Bu nedenle
öncelikle ikrar kavramı ve türleri üzerinde durulmalıdır.
İkrar, 6100 sayılı HMK'nın 188. maddesinde düzenlenmiştir. Öğretide ve uygulamada ikrar; yapıldığı yere, kapsamına ve içeriğine göre
türlere ayrılmaktadır. Yapıldığı yere göre; mahkeme içi ya da mahkeme
dışı ikrar, kapsam yönünden; çekişmeli olan maddi vakıanın tamamını
veya belli bir kesimini kapsamasına göre tam veya kısmi ikrar, içeriği itibariyle ise; basit (adi), vasıflı (mevsuf) ya da bileşik (mürekkep) ikrar
olarak sınıflandırılmaktadır. Basit ikrar; karşı tarafça ileri sürülen bir vakıanın doğru olduğunun, herhangi bir kayıt veya şart bildirilmeksizin kabul edilmesidir. Basit ikrarın konusu olan vakıaların ayrıca kanıtlanmasına gerek bulunmamaktadır. Vasıflı ikrarda (gerekçeli inkar) karşı tarafın
ileri sürdüğü maddi vakıanın varlığı kabul edilmekle birlikte, onun hukuki niteliğinin ileri sürülenden başka olduğu bildirilmektedir. Bileşik
ikrarda ise; bir tarafın ileri sürdüğü vakıa karşı tarafça bütünüyle kabul
edilmekle, yani vakıanın doğru olduğu ve bildirilen vasıfta bulunduğu
kabul edilmekle birlikte, ikrara öyle bir vakıa eklenir ki eklenen bu vakıa,
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ya ikrar edilen vakıanın hukuksal sonuçlarının doğmasını engeller ya da
onu hükümsüz kılar. Bileşik ikrar, ikrara konu olan vakıa ile ona eklenen vakıa arasında bir bağlantı bulunup bulunmamasına göre; bağlantılı
bileşik ikrar ve bağlantısız bileşik ikrar olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğretide ve uygulamada, bağlantısız bileşik ikrar dışındaki ikrar türlerinin
bölünemeyeceği, dolayısıyla böyle durumlarda ikrar edenin ispat yükü
altında olmadığı kabul edilmektedir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun
05/06/2015 gün, 2013/13-2338 esas, 2015/1499 karar sayılı ilamı).
Somut olaya gelince; davalı belediyenin devraldığı Y. Belediye Başkanlığı tarafından, Bozdoğan İcra Müdürlüğü’nün 2012/4.5 esas sayılı
dosyası kapsamında vergi ve harç ödemeleri adı altında davacı aleyhine
12/10/2012 tarihinde başlatılan ilamsız icra takibi kesinleşmiş ve davacı, icra takibinin kesinleşmesinden sonra borcu ödediğini iddia ederek buna ilişkin bir takım belgeler sunmuştur. Davacı taraf bu beyanı ile
davalı tarafından ileri sürülen borç ilişkisini ikrar etmiş, ancak ikrarına
"borcunu davalıya ödediği" şeklinde bir vakıa eklemiştir. Eklenen bu vakıa ile ikrar edilen vakıanın hükümsüz kaldığı, yani borcun sona erdiği
iddia edilmiştir. Yukarıda açıklandığı üzere burada bağlantısız bileşik ikrar söz konusu olup ikrar eden davacı, ödeme yönünden borcun sona erdiğini ispat yükü altına girmiş ancak mahkemece, bu ödeme iddiası değerlendirilmemiş ve sunulan belgeler üzerinde inceleme yapılmamıştır.
Şu durumda, mahkemece yukarıda açıklanan hususlar ışığında, ispat
külfeti kendisine düşen davacı taraftan, ispata yarar delillerinin sorulması, usulünce toplanması ve oluşacak sonuca göre hüküm kurulması
gerekirken, yanılgılı değerlendirme ve eksik inceleme ile karar verilmiş
olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Temyiz edilen kararın, yukarıda gösterilen nedenlerle
BOZULMASINA, bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer temyiz
itirazlarının bu aşamada incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan
harcın istek halinde geri verilmesine 19/12/2017 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: HMK 119/2 gereği verilen sürede bildirilen adrese tebligat yapılamazsa dava açılmamış sayılır.

T.C.
YARGITAY
8. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/12964
: 2017/11445
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, temyiz incelemesi sonucunda Dairemizce bozulmuş bozma kararı üzerine
Mahkemece direnme kararı verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, taraflar arasında görülen ortaklığın giderilmesi davasına konu 4..1 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan tek katlı
marangozhane, bekçi kulubesi ve çeşitli cinsteki ağaçların vekil edeni tarafından meydana getirildiğini açıklayarak vekil edenine ait olduğunun
tespitine karar verilmesini istemiştir.
Bir kısım davalılar davanın kabulüne karar verilmesini savunmuş,
diğer davalılar savunmada bulunmamışlardır.
Mahkemece, davalı Memiş A.’ın adres noksanlığının davacı vekilince sulüne uygun biçimde giderilmediği gerekçesiyle HMK 199/2
maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmiş, verilen karar
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7. Hukuk Dairesinin 13.06.2013 gün 2012/8315 Esas 2013/11119 Karar sayılı ilamı ile bozulmuş, Mahkemece önceki hükümde direnilmesi
ile davanın 119/2 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına karar verilmesi üzerine, anılan direnme kararı davacı vekilince temyiz edilmiştir.
02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun'un 45. maddesi
ile 6100 sayılı HMK'na eklenen geçici 4/1. maddesi uyarınca, inceleme
yapılmak üzere, dosya Dairemize gönderilmiştir.
Dosya muhtevasına, dava evrakı ile yargılama tutanakları münderecatına ve ilâmda belirlenip dayanılan gerektirici sebeplere göre mahkemece verilen direnme hükmünün yerinde bulunduğu anlaşıldığından,
mahkemenin anılan kararının bozulmasına ilişkin 7. Hukuk Dairesinin
13.06.2013 gün 2012/8315 Esas 2013/11119 Karar sayılı ilamının
KALDIRILMASINA, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle usul
ve kanuna uygun olan 10/08/2012 gün 2012/80 Esas 2012/254 Karar
sayılı hükmün ONANMASINA, taraflarca HUMK'un 440/I maddesi
gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 15
gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 25,20 TL peşin
harcın onama harcına mahsubu ile kalan 6,20 TL'nin temyiz edenden
alınmasına, 25.09.1997 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BİLGİ : Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin 2017/12964-11445 sayılı
Kararı'nda "... gerekçesiyle HMK 199/2 maddesi gereğince açılmamış sayılmasına ..." şeklindeki ifadenin, "... gerekçesiyle HMK 119/2 maddesi
gereğince açılmamış sayılmasına ..." şeklinde anlaşılması gerekir. Ayrıca
kararın sonuç kısmında karar tarihi 25.09.1997 şeklinde yazılmış ise de
karar 25.09.2017 tarihinde verilmiştir.
İÇTİHAT YORUMU : Yerel mahkeme tarafından, davalı Memiş A.'ın adresi, davacı tarafından bildirmediği için davacıya HMK m.
119/2 gereği, 2 haftalık değil 1 haftalık kesin süre verilmeliydi. Kanımızca, burada dikkat edilmesi gereken husus, davacı tarafından dava dilekçesinde, davalı Memiş A.'ın adresinin gösterilip bu tebligattan sonuç
alınamaması ile davalı Memiş A.'nın adresinin ilk başta dava dilekçesinde gösterilmemesinin sonucunda HMK 119/2 hükmünün devreye
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girmesi olmalıdır. Kanımızca, davalının adresi dava dilekçesinde gösterilip bu tebligattan sonuç alınamasaydı bu takdirde davalının adresi
mahkemece tespit edilecekti. Ancak, davacı dava dilekçesinde, davalının adresini hiç belirtmediği için HMK 119/2 gereği kendisine kesin
süre verilmiş ve bu durumda sonuca göre davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak, yerel mahkemenin ve Yargıtay 8. Hukuk Dairesi'nin ONAMA kararı, HMK anlamında yerinde ve doğru bir
karardır.
Ayrıntılı değerlendirmeler için bkz. KARAMERCAN, Fatih. Dava
ve Cevap Dilekçesinin Unsurları- Somutlaştırma Yükü, Ankara, 2016, s.
48-118.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Sürenin hesaplanmasında uyap ekran görüntüleri ve tarafça sunulan işlem kaydı örneği esas alınır.

T.C.
YARGITAY
9. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/28381
: 2018/506
YARGITAY İLAMI

DAVA    : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.  
Yerel mahkeme kararının davacı vekili ve davalı Salih U. vekili tarafından temyizi üzerine, Dairemizin 17.11.2016 gün ve 2015/5734 Esas,
2016/20267 Karar sayılı ilamı ile hükmün bozulmasına karar verilmiştir.
Mahkemece, hükmedilen alacakların net mi brüt mü olduğunun
belirtilmemesinin hatalı olduğu yönündeki bozma nedenine uyulmuş,
ıslaha karşı zamanaşımı definin süresinde olmadığı yönündeki bozma
nedenine karşı her ne kadar Yargıtay Bozma İlamı ile davalı Salih U. vekilinin 17/06/2014 dilekçe tarihli 20/06/2014 havale tarihli dilekçesi
ile ıslaha karşı zamanaşımı def'ini 15. gün yaptığı ve süresinde olmadığı
belirtilmiş ise de, UYAP'tan alınan ekran görüntülerine ve davalı Salih U. vekili tarafından sunulan işlem kaydı örneğine göre davalı Salih
U. vekilinin ıslaha karşı zamanaşımı def'ini bildirdiği dilekçesinin UYAP
sistemi üzerinden 19/06/2014 günü saat 16:03'de gönderildiği, aynı
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gün saat 16:20 itibariyle mahkememiz katibi Sennur U. tarafından başka bir katibe iş transferinin yapıldığı, buna göre ıslaha karşı zamanaşımı
def'inin süresinde olduğu gerekçesi ile bozmaya karşı kısmen direnme
kararı verilmiştir.
Direnme kararı davalı Salih U. vekili tarafından temyiz edilmiş olup,
Dairemizin 6763 sayılı Kanunun 45. maddesi ile eklenen 6100 sayılı
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici dördüncü maddesi uyarınca
öncelikle inceleme yetkisi olduğu anlaşılmakla dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü:    
YARGITAY KARARI
Dairemizin “Somut uyuşmazlıkta; davacı dava dilekçesi ile fazla
mesai ücreti talebinde bulunmuştur. Dosyada mübrez bilirkişi raporunda davacının fazla mesai ücreti toplanan delillere göre tespit edilip hesaplanmış, davacı da bilirkişi raporu doğrultusunda davasını ıslah etmiş
ve harcını yatırarak talep ettiği miktarları artırmıştır.
Islah dilekçesi, 05/06/2014 tarihli celsede davalı vekiline elden
tebliğ edilmiş, davalı vekili 17/06/2014 dilekçe tarihli, 20/06/2014 havale tarihli dilekçesi ile ıslaha karşı zamanaşımı def’i ileri sürmüş isede;
itiraz 15. gün yapılmıştır ve süresinde değildir.
Mahkemece, ıslaha karşı zamanaşımı definin süresinde olmaması
nedeniyle dikkate alınmaması gerekirken, ıslaha karşı zamanaşımı def’i
gözetilerek fazla mesai ücretinde sadece dava dilekçesi ile talep edilen
miktara hükmedilmesi hatalıdır.” gerekçesi ile verilen kararına karşı
yerel mahkemece “Her ne kadar Yargıtay Bozma İlamı ile davalı Salih
U. vekilinin 17/06/2014 dilekçe tarihli 20/06/2014 havale tarihli dilekçesi ile ıslaha karşı zamanaşımı def'ini 15. gün yaptığı ve süresinde
olmadığı belirtilmiş ise de, UYAP'tan alınan ekran görüntülerine ve davalı Salih U. vekili tarafından sunulan işlem kaydı örneğine göre davalı
Salih U. vekilinin ıslaha karşı zamanaşımı def'ini bildirdiği dilekçesinin
UYAP sistemi üzerinden 19/06/2014 günü saat 16:03'de gönderildiği,
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aynı gün saat 16:20 itibariyle mahkememiz katibi Sennur U. tarafından
başka bir katibe iş transferinin yapıldığı, buna göre ıslaha karşı zamanaşımı def'inin süresinde olduğu, talep edilen tarihten itibaren geriye
doğru 5 yıllık süre dışında kalan döneme ait fazla mesai ücreti zamanaşımına uğramakla dava dilekçesiyle talep edilen fazla mesai ücretinin (davalıların sorumlu oldukları miktar belirtilerek) davalılardan müştereken
ve müteselsilen tahsiline karar vermek gerektiği sonuç ve kanaatine varılmış” gerekçesi ile direnilmiş olup, davalı vekilince ıslaha karşı cevap
dilekçesinin UYAP sistemi üzerinden 19.06.2014 tarihinde verildiği,
buna göre bozma kararının yerinde olmadığı, direnmenin doğru olduğu, yerel mahkemesince bu hususun düzeltildiği anlaşıldığından, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere
ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre,
yerinde bulunmayan davalı vekilinin 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 yükletilmesine, 18/01/2018 gününde oybirliği ile karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Mazeret dilekçesinde talep olsa bile duruşma gününün UYAP
sisteminden öğrenilmesi mümkün değildir.

T.C.
YARGITAY
10. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2015/19222
: 2017/425
YARGITAY İLAMI

Dava ödeme emrinin iptali istemine ilişkindir.
Mahkemece Hukuk Muhakemeleri Kanununun 150. maddesinin
5. fıkrası gereği davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Hükmün, davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz
isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Volkan Ergül
tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin
gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun “Tarafların Duruşmaya Gelmemesi, Sonuçları
ve Davanın Açılmamış Sayılması” başlığını taşıyan 150. maddesinin 1.
fıkrasında “Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar, duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri
takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir.” hükmüne, 4.
fıkrada “Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı
tarihten başlayarak üç ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri
ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten
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niden harç alınır, bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı
sayılır.” hükmüne ve 5. fıkrada da “İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenilenmeyen davalar, sürenin dolduğu gün itibarıyla
açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır.” hükmüne yer verilmiştir.
Davaya konu somut olayda; davacı vekili uyap sistemi aracılığıyla gönderdiği e-imzalı dilekçeyle mazeretli sayılmasını talep etmiştir.
Mahkemece 25.04.2014 tarihli celsede davacı vekilinin mazeretinin
kabulüne karar verilerek duruşma günü 03.09.2014 tarihi olarak kararlaştırılmış, duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine karar verilmiştir. 03.09.2014 tarihli celsede ise, gelen olmadığından, taraflarca
takip edilmeyen dosyanın HMK'nın 150. maddesi uyarınca 3 ay içerisinde yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına ve sonrasında da davanın açılmamış sayılmasına karar verildiği anlaşılmıştır.
01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 320/4 bendi; "Basit yargılama usulüne tabi davalarda, işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olan dosya, yenilenmesinden
sonra takipsiz bırakılırsa, dava açılmamış sayılır" hükmü içermektedir.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun “hukuki dinlenilme” başlıklı
27’nci maddesi, T.C. Anayasası’nın hak arama hürriyetini düzenleyen
36’ncı maddesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma
hakkına ilişkin 6’ncı maddesi nazara alındığında davanın tarafları, müdahiller ve yargılamanın diğer ilgilileri, kendi hakları ile bağlantılı olarak hukuki dinlenilme hakkına sahiptirler. Yargılama ile ilgili bilgi sahibi
olunmasını, açıklama ve ispat hakkını mahkemenin açıklamaları dikkate
alarak değerlendirmesini içeren bu hakkın ve yargılamanın aleniliği ilkelerinin gerçekleşmesinin en önemli aracı duruşma yapılmasıdır. Duruşma günü celseye katılma imkânı olmayan taraf buna ilişkin mazeretini bildirip, belgeleyerek, bildirim giderlerini de yatırarak duruşmanın
ertelenmesini isteme olanağına sahiptir. O halde, HMK’nun 150. maddesi kapsamında duruşma tayin edilerek, usulüne uygun şekilde davet
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edilmiş olan taraflardan yalnız biri duruşmaya katılırsa gelmeyen tarafın
geçerli mazeret gönderip göndermediği, gerekli masrafın karşılanıp karşılanmadığı incelenerek; gelen tarafın bu mazeret dilekçesine karşı beyanına göre, dosyanın işlemden kaldırılmasına ya da kaldırılmamasına
karar verilecektir. Ne var ki, anılan hususların uygulanabilmesi için, her
şeyden önce tarafların usulüne uygun davet edilmiş olmaları gerekmektedir.
6100 sayılı HMK'nın uygulama alanını, adli yargı ilk derece hukuk
mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri hukuk dairelerinde tutulacak kayıtlar ile yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ve bu işlemlerde
UYAP'ın kullanılmasına dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkartılan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliğinin 52. maddesi
gereğince tebligat işlemleri 7201 sayılı Tebligat Kanunu ile Tebligat Kanunu uyarınca çıkarılan yönetmeliklere göre fiziki ya da elektronik ortamda yapılacaktır. Elektronik tebligat usulünün düzenlendiği Tebligat
Kanunu'nun 7/A maddesindeki düzenleme ve Elektronik Tebligat Yönetmeliği hükümleri de dâhil olmak üzere, Tebligat Kanunu ve çıkarılan Tebligat yönetmeliği hükümleri incelendiğinde; duruşma gününün
UYAP'tan öğrenilmesi usulünün uygulanabileceğine yönelik bir düzenlemeye yer verilmediği görülmektedir. Kaldı ki, davacı vekilince sunulan
mazeret dilekçesinde duruşma gününün sistemden öğrenileceğine dair
bir talep bulunmadığı gibi talep olsa dahi mahkemece bu yönde bir karar verilemez.
Somut olayda; 25.04.2014 tarihli celsede davacı vekilinin mazeretinin kabulüne karar verilerek duruşma günü 03.09.2014 tarihi olarak
kararlaştırılmış, duruşma gününün UYAP üzerinden öğrenilmesine karar verilmiş olmasına rağmen, davacı avukatına duruşma gününün tebliğ
edilmediği, kaldı ki davacı avukatı tarafından verilen mazeret dilekçesi
olduğuna göre mahkemece bu dilekçenin de değerlendirilmesi gereği
dikkate alınmaksızın, davacı vekilinin duruşma gününden haberdar edilemediğinin kabulüyle; yeniden duruşma günü bildirilerek yargılamaya
devam edilmesi gerekirken, aksinin kabulü usul ve yasaya aykırı olup,
bozma nedenidir.
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O halde; davacı avukatının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları
kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.
SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istek halinde davacıya iadesine,
24.01.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET:  Islahla alacak davası haline getirilen itirazın iptali istemli davada, “ıslahla müddeabihin azaltılamayacağı” gözetilerek, davanın kısmen
kabulü ile fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi ve reddedilen
kısım için davalı lehine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2018/1714
KARAR NO : 2018/3051
YARGITA Y İLAMI
Taraflar arasında görülen davada İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 24/03/2016 tarih ve 2015/1109-2016/301
sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve
temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların
giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla, dava dosyası için Tetkik
Hakimi Özlem Ezgi Solak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm
belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkili ile davalının temsilcisi olduğu dava dışı şirket arasında ticari ilişki olduğunu, bu nedenle davalıdan 7.500,00 TL
bedelli iki adet bono aldığını, bononun vadesi gelmesine rağmen ödenmediğini, bu nedenle protesto ve faiziyle birlikte 15.401,28 TL tutarındaki alacaklarının tahsili için icra takibi yaptıklarını, icra takibine davalının şikayet yoluyla icra mahkemesine başvurduklarını, taleplerinin
kabul edildiğini ileri sürerek itirazın iptaline karar verilmesini talep ve
dava etmiş, daha sonra davasını ıslah ederek davalıdan alacaklı olduğunun tespiti ile 15.000,00 TL alacağın tahsiline karar verilmesini talep ve
dava etmiştir.
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Davalı vekili, müvekkilinin davalıya böyle bir borcu bulunmadığını,
ıslahın mümkün olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.
Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; dava konusu bonoda ciro
silsilesinin TTK’na uygun olduğu, imzalara itiraz edilmediği, davalının
senetteki kadar borcu olduğu, bu borcun ödenmediği anlaşıldığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.
Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul
ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki
bent kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Dava, itirazın iptali istemine ilişkin olup, ıslahla alacak davası haline getirilmiştir.
Mahkemece, 15.401,28 TL alacak üzerinden başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemiyle açılan davada ıslahla müddeabihin azaltılamayacağı gözetilerek, davanın kısmen kabulü ile 15.000,00 TL’nin
tahsiline, fazlaya ilişkin talebin reddine karar verilmesi ve reddedilen
kısım için davalı lehine yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken davanın kabulüne karar verilmesi doğru görülmediği
gibi, hükmedilen yargılama giderleri, harç ve vekalet ücretlerinin dosya
kapsamına uygun olmadığı anlaşılmakla kararın bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının reddi ile, (2) numaralı bentte açıklanan
nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde
temyiz edene iadesine, 24/04/2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Talih UYAR
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ÖZET: Haksız el koymada geçmiş günler faizinin tediyesinde temerrüt
sebebiyle faiz yürütülemez.

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/8204
: 2017/5342
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen davada Erzincan 2. Asliye Hukuk
Mahkemesi’nce verilen 19/01/2016 tarih ve 2014/268-2016/71 sayılı
kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası
için Tetkik Hakimi Adem Gönül tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları
ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı İsmail K.'in kullandığı krediye
kefil olduğunu, kredi borcunun ödenmemesi üzerine davalının müvekkili aleyhine takip başlatıp müvekkilinin ticari hesabındaki 106.000 TL'ye
el koyduğunu, müvekkilinin itirazı üzerine açılan itirazın iptali davasında müvekkilinin genel kredi sözleşmesine kefaletinden kaynaklanan
borcun 38.500 TL olduğunun belirlendiğini, böylece el konulan 67.500
TL'nin haksız alındığının sabit hale geldiğini, icra müdürlüğünce sadece
haksız alınan ana paranın iadesi için işlem başlatıldığını, ancak haksız
el konulan paranın el koyma tarihinden itibaren faizinin de ödenmesi
gerektiğini ileri sürerek 67.500 TL'ye el koyma tarihi olan 25.06.2008
tarihinden itibaren bankalarca mevduata uygulanan en yüksek ticari reeskont faizi uygulanmak suretiyle asıl alacak faizinin davalıdan tahsilini
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talep ve dava etmiştir. Davacı vekili, 07.12.2015 tarihli ıslah dilekçesi ile
talep sonucunu 66.061,88 TL'ye çıkararak bu tutarın 25.06.2008 tarihinden itibaren bankalarca uygulanan en yüksek ticari reeskont faizi ile
birlikte tahsilini talep etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili tarafından açılan itirazın iptali davasının
kısmen kabul yönünden kesinleşmesi üzerine davacının icra dosyası
üzerinden çektiği muhtıraya binaen 73.171,08 TL'nin icra dosyasına
yatırıldığını, böylece davacı alacağının karşılanmış olduğunu savunarak
davanın reddini istemiştir. Davalı vekili, faiz alacaklarının 5 yılda zamanaşımına uğradığını belirterek ıslah dilekçesine karşı zamanaşımı defiinde bulunmuştur.  
Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davacı hesabında bulunan 106.000 TL'ye takibe konu borç
gerekçe gösterilerek 25.06.2008 tarihinde el konulduğu, asliye hukuk ve
icra hukuk mahkemelerinde görülen ve kesinleşen mahkeme kararları
doğrultusunda el konulan bu tutardan 73.171,08 TL'sinin davacıya iadesi gerektiğinin belirlendiği, bu bedelin eldeki davanın açılmasından
sonra 31.03.2014 tarihinde davacıya iade edildiği, talebin 67.500 TL'nin
faizi olarak hasredildiği, sebepsiz zenginleşmelerde ihtara gerek bulunmaksızın temerrüde düşüldüğü, 25.06.2008 tarihinden dava tarihine
kadar işleyen avans faizinin bilirkişi tarafından tespit edilen tutarı olan
66.061,88 TL kadar davalının sebepsiz zenginleştiği, dava tarihinde
doğan alacak 25.06.2008 tarihinden itibaren işleyen faiz olduğu için zamanaşımının dava tarihinde başlayacağı gerekçesiyle davanın kabulüne
karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının
gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve
yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, faiz talebinin asıl alacağa tabi olmasına, davalı banka tarafından davacının mevduat hesabına haksız el
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le bankacılık ilişkisinden kaynaklanan zamanaşımı süresinin dolmamış
bulunmasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan sair temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı, davalı bankada bulunan mevduatın 67.500 TL'lik kısmına haksız el konulduğunu ileri sürerek bu tutarın el konulma tarihinden
itibaren işleyecek faizinin tahsilini talep etmiştir. Mahkemece, haksız el
konulan tutarın dava tarihinden sonra iade edildiği belirtilip haksız el
koyma tarihi olan 25.06.2008 tarihinden dava tarihine kadar işlemiş faiz
olan 66.061,88 TL'nin davalıdan tahsiline, bu tutara dava tarihinden itibaren avans faizi işletilmesine karar verilmiştir. Ancak, haksız el koyma
tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 104/son
(6098 sayılı TBK'nin 121/son) maddesi uyarınca geçmiş günler faizinin
tediyesinde temerrüt sebebiyle faiz yürütülemeyecek olup mahkemece,
bu husus nazara alınmaksızın hükmedilen tutara dava tarihinden itibaren faiz işletilmesi yerinde görülmemiş, kararın bu yönden bozulması
gerekmiş ise de, yapılan yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, HUMK 438/7. maddesi uyarınca hükmün, aşağıda yazılı olduğu şekilde düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte
açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile, hüküm
fıkrasının 3 nolu bendinin tümüyle hükümden çıkarılmasına, kararın davalı yararına DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödediği peşin temyiz harcının isteği halinde temyiz edene iadesine, 16/10/2017 tarihinde
oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Ticaret sicil kayıtları, üçüncü kişiler hakkında gazete ile ilanın
yapıldığı günü izleyen iş gününde hukuki sonuçlarını doğuracağından
(TTK. mad. 36), çekin keşide tarihi ile borçlu şirketin müştereken temsil edileceğine dair kararın yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin tarihinin
aynı gün olması halinde, yapılan değişikliğin takip alacaklısı yönünden
ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği tarihi takip eden ilk iş gününden itibaren hüküm ifade eder ve bu durumda çekin keşide tarihi itibariyle şirket yetkilisi tek kişinin şirketi temsilen keşide ettiği takibe konu çekten
dolayı borçlu şirketin sorumlu olduğunun kabulü gerekir.
T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2018/10797
KARAR NO : 2018/7229
Y A R G I T A Y   İ L A M I
Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Şeyma Başkan Kocaman
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm
belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Borçlu şirket aleyhine bir adet çeke dayalı olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takipte; borçlu şirketin, icra mahkemesine başvurarak keşide tarihi itibariyle şirketin çift imza ile temsil
edildiğini, ancak çekte tek imza olduğunu, dolayısıyla şirketin borçtan
sorumlu olmadığını ileri sürerek borca itirazda bulunduğu, mahkemece
borca itirazın kabulü ile muteriz borçlu yönünden takibin iptaline karar
verildiği görülmektedir.
Takip dayanağı çekin 20.10.2015 keşide tarihli olduğu, borçlu şirketin 12.10.2015 tarihli genel kurul kararı ile şirket yetkilisi T....in münferiden temsil ve ilzam yetkisinin kaldıİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 383
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rıldığı, T... ve O....'in 10 yıl süre ile şirketi müştereken temsil ve
ilzama yetkili olduklarına karar verildiği ve bu yetkinin 20.10.2015
tarihli ticaret sicil gazetesi ile tescil ve ilan edildiği görülmektedir.
Çekin keşide tarihi itibariyle uygulanması gereken 6102 sayılı
TTK'nun 36. maddesinin 1.bendi uyarınca, ticaret sicil kayıtları, üçüncü kişiler hakkında gazete ile ilanın yapıldığı günü izleyen iş gününde
hukuki sonuçlarını doğurur.
Somut olayda; çekin keşide tarihi ile borçlu şirketin müştereken
temsil edileceğine dair kararın yayımlandığı ticaret sicil gazetesinin tarihi aynı gün (20/10/2015) olmakla birlikte, 6102 sayılı TTK'nun 36.
maddesinin 1.bendi uyarınca, söz konusu değişiklik, 3. kişiler, yani takip alacaklısı yönünden ticaret sicil gazetesinde ilan edildiği tarihi takip
eden ilk iş gününden (21/10/2015 tarihinden) itibaren hüküm ifade
eder. Bu durumda, şirket yetkilisi T....’in ticaret sicil gazetesinin ilan
edildiği 20/10/2015 tarihini takip eden ilk iş günü olan 21/10/2015
tarihine kadar borçlu şirketi temsilen tek imza ile yaptığı işlemlerin, 3.
kişiler, yani alacaklı yönünden hüküm ve sonuç doğuracağının, dolayısıyla çekin keşide tarihi olan 20/10/2015 tarihi itibariyle şirket yetkilisi
T.... olup, şirketi temsilen keşide ettiği takibe konu çekten dolayı borçlu
şirketin sorumlu olduğunun kabulü gerekir.
O halde, mahkemece, borçlunun borca itirazının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile takibin iptali yönünde hüküm tesisi
isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme
kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK'nun 366 ve HUMK’nun 428.
maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme
yolu açık olmak üzere, 03.07.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Talih UYAR
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ÖZET: Sıra cetveline itiraz edilmesi halinde paranın nemalandırılarak
alacaklıya ödenmesi mümkün değildir.

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/25580
: 2017/16396
TÜRK MİLLETİ ADINA
YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili
dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik
Hakimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve
dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği
görüşülüp düşünüldü :
İİK'nun 142/a hükmüne, Yargıtay ilamında belirtilen bozma sebepleri çerçevesinde işlem yapılarak karar verilmiş, bozma ile kesinleşen hususların yeniden temyiz sebebi yapılmasına usul hükümleri elvermemiş bulunmasına ve temyiz edilen kararda yazılı gerekçelere göre
yerinde olmayan temyiz sebeplerinin reddiyle bozma gereğine ve usule
uygun mahkeme kararının İİK.nun 366. ve HUMK.nun 438. maddeleri
uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 31,40 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden
tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu
açık olmak üzere, 28/12/2017 gününde oyçokluğuyla karar verildi.

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 385

www.izmirbarosu.org.tr

Sn. Üye F. Altınok'un Karşı Oy Yazısı :
Alacaklı Y.. A.Ş vekili 27.03.2008 tarihinde ihtiyati haciz kararı alarak, Adana 14. İcra Müdürlüğü'nün 2008/23.4 sayılı dosyasında borçlular hakkında 31.03.2008 tarihinde toplam 206.452,97 lira alacak için
ilamsız icra takibi başlatmış ve takip kesinleşmiştir.
Borçlulara ait taşınır ve taşınmazlara haciz konulmuş, taşınmazlardan 804 sayılı parsel 25.06.2010 tarihinde 213.500- liraya, 805 sayılı parsel 06.11.2009 tarihinde 226.000- liraya ihale edilmiş ve kesinleşmiştir.
Taşınmazlar üzerinde başka hacizler de bulunduğundan 14. İcra Müdürlüğü sıra cetveli yapılmasına karar vermiş, alacaklı vekili 07.12.2009
tarihinde sıra cetveli nedeniyle ödeme yapılana kadar nemalandırılmasını talep etmiş, İcra Müdürlüğünce talep kabul edilerek satış bedeli bankaya vadeli hesaba yatırılmıştır.
14. İcra Müdürlüğü 18.01.2010 tarihinde sıra cetveli yapmış, dosya alacaklısının haczi 1. sırada olduğundan satış bedelinin alacaklıya
ödenmesine karar vermiş, ancak sıra cetveline itiraz davası açıldığından
ödeme yapılmamış, 805 sayılı parselle ilgili sıra cetveline itiraz davası
ret edilerek kesinleştiğinden alacaklı vekili 14.04.2013 tarihinde alacağın neması ile birlikte ödenmesini talep etmiş, İcra Müdürlüğünce
14.06.2013 tarihinde, alacağın nemalandırılmasının talep tarihi olan
07.12.2009 tarihinden sıra cetveli yapıldığı 18.01.2010 tarihine kadar
alacağın faizi ile birlikte alacaklıya ödenmesine, sıra cetveli yapıldıktan
sonraki nemasının, İİK'da sıra cetveli yapıldıktan sonra paranın nemalandırılmasına ilişkin bir madde olmadığından talebin reddine bakiye
kalan 41.153,87 liranın hazineye irat kaydına karar vermiştir.
Davacı alacaklı vekili 28.06.2013 tarihinde Adana 1. İcra Hukuk
Hakimliği'ne memur kararını şikayet etmiş, 1. İcra Hakimliği 25.06.2016
gün ve 2015/1125/2016/380 sayılı karar ile şikayetin reddine karar vermiş, Dairemizce 28.12.2017 gün ve 2016/25580 - 2017/16396 sayılı
kararı ile oy çokluğu ile mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir.
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Alacaklının mülkiyet hakkının ihlal edildiği düşüncesiyle onama kararına katılmıyorum.
Davacı alacaklı ihale kesinleştikten sonra sıra cetveli ve sıra cetveline itiraz davası nedeniyle kendilerine ödenmeyen ve nemalandırılan kararı kesinleştikten sonra neması ile birlikte ödenmesini talep etmiş, İcra
Müdürlüğü ise, İİK.'da derece kararı yapılan paranın nemalandırılacağına ilişkin bir madde olmadığından satış bedelinin nemasının (41.153,87
lira) hazineye irat kaydedilmesine karar vermiştir.
A.İ.H.S'ne ek 1 nolu protokolün 1. maddesinde mülkiyetin korunması başlığı altında “Her gerçek ve tüzel kişinin usul ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun
bırakılabilir.”
Anayasamızın 90/son maddesinde “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında
Anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulamaz.
Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri
esas alınır.”
Anayasamızın 35. maddesinde mülkiyet hakkı başlığı altında “Herkes mülkiyet ve miras hakkına sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı
amacıyla kanunla sınırlanabilir.”
11. maddesinde “Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel
hukuk kurallarıdır.” hükümleri bulunmaktadır.
Anayasa Mahkemesi'nin 16.02.2017 tarih ve 2014/6577 sayılı kararında da belirtildiği gibi mülkiyet hakkının gerçek ve etkili kullanımı,
sadece devletin müdahale etmeme ödevine bağlı değildir. Fakat aynı zaİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 387

www.izmirbarosu.org.tr

manda, özellikle kamu otoritesinin meşru olarak alması gereken önlemler ile kişinin mülkünden etkin bir biçimde yararlanması arasında doğrudan bir bağlantı bulunduğu durumlarda koruyucu pozitif önlemler
alınmasını gerektirtiğini ifade etmektedir. Devlet iç hukuk sisteminde
mülkiyet hakkının yasalar tarafından tatmin edici bir şekilde korunmasının güvence altına alınması ve hakkına müdahale edilen kişinin, gerekmesi durumunda meydana gelen zararının giderilmesine yönelik talepler dahil olmak üzere hakkını arayabileceği düzeltici mekanizmaların
temin edilmesi yükümlülüğü altındadır.
Anayasa Mahkemesi söz konusu kararında, borçluya ait taşınmazların satışından elde edilen bedelin, dokuz yıl süren sıra cetvelinin kesinleşmesi sürecinde nemalandırılmamış olması nedeniyle borçlu ve
alacaklının hak ve menfaatlerini koruyucu ve durumun gerektirdiği tedbirlerin idare tarafından alınmadığı, taşımazların satışından elde edilen
paranın, alacaklıya ödendiği ana kadar alacaklının para üzerinde tasarrufta bulunma, parayı kullanma veya paranın değerinin enflasyon karşısında aşınmasını önleyici tedbirler alma imkanının bulunmadığı, tahsil
edilen paranın icra müdürlüğünün kontrolü altında bulunduğunu, icra
müdürlüğünün ihale bedelini vadeli hesapta tutması gerekirken nemalandırılmama nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle
manevi tazminata hükmetmiştir.
Somut olayda ise, ihalenin kesinleşmesinden sonra alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce ihale bedeli vadeli hesaba yatırılarak
nemalandırılmış, ancak, İİK'da sıra cetveli yapıldıktan sonra paranın
nemalandırılacağına ilişkin bir madde olmadığından alacaklının talebi
red edilerek 41.153,87 liranın hazineye irad kaydına karar verilmiştir.
Alacaklıya ödenmesi gereken paranın nemasının hak sahibi olan alacaklıya ödenmesi tabiidir. İcra müdürlüğü bu kararı ile alacaklının mülkiyet
hakkı açıkça ihlal edilmiştir.
Her ne kadar İİK'da sıra cetveline itiraz edilmesi halinde icra müdürlüğünce alacaklıya ödenmeyen paranın nemalandırılacağına ilişkin
bir düzenleme yok ise de, nemalandırılmayacağına veya nemalandırıl388 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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ması halinde nemanın ödenmeyeceğine ilişkin bir düzenleme de yoktur.
Hak sahibine ait olan para icra müdürlüğünün kontrolü altındadır.
Alacaklının bu süreçte paranın enflasyon karşısında aşınmasını
önleyici tedbirler alma imkanı bulunmadığından bu tedbirleri alma ve
mülkiyet hakkını koruma görevi devlete, olayımızda ise icra müdürlüğüne aittir. Kaldı ki, alacaklının talebi üzerine icra müdürlüğünce satış
bedeli nemalandırılmış, ancak alacaklıya ödenmek yerine hazineye irad
kaydedilmiştir.
Böylece alacaklı kendi parasının faizini alamamış zarara uğramış ve
mülkiyet hakkı ihlal edilmiştir.
Ayrıca, 804 sayılı parselle ilgili olarak ihale bedeli nemalandırılmış,
sıra cetvelinin kesinleşmesinden sonra alacaklıya ödenmemesi üzerine
açılan dava sonunda icra hakimliği kararı ile neması alacaklıya ödenmiştir.
O halde, uluslararası sözleşmeler Anayasa ve İcra İflas Kanunu
hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları ve hukukun genel ilkeleri dikkate alınarak ihale bedelinin,
sıra cetvelinin yapıldığı tarih ile kesinleştiği tarih arasındaki nemasının
alacaklıya ödenmesi gerektiğinden yerel mahkeme kararının bozulması
düşüncesindeyim. 28.12.2017
           Üye
Feyzi ALTINOK    
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: İmza incelemesi yönünden Adli Tıp Kurumu son merci değildir.

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2015/1633
: 2016/799
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak
verilen hükmün davacı avukatınca duruşmalı olarak temyiz edilmesi
üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde taraflardan gelen
olmadığından incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten
sonra temyiz dilekçesinin süresinde olduğu saptanarak dosya incelendi,
gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı, davalılar aleyhine başlatılan icra takibine davalıların haksız
yere itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline ve %40 icra inkar tazminatına karar verilmesini istemiştir.
Davalılar, takibe konu edilen senet altındaki imzanın kendilerine ait
olmadığını savunarak davanın reddini dilemişlerdir.
Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.
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1- Davacı bu davada, Fethiye 2. İcra Dairesinin 2007/3..6 E sayılı
dosyası ile 19.04.2004 vade tarihli senede dayanarak başlattığı icra takibine vaki itirazın iptalini istemiş, mahkemece de Adli Tıp Kurumu'nın
23.09.2013 tarihli raporuna göre takibe dayanak senetteki imzaların davalılara ait olduğu husususun davacı tarafça ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesinin raporuna davacı itiraz ettiğine göre, hukuk davalarında Adli Tıp
Kurumu son inceleme merci de olmadığından, yeniden inceleme yaptırılması gerekir. Öyle olunca, üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakültesinden oluşturulacak konusunda uzman bilirkişi kurulu aracılığıyla, takibe
konu senedin altındaki imzaların aidiyeti konusunda inceleme yaptırılıp
sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, yanlış değerlendirme ve
eksik inceleme ile yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi usul ve
yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.
2- Bozma nedenine göre davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına BOZULMASINA, 2 nolu bentte açıklanan
nedenlerle davacının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine
yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 19/01/2016
gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Önalım hakkı davasında davalı ilk celseden önce davayı kabul
etse de yargılama giderinden sorumludur.

T.C.
YARGITAY
14. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/65
: 2017/8677
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki önalım hakkına dayalı tapu iptali ve tescil davasından dolayı mahal mahkemesinden verilen yukarıda gün ve sayısı yazılı
hükmün; Dairemizin 21.09.2016 gün ve 2015/17249 Esas - 2016/7143
Karar sayılı ilamı ile düzeltilerek onanmasına karar verilmişti. Süresi
içinde davacı Naci K. vekili tarafından kararın düzeltilmesi istenilmiş
olmakla, dosya içerisindeki bütün evrak incelenerek gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı, 09.12.2014 tarihli dilekçesi ile müşterek paydaş olduğu
125, 132 ve 778 sayılı parsellerde davalının 17.10.2014 tarih 12322 yevmiye nolu resmi senet ile satın almış olduğu 1/8 payın önalım hakkına
dayalı olarak iptalini ve adına tescilini istemiştir.
Davalı Ali İhsan K. vekili, 21.05.2015 tarihli ön inceleme duruşmasından önce 24.03.2015 havale tarihli dilekçesi ile önalım bedelini depo
etmeleri şartıyla davayı kabul etmiştir.
Davalı satıcı Mevlüt K. davaya cevap vermemiştir.
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Mahkemece, davalı Mevlüt K. yönünden davanın pasif husumetten
reddine diğer davalı Ali İhsan K. yönünden davanın kabulüne karar verilmiştir.
Hükmü, davalı Ali İhsan K. vekilinin temyiz etmesi üzerine Dairemizce ''Harçlar Kanununun 22. maddesine göre davalı vekilinin kabul
beyanı ilk duruşmadan önce olduğundan alınması gereken 1.491,207
TL harcın 1/3'ü olan 497,69 TL'den peşin alınan 324,50 TL'nin mahsubu ile bakiye 173,19 TL'nin davacıdan alınarak hazineye gelir olarak
kaydına" ibaresinin eklenmesine, hükmün HUMK'nın 438/7. maddesi
gereğince değiştirilmiş ve düzeltilmiş bu şekliyle onanmasına, karar verilmiştir.
Davacı vekili karar düzeltme isteminde bulunmuştur.
1- Davacı vekili mahkeme kararını usulüne uygun olarak temyiz
etmiş olmasına rağmen davacı vekilinin temyizi yönünden Dairemizin
onama ilamında olumlu veya olumsuz bir karar verilmediği görülmüştür. Yapılan incelemede;
492 sayılı Harçlar Kanununun 22. maddesine göre; Davadan feragat veya davayı kabul veya sulh, muhakemenin ilk celsesinde vuku bulursa, karar ve ilam harcının üçte biri, daha sonra olursa üçte ikisi alınır.
HMK'nın 326. maddesinin 2. bendi yargılama harçları için uygulanmaz.
Çünkü, davanın reddi hariç harç daima davalıya yükletilir.
Ayrıca Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 6. maddesi uyarınca kabul delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce gerçekleştiğinden tarife hükümleri ile belirlenen ücretin de
yarısına hükmolunmalıdır.
Davalı, taşınmazlardan pay satın almış olup, davacı önalım hakkını
ancak dava yolu ile kullanabileceğinden davalı ilk celseden önce davayı
kabul etse dahi, yargılama giderlerinden sorumludur.
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Somut olayda; mahkemece, tapuda gösterilen bedel üzerinden ve
davalı vekilinin ön inceleme duruşmasından önce kabul beyanı dikkate alınarak önalım hakkının tanınmasına karar verilmiştir. Bu durumda,
yukarıda belirtilen maddeler gözetilerek yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesi ve dava açıldığında
harcı yatırılan davaya esas değer üzerinden davacı yararına ve ön inceleme duruşmasından önce davalı vekilinin kabul beyanı dikkate alınarak
vekalet ücretine hükmedilmesi ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 22.
maddesi uyarınca davalıdan harç tahsili gerekirken; davacı tarafından
yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına ve davacı
lehine vekalet ücreti takdirine yer olmadığına karar verilmesi ayrıca 778
parsel sayılı taşınmazın hüküm fıkrasında rakam olarak belirtilmemiş
olması nedenleri ile kararın bozulması gerekirken davalı vekilinin temyizine atfen Dairemizce sehven değiştirilmiş ve düzeltilmiş bu şekli ile
onanmasına karar verilmesi doğru görülmemiş olup belirtilen yönlerden yasaya aykırılık bu defa yapılan incelemede anlaşıldığından, davacı
vekilinin karar düzeltme isteminin kabulüne, önceki hükmün açıklanan
bu gerekçelerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin karar
düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin düzelterek onamaya ilişkin
21.09.2016 tarihli 2015/17249 Esas, 2016/7143 Karar sayılı ilamının
KALDIRILMASINA, temyiz olunan hükmün yukarıda yazılı nedenlerle BOZULMASINA, peşin yatırılan harcın istek halinde yatırana iadesine, 21.11.2017 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.
-KARŞI OY YAZISIdir.

Dava, önalım hakkı nedeniyle tapu iptali ve tescil istemine ilişkin-

Davalı cevap dilekçesinde, davayı kabul ettiğini, şufa bedelinin davacı tarafça bankaya depo edilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinden sorumlu tutulmamasını istemiştir.
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Mahkemece, akitte gösterilen bedel ile alıcıya düşen tapu harç ve
masrafları toplamı üzerinden davanın kabulüne, davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davalıdan alınmasına, davacı kendisini vekil
ile temsil ettirdiğinden vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmiştir.
Hükmü, davacı vekili yargılama giderleri yönünden temyiz etmiştir.    
Davacı, dava açmak suretiyle önalım hakkını kullanmıştır. Mahkemece
kendisine verilen süre içerisinde tapuda gösterilen satış bedeli ve masrafları depo etmiş olup, satış bedelinde muvazaa iddiası bulunmamaktadır.
Davalı, davaya cevap verme süresi içerisinde davayı kabul ettiğini
beyan etmiştir.
Türk Medeni Kanunun 734. maddesi gereğince önalım hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılır. Mülga 743 sayılı Kanunun 659 maddesinin yürürlükte olduğu tarihlerde önalım hakkının kullanılması herhangi
bir şekle tabi tutulmamıştır. Önalım hakkı dava dilekçesi ile kullanılabileceği gibi yazılı biçimde diğer tarafa ulaştırılmak koşuluyla mektup
yada noter ihtarnamesi ile de kullanılabiliyordu. 01.01.2002 tarihinde
yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 734. maddesine
göre yasal önalım hakkının sadece dava açmak suretiyle kullanılabileceği ilkesi getirilmiştir. Dava dışı irade açıklaması ile önalım hakkının
kullanılması yeni kanuni düzenleme karşısında mümkün değildir.
Paylı taşınmazdan pay satın almayı yasaklayan kanun hükmü bulunmamaktadır. Pay satın alanın kendisine karşı önalım hakkının ileri
sürüleceğini bilmesi mümkün değildir. Pay satın almadan önce diğer
paydaşların önalım hakkını kullanmayacaklarına dair beyanlarını almaya zorunlu kılan yasal bir hüküm de bulunmamaktadır.
Hukuk Muhakemeleri Kanununun yargılama giderlerine ilişkin hükümleri önalım davalarında da aynen uygulanır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 312/2. maddesi gereğince davalı, davanın açılİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 � 395
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masına kendi hal ve davranışıyla sebebiyet vermemiş ve yargılamanın
ilk duruşmasında da davacının talep sonucunu kabul etmiş ise yargılama
giderlerini ödemeye mahkum edilemez.
Davalı, davaya cevap dilekçesinde davayı kabul ettiğini bildirmiş olması nedeniyle HMK'nun 312/2 maddesi gereğince yargılama giderleri
ve bu arada avukatlık ücreti ile yükümlü tutulamaz.
Bu nedenlerle 21.09.2016 tarihli onama kararının doğru olduğunu
düşündüğümden sayın çoğunluğun karar düzeltme talebinin kabulü ile
ilk derece mahkemesinin kararının bozulması kararına katılamıyorum.
Üye
Hikmet ONAT
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Görevsizlik kararı nedeniyle görevli mahkemece görevsizliğe
dayalı vekalet ücretine hükmedilemez.

T.C.
YARGITAY
15. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/1777
: 2017/3491
YARGITAY İLAMI

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davacı
vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği
anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR
Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan, işin süresinde teslim edilmemesi nedeniyle gecikme cezası istemine ilişkin olup, mahkemece davanın reddine dair verilen hüküm, davacı vekilince temyiz edilmiştir.
1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle dava konusu sözleşmenin 7. maddesine
göre yapılacak olan imalâtların 30.04.2014 tarihine kadar yapılıp teslim
edilmesi gerektiği, aksi halde cezai şart ödemesi gerektiği hususunda
taraflarca anlaşıldığı, dava tarihi 11.07.2014 den sonra davacı tarafça
davalıya gönderilen Konya 7. Noterliği 20.08.2014 tarihli ihtarında, davalıya işi tamamlaması için ihtarnamenin tebliğinden itibaren 3 gün süre
verdiği, bu nedenle gecikme cezası talep edemeyeceğinden davacının
aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi
gerekmiştir.
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2- 6100 sayılı HMK'nın 331/2. maddesi uyarınca görevsizlik, yetkisizlik veya gönderme kararından sonra davaya bir başka mahkemede
devam edilmesi hâlinde, yargılama giderlerine o mahkeme hükmeder.
Mahkemece, davanın reddi nedeniyle davalı lehine nispi vekâlet ücreti
taktir edildiği halde ayrıca Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen görevsizik kararına nedeniyle, davalı lehine vekâlet ücreti takdir
edilmesi doğru görülmemiş hükmün bu nedenle bozulması gerekmiş
ise de yapılan yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; 6100 sayılı HMK'nın geçici 3. maddesi yollamasıyla
1086 sayılı HUMK'nın 438/VII. maddesi gereğince hükmün düzeltilerek onanması uygun bulunmuştur.
SONUÇ : Yukarıda 1. bente açıklanan nedenlerle davacının sair
temyiz itirazlarının reddine, 2. bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının görevsizlik nedeniyle davalı lehine vekâlet ücreti takdirine ilişkin 5.
bendin hüküm fıkrasından çıkartılarak, hükmün değiştirilmiş bu şekliyle
DÜZELTİLEREK ONANMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu
kapalı olmak üzere 18.10.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Rücuen tazminat alacağı likit nitelikte değildir.

ÖZET: T.C.
YARGITAY
17. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/17937
: 2017/9283
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen
hükmün süresi içinde davalı Yonca Helin G. vekili tarafından temyiz
edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:
KARAR
Davacı vekili dilekçesinde özetle; müvekkili adına kayıtlı olan 54
.. 5.0 plakalı aracın davalı idaresinde iken kusurlu olarak 34 .. 3..1 plakalı
araca çarparak hasarlanmasına sebep olduğu hasar bedeli, vekalet ücreti
ve faiz olarak toplam 3.447,00 TL için Beyoğlu 1. İcra Müdürlüğünün
2007/3..4 E sayılı dosyasına istinaden ibranamenin mukabili sigorta şirketine ödendiğini, davalıdan bu kaza sebebiyle ödenen bedelin tahsili
için Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğü'nün 2009/9..2 E sayılı dosyası
ile ilamsız takibin açıldığını ve davalının süresinde itirazı ile takibin durduğunu, bu sebeple itirazın iptali davasını açmak zaruretinin doğduğunu, belirterek davalının itirazının iptaline takibin devamına ve itirazları
haksız olan davalıların %40 icra inkar tazminatına mahkum edilmesine
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili; tutanaklardaki imzanın kendine ait olmadığını beyan
ederek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
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Mahkemece; toplanan deliller, dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek davanın kabulü ile davalı borçlunun Küçükçekmece 3. İcra Müdürlüğünün 2009/9..2 esas sayılı takip dosyasına yapmış olduğu itirazların iptali ile takibin devamına, asıl alacak üzerinden hesap edilecek %40
icra inkar tazminatının davalı borçludan alınıp davacıya verilmesine,
karar verilmiş; hüküm, davalı Yonca Helin G. vekili tarafından temyiz
edilmiştir.    
1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair
temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir
2- Dava, rücuen tazminat alacağına dayalı itirazın iptali istemine
ilişkindir.
Davalının sorumlu tutulacağı alacak miktarları likit (belirli, muaccel) olmayıp, alacak miktarlarının tespiti yargılama yapılmasını gerektirdiğinden davalı aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmemesi gerekirken yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru değil, bozma sebebi
ise de bu yöndeki yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirmediğinden 6100 sayılı HMK'nun geçici 3/2 maddesi delaletiyle 1086
sayılı HUMK'nun 438/7 maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.
SONUÇ : Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı
Yonca Helin G. vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı Yonca Helin G. vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 2. bendinin hükümden çıkarılmasına,
yerine "Alacak likit olmayıp yargılamayı gerektirdiğinden davacının icra
inkar tazminatı talebinin reddine" cümlesinin yazılmasına ve hükmün
bu şekli ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın
istek halinde temyiz eden davalı Yonca Helin G.'a geri verilmesine,
18/10/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Dar yetkili icra hukuk mahkemesinde yaptırılan imza incelemesinin, menfi tespit davasında kesin delil olarak kabul edilmemesi gerekir.
T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
ESAS NO
: 2017/5011
KARAR NO : 2018/2594
YARGITAY İLAMI
Taraflar arasındaki menfi tespit davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik yerel
mahkeme kararına karşı taraf vekillerinin istinaf başvurularının Antalya
Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi'nce kabulüne, yerel mahkeme kararının kaldırılmasına yönelik olarak verilen hükmün davacı
vekilince duruşmalı, davalı vekilince duruşmasız olarak temyiz edilmesi
üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. .. ile
davalı vek. ..'in gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan
avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçelerinin
süresinde oldukları anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, davalının nasıl ve ne şekilde temin ettiğini bilemediği ve üzerinde davacının imzasının bulunduğunu iddia ettiği, yazıların
davacıya ait olmadığı 255.000 Euro miktarlı 16.07.2013 tanzim tarihli
ve bedel kaydı “nakden" olarak tanzim edilmiş bir senedi takibe koyduğunu, davalının davacıyı savcılığa şikayet ettiğini ve emniyet ifadesinde davalının davaya konu bononun kendisine para karşılığı olmaksızın
verildiğini belirterek bonoyu talil ettiğini, bu durumda ispat yükünün
davalıya geçtiğini ileri sürerek davacının bono nedeniyle borçlu olmadığının tespitini ve kötüniyet tazminatına hükmedilmesini talep ve dava
etmiştir.
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Davalı vekili, davalının avukat ve tercüman olduğunu, dava dışı
Peter Manfred Birchmeier ile birlikte çalıştığını, bu kişinin ve davacının davalıya ucuz ve uzun vadeli kredi bulmayı vaat ettiğini, davalının
150.000 Euro tutarında bir parayı masraf olarak bu kişiye verdiğini, kredinin temin edilmemesi üzerine davalının bu kişilerden parasını istediğini, dava konusu bononun buna istinaden düzenlendiğini, Erdemli İcra
Hukuk Mahkemesinin 2015/58 Esas sayılı dosyasında aldırılan bilirkişi
raporunda bono üzerindeki imzanın davacının eli ürünü olduğunun tespit edildiğini, bono bedelinin ödenmediğini savunarak davanın reddini
istemiştir.
İlk derece mahkemesince; iddia, savunma ve toplanan delillere
göre, bonoda nakden ibaresinin bulunduğu, paranın alınmadığını davacının kanıtlamak zorunda olduğu, senet altındaki imzanın keşideciye
ait olduğu, davacının borçlu olmadığını ispatlayamadığı gerekçesiyle
davanın reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince istinaf yoluna
başvurulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesince; davaya konu bononun dava dışı
P...'in davalıya verdiği 150.000 Euro tutarındaki zararı karşılamak amacıyla tanzim edildiği, ancak geri kalan 105.000 Euro yönünden davacının herhangi bir borcunun bulunmadığı gerekçesiyle taraf vekillerinin
istinaf başvurularının kabulüne, Erdemli 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, davanın kısmen kabulü ile davacının takibe
konu 255.000 Euro bedelli bononun 105.000 Euro'luk kısmı yönünden
davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dava konusu 16.07.2013 tanzim tarihli 16.08.2013 vade tarihli
255.000 Euro bedelli senet yönünden icra hukuk mahkemesinde yaptırılan imza incelemesi ile yetinilmiştir. icra hukuk mahkemeleri dar
yetkili mahkemeler olup orada yaptırılan imza incelemesi sonucunun
bu davada kesin delil olarak kabul edilmesi doğru değildir. Bu durumda
mahkemece yapılacak iş sözü edilen senet üzerindeki keşideci imzasının
davacıya ait olup olmadığı yönünden usulüne uygun imza incelemesi
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yaptırılarak bir karar verilmesi olmalıdır. Bu nedenlerle hükmün bozulması gerekmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, davacının sair, davalının tüm temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, vekili Yargıtay duruşmasında hazır buluna davacı yararına takdiren 1.630,00 TL duruşma vekalet ücretinin davalıdan
alınarak davacıya ödenmesine,peşin harçların istek halinde temyiz eden
taraflara iadesine, 09/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Gönderen: Av. Cüneyt UYAR
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ÖZET: İpoteğin terkini davasında taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2016/12427
: 2017/6756
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasındaki menfi tespit ve ipotek fekki davasının yapılan
yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz
edilmesi üzerine dosya incelendi,gereği konuşulup düşünüldü.
KARAR
Davacı vekili, müvekkili Abdurrahman A.'ın davalı ile dava dışı A.
Kuruyemiş Ltd Şti arasında imzalanan genel kredi sözleşmesinin kefili
olduğunu, kredinin teminatı olarak Kütahya ilindeki taşınmazını ipotek
verdiğini, borcun ödenmemesi üzerine ipoteğin paraya çevrilmesi için
icra takibi başlatıldığını, müvekkilinin verdiği ipotek nedeniyle kefaletinin TBK'nun 584 ve 603 maddeleri hükümleri kapsamında olup, eşi
davacı Fatma A.'ın muvafakatının alınması gerektiğini, kanuna rağmen
bu şart yerine getirilmeden alınan ipoteğin usule ve kanuna aykırı alınmış olması nedeniyle geçerli olmadığını, belirterek müvekkilinin borçlu
olmadığının tespiti ile ipoteğin terkinine karar verilmesini talep ve dava
etmiştir.
Davalı vekili, müvekkili tarafından, ipotek alınan taşınmazın Kütahya ilinde inşaatı devam eden tamamlanmamış halde olduğunu, aile ko404 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2018 �
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nutu olmayan taşınmaz için eş rızasının aranmayacağını, teminat alınan
ipoteğin kefaletle ilgisi olmadığını, davacı Fatma A.'ın açılan bu davada
hukuki menfaati bulunmadığını, davacıların ikametgahlarının Eskişehir
olduğunu savunarak davanın reddi ile %20 kötüniyet tazminatına hükmedilmesini istemiştir.
Mahkemece yapılan yargılama sonunda, davacı Abdurrahman A.'a
ait dava konusu taşınmaz tapu kayıtlarında aile konut şerhinin işlenmediği, MK.'nun 194. maddesindeki düzenleme uyarınca ancak ipotek edilen taşınmazın aile konutu olması halinde eş rızasının alınması gerektiği,
MK'nun 1023. maddesindeki tapuya güven ilkesi gereği davalı bankanın
üzerinde aile konutu şerhi kaydı bulunmayan dava konusu taşınmaz nedeniyle taşınmaz malikinin eş muvafakatini alma zorunluluğu olmadığı,
yapılan ipotek sözleşmesinin geçerli olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, ipoteğin fekki istemine ilişkin olup, taşınmazın aynına ilişkin
olması nedeniyle HMK'nun 12/1. maddesi uyarınca taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi
kesin yetkili olup ipoteğe konu taşınmazın Kütahya'da bulunduğu anlaşıldığından somut olayda Kütahya Mahkemeleri kesin yetkilidir. Kesin
yetki, 6100 sayılı HMK'nun 114. maddesinde dava şartları arasında sayılmıştır. Aynı Kanun'un 115. maddesinde ise dava şartlarının yargılamanın her aşamasında mahkemece kendiliğinden gözetileceği hüküm
altına alınmıştır. Bu durumda mahkemece davanın dava şartı noksanlığı
nedeniyle usulden reddi gerekirken işin esasına girilerek yazılı şekilde
karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün BOZULMASINA, sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına,
peşin harcın istek halinde iadesine, 09/10/2017 gününde oybirliğiyle
karar verildi.
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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ÖZET: Belirsiz alacak davasında bozmadan sonra talep arttırım dilekçesi verilebilir.

T.C.
YARGITAY
22. Hukuk Dairesi
ESAS NO
KARAR NO

: 2017/10752
: 2017/20402
YARGITAY İLAMI

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen
incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Z. Yavuz Sarraf
tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği
konuşulup düşünüldü:
YARGITAY KARARI
Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, kıdem tazminatı ve fazla süreli çalışma ücreti alacağının davalıdan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalı, davanın reddini talep etmiştir.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, kıdem tazminatı yönünden açılan davanın belirsiz alacak davası olarak açılmasında hukuki yarar bulunmadığından davanın
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usul yönünden reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamakta ise de fazla süreli çalışma ücret alacağı yönünden davanın belirsiz alacak davası olarak açılabileceği kabulü ile işin esasına girilmesi gerektiği
belirtilerek yapılan bozmaya uyularak bilirkişi raporu doğrultusunda
davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz:
Kararı davalı vekili yasal süresi içerisinde temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1- Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni
gerektirici sebeplere göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında
kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Taraflar arasında fazla süreli çalışma ücreti alacağından takdiri
indirim yapılması gerekip gerekmediği konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.
Fazla süreli çalışmaların uzun bir süre için hesaplanması ve miktarın yüksek çıkması halinde Yargıtayca son yıllarda hakkaniyet indirimi
yapılması gerektiği istikrarlı uygulama halini almıştır. Ancak fazla süreli
çalışmanın tanık anlatımları yerine yazılı belgelere ve işveren kayıtlarına
dayanması durumunda böyle bir indirime gidilmemektedir. Yapılacak
indirim, işçinin çalışma şekline ve işin düzenlenmesine ve hesaplanan
fazla süreli çalışma miktarına göre takdir edilmelidir. Hakkın özünü ortadan kaldıracak oranda bir indirime gidilmemelidir
Somut olayda, mahkemece ders programına göre hesaplama yapıldığı gerekçesi ile takdiri indirim yapılmadan hüküm kurulmuş ise de;
fazla süreli çalışma ücreti alacağının hesaplamasına tanık beyanlarından
hareketle haftalık 1 saat veli görüşmesi ve 1 saat zümre toplantısı süresinin de dahil edildiği anlaşıldığından, mahkemece dosya kapsamına
uygun makul bir oranda indirim yapılmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.
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3- Taraflar arasında davacının 21.10.2016 tarihli dilekçe ile talep ettiği fazla çalışma alacağının miktarını arttırıp arttıramayacağı uyuşmazlık konusudur.
Bozmadan sonra ıslah yapılıp yapılamayacağı hususunda Yargıtay
Hukuk Daireleri arasındaki içtihat uyuşmazlığının giderilmesi amacı
ile içtihatların birleştirilmesi gündeme gelmiş, konu Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulunda değerlendirilmiş ve Yargıtay İçtihatları
Birleştirme Genel Kurulu' nun 06.05.2016 tarih ve 2015/1 esas 2016/1
sayılı kararı ile “ Her ne sebeple verilirse verilsin bozmadan sonra ıslah
yapılamayacağına dair 04.02.1948 tarih ve 1944/10 esas 1948/3 karar
sayılı YİBK. nın değiştirilmesine gerek olmadığına” karar verilmiştir.
Yargıtay Kanunu' nun 45/5. maddesi “ İçtihadı birleştirme kararlarının benzer hukuki konularda Yargıtay Genel Kurullarını, Dairelerini
ve Adliye Mahkemelerini bağlayacağı" hükmünü içermektedir.
Yargıtay Kanunu' nun 45/5. maddesi karşısında Dairemizce “Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu'nun bozmadan sonra ıslah
yapılamayacağına ilişkin 06.05.2016 tarih ve 2015/1 esas 2016/1 sayılı
kararına uygun karar verilmesi gerektiği kabul edilmiş olup mahkemece
bozmadan sonra yapılan ıslaha değer verilmesi hatalı bulunmuştur.
Somut uyuşmazlıkta, kıdem tazminatına yönelik istemin belirsiz
alacak davası olarak açılamayacağı gerekçesiyle mahkemece hukuki yarar yokluğu nedeniyle bu talebin reddine karar verilmiş olup Dairemizce mahkemenin bu alacak kalemi yönünden kabulü isabetli bulunarak,
22.06.2015 tarihli ilam ile hüküm fazla çalışma ücret alacağı yönünden
davanın belirsiz alacak davası olarak açılabileceği dikkate alınarak işin
esasına girilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur.
Bunun üzerine davacı yanca, 23.12.2015 tarihinde 100,00 TL talepli kısmi dava açılmış ve açılan dava, fazla çalışma istemli iş bu dava
ile birleştirilmiştir. 21.10.2016 tarihli bozma sonrası verilen dilekçe ile
kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağının miktarı, hükme esas
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alınan bilirkişi raporu doğrultusunda arttırılmıştır. Mahkemece hükme
esas alınan bilirkişi raporunda hesaplanan ve talep edilen kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacağı hüküm altına alınmıştır.
Ne var ki; 21.10.2016 tarihli dilekçe, açıkça ıslah dilekçesi olarak
verilmiştir. Belirsiz alacak davasında bozma sonrası taleplerin ''Talep
arttırım dilekçesi'' ile arttırılması mümkün ise de; az yukarıda belirtilen
Yargıtay İçtihatları Birleştirme Genel Kurulu'nun kararı doğrultusunda
bozma sonrası hiçbir şekilde ıslah yapılması mümkün değildir. Kıdem
tazminatı bakımından 23.12.2015 tarihinde açılan dava, bozulan dava
dosyasından sonra açılan ve fazla çalışma alacağına yönelik açılan dava
ile birleşen bir dava olduğundan ıslah ile davadaki talebin arttırılması
mümkün ise de; fazla çalışma bakımından ıslah bozma sonrası yapılmış
olduğundan Mahkemece bozma sonrası verilen ıslah dilekçesine göre
fazla çalışma ücreti alacağının hüküm altına alınması hatalıdır. Fazla çalışma alacağı bakımından sadece dava dilekçesinde talep edilen miktar
hüküm altına alınmalıdır. Bu husus gözetilmeden karar verilmesi hatalı
olup bozmayı gerektirmiştir.
Sonuç:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde davalıya iadesine
04.10.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
BİLGİ : "Örneğin, talep sonucunun miktarını belirlemeye yönelik bilirkişi incelemesi yapılması gerekirken, yapılmamış ise veya üçüncü kişilerdeki belgenin ibrazının sağlanması gerekirken, sağlanmamış ve hüküm bu
nedenle bozulmuş ise, bozma kararına uyulması durumunda davacı ancak
söz konusu eksiklikler giderildikten sonra talebini belirleyebileceği için, davacıya tekrar süre verilmesi gerekmektedir. Bununla beraber, bozma sebebi,
alacağın miktarının belirlenmesine yönelik olmayan bir nedenden kaynaklanmaktaysa, bozmaya uyan yerel mahkeme, davacıya, talebini tekrar belirlemesi için süre veremez. Örneğin, yerel mahkemenin faiz talebi hakkında
karar vermemesi durumunda, tekrar talep miktarının belirlenmesine ilişkin
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süre verilmesi söz konusu olmayacaktır. Yerel mahkeme, sadece, bozmada
gösterilen sınırlar çerçevesinde inceleme yapabilecektir. Çünkü bozma dışında kalan hususlar, diğer taraf bakımından usuli kazanılmış hak teşkil
edecektir. Ayrıca önemle belirtmek gerekir ki, bozma kararı esasa ilişkin değil de usule ilişkin ise, usule ilişkin usuli müktesep hak olmayacağı için, bu
durumda bozmadan sonra tahkikat aşamasında hâkim, davacıya talebini
belirlemesi için süre verebilmelidir." (SİMİL, Cemil, Belirsiz Alacak Davası, İstanbul, 2013, s. 289, 290)
Gönderen: Av. Fatih KARAMERCAN
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