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Prof. Dr. Faruk ACAR  (Marmara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER  (LefkeAvrupa Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Müslüm AKINCI  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ziya AKINCI  (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.) 
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa ALP  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Osman Gökhan ANTALYA  (Marmara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Çetin ARSLAN  (Hacettepe Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Oğuz ATALAY  (İstanbul Sabahattin Zaim Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Murat ATALI  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Murat AYDOĞDU  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  (Yeditepe Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR (Yeditepe Ü. Hukuk Fak. , Ticaret Hukuku ABD)
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ  (Çankaya Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN  (Akdeniz Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Hacı CAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN  (Özyeğin Ü. Kamu Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Selma ÇETİNER  (Girne Amerikan Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Fevzi DEMİR  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Kamu Hukuku Bölümü)
Prof. Dr. Ali Timur DEMİRBAŞ  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fak., Mali Hukuk ABD)
Prof. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU (Uluslararası Final Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa Ruhan ERDEM  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ  (Yakın Doğu Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA  (Bahçeşehir Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ  (İstanbul Şehir Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ  (Yeditepe Ü. Kamu Hukuku A.B.D)
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Mehmet HELVACI  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi A.B.D.)
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU (Marmara Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Mali Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ  (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Mali Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Nevzat KOÇ  (Yakın Doğu Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU (Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY  (İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)

DANIŞMA KURULU
(Soyadı sırasıyla)
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Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Serkan ODAMAN  (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Erdal ONAR  (Bilkent Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Sibel ÖZEL  (Marmara Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Prof. Dr. Meral ÖZKAN  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK (İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ                 (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Mustafa SAKAL (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Bütçe ve Mali Planlama A.B.D.)
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Suat SARI  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI  (Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Melda SUR  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Hukuk ile İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER  (İstanbul Ticaret Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN  (İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ile İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ahmet TÜRK  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Roma Hukuku ile Hukuk Tarihi A.B.D.)
Prof. Dr. Bilge UMAR  (Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Ayfer UYANIK  (MEF Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Yener ÜNVER  (Özyeğin Ü. Hukuk Fak. Kamu Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT   (Özyeğin Ü. Hukuk Fak. Kamu Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Turan YILDIRIM  (Marmara Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER  (Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)

Doç. Dr. Cenk AKİL  (Antalya Bilim Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Mine AKKAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Tolga AKKAYA (Anadolu Ü.Hukuk Fak. Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS (Yaşar Ü. Hukuk Fak. , Ticaret Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Mustafa AVCI  (Anadolu Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Özge AYAN  (Manisa Celal Bayar Ü. Uygulamalı Bilimler Y.O. Uluslararası Ticaret Bölümü)
Doç. Dr. Serkan AYAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Musa AYGÜL  (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Gaye BAYCIK  (Ankara Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Herdem BELEN  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Sezer ÇABRİ  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Serkan ÇINARLI  (Manisa Celal Bayar Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Hukuk Bilimleri A.B.D.)
Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ  (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Koray DOĞAN  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ  (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Ü.– Hukuk Fak., Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku)
Doç. Dr. Rifat ERTEN  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Emel HANAĞASI (Ankara Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
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Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA  (Anadolu Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI  (Anadolu Ü. Hukuk Fak. Roma Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Nedim MERİÇ (Akdeniz Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Sevtap METİN  (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi A.B.D.)
Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN  (Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku)
Doç. Dr. Vural SEVEN (Türk-Alman Ü. Hukuk Fak., Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku ABD)
Doç. Dr. Ceyda SÜRAL  (Kadir Has Ü. Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı)
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ  (İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fak. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU  (Hacettepe Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA (Yaşar Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ  (Ankara Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)

Dr. Öğr. Ü. Mehmet Beşir ACABEY  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Özlem ACAR  (İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Özlem CANBELDEK AKIN (Girne Üni. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Eylem APAYDIN  (Kocaeli Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Ayşe ARAT  (Selçuk Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Aziz Serkan ARSLAN (Kırıkkale Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. İsmail ATAMULU  (Erciyes Ü. Hukuk Fakultesi,  Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Fatih AYDOĞAN (İstanbul Ü. Hukuk Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Pınar BACAKSIZ (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Gamze TURAN BAŞARA  (Çankaya Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Tuğba BAYZİT (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku)
Dr. Öğr. Ü. Erhan BİRBEN (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Nur BOLAYIR  (Galatasaray Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Uğur BULUT (Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Sevil DOĞAN   (Celal Bayar Ü. İİBF, Ticaret Hukuku A.B.D İş Hukuku)
Dr. Öğr. Ü. Ramazan DURGUT  (İstanbul Ü. İşletme Fak. Ticaret Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Selman DURSUN (İstanbul Ü. Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Evrim ERİŞİR  (İstanbul Bilgi Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Ahmet Kürşat ERSÖZ  (Akdeniz Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Cemil GÜNER  (Selçuk Ü. Hukuk Fak. Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Nilüfer BORAN GÜNEYSU (Anadolu Ü. Hukuk Fak., Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü.Ayça İZMİRLİOĞLU İzmir Demokrasi Ü. Hukuk Fak.,İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
Dr. Öğr. Ü. Nalan KAHVECİ  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Nagehan KIRKBEŞOĞLU (Muğla Sıtkı Koçman Ü. İşletme Fak., Ticaret Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Taylan Özgür KİRAZ  (Maltepe Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Tuba KUTOĞLU  (Medeni Hukuk)
Dr. Öğr. Ü. Serkan MERAKLI (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak., Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Muhlis ÖĞÜTÇÜ  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. İdare Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Cem ÖZCAN  (İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Yaşar Metin ÖZDEMİR  (Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Hukuk Bilimleri A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü.  Meltem ÖZTÜRK  (İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku)
Dr. Öğr. Ü. Tijen DÜNDAR SEZER  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Anayasa Hukuku A.B.D.)
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Dr. Öğr. Ü. Tuğçe TEKBEN  (İstanbul Yeni Yüzyıl Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Çiğdem YAZICI TIKTIK  (MEF Ü. Hukuk Fak. Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Hüsnü TURANLI  (Ticaret Hukuku)
Dr. Öğr. Ü. Doğuş Taylan TÜRKEL (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. -Medeni Usül ve İcra İflas Hukuku ABD)
Dr. Öğr. Ü. Özlem TÜZÜNER  (Afyon Kocatepe Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Ali Haydar YAĞCIOĞLU  (Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fak. Medeni Hukuk A.B.D.)
Dr. Öğr. Ü. Dilek Dulay YANGIN  (Celal Bayar Ü. İİBF. İş Hukuku Sosyal Güvenlik A.B.D.)

Dr. Ertuğrul UZUN (Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi ABD)

Av. Serkan CENGİZ  (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargılaması ile İnsan Hakları Hukuku)
Av. Talih UYAR  (İcra-İflas Hukuku)
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İzmir Barosu Dergisi’nde yayımlanmakta olan makaleler

Journal of Izmir Bar Association is being permanently indexed in

hukuk veritabanında taranmaktadır.
law database.

İZMİR

DERGİSİ
BAROSU
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İZMİR BAROSU

1456 Sokak No: 14

35220 Alsancak / İZMİR
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 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 Ya-
yın Kurulunun kararı ile yer verilecektir.

 4. İzmir Barosu Dergisinin yazı dili Türkçe’dir.

 5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, haberleşme adresleri ile telefon numara-
larını 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 numara-
landırma 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.

YAZI GÖNDERİM KURALLARI
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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 ya-
yımlanacaktır. Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden 
denetleyeceklerdir. Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gönderildiğin-
de 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 oku-
narak 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 yaza-
rından istenecektir.

 13. Yayımlamayan yazılar, yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak yazıların yayımlanıp yayım-
lanmayacağı 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.
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Dr. Öğr. Ü. Ayça İZMİRLİOĞLU*

TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATI BAKIMINDAN ULUSLARARASI KORUMA 
VE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ YABANCI ÇOCUK İŞÇİLERİN 

DURUMUNA GENEL BİR BAKIŞ
A GENERAL OVERVIEW OF THE SITUATION OF FOREIGN CHILDREN WORKERS HAVING 

INTERNATIONAL PROTECTION STATUS AND TEMPORARY PROTECTION STATUS WITH REGARD TO 
TURKISH LABOUR LEGISLATION

 ÖZET

* Dr. Öğretim Üyesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 
Anabilim Dalı, ayca.izmirlioglu@idu.edu.tr

	 Ülkemizde,	 6548	 sayılı	 Yabancılar	 ve	 Uluslararası	 Koruma	 Kanunu	 uyarınca,	
mülteci,	 şartlı	mülteci	 ve	 ikincil	 koruma	 sahibi	 yabancılar	uluslararası	 koruma	 statüsü	
sahibidir.	Ülkemize	başta	Suriye	olmak	üzere	kitlesel	olarak	göç	eden	yabancılar	ise	Ya-
bancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’nun	91.	maddesine	göre,	koşulları	sağlamaları	
durumunda	geçici	koruma	statüsü	sahibi	olarak	kabul	edilmektedir.	Ülkemizde	çalışan	
yabancı	uyruklu	çocuk	işçiler	de	tıpkı	yetişkin	çalışanlar	gibi	Türk	çalışma	mevzuatına	
tabidir.	Çalışmamızda	hem	uluslararası	koruma	statüsü	hem	de	geçici	koruma	statüsü	
sahibi	yabancı	çocuk	işleri	ilgilendiren	birtakım	yasal	düzenlemeler	incelenecek	ve	4857	
sayılı	İş	Kanunu’nda	hüküm	altına	alınan	çeşitli	ilkeler	ve	düzenlemeler	üzerinde	durula-
caktır.
 Anahtar Kelimeler:	Uluslararası	koruma,	geçici	koruma,	çocuk,	yabancı	çocuk	
işçi,	Suriyeli	işçi 
 
 ABSTRACT

	 In	Turkey,	in	accordance	with	Foreigners	and	International	Protection	Law	No.	
6548,	foreigners	having	refugee,	conditional	refugee	and	secondary	protection	have	in-
ternational	protection	status.	The	foreigners	migrating	to	our	country	in	large	numbers,	
especially	Syrians,	are	regarded	as	temporary	protection	status	holders	according	to	Fo-
reigners	and	International	Protection	Law	Article	91.	Foreign	child	workers	working	in	
Turkey	are	 subject	 to	Turkish	 labour	 legislation	 just	 like	adult	workers.	 In	 this	 study,	
both	 some	 legal	 regulations	 concerning	 the	 employment	 of	 foreign	 children	 having	
international	protection	status	and	temporary	protection	status	will	be	examined,	and	
various	principles	and	regulations	under	the	provisions	of	Labour	Law	No.	4857	will	be	
discussed.		

 Keywords:	 International	protection,	 temporary	protection,	child,	 foreign	child	
worker,	Syrian	worker
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	 GİRİŞ

 Çalışmamızda,	öncelikle	yabancı,	çocuk	ve	işçi	kavramlarının	tanı-
mına	yer	verilecek	olup,	akabinde,	6548	sayılı	Yabancılar	ve	Uluslarara-
sı	Koruma	Kanununda	hüküm	altına	alınan	“mülteci”,	“şartlı	mülteci”	
“ikincil	koruma”	ve	“geçici	koruma”	kavramları	açıklanacaktır.	Ayrıca,	
gerek	mülteci	çocuk	işçiler	gerek	6548	sayılı	Kanunun	89.	maddesinin	
4.	 fıkrası	 uyarınca,	 “İş	 piyasasına	 erişimle	 ilgili	 olarak”	 geçici	 koruma	
kapsamında	bulunan	çocuk	işçileri	de	kapsayan	birtakım	düzenlemelere	
değinilecektir.	
     
	 Diğer	taraftan,	6548	sayılı	Kanunun	91.	maddesi	2.	fıkrası	uyarınca,	
Bakanlar	Kurulu	 tarafından	 çıkarılan	Geçici	Koruma	Yönetmeliği’nin	
6.	Bölümünde	ise,	“Geçici	Korunanlara	Sağlanacak	Hizmetler”	düzen-
lenmiştir.	 Geçici	 koruma	 sağlanan	 yabancıların	 çalışma	 izni	 başvuru-
larının	değerlendirilmesinde	esas	alınan	kriterler	ve	sınırlamalar	gerek	
6735	sayılı	Uluslararası	İşgücü	Kanunu	m.	17’de	gerek	Geçici	Koruma	
Yönetmeliği’nin	6,	7	ve	8.	maddelerinde	düzenlenmiştir.	Çalışmamızda	
sözü	geçen	düzenlemelere	yer	verilecektir.
      
	 Ayrıca,	çalışmamızda	uluslararası	koruma	veya	geçici	koruma	sağ-
lanan	 yabancıların	 çalışma	 ilişkisine	 ilişkin	Türk	 çalışma	mevzuatının	
uygulanmakta	olduğuna	işaret	edilecektir.	Sözü	geçen	mülteci	ve	geçici	
koruma	sağlanan	yabancılar	arasında	yer	alan	çocuk	işçiler	bakımından	
ise,	gerek	4857	sayılı	İş	Kanunu,	gerek	5510	sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	
Genel	Sağlık	Sigortası	Kanunu	bağlamında	getirilen	düzenlemelere	ge-
nel	hatlarıyla	yer	verilecektir.	Ayrıca,	son	zamanlarda,	Suriyeli	çocuk	ve	
genç	işçilerin	kayıt	dışı	istihdamının	yaygınlaşmasından	hareketle,	Ço-
cuk	ve	Genç	İşçilerin	Çalıştırılma	Usul	ve	Esasları	Hakkında	Yönetme-
lik	ve	sair	iş	hukuku	mevzuatında	yer	alan	düzenlemelere	işaret	edilecek	
ve	işverenlerin	çalışma	izni	olmayan	yabancı	çocuk	ve	genç	işçi	çalıştır-
maları	durumunda	karşı	karşıya	kalabilecekleri	idari	para	cezaları	Ulus-
lararası	İşgücü	Kanunu	bağlamında	kısaca	belirtilecektir.	
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	 Çalışmamızın	ilerleyen	kısımlarında	ise,	4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	
hüküm	altına	alınan	çeşitli	 ilkeler	ve	düzenlemeler	 ile	mülteci	ve	geçi-
ci	koruma	sağlanan	yabancı	çocuk	işçilerin	çalıştırılmasına	ilişkin	yasal	
prosedür	 ışığında,	 sözü	geçen	yabancı	 çocuk	 işlerin	 çalışma	hayatının	
iyileştirilmesine	yönelik	birtakım	öneriler	getirilecektir.
 
	 I.	İŞÇİ,	ÇOCUK	VE	ÇOCUK	İŞÇİ	KAVRAMI	İLE	ÇOCUK	İŞ-
ÇİLİĞİNİN	NEDENLERİ
        
	 Çalışmamızın	konusunu	 teşkil	 eden	yabancı	 çocuk	 işçilere	 ilişkin	
mevzuat	değerlendirilmeden	önce,	 aşağıda	genel	hatlarıyla	 işçi,	 çocuk	
ve	çocuk	işçi	kavramları	açıklanacak	ve	çocuk	işçiliğinin	nedenleri	üze-
rinde	kısaca	durulacaktır.		

	 A.	İşçi	Kavramı

	 İşçi	 kavramı	mevzuatımızda	 tek	 bir	 esasa	 veya	 tanıma	 dayanma-
makta,	bilâkis	pek	çok	kanunda	ele	alınarak	tanımı	yapılmaktadır1.		4857	
sayılı	İş	Kanunu’nun2	2.	maddesinin	1.	fıkrası	uyarınca	“Bir iş sözleşme-
sine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi ...”	denilmektedir.	Ancak,	4857	
sayılı	İş	Kanunu	kapsamına	giren	bir	işte,	iş	sözleşmesine	dayalı	olarak	
çalışan	kişiler	İş	Kanunu	anlamında	işçi	kapsamındadır.		Dolayısıyla,	İş	
Kanunu’nun	4.	maddesinde	Kanunun	kapsamı	belirlendiği	için,	gerek	4.	
madde	gerekse	işçiyi	tanımlayan	ve	yukarıda	zikredilen	2.	madde	bera-
ber	değerlendirilmelidir3.	
         
	 Yabancı	işçiler	gözetildiğinde	ise,	işçi	sıfatının	kazanılmasında	T.C.	
vatandaşı	ya	da	gerekli	kurallara	uyulmak	kaydıyla	yabancı	olmak	fark-
lılık	yaratmamaktadır4.	Yabancı	çocuk	işçilerin	çalışmakta	olduğu	tarım	

1	Narmanlıoğlu,	Ünal:	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	İstanbul,	2014,	s.	95.

2 RG.	T.	10/6/2003,	S.	25134

3	Narmanlıoğlu,	s.	96.

4	Konuya	ilişkin	bkz.	Yargıtay	9.	HD,	26.09.2006	T.,	20061/24888	sayılı	kararı,	Akyiğit,	Ercan:	İş	Kanunu	
Şerhi,	Seçkin	Yayınları,	C.	1,	(Şerh),	Ankara	2008,	s.	70.	

TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATI BAKIMINDAN ULUSLARARASI KORUMA
VE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ YABANCI ÇOCUK İŞÇİLERİN DURUMUNA
GENEL BİR BAKIŞ                                       

Dr. Öğr. Ü. Ayça İZMİRLİOĞLU
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işleri	bakımından	ise,	4857	sayılı	İş	Kanunu	m.	4/1,b	uyarınca,	“50’den	
az	işçi	çalıştırılan	(50	dâhil)	tarım	ve	orman	işlerinin	yapıldığı	işyerlerin-
de	veya	işletmelerinde”	bu	kanun	hükümleri	uygulanmaz.	Dolayısıyla,	
elli	veya	daha	az	işçi	çalıştıran	tarım	işyerlerinde	çalışan	tarım	işçileri	İş	
Kanunu’nun	kapsamı	dışındadır.	Hâl	böyle	olunca,	sözü	geçen	işyerle-
rinde	çalışan	kimseler	İş	Kanunu	kapsamında	işçi	sıfatını	hâiz	değildir.	
Dolayısıyla,	ilgili	işyerlerinde	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu5	hüküm-
leri	uygulanmaktadır.
          
	 Ayrıca,	uluslararası	koruma	veya	geçici	koruma	statüsü	sahibi	ço-
cukların	 çırak	 olarak	 çalıştırılması	 durumunda	 da	 İş	 Kanunu’nun	 4.	
maddesinin	1.	fıkrasının	f	bendi	uyarınca,	İş	Kanunu	ve	bunun	sonucu	
olarak	Sendikalar	ve	Toplu	 İş	Sözleşmesi	Kanunu	uygulanmaz6.	3308	
sayılı	Mesleki	Eğitim	Kanunu’nun7	kapsamında	olan	çıraklara8	ise	Mes-
leki	 Eğitim	Kanunu	 uygulanır.	 Ancak	 ilgili	 yasanın	 uygulama	 alanına	
girmeyen	çıraklar	bakımından	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	393.	madde-
si9	kıyasen	uygulanacaktır10.	Ayrıca,	kalfa	ve	ustalar	da	bir	işverene	bağlı	
olarak	iş	sözleşmesi	ile	çalışmakta	oldukları	için	işçi	olarak	nitelendiril-
mektedirler11.	Bu	bağlamda,	özellikle	Suriyeli	çocukların	çırak	olarak	ça-
lıştırılması	halinde,	sözü	geçen	çocukların	pek	çoğunun	Mesleki	Eğitim	
5    RG.	T.	4.2.2011,	S.	27836.

6    Çelik,	Nuri/	Caniklioğlu,	Nurşen/	Canbolat,	Talat:	İş	Hukuku	Dersleri,	Beta	Yayınları,	31.	Bası,	İstanbul	
							2018,	s.	91.

7    RG.	T.	19.6.1986,	S.	19139.

8  3308	sayılı	Çıraklık	ve	Mesleki	Eğitim	Kanunu’na	göre	çırak	olabilmek	için;	13	yaşını	doldurmamış	ve	19	
yaşından	gün	almamış	olmak,	en	az	ilkokul	mezunu	olmak	ve	bünyesi	ve	sağlık	durumu	gireceği	mesleğin	
gerektirdiği	işleri	yapmaya	uygun	olmak	gereklidir.

9  İlgili	hükümde	genel	hizmet	sözleşmesinin	tanımı	yapılmış	olup,	düzenleme	şöyledir: “Hizmet sözleşmesi, 
işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya 
yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.

	 İşçinin	işverene	bir	hizmeti	kısmi	süreli	olarak	düzenli	biçimde	yerine	getirmeyi	üstlendiği	sözleşmeler	de	
hizmet	sözleşmesidir.

 Genel hizmet sözleşmesine ilişkin hükümler, kıyas yoluyla çıraklık sözleşmesine de uygulanır; özel kanun hü-
kümleri saklıdır.”

10 Süzek,	Sarper:	İş	Hukuku,	Beta	Yayınları,16.	Baskı,	İstanbul	2018,	s.	260.

11 Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	92.
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Kanunu’nda	 belirtilen	 koşulları	 taşımadıkları	 ve	 öğrenim	 hayatlarının	
olamadığı	ve	geçimlerini	sağlayabilmek	için	küçük	yaşta	çalışma	hayatı-
na	atıldıkları	gözetildiğinde,	Mesleki	Eğitim	Kanunu’ndan	ziyade	Türk	
Borçlar	Kanunu’na	başvurulması	gereği	doğmaktadır.			
 
	 Ayrıca	 vurgulanmalıdır	 ki,	 iş	 akdinin	 varlığına	 dayanmaksızın	 ya-
pılan	 vekâlet,	 istisna	 sözleşmeleri	 gibi	 diğer	 iş	 görme	 sözleşmelerini	
akdeden	kimseler	 işçi	 niteliği	 taşımazlar12.	 	Örneğin,	 bir	 avukatın	 ser-
best	çalışmayı	tercih	ederek	özel	bürosunda	çalışmasını	sürdürmesi	du-
rumunda,	müvekkilleri	 ile	yaptığı	 sözleşmelere	dayalı	olarak	çalışması	
vekâlet	 sözleşmesi	kapsamına	giren	bir	 iş	 görmek	anlamına	gelecektir	
ve	ilgili	avukata	işçi	sıfatını	kazandırmayacaktır.	Ancak	bir	avukatın,	bir	
kamu	kuruluşu	ya	da	özel	şirkete	hukuk	danışmanlığı	yapmak	üzere	iş	
sözleşmesi	yapması	işçi	sıfatını	kazanmasına	sebep	olacaktır13.	Yine	eş	ve	
çocuklar	 tarafından	 aile	 yardımlaşması	 kapsamında	 yapılan	 çalışmalar	
iş	akdine	dayalı	olmadığından	bahsi	geçen	kişiler	 işçi	olarak	nitelendi-
rilemez.	Fakat,	 anne-	baba	ve	çocuklar	 ile	 eşler	 arasında	 iş	 sözleşmesi	
yapılması	da	elbette	mümkündür.	Bu	durumda	sözleşmenin	tarafları	işçi	
ve	işveren	sıfatını	kazanırlar14.
 
	 Çalışan	kimsenin	bedenen	yahut	fikren	çalışması,	işyerinde	çalıştı-
rılan	kişi	sayısı,	yaptığı	işin	niteliği	ve	mesleği	işçi	sayılabilmek	bakımın-
dan	önem	taşımamaktadır15.	Dolayısıyla,	taraflar	arasında	iş	sözleşmesi	
akdedilmiş	olduğu	müddetçe	bir	doktor,	hukukçu,	mühendis,	sanatçı	ve	
bir	bilim	insanı,	vb.	kişiler	işçi	niteliğini	taşımaktadır16.	
12	Süzek,	 s.	144;	Çelik/	Caniklioğlu/	Canbolat,	 s.	83;	Güven,	Ercan/	Aydın,	Ufuk:	Bireysel	 İş	Hukuku,	

Eskişehir,	2013,	s.	50;	Aktay,	A.	Nizamettin/	Arıcı,	Kadir/Tuncay	Senyen,	Emine:	İş	Hukuku,	Gazi	Ya-
yınları,	Ankara,	2012,	s.	28.	Akyiğit	de	“...Ancak,, bunun devlet üniversiteleri için düşünüldüğünü, yoksa özel 
üniversitedeki rektörün/dekanın işçi sıfatı bulunduğunu belirtelim.”	diyerek	bahsi	geçen	karar	yönünde	gö-
rüşünü	ifade	etmiştir,	Akyiğit,	Şerh,	s.	69.

13	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	172.

14 Süzek,	s.	141.	Nitekim	Yargıtay	9.	HD’nin	11.05.1998	T.,	4981/8748	sayılı	kararında	da	bir	kişinin	aile	
üyeleri	yanında	çalışmasının	aile	içi	yardım	çerçevesini	aştığı	takdirde	işçi	sıfatını	kazanacağı	vurgulan-
maktadır,	Akyiğit,	Ercan:	İş	Hukuku,	Seçkin	Yayınları,	12.	Basım,	Ankara	2018,	s.	65.

15	Akyiğit,	s.	70;	Süzek,	s.	142;	Narmanlıoğlu,	s.	99;	Eyrenci,	Ömer/Taşkent,	Savaş	/Ulucan,	Devrim:	Bi-
reysel	İş	Hukuku,	Beta	Yayınları,	8.	Baskı,	İstanbul	2017,	s.	25.	

16 Süzek,	s.	142:	Akyiğit,	s.	66.	
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									Diğer	taraftan,	esnaf	ve	sanatkârlar,	kolektif,	komandit	ve	limited	şir-
ket	ortakları17,	anonim	şirket	kurucu	ortakları	ve	yönetim	kurulu	üyeleri	
ile	murahhas	aza	olan	kişiler,	herhangi	bir	işverene	iş	sözleşmesi	ile	bağlı	
olmaksızın	çalışan	ya	da	sosyal	güvenlik	kapsamı	dışında	kalan	kimseler	
olup,	işçi	statüsünde	değildir18.
 
	 Ayrıca,	hayır	işleri	ve	yardımlar	nezaket	fiili	niteliğinde	olup,	ücret-
siz	vekâlet	sayılmaktadır.		İş	görme	ve	ücret	ödeme	gibi	unsurları	taşıma-
dan	yapıldıkları	için	bahsi	geçen	yardımları	yapan	kişilerin	işçi	olmadık-
ları	aşikârdır19.	Stajyerler	de	işçi	niteliğini	haiz	değildir20.	
           
	 Benzer	 şekilde,	 tutuklu	ve	hükümlülere	yaptırılan	 işler	de	 serbest	
iradeye	dayanmaması	 sebebiyle	bu	kimselere	 işçi	 sıfatını	vermeyecek-
tir21.	Ancak,	 tutuklu	 ve	 hükümlülerin	 cezaevi	 dışında	 üçüncü	 kişilerle	
yaptıkları	 işler	 serbest	 iradelerine	dayandığı	ve	hâl	böyle	olunca	bir	 iş	
sözleşmesi	söz	konusu	olduğu	için	böyle	hâllerde	bahsi	geçen	kimseler	
işçi	kabul	edilmektedir22.

17	“Hukuk	Genel	Kurulu’nun	16.04.2003	T.,	2003/9-308	E.,	2003/303	K.”	sayılı	kararında:	%25	pay	sahibi	
olduğu	limited	şirkette	aynı	zamanda	işçi	(stajyer	öğretmen)	olarak	çalışan	bir	kimsenin,	ekonomik	ha-
yatında	hangi	tür	çalışmanın	egemen	olduğu,	aldığı	ücret	ile	şirket	ortağı	olarak	sağladığı	kazanç	ve	kar	
durumu	karşılaştırılarak	bir	karara	varılması”	gerektiğinden	söz	edilmektedir.	İlgili	karar	için	bkz.	Kamu-	
İş	Bilgi	Bülteni,	Ocak-Şubat	2003,	s.	14;	Demir,	Fevzi:	En	Son	Yargıtay	Kararları	Işığında	İş	Hukuku	ve	
Uygulaması,	Albi	Yayınları,	11.	Baskı,	İzmir	2018,	s.	33.	Limited	şirket	ortağı	çalışırken	serbest	kazanç	
elde	etmek	baskın	unsur	olduğu	için	ve	aynı	anda	hem	işveren	hem	işçi	statüsünü	taşıyamayacağından	
işçi	 olarak	nitelendirilemeyecektir.	 Ertürk,	 Şükran:	 İş	 ve	 Sosyal	Güvenlik	Hukuku	Pratik	Çalışmaları,	
Seçkin	Yayınları,	6.	Baskı,	Ankara	2018,	s.	68-69	

18 Demir,	s.	33.Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Ertürk,	s.	68-69.	

19	Yargıtay	9.	HD’nin	27.11.1980,	12525/14266	sayılı	kararı,	Demir,	s.	33;	Süzek,	s.	141.	

20	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	92-93;	Akyiğit,	Şerh,	s.	68;	Akyiğit,	s.	67.	

21 Süzek,	s.	141;	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	84;	Demir,	s.	33;	Akyiğit,	Şerh,	s.	67;	Akyiğit,	s.	65;	Güven	
ve	Aydın,	s.	51;	Aktay	ve	diğerleri,	s.	27;	Eyrenci/Taşkent/Ulucan,	s.	26.

22	Yargıtay	9.	HD’nin	27.11.1980,	12525/14266	sayılı	kararı,	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	84;	detaylı	
bilgi	 için	 bkz.	Uşan,	 İş	 ve	 Sosyal	Güvenlik	Hukuku	Açısından	Tutuklu	 ve	Hükümlü	Çalışması,	Nuri	
ÇELİK’e	Armağan,	C.	II,	İstanbul,	2001,	s.	1436-1473;	Demir,	s.	33.	
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	 Nihayet	 belirtilmelidir	 ki,	 Devlet	 Memurları	 Kanunu’nun23	 4.	
maddesi24	 uyarınca,	memur,	 sözleşmeli	 personel,	 geçici	 personel	 gibi	
istihdam	biçimleri	dışında	kalmakla	beraber,	kamu	kuruluşlarında	çalış-
makta	olan	ve	iş	mevzuatı	hükümlerine	tâbi	kılınan	kimseler	de	işçidir.	
Malum	olduğu	üzere,	işçiler	özel	hukuk	hükümlerine	tâbi	çalışırlar	ve	bu	
kimselere	Devlet	Memurları	Kanunu	uygulanamaz25.	
 
	 4857	sayılı	 İş	Kanunu’nda	daimi	 işçi-geçici	 işçi	ayrımına	gidilme-
diği	halde	kamu	sektöründe	daimi	işçi-	geçici	işçi	şeklinde	bir	sınıflan-
dırma	söz	konusudur.	Bu	bağlamda,	daimi	 işçi	 İş	Kanunu’na	göre	be-
lirsiz	süreli	iş	sözleşmesi	ile	çalışan	işçileri	ifade	etmekte;	geçici	işçi	ise,	
İş	Kanunu’na	göre,	belirli	süreli	iş	sözleşmesi	ile	istihdam	edilen	işçileri	
belirtmektedir26.

	 B.	Çocuk	ve	Çocuk	İşçi	Kavramı
         
	 Ülkemiz	 tarafından	 da	 kabul	 edilen	 Birleşmiş	 Milletler	 Çocuk	
Hakları	 Sözleşmesi’nin	 1.	 maddesine	 göre	 18	 yaşına	 kadar	 her	 insan	
çocuktur.	Benzer	 şekilde,	ülkemizin	de	onayladığı	 182	 sayılı	En	Kötü	
Biçimlerdeki	Çocuk	İşçiliğinin	Yasaklanması	ve	Ortadan	Kaldırılmasına	
İlişkin	Acil	Eylem	Sözleşmesi’nin27	2.	maddesine	göre,	“Bu Sözleşmenin 
amaçları bakımından “çocuk” terimi 18 yaşın altındaki herkese uygulanır.” 
          

23 RG.	23.7.1965,	S.	12056.

24	DMK	m.	4,	D	fıkrası,	04.04.2007	Tarih	ve	5620	sayılı	Kanun’un	4.	maddesi	ile	yapılan	değişiklik	ile	dü-
zenlenmiştir.	(Bkz.	RG.	T.	21.04.2007,	No.	26500.)	DMK’nun	4.	maddesinin	D	fıkrasında	işçi	statüsü	şöyle	
açıklanmıştır:	“(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen 
sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya iş-
lerinde ya da orman yangınıyla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici iş pozisyonlarında altı aydan 
az olmak üzere belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri 
uygulanmaz.” 

25	Keser,	Hakan:	Türk	Kamu	Sektöründe	Bireysel	İş	İlişkileri,	2.	Bası,	İlkem	Ofset	Basımevi,	İzmir	2007,	s.	
55;	Süzek,	s.	142;	Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	s.	84-85.

26	Keser,	s.	57

27 ILO	Kabul	Tarihi:	17	Haziran	1999,	RG.	T.	27	Haziran	2001,	S.	24445.
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	 Eski	Medeni	Kanun’un28	11.	maddesinde	 rüştün	on	 sekiz	yaşının	
ikmaliyle	başlayacağı	belirtilmiştir.	Yürürlükte	olan	4721	sayılı	Medeni	
Kanun’un29	11.	maddesinde	de	aynı	hüküm	yer	almış,	fakat	“rüşt”	yeri-
ne	“erginlik”	tabiri	kullanılmıştır.	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nun	6.	
maddesinde	 ise	çocuk;	henüz	on	sekiz	yaşını	doldurmamış	kişi	olarak	
tanımlanmaktadır.
         
	 Çocuk	işçi	kavramı	bakımından	ise,	Uluslararası	Çalışma	Örgütü,	
15-24	yaş	grubu	arasındaki	kişileri	çalışma	hayatı	açısından	“genç	işçi”	
kabul	ederken,	15	yaşın	altında	aile	bütçesine	katkıda	bulunmak	ya	da	
yaşamını	kazanmak	amacıyla	çalışanları	da	“çocuk	işçi”	veya	“çalışan	ço-
cuklar”	olarak	ifade	etmektedir30.	Ayrıca,	uluslararası	bir	kavram	olarak	
çalışan	çocukları,	esnaf	ve	sanatkârlar	yanında	veya	sanayi	işkolunda	ya-
hut	tarım	sektöründe	ailesi	ile	birlikte	çalışan	çocuklar	olarak	belirtmek	
mümkündür31.	Avrupa	Konseyi	tarafından	düzenlenen	temel	bir	belge	
olan	Avrupa	 Sosyal	 Şartı’nın	 7.	maddesi	 uyarınca	 ise,	 “Çocukların	 ve	
Gençlerin	Korunma	Hakkı”	başlığı	altında	çocuk	ve	genç	işçilerin	çalış-
ma	koşulları	belirlenmiş	ve	bu	doğrultuda,	15	yaşın	altındaki	çocukların	
istihdamı	yasaklanmıştır.	

 C.	Çocuk	İşçiliğinin	Nedenleri
      
	 Çocuk	işçiliğinin	temel	nedenlerini	yoksulluk,	eğitim	hizmetlerine	
erişememe,	kırdan	kente	göç,	hızlı	 ve	 çarpık	kentleşme,	nüfus,	 eğitim	
düzeyi,	yetişkin	aile	bireylerinin	işsizliği,	geleneksel	bakış	açısı,	mevzua-
tın	eksiklikleri	ve	etkin	uygulanamaması,	işverenlerin	çocuk	işgücü	tale-
bi	ve	düzensiz	göç	olarak	saymak	mümkündür32.	
28 RG.	17.02.1926,	S.	339.

29 RG.	T.	08.12.2001,	S.	24607.	

30 Serter,	 Nur:	 Sosyo-Ekonomik	 Sorunlar,	 Sanayi	 Bölgelerinde	 Çalışan	 Çocukların	 Sorunları,	 Türkiye	
İşveren	Sendikaları	Konfederasyonu	Yayınları,	Kasım	1997,	s.	7.

31 ÇSGB,	Çocuk	İşçiliği	ile	Mücadelede	Öğretmen	El	Kitabı,	Ankara	2007,	s.	9;	Avşar	Zakir/Öğütoğulları	
Eren:	Çocuk	İşçiliği	ve	Çocuk	İşçiliği	Mücadele	Stratejileri,	Sosyal	Güvenlik	Dergisi,	C.	2,	S.	1,	Y.	2012,	
s.	11-12.

32 Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Tunçcan,	Nilgün:	Çocuk	İşçiliği:	Nedenleri,	Boyutları	Ve	Küreselleşen	Dünyadaki	
Konumu, Sosyal	Siyaset	Konferansları	Dergisi,	S.	43-44,	Y.	2000,	s.	1-17.
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	 	 	 	 	 	Ülkemize	göç	eden	ve	geçici	 koruma	 statüsü	 sahibi	olan	yabancı	
çocuk	işçiler	bakımından,	özellikle	güney	ve	doğu	bölgelerimizde	savaş-
tan	kaçan	aileler	maddi	yetersizlikler	sebebiyle	çocuklarını	emek	piya-
salarına	yönlendirmek	durumunda	kalmaları	nedeniyle,	küçük	ve	kayıt	
dışı	işçi	çalıştıran	işyerleri	tarafından	ucuz	işgücü	olarak	görülen	yabancı	
çocuk	işçiler	sorunu	ortaya	çıkmıştır33.	

	 II.	ULUSLARARASI	KORUMA	VE	GEÇİCİ	KORUMA	STATÜSÜ	
       
	 İlgili	 başlık	 altında	 önce	 yabancı	 kavramı	 açıklanacak	 akabinde,	
uluslararası	koruma	ve	geçici	koruma	kavramlarının	hangi	statüleri	içer-
diği	ayrıntılı	olarak	ifade	edilecektir.	

	 A.	Yabancı	Kavramı
       
	 Yabancı	 çocuk	 işçiliğine	 ilişkin	 olarak	 öncelikle	 belirtilmelidir	 ki,	
“yabancı”	 kavramı,	Türk	Vatandaşlığı	Kanunu’nun34	 3/d	maddesinde	
tanımlanmış	olup,	“Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık 
bağı bulunmayan kişiyi ifade eder.”	Yabancı	 çocuk	 işçilerin	 ve	özellikle	
Suriyeli	çocuk	işçilerin	hangi	statüde	kabul	edilen	yabancı	kimselerden	
olduğunu	tespit	edebilmek	için	ise,	uluslararası	koruma	ve	geçici	koru-
ma	kavramlarına	değinmek	gerekecektir.			
       
 B.	Uluslararası	Koruma	Statüsü
       
	 Türk	hukuku	bakımından,	uluslararası	koruma	kavramı	6548	sayılı	
Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’nun35	“Tanımlar”	başlıklı	3.	
maddesinin	r	bendinde	açıklanmış	olup,	ilgili	tanıma	göre,	“Uluslararası 
koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü ifade eder.” 
         

33  Çocuk	İşçiliği	İle	Mücadele	Ulusal	Programı,	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı,	Ankara	2017,	s.	14-17.

34 RG.	T.	12.06.2009,	S.	27256.

35 RG.	T.	11.04.2013,	S.	28615
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	 Bu	 doğrultuda,	 Yabancılar	 ve	 Uluslararası	 Koruma	 Kanunu’nun	
61.	maddesinde	“mülteci”	ise	şöyle	tanımlanmıştır:	“Avrupa ülkelerinde 
meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gru-
ba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından 
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve 
bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da söz konusu korku nede-
niyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önce-
den yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz 
konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme 
işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.” 
       
	 İlgili	Kanunun	62.	maddesinde	“şartlı	mülteci”	düzenlenmiş	olup,	
hüküm	şöyledir:	“Avrupa ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebebiy-
le; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi dü-
şüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için 
vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından ya-
rarlanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dı-
şında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle dönmek 
istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında şartlı mülte-
ci statüsü verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, şartlı mültecinin 
Türkiye’de kalmasına izin verilir” 
         
 Sözü	geçen	Kanunun	63.	maddesinde	ise,	“ikincil	koruma”	hüküm	
altına	alınmıştır.	İlgili	maddeye	göre,	“Mülteci veya şartlı mülteci olarak 
nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine veya ikamet ülkesine geri gönde-
rildiği takdirde; a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz 
edilecek, b) İşkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye 
maruz kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatışma du-
rumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik 
ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle menşe ülkesinin veya ikamet 
ülkesinin korumasından yararlanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız kişiye, statü belirleme işlem-
leri sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.”
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	 Ayrıca,	 sözü	 geçen	 Kanunun	 “İş Piyasasına Erişim”	 başlıklı	 84/4	
maddesinde	 mevcut	 düzenleme	mülteciler	 ve	 ikincil	 koruma	 statüsü	
sahipleri	ile	şartlı	mültecileri	ayrı	olarak	ele	almıştır.	İlgili	Kanunun	“Ge-
çici Koruma”	başlıklı	91.	maddesinin	1.	fıkrası	uyarınca	ise,	“Ülkesinden 
ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma 
bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen 
yabancılara geçici koruma sağlanabilir.”	İlgili	düzenlemeler	ışığında	ulus-
lararası	koruma	ile	geçici	korumanın	birbirinden	farklı	kavramlar	oldu-
ğu	ve	farklı	koşullara	tâbi	olduğu	şüphesizdir.	
     
	 Geçici	koruma	tedbir	niteliğinde	bir	koruma	olup,	gerek	yukarıda	
belirtilen	 Kanun	 hükmü	 gerek	 Geçici	 Koruma	 Yönetmeliği36	 m.	 7/1	
uyarınca,	ülkesinden	ayrılmaya	zorlanmış,	ayrıldığı	ülkeye	geri	döneme-
yen,	acil	ve	geçici	koruma	amacıyla,	kitlesel	veya	bu	kitlesel	akın	içinde	
bireysel	olarak	sınırlarımıza	gelen	veya	sınırlarımızı	geçen	ve	haklarında	
bireysel	olarak	uluslararası	 koruma	 statüsü	belirleme	 işlemi	yapılama-
yan	 yabancılardır.37.	 Bu	 doğrultuda,	 Geçici	 Koruma	 Yönetmeliği’nin	
Geçici	1.	maddesine	göre,	28.04.2011	tarihinden	itibaren	geçici	koruma	
bulma	 amacıyla	 Türkiye’ye	 gelen	 Suriyelilerden	 koşulları	 sağlayanlar	
geçici	koruma	statüsüne	alınmıştır.		
     
	 Bu	 bağlamda,	 ülkemiz,	 sınırlarını	 açacağı	 konusunda,	 uluslararası	
topluma	güvence	vermiş	olup,	Suriye’den	Türkiye’ye	yönelik	ilk	kitlesel	
nüfus	hareketi	 300-400	 arası	 Suriye	 vatandaşının	29	Nisan	2011	 tari-
hinde	Cilvegözü	(Hatay)	sınır	kapısına	dayanması	 ile	gerçekleşmiştir.	
Ülkemiz	gerek	yaşanan	insanlık	dramına	kayıtsız	kalmamak	gerek	Suri-
ye’deki	çatışmalardan	kaçan	insanlara	sığınacak	yer	sağlamak	amacıyla	
Suriyeli	yabancılara	geçici	koruma	sağlamış	ve	artan	gelen	sayısı	karşı-
sında	sınır	bölgesinde	farklı	il	sınırları	içinde	yeni	barınma	alanları	temin	
etmiştir38.
36 RG.	T.	22.10.	2014,	S.	29153

37 Çelikel,	Aysel/Günseli	Öztekin	Gelgel:	Yabancılar	Hukuku,	Beta	Yayınları,	23.	Bası,	 İstanbul	2017,	s.	
170-171.

38 Poyraz,	Yasin:	Suriye	Vatandaşlarının	Geçici	Korunması	ve	Uluslararası	Mülteci	Hukuku,	Selçuk	Üniver-
sitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.	20,	S.	2,	Y.	2012,	s.	56-57.
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	 	 	 	Ülkemize	göç	 eden	ve	geçici	 koruma	altında	olan	Suriyeliler	bakı-
mından,	Göç	 İdaresi	Genel	Müdürlüğü’nün	06.09.2018	 tarihli	güncel	
istatistiğine	göre,	15-18	yaş	aralığında	olan	erkek	sayısı	159.262,	kadın	
sayısı	 127.196	olmak	üzere	 toplam	286.32339	Suriyeli	 yabancı	olduğu	
gözetildiğinde,	ilgili	sayının	bir	bölümünün	genç	işçi	olarak	çalışma	ya-
şamına	dâhil	olduğunu	belirtmek	mümkündür.
     
	 III.	MÜLTECİLERİN	ÇALIŞMA	HAKKI
     
	 Mültecilerin	 Hukuki	 Durumuna	 Dair	 Sözleşme’nin40	 (Cenevre	
Sözleşmesi)	17.	maddesine	göre,	taraf	devletler	ülkelerinde	yasal	olarak	
ikamet	eden	her	mülteciye	ücretli	bir	işte	çalışma	hakkı	bakımından	aynı	
koşulları	 taşıyan	yabancılara	uyguladıkları	 en	çok	gözetilen	ulus	mua-
melesini	uygulamakla	yükümlüdür.	İlgili	düzenleme	mültecilerin	çalış-
masına	acil	olarak	izin	verilmesini	hüküm	altına	almakta	ve	ekonomik	
düzeyine	bakılmaksızın	tüm	taraf	devletleri	bağlamaktadır.	Aynı	Sözleş-
me	m.	17/3	uyarınca	ise,	taraf	devletler,	ücretli	mesleklerde	çalışma	ba-
kımından	ülkelerine	işçi	bulma	veya	göçmen	getirme	programına	göre	
girmiş	 olan	 mültecilerin	 haklarını,	 vatandaşlarına	 tanıdıkları	 haklarla	
aynı	noktaya	götürmeye	çalışacaklardır.		
       
	 Bir	başka	anlatımla,	ilgili	düzenleme	ile	taraf	devletlerin	mültecilere	
en	müsait	muameleyi	uygulayacakları	hüküm	altına	alınmıştır41.	Bu	se-
beple,	mülteci	ve	ikincil	koruma	statüsü	sahibi	yabancılara	iş	piyasasına	
erişim	bakımından	Türk	mevzuatında	yabancılara	en	geniş	haklar	tanı-
yan	düzenlemelerin	uygulanması	gerekmektedir42.		
      

39 İlgili	istatistik	için	bkz.	http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik,	(Erişim	
T.	10.09.2018)

40 RG.	T.	05.09.1961,	S.	10898.

41 Çiçekli,	Bülent:	Uluslararası	Hukukta	Mülteciler	ve	Sığınmacılar,	Seçkin	Yayınları,	Ankara	2009,	s.	183;	
Ekşi,	Nuray:	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Hukuku,	Beta	Yayınları,	3.	Baskı,	İstanbul	2015,	s.	210;	
Özkan,	s.	354.

42 Ekşi,	s.	210.
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	 Serbest	mesleklere	ilişkin	ise,	Sözleşme’nin	18.	maddesinde	bir	hü-
küm	mevcut	olup,	ilgili	maddeye	göre,	taraf	devletler	ülkelerinde	huku-
ka	uygun	olarak	bulunan	mültecilere	mümkün	olduğunca	müsait	şart-
larda	ve	her	halde,	genel	olarak	yabancılara	tanınandan	daha	az	elverişli	
olmamak	kaydıyla	 tarım,	endüstri,	 el	 sanatları	 ile	uğraşma	ve	 ticari	 ve	
sanayi	şirket	kurmak	hakkı	tanırlar.	
      
	 Ayrıca,	 Cenevre	 Sözleşmesi’nin	 19.	 maddesinde,	 serbest	 meslek	
icra	etme	konusunda	yabancılara	genel	olarak	sağlanan	muamelenin	ay-
nısından	aynı	koşullardaki	mültecilerin	de	yararlanması	gerektiği	ifade	
edilmektedir.	
     
	 Diğer	 taraftan,	 uluslararası	 alanda	 ülkemiz,	 1951	 Sözleşmesi	 ve	
1967	 tarihli	New	 York	 Protokolü’ne,	 coğrafi	 sınırlama	 ile	 taraf	 oldu-
ğu	 için,	 gerek	 öncesinde	 gerek	 1967	 Protokolü’ne	 katılımı	 sırasında,	
mülteci	 statüsünü	 yalnızca	 Avrupa’da	 meydana	 gelen	 olaylar	 sonu-
cunda	 sığınma	 talep	 eden	 kişilere	 tanıyacağını	 beyan	 etmiştir.	 	 1967	
Protokolü’nün	hedefi,	küresel	boyutta	meydana	gelen	sığınma	talepleri	
sebebiyle	Cenevre	Sözleşmesinin	evrensel	boyut	kazanabilmesidir.	Ni-
tekim,	Protokol	 ile	Sözleşme’de	yer	 alan	coğrafi	ve	 zaman	 sınırlaması	
kaldırılmış	olup,	Sözleşme’de	düzenlenen	uluslararası	koruma	evrensel	
bir	nitelik	kazanmıştır43.	Bu	bağlamda	Türkiye,	Avrupa	Konseyi	üyesi	
devletler,	Rusya	ve	Eski	Sovyetler	Birliği	devletlerinden	gelen	sığınma-
cıları	mülteci	olarak	kabul	etmektedir.	Ülkemize	yurtdışından	gelen	ve	
henüz	mülteci	statüsü	tanımlanmamış	olan	sığınmacıların	ise,	ülkemiz-
de	 “geçici	koruma	statüsü”	 tanınan	yabancılar	olarak	kabul	edilmekte	
olduğu	söylenebilecektir44.
       
	 Ulusal	mevzuatımız	bakımından	“Çalışma Hakkı ve Ödevi”,	Türki-
ye	Cumhuriyeti	Anayasası’nın45	49.	maddesinde	hüküm	altında	alınmış	

43 Safi,	Sibel,	Mülteci	Hukuku,	Legal	Yayınları,	İstanbul	2017,	s.	74.

44 Ermumcu,	Senem:	Sığınmacıların	ve	Mültecilerin	Sosyal	Güvenlik	Hakkı,	Çalışma	İlişkileri	Dergisi,	C.	
4,	S.	2,	Y.	Temmuz	2013,	s.	70.

45 RG.	T.	9.11.1982,	Mükerrer	S.	17863.
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olup,	söz	konusu	maddenin	ilk	fıkrası	uyarınca,	“Çalışma,	herkesin	hakkı 
ve ödevidir.”	İlgili	maddenin	ikinci	fıkrasına	göre	ise,	“Devlet, çalışanların 
hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve 
işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekono-
mik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri 
alır.” Bu	bağlamda,	gerek	ülkemiz	gerek	birçok	devlet	kendi	ülke	vatan-
daşlarının	işsizlik	sorununu	önlemek	ve	kendi	ülke	çıkarlarını	korumak	
gibi	amaçlar	ile	yabancı	işçi	çalıştırılmasını	yasaklamak	veya	sınırlı	ola-
rak	izin	verme	yoluna	gitmektedir.		Bu	doğrultuda,	ulusal	mevzuatımız-
da	da	yabancı	işçiler	ile	iş	sözleşmesi	yapma	özgürlüğüne	belli	kriterler	
getirilerek	 sınırlı	 şekilde	 izin	verilmiştir46.	Bu	bağlamda,	Yabancılar	ve	
Uluslararası	Koruma	Kanunu’nun	89.	maddesinin	(4).	fıkrası	uyarınca, 
“İş piyasasına erişimle ilgili olarak” birtakım	düzenlemeler	yapılmış	olup,	
ilgili	bentler	şöyledir:“a) Başvuru sahibi veya şartlı mülteci, uluslararası 
koruma başvurusu tarihinden altı ay sonra çalışma izni almak için başvu-
rabilir.

b) Mülteci veya ikincil koruma statüsü sahibi, statü almasından itibaren 
bağımlı veya bağımsız olarak çalışabilir. Yabancıların çalışamayacağı iş ve 
mesleklere ilişkin diğer mevzuatta yer alan hükümler saklıdır. Mülteci veya 
ikincil koruma statüsü sahibi kişiye verilecek kimlik belgesi, çalışma izni ye-
rine de geçer ve bu durum kimlik belgesine yazılır.

c) Mülteci ve ikincil koruma statüsü sahibinin iş piyasasına erişimi, iş piya-
sasındaki durum ve çalışma hayatındaki gelişmeler ile istihdama ilişkin sek-
törel ve ekonomik şartların gerekli kıldığı hâllerde, belirli bir süre için, tarım, 
sanayi veya hizmet sektörleri, belirli bir meslek, iş kolu veya mülki ve coğrafi 
alan itibarıyla sınırlandırılabilir. Ancak, Türkiye’de üç yıl ikamet eden veya 
Türk vatandaşıyla evli olan ya da Türk vatandaşı çocuğu olan mülteci ve 
ikincil koruma statüsü sahipleri için bu sınırlamalar uygulanmaz.

46 Alper,	Yusuf/Kılkış,	İlknur:	İş	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku,	3.	Baskı,	Dora	Yayınları,	s.	28.



www.izmirbarosu.org.tr

29İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �

ç) Başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin çalışma-
sına ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı47 tarafından belirlenir.”
       
	 Ayrıca,	Uluslararası	İşgücü	Kanunu’nun48	17.	maddesinde	“Ulusla-
rarası koruma kapsamında olan yabancılar”	başlığı	altında	konuya	ilişkin	
düzenleme	mevcut	olup,	mülteci	veya	ikincil	koruma	statüsü	sahibi	kişi-
lere	verilecek	kimlik	belgesi	çalışma	izni	yerine	de	geçmektedir.	Bu	ne-
denle,	mülteci	ya	da	ikincil	koruma	statüsü	sahibi	yabancıların	çalışma	
izni	almalarına	gerek	yoktur.	Ancak,	uluslararası	koruma	başvuru	sahibi	
veya	şartlı	mülteci	bir	kişinin	çalışmak	istemesi	durumunda,	uluslararası	
koruma	başvurusu	tarihinden	itibaren	altı	ay	sonra	çalışma	izni	almak	
için	başvuru	yapabilme	hakkı	doğmaktadır.			
      
	 İşaret	edilmelidir	ki,	6548	sayılı	Kanun’un	“Avukatlık hizmetleri ve 
danışmanlık” başlıklı	81.	maddesi	uyarınca,	“(1) Başvuru sahibi ile ulus-
lararası koruma statüsü sahibi kişiler, bu Kısımda yazılı iş ve işlemlerle il-
gili olarak, ücretleri kendilerince karşılanması kaydıyla avukat tarafından 
temsil edilebilir. (2) Avukatlık ücretlerini karşılama imkânı bulunmayan 
başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişiye, bu Kısım kap-
samındaki iş ve işlemlerle ilgili olarak yargı önündeki başvurularında 1136 
sayılı Kanun’un adli yardım hükümlerine göre avukatlık hizmeti sağlanır. 
(3) Başvuru sahibi ve uluslararası koruma statüsü sahibi kişi, sivil toplum 
kuruluşları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetlerinden faydalana-
bilir.” Dolayısıyla,	yasanın	uluslararası	koruma	başvurusu	kısmı	kapsa-
mındaki	 düzenlenmelerine	 ilişkin	 hukuki	 desteğe	 ihtiyacı	 olan,	 ancak	
avukatlık	 ücretlerini	 karşılama	 imkânı	 bulunmayan	 başvuru	 sahibi	 ve	
uluslararası	koruma	statüsü	sahibi	yabancılara,	ikamet	illerindeki	Baro-
ların	Adli	Yardım	Servisine	başvurma	ve	ücretsiz	avukat	talep	etme	hak-
47 Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı’nın	adı, 10	Temmuz	2018	tarihli	ve	30474	sayılı	Resmi	Gazete’de	

yayımlanan	1	sayılı	Cumhurbaşkanlığı	Teşkilatı	Hakkında	Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi’nin,	altıncı	
kısım	ikinci	bölümü	uyarınca,	“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”	olarak	yeniden	düzenlenmiş-
tir.	Ancak,	çalışmamıza	ilişkin	mevzuatta	henüz	Bakanlık	adı	değiştirilmediği	için,	yeknesaklık	bakımın-
dan	Aile,	Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı	 yerine	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	 ibaresi	
kullanılmaya	devam	edilecektir.

48 RG.	T.	13.08.2016,	S.	29800.
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kı	tanınmıştır.	Adli	Yardım	Servisi	tarafından	görevlendirilen	avukatla-
rın	ücretleri	ise	ilgili	Baro	tarafından	ödenmektedir49.
      
	 IV.	GEÇİCİ	KORUMA	STATÜSÜ	SAHİBİ	YABANCILARIN	
ÜLKEMİZDE	ÇALIŞMA	HAKKI
        
	 Öncelikle	belirtilmelidir	ki,	geçici	koruma	statüsü	sahibi	yabancıla-
rın	ülkemizde	çalışabilmeleri	için,	Uluslararası	İşgücü	Kanunu	m.	17/1	
ve	Geçici	Koruma	Yönetmeliği	m.	29	ile	Geçici	Koruma	Sağlanan	Ya-
bancıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yönetmelik.	m.	4/1	uyarınca	Çalışma	
ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı’ndan	çalışma	izni	almaları	gereklidir.	Ge-
çici	koruma	sağlanan	yabancıların	çalışma	izni	başvurularını	geçici	koru-
ma	kimlik	belgelerinin	düzenlendiği	tarihten	6	ay	sonra	yapabilecekleri	
hüküm	altına	 alınmıştır50.	Böylece,	 geçici	 koruma	 statüsü	 sahiplerinin	
çalışma	izni	hakkı	kazanması	uluslararası	koruma	başvurusu	yapan	veya	
şartlı	mülteci	 yabancılara	kıyasla	 çok	daha	uzun	bir	bekleme	 sürecine	
tâbidir.		Ayrıca,	başvurular,	geçici	koruma	sağlanan	yabancıyı	çalıştıra-
cak	olan	işverenler	tarafından	e-Devlet	kapısı	üzerinden	doğrudan	Aile,	
Çalışma	ve	Sosyal	Hizmetler	Bakanlığı’na	yapılacaktır51.	
     
	 Diğer	taraftan,	11.01.2016	tarihli	Geçici	Koruma	Sağlanan	Yaban-
cıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yönetmeliğin52 “Çalışma izni ve çalışma 
izni muafiyeti başvurusu”	başlıklı	5.	maddesine	göre,	“(1) Geçici koruma 
sağlanan yabancılar, geçici koruma kayıt tarihinden altı ay sonra çalışma 
izni almak için Bakanlığa başvuruda bulunabilir. (2) Çalışma izni başvu-
ruları, geçici koruma sağlanan yabancıları çalıştıracak işveren tarafından 

49 Safi,	s.	535.

50 Bkz.	UİK.	m.	17/1:	“ (1) 6458 sayılı Kanun uyarınca uluslararası	koruma	talebinde	bulunan	ve	henüz	
başvurusu	hakkında	son	karar	verilmemiş	veya	şartlı	mülteci	yabancılar;	uluslararası	koruma	başvurusu	
tarihinden,	geçici	koruma	sağlanan	yabancılar	ise	geçici	koruma	kimlik	belgesinin	düzenlendiği	tarihten	
altı	ay	sonra	çalışma	izni	veya	çalışma	izni	muafiyeti	almak	için	başvurabilirler.”	ve	Geçici	Koruma	Sağla-
nan	Yabancıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yönetmelik	m.	5/1.

51	 Geçici	 Koruma	 Sağlanan	 Yabancıların	 Çalışma	 İzinlerine	 Dair	 Yönetmelik	 m.	 5/2:	 “Çalışma	 izni	
başvuruları,	geçici	koruma	sağlanan	yabancıları	çalıştıracak	işveren	tarafından	e-Devlet	Kapısı	üzerinden	
yapılır.”	

52 RG.	T.	15.1.2016,	S.	29594
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e-Devlet Kapısı üzerinden yapılır. (3) Bağımsız çalışma iznine başvurma 
hakkı olan geçici koruma sağlanan yabancılar kendi adına başvuru yapar” 
Bu	 doğrultuda,	 Suriye	 vatandaşlarını	 istihdam	 etmek	 isteyen	 işveren-
lerin,	Emniyet	makamlarından	alınmış	olan	en	az	altı	ay	süreli	 ikamet	
tezkeresi	 mevcut	 olan	 yabancı	 çocuk	 ve	 gençler	 için,	 belirlenen	 usul	
ve	 esaslara	 göre	 başvuru	 yapması	 gerekmektedir53.	 Ancak,	 işverenle-
rin	sözü	geçen	çalışma	izni	başvurusu	prosedürünü	dikkate	almaksızın	
çocuk	 işçileri	kayıt	dışı	çalıştırdıkları	gerçeği	karşısında,	bu	şekilde	bir	
prosedür	uygulanmasının	amacı	her	ne	kadar	geçici	koruma	statüsü	sa-
hibi	çalışanları	kayıt	altına	almak	olsa	dahi,	işverenler	tarafından	uygu-
lanmadığı	ve	işyerlerine	denetimler	arttırılarak	uygulama	teşvik	edilme-
diği	müddetçe,	sözü	geçen	düzenleme	aracılığıyla	kayıt	dışı	çalışmanın	
önüne	 geçilmesinde	 olumlu	 sonuçların	 gecikmeli	 olarak	 alınabileceği	
düşüncesindeyiz.
     
 Bazı	meslek	mensupları	bakımından	yabancıların	ülkemizde	çalışa-
bilmesi	için	ise,	Bakanlık’tan	ön	izin	alma	koşulu	aranmaktadır. Şöyle	ki,	
sağlık	meslek	mensubu54	geçici	koruma	statüsü	sahibi	yabancıların	Sağ-
lık	Bakanlığından,	eğitim	meslek	mensubu55	olan	geçici	koruma	statüsü	
sahibi	yabancıların	ise	Yükseköğretim	Kurulu	Başkanlığından	“ön	izin”	
alması	gerekmektedir.	Aksi	hâlde,	Geçici	Koruma	Sağlanan	Yabancıla-
rın	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yönetmelik	m.	6/3’e	göre,	“…Ön	izin	belge-
si	olmayan	başvurular	değerlendirme	yapılmaksızın	işlemden	kaldırılır.”
      
	 Ayrıca,	Geçici	 Koruma	 Sağlanan	 Yabancıların	Çalışma	 İzinlerine	
Dair	Yönetmeliğin	5.	maddesinin	4.	fıkrası	uyarınca,	“mevsimlik tarım ve 
hayvancılık işlerinde çalışacak geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma 

53 Erdoğan,	M.	Murat:	Türkiye’deki	Suriyeliler	Toplumsal	Kabul	ve	Uyum,	2.	Baskı,	İstanbul	2018,	s.	83.

54 Sağlık	meslek	mensubunun	tanımı	Geçici	Koruma	Sağlanan	Yabancıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yönet-
melik	m.3/c’ye	göre	şöyledir:	“c) Sağlık meslek mensubu: Tabipler ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uz-
man olanlar, hemşire, ek ve optisyenler ile 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Saıvatlarmın 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun	ek	13üncü	maddesinde	tanımlanan	diğer	meslek	mensuplarını,”	ifade	eder.

55 Geçici	Koruma	Sağlanan	Yabancıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yönetmelik	m.3/b’ye	göre	 ise,	“Eğitim 
meslek mensubu: 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununda	tanımlanan	öğretmen,	
uzman	ve	usta	Öğreticiler	 ile	4/11/1981	tarihli	ve	2547	sayılı	Yükseköğretim	Kanununda	 tanımlanan	
öğretim	elemanlarını”	ifade	eder.

TÜRK ÇALIŞMA MEVZUATI BAKIMINDAN ULUSLARARASI KORUMA
VE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ SAHİBİ YABANCI ÇOCUK İŞÇİLERİN DURUMUNA
GENEL BİR BAKIŞ                                       

Dr. Öğr. Ü. Ayça İZMİRLİOĞLU



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �32

izni muafiyeti kapsamındadır.” Bu	bağlamda,	Geçici	Koruma	Sağlanan	
Yabancıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Uygulama	Rehberi’nin56	“Mevsim-
lik Tarım ve Hayvancılık İşlerinde Çalışma İzni Muafiyeti” başlıklı	İkinci	
Bölümünde	“Başvuru Şartları”, “Başvuru Usulü ve Değerlendirme”, “Ça-
lışma	İzni	Muafiyeti	Bilgi	Formunun	Kapsamı	ve	İçeriği”	ile	“Valilikle-
re Bildirim”	hususları	 ayrıntılı	 olarak	düzenlenmiştir.	 Söz	konusu	mu-
afiyet	kapsamında	çalışacak	geçici	koruma	sahibi	yabancı	çocuk	işçiler	
için	 işverenlerin	Bakanlık	nezdinde	çalışma	 izni	başvurusu	yapmasına	
gerek	 kalmamaktadır.	 Zira,	 mevsimlik	 tarım	 ve	 hayvancılık	 işlerinde	
çalışacak	 geçici	 koruma	 sağlanan	 yabancıların	 çalışma	 izni	 muafiyet	
başvurusu,	bizzat	kendileri	tarafından	geçici	koruma	kimlik	belgesi/ya-
bancı	tanıtma	belgesi	ile	geçici	koruma	ile	kalma	hakkı	sağlanan	ildeki	İl	
Müdürlüğü’ne	yapmaları	yeterli	görülmüştür.
 
						Diğer	taraftan,	Geçici	Koruma	Sağlanan	Yabancıların	Çalışma	İzinle-
rine	Dair	Yönetmeliğin	8.	maddesinde	“İstihdam	kotası”	başlığı	altında	
geçici	koruma	statüsü	sahibi	kimselerin	istihdamı	bakımından	bir	kota	
öngörülmüş	olup,	ilgili	madde	uyarınca,	“(1) Çalışma izni başvuruları-
nın değerlendirilmesinde, işyerinde çalışan Türk vatandaşı sayısı üzerinden 
sektör ve illere göre açık iş ve işe yerleştirmeler dikkate alınarak Bakanlıkça, 
geçici koruma sağlanan yabancı istihdamı kotası değişen oranlarda uygula-
nabilir. Üçüncü fıkra hükmü saklı kalmak üzere, çalışma iznine başvurulan 
işyerinde çalışan geçici koruma sağlanan yabancı sayısı, işyerinde çalışan 
Türk vatandaşı sayısının yüzde onunu geçemez. (2) Toplam çalışan sayısı 
ondan az olan işyerlerinde, en fazla bir geçici koruma sağlanan yabancının 
çalışmasına izin verilebilir. (3) Bu üst limit işverenin bulunduğu yerin Ça-
lışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce son dört haftalık süre içinde aynı işi 
yaptıracak yerli işçi bulunamadığının belgelenmesi halinde istisnai olarak 
aşılabilecektir” 
       
 Söz	 konusu	madde	 ile	 Suriyeli	 çocuk	 işçileri	 çalıştırmak	 da	 dâhil	
olmak	üzere	işverenler	geçici	koruma	sağlanan	yabancı	çalıştırmak	için	
bahsi	 geçen	 istihdam	kotalarına	uymakla	yükümlüdür.	Diğer	 taraftan,	
ilgili	hüküm	ile	Bakanlığa	istihdam	kotasını	değişen	oranlarla	uygulama	
hakkı	tanınmış	olup,	kanaatimizce	gerek	ilgili	hakkın	gerek	işverenlerin	

56 	İlgili	Uygulama	Rehberi	için	bkz.	https://www.csgb.gov.tr/media/5893/gkkuygulamarehberi.pdf	(Eri-
şim	T.	20.08.2018)
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Suriyeli	işçi	çalıştırma	kotasının,	T.C.	vatandaşlarının	İŞKUR’da	kayıtlı	
bulunan	 işsiz	 sayısı	 -ki	 kayıtlara	geçmeyen	 sayının	net	bilinememekte	
olduğunun-	ve	mevcut	sayının	yüksekliği	gözetilmek	suretiyle	yerli	 is-
tihdamı	olumsuz	etkilemeyecek	şekilde,	imkânlar	ölçüsünde	ve	ihtiyatlı	
kullanılması	yerinde	olacaktır.
        
 Öte	yandan,	yukarıda	bahsi	geçen	Yönetmeliğin	8.	maddesinin	3.	fık-
rası	sınır	illerinde	Suriyeli	kişiler	tarafından	açılan	ve	çalışanlarının	tama-
mı	Suriyeli	işçilerden	oluşan	işletmeler	açısından	önem	arz	etmektedir.	
Hüküm	doğrultusunda	sığınmacı	işçilerin	yoğun	olduğu	sınır	illerinde	
işgücü	analizleri	yapılması	ile	%10	oranındaki	istihdam	kotasının	hangi	
iş	kollarında	ve	alanlarında	aşılabileceğinin	belirlenmesi	gerekmektedir. 
Ayrıca,	ilgili Yönetmelik	m.	11/1	uyarınca,	kâr	amacı	gütmeyen	dernek	
ve	vakıfların	geçici	korumadan	yararlanan	yabancıları	çalıştırmak	üzere	
başvuru	yapabileceklerine	ilişkin	düzenlemesi	de,	iltica	ve	göç	alanında	
faaliyet	gösteren	kurumlar	bakımından	öncelikle	sığınmacıların	içinden	
personel	istihdamına	ihtiyaç	duymaları	bakımından	önem	taşımaktadır.		
Öte	yandan,	ilgili	Yönetmelik	m.	12/1-2’ye	göre,	Türkiye	İş	Kurumu	ta-
rafından	bir	işyerinde	mesleki	eğitim	ve	işbaşı	eğitimi	verilenlerin	eğitim	
sonunda	aynı	işyerinde	çalıştırılması	için	Bakanlığa	başvurulabilecek	ve	
böylece	işyeri	istihdam	kotasının	farklı	uygulanabilecektir57.
       
	 Diğer	yandan,	Yabancılar	ve	Uluslararası	Koruma	Kanunu’nun	“Sı-
nır dışı etme kararı alınacaklar”	 başlıklı	54.	maddesi	 ğ	bendi	uyarınca,	
“Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler hakkında sınır dışı etme ka-
rarı alınır.” Ancak	sözü	geçen	Kanunun	“Sınır dışı etme kararı alınma-
yacaklar”	başlıklı	55.	maddesi	uyarınca, bazı	yabancılar	 için58	 sınır	dışı	
etme	kararı	alınmayacağı	hüküm	altına	alınmıştır.	
57 Aygün,	Mesut/Kaya,	Cansu:	Yabancılar	Ve	Uluslararası	Koruma	Hukukunda	Kalıcı	Bir	Çözüm	Olarak	

Yerel	Entegrasyon,	İnönü	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.	7,	S.	1,	Y.2016,	s.	128-129.

58 İlgili	düzenlemeye	göre, “1) 54’üncü madde kapsamında olsalar dahi, aşağıdaki yabancılar hakkında sınır 
dışı etme kararı alınmaz:

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

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

bulunmayanlar
	 ç)	Mağdur	destek	sürecinden	yararlanmakta	olan	insan	ticareti	mağdurları
 d) Tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları
 (2) Birinci fıkra kapsamındaki değerlendirmeler, herkes için ayrı yapılır. Bu kişilerden, belli bir adreste ikamet 

etmeleri, istenilen şekil ve sürelerde bildirimde bulunmaları istenebilir.”
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					Hemen	belirtilmelidir	ki,	yabancı	çocuk	işçiliği	bağlamında	da	kayıt	
dışı	istihdama	örnek	teşkil	edecek	sektörler	arasında	tekstil,	hazır	giyim	
ve	deri	sektörünü	saymak	mümkündür.	Çünkü,	bahsi	geçen	sektörlerde	
yüz	binlerce	işçinin	Suriyeli	yabancı	olduğu	tahmin	edilmekte	olup59,	bu	
sayının	bir	kısmını	yabancı	çocuk	işçiler	oluşturmaktadır.	Ayrıca,	teks-
til	sektörünün	yanı	sıra,	Suriyelilerin	çalıştıkları	öncelikli	alanlar;	inşaat,	
imalat,	geri	dönüşüm	(kâğıt	 toplama),	berberlik	ve	Suriyelilere	öğret-
menliktir.	Suriye	menşeli	işletmeler	ve	çalışanlar	çerçevesinde	belediye-
lere	en	sık	yansıyan	şikâyetlerden	birini	çocuk	işçiliği	oluşturmaktadır60.	
Kayıt	dışı	çalışmaya	ilişkin	örnekler	yargı	kararları	ile	sabit	hale	gelmekte	
olup,	örneğin	Yargıtay	7.	Hukuk	Dairesi’nin	bir	kararında61	bahse	konu	
sorun	şöyle	yer	almaktadır:	“Davacı vekili 6.7.2015 tarihli dilekçesinde ve 
aşamalardaki beyanlarında davacının işten çıkarıldığı sırada bordrolarda 
görünmeyen en az 3 işçi olduğunu, bunlardan birinin ... isimli emekli bir 
işçi olduğu, Suriyeli bir işçi ile fason takipçisi V. isimli bir işçinin de çalıştığı 
ancak SGK kayıtlarının görünmediğini belirtmiştir.” 
      
 Ayrıca	bir	Hukuk	Genel	Kurulu	kararında62, “On beş yaşından küçük 
olduğu dönemde çalıştığı sabit olan davacılar murisinin bu dönemdeki ça-
lışmasının geçersiz sayılmasının sözleşmenin butlanına kadar işçinin işçilik 
hak ve salahiyetlerinden yararlandırılması ve haklarının ödenmesinin işçi 
lehine yorum ilkesinin gereği olduğu” ifade	edilmiştir.	Bu	doğrultuda,	ge-
çici	koruma	veya	uluslararası	koruma	statüsü	sahibi	çocuk	 işçilerin	de	
İş	 Kanunu’nun	 71.	 maddesine	 aykırı	 olarak	 çalıştırıldıklarının	 tespiti	
hâlinde,	sözleşmenin	butlanına	kadar	geçen	sürede	 işçilik	haklarından	
yararlandırılmaları	gerekmektedir.	
 
59 Korkmaz,	Emre	Eren:	Türkiye’de	Tekstil	Sanayisinin	Sosyal	Taraflarının	Mülteci	İşçilerin	İstihdamına	

Bakışı,	Çalışma	ve	Toplum	Dergisi,	S.1,	Y.	2018,	s.	102-103.

60 Erdoğan,	M.	Murat:	“Kopuş”tan	“Uyum”a	Kent	Mültecileri	Suriyeli	Mülteciler	ve	Belediyelerin	Süreç	
Yönetimi:	İstanbul	Örneği,	(Uyum),	İstanbul	2017,	s.	82-83.

61Yargıtay	 7.	 Hukuk	 Dairesi,	 T.	 2.5.2016	 ve	 E.	 2016/3960,	 K.	 2016/9809	 sayılı	 kararı	 için	 bkz.	
Kazancı	 İçtihat	 Programı, http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=7hd-2016-3960.
htm&kw=suriyeli+#fm 

62 Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nun	T.	15.11.2017	ve	E.	2015/22-1389,	K.	2017/1368	sayılı	kararı	için	
bkz.	Kazancı	İçtihat	Programı,	http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2015-22-1389.htm  
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	 Ayrıca,	Uluslararası	İşgücü	Kanunu	m.	23/f.5-a-b	hükmü	uyarınca,	
2016	Ağustos	ayı	itibariyle	bağımsız	olarak	kayıt	dışı	çalıştığı	tespit	edi-
len	kişiye	4.800	TL;	çalışma	izni	bulunmayan	kişiyi	çalıştıran	işverene	
her	bir	kişi	için	6000	TL;	çalışma	izni	olmaksızın	bağımlı	çalışan	kişiye	
ise	2.400	TL	idari	para	cezası	uygulanacaktır.
      
 V.	YABANCILARIN	TABİ	OLDUĞU	ÇALIŞMA	İZNİ	TÜRLERİ
      
	 Öncelikle	belirtilmelidir	ki,	kavram	olarak	çalışma	 izni	ve	çalışma	
vizesi	birbirinden	farklıdır.	Çalışma	vizesi,	ön	izin	şeklinde,	ülkeye	gir-
meden	önce	bir	başka	deyişle,	ülke	dışında	alınır.	Çalışma	izni	ise,	ülke	
dışında	 değil,	 ülke	 içinde,	 bir	 başka	 anlatımla,	 ülkeye	 girdikten	 sonra	
yetkili	mahallî	makamlardan	alınan	izni	ifade	eder63.
       
	 Çalışma	izni	türleri	arasında	süreli,	süresiz,	bağımsız	çalışma	izinleri	
ile	turkuaz	kart	sahiplerinin	çalışma	izni,	çalışma	izni	muafiyeti	ve	istis-
nai	çalışma	iznini	saymak	mümkündür.	Uluslararası	İşgücü	Kanunu	m.	
10/1	uyarınca	süreli	çalışma	izni	en	çok	bir	yıldır64.	Süresiz	çalışma	izni	
almak	için	ise,	Uluslararası	İşgücü	Kanunu	m.	3/1-g’ye	göre,	ülkemizde	
uzun	dönem	 ikamet	 izni	veya	en	az	8	yıl	kanuni	çalışma	 izni	olan	ya-
bancılara	başvuru	imkânı	tanınmıştır.	Ancak,	önemle	belirtilmelidir	ki,	
geçici	koruma	statüsü	sahibi	yabancılar	bakımından	Geçici	Koruma	Yö-
netmeliği	m.	29/5’e	göre,	geçici	korunanlara	verilen	çalışma	izni	ikamet	
izni	yerine	geçmez	ve	sığınmacıya	vatandaşlık	başvurusu	yapma	hakkı	
sağlamaz65.
       

63 Tiryakioğlu,	Bilgin:	Türk	Hukukunda	Yabancıların	Oturma	ve	Çalışma	Hakkı,	Ankara	Üniversitesi	Hu-
kuk	Fakültesi	Dergisi,	C.	46,	Y.	1997,	s.	82.	

64 Aynı	maddenin	2.	fıkrasına	göre	ise,	“Bu Kanunun 7’nci maddesine göre yapılacak uzatma başvurusunun 
olumlu değerlendirilmesi hâlinde yabancıya aynı işverene bağlı olarak ilk uzatma başvurusunda en çok iki yıl, 
sonraki uzatma başvurularında ise en çok üç yıla kadar çalışma izni verilir. Ancak, farklı bir işveren yanında 
çalışmak üzere yapılan başvurular bu maddenin birinci fıkrası kapsamında değerlendirilir.”

65 Özkan,	Işıl:	Göç,	İltica	ve	Sığınma	Hukuku,	3.	Baskı,	Ankara	2018,	s.	453.	Zira,	Yabancılar	ve	Uluslararası	
Koruma	Kanunu	m.	42/2	uyarınca,	“Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü sahipleri ile insani ika-
met izni sahiplerine ve geçici koruma sağlananlara, uzun dönem ikamet iznine geçiş hakkı tanınmaz.”
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	 Bağımsız	çalışma	izni	ise,	Uygulama	Yönetmeliği’nin	36.	maddesin-
de	ayrıntılı	olarak	düzenlenmiş	olup, “Bağımsız çalışma izni; yabancıla-
rın, Türkiye’de en az beş yıl kanuni ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olma-
ları, çalışmalarının, ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması 
ve istihdam üzerinde olumlu etki yapacak olması koşuluyla verilebilir.

 İstihdam üzerindeki etkinin belirlenmesinde ilgili mercilerin görüşleri 
de dikkate alınır.

 Mesleki hizmetler kapsamında kalan yabancılar, ilgili mevzuat çerçe-
vesinde, ilgili mercilerden aldıkları, mesleklerini icra ettiklerine dair bir bel-
geyi diğer belgelerin yanı sıra Bakanlığa ibraz ederler.”
       
	 Turkuaz	karta	sahip	yabancılar	Türkiye’de	süresiz	çalışma	hakkına	
sahiptir.	Ayrıca	turkuaz	kart	sahibinin	eşi	ve	bakmakla	yükümlü	olduğu	
çocukları	 ikamet	hakkı	 tanınmaktadır.	 (UİK	m.	3/1ğ)	Oysa	ki,	 geçici	
koruma	sağlanan	yabancıların	süresiz	çalışma	hakkı	bulunmamaktadır.	
        
	 Yabancıların	 çalışmaya	 başlamadan	 önce	 izin	 alma	 zorunluluğu	
(UİK	m.	 6)	 bulunmakta	 olup,	 geçici	 koruma	 sağlanan	 yabancılar	 ba-
kımından	 ise,	 ancak	 geçici	 koruma	 kimlik	 belgesi	 aldıktan	 6	 ay	 sonra	
çalışma	 izni	 almak	 için	başvuruda	bulunma	hakkı	 tanınmıştır.	Ulusla-
rarası	Koruma	Yönetmeliği	m.	4’e	göre,	uluslararası	korumayı	hâiz	olan	
mülteci	ve	ikincil	koruma	statüsü	sahibi	kişiler	ise,	statüyü	almalarından	
itibaren	bağımlı	ve	bağımsız	olarak	çalışabilmektedir.	Zira,	sözü	geçen	
kimselerin	kimlik	belgesi	 çalışma	 izni	 yerine	 geçer.	 (YUKK	m.	89/4)	
Nitekim,	ilgili	Kanun	m.	89/4-c	uyarınca,	mülteci	veya	ikincil	koruma	
statüsü	sahibi	kişi,	 statü	almasından	 itibaren,	yabancıların	çalışamaya-
cağı	iş	ve	mesleklere	ilişkin	diğer	mevzuatta	yer	alan	hükümler	saklı	kal-
mak	üzere,	bağımlı	veya	bağımsız	olarak	çalışabilmeleri	mümkün	olup,	
mülteci	ve	 ikincil	koruma	statüsü	sahibinin	 iş	piyasasına	erişiminin,	 iş	
piyasasındaki	durum	ve	çalışma	hayatındaki	gelişmeler	ile	istihdama	iliş-
kin	sektörel	ve	ekonomik	şartların	gerekli	kıldığı	hâllerde,	belirli	bir	süre	
için,	tarım,	sanayi	veya	hizmet	sektörleri,	belirli	bir	meslek,	iş	kolu	veya	
mülki	ve	coğrafi	alan	itibarıyla	sınırlandırılabileceği	düzenlenmiştir.	An-
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cak,	Türkiye’de	üç	yıl	ikamet	eden	veya	Türk	vatandaşıyla	evli	olan	ya	da	
Türk	vatandaşı	çocuğu	olan	mülteci	ve	ikincil	koruma	statüsü	sahipleri	
için	bu	sınırlamalar	uygulanmayacaktır.	
         
	 Hemen	belirtilmelidir	ki,	Türkiye	İş	Kurumu’nun	2018	Yılı	Aralık	
Ayı	istatistiklerine	göre,	ülkemizde	kayıtlı	işsiz	sayısı	3.509.603	kişi	olup,	
söz	konusu	kayıtlı	işsizlerin	%30’u	15-24	yaş	grubundadır66.	Dolayısıyla,	
gerek	15	yaşında	olan	çocuk	 işçiler	 ile	15	yaşını	doldurmuş	olan	genç	
işçiler	 bakımından	 işsizlik	 oranları	 gözetildiğinde,	 kanun	 	 koyucunun	
iş	piyasasındaki	durum	ve	çalışma	hayatındaki	gelişmeler	ile	istihdama	
ilişkin	sektörel	ve	ekonomik	şartların	gerekli	kıldığı	hâllerde,	belirli	bir	
süre	için,	tarım,	sanayi	veya	hizmet	sektörleri,	belirli	bir	meslek,	iş	kolu	
veya	mülki	 ve	 coğrafi	alan	 itibarıyla	 sınırlandırılabileceğine	 ilişkin	dü-
zenlemesi	 kanaatimizce,	 yabancı	 uyruklu	 çocuk	 işçiler	 bağlamında	da	
ülkemizde	mevcut	olan	işsizlik	sorunu	karşısında	hakkaniyetli	bir	istih-
dam	dağılımının	sağlanması	bakımından	önemle	uygulanması	gereken	
bir	düzenlemedir.	Kaldı	ki,	Uluslararası	İşgücü	Kanunu	Gerekçesi’nde67 
de	zikredildiği	üzere,	yasa	koyucu,	Türkiye’nin	ihtiyaç	duyacağı	yeni	iş	
alanları	ve	sektörlerde	ortaya	çıkacak	işgücü	açığının	öncelikle	yerli	iş-
gücü	ile	karşılanmasına	yönelik	geliştirilecek	politikaların	yanında	ulu-
sal	istihdam	politikalarının	sürdürülebilirliğini	bozmadan,	yerli-yabancı	
işgücü	dengesinin	kurularak,	nitelikli	yabancı	işgücünden	de	yararlanıl-
masını	 desteklemektedir.	 Bu	 doğrultuda,	Uluslararası	 İşgücü	Kanunu	
m.	 4/2	 uyarınca,	 “Uluslararası işgücü politikası; uluslararası işgücü ha-
reketliliği ve bölgesel gelişmeler ile Göç Politikaları Kurulu kararları, istih-
dam ve çalışma hayatına ilişkin gelişmeler, sektörel ve ekonomik dönemsel 
değişiklikler, kalkınma planları ve programları, yabancının uyruğunda bu-
lunduğu ülkeyle ikili ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkiler, Türkiye’nin taraf 
olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ve uluslararası sözleşmeler, kamu 
düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı dikkate alınarak belirlenir.”
 

66 Türkiye	 İş	 Kurumu	 Genel	 Müdürlüğü	 2018	 Aralık	 Ayı	 Bülteni	 için	 bkz.	 https://media.iskur.gov.
tr/22293/12-aralik-2018-aylik-istatistik-bulten.pdf,	(Erişim	T.	18.01.2018)

67 Uluslararası	İşgücü	Kanunu	Genel	Gerekçesi	için	bkz.	https://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0727.pdf,	s.	21.
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	 Geçici	 Koruma	 Yönetmeliği’nin	 6.	 Bölümünde	 ise,	 “Geçici Koru-
nanlara Sağlanacak Hizmetler”	 düzenlenmiştir.	 Bu	 bağlamda,	 Geçici	
Koruma	Yönetmeliği’nin	26.	maddesine	göre,	Yönetmelik	kapsamında-
ki	yabancılara	sağlık,	eğitim,	iş	piyasasına	erişim,	sosyal	yardım	ve	hiz-
metler	ile	tercümanlık	ve	benzeri	hizmetler	sağlanacak;	diğer	hizmetler	
ise,	kurum	ve	kuruluşların	 imkânları	ölçüsünde	sağlanacaktır.	Bu	bağ-
lamda,	Geçici	Koruma	Yönetmeliği’nin	28.	maddesinde	yabancılara	su-
nulacak	eğitim	hizmetleri	düzenlenmiştir.	İlgili	madde	yabancı	çocuklar	
bakımından	önem	arz	etmektedir.	Çünkü,	Suriyeli	çocukların	eğitim	fa-
aliyetlerinin	Milli	Eğitim	Bakanlığının	kontrolünde	ve	sorumluluğunda	
yürütüleceği	ifade	edilmekte	ve	bu	doğrultuda,	ilgili	maddeye	göre,	“(1) 
Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleri, geçici barın-
ma merkezlerinin içinde ve dışında Millî Eğitim Bakanlığının kontrolünde 
ve sorumluluğunda yürütülür. Bu kapsamda;

54-66 aylık çocuklar öncelikli olmak üzere okul öncesi eğitim çağındaki 36-
66 aylık çocuklara, okul öncesi eğitim hizmeti verilebilir.

İlköğretim ve ortaöğretim çağındakilerin eğitim ve öğretim faaliyetleri, Millî 
Eğitim Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde yürütülür.

Her yaş grubuna yönelik dil eğitimi, meslek edindirme, beceri ve hobi kursla-
rı talebe bağlı olarak düzenlenebilir.

(2) Geçici korunanların ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimle-
riyle ilgili usul ve esaslar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından be-
lirlenir.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında ülkemizde eğitim alan yabancılara, aldık-
ları eğitimin içeriğini ve süresini gösteren belge verilir. Farklı müfredatta eği-
tim alınmış ve belgelendirme yapılmış ise bu belgeler, Millî Eğitim Bakanlığı 
veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgili birimleri tarafından değer-
lendirilir ve uygun bulunan seviyelere denklikleri yapılır.
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(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki yabancıların eğitim faaliyetleriyle ilgili 
diğer usul ve esaslar, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir.”
        
	 Hemen	belirtilmelidir	ki,	Milli	Eğitim	Bakanlığı	tarafından	yayım-
lanan	genelge	ile	tüm	Suriyeli	çocukların	Türk	okullarına	devam	etmesi	
düzenlenmiş	ve	bu	doğrultuda	2017	yılı	Şubat	ayından	itibaren	sözü	ge-
çen	çocuklara	haftada	15	saat	Türkçe	dil	dersleri	verilmesi	sağlanmıştır.	
Böylece,	Suriyeli	çocuklar	tamamen	Türkçe	olan	okul	müfredatını	takip	
edeceklerdir.	LORDOĞLU	ve	ASLAN’a	göre,	ilgili	genelgenin	olumlu	
tarafı	Suriyeli	çocukların	müfredatı	belli	bir	eğitim	alacak	olmaları	olup,	
negatif	 yönü	 ise,	 eğitimin	 tamamen	Türkçe	olmasının	 çocuklar	 ile	 ai-
leleri	 arasında	 iletişim	 kopukluğuna	 yol	 açacak	 ve	 iletişim	 kopukluğu	
nedeniyle	çocukların	topluma	uyum	sağlamada	ailelerinin	yardımından	
yoksun	kalacakları	için	uyum	sürecinde	de	zorluklar	yaşayacak	olması-
dır68.
         
	 Öte	yandan,	Geçici	Koruma	Yönetmeliği’nin	3.	maddesinin	1.	fık-
rasının	 l	bendi	uyarınca,	 refakatsiz	çocuğun	özel	 ihtiyaç	sahibi	olduğu	
ifade	edilmiş	olup,	Suriyeli	refakatsiz	bir	çocuğun	özel	ihtiyaç	sahibi	ola-
rak	Yönetmelikte	düzenlenen	her	 türlü	yardım	ve	destekten	 imkanlar	
ölçüsünde	 öncelikli	 ve	 bedelsiz	 olarak	 yararlanabilmesi	 mümkündür.	
Zira,	 çocuklarla	 ilgili	 işlemlerde	 çocuğun	 yüksek	 yararı	 gözetilmekte-
dir69.	Bu	doğrultuda,	Suriyeli	refakatsiz	bir	çocuk	işçinin	de	yüksek	yara-
rının	gözetilmesi	gerektiği	şüphesizdir.
         
	 Geçici	Koruma	Yönetmeliği’nin	7.	maddesinde	geçici	korumadan	
faydalanamayacak	 yabancılar	 da	 belirtilmiş	 olup,	 uluslararası	 koruma	
statüsüne	alınabilecek	yabancılar	geçici	koruma	statüsünün	dışında	bı-
rakılmıştır.	Bu	doğrultuda	mülteciler,	şartlı	mülteciler,	ikincil	ve	insani	
korumadan	 faydalananlar	 geçici	 koruma	 talebinde	 bulunamayacaktır.	
Aynı	maddenin	3.	fıkrasına	göre,	“Geçici korunanlar, Kanuna göre belir-
lenen uluslararası koruma statülerinden herhangi birini doğrudan elde et-
68 Lordoğlu,	Kuvvet/Aslan,	Mustafa:	Görünmeyen	Göçmen	Çocukların	İşçiliği:	Türkiye’deki	Suriyeli	Ço-

cuklar,	Çalışma	ve	Toplum	Dergisi,	S.	2,	Y.	2018,	s.	730.

69 Ekşi,	s.	172-173.	
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miş sayılmaz.” Bu	sebeple,	geçici	koruma	sahibi	kimseler,	mülteci,	şartlı	
mülteci,	ikincil	koruma	statülerinden	herhangi	birini	de	doğrudan	elde	
edememektedir70.
      
 Öte	yandan,	Yönetmelik	m.	13/2	uyarınca,	“Geçici koruma sağlanan 
yabancıların çalışmalarına ilişkin bu Yönetmelikte düzenlenmeyen konular-
da, 4817 sayılı Kanun hükümleri ile Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkın-
da Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.”
     
	 VI.	YABANCI	ÇOCUK	İŞÇİLERİN	ÇALIŞTIRILMASI	BAKI-
MINDAN	TÜRK	ÇALIŞMA	MEVZUATINA	GENEL	BİR	BAKIŞ	

	 A.	Genel	Olarak
     
	 Öncelikle	belirtilmelidir	ki,	Türk	çalışma	mevzuatı	gerek	Türk	va-
tandaşları	gerek	yabancı	uyruklu	kimseler	için	uygulanmaktadır.	Bir	baş-
ka	deyişle,	ülkemizde	çalışma	yaşamı	bakımından	sadece	yabancı	işçiler	
için	uygulanmak	üzere,	farklı	bir	mevzuat	bulunmamaktadır.		
       
	 Çocukların	 çalışma	 mevzuatı	 bakımından	 korunması	 dayanağını	
1982	Anayasası’ndan	almaktadır.	Çünkü	T.C.	Anayasası’nın	“Çalışma 
şartları ve dinlenme hakkı” başlıklı 50. maddesi uyarınca, “Kimse, yaşına, 
cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar 
ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel ola-
rak korunurlar.” İlgili	hükme	paralel	olarak,	4857	sayılı	İş	Kanunu’nda71 
çocuk	 işçilerin	çalıştırılmasına	 ilişkin	71.	madde	kapsamında	düzenle-
meler	mevcut	olup,	“Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı” baş-
lıklı	madde	şöyledir:	“On beş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması 
yasaktır. Ancak, on dört yaşını doldurmuş ve zorunlu ilköğretim çağını ta-
mamlamış olan çocuklar; bedensel, zihinsel, sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve 
eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde 

70 Kaya,	Cansu:	Türkiye’de	Geçici	Koruma	Statüsü	Sahibi	Yabancıların	Çalışma	Hakları,	Anadolu	Üniver-
sitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.1,	S.	5,	Y.	2017,	s.	65.

71 RG.	T.	10.06.	2003,	S.	25134.
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çalıştırılabilirler. On dört yaşını doldurmamış çocuklar ise bedensel, zihinsel, 
sosyal ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamı-
na engel olmayacak sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinde yazılı sözleşme 
yapmak ve her bir faaliyet için ayrı izin almak şartıyla çalıştırılabilirler.  
      
 Çocuk ve genç işçilerin işe yerleştirilmelerinde ve çalıştırılabilecekleri 
işlerde güvenlik, sağlık, bedensel, zihinsel ve psikolojik gelişmeleri, kişisel yat-
kınlık ve yetenekleri dikkate alınır. Çocuğun gördüğü iş onun okula gitme-
sine, mesleki eğitiminin devamına engel olamaz, onun derslerini düzenli bir 
şekilde izlemesine zarar veremez.
      
 Onsekiz yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler bakımından yasak 
olan işler ile onbeş yaşını tamamlamış, ancak onsekiz yaşını tamamlamamış 
genç işçilerin çalışmasına izin verilecek işler, “on dört yaşını doldurmuş ve 
zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış” çocukların çalıştırılabilecekleri hafif 
işler  “onaltı yaşını doldurmuş fakat onsekiz yaşını bitirmemiş genç işçilerin 
hangi çeşit işlerde çalıştırılabilecekleri” ve çalışma koşulları Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından altı ay içinde çıkarılacak bir yönetmelik-
le  belirlenir.”
      
 Zorunlu ilköğretim çağını tamamlamış ve örgün eğitime devam etme-
yen çocukların çalışma saatleri günde yedi ve haftada otuz beş saatten; sa-
nat, kültür ve reklam faaliyetlerinde çalışanların ise günde beş ve haftada 
otuz saatten fazla olamaz. Bu süre, on beş yaşını tamamlamış çocuklar için 
günde sekiz ve haftada kırk saate kadar artırılabilir.  “Okul öncesi çocuklar 
ile okula devam eden” çocukların eğitim dönemindeki çalışma süreleri, eği-
tim saatleri dışında olmak üzere, en fazla günde iki saat ve haftada on saat 
olabilir. Okulun kapalı olduğu dönemlerde çalışma süreleri yukarıda “dör-
düncü” fıkrada öngörülen süreleri aşamaz72.

72 Hükmün	devamı	şöyledir:	“Sanat, kültür ve reklam faaliyetlerinin kapsamı, bu faaliyetlerde çalışacak çocuk-
lara çalışma izni verilmesi, yaş grupları ve faaliyet türlerine göre çalışma ve dinlenme süreleri ile çalışma ortamı 
ve şartları, ücretin ödenmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 
görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”
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	 Ayrıca,	çocuk	ve	genç	işçilerin	çalıştırılması	yasak	olan	işler,	gerek	İş	
Kanunu	gerek	diğer	özel	kanunlarda	açıkça	hüküm	altına	alınmıştır.	Söz	
konusu	düzenlemeler	uluslararası	 koruma	veya	geçici	 koruma	 statüsü	
sahibi	yabancı	çocuklar	için	de	geçerlidir.	Bu	bağlamda,	İş	Kanunu’nun	
72.	maddesi	uyarınca, “Maden ocakları ile kablo döşemesi, kanalizasyon ve 
tünel inşaatı gibi yer altında veya su altında çalışılacak işlerde 18 yaş altı er-
kek ve her yaştaki kadın çalıştırılamaz.” Polis	Vazife	ve	Salahiyet	Kanunu	
m.	12/I’e	göre, eğlence,	oyun,	içki	ve	benzer,	18	yaşından	küçükler	çalı-
şamaz. Umumi	Hıfzıssıhha	Kanunu	m.	176	uyarınca,	eğlence	işlerinde	
18	yaş	altı	çalışamaz.	Dolayısıyla,	uluslararası	veya	geçici	koruma	statüsü	
sahibi	 çocuk	 işçileri	 sözü	geçen	düzenlemelere	 aykırı	olarak	 çalıştıran	
işverenler	idari	para	cezası	yaptırımına	maruz	kalacaklardır73.
        
	 Diğer	 taraftan	 4857	 sayılı	 Kanun’un	 69.	 maddesi	 uyarınca	 gece	
dönemine	 rastlayan	 sürelerde	 yapılan	 işlerde	 18	 yaşını	 doldurmayan	
işçilerin	çalışması	yasaklanmıştır.	Yasakoyucu	sanayiye	ait	iş	olup	olma-
masına	göre	bir	ayrıma	gitmeksizin	on	sekiz	yaşından	küçük	işçilerin	ça-
lışmasına	yasak	getirdiği	için	sanayiye	ait	bir	işte	gece	çalıştırmak	üzere	
örneğin,	13	yaşında	olan	bir	çocuk	işçi	ile	iş	sözleşmesi	yapılması	huku-
ka	aykırıdır74.	
        
	 Önemle	belirtilmelidir	ki,	ülkemizde	çalışan	çocukların	önemli	bir	
kısmı	“çırak”	olarak	tanımlanmaktadır.	Nitekim,	DİSK/Genel-İş	Sendi-
kası	tarafından	Türkiye’deki	çocuk	işçiliği	üzerine	SGK	verilerine	daya-
nılarak	hazırlanan	rapora	göre,	2016	yılında	1	milyon	170	bin	çocuk	“çı-
rak”	olarak	çalıştırılmaktadır.	Dolayısıyla,	geçici	koruma	statüsü	sahibi	
Suriyeli	 çocukların	da	pek	 çoğunun	 çırak	olarak	 çalışmakta	olduğunu	
belirtmek	 mümkündür75.	 Çünkü,	 özellikle	 konfeksiyon	 işleri,	 inşaat,	
tarım	 ırgatlığı	 ve	 garsonluk	 ile	 kuaför,	marangoz,	 tamirci,	 lastikçi	 gibi	
küçük	zanaatkarların	yanında	çıraklık	türü	işler	ile	uğraşma	çocuk	işçi-
73 Çocukları	çalıştırma	yaşına	muhalefete	 ilişkin	 işverenin	cezai	sorumluluğu	hakkında	ayrıntılı	bilgi	 için	

bkz.	Aydemir,	Murteza:	İşverenin	İş	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukukundan	Kaynaklanan	Cezai	Sorumluluğu,	
Adalet	Yayınevi,	Ankara	2016,	s.	108-110.

74 Sümer,	Halûk	Hadi:	İş	Hukuku	Uygulamaları,	Seçkin	Yayınları,	6.	Baskı,	Ankara	2016,	s.	164-165.

75 DİSK/Genel-İş	Sendikası	Raporu,	Türkiye’de	Çocuk	İşçi	olmak,	2017,	s.	5-6;	Lordoğlu/Aslan,	s.	718.	
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liğinin	yaygın	türleri	arasında	yer	almaktadır	76.	Bilindiği	üzere	çıraklar,	
4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	4.	maddesinin	1.	fıkrasının	f	bendine	göre,	İş	
Kanunu’nun	kapsamı	dışında	kaldığı	için,	uygulamada	işçi	olarak	çalış-
tıkları	hâlde,	yasal	olarak	çıraklık	hükümlerine	tâbi	olmaları	uluslararası	
veya	geçici	koruma	statüsü	sahibi	çocuk	işçilerin	hak	kaybına	yol	açmak-
tadır.	
     
	 Diğer	 taraftan,	 günümüzde	 tarım	kesiminde	çalışan	çocuk	 işgücü	
özellikle	geçici	koruma	statüsü	sahibi	çocukların	da	eklenmesi	 ile	bir-
likte	artmıştır.	Bu	doğrultuda,	tarım	sektöründe	çalışan	çocuk	işçileri	iki	
grup	altında	 incelemek	mümkündür.	Birinci	grupta;	bulunduğu	yerde	
aile	 işletmesinde	 veya	bir	 başka	 işletmede	ücretli	 veya	ücretsiz	 olarak	
çalışan	çocuklar	sayılabilir.	Söz	konusu	çocuklar	iş	buldukça	gündüzleri	
çalışmakta,	akşamları	veya	çalışılmayan	günleri	evlerinde	geçirmektedir.	
İkinci	grubu	ise;	bulundukları	yerden	başka	yörelere	3-7	ay	arasında	de-
ğişen	sürelerle	mevsimlik	olarak	aileleri	veya	kardeşleri,	yakınları	ile	bir-
likte	çalışmaya	giden	çocuklar	oluşturmaktadır77.	Bu	bağlamda,	yabancı	
çocuk	işçilerin	çalışma	hayatına	ilişkin	sıkıntılardan	bir	diğeri	ise,	mev-
simlik	tarım	ve	hayvan	işlerinde	çalışma	muafiyeti	kapsamında	çalışan	
yabancı	çocukların	denetiminin	yeterli	sıklıkta	yapılamamasından	kay-
naklı	olarak	yabancı	çocuk	işçilerin	asgari	ücretin	altında	ve/veya	yasaya	
aykırı	çalışma	süreleri	ile	çalıştırılmalarıdır.	Bu	sorunun	giderilmesinde	
en	etkin	rolü	Bakanlık	nezdinde	görevlendirilen	müfettişlerin	denetim-
lerinin	arttırılması	oluşturacaktır.	Özellikle	50	ve	daha	az	işçi	çalıştıran	
tarım	ve	orman	işyerlerinin	İş	Kanunu	kapsamının	dışında	olması,	uy-
gulamada,	sözü	geçen	işyerlerinin	denetiminin	sadece	Sosyal	Güvenlik	
Kurumu	müfettişlerinin	 görev	 alanına	 girmesine	 ve	 iş	müfettişlerinin	
konuya	ilişkin	devre	dışı	kalmalarına	yol	açmaktadır.	Bu	sebeple,	mev-
simlik	tarım	ve	hayvancılık	işlerinde	çalışan	yabancı	çocuk	işçilerin	hak	
kayıplarının	önlenmesi	zorlaşmaktadır.	

76 Gümüş,	Adnan:	Türkiye›de	Çocuk	İşçiliği	Sorunu:	Suriye’den	Gelen	Mülteciler	Sonrası	Mevcut	Durum	
ve	 Çözüm	 Önerileri	 Konferans	 Raporu,	 İstanbul	 2016,	 http://www.hayatadestek.org/yayinlarimiz/
Turkiyede_Cocuk_Isciligi_Sorunu_2016.pdf,	s.	37	(Erişim	T.	05.09.2018)

77 Gülçubuk,	Bülent:	Tarımda	Çocuk	Emeği	Sömürüsü	ve	Toplumsal	Duyarlılık,	Çalışma	ve	Toplum,	S.	
2,	Y.	2012,	s.	80.
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						Öte	yandan,	çocuk	işçilere	ilişkin	önemli	sorunlardan	biri	de,	çalışma	
sürelerinin	yasa	dışı	olarak	uzun	tutulmasıdır.	Çünkü,	yapılan	araştırma-
lara	göre,	özellikle	Suriyeli	çocuk	işçilerin	çalışma	saatleri	günde	12	ile	
14	saat	arasında	değişmektedir.	Örneğin,	Mardin’de	yaşayan	14	ile	17	
yaşlarındaki	iki	genç	kızın	aileleri	çocuklarının	günde	12	saat	çalıştıkla-
rını	beyan	etmişlerdir.	Şanlıurfa’da	yaşayan	14	yaşındaki	bir	genç	kızın	
ise,	 kozmetik	 dükkânında	 günde	 12	 saat	 (saat	 09:00-19:00	 arasında)	
çalıştığı	beyan	edilmiş,	 fırında	çalışan	iki	kardeşin	ise,	çalışma	saatleri-
nin	ise	sabah	07:00’de	başlayıp	akşam	21:00’e	kadar	devam	ettiği	tespit	
edilmiştir78.
      
	 11	Mart	2016	tarihinde	gerçekleştirilen	Türkiye’de	Çocuk	İşçiliği	
Sorunu	 “Suriye’den	Gelen	Mülteciler	 Sonrası	Mevcut	Durum	ve	Çö-
züm	 Önerileri”	 başlıklı	 Konferansa	 ilişkin	 Raporda79	 da	 zikredildiği	
üzere,	çocuk	 işçilerin	özlük	hakları	özellikle	ücret	anlamında	da	gaspa	
uğrayabilmektedir.	Çünkü	Seyhan	Belediyesi’nin	 2015	 yılında	 yaptığı	
bir	çalışmaya	göre,	yetişkin	erkekler	11,79	saat	günlük	çalışmaya	karşılık	
32,67	TL,	kadınlar	14,28	saat	mesaiye	karşı	günlük	28,68	TL	ücret	ala-
bilmektedir.	Gerek	yetişkinler	gerek	çocuklar	her	tür	sigorta	ve	sosyal	
güvenceden	yoksun	olarak	çalışmakta,	bir	kısmı	da	ücretlerini	zamanın-
da	ve	tam	olarak	alamamaktadır.	Çalışan	sığınmacı	çocukların	mesaileri	
belirsiz	olduğu	gibi,	hatta	çoğu	durumda	dükkânı-işyerini	açmaktan	ka-
pamaya	kadar	(12-15	saat	arası)	çalışma	karşılığı	aldıkları	ücret	bazen	
karın	tokluğu,	bazen	bahşiş,	bazen	aileye	küçük	yardımlarla	sınırlı	kal-
maktadır80.
            
	 1.	Uluslararası	Göç	 ve	Güvenlik	Konferansı	 sırasında	 verilen	 bil-
gilere	göre,	Türkiye’deki	900	bin	Suriyeli	göçmen	öğrenciden	yaklaşık	
509	bini	(%57,4)	eğitim	almaktadır.	Dolayısıyla,	geri	kalan	öğrencilerin	

78 Lordoğlu/Aslan,	s.	727.

79 Türkiye’de	Çocuk	İşçiliği	Sorunu	“Suriye’den	Gelen	Mülteciler	Sonrası	Mevcut	Durum	ve	Çözüm	Öne-
rileri”	Konferans	Raporu,	İstanbul	11	Mart	2016

80 Gümüş,	s.	38.
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yarısı	 eğitim	 olanaklarından	 yoksun	 kalmaktadır81.	 Hâl	 böyle	 olunca,	
DİSK/Genel-İş	Sendikası	raporunda	belirtildiği	üzere,	“eğitim olanakla-
rından yararlanamayan bu çocuklar kayıt dışı sektörlerde çalışmaktadır82.”
      
	 ERDOĞAN’a	göre,	kayıt	dışı	olarak	ve	ucuz	işgücü	ile	yabancı	işçi-
lerin	çalıştırılması	hem	ülke	ekonomisine	zarar	vermekte	hem	de	yerel	
işsizlik	 oranını	 arttırmakta	 olduğu	 için,	 Suriyelilerin	 yerel	 çalışanların	
hakları	korunmak	suretiyle	yasal	bir	zemin	altında	meslek	sahibi	olmala-
rı	önem	arz	etmektedir.	Ayrıca,	yazara	göre,	kalifiye	Suriyelilerin	kendi	
niteliklerine	uygun	işlerde	çalıştırılmaları	da	son	derece	önem	taşımak-
tadır83.
      
	 Ayrıca,	ifade	edilmelidir	ki,	mevsimlik	olarak	çalışan	çocukların	kar-
şı	karşıya	bulunduğu	sorunların	çözümü	tek	bir	kurum	veya	kuruluşun	
sorumluluğunda	değildir.	Konu	ile	ilgili	tüm	kurum	ve	kuruluşların	or-
tak	ve	eşgüdüm	içerisinde	yapacağı	çalışmalarla	sorunlar	çözülebilecek-
tir84.
      
	 Çocukların;	tarım,	sokak,	sanayi	ve	ev	işlerinde	çalıştırılmasını	ön-
leyici	tedbirlerin	alınması	ve	ilgili	tüm	kurumlarla	işbirliğinin	sağlanması	
amacıyla	20/09/2012	tarihinde	Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Bakanlığı	
tarafından	“Çocuk	İşçiliğinin	Önlenmesine	İlişkin	Genelge”	yayımlan-
mıştır.	Genelge	ile	eğitim	çağında	olup	eğitime	devam	edemeyen	çocuk-
ların	eğitim	öğretim	sistemine	kazandırılması	ve	 takibinin	sağlanması,	
mevsimlik	gezici	tarım	işçilerinin	tespit	edilerek	çocukların	ve	ailelerin	
ihtiyaçlarının	 ilgili	 kurumlarla	 koordineli	 olarak	 karşılanması,	 sokakta	
yaşayan	ve/veya	çalıştırılan	çocukların	sokak	ve	 iş	yaşamından	çekile-
rek	sosyal	rehabilitasyonlarının	sağlanarak	toplumla	bütünleştirilmele-
rine	yönelik	çalışmaların	yürütülmesi	ve	ilgili	tüm	kurum	ve	kuruluşlarla	

81 Bkz.	http://www.milliyet.com.tr/1-uluslararasi-goc-ve-guvenlik-konferansi-antalya-yerelhaber-1642286/	
(Erişim	T.	12.09.2018);	Lordoğlu/Aslan,	s.	724.

82 DİSK/Genel-İş	Sendikası	Raporu,	s.	7.

83 Erdoğan,	s.	83-84.

84 Gülçubuk,	s.	91.
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eşgüdüm	 sağlanarak	 çocuk	 işçiliğinin	 önlenmesi	 ve	 sonlandırılmasına	
yönelik	çocuk	aile	ve	toplum	odaklı	 farkındalık	ve	bilinçlendirme	sağ-
lanmasına	ilişkin	çalışmalar	yapılmaktadır85.
       
	 Diğer	 taraftan,	 İş	 Kanunu’nun	 71.	 maddesi	 gereğince,	 çocuk	 ve	
genç	işçiler	bakımından	yasak	olan	işler	ile	çocuk	ve	genç	işçilerin	yaş-
ları	dikkate	alınarak	çalıştırılabilecekleri	hafif	işler	ve	çalışma	koşullarını	
kapsayan	Çocuk	ve	Genç	İşçilerin	Çalıştırılma	Usul	ve	Esasları	Hakkın-
da	Yönetmelik	uyarınca,	 çocuk	 işçi	 ve	 genç	 işçinin	 tanımları	 yapılmış	
olup,	ilgili	Yönetmeliğin	4.	maddesine	göre,	‘‘Genç işçi: 15 yaşını tamam-
lamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiyi, Çocuk işçi: 14 yaşını bitirmiş, 
15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişiyi ifade eder.” 
    
	 Aynı	maddede	“hafif	iş”	de	tanımlanmıştır.	“Hafif iş: Yapısı ve niteli-
ği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre;

a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtima-
li olmayan,

b) Okula devamını, mesleki eğitimini veya yetkili merciler tarafından onay-
lanmış eğitim programına katılımını ve bu tür faaliyetlerden yararlanması-
nı engellemeyen işleri”	ifade	etmektedir.	Sözü	geçen	Yönetmeliğin	İkinci	
Kısmında	“Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılama-
yacakları İşler ile Çalışma Koşulları”	düzenlenmiştir86.	Sözü	geçen	Yönet-
melik	de	gözetildiğinde,	çocuk	ve	genç	işçileri	esas	alan	mutlak	anlamda	
çalıştırma	yasaklarına	ilişkin	İş	Kanunu’nun	85’inci	maddesinde	hüküm	
altına	 alınan	 ağır	 ve	 tehlikeli	 işlerde	 on	 altı	 yaşını	 doldurmamış	 genç	
işçilerin	ve	çocukların	çalıştırılamayacağı	yönündeki	yasağın	yanı	 sıra,	

85 Eraslan,	Emin:	Türkiye’de	Çocuk	İşçiliği	Sorunu:	Suriye’den	Gelen	Mülteciler	Sonrası	Mevcut	Durum	
ve	 Çözüm	 Önerileri	 Konferans	 Raporu,	 İstanbul	 2016,	 http://www.hayatadestek.org/yayinlarimiz/
Turkiyede_Cocuk_Isciligi_Sorunu_2016.pdf,	s.	52-53.	(Erişim	T.	05.09.2018)

86 Bu	doğrultuda	Yönetmeliğin	5.	maddesi	uyarınca, “Çocuk işçiler Ek-1’de, genç işçiler Ek-1 ve Ek-2’de ve 16 
yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler ise Ek-1, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan işler dışında 
çalıştırılamaz.(Ek cümle - RG.: 25.10.2013 - 28802 / m.1) “Ancak, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mes-
leki Eğitim Kanunu kapsamında mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarından mezun olan meslek sahibi 
16 yaşını doldurmuş genç işçiler; sağlığı, güvenliği ve ahlakının tam olarak güvenceye alınması şartıyla bu 
Yönetmeliğin eklerinde belirtilen sınırlamalara bağlı kalmaksızın ihtisas ve mesleklerine uygun işlerde 
çalıştırılabilirler.” 
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çocuk	ve	genç	işçilerle	ilgili	bir	diğer	mutlak	yasağa	Çocuk	ve	Genç	İşçi-
lerin	Çalıştırılma	Usül	ve	Esasları	Hakkında	Yönetmelik’te	rastlanmakta	
olup,	çocuk	ve	genç	işçinin	ancak	öngörülen	işlerde	istihdam	edilmesi,	
yasaklanan	işlerde	 ise	 istihdam	edilmemesi	gereği	 ilgili	Yönetmelik	 ile	
açıkça	ortaya	konmuştur87.	Kaldı	ki,	küçük	ve	kadınların	çalıştırılmasına	
ilişkin	yasaklar	ile	yabancıların	çalışma	hayatına	ilişkin	yasakları	düzen-
leyen	hükümlerin	aksine	bir	iş	sözleşmesi	yapmak,	ilgili	hükümler	em-
redici	olduğu	için	kesin	geçersizlik	ile	karşı	karşıya	kalacaktır88.	Nitekim,	
çocuk	ve	genç	işçilerin	çalıştırılmaları	ve	bu	kişiler	ile	yapılacak	sözleş-
melerin	içeriği	konusunda	sosyal	devlet	ilkesi	gereği	oldukça	sınırlayıcı	
ve	koruyucu	davranılmaktadır89.	
     
	 B.	 Uluslararası	 Koruma	 veya	 Geçici	 Koruma	 Statüsü	 Sahibi	
Yabancı	Çocuk	İşçilerin	Çalışma	Hayatında	Karşılaştığı	Birtakım	
Sorunlarla	İlgili	Yasal	Düzenlemelere	Genel	Bir	Bakış
        
	 Mülteci,	 şartlı	mülteci,	 ikincil	koruma	veya	geçici	koruma	statüsü	
sahibi	yabancı	çocuk	işçileri	çalıştırırken	işverenlerin	İş	Kanunu’nun	te-
mel	 ilkelerinden	biri	olan	eşit	davranma	 ilkesini	 ihlal	etmemesi	önem	
arz	etmektedir.	Zira,	4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	5.	maddesinde	hüküm	
altına	alınan	eşit	davranma	ilkesi	uyarınca, “İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cin-
siyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebep-
lere dayalı ayrım yapılamaz90.

87 Evren,	Öcal	Kemal:	Çalıştırma	Ve	Başka	İş	Gördürme	Yasakları,	Çalışma	ve	Toplum	Dergisi,	S.	4,	Y.	
2007,	s.	133.

88 Ergin,	Hediye:	Yabancı	İşçinin	Çalışma	İzni	Alamamasının	İş	Sözleşmesine	Etkisi,	Legal	YKİ,	S.	4,	Y.	
2007,	s.	215,	vd.;	Sümer,	s.	165.

89 Alper/Kılkış,	s.	26.

90 İlgili	maddenin	devamı	şöyledir:	“İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, 
bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, 
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.

 Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz.
 İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması, daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı 

kılmaz.
 İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar 

ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. 2821 sayılı 
Sendikalar	Kanununun	31	inci	maddesi	hükümleri	saklıdır.

 20nci madde hükümleri saklı kalmak üzere işverenin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi is-
pat etmekle yükümlüdür. Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir biçimde gösteren bir durumu ortaya 
koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.”
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İşveren, esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi sü-
reli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan iş-
çiye farklı işlem yapamaz.
       
	 İlgili	düzenlemeden	hareketle,	önemle	işaret	edilmelidir	ki,	yabancı	
uyruklu	bir	yabancı	işçiye	dil,	 ırk,	din,	mezhep	ve	sair	sebeplere	dayalı	
ayrım	yapılması	yasaktır.	Aksi	hâlde	işçi,	dört	aya	kadar	ücreti	tutarın-
daki	uygun	bir	tazminatı,	bir	başka	deyişle	ayrımcılık	tazminatını	ve	bu	
tazminattan	başka	yoksun	bırakıldığı	haklarını	işverenden	talep	hakkına	
sahip	olacaktır.	
       
	 Diğer	taraftan,	yabancı	çocuk	veya	genç	işçinin	diğer	bir	 işçi	veya	
üçüncü	kişiler	 tarafından	 işyerinde	cinsel	 tacize	uğraması	ve	bu	duru-
mu	 işverene	 bildirmesine	 rağmen	 gerekli	 önlemler	 alınmaması	 du-
rumunda	 ve/veya	 işveren	 tarafından	 işçinin	 ücreti	 kanun	 hükümleri	
veya	sözleşme	şartlarına	uygun	olarak	hesap	edilmez	veya	ödenmezse	
İş	Kanunu’nun	24.	maddesi	uyarınca,	“Ahlak ve iyiniyet kurallarına uy-
mayan haller ve benzerleri”	arasında	hüküm	altına	alınan	d	ve	e	bentleri	
uyarınca	sözleşmelerini	haklı	nedenle	derhal	fesih	hakkı	söz	konusudur.	
Suriyeli	çocuk	işçiler	başta	olmak	üzere,	yabancı	çocuk	işçilere	mevzu-
ata	aykırı	olarak,	asgari	ücretin	altında	ücret	ödendiği	veya	kimi	çocuk	
işçilere	ücretlerinin	hiç	ödenmediğine	rastlanabilmektedir.	Bu	sebeple,	
söz	konusu	yasa	dışı	eylemlerin	önlenebilmesi	için,	işyerlerine	yapılacak	
denetimlerin	arttırılması	kanaatimizce	etkili	ve	caydırıcı	olacaktır.								
       
	 Ayrıca,	mevzuatımızda	 yer	 verilen	 tercüman	hizmeti	 ile	 imkânlar	
ölçüsünde	mülteci	ve	geçici	koruma	sağlanan	çocuk	işçilere	Göç	İdare-
si	Genel	Müdürlüğü	 tarafından	görevlendirilecek	yetkililer	 aracılığıyla	
Türk	 çalışma	mevzuatı	 ve	 çalışanların	yasal	hakları	 konusunda	eğitim	
seminerleri	verilmesinin	ve	sözü	geçen	yabancı	çocuk	işçiler	hakkında	
yargıya	intikal	edecek	iş	hukuku	uyuşmazlıkları	bakımından	bir	adli	yar-
dım	mekanizması	oluşturulmasının	yararlı	olacağı	düşüncesindeyiz.
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							Önemle	belirtilmelidir	ki,	5395	sayılı	Çocuk	Koruma	Kanunu91	bakı-
mından	değerlendirilmesi	durumunda,	sözü	geçen	Kanunun	1.	madde-
sinde	zikredildiği	üzere,	“…amacı korunma ihtiyacı olan veya suça sürük-
lenen çocukların korunmasına, haklarının ve esenliklerinin güvence altına 
alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenlemek”	olmasından	hareketle	ilgili	
yasanın	yabancı	çocuk	işçileri	de	kapsadığını	belirtmek	mümkündür.	Bu	
bağlamda,	Çocuk	Koruma	Kanunu	m.	3/1-a	uyarınca,	“Çocuk: Daha er-
ken yaşta ergin olsa bile, on sekiz yaşını doldurmamış kişiyi; bu kapsamda. 
Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal 
gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da 
suç mağduru çocuğu, Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak ta-
nımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma 
yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar veri-
len çocuğu”	ifade	etmektedir.	Bu	sebeple,	çalışmamızın	konusunu	teşkil	
eden	geçici	koruma	ve	uluslararası	koruma	statüsü	sahibi	yabancı	çocuk	
işçiler	için	de	sözü	geçen	Kanun	kapsamında	korunma	ihtiyacı	doğması	
durumunda	Çocuk	Koruma	Kanunu	hükümleri	de	uygulanacaktır.		
        
	 Öte	yandan,	yabancı	çocuk	işçiliği	bakımından	kayıt	dışı	istihdam	
sorununun	çözümü	için	çalışma	mevzuatımızda	caydırıcı	idari	para	ce-
zaları	ile	çeşitli	yaptırımlar	mevcut	ise	de,	kayıt	dışı	işçi	çalıştıran	işyer-
lerinin	tespiti	bakımından	da	işyerlerine	yapılmakta	olan	denetimlerin	
arttırılmasının	yararlı	olacağını	belirtmek	mümkündür.		
        
	 Çalışma	ceza	hukuku	bakımından	değerlendirildiğinde	ise,		Suriyeli	
çocuk	işçileri	zorla	çalıştırmak	yahut	hizmet	ettirmek	maksadıyla	tehdit,	
baskı,	cebir	veya	şiddete	maruz	bırakmak	ise,	“İnsan Ticareti”	suçu	ola-
rak	Türk	Ceza	Kanunu’nun	80.	maddesinde	hüküm	altına	alınmış	olup,	
ilgili	madde	uyarınca,	 “Zorla çalıştırmak, hizmet ettirmek, fuhuş yaptır-
mak veya esarete tâbi kılmak ya da vücut organlarının verilmesini sağla-
mak maksadıyla tehdit, baskı, cebir veya şiddet uygulamak, nüfuzu kötü-
ye kullanmak, kandırmak veya kişiler üzerindeki denetim olanaklarından 
veya çaresizliklerinden yararlanarak rızalarını elde etmek suretiyle kişileri 

91 RG.	T.	15.7.2005,	S.	25876.
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ülkeye sokan, ülke dışına çıkaran, tedarik eden, kaçıran, bir yerden başka bir 
yere götüren veya sevk eden ya da barındıran kimseye sekiz yıldan oniki yıla 
kadar hapis ve onbin güne kadar adlî para cezası verilir92.
        
	 Bu	bağlamda,	örneğin	Suriyeli	yaşı	küçük	bir	erkek	çocuğun	dilen-
mek	üzere	babası	tarafından	gelirden	pay	alma	karşılığında	bu	işi	yapan	
çetelere	vermesi	insan	ticareti	suçuna	örnek	oluşturur93.
         
 Diğer	taraftan	TCK	m.	117	uyarınca,	“İş	ve	çalışma	hürriyetinin	ih-
lali”	de	bir	suç	türü	olup,	ilgili	düzenlemeye	göre,	“(1) Cebir veya tehdit 
kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriye-
tini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar 
hapis veya adlî para cezası verilir.
(2) Çaresizliğini, kimsesizliğini ve bağlılığını sömürmek suretiyle kişi veya 
kişileri ücretsiz olarak veya sağladığı hizmet ile açık bir şekilde orantısız dü-
şük bir ücretle çalıştıran veya bu durumda bulunan kişiyi, insan onuru ile 
bağdaşmayacak çalışma ve konaklama koşullarına tâbi kılan kimseye altı 
aydan üç yıla kadar hapis veya yüz günden az olmamak üzere adlî para 
cezası verilir.

(3) Yukarıdaki fıkrada belirtilen durumlara düşürmek üzere bir kimseyi 
tedarik veya sevk veya bir yerden diğer bir yere nakleden kişiye de aynı ceza 
verilir.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, işçiyi veya işverenlerini ücretleri azaltıp 
çoğaltmaya veya evvelce kabul edilenlerden başka koşullar altında anlaşma-
lar kabulüne zorlayan ya da bir işin durmasına, sona ermesine veya durma-
nın devamına neden olan kişiye altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.”  

92 Hükmün	devamı	şöyledir:	“(2) Birinci fıkrada belirtilen amaçlarla girişilen ve suçu oluşturan fiiller var oldu-
ğu takdirde, mağdurun rızası geçersizdir.

 (3) On sekiz yaşını doldurmamış olanların birinci fıkrada belirtilen maksatlarla tedarik edilmeleri, kaçırılma-
ları, bir yerden diğer bir yere götürülmeleri veya sevk edilmeleri veya barındırılmaları hallerinde suça ait araç 
fiillerden hiçbirine başvurulmuş olmasa da faile birinci fıkrada belirtilen cezalar verilir.

 (4) Bu suçlardan dolayı tüzel kişiler hakkında da güvenlik tedbirine hükmolunur.”

93 Tezcan,	Durmuş/Erdem,	Mustafa	Ruhan/Önok,	R.	Murat:	Teorik	ve	Pratik	Ceza	Özel	Hukuku,	9.	Bas-
kı,	Seçkin	Yayınları,	Ankara	2013,	s.	105.
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İlgili	hüküm	 ile	hem	çalışma	özgürlüğü	hem	 işçi	veya	 işverenin	özgür	
iradesi	ile	serbest	bir	şekilde	sözleşme	yapma	iradesi	ve	yaptığı	sözleş-
meyi	uygulama	özgürlüğü	koruma	altına	 alınmıştır94.	Ayrıca,	hükmün	
2.	ve	3.	fıkrasının	insan	ticareti	suçu	ile	benzerlik	taşıdığını	da	belirmek	
mümkündür95.	Söz	konusu	suçun	oluşması	için	bir	sömürünün	sürekli-
lik	arz	etmesi	gerekecektir.	Çaresiz	bir	kişiye	bir	kereye	özgü	koşullarda	
bir	 çalışma	veya	düşük	ücretle	götürü	bir	 iş	 yaptırılması	 suçun	maddi	
unsurunu	 karşılamayacaktır.	 Ayrıca,	 mağdurun	 çaresizlik,	 kimsesizlik	
ya	da	bağlılık	durumundan	yararlanma	olmaksızın	aşırı	ağır	koşullarla	
veya	 çok	düşük	ücretle	 çalıştırılması	da	 sözü	geçen	 suç	 tipinin	kapsa-
mına	girmeyecektir96.	Ücretleri	 azaltıp	 çoğaltmaya	veya	 evvelce	kabul	
edilenlerden	başka	koşullar	altında	anlaşmalar	kabulüne	zorlama	bakı-
mından	ise,	anlaşma	teriminin	sözleşme	olarak	anlaşılması	gerekmekte	
olup	sözleşmenin	yazılı	ya	da	yazısız	olması	suçun	oluşumunda	önem	
taşımamaktadır.97	 Zikredilen	 hükmün	 2.	 fıkrası	 özellikle	 günümüzde	
Suriyeli	 çocuk	 işçilerin	 ekonomik	 açıdan	 çaresizliği	 gözetildiğinde,	 iş-
verenler	tarafından	emek	sömürüsüne	maruz	kalmaları	karşısında	TCK	
bakımından	bir	suç	olarak	nitelendirilmektedir.
       
	 Öte	 yandan,	 özellikle	 Suriyeli	 çocuk	 işçilerin	TCK	m.122’de	 dü-
zenlenmiş	olan	“Ayrımcılık”	suçunun	mağduru	olduklarını	da	belirtmek	
mümkündür.	Çünkü	 ilgili	 düzenlemede	 zikredildiği	 üzere	 “(1) Kişiler 
arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin 
icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınma-
sını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,

94 Özbek,	Veli	Özer:	TCK	İzmir	Şerhi	Yeni	Türk	Ceza	Kanununun	Anlamı,	C.	2,	Seçkin	Yayınları,	Ankara	
2008,	s.	784

95 Tezcan/Erdem/Önok,	s.	113-114.

96 Tezcan/Erdem/Önok,	s.	453.

97 Özbek,	s.	801.
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b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yap-
mayı reddeden,

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası veri-
lir.”	Dolayısıyla,	 sözü	geçen	fiilleri	uluslararası	koruma	veya	geçici	ko-
ruma	statüsü	sahibi	yabancı	bir	çocuk	işçi	üzerinde	gerçekleştirmek	de	
TCK	uyarınca	suçtur.
    
	 SONUÇ	
    
 Ülkemizde	 son	 yıllarda	 yabancı	 çocuk	 işçilerin	 çoğunun	 geçici	
koruma	 statüsü	 sahibi	 çocuk	ve	genç	 işçilerden	oluştuğunu	belirtmek	
mümkündür.	Bu	bağlamda, geçici	koruma,	ülke	sınırlarımıza	yurtdışın-
dan	ve	özellikle	Suriye’den	kitlesel	olarak	gelen	yabancılara	yönelik	adı	
üzerine	geçici	koruma	sağlayan	bir	statüdür.	Gerek	uluslararası	koruma	
statüsü	sahibi	gerek	Suriye’den	gelen	geçici	koruma	sağlanan	yabancı-
ların	ülkemizde	ikamet	ettiği	sırada	koşulları	yerine	getirmeleri	hâlinde	
çalışmalarına	 cevaz	 veren	mevzuatımız,	 söz	 konusu	 yabancıları	 çocuk	
veya	reşit	ayrımı	yapılmaksızın	Türk	çalışma	mevzuatına	 tâbi	 tutmak-
tadır.	Bu	sebeple,	Türk	vatandaşı	işçiler	bakımından	mevcut	olan	işçilik	
alacakları	ve	sair	yasal	haklar	yabancı	çocuk	ve	genç	işçiler	için	de	geçerli	
ve	bağlayıcıdır.	
      
	 Geçici	Koruma	Sağlanan	Yabancıların	Çalışma	İzinlerine	Dair	Yö-
netmelik	ile	getirilen	%10	oranındaki	istihdam	kotası	bakımından	gerek	
Suriyeli	çocuk	ve	genç	işçiler	gerek	yetişkin	işçiler	bakımından	ülkemiz	
vatandaşlarının	 işsizlik	oranları	 gözetilmek	 suretiyle	ve	yerli	 istihdamı	
olumsuz	şekilde	etkilemeyecek	şekilde	işverenlere	Suriyeli	işçi	çalıştır-
ma	imkânı	tanınmasının	ve	Bakanlığın	sözü	geçen	oranları	değiştirme	
hakkını	ihtiyatlı	kullanmasının	yararlı	olacağını	düşünmekteyiz.	Çünkü,	
geçici	 koruma	 veya	 uluslararası	 koruma	 statüsü	 sahibi	 yabancı	 çocuk	
işçilerin	kayıt	dışı	istihdamı,	ücretlerinin	asgari	ücretin	altında	veya	ek-
sik	ödenmesi	yahut	hiç	ödenmemesi	şeklinde	gerçekleşen	yasaya	aykırı	
hâller	ile	sıklıkla	karşılaşılmaktadır.	Söz	konusu	yasa	dışı	eylemlerin	ön-
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lenebilmesi	 için,	 ayrıca,	 işyerlerine	 yapılacak	 denetimlerin	 arttırılması	
etkili	ve	caydırıcı	olacaktır.	
      
	 Öte	 yandan,	 mevzuatımızda	 yer	 verilen	 tercüman	 hizmeti	 ile	
imkânlar	ölçüsünde	uluslararası	koruma	statüsü	sahibi	ve	geçici	koruma	
sağlanan	çocuk	işçilere	Göç	İdaresi	Genel	Müdürlüğü	tarafından	görev-
lendirilecek	yetkililer	aracılığıyla	Türk	çalışma	mevzuatı	ve	çalışanların	
yasal	hakları	konusunda	eğitim	seminerleri	verilmesinin	ve	sözü	geçen	
yabancı	 çocuk	 işçiler	 hakkında	 yargıya	 intikal	 edecek	 iş	 ve	 sosyal	 gü-
venlik	hukuku	uyuşmazlıkları	bakımından	bir	adli	yardım	mekanizması	
oluşturulmasının	yararlı	olacağı	kanaatindeyiz.	
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AN ASSESSMENT OF THE QUESTION OF WHEN
THE NEWLY ELECTED ASSEMBLY WILL USE ITS AUTHORITIES IN TURKISH LAW 

	 Kanun-i	Esasi’den	itibaren,	142	yıllık	parlamento	geleneğine	sahip	olan	Türk	Ana-
yasa	Hukukunda	yasama	kuvveti	parlamento	tarafından	kullanılmaktadır.	Yasama	organı	
da	çeşitli	süreçlerden	geçerek	bugünkü	halini	almıştır.	Bu	süreçte,	1876	Kanun-i	Esasi’de	
olmasa	da	1921	ve	1924	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunlarında	Meclisin	sürekliliği	ilkesini	ka-
bul	edilmiştir.	Aynı	şekilde	1961	ve	1982	Anayasaları	da	bu	ilkeyi	kabul	etmiştir.	İşte	bu	
noktada	eski	Meclis	görevinin	ne	zaman	sona	ereceği	ve	yeni	Meclisin	görevinin	ne	za-
man	başlayacağı	sorunu	ortaya	çıkmaktadır.	Yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	
başlayabileceği	anın	tespiti,	yasama	meclisinin	icraatlarına	başlayabilmesi	açısından	son	
derece	önemlidir.	Yapılan	incelemede	doktrinde	iki	farklı	görüş	tespit	edilmiştir.	Bu	gö-
rüşlerden	bir	tanesi, “Seçilen yeni Meclisin yetkisi, Meclisin seçilmesi ile başlar” şeklindedir.	
Diğer	görüşe	göre	ise,	Meclisin	seçilmiş	sayılması	ve	yetkilerini	kullanmaya	başlaması	ge-
reken	anın,	“ilk olarak toplandığı zaman”	olduğu	belirtilmektedir.	Çalışmada	bu	görüşler	
değerlendirilerek	sonuca	ulaşılmıştır.

 Anahtar Kelimeler:	Temsil,	Milletvekilliği,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi
 
 ABSTRACT
     
	 The	legislative	power	is	used	by	the	parliament	in	the	Turkish	Constitutional	Law,	
which	has	142	years	of	parliamentary	 tradition	since	 the	1876	Constitution	(Kanun-i	
Esasi).	The	legislative	body	passed	through	various	processes	to	gain	the	present	state.	In	
this	process,	except	the	1876	Constitution,	the	1921	and	1924	Constitutions	(Teşkilat-ı	
Esasiye	Kanunu)	accepted	the	rule	of	continuity	of	the	Assembly.	Likewise,	the	Cons-
titutions	of	1961	and	1982	accepted	the	principle	of	continuity	of	the	Assembly.	At	this	
point,	the	question	arises:	When	does	term	of	office	of	former	assembly	end	and	when	
the	new	Assembly’s	task	begins?	The	moment	when	the	newly	elected	Parliament	begin	
to	use	its	powers	is	of	great	importance	in	terms	of	enabling	the	legislative	body	to	begin	
its	activities.	Literature	scanning	method	was	used	as	the	method	of	study.	Two	different	
views	have	been	identified	in	the	review	of	the	literature.	One	of	these	views	is	that	“the	
authority	of	the	new	Assembly	begins	with	the	election	of	the	Assembly”.	According	to	
another	opinion,	the	moment	for	being	elected	and	able	to	use	its	legislative	powers	is	
“the	first	convention	time	of	the	Assembly”.	By	evaluating	mentioned	views,	the	conclu-
sion	was	obtained.

	 KEYWORDS: Representation,	 Parliamentarian,	 Grand	 National	 Assembly	 of	
Turkey
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	 GİRİŞ

	 Demokrasiyi	 en	 basit	 ve	 gerçekçi	 olarak,	 “yöneticilerin,	 dürüst	 ve	
serbest	seçimler	yoluyla	yönetilenler	tarafından	seçildiği	rejim”	şeklinde	
tanımlayan	Duverger’e	göre,	seçme	mekanizması	hakkında	hukukçular,	
18.	yy.	filozoflarını	inceleyerek,	bir	temsil	teorisi	meydana	getirmişler-
dir.	 Buna	 göre,	 seçmen	 kendi	 adına	 konuşmak	 ve	 hareket	 edebilmek	
için	milletvekiline	bir	vekâlet	vermekte,	milleti	temsil	eden	parlamento	
milli	egemenliği	 ifade	etmektedir.1	Türk	Anayasa	Hukuku’nda	 ilk	ola-
rak,	1921	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu	ile	hayat	bulan	ve	daha	sonra	1924	
ve	1961	Anayasaları’nda	da	aynen	devam	ettirilen	“Egemenlik	kayıtsız	
şartsız	milletindir”	kuralı,	1982	Anayasası’nda	da,	“Egemenlik”	madde-
kenar	başlığı	ile	6.	maddede	“Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk 
Milleti, egemenliğini, Anayasa’nın koyduğu esaslara göre, yetkili organları 
eliyle kullanır. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümre-
ye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan 
almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz”	ifadesi	ile	vücut	bulmuştur.	Diğer	
taraftan,	1961	Anayasası	(md.	4)	ve	1982	Anayasası	(md.	6),	egemenli-
ğin	kullanılması	ile	ilgili	çok	önemli	yeni	kazanımlar	getirmiştir.	Bunlar,	
egemenliğin	Anayasa’nın	koyduğu	esaslara	göre	millet	tarafından	yetkili	
organlar	vasıtası	ile	kullanılabilmesi	ve	egemenliğin	hiçbir	surette,	hiç-
bir	kişiye	ve	hiçbir	 zümreye	bırakılmamasıdır.	Ayrıca,	milli	 egemenlik	
ilkesinin	bir	sonucu	olarak	1982	Anayasası’nın	80.	maddesinde	“Mille-
tin	temsili”	madde-kenar	başlığı	altında,	milletvekillerinin	sadece	seçil-
dikleri	bölgeyi	veya	kendilerini	seçenleri	değil,	bütün	Milleti	temsil	ede-
cekleri	hüküm	altına	alınmıştır.	Bu	anlatılanlardan	da	anlaşılacağı	üzere	
Milletin	egemenliğini	Anayasal	bir	kurum	olan	yasama	organıyla	diğer	
bir	ifadeyle	Meclis	aracılığı	ile	kullanacağı	açıktır.

	 Diğer	taraftan	Kanun-i	Esasi’yi	milat	kabul	edecek	olursak,	142	yıl-
lık	parlamento	geleneğine	sahip	olan	Türk	Anayasa	Hukukunda	yasama	
kuvveti	parlamento	tarafından	kullanılmaktadır.	Yasama	organı	da	çeşit-
li	süreçlerden	geçerek	bugünkü	halini	almıştır.	Bu	süreçte	1876	Kanun-i	
1	Maurice	Duverger,	Siyasi Partiler,	Çev.	Ergun	Özbudun,	Bilgi	Yayınevi,	4.	Basım,	Ankara,1993,	ss.	453-
454.
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Esasi’de	olmasa	da	1921	ve	1924	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunlarında	Mec-
lisin	sürekliliği	esası	kabul	edilmiştir.	Aynı	şekilde	1961	ve	1982	Anaya-
saları	da	Meclisin	sürekliliği	ilkesini	kabul	etmiştir.

	 İşte	tam	da	bu	noktada	eski	Meclisin	görevinin	ne	zaman	sona	ere-
ceği	ve	yeni	Meclisin	görevinin	ne	zaman	başlayacağı	sorunu	ortaya	çık-
maktadır.	Yeni	 seçilen	Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	başlayabileceği	
anın	tespiti	de	yasama	meclisinin	icraatlarına	başlayabilmesi	açısından	
son	derece	önemlidir.

	 I.	Seçimlerin	Yapılması	ve	Yeni	Seçilen	Meclis	Arasındaki	İlişki

	 Milletvekili	 sıfatının	 kazanıldıktan	 sonra,	 açıklığa	 kavuşturulması	
gereken	diğer	bir	konu	da	Meclisin	hukukî	varlık	kazanması	anı,	diğer	
bir	ifadeyle,	yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerini	ne	zaman	kullanmaya	baş-
layabileceği	meselesidir.	Bu	durumda,	seçimlerin	yapılması	sonucunda,	
Anayasal	süre	içinde,	seçilen	yeni	Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	baş-
layabileceği	anın	tespit	edilmesi	gerekmektedir.	Doktrinde,	bu	hususla	
ilgili	olarak,	temelde	iki	görüş	bulunmaktadır.	Bu	görüşlerden	birincisi,	
yeni	Meclisin	 yetkilerini	 ilk	 toplandığı	 zamanda	 kullanabileceği	 görü-
şüdür.	Diğer	görüş	ise	yeni	Meclisin	yetkilerini	Meclisin	seçildiği	anda	
kullanabileceği	görüşüdür.	

	 Hangi	görüşün	daha	doğru	olduğunu	anlayabilmek	 için	öncelikle	
Meclisin	 seçimlerinin	ne	 şekilde	yapıldığının	belirtilmesi	gerekmekte-
dir.	Meclisin	seçimleri	1982	Anayasası’na	göre	üç	şekilde	yapılmaktadır.	
Bunlardan	 birincisi,	Meclisin	 beş	 yıllık2	 seçim	 dönemini	 tamamlamış	
olması	halinde	yapılan	 seçimlerdir	 (AY	md.	77/1).	 İkincisi,	Meclisin,	
normal	seçim	dönemi	tamamlanmadan,	Meclis	üye	tam	sayısının	beşte	
üç	çoğunluğu3	ile	seçimlerin	yenilenmesine	karar	vermesi	halinde	yapı-

2	16	Nisan	2017	tarihinde	yapılan	Halk	oylamasıyla	kabul	edilen	6771	sayılı	Anayasa	Değişikliği	Kanunun	
seçimlerle	ilgili	hükmü	24	Haziran	2018	tarihinde	yapılan	erken	seçim	ile	yürürlüğe	girmiş	ve	seçim	döne-
mi	beş	yıl	olarak	uygulanmaya	başlanmıştır.	Daha	önceki	uygulama	dört	yıl	idi.

3	600	milletvekilli	bir	Meclis’te	360	milletvekiline	tekabül	etmektedir.

TÜRK HUKUKUNDA YENİ SEÇİLEN MECLİSİN YETKİLERİNİ 
NE ZAMAN KULLANMAYA BAŞLAYACAĞI SORUNU

Dr. Gökhan DÖNMEZ



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �62

lan	seçimler4	(AY	md.	116/1)	 	ve	üçüncü	olarak	da,	Cumhurbaşkanı-
nın,	kendisinin	ve	TBMM’nin	seçimlerinin	yenilemesine	karar	vermesi	
hâlinde	yapılan	seçimlerdir.5	(AY	md.	116/2)

	 Ayrıca	yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerinin	ne	zaman	kullanacağının	
belirlenmesinde	Meclisin	sürekliliği	 ilkesinin	de	açıklanması	elzemdir.	
Zira	1921	(md.	5)	hem	de	1924	Anayasası’nda	(md.	13)	“Eski Meclisin 
görevi, yenisi toplanana kadar sürer”	şeklinde	olan	ifade,	1961	Anayasası	
(md.	69)	“Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin se-
çilmesine kadar sürer”	ve	1982	Anayasası’nda	(md.	116/4)	“Seçimlerinin 
birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetkile-
ri, bu organların seçilmesine kadar sürer.”	şeklinde	değişikliğe	uğramıştır.6

	 A.	Seçimlerin	Olağan	Döneminde	Yapılması

	 Anayasa’nın	77.	maddesinin	birinci	fıkrasına	göre	21	Ekim	2007	ta-
rihinde	yapılan	halk	oylaması	ile	yürürlüğe	giren	Anayasa	değişikliği	ile	
TBMM	seçimlerinin	dört	yılda	bir	yapılacağı	hükmüne	yer	verilmiştir.	
TBMM	tarafından	aksi	bir	karar	alınmadıkça	seçimler	dört	yılda	bir	ya-
pılacaktır.7	Ancak	16	Nisan	2107	tarihinde	yapılan	halk	oylamasıyla	ka-
bul	edilen	6771	sayılı	Anayasa	Değişikliği	Kanunu’nun	seçimlerle	ilgili	
hükmü	tekrar	değiştirilmiş	ve	seçim	dönemi	beş	yıl	olarak	belirlenmiştir.	
Beş	yıllık	seçim	dönemi,	24	Haziran	2018	tarihinde	yapılacak	olan	erken	
seçim	ile	yürürlüğe	girmiştir.	2839	sayılı	Milletvekili	Seçim	Kanunu’nun	
6.	maddesinin	1.	fıkrasına	göre	bundan	sonra	her	beş	yılda	bir	hem	TBMM	
seçimleri	hem	de	Cumhurbaşkanlığı	seçimleri	yapılacaktır.

4	TBMM’nin	bu	yetkisi	Anayasaya	Değişiklik	Kanunun	yürürlüğe	girmesinden	önce	Anayasa’nın	77.	mad-
desinin	2.	fıkrasında	düzenleniyordu.

5	Cumhurbaşkanının	kendisinin	ve	TBMM’nin	seçimlerini	yenileme	yetkisi	Anayasaya	Değişiklik	Kanunun	
yürürlüğe	girmesinden	önce	Anayasa’nın	104.	maddesinde,	TBMM’nin	seçimlerinin	yenilenmesine	karar	
vermek	şeklindeydi.

6	1982	Anayasası’nda,	Anayasaya	Değişiklik	Kanununun	yürürlüğe	girmesinden	önce	bu	husus	77.	madde-
de	düzenlemişti.	Daha	önceden	77.	maddede	“Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, yeni Meclisin 
seçilmesine kadar sürer” şeklinde idi.

7	Hasan	Tunç,	Faruk	Bilir,	Bülent	Yavuz,	Türk Anayasa Hukuku,	5.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2014,	
s.	156.
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	 B.	Meclis	Tarafından	Erken	Seçim	Kararı	Alınması	(Seçimle-
rin	Meclis	Tarafından	Yenilenmesi)
 
 Öz	fesih8	olarak	da	ifade	edilen	erken	seçim,	TBMM’nin	seçim	dö-
nemi	dolmadan	kendi	seçimlerini	yenileme	kararı	alması	sonucunda	ya-
pılan	seçim	olarak	tanımlanmaktadır.9	Ancak	16	Nisan	2017	tarihinde	
halkoylaması	 ile	 kabul	 edilen	6771	 sayılı	Anayasa	Değişikliği	Kanunu	
ile	hem	TBMM	kendi	üye	tam	sayısının	beşte	üç	çoğunluğu	ile	hem	de	
Cumhurbaşkanı	kendi	seçimlerini	yenilemek	kaydı	ile	Meclisin	seçim-
lerini	 yenileyebilmektedir.	Bu	durumda	TBMM’nin	kendi	 seçimlerini	
yenilemesi	öz	fesih	olarak	kabul	edilebilir	ancak	Cumhurbaşkanı’nın	da	
seçimlerinin	yenilenmesi	söz	konusu	olduğu	için	bu	durumu	karşılıklı	
fesih	olarak	 adlandırabiliriz.10	Diğer	 taraftan	Cumhurbaşkanı’nın	ken-
di	 seçimlerini	 yenilemek	 kaydı	 ile	 Meclisin	 seçimlerini	 yenilemesini	
TBMM’nin	feshedilmesi	olarak	kabul	etmek	gerekir.	Bu	durum,	aşağıda	
Cumhurbaşkanı’nın	seçimleri	yenilemesi	konusunda	ele	alınmıştır.

	 Anayasa’nın	116.	maddesinin	1.	fıkrasına	göre	Meclis,	bu	süre	(beş	
yıllık	süre)11	dolmadan	kendi	üye	tam	sayısının	beşte	üç	çoğunluğu	se-
çimlerin	yenilenmesine	karar	verebilir.12	Anayasa’da	TBMM’nin	erken	
seçim	kararı	almasıyla	ilgili	olarak	herhangi	bir	sınırlayıcı	hükme	yer	ve-
rilmemiştir.	TBMM,	 istediği	 zaman,	 genel	hükümler	 çerçevesinde	 er-
ken	seçim	kararı	verebilir.	Bu	karar	tamamen	TBMM’nin	takdirindedir.	
TBMM	seçim	tarihini	de	kararlaştırabilir.13	Erken	seçim	kararı	bir	parla-
mento	kararıdır.	Meclis,	erken	seçim	kararı	alması	durumunda	seçimin	
hangi	 tarihte	 yapılacağını	 kendisi	 belirler	 (Milletvekili	 Seçim	Kanunu	

8			Kemal	Gözler,	Anayasa Hukukunun Genel Teorisi,	C.	II.	,	Ekin	Yayınevi,	Bursa,	Haziran	2011,	s.	117.

9			Süleyman	Sırrı	Terzioğlu,	Anayasa Hukuku,	4.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2014,	s.	145.

10	“Karşılıklı	fesih”	kavramı,	1982 Anayasası ve Değişiklik Teklifi Karşılaştırması,	SETA,	Ankara,	Aralık	2016,	
s.	6,	24.’te	geçmektedir.

11	24	Haziran	2018	tarihinde	yapılacak	olan	erken	seçimden	sonra	beş	yıl	olarak	uygulanmaktadır.	6771	
sayılı	Anayasa	Değişikliği	Kanunu	yürürlüğe	girmeden	önce	dört	yıldı.

12	Mustafa	Erdoğan,	Anayasa Hukuku,	4.	Baskı,	Orion	Yayınevi,	Ankara,	2007,	s.	245.

13	Tunç,	Bilir,	Yavuz,	s.	157.
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md.	8/2).	Meclisin	erken	seçim	kararı	alması	halinde	bu	durum,	Bakan-
lar	Kurulu	tarafından	48	saat	içerisinde	ilan	olunur.	Meclis	seçimlerinin	
yenilenmesi	kararı,	yasama	organının	iç	örgütlenme	ve	çalışma	düzeni-
ne	ilişkin	bir	karardır.	Bu	karar	Anayasa’nın	116.	maddesinin	1.	fıkrası	
uyarınca	beşte	üç	çoğunlukla,	diğer	bir	ifadeyle	nitelikli	çoğunlukla	alı-
nır.14 

	 Erken	seçim	kararı,	Meclis	 tarafında	alınmış	bir	parlamento	kara-
rıdır	 ve	 Anayasa	 Mahkemesi	 tarafından	 denetlenemez.15	 Ancak	 bazı	
durumlarda,	erken	seçim	kararı	kanunla	da	alınabilmektedir.	Örneğin,	
XVIII.	Dönem	Milletvekili	Genel	Seçimlerinin	29	Kasım	1987	yılında	
yapılması,	11	Ekim	1987	tarih	ve	3404	sayılı	Kanun	ile	karar	verilmiş-
tir.16		Anayasa	Mahkemesi	de	XVIII.	Dönem	Milletvekili	Genel	Seçim-
lerinin,	“TBMM	Kararı”	şeklinde	değil	de	“kanun”	şeklinde	yapılmasını	
Anayasa’ya	uygun	bulmuştur.17

	 Diğer	taraftan,	seçimin	yenilenmesi	kararını	TBMM	“kanun”	şek-
linde	açıklarsa	Anayasa	Mahkemesi	denetimine	tabii	olacaktır.	Gözler’e	
göre,	 seçimin	 yenilenmesi	 gibi	 saf	 siyasi	 bir	 konuda	TBMM	 iradesini	
“Meclis	Kararı”	şeklinde	açıklamalı	ve	alınan	karar	Anayasa	Mahkemesi	
denetimi	dışında	bırakılmalıdır.18

 

14	Daha	önceki	uygulama	Anayasa’nın	96.	maddesine	göre	yapılıyordu.	Anayasa’nın	96.	maddesi,	“Türkiye	
Büyük	Millet	Meclisi,	yapacağı	seçimler	dâhil	bütün	işlerinde	üye	tamsayısının	en	az	üçte	biri	ile	toplanır.	
Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi,	Anayasada	başkaca	bir	hüküm	yoksa	toplantıya	katılanların	salt	çoğunluğu	
ile	karar	verir;	ancak	karar	yeter	sayısı	hiçbir	şekilde	üye	tamsayısının	dörtte	birinin	bir	 fazlasından	az	
olamaz.”	Şeklindeydi.	

15	Terzioğlu,	s.	146-147.

16	Kemal	Gözler,	Türk Anayasa Hukuku,	Ekin	Yayınevi,	Bursa,	Haziran	2000,	1.	Baskı,	s.	275.

17	Anayasa	Mahkemesinin	9	Ekim	1987	tarih	ve	E.	1987/23,	K.	1987/27	sayılı	Karar,	Anayasa Mahkemesi 
Kararlar Dergisi,	sayı	23,	s.	387.	Karara	göre,	“Yasama organı, Anayasa’nın kararla düzenleneceğini öngör-
düğü konularda dahi düzenleme yapabilir. Bu Anayasa açısından bir engel yoktur. Karar konusunda kanunla 
düzenlenmesi Anayasa’ya aykırılık veya yasamanın o konuda yetkisizliği sonucunu doğurmaz.”

18	Gözler,	Türk	Anayasa	Hukuku,	s.	276.



www.izmirbarosu.org.tr

65İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �

	 C.	Cumhurbaşkanı’nca	Kendi	Seçiminin	de	Yenilenmesi	Kay-
dıyla	TBMM	Seçimlerinin	Yenilenmesi

 Anayasa’nın	104.	maddesinde	Cumhurbaşkanı’nın	görev	ve	yetki-
leri	sayılmıştır.	Bu	yetkiler	arasında	“Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim-
lerinin yenilenmesine karar vermek”	de	bulunmaktaydı.	Ancak	16	Nisan	
2017	tarihinde	halkoylaması	ile	kabul	edilen	6771	sayılı	Anayasa	Deği-
şikliği	Kanunu	ile	bu	yetki	ilga	edilmiş	ve	Cumhurbaşkanı’nın	bu	yetkisi	
Anayasa’nın	116.	maddesinin	2.	fıkrasında	düzenlemiştir.	Doktrinde	bu	
yetkiye	“fesih	yetkisi”19	ya	da	“fesih	hakkı” 20	denmektedir.	Fesih,	klâsik	
tanımıyla,	“belirli bir süre için seçilmiş ve henüz bu süresini doldurmamış 
bulunan bir parlamentonun varlığına yürütme organının kararıyla son ver-
mek”	anlamına	gelmektedir.21	Diğer	bir	 ifadeyle	fesih,	parlâmentoların	
yasama	dönemlerinin	bu	dönem	dolmadan	önce	yürütme	(cumhurbaş-
kanı/devlet	başkanı)	tarafından	sona	erdirilmesidir.22

	 TBMM	 seçimlerinin	 Cumhurbaşkanı’nca	 yenilenmesi	 hususu	
Anayasa’nın	116.	maddesinde	düzenlenmiştir.	Maddenin	yeni	 şekline	
göre;

“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç ço-
ğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkan-
lığı seçimi birlikte yapılır. 
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi 
halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cum-
hurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından se-
çimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde Cumhurbaş-

19		Gözler,	Genel	Teori,	C.	II.	,	s.	117.

20		Gözler,	Türk	Anayasa	Hukuku,	s.	278.

21	Turan	Güneş,	Parlamenter Rejimin Bugünkü Manası ve İşleyişi,	Ankara	1956,	s.	81;	Orhan	Aldıkaçtı,	Mo-
dern Demokrasilerde ve Türkiye’de Devlet Başkanlığı,	İstanbul	1960,	s.	54;	Erdoğan	Teziç,	Anayasa Hu-
kuku,	Genel	Esaslar,	Beta	Basım	Yayım	Dağıtım	14.	Bası,	İstanbul,	2012,	s.	339;	Gözler,	Genel	Teori,	
C.II.,	s.	117.

22	Teziç,	s.	339;	Gözler,	Genel	Teori,	C.II.,	s.	117.
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kanı bir defa daha aday olabilir.
Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve 
Cumhurbaşkanının yetkileri, bu organların seçilmesine kadar 
sürer.
Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri 
de beş yıldır.”

	 6771	sayılı	Anayasa	Değişikliği	Kanunu	yürürlüğe	girmeden	önce	
Cumhurbaşkanı’nın	seçimleri	yenileme	kararı	verebilmesi	için	ilk	olarak,	
seçimlerden	sonra	kurulan	hükümetin	güvenoyu	alamaması	ve	kırk	beş	
gün	içinde	yeni	hükümet	kurulamaması	veya	kurulduğu	hâlde	güveno-
yu	alamaması	gerekmekteydi.	İkinci	husus	ise,		Hükümetin	Anayasa’nın	
99.	maddesine	göre,	gensoru	 sonucunda	düşürülmesi	 ve	kırk	beş	gün	
içinde	yeni	hükümetin	kurulanmaması	veya	kurulduğu	halde	güveno-
yu	 alamaması	 durumuydu.	 Son	 olarak,	 Başbakan’ın	Anayasa’nın	 111.	
maddesi	 hükmüne	 uygun	 olarak	 TBMM’den	 güvenoyu	 istemesi	 ve	
güvensizlik	oyuyla	düşürülmesi,	 kırk	beş	 gün	 içinde	de	yeni	hüküme-
tin	kurulamaması	veya	kumlan	hükümetin	güvenoyu	alamaması	duru-
mu	da	Cumhurbaşkanı’nın	seçimleri	yenilemesinin	diğer	bir	sebebiydi.	
Ayrıca,	Başbakan’ın	güvensizlik	oyu	ile	düşürülmeden	istifa	etmesi,	kırk	
beş	gün	içinde	yeni	hükümetin	kurulamaması	ve	son	olarak	genel	seçim-
lerden	sonra	TBMM	Başkanlık	Divanının	seçiminden	itibaren	kırk	beş	
gün	içinde	yeni	hükümetin	kurulamaması	durumunda	da	Cumhurbaş-
kanı	TBMM’nin	 seçimlerini	yenileyebilmekteydi.23	Ancak	24	Haziran	
2018	tarihinde	6771	sayılı	Anayasa	Değişikliği	Kanunu’nun	yürürlüğe	
girmesiyle	birlikte	yukarıda	sayılan	maddelerin	tamamı	 ilga	edilmiştir.	
Zira,	parlamenter	sistemde	bakanlar	kurulana	ait	olan	yürütme	yetkisi	
artık	Cumhurbaşkanı’na	verilmiştir.	Dolayısıyla	yukarıda	anlatılan	tüm	
bu	 hususlar,	 bakanlar	 kurulu	 ve	 başbakanlık	 makamı	 kaldırıldığı	 için	
sona	ermiştir.	Bu	tarihten	sonra	Anayasa’nın	116.	maddesinin	1.	fıkrası-
na	göre	hem	TBMM	üye	tam	sayısının	beşte	üç	çoğunluğu	ile,	hem	de	
Cumhurbaşkanı	Anayasa’nın	166.	maddesinin	2.	 fıkrasına	göre,	kendi	
seçimlerini	de	yenilemek	kaydı	ile	TBMM	seçimlerinin	yenilenmesine	
karar	verebilmektedir.

23	Tunç,	Bilir,	Yavuz,	s.	158;	Gözler,	Türk	Anayasa	Hukuku,	s.	279.
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 D.	Meclisin	Sürekliliği	İlkesi

	 Osmanlı	 döneminde	meclislerin	 tatil	 yapması	 kural,	 çalışması	 ise	
istisna	 kabul	 edilmişti.	Meclislerin	 toplanması	 ve	 tatili,	Kanun-i	 Esasî	
tarafından	Padişaha	verilmiş	kutsal	yetkiler	arasındaydı.	Nitekim	Padi-
şah	 II.	Abdülhamit,	 bu	 yetkisine	dayanarak	geçici	 olarak	 tatil	 ettiği	 1.	
Meşrutiyet	Meclislerinin	bu	tatili,	1878’den	1908’e	kadar	30	yıl	süreyle	
Osmanlı-Türk	meclis	tarihinin	en	uzun	tatili	olarak	karşımıza	çıkmakta-
dır.24 

	 Meclisin	sürekliliği	ilkesi	ilk	olarak	1921	Anayasası	döneminde	or-
taya	çıkmıştır.	TBMM’nin	kuruluşu	ile	birlikte,	Padişah’ın	sözü	edilen	
yetkileri	Meclisin	kendisine	verilmiştir.	1921	Anayasasının	Özel	madde-
si,	Nisab-ı	Müzakere	Kanunu’nun	1.	maddesine25	gönderme	yapılarak	
TBMM’nin	sürekli	toplantı	halinde	bulunması	ilke	edinilmiştir.26	Daha	
sonraki	Anayasalarımızca	da	meclisin	sürekliliği	ilkesi	özenle	korunma-
ya	devam	edilmiştir.27	Nitekim	Teziç,	1982	Anayasası’ndaki,	 “Seçimle-
rinin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının 
yetkileri, bu organların seçilmesine kadar sürer.”	(md.	116/4)28	ifadesinin	
Milli	Mücadele	döneminden	kalma	Meclisin	istikrarı	(devamlılığı)	ge-
leneğinin	bir	yansıması	olduğunu	belirtmektedir. 29

24  İba,	s.	122.

25	TBMM’nin	çıkardığı	ilk	yasalardan	olan	5.9.1920	tarihli	ve	18	sayılı	Nisab-ı	Müzakere	Kanununun	anılan	
maddesi	şöyledir:	“Madde 1. Büyük Millet Meclisi, Hilafet ve saltanatın, vatan ve milletin istihlas ve istik-
lalinden ibaret olan gayesinin husulüne kadar şerait-i atiye dairesinde müstemirren inikat eder”;	Şeref	İba, 
Anayasa Hukuku ve Siyasal Kurumlar,	Turhan	Kitabevi,	Ankara,	Ocak,	2008,	s.122.

26 İba,	s.122.

27	TBMM’nin	çıkardığı	 ilk	kanunlardan	olan	5.9.1920	tarihli	ve	18	numaralı	 “Nisabı	Müzakere	Kanunu	
(Görüşme	Yetersayısı	Yasası)”,	bu	reformu	gerçekleştiren	yasanın	adıdır.	Orijinal	adı	kanun	olmakla	bir-
likte,	hukuki	değeri	yönünden	kimi	zaman	anayasa	kimi	zaman	da	içtüzük	normu	niteliği	taşımaktadır.	

	 Meclisten	Hatıralar;
	 h t t p s : / /www . t bmm . g o v . t r / e y a y i n /GAZETELER/WEB/MECL I S%20BULTE -

NI/2469_2005_0000_0114_0000/0043.pdf;	Erişim	Tarihi:	05.05.2018.

28 Önceki	durum,	Anayasa’nın	77.	maddesinin	3.	fıkrasında	“Yenilenmesine karar verilen Meclisin yetkileri, 
yeni Meclisin seçilmesine kadar sürer.”	şeklinde	belirtilmekteydi.

29	Teziç,	s.	340.
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	 İba,	hem	1921	(md.5)	hem	de	1924	Anayasası’nda	(md.	13)	yer	
alan	“Eski Meclisin görevi, yenisi toplanana kadar sürer”	biçimindeki	ifa-
denin	 parlamentonun	 sürekliliği	 ilkesini	 pekiştirdiğini	 belirtmiştir.30 
Ancak,	1921	ve	1924	Anayasaları’nın	aksine	1961	Anayasası	(md.	69)	
ve	1982	Anayasası	(md.	116/4)	eski	Meclisin	yetkilerinin	yeni	Mecli-
sin	 seçilmesine	 kadar	 süreceği	 belirtilmiştir.	 İba’ya	 göre	 1982	Anaya-
sası’ndaki	(md.	116/4)	bu	durum	meclisin	sürekliliği	 ilkesi	karşısında	
tutarsızdır.31 

	 Şeref	İba	bu	durumu,
“Meclisin yenilenmesine ancak Anayasa’da belirtilen durum-
larda karar verilebilir. Yenileme kararı olmayan durumlarda 
süreklilik ilkesi ne olacaktır? Milletvekillerinin seçilmesi ile 
Meclisin toplanması arasındaki zaman diliminde eski meclis 
mi, yoksa seçilen ancak göreve	başlamayan	yeni	meclis	mi 
gerektiğinde toplantıya çağrılabilecektir? Sözü edilen cümlede 
başarısız ve yanlış anlamalara elverişli bir anlatım vardır.”

şeklinde	savunmaktadır.32

	 Ancak	kanaatimizce	 isabetli	görüş,	 seçilen	ancak	göreve	başlama-
yan	yeni	Meclisin	gerektiğinde	kendisini	toplantıya	çağrılabileceği	görü-
şüdür.	Esasen	bu	görüş,	bize	göre	de	doğru	bir	yaklaşım	tarzı	olacaktır.	
Zira	eski	Meclisin	seçim	bittikten	sonra	yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerini	
kullanmaya	devam	etmesi	bir	yetki	gasbına	sebep	olabilecektir.	Bununla	
ilgili	tartışmalar	aşağıda	yapılacaktır.

	 II.	 Yeni	 Seçilen	 Meclisin	 Yetkilerini	 Ne	 Zaman	 Kullanmaya	
Başlayacağının	Tespitinin	Önemi

	 Yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerini	ne	zaman	kullanmaya	başlayacağı-
nın	tespit	edilmesi	son	derece	önem	arz	etmektedir.	Zira	normal	şartlar-

30 İba,	s.	123.

31 İba,	s.	123.

32 Şeref	İba,	Türkiye’de	Meclis	Başkanlığı	ve	Başkanlık	Divanı,	Ankara,	Nobel	Yayın,	1.	Baskı,	2001,	s.183.
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da	Meclisin	(AY	md.	87-92)	Kanun	koymak,	değiştirmek	ve	kaldırmak,	
bütçe	ve	kesin	hesap	kanun	tekliflerini	görüşmek	ve	kabul	etmek,	para	
basılmasına	ve	 savaş	 ilanına	karar	vermek,	milletlerarası	 antlaşmaların	
onaylanmasını	uygun	bulmak,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	üye	tam-
sayısının	beşte	üç	çoğunluğunun	kararı	ile	genel	ve	özel	af	ilânına	karar	
vermek,	 içtüzük	 yapmak,	 kanun	hükmünde	 kararnameleri	 onaylamak	
ya	 da	 reddetmek	 (olağan	 ya	 da	 olağanüstü	 dönemlere	 ilişkin	 kanun	
hükmünde	 kararnameler),	 Meclis	 başkanını	 seçmek,	 olağanüstü	 hâl	
veya	sıkıyönetim	ilanına	ilişkin	kararları	onaylamak,	olağanüstü	hâl	veya	
sıkıyönetim	ilanı	süresini	her	defasında	dört	ayı	geçmemek	üzere	uzat-
mak	gibi	çok	önemli	işlevleri	bulunmaktadır.	İşte	bu	gibi	önemli	işlevleri	
olan	Meclisin	yetkilerini,	seçim	bittikten	sonra	eski	Meclisin	kullanma-
ya	devam	etmesi	bir	yetki	gasbına	sebep	olabilecektir.	Dolayısıyla,	Yeni	
seçilen	Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	başlayabileceği	anın	tespiti	de,	
hem	yetki	gasbının	önlenmesi	hem	de	Yasama	Meclisinin	 icraatlarına	
başlayabilmesi	açısından	son	derece	önemlidir.

	 III.	 Yeni	 Seçilen	Meclisin	Yetkilerini	Ne	Zaman	Kullanmaya	
Başlayacağı	İle	İlgili	Görüşler

	 Yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerini	ne	zaman	kullanmaya	başlayacağı	
hususu	 yukarıda	 anlatılan	 hususlardan	 sonra	 değerlendirmek	 yerinde	
olacaktır.	Bu	konu	ile	ilgili	olarak	doktrinde	iki	farklı	görüş	bulunmakta-
dır.	Bunlardan	birincisi,	yeni	Meclisin	yetkilerini	ilk	toplandığı	zamanda	
kullanabileceği	görüşü,	diğeri	ise	yeni	meclisin	yetkilerini	meclisin	seçil-
mesiyle	kullanabileceği	görüşüdür.	
 
	 A.	Yeni	Meclisin	Yetkilerini	İlk	Toplandığı	Zamanda	Kullana-
bileceği	Görüşü

	 Doktrinde,	yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	başlayabi-
leceği	an	ile	milletvekilliği	sıfatının	kazanıldığı	anın	farklı	olduğu	belir-
tilmiştir.	Nitekim	kişinin,	milletvekili	sıfatını	kazanması,	yeni	Meclisin	
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seçilmiş	 olduğu	 anlamına	 gelmemektedir.33	 Meclisin	 seçilmesinden	
kastedilen,	Meclisin	egemenliği	temsil	etmek	üzere,	karar	alabilecek	bir	
durumda	olmasıdır.	Dolayısıyla,	 tek	 tek	milletvekillerinin	 seçilmesiyle	
Meclisin	 toplanması	 ve	 karar	 alabilmesi	mümkün	değildir.	 Bu	 görüşe	
göre,	 	Meclisin	seçilmiş	 sayılması	gereken	an	 ise,	 ilk	olarak	 toplandığı	
zamandır.34

	 Ancak,	doktrindeki	bu	görüşte,	yeni	Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	
başlayabileceği	anın	tespiti,	Anayasa’nın	116.	maddesinin	lafzına	aykırı	
yorumlanmaktadır.	Şöyle	ki,	Anayasa’nın	77.	maddesinin	1.	 fıkrasında	
seçimlerin,	normal	süresi	olan	5	yıl	içerisinde	“yapılacağı”,	Anayasa’nın	
116.	maddesinin	1.	fıkrasında	da,	Meclisin,	bu	süre	dolmadan	seçimin	
“yenilenmesine”	ya	da,	Anayasa’da	belirtilen	şartlar	altında	116.	madde-
nin	2.	 fıkrasında	Cumhurbaşkanı’nca	 verilecek	karara	 göre	 seçimlerin	
“yenilenebileceği”	belirtilmiştir.	116.	maddenin	4.	fıkrasında	ise,	“yeni-
lenmesine”	 karar	 verilen	Meclisin	 ve	Cumhurbaşkanının	 yetkileri,	 bu	
organlar	“seçilinceye”	kadar	kullanabileceği	belirtilmiştir.	Burada	dikkat	
edilmesi	gereken,	kavramlar,	Anayasa’nın	77.	maddesinin	1.	fıkrasında	
geçen	 seçimlerin	 “yapılması”	 kavramı,	 116.	maddesinin	 1.	 fıkrasında	
geçen	seçimlerin	“yenilenmesi”	kavramı	ve	sonra	olarak	116.	maddenin	
4.	fıkrasında	geçen	yeni	Meclisin	“seçilmesi”	kavramıdır.35 

	 Kanaatimizce,	 doktrindeki	 bu	 yorumlama,	 bu	 kavramların	 birbi-
rinden	 ayırt	 edilmemesinden	 kaynaklanmaktadır.	 Zira	 Anayasa’nın	
116.	maddesinin	4.	fıkrasında	geçen,	“Seçimlerinin birlikte yenilenmesine 
karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetkileri, bu organların seçil-
mesine kadar sürer”	 ifadesi,	esasen	116.	maddenin	1.	 fıkrasında	geçen,	
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile se-
çimlerin yenilenmesine karar verebilir.” ve 116.	maddenin	2.	 fıkrasında	

33	Faruk	Bilir,	Türkiye’de	Milletvekilliği	ve	Milletvekilliğinin	Sona	Ermesi,	Nobel	Yayın	Dağıtım,	2001,	s.	
87;	Volkan	Has,	Türk	Parlamento	Hukukunun	Kaynakları	ve	TBMM’nin	Çalışma	Düzeni,	Adalet	Yayı-
nevi,	Ankara,	2009,	s.	63.

34	Fahri	Bakırcı,	TBMM’nin	Çalışma	Yöntemi,	Ankara,	2000,	s.	255;	Bilir,	s.	87;	Has,	s.	62.

35	Gökhan	Dönmez,	1982 Anayasasında Milletvekilliği Statüsünün Kazanılması ve Sona Ermesi,	Adalet	Ya-
yınevi,	Ankara,	2016,	s.	240.
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geçen “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
birlikte yapılır”	ifadesi	ile	alakalıdır.	Diğer	bir	ifade	ile	116.	maddenin	4.	
fıkrasında	geçen	ifade,	1.	fıkrada	geçen,	“Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
seçimleri beş	yılda	bir	yapılır”	ifadesi	ile	alakalı	değildir.	116.	maddenin	4.	
fıkrasında	geçen	ifade	erken	seçim	yapılması	ile	alakalıdır.	Dolayısıyla,	
bizim	buradan	anlayacağımız,	TBMM’nin	erken	seçime	gitmesi36	yahut	
cumhurbaşkanınca	seçimlerin	yenilenmesine	karar	verilmesi	durumun-
da,	yeni	Meclis	seçilene	kadar,	Meclisin	yetkilerini	mevcut	Meclisin	kul-
lanacak	olmasıdır.37 

	 Ancak,	doktrinde,	Meclisin	seçilmiş	sayılması	gereken	anın,	ilk	ola-
rak	 toplandığı	 zaman	 olduğu	 belirtilmektedir.38	Halbuki	 116.	madde-
nin	4.	fıkrasında	geçen	düzenleme,	sadece	116.	maddenin	1.	fıkrasında	
TBMM’nin	beşte	üç	çoğunlukla	erken	seçim	kararı	almasında	ve	116.	
maddenin	 2.	 fıkrasında	 Cumhurbaşkanı’nca	 verilecek	 karara	 göre	 se-
çimlerin	yenilenmesi	durumunda	uygulanabilir.	Bu	düşünceyi	destekle-
yecek	olan	bir	diğer	husus	ise,	Anayasa’nın	77.	maddesinin	1.	fıkrasında	
seçimlerin	“yapılması”	terimi	kullanılır	iken,	116.	maddenin	1.	fıkrada	ve	
buna	bağlı	olarak	2.	fıkrada,	 	“yenileme”	teriminin	kullanılıyor	olması-
dır.	Doktrinde,	bu	nokta	da	yapılacak	eleştirinin	ise,	yukarıda	açıklanan	
Meclisin	sürekliliği	ilkesi	gereği,	Meclisin	bulunmadığı	ve	egemenliğin	
temsil	 edilmediği	 bir	 anın	 bile	 olması	 söz	 konusu	 olamayacağından,	
1924	Anayasası’nın	13.	maddesinde	olduğu	gibi,	daha	doğru	bir	ifadey-
le,	eski	Meclisin	yetkilerinin,	yeni	Meclisin	“toplanmasına” kadar	sürece-
ği	şeklinde	düzeltilmesi	gerektiği	ifade	edilmektedir.39
 
 Ancak,	kanaatimizce,	yukarıda	geçen	eski	Meclisin	yetkilerinin,	yeni	
Meclisin	“toplanmasına” kadar	süreceği	görüşünden	ziyade	Anayasa’nın	
116.	maddesinin	4.	fıkrasında	geçen	“Seçimlerinin	birlikte	yenilenmesi-

36	Terzioğlu,	s.	146.

37	Terzioğlu,	s.	147;	Dönmez,	s.	240.

38	Bakırcı,	s.	255;	Bilir,	s.	87;	Has,	s.	62.

39	Bakırcı,	s.	256-258;	Bilir,	s.	87;	Has,	s.	62.
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ne	karar	verilen	Meclisin	ve	Cumhurbaşkanı’nın	yetkileri,	bu	organların	
seçilmesine	 kadar	 sürer”	 ifadesi	 daha	 doğrudur.	Çünkü	 İçtüzük’ün	 3.	
maddesinin	1.	fıkrasında	geçen,	“TBMM İçtüzüğü’nün 3. maddesinin 1. 
fıkrasına göre ise, yeni seçilen meclis, ilk olarak, milletvekili genel seçimi kesin 
sonuçlarının, YSK tarafından, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ka-
nallarında ilanını takip eden beşinci gün, saat 15.00’te toplanacaktır”	hük-
mü	ile	ifade	edilen,	Meclisin	yapacağı	ilk	toplantı	olağan	bir	toplantıdır.	
Dolayısıyla	yapılacak	olan	bu	ilk	toplantının	yeni	seçilen	Meclisin	yetki-
lerini	kullanmaya	başlayacağı	toplantı	olarak	değerlendirmek	uygun	de-
ğildir.	Zira	TBMM’nin	görev	ve	yetkilerinin	ifade	edildiği,	Anayasa’nın	
87.	maddesinde,	“savaş	ilânına	karar	vermek”	gibi	olağanüstü	bir	duru-
mun	 varlığı	 halinde	 ise,	 “yetkili makam, kurul veya kişilerce”,	Meclisin	
olağanüstü	 toplantıya	 çağırılması	 her	 zaman	 mümkündür.	 Böyle	 bir	
durumda,	yeni	Meclisin,	İçtüzük’ün	8.	maddesine	göre,	kurulacak	olan	
Geçici	Başkanlık	Divanının	yönetimi	altında	toplanmasına	bir	engel	bu-
lunmamaktadır.40 

	 Belirtmek	gerekirse	yapılan	seçimlerden	sonra	oluşacak	olan	yeni	
Meclisin	 “toplanmasına”	kadar	yeni	Meclisin	yetkilerini	 ilk	 toplandığı	
zamanda	kullanabileceği	görüşü	doğru	kabul	edilirse	eski	Meclisin	yet-
kilerini	kullanmaya	devam	etmesi	durumunda	bir	yetki	gasbı	meydana	
gelecektir.	Diğer	bir	ifadeyle	yapılan	seçimler	sonucunda	sona	ermiş	ve	
yetkisini	kaybetmiş	olan	bir	Meclis,	yasama	faaliyetine	devam	etmiş	ola-
cak	ki,	bu	durumda	da	oluşacak	olan	yeni	Meclisin	kullanması	gereken	
yetkiyi,	eskisi	kullandığından	dolayı	bir	yetki	gasbı	söz	konusu	olabile-
cektir.41

	 B.	Yeni	Meclisin	Yetkilerini	Meclisin	Seçilmesiyle	Kullanabi-
leceği	Görüşü

	 Bizimde	katıldığımız	bu	görüşe	göre	ise	seçilen	yeni	Meclisin	yet-
kisinin,	“Meclis”in	seçilmesi	ile	başlayacaktır.42	Zaten	Anayasa’nın	116.	
40	Kahan	Onur	Arslan,	Türk Parlamento Hukuku,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2014,	s.	55;	Dönmez,	s.	241.

41		Dönmez,	s.	242.

42		Teziç,	s.	340;	Gözler,	Türk	Anayasa	Hukuku,	s.	279;	Terzioğlu,	s.146;	Arslan,	Türk	Parlamento	Hukuku,	s.	55.
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maddesinin	 4.	 fıkrasında	 da,	 “Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar 
verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetkileri, bu organların seçilmesine 
kadar sürer.”	denmektedir.	Bu	durumda,	 eski	Meclisin	 yetkilerinin	ne	
zaman	son	bulacağı	ve	yeni	Meclisin	yetkilerini	ne	zaman	kullanmaya	
başlayacağı	sorusunun	cevaplanması	gerekmektedir.

	 Yukarıda	da	belirtildiği	üzere	Anayasa’nın	77.	maddesi,	maddenin	
lafzına,	 sistematiğine,	yeni	Meclisin	yetkilerini	 ilk	 toplandığı	zamanda	
kullanabileceği	görüşünü	savunan	yazarlar	tarafından	aykırı	yorumlan-
maktadır.	Şöyle	ki,	Anayasa’nın	77.	maddesinin	1.	fıkrasında	seçimlerin	
“yapılacağı”	ifadesi,	116.	maddesinin	1.	fıkrasında	da,	Meclisin,	bu	süre	
dolmadan	 seçimin	 “yenilenmesine”	 ve	 116.	 maddesinin	 2.	 fıkrasında	
Cumhurbaşkanı’nca	verilecek	karara	göre	seçimler	“yenilenir”	denmek-
tedir.	 116.	maddesinin	4.	 fıkrasında	 ise,	 “yenilenmesine”	 karar	 verilen	
Meclisin	ve	Cumhurbaşkanı’nın	yetkilerinin,	bu	organlar	“seçilinceye”	
kadar	kullanabileceği	belirtilmiştir.	Daha	önceden	de	belirttiğimiz	üzere	
bu	noktada	dikkat	edilmesi	gereken,	kavramlar,	Anayasa’nın	77.	mad-
desinin	1.	 fıkrasında	geçen	 seçimlerin	 “yapılır”	kavramı,	116.	madde-
sinin	1.	ve	2.	fıkralarında	geçen	seçimlerin	“yenilenir”	kavramı	ve	sonra	
olarak	116.	maddenin	4.	 fıkrasında	geçen	yeni	Meclisin	 “seçilmesine”	
kavramıdır.43	Kanaatimizce,	 yukarıda	 italik	 ve	 kalın	 karakterler	 olarak	
belirtilen	bu	kavramlar	birbirinden	ayırt	edilmemektedir.		Bu	durum	ise	
maddenin	yanlış	yorumlanmasına	neden	olmaktadır.	Zira	Anayasa’nın	
116.	maddesinin	4.	fıkrasında	geçen,	“Seçimlerinin birlikte yenilenmesine 
karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetkileri, bu organların seçil-
mesine kadar sürer”	 ifadesi,	esasen	116.	maddenin	1.	 fıkrasında	geçen,	
“Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile se-
çimlerin yenilenmesine karar verebilir” ve 116.	maddenin	2.	 fıkrasında	
geçen “Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halin-
de Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi 
birlikte yapılır”	 ifadesi	 ile	 alakalıdır.	Dolayısıyla,	TBMM’nin	 erken	 se-
çime	gitmesi	yahut	cumhurbaşkanınca	seçimlerin	yenilenmesine	karar	
verilmesi	durumunda,	 yeni	Meclis	 seçilene	kadar,	Meclisin	yetkilerini	
mevcut	Meclisin	kullanacaktır.44 
43	Dönmez,	s.	240.

44	Terzioğlu,	s.	147;	Dönmez,	s.	240.
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	 Diğer	taraftan,	yeni	Meclisin	seçilmiş	sayılacağı	ve	yetkilerini	kul-
lanmaya	başlayabileceği	anı,	Milletvekili	Seçim	Kanunu’nun	36.	mad-
desinde,	“Milletvekili seçilenler belli olur olmaz, seçilenlerin ad ve soyadları 
ve parti adayı iseler mensup oldukları siyasi parti, il seçim kurullarınca en 
seri şekilde telgrafla, ayrıca telefon veya telsiz ile seçim çevreleri de gösterile-
rek Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir”	şeklinde	geçtiği	 ifadesiyle,	millet-
vekili	seçimleri	sonucunda	seçilmiş	olan	milletvekillerini	tespit	eden	il	
seçim	kurullarının,	milletvekili	seçilenleri,	YSK’ye	bildirdiği	ve	YSK’nin	
resmi	olarak	seçim	sonuçlarını	açıkladığı	an	olarak	kabul	etmek	gerekir.	
Çünkü	il	seçim	kurullarının	milletvekili	seçilenleri	tespit	anının,	Mecli-
sin	yetkilerini	kullanmaya	başlayacağı	an	olarak	kabul	edilmesi,	uygula-
mada	bazı	aksaklıklara	neden	olabilecektir.	Şöyle	ki,	milletvekili	seçimi	
bittikten	 sonra,	 seçimi	 kazanan	 adayların	 il	 seçim	kurulları	 tarafından	
tespiti	bazen	hemen	mümkün	olmamaktadır.	Seçim	çevrelerinde,	seçim	
sonucuna	itirazlar	olabilmekte,	dolayısıyla	da	her	seçim	çevresinin,	mil-
letvekilliği	kazananları	tespit	anı,	aynı	olamamaktadır.	Dolayısıyla,	yeni	
Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	başlayacağı	anın,	 il	seçim	kurullarının,	
milletvekili	seçilenleri,	YSK’ye	bildirdiği	ve	YSK’nin	resmi	olarak	seçim	
sonuçlarını	açıkladığı	an	olarak	kabul	etmek,	daha	doğru	bir	yaklaşım	
tarzı	olacaktır.45

 Sonuç

	 Milletvekili	 sıfatının	 kazanıldıktan	 sonra,	 açıklığa	 kavuşturulması	
gereken	en	önemli	konu,	yeni	seçilen	Meclisin	yetkilerini	ne	zaman	kul-
lanmaya	başlayabileceği	anıdır.	

	 Yukarıda	konu	ile	ilgili	iki	farklı	görüş	olduğunu	belirtmiştik.	Bun-
lardan	birincisi,	yeni	Meclisin	yetkilerini	ilk	toplandığı	zamanda	kulla-
nabileceği	görüşü,	diğeri	ise	yeni	Meclisin	yetkilerini	Meclisin	seçilme-
siyle	kullanabileceği	görüşüydü.

45	Arslan,	Türk	Parlamento	Hukuku,	s.	55;	Dönmez,	s.	242.
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	 Birinci	görüşün,	Anayasa’nın	77	ve	116.	maddelerinin	lafzına,	siste-
matiğine	aykırı	yorumlandığından	ve	kavramların	birbiri	ile	karıştırılma-
sından	dolayı	isabetsiz	olduğu	sonucuna	varılmıştır.

	 İkinci	 görüşte	 ise	 yeni	 Meclisin	 seçilmiş	 sayılacağı	 ve	 yetkilerini	
kullanmaya	başlayabileceği	an,	Meclisin	seçildiği	an	olarak	kabul	edil-
miştir.	Kanaatimizce	bu	görüşte	isabet	bulunmaktadır.	Zira	2839	sayılı	
Milletvekili	Seçim	Kanunu’nun	36.	maddesine	göre,	milletvekili	genel	
seçimleri	sonucunda	seçilmiş	olan	milletvekillerini	tespit	eden	il	seçim	
kurulları,	 milletvekili	 seçilenleri,	 Yüksek	 Seçim	 Kurulu’na	 bildirir	 ve	
YSK,	resmi	olarak	seçim	sonuçlarını	açıklar.	İşte	bu	anı,	yeni	Meclisin	
seçildiği	ve	yetkilerini	kullanmaya	başladığı	an	olarak	kabul	etmek	ge-
rekmektedir.	Çünkü	milletvekili	seçimi	bittikten	sonra	seçimi	kazanan	
adayların	İl	Seçim	Kurulları	tarafından	tespiti	bazen	hemen	mümkün	ol-
mamaktadır.	Seçim	çevrelerinde,	seçim	sonucuna	itirazlar	olabilmekte,	
dolayısıyla	da	her	seçim	çevresinin,	milletvekilliği	kazananları	tespit	anı,	
aynı	olamamaktadır.	Dolayısıyla,	 yeni	Meclisin	yetkilerini	kullanmaya	
başlayacağı	anın,	İl	Seçim	Kurullarının,	milletvekili	seçilenleri,	YSK’ye	
bildirdiği	ve	YSK’nin	resmi	olarak	seçim	sonuçlarını	açıkladığı	an	olarak	
kabul	etmek,	daha	doğru	bir	yaklaşım	tarzı	olacaktır.

TÜRK HUKUKUNDA YENİ SEÇİLEN MECLİSİN YETKİLERİNİ 
NE ZAMAN KULLANMAYA BAŞLAYACAĞI SORUNU

Dr. Gökhan DÖNMEZ
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PLACE BASED LOCAL ADMINISTRATIONS AND REJECTİNG POLITICAL AUTONOMY IN THE
FRAMEWORK OF THE GENERAL CHARACTERISTICS OF THE 1921 CONSTITUTION

	 Kurucu	Meclis	olarak	23	Nisan	1920’de	açılan	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi,	bir	
yandan	askeri	alanda	Kurtuluş	Savaşı’nı	yürütürken,	öte	yandan	da	kurulacak	yeni	Türk	
Devleti’nin	 hukuki	 statüsünü	 hazırlamak	 için	 çalışmalara	 başlamıştır.	 Erken	 Cumhu-
riyet	dönemi	olarak	adlandırabileceğimiz	bu	dönemde	Büyük	Millet	Meclisi,	20	Ocak	
1921’de	1921	Anayasası’nı	kabul	etmiştir.	1921	Anayasası	çok	açık	bir	 şekilde,	birinci	
maddesinde,	 egemenliğin	kayıtsız	 şartsız	millete	 ait	olduğunu	kabul	 etmiştir.	Anayasa	
ulusal	kurtuluş	savaşı	döneminin	ihtiyaçlarına	cevap	veren,	kısa,	24	maddeden	oluşan	bir	
anayasa	olup,	içeriğinde	yargıya	ve	temel	haklara	ilişkin	düzenlemelere	yer	vermemiştir.	
Ne	var	ki,	dönemin	halkçılık	düşüncesinin	etkisiyle	yerel	yönetimleri	de	düzenleyen	bir	
anayasadır.	Bu	anlamda,	yarıdan	fazla	maddesi	ile	mülki	yapıyı	düzenleyen	bu	anayasa	
anayasacılık	 tarihimizde,	katılımcı	yerel	demokrasiye	değer	atfeden,	müstesna	bir	ana-
yasadır.	1921	Anayasası	katılımcı	yerel	demokrasi	 ve	kurumlarını	düzenlerken,	 siyasal	
özerkliğe	dayanan	federalizmi	tercih	etmemiştir.	Üniter	devlet	ilkesi	çerçevesinde,	devle-
tin	idari	yapısı	ile	ilgili	kuralları	düzenlemiştir.	Anayasa	yeni	milli,	üniter	Türk	devletinin	
adını	da	Türkiye	Devleti	olarak	hukuksallaştırmıştır.

 Anahtar Kelimeler:	1921	Anayasası,	Vilayet,	Kaza,	Nahiye,	Sınırlı	Muhtariyet

 ABSTRACT
     
	 As	a	constituent	assembly,	The	Grand	National	Assembly	of	Turkey	which	had	
been	opened	on	23	April	1920	had	started	to	work	to	prepare	the	legal	status	of	the	new	
Turkish	State	on	the	other	hand	while	conducting	the	War	of	Independence	in	the	mili-
tary	field.	In	this	period,	which	we	can	call	the	early	republican	period,	The	Grand	Natio-
nal	Assembly	adopted	the	1921	Constitution	on	January	20,	1921.	The	1921	Constituti-
on	clearly	states	in	article	one	that	the	sovereignty	belongs	unconditionally	to	the	nation.	
The	Constitution	is	a	constitution	consisting	of	24	short	articles	which	responds	to	the	
needs	of	the	national	liberation	struggle	period	and	does	not	include	the	judiciary	and	
regulations	on	fundamental	rights	in	its	content.	However,	it	is	a	constitution	that	regu-
lates	the	local	governments	under	the	influence	of	populism.	In	this	sense,	this	constitu-
tion,	which	regulates	local	authority	with	more	than	half	of	the	constitutional	articles,	in	
our	constitutional	history,	it	is	an	exceptional	constitution	which	attaches	importance	to	
participatory	local	democracy.	While	the	1921	Constitution	regulates	participatory	lo-
cal	democracy	and	institutions,	it	did	not	favor	federalism	based	on	political	autonomy.	
Within	the	framework	of	the	unitary	state	principle,	it	has	regulated	the	administrative	
structure	of	the	state.	The	constitution	legalized	the	name	of	the	new	national,	unitary	
Turkish	state	as	the	state	of	Turkey.

 Keywords: 1921	Constitution,	Province,	County,	District,	Limited	Autonomy
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	 GİRİŞ
     
	 Meşrutiyet’ten	Cumhuriyet’e	uzanan	anayasal	gelişmelerimiz	ince-
lendiğinde,	tüm	anayasalarımız	arasında	1921	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanu-
nu,	Osmanlı-Türk	anayasal	gelişim	sürecinde	Tanzimat	 ile	başlayarak	
gelenekselleşen,	 merkeziyetçi	 devlet	 ve	 siyaset	 anlayışından	 oldukça	
farklı	 bir	 çizgide	doğmuştur.	Her	ne	 kadar	uygulanma	 safhasına	 geçi-
rilmemiş	de	olsa,	merkeziyet	usulünün	sınırlı	ve	istisnai,	adem-i	merke-
ziyetin	 ise	 asli	 ve	 genel	 olduğu	örgütlenme	modeliyle	 anayasacılık	 ta-
rihimizde	müstesna	bir	yer	teşkil	eder.	Hiyerarşik	üst	yapı	TBMM’dir.	
Ast-üst	 zincirleme	 ilişkisindeki	 belirsizliklere,	 vekil,	 vali,	 umumi	 mü-
fettişlik	 ve	 bunlar	 arası	 ilişkiler,	 umumi	müfettişlerin	 “teftiş	 ve	 dene-
tim”	 yetkisinden	 genel	 olarak	 çıkarılabilecek	 hiyerarşi	 ilişkisi	 dışında	
anayasada	 açıkça	 hüküm	 altına	 alınmasa	 da,	 bir	 yönetim	 ilkesi	 olarak	
adem-i	merkeziyet	 düzenlemesi	 sayesinde	 ve	 kapsayıcılığında,	 seçime	
dayalı	organlardan	müteşekkil	 tüzel	 kişilik,	 icrai	 karar	 alabilme	ve	uy-
gulama	yetkisine	dair	kurumların	 tanınması	 ile	1921	Anayasası,	 güçlü	
bir	 idari	muhtariyetin	hukuki	statüsünü	oluşturmuştur.1	Gerçekten	de	
Türkiye’de	yerel	yönetim	ve	demokrasinin	gelişmesini	içeren,	anayasa	
tarihi	geçmişimizde	ve	zamanımızda	ilgi	çekici,	önemli	bir	hukuksal	sta-
tü,	Ankara’daki	milli	iradenin	merkezi	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	
hazırladığı	1921	Anayasası’nın	hükümleriyle	getirilmiştir.2   

1	ALADA,	Adalet	Bayramoğlu:	“Türkiye’de	Yerel	Yönetimleri	Özerklik	Meselesi	Üzerinden	Yeniden			Dü-
şünmek”,	TODAİE	Çağdaş	Yerel	Yönetimler	Dergisi,	Cilt:	17,	Sayı:4,	Ankara	Ekim	2008,	s.31;	YAYLA,	
Yıldızhan:	Anayasalarımızda	Yönetim	İlkeleri	Tevsi-i	Mezuniyet	ve	Tefrik-i	Vezaif,	İstanbul	Üniversitesi	
Siyasal	Bilimler	Fakültesi	Yayın	No:	56,	Gür-Ay	Matbaası,	İstanbul	1982,	s.130;	ALADA,	Adalet	Bayra-
moğlu:	 “Osmanlı’dan	Cumhuriyet’e	Yerel	Yönetim	Anlayışı	Üzerine	Notlar”,	Bülent	Tanör	Armağanı,	
Legal,	İstanbul	2004,	s.60.	

2 “Yerel yönetim;  hukuki bir kavram ve sosyal-idari bir kurum olarak geç ortaçağlar Avrupası’nın   ürünüdür. Öz 
mali kaynaklarını kendi organlarının kararları doğrultusunda kullanan özerk bir mali idari yapı ve bu yapının 
tüzel kişilik kazanması yoluyla şehirlerin özgürleşmesi; gerçekte 12.yüzyılda Avrupa’da başlayan ve boyutları 
bugüne kadar uzanan bir tarihsel olgudur. Ne eski Yunan-Roma şehir yönetimini, ne ortaçağ İslam ülkelerinde-
ki veya Bizans’taki belediye yönetimini modern yerel yönetimin başlangıcı ve kaynağı olarak görmek pek doğru 
sayılmamalıdır. Şehir uygarlığının birkaç bin yıl önceden Ortadoğu-Akdeniz havzasında doğduğu ve şehir yö-
netiminin ilk parlak örneklerinin gene bu bölgede görüldüğü yadsınamaz. İlkçağların Mezopotamya ve Mısır 
şehirlerinin idari-ekonomik yapısı, uygarlık tarihinde belki en önemli aşamadır. Yunan-Roma uygarlığının şehir 
demokrasisi birçok kimselerce çağdaş dünyadaki siyasal kültürün başlangıcı olarak düşünülmektedir ki, doğ-
rudur. Ancak buradaki şehir yönetimi ister demokrasi, ister onun bozulmuş biçimi tiranlık olsun, çağdaş yerel 
yönetim olgusu ile fazla ilgili değildir. Çağdaş yerel yönetim ve demokrasi ancak geniş bir alanda ve toplumun 
bütün kurumları üzerinde kontrol fonksiyonu yürüten bir merkezi idarenin varlığı karşısında söz konusudur. 
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1921 ANAYASASI’NIN GENEL ÖZELLİKLERİ BAĞLAMINDA
YER YÖNÜNDEN YERİNDEN YÖNETİMLER VE SİYASAL ÖZERKLİĞİN REDDİ

Dr. Öğr. Ü. Serdar NARİN

	 Kısa	bir	anayasa	olarak	24	maddeden	oluşan	1921	Anayasası	ya	da	
diğer	adıyla	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu,	bünyesindeki	14	maddesini	yani	
yarıdan	fazla	hükmünü	taşra	yönetimine,	özellikle	de	yerinden	yönetim	
ve	yerel	yönetim	ilkelerine	ayırarak	(md.11-23),	Kurtuluş	Savaşı	döne-
minde	katılımcı	mahalli	demokrasiye	verdiği	önemi	ispatlamıştır.3	İcra	
Vekilleri	Heyeti	üyelerinin	 seçim	usulünü	bile	düzenlemeyen	bu	ana-
yasanın,	 nahiyelerin	 idare	 heyetlerinin	 nasıl	 seçileceğini	 düzenlemeyi	
ihmal	etmemesi	ilgi	çekicidir.	Bu	düzenlemelere,	yerel	katılım	ve	yerel	
demokrasi	adını	vermek	yanlış	olmayacaktır.4
     
	 Israrla	 vurgulamak	 ve	 tekrarlamak	 gerekirse;	 1921	Anayasası,	 di-
ğer	önemli	ve	ilginç	özellikleriyle	birlikte,	Türk	anayasa	tarihinin,	yerel	
yönetimlere	ve	yerinden	yönetim	ilkesine	hukuken	en	fazla	yer	vermiş	
olan	anayasasıdır.	Bu	anayasanın	öngördüğü	içerikte	şuralara	dayalı	bir	
yerinden	yönetim,	Türkiye’de	bugün	bile	mevcut	değildir.	Yerinden	yö-
netime	verilen	bu	önem	ve	normatif	destek,	birinci	TBMM’ye	hâkim	
olan	halkçılık	düşüncesinden	kaynaklanmaktadır.5

	 I.	1921	ANAYASASI’NIN	GENEL	ÖZELLİKLERİ
     
 Mondros	Mütarekesi’nin	imzalanmasından	sonra	başlayan	düşman	
işgallerine	tepki	olarak	Anadolu’nun	çeşitli	yerlerinde	Müdafaa-i	Hukuk	
hareketleri	başlamış,	Anadolu’ya	geçen	Mustafa	Kemal	Atatürk,	Erzu-
rum	ve	Sivas	Kongreleri	ile	Türk	vatanını	korumak	ve	bağımsız	yaşamak	

Yani modern devletin güçlenen erki karşısında; tarihin akışı içinde bir bölgenin veya şehrin mali-idari alanda 
özerklik elde edip bunu güçlendirmesiyle yerel yönetim denen hukuki varlık ortaya çıkmıştır. Nihayet yeniçağ-
ların hukuki devrimi, bir yerde bu tip idarelerin hukuki varlığının tanınmasını, yani tüzel kişilik kazanmasını 
sağlamıştır.” ORTAYLI,	İlber:	Tanzimat’tan	Cumhuriyet’e	Yerel	Yönetim	Geleneği,	Hil	Yayın	Araştırma	
Dizisi:2,	İstanbul	1985,	s.9,207-208;Cumhuriyet	belediyeciliğini	etkileyen	ilk	ve	en	önemli	anayasa	1921	
Anayasası’dır.	GÖRMEZ,	Kemal:	Yerel	Demokrasi	Ve	Türkiye,	Vadi	Yayınları,	Ankara	1997,	s.95.

3	TANÖR,	Bülent:	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	Yapı	Kredi	Yayınları	No:	963,	10.Baskı,	İstanbul	
Ocak	2004,	s.263.

4	TANÖR,	Bülent:	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.263;		GÖZLER,	Kemal,	Türk	Anayasa	Hukuku	
Dersleri,	 	Ekin	Basım	Yayın	Dağıtım,	Onikinci	Baskı,	Bursa	Ağustos	2011,	 s.26;	TUNÇ	Hasan-BİLİR	
Faruk-YAVUZ	Bülent;	Türk	Anayasa	Hukuku,	Berikan	Yayınevi,	Ankara	2011,	s.37.

5	ÖZBUDUN,	Ergun,	1921	Anayasası,	Atatürk	Kültür,	Dil	Ve	Tarih	Yüksek	Kurumu	Atatürk	Araştırma	
Merkezi	Yayınları,	Ankara	2008,	s.43.
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isteğinin	 bir	 sonucu	 olarak	 kurulan	Kuvayı	Milliye	 hareketine	 önder-
lik	 yapmıştır.	Bu	kahraman	ve	vatanperver	direniş	karşısında	 İstanbul	
hükümeti,	Mebusan	Meclisi	 seçimlerinin	yapılmasına	 izin	vermek	zo-
runda	kaldı.	Seçimler	neticesinde	büyük	çoğunluk	kazanan	Müdafaa-i	
Hukukçuların	 girişimleri	 ile	 son	Osmanlı	Mebusan	Meclisi’nde	Türk	
yurdunun	bölünmez	bütünlüğünü	vurgulayan	Misak-ı	Milli	kabul	edil-
di.	 İstanbul’un	 İngilizler	 tarafından	 işgalinden	 sonra	 milli	 mücadele	
yanlısı	birçok	milletvekilleri	tutuklanmış	ve	artık	Meclis	görev	yapamaz	
hale	 getirilmiştir.	 Zaten	 işbirlikçi	 Damat	 Ferit	 hükümeti	 de	 Meclis’i	
feshetmiştir.	Mustafa	Kemal	Atatürk	 19	Mart	 1920’de	 yayınladığı	 bir	
genelge	ile	Heyet-i	Temsiliye	adına	Ankara’da	“Salahiyet-i	Fevkaledeyi	
Haiz	Bir	Meclisin”	kurucu	Meclis	olarak	toplanmasını	istemiştir.	Bu	İs-
tanbul	hükümetinden	bağımsız	Meclis,	Büyük	Millet	Meclisi	adı	altında	
Ankara’da	23	Nisan	1920’de	toplanmıştır.6
     
	 Milli	mücadele,	 daha	 yerel	 ve	 bölgesel	 kongrelerden	 itibaren,	 Si-
vas	Kongresi’nden	geçerek	ve	Büyük	Millet	Meclisi’nin	kurucu	Meclis	
olarak	toplanmasıyla,	“meşruluk”	ve	“hukukilik”	esaslarına	dayanmıştır.	
Bu	özellikleriyle	Türk	kurtuluş	mücadelesi,	20.	yüzyılda	sadece	fiilen	yü-
rütülen	diğer	kurtuluş	hareketlerinden,	çete	ve	partizan	savaşlarından,	
halk	savaşlarından	farklıdır.	Kurtuluş	Savaşı’nın	bir	anayasanın	hukuki	
bağlayıcılığı	altında	sürdürülmek	istenmesi,	hukukilik	düşüncesinin	taç-
landırılması	demektir.7
     
	 1921	Anayasası	kabul	edilinceye	kadar	Büyük	Millet	Meclisi,	ana-
yasal	 hükümler	 içeren	 önemli	 bazı	 yasama	 tasarruflarında	 bulunmuş,	
özellikle	 yasama	 ve	 yürütme	 erklerine	 ilişkin	 temel	 kararlar	 almıştır.	
Meclisin	açıldığı	23	Nisan	1920’de	“TBMM’nin	Suret-i	Teşekkülü	Hak-
kında	Heyet-i	Umumiye	Kararı”	kabul	edilmek	suretiyle	Meclis’in	kuru-
luş	biçimi	düzenlenmiştir.	Meclis,	yeni	seçilen	üyeler	ile,	son	Osmanlı	
6	ÖZBUDUN,	 Ergun:	 Türk	 Anayasa	Hukuku,	 2017	Anayasa	Değişikliklerine	Göre	Gözden	Geçirilmiş	

17.Basım,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2017,	s.27;	GÖZLER,	Kemal:	Anayasa	Hukukuna	Giriş	Genel	Esaslar	
ve	Türk	Anayasa	Hukuku,	Ekin	Basın	Yayın	Dağıtım,	Bursa	Ağustos	2016,	s.175-176.;	ÇAVDAR,	Tevfik:	
Türkiye’nin	Demokrasi	Tarihi	1839-1950,	İmge	Kitapevi,	3.Baskı,	Ankara	Mart	2004,	s.207;	KARPAT,	
Kemal:	Türk	Siyasi	Tarihi	Siyasal	Sistemin	Evrimi,	Timaş	Yayınları,	İstanbul	2012,	s.23.

7	TANÖR,	Bülent:	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.247.
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Mebusan	Meclisi’nden	gelen	üyelerden	oluşacaktı.	Yeni	kurulan	Büyük	
Millet	Meclisi’ni	bir	kurucu	meclis	olarak	görmeyip	Osmanlı	parlamen-
tosunun	yani	Mebusan	Meclisi’nin	bir	devamı	olarak	görmek		isteyen-
ler	azımsanmayacak	sayıda	idi.	Bu	sebepten	ötürüdür	ki	Mustafa	Kemal	
Atatürk		Ankara’da	Meclis	açılır	açılmaz	Meclise	sunduğu	takrirle,	yeni	
kurucu	parlamentonun	özelliklerini	anlatmak	istemiş,	sonraki	tarihlerde	
yapılan	yasama	faaliyetleri	de	bu	ilkeler	doğrultusunda	hayat	bulmuştur.	
Gerçekten	de,	Mustafa	Kemal’in	23	Nisan	1920	tarihli,		bizzat	kendisi-
nin	kaleme	aldığı	takrir	ile	Meclis’in	yetkileri	 ile	hükümetin	kurulması	
konusundaki	istekleri,	genel	kurul	ile	Gazi	tarafından	paylaşılmıştır.	Bu	
metne	göre	hükümet	teşkili	zaruridir.	İstanbul	işgalden	kurtarıldığında	
Ankara’daki	Meclis’in	 görevi	 sonlanmayacaktır.	 Hükümet	 reisi,	 padi-
şah	yerine	 seçilmiş	bir	memur	değildir.	Büyük	Millet	Meclisi’nin	üze-
rinde	yer	alan	bir	kuvvet	mevcut	olamaz.	Tüm	kuvvetler	bu	bağlamda	
özellikle	 yasama	 ve	 yürütme	 erkleri	 Meclis’te	 toplanmıştır.	 Meclis’in	
bizzat	görevlendireceği	icra	vekilleri	heyeti	hükümet	işlerini	görecektir.	
Bu	yazı	üzerinde	dikkatlice	bir	değerlendirme	yapıldığında,	bu	metnin	
açıkça	1921	Anayasası’nın	kabul	ettiği	hükümet	sisteminin	temellerini	
oluşturduğu	 fark	 edilecektir.	 Yazılan	 nota	 göre	 ise,	 payitaht	 ve	 sultan	
kurtarıldıktan	sonra	padişah	hemen	eski	yetkilerine	kavuşmayacaktı	ve	
TBMM’nin	belirlediği	hukuki	statüye	tabi	olacaktı.8
     
	 Yürütme	 organının	 kuruluşu	 konusunda	 iki	 önemli	 karardan	 söz	
etmek	doğru	olacaktır.	25	Nisan	1920	tarihli	5	no’lu	karar	ile	yürütme	
kuvveti	oluşturulmuş,	2	Mayıs	1920	tarihli	Büyük	Millet	Meclisi	kara-
rı	ile	de	detaylı	olarak	yürütme	organının	kuruluş	biçimi	hüküm	altına	
alınmıştır.	5	Eylül	1920	tarihinde	kabul	edilen	18	no’lu	yasa	ya	da	diğer	
adı	ile	Nisab-ı	Müzakere	Kanunu	ile	de	milletvekillerinin	seçilme	biçim-
leri	ve	Meclis	genel	kurulunda	yapılacak	müzakerelerin	usul	ve	şartla-
rı	belirlenmiştir.	13	Eylül	1920	tarihli	bakanlar	kurulu	programı,	1921	
Anayasası’nın	 aslında	 ilk	 taslağıdır	 ve	 gerçekten	20	Ocak	1921	 tarihli	

8	YILMAZ,	Faruk:	Türk	Anayasa	Tarihi,	İz	Yayıncılık,	İstanbul	2012,	s.68-69-70-81;	ÖZBUDUN,		Ergun,	
1921	Anayasası,	s.5-6-7-8;	KIRILMAZ,	Harun-KIRILMAZ,	Selma	Kılıç:	“Erken	Cumhuriyet	 	Dönemi	
Türk	Kamu	Yönetimi:	Anayasal	Sistem,	Yönetim	Yapısı,	Bürokrasi	Ve	Reform	Uygulamaları”,	Dumlupı-
nar	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Dergisi,	Sayı:	40,	Kütahya	Nisan	2014,	s.27-28.	
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Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunumuz,	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	okuduğu	bu	
hükümet	programı	ile	adeta	özdeş	denecek	kadar	benzerlikler	taşımak-
tadır.	Programın	pek	çok	hükmü	1921	Anayasası	ile	hukuki	norm	olarak	
düzenlenmiştir	ve	tarihsel	açıdan	çok	değerlidir.	Nihayet	21	Ekim	1920	
tarihli	bildiri	ile	TBMM	kendi	kuruluş	ve	görevleriyle	ilgili	bilgileri	tüm	
dünya	kamuoyuna	deklare	etmiştir.9
     
	 Meclis’in	 kuruluş	 tarihinden	 tam	 olarak	 9	 ay	 sonra,	 20	 Ocak	
1921’de,		85	sayılı	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu,	23	madde	ve	bir	tane	de	
madde-i	münferiden	oluşan	çerçeve,	kısa	bir	Anayasa	olarak	TBMM	ta-
rafından	kabul	edildi.	Hiç	kuşkusuz	böyle	bir	tercihin	altında	yatan	te-
mel	nedenler,	1921	Anayasası	ile	Kanun-ı	Esasi’nin	çelişmeyen	hüküm-
lerinin	 birlikte	 aynı	 anda	 yürürlükte	 sayılması,	 çeşitli	 farklı	 görüşlerin	
bulunduğu	Meclis’te	bir	geçiş	döneminin	asgari	ortak	paydalarının,	tüm	
milletvekillerince	benimsenmesinin	istenmesi	düşüncesidir.10
     
	 1921	Anayasası,	yıkılan	Osmanlı	İmparatorluğu	yerine	Anadolu	ve	
Doğu	Trakya	coğrafyasında,	Mondros	ve	Sevr	antlaşmaları	 ile	bağım-
sızlığını	yitirmiş	Türk	Milleti’nin	yeniden	kurduğu	Türk	Devleti’nin	ilk	
anayasasıdır.	Bu	anayasanın	hazırlanması	çalışmaları	sürecinde,	iki	ana-
yasa	 tasarısı	üzerinde	Meclis’te	yoğun	bir	görüşme	trafiği	yaşanmıştır.	
Gerçekten	de	Meclis,	23	Nisan	1920’de	açıldığı	tarihten	itibaren,	daha	
ilk	günlerinde	anayasa	hazırlamak	için	bir	komisyon	kurdurmuştu.	Te-
sanüt	Grubu,	İstiklal	Grubu,	Müdafaa-i	Hukuk	Grubu,	Halk	Grubu	ve	
Islahat	Grubuna	mensup	kişilerin	bulunduğu	bu	komisyon	dört	aylık	bir	
çalışma	sonucunda,	18	Ağustos	1920’de		“BMM’nin	Şekil	ve	Mahiyeti-
ne	Dair	Mevadd-ı	Kanuniye”	başlıklı	9	maddelik	tasarıyı	Meclis’e	sundu.	
Ne	var	ki,	Mustafa	Kemal	Ataürk’ün	Büyük	Millet	Meclisi’nin	açılışında	
sunduğu	takrirde	yer	alan	ulusal	egemenlik	ilkesine	aykırı	düzenlemeler	
içeren	ve	Meclis’i	ve	hükümeti	halife	ve	padişahın	kurtuluşundan	sonra	
meşru	kabul	etmeyen	bu	tasarı,	kısır	döngüler	ekseninde	37	gün	tartışıl-
dı.	Özellikle	Mustafa	Kemal	Atatürk’ün	sert	ve	haklı	eleştirilerini	içeren,	
9	 YILMAZ,	 Faruk:	 Türk	 Anayasa	 Tarihi,	 s.70-71-72-73;	 ÖZBUDUN,	 Ergun,	 1921	 Anayasası,	 s.5-19;	

ÇAVDAR	Tevfik:	Türkiye’nin	Demokrasi	Tarihi,	s.212.

10	GÖZLER,	Kemal:	Anayasa,	s.176;	TANÖR,	Bülent:	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.253.
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ulusal	egemenliği	perçinleyen	25	Eylül	1920	tarihli	konuşmasının	da	et-
kisiyle	tasarı	reddedilmiştir.11 
     
	 İkinci	anayasa	 tasarısı	 ise	13	Eylül	1920	 tarihli	olan	 İcra	Vekilleri	
Heyeti’nin	hükümet	programı	olarak	Meclise	 sunduğu	ve	18	Eylül’de	
Meclis’te	Mustafa	Kemal	Atatürk	tarafından	okunan,	tarihimizde	halk-
çılık	beyannamesi	olarak	da	bilinen	metindir.	Bu	metin,	anayasaya	kay-
naklık	 etmiş	 olan	 metindir.	 Gerçekten	 de,	 her	 komisyondan	 seçilen	
üçer	üyeden	oluşan	bir	komisyona	tevdi	edilen	metin,	komisyonun	ça-
lışmalarını	 nihayete	 erdirdiğinde,	 Teşkilat-ı	 Esasiye	 Kanunu	 Lahiyası	
olarak	Anayasa	Özel	Komisyonu’nca	Meclis’e	sunulmuştur.	Görüşme-
ler	tamamlandığında,	bu	metin	baz	alınarak	85	sayılı	Teşkilat-ı	Esasiye	
Kanunu	20	Ocak	1921	tarihinde	kabul	edilmiştir.	Anayasa	görüşmeleri	
esnasında	çok	tartışılan	mesleki	temsil	ilkesi	de	neticeten	kabul	edilme-
miştir.12

     
	 1921	Anayasası,	anayasacılık	 tarihimizde	kabul	edilmiş	olan	diğer	
anayasalar	 ile	mukayese	 edildiğinde,	hazırlanış	 ve	 kabul	 ediliş	 özellik-
leri	 bağlamında	Osmanlı-Türk	 Anayasacılık	mirasının	 en	 demokratik	
anayasasıdır.	Zira;	1876	Anayasası	gibi	atanmış	bir	komisyonca	hazırla-
nıp	padişah	tarafından	tek	yanlı	irade	beyanı	ile	kabul	edilen	ya	da	1924	
Anayasası’nda	olduğu	gibi	güçlü	siyasi	liderlik	etkisi	altında	ya	da	1961	
ve	1982	Anayasalarında	olduğu	gibi	askeri	darbeler	neticesinde	oluşma-
mıştır.	Ayrıca	görüşülmesi	ve	kabul	edilmesi	sürecinde	özel	yöntemler	
ve	nitelikli	 nisaplar	 aranmamasından	mütevellit,	 alelade	kanunlar	 için	
aranan	usullerle	görüşülüp	kabul	edilen,	tarihimizdeki	tek	yumuşak	ana-
yasamızdır.13	1921	Anayasası,	adi	kanunlardan	üstün	olduğunu	 içeren	
bir	kural	içermediği	gibi,	kendisinin	değiştirilmesi	usulünü	de	düzenle-

11	YILMAZ,	Faruk:	Türk	Anayasa	Tarihi,	 s.82-83-84-85;	SELVİ,	Haluk,	Sorularla	Türkiye	Cumhuriyeti	
Tarihi,	Yeditepe	Yayınevi,	İstanbul	Ekim	2017,	s.173.

12	YILMAZ,	Faruk:	Türk	Anayasa	Tarihi,	 s.85-86-87-88;	SELVİ,	Haluk,	Sorularla	Türkiye	Cumhuriyeti	
Tarihi,s.173;	ÇAMURCUOĞLU,	Gülden:	1921	Anayasası	Ve	Egemenliğin	Gelişimi,	Astana	Yayınları,	
Ankara	2016,	s.226.	

13	TANÖR,	Bülent:	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.250;	ÖZBUDUN,	Ergun,	1921	Anayasası,	s.2.
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memiştir.	Tüm	bu	bilgiler	 ışığında	 şunu	 söyleyebiliriz	 ki	 yumuşak	bir	
anayasa	olmanın	gereklerini	yerine	getirmiştir.14
     
	 Kısa	 bir	 anayasa	 olan	 1921	 Anayasası,	 1876	 Anayasası’nı	 yürür-
lükten	 kaldırmamıştır.	 Bu	 dönemde,	 milli	 mücadele	 esnasında	 aynı	
anda	Osmanlı	Kanun-i	Esasi	de	yürürlüktedir.	1921	Anayasası’nın	hiç	
kuşkusuz	 en	devrimci	 yeniliği,	milli	 egemenlik	 ilkesini	 1.	maddesinde	
hüküm	altına	almış	olmasıdır.	Gerçekten	de	20	Ocak	1921	 tarihli,	85	
sayılı	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu’nun	1.	maddesine	göre;	“	Hâkimiyet	bi-
lakaydü	şart	milletindir.	İdare	usulü,	halkın	mukadderatını	bizzat	ve	bil-
fiil	idare	etmesi	esasına	müstenittir.”	Hükümet	sistemi	açısından	1921	
Anayasası,	yasama	ve	yürütme	erklerinin	mecliste	toplanmasını	içeren	
“Meclis	Hükümeti	Sistemini”	tercih	etmiştir.	Kurtuluş	Savaşı	yıllarının	
hızlı	karar	alabilme	gereksinimi	karşısında	böyle	bir	tercihin	yerinde	ol-
duğunu	ifade	edelim.	Anayasa’nın	2.	maddesine	göre:	“İcra	kudreti	ve	
teşri	salahiyeti	milletin	yegane	ve	hakiki	mümessili	olan		Büyük	Millet	
Meclisinde	 tecelli	 ve	 temerküz	 eder.”	Yine	Anayasa’nın	3.	maddesine	
göre;	“Türkiye	Devleti,	Büyük	Millet	Meclisi	tarafından	idare	olunur	ve	
hükümeti	 ‘Büyük	Millet	Meclisi	Hükümeti	unvanını	taşır.	Milli	müca-
dele	meclisimizin,	icra	vekilleri	heyeti	üyelerini	doğrudan	doğruya	seç-
mesi	ve	 istediğinde	onları	kendi	arzuları	çerçevesinde	değiştirebilmesi	
ya	da	onlara	emir	ve	talimat	verebilmesi	olgusu,	1921	Anayasamızın	saf	
bir	meclis	hükümeti	sistemini	benimsediğinin	ispatıdır.	Bu	sistemde,	bir	
devlette	devlet	başkanına	ait	olması	gereken	yetkiler	Büyük	Millet	Mec-
lisi	reisine	verilmiştir.15
     
	 1921	Anayasası’nda	yargı	erki	düzenlenmemiş	olsa	da	Meclis	fiilen	
bu	erki	de	özellikle	İstiklal	Mahkemeleri	aracılığıyla	kullanmıştır.	1921	
Anayasası	 döneminde	 çok	 önemli	 siyasal	 devrimler	 gerçekleşmiştir.	
Yukarıda	zikrettiğimiz	milli	egemenlik	ilkesinin	bir	monarşiyle		bağdaş-
masının	mümkün	olamaması	gerçeği	karşısında,	bu	dönemde	Meclis’in	

14	GÖZLER,	Kemal:	Anayasa,	s.176;	ÖZBUDUN,	Ergun,	1921	Anayasası,	s.3.

15	GÖZLER,	Kemal:	Anayasa,	s.176-177;	ÖZBUDUN,	Ergun,	1921	Anayasası,	s.51-53-58-60-61;	KAR-
PAT,	Kemal:	Türk	Demokrasi	Tarihi	Sosyal,	Kültürel,	Ekonomik	Temeller,	Timaş	Yayınları,	İstanbul	
2010,	s.125.
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30	Ekim	1922	tarih	ve	307	sayılı	 “Osmanlı	 İmparatorluğunun	İnkıraz	
Bulup,	 TBMM	 Hükümet	 Teşekkül	 Ettiğine	 Dair	 Heyet-i	 Umumiye	
Kararı”	ile	Osmanlı	İmparatorluğu	sona	ermiş	ve	onun	yerine	Türkiye	
Hükümeti’nin	geçtiği	resmi	olarak	tüm	dünyaya	ilan	edilmiştir.		Hemen	
izleyen	günlerde,	1-2	Kasım	1922’de,	Büyük	Millet	Meclisi’nin	308	sa-
yılı	“Heyet-i	Umumiye	Kararı”	 ile	evvela	saltanat	ve	hilafet	makamları	
birbirlerinden	ayrılıyor,	16	Mart	1920’den	geçerli	olmak	üzere	saltanat	
kaldırılıyordu.	Bu	kararda	hilafet	makamı	ise	kaldırılmamış	idi.	Kurtu-
luş	 Savaşı’nın	 zaferle	 sonuçlanmasının	 ardından	 görevini	 tamamlayan	
birinci	Meclis	yerine	seçilen	ikinci	Meclis,	11	Ağustos	1923’te	çalışma-
larına	başlamıştır.	1921	Anayasası	dönemine	ilişkin	en	temel	ve	devrim-
ci	anayasa	değişikliği	 ikinci	Meclis	 tarafından	29	Ekim	1923	tarihinde	
gerçekleştirilmiştir.	29	Ekim	1923	tarih	ve	364	sayılı	Teşkilat-ı	Esasiye	
Kanunu’nun	Bazı	Mevaddının	Tavzihan	Tadiline	Dair	Kanun	ile	Cum-
huriyet	ilan	edilerek	1921	Anayasası’nın	1.	maddesine	:	“Türkiye	Dev-
letinin	şekl-i	Hükümeti,	Cumhuriyettir.”	cümlesi	eklenmiştir.	Yine	bu	
anayasa	değişikliği	ile	TBMM	üyeleri	arasından	Meclisçe	seçilecek	olan	
Cumhurbaşkanlığı	makamı	yaratılmış,	saf	meclis	hükümeti	sisteminden		
uzaklaşılarak	hükümetin	kurulmasında	parlamenter	hükümet	sistemine	
yaklaşan	bir	kuruluş	usulü	kabul	edilmiştir.1921	Anayasası	döneminin	
finalinde	 ise,	3	Mart	1924’te	431	 sayılı	 “Hilafetin	 İlgası	 ve	Hanedan-ı	
Osmani-nin	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Memaliki	 Haricine	 Çıkarılmasına	
Dair	Kanun”	ile	de	hilafet	hukuken	kaldırılmış	ve	hanedan	mensupları	
ve	halife	sürgün	edilmiştir.16
     
	 1921	 Anayasası,	 3.	 maddesinde	 “	 Türkiye	 Devleti	 Büyük	 Millet	
Meclisi	tarafından	idare	olunur.”	cümlesini	ifade	ederken,	yeni	bir	dev-
letin	kurulduğunu,	“Türkiye	Devleti’nin”	kurulduğunu	resmi	olarak	ilan	
ediyordu.	Meclis’in,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisinin	Hukuku	Hakimi-
yet	ve	Hükümraninin	Mümessili	Olduğuna	Dair	308	Sayılı	Heyeti	Umu-
miye	Kararı’nda	“Osmanlı	İmparatorluğu	tarihe	intikal	edip	yerine	yeni	
ve	milli	bir	Türkiye	Devleti	 (…)	kaim	olmuştur.”	denmekteydi.	Ger-

16	 GÖZLER,	 Kemal:	 Anayasa,	 s.177-178;	 TUNÇ	Hasan-BİLİR	 Faruk-YAVUZ	 Bülent:	 Türk	 Anayasa	
Hukuku,s.38;	ÖZBUDUN,	Ergun:	Türk	Anayasa	Hukuku,	 s.28-29-30;	KARPAT,	Kemal:	Türk	De-
mokrasi	Tarihi,	s.	129.
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çekten	de	Bülent	Tanör’e	göre:	“	Osmanlı İmparatorluğu’nun var olduğu 
tarihte onun toprakları üzerinde çıkarılan 1921 Anayasası, “Türkiye Dev-
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 Hükümra-
ninin 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 Sa-
vaşı esas olarak Türk Milliyetçilerinin damgasını taşımakla birlikte, Türk 
olan ve olmayan unsurların antiemperyalist birliğini temsil ediyordu. Erzu-
rum ve Sivas kongreleri belgeleri başta olmak üzere pek çok tarihsel kaynak-
ta bu birlik, zaman zaman “İslam ekseriyeti”, “bilcümle anasırı (unsurlar) 
İslamiye” gibi terimlerle de ifade olunmuş, bunların “öz kardeş”liği vurgu-
lanmıştı. Bu bakımdan “Türkiye Devleti” ibaresi, etnik kökeni, dili ve kül-
türü ne olursa olsun, belli bir siyasal coğrafya (Misak-ı Milli sınırları) için-
de 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 Garbî 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 “ Türki-
ye (Türkiya) Devleti”nden söz ediyor ve mini devletin kaderini onunkiyle 
birleştiriyordu. Oysa o tarihte bu adı taşıyan bir devlet yoktu; Mustafa Ke-
mal Paşa daha Anadolu’ya bile geçmiş değildi. Varolan “Devlet-i Osmani-
ye” 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 ilânındaki kıdeminin ötesinde, 
Ankara’da kurulan rejime hem Anayasasının (Teşkilat-ı Esasiye Kanunu) 
hem de devletinin adı ( Türkiye Devleti) bakımından isim babalığı yaptığı 
söylenebilir.”17

17	TANÖR,	Bülent:	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,s.253-254.
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					1921	Anayasamız	milli	egemenlik	anlayışının	yanı	sıra,	kendisine	fel-
sefi	dayanak	olarak	halkçılık	ilkesini	seçmiştir.		Bu	ilke	uygulamada	halk	
idaresi	ya	da	demokratik	yönetim	anlamında	anlaşılıyor	ve	kullanılıyor-
du.	Özellikle	Meclisin	kendisiyle	birlikte,	yerel	yönetim	birimleri	olarak	
şuralar	bu	sistemin	mahalli	yapıları	idi.	1921	Anayasası’nın	başlangıcına	
temel	oluşturan	Halkçılık	Programı	ile	bu	metnin	komisyondan	geçen	
şeklinde	metinde	 siyasal	 sistemin	 adı	Türkiye	Halk	Hükümeti	 olarak	
ifade	ediliyordu.	Mustafa	Kemal	Atatürk,	Halkçılık	Programı’ndan	iti-
baren	Cumhuriyet	sözcüğü	yerine	bazen	halk	idaresi	ve	halkçılık	deyim-
lerini	dillendiriyordu.	Laik	bir	egemenlik	teorisi	ile	özdeşleştirilen	halk-
çılık	kavramı,	Atatürk	tarafından	siyasal	sistem	ve	hükümetlerin	halkın	
eline	geçmesi	olarak	adlandırılıp	tanımlanıyordu.18
    
	 Karpat’a	 göre;	 “1920 Sonbaharında milliyetçilik, halkçılık ve mad-
di kalkınma, birbirinden ayrılmaz bir bütün oluşturdular. Kurtuluş 
Savaşı’nda kazanılan ivmenin, bu üç ideolojinin karışımı olduğu söylenebi-
lir. Bu karışım, yerinde bir deyimle halkçı program olarak adlandırılan 13 
Eylül 1920 tarihli hükümet programında çok iyi ifade edilmişti. Programın 
ikinci maddesi şöyleydi: “Büyük Millet Meclisinin yegâne ve mukaddes ga-
yesi, Türk halkını emperyalizmin ve kapitalizmin tahakküm ve zulmünden 
kurtararak kendi irade ve hâkimiyetinin hakiki sahibi kılmaktır.” Dördün-
cü maddede, TBMM’nin birincil yükümlülüğünün “halkın maruz bulundu-
ğu sefalet sebeplerini gidererek tarım, eğitim, yargı, maliye, ekonomi ve tüm 
sosyal alanlarda halkın gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereken yeni-
likleri uygulamak, kalkınmayı başarmak ve böylece saadet ve refaha giden 
yolu açmak” olduğu belirtiliyordu. Aynı maddede ulusal birlik ve beraber-
liğin gerekli olduğunun altı çiziliyordu. “Siyasi ve toplumsal ilkelerini mille-
tin ruhundan almaya önem veren TBMM’nin bu ilkelerin uygulanmasında 
ulusun gerçek eğilim ve ihtiyaçlarını göz önünde bulunduracağı” da önemle 
vurgulanıyordu”19.

18	TANÖR,	Bülent:	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.258.

19	KARPAT,	Kemal:	Türk	Siyasi	Tarihi,	s.25.
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	 II.	 1921	ANAYASASI’NDA	VİLAYETLERDE,	KAZALARDA	
VE	NAHİYELERDE	YÖNETİM	ESASLARI
     
	 23	Nisan	1920’de,	Ankara’da	Büyük	Millet	Meclisi’nin	açılması	ile	
düşman	 işgallerine	 karşı	 verilen	 bağımsızlık	 mücadelesi	 merkezileşti.	
Cephede	savaşın	olanca	hızıyla	devam	ettiği	bu	dönemde,	ordu	vasıta-
sıyla	askeri	direniş	sergilenirken	öte	yandan	mülki	yapı	üzerine	fikirler	
üretilmeye,	kanuni	düzenlemeler	yapılmaya	devam	edildi.	Cumhuriyet	
dönemi	ve	rejiminin	ilk	ve	önemli	ideolojik	öğesi	olarak	biçimlenecek	
olan	halkçılık	ilkesi,	mülki	yapı	üzerine	düşünceler	üretildiği	bu	süreçte	
düşünsel	akım	olarak	karşımıza	çıkacaktır.	Zira	mülki	yapı	üzerine	yapı-
lan	düzenlemelerde	halkçılık	 ilkesinin	yoğun	bir	 etkisi	hissedilecektir.	
Halkçılığın	en	önemli	sonucu	halkın	siyasal	yaşama	ve	yönetime	katıl-
masının	dillendirilmesidir.	Gerçekten	de,	1921	Anayasası’nın	idari	yö-
netim	ile	ilgili	maddelerinde	ve	diğer	kanun	çalışmalarında	hâkim	olan	
anlayış	da	halkçılığın	bu	boyutu	üzerinden	geliştirilmiştir.	Adem-i	mer-
keziyet	taraftarı	olan	mebusların	hepsi	bu	anlayışın	sözcüleridir.	Adem-i	
merkeziyet	taraftarı	olmayan	mebuslar	ise	halkçılığın	bir	başka	boyutun-
dan	konuya	girerek,	öncelik	olarak	halkı	baskı	altında	tutan	sosyal	yapı-
nın	yıkılması	gerektiğini	savunmuşlardır.	Zira	bu	sosyal	yapı	yıkılmadan	
yol	alma	ve	halka	doğru	gitmek	anlamsızdır.	Değiştirici	ve	dönüştürücü	
merkezin	yerel	üzerinde	egemenlik	kurması	ile	bu	sosyal	yapı	kırılacak-
tır.	Netice	itibari	ile,	dönemin	halkçılık	anlayışının	bir	tarafında	“bir	an	
önce	halka	gidelim	diyenler”	ile,	diğer	tarafında	“henüz	bunun	zamanı	
değil,	sosyal	yapıyı	değiştirelim,	ondan	sonra	gidelim	diyenlerin”	müca-
delesi	vardır.20 

20	ÖNEN	Nizam-REYHAN	Cenk:	“Kurtuluş	Savaşı	Yıllarında	Türkiye’de	Ülke	Yönetimi	 	Halkçılık	Be-
yannamesi,	Teşkilat-ı	Esasiye	ve	Yasalaşmayan	Kanun	Tasarıları”,	Amme	İdaresi	Dergisi,	Cilt	42,	Sayı:	
4,Ankara	Aralık	2009,	 s.2.	Yerinden	yönetim,	ademi	merkeziyet	 idari	nitelikteki	kararların	merkez	ör-
gütüne	ve	hiyerarşisine	girmeyen	kimi	organlarca	alınmasına	imkan	tanıyan	bir	düzendir.	Mahalli	 ida-
reler	kanunla	kurulur,	 tanımlayacak	olursak,	“	Yerinden	yönetim,	 	yerel	nitelikteki	kamu	hizmetleri	 ile	
teknik	nitelikteki	bazı	kamu	hizmetlerinin	merkezi	yönetimden	alınarak	ayrı	kamu	tüzel	kişilikleri	bulu-
nan	birimlere	verilmesidir.	Adem-i	merkeziyetçi	yapıların,	yerinden	yönetim	kuruluşlarının	her	birinin,	
kamu	hizmetleri	ile	ilgili	icrai	karar	alma	yetkileri	vardır;	kararları	yerinden	yönetim	kuruluşlarının	yetkili	
kurullarınca	ya	da	kamu	görevlilerince	alınır.	Bu	kuruluşlarda	görev	alanlar	yerinden	yönetim	kuruluşu	
tarafından	atanır	ya	da	seçimle	işbaşına	gelir.	Bu	yapıların	kendilerine	özgü	ayrı	mali	bütçeleri	vardır	ve	
merkezi	 idarenin	vesayet	denetimi	altındadır.	Yerinden	yönetimler	siyasi	yerinden	yönetimler	ve	 idari	
yerinden	yönetimler	olarak	 ikiye	ayrılır.	Siyasi	yerinden	yönetimlerde	devlet	egemenliği	 teklik	göster-
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	 	 	 	 	 Mustafa	 Kemal	 Atatürk,	 Meclis	 içinde	 giderek	 güçlenen	 Yeşil	
Ordu’nun	grubu	olarak	tanımlanan	Halk	Zümresi’nin	programına	kar-
şı	13	Eylül	1920’de,	TBMM’ye	bir	beyanname	sunar.	Buradaki	gayesi	
Halk	Zümresi’ni	zayıflatmak	ve	Halk	Zümresi’nin	bazı	üyelerini	yanına	
çekmektir.	 1920	 ilkbaharında	 Anadolu’da	 bazı	 eski	 İttihatçı	milletve-
killerince	 kurulan	 Yeşil	Ordu,	 islamiyet	 ile	 sosyalizmin	 birleşiminden	
oluşan	bir	düşünce	yapısına	sahipti.	Mustafa	Kemal	Atatürk	tarafından	
Meclise	sunulan	bu	beyanname,	Türk	anayasa	tarihinde	halkçılık	beyan-
namesi	olarak	da	bilinmektedir	ve	o	dönemde	İcra	Vekilleri	Heyeti’nin	
hükümet	programı	olarak	da	kabul	edilmiştir.	Konumuz	açısından	öne-
mi	ise,	20	Ocak	1921	tarihli	anayasamıza	taslak	ön	metin	olarak	hizmet	
etmiş	olmasındandır.	31	maddelik	Halkçılık	Beyannamesi’nin	18	ile		31.	
maddeleri	arasındaki	hükümler,	mülki	idare	konusunu	içermekteydi.21
     
	 Beyannamedeki	18.	maddeye	göre	Türkiye’nin	idari	yapısında	vila-
yet-kaza-nahiye	sistemi	olacaktı,	19.	maddeye	göre	ise	vilayetin,	manevi	
şahsiyeti	ve	tam	muhtariyeti	olan	bir	mülki	birim	olarak	düzenlendiğini	
görmekteyiz.	Bu	bağlamda	vilayet,	iç	ve	dış	siyaset,	askeri	işler,	uluslara-
rası	iktisadi	ilişkiler	ve	birden	fazla	vilayete	şamil	konular	dışında,	maarif,	
iktisat,	sağlık,	ziraat,	nafia	ve	toplumsal	yardımlaşmanın	tanzim-i	idare-
si,	vilayet	meclislerinin	yetkisine	bırakılmaktaydı.	Vilayet	meclisleri	ise	

mez,	devlette	hukuk	birliği	de	yoktur.	Ülke	çeşitli	kısımlara	bölünmüştür.	Bunların	yasama	ve	bir	dere-
ceye	kadar	yargı	özerkliği	bulunur.	Yasama,	yürütme	ve	yargı	erkleri	ayrı	olan	ayrı	devlet	yapıları	vardır.	
Federalizm	güzel	bir	örnektir.	İdari	yönden	yerinden	yönetim	ise	 idare	hukukunun	inceleme	alanında	
olup;	yer	bakımından	yerinden	yönetim	ve	hizmet	yönünden	yerinden	diye	ikiye	ayrılır.	Mahalli	yerinden	
yönetimler	mahalli	bölgede	yaşayanların	sadece	orada	oturmalarından	kaynaklanan	mevcut,	müşterek	
ve	genel	idari	çıkarlarını	korumak	gayesiyle	kurulan	özerk	nitelikteki	kamu	tüzel	kişilerinin	oluşturduğu	
bir	sistemdir.	Bu	mahalli	idarelerin	kamu	tüzel	kişiliği,	idari	özerkliği,	ayrı	mal	varlıkları	vardır	ve	de	mer-
kezin	vesayet	denetimine	tabidirler.	Hizmet	yönünden	yerinden	yönetimler	ise,	özel	bilgi	ve	uzmanlık	
gerektiren	teknik	özellikteki	bazı	kamu	hizmetlerinin,	kamu	tüzel	kişiliği	bulunan	merkezden	ayrı	kamu	
kurumlarınca	yerine	getirilmesi	anlamındadır.	KELEŞ,	Ruşen-YAVUZ,	Fehmi:	Yerel	Yönetimler,	Tur-
han	Kitabevi	Yayınları,	Ankara	1983,s.	17-18;	AKYILMAZ,	Bahtiyar-SEZGİNER	Murat-KAYA	Cemil:	
Türk	İdare	Hukuku,	Seçkin	Yayınları	7.Genişletilmiş	ve	Güncellenmiş	Baskı,	Ankara	2016,	s.184-185;	
GİRİTLİ	İsmet-	BİLGEN	Pertev-AKGÜNER	Tayfun-	BERK	Kahraman:	İdare	Hukuku,	Der	Yayınları	
7.Tıpkı	Basım	,	İstanbul	2015,	s.252-254;	TAN,	Turgut:	İdare	Hukuku,	Turhan	Kitapevi	Güncelleşti-
rilmiş	4.Bası,	Ankara	Eylül	2015,	s.94-95;	GÖZLER,	Kemal-KAPLAN,	Gürsel:	İdare	Hukuku	Dersleri,	
Ekin	Basım	Yayın	Dağıtım,	Bursa	Ağustos	2014,	s.73-86;	ATAY,	Ender	Ethem:	İdare	Hukuku,	Turhan	
Kitabevi	Yayınları,	Ankara	2016,	s.205-220.

21	ÖNEN	Nizam-REYHAN	Cenk:	“Kurtuluş	Savaşı	Yıllarında	Türkiye’de	Ülke	Yönetimi	 	Halkçılık	Be-
yannamesi,	s.3
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20.	maddeye	göre,	her	beş	bin	nüfus	için	bir	üye	olmak	şartıyla	ve	ge-
nel	oyla	vilayet	halkı	tarafından	seçilecek	ve	üyelerinin	görev	süresi	aynı	
TBMM	gibi	 iki	yıl	olacaktı.	Büyük	Millet	Meclisi	 ile	görev	sürelerinin	
özdeş	olması,	aslında	mülki	sistem	ile	siyasi	sistem	arasında	ilinti	kurma	
anlayışının	bir	ispatıdır.	Metnin	21.	maddesine	göre,	idare	heyeti	vilayet	
meclisi	üyeleri	arasından	vilayet	meclisince	seçilecektir.	Bir	reis	ve	dört	
üyenin	görev	alacağı	bu	idare	heyeti,	icra	yetkisine	sahip	olacaktır.	Vila-
yette	Büyük	Millet	Meclisinin	vekili	ve	temsilcisi	22.	maddeye	göre	Vali	
olacaktır.	Ama	valinin	idare-i	mahalliyeye	karşı	vaziyet	ve	görevi	sadece	
murakabeden	 ibaret	 olacaktır.	 1913	 Kanunu-ı	 Muvakkati’nden	 farklı	
olarak	Halkçılık	Beyannamesi’nde	Valinin	icra	yetkileri	elinden	alınmış-
tır.	Kazalar	ise	23.	maddeye	göre	sadece	idari	ve	inzibati	bölümlerdir	ve	
başlarında	BMM	Hükümeti	tarafından	atanan	valinin	emri	altında	ça-
lışan	kaymakam	bulunur.	Kazanın	manevi	şahsiyeti	(tüzel	kişilik)	yok-
tur.22
     
	 Halkçılık	Programı’nın	24	ile	29.	maddeleri	arasında	nahiyeler	dü-
zenlenmiştir.	Nahiyeler	muhtariyete	sahip	manevi	şahsiyetlerdir	(tüzel	
kişilik).	Nahiye,	yönetim	açısından	bir	nahiye	meclisi,	bir	idare	heyeti	ve	
bir	de	müdüre	sahiptir.	Nahiye	meclisi	genel	oyla	halk	tarafından	seçi-
lecektir.		Nahiye	meclisi,	bir	nahiye	müdürü	ve	idare	heyeti	seçecektir.	
Nahiye	meclisinin	 iktisadi,	kazai	ve	mali	yetkileri	vardır.	Bu	yetkilerin	
derecesi,	 kavanin-i	mahsusa	 ile	 yani	 özel	 kanunlar	 ile	 belirlenecektir.	
Bu	düzenleme	dikkatlice	incelendiğinde	Halkçılık	Beyannamesi	ile	na-
hiyenin	taşra	idaresinin	temel	idari	birimi	olarak	düşünüldüğü	gerçeği	
gözlerden	kaçmayacaktır.	Zira	nahiyelere	en	geniş	yetkiler	verilmiştir.	
Örneğin	1913	Kanun-ı	Muvakkati’nde	nahiye	idaresi	düzenlenmemişti.	
Yerel	taşra	idari	birimlerine	tanınan	bu	geniş	yetkilerin	denetlenebilme-
si	 amacıyla,	Halkçılık	Beyannamesi	 30.	 ve	 31.	maddelerinde	 güvenlik	
önlemi	olarak	umumi	müfettişlikler	kurumu	düzenlenmiştir.	Özetleye-
cek	olursak;	1921	Anayasası’na	öncülük	eden	ve	başlangıç	metni	olarak	
kabul	ettiğimiz	Halkçılık	Beyannamesi’ndeki	bu	hükümler,	aslında	yeni	

22	ÖNEN	Nizam-REYHAN	Cenk:	“Kurtuluş	Savaşı	Yıllarında	Türkiye’de	Ülke	Yönetimi	 	Halkçılık	Be-
yannamesi,	s.3-4.
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bir	 idari	sistemin	inşası	olup	halka	yönetimin	her	kademesinde	söz	ve	
yetki	imkânı	sunmuş	ve	bu	kapsamda	yerele	geniş	mahalli	idari	özerklik	
tanımıştır.23
     
	 Anayasacılık	tarihimiz	açısından	1921	Anayasamız’ın	getirdiği	ye-
rinden	yönetim	ilkeleri	bağlamında	diğer	tüm	anayasalarımızdan	farklı	
olduğunu	yukarıda	zikretmiş	idik.	Sadece	24	maddeden	oluşan	ve	bün-
yesinde	temel	haklara	ve	yargı	erkine	dahi	yer	vermeyen	bu	Anayasa’nın	
14	maddesinin	konularının	yönetim	esasları	ile	ilintili	olması	güçlü	bir	
yerel	demokrasi	anlayışı	ile	açıklanabilir.	1921	Anayasası	ulusal	egemen-
lik	ilkesini	getiren	devrimci	bir	anayasa	olmasının	ötesinde,	ülke	unsuru	
bağlamında	“Memalik-i	Osmaniye	terimi	yerine	“Türkiye”	terimini	ter-
cih	 etmiştir.	Aslında	bu	 tercih,	 çokuluslu	 feodal	 imparatorluk	 anlayışı	
yerine,	ulusal	devlet-ulusal	yurt	kavramları	bazında	yeni	bir	üniter	dev-
let	ve	ülke	kabulünü	de	ortaya	koymaktadır.	Anayasa	zaten	yeni	devle-
tin	adını	Türkiye	Devleti	olarak	koymuştu,	 şimdi	 ise	ülke	 topraklarını	
Misak-ı	Milli’ye	 uygun	 ve	 ona	 özgü	 ulusallık	 anlayışı	 içinde,	 Türkiye	
olarak	belirlemekteydi.	Tüm	bu	 süreçler	ulus	devleti	de	müjdelemek-
teydi.24 
     
	 1921	Anayasası,	 yerel	meclislere	 dayalı	 idari	 özerk	 yönetim	 biçi-
minde	 bir	 idari	 sistem	 anlayışını	 hayata	 geçirmiştir.	 Anayasa’nın	 10.	
maddesi	hükmünün	hukuki	bağlayıcılığında	ülke,	 “coğrafi	 ve	 iktisadi”	
bakımdan	üç	yönetim	birimine	ayrılır.	Vilayetler,	kazalar	ve	nahiyeler.	
Anayasa’nın	11.	ve	16.	maddelerinin	normatif	hukuki	gücüyle,	vilayetler	
ve	nahiyeler	tüzelkişiliğe	ve	özerkliğe	sahip	yönetim	birimleridir.	Yine	
Anayasa’nın	11.13.17.ve	20.	maddelerinin	normatif	hukuki	gücüyle	hal-
koyu	ile	seçilen	vilayet	ve	nahiye	meclisleri	bu	idari	birimlerin	temel	or-
ganlarıdır.	Vakıflar,	medreseler,	sağlık,	eğitim,	geçim,	tarım,	bayındırlık	
ve	toplumsal	yardım	işlerinin	düzenlenmesi	ve	idaresi,	vilayet	meclisle-

23	ÖNEN	Nizam-REYHAN	Cenk:	“Kurtuluş	Savaşı	Yıllarında	Türkiye’de	Ülke	Yönetimi	 	Halkçılık	Be-
yannamesi,	s.4.

24	ÇELİK,	Burak:	Ulusal	Kurtuluş	Savaşı	Döneminde	Anayasal	Gelişmeler	ve	1921	Anayasası,	Galatasaray	
Üniversitesi	Yayınları,		İstanbul	Aralık	2007,	s.84;	TANÖR	Bülent;	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	
s.264.
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rinin	yetkisi	dahilindedir.	Anayasa’nın	11.	maddesi	bağlamında,	iç	ve	dış	
siyaset,	şer’iye,	askeri,	yargısal	 işler,	uluslararası	 iktisadi	 ilişkiler	ve	bir-
den	çok	ili	ilgilendiren	alanlar	merkezi	üniter	devletin	yetki	sahasında-
dır.	Örgütlenme	ilkeleri	açısından	vilayet	meclisleri,	mahalli	idari	özerk	
yapılardır	ama	vilayet	meclislerinde	icra	salahiyeti	yoktur.	Anayasa	mad-
de	13	gereği	icra	yetkisi	vilayet	meclisi	tarafından	seçilmiş	yönetim	ku-
rulundadır.	Büyük	Millet	Meclisi,	hatırlanacağı	üzere	Meclis	hükümeti	
sisteminin	gereği	olarak	yürütme	ve	yasama	erklerini	kendi	bünyesinde	
toplamış	idi.25  
     
	 1921	Anayasası’nın	 14.	maddesine	 göre,	 vilayetlerde	 Büyük	Mil-
let	Meclisi’nin	vekili	ve	mümessili	olarak	mevcut	olacak	valinin	görevi,	
devletin	ve	kamu	bürokrasisinin	ortak	ve	genel	işlerini	yürütmektir.	Vali	
sadece	bir	murakabe	fonksiyonunu	icra	ederken	devletin	genel	görevleri	
ile	yerel	görevler	arasında	bir	anlaşmazlık	ve	çatışma	doğarsa	duruma	el	
koyabilecektir.	Ayrıca	vilayetlerin,	ekonomik	ve	toplumsal	ilişkileri	esas	
alınarak	birleştirilmeleri	suretiyle,	genel	müfettişlik	bölgeleri	oluşturul-
muştur.	Genel	müfettişlik	 bölgelerinin	 genel	 güvenliğinin	 korunması,	
bütün	işlemlerinin	denetim	ve	teftişi,	genel	müfettişlik	bölgesine	giren	
vilayetlerin	ortak	işlerinde	uyumun	sağlanması	görevi	genel	müfettişlere	
aittir.	Genel	müfettişler,	devletin	genel	görevleri	ile	mahalli	yönetimlere	
ait	vazifeleri	ve	alınan	kararları	sürekli	denetlerler.	1921	Anayasası’nda	
düzenlenen	umumi	müfettişlik	mıntıkaları	ve	umumi	müfettişler	saye-
sinde	 adem-i	merkeziyet	 ile	 idarenin	 esas	 olduğu	 ülkede,	 bölümlerin	
merkezle	 sıkı	 irtibatının	 sağlanması	 hedeflenmişti.	 Encümene	 göre,	
genel	 müfettişlikler	 kapsamlı	 ve	 geniş	 yetkiler	 ve	 sıkı	 denetim,	 teftiş	
esaslarına	 tabi	 oluyordu.	Herşeyden	öte,	 teftişten	de	bağımsız	 olarak,	
umumi	müfettişler	yurt	genelinde	üniter	yapıyı	korumakla	mükellefti.	
Nahiyeler	ise	aslında	Anayasa’nın	16	ile	21.	maddeleri	arasında	düzenle-
25	ÇELİK,	Burak:	Ulusal	Kurtuluş	Savaşı	Döneminde	Anayasal	Gelişmeler	ve	1921	Anayasası,s.84;	TA-

NÖR	 Bülent;	 Osmanlı-Türk	 Anayasal	 Gelişmeleri,	 s.263-264;	 YAYLA,	 Yıldızhan:	 Anayasalarımızda	
Yönetim	İlkeleri	Tevsi-i	Mezuniyet	ve	Tefrik-i	Vezaif,	s.119-127;	GÖRMEZ,	Kemal:	“Demokratikleşme	
Açısından	Merkezi	Yönetim-Yerel	Yönetim	İlişkileri”,	Gazi	Üniversitesi	 İİBF	Dergisi,	4/2000,	Ankara	
2000,	s.82-83;	ÇAĞDAŞ,	Tülin:	“Türkiye’de	Yerel	Yönetimlerde	İdari	Özerklik”,	Marmara	Üniversitesi	
İİBF	Dergisi,	Yıl:	2011,	Cilt:	XXX,	Sayı:	I,	İstanbul	2011,	s.403;	KIRIŞIK	Fatih-SEZER	Özcan:	“Türk	
Anayasalarında	Yerel	Yönetimler”,	TODAİE	Çağdaş	Yerel	Yönetimler	Dergisi,	Cilt	15,	Sayı:2,	Ankara	
Nisan	2006,	s.12-13-14.
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nen	hükümler	sayesinde	1921	Anayasası	yerel	yönetim	sisteminin	halka	
en	yakın	 idari	birimleridir.	Nahiye	halkı	 tarafından	doğrudan	doğruya	
seçilecek	nahiye	meclisi,	bir	nahiye	yönetim	kurulu	ve	nahiye	müdürü	
seçecektir.	Nahiye	meclisi	 ve	 idare	heyetinin	 yargısal,	 iktisadi	 ve	mali	
yetkileri	 de	bulunmakta	 idi.	Burak	Çelik’e	 göre:	 “ 1921 Anayasası’nın 
öngördüğü yönetim dizgesinde, yerinden yönetim kural, özekçilik ayrıklıktır. 
Böylece, Anayasa’nın birinci maddesinde öngörülen, yönetim yönteminin, 
halkın yazgısını doğrudan doğruya ve eylemli olarak yönetmesi temeline da-
yandığı biçimindeki düzenlemesine, yalnız TBMM ile ve ulusal ölçekte de-
ğil, en küçük biriminden başlayarak yerel ölçekte de işlerlik kazandırılması 
öngörülmüştür. Yerinden yönetimi gerçekleştirmenin kurum ve araçlarıysa, 
seçime dayalı organlardan oluşan tüzel kişilikler, yürütsel karar alabilme ve 
uygulama yetkisi ve idari özerklik olarak saptanmıştır”.26 
     
	 1921	Anayasası’nın	adem-i	merkeziyetçilik	tercihinin	siyasal	ve	sos-
yo-kültürel	sebepleri	çeşitlidir.	1921	Anayasası,	 idarenin	örgütlenmesi	
bakımından	getirdiği	yönetim	esasları	bakımından	aşağıdan	yukarı	bir	
yönetim	 yapısını	 geliştirme	 kararlılığındadır.	 Bu,	Osmanlı-Türk	 idare	
geleneğinden	çok	farklı	bir	siyasal	felsefeye	de	adım	atmaktır.	 	Nahiye	
çekirdekli	bir	örgütlenme	modeli,	taşranın,	köyün	ve	Anadolu’nun	mer-
keze	karşı	bir	tepkisi	olarak	anayasallaşmıştır.27

     
	 1921	 Anayasası’nın	 Osmanlı-Türk	 anayasal	 tarihinde	 hiç	 görül-
medik	içerikte	yerinden	yönetim	ilkelerine	ağırlık	vermiş	olmasının	ne-
deni,	Milli	Mücadele	Meclisi’ne	hâkim	olan	halkçılık	anlayışıdır.	Yerel	
demokrasi	ve	yerinden	yönetim	ilkelerini	nahiye	şuralarına	kadar	götü-
ren,	nahiye	müdürlerinin	 seçimle	 işbaşına	gelmelerini	ve	gerektiğinde	
görevlerinin	 son	 bulmasını	 yani	 azledilmelerini	 sağlayan,	 nahiyelere	

26	ÇELİK,	 Burak:	Ulusal	 Kurtuluş	 Savaşı	 Döneminde	 Anayasal	 Gelişmeler	 ve	 1921	 Anayasası,s.84-85;	
SELVİ,	Haluk,	Sorularla	Türkiye	Cumhuriyeti	Tarihi,	s.175;	TANÖR	Bülent;	Osmanlı-Türk	Anayasal	
Gelişmeleri,	s.265;	ÇAMURCUOĞLU,	Gülden:	1921	Anayasası	Ve	Egemenliğin	Gelişimi,	s.248-249.

27	TANÖR	Bülent;	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.265;	AKIN	Rıdvan;	“Birinci	Türkiye	Büyük	Mil-
let	Meclisi’nin	1921	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu	Lahiyasını	Müzakeresi”,	Tarık	Zafer	Tunaya’ya	Arma-
ğan,	İstanbul	Barosu	Yayınları,	İstanbul	1992,	s.357.
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kadar	 idari	özerklik	 tanıyan	bu	tercih,	kaynağını	 	deneyimlerden,	yani	
1918-1920	arasında	Anadolu	ve	Trakya’da	oluşan	ve	açıkça	iktidarlaşan	
yerel	güçlerden,	yerel	kongre	iktidarlarından	sağlamıştır.28 
     
	 1921	Anayasası’nın	güçlü	yerel	yönetim	ve	mahalli	idarelerin	idari	
muhtariyetini	tanımasının	altında	yatan	bir	neden	de	ittifak	siyasetleri-
dir.	Dış	politikada	ittifak	arayışlarının	temelinde	ve	özellikle	de	Sovyet	
Rusya	ile	olan	ilişkilerde	bu	çaba	görülebilir.	Gerçekten	de	yerel	meclis-
lerin	şuralar	anlayışı	ile	Sovyet	modeli	arasında	yakın	benzerlikler	vardır.	
Atatürk	de	bu	benzerliklere	dikkat	çekerken	yeni	yönetimin	temelinin	
şuralara	dayandığını	ifade	etmiş	ve	Ruslar	buna	“Sovyet	idaresi	derler.”	
demiştir.	 	Atatürk,	3	Ocak	1922	günü	yaptığı	konuşmasında	aynen	şu	
ifadeleri	kullanmıştır: “Milletimizin bugünkü idaresi, hakiki mahiyeti ile 
bir halk idaresidir. Ve bu idare tarzı, esası danışma olan şura idaresinden 
başka bir şey değildir. Ruslar buna Sovyet idaresi derler.”	30	Ağustos	zafe-
rinden	4	ay	süre	geçtikten	sonra,	1922	yılı	Aralık	ayında	bir	konuşma-
sında,	“Türkiye Devleti’nin bir meclis, bir şura hükümeti ile idare olundu-
ğunu ve sonsuza kadar böyle idare olunacağını da”	belirtmiştir.	29	Ocak	
1921‘de	Sovyet	temsilcisi	Eşba’ya	ise	düşüncelerini	şöyle	açıklamıştır.:	
“Biz aynı zamanda despotik yönetim tarzına alışık olan memur kitlesiyle 
de mücadele etmek zorundayız. Şimdi bütün köy, kasaba ve vilayetler, hal-
kın seçtiği şuralar tarafından yönetilecektir. Genel anlamda şunu diyebili-
riz ki, bizim yönetim sistemimiz Bolşeviklerinkine yakındır. Bence aradaki 
fark şundan ibarettir. Sizde üst organlar, alt organların temsilcilerinden 
oluşturulur. Bizde ise bütün organlar doğrudan doğruya halk tarafından 
seçilir. Böylece geniş bir yerel muhtariyet kurulmuş olup, hakimiyet halkın 
eline geçmektedir.”29	Atatürk’ün	Bolşevik	olmadığı	bilinen	bir	gerçeklik-

28		Encümen-i	Mahsus	raporunu	sunan	İsmail	Suphi	Bey’e	göre	“	Encümen memur yönetimin o günkü biçi-
mine resmen ilanı harp etmiş, memurin şebekesini kırmaya ahdetmiş, memurların halk tarafından intihap 
edilmesini ve bu suretle halkın doğrudan doğruya kendi işini görmesi esasını kabul etmiştir.”	 	Vehbi	Bey’e	
göre	“	Mahalli Teşkilat olmadıkça memlekette meşrutiyet var demek de yanlıştır.”	Necip	Bey	ise	“İdare-i	
dahiliyenin”	 belediyelere	 verilmesini	 savunurken,	Tahsin	Bey	de	 “genel güvenlik konularının bile yerel 
yönetimlere bırakılması” temennisinde	bulunmuştur.	TANÖR	Bülent;	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişme-
leri,	s.266-267.

29	ÇELİK,	Burak:	Ulusal	Kurtuluş	Savaşı	Döneminde	Anayasal	Gelişmeler	ve	1921	Anayasası,s.85;	PE-
RİNÇEK,	Doğu:	Kemalist	Devrim-4	Kurtuluş	 Savaşı’nda	Kürt	 Politikası,	Kaynak	Yayınları,	 İstanbul	
1999,s.267.
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tir.	Zira	kendisi	Türk	Devrimi’ni	savunmaktadır.	Bu	makalenin	yazarına	
göre,	bu	konuşmalarının	altında	yatan	temel	neden	dış	politikada	Sov-
yet	desteğini	sağlamaktır.
     
	 Meşrutiyet	dönemi	mirasının	da	1921	Anayasası’nın	yönetim	ilke-
leri	saptanırken	etkili	olduğu	dile	getirilmektedir.	Anayasa	komisyonu	
raportörü	İsmail	Suphi	Bey	bu	olguyu	doğrular	nitelikte	şu	ifadeleri	kul-
lanmaktadır:	“Biliyorsunuz ki, nahiye meselesi bugünün meselesi değildir. 
İstanbul Meclis-i Mebusanı senelerce bununla uğraşmış ve bugün elinize ve-
rilen nahiye mevvadı, esasen İstanbul Meclis-i Mebusanı Encümenlerinde 
bu şekle karip esas iktisap eylemiştir..”	Unutulmamalıdır	ki;	1920	yılında	
Osmanlı	Mebusan	Meclisi,	nahiye	yönetimlerinin	kurulması	ile	ilgili	in-
celemeler	yapmak	üzere	Avrupa’ya	heyetler	göndermiştir.	Ayrıca	1921	
Anayasası’nda	 vilayetin	 yerel	 işleri	 olarak	 kabul	 edilen	 eğitim,	 iktisat,	
sağlık	ve	tarım	alanlarındaki	işlerin	büyük	bir	bölümü	zaten	1913	tarihli	
bir	geçici	yasayla	yani	kanun-ı	muvakkat	ile	il	genel	meclislerine	bırakıl-
mıştı.30 
     
	 Osmanlı	 İmparatorluğu	 içinde	 yer	 alan	bir	 tür	 özerkliğe	 sahip	 ve	
Tanzimat	 ile	başlayan	 	merkezileşme	çabalarından	 rahatsız	olan	 yerel	
sermaye	ve	Kürt	aşiretlerini	de	denetim	altında	tutarak,	milli	mücadele	
açısından	bir	zaafiyet	ortamının	doğmaması	için	kontrollü	bir	yerel	idari	
özerklik	anlayışının,	özellikle	stratejik	olarak	merkeziyetçi	Kuvay-ı	Mil-
liye	önderliğince	kullanıldığını	söyleyenler	de	vardır.	Bunu	 ifade	eden	
görüşe	göre,	savaş	sonunda	bu	söylemden	tamamen	vazgeçilerek,	mer-
keziyetçi	1924	Anayasası,	yasalar	ve	uygulamalar	kabul	edilecektir.31 Biz 
bu	görüşü	ifade	edenlere	katılmıyoruz.	Zira	1921	Anayasası’nın	hiçbir	
zaman	bir	siyasi	özerkliği	zaten	içermediği	ve	ilgili	hükümlerin	aslında	
mahalli	 idare	 anlayışına	 uygun	 bir	 biçimde	 idari	 özerkliği	 vurguladı-
ğı	1921	Anayasası’nın	hukuki	normları	 ile	 sabittir.	Bu	bağlamda	1921	
Anayasası’nın	 etnik	 topluluklara	bir	 siyasi	 özerkliği	değil,	mahalli	 ida-
relere	bölge	ve	vilayet	ayrımı	yapmadan	idari	özerkliği	güçlü	bir	biçim-
30	ÇELİK,	Burak:	Ulusal	Kurtuluş	Savaşı	Döneminde	Anayasal	Gelişmeler	ve	1921	Anayasası,s.85-86.

31ÖNEN	Nizam-REYHAN	Cenk;	Mülkten	Ülkeye	Türkiye’de	Taşra	İdaresinin	Dönüşümü	(1839-1929),	
İletişim	Yayınları,	İstanbul	2011,	s.455-456.
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de	sağladığı	hukuki	gerçekliğinin	herkes	farkında	olmalıdır.32	Üniter	bir	
devlette	devletin	egemenliğini	taşıyan	erkler	yasama,	yürütme	ve	yargı	
erkleridir.	1921	Anayasası’na	göre	üniter	bir	devlet	olan	Türkiye’de	ya-
sama	yetkisi	TBMM’dedir.	Korporatif	federalizme	dayalı	siyasal	özerk-
lik	anlayışının	1921	Anayasası	çerçevesinde	yer	almadığı	hukuken	açık-
tır.	Zira	üniter	devletin	yasama,	yürütme	organları	yanında	egemenlik	
ve	millet	unsuru	da	tektir.	Üniter	bir	devlet	olan	Türkiye’de,	1921,	1924,	
1961	ve	1982	Anayasaları	dönemlerinde	hiçbir	zaman	millet	unsurunu	
hukuken	 ayrıştıracak	 bir	 anayasal	 hüküm	 yoktur.	Türk	 anayasa	 tarihi	
mirasında,	Türk	Devleti	ve	milleti,	ülkesi	ve	milleti	ile	hep	bölünmez	bir	
bütün	olmuştur.
    
	 Heper’e	 göre	 Atatürk,	 Kürtler	 konusunda	 samimidir.	 Atatürk	
1.Dünya	savaşı	sırasında	13.	Kolordu	Komutanı	Yardımcısı	Ahmet	Cev-
det	Paşa’ya	gönderdiği	telgrafta.	“Kürt	kardeşlerimizin	devlete	bağlılığı-
nı	arttırmak,	 refahını	ve	gelişimini	sağlamak	 için,	Osmanlı	Devleti’nin	
parçalanmaması	koşuluyla,	onlara	her	türlü	hak	ve	ayrıcalık	vermekten	
yanayım”	demiştir.	 1920’de	Güney	Cephesi	Komutanı	Nihat	Anılmış	
Paşa’ya	gönderdiği	notta:	 “Yerel	politikamızın	genel	çizgileri,	Kürtleri	
sivil	ve	askeri	görevlere	getirerek	onların	gönlünü	almak	ve	Kürt	liderle-
ri	bize	bağlayan	bağları	kuvvetlendirmektir.”	cümlelerini	ifade	etmiştir.	
Namık	 Kemal’in	 ve	 Ziya	 Gökalp’in	 milliyetçilik	 hakkındaki	 görüşle-
ri,	yaptıkları	kültür	vurgusu	onu	etkilemiştir.	Namık	Kemal’in	ve	Ziya	
Gökalp’in	 milliyetçilik	 görüşlerinde,	 müslüman	 ötekine	 de	 yakın	 bir	
ilgi	vardır.	1	Mayıs	1920’de	Atatürk,	kültür	milliyetçiliği	temelli	konuş-
masında	 şunları	 ifade	 ediyordu:	 “Saygıdeğer	 meclisinizi	 oluşturanlar	
yalnızca	Türk	ya	da	Çerkez	veya	Kürt	değildir,	bütün	islami	unsurların	
oluşturduğu	 bir	 topluluktur	 ve	 böyle	 güçlü	 bir	 bağla	 bir	 arada	 tutul-
maktadır.	(...)	Türkiye’de	Türkler	ve	Kürtler	vardır.	Onları	birbirinden	
ayıramayız.	Ulus	yalnızca	bir	unsurdan	oluşmaz.	Çıkarlarımız	birbirine	
bağlıdır.”	33	Atatürk	açık	bir	şekilde,	aslında	üniter	devlette	milletin,	sos-
yolojik,	kültürel	ve	de	en	önemlisi	hukuksal	bütünlüğünü	vurgulamıştır.

32	ÇAĞDAŞ,	Tülin:	“Türkiye’de	Yerel	Yönetimlerde	İdari	Özerklik,s.403;	KIRIŞIK,	Fatih-SEZER,	Özcan:	
“Türk	Anayasalarında	Yerel	Yönetimler”,	s.12-13-14.

33	HEPER,	Metin:	Devlet	Ve	Kürtler,	Doğan	Kitap,	3.Baskı,	İstanbul	2010,	s.183-184-185-186-187-188.
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	 Kısa	 süre	 sonra,	 1924’te	 siyasal	Kürtçü	 bir	Kürt	 delegasyonunun	
yerel	siyasi	özerlik	temelli	federalizm	talebi	ret	edilmiş,	güneydoğu	ille-
rinde	bazı	karışıklıkların	çıkması	ve	daha	önce	devletin	yanında	saf	tutan	
bazı	Kürt	şeyhleri	ve	ağalarının	artık	işbirliğine	sıcak	bakmamaları	nede-
niyle	güneydoğu	bazlı	politikalar	değişmiş,	geniş	idari	özerklik	temelin-
de	mahalli	idare	yanlısı	bakış	sonlandırılmıştır.	Bunun	somut	açılımını	
İsmet	İnönü’nün	eski	başbakanlardan	Ferit	Melen’e	yaptığı	 şu	konuş-
mada	bulabiliriz:	“Kürtlere	Atatürk	çok	geniş	idari	yerel	özgürlükler	ve-
recekti.	(...)	Ancak	ne	zaman	ki,	Cumhuriyet’i	sıkıştırmak	ve	isteklerini	
elde	etmek	isteyen	İngilizler	özellikle	siyasal	Kürtçü	Kürt	aşiretleri	elde	
edip	 ayaklanmalarını	 sağladı,	 Atatürk	 o	 andan	 itibaren	 kesin	 kararını	
verdi.”	 Atatürk’ün	 güneydoğunun	 feodal	 ağalık	 düzeninden,	 kendine	
özgü	toplumsal	ve	yönetimsel	geleneklerinden	hoşnut	olmadığı,	bu	ol-
guların	Cumhuriyet’in,	muasır	medeni	batılı	devletlerin	seviyesini	aşma	
projesine	de	engel	teşkil	edeceğini	düşündüğü	aşikârdır.	Gerçekten	de	
Atatürk’ün	en	temel	ülküsü,	Türkiye’nin	çağdaş	uygarlık	düzeyini	geç-
mesi	idi	ve	bunu	sağlamak	için	de	gerektiğinde	İngilizlerle	işbirliği	yapan	
etnik	bölücü	siyasal	Kürtçülüğü	destekleyen	Kürtlere	karşı,	devletin	be-
kası	ve	milletin	bölünmezliğinin	korunmasında,	zaruri	hukuki	önlemler	
almaktan	kaçınmadı.34
     
	 Atatürk,	30	Ağustos	1922’deki	Büyük	Taarruzdan	sonra,	14	Ocak	
1922’de	bir	yurt	gezisine	çıkmıştır.	Bu	yurt	gezisinde	Eskişehir’den	son-
raki	durağı	İzmit’tir.	Atatürk,	16/17	Ocak	1922’de	Körfeze	bakan	tepe	
üzerindeki	İzmit	Kasrı’nda,	İstanbul’dan	gelen	gazetecilerle	konuşmuş-
tur.	Orada,	Akşam	gazetesi	yazarı	Falih	Rıfkı	Atay’ın	bir	 sorusu	üzeri-
ne	Atatürk,	Musul	 ve	Kürtler	 konusuna	değinmiştir:	Atatürk,	 “Musul, 
ulusal sınırlarımız içindedir. Bu ulusal sınır deyişini de ben bulmuştum”	
dedikten	sonra	şunları	söylemiştir:“(...)	Musul’u da kendi topraklarımız 
içine alan sınıra ulusal sınır demiştim. Gerçekten o zaman Musul’un güne-
yinde bir ordumuz vardı. Fakat biraz sonra bir İngiliz kumandanı gelmiş 
ve İhsan Paşa’yı aldatarak orada oturmuş. Musul, bizim için çok önemlidir. 
Birincisi Musul’da sınırsız servet oluşturan petrol kaynakları vardır. İkincisi 
34	HEPER,	Metin:	Devlet	Ve	Kürtler,	s.	183-184-185-186-187-188.
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onun kadar önemli olan Kürtlük sorunudur. İngilizler, orada bir Kürt hü-
kümeti kurmak istiyorlar. Bunu yaparlarsa, bu düşünce bizim sınırlarımız 
içindeki Kürtlere de yayılır. Buna engel olmak için sınırı güneyden geçirmek 
gerekir…”		Özetle	Atatürk,	16/17	Ocak	1922	gecesi,	İzmit’te,	Falih	Rıf-
kı	Atay’ın	sorusuna	verdiği	yanıtta,	sınırlarımız	içinde	ve	hatta	dışında	
Kuzey	Irak’ta	bağımsız	bir	Kürdistan	kurulması	düşüncesine	karşı	oldu-
ğunu	çok	açık	bir	biçimde	ifade	etmiştir.	Yine	o	gece,	İzmit’te,	Vakit	ga-
zetesi	başyazarı	Ahmet	Hamdi	Yalman	Bey,	Atatürk’e, “Kürt sorununa 
değinmiştiniz”	diye	konuya	girerek,	şu	soruyu	sormuştur:		“Kürtlük soru-
nu nedir? Bir iç sorun olarak değinseniz iyi olur? ”Atatürk,	bu	soruya	şu	ya-
nıtı	vermiştir:	“Kürt sorunu, bizim yani Türkiye’nin çıkarları için kesinlikle 
söz konusu olmaz. Çünkü bizim ulusal sınırlarımız içinde Kürt öğeleri öyle-
sine yerleşmişlerdir ki, pek sınırlı yerlerde yoğun olarak yaşarlar. Bu yoğun-
luklarını da kaybede ede ve Türklerin içine gire gire öyle bir sınır oluşmuştur 
ki, Kürtlük adına bir sınır çizmek istesek, Türkiye’yi mahvetmek gerekir. Ör-
neğin, Erzurum’a giden, Erzincan’a, Sivas’a giden, Harput’a kadar bir sınır 
çizmek gerekir. Ve hatta Konya çöllerindeki Kürtleri de göz önünde tutmak 
gerekir.”  Atatürk,	Kürt	sorunuyla	ilgili	durum	tespiti	yapıp,	görüşlerini	
belirttikten	sonra,	soruna	şöyle	bir	çözüm	önermiştir:		“Bu nedenle, başlı 
başına bir Kürtlük düşünmekten çok Anayasamız gereğince zaten bir çeşit 
özerklik oluşacaktır. O halde hangi bölgenin halkı Kürt ise onlar kendi ken-
dilerini özerk olarak yöneteceklerdir. Bundan başka Türkiye’nin halkı söz 
konusu olurken onları da beraber ifade etmek gerekir. İfade olunmadıkları 
zaman bundan kendileri için sorun çıkarırlar. Şimdi TBMM, hem Türkle-
rin hem de Kürtlerin yetkili temsilcilerinden oluşmuştur. Ve bu iki öğe, bütün 
çıkarını ve bütün yazgılarını birleştirmiştir. Yani, onlar bilirler ki bu ortak 
bir şeydir. Ayrı bir sınır çizmek doğru olmaz.”35
     
	 Atatürk,	 “Anayasamız gereğince zaten bir çeşit özerklik oluşacaktır”	
cümlesiyle,	 1921	 Anayasası’ndaki	 yerel	 yönetime	 ilişkin,	 idari	 özerk-
liğe	 ve	 de	 tüm	ülkeye	 yönelik	maddelere	 gönderme	 yapmaktadır.	 Bu	
maddeler	ve	anayasa	sadece	Kürtlerin	yaşadığı	ve	 ikamet	ettiği	bölge-
leri	 değil,	 bütün	Türkiye’yi	 kapsar.	Bu	 anayasa	maddelerinde	 kullanı-

35	MEYDAN,	Sinan	:	Cumhuriyet	Tarihi	Yalanları,	İnkılap	Kitabevi,	İstanbul	2010,s.309-310-311-312-313.
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lan	özerklik	tabiri	yerel	yönetim	anlayışını	ve	yerel	 işleri	 içermektedir.	
Vilayet	kurullarının	yerel	 işleri	 idare	etmesi	kastedilmektedir.	Bu	 işler	
ise;	evkaf,	medreseler,	eğitim,	 sağlık,	ekonomi,	 tarım,	bayındırlık,	 sos-
yal	yardım	işleridir.	Üstelik	vilayetler	bu	işleri	kendi	başlarına	değil,	hü-
kümetlerin	önerisi	üzerine	Büyük	Millet	Meclisi	tarafından	çıkarılacak	
kanunlar	gereği	yerine	getirebileceklerdir.	Ayrıca	vilayetlerin,	dış	ve	 iç	
politika,	adli	ve	askeri	işler,	dinsel	işler,	birçok	ili	ilgilendiren	işler	ve	de	
uluslararası	ekonomik	ilişkilerle	ilgilenmesi	hukuken	mümkün	değildir.	
Burada	bir	çeşit	özerklik	ifadesinden	anlaşılması	gereken	güçlü	yerel	yö-
netimlerdir.	İdari	anlamda	özerkliktir.	Atatürk’ün	kast	ettiği	asla	ve	kat’a	
siyasi	özerklik	temelli	federalizm	değildir.	Zaten	bu	vilayetlerin	manevi	
kişiliğe	(tüzel	kişilik)	sahip	özerk	yapılar	olması	olgusu	1924	Anayasası	
ile	kaldırılmış,	güçlü	merkeziyetçi	bir	idare	esasına	geçilmiştir.	Atatürk,	
“Türkler ve Kürtler, bu iki öge, bütün çıkarını ve bütün yazgılarını birleştir-
miştir. Yani, onlar bilirler ki bu ortak bir şeydir. Ayrı bir sınır çizmek doğru 
olmaz”	diyerek	siyasal	özerklik	taleplerini,	federalizm	taleplerini,	tekrar	
kesin	olarak	reddetmiştir36.	

	 III.	 SİYASAL	 YERİNDEN	 YÖNETİMİN	 REDDİ	 YA	 DA	
MUHTARİYETİN	SINIRLILIĞI
     
	 1921	Anayasası’nda	Anadolu’nun	merkeze,	çevrenin	siyasal	merke-
ze,	elitlere	duyduğu	bu	tepkinin	sonucu	olarak	doğan	yerel	demokratik	
katılım	ve	özerklik	tercihi	bir	kez	daha	tekrarlamak	gerekirse;	idari	ye-
rinden	yönetimle	ilgili	olup,	yerel	şuralara	hiçbir	şekilde	yasama	yetki-
sini	tanımamaktadır.	Her	ne	kadar	Anayasa’da	yer	yönünden	yerinden	
yönetim	usulü	asli	ve	genel	olsa	da;	 	Anayasa	 içeriğinde	hüküm	altına	
alınan	umumi	müfettişlik	kurumu	dikkate	alındığında,	anayasa	koyucu	
asli	kurucu	iktidarın	tam	mutlak	bir	idari	muhtariyet	önermediği	tartış-
masızdır.	Federalizm,	evleviyetle,	zaten	hukuken	mümkün	değildir.37

36			MEYDAN,	Sinan:	Cumhuriyet	Tarihi	Yalanları,	İnkılap	Kitabevi,	İstanbul	2010,s.309-310-311-312-313-314.

37	 ÖNEN	 Nizam-REYHAN	 Cenk;	 Mülkten	 Ülkeye	 Türkiye’de	 Taşra	 İdaresinin	 Dönüşümü	 (1839-
1929),	),	İletişim	Yayınları,	İstanbul	2011,	s.402;	AKIN	Rıdvan,	TBMM	Devleti	(1920-1923),	Birinci	
Meclis	Döneminde	Devlet	Erkleri	ve	İdare,	İletişim	Yayınları,	İstanbul	2001,	s.216;	YAYLA	Yıldızhan;	
Anayasalarımızda	Yönetim	İlkeleri	(Tevsi-i	Mezuniyet	ve	Tefrik-i	Vezaif),	s.105-128-129-130.
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	 Tanör’e	göre:	“1921 Anayasası’nın içerdiği, Vilayet ve Nahiye Şurala-
rı doğrudan demokrasi değil temsili (yerel) demokrasi kurumlarıdır. Ayrıca 
bunların “Muhtariyeti” (özerklik) tanınmış olmakla birlikte, bu özerklik 
idari alanla sınırlıdır, ‘halkın mukadderatı’nı ilgilendiren siyasal bir yönü 
yoktur. Fakat yerel temsili kurumlar eliyle vilayet ve nahiyeler halkının yö-
netime katılma hakkının hiçbir Osmanlı-Türk Anayasası’nda o gün bugün 
bunca geniş tutulmadığı hesaba katılırsa, TEK’in 1.maddesindeki “İdare 
usulü, halkın mukadderatını bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına müstenit-
tir” hükmünün bu durumla da ilgili olduğu düşünülebilir.  O halde, TEK 
sisteminde merkeziyet usulü sınırlı ve hatta istisnaidir, yerinden yönetim ise 
asli ve geneldir. Bunun kurum ve araçları, seçimlerle oluşan organlar ve tüzel 
kişilikler, icrai karar alabilme yetkileri ve özerkliktir. Nahiye yönetiminin 
bile iktisadi, mali ve hatta yargısal yetkilerle donanması ve seçimle oluşması, 
özerkliğin boyutları konusunda bir fikir verir. Böylece klasik Osmanlı siste-
minin ve Kanun-ı Esasi’nin öngördüğü geleneksel merkeziyetçi sistem tersine 
çevrilmiş, yerinden yönetime ve idari özerkliklere ağırlık verilmiştir.”38

     
	 İlber	Ortaylı’nın	 tespitiyle:	 “Türkiye’de yerel yönetim ve demokra-
sinin gelişmesini öngören, geçmişte ve zamanımızda (...) bir statü; Anka-
ra’daki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin hazırladığı 1921 Anayasası’nın 
hükümleriyle getirildi. Ancak devralınan devlet ve toplum yapısının ilk baş-
ta böylesi bir merkez dışı niteliğe bürünmesinin imkânsız olduğunu ve böyle 
bir yapının kısa bir süre için dahi olsa kurumsallaşamadığını da belirtmek-
tedir. Bununla birlikte 1921 Anayasası demokrasi tarihimizin kayda değer 
bir sahifesidir.”39

     
	 1921	 Anayasası’nın	 düzenlediği	 yerinden	 yönetim	 kurumları	 ve	
mekanizmaları	 uygulanamamıştır.	 Bazı	 bölgesel	 ya	 da	 yerel	 örgütlen-
meler,	kongreler,	“Üçüncü	Edirne	ve		Pozantı	Kongreleri	ile	Oltu	Şura	

38	TANÖR,	Bülent;	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.265-266;	Bkz.YAYLA,	Yıldızhan;		Anayasaları-
mızda	Yönetim	İlkeleri	Tevsi-i	Mezuniyet	ve	Tefrik-i	Vezaif,s.126-127-130-131;	AKIN	Rıdvan;	“Birinci	
Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi’nin	1921	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu		Lahiyasını	müzakeresi”,	Tarık	Zafer	
Tunaya’ya	Armağan,	İstanbul	Barosu	Yayınları,	İstanbul	1992,	s.354-355-356-357.

39		ORTAYLI	İlber;		Tanzimatdan	Cumhuriyete	Yerel	Yönetim	Geleneği,		s.207-208;	ÖNEN,	Nizam-REY-
HAN,	Cenk;	Mülkten	Ülkeye	Türkiye’de	Taşra	İdaresinin	Dönüşümü	(1839-1929),	İletişim	Yayınları,	
İstanbul	2011,	s.403.
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Hükümeti”	örneklerinde	olduğu	gibi,	 	Büyük	Millet	Meclisi	dönemin-
de	de,	bir	süre	daha	faaliyet	göstermişler	ve	yerel	demokrasiyi	uygula-
mışlardır.	Ama	bunlar	1921	Anayasası’nın	düzenlediği	değil	reddettiği	
kurumlardır.	Zira	bunlar,	1918-1920	yerel	kongre	iktidarları	döneminin	
uzantılarıdırlar.40
     
	 Kurtuluş	Savaşı	 döneminde,	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunun	yapısına	
ve	yerel	yönetim	anlayışına	uygun	olarak	ülke	yönetimine	dair	çıkarıl-
mak	istenen	kanun	tasarıları	yasalaşmadı;	böylelikle	1921	Anayasası’nın	
ilgili	maddeleri	uygulama	alanına	sokulmadı.	İdare-i	Hususiye-i	Vilayet	
Kanun	Tasarısı,	Karye	ve	Nevahi	Kanun	Tasarısı	yasalaşmayan	bu	tasa-
rılara	örnektir.	1921	Anayasasının	düzenlediği	umumi	müfettişlikler	ile	
ilgili	yasa	tasarısı	da	Meclis	gündemine	girmekle	birlikte	yasalaşmayan	
ülke	yönetimine	ilişkin	tasarılardandır.41
     
	 Anadolu	ve	Rumeli	Müdafaa-i	Hukuk	Grubu’nun	1923	seçim	bil-
dirgesinde	de	yer	alan	bu	tasarılardaki	“	Vilayet	Muhtariyeti”	ve	Şuralar	
Kanunu”	vaadinin	gerçekleşmemesinin	altında	yatan	neden,		ulusal	ira-
denin	“yegâne	tecelligahı”	olarak	meclisi	gören	ve	ulus	devletin	kurulu-
şunda	“her	vilayetin	veya	her	mıntıkanın	ayrı	ayrı	birer	idare	teşkil	etme-
sinin”	ulus	devletin	kurulmasında	yaratabileceği	riskten	ötürü,	dönemin	
siyasi	koşulları	gereği	zorunlu	olarak	tercih	edilmesi	gereken	merkezi-
yetçi	anlayıştır.42 
    
	 Tabandan	 tavana	 doğru	 halkçı	 bir	 yapıyı	 özendirmesi	 açısından,	
merkeziyetçi	Türk	 siyasal	 yönetim	deneyiminden	 çok	 farklı	 bir	 siyasi	
anlayışa	dayanan	20	Ocak	1921	tarihli	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunu’nun	
yerel	mahalli	idarelerle	ilintili	hükümleri	uygulanmamış	olmakla	birlik-
te,	 geleceğe	 dönük	 bir	 devlet-hükümet-sistem	 ve	 toplum	modeli	 ola-
bilme	 başarısını	 gösterebilmişlerdir.	Hiç	 kuşkusuz	 erken	Cumhuriyet	
dönemindeki	 bu	 vazgeçiş,	 kuruluş	 olgusuyla	 açıklanabilir.	 Zira	 milli	

40	TANÖR	Bülent,	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.266-267.

41	ÖNEN,Nizam-	REYHAN,Cenk:	Kurtuluş	Savaşı	Yıllarında	Türkiye’de	Ülke	Yönetimi,	s.1-2;

42	TANÖR	Bülent,	Osmanlı-Türk	Anayasal	Gelişmeleri,	s.266-267.
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mücadele	sonrasında	Türk	Devrimi	kurtuluştan	kuruluşa	eriştiği	süreç-
te	öngördüğü	egemenliğin	kayıtsız	 şartsız	millete	ait	olduğu,	modern,	
demokratik	ve	laik	yeni	devlet	ve	toplum	düzenini	hayata	geçirebilmek	
amacıyla	zaruri	adımlarını	atarken,	siyasal	tercihini	üniter	yapıdan	yana	
yapma	mecburiyetini	hissetmiştir.43
     
	 Türkiye	 tarihinin	yerel	yönetimlere	geniş	 idari	özerklik	veren,	bu	
anlamda	en	demokratik	düzenlemeyi	öngören	1921	Anayasası,	savaşın	
bitmesi	ve	Cumhuriyet’in	kurulması	ile	1924’de	hazırlanan	yeni	Anaya-
sa	ile	yürürlükten	kaldırılmıştır.

 SONUÇ
     
	 1921	Anayasası,	Türk	Anayasa	 tarihinde,	yerel	yönetim	 ilkelerine	
içeriğinde	 en	 çok	 yer	 veren	 anayasamızdır.	 Ulusal	 kurtuluş	 mücade-
lemizi	 yürüten	 Büyük	Millet	Meclisi’nde	 hakim	 olan	 dönemin	 gözde	
halkçılık	anlayışının	etkisiyle	Anayasa’nın	böyle	bir	bilinçli	tercihte	bu-
lunduğu	şüphesizdir.	20	Ocak	1921’de	Meclis	 tarafından	kabul	edilen	
1921	Anayasamızın	temelinde,	13	Eylül	1920	tarihinde	Mustafa	Kemal	
Atatürk	tarafından	Meclis’e	hükümet	programı	olarak	sunulan	ve	18	Ey-
lül	1920’de	Meclis’te	okunan,	demokrasi	ve	anayasa	tarihimizde	Halk-
çılık	Beyannamesi	olarak	bilinen	metin	bulunmaktadır.	Meclis	Anaya-
sa	Komisyonu’nun	bu	metni	 temel	olarak	hazırladığı	Anayasa	 tasarısı	
metni	85	sayılı	Teşkilat-ı	Esasiye	Kanunun	olarak	büyük	Millet	Meclis	
tarafından	kabul	edilerek	yürürlüğe	girmiştir.
     
	 Yerel	 katılım	 ve	 yerel	 demokrasinin	 hakim	 kılındığı	 1921	
Anayasası’nda,	idari	sistem	içinde,	mahalli	yer	yönünden	yönetim	ilke-
leri	düzenlenmiştir.	Taşra	örgütlenmesinde	yerinden	yönetim	yapıları,	
Anayasa’nın	10.	maddesi	hükmü	çerçevesinde	vilayetler,	kazalar	ve	na-
hiyelerdir.	Merkezde	 yasama	 ve	 yürütme	 erkleri	Meclis’in	 uhdesinde	
toplanmıştır.	Vekiller	merkezde	 devletin	memuru	 olarak	 kabul	 edilir-
ken,	 taşrada	valiler	Büyük	Millet	Meclisi	 adına	görev	yaparlardı.	Ana-

43	ÇELİK,	Burak:	Ulusal	Kurtuluş	Savaşı	Döneminde	Anayasal	Gelişmeler	ve	1921	Anayasası,s.86.
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yasa	gereği	vilayetler	ve	nahiyeler	yerel	işlerinde	manevi	şahsiyet	(tüzel	
kişilik)	ve	muhtariyete	 sahip	 idi.	Kazaların	 ise	manevi	 şahsiyeti	 (tüzel	
kişilik)	yoktu	ve	idaresi	Büyük	Millet	Meclisi	Hükümeti	tarafından	tayin	
edilmiş	ve	valinin	emri	altında	çalışan	bir	kaymakama	verilmişti.	Kaza	
sadece	idari	ve	inzibati	bir	birimdi.	Vilayet	ve	nahiyelerin	organlarının	
seçimle	işbaşına	gelmesi,	tüzel	kişiliklere	sahip	olmaları,	yerel	işlerde	ic-
rai	karar	alabilme	ve	uygulayabilme	imkânına	sahip	olmaları	hiç	kuşku-
suz	idari	muhtariyetlerinin	bir	gereği	idi.
     
	 Yerel	yönetim	birimlerinin	sahip	oldukları	bu	muhtariyet,	mutlak	
ve	 siyasi	 bir	 özerlik	 değildir.	 Zira	 umumi	 müfettişlik	 kurumu,	 Anka-
ra’daki	siyasal	merkezin	hakim	olduğunun	bir	ispatı	 idi.	O	halde	1921	
Anayasası’ndaki	bu	yerel	muhtariyet	kavramının	 içeriğinde	 siyasal	ye-
rinden	yönetime	dayalı	siyasi	özerklik	değil,	bugün	ki	mahalli	idarelerin	
sahip	olduğu,	 idari,	yer	yönünden	yerel	yönetim	anlayışına	benzer	bir	
yönetim	ilkesi	mündemiçti.	Aslında	Tanzimat	ile	başlayan	merkeziyet-
çi	geleneğe	karşı,	halkçılık	ilkesinin	etkisiyle,	yerel	kongre	iktidarlarının	
doğrudan	ve	katılımcı	demokrasi	deneyimi	 ile	 ve	de	memur	bürokra-
sisine	duyulan	 tepkilerin	gereği	olarak,	1921	Anayasası	bilinçli	bir	 şe-
kilde	yerel	demokrasi	ve	idari	konuda	yerinden	yönetim	anlayışını	be-
nimsemiştir.	 Siyasi	 federalizm	 düzenlenmemiştir.	 Taşranın	 ve	 halkın	
tepkisi	hukuksallaşmıştır.	1921	Anayasası,	siyasal	merkeziyetçiliğinden	
taviz	vermemiştir.	Çünkü	dış	ve	iç	siyaset,	adli	ve	askeri	işler,	uluslara-
rası	ekonomik	ilişkiler		ve	birçok	ili	ilgilendiren	işlerde,	ulusal	güvenlik	
politikaları	ve	genel	kanunların	yapılmasında	yetki	merkezi	Büyük	Mil-
let	Meclisi	Hükümeti’nin	hukuki	 şahsı	 idi.	Bu	gerçeklerden	hareketle,	
1921	Anayasası’nın	etnik	kimlikler	bazında	korparatif	 federalizme	eri-
şecek		nitelikte	siyasal	yerel	özerklik	içerdiği	iddiaları	tamamen	hukuki	
dayanaktan	yoksundur.	1921	Anayasası,	milli	egemenlik	ilkesini	kabul	
etmesiyle,	laik	bir	ulus	devlet	olabilme	yönünde	ilk	ve	en	ciddi	hukuki	
adımı	atmış;	yeni	üniter	Türk	Devleti’ni	de	Türkiye	Devleti	olarak	hu-
kuksallaştıran,	anayasacılık	tarihimizdeki	en	öncü	anayasamızdır.
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RETRAIL AGAINST THE DECISIONS OF REGIONAL COURTS AND COURT OF CASSATION

	 Sınırlı	 ağır	 usûlî	 hatalar	 sebebiyle	 kesinleşmiş	 bir	 mahkeme	 kararının	 ortadan	
kaldırılmasını	amaçlayan	yargılamanın	yenilenmesi,	Türk	hukukunda	sadece	maddî	an-
lamda	kesinleşmeye	elverişli	 hükümlere	karşı	 kabul	 edilmektedir.	Ancak,	benzer	usûlî	
hataların,	tek	başına	maddî	anlamda	kesinlik	etkisini	haiz	olmayan	kanun	yolu	mahke-
mesi	kararlarında	da	ortaya	çıkması	mümkündür.	Bu	nedenle,	Kanun’un	açıkça	maddî	
anlamda	kesinleşme	sınırlaması	yapmaması	karşısında	bu	tür	kararlara	karşı	da	yargıla-
manın	yenilenmesine	başvurulabileceğini	kabul	etmek	gerekir.
 
	 Bu	çerçevede,	gerek	bölge	adliye	mahkemesi	gerekse	Yargıtay	tarafından	kanun	
yolu	incelemesi	talebi	üzerine	verilen	her	çeşit	karara	karşı	da	yargılamanın	yenilenme-
sine	başvurulabilmelidir.	Bu	noktada,	yenilenmesi	talep	edilen	yargılama,	ilgili	sebebin	
ortaya	çıktığı	istinaf	veya	temyiz	incelemesi	olduğu	için,	bu	sebebi	incelemeye	ve	gere-
kirse	önceki	kararını	kaldırarak	yeni	bir	karar	vermeye	görevli	ve	yetkili	mahkeme	de	il-
gili	kanun	yolu	mahkemesi	olmalıdır.	Böylece	o	kanun	yolu	mahkemesi,	kanun	yolunun	
niteliğine	uygun	ve	kanun	yolu	incelemesi	neticesinde	verilebilecek	bir	karar	verecektir.
 
 Anahtar Kelimeler:	Yargılamanın	yenilenmesi,	kesin	hüküm,	istinaf,	temyiz

 ABSTRACT
     
	 Retrail,	which	aims	to	remove	a	judgement	finalized	with	some	severe	and	limited	
procedural	mistakes,	is	accepted	in	Turkish	law	only	for	the	judgements	that	is	suitable	
for	res judicita.	However,	the	same	severe	procedural	mistakes	could	appear	at	the	decisi-
ons	given	by	appeal	courts,	which	are	unsuitable	for	res judicata	by	its	own.	Therefore,	in	
the	light	of	the	law,	which	does	not	explicitly	limits	retrail	with	res judicata,	retrail	should	
be	applied	against	these	kinds	of	judgements	too.
 
	 In	this	context,	chance	of	retrail	should	be	accepted	against	any	judgements	given	
upon	the	appeal	request	by	both	Regional	Courts	and	Court	of	Cassation.	In	this	case,	
because	the	trial	 that	 is	subject	to	retrail	 is	 the	appeal	trail,	which	fails	with	the	retrail	
reasons,	coducted	by	the	Regional	Courts	or	Court	of	Cassation,	competent	court	is	the	
related	Regional	Court	or	Court	of	Cassation,	that	is	legally	authorised	to	investigate	the	
presented	retrail	reason	and	if	necessarry	to	give	a	new	ruling	by	removing	the	previous	
decision.	Thus,	related	appeal	court	will	be	able	to	give	a	new	ruling	that	is	appropriate	
with	the	appeal	proceeding.	.

	 KEYWORDS: Retrail,	res	judicita,	appeal

Bu	çalışma,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Özel	Hukuk	Tezsiz	Yüksek	Lisans	Programı	kapsamında
bitirme	projesi	olarak	hazırlanmış	ve	başarılı	bulunmuştur.
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	 GİRİŞ
 
 Anayasa’nın	 36.	 maddesinde	 düzenlenen	 hak	 arama	 hürriyeti	 ve	
adil	yargılanma	hakkının	bir	gereği	olarak,	kanunî	düzenlemelerde	et-
kin	 hukukî	 koruma	 ve	 adil	 yargılanma	 hakkını	 zedeleyen	 veya	 böyle	
bir	izlenim	uyandıran	yargılamaların	önlenmesi	için	birtakım	imkânlar	
getirilmiştir.	Bu	tür	hak	ihlâllerinin	öncelikle	üst	mahkemelerce	gideri-
lebilmesi	 için	yargılamanın	 taraflarına	olağan	kanun	yollarına	başvuru	
hakkı	tanınmış;	ancak	kanun	yollarına	başvuru	hakkı	da	hukuk	güvenliği	
ilkesi	gerekçesiyle	sınırlandırılmıştır.	Zira,	yargılamanın	taraflarının	bir	
noktada	 kesin	 hüküm	 elde	 etmek	 suretiyle	 uyuşmazlığın	 kesin	 olarak	
sona	ermesinde	hukukî	yararları	vardır.	Diğer	yandan,	kesinleşmiş	bir	
mahkeme	kararında	dahi,	belirli	ağır	yargılama	hatalarının	var	olabile-
ceğini	 kabul	 eden	kanun	koyucu,	 tarafların	bu	belirli	 hâllerde	 yargıla-
manın	yenilenmesi	yoluyla	söz	konusu	ihlâlin	giderilerek	yeni	bir	karar	
verilmesini	talep	etmelerine	 imkân	tanımıştır.	Bu	noktada,	olağanüstü	
bir	kanun	yolu	olarak	yargılamanın	yenilenmesi	davası,	sadece	kanunen	
sınırlı	olarak	sayılan	ağır	yargılama	hatalarının	varlığı	hâlinde,	kesinleş-
miş	bir	mahkeme	kararının	değiştirilmesini	sağlayarak	adil	yargılanma	
hakkının	tüm	unsurlarının	sağlanması	yoluyla	neticede	hak	arama	hürri-
yetine	hizmet	etmektedir.
 
 Yargılamanın	yenilenmesi,	hukuk	sistemizde	neredeyse	görüş	bir-
liğiyle	esasa	ilişkin	ve	maddî	anlamda	kesinleşen	kararlara	karşı	başvu-
rulabilecek	 bir	 yol	 olarak	 kabul	 edilmektedir.	 Bu	 noktada,	 ilk	 derece	
yargılaması	aşamasında	gerçekleşen	yargılamanın	yenilenmesi	sebepleri	
nedeniyle	bu	yola	başvurulmasında	uygulamada	pek	sorun	çıkmamak-
ta	ve	bu	hususa	ilişkin	doktrinde	birçok	çalışma	bulunmaktadır.	Diğer	
yandan,	bölge	adliye	mahkemelerinin	göreve	başlamasıyla	uygulanma-
ya	 başlayan	 istinaf	 kanun	 yolu	 aşamasında	 da	 belirli	 çerçevede	 esasa	
ilişkin	yeni	bir	karar	verilebileceğinden	bu	kararlara	karşı	yargılamanın	
yenilenmesi	davası	açılmasında	da	pek	fazla	sorunla	karşılaşılmayabilir.	
Zira,	böyle	bir	durumda	maddî	anlamda	kesinlik	niteliğini	haiz	olan	ilgili	
bölge	adliye	mahkemesi	kararı	olacağından,	mevcut	ilk	derece	kararla-
rına	ilişkin	uygulama	benzer	şekilde	istinaf	kararları	bakımından	da	de-
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vam	ettirebilecektir.	Bu	noktada	asıl	sorun,	istinaf	ve	temyiz	aşamasın-
da	uyuşmazlığın	esası	hakkında	bir	karar	verilmemiş	olmasına	rağmen	
bizatihi	bu	aşamada	ortaya	çıkmış	yargılamanın	yenilenmesi	sebepleri	
için	bir	hukukî	çare	olup	olmadığıdır.	Kanaatimizce,	kanun	koyucu	yar-
gılamanın	yenilenmesi	sebeplerini	genel	olarak	düzenleyerek	bu	sebep-
lerin	olağan	kanun	yolları	kapalı	olan	bir	kararın	değiştirilmesine	imkân	
tanıyacak	derecede	ağır	bir	hata	olduğunu	kabul	etmiş	olduğundan,	ilgili	
sebeplerin	kanun	yolu	aşamasında	ortaya	çıkmış	olmasına	karşı	başvu-
rulacak	bir	yol	olmadığı	söylenemez.	Böyle	bir	kabul,	hem	yargılamanın	
yenilenmesi	sebeplerinin	ağırlığıyla	bağdaşmayacak	hem	de	kanun	yo-
lunu	etkin	ve	adil	yargılanma	hakkına	riayet	edilen	bir	yargılama	aşaması	
olmaktan	çıkarabilecektir.	Bu	nedenle	çalışmamızda,	 istinaf	ve	 temyiz	
kanun	 yolunda	 ortaya	 çıkan	 kararlara	 karşı	 yargılamanın	 yenilenmesi	
usûlü,	 bu	 aşamalarda	 ortaya	 çıkabilecek	 sebepler	 ve	 kanun	 yolu	 aşa-
masının	yenilenmesinin	sonuçları	incelenmiştir.	Mevcut	Türk	doktrini	
ve	uygulaması,	neredeyse	mutlak	bir	kabulle	kanun	yolu	aşamasındaki	
kararlara	karşı	 yargılamanın	yenilenmesi	 yoluna	başvurulmasını	 kabul	
etmemesine	rağmen,	bu	aşamalarda	da	ilgili	yolun	gerekliliği	üzerinde	
durulmuştur.
 
	 Çalışmamız	dört	bölümden	oluşmakta	olup	ilk	bölümde	genel	ola-
rak	yargılamanın	yenilenmesi	kavramı,	sebepleri	ve	usûlü	üzerinde	du-
rulmuş;	ikinci	bölümde	istinaf;	üçüncü	bölümde	ise,	temyiz	aşamasında	
ortaya	çıkan	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	gerekliliği,	bu	aşa-
malarda	 ortaya	 çıkabilecek	 yargılamanın	 yenilenmesi	 sebepleri,	 usûlü	
ve	sonuçları	detaylı	olarak	incelenmiştir.	Çalışmamızın	son	bölümünde	
ise,	belirli	bir	uyuşmazlığa	ilişkin	davada	yargılamanın	farklı	aşamaların-
da	farklı	yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	ortaya	çıkması	hâlinde	
nasıl	bir	yol	izlenebileceği	üzerinde	durulmuştur.	
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	 I.	GENEL	OLARAK	YARGILAMANIN	YENİLENMESİ

	 A.	Yargılamanın	Yenilenmesi	Kavramı	ve	Amacı

	 1.	Kavram

	 Türk	hukuk	sisteminde,	yargıya	olan	güvenin	de	bir	gereği	olarak	
kesinleşmiş	veya	kesin	olarak	verilen	kararların	sonradan	değiştirilmesi	
ve	bu	kararlara	itiraz	edilmesi,	kural	olarak,	mümkün	değildir.	Bu	duru-
mun	tek	istisnasını	6100	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun1	374	
ilâ	381.	maddeleri	arasında	düzenlenmiş	olan	yargılamanın	yenilenme-
si	müessesesi	oluşturur.	Bu	kurum,	doktrinde,	 iade-i	muhakeme2,	mu-
hakemenin	 iadesi3,	 yargılamanın	 iadesi4	 ve	 yargılamanın	 yenilenmesi5 
1	RG,	04.02.2011,	S.	27836.

2	Karafakih,	İsmail	Hakkı:	Hukuk	Muhakemeleri	Usulü	Esasları,	Ankara	1952,	s.	264;	Berki,	Şakir:	Hukuk	
Muhakemeleri	Usulü,	Sevinç	Matbaası,	Ankara	1959,	s.	92;	Erkuyumcu,	Müfit:	“İadei	Muhakeme”,	AD	
1947,	S.	5,	s.	348;	Üstündağ,	Saim:	Medenî	Usul	Hukukunda	Kanun	Yolları	ve	Tahkim,	İstanbul	Üniversi-
tesi	Yayınları,	İstanbul	1968,	s.	58;	Üstündağ,	Saim:	Medeni	Yargılama	Hukuku,	C.	I-II,	6.	Baskı,	İstanbul	
1997,	s.	910;	Üstündağ,	Saim:	“Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu’nun	445.	Maddesinin	5.	Bendine	
Dayanan	Muhakemenin	İadesi	Talebine	İlişkin	Düşünceler”,	Prof.	Dr.	Saim	Üstündağ	–	Makaleler	İçtihat	
Tahlilleri	Çeviriler,	Adalet	Yayınları,	Ankara	2010,	 s.	151	vd;	Umar,	Bilge:	 “Türk	Medeni	Usul	Huku-
kunda	İadei	Muhakeme”,	İÜHFM	1963,	C.	XXIX,	S.	1-2,	s.	262	vd;	Akgüner,	Kemâl:	“Vekil	ve	Müvekkil	
Olmayan	Kişiler	Huzuruyla	Dâvanın	Görülüp	Hükme	Bağlanması	Haline	Dayanan	Muhakemenin	(Yar-
gılamanın)	İadesi	ve	Bir	Yargıtay	Kararı”,	ABD	1973,	S.	4,	s.	721.

3	Ansay,	Sabri	Şakir:	“Muhakemenin	İadesi”,	Adliye	Ceridesi	1938,	S.	4,	s.	471	vd;	Gürdoğan,	Burhan:	Me-
deni	Usul	Hukukunda	Kesin	Hüküm	İtirazı,	Ayyıldız	Matbaası,	Ankara	1960,	s.	53.

4	Ansay,	Sabri	Şakir:	Hukuk	Yargılama	Usulleri,	7.	Baskı,	İstanbul	Üniversitesi	Yayınları,	Ankara	1960,	s.	
377;	Kuru,	Baki:	Hukuk	Muhakemeleri	Usulü,	C.	V,	6.	Baskı,	Demir	Demir	Yayıncılık,	İstanbul	2001,	s.	
5164;	Kuru,	Baki:	İstinaf	Sistemine	Göre	Yazılmış	Medeni	Usul	Hukuku	Ders	Kitabı,	Yetkin	Yayınları,	
İstanbul	2017	s.	566;	Alangoya,	Yavuz/Yıldırım,	M.	Kâmil/Deren-Yıldırım,	Nevhis:	Medeni	Usul	Hu-
kuku	Esasları,	8.	Baskı,	Beta	Yayınları,	İstanbul	2011,	s.	566;	Arslan,	Ramazan/Yılmaz,	Ejder/Taşpınar	
Ayvaz,	Sema:	Medeni	Usul	Hukuku,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2016,	s.	582;	Tanrıver,	Süha:	Medenî	Usûl	
Hukuku,	C.	I,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2016,	s.	863;	Muşul,	Timuçin:	Medeni	Usul	Hukuku,	3.	Baskı,	
Adalet	Yayınları,	Ankara	2012,	 s.	 551;	Ulukapı,	Ömer:	Medeni	Usul	Hukuku,	3.	Baskı,	Mimoza	Yayı-
nevi,	Konya	2015,	s.	492;	Erdönmez,	Güray:	“Yeni	Bir	Senet	veya	Belgenin	Ele	Geçirilmesine	Dayanan	
Yargılamanın	İadesi	Sebebine	Eleştirel	Bir	Bakış”,	MİHDER	2009,	S.	14,	C.	5,	s.	449	vd;	Boran	Güneysu,	
Nilüfer:	“Yargılamanın	İadesi	Sebebi	Olarak	Üçüncü	Kişilerin	Hükmün	İptalini	Talep	Etmesi”,	MİHDER	
2016,	C.	XII,	S.	33,	s.	24	vd;	İyilikli,	Ahmet	Cahit:	Hukuk	Yargılamasında	Kesin	Hüküm,	Yetkin	Yayınları,	
Ankara	2016,	s.	403	vd.

5	Postacıoğlu,	İlhan/Altay,	Sümer:	Medenî	Usûl	Hukuku	Dersleri,	7.	Baskı,	Vedat	Yayıncılık,	İstanbul	2015,	
s.	863;	Bilge,	Necip/Önen,	Ergun:	Medeni	Yargılama	Hukuku	Dersleri,	3.	Baskı,	Sevinç	Matbaası,	Ankara	
1978,	s.	707;	Arslan,	Ramazan:	Medeni	Usul	Hukukunda	Yargılamanın	Yenilenmesi,	Turhan	Kitabevi,	
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olarak	da	 ifade	edilebilmektedir.	Bu	 tür	 farklı	 ifade	şekilleri	doktrinde	
eleştirilere	de	 sebep	olmaktadır6.	Kanun	metninde	yargılamanın	 iade-
si	terimi	tercih	edilmiş	olsa	da,	sebeplerin	gerçekleşmesi	hâlinde	yargı-
lama	çoğunlukla	tamamen	baştan	 itibaren	yeniden	yürütüldüğü	ve	bu	
çerçevede	yenilendiği	için	çalışmamızda	yargılamanın yenilenmesi ifade-
si	tercih	edilmiştir.

	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanunu’nun	 374	 ve	 devamı	 maddelerine	
göre,	 yargılamanın	 yenilenmesi,	 kesinleşen	 veya	 kesin	 olarak	 verilen	
hükümlere	 karşı,	 sınırlı	 olarak	 sayılan	 sebeplerin	 varlığı	 hâlinde	 talep	
edilebilir.	Yargılamanın	yenilenmesi	ancak	kesinleşen	veya	kesin	olarak	
verilen	kararlar	için	istenebilir.	Yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinden	
biri	veya	birkaçı	bulunan	bir	yargılamada	karar	henüz	kesinleşmemişse,	
yargılanmanın	 yenilenmesi	 talep	 edilemez.	 Örneğin,	 yargılama,	 vekil	
veya	temsilci	olmayan	kimselerin	huzuruyla	görülmüş	olsa	dahi,	usûlsüz	
tebligat	 sebebiyle	 karar	 henüz	 kesinleşmemişse	 ya	 da	 yasaklı	 olan	 bir	
hâkim	huzurunda	dava	görülerek	karara	bağlanmışsa,	 ilgili	hukuka	ay-
kırılıkların	kanun	yoluna	başvurularak	 ileri	sürülmesi	gerekir.	Nitekim	
kanunda	 açıkça	 kesin	 veya	 kesin	 olarak	 verilen	 kararlar	 bakımından	
yargılamanın	yenilenmesinin	istenebileceği	ortaya	konmuştur	(bkz.	m.	
374).	

	 Bu	noktada,	yargılamanın	yenilenmesinin	kanun	yolu	olup	olmadı-
ğı	noktası	da	tartışmalıdır.	Medenî	usûl	hukuku	anlamında	kanun	yolu,	
hatalı	ve	noksan	olma	ihtimâli	bulunan	mahkeme	kararlarının,	bu	hata	
veya	 eksikliklerin	 tespiti	 ve	 giderilmesi	 amacıyla	 talep	 üzerine	 bir	 üst	
yargı	 organı	 tarafından	 denetlenmesi	 şeklinde	 tanımlanmaktadır7.	 Bir	

Ankara	1977,	s.	15,	Pekcanıtez,	Hakan:	“Medeni	Usul	Hukukunda	Yeni	Bir	Yargılamanın	Yenilenmesi	
Sebebi	(HUMK	m.	445/11)”,	75.	Yaş	Günü	İçin	Prof.	Dr.	Baki	Kuru	Armağanı,	Türkiye	Barolar	Birliği	
Yayınları,	Ankara	2004,	ss.	520	vd;	Yılmaz,	Ejder:	“Hukuk	Davalarında	Yasayollarına	Başvuru	Hakkı	ve	Bu	
Hakkın	Sınırlandırılmasının	Yerindeliği	Sorunu”,	TBBD	1988,	S.	1,	s.	141;	Karslı,	Abdurrahim:	Medeni	
Muhakeme	Hukuku,	4.	Baskı,	Alternatif	Yayıncılık,	İstanbul	2014,	s.	749;	Namlı,	Mert:	Türk	ve	Fransız	
Medeni	Usul	Hukukunda	Yargılamanın	Yenilenmesi,	Beta	Yayınları,	İstanbul	2014,	s.	29.

6	Namlı,	s.	24-29.

7	Özekes,	Muhammet:	Pekcanıtez	Usûl	Medenî	Usûl	Hukuku,	15.	Baskı,	On	İki	Levha	Yayıncılık,	C.	III,	
İstanbul	2017,	 s.	2150	vd.	Benzer	 tanımlar	 için	bkz.	Ansay,	Usûl,	 s.	342;	Kuru,	Cilt	5,	 s.	4483;	Kuru,	
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hukukî	çarenin	kanun	yolu	olup	olmadığı	noktasında	belirleyici	unsur-
lar	 erteleyici	 ve	 aktarıcı	 etki	 açısından	 değerlendirilmektedir.	Aktarıcı	
etki,	 kararın	 bir	 üst	 yargı	 organı	 tarafından	 denetlenmesi8;	 erteleyici	
etki	 ise,	 kararın	 şeklî	 anlamda	 kesinleşmesinin	 önlenmesini9 ifade et-
mektedir.	Buna	göre	gerçek	anlamda	bir	kanun	yolunun	her	iki	etkiye	
de	sahip	olması	gerekir.	Bu	çerçevede,	yargılamanın	yenilenmesi	her	iki	
etkiye	de	sahip	olmadığı	 için	olağan	bir	kanun	yolu	olarak	nitelendiri-
lemez10.	 Doktrinde	 yargılamanın	 yenilenmesi,	 kendine	 özgü,	 özel	 bir	
dava11,	kanun	yolu	benzeri	özel	bir	hukukî	çare12	ya	da	olağanüstü	bir	
hukukî	 çare13	 olarak	nitelendirilmektedir.	Kanaatimizce,	 yargılamanın	
yenilenmesini,	kendine	özel	bir	dava	türü	ve	yine	bu	çerçevede	özel	bir	
hukukî	çare	şeklinde	nitelendirmek	yerinde	olacaktır.	Zira	yargılamanın	
yenilenmesi,	yeni	bir	dava	olarak	ortaya	çıkmakta,	dava	dilekçesine	iliş-
kin	genel	hükümlere	tâbi	olarak14	görevli	ve	yetkili	mahkemede	harçları	

Ders	Kitabı,	s.	478;	Bilge/Önen,	s.	636-637;	Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	s.	816;	Alangoya/Yıldsırım/
Deren-Yıldırım,	s.	445;	Yılmaz,	Yasayolları,	s.	131-132;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	580;	Karslı,	s.	
696-697;		Muşul,	s.	515;	Ulukapı,	s.	448.

8				Özekes,	Muhammet:	100	Soruda	Medeni	Usul	Hukukunda	Yeni	Kanun	Yolu	Sistemi	İstinaf	ve	Temyiz,	
3.	Baskı,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2016,	s.	34;	Yavaş,	Murat:	Medeni	Usul	Hukukunda	Temyiz,	Seçkin	
Yayıncılık,	Ankara	2015,	s.	17	(Geliştirici	etki	şeklinde	ifade	etmektedir);	Akkaya,	Tolga:	Medeni	Usul	
Hukukunda	İstinaf,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2009,	s.	61;	Namlı,	s.	66.

9				Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2158;	Karslı,	s.	697;	Ulukapı,	s.	448;	Özekes,	Kanun	Yolu,	s.	34;	Yavaş,	s.	
16;		Akkaya,	İstinaf,	s.	57;	Namlı,	s.	62.

10	Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	s.	910;	Umar,	İadei	Muhakeme,	s.	264;	Yavaş,	s.	20;	Namlı,	s.	76.

11	Gürdoğan,	s.	53;	Kuru,	Cilt	5,	s.	5245;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	574;	Umar,	Bilge:	Hukuk	Muhakemeleri	Ka-
nunu	Şerhi,	2.	Baskı,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2014,	s.	1104;	Namlı,	s.	435;	“Bilindiği	üzere,	HUMK.’nun	
445.	maddesi	gereğince	yargılamanın	yenilenmesine	yönelik	istek	usulün	kanun	yolları	bölümünde	dü-
zenlenmiş	olmakla	birlikte	kendine	özgü	bir	dava	niteliğindedir.”	1.	HD,	25.06.2003,	6692/7601	(Ka-
zancı	 İçtihat	Bilgi	Bankası).	Yargılamanın	yenilenmesi	 talebinin	bir	dava	niteliğinde	olması	nedeniyle	
evrak	üzerinden	incelenerek	karara	bağlanamayacağı	hakkında	bkz.	Vasfi	Şensözen,	“İadei	Muhakeme”,	
3.	HD,	08.05.1958,	3286/2868	Kararı	Hakkında	Bilgi	Notu,	Jurisdictio,	1958/15,	ss.	1371-1372;	3.	HD,	
26.09.2017,	8042/12677	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	16.	HD,	20.10.2016,	9701/7934	(Kazancı	İç-
tihat	Bilgi	Bankası);	18.	HD,	29.03.2016,	478/5187	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	1.	HD,	25.06.2003,	
6692/7601	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).	

12	Arslan,	s.	48.

13	Namlı,	s.	77.

14	Namlı,	s.	435.
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ödenmek	 suretiyle15	 yargılamanın	yenilenmesi	 talebi	 ileri	 sürülmekte-
dir.	Diğer	yandan,	normal	bir	davadan	farklı	olarak,	yargılamanın	yeni-
lenmesi	davasının	konusu	daha	önce	kesinleşen	bir	yargılamaya	ilişkin	
olup	davanın	olumlu	sonuçlanması	hâlinde	daha	önce	kesinleşmiş	bir	
karar	 ortadan	 kaldırılarak	 yeni	 bir	 karar	 verilmektedir	 (m.	 380)16.	 Bu	
nedenlerle	yargılamanın	yenilenmesi,	yeni	bir	dava	şeklinde	ileri	sürül-
mekle	birlikte	daha	önce	sonuçlandırılmış	bir	yargılamada	mevcut	olan	
birtakım	hukuka	aykırılıkların	giderilmesine	de	 imkân	tanımakta;	özel	
bir	dava	ve	hukukî	çare	özelliklerini	bir	arada	barındırmaktadır.

	 2.	Amaç

	 Bir	mahkeme	kararının	olağan	kanun	yollarından	geçmeksizin	 ya	
da	geçmesine	rağmen	birtakım	hata	ve	eksikliklerin	tespit	edilemeyerek	
kesinleşmesi	mümkündür.	İşte	bu	noktada,	yargılamanın	yenilenmesi-
nin	amacı,	 yargılama	esnasında	var	olan	ağır	hatalar	ve	noksanlıkların	
kararın	kesinleşmesinden	sonra	anlaşılması	hâlinde	ortaya	çıkan	huku-
ka	 aykırı	 sonuçları	 bertaraf	 edebilmektedir17.	Aksi	 hâlde,	 adaletsiz	 ka-
rarların	değişmez	bir	sonuç	olarak	kabullenilmesi	sonucu	yargıya	olan	
güvenin	 zedelenmesi	 kaçınılmaz	 olacaktır.	 Ancak,	 yargı	 kararlarının	
tümünün	güvenirliği	bakımından,	her	karara	karşı	olağan	kanun	yolla-
rında	ileri	sürülebilecek	her	hangi	bir	sebeple	yargılamanın	yenilenmesi	
yoluna	başvurulmasını	da	engellemek	gerekir.	Bu	sebeple,	kanun	koyu-
cu,	yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerini	sınırlı	olarak	belirleme	gereği	
hissetmiştir.

	 B.	Aleyhine	Yargılamanın	Yenilenmesi	Yoluna	Başvurulabile-
cek	Kararlar

	 Türk	hukuk	doktrininde	olağanüstü	kanun	yolu	olarak	yargılama-
nın	yenilenmesi	sadece	maddî	anlamda	kesinleşen	hükümlere	karşı	baş-

15	Kuru,	Cilt	5,	s.	5245;	Arslan,	s.	157,	dn.	69;	Namlı,	s.	437.

16		Arslan,	s.	163;	Namlı,	s.	456.

17	Arslan,	s.	14.
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vurulabilecek	bir	yol	olarak	kabul	edilmektedir18.	Maddî	anlamda	kesin	
hüküm	teşkil	etmeyen	diğer	kararların,	örneğin	çekişmesiz	yargı	işlerin-
de	verilen	kararların,	yargılamanın	yenilenmesine	başvurulmaksızın	de-
ğiştirilebilecek	olması	bu	sınırlamanın	sebebi	olarak	gösterilmektedir19.	
Yargıtay	uygulaması	da	bu	yöndedir20.

	 Bu	 noktada,	 kanunî	 düzenlemeleri	 de	 irdelemek	 gerekmektedir.	
Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	374.	maddesine	göre,	yargılamanın	
yenilenmesi,	kesin	olarak	verilen	veya	kesinleşmiş	olan	hükümlere	karşı	
istenebilir.	Kesinleşme,	şeklî	ve	maddî	anlamda	olabilir.	Şeklî	anlamda	
kesinlik,	bir	karara	karşı	kanun	yolunun	kapalı	olması	veya	kararın	ka-
nun	yollarından	geçerek	kesinleşmesi;	maddî	anlamda	kesinlik	ise,	şeklî	
olarak	kesinleşen	kararın	tarafları,	sebebi	ve	konusu	aynı	olan	yeni	bir	
dava	açmanın	kabul	edilmemesi	anlamına	gelmektedir.	Yukarıda	da	be-
lirttiğimiz	gibi,	bugüne	kadar	hukukumuzda,	mülga	Hukuk	Usulü	Mu-
hakemeleri	Kanunu’nun	445.	maddesindeki	“katiyet”	ile	mevcut	Hukuk	
Muhakemeleri	Kanunu’nun	374.	maddesindeki	“kesin” ifadeleri,	maddî	
anlamda	kesinleşme	olarak	anlaşılmıştır.	Ancak	bu	tercihin,	pratik	bir-

18	Ansay,	Muhakemenin	İadesi,	s.	472-473;	Erkuyumcu,	s.	349;	Postacıoğlu/Altay,	s.	876;	Kuru,	Cilt	5,	s.	
5170;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	617;	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	s.	58;	Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	s.	910;	
Umar,	İadei	Muhakeme,	s.	265;	Arslan,	s.	70;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2325;	Muşul,	s.	552;	Boran	
Güneysu,	s.	24;	Namlı,	s.	96-97;	İyilikli,	s.	404.	Detaylı	bilgi	için	bkz.	Namlı,	s.	89	vd.

19 Arslan,	s.	70;	“Hemen	belirtmek	gerekir	ki,	tapu	kayıt	düzeltim	davaları	6100	sayılı	Hukuk	Muhakemele-
ri	Kanunu	382	ve	devamı	maddelerine	göre	çekişmesiz	yargı	işlerinden	olduğu,	aynı	kanunun	388.	mad-
desinde	mahkemece	verilen	kararların	maddi	anlamda	kesin	hüküm	teşkil	etmeyip	aksi	sabit	oluncaya	
kadar	geçerli	olacağından,	bu	tür	davalar	nedeniyle	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	gidilemeyeceği,	bu	
durumda	tıpkı	veraset	belgesinin	iptali	davalarında	olduğu	gibi	hak	iddia	eden	kişilerin	önceki	davadaki	
kişileri	taraf	göstererek	Asliye	Hukuk	Mahkemesi’nde	açacakları	çekişmeli	bir	dava	sonucunda	haklarını	
iddia	ve	ispat	etmeleri	gerekeceği	kuşkusuzdur.	Hâl	böyle	olunca,	açıklanan	bu	nedenle	davanın	reddine	
karar	verilmesi	gerekirken,	yanılgılı	değerlendirme	 ile	yazılı	 şekilde	karar	verilmesi	doğru	değildir.”	1.	
HD,	03.06.2014,	21734/10818	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

20		“Yargılamanın	iadesi,	sadece	kesinleşmiş	olan	esasa	dair	son	kararlara	karşı	başvurulabilecek	bir	kanun	
yoludur.	Maddi	 anlamda	 kesin	 hüküm	gücü	bulunmayan	 kararlara	 karşı	 (örneğin	 çekişmesiz	 yargıda	
verilen	son	kararlar)	yargılamanın	iadesi	yoluna	başvurulamaz.”	8.	HD,	02.03.2017,	53/2822	(Kazancı	
İçtihat	Bilgi	Bankası);	“Başvurulan	kanun	yolu	ise	maddi	anlamda	kesinleşmiş	veya	kesin	olarak	verilmiş	
bulunan	kararlara	karşı	tanınmış	olup,	maddi	anlamda	kesin	hüküm	gücü	bulunmayan	kararlara	karşı	bu	
yola	gidilemez	(1086	sayılı	HUMK’nın	445.,	6100	sayılı	HMK’nın	374.	maddesi)”	17.	HD,	13.02.2012,	
8517/1487	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).	Aynı	yönde	HGK,	15.06.2011,	20-226/412	(Kazancı	İçtihat	
Bilgi	Bankası);	HGK,	13.04.2005,	6-229/259	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).
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takım	gerekçeleri	haricinde21	kanunî	olarak	açık	bir	dayanağının	oldu-
ğunu	 söylemek	 oldukça	 güçtür.	 Kanun’un	 lafzında	 geçen	 hüküm	 ise,	
esasa ilişkin nihaî karar	olarak	kabul	edilmektedir	(m.	294/1).	Ancak,	
Kanun	metninde	karar değil	hüküm ifadesinin	tercih	edilmiş	olması	da,	
bu	tercihin	bilinçli	olup	olmadığı	bir	yana,	yargılamanın	yenilenmesini	
sadece	maddî	anlamda	kesinleşen	hükümlerle	sınırlandırmaya	gerekçe	
yapılamamalıdır.	Zira,	bir	çekişmesiz	yargı	işinde,	istinaf	incelemesinde	
veya	temyiz	 incelemesinde	de,	 işin	esasına	girilerek	bir	nihaî	karar	ve-
rilmişse,	ortaya	 çıkan	karar	 esasa	 ilişkin	bir	nihaî	 karardır,	hükümdür.	
Bu	hükmün,	maddî	anlamda	kesinleşmeye	elverişli	olup	olmaması,	yar-
gılamanın	niteliğine	göre	belirlenecek	olan	başka	bir	husustur.	Ayrıca,	
Kanun’un	374.	maddesinin	yargılamanın	yenilenmesini	 sadece	maddî	
anlamda	kesin	hükümlerle	sınırlamak	amacıyla	böyle	bir	ifadeyi	tercih	
ettiğini	söylemek	de	zordur.	Zira,	mülga	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	
Kanunu	yargılamanın	yenilenmesinin	sadece	kesin	olan	veya	kesinleşen	
kararlar	aleyhine	talep	edilebileceğini	belirtmekle	yetinmiş	(HUMK	m.	
445)22;	mevcut	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	ilgili	maddesinin	ge-
rekçesinde	de	“1086 sayılı Kanunun 445 inci maddesinin birinci fıkrasında 
olduğu gibi, hangi kararların yargılamanın iadesine konu teşkil edeceğini”n	
düzenlendiği	 ifade	 edilmiştir.	 Görüldüğü	 gibi,	 kanun	 koyucu	 esasen	
mülga	Kanun	zamanındaki	düzenlemeleri	bilinçli	olarak	sınırlayıcı	ifa-
de	belirlemeyi	dahi	tercih	etmemiştir.	Kaldı	ki,	yukarıda	belirtildiği	gibi,	
mevcut	Kanun	lafzı,	yargılamanın	yenilenmesini	sadece	maddî	anlamda	
kesin	hüküm	teşkil	eden	kararlara	karşı	başvurulabilecek	bir	yol	olarak	
sınırlamaya	da	yeterli	değildir.	Bu	nedenle,	yargılamanın	yenilenmesine	
başvurulabilmesi	 için	 kararın	 şeklî	 anlamda	kesinleşmiş	olmasının	 ye-
terli	kabul	edilmesi	ve	kanunî	düzenlemenin	şeklî	anlamda	kesinleşme	
olarak	 anlaşılması	 gerektiği	 kanaatindeyiz.	 Zira,	 henüz	 şeklî	 anlamda	
kesinleşmemiş	kararlara	ilişkin	yargılama	hataları	olağan	kanun	yolları-

21	Bu	gerekçelerin,	 istinaf	ve	temyiz	kanun	yolunda	ortaya	çıkan	kararlara	karşı	-sırf	bu	kararların	maddî	
anlamda	kesinleşemeyeceği	sebebiyle-	yargılamanın	yenilenmesi	yolunun	kapatılmasına	yeterli	bir	daya-
nak	yapılamayacağı	konusunda	açıklamalarımıza	ilgili	bölümlerde	değinilmiştir.	Bkz.	aşa.	II,	B	ve	III,	B.

22		Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu’nun	lafzından	maddî	anlamda	kesin	hüküm	teşkil	etmeyen	nihaî	
kararlara	karşı	da	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilebilmesinin	-teorik	olarak-	düşünülebileceği	
hakkında	bkz.	Namlı,	s.	90-91.
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na	başvurularak	giderilebilir23.	Karşılaştırmalı	hukukta	da	yargılamanın	
yenilenmesi	sadece	maddî	anlamda	kesin	hüküm	teşkil	eden	kararlarla	
sınırlanmamakta;	şeklî	anlamda	kesinleşme	yeterli	görülmektedir24.	

	 Bu	nedenle,	tek	başına	maddî	anlamda	kesin	hüküm	etkisini	haiz	ol-
mayan,	aşağıda	incelenecek	istinaf	ve	temyiz	karalarına	karşı	da	şartların	
gerçekleşmesi	hâlinde	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilebileceği	
kanaatindeyiz.	Zira,	yargılamanın	yenilenmesi	yolunu	sadece	maddî	an-
lamda	kesinleşen	hükümlerle	sınırlayan	görüşlerin	dayanağı	olan	pratik	
gerekçeler,	istinaf	ve	temyiz	kararları	bakımından	yetersiz	kalmaktadır.	
Bu	hususa	ilgili	bölümlerde	detaylı	olarak	değinilmiştir25.

	 Bu	noktada	doktrinde,	usûle	ilişkin	nihaî	kararlara	karşı	yargılama-
nın	yenilenmesi	yoluna	başvurulamayacağı	görüşüne26	de	karşı	çıkılarak,	
usule	ilişkin	kararların	da	ilgili	olduğu	konuyla	ilgili	olarak	maddî	anlam-
da	kesinleştiği	ve	diğer	şartların	da	gerçekleşmesi	hâlinde	bu	kararlara	
karşı	da	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilebileceği	yönündeki	gö-

23	“Kabule	göre	de;	HMK’nun	374/1.	maddesi	uyarınca	yargılamanın	iadesi,	kesin	olarak	verilen	veya	kesin-
leşmiş	olan	hükümlere	karşı	istenebilir.	Kanun	yolu	denetimi	açık	ve	henüz	kesinleşmemiş	olan	kararlara	
karşı	yargılamanın	yenilenmesi	istenemez.	Çünkü,	kanun	yolu	açık	ve	kesinleşmemiş	olan	hükümdeki	
ağır	yargılama	hatalarının,	kanun	yolu	denetiminde	giderilmesi	olanağı	mevcuttur.”	12.	HD,	16.03.2017,	
24022/3916	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	“Yargılamanın	iadesi,	kesin	olarak	verilen	veya	kesinleşmiş	
olan	hükümlere	karşı	istenebilir.	(HMK.	m.	374/1)	Kanun	yolu	denetimi	açık	ve	henüz	kesinleşmemiş	
olan	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	istenemez.	Çünkü,	kanun	yolu	açık	ve	kesinleşmemiş	olan	
hükümdeki	ağır	yargılama	hatalarının,	kanun	yolu	denetiminde	giderilmesi	olanağı	mevcuttur.	Bu	ba-
kımdan,	yargılamanın	iadesi	yolu,	kesinleşmiş	olan	hükümlere	karşı	başvurulan	istisnai	ve	olağanüstü	bir	
yoldur.”	2.	HD,	03.12.2013,	4597/28370	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

24		Alman	hukukunda,	kanun	yolu	aşamasında	ortaya	çıkan	kararlar	dahil,	şeklî	anlamda	kesinleşen	kararlara	
karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	 talep	edilebileceği	hakkında	bkz.	Zöller,	Richard/Greger,	Zivilpro-
zessordnung,	31.	Auflage,	Köln	2016,	Vor	§	578,	Kn.	8;	MüKo-ZPO/Braun,	Münchener	Kommentar	
zum	Zivilrprozessordnung,	Band	II,	4.	Auflage,	München	2012,	§	578,	Kn.	46;	Stein,	Friedrich/Jonas,	
Martin/Jacobs,	Kommentar	zur	Zivilprozessordnung,	Band	VI,	22.	Auflage,	Tübingen	2013,	§	578,	Kn.	
1;	Saenger,	Ingo/Kemper,	Zivilprozessordnung	Handkommentar,	5.	Auflage,	Baden-Baden	2013,	§	578,	
Kn.	2.

	 Benzer	şekilde	Fransız	hukukunda	şeklî	anlamda	kesinleşmenin	yeterli	olduğu	hakkında	bkz.	Namlı,	s.	94	
vd.	İsviçre	hukuku	için	ayrıca	bkz.	Gehri,	Myriam	A./Kramer,	Michael:	Schweizerische	Zivilprozessord-
nung,	Zürich	2010,	Art.	328,	Rdnr.	1.

25	Bkz.	aşa.	II,	C	ve	III,	C.

26	Muşul,	s.	552.	Benzer	yönde	İyilikli,	s.	404-405.
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rüşe27	de	değinmek	gerekir.	Söz	konusu	görüşe	göre,	usûle	ilişkin	nihaî	
karar,	ilgili	olduğu	konuda	maddî	anlamda	kesinlik	etkisini	haiz	olacağı	
için,	bu	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	yolunun	kapalı	oldu-
ğunu	kabul	etmek,	etkin	hukukî	koruma	hakkıyla	bağdaştırılamayacak-
tır.	Burada,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	294.	maddesinin	altıncı	
fıkrasında,	hükme	ilişkin	hususların,	niteliğine	aykırı	düşmedikçe,	usûle	
ilişkin	nihaî	kararlar	hakkında	uygulanacağına	ilişkin	düzenleme	de	bu	
görüşe	ek	bir	gerekçe	yapılabilir.	Benzer	şekilde,	usûle	ilişkin	nihaî	ka-
rarlar	için	ortaya	çıkan	etkin	hukukî	korumanın,	istinaf	ve	temyiz	kanun	
yolunda	ortaya	çıkan	ve	 -davanın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	olarak	
ortaya	çıkmasa	dahi-	nihaî	karar	niteliğinde	olan	kanun	yolu	mahkemesi	
kararları	bakımından	da	gerekli	olduğundan	şüphe	duymamak	gerekir.	

	 C.	Yargılamanın	Yenilenmesi	Sebepleri

	 1.	Genel	Olarak

	 Hangi	hâllerde	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurulabilece-
ği,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	375.	maddesi	ile	özel	bir	sebep	
olarak	376.	maddede	belirlenmiştir.	Yargılamanın	yenilenmesi	taleple-
rine	ilişkin	sebepler	ilgili	hükümlerde	düzenlenen	sebeplerle	sınırlı	olup,	
bunların	dışında	başka	bir	sebeple	yargılamanın	yenilenmesi	talep	edi-
lemez;	 söz	 konusu	 sebepler	 yorum	yoluyla	 genişletilemez28.	Kanunda	

27	Namlı,	s.	91-93.

28	Ansay,	Usûl,	 s.	378;	Ansay,	Muhakemenin	İadesi,	 s.	473;	Gürdoğan,	 s.	53;	Postacıoğlu/Altay,	 s.	864;	
Kuru,	Cilt	5,	 s.	5171;	Kuru,	Ders	Kitabı,	 s.	567;	Bilge/Önen,	 s.	710;	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	 s.	58;	
Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	 s.	911;	Umar,	 İadei	Muhakeme,	 s.	267;	Arslan,	 s.	128;	Arslan/Yılmaz/
Taşpınar	Ayvaz,		s.	675;	Yılmaz,	Yasayolları,	s.	141;	Yılmaz,	Ejder:	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	Şerhi,	
2.	Baskı,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2013,	s.	1590,	1592;	Pekcanıtez,	Yargılamanın	Yenilenmesi,	s.	520;	
Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2328;	Karslı,	s.	750;	Muşul,	s.	555;	Namlı,	s.	177;	“HUMK’nın	445.	maddesi	
vd.	maddelerinde	yargılamanın	yenilenmesi	koşulları	sınırlı	olarak	sayılmış	ve	usulü	düzenlenmiştir.	Bu	
nedenle,	yasada	olağanüstü	kanun	yolu	olarak	sınırlı	şekilde	sayılan	yargılamanın	yenilenmesi	koşulla-
rının	yorum	yoluyla	çoğaltılması	mümkün	değildir.”	14.	HD,	05.11.2015,	2681/9953	(Kazancı	İçtihat	
Bilgi	Bankası);	“Yargılamanın	iadesi	sebepleri,	HUMK	m.455	de	(HMK	m	375)	sınırlı	olarak	sayılmış-
tır.	 Bunun	 dışındaki	 bir	 sebepten	 dolayı,	 yargılamanın	 iadesi	 yoluna	 gidilemez.”	 6.	HD,	 05.11.2014,	
8910/11982	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).	Aynı	yönde	1.	HD,	06.03.2014,	17502/5049	(Kazancı	İç-
tihat	Bilgi	Bankası);	6.	HD,	04.03.2014,	2270/2408	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	3.	HD,	10.06.2013,	
5838/9791	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası);	13.	HD,	18.03.2003,	518/3068	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Ban-
kası).
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sınırlı	 bir	 biçimde	 sayılan	 sebepler	 haricinde	 başka	 ağır	 bir	 yargılama	
hatası	 hâlinde	 dahi	 yargılamanın	 yenilenmesi	 yoluna	 başvurulamaz29.	
Bu	sınırlı	 sayımın	gerekçesi,	kesinleşen	bir	mahkeme	kararının	yorum	
yoluyla	 geçersiz	 sayılabilmesinin	 engellenip	hukukî	 güvenliğin	 korun-
ması	olarak	açıklanabilir.

	 Yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	detaylarına	ve	hangi	sebep-
le	hangi	koşullar	altında	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilebilece-
ğine	bu	çalışma	kapsamında	detaylı	olarak	değinilmeyecektir.	Burada,	
sadece	bu	konudaki	çalışmalara	atıf	yapmakla	yetineceğiz30.

	 2.	Kanun	Yolu	Aşamasında	Yargılamanın	Yenilenmesi	Sebepleri

	 Kanun’da	 düzenlenen	 ve	 birçok	 çalışmaya	 konu	 olan	 yargılama-
nın	yenilenmesi	sebepleri,	hukukumuzda	çoğunlukla	sadece	ilk	derece	
aşamasındaki	 yargılamaya	 özgü	 sebeplermiş	 gibi	 yorumlanmaktadır.	
Şüphesiz	 ki,	 bu	 sebeplerin	 tamamının	 ilk	 derece	 yargılamasında	 veya	
üst	 mahkemelerin	 ilk	 derece	 mahkemesi	 olarak	 yargılama	 yaptığı	 iş-
lerde	 ortaya	 çıkması	 mümkündür.	 Ancak,	 yargılamanın	 yenilenmesi	
sebeplerinin	 ortaya	 çıkabileceği	 yargılama	 aşaması,	 sadece	 ilk	 derece	
yargılamaları	 ile	 sınırlandırılamaz.	Herhangi	bir	yargılamanın	yenilen-
mesi	sebebinin,	ilk	derece	aşamasındaki	yargılama	kesitiyle	hiçbir	ilgisi	
olmaksızın,	ilk	defa	ve	münhasıran	kanun	yolu	yargılamasıda	ortaya	çık-
ması	mümkündür.	Benzer	şekilde,	 ilk	derece	aşamasında	mevcut	olan	
yargılamanın	yenilenmesi	 sebebinden	başka	bir	yargılamanın	yenilen-
mesi	sebebinin	münhasıran	kanun	yolu	aşamasında	gündeme	gelmesi	
de	mümkündür.	Bu	nedenlerle,	özellikle	7	Kasım	2015	tarihinde	Resmî	
Gazete’de	yayınlanan	Adalet	Bakanlığı	kararıyla	istinafın	yürürlüğe	gir-
mesiyle31,	bu	hâllerin	 istinaf	veya	 temyiz	yargılaması	esnasında	ortaya	
çıkabilme	sorunu	detaylı	olarak	incelenmeye	muhtaçtır.
29	Postacıoğlu/Altay,	s.	874;	Kuru,	Cilt	5,	s.	5171;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	567;	Umar,	İadei	Muhakeme,	s.	

268;	Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,	s.	568-569;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	 	s.	675;	Özekes, 
Pekcanıtez	Usûl,	s.	2328;	Namlı,	s.	177	vd.

30	Bkz.	Arslan,	s.	76	vd;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2328	vd;	Namlı,	s.	173	vd.

31		07.11.2015	tarihli	ve	29525	sayılı	Resmî	Gazete’de	yayınlanan	Adalet	Bakanlığı	kararına	göre	bölge	ad-
liye	mahkemelerinin	20.07.2016	tarihinde	tüm	yurtta	göreve	başlayacak	ve	bu	tarihten	itibaren	istinaf	
kanun	yoluna	başvurulacak;	ancak,	bu	tarihten	önce	temyiz	kanun	yoluna	başvurulan	kararlar	hakkın-
da	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu’nun	5236	sayılı	Kanun’la	yapılan	değişiklikten	önceki	temyize	
ilişkin	hükümleri	uygulanmaya	devam	edilecekti	(bkz.	geçici	m.	3).	Ancak	daha	sonra,	01.07.2016	tarih	
ve	6723	sayılı	Kanun’la	geçici	3.	madde	de	değişikliğe	gidilerek,	 istinafa	mı	 temyize	mi	başvurulacağı	
noktasında	kararın	verilme	tarihi	esas	alınmıştır.
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	 Hemen	 belirtmek	 isteriz	 ki,	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanunu’nun	
375.	maddesinde	sayılan	her	sebebin	istinaf	veya	temyiz	aşamasında	or-
taya	çıkması	mümkün	değildir.	Özellikle	istinaf	aşamasında,	her	zaman	
yeni	 bir	 tahkikat	 yapılmayacağı	 ve	 dosyanın	 ilk	 derece	mahkemesine	
gönderilebildiği	durumlar	(m.	353/1-a)	ayrık	tutulmalıdır.	Bu	durum-
larda,	istinaf	incelemesi	duruşma	yapılmaksızın	ve	sadece	belirli	sebepler	
neticesinde	sonuçlandırıldığından,	kanaatimizce,	burada	sadece	temyiz	
aşamasında	söz	konusu	olabilecek	yargılamanın	yenilenmesi	sebepleri	
ortaya	çıkabilir.	Ayrıca,	teksif	ilkesi	ve	istinaf	aşamasında	yeni	iddia	ve	
delil	ileri	sürülememesi	ile	ıslah	yapılamaması	sonucu	(m.	357)32,	istinaf	
kanun	yolunda	yeni	delillerin	 ileri	 sürülmesi	de	kural	olarak	mümkün	
değildir.	Bu	nedenle,	delillere	 ilişkin	yargılamanın	yenilenmesi	 sebep-
lerinin	de	ilk	defa	istinaf	aşamasında	ortaya	çıkması,	ihtimâl	dışı	olmasa	
da,	pek	olası	değildir.	Diğer	yandan,	ilk	derece	aşamasında	ileri	sürülen	
ve	yargılamanın	yenilenmesi	sebebi	teşkil	eden	bir	delil,	istinaf	aşama-
sında	da	incelenerek	uyuşmazlığın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilmiş	
ya	da	 istinaf	 talebi	esastan	reddedilmişse,	 istinaf	kararına	karşı	da	yar-
gılamanın	 yenilenmesi	 talep	 edilebilmelidir.	 Sonuç	olarak,	 istinaf	 aşa-
masında	esastan	inceleme	yapılmışsa,	bu	aşamada	da	aynen	ilk	derece	
aşamasındaki	 yargılamanın	 yenilenmesi	 sebepleri	 söz	 konusu	 olabilir.	
Oysa	 istinaf	 aşamasında,	 dosya	 ilk	 derece	 mahkemesine	 gönderilmiş	
(m.	353/1-a)	veya	istinaf	talebi	çeşitli	eksiklikler	sebebiyle	ön	inceleme	
aşamasında	 reddedilmişse	 (m.	 352),	 ancak	 birazdan	 inceleyeceğimiz	
temyiz	aşamasına	ilişkin	yargılamanın	yenilenmesi	sebepleri	karşımıza	
çıkabilir.	

	 Temyiz	aşamasında,	yeni	bir	tahkikat	yapılmayıp	karar	sadece	huku-
ka	uygunluk	denetime	tâbi	tutulmakta	ve	temyiz	neticesinde	uyuşmaz-
lığın	esası	hakkında,	kural	olarak,	mevcut	delillerin	değerlendirilmesi	ile	
yeni	bir	karar	verilmemektedir	(m.	370,	371).	Bu	nedenle,	bu	aşamada,	
delillere	ilişkin	yargılamanın	yenilenmesi	sebepleri	söz	konusu	olamaz.	
Bu	tür	delillere	ilişkin	sebeplerin,	 ilgili	delili	esas	alarak	nihaî	bir	karar	
veren	derecede	ileri	sürülmesi	gerekir.	Oysa	söz	konusu	olan	sebep,	bi-
32		Bu	konuya	ilişkin	eleştiri	ve	görüşler	için	bkz.	Akkaya,	İstinaf,	s.	298;	Meraklı	Yayla,	Deniz:	Medenî	Usûl	

Hukuku’nda	İstinaf	Kanun	Yolunda	Yeniden	Tahkikat	Yapılması,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2014,	s.	49.
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zatihi	ve	sadece	temyiz	aşamasına	ilişkinse,	bu	sebebin	ileri	sürüleceği	
yerin	de	temyiz	mercii	olması	gerekir.	Bu	tür	sebepler;	mahkemenin	ka-
nuna	uygun	olarak	teşekkül	etmemiş	olması,	davaya	bakması	yasak	olan	
yahut	hakkındaki	ret	talebi,	merciince	kesin	olarak	kabul	edilen	hâkimin	
karar	vermiş	veya	karara	katılmış	bulunması,	-temyiz	aşamasında	veki-
lin	değişmesi	ve	sebebin	bu	yeni	vekile	ilişkin	olması	şartıyla-	vekil	veya	
temsilci	olmayan	kimselerin	huzuruyla	davanın	görülmüş	ve	karara	bağ-
lanmış	olması	ve	son	olarak	yine	sadece	temyiz	aşamasına	ilişkin	ortaya	
çıkmış	olması	şartıyla,	lehine	karar	verilen	tarafın,	karara	tesir	eden	hileli	
bir	davranışta	bulunmuş	olması	olarak	sınırlandırılabilir.	

	 Ortaya	 çıkan	yargılamanın	 yenilenmesi	 sebebine	 göre,	 hangi	 aşa-
mada	nasıl	bir	usûl	izleneceğine	aşağıda	ilgili	bölümlerde	değinilmiştir33.

	 D.	Yargılamanın	Yenilenmesi	Usûlü	ve	Sonuçları

	 Yargılanmanın	 yenilenmesi	 usûlü	 Hukuk	 Muhakemeleri	
Kanunu’nun	377	ve	devamı	maddelerinde	düzenlenmiştir.	Buna	göre,	
yargılamanın	yenilenmesi,	her	bir	 sebebe	göre	üç	ay	ve	her	hâlükârda	
kararın	kesinleşmesinden	itibaren	on	yıl	içerisinde	talep	edilebilir.	Süre	
aynı	olsa	da	başlangıç	zamanları	bakımından	her	yargılamanın	yenilen-
mesi	 sebebi	 ayrı	 ayrı	değerlendirilmelidir34.	Yargılamanın	yenilenmesi	
davası	 bakımından	 kesin	 olarak	 görevli	 ve	 yetkili	 mahkeme,	 kararına	
karşı	 yargılamanın	 yenilenmesi	 yoluna	 başvurulan	 mahkemedir	 (m.	
378/1)35.	 Bu	 mahkemenin,	 esas	 hakkında	 yargılamanın	 yenilenmesi	
davasının	 açıldığı	 tarihte	 görevli	 veya	 yetkili	 olması	 önemli	 değildir36.	

33		Bkz.	aşa.	II,	D;	III,	D;	IV.

34		Kuru,	Cilt	5,	s.	5242-5243;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2344.

35		Ansay,	Usûl,	s.	386;	Ansay,	Muhakemenin	İadesi,	s.	496;	Erkuyumcu,	s.	362;	Postacıoğlu/Altay,	s.	875;	
Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	574;	Arslan,	s.	149;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,		s.	683;	Pekcanıtez,	Yargılama-
nın	Yenilenmesi,	s.	545;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2345;	Ulukapı,	s.	503;	Namlı,	s.	394.

36	Namlı,	s.	400;	“Usulün	448.	maddesi	hükmü	veren	mahkemeyi,	yargılamanın	iadesi	davasında	gerekli	
kararı	vermekle	yetkili	kılmıştır.	Bu	kesin	yetki	kuralı	karşısında,	ilk	davada	hâkim	yetkisiz	kararı	verile-
mez.	Öyle	ise	yapılacak	iş,	Usulün	450.	maddesi	çerçevesinde	inceleme	yapılması,	sonucu	uyarınca	ya	
eski	kararı	 tekrarlaması	(Kanundaki	deyimi	 ile	onaylaması)	veya	eski	hükmün	kısmen	veya	 tamamen	
değiştirilmesinden	ibarettir”	2.	HD,	10.02.1981,	638/880	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).
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Ancak,	“kararına karşı yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulan mah-
keme”	ifadesi	doktrinde	farklı	görüşlere	ve	istisnaî	durumlarda	çeşitli	so-
runlara	da	sebep	olabilmektedir.	Bir	görüşe	göre37,	bir	yerde	birde	fazla	
aynı	tür	mahkeme	varsa,	bunlardan	herhangi	biri	(aynı	yetkili	ve	görevli	
mahkeme)	yargılamanın	yenilenmesi	talebini	değerlendirebilir.	Bu	ko-
nudaki	aksi	görüşe	göre	ise,	yargılamanın	yenilenmesi	davasında	görevli	
ve	yetkili	mahkeme	mutlaka	ilk	kararı	veren	numaralı	mahkeme	olarak	
anlaşılmalı;	yargılamanın	yenilenmesi	davası	tevziye	tâbi	tutularak	aynı	
mahkemenin	başka	bir	numaralı	mahkemesinde	görülmemelidir38.	Ben-
zer	şekilde,	taşınmazın	aynına	ilişkin	davalarda	karar	verildikten	sonra	
idarî	sınırların	veya	yargı	teşkilâtının	değişmesi	hâlinde,	daha	sonra	açı-
lacak	yargılamanın	yenilenmesi	davasında	yetkili	mahkeme	bakımından	
da	 sorunlar	 yaşanabilmektedir.	 Bu	 konuda,	 doktrinde	 yine	 ilk	 kararı	
veren	mahkemenin	 yetkisine	 üstünlük	 tanınması	 gerektiği	 ileri	 sürül-
mekteyse de39,	Yargıtay	kararları	 farklılaşabilmektedir40.	Kanaatimizce,	
davanın	esasıyla	ilgili	görevli	ve	yetkili	mahkemenin	sonradan	çeşitli	se-
beplerle	değiştirilmiş	olması,	o	konudaki	yargılamanın	yenilenmesi	da-
vasına	ilişkin	görevli	ve	yetkili	mahkemeye	etki	etmemeli;	bu	tür	istisnaî	
durumlarda	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	378.	maddesinde	 yer	
verilen	 yargılamanın	 yenilenmesi	 davasına	 ilişkin	 özel	 görev	 ve	 yetki	
hükmü	esas	alınmalıdır.	Bu	noktada,	 ilk	dava	konusuna	 ilişkin	görevli	
37  Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2330.

38	Kuru,	Cilt	5,	s.	5247;	Arslan,	s.	151-152;	Umar,	Şerh,	s.	1105;	Namlı,	s.	401-402;	“Usul	hukukumuza	göre	
yargılamanın	 iadesi	 bir	dava	olup,	 448/1.	madde	hükmünce,	 “iadei	muhakeme	 talebini	mutazammın	
arzuhal	hükmü	veren	mahkemeye	verilir	ve	orada	tetkik	olunur.”	Buradaki	“Hükmü	veren	mahkeme”	
mutlak	bir	anlam	taşımakta	olup,	bir	yerden	birden	fazla	asliye	mahkemesinin	bulunması	halinde	yargıla-
manın	iadesine	ilişkin	dilekçenin	o	mahkemelerden	herhangi	birine	verilebileceği	benimsenemez.	Aynı	
derecedeki	mahkemelerden	hangisi	hükmü	vermişse	yargılamanın	iadesi	için	de	o	mahkemeye	başvurul-
ması	zorunludur.”	HGK,	13.04.1988,	7-599/327	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

39		Kuru,	Cilt	5,	s.	5248;	Arslan,	s.	150;	Namlı,	s.	399-400.	Karşı	görüşte	Umar,	Şerh,	s.	1104.

40		“Taşınmazın	içinde	bulunduğu	ilçede	sonradan	mahkeme	kurulduğuna	ve	faaliyetini	sürdürdüğüne	göre	
Sincan	Asliye	Hukuk	Mahkemesinin	daha	önce	hükmü	veren	Ankara	Asliye	Hukuk	Mahkemesinin	ye-
rine	geçtiği	kabul	edilmeli	tarafların	iddia	ve	savunmaları	doğrultusunda	delilleri	toplanmalı	ve	ondan	
sonra	işin	esası	bakımından	bir	hüküm	kurulmalıdır.	Kaldı	ki,	çekişmeye	konu	taşınmazla	ilgili	yapılacak	
keşfin	gösterilen	ve	gösterilecek	tanıkların	HUMK.nun	259.	maddesi	gereğince	taşınmazın	başında	ya-
pılması	ve	dinlenilmesi	gerekeceği,	keza	teknik	bilirkişilerin	taşınmazı	görüp	buna	göre	rapor	ve	kroki	
düzenlettirilmesi	görevleri	taşınmazın	fiilen	içinde	bulunduğu	yer	mahkemesine	ait	olup,	bu	gerek	dava	
ekonomisi	 ve	 kamu	düzeninin	bir	 sonucudur.”	 1.	HD,	24.01.2008,	 10797/746	 (Kazancı	 İçtihat	Bilgi	
Bankası).
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mahkemenin	sonradan	yeni	bir	kanunî	düzenlemeyle	değiştirilmesi,	o	
davaya	ilişkin	yargılamanın	yenilenmesi	davasında	ilk	kararı	veren	mah-
kemenin	 görevli	 olduğu	 sonucunu	 da	 değiştirmemelidir41.	 Örneğin,	
asliye	hukuk	mahkemesinde	görülüp	sonuçlanan	bir	davaya	ilişkin	yar-
gılamanın	yenilenmesi	davası	da	daha	sonra	o	konuda	sulh	hukuk	mah-
kemeleri	 görevli	 kabul	 edilmiş	 olsa	 dahi,	 asliye	 hukuk	mahkemesinin	
görevindedir.

	 Yargılamanın	yenilenmesi	davası	da	 tıpkı	diğer	davalar	gibi	harca	
tâbi	olup,	yargılamanın	yenilenmesinde	de	diğer	genel	hükümler	geçer-
lidir42.	Bu	nedenle,	kendisi	de	bir	dava	niteliğinde	olan	yargılamanın	ye-
nilemesi	talebi,	normal	bir	davanın	açılmasında	olduğu	gibi	dilekçeyle	
yapılacaktır43.	Ayrıca	dilekçede	 yargılamanı	 yenilenmesi	 sebebi	 açıkça	
gösterilmelidir44.
 
	 Kararı	veren	mahkeme	yargılamanın	yenilenmesi	için	yapılan	baş-
vuru	 üzerine,	 öncelikle	 bir	 ön	 inceleme	 yapacaktır	 (m.	 379).	 Kanaa-
timizce,	 yargılamanın	 yenilenmesi	 için	 düzenlenen	 bu	 ön	 inceleme,	
Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	 ile	genel	olarak	 tüm	hukuk	yargılama-
ları	 için	kabul	edilen	yeni	bir	yargılama	aşaması	olan	ön	inceleme	(m.	
137-142)	aşamasından	farklı	bir	niteliktedir.	Ön	inceleme	kurumunun	
hukuk	sistemimize	girmesinden	önce	yargılamanın	yenilenmesi	davası-
nın	aşamalarıyla	ilgili	olarak	ileri	sürülen	görüşlere	de	bu	noktada	kısaca	
değinmek	 gerekmektedir.	 Yargılamanın	 yenilenmesi	 sebebinin	 de	 bir	
dava	şartı	olarak	diğer	dava	şartlarıyla	birlikte	değerlendirileceğini	savu-

41	Kuru,	Cilt	5,	s.	5248;	Namlı,	s.	404.	Karşı	görüşte	Umar,	Şerh,	s.	1104.

42	Arslan,	s.	157,	dn.	69;	Namlı,	s.	435,	437;	“Bu	itibarla	talebin	(yargılamanın	yenilenmesi	dilekçesinin)	
harcı	yatırılarak	ayrı	bir	dava	olarak	esasa	kaydedilmesi,	diğer	davalarda	olduğu	gibi	HMK.122	vd.	mad-
delerindeki	yargılama	aşamalarına	göre	gerekli	usuli	işlemlerin	yürütülmesi	gerekir.	Yasal	gereklilik	bu	
yönde	iken,	mahkemece,	gerekli	harç	tamamlatılmadan	ve	ayrı	esas	kaydı	yapılmadan	yazılı	şekilde	karar	
verilmesi	usul	ve	yasaya	aykırı	olup,	bozmayı	gerektirmiştir.”	8.	HD,	09.05.2017,	10572/6674	(Kazancı	
İçtihat	Bilgi	Bankası);	“Yargılamanın	yenilenmesi	istemi,	yeni	bir	dava	olup	dava	açılması	için	gereken	
koşullara	uygun	olarak	harcı	verilerek	açılır	ve	ayrı	bir	esasa	kaydedilerek	anılan	yasa	hükümlerine	göre	
inceleme	yapılır.”	14.	HD,	08.12.2003,	5485/8406	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

43	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2343-2344;	Namlı,	s.	435.

44	Namlı,	s.	436.
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nan	görüşe	göre45,	bu	aşamadan	sonra	yeniden	yargılamanın	yapılaca-
ğı	 ikinci	aşamaya	geçilebilecektir.	Yargılamanın	yenilenmesi	davasının	
üç	aşamadan	oluştuğunu	savunan	görüşe	göre	 ise46,	 ilk	aşamada	genel	
olarak	dava	şartları,	ikinci	aşamada	sebebin	gerçekleşip	gerçekleşmediği	
ve	nihayet	üçüncü	aşamada	yeniden	yargılama	yapılması	gündeme	gele-
cektir.	Bizim	de	katıldığımız	ikinci	görüş	kabul	edilirse,	Hukuk	Muhake-
meleri	Kanunu’nun	yürürlüğe	girmesiyle	genel	olarak	her	dava	için	dü-
zenlenen	ve	yine	bir	dava	olan	yargılamanın	yenilenmesi	için	de	geçerli	
olan	ön	inceleme	aşaması	tamamlanarak;	daha	sonra	yargılamanın	ye-
nilenmesi	için	öngörülen	özel	ön	incelemeler	yapılacaktır.	Bu	noktada,	
yargılamanın	yenilenmesi	için	kabul	edilen	ön	incelemede	talebin	süresi	
içinde	yapılıp	yapılmadığının	incelenecek	olması	(m.	379/1-a)	ve	genel	
olarak	bir	yargılamada	süreler	hakkında	ön	inceleme	aşamasını	müteaki-
ben	karar	verilecek	olması	(m.	142)	görüşümüzü	destekler	niteliktedir.	
O	hâlde,	bir	yargılamanın	yenilenmesi	davasında,	 ilk	olarak	Kanun’un	
137	 ve	 devamı	maddelerinde	 düzenlenen	 ön	 inceleme	 aşaması,	 daha	
sonra	379.	madde	uyarınca	yargılamanın	yenilenmesine	ilişkin	özel	ön	
inceleme	aşaması	ve	nihayet	son	olarak	yargılamanın	yenilenmesi	şek-
linde	üç	farklı	aşamadan	söz	etmek	yerinde	olacaktır47.

	 Yargılamanın	yenilenmesine	ilişkin	bu	özel	ön	incelemede,	talebin	
süresinde	yapılıp	yapılmadığı,	kaldırılması	istenen	kararın	başvuru	tarihi	
itibariyle	 kesinleşip	 kesinleşmediği	 ve	 ileri	 sürülen	yargılamanın	yeni-
lenmesi	sebebinin	kanunda	yazılı	sebeplerden	olup	olmadığı	re’sen	in-
45	Ansay,	s.	386;	Bilge/Önen,	s.	723;	Arslan,	s.	161-162.	Benzer	yönde	Gürdoğan,	s.	54.	Yargıtay’ın	da	bu	

görüş	yönünde	değerlendirmeler	yaptığı	görülmektedir:	“Yargılamanın	yenilenmesi	istemi	hukuki	nite-
liği	itibariyle	ayrı	ve	bağımsız	bir	dava	olup	mutlaka	duruşma	yapılarak	iki	aşamada	incelenmesi	gerekir.	
Mahkeme	öncelikle	yargılamanın	yenilenmesi	davasının	dinlenmeye	değer	olup	olmadığını	kendiliğin-
den	araştırır.	Bu	aşamada	genel	dava	koşullarından	ayrı	olarak	yargılamanın	iadesi	davasının	süresinde	
açılıp	açılmadığının,	teminat	gösterilip	gösterilmediğinin	ve	yasada	sayılan	yargılamanın	iadesi	sebeple-
rine	dayanılıp	dayanılmadığının	incelenmesi	gerekir.	Bu	koşullardan	birisinin	mevcut	olmadığı	sonucuna	
varılması	halinde	istem	ret	edilir.	Mahkeme	birinci	aşamada	yargılamanın	iadesi	davasının	dinlenmeye	
değer	olduğu	sonucuna	varırsa,	ikinci	aşamada	esasa	girerek	ileri	sürülen	yargılamanın	iadesi	sebepleri-
nin	doğru	olup	olmadığını	araştırır.”	3.	HD,	26.09.2017,	8042/12677	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).

46	Kuru,	Cilt	5,	s.	5254;	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	s.	66-67;	Namlı,	s.	448.

47	“Bu	itibarla	talebin	(yargılamanın	yenilenmesi	dilekçesinin)	harcı	yatırılarak	ayrı	bir	dava	olarak	esasa	kay-
dedilmesi,	diğer	davalarda	olduğu	gibi	HMK.122	vd.	maddelerindeki	yargılama	aşamalarına	göre	gerekli	
usuli	işlemlerin	yürütülmesi	gerekir.”	8.	HD,	09.05.2017,	10572/6674	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).
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celenir.	Bu	şartlardan	herhangi	birinin	bulunmaması	hâlinde,	mahkeme	
esasa	 girmeden	davayı	 reddeder	 (m.	 379/2)48.	Hukuk	Muhakemeleri	
Kanunu’nun	379.	maddesinde	sayılan	şartlar,	yargılamanın	yenilenmesi	
için,	adetâ	özel	birer	dava	şartı	niteliğinde	olup,	taraflarca	her	zaman	ile-
ri	sürülebilir	veya	hâkim	tarafından	her	zaman	dikkate	alınabilir.
 
	 Yargılamanın	yenilenmesi	 yoluna,	 kural	olarak,	 sadece	 ilgili	 kesin	
hükmün	 tarafları	 başvurabilir49.	 Ancak,	 özel	 olarak,	 üçüncü	 kişilerin	
hükmün	iptalini	talep	etmesi	de	mümkündür.	Davanın	taraflarından	bi-
risinin	alacaklıları	veya	aleyhine	hüküm	verilen	tarafın	yerine	geçenler,	
borçluları	veya	yerine	geçmiş	oldukları	kimselerin	aralarında	anlaşarak,	
kendilerine	 karşı	 hile	 yapmaları	 nedeniyle	 hükmün	 iptalini	 isteyerek	
yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurabilirler	(m.	376).
 
	 Bir	karara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurulmuş	ol-
ması,	kendiliğinden	kararın	icrasını	durdurmaz.	Ancak,	dava	veya	kara-
rın	niteliğine	ve	diğer	hâllere	göre	talep	üzerine	icranın	durdurulmasına	
ihtiyaç	duyulursa,	yargılamanın	yenilenmesi	talebinde	bulunan	kimse-
den	 teminat	 alınmak	 şartıyla	 yenileme	 talebini	 inceleyen	mahkemece	
icranın	 durdurulmasına	 karar	 verilebilir50.	 Yargılamanın	 yenilenmesi	
sebebi	bir	mahkeme	kararına	dayanıyorsa	bu	takdirde	teminat	istenmez	
(m.	381)51.	

	 Yargılamanın	yenilenmesi	davası	yeni	bir	dava	niteliğinde	olduğun-
dan,	bu	davada,	önceki	davada	ileri	sürülmeyen	delil	ve	vakıalar	da	ileri	
sürülebilir;	ancak	bu	durum,	yargılamanın	yenilenmesi	davasını	ilk	da-
vadan	tamamen	bağımsız	yeni	bir	dava	şekline	getirmemelidir52.	

48	6.	HD,	18.10.2005,		2005/8421,	2005/9541	(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).	Karş.	Kuru,	Cilt	5,	s.	5254-
5256.

49	Kuru,	Cilt	5,	s.	5237;	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	s.	65;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2339;	Arslan,	s.	134;	
Namlı,	s.	377.

50	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2344;	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	575;	Arslan,	s.	159;	Namlı,	s.	438.

51	Kuru,	Ders	Kitabı,	s.	575;	Postacıoğlu/Altay,	s.	880.

52	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2346;	Aslan,	s.	164.	Karş.	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	s.	67.
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	 Yargılamanın	yenilenmesi	davası	neticesinde	üç	tür	karar	verilebi-
lir.	Yapılan	ön	 inceleme	üzerine,	 talep	süresi	 içerisinde	değil,	aleyhine	
başvurulan	 karar	 kesin	 değil	 veya	 yargılamanın	 yenilenmesi	 sebepleri	
gerçekleşmemişse	talep	esasa	girilmeden	reddedilir	(m.	379).	Esasa	iliş-
kin	 inceleme	sonunda,	dayanılan	yargılamanın	yenilenmesi	 sebebi	 sa-
bit	görülürse,	yeniden	yargılama	yapılarak	ortaya	çıkacak	duruma	göre	
verilmiş	olan	karar	onanır	veya	kısmen	yahut	tamamen	değiştirilir.	An-
cak,	davacının	açık	veya	zımnî	muvafakati	olmaksızın	vekil	veya	temsilci	
olmayan	 kimselerin	 huzuruyla	 dava	 görülmüş	 (m.	 375/1-c);	 yargıla-
manın	yenilenmesi	talep	edilen	karar,	tarafları,	konusu	ve	sebebi	daha	
önce	verilen	başka	bir	kesin	hükme	aykırılık	teşkil	ediyor	(m.	375/1-ı)	
veya	üçüncü	kişilerce	hükmün	iptalinin	talep	edilmiş	(m.	376)	olduğu	
hâllerde	yargılamanın	yenilenmesine	konu	edilen	karar	iptal	edilir.	

	 Yargılamanın	 yenilenmesi	 davasında	 taraflar,	 bu	 davada	 ortaya	
çıkan	kararlara	karşı	süresi	içinde	olağan	kanun	yollarına	başvurabilir53.	
Zira,	yargılamanın	yenilenmesi	ve	bu	dava	sonucunda	ortaya	çıkan	ka-
rar,	 yeni	 ve	 yenilenen	 yargılamadaki	 karardan	bağımsız	 yeni	 bir	 karar	
niteliğindedir.	Bu	nedenle,	yargılamanın	yenilenmesi	davasına	konu	ka-
rar	 istinaf	kanun	yolu	yürürlüğe	girmeden	önce	Yargıtay	aşamasından	
geçerek	 kesinleşmiş	 olsa	 dahi,	 yargılamanın	 yenilenmesi	 davası	 net-
icesinde	 verilen	 ilk	 derece	 mahkemesi	 kararı	 Hukuk	 Muhakemeleri	
Kanunu’nun	 geçici	 3.	maddesi	 kapsamında	 değerlendirilemeyecek	 ve	
öncelikle	istinaf	kanun	yoluna	tâbi	olacaktır54.	

 
53	Gürdoğan,	s.	54;	Kuru,	Cilt	5,	s.	5263;	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	s.	58,	67;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	

2346.

54	“Somut	olayda	yargılamanın	yenilenmesine	konu	mahkeme	kararı	Yargıtay	tarafından	onanarak	kesin-
leşmiştir.	Yukarıda	açıklandığı	gibi	yargılamanın	yenilenmesi	talebi	ayrı	ve	bağımsız	bir	davadır.	Talebin	
kabulü	halinde	verilecek	karar	da	 yeni	bir	 karardır.	 6100	Sayılı	Kanun’un	geçici	 3.maddesinin	birinci	
fıkrası	uyarınca	Bölge	Adliye	Mahkemelerinin	göreve	başlama	tarihinden	sonra	verilen	söz	konusu	yeni	
kararın	öncelikle	istinaf	denetiminden	geçmesi	gerekir.	Bölge	Adliye	Mahkemesince	istinaf	başvurusu-
nun	incelenerek	sonucuna	göre	bir	karar	verilmesi	gerekirken	yazılı	gerekçe	ile	dosyanın	mahkemesine	
geri	çevrilmesine	karar	verilmesi	doğru	görülmemiştir.”	22.	HD,	14.02.2017,	10311/2106	(Kazancı	İç-
tihat	Bilgi	Bankası).
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	 II.	 BÖLGE	 ADLİYE	 MAHKEMESİ	 KARARLARINA	 KARŞI	
YARGILAMANIN	YENİLENMESİ

	 A.	İstinaf	Aşamasında	Verilen	Kararlar

	 Bölge	adliye	mahkemesi	tarafından	yapılacak	istinaf	incelemesi	ne-
ticesinde,	istinaf	başvurusu	ön	inceleme	aşamasında	reddedilebilir	(m.	
352);	istinaf	talebi	esastan	incelenerek	haksız	bulunarak	reddedilebilir	
(m.	353/1-b)	veya	istinaf	başvurusu	haklı	bulunarak	kabul	edilebilir.	İlk	
durumda,	istinaf	başvurusu	Kanun’da	belirlenen	ön	koşulları	sağlama-
ması	nedeniyle	reddedilmiş	veya	ilk	derece	mahkemesi	kararı	hukuken	
yerinde	bulunmuştur.	İkinci	durumda	ise,	 ilk	derece	mahkemesi	kara-
rı	 kaldırılarak	 dosya	 yeniden	 ilk	 derece	 mahkemesine	 gönderilir	 (m.	
353/1-a)	veya	davanın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilebilir.

	 Yukarıda	 belirtilen	 karar	 çeşitlerinin	 hepsinde,	 esasen	 ilk	 derece	
mahkemesi	kararından	tamamen	bağımsız	olarak	bir	istinaf	kararı	orta-
ya	çıkmıştır.	Ancak,	özellikle	bölge	adliye	mahkemesi	tarafından	istinaf	
talebi	yerinde	görülerek	davanın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verildiği	
hâllerde,	bizatihi	istinaf	aşamasında	tahkikat	yapılarak	yeniden	yargıla-
ma	yapılmıştır.	 İstinaf	 incelemesinin	özelliği	ve	 temyizden	 temel	 farkı	
da	bu	noktada	ortaya	çıkmaktadır.	Zira,	bu	durumda,	temyizden	farklı	
olarak	istinafta	yeni	bir	tahkikat	süreci	işlemekte	ve	bölge	adliye	mahke-
mesi	tarafından	davanın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilmektedir55.	
İstinaf	aşamasında	karşımıza	çıkabilecek	bu	kararların	her	birine	karşı,	
yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilip	edilemeyeceği	ve	eğer	bu	yola	
başvurulabilirse	usûlü	hakkında	aşağıda	ilgili	bölümlerde	detaylı	açıkla-
malar	yapılmıştır.	Bu	nedenle,	bu	bölümde,	 sadece	 istinaf	aşamasında	
genel	 olarak	 hangi	 durumlarda	 ne	 tür	 kararların	 ortaya	 çıkabileceğini	
belirtmekle	yetiniyoruz.

55	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2243.	Bu	konuda	detaylı	bilgi	 için	bkz.	Akkaya,	İstinaf,	s.	313	vd;	Meraklı	
Yayla,	s.	74	vd.
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	 B.	İstinaf	Üzerine	Verilen	Kararlara	Karşı	Yargılamanın	Yeni-
lemesi	Gerekliliği
 
	 Yukarıda	da	belirttiğimiz	gibi56,	hukukumuzdaki	genel	görüş	yargı-
lamanın	yenilenmesinin	sadece	maddî	anlamda	kesin	hükümlere	karşı	
başvurulabilecek	bir	yol	olduğu	yönündedir.	Bu	noktada,	istinaf	kanun	
yolunda,	ilk	derece	mahkemesi	kararı	ortadan	kaldırılarak	esas	hakkında	
yeni	bir	 karar	 verilmiş	 ise,	maddî	 anlamda	kesinleşmeye	elverişli	olan	
karar	 bir	 istinaf	 kararıdır.	 Böyle	 bir	 durumda,	 istinaf	 üzerine	 verilen	
karara	 karşı	 da	 aynen	 ilk	 derece	 mahkemesi	 kararlarına	 karşı	 olduğu	
gibi,	 şartların	 gerçekleşmesi	 hâlinde	 yargılamanın	 yenilenmesi	 yoluna	
başvurulabileceğinden	 şüphe	 duymamak	 gerekir57.	 Nitekim,	 aşağıda	
değinilmiş	 olan	 ve	 esasen	 Yargıtay	 kararlarına	 karşı	 yargılamanın	 ye-
nilenmesine	ilişkin	25	Kasım	1942	tarihli	Yargıtay	İçtihadı	Birleştirme	
Kararı’nın	metninde58	de	esasa	ilişkin	nihaî	kararlara	karşı	yargılamanın	
yenilenmesi	talep	edilebileceği	vurgulanmıştır.	Bu	kapsamda,	istinaf	ta-
lebi	üzerine	bölge	adliye	mahkemesi	 tarafından	 ilk	derece	mahkemesi	
kararı	aldırılarak	uyuşmazlığın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilmişse,	
bu	bölge	adliye	mahkemesi	kararına	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	
talep	edilebileceği	de	açıktır.

	 Burada	asıl	incelenmesi	gereken	husus,	bölge	adliye	mahkemesinin	
bu	kapsamda	kalmayan	diğer	kararlarına	karşı	da	yargılamanın	yenilen-
mesinin	talep	edilip	edilemeyeceğidir.	Bölge	adliye	mahkemesi,	istinaf	
başvurusunu	ön	 inceleme	 aşamasında	 reddetmiş,	 dosyanın	 ilk	 derece	
mahkemesine	 gönderilmesine	 karar	 vermiş	 veya	 istinaf	 başvurusunu	
esastan	reddetmişse,	kanaatimizce,	bu	tür	kararlara	karşı	da	-olağan	ka-
nun	yollarından	bağımsız	olarak-	yargılamanın	yenilenmesi	talep	edile-

56		Bkz.	yuk.	I,	B.

57	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2342;	Namlı,	s.	169;	Bulut,	Uğur:	Medenî	Usûl	Hukukunda	Davaların	Yığıl-
ması	(Objektif	Dava	Birleşmesi),	Adalet	Yayınevi,	Ankara	2017,	s.	535.

58	 “…Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunun	iadei	muhakemeye	mütedair	 faslındaki	maddeliri	metin	ve	
ruhundan	mezkür	fasılda	ancak	davanın	esası	hakkındaki	kararların	yeniden	muhakeme	yapılmak	sure-
tiyle	iptal	veya	tadil	edilebilmesi	bahis	mevzuu	olduğu…”	İBK,	25.11.1942,	41/23	(RG,	26.01.1943,	S.	
5314).	Ayrıca	bkz.	aşa.	III,	B.
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bilmelidir.	Bu	durumlarda	ileri	sürülebilecek	yargılamanın	yenilenmesi	
sebebi,	özel	olarak,	 sadece	 istinaf	aşamasına	münhasır	olmalıdır.	Zira,	
ilk	derece	yargılaması	ve	ilk	derece	mahkemesi	kararına	ilişkin	sebepler,	
o	aşamada	ileri	sürülmelidir.	Diğer	bir	deyişle,	bu	tür	sebeplerde	yargı-
lamanın	yenilenmesi	davasında	görevli	ve	yetkili	mahkeme	de	ilgili	 ilk	
derece	mahkemesi	olacaktır.	Oysa,	 istinaf	aşamasına	 ilişkin	sebeplerle	
yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilmesi	hâlinde	bu	talebin	ileri	sü-
rüleceği	mahkeme	de	ilgili	bölge	adliye	mahkemesi	olacaktır59.

	 C.	İstinaf	Aşamasında	Yargılamanın	Yenilenmesi	Sebeplerinin	
Ortaya	Çıkması

	 1.	Genel	Olarak

	 Daha	önce	belirttiğimiz	gibi,	istinaf	yargılamasında	ileri	sürülebile-
cek	yargılamanın	yenilenmesi	sebepleri,	bu	aşamada	ortaya	çıkan	veya	
ilk	derece	mahkemesinde	söz	konusu	olmasına	 rağmen	 istinaf	aşama-
sında	da	etkileri	devam	eden	sebeplerdir.	Bu	aşamada	herhangi	bir	se-
bep	söz	konusu	değil,	ileri	sürülen	sebep	ilk	derece	mahkemesi	kararı-
na	etki	eden	ve	sadece	ilk	derece	yargılamasını	etkileyen	bir	sebep	ise,	
yargılamanın	yenilenmesi	talep	edilebilecek	karar	da	sadece	ilk	derece	
mahkemesi	kararıdır.

	 Bu	nedenle,	hangi	sebeplerin	istinaf	aşamasında	ve	nasıl	ortaya	çı-
kabileceğine	veya	nasıl	istinaf	aşamasına	da	etki	edebileceğine	de	değin-
mek	gerekir.	

	 2.	İstinaf	Aşamasında	Esastan	İnceleme	Yapılarak	Yeni	Bir	Karar	
Verilmesi	Hâlinde	Yargılamanın	Yenilenmesi

	 İstinaf	kanun	yolunda	temyizden	farklı	olarak,	belirli	şekilde	ve	kap-
samı	sınırlı	da	olsa	yeniden	bir	tahkikat	yapılarak	esas	hakkında	yeni	bir	
karar	verilebileceğini	belirtmiştik.	Örneğin,	ilk	derece	mahkemesi	dava-

59	Karş.	aşa.	IV.
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yı	kabul	etmesine	rağmen,	bölge	adliye	mahkemesi	ilk	derece	mahkeme-
si	kararını	kaldırarak	davanın	esastan	veya	usûlden	reddine	karar	vermiş	
olabilir.	Bölge	adliye	mahkemesince	esasa	ilişkin	verilen	yeni	karar,	tek	
başına	maddî	anlamda	kesin	hüküm	teşkil	etmeye	elverişli	olduğu	için,	
bu	karara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	sebepleri	bakımından	özel	bir	
durum	söz	konusu	değildir.	Aynen	ilk	derece	mahkemesi	kararları	bakı-
mından	söz	konusu	olduğu	gibi,	bölge	adliye	mahkemesi	kararına	karşı	
da	 aynı	 sebeplerle	 yargılamanın	yenilenmesi	 yoluna	başvurulabilmeli-
dir60.

	 Bölge	 adliye	mahkemesi,	 istinaf	 başvurusunu	 esastan	 inceleyerek	
davanın	usûlden	reddine	karar	vermiş	 ise,	 ilgili	eksikliğin	sonradan	gi-
derilerek	ya	da	duruma	göre	eksiklik	söz	konusu	olmadığının	ek	gerek-
çelerle	ispatlanarak	davanın	yeniden	açılması	mümkün	olduğundan,	bu	
karara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	talep	edilemeyecektir.	Bu	sonuç,	
Kanun	metninin	yargılamanın	yenilenmesini	sadece	esasa	ilişkin	nihaî	
kararlara	münhasır	kabul	etmesiyle	de	uyum	içerisindedir.

	 3.	 İstinaf	 Talebinin	 Reddi	 veya	 Gönderme	 Kararı	 Hâlinde			
Yargılamanın	Yenilenmesi

	 İstinaf	 incelemesi	 neticesinde	 dosyanın	 ilk	 derece	 mahkemesine	
gönderileceği	hâllerin61	usûle	ilişkin	sebepler	olduğundan	hareketle	(m.	
353/1-a)	burada	ortaya	çıkan	gönderme	kararının	da	davanın	esasına	
ilişkin	olmadığı	düşünülebilir.	Ayrıca,	ilgili	gönderme	kararı	neticesinde	
ilk	derece	mahkemesince	yeni	bir	karar	verileceği	için,	yargılamanın	ye-
nilenmesi	talebinin	de	ilk	derece	mahkemesince	verilecek	yeni	karar	çer-
çevesinde	 incelenmesi	gerektiği	 ileri	sürülebilir.	 	Ancak,	kanaatimizce,	
ilk	derece	mahkemesi	aşamasındaki	usûlî	hatalar	nedeniyle	gönderme	
kararı	verilmiş	olması,	bu	gönderme	kararının	da	usûle	ilişkin	bir	karar	

60	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2342;	Namlı,	s.	169;	Bulut,	s.	535.

61Gönderme	kararı	 verilmesi	 gereken	durumlar	hakkında	 ayrıntılı	 bilgi	 için	bkz.	Akkaya,	Tolga:	 “İstinaf	
İncelemesi	Sonunda	İlk	Derece	Kararının	Kaldırılması	ve	Dosyanın	İlk	Derece	Mahkemesine	Gönde-
rilmesi”,	MİHBİR	15.	Toplantı,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	Çerçevesinde	İstinaf,	6-7	Ekim	2017/
Antalya,	s.	115	vd.
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olarak	 yorumlanması	 sonucunu	 doğurmamalıdır.	 Aksine	 bölge	 adliye	
mahkemesi,	 istinaf	 talebine	 ilişkin	Kanun’un	353.	maddesinde	düzen-
lenen	ön	inceleme	şartlarının	gerçekleştiğini	kabul	ederek,	istinaf	talebi-
nin	esası	hakkında	bir	karar	vermiş	kabul	edilmelidir.	Bu	nedenle,	biza-
tihi	söz	konusu	gönderme	kararına	ilişkin	bir	yargılamanın	yenilenmesi	
sebebi	söz	konusu	ise,	örneğin	bu	kararı	veren	istinaf	hâkimlerinden	biri	
yasaklı	ise,	bu	karara	karşı	da	yargılamanın	yenilenmesi	yolunun	açık	ol-
duğu	söylenebilir.	Diğer	yandan,	gönderme	kararı	usûle	ilişkin	bir	karar	
olarak	kabul	edilse	dahi,	usûle	ilişkin	nihaî	kararların	da	ilgili	olduğu	ko-
nuda	kesinlik	arz	ettiği	ve	bu	nedenle	bu	kararlara	karşı	da	yargılamanın	
yenilenmesinin	mümkün	olduğu	yönündeki	görüşten62	hareketle,	 isti-
naf	aşamasında	ortaya	çıkan	gönderme	kararları	bakımından	da,	diğer	
şartların	 da	 gerçekleşmesi	 hâlinde,	 yargılamanın	 yenilenmesi	 yoluna	
başvurabileceği	kanaatindeyiz63.

	 İstinaf	talebinin	ön	inceleme	aşamasında	reddedilmesi	hâlinde	de,	
esasa	girildiği	ve	esasa	ilişkin	bir	karar	ortaya	çıktığı	söylenemeyecektir.	
Ancak,	bu	tür	kararlara	sebep	olan	istinaf	yargılamasına	münhasır	ola-
rak	yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	ortaya	çıktığı	durumlar	söz	
konusu	olabilir.	Örneğin,	 ilgili	bölge	adliyea	mahkemesi	hukuk	daire-
sinin	kanuna	uygun	teşekkül	etmemiş	olması,	bölge	adliye	mahkemesi	
hâkiminin	yasaklı	olması,	sadece	istinaf	aşamasında	vekil	olarak	yer	alan	
kişinin	vekâlet	ehliyetine	sahip	olmaması	veya	yine	sadece	istinaf	aşama-
sına	ilişkin	olarak	taraflardan	birinin	karara	etki	eden	hileli	bir	davranı-
şının	olması	gibi.	Bu	hâllerde,	ilgili	istinaf	yargılamasının	yenilenmesini	
de	kabul	etmek	gerekir.	Zira,	bu	durumlarda,	yargılamanın	yenilenme-
sinin	sadece	maddî	anlamda	kesin	hükümlere	özgü	olduğuna	ilişkin	gö-
rüşün	gerekçesi	olan	diğer	kararlara	karşı	başvurulabilecek	başka	yollar	
olduğuna	ilişkin	gerekçe	de	işlerlik	kazanmamaktadır.	Bölge	adliye	mah-
kemesinin	istinaf	talebinin	reddetmesi	hâlinde,	bu	karara	karşı	başvuru-
62	Namlı,	s.	91-93.

63	Burada	kıyasen	değerlendirme	yaptığımız	yazarın,	bölge	adliye	mahkemesinin	gönderme,	 istinaf	 tale-
binin	esastan	retti	veya	ön	inceleme	aşamasında	usûlden	reddi	şeklindeki	kararlarını	Yargıtay’ın	onama	
ve	bozma	kararları	hakkında	görüşü	çerçevesinde	kabul	ederek	ilgili	bölge	adliye	mahkemesi	kararları-
na	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilemeyeceği	sonucuna	vardığını	da	belirtmek	isteriz.	Bkz.	
Namlı,	s.	164-168.
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labilecek	olağan	kanun	yolları	haricinde,	başvurulabilecek	herhangi	bir	
yol	ya	da	devam	edecek	bir	yargılamadan	söz	edilemez.	Bu	nedenle,	bu	
tür	kararlara	karşı	da	Yargıtay’ın	onama	ya	da	bozma	kararları	için	be-
lirlenen	şartlar	altında	yargılamanın	yenilenmesi	gündeme	gelebilir.	Bu	
yargılama	bakımından,	aşağıda	Yargıtay	kararlarına	karşı	yargılamanın	
yenilenmesine	ilişkin	açıklamalarımız	benzer	şekilde	kıyasen	uygulama	
alanı	bulacaktır64.	

	 D.	 İstinaf	 Aşamasında	 Yargılamanın	 Yenilenmesi	 Usûlü	 ve				
Sonuçları

	 Bölge	adliye	mahkemesi	kararlarına	karşı	yargılamanın	yenilenme-
sinde,	başvuru	süresi,	başvurabilecek	kişiler	ve	teminat	bakımından	her-
hangi	bir	özellik	söz	konusu	değildir.	

	 Yargılamanın	 yenilenmesi	 talebi,	 kararı	 veren	mahkemeye	 verile-
cek	bir	dilekçeyle	yapılacağından	(m.	378/1),	yenilenmesi	talep	edilen	
yargılama	istinaf	yargılaması	 ise,	dilekçenin	verileceği	görevli	ve	yetki-
li	mahkeme	 de	 ilgili	 bölge	 adliye	mahkemesi	 hukuk	 dairesi	 olacaktır.	
Örneğin,	ilk	yargılamadaki	istinaf	başvuru	neticesinde	davanın	esastan	
reddine	karar	veren	bölge	adliye	mahkemesi	hukuk	dairesi,	yargılama-
nın	yenilenmesi	davası	bakımından	da	görevli	ve	yetkili	mahkeme	sta-
tüsündedir.	Ancak,	yargılamanın	yenilenmesi	başvurusunun	doğrudan	
ilgili	 bölge	 adliye	mahkemesine	 yapılması	 fiilen	 güç	 olabilecektir.	 Bu	
nedenle,	yargılamanın	yenilenmesi	dava	dilekçesinin	ilgili	bölge	adliye	
mahkemesi	 hukuk	 dairesine	 gönderilmek	 üzere	 ilk	 derece	mahkeme-
sine	sunulması	mevcut	durumda	daha	yerinde	bir	 tercih	olabilir.	Zira,	
tespit	edebildiğimiz	kadarıyla,	Ulusal	Yargı	Ağı	Projesi	Avukat	Portalı	
aracılığıyla	da	doğrudan	bölge	adliye	mahkemesinde	ilk	derece	mahke-
mesi	 sıfatıyla	 yeni	bir	dava	 açılamamakta;	 yine,	 konuya	 ilişkin	hukukî	
düzenlemeler	de	böyle	bir	usûlü	düzenlememiş	bulunmaktadır65.	Diğer	

64	Bkz.	aşa.	III,	C.

65	Bölge	Adliye	Ve	Adlî	Yargı	İlk	Derece	Mahkemeleri	İle	Cumhuriyet	Başsavcılıkları	İdarî	Ve	Yazı	İşle-
ri	Hizmetlerinin	Yürütülmesine	Dair	Yönetmelik’in	(RG,	06.08.2015,	S.	29437)	48	vd.	maddelerinde	
Bölge	Adliye	Mahkemesi	Hukuk	Daireleri’nde	tutulacak	kayıtlar	düzenlenmiştir.	Bu	yönetmeliğin	49.	
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yandan,	olması	gereken	bakımından,	özellikle	Ulusal	Yargı	Ağı	Projesi	
Avukat	Portalı’nda	güncellemeler	yapılması	ve	muhtemel	karışıklıkları	
engellemek	amacıyla	açık	bir	şekilde	doğrudan	ilgili	bölge	adliye	mah-
kemesine	fiziken	dava	dilekçesi	teslim	edilmesi	yoluyla	dava	açılabilme-
sinin	düzenlenmesi	yerinde	olacaktır66.

	 İlgili	 hukuk	dairesi,	 aynen	 ilk	derece	mahkemesi	 bakımından	 söz	
konusu	 olduğu	 gibi,	 öncelikle	 yargılamanın	 yenilenmesi	 süresi	 ve	 se-
bepleri	çerçevesinde	bir	ön	inceleme	yapacak	ve	sebebin	sabit	görülme-
si	hâlinde,	daha	önceki	istinaf	kararını	ortadan	kaldırarak	yeni	bir	karar	
verebilecektir.	Bu	karar,	istinaf	incelemesinde	verilebilecek	kararlardan	
biri	olacaktır.	Zira,	yenilenen	yargılama	sadece	istinaf	yargılamasıdır	ve	
bu	 aşamadaki	 kanunî	 düzenlemeler	 çerçevesinde	 hareket	 edilmelidir.	
Örneğin,	 istinaf	 talebinin	esastan	 reddedildiği	bir	karara	karşı	 yargıla-
manın	 yenilenmesi	 yoluna	 başvurulmuş	 ve	 sebebin	 gerçekleştiği	 ilgili	
dairece	tespit	edilmişse,	istinaf	yargılaması	yenilenerek	ortaya	çıkan	du-
ruma	göre	önceki	esastan	ret	kararı	onanır	veya	kısmen	yahut	tamamen	
değiştirilir	(m.	380).	Ortaya	çıkan	yeni	istinaf	kararına	göre,	yargılama-
ya	alt	derece	mahkemesinde	devam	edilmesi	dahi	söz	konusu	olabilir.	
Daha	 açık	 bir	 deyişle,	 aynı	 örnekte	 bölge	 adliye	mahkemesi	 şartların	
gerçekleşmesi	hâlinde	dosyanın	ilgili	ilk	derece	mahkemesine	gönderil-
mesine	karar	verebilir	(m.	353/1-a).	

maddesinde	düzenlenen	esas	 kaydı	 “Adlî yargı ilk derece hukuk mahkemelerinden istinaf incelemesi için 
gelen dosyaların kaydedilerek ön inceleme ve tahkikat aşamalarının işlendiği kayıttır”	şeklinde	tanımlanarak,	
esas	kaydının	sadece	istinaf	incelemesine	münhasır	bir	kayıt	olduğu	şeklinde	dar	bir	tanım	yapılmıştır.	
Ancak,	Yönetmelik’in	48.	maddesinin	ikinci	fıkrasında	“Bölge adliye mahkemesince ilk derece mahkemesi sı-
fatıyla bakılan işlerde adlî yargı ilk derece hukuk mahkemesi nezdinde tutulan kayıtlar kullanılır”	şeklinde	bir	
düzenleme	yapılarak	Hukuk	Muhakemeleri	için	öngörülen	Yönetmelik’in	171	vd.	maddelerine	atıf	ya-
pılmıştır.	Bu	hükümler	bir	arada	incelendiğinde,	yeni	bir	istinaf	talebi	olmaktan	ziyade	bölge	adliye	mah-
kemesinde	görülen	yeni	bir	dava	niteliğinde	olan	yargılamanın	yenilenmesi	davasına	 ilişkin	kayıtların	
Yönetmelik’in	48.	maddesinin	ikinci	fıkrası	atfıyla	171	vd.	maddelerine	göre	tutulması	uygun	olacaktır.

66	Bu	noktada,	çeşitli	gerekçelerle,	bölge	adliye	mahkemesinde	karşı	dava	açılmasının	da	kanunen	yasaklan-
mış	olması	(m.	357)	da	akla	gelmektedir.	Ancak,	ilgili	düzenlemenin	istinaf	yargılamasına	ilişkin	olması	
nedeniyle	çalışma	konumuz	olan	ve	yukarıda	da	değinildiği	gibi	aslında	yeni	bir	dava	niteliğinde	olan	
yargılamanın	yenilenmesi	davası	açılması	bakımından	doğrudan	uygulanabilir	değildir.	Kanunda,	hiçbir	
şekilde	bölge	adliye	mahkemesinde	dava	açılamayacağına	ilişkin	genel	bir	düzenleme	yapılmış	değildir.	
Örneğin,	bilirkişinin	sorumluluğu	bakımından	doğrudan	bölge	adliye	mahkemesinde	dava	açılabilmek-
tedir	(m.	286).	O	hâlde,	Ulusal	Yargı	Ağı	Projesi	Avukat	Portalı,	bölge	adliye	mahkemesinde	doğrudan	
dava	açılabilecek	hâller	için	gözden	geçirilmeli	ve	yargılamanın	yenilenmesi	davasına	ilişkin	görüşümüz	
çerçevesinde	istinaf	aşamasına	münhasır	sebepler	bakımından	doğrudan	ilgili	bölge	adliye	mahkemesi	
hukuk	dairesine	başvuru	yapılabilmelidir.	
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	 Bu	noktada,	bölge	adliye	mahkemesinin	yargılamanın	yenilenmesi-
ne	konu	edilen	kararından	sonra	alt	derece	mahkemesince	yargılama	ya-
pılarak	alt	derece	mahkemesi	tarafından	verilen	ve	kesinleşen	başka	bir	
kararın	varlığı	çeşitli	sorunları	gündeme	getirebilir.	Somutlaştırmak	ge-
rekirse,	A’nın	B’ye	karşı	açtığı	davada	İzmir	2.	Asliye	Hukuk	Mahkemesi	
davanın	kabulüne	karar	 vermiş	 (1	nolu	karar);	bu	karara	karşı	başvu-
rulan	istinaf	yolunda	İzmir	Bölge	Adliye	Mahkemesi	2.	Hukuk	Dairesi,	
bu	mahkemenin	görevsiz	olduğundan	bahisle	dosyanın	İzmir	Tüketici	
Mahkemesi’ne	 gönderilmesine	 karar	 vermiş	 (2	 nolu	 karar);	 İzmir	 2.	
Tüketici	Mahkemesi	tarafından	davanın	esasıyla	ilgili	yeni	bir	karar	ve-
rilmiş	(3	nolu	karar)	olsun.	Bu	somut	olayda,	2	nolu	kararı	veren	İzmir	
Bölge	Adliye	Mahkemesi	2.	Hukuk	Dairesi	hâkimlerinin	yasaklı	olduğu	
iddiasıyla	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurulur	ve	bu	yenileme	
sebebibinin	gerçekleştiği	 tespit	edilirse,	yeni	bir	 istinaf	kararının	veril-
mesi	söz	konusu	olacaktır.	Bu	noktada,	İzmir	Bölge	Adliye	Mahkemesi	
2.	Hukuk	Dairesi,	olağan	bir	 istinaf	başvurusu	 incelemesi	yapıyormuş	
gibi	bir	karar	verecek;	ancak,	önceki	kararın	doğru	olmadığı	sonucuna	
varılırsa	 ilgili	gönderme	kararının	da	kaldırılması	gerekecektir.	Bu	du-
rumda,	artık	o	gönderme	kararı	nedeniyle	ortaya	çıkmış	olan	İzmir	2.	
Tüketici	Mahkemesi	kararına	geçerlik	 tanınması	da	düşünülemez.	Bu	
ihtimâlde,	herhangi	bir	tereddüte	mahal	bırakmamak	adına,	İzmir	Bölge	
Adliye	Mahkemesi	2.	Hukuk	Dairesi’nin,	ilgili	Tüketici	Mahkemesi	ka-
rarının	da	ortadan	kaldırıldığına	vereceği	yeni	istinaf	kararında	işaret	et-
mesi	yerinde	olacaktır.	Ayrıca,	bu	nedenle,	dosyanın	gönderildiği	mah-
keme	henüz	bir	karar	vermemiş	ise,	dosyanın	kendisine	gönderilmesine	
sebep	olan	istinaf	kararına	karşı	yapılan	yargılamanın	yenilenmesi	baş-
vurusunun	 sonuçlanmasını	 bekletici	 mesele	 yapması	 düşünülebilir.	
Hatta	kanaatimizce,	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	381.	maddesi	
doğrultusunda,	bölge	adliye	mahkemesi	tarafından,	yargılamanın	yeni-
lenmesine	konu	edilen	istinaf	kararı	nedeniyle	alt	derecede	devam	eden	
yargılamanın	 durdurulması	 yönünde	 bir	 karar	 verilmesi	 de	mümkün-
dür.

	 Yukarıda	belirttiğimiz	usûl	ve	sonuçlara,	kötüye	kullanılmaya	açık	
olduğundan	ve	bu	nedenle	yargılamanın	gereksiz	yere	uzatılmasına	se-
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bebiyet	 verebileceğinden	 bahisle	 karşı	 çıkılması	 mümkündür.	 Ancak,	
kanun	koyucu,	yargılamanın	yenilenmesinin	kötüye	kullanılmasını	ön-
leme	amacıyla	 teminat	kurumu	haricinde	(m.	381),	genel	olarak	kötü	
niyetle	ve	haksız	dava	açılmasına	ilişkin	çeşitli	yaptırımlara	(m.	329)	da	
yer	vermiştir.	Bu	nedenle,	bizatihi	kötüye	kullanılabilir	düşüncesinden	
hareketle	etkin	hukukî	korumaya	erişimi	kısıtlamaktan	ziyade	bu	tür	du-
rumların	 ortaya	 çıkması	 hâlinde	 gerekli	 yaptırımların	 uygulanmasının	
daha	yerinde	olacağı	kanaatindeyiz.	

	 III.	 YARGITAY	 KARARLARINA	 KARŞI	 YARGILAMANIN	
YENİLENMESİ

	 A.	Temyiz	Aşamasında	Verilen	Kararlar

	 Temyiz	kanun	yolunda	Yargıtay’ca	verilebilecek	kararlar,	kural	ola-
rak,	 sadece	bozma,	onama	ya	da	 istisnaen	düzelterek	onama	 şeklinde	
olabilir67.	

	 İş	Kanunu’nun68	20.	maddesi	çerçevesinde	sadece	işe	iade	davaları-
na	özgü	olarak,	Yargıtay	tarafından	uyuşmazlığın	esası	hakkında	yeni	bir	
karar	verildiği	durumlar	da	söz	konusu	olabilmekteydi69.	Ancak,	7036	
sayılı	 İş	 Mahkemeleri	 Kanunu’nun70	 11.	 maddesiyle	 İş	 Kanunu’nun	

67	Ansay,	Usûl,	s.	357;	Postacıoğlu/Altay,	s.	910;	Kuru,	Cilt	5,	s.	4646;	Bilge/Önen,	s.	664;	Üstündağ,	Me-
deni	Yargılama,	 s.	872;	Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,	 s.	478;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	 s.	2302;	
Karslı,	s.	740;	Muşul,	s.	540;	Ulukapı,	s.	457,	488;	Özekes,	Kanun	Yolu,	s.	131;	Yavaş,	s.	129	vd.

68	RG,	10.06.2003,	S.	25134.

69	İş	Kanunu’nun	20.	maddesinde	yer	alan	“Mahkemece verilen kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde 
kesin olarak karar verir” cümlesindeki	kesin olarak ifadesinden	ne	anlaşılması	gerektiği	çeşitli	tartışma-
lara	 sebep	olmuştur.	Buradaki	 ifadenin,	Yargıtay’ın	uyuşmazlığın	esası	hakkında	yeni	bir	 karar	mı	 ve-
receği,	yoksa	alt	mahkemenin	Yargıtay’ın	bozma	kararına	direnemeyeceği	anlamına	mı	geldiği	veyahut	
her	iki	anlamı	da	birden	barındırıp	barındırmadığı	düşünülebilir.	Yargıtay,	bu	tür	davalarda,	çoğunlukla	
uyuşmazlığın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verse	de	(Örneğin,	9.	HD,	03.07.2017,	16007/11337;	9.	HD,	
01.06.2017,	14205/9526),	ilgili	düzenleme	aynı	zamanda	Yargıtay’ın	bozma	kararı	vermesi	hâlinde	alt	
mahkemenin	 bu	 karara	 direnemeyeceği	 şeklinde	 de	 anlaşılmıştır.	Nitekim,	 alt	mahkemenin	 direnme	
kararı	 veremeyeceğine	 ilişkin	 bu	 tür	 kararlar	 üzerine	Anayasa	Mahkemesi’ne	 iptal	 talebiyle	 başvurul-
muş;	ancak,	Anayasa	Mahkemesi	ilgili	kuralın	Anayasa’ya	aykırı	olmadığına	karar	vermiştir.	Bkz.	AYM,	
07.07.2011,	99/117	(RG,	21.10.2011,	S.	28091).	

70	RG,	25.10.2017,	S.	30221.
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20.	maddesi	değiştirilmiş	ve	 ilgili	uyuşmazlıklar	bakımından	bölge	ad-
liye	 mahkemesince	 kesin	 olarak	 karar	 verileceği	 kabul	 edilerek	 aynı	
Kanun’un	8.	maddesiyle	ilgili	kararlara	karşı	temyiz	kanun	yolu	kapatıl-
mıştır.	Böylece,	temyiz	yargılamasında	alt	derece	mahkemesi	kararının	
ortadan	 kaldırılarak	 Yargıtay	 tarafından	 uyuşmazlığın	 esası	 hakkında	
yeni	bir	karar	verilebilmesi	gibi	bir	usûl	kalmamıştır71.	Yargıtay,	sadece	
onama,	 bozma	 veya	 sınırlı	 hâllerde	düzelterek	onama	 kararı	 verebile-
cektir	(m.	370-371).

	 B.	Temyiz	Üzerine	Verilen	Kararlara	Karşı	Yargılamanın	Yeni-
lemesi	Gerekliliği

	 Yargıtayca	 verilebilecek	 kararlarının	 hepsi,	 uyuşmazlığın	 esasına	
ilişkin	 olmasa	 dahi,	 temyiz	 başvurusunun	 esasına	 ilişkin	 kararlardır.	
Daha	açık	bir	deyişle,	Yargıtay	kararlarında	taraflar	arasındaki	uyuşmaz-
lığın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilmemektedir.	Ancak,	temyiz	aşa-
masına	ilişkin	olarak	esasa	ilişkin	bir	karar	verilmektedir.	Bu	tür	Yargı-
tay	kararları,	tek	başına	maddî	anlamda	kesinleşmeye	elverişli	değildir;	
ancak,	temyiz	kanun	yolu	kapsamında	belirli	bir	kesinliğe	sahiptir.	Zira,	
bu	kararlara	karşı	başvurulabilecek	herhangi	bir	kanun	yolu	da	mevcut	
değildir72.	Bu	noktada,	Mülga	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu’nda	
yer	alan	ve	mevcut	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	geçici	3.	mad-
desi	gereği,	bölge	adliye	mahkemelerinin	göreve	başladığı	tarih	olan	20	
Temmuz	2016	tarihinden	önce	verilen	kararlar	hakkında	kesinleşinceye	
kadar	uygulanacak	olan	karar	düzeltme	yolu	da	yargılamanın	yenilen-
mesine	ilişkin	hukukî	yararı	karşılar	nitelikte	değildir.	Her	şeyden	önce,	
her	karara	karşı	karar	düzeltme	yoluna	başvurabilmesi	mümkün	olma-

71	7036	sayılı	Kanun’un	geçici	1.	maddesi	gereği,	ilk	derece	mahkemeleri	tarafından	bu	Kanunun	yürürlüğe	
girdiği	tarihten	önce	verilen	kararlar,	karar	tarihindeki	kanun	yoluna	ilişkin	hükümlere	tâbi	olacağından,	
bu	tarihten	önce	verilen	kararlara	ilişkin	derdest	dosyalar	kesinleştikçe	artık	Yargıtay	aşamasında	bu	tür	
davalarla	karşılaşılmayacaktır.

72	Yargıtay’ın	bozma	kararına	karşı	alt	derece	mahkemesinin	direnmesi	ve	bu	yeni	direnme	kararının	tem-
yizi	bu	kapsamda	değildir.	Direnme	kararının	temyizi	hâlinde,	yeni	bir	karar	olarak	direnme	kararı	ve	
bu	kararın	temyiz	edilmesi	söz	konusudur.	Burada,	Yargıtay’ın	önceki	bozma	kararına	karşı	mevcut	bir	
kanun	yolunun	varlığından	söz	edilemez.	
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yıp	istisnaî	yasaklayıcı	hükümlere73	ek	olarak	belirli	bir	parasal	sınır74 da 
kabul	edilmiştir.	Ayrıca,	sınırlı	sebepler	için	öngörülen	ve	aynı	daire	ta-
rafından	yapılan	karar	düzeltme	incelemesi	de	çoğunlukla	etkin	bir	çare	
olarak	değerlendirilemeyebilmektedir.	Kaldı	ki,	kanun	yolu	mahkemesi	
kararları	 ve	bu	çerçevede	Yargıtay	kararları	 için	yargılamanın	yenilen-
mesi	gerekliliği,	aynı	şekilde	karar	düzeltme	kanun	yolunun	uygulandı-
ğı	davalarda	da	söz	konusu	olabilecektir.	O	hâlde,	temyiz	aşamasında,	
temyiz	talebi	üzerine	verilen	karara	etki	edecek	nitelikte	ağır	yargılama	
hatalarının,	yani	yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	mevcut	olması	
hâlinde	herhangi	bir	hukukî	çare	olup	olmadığı	önemli	bir	sorun	olarak	
karşımıza	çıkmaktadır.

	 Bu	 noktada	 belirtmek	 isteriz	 ki,	 doktrinde	 Yargıtay’ın	 ilk	 derece	
mahkemesi	sıfatıyla	verdiği	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	
talep	edilebileceği	belirtilmekle	birlikte,	temyiz	üzerine	verilen	kararlar	
bakımından	çoğunlukla	bu	olağanüstü	kanun	yoluna	başvurulması	ka-
bul	edilmemektedir75.

	 Kanun	 koyucu,	 ağır	 yargılama	 hatalarını	 sınırlı	 şekilde	 sayarak	
yargılamanın	 taraflarına	bu	konularda	 ilgili	hukuka	aykırılığın	ortadan	
kaldırılmasına	imkân	veren	olağanüstü	bir	yol	tanımıştır.	Bu	yolun,	yar-
gılamanın	belirli	bir	kesiti	olan	temyiz	aşaması	 için	öngörülmediği,	bu	
aşamadaki	ağır	ihlâllerin	gözardı	edilebileceği	gibi	bir	sonuç	adil	yargı-
lanma	hakkı	ve	hukuka	güven	ilkesiyle	bağdaştırılamaz.	Bu	nedenle,	bu	
aşamadaki	hatalara	karşı	da	başvurabilecek	bir	hukukî	çarenin	mevcu-
diyeti	bir	gerekliliktir.	Bir	sonraki	başlık	altında	inceleyeceğimiz	temyiz	
yargılaması	esnasında	ortaya	çıkabilecek	yenileme	sebepleri	çerçevesin-

73	Örneğin,	sulh	hukuk	mahkemesinin	görevine	giren	işler	(HUMK	m.	440/III)	ile	iş	mahkemesi	kararla-
rına	karşı	(5521	sayılı	İş	Mahkemeleri	Kanunu	m.	8’in	5308	sayılı	Kanun’la	değiştirilmeden	önceki	hâli)	
karar	düzeltme	yoluna	başvurulamamaktadır.

74	1086	sayılı	Hukuk	Usulü	Muhakemeleri	Kanunu’nun	ek	4.	maddesinde	karar	düzeltme	parasal	sınırına	
yeniden	değerleme	oranının	uygulanacağına	ilişkin	bir	açıklık	olmasa	dahi	Yargıtay	içtihatları	bu	yönde	
gelişmiştir.	Buna	göre,	2018	yılı	için	karar	düzeltme	yoluna	sadece	miktar	veya	değeri	15.910-TL’den	az	
olmayan	kararlara	karşı	başvurabilecektir.

75	Bilge/Önen,	s.	709,	721;	Arslan,	148-153;	Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,	s.	567	dn.	3;	Namlı,	 s.	
166.
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de,	bu	aşamada	da	yargılamanın	yenilenmesi	gerekliliğini	daha	somut	
olarak	ortaya	koymaya	çalışacağız.

	 C.	Temyiz	Aşamasında	Yargılamanın	Yenilenmesi	 Sebepleri-
nin	Ortaya	Çıkması

	 1.	Genel	Olarak

	 Bilindiği	üzere	Yargıtay,	ilk	derece	ve	istinaf	gibi	bir	tahkikat	yürüt-
mez	ve	kural	olarak,	dosya	üzerinden	inceleme	yaparak	karar	verir.	Bu	
aşamada,	Yargıtayca	vakıalar	ve	delillere	ilişkin	doğrudan	bir	müdahale	
ve	değerlendirme	yapılması,	bilirkişiye	başvurulması,	tanık	dinlenmesi,	
keşif	yapılması	kabul	edilmez76.	Yine	temyiz	aşamasında	uyuşmazlığın	
esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilmesi	de	mümkün	olmadığından,	Yar-
gıtay,	yukarıda	da	belirtildiği	gibi,	sadece	onama,	bozma	ya	da	istinaen	
düzelterek	onama	kararı	verilebilir.

	 Bu	nedenlerle,	temyiz	aşamasında	yargılamanın	yenilenmesi	sebep-
lerinin	hepsinin	aynen	ilk	derece	aşamasında	olduğu	gibi	ortaya	çıkması	
mümkün	değildir.	Kanaatimizce,	sadece	temyiz	aşamasında	ortaya	çık-
ması	muhtemel	olan	sebepler	şu	şekilde	sınırlandırılabilir:	Mahkemenin	
kanuna	uygun	olarak	 teşekkül	 etmemiş	olması,	davaya	bakması	 yasak	
olan	 yahut	 hakkındaki	 ret	 talebi,	merciince	 kesin	 olarak	 kabul	 edilen	
hâkimin	 karar	 vermiş	 veya	 karara	 katılmış	 bulunması,	 -temyiz	 aşama-
sında	vekilin	değişmesi	ve	sebebin	bu	yeni	vekile	 ilişkin	olması	şartıy-
la-	vekil	veya	temsilci	olmayan	kimselerin	huzuruyla	davanın	görülmüş	
ve	karara	bağlanmış	olması	ve	son	olarak	yine	sadece	temyiz	aşamasına	
ilişkin	ortaya	çıkmış	olması	şartıyla,	 lehine	karar	verilen	tarafın,	karara	
tesir	eden	hileli	bir	davranışta	bulunmuş	olması.	Örneğin,	Yargıtay	da-
ireleri	heyet	hâlinde	çalışır	ve	heyet	bir	başkan	ve	dört	üye	olmak	üzere	
beş	kişiden	oluşur	(YarK	m.	40/1).	Bu	şekilde	oluşmayan	bir	heyet	ta-
rafından	onama	ya	da	bozma	şeklinde	bir	karar	verilmişse,	mahkemenin	
kanuna	uygun	 teşekkül	ettiği	 söylenemez.	Yine	alt	derece	mahkemesi	

76	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2277.
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hâkimleri	için	geçerli	olan	yasaklılık	ve	ret	sebepleri	Yargıtay	üyeleri	için	
de	geçerlidir	(YarK	m.	39/3).	Nezdinde	böyle	bir	sebebin	gerçekleştiği	
hâkimin	karara	 katılmış	olması	neticesinde	ortaya	 çıkan	onama	ya	da	
bozma	kararının	da	usûlüne	uygun	olduğundan	söz	edilemez.	Zira,	he-
yet	 hâlinde	 çalışan	 toplu	mahkemelerde,	 hâkimlerden	 yalnız	 birisinin	
yasaklı	olmasına	rağmen	yargılamaya	katılması,	hükme	etki	edip	etme-
diğinin	hiçbir	önemi	olmaksızın,	yargılamanın	yenilenmesi	sebebidir77.	
Her	iki	durumda	da,	sadece	temyiz	yargılamasına	münhasır	olarak,	bir	
yargılamanın	yenilenmesi	sebebi	gerçekleşmiştir	ve	böyle	bir	durumda	
tarafların	elinde	hiçbir	hukukî	çare	olmadığı	sonucuna	varılamamalıdır.	

	 2.	Yargıtay’ın	Onama,	Bozma	veya	Düzelterek	Onama	Kararla-
rına	Karşı	Yargılamanın	Yenilenmesi

	 a.	25	Kasım	1942	tarihli	Yargıtay	İçtihadı	Birleştirme	Kararı	ve	
Yorumu

	 Bir	 önceki	 başlıkta	 incelenen	 sebeplerin	 gerçekleşmesi	 hâlinde,	
temyiz	yargılamasının	yenilenmesi	için	yargılamanın	yenilenmesi	dava-
sının	 açılabileceğini	 kabul	 etmek	gerekir.	Ancak,	Yargıtay	kararlarının	
maddî	 anlamda	 kesin	 hüküm	 teşkiline	 elverişli	 olmadığı,	 örneğin	 bir	
onama	kararında	kesin	hüküm	niteliğini	haiz	olanın	onama	kararı	 ve-
rilen	alt	derece	mahkemesi	kararı	olduğu	gerekçesiyle	bu	kabule	karşı	
çıkılabilir.	Nitekim,	doktrinde	de,	Yargıtay’ın	temyiz	incelemesi	üzerine	
verdiği	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilemeyeceği	
ileri	sürülmektedir78.	Benzer	şekilde	Yargıtay	kararları	da	bu	yöndedir79.	

77	Kuru,	Cilt	5,	s.	5221;	Arslan,	s.	117;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2328-2329;	Namlı,	s.	195.

78	Kuru,	Cilt	5,	s.	5170;	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	s.	58;	Postacıoğlu/Altay,	s.	875;	Arslan,	s.	69;	Alangoya/
Yıldırım/Deren-Yıldırım,	s.	567	dn.	3;	Kıyak,	Emre:	“Davaya	Bakmaktan	Yasaklı	Hâkimin	Görevsizlik	
Kararı	Vermesinin	Mümkün	Olup	Olmadığı	ve	Davaya	Bakmaktan	Yasaklı	Yargıtay	Üyesinin	Kullandığı	
Oyla	Kesinleşen	Hükme	Karşı	Hukukî	Çareler”,	SÜHFD	2015,	C.	XXIII,	S.	1,	s.	266.	Aynı	sebeple,	Yargı-
tay	hukuk	dairesinin	ilk	derece	mahkemesi	olarak	verdiği	karara	karşı	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nda	
yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilemeyeceği	hakkında	bkz.	Kuru,	Cilt	5,	s.	5170;	Üstündağ,	Kanun	
Yolları,	s.	58.

79	“…6100	Sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	378/1.maddesine	göre	yargılamanın	yenilenmesi	ta-
lebi	kararı	veren	mahkemeye	yapılır.	Yargıtay’ın	onama	veya	bozma	kararına	karşı,	o	kararı	veren	Yargı-
tay	dairesine	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	talebinde	bulunulamaz.”	22.	HD,	14.02.2017,	10311/2106	
(Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası).
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	 25	Kasım	1942	tarihli	Yargıtay	İçtihadı	Birleştirme	Kararı’na	göre:

	 “Mahallî	 mahkemelerince	 verilen	 kararlar	 aleyhine	 vu-
kubulan	temyiz taleblerinin müruru müddetten dolayı reddi 
hakkındaki Temyiz kararlarına karşı iadei	muhakeme	talep	
olunup	olunamıyacağı	 hususunda	Temyiz	Birinci	Hukuk	
Dairesinin	11/9/1942	tarih	ve	2711-2035	ve	Temyiz	Dör-
düncü	Hukuk	Dairesinin	10/11/1942	 tarih	 ve	40	numa-
ralı	 ilâmları	 arasında	 husule	 gelen	 içtihat	 ihtilâfımın	 halli	
Dördüncü	Hukuk	Dairesi	 Reisliğinin	 199	 numaralı	 yazı-
siyle	istenilmesine	ımebni	toplanan	Tevhidi	içtihat	Heyeti	
Umumyesinde	keyfiyet	müzakere	edilerek;	Hukuk	Usulü	
Muhakemeleri	Kanunun	iadei	muhakemeye	mütedair	fas-
lındaki	maddeliri	metin	ve	ruhundan	mezkür	fasılda	ancak	
davanın	 esası	 hakkındaki	 kararların	 yeniden	 muhakeme	
yapılmak	suretiyle	iptal	veya	tadil	edilebilmesi	bahis	mev-
zuu	olduğu	yoksa	Temyiz	Mahkemesince	esasa	müteallik	
bir	hükmün	tetkiki	neticesinde	verilen	tasdik,	nakız	yahut	
temyiz	istidasının	reddi	gibi	kararların	bu	mevzu	haricinde	
kaldığı	 açıkça	 anlaşılmakta	 olup	 temyiz	 yoluyla	 verilen	 o	
gibi	mukarreta	karşı	yalnız	tashihi	karar	usulü	vaz	ve	kabul	
edilmiş	bulunmasına	ve	esası	halletmeyen	Temyiz	mukar-
reratına	 karşı	 muhakemenin	 iadei	 istenilmek	 için	 emsali	
muhakeme	 usulllerinde	 mevcut	 olmayan	 bu	 hususa	 dair	
kanunda	 bir	 sarahat	 bulunmak	 lazım	 gelip	 mezkür	 usul	
kanunu	ise	aslın	hilafı	olan	bir	sarahatı	ihtiva	etmemesine	
ve	esas	hakkındaki	hükümlere	mahsus	olan	bir	yolun	tem-
yizen	 tetkik	neticesinde	verilen	mukarreta	karşı	 kıyas	 yo-
luyla	kabul	ve	tatbiki	cihetine	gidilemiyeceğine	ve	içtihadın	
tevhidi	müzakeresine	mevzu	teşkil	eden	hadiselere	benzer	
hallerde	zarar	görenler	Temyiz	Mahkemesinden	eski hale 
getirme	talebinde	bulunmak	yahut	Temyiz	kararına	mesnet	
teşkil	 eden	vesikada	yapılan	 sahtelikten	dolayı	 suçlu	olan	
kimselerle	suç	ortakları	aleyhine	tazminat	davası	açmak	hu-
suslarında	muhtar	bulunmalarına	göre	o	gibi	kararlara	karşı	
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Temyiz	Mahkemesinden	 iadei	muhakeme	 istenemeyeceği	
oyların	üçte	ikisini	geçen	çoğunluğu	ile	karar	altına	alındı.” 80

	 Dikkat	edilirse	bu	içtihadı	birleştirme	kararına	sebep	olan	hususlar	
temyiz	süresinin	geçirilmesi	nedeniyle	temyiz	talebinin	reddi	kararları-
na	karşı	başvurulan	temyiz	incelemesi	üzerine	verilen	kararların	yargıla-
manın	yenilenmesine	 tâbi	olup	olmadığı	noktasındadır.	Kararda,	 ilgili	
tarafın	eski	hâle	getirme	yoluna	başvurabileceği	ya	da	tazminat	davası	
açabileceği	şeklinde	imkânlardan	da	söz	edilmiştir.	Oysa,	aşağıda	tekrar	
değineceğimiz	üzere,	eski	hâle	getirme	yolunun	şartları	gerçekleşmemiş	
olmasına	rağmen,	yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	temyiz	aşama-
sında	ortaya	çıkması	mümkündür.	Böyle	bir	durumda,	ilgili	tarafın	söz	
konusu	aykırılığın	giderilmesine	yönelik	başvurabileceği	tek	yol	temyiz	
yargılamasının	 yenilenmesini	 talep	 etmekten	 ibarettir.	Tazminat	 tale-
binin	ise,	her	yargılamanın	yenilenmesi	sebebi	bakımından	haklı	görül-
mesi	 zor	olacak	(örneğin,	hâkimin	yasaklı	olmasına	 rağmen	çekinme-
mesi	hâkimin	sorumluluğunu	gerektirecek	sebepler	kapsamında	kabul	
edilebilir	mi	sorusu	gündeme	gelmekte);	dahası,	tazminat	ile	yargılama	
sonunda	elde	edilebilecek	dava	konusuna	ilişkin	taraf	menfaati	aynı	de-
recede	öneme	sahip	görülemeyecektir.	Bu	nedenlerle,	doktrinde	de	ileri	
sürüldüğü	üzere,	söz	konusu	içtihadı	birleştirme	kararını	sadece	konu-
sunu	teşkil	eden	hususla	sınırlandırıp;	genel	olarak	temyiz	üzerine	veri-
len	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilemeyeceği	gibi	
bir	sonuca	varmamak	gerekir81.

	 Ancak,	bu	hususa	ilişkin	karşı	görüşe	göre	ise82,	söz	konusu	Yargıtay	
İçtihadı	Birleştirme	Kararı	temyiz	süresinin	geçmesinden	sonra	temyiz	
talebinin	reddine	karşı	verilen	kararlara	ilişkin	olmakla	beraber,	özellik-
le	diğer	ülke	hukuk	 sistemlerini	de	karşılaştırarak	Yargıtay	kararlarına	
karşı	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	cevaz	veren	açık	bir	kanun	hük-
80	İBK,	25.11.1942,	41/23	(RG,	26.01.1943,	S.	5314).

81	Bilge/Önen,	s.	709;	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2342.	Söz	konusu	içtihadı	birleştirne	kararında	ön	sorun	
olarak	genel	anlamda	Yargıtay	kararlarına	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurulup	başvurula-
mayacağının	ele	alınmış	olduğu	gerekçesiyle	karşı	görüşte	Umar,	Şerh,	s.	1084.

82	Postacıoğlu/Altay,	s.	875,	dn.	25;	Umar,	Şerh,	s.	1084.
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münün	 mevcut	 olmaması	 sebebiyle	 genel	 yargılamanın	 yenilenmesi	
kurallarının	kıyasen	Yargıtay	kararlarına	karşı	da	uygulanması	mümkün	
olmamalıdır.	Bu	görüşe	göre,	ilgili	içtihadı	birleştirme	kararı	sadece	ko-
nusunu	teşkil	ettiği	özel	husus	bakımından	değil,	gerekçeleriyle	birlikte	
dikkate	alınarak	genel	anlamda	Yargıtay	kararlarına	karşı	yargılamanın	
yenilenmesi	yoluna	başvurulamayacağı	şeklinde	anlaşılmalıdır.

	 İlgili	Yargıtay	İçtihadı	Birleştirme	Kararı,	değiştirilmediği	müddet-
çe,	mahkemeleri	bağlayıcı	nitelikte	etki	doğurmaktadır	(YarK	m.	45/3).	
Ancak,	bu	karar	bizim	de	katıldığımız	yukarıdaki	 ilk	görüş	çerçevesin-
de	dikkate	alınırsa,	genel	anlamda	Yargıtay	kararlarının	tamamına	kar-
şı	yargılamanın	yenilenmesinin	kapalı	olduğu	sonucu	ortaya	çıkmaya-
caktır.	Bu	noktada	doktrinde,	ilgili	içtihadı	birleştirme	kararının,	henüz	
Türkiye’de	medenî	usûl	hukukunun	yeni	 yeni	 gelişmeye	başladığı	 bir	
dönemde	verilmiş	olduğu	ve	o	günkü	bilgi	birikimi	 çerçevesinde	üre-
tilmiş	olduğu	dikkate	alınarak,	konuya	medenî	usûl	hukukunun	amacı	
doğrultusunda	yaklaşılması	gerektiği	 ifade	edilmektedir83.	Bu	çerçeve-
de,	1942	tarihinde	verilen	 içtihadı	birleştirme	kararında,	emsali muha-
keme usullerinde mevcut olmayan bir	şekilde	tek	başına	maddî	anlamda	
kesinliği	haiz	olmayan	Yargıtay	kararlarına	karşı	yargılamanın	yenilen-
mesi	yoluna	başvurulabilmesi	için	açık	bir	düzenlemenin	gerektiğinden	
bahsedilmiş	olmasına	rağmen,	bugün	Almanya	ve	Fransa’da	benzer	bir	
imkânın	mevcut	olduğu	görülmektedir84.	O	hâlde,	gerek	yabancı	hukuk	
sistemleri	gerekse	ilgili	o	karara	o	günün	şartları	çerçevesinde	yaklaşıl-
ması	 gerektiği	 yönündeki	 görüş	 çerçevesinde	 bir	 sonuca	 gidilmeli	 ve	
ilgili	içtihadı	birleştirme	kararı	dar	kapsamlı	olarak	sadece	temyiz	süre-
sinin	kaçırılması	nedeniyle	verilen	Yargıtay	kararlarına	münhasır	olarak	
uygulanmalıdır.	Kanun’da	açık	bir	yasaklayıcı	hüküm	bulumaması	da	bu	
yönde	bir	 yorum	yapmaya	müsaittir.	Bu	konu	hakkındaki	görüşümüz	
aşağıda	detaylı	olarak	açıklanmıştır85.	Kuşkusuz	ki,	uzun	vadede	en	uy-
gun	çözüm	tarzı	konunun	yeni	bir	kanunî	düzenleme	veya	en	azından	
yeni	bir	içtihadı	birleştirme	kararıyla	açıklığa	kavuşturulması	olacaktır.

83	Namlı,	s.	92-93.

84	Bkz.	yuk.	dn.	24.

85	Bkz.	aşa.	III,	C,	2,	c.
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	 b.	Doktrinde	İleri	Sürülen	Görüşler

	 Doktirinde	1942	tarihli	içtihadı	birleştirme	kararına	dayanarak,	Yar-
gıtay	kararlarının	tümüne	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	başvu-
rulamayacağını	 söyleyen	bir	 grup	görüş86	 olmakla	birlikte;	Yargıtay’ın	
sadece	ilk	derece	mahkemesi	olarak	verdiği	kararlar	bakımından	yargı-
lamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurulabileceğini,	kanun	yolu	incelemesi	
neticesinde	 verilen	 kararlara	 karşı	 yargılamanın	 yenilenmesinin	 talep	
edilemeyeceğini	söyleyen	bir	diğer	görüş87	bulunmaktadır.

	 Bu	konuda	doktrinde	ileri	sürülen	bir	görüş,	temyiz	incelemesinde	
verilen	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	talep	edilemeyece-
ğini,	ancak	şartları	varsa	hâkimin	sorumluluğu	yoluna	gidilebileceğini,	
bir	 yargılama	prosedürü	dahi	 olmayan	 sadece	mahkemece	 verilen	bir	
kararın	hukukî	denetimine	 ilişkin	olan	 temyize	karşı	 yargılamanın	ye-
nilenmesinin,	bu	konudaki	hükümlerin	kapsamını	kıyasen	genişletmek	
anlamına	geleceğini	ve	bu	genişletmenin	yargılamanın	yenilenmesinin	
sınırlı	olarak	düzenlenmiş	olması	ilkesine	aykırı	olacağını	ifade	etmek-
tedir88.	Benzer	sonuca	varan	diğer	bir	görüş	ise,	Yargıtayca	kanun	yolu	
talebi	üzerine	verilen	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	iste-
nememesine	 gerekçe	 olarak,	 yargılamanın	 yenilenmesinin	 amacının	
esas	 hükmün	 ortadan	 kaldırılarak	 yeni	 bir	 kararın	 verilmesi	 olduğu;	
oysa,	Yargıtay’ın	kontrol	mahkemesi	olarak	uyuşmazlığın	esası	hakkın-
da	karar	vermediğini	 ileri	 sürmektedir89.	Gerekçeleri	 farklı	olsa	da	her	
iki	görüş	de	Yargıtay’ın	kanun	yolu	mahkemesi	olarak	verdiği	kararlara	
karşı	 yargılamanın	 yenilenmesi	 yoluna	 başvurulamayacağını	 ifade	 et-
mektedir.

86	Erkuyumcu,	s.	350; Ansay,	Usûl,	s.	377;	Postacıoğlu/Altay,	s.	875;	Umar,	İadei	Muhakeme,	s.	266.

87	Kuru,	Cilt	5,	s.	5170;	Üstündağ,	Kanun	Yolları,	s.	58;	Üstündağ,	Medeni	Yargılama,	s.	910;	Umar,	Şerh,	s.	
1084;	Arslan,	s.	74;	Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım,	s.	567,	dn.	3;	Muşul,	s.	552;	Namlı,	s.	166.	Karş.	
Bilge/Önen,	s.	709,	721.

88	Kıyak,	s.	266-267.

89	Arslan,	s.	69-70.
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	 Bu	konuda	ileri	sürülen	üçüncü	bir	görüşe	göre	ise,	kanun	yolu	aşa-
ması	da	yargılamanın	bir	parçasıdır	ve	bu	aşamada	ortaya	çıkan	yargıla-
manın	yenilenmesi	sebepleri	varsa,	Yargıtay’ın	kanun	yolu	aşamasında	
verdiği	kararlara	karşı	Yargıtay’da	yargılamanın	yenilenmesi	davası	açı-
labilir90.

	 c.	Görüşlerin	Değerlendirilmesi	ve	Sonuç

	 Öncelikle	belirtmek	isteriz	ki,	temyiz	aşamasının	bir	yargılama	pro-
sedürü	dahi	olmadığı	görüşüne	katılmak	mümkün	değildir.	Zira,	yargı-
lama	sadece	duruşma	yapılarak,	tarafların	dinlendiği	ve	esasa	ilişkin	bir	
kararın	verildiği	süreci	ifade	etmez.	Yargılama,	tüm	yargı	işlerine,	diğer	
bir	deyişle	mahkemece	yapılan	ve	kanunla	verilen	tüm	işlere	ilişkin	faali-
yet	sürecidir91.	Bu	durumda,	kanun	yolu	aşaması	da	ilk	derece	aşamasın-
dan	farklı	bir	çerçevede	ve	farklı	bir	amaca	yönelik	olsa	dahi	yargılama	
sürecinin	bir	parçasıdır.	Temyiz	yargılamasında	ortaya	çıkan	yargılama-
nın	yenilenmesi	sebepleri	için,	özel	şartları	varsa	hâkimin	sorumluluğu	
yoluna	 başvurulabileceği	 de	 tatmin	 edici	 değildir.	 İlk	 olarak,	 hâkimin	
sorumluluğuna	 ilişkin	 sebepler	 (m.	46),	 yargılamanın	yenilenmesi	 se-
bepleriyle	 örtüşmemektedir	 ve	 her	 yargılamanın	 yenilenmesi	 sebebi	
için	hâkimin	sorumluluğuna	başvurmak	mümkün	olmayabilir.	Dahası,	
hâkimin	sorumluluğu	neticesinde	başvuranın	elde	edeceği	sadece	belirli	
bir	tazminat	olabilir.	Oysa	başvurucu	için,	dava	konusu	şeyin	başka	bir	
şey	olduğu	durumlarda,	dava	konusunun	elde	edilmesi	çok	daha	farklı	
bir	hukukî	yarara	sahip	olabilir.	Yargıya	başvuran	kişinin	menfaatinin,	
her	 zaman	belirli	 bir	 tazminatla	karşılanabileceği	düşünülemez.	Böyle	
bir	durumda,	etkin	bir	hukukî	koruma	sağlandığından	da	söz	edilemez.	
Bu	nedenlerle,	böyle	bir	yol	da	yargılamanın	yenilenmesinin	sağladığı	
imkânın	yerini	alabilecek	nitelikte	değildir.	Son	olarak,	temiz	aşamasın-
da	yargılamanın	yenilenmesinin	kabul	edilmesi,	bu	konudaki	hükümler	
genişletildiği	anlamına	da	gelmez.	Kanun,	hiçbir	şekilde,	temyiz	aşama-
sının	yargılamanın	yenilenmesinden	muaf	olduğuna	dair	bir	düzenleme	
90	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2342-2343;	Bulut,	s.	536-537.

91	Ansay,	Usûl,	s.	5,	18	vd;	Pekcanıtez,	Hakan:	Pekcanıtez	Usûl	Medenî	Usûl	Hukuku,	15.	Baskı,	On	İki	
Levha	Yayıncılık,	C.	I,	İstanbul	2017,	s.	35;	Tanrıver,	s.	75	vd,	120;	Muşul,	s.	3.
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barındırmamaktadır.	Daha	önce	detaylı	olarak	açıkladığımız	gibi,	uygu-
lamada	çoğunlukla	ileri	sürülen,	sadece	maddî	anlamda	kesin	hükümle-
re	başvurulabileceği	görüşü	de	esasen	açık	ve	net	bir	kanunî	dayanaktan	
yoksundur92.

	 Diğer	görüşün	ileri	sürdüğü,	Yargıtay	aşamasında	uyuşmazlığın	esa-
sı	hakkında	yeni	bir	karar	verilmiyor	olması	da	bu	aşamada	yargılamanın	
yenilenmesinin	 talep	 edilemeyeceği	 sonucunu	 doğurmamalıdır.	 Zira	
Yargıtay,	uyuşmazlığın	esası	hakkında	karar	vermese	dahi,	onama	ya	da	
bozma	şeklinde	esasa	ilişkin	bir	karar	vermektedir.	Bu	karar,	temyiz	tale-
binin	esasıyla	ilgilidir.	

	 Bu	noktada	özellikle	 ilgili	 içtihadı	birleştirme	kararından	hareket-
le	yargılamanın	yenilenmesi	hükümlerinin	kıyasen	Yargıtay	kararlarına	
uygulanamayacağı	ve	bu	konuda	açık	bir	hükmün	gerektiği	yönündeki	
görüşlere	 de	 katılamadığımızı	 belirtmek	 isteriz.	Kanaatimizce,	 burada	
zaten	 kıyasen bir	 uygulamadan	 söz	 edilemez.	 Kanun	 yolu	 incelemesi	
de	yargılamanın	bir	aşaması	olarak	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nda	
düzenlenmiştir;	bu	Kanun’da	düzenlenen	hükümlerin,	 aksi	 açıkça	be-
lirtilmediği	müddetçe,	kanun	yolu	aşamasında	da	kıyasen	değil	aynen	
geçerli	olacağından	şüphe	duymamak	gerekir93.

92	Bkz.	yuk.	I,	B.

93	Gerek	Anayasa’da	gerekse	2949	sayılı	mülga	Anayasa	Mahkemesinin	Kuruluşu	Ve	Yargılama	Usulleri	
Hakkında	Kanun’da	(RG,	13.11.1983,	S.	18220)	Anayasa	Mahkemesi	kararlarına	karşı	yargılamanın	ye-
nilenmesinin	 talep	edilebileceğine	dair	hiçbir	açık	düzenlememe	mevcut	olmamasına	 rağmen,	 sadece	
siyasi	parti	kapatma	davalarında	ceza	usul	kanuna	atıf	yapılmış	olmasından	hareketle	(2949	sK	m.	33)	
bu	hususa	ilişkin	Anayasa	Mahkemesi	kararlarına	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	talepli	başvurular	ya-
pılabilmiş;	farklı	ve	tartışmalı	gerekçelerle	bu	başvurular	reddedilmiş	olsa	dahi	genel	anlamda	şartların	
gerçekleşmesi	hâlinde	yargılamanın	yenilenmesi	yolu	açık	kabul	edilmiştir.	Bkz.	AYM,	08.01.2008,	2/3	
(RG,	03.06.2008,	S.	 26895);	AYM,	08.01.2008,	1/2	 (RG,	03.06.2008,	S.	 26895);	AYM,	08.01.2008,	
6/4	 (RG,	 03.06.2008,	 S.	 26895).	 Bu	 konuda	 detaylı	 bilgi	 için	 bkz.	 Döner,	 Ayhan/Köküsarı,	 İsmail:	
“Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	Kararlarının	Anayasa	Mahkemesi	Kararları	Bakımından	Yargılama-
nın	Yenilenmesi	Nedeni	Olup	Olmayacağı	Sorunu”,	GÜHFD-Atilla	Özer’e	Armağan	2008,	S.	1-2,	C.	
XII,	s.	663	vd;	Bilir,	Faruk/	Ermumcu,	Osman:	“Anayasa	Mahkemesi’nde	Yargılamanın	Yenilenmesi”,	
EÜHFD	2009,	S.	2,	C.	IV,	s.	3	vd.	Nitekim	neticede,	yürürlükteki	6216	sayılı	Anayasa	Mahkemesinin	Ku-
ruluşu	Ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	Kanun’un	(RG,	03.04.2011,	S.	27894)	67.	maddesinde	Anayasa	
Mahkemesi’nin	siyasi	parti	kapatma	davalarında	veya	Yüce	Divan	sıfatıyla	verdiği	kararlara	karşı	yargı-
lamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurulabileceği	hükme	bağlanmıştır.	Böyle	bir	hükmün	mevcut	olmadığı	
dönemde	dahi,	kendine	has	yapısı	ve	yargılama	usûlü	kanunu	bulunan	Anayasa	Mahkemesi	kararlarına	
karşı,	sadece	genel	bir	atfın	varlığından	hareketle	yargılamanın	yenilenmesi	yolu	kabul	ediliyorken;	hâli	
hazırda	yargılamanın	yenilenmesinin	var	olduğu	bir	Kanun’da	düzenlenen	kanun	yolu	incelemesi	neti-
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	 Yargılamanın	yenilenmesi	sebebi	gibi	ağır	yargılama	hatalarının	var-
lığının,	açık	bir	kanun	hükmüyle	yasaklanmadığı	müddetçe,	kanun	yolu	
üzerine	verilen	kararlar	için	uygulanamaz	olduğunu	kabul	etmek	hukuk	
devleti	ve	etkin	hukukî	koruma	 ilkesiyle	de	bağdaştırılamaz.	Böyle	bir	
yargılama	hatasının	tek	hukukî	sonucunun	tazminat	olabileceği	görüşü	
de,	ki	yukarıda	belirttiğimiz	gibi	böyle	bir	tazminata	hükmedilecek	bir	
sebebin	varlığı	da	tartışılabilir,	hukuken	tatmin	edici	bir	sonuç	değildir.	
Örneğin,	kanun	koyucu,	hâkimlerin	yasaklılığı	hâllerinde	hâkimin	taraf-
sız	davranamayacağını	varsayarak	böyle	bir	sebebi	yargılamanın	yenilen-
mesi	sebebi94	olarak	düzenlemiştir.	Yasaklılık	hâlleri,	Yargıtay	hâkimleri	
için	de	geçerli	olmalıdır.	Aksi	hâlde,	ilk	derece	mahkemesi	aşamasında	
sağlanan	tarafsızlığın	yüksek	yargı	aşamasında	gözardı	edilebileceği	gibi	
bir	sonuç	çıkar,	ki	böyle	bir	sonucu	kabul	etmek	mümkün	olmasa	ge-
rekir.	Nitekim,	doktrinde	de,	Yargıtay	hâkiminin	yasaklı	olmasının	da	
bir	 yargılamanın	 yenilenmesi	 sebebi	 teşkil	 edeceği	 belirtilmektedir95.	
Yargıtay	hâkiminin	yasaklı	olması	bir	yargılamanın	yenilenmesi	sebebi	
ise,	ki	kanaatimizce	de	öyledir,	bu	hâlde	yargılamanın	yenilenmesi	da-
vasının	usûlünü	ortaya	koymak	gerekir.	Doktrindeki	bu	görüş,	Yargıtay	

cesinde	Yargıtay	tarafından	verilen	kararlara	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	kapalı	olduğu	söylene-
meyeceği	gibi;	burada	kıyas	yoluyla	bir	uygulama	gerekliliğinden	dahi	söz	edilememelidir.	Bu	noktada,	
Anayasa	Mahkemesi’nin	söz	konusu	kararda	ilk	derece	mahkemesi	sıfatıyla	hareket	ediyor	olmasına	rağ-
men,	çalışmamızda	kanun	yolu	mahkemesi	kararlarına	karşı	yargılamanın	yenilenmesinin	konu	olması	
nedeniyle	yöneltilebilecek	muhtemel	eleştiriler	söz	konusu	olabilir.	Ancak,	tekrar	vurgulamak	isteriz	ki,	
Anayasa	Mahkemesinin	Kuruluşu	Ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	Kanun’da	Anayasa	Mahkemesi’nin	
ilk	derece	mahkemesi	olarak	yargılama	yapması	hâlinde	yargılamanın	yenilenmesine	başvurulabileceği	
yönünde	açık	bir	hüküm	olmadığı	zamanlarda	dahi	Anayasa	Mahkemesi’nce	yargılamanın	yenilenme-
si	davası	 incelenmiştir.	Buradaki	değerlendirmemiz,	Anayasa	Mahkemesi	de	açık	bir	kanun	hükmüne	
ihtiyaç	duymadan	ve	hatta	kıyasen	bu	yönde	bir	gereklilikten	hareket	edebilmiştir.	Benzer	şekilde,	ka-
nun	yolunda	açık	bir	yargılamanın	yenilenmesi	hükmü	şart	olmaksızın,	mevcut	Hukuk	Muhakemeleri	
Kanunu	hükmünden	hareketle	kanun	yolu	aşamasına	münhasır	sebepler	bakımından	ilgili	kanun	yolu	
mahkemesine	yargılamanın	yenilenmesi	yoluyla	başvuru	yapılabilmelidir.

94	Doktrinde,	ilk	derece	mahkemesi	hâkiminin	yasaklı	olduğu	kanun	yolu	aşamasında	bilinmesine	rağmen	
bu	sebeple	hüküm	kanun	yoluna	taşınmamışsa	artık	hâkimin	yasaklı	olması	sebebiyle	yargılamanın	yeni-
lenmesi	yoluna	da	başvurulamayacağı	görüşüne	(Kuru,	Cilt	5,	s.	5221;	Arslan,	s.	117;	Namlı,	s.	194)	karşı	
çıkan	Umar,	yasaklı	hâkimin	karara	katılmış	olmasının	sonuçlarının	ağırlığını	şu	şekilde	ifade	etmekte-
dir:	“Yasaklı	olan	hâkimin	davaya	bakmış	olması	hiç	de	‘hayra	alâmet’	değildir,	bağışlanabilecek	değildir.	
Onun	verdiği	hükmün	ortadan	kaldırılması	olanağına	kapıyı	alabildiğince	açık	tutmak	dürüstlüğe,	hu-
kuka,	adliyeye	değer	vermenin	kaçınılmaz	gereğidir”	(Umar,	Şerh,	s.	1086).	Bu	nedenle,	bu	derece	ağır	
bir	yargılama	hatasını	kanun	yolu	aşamasında	ortaya	çıkması	hâlinde,	kanun	yolunda	verilen	karara	karşı	
başvurulabilecek	bir	yol	da	olmak	zorundadır.	

95	Arslan,	s.	117;	Namlı,	s.	204.
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hâkiminin	yasaklı	olması	hâlinde	dahi,	Yargıtay’ın	kanun	yolu	kararla-
rına	karşı	 yine	Yargıtay’da	dava	 açılamayacağından	bahisle,	 ilk	derece	
mahkemesinin	görevli	olacağını	ifade	etmektedir96.	Oysa	buradaki	sebe-
bin	ilk	derece	mahkemesi	önünde	cereyan	etmiş	yargılama	aşamasıyla	
hiçbir	 alakası	 yoktur;	 sebep	bizatihi	Yargıtay’ın	 temyiz	 incelemesinde	
ortaya	çıkmıştır.	Hatta	kanaatimizce,	böyle	bir	sebebin	ilk	derece	mah-
kemesince	incelenmesi	kanuna	aykırıdır.	Zira,	bu	görüşe	göre,	Yargıtay	
hâkiminin	yasaklığı	olduğuna	dayanan	yargılamanın	yenilenmesi	davası	
ilk	derece	mahkemesinde	ileri	sürülecek	ve	neticede	ilk	derece	mahke-
mesi	 Yargıtay	 hâkiminin	 yasaklı	 olup	 olmadığını	 değerlendirmek	 zo-
runda	kalacaktır.	Ancak,	yasaklılık	sebeplerini	inceleyerek	karar	vermesi	
gereken	mercii	yine	yasaklı	hâkimin	mensup	olduğu	mahkemedir	(m.	
34	vd;	YarK	m.	39/3).	Yargıtay	hâkiminin	yasaklı	olup	olmadığı	konu-
sunda	ilk	derece	hâkiminin	karar	vermesi	kanuna	aykırıdır.	Ayrıca,	böy-
le	bir	sebebin	ilk	derece	hâkimince	inceleneceği	kabul	edilse	dahi,	ilgili	
hâkim	nasıl	bir	karar	verecektir	sorusu	akla	gelmektedir.	Yargıtay	hâkimi	
gerçekten	yasaklı	ise,	diğer	bir	deyişle	Yargıtay	aşamasında	yargılamanın	
yenilenmesi	sebebi	gerçekleşmişse	ve	bu	sebebe	dayanan	dava	ilk	dere-
ce	mahkemesinde	ileri	sürülecekse	mahkemece	nasıl	bir	karar	verecek-
tir?	Burada	iki	ihtimâl	akla	gelmektedir.	Mahkeme,	Yargıtay’ın	kararını	
kaldırarak	 Yargıtay	 yerine	 yeni	 bir	 karar	 verebilir	 veya	 kendi	 kararını	
kaldırarak	 aynı	 kararı	 yeniden	verir	 ve	 taraflarca	bu	yeni	 kararın	 tem-
yiz	edilerek	Yargıtay	önüne	 taşınması	mı	beklenebilir.	Şüphesiz	ki,	 ilk	
derece	mahkemesinin	Yargıtay	gibi	karar	vermesi	düşünülemez.	İkinci	
ihtimâlde	ise,	 ilk	derece	mahkemesi,	esasen	kendisi	tarafından	yapılan	
yargılama	aşaması	için	hiçbir	sebep	gerçekleşmemiş	olmasına	rağmen,	
kendi	kararını	da	kaldırmak	zorunda	kalmakta	ve	dosyanın	Yargıtay’a	
taşınabilmesi	için	aynı	kararını	tekrar	etmektedir.	Hatırlatmak	isteriz	ki,	
her	iki	hâlde	de	Yargıtay	hâkiminin	yasaklılığının	ilk	derece	mahkemesi	
tarafından	değerlendirilmesi	durumu	devam	etmektedir.	Kanaatimizce,	
bu	ihtimâllerin	hiçbiri	amaca	hizmet	etmemekte	ve	hatta	kanuna	aykırı	
sonuçlar	doğurmaktadır.	O	hâlde,	bir	yargılamanın	yenilenmesi	sebebi	
olan	Yargıtay	hâkiminin	yasaklı	olmasının,	yine	bu	mahkemede	açılacak	

96	Arslan,	s.	69,	74,	148	vd.
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bir	 dava	 ile	 yargılamanın	 yenilenmesi	 olarak	 ileri	 sürülmesi	 en	uygun	
yol	olup,	kanuna	aykırı	hiçbir	sonuç	doğurmamaktadır.	Şüphesiz	ki,	sa-
dece	Yargıtay	aşamasında	ortaya	çıkan	diğer	yargılamanın	yenilenmesi	
sebepleri	için	de,	-örneğin,	ilgili	hukuk	dairesinin	kanuna	aykırı	olarak	
iki	kişiyle	toplanıp	karar	vermiş	olması	gibi	bir	durumda-	aynı	usûl	uy-
gulanabilecektir.	

	 Yukarıdaki	 ek	 gerekçe	 ve	 açıklamalarımız	 doğrultusunda,	
Yargıtay’ın	kanun	yolu	mahkemesi	olarak	verdiği	kararlara	karşı	hiçbir	
şekilde	 yargılamanın	 yenilenmesinin	 talep	 edilemeyeceği	 yönündeki	
görüşlere	katılmadığımızı,	bizatihi	 temyiz	yargılamasında	ortaya	çıkan	
sebeplerle,	 temyiz	 talebi	neticesinde	verilen	karara	karşı	 yargılamanın	
yenilenmesinin	 talep	 edilebileceği	 ve	 neticede	 temyiz	 yargılamasının	
yenilenmesinin	mümkün	olduğu	yönündeki	üçüncü	görüşe97	katıldığı-
mızı	belirtmek	isteriz.

	 D.	Yargıtay	Aşamasında	Yargılamanın	Yenilenmesi	Usûlü

	 Yargıtay’ın	 temyiz	 üzerine	 verdiği	 kararlarına	 karşı	 yargılamanın	
yenilenmesinde,	başvuru	süresi,	başvurabilecek	kişiler	ve	teminat	bakı-
mından	herhangi	bir	özellik	söz	konusu	değildir.	

	 Yargılamanın	 yenilenmesi	 talebi,	 kararı	 veren	mahkemeye	 verile-
cek	bir	dilekçeyle	yapılacağından	(m.	378/1),	yenilenmesi	talep	edilen	
yargılama	temyiz	yargılaması	ise,	dilekçenin	verileceği	görevli	ve	yetkili	
mahkeme	de	ilgili	Yargıtay	hukuk	dairesi	olacaktır.	Örneğin,	 ilk	yargı-
lamadaki	temyiz	başvuru	neticesinde	onama	ya	da	bozma	kararı	veren	
Yargıtay	hukuk	dairesi,	yargılamanın	yenilenmesi	davası	bakımından	da	
görevli	 ve	 yetkili	mahkeme	 statüsündedir.	 Ancak,	 aynen	 bölge	 adliye	
mahkemeleri	bakımından	belirttiğimiz	gibi98,	yargılamanın	yenilenmesi	
başvurusunun	doğrudan	ilgili	Yargıtay	dairesine	yapılması	da	fiilen	güç	
olabilecektir.	Bu	nedenle,	 yargılamanın	yenilenmesi	dava	dilekçesinin	

97	Bkz.	Özekes,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	2342-2343;	Bulut,	s.	536-537,	dn.	330.

98	Bkz.	yuk.	II,	D.
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ilgili	Yargıtay	hukuk	dairesine	gönderilmek	üzere	ilk	derece	mahkeme-
sine	sunulması	mevcut	durumda	daha	yerinde	bir	tercih	olabilir.	Ulusal	
Yargı	Ağı	Projesi	Avukat	Portalı	da,	tespit	edebildiğimiz	kadarıyla,	doğ-
rudan	Yargıtay	Hukuk	Dairesi’nde	dava	açılmasına	imkân	tanımamak-
tadır.	Diğer	yandan,	olması	gereken	bakımından,	özellikle	Ulusal	Yargı	
Ağı	 Projesi	 Avukat	 Portalı’nda	 güncellemeler	 yapılması	 ve	muhtemel	
karışıklıkları	engellemek	amacıyla	açık	bir	şekilde	doğrudan	ilgili	bölge	
adliye	mahkemesine	fiziken	dava	dilekçesi	teslim	edilmesi	yoluyla	dava	
açılabilmesinin	düzenlenmesi	yerinde	olacaktır.

	 İlgili	 hukuk	dairesi,	 aynen	 ilk	derece	mahkemesi	 bakımından	 söz	
konusu	olduğu	gibi,	öncelikle	yargılamanın	yenilenmesi	süresi	ve	sebep-
leri	 çerçevesinde	bir	 ön	 inceleme	 yapacak	 ve	 sebebin	 sabit	 görülmesi	
hâlinde,	daha	önceki	Yargıtay	kararını	ortadan	kaldırarak	yeni	bir	karar	
verebilecektir.	Bu	karar,	temyiz	incelemesinde	verilebilecek	kararlardan	
biri	olacaktır.	Zira,	yenilenen	yargılama	sadece	Yargıtay	yargılamasıdır	
ve	bu	 aşamadaki	 kanunî	düzenlemeler	 çerçevesinde	hareket	 edilmeli-
dir.	Örneğin,	yenilenmesi	talep	edilen	temyiz	yargılamasında	daha	önce	
yasaklı	olan	bir	hâkimin	katılımıyla	onama	kararı	verilmişse,	yargılama-
nın	yenilenmesi	talebi	kabul	edilerek	bozma	kararı	verilebilecek	ve	dos-
ya	kararı	bozulan	alt	derece	mahkemesine	gönderilecektir.	Alt	derece	
mahkemesi,	normal	bir	bozma	kararı	prosedürüne	uygun	olarak	gerekli	
işlemleri	yapacaktır.

	 Örneğin,	Yargıtay’ın	onama	kararına	karşı	yargılamanın	yenilenme-
si	yoluna	başvurulduğu	takdirde,	 ilgili	Yargıtay	dairesi	öncelikle	yargı-
lamanın	yenilenmesi	süresi	ve	sebebini	 inceleyerek	daha	sonra	gerekli	
kararı	verecektir.	Eğer	yargılamanın	yenilenmesi	sebebi	haklı	bulunur-
sa,	örneğin,	onama	kararını	veren	Yargıtay	hâkimleri	arasında	yasaklılık	
hâlleri	söz	konusu	ise,	duruma	göre	ilk	karar	onanabilir	ya	da	bozma	ka-
rarı	verilebilir.	Böyle	bir	durumda,	bozma	kararı	neticesinde	dosyanın	
tekrardan	normal	bozma	kararı	neticesinde	gerekli	incelemeyi	yaparak	
karar	vermek	üzere	ilgili	alt	derece	mahkemesine	gönderilmesi	gereke-
cektir.	Zira,	yargılamanın	yenilenmesi	sebebinin	ileri	sürüldüğü	ve	ger-
çekleştiği	aşama	sadece	temyiz	yargılamasına	ilişkindir	ve	bu	çerçevede	
bir	 inceleme	 yapılmalı;	 karar	 verilmelidir.	 Bu	 karar	 da	 ancak	 onama,	
bozma	ya	da	düzelterek	onama	şeklinde	olabilecektir.	
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	 IV.	İLK	DERECE	İLE	KANUN	YOLU	VEYA	BİRDEN	FAZLA	
KANUN	 YOLU	 AŞAMASINDA	 BİRLİKTE	 YARGILAMANIN	
YENİLENMESİ	SEBEBİNİN	SÖZ	KONUSU	OLMASI	HÂLİ

	 A.	Genel	Olarak

	 Yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	kanun	yolu	aşamasında	or-
taya	çıkması	hâlinde	nasıl	bir	usûl	izlenmesi	gerektiği	çalışmamızın	daha	
önceki	bölümlerde	incelenmiştir.	İlk	derece	yargılaması	aşamasında	or-
taya	çıkan	sebepler	bakımından	da	uygulamada	pek	sorunla	karşılaşıl-
mamaktadır.	Ayrıca,		ilk	derece	aşamasındaki	sebepler	ile	yargılamanın	
yenilenmesi	usûlü	hâlihazırda	birçok	çalışmaya	da	konu	edilmiştir.	An-
cak,	hem	alt	derece	mahkemesinde	hem	de	üst	derece	mahkemelerinde	
ayrı	 ayrı	 yargılamanın	yenilenmesi	 sebepleri	de	ortaya	 çıkmış	olabilir.	
Böyle	bir	ihtimâlde	nasıl	bir	yol	izleneceği	üzerinde	de	durmak	gerekir.	
Örneğin,	 ilk	derece	mahkemesinde	yapılan	yargılamada	 ifadesi	karara	
esas	alınan	tanığın	yalan	tanıklık	yapmış	olduğu	sabit	olmuş	(m.	375/1-
e);	bu	arada,	karara	karşı	başvurulan	istinaf	kanun	yolunda	istinaf	tale-
binin	esastan	reddine	karar	veren	daire	hâkimlerinden	bir	veya	birkaçı	
nezdinde	yasaklılık	sebebi	gerçeklemiş	(m.	375/1-b);	bu	kararın	duruş-
malı	temyiz	incelemesinde	hazır	bulunan	taraf	vekilinin	(sadece	temyiz	
aşamasında	bu	vekil	yer	almış	olmak	kaydıyla)	davaya	vekâlet	ehliyetinin	
bulunmadığı	tespit	edilmiş	(m.	375/1-c)	olsun.	Böyle	bir	somut	örnek	
durumunda,	ilk	derece,	istinaf	ve	temyiz	yargılaması	ile	bu	aşamalarda	
ortaya	çıkan	her	bir	karar	bakımından	ayrı	ayrı	yargılamanın	yenilenme-
si	sebebi	ortaya	çıkmıştır.	Bu	noktada	ortaya	çıkan	kararlar,	ilk	derecede	
davanın	kabulü;	ikinci	derecede	istinaf	talebinin	esastan	reddi;	üçüncü	
derece	olan	 temyizde	 ise,	onama	şeklinde	olabilir.	Biz,	önceki	bölüm-
lerde	yaptığımız	açıklamalar	çerçevesinde,	bu	kararların	her	birine	karşı	
ayrı	ayrı	yargılamanın	yenilenmesi	yolunun	caiz	olduğu	kanaatindeyiz.	
Ancak,	bu	somut	örnekte	olduğu	gibi,	birden	fazla	aşamada	söz	konusu	
olan	ve	sadece	o	aşamaya	münhasır	etki	eden	yargılamanın	yenilenmesi	
sebepleri	bakımından	nasıl	bir	usûl	izlenebileceği	üzerinde	de	durmak	
gerekir.	
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	 B.	Alman	Hukuku’ndaki	Durum

	 Alman	 hukukunda	 yargılamanın	 yenilenmesi	 davası	 Alman	 Usul	
Kanunu’nun	578	 ilâ	591.	paragrafları	 arasında	düzenlenmiştir.	Esasen	
iki	farklı	yargılamanın	yenilenmesi	davası	türü	kabul	edilmiş	olup	(Nich-
tigkeitsklage/Restitutionsklage),	bu	davalardan	hangisinin	ne	zaman	söz	
konusu	olabileceği	de	ayrı	ayrı	maddelerde	hükme	bağlanmıştır	(ZPO	
§	579,	580).	Burada	düzenlenen	farklı	sebepler,	birden	fazla	karara	karşı	
yargılamanın	yenilenmesi	davası	açılması	hâlinde	görevli	mahkemenin	
tespiti	bakımından	da	önem	arz	etmektedir.

	 Yargılamanın	yenilenmesi	davalarında	görevli	mahkemeyi	düzen-
leyen	584.	paragrafa	göre,	kural	olarak	kararı	veren	 ilk	derece	mahke-
mesi	yargılamanın	yenilenmesi	davasında	da	görevlidir.	Ancak,	 istinaf	
kararına	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	talep	ediliyor	ya	da	birden	fazla	
karara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	talep	ediliyor	ve	bunlardan	en	az	
biri	istinaf	kararı	veyahut	temyiz	mahkemesi	kararı	olmakla	birlikte	580.	
paragrafta	düzenlenen	sebeplerden	bir	kısmı	 ileri	 sürülmüşse	(ZPO	§	
580/1,	2,	3,	6,	7)99,	bölge	adliye	mahkemesi	görevlidir.	Temyiz	mahke-
mesi	kararlarına	karşı	579.	paragraf100	veya	580.	paragrafta	yer	alan	diğer	
sebepler101	nedeniyle	yargılamanın	yenilenmesi	 talep	edilmesi	hâlinde	

99					ZPO	§	580,	(1)	tarafın,	kasten	veya	ihmal	ile	karara	etki	eden	bir	konuda	yalan	yere	yemin	etmiş	olması;	
(2)	karara	esas	alınan	bir	senedin	sahte	olması	veya	sahteliğinin	anlaşılması;	(3)	karara	esas	alınan	tanık	
beyanı	veya	bilirkişi	görüşünün	gerçeğe	aykırı	olduğunun	cezaî	olarak	 sabit	olması;	 (6)	hükme	esas	
alınan	adlî	ya	da	idarî	bir	mahkeme	kararının,	kesinleşen	başka	bir	mahkeme	kararıyla	ortadan	kalkma-
sı;	(7)	tarafın	aynı	konuda	daha	önce	kesinleşen	bir	karar	ya	da	başka	bir	belge	veya	daha	lehine	karar	
verilmesini	gerektirecek	bir	belge	ele	geçirmesi	şeklinde	tercüme	edilebilir

100	ZPO	§	579,	(1)	mahkemenin	kanuna	uygun	teşekkül	etmemiş	olması;	(2)	ret	talebi	ya	da	kanun	yolun-
da	bu	iddia	haksız	bulunmuş	olmadıkça,	kanunen	davaya	bakması	yasak	olan	hâkimin	davaya	bakmış	
olması;	(3)	tarafsızlığından	şüphe	edilmesi	nedeniyle	reddedilen	ve	hakkındaki	ret	talebi	kabul	edilen	
hâkimin	davaya	bakmış	olması;	(4)	taraflardan	birinin,	dava	takip	yetkisi	üçüncü	kişi	tarafından	kul-
lanılmadıkça,	kanuna	uygun	bir	şekilde	davada	temsil	edilmemiş	olması	şeklinde	tercüme	edilebilir.

101	 ZPO	 §	 580,	 (4)	 hükmün,	 bir	 tarafın	 temsilicisi,	 karşı	 taraf	 ya	 da	 onun	 temsilcisi	 tarafından	 karara	
etki	eden	bir	hile	 ile	edilmesi;	(5)	dava	konusuyla	 ilgilisi	bulunan	ve	bir	 tarafa	karşı	görevini	kötüye	
kullanması	nedeniyle	suçlu	bulunan	bir	hâkimin	karara	etki	etmiş	olması;	(8)	Avrupa	İnsan	Hakları	
Mahkemesi’nin	İnsan	Hakları	ve	Ana	Hürriyetleri	Korumaya	Dair	Sözleşme	veya	protokollerinin	ihâl	
edildiğine	karar	vermesi	ve	hükmün	bu	ihlâle	dayanması	şeklinde	tercüme	edilebilir.

	 8	numaralı	sebep,	sonradan	Kanun’a	eklenmiş	olduğundan	ZPO	§	584’de	açıkça	sayılmamaktadır.	An-
cak,	doktrinde,	bu	sebebin	de	temyiz	mahkemesi	tarafından	incelenmesi	gerektiği	kabul	edilmektedir.	
Bkz.	Zöller/Greger,	§	584,	Kn.	9.
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ise,	temyiz	mahkemesi	görevli	olacaktır102.	Bu	kuralların	uygulama	alanı	
bulabilmesi	için	birden	fazla	derece	kararına	karşı	bir	arada	yargılama-
nın	 yenilenmesi	 davasının	 açılması	 şarttır103;	 aksi	 hâlde,	 yargılamanın	
yenilenmesi	 taleplerinin	 farklı	derecelerde	ayrı	 ayrı	 ileri	 sürülmesi	 ge-
rekmektedir104.

	 C.	Türk	Hukuku	Çerçevesinde	Görüşümüz

	 Alman	hukukunda	farklı	derecede	ortaya	çıkan	kararlara	karşı	yar-
gılamanın	yenilenmesi	talebinin	bir	arada	ileri	sürülmesi	hâlinde	görevli	
mahkeme	 özel	 olarak	 düzenlenmiştir.	 Ancak,	 Türk	 hukuku	 bakımın-
dan	böyle	bir	özel	görev	düzenlemesi	yoktur.	Böyle	bir	özel	düzenleme	
mevcut	değilken,	birden	fazla	karara	karşı	aynı	dilekçeyle	dava	açılması	
hâlinde	 karşımıza	 çıkacak	 olan	 davaların	 yığılmasına	 (m.	 110)	 ilişkin	
kurallardan	ayrılmayı	gerektirecek	hukukî	bir	gerekçe	de	söz	konusu	de-
ğildir.	Bu	durumda,	davaların	yığılması	şeklinde	birden	fazla	talebin	bir	
arada	ileri	sürülebilmesi	için	her	bir	talep	bakımından	aynı	mahkemenin	
görevli	 olması	 şartından	hareketle105,	 birden	 fazla	 farklı	 derece	 kararı-
na	karşı	bir	arada	yargılamanın	yenilenmesi	davasının	açılamayacağını	
kabul	etmek	gerekir106.	Zira,	aynı	uyuşmazlık	konusuyla	ilgili	olsa	dahi,	
ilk	derece	mahkemesince	verilen	karara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	
davasında	o	ilk	derece	mahkemesi	görevlidir.	O	mahkemenin	kararına	
karşı	 başvurulan	 istinaf	 yolunda	 verilen	 karara	 karşı	 yargılamanın	 ye-
nilenmesi	davasında	ise,	 ilgili	bölge	adliye	mahkemesi	görevlidir.	Aynı	
durum,	temyiz	kanun	yolu	ve	bu	çerçevede	Yargıtay	kararı	bakımından	

102	Bu	konuda	detaylı	bilgi	için	bkz.	Zöller/Greger,	§	584;	Stein/Jonas/Jacobs,	§	584;	MüKo-ZPO/Braun, 
§	584.	Avusturya	hukukunda	yargılamanın	yenilenmesi	talebi	birden	fazla	derece	mahkemesi	kararına	
ilişkin	ise,	söz	konusu	yargılamanın	yenilenmesi	davasında	yüksek	dereceli	mahkemenin	görevli	olacağı	
şeklinde	düzenlenmiştir.	Bu	konuda	bkz.	Roth,	Marianne/Holzhammer,	Richard/Holly,	Andrea:	Zi-
vilprozessrecht,	Manzsche	Verlags,	Wien	2012,	s.	119.

103	Zöller/Greger,	§	584,	Kn.	4;	Stein/Jonas/Jacobs,	§	584,	Kn.	3.

104	Zöller/Greger,	§	584,	Kn.	4.

105	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz,	s.	305;	Pekcanıtez,	Pekcanıtez	Usûl,	s.	1095.	Bu	konudaki	tartışmalar	
için	bkz.	Bulut,	s.	189	vd.

106	Bulut,	s.	205-206,	546-547.
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da	geçerlidir.	Türk	hukuku,	bu	kararlara	karşı	birlikte	yargılamanın	ye-
nilenmesi	davası	açılmasına	ve	bu	durumda	uygulanabilecek	özel	bir	gö-
rev	hükmüne	yer	vermemiştir.	Genel	düzenleme	niteliğinde	olabilecek	
davaların	yığılmasına	 ilişkin	kanunî	düzenleme	de	böyle	bir	yığılmaya	
imkân	tanımamaktadır.	Bu	nedenle,	Türk	hukuku	bakımından	benim-
senebilecek	en	hukukî	çözümün,	her	bir	derece	kararı	için	ayrı	ayrı	yar-
gılamanın	yenilenmesi	yoluna	başvurulması	şeklinde	olacağı	kanaatin-
deyiz.	

	 Böyle	bir	durumda,	genel	bekletici	mesele	uygulamasının	aksine	üst	
derece	mahkemesinin	alt	derece	kararını	bekletici	mesele	yapması	daha	
yerinde	 olabilir.	 Zira,	 alt	 derece	mahkemesi	 kendi	 yargılama	 aşaması	
bakımından	bir	yargılamanın	yenilenmesi	 sebebi	gerçekleştiğini	 tespit	
ederek	kararını	değiştirirse,	zaten	önceki	karar	bakımından	daha	önce	
yapılan	üst	derece	incelemesi	de	adetâ	konusuz	kalacaktır.	Bu	nedenle,	
öncelikle	alt	derece	aşamasında	gerçekleştiği	ileri	sürülen	sebeple	ilgili	
bir	kararın	verilmesinin	beklenmesi	daha	yerinde	bir	çözüm	tarzı	olabi-
lir.	

	 Türk	hukukundaki	hâkim	görüş	temyiz	kararlarına	karşı	yargılama-
nın	yenilenmesinin	kabul	edilmemesi	şeklinde	geliştiği	ve	istinaf	kanun	
yolu	 ise	 henüz	 yakın	 sayılabilecek	 bir	 geçmişte	 yürürlüğe	 girdiği	 için,	
bugüne	kadar	böyle	bir	durumda	uygulanacak	özel	bir	 görev	hükmü-
ne	ihtiyaç	dahi	duyulmamış	olabilir.	Ancak,	uygulamanın	değişmesi	ve	
özellikle	 istinaf	kararlarının	da	bu	kapsamda	yargılamanın	yenilenme-
sine	 tâbi	 tutulması	neticesinde,	birden	 fazla	derece	kararına	karşı	yar-
gılamanın	yenilenmesine	başvurulması	hâlinde	özel	görev	hükümlerine	
ihtiyaç	 duyulabilecektir.	 Bu	 ihtiyaç	 çerçevesinde	 kanunî	 değişiklikler	
yapılarak,	Alman	hukukunda	yer	alan	düzenlemelere	benzer	hükümler	
getirilmesi	ve	birden	fazla	derece	hükmüne	karşı	yargılamanın	yenilen-
mesinde	görevli	mahkemenin	özel	olarak	düzenlenmesi	yerinde	olacak-
tır.	Kanaatimizce,	Türk	hukuku	bakımından	da	çoğunlukla	bölge	adliye	
mahkemeleri	görevli	kabul	etmek;	istisnaî	bazı	hâllerde	ise,	Yargıtay’ın	
görevli	 olacağını	 açıkça	 düzenlemek	 uygun	 bir	 çözüm	 tarzı	 olacaktır.	
Burada,	 dikkat	 edilmesi	 gereken	 husus,	 alt	 derecede	 ortaya	 çıkan	 bir	
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yargılama	hatasının	üst	derece	tarafından	sonradan	gerekirse	yargılama-
nın	yenilenmesi	şeklinde	olsa	dahi	incelenmesinin	mümkün	olmasıdır.	
Yargıtay	aşamasında	ortaya	çıkabilecek	sebepler	bakımından	ise,	daha	
dikkatli	bir	ayrım	yapılmalı;	Yargıtay’ın	yapısı	ve	iş	yüküne	uygun;	an-
cak,	Yargıtay	kararını	bölge	adliye	mahkemesinin	denetlemesi	gibi	bir	
noktaya	 varmayan	 tercihlerde	 bulunulmalıdır.	 Bu	 noktada,	 özellikle	
yukarıda	belirttiğimiz,	Yargıtay	hâkiminin	yasaklı	olması	veya	Yargıtay	
dairesinin	kanuna	uygun	teşekkül	etmemiş	olması	gibi	sebeplerin	mut-
laka	yine	ilgili	Yargıtay	dairesi	tarafından	incelenmesi	şeklinde	bir	ayrım	
yapılabilir.	Ancak	burada	benimsenecek	görevli	mahkemenin,	alt	derece	
mahkemesi	yargılamasına	karşı	 ileri	 sürülen	yargılamanın	yenilenmesi	
sebeplerini	de	inceleyerek	bir	karar	vermesi	gerektiği	unutulmamalıdır.	
Her	derecenin	 sadece	kendi	aşamasıyla	 ilgili	karar	vererek	dosyayı	 alt	
dereceye	gönderme	yolunu	seçmesi,	sürecin	daha	da	uzamasına	sebep	
olabileceğinden	uygun	bir	çözüm	tarzı	olmayacaktır.	

	 SONUÇ
 
 6100	 sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	374	 vd.	maddele-
rinde	 yargılamanın	 yenilenmesine	 ilişkin	 hükümlere	 yer	 verilmiştir.	
Kanun’un	 374.	 maddesinde	 yargılamanın	 yenilenmesi	 davasının	 ko-
nusunun	 kesin olarak verilen veya kesinleşmiş olan hükümler şeklinde	
belirlenmesinden	hareketle,	sadece	maddî	anlamda	kesin	hüküm	etki-
sini	haiz	esasa	 ilişkin	kararlara	karşı	bu	yola	başvurulabileceği	 ittifakla	
dile	 getirilmektedir.	 Ayrıca,	 maddî	 anlamda	 kesin	 hüküm	 niteliğinde	
olmayan	kararların,	başka	 şekillerde	zaten	değiştirilebilecek	olması	da	
bu	görüşlere	dayanak	olarak	ileri	sürülmektedir.	Ancak,	kanun	koyucu	
açık	bir	şekilde	maddî	anlamda	kesin	hüküm	şeklinde	bir	sınırlama	yap-
mamıştır.	 Kanun	metninde	 kullanılan	 hüküm	 ifadesi	 ise,	 esasa	 ilişkin	
nihaî	kararları	ifade	etmekle	birlikte	(m.	294/1),	yine	hükme	ilişkin	hu-
susların	usûle	ilişkin	nihaî	kararlara	da	uygulanabilecek	nitelikte	olması	
(m.	294/6)	yargılamanın	yenilenmesinin	sadece	maddî	anlamda	kesin	
hüküm	etkisini	haiz	esasa	 ilişkin	kararlarla	 sınırlandırılmasına	gerekçe	
yapılamamalıdır.	
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	 Diğer	yandan	doktrinde,	 tek	başına	kesin	hüküm	etkisini	haiz	ol-
mayan,	alt	derece	mahkemesince	verilen	bir	kararın	onanması	ya	da	bo-
zulması	sonucunu	doğuran	Yargıtay	kararları	ile	hukuken	aynı	nitelikte	
olmasa	da	benzer	sonuçlar	doğuran	bölge	adliye	mahkemesi	kararlarına	
karşı	 yargılamanın	 yenilenmesi	 yoluna	 başvurulamayacağı	 ifade	 edil-
mektedir.	Bu	noktada,	Yargıtay’ın	kanun	yolu	mahkemesi	olarak	verdiği	
bir	karara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	yolunun	kapalı	olduğu	sonuca	
varan	1942	tarihli	bir	içtihadı	birleştirme	kararı	da	bu	görüşlere	gerekçe	
yapılmaktadır.	

	 Kanun	yolu	mahkemesi	kararlarına	karşı	yargılamanın	yenilenmesi,	
özellikle	bölge	adliye	mahkemelerinin	göreve	başlamasını	müteakiben	
bu	mahkemelerce	verilen	kararlar	bakımından	da	karşımıza	çıkabilecek	
güncel	bir	hukukî	konu	olmaya	devam	etmektedir.	Kanaayimizce,	isti-
naf	aşamasında	ilk	derece	mahkemesi	kararının	kaldırılarak	uyuşmazlı-
ğın	esası	hakkın	yeni	bir	karar	verilmesi	hâlinde	uygulamada	pek	fazla	
sorunla	 karşılaşılmayacaktır.	 İlk	 derece	mahkemelerinin	 kesin	 hüküm	
etkisini	haiz	kararlarına	karşı	yargılamanın	yenilenmesine	ilişkin	uygula-
ma,	benzer	şekilde	bölge	adliye	mahkemelerinin	bu	tür	kararları	için	de	
geçerli	olacaktır.	Bu	noktada,	asıl	muhtemel	sorun	istinaf	ve	temyiz	aşa-
masında	uyuşmazlığın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilmeksizin	ortaya	
çıkan	kanun	yolu	kararlarına	karşı	 yargılamanın	yenilenmesinin	kabul	
edilip	 edilemeyeceğidir.	 Örneğin,	 bölge	 adliye	 mahkemesince	 istinaf	
talebinin	esastan	reddi,	Yargıtayca	onama	veya	bozma	şeklindeki	karar-
lara	karşı	yargılamanın	yenilenmesi	yolu	caiz	midir	sorusu	akla	gelmek-
tedir.	Yargıtay,	1942	tarihli	içtihadı	birleştirme	kararında	temyiz	süresi-
nin	geçmesi	nedeniyle	Yargıtay	tarafından	verilen	temyiz	talebinin	reddi	
kararına	 karşı	 yargılamanın	 yenilenmesi	 yoluna	 başvurulamayacağını;	
şartları	 varsa	 eski	 hâle	 getirme	 kurumunun	 işletebileceğini	 içtihat	 et-
miştir.	Bu	karardan	yola	çıkılarak	doktrinde	ve	uygulamada,	Yargıtay’ın	
kanun	yolu	mahkemesi	olarak	verdiği	kararlara	karşı	yargılamanın	yeni-
lenmesi	yolu	kabul	edilmemektedir.	Benzer	şekilde,	istinaf	aşamasında	
uyuşmazlığın	esası	hakkında	yeni	bir	karar	verilmediği	durumlarda	da,	
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istinaf	 talebinin	reddi	veya	gönderme	gibi	kararlara	karşı	 ilgili	 içtihadı	
birleştirme	kararından	yola	çıkılarak	yargılamanın	yenilenmesi	yoluna	
başvurulamayacağı	 görüşünün	 ileri	 sürülmesi	muhtemel	 görünmekte-
dir.

	 Yargılamanın	 yenilenmesi	 gibi	 ağır	 yargılama	 hatalarının	 bir	 kıs-
mının	yargılamanın	her	aşamasında,	bu	noktada	 istinaf	ve	 temyiz	aşa-
masında	da	ortaya	çıkması	muhtemeldir.	Kanun	koyucunun,	ilk	derece	
aşaması	 için	bir	 yol	öngörmesine	 rağmen	kanun	yolu	 aşaması	 için	bu	
ağır	ihlâlleri	gözardı	ettiği	düşünülemez.	Keza,	yine	doktrinde	Yargıtay	
aşamasında	bir	yargılamanın	yenilenmesi	 sebebinin	ortaya	çıkabilece-
ği	(Yargıtay	hâkiminin	yasaklı	olması)	de	zaten	kabul	edilmektedir.	O	
hâlde,	bu	aşamadaki	bir	 sebep	 için	de	yargılamanın	yenilenmesi	yolu-
nun	caiz	olduğunun	kabulü	gerekmektedir.	Aksi	hâlde,	böyle	bir	sebep	
mevcut	olmasına	rağmen,	hukukî	bir	çare	yok	sonucuna	varılacaktır	ki,	
bu	sonuç	ne	hukuk	devleti	ilkesiyle	ne	de	adil	yargılanma	hakkıyla	bağ-
daştırılabilir.	Bu	nedenlerle,	yargılamanın	yenilenmesi	sebebinin	ortaya	
çıktığı	 aşamaya	göre,	 ilgili	 görevli	 ve	yetkili	mahkemede	yargılamanın	
yenilenmesi	 davasının	 açılabileceği	 ve	 sebebin	 gerçekleştiğinin	 ispatı	
hâlinde	yargılamanın	o	aşamasının	yenilerek	o	aşamaya	ilişkin	yeni	bir	
karar	 verilebileceği,	 kabul	 edilmelidir.	Örneğin,	 istinaf	 talebinin	 esas-
tan	reddine	karar	veren	bölge	adliye	mahkemesi	hâkimlerinden	biri	ya-
saklı	veya	onama	kararı	veren	Yargıtay	hukuk	dairesi	kararında	sadece	
üç	heyet	üyesinin	 imzası	varsa,	 alt	derecedeki	yargılama	aşamalarında	
herhangi	bir	hata	olmamasına	 rağmen,	 ilk	durumda	 istinaf;	 ikinci	du-
rumda	 ise,	 temyiz	 yargılaması	 aşamasında	 yargılamanın	 yenilenmesi	
sebebi	 gerçekleşmiştir.	 Böyle	 bir	 durumda,	 ilgili	 bölge	 adliye	mahke-
mesi	veya	Yargıtay	hukuk	dairesinde	yargılamanın	yenilenmesi	davası	
açılarak	istinaf	veya	temyiz	aşaması	yenilenmelidir.	Hak	arama	hürriye-
ti	 anayasal	 güvenceyle	 korunan	kişilerin	böyle	bir	 imkândan	mahrum	
bırakılması	 düşünülemez.	 Bu	 ihtimâllerde,	 söz	 konusu	 yargılamanın	
yenilenmesi	davasının	ilk	derece	mahkemesinde	açılması	da	kabul	edi-
lemez.	Zira	bu	durum	hem	yargılamanın	yenilenmesi	davasında	görevli	
ve	yetkili	mahkeme	düzenlemelerine	aykırı	olacak	hem	de	istinaf	veya	
temyiz	aşamasına	 ilişkin	bir	sorunun	ilk	derece	mahkemesi	 tarafından	
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değerlendirilmesi	anlamına	gelecektir.	Kanun	yolu	aşamasına	ilişkin	bir	
yargılamanın	yenilenmesi	 sebebinin,	 ilk	derece	mahkemesi	 tarafından	
değerlendirilmesinin	hukuka	uygun	olamayacağı	sorunu	bir	an	için	gö-
zardı	edilse	dahi,	yargılamanın	yenilenmesi	sebebinin	gerçekleştiği	ka-
naatinde	olan	 ilk	derece	mahkemesinin	 istinaf	 veya	 temyiz	 aşamasına	
ilişkin	bir	yargılamayı	nasıl	yenilerek	yeni	bir	karar	verebileceği	sorunu	
karşımıza	çıkmaktadır.	Bu	nedenlerle,	en	uygun	çözümünün,	istinaf	ve	
temyiz	 aşamasında	 gerçekleşen	 sebepler	 için,	 bu	 aşamalardaki	 görevli	
ve	yetkili	mahkemede	yargılamanın	yenilenmesi	davası	açılması	ve	ilgili	
mahkemelerce	sebebin	gerçekleştiğinin	kabulü	hâlinde,	o	aşamaya	iliş-
kin	yeni	bir	karar	verilmesi	olduğu	kanaatindeyiz.

	 Kuşkusuz	ki,	belirli	bir	uyuşmazlığa	ilişkin	yargılamanın	farklı	aşa-
malarında	farklı	yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	ortaya	çıkması	
da	mümkündür.	Örneğin,	 ilk	derece	mahkemesine	hükme	esas	alınan	
bir	 senedin	 sahte	olduğu	 (m.	375/1-d);	bu	karara	 karşı	 istinaf	 talebi-
ni	 reddeden	bölge	adliye	mahkemesi	hâkimlerinin	yasaklı	olduğu	(m.	
375/1-b);	bu	kararı	onayan	Yargıtay	hukuk	dairesinin	heyetçe	karar	ver-
memiş	olduğu	(m.	375/1-a)	ileri	sürülebilir.	Böyle	bir	durumda,	farklı	
yargılamanın	yenilenmesi	sebeplerinin	her	biri	ayrı	ayrı	ilk	derece,	isti-
naf	ve	temyiz	aşamasına	münhasır	olarak	ortaya	çıkmıştır	ve	bu	nedenle	
her	biriyle	ilgili	gerekli	incelemeyi	yaparak	karar	verecek	olan	görevli	ve	
yetkili	mahkeme	o	 aşamaya	 ilişkin	mahkemelerdir.	Bu	nedenle,	 ortak	
görevli	ve	yetkili	bir	mahkeme	(m.	110)	veya	yabancı	hukuk	sistemle-
rine	 benzer	 özel	 bir	 görev	 düzenlemesi	Türk	 hukukunda	 söz	 konusu	
olmadığından,	 her	 bir	 sebebe	 ilişkin	 yargılamanın	 yenilenmesi	 davası	
da	ayrı	ayrı	açılmak	zorundadır.	Davalar	aynı	anda	derdest	ise,	üst	dere-
cedeki	yargılamanın	alt	derecedeki	yargılamanın	yenilenmesi	davasını	
bekletici	mesele	yapması	yerinde	olacaktır.	Zira	esasen	üst	derecedeki	
yargılama	 alt	 derecedeki	 yargılama	 ve	 karar	 temelinde	 şekillenmekte-
dir.	 Bu	durumda,	 alt	 derece	mahkemesinin	 yargılamanın	 yenilenmesi	
davasını	kabul	ederek	yeni	bir	karar	vermesi	ve	bu	kararın	kesinleşmesi	
hâlinde,	önceki	karara	 ilişkin	üst	derece	yargılamasının	yenilenmesine	
ilişkin	hukukî	yarar	da	ortadan	kalkacaktır.
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TÜRK HUKUKUNDA İRTİBAT BÜROSU VE ÖZELLİKLERİ

 ÖZET

* İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku ABD

THE LIASON OFFICE AND CHARACTERISTICS IN TURKISH LAW

	 Türkiye’deki	iş	imkânlarını	gözlemlemek	ve	pazarı	test	etmek	isteyen,	bu	aşama-
da	da	ticari	faaliyetlere	hemen	başlamak	istemeyen	yabancı	yatırımcılar	yasanın	tanıdığı	
önemli	bir	imkândan	yararlanabilmekte,	irtibat	bürosu	(liaison office)	açmaktadırlar.
 
	 İrtibat	 bürosuna	 dair	 hukuki	 düzenleme,	 “4875	 sayılı	 Doğrudan	 Yabancı	 Yatı-
rımlar	Kanunu”	ve	“Doğrudan	Yabancı	Yatırımlar	Kanunu	Uygulama	Yönetmeliği”	 ile	
yapılmıştır.	Yabancı	bir	şirketin	irtibat	bürosu	açmasına	izin	verme	ve	bu	izinlerin	süre-
lerini	uzatma	yetkisi,	Ekonomi	Bakanlığı,	Teşvik	Uygulama	ve	Yabancı	Sermaye	Genel	
Müdürlüğü’ne	verilmiştir.
 
 Anahtar Kelimeler:	Doğrudan	yabancı	yatırım,	irtibat	bürosu	ve	kuruluşu,	irtibat	
bürosunun	özellikleri,	faaliyetleri	ve	kısıtlamalar,	irtibat	bürosunun	temsil	yetkisi.

 ABSTRACT
     
	 To	observe	business	opportunities	 in	Turkey	and	desire	to	test	the	market	and	
also	at	this	stage,	foreign	investors	who	do	not	want	to	start	trading	activities	immedia-
tely,	can	benefit	from	a	significant	opportunity	recognized	by	the	law	to	open	a	liaison	
office.

	 Legal	arrangements	regarding	the	liaison	office	were	made	with	the	“Direct	Fo-
reign	Investment	Law”	and	“Implementation	Regulation	on	Foreign	Direct	Investment	
Law	numbered	4875”.	The	authority	to	grant	permission	for	a	foreign	company	to	open	
a	liaison	office	is	the	Ministry	of	Economy,	General	Directorate	of	Incentive	Implemen-
tation	and	Foreign	Investments.

 Keywords: Foreign	direct	investment,	liaison	office	and	organization,	characte-
ristics,	activities	and	restrictions	of	liaison	office,	representation	authority	of	the	liaison	
office.
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	 GİRİŞ

	 Türkiye’de	yatırım	yapmayı	planlayan	yabancı	yatırımcılar,	ya	mev-
cut	bir	Türk	şirketin	paylarını	kısmen	veya	tamamen	devralarak	şirkete	
ortak	olmakta	veya	bizzat	kendileri	veya	Türk	ve/veya	yabancı	ortaklar-
la	birlikte	yeni	bir	şirket	kurmaktadırlar.	Merkezi	yurtdışında	bulunan	
tüzel	kişiler	bir	diğer	yöntem	olarak	ya	Türkiye’de	şube	açmakta	ya	da	
acente,	komisyoncu	veya	yetkili	satış	mümessili	tayin	etmektedirler.	Bu	
yolların	dışında	bir	kısım	yabancı	şirket,	Türkiye’deki	yatırım	ortamını	
ve	iş	imkânlarını	gözlemlemek	ve	pazarı	tanımak,	pazarı	test	etmek	veya	
daha	büyük	bir	iş	geliştirmek	için	piyasanın	ne	tür	fırsatlar	sunduğunu	
önceden	 etüt	 etmek	 isteyen	 yatırımcı,	 yeni	 bir	 şirket	 kurma	 ve	 şube	
açma	 yükümlülüğüne	 katlanmadan	 yani	 ticaretin	 risklerini	 üstlenme-
den	Türkiye’de	yer	almak	istemektedir.	Ticari	faaliyetlere	hemen	başla-
mak	istemeyen	şirketlerin	başvurduğu	yöntemlerden	yaygın	olanlardan	
bir	diğeri	de	irtibat	bürosu	(liaison office) açmaktır.	
 
	 Bu	çalışmada	irtibat	bürosunun	kuruluşu,	 faaliyet	alanları,	benzer	
müesseslerden	farklılıkları	ve	temsil	yetkileri	incelenecektir.	Çalışmada	
karşılaştırmalı	hukuk	açısından	yabancı	ülkelerdeki	uygulamalar	yer	al-
mayacaktır.

 I.	 İRTİBAT	 BÜROSUNUN	 KURULUŞU	 VE	 FAALİYET	
ALANLARI

	 A.	İRTİBAT	BÜROSUNUN	KURULUŞU

	 1.	Yasal	Düzenleme
 
	 Ticari	 risk	 almayı	 tercih	 etmeyen	 yabancı	 yatırımcılara1,	Türkiye	
pazarı	ile	ilgili	gerekli	bilgileri	ilk	elden	edinmesi,		gözlemleri	yapması	ve	
piyasaları	test	etmesi	için	elverişli	bir	çözüm	imkânı	4875	sayılı	“Doğru-

1	DYYK	m.	2/a:	Yabancı	yatırımcı:	Türkiye’de	doğrudan	yabancı	yatırım	yapan,	1)	Yabancı	ülkelerin	vatan-
daşlığına	sahip	olan	gerçek	kişiler	ile	yurt	dışında	ikamet	eden	Türk	vatandaşlarını,	2)	Yabancı	ülkelerin	
kanunlarına	göre	kurulmuş	tüzel	kişileri	ve	uluslararası	kuruluşları,	ifade	eder.
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dan	Yabancı	Yatırımlar	Kanunu	(DYYK)”2	ile	düzenlenmiştir3.	DYYK	
m.	 5/b	 gereğince	 yürürlüğe	 konulan,	 “Doğrudan	 Yabancı	 Yatırımlar	
Kanunu	Uygulama	Yönetmeliği”nin4	(DYY	Yönetmeliği)	6-7	inci	mad-
deleri5	ile	bu	konuda	ayrıntılı	olarak	düzenleme	yapılmıştır6.
 
	 DYYK	 3/h	 maddesine	 göre	 yabancı	 şirketlere,	 Türkiye’de	 ticarî	
faaliyette	bulunmamak	kaydıyla	irtibat	bürosu	açma	izni	verilmektedir.	
DYYK’na	göre	sadece	“yabancı	ülke	kanunlarına	göre	kurulmuş	şirket-
lere”	 Türkiye’de	 ticarî	 faaliyette	 bulunmamak	 kaydıyla	 irtibat	 bürosu	
açma	izni	verilebildiğinden,	DYYK	gereğince	bir	Türk	şirketi	irtibat	bü-
rosu	açamaz.

	 2.	Kuruluşu	Ve	Süresi
 
	 Yabancı	bir	şirketin	irtibat	bürosu	açmasına	izin	verme	ve	bu	izin-
lerin	süresini	uzatma	yetkisi,	Ekonomi	Bakanlığı7,	Teşvik	Uygulama	ve	
Yabancı	Sermaye	Genel	Müdürlüğü’ne	verilmiştir8.	Kuruluşa	ilişkin	mü-
2	RG:	17.06.2003	T.	ve	25141	S.

3	DYYK	m.	 1:	 “Bu Kanunun amacı, doğrudan yabancı yatırımların özendirilmesine, yabancı yatırımcıların 
haklarının korunması ile yatırım ve yatırımcı tanımlarında uluslararası standartlara uyulmasına, doğrudan 
yabancı yatırımların gerçekleştirilmesinde izin ve onay sisteminin bilgilendirme sistemine dönüştürülmesine ve 
tespit edilen politikalar yoluyla doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. Bu 
Kanun, doğrudan yabancı yatırımlara uygulanacak muameleyi kapsar”.	Lerzan	Yılmaz,	4875 Sayılı Doğru-
dan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Getirdiği Yenilikler,	İstanbul	Ticaret	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Der-
gisi,	Y.	5,	S.	10,	Güz	2006/2,	s.	173	vd.

4	RG:	20.08.2003	T,	ve	25205	S.,	DYY	Yönetmeliğinde	en	son	1.6.2018	T.	ve	30438	S.	RG’de	yayımlanan	
Doğrudan	Yabancı	Yatırımlar	Kanunu	Uygulama	Yönetmeliğinde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Yönetme-
lik	ile	değişiklik	yapılmıştır.	

5	Üçüncü	Bölümde	yer	alan	bu	maddelerde	3/7/2012	T.	ve	28342	S.	RG’de	yayımlanan	Yönetmelik	 ile	
değişiklik	yapılmıştır.

6	 Naciye	 Yılmaz,	 Şubeler	 Ve	 İrtibat	 Büroları,	 http://www.erdem-erdem.av.tr/yayinlar/hukuk-postasi/
subeler-ve-irtibat-burolari/,	(E.T.	21/07/2018),	How	to	open	a	liaison	office	in	Turkey,	https://www.
companyformationturkey.com/how-to-open-a-liaison-office-in-turkey	 (E.T.	 21/07/2018),	 Liaison/
Representative	 Offices	 in	 Turkey	 https://turkishlaborlaw.com/news/business-in-turkey/435-liaison-
representative-offices-in-turkey,	(E.T.	21/07/2018)

7	3.7.2012	tarihinde	yapılan	değişiklikten	önce	izin	Hazine	Müsteşarlığı’nca	verilmekteydi.

8	09.07.2018	T.	ve	30473	S.	RG’nin	3	üncü	Mükerrer	sayısında	yayımlanan	“703	sayılı	Anayasada	Yapılan	
Değişikliklere	Uyum	Sağlanması	Amacıyla	Bazı	Kanun	Ve	Kanun	Hükmünde	Kararnamelerde	Değişiklik	
Yapılması	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararname	(KHK)”	ile	bakanlıklar	yeniden	düzenlenmiş,	Hazine	
ve	Maliye	bakanlıkları	yerine	“Hazine	ve	Maliye	Bakanlığı”	kurulmuş,	Ekonomi	Bakanlığı	ile	“Gümrük	Ve	
Ticaret	Bakanlığı”,		“Ticaret	Bakanlığı”	adı	altında	birleştirilmiştir.	
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racaatlar,	istenilen	belgelerin9	tam	ve	eksiksiz	olarak	sunulması	kaydıyla,	
başvuru	tarihinden	itibaren	on	beş	iş	günü	içinde	sonuçlandırılmakta	ve	
şartları	 taşıyan	 irtibat	bürosunun	açılmasına	onay	verilmektedir10.	Ba-
kanlık,	yeni	kurulan	şirketlerin	Türkiye’de	irtibat	bürosu	açma	talepleri-
ni,	şirketin	faaliyet	konusu,	sermayesi	ve	istihdam	edilen	personel	sayısı	
gibi	unsurlar	çerçevesinde	değerlendirerek	faaliyet	izninin	verilmesi	için	
şirketin	kuruluşundan	itibaren	en	az	bir	yıllık	sürenin	geçmesi	koşulunu	
öngörebilir	(DYY	Yönetmeliği	m.	6/2).
 
	 Yabancı	şirketlerin,	para	ve	sermaye	piyasaları,	sigortacılık	gibi	özel	
mevzuatı	bulunan	finansal	alanlarda	faaliyette	bulunmak	amacıyla	irti-
bat	bürosu	açma	talepleri,	ilgili	özel	mevzuatı	çerçevesinde	yetkili	kılı-
nan	kurum	veya	kuruluşlarca	değerlendirilir.	Bakanlık,	gerekli	görmesi	
durumunda,	 faaliyet	 göstermek	 için	 izin,	 lisans	 veya	 benzeri	 yetkiler	
alınması	 gereken	 diğer	 sektörlerde	 yabancı	 şirketlerin	 irtibat	 bürosu	
açma	taleplerini,	söz	konusu	izin	veya	lisansı	veren	kurum	ya	da	kuru-
luşların	görüşlerini	alarak	sonuçlandırabilir	(DYY	Yönetmeliği	m.	6/4).
 
	 Bu	 işlem	 tamamlandıktan	 sonra,	 yabancı	 yatırımcının	 ilgili	 vergi	
dairesi	tarafından	verilen	kimlik	numarasını	alması	gerekir.	Bunun	için	
kuruluş	izni	alan	irtibat	bürosu,	vergi	dairesine	kayıt	belgesinin	ve	büro-
nun	faaliyette	bulunacağı	yerin	kira	sözleşmesinin	bir	örneğini	en	geç	1	
ay	içinde	Genel	Müdürlüğe	iletmeleri	gerekir.	Bürolar	adres,	büro	yetki-
lisi	veya	yetkilileri	ile	yabancı	şirketin	unvan	değişikliklerini,	değişikliğin	

9			DYY	Yönetmeliği	m.	7	(Değişik:	RG-3/7/2012-28342):	Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıda-
ki belgelerle Bakanlığa müracaat edilir. a) Başvuru formu, b) İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin 
kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname ve beyannameyi 
imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge, c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konso-
losluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin 
Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi, ç) Yabancı 
şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu, d) İrtibat bürosunun faaliyetlerini 
yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi, e) İrtibat bürosunun kuruluş işlemle-
rinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.(Başvuru belgelerinin ve irtibat büro-
sunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir 
örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir).		

10	DYY	Yönetmeliği	m.	6/2	(Değişik	RG:	3/7/2012	T.	ve	28342	S.):	“Bakanlık yurtdışında yeni kurulan 
şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen 
personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan 
itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir”.
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gerçekleşmesinden	itibaren	en	geç	1	ay	içinde,	yeni	adresi	gösterir	kira	
sözleşmesi,	yeni	atanan	kişiye	ilişkin	yetki	belgesi	ya	da	yabancı	şirketin	
unvan	değişikliğine	ilişkin	belgeler	ile	birlikte	Genel	Müdürlüğe	bildir-
mek	zorundadır	(DYYK	m.	8/c).
 
	 İrtibat	bürolarına,	 ilk	başvurularda,	beyan	edilen	 faaliyet	 için	aza-
mi	3	yıl	süre	ile	izin	verilir.	Üç	yılın	sonunda	faaliyet	süresini	uzatmak	
isteyen	 girişimcinin,	 faaliyet	 süresinin	 sona	 ermesinden	 önce	 Genel	
Müdürlüğe	tekrar	başvuruda	bulunması	gerekmektedir.	Uzatma	ancak	
süre	bitiminde	mümkündür.	Uzatma	talebine	ilişkin	başvurulara:	İrtibat	
bürosunun	geçmiş	yıl	faaliyetleri,	yabancı	şirketin	Türkiye’de	geleceğe	
yönelik	iş	planı	ve	hedefleri,	mevcut	ve	öngörülen	harcama	tutarı	ile	is-
tihdam	edilen	personel	sayısını	içeren	ayrıntılı	bir	raporun	da	eklenmesi	
gerekmektedir.	Genel	Müdürlük	ayrıntılı	 rapor	çerçevesinde	büronun	
geçmişteki	faaliyetleri	ile	gelecekteki	faaliyetlerini	değerlendirerek,	yü-
rütülecek	faaliyetin	niteliğine	uygun	şekilde	5	ila	10	yıllık	sürelerle	irti-
bat	bürosunun	iznini	yeniden	uzatabilecektir.	Pazar	araştırması	veya	ya-
bancı	şirketin	ürünlerinin	ya	da	hizmetlerinin	tanıtımını	yapmak	üzere	
izin	alan	büroların	faaliyet	süreleri	ise	yeniden	uzatılmaz	(DYYK	m.	8/a,	
b).
 
	 İrtibat	 büroları,	 her	 yıl	 en	 geç	Mayıs	 ayı	 sonuna	 kadar,	 büronun	
geçmiş	 yıl	 faaliyetleri	 hakkında,	 DYY	 Yönetmeliği	 Ek’inde11	 yer	 alan	
Bilgi	 Formunu	 ve	 ekli	 belgelerini	 Bakanlığa	 gönderirler.	 Bu	 belgeleri	
göndermeyen	irtibat	bürolarının,	süre	uzatma	talepleri	değerlendirme-
ye	alınmaz.	Faaliyet	izinleri	de	resen	iptal	edilebilir.	İrtibat	bürolarının	
faaliyetlerini	sona	erdirmesi	durumunda	kapatma	işlemi	için,	ilgili	vergi	
dairesinden	alınacak	iş	bırakma-yoklama	fişi	Genel	Müdürlüğe	gönderi-
lir	(DYYK	m.	8/ç).
 

11	Ek-4	İrtibat	Bürolarının	Faaliyetlerine	İlişkin	Bilgi	Formu
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	 3.	Giderlerinin	Karşılanması	
 
	 Türkiye’de	açılan	irtibat	bürolarının	gelir	getirici	herhangi	bir	faa-
liyette	bulunamazlar	bu	sebeple	kâr	transferi	de	söz	konusu	değildir12.	
Türkiye’de	açılacak	irtibat	bürolarının	her	türlü	büro	giderleri	yurt	dı-
şından	getirilecek	dövizlerle	karşılanır.	İrtibat	bürolarının	faaliyetlerini	
sona	erdirmesi	durumunda	kapatma	işlemi	için,	ilgili	vergi	dairesinden	
alınacak	iş	bırakma-yoklama	fişi	Genel	Müdürlüğe	gönderilir.	Bürolar,	
kapanış	ve	tasfiye	sonucunda	oluşan	bakiye	haricinde,	transfer	talebin-
de	bulunamazlar	(DYY	Yönetmeliği	m.	8/e).
 
	 Buna	karşın	irtibat	büroları,	Türkiye’de	mukim	kişi,	kurum	ve	ku-
ruluşlara	ödemeler	yapmaktadır.	Bunlar,	başta	büroda	çalışan	personele	
yapılan	ücret	ve	SGK	prim	ödemeleri	olmak	üzere,	büronun	kira	öde-
mesi,	defter	tutulması	halinde	defterleri	tutan	meslek	erbabına	yapılan	
ödemeler,	 yurtdışında	 düzenlenen	 ve	 yabancı	 dilde	 olan	 evrakların	
Türkçe’ye	tercümesi	için	yapılan	tercüme	ödemeleri,	büro	temizliği	için	
bazı	 zamanlarda	 getirilen	 kişilere	 yapılan	ödemeler	 gibi	 ödemelerden	
oluşabilmektedir13.	
 

12	Bir	görüşe	göre,	irtibat	bürolarının	Türkiye’de	hiçbir	şekilde	gelir	elde	edemeyecekleri	anlamına	gelmez.	
Bu	büroların	Türkiye’de	ifa	ettikleri	birtakım	faaliyetler	dolayısıyla	gelir	elde	etmeleri	mümkündür.	Ör-
neğin;	irtibat	büroları,	sahibi	oldukları	menkul	veya	gayrimenkul	malların	veya	demirbaşların	satışı	veya	
kiralanması	faaliyetinden	veya	irtibat	bürolarının	atıl	fonlarının	değerlendirilmesi	sonucunda	gelir	elde	
etmesi	mümkündür.	İrtibat	bürolarının	gelir	getirici	herhangi	bir	faaliyet	ile	uğraşmaları	durumunda	bu	
büroların	kurumlar	vergisi	mükellefiyetinin	tesis	edilmesi	gerekecektir.	İrtibat	bürosunun	yapılan	öde-
melerden,	Kurumlar	Vergisi	Kanunu	(KVK)’nun	24.	Maddesinde	[(1) Kurumlar vergisi, mükellefin veya 
vergi sorumlusunun beyanı üzerine tarh olunur. Beyanname, ilgili bulunduğu hesap döneminin sonuçlarını 
içerir. (2) Her mükellef vergiye tâbi kazancının tamamı için bir beyanname verir. (3) Mükelleflerin şubeleri, 
ajansları, alım-satım büro ve mağazaları, imalâthaneleri veya kendilerine bağlı diğer iş yerleri için, bunla-
rın bağımsız muhasebeleri ve ayrılmış sermayeleri olsa dahi ayrı beyanname verilmez.)]	belirtilen	kazanç	
ve	 iratların	elde	etmesi	durumunda,	kesintinin	de	KVK’nın	24.	maddesine	göre	yapılması	gerekir.	Bu	
çerçevede,	irtibat	bürolarının	elde	ettiği	kira	ve	mevduat	faiz	veya	repo	geliri	gibi	gelirlerden	kesinti	yo-
luyla	alınan	vergi	irtibat	büroları	açısından	nihai	vergi	olacaktır.	Ayrıca,	irtibat	bürolarının	gelir	getirici	
herhangi	bir	faaliyet	ile	uğraşmaları	durumunda	bu	büroların	kurumlar	vergisi	mükellefiyetinin	tesis	edil-
mesi	gerekecektir.	Güray	Öğredik,	İrtibat	Büroları,	Yaklaşım	Dergisi,	Temmuz	2005,	S.	151,	s.	3,	http://
www.dengeakademi.com/Files/Article/Guray2005IrtibatBu.pdf	(E.T.	23/07/2018)

13	İrtibat	büroları	ticari	herhangi	bir	gelir	veya	kazanç	elde	etmediğinden	Katma	Değer	Vergisi	(KDV)	ve	
Kurumlar	Vergisine	 tabi	değildir.	Yurt	dışından	yabancı	 şirket	 tarafından	gönderilen	yabancı	para	 ile	
ödenen	irtibat	bürolarının	personeli	gelir	vergisinden	muaftır.	Öğredik,	s.		4
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	 Nitekim	 Gelir	 İdaresi	 Başkanlığınca	 düzenlenen	 2011	 tarihli	
Özelge’de14,	 “Gelir	 Vergisi	 Kanununun	 23/14	 üncü	maddesine	 göre,	
kanuni	ve	iş	merkezi	Türkiye’de	bulunmayan	dar	mükellefiyete	tabi	iş-
verenlerin	yanında	çalışan	hizmet	erbabına,	 işverenin	Türkiye	dışında	
elde	ettiği	kazançları	üzerinden	döviz	olarak	ödediği	ücretler	gelir	ver-
gisinden	istisna	edildiğinden15,	irtibat	bürosunda	çalıştırılacak	persone-
le	yapılacak	ücretlerin	yurt	dışındaki	ana	şirket	tarafından	döviz	olarak	
karşılanması	 durumunda	 Kanunun	 94	 üncü	 maddesi	 kapsamında	 iş-
verenin	 sorumlu	 sıfatıyla	 yapması	 gereken	 tevkifattan	 istisna	 edilmesi	
gerekmekte;	 ayrıca	 istisnanın	 uygulanabilmesi	 için,	 söz	 konusu	 ücre-
tin	irtibat	bürolarında	çalışanlara	döviz	olarak	veya	yurtdışından	gelen	
paraların	 yetkili	 bankalarda	bozdurulmak	 suretiyle	Türk	parası	 olarak	
Türkiye’de	ücretliye	ödenmesi	ve	döviz	bozdurulması	ile	ilgili	belgele-
rin	ücret	bordrolarına	eklenmesi	gerekmektedir”	denilmiştir16.	
 
	 Dolayısıyla,	irtibat	bürolarının	bir	takım	ödemeleri	nedeniyle	GVK	
m.	94,	Damga	Vergisi	Kanunu	ve	SSK	açısından	beyan	ve	ödeme	mükel-

14	Ticari	ve	diğer	gelir	getirici	faaliyetler	ile	izin	konusu	dışında	bir	faaliyette	bulunmaması	halinde	kurumlar	
vergisi	mükellefiyet	tesisine	gerek	bulunmamaktadır.	Özelge,	http://www.gib.gov.tr/node/91196/pdf, 
(E.T.	18/07/2018)

15	GVK’nın	23/14.a	maddesine	göre,	kanuni	ve	iş	merkezi	Türkiye’de	bulunmayan	dar	mükellefiyete	tabi	
işverenlerin	yanında	çalışan	hizmet	erbabına,	işverenin	Türkiye	dışında	elde	ettiği	kazançları	üzerinden	
döviz	olarak	ödediği	ücretler	gelir	vergisinden	istisna	edilmiştir.	Gelir	Vergisi	Kanununun	(GVK)	94/1	
maddesinde	sayılan	ödemelerden	kesinti	(tevkifat)	yapmak	zorunda	olan	kişi,	kuruluş	ve	kurumlar	sınır-
lı	olarak	sayılmaktadır.	Türkiye’de	faaliyette	bulunan	irtibat	bürosu	GVK’nun	94.	maddesinde	sayılan	
kişi,	kuruluş	ve	kurumlar	ile	benzerlik	göstermektedir.	Bu	nedenle	GVK	m.	94/1’de	sayılan	ödemeleri	
yapacak	olan	kişi,	kuruluş	ve	kurumlarla	ilgili	olarak	tam	veya	dar	mükellefiyet	ayrımı	yapılmamıştır.	Bu	
nedenle,	yabancı	ülke	kuruluşlarının	Türkiye’de	faaliyet	gösteren	irtibat	bürolarını	kuran	yabancı	ülkede	
mukim	kişi,	kurum	ve	kuruluşlar	hukuki	statüleri	itibariyle	bu	fıkrada	sayılan	kişi,	kurum	ve	kuruluşlar	
içerisinde	mütalaa	edilebildiği	takdirde	irtibat	büroları	bu	maddede	sayılan	ödemeleri	nakden	veya	he-
saben	yaptıkları	sırada	kesinti	yapmaları	ya	mecburdurlar.	Buna	göre	irtibat	bürosu	için	yapılacak	kira	
ödemelerinden	2009/14592	sayılı	Bakanlar	Kurulu	Kararı	ile	belirlenen	%	20	oranında	tevkifat	yapılıp	
muhtasar	beyanname	ile	beyan	edilmesi	ve	tahakkuk	eden	vergilerin	ödenmesi	gerekmektedir.	http://
www.gib.gov.tr/node/91196/pdf,	(E.T.	18/07/2018

16	Özelge	talep	formu	ile,	 ...	Vergi	Dairesi	Müdürlüğünün	...	vergi	numarasında	kayıtlı	mükellefi	olduğu-
nuz,	merkezi	Almanya’da	olan	...	firmasının	Ankara	İrtibat	Bürosu	olarak	faaliyette	bulunulduğu,	irtibat	
bürosunun	hiçbir	surette	ticari	faaliyette	bulunmayacağı,	büro	harcamalarının	tümünün	ve	çalışanların	
maaşının	yurtdışından	getirilen	döviz	ile	ödeneceği	belirtilerek,	çalışanlara	yapılacak	ödemelerden	ve	ir-
tibat	bürosu	için	yapılacak	kira	ödemelerinden	vergi	tevkifatı	yapılıp	yapılmayacağı	ile	irtibat	bürosunun	
kurumlar	vergisi	karşısındaki	durumu	konusunda	Gelir	 İdaresi	Başkanlığı’ndan	görüş	 talep	edilmiştir.	
Özelge,	http://www.gib.gov.tr/node/91196/pdf,	(E.T.	18/07/2018)
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lefiyetleri	vardır.	 İrtibat	büroları,	kapanış	ve	 tasfiye	sonucunda	oluşan	
bakiye	haricinde,	transfer	talebinde	bulunamazlar.

	 B.	FAALİYET	ALANLARI
 
	 DYYK’na	göre	irtibat	bürosu	ticari	faaliyette	bulunamaz,	bir	diğer	
ifadeyle	kazanç	sağlayacak	herhangi	bir	faaliyetle	iştigal	edemezler.	İrti-
bat	bürosunun	faaliyette	bulunabilecekleri	işler	sınırlı	sayıda	belirtilmiş-
tir.	Bunlar:	Pazar	araştırması	yapmak,	ana	şirket	tarafından	sağlanan	mal	
ve	hizmetleri	tanıtmak,	tedarikçilerin	kontrolü,	teknik	destek	sağlamak,	
iletişim	ve	bilgi,	bölgesel	yönetim	ve	diğer	hususlardır	(DYYK	m.	8/b).
 
	 İrtibat	bürolarının	faaliyetlerini,	mevzuata	ve	izinlerinde	belirtilen	
faaliyet	konusuna	uygun	şekilde	yürütüp	yürütmedikleri,	resen	veya	il-
gili	kurum	ve	kuruluşların	yazılı	bildirimleri	üzerine	Bakanlık	tarafından	
denetlenebilir.	Yapılan	denetim	sonucunda,	verilen	iznin	kapsamı	dışın-
da	faaliyet	gösterdikleri	tespit	edilen	bürolara,	fiilen	yürütülen	faaliyet	
için	izin	başvurusu	yapmalarını	teminen	otuz	gün	süre	verilir.	Bu	süre,	
haklı	gerekçelerin	varlığı	halinde	en	fazla	otuz	gün	daha	uzatılabilir.	Ve-
rilen	süre	sonunda	başvuruda	bulunmayan	büroların	faaliyet	izni	iptal	
edilir.	Denetim	sonucunda	ticari	faaliyet	yürüttüğü	tespit	edilen	büro-
ların	 ise	 faaliyet	 izni	 iptal	 edilerek	 ilgili	mercilere	bildirilir	 (DYYK	m.	
8/d).

 1.	Temsil	Ve	Ağırlama	Faaliyetleri
 
 DYY	 Yönetmeliği	 8/b	 maddesinde	 temsil	 ve	 ağırlama	 faaliyeti	
kavramı,	“Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizas-
yonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temas-
larının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaç-
larının karşılanması”	olarak	tanımlanmıştır.	 	Bu	tanımda	da	belirtildiği	
üzere	temsil	ve	ağırlama	faaliyeti	kavramı	daha	çok	idari	ve	mali	hukukla	
ilgili	bir	kavramdır17.	Dolayısıyla	bu	faaliyetler,	özellikle	de	temsil	kavra-

17		Sayıştay	5.	D.,	27/9/2016	T.	ve	2013/40501	Dosya	Nolu	Karar:	“…Belediye Bütçesinden Yapılacak Tem-
sil, Ağırlama Ve Tören Giderleri Yönergesi’nin 3. Maddesinde “Temsil, ağırlama ve tören giderlerinin konu, 
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mı,	Türk	Borçlar	Kanunu	(TBK)	ve	Türk	Ticaret	Kanunu	(TTK)	hü-
kümleri	ile	düzenlenmiş	olan	temsil	kavramı	ile	aynı	anlamda	değildir.
 
	 Yönetmelikte	ifade	edilen	anlamda	temsil,	belirli	bir	mevkiin	veya	
şirketin	üçüncü	kişiler	nezdinde	saygınlığını	sağlamak	ve	korumak	için	
yapılan	eylemlerdir.	Bu	tür	eylemlerin,	üçüncü	kişiler	nezdinde	söz	ko-
nusu	mevkide	bulunan	kişi	ve	şirket	hakkında	olumlu	düşüncelerin	olu-
şumunu	sağlamak	faydası	da	bulunmaktadır.	
 
	 Ağırlama	ise	üçüncü	kişilerin	konuk	olarak	kabul	edilip	onların	hoş	
vakit	geçirmelerini	ve	belirli	 ihtiyaçlarını	karşılamak	 için	yapılan	 faali-
yetlerdir.	Temsil	ve	ağırlama	çoğu	zaman	iç	içe	giren	kavramlardır	ve	bu	
nedenle	uygulamada	birlikte	değerlendirilir18.
 
	 Bu	 nedenle	DYY	Yönetmeliğinde	 temsil	 ve	 ağırlamanın,	 yabancı	
şirketin	sektörel	kuruluşlar	nezdinde	ve	 ilgili	organizasyonlarda	temsil	
edilmesi,	 yabancı	 şirket	 yetkililerinin	Türkiye’deki	 iş	 temaslarının	 ko-
ordinasyonu	ve	organizasyonu,	bu	kişilerin	ofis	kullanım	ihtiyaçlarının	
karşılanması	 anlamında	 olduğu	 ifade	 edilmiştir.	 Bu	 faaliyet	 için	 süre	
uzatmada,	5	yıl	süre	için	yeniden	izin	verilebilir.

	 2.	Tedarikçilerin	Temini	Ve	Denetimi
 
	 Türkiye’deki	tedarikçilerin19	kalite	ve	standart	açısından	kontrolü,	
denetimi	ve	tedarikçi	temini	 irtibat	bürosunun	faaliyetleri	arasındadır.	

kapsam ve miktarının tayini Belediye Başkanının takdirine tabidir. Bu giderlerin yapılmasını gerektiren tören 
veya toplantıya Belediye Başkanının katılması şartı aranmaz… İdareler tarafından temsil ağırlama faaliyet-
leri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar için doğrudan temin usulüne başvu-
rulmasına izin verildiği anlaşılmaktadır. …doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilebilecek alımlar arasında 
organizasyon hizmet alımı sayılmadığından, bahse konu organizasyon hizmet alımını bu yöntemle satın alın-
ması mümkün değildir. 4734 sayılı Kanunun hükümleri doğrultusunda ihale düzenlenmek suretiyle bu hizme-
tin satın alınması gerekirdi. Dolaysıyla organizasyon hizmetinin bu şekilde gerçekleştirilmiş olması mevzuata 
aykırıdır.”	 şeklinde	 karar	 verilmiştir.	 https://www.sayistay.gov.tr/tr/kararlar/tkk/?krr=12419,	 (E.T.	
15/02/2019)		

18	 Kubilay	 Türkşen,	 Temsil Ve Ağırlama Giderleri,	 http://www.maliyepostasi.com/temsil-ve-agirlama-
giderleri,	(E.T.		13/07/2018)

19	TDK	sözlüğü:	Gerekli	malzemeyi	sağlayan	kimse.	http://tdk.gov.tr/,	(E.T.	20/07/2018)
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Yabancı	şirket	adına	üretim	yaptırılan	firmaların,	yabancı	şirketin	kalite	
standartları	çerçevesinde	denetlenmesi,	yabancı	şirketin	ürün	ve	üretici	
taleplerinin	temini	için	ikinci	uzatma	süresi	5	yıl	olabilir.

	 3.	Teknik	Destek	Vermek
 
 Türkiye’deki	 irtibat	 bürosunun	 faaliyet	 alanlarından	biri	 de,	 dist-
ribütörlere20	yönelik	eğitim	veya	 teknik	destek	 sağlanması	 ile	 tedarik-
çi	üreticilere	kalite	 standartlarını	 arttırmaları	 yönünde	destek	hizmeti	
sunulmasıdır.	Onarım	ve	teknik	hizmetlerin	kullanıcılara	sunulması	bu	
kapsam	dışındadır.	Yani	irtibat	bürosu	bizzat	kendi	teknik	personeli	va-
sıtası	ile	bu	hizmeti	sunamaz.	İkinci	uzatmada	bu	faaliyet	için	5	yıl	sürey-
le	izin	verilebilir.

	 4.	Haberleşme	Ve	Bilgi	Aktarımı
 
 Aynı	şekilde	irtibat	bürosu,	Türkiye	ile	iş	ilişkisi	içinde	bulunan	ya-
bancı	 şirkete	 iletilmek	üzere	piyasadaki	gelişmeler,	 tüketici	 eğilimleri,	
rakip	firmaların	ve	distribütörlerin	satış	durumları,	distribütör	firmanın	
performansı	vb.	konulara	ilişkin	bilgilerin	toplanması	ve	aktarılması	iş-
lerini	ilk	seferinde	3,	süre	uzatmada	ise	5	yıl	boyunca	yürütebilecektir.

	 5.	Bölgesel	Yönetim	Merkezi	Olması
 
	 Yabancı	 şirketin,	diğer	ülkelerdeki	birimlerine	yönelik	olarak;	ya-
tırım	ve	yönetim	stratejilerinin	oluşturulması,	planlama,	tanıtım,	satış,	
satış	sonrası	hizmetler,	marka	yönetimi,	finansal	yönetim,	teknik	destek,	
AR-GE,	dış	tedarik,	yeni	geliştirilen	ürünlerin	test	edilmesi,	laboratuvar	
hizmetleri,	araştırma	ve	analiz,	çalışanların	eğitimi	gibi	faaliyetlere	iliş-
kin	koordinasyon	ve	yönetim	hizmeti	sağlanması	hizmetleri	için,	irtibat	
bürosu	bölgesel	yönetim	merkezi	olarak	faaliyette	bulunabilir.	Bu	kap-
samda	süre	uzatma	en	uzun	süreli	yani	10	yıl	olarak	belirlenmiştir.

20	TDK	sözlüğü:	(Teknik)	Dağıtıcı,	http://tdk.gov.tr/,	(E.T.	20/07/2018)
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 II.		İRTİBAT	BÜROSUNA	GETİRİLEN	KISITLAMALAR
 
	 Yatırımcılar,	geçerlilik	süresi	boyunca	yani	ilk	dönem	için	en	fazla	3	
yıl,	sonraki	uzatmalarda	ise	5	ila	10	yıl	süreyle	yukarıda	belirtilen	konu-
larda	faaliyette	bulunulduğu	sürece	bu	ofisten	herhangi	bir	kazanç	elde	
edemezler.	 Şubeden	 farklı	 olarak	 irtibat	 bürosunun	 kendine	 ait,	 yani	
tahsis	olunmuş	ayrı	bir	malvarlığı	olmadığından,	tüm	organizasyon	ve	
faaliyetleri	 ile	gider	ve	masrafları	 yatırımcının	yurtdışındaki	 ana	 şirke-
ti	tarafından	finanse	edilir.	Ana	şirket,	temsilcilik	için	gerekli	olan	tüm	
ödemeleri	kendisi	sağlar.	
 
	 Türkiye’de	daha	geniş	bir	 işletme	yelpazesine	 sahip	olmak	ve	çe-
şitli	ticari	faaliyetlerde	bulunmak	isteyen	şirketler	bir	şube	veya	iştirak	
açabilirler.	Türkiye’de	irtibat	ofislerinin	personel	istihdam	etmesine	izin	
verilir.	Bu	durumda,	ek	izinler	gerekecek	ve	irtibat	bürosu	sosyal	güven-
likten	sorumlu	olacaktır.

	 III.	 İRTİBAT	BÜROSUNUN	BENZER	MÜESSESELERDEN	
FARKI

	 A.	ŞUBE’DEN	FARKI
 
	 İrtibat	bürosuna	benzer	müesseselerin	başında	 şube	gelmektedir.	
Ticari	bir	işletmenin	faaliyetleri	bakımından	bazen	işletme	merkezi21 ye-
terli	olmamakta,	organizasyon	yapısı	şubelerle	büyümektedir.	Şube	kav-
ramının	TTK’da	 tanımı	 yoktur,	 ancak	Ticaret	 Sicili	 Yönetmeliğinin22 
118.	maddesinde	 tanımlanmıştır.	Buna	göre	 şube:	 “Bir ticari işletmeye 
bağlı olup ister merkezin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse başka bir 

21	 İşletme	 merkezi,	 ticari	 işletmenin	 ticari,	 hukuki	 ve	 idari	 faaliyetlerinin	 toplandığı	 ve	 işlemlerinin	
yürütüldüğü	yer	olarak	tanımlanabilir.	Her	ticari	işletmenin	bir	merkezi	bulunmak	ve	tüzel	kişi	tacirlerin	
esas	sözleşmelerinde	merkez	gösterilmek	zorundadır	(TTK	m.	40/1).	Bu	yer,	ticari	 işletmenin	teknik	
faaliyetlerinin	 yürütüldüğü	 mahalden	 farklı	 bir	 yerde	 bulunabilir.	 Bu	 gibi	 durumlarda	 işletmenin	
merkezi,	idari	faaliyetlerin	yürütüldüğü	yerdir.	Fatih	Bilgili/Ertan	Demirkapı,		Ticaret Hukuku Bilgisi,	13.	
B.,	Bursa	2018,	s.	21,	Sabih	Arkan,	Ticari İşletme Hukuku,	24.	B.,	Ankara	2018,	s.	35,	Sami	Karahan,	Ticari 
İşletme Hukuku,	22.	B.,	Konya	2011,	s.	22,	Şaban	Kayıhan,	Ticari İşletme Hukuku,	5.	B.,	Ankara	2018,	s.	72	

22	Bakanlar	Kurulunun	19/12/2012	tarih	ve	2012/4093	numaralı	Yönetmeliği.	RG:	27/1/2013	T.	ve	28541	S.
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sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup bu-
lunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai ve ticari faaliyetin yürütül-
düğü yerler ve satış mağazaları”	ifade	eder23.	Şube	tanımından	hareketle	
genel	özellikleri	incelenecek	olursa,	şube	öncelikle	şu	dört	unsuru	taşı-
malıdır:	
 
 1)	Şube	merkeze	bağlıdır.	Şubeler	iç	ilişkide,	yani	idari	açıdan	mer-
keze	bağlı	birimlerdir.	Merkez	ve	şube	aynı	gerçek	veya	tüzel	kişiye	ait-
tir24.	Şubenin	merkezden	ayrı	bağımsız	bir	tüzel	kişiliği	yoktur25.	Şube-
nin	kar	ve	zararı	veya	şubenin	işlemlerinden	doğan	hak	ve	borçları	nihai	
olarak	merkeze	aittir.	
 
	 İrtibat	bürosu	bu	bakımdan	şubeye	benzese	de	şubeden	farklı	ola-
rak	herhangi	bir	ticari	faaliyette	bulunması	söz	konusu	değildir.
  
 2)	Dış	ilişkilerde	bağımsız	hareket	ederler.	Şubeler	merkezle	aynı	
tür	işi	yaparlar	ancak	müşterilerle	merkezden	bağımsız	bir	şekilde	işlem-
ler	gerçekleştirebilirler.	Şubelerin	merkezin	yaptığı	 işlemlerin	tümünü	
yapmaları	 gerekmez,	 aksine	 büyük	 çoğunluğunu	 yapması	 yeterlidir.	
Buna	göre	şubeler	bağımsız	bir	ticari	işletme	değildir.	Zira	şubeler	aynı	
gerçek	 veya	 tüzel	 kişiye	 ait	 olup	 iç	 ilişkide	merkeze	 bağlıdır.	 Bundan	

23	Abuzer	Kendigelen	ve	diğerleri,	Ticari İşletme Hukuku,	5.	B.,	İstanbul	2015,	s.	170-178

24		Y.	11.	HD.,	T.	18.2.1991,	E.	1989/8915	ve	K.	1991/1028	sayılı	kararı:	“Sermaye artırımına ilişkin karar ban-
ka genel merkezince tescil ettirilmiş olduğuna göre ayrıca şubelerce tescil ve ilanına gerek yoktur”.	http://www.
kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=11hd-1989-8915.htm&kw=`%C5%9Fube+sermaye`#fm 
(E.T.	18/07/2018)

25	Y.	11.	HD.,	E.	2015/3238,	K.	2015/11224	ve	T.	28.10.2015	“Dava,	davacının	davalı	bankadaki	mevduat	
hesabındaki	parasının	davalılardan	tahsili	istemine	ilişkin	olup,	davacı	tarafından	dava,	banka	tüzel	kişili-
ğine	yöneltilirken,	bu	davalının	şubesi	olan	K.	Şubesine	de	davalı	sıfatı	ile	yöneltilmiştir.	Banka	Şubeleri	
tüzel	kişiliğe	bağlı	ve	onun	adına	işlem	yapan	temsilciler	olup,	bağımsız	tüzel	kişilikleri	mevcut	değildir.	
Sadece,	kendi	yaptıkları	işlemler	sebebi	ile	onların	bulundukları	yerde	tüzel	kişilik	aleyhine	dava	açılabi-
lir.	Uygulamada,	şubeler	aleyhine	ancak,	tüzel	kişilik	adına	ve	onun	temsilcisi	sıfatı	ile	dava	açılabileceği	
de	kabul	edilmektedir.	Dava	konusu	olayda	da,	asıl	davalı	tüzel	kişi	banka	aleyhine	dava	açıldığına	ve	bu	
davalı	hakkında	hüküm	kurulduğuna	göre,	davada	sadece	temsilci	sıfatı	ile	hareket	edebilen	şube	bakı-
mından	bağımsız	bir	tüzel	kişiliğe	sahip	bir	davalı	varmışçasına	şubeyi	de	kapsar	şekilde	davanın	kabu-
lüne	karar	verilmesi	doğru	olmamış	hükmün	bu	nedenle	davalı	banka	yararına	bozulması	gerekmiştir”.	
Aynı	yönde,	Y.	11.	HD.,	E.	2016/1385,	K.	2017/1794	ve	T.	27.3.2017,	Y.	11.	HD.,	E.	2013/12438,	K.	
2014/4608	ve	T.	11.3.2014,	Y.	11.	HD.,	E.	2000/8880,	K.	2000/10154	ve	T.	18.12.2000	sayılı	kararları,	
www.kazanci.com.tr, (E.T.	13/07/2018) 
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başka	ticari	temsilci,	ticari	vekil	gibi	çeşitli	yönetim	ve	temsil	yetkilerine	
sahip	kişilerin	 faaliyetleri	de	ayrı	bir	 ticari	 işletme	değildir.	Mümeyyiz	
küçük	veya	kısıtlı	adına	yürütülen	ticari	işletme	de	yasal	temsilci	için	ayrı	
ve	bağımsız	bir	ticari	işletme	faaliyeti	değildir26.
 
	 İrtibat	büroları	ise	merkeze	bağımlıdırlar.	Merkezin	emir	ve	talimatı	
dışında	herhangi	bir	işlem	yapamazlar.
 
 3)	Şube,	merkezle	aynı	şehirde,	hatta	merkezle	aynı	binada	bulunsa	
bile	ayrı	bir	yerinin	(mekânın)	bulunması	gerekir.	İrtibat	bürosu	işin	do-
ğası	gereği	yabancı	ülkede	bulunan	merkezle	farklı	yerdedir.	Bu	özelliği	
ile	şubeye	benzemektedir.	Ancak	aynı	yerde	birden	fazla	şube	açılması	
mümkün	iken,	yabancı	bir	şirketin	irtibat	bürosunun	bulunduğu	yer	de	
yeni	bir	irtibat	bürosu	açılması	söz	konusu	olmaz.
 
 4)	Merkezden	ayrı	muhasebesi	olmalıdır.	Şubelere	ayrı	bir	serma-
ye	 tahsis	edilmesi	mecburi	değildir27.	Bununla	birlikte	şubeler	ayrı	bir	
yönetime	sahip	oldukları	 için	kural	olarak	hesap	ve	defterleri	merkez-
den	ayrıdır.	Bu	sebeple	her	şubenin	ayrı	muhasebesi	olmalıdır.	Ancak	
şubenin	muhasebe	 kayıtlarının	 şubeden	 veya	merkezden	 tutulmasına	
bir	engel	yoktur28.	İrtibat	bürolarının	ise	muhasebe	kayıtları	merkezden	
bağımsız	değildir	ve	giderleri	merkezden	karşılanır.	
 
	 Bu	 unsurlar	 dışında	 şubelerle	 ilgili	 diğer	 düzenlemeler	 incelendi-
ğinde,	şubeler	bulundukları	yer	ticaret	siciline	(TTK	m.	40/3)	ve	bulun-
dukları	yerin	sanayi	ve	ticaret	odalarına	(5174	sayılı	Kanun	m.	9)	kay-
dolmak	zorundadırlar.	İrtibat	büroları	için	böyle	bir	zorunluluk	yoktur.
 
	 Yine	her	şube,	şube	olduğunu	belirterek	merkezin	ticaret	unvanını	
kullanmalıdır.	Merkezi	Türkiye’de	bulunan	ticari	 işletmelerin	şubeleri	

26	TTK	m.	789/4:	“Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğerki, muhatabın birden fazla 
şubesi olup da, ciro, muhatap şubeden başka bir şube üzerine yazılmış bulunsun”.

27	Rıza	Ayhan/Hayrettin	Çağlar,	Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar,	10.	B.,	İstanbul	2017,	s.	103

28	Arkan,	s.	39
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ve	unvanları	merkeze	gönderme	yapılarak,	bulundukları	yerin	müdürlü-
ğüne	tescil	olunur	(TTK	m.	48/1).	Merkezi	yurt	dışındaki	işletmelerin	
Türkiye’deki	 şubeleri	 kendi	 ülkelerinin	 kanunlarının	 ticaret	 unvanına	
ilişkin	hükümleri	saklı	kalmak	şartıyla,	yerli	 ticari	 işletmeler	gibi	 tescil	
olunur.	Bu	şubeler	merkezin	bulunduğu	ülke	ile	şubenin	Türkiye’deki	
yerini	de	belirtmek	mecburiyetindedirler.	Ticari	işletmenin	birden	çok	
şubesi	 varsa,	 ilk	 şubenin	 tescilinden	 sonra	 açılacak	 şubeler	 yerli	 ticari	
işletmelerin	şubeleri	gibi	tescil	olunur.	İrtibat	büroları	da	irtibat	bürosu	
olduğu	belirtilerek	merkezin	unvanını	kullanırlar.
 
	 Bir	diğer	yönüyle,	şubelere	ticari	temsilci	atanabilir	ve	temsil	yetki-
si	şube	işleriyle	sınırlandırılabilir.	Ticaret	siciline	tescil	ve	ilan	edilmesi	
şartıyla	bu	sınırlandırma	üçüncü	kişilere	karşı	da	geçerli	olur.	 	
 
	 Merkezleri	Türkiye	dışında	bulunan	ticari	işletmelerin	Türkiye’de-
ki	 şubeleri	 için	yerleşim	yeri	Türkiye’de	bulunan	 tam	yetkili	bir	 ticari	
temsilci	 atanması	 zorunludur.	 İrtibat	 bürosu	 yöneticisi	 her	 ne	 kadar	
müdür	 sıfatıyla	 anılsa	 da	 yetkileri	 irtibat	 bürosu	 ile	 sınırlıdır	 ve	 ticari	
temsilci	 gibi	 yasadan	kaynaklanan	 temsil	 yetkisi	 kullanmazlar.	Ayrıca,	
genellikle	Türkiye’de	yerleşik	bir	kişi	 seçilmekle	birlikte	böyle	bir	 zo-
runluluk	yoktur.
 
	 İşletmenin	devri	halinde	devrin	kapsamına	şube	de	dâhil	olur29.	İr-
tibat	büroları	da	benzer	şekilde	devrin	kapsamına	dâhildirler.
 
	 Son	olarak	şubenin	yaptığı	işlemlerden	dolayı	şubenin	bulunduğu	
yerde	de	dava	açılabilir	ve	icra	takibi	yapılabilir	(HMK	m.	14/1;	İİK	m.	
50).	Buna	karşın	iflas	davasının	mutlaka	merkezin	bulunduğu	yer	mah-
kemesinde	açılması	gerekir	(İİK	m.	154).	Merkezi	yurt	dışında	bulunan	
ticari	işletmeler	hakkında	iflas	takip	ve	davaları	ise	Türkiye’deki	şubesi-
nin	bulunduğu	yerde,	birden	fazla	şubesi	varsa	merkez	şubenin	bulun-
duğu	yerde	açılacaktır30.	

29	Ayhan/Çağlar,	s.	118

30	Ayhan/Çağlar,	s. 98-104, Arkan,	s.	41,	Bilgili/Demirkapı,	s.	21-24,	Karahan,	s.	23-26
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	 Yukarıda	genel	özellikleri	açıklanan	şubenin	unsurları	ve	diğer	özel-
likleri	bakımından,	 irtibat	bürosu	kısmen	şubeye	benzese	de,	 şube	sa-
yılamayacağı	 açıktır.	Öncelikle	her	 ikisinin	de	ayrı	bir	 tüzel	kişiliğinin	
bulunmaması	benzerlik	gösterse	bile	şube	kanuni	düzenleme	gereğince	
merkezi	 temsil	yetkisine	sahiptir.	Halbuki	 irtibat	bürosunun	böyle	bir	
temsil	yetkisi	yoktur.	Öte	yandan	yabancı	bir	şirketin	Türkiye’de	açılan	
irtibat	 bürosunun,	 şubeden	 farklı	 olarak	 tescili	 gerekmez	 ve	 kuruluşu	
için	asgari	sermaye	yatırılması	zorunluluğu	yoktur.	Yine	irtibat	bürola-
rının	tüzel	kişiliği	olmadığından,	davanın,	yabancı	şirket	tüzel	kişiliğine	
karşı	açılması,	aynı	şekilde	 icra	takibinin	yabancı	şirket	 tüzel	kişiliğine	
karşı	başlatılması	gerekir.	İrtibat	ofisine	karşı	izafeten	de	olsa	dava	açıla-
maz,	icra	ve	iflas	istemi	ile	takip	yapılamaz.	Ayrıca	yukarıda	açıklandığı	
üzere	şube	ana	şirkete	bağlı	olsa	bile,	her	şube	bağımsız	bir	işyeri	sayılır.	
Bu	nedenle	 irtibat	bürosundan	farklı	olarak,	yabancı	bir	şirketin	şube-
si	Türkiye’de	 ticari	 faaliyetler	yürütebilir	 ve	 sözleşmeler	 imzalayabilir.	
Ayrıca	 irtibat	 bürosunun	 aksine,	 şubenin	 faaliyetlerinde	 herhangi	 bir	
kısıtlama	yoktur.	Faaliyetleri	sadece,	ana	şirketin	gerçekleştirdiği	 faali-
yetlerle	sınırlıdır31.
31	 Y.	 11.	 HD.,	 E.	 2002/7084,	 K.	 2002/11940	 ve	 T.	 24.12.2002	 sayılı	 kararı:	 Dava, Ticaret Sicili 

Memurluğu’nca yapılan ihtara rağmen ticari işletmeyi ticaret siciline tescil ettirmeyen ve tescilden kaçınma 
nedenlerini de belirtilen sürede bildirmeyen davalının TTK.nun 35/2. maddesi gereğince cezalandırılması iste-
mine ilişkindir. Davalı K... T... A.Ş. vekili, Hayrabolu işyerinin depo olarak kullanıldığını, bağımsız sermayesi 
ve muhasebesi bulunmadığını, soğuk hava deposu işyerinin satış ve irtibat bürosu olarak işletildiğini, bağımsız 
tüzel kişiliği bulunmadığını, dolayısıyla ticaret siciline tescili gereken bir ticari işletme olmadığını, davet yazı-
sını da süresinde yanıt verdiklerini savunarak, savunarak, davanın reddini istemiştir. Bu tür davalarda mah-
kemece öncelikle dava konusu işyerinin TTK.nun 14 ve 5590 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca bağımsız 
bir ticari işletme veya şube niteliğinde olup olmadığının araştırılması, bu araştırma sonucunda davalı yerin 
ticari işletme anlaşılırsa davalının yasada öngörülen para cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca tescil istemi 
bulunulmasa bile ticaret siciline tesciline karar verilmesi gerekir. Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi 
raporuna göre, işyerinde satışı yapılan ürünlerin şirket merkezinden temin edildiği vergi yükümlüsü olmadığı, 
ayrı bir muhasebe ve yılsonu bilançosu düzenlenmediği, bağımsız ticari işletme ve şube olmadığı gerekçesiyle 
dava reddedilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir. Hükme dayanak yapılan ve keşif sonucu serbest 
muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen yetersiz rapordaki bazı tespitlerden yola çıkılarak verilen 
red kararı yerinde değildir. Bu konuda ticaret hukuku, işletmecilik, muhasebe alanında uzman bilirkişilerden 
oluşturulacak kurul ile 5590 sayılı Kanunun 9. maddesinde öngörülen ve özellikle davalı şirkete ait mağaza-
nın müşteriye icapta bulunduğunun ve bu icap üzerine müşterinin de kabulü ile ticari ilişkinin kurulduğunun 
bir gerçek olduğu göz önüne alınarak mağazanın kendi başına ticari muamele yapıp yapmadığı kriterinin 
yeterince araştırılması ve tescil için asıl önemli olan bu yön üzerinde özellikle durulması gerektiği halde yazı-
lı gerekçelerle davanın reddi yerinde görülmemiştir. Kaldı ki, günümüzdeki elektronik iletişim olanaklarının 
gelişmesi nedeniyle, ticari işletmeye ilişkin muhasebe işlemlerinin şubelerde dahil olmak üzere bir merkezde 
bilgisayar ortamında tutulabilmesi imkanlarının bulunması karşısında, şubeler açısından ticari işletme niteli-
ğinin belirlenmesi noktasında muhasebe işlemlerinin şubede veya merkezde tutulmasının artık ayırıcı bir kriter 
olarak belirlenmesi ve uygulanması doğru olamaz”.	denilerek	hükmün	bozulmasına	karar	verilmiştir.	www.
kazanci.com.tr,	(E.T.	13/07/2018)
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	 B.	ACENTE’DEN	FARKI
 
	 Üretilen	mal	 ve	hizmetlerin	 işletmenin	merkezi	dışında,	daha	ge-
niş	bir	çerçevede	pazarlanabilmesini	temin	için	tacirin	ya	bağımlı	tacir	
yardımcılarının	 (pazarlamacı	 gibi)	 hizmetlerinden	 yararlanması	 ya	 da	
sürümü	artırmayı	düşündüğü	yerlerde	şube	açması	gerekir.	 	Bu	her	iki	
yöntem	de	mali	kaynak	tahsisini	gerektirir.	Artan	rekabet	sonucu,	üret-
tikleri	mal	ve	hizmetleri	 işletme	merkezi	dışına	daha	kolay	ve	ucuz	şe-
kilde	pazarlamak	 isteyen	 tacirler	 bağımsız	 tacir	 yardımcılarından	olan	
acenteden	yararlanmaya	yönelmişlerdir.
 
	 Acente	 TTK	 m.	 102-123	 hükümleri	 ile	 düzenlenmiştir32.	 TTK	
102/1.	maddeye	göre:	“Ticari mümessil (temsilci), ticari vekil, satış me-
muru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sa-
hip olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde 
sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi 
veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye acente” denir33.	
Özel	 tür	 acenteler	 hakkında	 da	TTK’nın	 acenteliğe	 ilişkin	 hükümleri	
geçerlidir.	Buna	göre	acenteliğin	belli	başlı	özellikleri	şunlardır:	Acen-
teler	bağımsız	tacir	yardımcılarıdır,	acentelik	ilişkisi	bir	sözleşmeye	da-
yanmaktadır,	acente	belli	bir	yer	veya	bölge	içinde	faaliyetini	yapar	ve	
acente	 sınırları	 ve	kapsamını	müvekkili	 tacir	 ile	önceden	belirledikleri	
bir	coğrafi	alan	içinde	iş	görür.
 
	 Uygulamada,	bayi	distribütör,	dağıtıcı	gibi	adlar	altında	yapılan	söz-
leşmeler	çoğu	zaman	içeriği	 itibariyle	hukuken	acentelik	ve	acenteliğe	
akraba	sözleşmelerdir34.	 	Acentelik	ilişkisinde	tarafların	hak	ve	borçları	
göz	önüne	alındığında	acentelik	sözleşmesi,	tam	iki	tarafa	borç	yükleyen	
32	Bunun	dışında,	özel	kanunlarda	belli	iş	veya	faaliyetlerde	özel	acentelik	türlerine	yer	verilmektedir.	Ör-

neğin,	sigorta	acenteleri	için	5684	sayılı	Sigortacılık	Kanunu	(m.	2);	seyahat	acenteleri	için	1618	sayılı	
Seyahat	Acenteleri	ve	Seyahat	Acenteleri	Birliği	Kanunu;	sermaye	piyasasında	faaliyet	gösteren	aracı	ku-
rum	acenteleri	için	Sermaye	Piyasası	Kurulunun	Seri	V	46	No’lu	Aracılık	Faaliyetleri	ve	Aracı	Kurumlara	
İlişkin	Esaslar	Tebliği’dir	(m.	20).

33	Geniş	bilgi	için	bkz.	Arslan	Kaya, Türk Ticaret Kanunu Şerhi,	Acentelik,	2,	B.,	İstanbul	2016,	Şaban	Ka-
yıhan,	Yeni TTK ve TBK Işığında Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi,	5.	B.,	İstanbul	2018,	s.	31	vd.

34	Kaya,	s.	16
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sürekli	bir	iş	görme	sözleşmesi	olarak	nitelendirilebilir.	Bu	sözleşmeye	
öncelikle	TTK	m.	102-123	hükümleri	uygulanır.	Bu	hükümler	yeterli	
olmadığı	hallerde	aracı	acenteye	simsarlık	hükümleri;	 sözleşme	yapan	
acenteye	 komisyon	 hükümleri	 uygulanır.	 Simsarlık	 ve	 komisyon	 hü-
kümlerinde	 de	 boşluk	 halinde	 vekâlet	 hükümleri	 uygulanır	 (TTK	m.	
102/2).
 
	 Acente	tacir	ve	ticari	işletme	işlettiği	ve	acenteliği	bu	çerçevede	yap-
tığı	için	gördüğü	iş	karşılığında	ücret	alır.	Acente	gerçek	veya	tüzel	kişi	
olabilir.	 Faaliyetinin	 türü	 göz	 önüne	 alınmaksızın	 acenteliğin	 iki	 türü	
vardır	Bunlar,	aracı	acente35	ve	sözleşme	yapan	acentedir36.
 
	 Acentelik	 ilişkisi	 süreklidir.	 Süreklilikten	 anlaşılması	 gereken	 söz-
leşmede	öngörülen	müddet	için	veya	belirlenen	zaman	dilimi	için	acen-
teliğin	devamlı	yapılmasıdır.	Acente	faaliyetini	meslek	olarak	yürütmek-
tedir.	Bu	süreklilik	unsurunun	bir	sonucudur.	Acenteler	acenteliği	ana	
meslek	olarak	yapabileceği	gibi	yan	meslek	olarak	da	yapabilir37.
 
	 TTK	m.	105/2	gereğince,	acentenin	fiilen	aracılıkta	bulunduğu	veya	
bizzat	müvekkili	namına	akdettiği	sözleşmelerden	doğan	uyuşmazlıklar-
dan	dolayı	acente,	müvekkili	adına	dava	açabileceği	gibi,	kendisine	karşı	
da	aynı	sıfatla	dava	açılabilir.	Yabancı	tacirler	adına	acentelik	yapanlar	
hakkındaki	sözleşmelerde	yer	alan,	bu	hükme	aykırı	şartlar	geçersizdir.	
Yani,	davacı	veya	davalı	olabilir,	açılan	davaya	şartları	varsa	müdahil	ola-
rak	katılabilir.	Ticari	mümessilliğin	aksine,	acentenin	müvekkilini	dava-
da	temsil	edebilmesi	için	uyuşmazlığın,	müvekkil	ile	müşteri	arasındaki	
herhangi	bir	sözleşme	veya	ilişkiden	doğması	yeterli	olmaz.	Söz	konusu	
sözleşmenin	acentenin	kural	olarak	bilfiil	aracılık	yaptığı	veya	müvekkili	
namına	akdettiği	bir	sözleşme	olması	gerekir38.	
35	Aracı	acente,	tacire	bağlı	sıfatı	olmaksızın	bir	sözleşmeye	dayanarak	belirli	bir	yer	veya	bölge	içinde	da-

imi	bir	surette	ticari	işletmeyi	ilgilendiren	sözleşmelerde	aracılık	etmeyi	meslek	edinen	kimselere	denir	
(TTK	m.	102/1).	TTK’da	esas	itibarıyla	düzenlenen	acente	tipi	aracı	acentedir.

36	Sözleşme	yapan	acente,	bir	sözleşmeye	dayanarak	belirli	bir	yer	veya	bölge	içinde	daimi	bir	surette	ticari	
bir	 işletmeyi	 ilgilendiren	 akitleri	 o	 işletme	 adına	 yapmayı	meslek	 edinen	 kimsedir	 (TTK	m.	 102/1).	
Sözleşme	yapan	acente,	kendisine	verilen	işler	için	müvekkili	tacir	adına	ve	hesabına	sözleşme	yapmaya	
yetkili	olan	kişilerdir.	Sözleşme	yapan	acenteye	bu	yetki	yazılı	olarak	verilir.

37	Arkan,	s.	218-219,	Bilgili/Demirkapı,	s.	85-94,	Karahan,	s.	321-338

38	Kaya,	s.	61
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	 Görüldüğü	 üzere	 acente	 genellikle	 çalışma	 düzenini	 ve	 zamanını	
kendi	belirleyebilen,	bağımsız	bir	işletmesi	ve	organizasyonu	olan	ger-
çek	veya	tüzel	kişilerdir.	Acente	müvekkili	lehine,	onu	temsilen	davacı	
veya	davalı	olabilmekte,	açılan	davaya	şartları	varsa	müdahil	olarak	katı-
labilmektedir.		Halbuki	irtibat	bürosu	bağımsız	bir	konumda	değildir	ve	
yabancı	şirketin	emir	ve	talimatı	altında	faaliyet	göstermektedir.	Acen-
tenin	kullandığı	yetkileri	kullanması	söz	konusu	değildir,	yabancı	şirketi	
davada	temsil	edemez.		Dolayısıyla	irtibat	bürosu	ile	acente	yetki,	faali-
yetin	kapsamı	ve	temsil	bakımından	birbirinden	farklı	müesseselerdir.

 IV.	İRTİBAT	BÜROSUNUN	TEMSİL	YETKİSİ	VE	SORUM-
LULUĞU
 
	 İrtibat	bürosunun	faaliyetlerini	yürütmek	üzere	kişi	veya	kişiler	gö-
rev	almakta	veya	istihdam	edilmektedir.	İrtibat	bürosunun	faaliyetleri-
ni	yürütmekle	görevli	olarak	atanan	kişi	ve/veya	kişilerle	yabancı	şirket	
arasında	kurulan	hukuki	ilişki	vekâlet	sözleşmesine	dayanabileceği	gibi	
iş	sözleşmesine	de	dayanabilir39.	İrtibat	bürosunu	idare	eden	kişiye	mü-
dür,	genel	müdür	veya	direktör	olarak	adlandırılabilmektedir.
 
	 İş	Kanunun	2.	maddesine	göre,	işveren	tarafından	mal	veya	hizmet	
üretmek	 amacıyla	 maddi	 olan	 ve	 olmayan	 unsurlar	 ile	 işçinin	 birlik-
te	örgütlendiği	birime	 işyeri	denir.	Bu	sebeple	İş	Kanunu	bakımından	
Türkiye’de	kurulu	bir	irtibat	bürosu	işyeri	kavramına	dahildir40.	Zira	ya-
bancı	şirket,	irtibat	büroları	vasıtasıyla	hizmet	üretmektedir.	Dolayısıyla	
İş	Hukuku’nda	işyerine	ilişkin	hükümler,	irtibat	büroları	açısından	hü-
küm	ve	sonuç	doğuracaktır41.
 
39	Aslıhan	Aydınalp	Kayık,	İş	Hukukunda	Yabancı	İrtibat	Bürosu	Çalışanları,	 İnönü	Üniversitesi	Hukuk	

Fakültesi	Dergisi	–İnÜHFD-	Cilt:	9	Sayı:	1	Yıl	2018,	s.	139,	http://dergipark.gov.tr/download/article-
file/463366,	(E.T.	27/07/2018)

40	İş	hukuku	anlamında	 işe	 iade	 ile	 ilgili	dava	açılması	halinde	çalışan	 toplam	sayısı	belirlenirken	sadece	
irtibat	bürosunda	çalışanlar	değil,	yurt	dışındaki	yabancı	şirketin	tüm	çalışan	sayısı	da	esas	alınarak	işçi	
sayısı	 belirlenir.	 Y.	 7.	HD.,	 E.	 2015/34705,	 K.	 2016/3452,	 T.	 17.2.2016,	 www.kazanci.com.tr,	 (E.T.	
13/07/2018)

41	Aydınalp	Kayık,	s.	138
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	 Bu	durumda	işverenin	kim	olduğunun	belirlenmesi	de	önem	taşır.	
İş	Kanununa	göre	işveren	işçi	çalıştıran	gerçek	veya	tüzel	kişiye	yahut	tü-
zel	kişiliği	olmayan	kurum	ve	kuruluşlara	denir.	Buna	göre	işveren	sıfatı	
sadece	gerçek	kişilere	ait	olmayıp,	ticaret	şirketlerine,	vakıf,	dernek,	sen-
dikalara,	devlet	ya	da	kamu	hukuku	veya	özel	hukuk	tüzelkişisine	veya	
adi	ortaklıklara	da	ait	olabilir.	DYYK’ya	göre	yabancı	yatırımcı,	“yabancı	
ülkelerin	vatandaşlığına	sahip	olan	gerçek	kişiler	ile	yurtdışında	ikamet	
eden	Türk	vatandaşlarını,	yabancı	ülkelerin	kanunlarına	göre	kurulmuş	
tüzelkişileri	ve	uluslararası	kuruluşları”	ifade	eder.	Bu	durumda	Kanun-
da	sayılan	bu	yabancı	yatırımcılar,	iş	hukuku	anlamında	işveren	olarak	
nitelendirilecektir42.	Burada	kişileri	istihdam	eden	irtibat	bürosu	değil,	
yurt	dışındaki	şirkettir.	İrtibat	bürosu	işveren	olarak	kabul	edilmez.

	 A.	TÜRK	BORÇLAR	VE	TÜRK	TİCARET	KANUNU	BAKI-
MINDAN
 
	 TBK	adi	şirketlerin	ve	Türk	Ticaret	Kanunu	(TTK)	da	 ticari	 şir-
ketlerin	temsilini	özel	olarak	düzenlemiştir.	Adi	şirketin	temsili	TBK	m.	
637	vd.,	ticaret	şirketlerinden	kollektif	şirketin	temsili	TTK	m.	233	vd.,	
komandit	şirketin	temsili	m.	318	vd.,	anonim	şirketin	temsili	TTK	m.	
370	vd.,	sermeyesi	paylara	bölünmüş	komandit	şirketin	temsili		TTK	m.	
565	ve	limited	şirketin	temsili	TTK	m.	629	vd.	maddelerinde	düzenlen-
miştir.
 
	 İrtibat	bürosunun	 faaliyetlerini	 yürütmek	üzere	kişi	 veya	kişilerin	
atanması	ve	yetkilerinin	de	belirtilmesi	gerekmektedir	(DYY	Yönetme-
liği	m.	7/d).	Bu	kişilerin	yetkilerinin	kapsamı	da	yetki	belgesinde	belir-
tilmelidir.	 İrtibat	bürosunun	yöneticisi	 ile	 yabancı	 şirket	 arasında	hiz-
met	ve	vekâlet	ilişkisi	vardır.	

 

42	Aydınalp	Kayık,	s.	140
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	 1.	Ticari	Temsilci
 
	 Ticari	 temsilci	(mümessil)	TBK’nın	547-550.	maddeleri	arasında	
düzenlenmiştir.	Ticari	 temsilci	Kanunda,	“işletme sahibinin, ticari işlet-
meyi yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari 
temsil yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yet-
ki verdiği kişi”	olarak	tanımlanmıştır43.	Ticari	temsilci,	iyiniyetli	üçüncü	
kişilere	karşı,	işletme	sahibi	adına	kambiyo	taahhüdünde	bulunmaya	ve	
onun	adına	işletmenin	amacına	giren	her	türlü	işlemleri	yapmaya	yetki-
li	sayılır.	Ancak	ticari	temsilci,	açıkça	yetkili	kılınmadıkça,	taşınmazları	
devredemez	veya	bir	hak	ile	sınırlandıramaz44.	Ticari	temsilci	sıfatında-
ki	kişiler	uygulamada,	işletmenin	merkezi	ve	diğer	birimlerindeki	genel	
müdür	veya	şube	müdürü,	direktör	diye	adlandırılan	kişilerdir45.
 
	 Buna	göre,	ticari	temsilci,	bir	ticari	işletmeyi	idare	ve	hukuki	işlem-
lerde	tacirin	ticaret	unvanı	altında	vekâleten	imza	atarak	işletmeyi	(ta-
ciri)	temsil	etmek	için	yetkilendirilen	tacir	yardımcısıdır.	Sadece	ticari	
işletmeler	 için	ticari	 temsilci	atanabilir.	Ticari	 temsilci	 ticari	 işletmede	
tacirden	sonra	en	yetkili	yönetici	olduğu	için	genellikle	ticari	işletmenin	
çok	büyük	iş	hacmine	sahip	olduğu	ve	şube	ya	da	şubelerinin	bulunduğu	
hallerde	atanmaktadırlar.	Ticari	temsilciler	çoğu	kez	profesyonel	yöne-
ticiler	olup	hemen	bütün	işleri	gören	yöneticilerdir46.
 
	 Ticari	 temsilcinin	 yetkileri	 kanunda	 düzenlenmiştir.	 İşletmenin	
tüm	faaliyetleri	bakımından	kanundaki	yetkilerini	kullanabilir.	Halbuki	
irtibat	bürosu	idarecisi	olarak	atanan	kişinin	temsil	yetkisi	yetki	belgesi	
veya	vekâletnamede	sayılanlarla,	bir	diğer	ifadeyle	irtibat	bürosunun	iş-
lerini	yürütmekle	sınırlı	olmaktadır.	Bu	kişi	genel	olarak	yabancı	şirketin	
iştigal	konularıyla	ilgili	temsil	yetkisi	kullanamaz.	İrtibat	bürosunun	bu	

43	Kamuya	yararlı	dernekler	ve	kamu	tüzel	kişileri,	işlettikleri	(tüzel	kişiliğe	sahip	olmayan)	ticari	işletmeler	
için	ticari	mümessil	atayabilirler.	Arkan,	s.	184,	Ayhan/Çağlar,	s.	90

44	Arkan,	s.	190

45	Geniş	bilgi	için	bkz.	Arkan,	s.	167,	İsmail	Kırca,	Ticari Mümessillik,	1.	B.,	İstanbul	1996,	Kayıhan,	Ticari 
İşletme,	s.	290	vd.,	Kendigelen	Ve	Diğerleri,	s.	676-692	

46	Bilgili/Demirkapı,		s.	73
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anlamda	bir	temsil	yetkisi	yoktur.	Ticari	temsilcinin	atanma	usulünden	
farklı	 olarak,	 irtibat	 bürosu	 yöneticisinin	 sicile	 tescil	 edilmesi	 gerek-
mez47.	Ticari	 temsilci	 ile	benzer	 şekilde	 tacire	bağımlı	olsa	bile	 irtibat	
bürosu	 temsilci	 veya	 yöneticisi	 ticari	 temsilcinin	 yetkilerine	 sahip	de-
ğildir.	Örneğin,	mahkemelerde	yabancı	şirketi	temsil	edemez.	Hâlbuki	
ticari	 temsilci	kanuni	yetkilerinin	genişliği	ve	yürüttüğü	 faaliyetler	ba-
kımından	tacirin	kendisi	(alter	egosu)	kabul	edilir.	Buna	karşın	irtibat	
bürosu,	yabancı	 şirket	adına	DYYK	ile	kendisine	 tanının	sınırlı	 sayıda	
faaliyetleri	yürütebilir.	
 
	 Dolayısıyla	irtibat	bürosunun	temsilcisi	veya	birden	fazla	çalışanın	
olması	halinde	yöneticisi,	ticari	temsilci	değildir.	Yabancı	şirketin	tüzel	
kişiliğini	temsil	bakımından	yasal	temsil	yetkisi	yoktur.	İrtibat	bürosu-
nun	yöneticisi	ile	yabancı	şirket	arasında	yukarıda	belirtildiği	üzere	hiz-
met	ve	vekâlet	ilişkisi	vardır.	İrtibat	bürosu	yetkilisi	ancak	hizmet	sözleş-
mesi	ve	vekâlet	kapsamında	kendisine	verilen	yetkiler	 ile	sınırlı	olarak	
işlem	yapabilir.

	 2.	Ticari	Vekil
 
	 Tacir,	işletmesinin	faaliyetlerinin	sürdürülmesi,	sevk	ve	idaresi	için	
çok	geniş	idare	ve	temsil	yetkisine	sahip	yardımcılara	ihtiyaç	duymaya-
bilir.	Bu	durumda	tacir	işletmede	daha	dar	kapsamlı	yönetim	ve	temsil	
yetkisi	 veya	 sadece	 tahsis	 edilen	belli	 bir	 işi	 yürütmek	üzere	personel	
atamak	 ister.	Ticari	 vekil	 işte	bu	 ihtiyacı	karşılamaktadır.	Ticari	 vekil:	
“Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik yetkisi 
vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek 
için yetkilendirdiği kişidir” ifadesi	 ile	 tarif	 edilmiştir	 (TBK	m.	 551/1). 
Buna	göre	ticari	işletmenin	bütün	işlerini	idare	eden	genel	yetkili	bir	ti-
cari	vekil	olabileceği	gibi (fabrika müdürü vs.),	belirli	bazı	işlerini	yürüt-
mekle	özel	(sınırlı)	yetkili	(satış mağazası memurları, tezgahtar, garson, 
kasiyer, resepsiyon görevlisi vs.)	ticari	vekil	atanabilir48.	

47	Ticari	temsilci	bakımından	tescil	kurucu	değildir.	Ticari	temsilci	tescilden	önce	de	bu	sıfatı	kazanır.	Ar-
kan,	s.	184	

48	Arkan,	s.	197,	Bilgili/Demirkapı,	s.	76,	Kayıhan,	Ticari İşletme,	s.	301	vd.		
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	 Ticari	vekiller	tacir	veya	ticari	temsilci	tarafından	atanır.	Atama	iş-
lemi	herhangi	bir	şekle	tabi	değildir.	Atama	işlemi	açıkça	olabileceği	gibi	
kapalı	da	(zımnen)	olabilir.	Ticari	vekiller	yalnızca	ticari	işletmeler	için	
atanırlar	(TBK	m.	551/1).	Esnaf	işletmeleri	için	atanan	bu	türden	ela-
manlar	ticari	vekil	olarak	nitelendirilmezler	ve	bunlar	TBK	m.	551/1’e	
değil	TBK	m.	40	vd.	hükümlerindeki	genel	temsil	kurallarına	tabi	olarak	
iş	görürler.	Ticari	vekilin	atanması	için	ticaret	siciline	tescile	ve	ilana	ge-
rek	ve	ihtiyaç	yoktur.	Tescil	ve	ilan	yapılsa	bile	bunların	hukuki	bir	ge-
çerliliği	ve	tesiri	yoktur.	Genel	ticari	vekil	ticari	işletmenin	olağan	bütün	
işlerini	görmek	üzere	atanabilmektedir.	Örneğin,	genel	yetkili	ticari	vekil	
olarak	bir	fabrika	müdürü	işletmede	çalışacak	işçilerle	hizmet	sözleşme-
si	yapabilir,	hammadde	siparişinde	bulunup	bunun	bedelini	ödeyebilir,	
üretilen	malın	satışını	yapabilir.	 İşletme	politikasını	değiştirerek	başka	
bölgelere	satış	yapılmasına	veya	işletmede	yeni	teknolojik	yapılanmaya	
gitmeye	karar	verme	gibi	konular	ise	olağanüstü	olabileceğinden	genel	
ticari	vekil	bunları	ancak	özel	izinle	yapabilir49.
 
	 TBK	m.	551/2’de	açıkça	belirtildiği	gibi	Ticari	temsilcinin	aksine,	
ticari	vekil	özel	yetki	almadıkça	tacir	adına	ödünç	alma,	kambiyo	taahhü-
dü,	taciri	mahkemede	davacı	ve	davalı	olarak	temsil	işlemlerinde	bulu-
namaz.	Ödünç	ve	kredi	almak,	kambiyo	taahhüdünde	bulunmak	(bono	
ve	çek	düzenlemek),	dava	açma	veya	açılmış	davaları	takip	etmek	(mah-
kemelerde	 taciri	 temsil	 etmek)50,	 taşınmazları	 devretmek	 veya	 bunlar	
üzerinde	rehin	vb.	aynı	haklar	tesis	etmek	(TBK.m.551/2).	Genel	ticari	
vekilin	 temsil	 yetkisi	üçüncü	kişilere	bildirilmek	 şartıyla	 sınırlandırıla-
bilir.	Bu	sınırlamalar	ticaret	siciline	tescil	ve	 ilan	edilmez.	Sınırlamalar	
üçüncü	kişilere	çeşitli	ilan	ve	bildirim	vasıtalarıyla	duyurulabilir.	

	 Ticari	temsilci	için	açıklanan	istifa,	azil,	ölüm	ve	fiil	ehliyetinin	kay-
bı	 gibi	 sona	 erme	nedenleri	 ticari	 vekiller	 için	 de	 geçerlidir	 (TBK	m.	
554).	Ticari	vekilin	temsil	yetkisi	sona	erdiğinde	ticaret	siciline	tescil	ve	
ilan	yapılmaz.	Bunun	diğer	ilan	ve	iletişim	vasıtalarıyla	üçüncü	kişilere	

49	Bilgili/Demirkapı,	s.	78

50	Ticari	mümessil,	ticari	vekilden	farklı	olarak	bu	tür	işlemleri	dahi	yapma	yetkisine	sahiptir.	Arkan,	s.	189
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duyurulması	gerekir.	Aksi	halde	üçüncü	kişilerin	temsil	yetkisinin	halen	
devam	ettiği	yönündeki	iyiniyet	iddiaları	bertaraf	edilemeyecektir.
  
	 Bu	özellikleri	bakımından	irtibat	bürosunu	yönetmekle	yetkilendi-
rilen	kişi	ticari	vekil	olarak	kabul	edilebilir.	Ancak	yetkilerinin	kapsamı	
yabancı	şirket	tarafından	belirlenmektedir.

	 B.	USUL	HUKUKU	BAKIMINDAN

	 1.	Tebligat	Kanunu	Bakımından
 
	 7201	sayılı	Tebligat	Kanunu	(TebK)’nun51,	hükmi	şahıslara	ve	ti-
carethanelere	tebligatı	düzenleyen	12.	maddesine	göre:	“Hükmi şahısla-
ra tebliğ, salahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise, yalnız birine 
yapılır. Bir ticarethanenin muamelelerinden doğan ihtilaflarda, ticari mü-
messiline yapılan tebliğ muteberdir”.	Ayrıca	TebK’nun	13.	maddesinde	
hükmi	şahısların	memur	ve	müstahdemlerine	 tebligat	düzenlenmiştir.	
Bu	madde	gereğince,	“Hükmi şahıslar namına kendilerine tebliğ yapılacak 
kimseler her hangi bir sebeple mutat iş saatlerinde iş yerinde bulunmadıkları 
veya o sırada evrakı bizzat alamayacak bir halde oldukları takdirde tebliğ, 
orada hazır bulunan memur veya müstahdemlerinden birine yapılır”.	
 
	 Anılan	bu	iki	hüküm	birlikte	değerlendirildiğinde	tüzel	kişilere	ya-
pılacak	 tebligat,	 tüzel	 kişinin	 yetkili	 temsilcilerine,	 temsilciler	 birden	
fazla	ise	bunlardan	yalnız	birine	yapılır.		Tüzel	kişinin	temsilcileri	ise	iş	
yerinde	bulunmadıkları	veya	o	sırada	tebliğ	evrakını	bizzat	alamayacak	
bir	halde	oldukları	takdirde,	tebligat,	tüzel	kişinin	temsilcisinden	sonra	
gelen	bir	kimseye	veya	evrak	müdürü	gibi	esasen	bu	gibi	işlerle	görevli	
olan	memur	veya	müstahdemlerinden	birine,	bunlar	da	yoksa,	diğer	bir	
memura	veya	müstahdeme	yapılır52.

51	RG:	19/2/1959	T.	ve	10139	S.

52	Y.	2.	HD.,	E.	2005/13581,	K.	2005/16013	ve	T.	3.10.2005	kararı:	“Kendisine tebliğ yapılacak memur veya 
müstahdem, hükmi şahsın o yerdeki teşkilatı ve personeli içinde vazife itibarıyla tebligatın muhatabı olan hük-
mi şahsın mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil işlerle tavzif edilmiş bir 
şahıs olması lazımdır”.	www.kazanci.com.tr,	(E.T.	15.11.2018)
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	 Bu	durumda	yabancı	şirketin	yetkili	temsilcisi	yurt	dışında	ise	teb-
ligatın	 da	 yurtdışına	 yapılması	 gerekir53.	Dolayısıyla	 bu	 şekilde	 irtibat	
bürosuna	yapılan	tebligat	usulsüz	tebligat	olarak	kabul	edilir.	İrtibat	bü-
rosu	kendisine	verilen	yetkilerle	sınırlı	olduğundan	yasal	olarak	yabancı	
şirketi	temsil	yetkisi,	dolayısıyla	tebligatı	kabul	yetkisi	yoktur.	

	 2.	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	Bakımından
 
	 6100	 sayılı	 Hukuk	Muhakemeleri	 Kanunu	 (HMK)	madde	 51/1	
uyarınca	dava	 ehliyeti,	medenî	hakları	 kullanma	ehliyetine	göre	belir-
lenir	 ve	 yine	HMK	m.	 50/1	 gereğince	medenî	 haklardan	 yararlanma	
ehliyetine	sahip	olan,	davada	taraf	ehliyetine	de	sahiptir54.	Ayrıca	52/1	
inci	maddeye	göre	medenî	hakları	kullanma	ehliyetine	sahip	olmayanlar	
davada	kanuni	 temsilcileri,	 tüzel	 kişiler	 ise	 yetkili	organları	 tarafından	
temsil	edilir55.	Tüzel	kişiliği	bulunmadığından	ve	yabancı	şirketin	yasal	
yetkili	organı	da	olmadığından	irtibat	bürosunun	dava	ve	davada	taraf	
ehliyeti	yoktur.	Bir	diğer	deyişle	irtibat	bürosunun	ne	aktif,	ne	de	pasif	
husumet	ehliyeti	yoktur56.	Bu	nedenle	yasal	olarak	davanın	yabancı	şir-

53	Y.	12.	HD.,	E.	2012/5424,	K.	2012/21209	ve	T.	19.6.2012	sayılı	kararı:	“Tüzel kişilik olan borçlu şirketin 
ticaret sicilinde kayıtlı bulunan adresinin, bilinen en son adresi olduğu, takibin açılmasından ve ödeme emrinin 
gönderilmesinden önce borçlu şirket tarafından ticaret siciline, tebliğ merciine ya da alacaklıya adres değişikli-
ğine dair bir bildiriminde yapılmadığı anlaşıldığından ticaret siciline kayıtlı adresten farklı bir adrese yapılan 
tebliğ usulsüzdür. Diğer yandan tebliğ yapılan adresler, borçlu şirketin şubeleri ise de. takibe dayanak borcun, 
şirketin şubelerinin işlemlerinden kaynaklanmadığı anlaşılmakla borçlu şirketin ticaret sicilde kayıtlı adresin-
den farklı adrese yapılan tebligatlar geçersizdir.” www.kazanci.com.tr,	(E.T.	15.11.2018)

54	Baki	Kuru/Ramazan	Arslan/Ejder	Yılmaz,	Medeni Usul Hukuku,	22.	B.	Ankara	2011,	s.	234,	Hakan	Pek-
canıtez/Oğuz	Atalay/Muhammet	Özekes,	Medeni Usul Hukuku,	12.	B.,	Ankara	2011,	s.	293	vd.

55	Tüzel	kişinin	organı	AvK	m.	35’teki	bütün	işlemleri	kendisi	yapabilir.	(takip	edebilir);	bunun	için	organ	
durumundaki	gerçek	kişinin	avukat	olması	gerekli	değildir.	Kuru/Arslan/Yılmaz,	s.	230

56	Y.	11.	HD.’nin,	E.	2005/4695,	K.	2006/4519	ve	T.	24.4.2006	sayılı	kararında:	“Taraflar arasında görü-
len davada İstanbul Asliye 7.Ticaret Mahkemesi’nce verilen 05.10.2004 tarih ve 2003/553-2004/893 sayılı 
kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiştir. Davacı vekili, müvekkiline ait ve davalı 
şirkete sigortalı bulunan araçlarla gerçekleştirilen Münih-Bursa taşıması sırasında, emtianın uğradığı hasar 
bedelinin, usulüne uygun müracaata rağmen ödenmediğini ileri sürerek, (44.570) Euro’nun temerrüt faiziyle 
birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, taraflar arasında imzalanan sigorta sözleşme-
si uyarınca Münih Mahkemeleri’nin yetkili olduğunu, talebin zamanaşımına uğradığını ve haksız olduğunu 
savunarak, davanın reddini istemiştir. Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, davalı adına tebligat 
yapılan yerin sadece tanıtım amacıyla kurulan bir irtibat bürosu olduğu, bu durumda tebligatın geçerli kabul 
edilemeyeceğinden yetki itirazının süresinde yapıldığı sonucuna varıldığı, davacının ikametgahının Mersin’de 
davalının ise Almanya’nın München kentinde irtibat bürosunun bulunduğundan bahisle dava açılamayacağı 
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ket	tüzel	kişiliğine	karşı	açılması	gerekir.	Ayrıca	irtibat	bürosu	yöneticisi	
dava	ve	hakem	yargılamasına	da	taraf	sıfatıyla	katılamaz.
 
	 Nitekim	bir	Yargıtay	kararında	yerinde	olarak:	“…Dava, verilen sör-
vey hizmeti uyarınca düzenlenen faturaların ödenmemesi üzerine başlatılan 
icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir. …düzenlenen faturala-
rın bir kısmının ... Şubesi tarafından, bir kısmının da merkez firma tara-
fından düzenlendiği, yapılan bir kısım icra takiplerinde …Şubesi’nin, bir 
kısmında ise ...Şubesi’nin alacaklı gösterildiği, davanın ise …adına ...Şubesi 
tarafından açıldığı anlaşılmaktadır. Mahkemece, aktif dava ehliyeti yoklu-
ğundan davanın reddine karar verilmiştir. 
 
 Olay tarihinde yürürlükte bulunan 30 Teşrinisani 1330 tarihli Muvak-
kat Kanun’un 1. maddesi uyarınca, yabancı anonim şirketlerin Türkiye’de 
faaliyette (icrayı muamelede) bulunabilmeleri için şube veya acente açma-
ları gereklidir. 4875 Sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 2/a 
maddesinde, Türkiye’de doğrudan yatırım yapan ve yabancı ülkelerin 
kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiler, yabancı yatırımcı olarak, aynı 
Kanun’un 2/b maddesinde ise, yabancı yatırımcı tarafından yeni şirket kur-
mak veya şube açmak, menkul kıymet borsaları dışında hisse edinmek veya 
menkul kıymet borsalarından en az % 10 hisse oranı ya da aynı oranda 
oy hakkı sağlayan edinimler yoluyla mevcut bir şirkete ortak olmak, doğ-
rudan yabancı yatırım olarak tanımlanmıştır. Anılan Yasa’nın 3/h mad-
desinde ise, Hazine Müsteşarlığı’nın yabancı ülke kanunlarına göre kurul-
muş şirketlere, “Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla ”irtibat 
bürosu” açma izni vermeye yetkili olduğu belirtilmiştir. Bu hükümlerin 
birlikte yorumlanmasından ortaya çıkan sonuç, yabancı anonim şirketlerin 
Türkiye’de kendi nam ve hesabına ticari faaliyette bulunabilmeleri için şube 
veya acente açıp ticaret siciline tescil ettirmelerinin zorunlu olduğu, Millet-
lerarası Tahkim Kanunu’nun 3. maddesinde belirtilen işyeri kavramından 
da, yabancı şirketin Türkiye’deki şubesi veya acentesinin anlaşılması gerek-
tiği, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla açabilecekleri irtibat 
bürolarının ise işyeri olarak nitelendirilemeyeceğidir. 

gerekçesiyle, dava dilekçesinin mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine karar verilmiştir. …Davacı vekilinin 
bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün onanmasına oybirliğiyle karar 
verilmiştir”	denilmiştir.	www.kazanci.com.tr,	(E.T.	13/07/2018)

TÜRK HUKUKUNDA İRTİBAT BÜROSU VE ÖZELLİKLERİ
Doç. Dr. Hacı KARA



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �192

 Ayrıca, davacı vekili tarafından tercümesi ibraz edilen vekâletnamede 
... Şirketi’nin T.C. vatandaşı ...’yı “Türkiye’de her türlü mahkeme veya 
divanda ... Şirketi’ni temsil etmek, gerektiğinde hakkında dava açmak, 
vekâletnameyi verene tebliğ edilen ilk celpnameleri ve her türlü ihbarı almak, 
davalar açmak ve bunları takip etmek, iflas ve konkordato muamelelerinde 
bulunmak, tasdik, düzeltme veya geri çekme yetkisi de dahil olmak üzere 
her türlü görev süresi veya muameleyi imza etmek, her türlü yasal yolları 
kullanmak, her türlü mahkeme veya divanda bu yolları takip etmek, vekil-
lere vekâletname vermek, ödeme, transfer veya teslimatı alabilmek ve icbar 
edebilmek amacıyla her ne şekil ve surette olursa olsun her türlü dava ve sair 
yasal işlemleri başlatmak, yürütmek ve takip etmek” gibi işlemler için vekil 
tayin ettiği, 15.12.2008 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ... Merkezi .... ... 
Şubesi’nin bu ticaret unvanıyla tescilinin ve ....’nın da şirket adına yapılacak 
işlerden doğacak davalarda davalı, davacı ve üçüncü kişi sıfatıyla şubenin 
vekilliğine atanmış olduğu hususunun ilan edildiğini, ... tarafından davacı 
şubeyi temsilen davacı vekiline verilen vekâletname uyarınca işbu davanın 
açıldığı anlaşılmaktadır. 
 
 Mahkemece, yukarda açıklanan yasal düzenlemeler, merkez şirketin 
verdiği vekâletname ve şubenin Ticaret Sicilindeki tescil şekli tartışılmak-
sızın, ayrıca davacı şubenin ticaret unvanının merkez şirketin unvanını da 
içeriyor olması gözetildiğinde bu hususun takiplerin ve davanın merkez 
şirkete izafeten açılmış olup olmadığı, gerçek kişiye verilen vekâletnamenin 
acentelik hükümlerinin uygulanmasını gerektirip gerektirmediği hususları 
değerlendirilmeksizin yazılı şekilde husumet yokluğundan davanın reddine 
karar verilmesi doğru olmamıştır.” denilerek	kararın	davacı	yararına	bo-
zulmasına karar	verilmiştir57.
 
	 Kanaatimizce	davanın	yabancı	şirket	tüzel	kişiliğine	karşı	açılması	
ve	aynı	şekilde	icra	takibinin	yabancı	şirket	tüzel	kişiliğine	karşı	başlatıl-
ması	gerekir.	İrtibat	ofisine	karşı	izafeten	de	olsa	dava	açılamaz,	icra	ve	
iflas	istemi	ile	takip	yapılamaz.

57	Y.	11.	HD.,	E.	2012/2110,	K.	2012/3915	ve	T.	15.3.2012	ve	Y.	11.	HD.,	E.	2014/16217,	K.	2015/2385	
ve	T.	23.2.2015	sayılı	kararları.	www.	kazancı.com.tr,	(E.T.	13/07/2018)
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	 3.	İcra	Ve	İflas	Kanunu	Bakımından
 
	 İrtibat	bürosuna	karşı	icra	ve	iflas	takibi	başlatılamaz.	Yabancı	şir-
ket	adına	başlatılan	 icra	 takiplerinde	 ise	 icra	ya	da	ödeme	emri	 irtibat	
bürosuna	tebliğ	edilemez.		Böyle	bir	durumda	usulsüz	tebliğ	nedeniyle	
icra	 işlemi	 iptal	 edilebilir.	Ancak	yabancı	 şirkete	usulüne	uygun	 tebli-
gat	yapılabilmiş	ve	icra	takibi	kesinleşmiş	ise	irtibat	bürosunun	mal	var-
lığı	üçüncü	bir	kişi	 istihkak	 iddiasında	bulunmadığı,	üçüncü	kişiye	ait	
olduğu	ispatlanmadığı	sürece	haczedilebilir.	Zira	irtibat	bürosu	kazanç	
sağlayıcı	bir	ticari	faaliyetle	iştigal	edemediği	için	irtibat	bürosunun	ken-
disine	ait	bir	malvarlığı	yoktur.	İrtibat	bürosunun	tüm	masrafları	yurt-
dışından	gönderilen	fonlarla	finanse	edilmek	zorundadır.	Bu	sebeple	de	
tüm	malvarlığı	aslında	yabancı	şirkete	aittir,	dolayısıyla	(var	ise)	yabancı	
şirket	borcu	için	haczolunabilir.	

	 4.	Arabuluculuk	Kanunu	Bakımından
 
	 Arabuluculuk	faaliyetleri	6325	sayılı	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Ara-
buluculuk	Kanunu	(Arabuluculuk	Kanunu)	ile	düzenlenmiştir.	7036	sa-
yılı	İş	Mahkemeleri	Kanununda	(İMK)	da	zorunlu	arabuluculukla	ilgili	
esaslar	düzenlenmiştir58.	Davacı,	arabuluculuk	faaliyeti	sonunda	anlaş-
maya	varılamadığına	ilişkin	son	tutanağın	aslını	veya	arabulucu	tarafın-
dan	onaylanmış	bir	örneğini	dava	dilekçesine	eklemek	zorundadır59.	
 
	 4857	sayılı	İş	Kanununun	20.	maddesinin	birinci	ve	üçüncü	fıkra-
larını	değiştiren	11/1.	maddeye	göre	de:		İş	sözleşmesi	feshedilen	işçi,	
fesih	bildiriminde	sebep	gösterilmediği	veya	gösterilen	sebebin	geçerli	
bir	sebep	olmadığı	iddiası	ile	fesih	bildiriminin	tebliği	tarihinden	itiba-
58	İMK	3	üncü	maddeye	göre:	“Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve 

tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır. İş kazası veya 
meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları 
hakkında bu hüküm uygulanmaz”

59 “Bu zorunluluğa uyulmaması hâlinde mahkemece davacıya, son tutanağın bir haftalık kesin süre içinde mah-
kemeye sunulması gerektiği, aksi takdirde davanın usulden reddedileceği ihtarını içeren davetiye gönderilir. 
İhtarın gereği yerine getirilmez ise dava dilekçesi karşı tarafa tebliğe çıkarılmaksızın davanın usulden reddine 
karar verilir. Arabulucuya başvurulmadan dava açıldığının anlaşılması hâlinde herhangi bir işlem yapılmak-
sızın davanın, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddine karar verilir.”	(İMK	m.	3/2).
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ren	bir	ay	 içinde	 işe	 iade	 talebiyle,	 İş	Mahkemeleri	Kanunu	hükümle-
ri	uyarınca	arabulucuya	başvurmak	zorundadır.	Arabuluculuk	 faaliyeti	
sonunda	anlaşmaya	varılamaması	hâlinde,	 son	 tutanağın	düzenlendiği	
tarihten	itibaren,	iki	hafta	içinde	iş	mahkemesinde	dava	açılabilir.	Taraf-
lar	anlaşırlarsa	uyuşmazlık	aynı	sürede	iş	mahkemesi	yerine	özel	hakeme	
de	götürülebilir.	Arabulucuya	başvurmaksızın	doğrudan	dava	açılması	
sebebiyle	davanın	usulden	reddi	hâlinde	 ret	kararı	 taraflara	 resen	 teb-
liğ	edilir.	Kesinleşen	ret	kararının	da	resen	tebliğinden	itibaren	iki	hafta	
içinde	arabulucuya	başvurulabilir.
 
	 Yukarıda	açıklandığı	üzere	irtibat	bürosunun	dava	ve	taraf	ehliyeti	
bulunmadığından,	 ticari	vekil	konumundaki	 irtibat	bürosu	yetkilisinin	
kendiliğinden	yabancı	şirketi	temsilen	arabuluculuk	görüşmelerine	ka-
tılıp,	hukuken	yabancı	 şirketi	bağlayacak	 şekilde	kabul	 veya	 ret	 konu-
sunda	görüş	bildiremeyeceği,	 hatta	 arabuluculuk	davetinin	bile	bizzat	
yabancı	şirkete	yapılması	gerekeceği	kanaatindeyiz.

 SONUÇ
 
	 Ticari	risk	almayı	tercih	etmeyen	girişimciler,	Türkiye	pazarı	ile	ilgi-
li	gerekli	bilgileri	ilk	elden	edinmek,		gerekli	gözlemleri	yapmak	ve	piya-
saları	test	etmek	için	Türkiye’de	irtibat	bürosu	açmaktadırlar.	İrtibat	bü-
rosu	4875	sayılı	“Doğrudan	Yabancı	Yatırımlar	Kanunu”	ve	“Doğrudan	
Yabancı	Yatırımlar	Kanunu	Uygulama	Yönetmeliği”	ile	düzenlenmiştir.	
Yabancı	bir	şirketin	irtibat	bürosu	açmasına	izin	verme	yetkisi,	Ekonomi	
Bakanlığı,	Teşvik	Uygulama	ve	Yabancı	Sermaye	Genel	Müdürlüğü’ne	
verilmiştir.	İrtibat	bürosu	için	başlangıçta	izin	3	yıl	süre	için	verilmekte	
ve	bu	süre	uzatılabilmektedir.	Uzatılan	yeni	süre	5	ila	10	yıl	olabilmek-
tedir.	 İrtibat	 bürosu	 ticaret	 yapamaz	 ve	 faaliyetleri,	 pazar	 araştırması	
yapmak,	ana	şirket	tarafından	sağlanan	mal	ve	hizmetleri	tanıtmak,	te-
darikçilerin	kontrolü,	teknik	destek	sağlamak,	iletişim	ve	bilgi,	bölgesel	
yönetim	konuları	 ile	 sınırlıdır.	 Pazar	 araştırması	 veya	 yabancı	 şirketin	
ürünlerinin	ya	da	hizmetlerinin	tanıtımını	yapmak	üzere	izin	alan	büro-
ların	faaliyet	süreleri	yeniden	uzatılmaz.
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	 İrtibat	 bürosu	 yakın	 benzerlik	 gösterse	 bile	 şubeden	 farklıdır.	 İlk	
olarak	her	 ikisinin	de	 ayrı	 bir	 tüzel	 kişiliğinin	bulunmaması	 benzerlik	
gösterse	bile	şube	kanuni	düzenleme	gereğince	merkezi	temsil	yetkisine	
sahiptir.	Hâlbuki	 irtibat	 bürosunun	 kanundan	 kaynaklanan	 bir	 temsil	
yetkisi	yoktur.	Yabancı	bir	şirketin	Türkiye’de	açılan	irtibat	bürosunun,	
şubeden	farklı	olarak	tescili	gerekmez.	Şubeye	benzer	şekilde	kuruluşu	
için	asgari	sermaye	yatırılması	zorunluluğu	yoktur.	Ayrıca	yukarıda	açık-
landığı	üzere	şube	ana	şirkete	bağlı	olsa	bile,	her	şube	bağımsız	bir	işyeri	
sayılır.	Bu	nedenle	irtibat	bürosundan	farklı	olarak,	yabancı	bir	şirketin	
şubesi	Türkiye’de	ticari	faaliyetler	yürütebilir	ve	sözleşmeler	imzalaya-
bilir.	Ayrıca	İrtibat	bürosunun	aksine,	şubenin	faaliyetlerinde	herhangi	
bir	kısıtlama	yoktur.	Faaliyetleri	sadece,	ana	şirketin	gerçekleştirdiği	fa-
aliyetlerle	sınırlıdır.	İrtibat	bürosu	acenteden	de	farklıdır.
 
	 İrtibat	bürosunun	dava	ehliyeti	yoktur.	Davada	ve	hakem	yargıla-
masında	 taraf	olamaz,	 aktif	 ve	pasif	husumet	ehliyeti	 yoktur.	Özel	bir	
temsil	yetkisi	bulunmadığı	durumda	zorunlu	arabuluculuğa	yabancı	şir-
keti	temsilen	katılamaz.	İrtibat	bürosuna	karşı	icra	takibi	yapılamaz.	
 
	 İş	hukuk	bakımından	işyeri	olarak	kabul	edilir	ve	işe	iade	davaları	
bakımından	dünya	genelindeki	işçi	sayısı	esas	alınarak	toplam	işçi	sayısı	
belirlenir.	En	başta	ofisin	kirasını	ve	çalışanların	ücret	ve	SGK	primlerini	
ödemesi	gerektiğinden	bir	vergi	kaydının	açılması	gerekir.	Tüm	masraf-
ları	yurtdışından	finanse	edildiğinden	usulüne	uygun	olarak	yabancı	şir-
kete	tebligat	yapılmış	olması	kaydıyla	icra	takibi	kesinleşmiş	ise,	yabancı	
şirketin	borçları	nedeniyle,	irtibat	ofisine	ait	malvarlığı	haczedilebilir.	
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KADIN HAKLARINDA DÖNÜŞÜMÜN SİMGELERİNDEN BİRİ OLARAK
N.T. OLAYI VE “MADDE 438”
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AS ONE OF THE SYMBOLS OF TRANSFORMATION IN WOMEN’S RIGHTS
THE N.T. EVENT AND “ARTICLE 438”

	 Geçmişten	bu	yana	kadın	hakları,	her	koşulda	korunması	ve	hassasiyet	gösteril-
mesi	gereken	haklardan	olmuştur.	Bu	bağlamda	Türkiye’de	kadın	haklarıyla	ilgili	olumlu	
bazı	 dönüşümler	 yaşanmıştır.	 Bu	 dönüşümlerden	 biri,	N.T.	 olayından	 sonra	 (mülga)	
765	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nun	438.	maddesi	bakımından	olmuştur.	Bundan	dolayı	
çalışmada,	N.T.	olayının	 gelişimi,	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi	 ile	Anayasa	Mah-
kemesinin	N.T.	olayına	yaklaşımı,	Anayasa	Mahkemesi	kararından	sonra	ortaya	çıkan	
toplumsal	tepki	ve	kanun	koyucu	tarafından	765	sayılı	Kanun’un	438.	maddesinin	yürür-
lükten	kaldırılması	irdelenmiştir.
 
 Anahtar Kelimeler:	Kadın	Hakları,	N.T.	Olayı,	 (mülga)	765	Sayılı	Türk	Ceza	
Kanunu’nun	438.	Maddesi,	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	Anayasa	Mahkemesi.

 ABSTRACT
     
	 Since	the	past,	women’s	rights	have	been	the	rights	that	should	be	protected	and	
sensitivity	in	all	circumstances.	In	this	context,	some	positive	transformations	have	been	
experienced	regarding	women’s	rights	in	Turkey.	One	of	these	transformations	has	been	
happened	after	the	N.T.	event,	in	terms	of	article	438	of	(repealed)	the	Turkish	Criminal	
Code	numbered	765.	For	this	reason,	development	of	the	N.T.	event,	Antalya	2nd	High	
Criminal	Court	and	the	Constitutional	Court’s	approach	to	the	N.T.	event,	social	reacti-
on	that	emerged	after	the	decision	of	the	Constitutional	Court	and	repeal	of	article	438	
of	Code	numbered	765	by	the	lawmaker	have	been	examined	in	the	study.

 Keywords: Women’s	Rights,	the	N.T.	Event,	Article	438	of	(repealed)	the	Tur-
kish	Criminal	Code	Numbered	765,	Antalya	2nd	High	Criminal	Court,	the	Constitutio-
nal	Court.
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	 GİRİŞ

	 Ülkemizde	 80’lerin	 sonlarına	 ve	 90’ların	 başlarına	 doğru	 gelindi-
ğinde	“N.T.	Olayı”	 ismiyle	bilinen	ve	kadın	hakları	bağlamında	çeşitli	
toplumsal	ve	hukuksal	değişimlerin	öncülerinden	sayılabilecek	bir	olay	
yaşanmıştır.	Türkiye	bu	yıllarda,	erkekler	tarafından	kaçırılan	ve	tecavü-
ze	uğrayan	(ırzına	geçilen)1	N.T.	isimli	kadını	ve	devamında	seyreden	
süreci	uzun	süre	konuşmuş	ve	tartışmıştır.

	 Mağdur	N.T.’nin	ırzına	geçen	sanıklar,	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mah-
kemesi	tarafından	yargılanırken,	Cumhuriyet	savcısı	sanıkların	cezalan-
dırılmalarını;	ancak	bu	cezaya,	mülga	765	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nun2 
(ETCK)	 438.	maddesine	 göre	 indirimli	 olarak	 hükmedilmesini	 talep	
etmiştir.	 Ancak	 yargılamayı	 yapan	Mahkeme	 heyeti,	 ETCK’nin	 438.	
maddesinin	Anayasa’ya	 aykırılığını	 ileri	 sürerek	Anayasa	Mahkemesi-
ne	başvurmuştur.	Bu	başvurudan	sonra	Anayasa	Mahkemesinin	olaya	
ilişkin	yaklaşımı	kamuoyu	nezdinde	tepkilere	neden	olmuş	ve	tepkiler	
sonucunda	da	kanun	koyucu	tarafından	ETCK	m.	438	yürürlükten	kal-
dırılmıştır.

	 İşte	 bu	 önemi	 sebebiyle	 çalışmamızda,	 “Madde	 438”	 isimli	Türk	
filminden,	öğretideki	görüşlerden,	yargı	kararlarından,	meclis	tutanak-
larından	ve	 ilgili	kaynaklardan	yararlanılarak	N.T.	olayının	gelişimine,	
N.T.	olayının	yargılama	sürecinde	yer	alan	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mah-

1	Irza	 geçme(k)	 suçu,	 Türk	 hukukunda	 ilk	 kez	 1274	 tarihli	 Ceza	 Kanunname-i	 Hümayunu’nda	
düzenlenmiştir.	Bkz.	Dönmezer,	Sulhi:	Ceza	Hukuku	Özel	Kısım,	Genel	Adap	ve	Aile	Düzenine	Karşı	
Cürümler,	5.	Bası,	Filiz	Kitabevi,	İstanbul,	1983,	s.	41,	49;	Türk	Dil	Kurumu	Güncel	Türkçe	Sözlük’e	göre,	
ırza	geçme(k),	“zor	kullanarak	bir	kimseyi	cinsel	zevkine	alet	etmek,	tecavüz	etmek”tir.	Bkz.	www.tdk.gov.
tr	 (E.T.	15.03.2019);	ETCK’da	 ‘ırza	geçme’	kavramı	 tanımlanmamıştı.	Ancak	öğretideki	bir	 tanımdan	
hareketle,	 ırza	 geçme,	 “herhangi	bir	 kimsenin,	 rızası	 bulunmayan	ya	da	 rızası	 hileli	 yol	 ve	 yöntemlerle	
elde	edilen	ya	da	kanunen	rızaya	ehil	kabul	edilmeyen	bir	kimse	ile	kanunda	belirtilen	şartlarda	normal	ya	
da	normal	olmayan	yollarla	cinsel	ilişkide bulunması”	olarak	tanımlanabilir.	Bkz.	Dülger,	İbrahim:	Cinsel	
Özgürlüğe	 Karşı	 İşlenen	 Suçlardan	 Irza	 Geçme	 Suçu,	 Selçuk	 Üniversitesi	 Sosyal	 Bilimler	 Enstitüsü,	
Doktora	Tezi,	Konya,	1998,	s.	67;	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu	ise,	ırza	geçmeyi,	“Aktif failin cinsel organını, 
diğerinin vücuduna normal veya anormal bir şekilde menisini boşaltacak şekilde kısmen ya da tamamen ithal 
etmesi, sokması”	olarak	 tanımlamaktadır.	Bkz.	Yrg.	CGK.,	T.	04.06.1990,	E.	1990/5-101,	K.	1990/156,	
www.kazanci.com	(E.T.	15.03.2019).

2	R.G.,	T.	13.03.1926,	S.	320.
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kemesi	ile	ETCK	m.	438’in	itiraz	başvurusunu	inceleyen	Anayasa	Mah-
kemesinin	tutumuna,	N.T.	olayından	kaynaklanan	toplumsal	tepkiye	ve	
kanun	koyucu	tarafından	hükmün	yürürlükten	kaldırılması	konularına	
değinilecek	ve	ardından	çalışma	sonlandırılacaktır.

	 I.	N.T.	OLAYININ	GELİŞİMİ

	 N.T.	olayının	gelişim	sürecini	1990	yapımı	olan	ve	Ümit	Efekan’ın	
yönetmenliğini,	 Türker	 İnanoğlu’nun	 yapımcılığını,	 Ümit	 Efekan	 ile	
Erdoğan	Tünaş’ın	senaristliğini	üstlendiği	“Madde	438”	isimli	Türk	fil-
minden	 hareketle	 anlamak	 ve	 anlamlandırmak	mümkündür.	 Konuyu	
gerçekçi	yönleriyle	de	ele	alan	filmde,	N.T.	karakterini	Gülşen	Bubikoğ-
lu;	N.T.’nin	 imam	nikahlı	Sabri	Cinur	 isimli	 eşini	 ise,	Berhan	Şimşek	
canlandırmıştır3.

	 Filme	 göre,	 Antalya’da	 yaşayan	 N.T.	 16	 yaşındayken	 kendinden	
yaşça	büyük	olan	biriyle	zorla	evlendirilir.	N.T.’nin	bu	eşinden	çocukla-
rı	olur.	N.T.’nin	zorla	evlendirildiği	resmi	nikahlı	eşinin	kazancı	oldukça	
iyidir.
İlerleyen	zamanlarda	N.T.’nin	kocası	kumar	oynamaya	ve	malvarlığını	
yavaş	yavaş	kaybetmeye	başlar,	malvarlığında	yer	alan	birçok	şeyi	elin-
den	 çıkarır.	 Bu	 süreçte	N.T.,	 kocası	 ve	 çocukları	 oturdukları	 evi	 dahi	
kaybederler.	N.T.	son	çocuğuna	hamileyken,	ekonomik	olarak	zora	dü-
şen,	borçlanan	ve	borçlarını	ödeyemeyen	kocasının,	üzerinden	kazanç	
sağlamak	istediği	bir	hedefi	haline	gelir.	Kocası,	N.T.’nin	bedeni	üzerin-
den	çevresine	olan	kumar	borçlarını	ödemeyi	taahhüt	eder.

	 Kendi	 bedeni	 üzerinde	 tek	 söz	 sahibi	 olması	 beklenen	N.T.’nin,	
kocası	aracılığıyla	başkaları	tarafından	ırzına	geçilmek	istenmesi	N.T.’yi	
derinden	yaralar.	N.T.,	bedeninden	yararlanmak	isteyen	kocası	ve	arka-
daşları	tarafından	sergilenen	böylesi	insanlık	dışı	muameleleri	her	sefe-
rinde	reddeder.	Bedenine	yönelik	sergilenen	ve	insan	onurunu	aşağıla-
yan	muameleleri	kaldıramayan	N.T.,	eve	gelen	kocasını	üzerine	kaynar	

3 www.sinematurk.com/film/4946-madde-438/	(E.T.	15.03.2019).
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su	dökerek	yakar.	Buna	sinirlenen	koca,	N.T.’yi	polise	şikayet	eder	ve	
bu	fiilinden	dolayı	yargılanan	N.T.	mahkeme	tarafından	hapis	cezasına	
mahkum	edilerek	cezasının	infaz	edilmesi	için	cezaevine	gönderilir.

	 Bu	süreçte	yuvası	dağılan	ve	çocuklarının	velayeti	babalarına	veri-
len	N.T.	cezasını	çektikten	sonra	cezaevinden	çıkar.	N.T.’yi	kendi	çevre-
si	de	dahil	olmak	üzere	birçok	kişi	dışlar.	N.T.	kendi	başına	ayakta	dur-
ma	mücadelesi	verir;	geçimini	sağlamak	üzere	girdiği	işlerde	tecavüzlere	
uğrar	ve	kimi	zaman	da	işinden	kovulur.

	 Zaman	ilerleyip	1986	yılına	gelindiğinde	N.T.	bir	vesileyle	tanıştığı	
ve	kendisiyle	evlenmek	isteyen	Arif’in	evlenme	teklifini	kabul	eder;	an-
cak	Arif’in	evli	olduğunu	anlayınca	vazgeçer.	Bu	durumu	hazmedeme-
yen	Arif	ve	yönlendirdiği	arkadaşları	N.T.’ye	tecavüz	ederler.	N.T.	bu	
tecavüz	olayını	Cumhuriyet	Savcılığına	bildirir	ve	hazırlanan	iddianame	
sonucunda	Arif	 ve	arkadaşları	hakkında	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahke-
mesinde	dava	açılır.	Sanık	konumunda	bulunan	Arif	ve	arkadaşları	yar-
gılanmaya	başlarlar.

	 Bu	arada	N.T.	kendisini	sahiplenen	ve	karşılaştığı	zorlukları	payla-
şıp	onunla	birlikte	çözüm	yolları	arayan	Sabri’yle	yakınlık	kurar	ve	imam	
nikahı	kıyar.	Bunu	duyan	Arif	ve	arkadaşları	N.T.’nin	imam	nikahlı	ol-
duğu;	ancak	resmi	nikahlı	olmadığı	için	Sabri’yle	aynı	evde	yaşamasının	
fuhuş4	suçunu	oluşturduğu	iddiasıyla	emniyete	şikayette	bulunurlar.	Ar-
dından	Antalya	Emniyet	Müdürlüğüne	bağlı	kolluk	görevlileri	N.T.’yi	
gözaltına	alarak	karakola	götürürler.

	 Karakoldan	sonra	hastaneye	sevk	edilen	N.T.	hakkında,	Arif	ve	arka-
daşlarının	kurduğu	kötü	niyetli	bir	plan	sonucunda,	N.T.	adet	(regl)	ha-
linde	olmasına	rağmen,	ilişkiye	girdiği	yönünde	sağlık	raporu	aldırılır.	Bu	
rapora	dayanılarak	N.T.	hakkında	resmi	makamlarca	‘vesika’5	düzenlenir.
4	Türk	Dil	Kurumu	Güncel	Türkçe	 Sözlük’e	 göre,	 fuhuş,	 “İçinde bulunulan toplum kurallarına uymayan 

bir biçimde bir veya birkaç kişiyle para karşılığında cinsel ilişkide bulunma”dır.	Bkz.	www.tdk.gov.tr	(E.T.	
15.03.2019).

5	Vesika,	fuhşu	meslek	edinen	bir	kadının	geneleve	giriş	tarihini,	çalışacağı	tarih	aralığını,	çalıştığı	genelevi	
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	 Artık	 vesikalı	olan	N.T.	 çevresi	 tarafından	gün	geçtikçe	daha	 çok	
dışlanır.	Bu	arada	N.T.’ye	tecavüz	ettikleri	nedeniyle	yargılamaları	de-
vam	eden	sanıklar	(Arif	ve	arkadaşları),	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahkeme-
sinde,	N.T.’ye	tecavüz	ettikleri	sırada	fahişe	olduğunu	ve	vesika	sahibi	
olduğunu	dile	getirirler.	Cumhuriyet	Savcısı	da	Mahkemeden	sanıklar	
hakkında	ETCK	m.	416’ya6	ve	m.	429	vd.	düzenlenen	kaçırma	suçuna	
göre	verilecek	cezanın,	N.T.’nin	fuhşu	meslek	edinen	vesika	sahibi	biri	
olduğu	için	ETCK	m.	438	gereğince	indirimli	olarak	verilmesini	talep	
eder.

	 Lakin	yargılamayı	 yürüten	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	ola-
ya	uygulanacak	olan,	fuhşu	kendine	meslek	edinmiş	kadının	ırzına	ge-
çilmesi	ve	kaçırılması	durumunda	indirim	yapılmasını	öngören	ETCK	
m.	 438’in	Anayasa’ya	 aykırı	 olduğunu	 düşünür	 ve	 hükmün	 iptali	 için	
Anayasa	Mahkemesine	başvurur.	Bu	sırada	da	kamuoyu	nezdinde	N.T.	
olayı	bilinir	hale	gelir	ve	başını	kadınların	çektiği	çeşitli	kesimlerce	ka-
dınlara	yönelik	eşitsiz	koşulların	kaldırılması	gerektiği	savunulur.	Ancak	
ETCK	m.	438’le	ilgili	Anayasa	Mahkemesi	nezdinde	beklediklerini	elde	
edemeyen	 insan	 (kadın)	 hakları	 savunucuları,	 Türkiye	 Büyük	Millet	
Meclisi	nezdinde	büyük	bir	kazanım	elde	ederler.

	 II.	MAHKEMELERİN	N.T.	OLAYINA	YAKLAŞIMI

	 A.	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesinin	Yaklaşımı
 
 N.T.	olayına	ilişkin	yargılamayı	yürüten	ve	ETCK	m.	438’in	iptalini	
talep	eden	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesinin	Başkanı	Ali	Güzel’di7.	

gösteren	 ve	 devlet	 eliyle	 düzenlenen	 resmi	 bir	 belgedir.	 Kural	 olarak	 vesika,	 fuhuşla	 ilişkilendirilen	
kadınlara	 yönelik	 düzenlenen	 bir	 belgedir.	 Buna	 ek	 olarak	 vesikanın,	 bir	 yerde	 erkek	 arkadaşıyla,	
sevgilisiyle	yakınlaşmış	şekilde	tespit	edilen	kadınlara	yönelik	de	düzenlendiği	bilinmektedir.	Bkz.	www.
feministyaklasimlar.org/sayi-06-ekim-2008/turkiyede-fuhus-sektoru-uzerine/	(E.T.	15.03.2019).

6	ETCK	m.	416’ya	göre,	“Her kim cebir ve şiddet veya mukavemeti selbeden diğer bir vasıta ile on beş yaşını 
dolduran bir kimsenin veya cebir ve şiddet ve sair vasıtaya müracaat etmeksizin mukavemete gayri muktedir bir 
halde bulunan şahsın ırzına geçerse muvakkaten ağır hapse konulur, yine bu suretlerle ırz ve namusa tasaddiyi 
tazammun eden diğer bir fiil ve harekette bulunursa iki seneden aşağı olmamak üzere hapsolunur”.

7	Kadın	hakları	 ve	 genel	olarak	 insan	hakları	 alanında	harekete	geçerek	ETCK	m.	438’e	karşı	mücadele	
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İnsan	haklarını	oldukça	güçlü	savunan	bir	hakim	olarak	ülkemiz	tarihin-
de	yerini	alan	Ali	Güzel	öncülüğündeki	Mahkeme	heyeti,	1926	yılından	
beri	uygulanan	ve	“Irza geçmek8 ve kaçırmak fiilleri fuhşu kendine meslek 
edinen bir kadın hakkında irtikâp olunmuş ise, ait olduğu maddelerde ya-
zılı cezaların üçte ikisine kadarı indirilir” şeklinde	bir	düzenleme	içeren	
ETCK	m.	 438’e9	 karşı,	Anayasa	Mahkemesine	 somut	norm	denetimi	
(itiraz)	yoluyla10	başvurmuştur.

veren	Ali	Güzel,	2002	yılında	Yargıtay	üyeliğine	seçilmiş	ve	burada	çalışmaktayken	2004	yılında	Anayasa	
Mahkemesi	üyeliğine	 seçilmiştir.	Anayasa	Mahkemesi	üyeliği	 görevini	bir	 süre	 sürdüren	Güzel,	 2008	
yılında	 emekliye	 ayrılmıştır.	 Bkz.	 www.anayasa.gov.tr/icsayfalar/uyeler/emekliuyeler/aliguzel.html 
(E.T.	 15.03.2019);	Güzel’e	 göre,	 “… Soyut hukuk metinleri, yasalar adaleti tecelli ettirmede tek başına 
yeterli olamaz. Kuralları hayata geçiren yargıcın yorumu büyük önem taşımaktadır. Hukuk kuralları, yasalar 
kağıt üzerinde yazılı metinlerdir. Onlara can veren, ruh katan yargıçların yorumudur. …”.	 Bkz.	 www.
hurriyet.com.tr/gundem/bir-hakim-yeter-40657428	(E.T.	15.03.2019).

8			5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu	(TCK),	cinsel	dokunulmazlığa	karşı	suçları	düzenlerken	‘cinsel	saldırı’,	
‘cinsel	 istismar’,	 ‘cinsel	 taciz’	 gibi	 yeni	 kavramlar	 getirmiştir.	 Ancak	 TCK’da,	 ETCK’ya	mehaz	 1889	
İtalyan	 Ceza	 Kanunu’ndan	 değiştirilerek	 alınan	 ‘ırza	 tasaddi’,	 ‘ırza	 geçme’,	 ‘söz	 atma’	 ve	 ‘sarkıntılık’	
kavramlarına	yer	verilmemiştir.	Bkz.	Yokuş	Sevük,	Handan:	“5237	Sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nda	Cinsel	
Saldırı	 ve	Cinsel	Taciz	Suçları”,	Türkiye	Barolar	Birliği	Dergisi,	S.	57,	2005,	 s.	243;	TCK’da	kişilerin	
cinsel	 bütünlüğüne	 yönelik	 fiillerin	 düzenlenmesi	 ETCK’ya	 göre	 daha	 farklıdır.	 ETCK’da	 cinsel	
bütünlüğü	 ihlal	 eden	 fiiller,	 genel	 adap	 ve	 aile	 nizamı	 aleyhine	 işlenen	 fiiller	 arasında	 düzenlenmişti.	
Ancak	 TCK’da	 bu	 fiiller,	 ‘Kişilere	 Karşı	 Suçlar’	 kısmında	 ve	 ‘Cinsel	 Dokunulmazlığa	 Karşı	 Suçlar’	
başlığı	altında	düzenlenmiştir.	Buna	ek	olarak	ETCK	döneminde	yapılan	 ‘ırza	geçme’	ve	 ‘ırza	tasaddi’	
ayrımı	TCK’yla	ortadan	kaldırılmış	 ve	bunların	 yerine	 ‘cinsel	 saldırı’	 kavramı	benimsenmiştir.	Cinsel	
saldırı	fiili,	mağdurun	cinsel	dokunulmazlığına	haksız	bir	müdahale	 teşkil	eden,	onun	 iradesi	ve	 rızası	
dışında	meydana	gelen	bir	tecavüzü	ifade	etmektedir.	Bkz.	Özbek,	Veli	Özer	/	Kanbur,	Mehmet	Nihat	
/	Doğan,	Koray	/	Bacaksız,	Pınar	/	Tepe,	İlker:	Türk	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler,	Genişletilmiş	ve	
Güncellenmiş	8.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	2015,	 s.	312-313;	Artuk,	Mehmet	Emin	/	Gökcen,	
Ahmet	/	Yenidünya,	Ahmet	Caner:	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler,	6.	Bası,	Turhan	Kitabevi,	Ankara,	
2005,	s.	32-33;	Koca,	Mahmut	/	Üzülmez,	İlhan:	Türk	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler,	Adalet	Yayınevi,	
Ankara,	2013,	s.	287;	Centel,	Nur:	“Yeni	Türk	Ceza	Kanunu	ve	Kadın”,	Polis	Dergisi,	2005,	s.	68.

9			ETCK	m.	438’in	karşılığı	mehaz	İtalyan	Ceza	Kanunu’nun	350.	maddesidir.	Bu	maddenin	gerekçesine	
göre,	 “Fahişe sürdürdüğü kötü hayata rağmen, vücudunda dilediği gibi tasarruf etmek hürriyetinden 
vazgeçmemiştir ve zor kullananları cezalandıran yasanın koruması herkes içindir. Fakat öte yandan, fahişenin 
haysiyeti, maruz kaldığı zorla kaçırma veya cinsel ilişki dolayısıyla, namuslu 5 bir kadının bütün hayatı 
süresince karşı bulunacağı kadar ihlâl edilmiş olmaz. Ayrıca fuhşu meslek edinenin gösterdiği direnç, suç işleyen 
kişi tarafından haklı olarak ciddi sanılmayabilir”.

10	 Somut	 norm	 denetimi,	 “bir mahkemede görülmekte olan bir davanın karara bağlanmasının, o davada 
kullanılacak hukuk normunun anayasaya uygun olup olmamasına bağlı olması halinde yapılan denetimdir”.	
Bkz.	Kıratlı,	Metin:	Anayasa	Yargısında	Somut	Norm	Denetimi:	İtiraz	Yolu,	Ankara	Üniversitesi	Siyasal	
Bilgiler	Fakültesi	Yayınları,	Ankara,	1966,	s.	35.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Özbudun,	Ergun:	Türk	Anayasa	
Hukuku,	 15.	 Baskı,	 Yetkin	 Yayıncılık,	 Ankara,	 2014,	 s.	 428-537;	 Teziç,	 Erdoğan:	 Anayasa	 Hukuku,	
17.	Baskı,	Beta	Yayıncılık,	İstanbul,	2014,	s.	244-251;	Gözler,	Kemal:	Türk	Anayasa	Hukuku	Dersleri,	
Güncellenmiş	ve	Genişletilmiş	22.	Baskı,	Ekin	Yayıncılık,	Bursa,	2018,	s.	444-447;	Günümüzde	somut	
norm	 denetimine,	 kanunlar	 ve	 Cumhurbaşkanlığı	 kararnameleri	 konu	 olabilmektedir.	 Nitekim	 bu	
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	 Antalya	 2.	Ağır	Ceza	Mahkemesi,	 Anayasa	Mahkemesine	 yaptığı	
başvuruda,	ETCK	m.	438’in	Anayasa’nın	“Kanun	önünde	eşitlik”	baş-
lıklı	 10.	 maddesine,	 “Temel	 hak	 ve	 hürriyetlerin	 niteliği”	 başlıklı	 12.	
maddesine,	“Kişinin	dokunulmazlığı,	maddi	ve	manevi	varlığı”	başlıklı	
17.	maddesine	ve	“Kişi	hürriyeti	ve	güvenliği”	başlıklı	19.	maddesine	ay-
kırı	bir	düzenleme	olduğunu	iddia	etmiş	ve	“… hak ve hürriyetleri ihlâl 
edilmiş kadınlardan fuhşu kendine meslek edinenlerin daha az himayeye 
layık oldukları ve binnetice bu nitelikte kadınları kaçıran sanıkların kısmen 
mazur görülme düşüncesi; hem mağdurların haklarının korunması ve hem 
de sanıkların tecziyeleri bakımından kanun önünde eşitlik ilkesine aykırıdır. 
Fuhşu meslek edinen kadınları kaçıran sanıklara, bu niteliği bulunmayan 
kadınları kaçıran faillere göre daha az ceza verilmesi eşitsizliğe yol açmakta-
dır. …”	gerekçesiyle	düzenlemenin	iptal	edilmesini	talep	etmiştir.	İptal	
talebindeki	gerekçeye	bakıldığında,	Mahkemenin	ETCK	m.	438’i	adalet	
duygusuna	ve	hukukun	genel	ilkelerine	aykırı	gördüğü	anlaşılmaktadır.

	 B.	Anayasa	Mahkemesinin	Yaklaşımı
 
 Anayasa	Mahkemesi,	Antalya	2.	Ağır	Ceza	Mahkemesinin	ETCK	
m.	438’e	 ilişkin	 yaptığı	 başvuruyla	 ilgili	 9	 Şubat	 1988	 tarihinde	 aldığı	
kararla	işin	esasının	incelenmesine	oybirliğiyle	karar	vermiştir.
 
	 İşin	esasını	inceleyen	Anayasa	Mahkemesi,	12	Ocak	1989	tarihin-
de	başvuruyu	oyçokluğuyla	karara	bağlamıştır11.	Anayasa	Mahkemesi,	
Anayasa	m.	10	yönünden	itirazı	incelerken	aynı	hukuki	durumda	olan	
kişilerin	aynı	kurallara,	farklı	hukuki	durumda	olanların	ise	farklı	kuralla-
ra	tabi	tutulmasını	hukuka	uygun	görmüş	ve	bir	kuralın	haklı	bir	nedene	

husus	Anayasa’nın	‘Anayasaya	aykırılığın	diğer	mahkemelerde	ileri	sürülmesi’	başlıklı	152.	maddesinin	
1.	 fıkrasında,	 “Bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak bir kanun veya Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesinin hükümlerini Anayasaya aykırı görürse veya taraflardan birinin ileri sürdüğü aykırılık 
iddiasının ciddi olduğu kanısına varırsa, Anayasa Mahkemesinin bu konuda vereceği karara kadar davayı 
geri bırakır”	şeklinde	ifade	edilmektedir.

11	AYM.,	T.	12.01.1989,	E.	1988/4,	K.	1989/3.	Bkz.	Anayasa	Mahkemesi	Kararlar	Dergisi,	2.	Baskı,	S.	25,	
Ankara,	2001.
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dayanması	veya	kamu	yararı	amacıyla	yürürlüğe	konulması	durumunda	
bu	kuralın	eşitlik	ilkesini	zedelemeyeceğini	dile	getirmiştir12.
 
	 Anayasa	Mahkemesi	kararında,	“… Irza geçmek ve kaçırmak suçları-
nın fuhşu kendine meslek edinen bir kadına karşı işlenmesinde, bu kişinin 
uğradığı zarar ile aynı eylemlerin iffetli13 bir kadına karşı yapılması duru-
munda onun gördüğü zarar eşit sayılamaz. İffetli bir kadının zorla kaçırıl-
ması veya ırzına geçilmesi onun onurunu, toplumdaki ve yaşadığı ortamda-
ki saygınlığını, giderilmesi olanaksız ölçüde kıracaktır. Oysa aynı eylemlerle 
karşılaşan fuhşu meslek edinmiş bir kadının bu ölçüde zarar gördüğünü 
ileri sürmek ve kabul etmek güçtür. Fahişe, fuhşu kendisine meslek edin-
miş, onu ticarî bir iş kabul etmiş olduğundan bu tür kadınların kişi 
ve cinsel özgürlükleri iffetli kadınlarınki kadar bozulmuş sayılamaz. 
…”14 şeklindeki	bir	gerekçeyle	kadınları	 iffetli	 -	 iffetsiz	olarak	sınıflan-
dırmış15	ve	ETCK	m.	438’in	Anayasa	m.	10’da	yer	alan	eşitlik	ilkesine	
aykırı	olmadığını	belirtmiştir.	Mahkeme,	iffetli	kadınlar	ile	fuhşu	meslek	

12	Ancak	Anayasa	Mahkemesi	bu	karardan	birkaç	yıl	sonra	ETCK	m.	440’ta	düzenlenen	zina	suçuyla	ilgili	
verdiği	bir	 kararda,	 “… Evlilik birliğinin tarafları olarak karı ile aynı hukuksal konumda olması gereken 
koca için zinanın suç olmaktan çıkmasına karşın, karı için suç sayılmaya devam etmesi Anayasa’nın 10. 
maddesindeki ‘eşitlik’ ilkesine aykırılık oluşturmaktadır”	 şeklindeki	 bir	 gerekçeyle	 ETCK	m.	 440’ı	 iptal	
etmiş	 ve	kadın	 -	 erkek	eşitliğine	vurgu	yapmıştır.	Bkz.	AYM.,	T.	23.06.1998,	E.	1998/3,	K.	1998/28,	
R.G.,	T.	13.03.1999,	S.	23638.

13	Türk	Dil	Kurumu	Güncel	Türkçe	Sözlük’e	göre,	iffet,	“Cinsel konularda ahlak kurallarına bağlılık, sililik” 
ve	 “Namus”	 olarak	 tanımlanmıştır.	 İffetli,	 “İffetini koruyan, sili, afif, afife”	 olarak,	 iffetsiz	 ise,	 “İffetini 
korumayan, silisiz”	olarak	tanımlanmıştır.	Bkz.	www.tdk.gov.tr	(E.T.	15.03.2019);	Feminist	teorinin	üç	
ana	akımından	biri	olan	radikal	feminizm	teorisine	göre,	‘iffet’	kavramından	kurtulmak	gerekmektedir.	
Bkz.	Millett,	Kate:	Cinsel	Politika,	Payel	Yayınları,	İstanbul,	2011,	s.	105-114.

14	Bu	şekilde	bir	gerekçe	oluşturan	Anayasa	Mahkemesinin,	bir	boksör	dövmenin	daha	az	cezayı	gerektirip	
gerektirmeyeceği	konusunda	o	dönemde	ne	 tür	bir	 tutum	sergileyeceği	de	ayrı	bir	merak	konusudur.	
Bkz.	 Uzun,	 Ertuğrul:	 “Fahişenin	 Irzına	 Geçmek”,	 www.gundemliyorum.blogspot.com/2016/11/
fahisenin-irzna-gecmek.html	(E.T.	15.03.2019);	Günümüzde	kadınlara	yönelik	bu	ayrımcı	tavrın,	iddia	
makamı	olan	savcılık	kanalıyla	da	kimi	zaman	devam	ettiği	görülmektedir.	Nitekim	Kayseri	Cumhuriyet	
Başsavcılığı	tarafından	hazırlanan	bir	iddianamede,	“… Hayat kadınına tecavüzün beden ve ruh sağlığını 
bozmasının düşünülemeyeceği …”	 şeklinde	 ifadelere	 yer	 verilmiştir.	 Bkz.	 www.haberturk.com/yasam/
haber/650945-yine-o-bildik-utanc-kriteri	(E.T.	15.03.2019).

15	Kadınları	iffetli	-	iffetsiz	olarak	sınıflandırma,	Anayasa	Mahkemesinin	bu	kararından	önce	de	farklı	yargı	
mercilerince	yapılmıştır.	Örneğin,	Danıştay	10.	Dairesinin	1985	tarihli	bir	kararında,	evli	ve	üç	çocuklu	
polis	 memurunun,	 daha	 önceden	 genelevde	 çalışmış	 (iffetsiz)	 bir	 kadınla	 birlikte	 imam	 nikahıyla	
yaşaması	eyleminin	meslekten	çıkarılmasını	gerektirdiği	belirtilmiştir.	Bkz.	Dan.	10.	D.,	T.	28.10.1985,	
E.	1985/2147,	K.	1985/1709,	www.kazanci.com	(E.T.	15.03.2019).
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edinmiş	 (iffetsiz)	 kadınların	 farklı	 hukuki	 durumlarda	 bulunduğunu,	
bundan	dolayı	her	 iki	gruba	 farklı	kuralın	uygulanmasında	bir	sakınca	
olmadığını	dile	getirmiştir.	Anayasa	Mahkemesi,	her	ne	kadar	kadınları	
iffetli	 -	 iffetsiz	olarak	ayırarak	bu	ayrımın	bir	grubun	diğer	gruba	göre	
daha	az	zarara	uğradığı	şeklindeki	haklı	nedene	dayandığını	savunmuş	
olsa	da,	bir	 kadının	kaçırılmasının	 ve	 ırzına	 geçilmesinin	herhangi	bir	
haklı	 nedeninin	 olamayacağı	 söylenmelidir.	 Bununla	 birlikte	Anayasa	
Mahkemesinin	kadınları	iffetli	-	iffetsiz	olarak	nitelendirme	görevini	bir	
yargı	organı	olarak	kendinde	görmesi	abesle	iştigal	eden	bir	durum	ol-
muştur.
 
	 Anayasa	Mahkemesi,	“ırza	geçmek”	ve	“kaçırmak”	şeklindeki	fiiller-
le	meydana	gelen	ETCK	m.	438’i,	“iffet”	gibi	tümüyle	toplumsal	değer	
yargılarına,	zamana,	mekana	bağlı	olarak	değişen	ve	göreceli	bir	değe-
re	karşı	işlenen	bir	suç	olarak	nitelendirmiştir.	Mahkeme,	kadına	“kişi”	
olarak	gereken	değeri	vermemiş	ve	kadının	toplumun	kendisine	biçtiği	
“iffet”	borsasında	o	gün	taşıdığı	öneme	göre	anlam	ifade	ettiğini	belirt-
miştir16.
 
	 Mahkemenin	 kararını	 “toplumsal	 cinsiyet”	 bağlamında	 da	 değer-
lendirmek	mümkündür.	Toplumsal	 cinsiyet,	 kadın	 ve	 erkeklerin	 bek-
lentilerini,	 değerlerini,	 imajlarını,	 davranışlarını,	 inanç	 sistemlerini	 ve	
rollerini	 tanımlayan	fikirlerin	 sosyal	 yapılanmasıdır.	Farklı	 kültürlerin,	
toplumsal	cinsiyet	hakkında	kadın	ve	erkek	için	neyin	uygun	olduğu,	ne-
yin	uygun	olmadığı	konusunda	farklı	fikirleri	vardır17.

16	Erdem,	Jülide	Gül:	“Yargı	Kararlarında	Kanun	Önünde	Eşitlik	İlkesi	ve	Kadın	Erkek	Eşitliği”,	Akademik	
Hassasiyetler,	C.	4,	S.	8,	2017,	s.	36.

17 www.siddetsizlikmerkezi.org/kavramlar/toplumsal-cinsiyet/	 (E.T.	 15.03.2019);	 Toplumsal	 cinsiyet	
kavramına	feminist	teorinin	üç	ana	akımı	olan	‘Liberal	Feminizm	Teorisi’,	‘Sosyalist	Feminizm	Teorisi’	
ve	 ‘Radikal	 Feminizm	 Teorisi’	 açısından	 değinmek	 mümkündür.	 Liberal	 feminizm	 teorisi,	 cinsiyet	
eşitliğinin	olabilirliğini	ortaya	atan	ilk	teoridir.	Bu	teoriye	göre,	toplumsal	cinsiyet	temelli	farklılaşmanın	
ortadan	kaldırılması	hem	kadınlar	hem	de	toplumun	tümü	için	makul	bir	hedeftir.	Sosyalist	feminizm	
teorisine	 göre,	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitsizliğinin	 ve	 ayrımcılığın	 temel	 nedeni	 kapitalizmdir.	 Radikal	
feminizm	teorisine	göre	ise,	tıpkı	sosyalist	feminizm	teorisinde	olduğu	gibi	kadınların	ezilmesinin	temel	
kaynağı	 ataerkil	 sistemdir.	 Görüldüğü	 üzere	 feminist	 teorinin	 üç	 ana	 akımı,	 toplumsal	 cinsiyet	 gibi	
feminizmin	diğer	temel	meselelerinin	ne	olduğu	konusunda	bir	anlaşmaya	varmış	gibi	gözükmektedir.	
Bkz.	German,	Lindsey:	Cinsiyet,	Sınıf	ve	Sosyalizm	(Çeviren:	Yıldız	Önen),	Babil	Yayıncılık,	İstanbul,	
2006,	s.	172;	Ersoy	Çak,	Şeyma:	“Toplumsal	Cinsiyet	ve	Feminizm	Teorileri	Bağlamında	Türkiye’deki	
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	 Toplumsal	cinsiyet,	bir	insanın	“dişil”	ve	“eril”	şeklindeki	biyolojik	
ayrımdan	çok	daha	geniştir.	İnsanların	“dişil”	ve	“eril”	ayrımından	çıkıp	
“kadın”	 ve	 “erkek”	 olarak	 nitelendirilmesi	 toplumsal	 kültürle	 ilgilidir.	
Kadınlık	ve	erkeklik,	zamana	ve	mekana	göre	 farklılık	gösterdiğinden,	
herhangi	bir	coğrafyadaki	bir	toplumun	kadın	ve	erkekten	beklediği	rol-
ler	diğer	toplumunkinden	farklı	olmaktadır18.	Bununla	birlikte	genel	ola-
rak	kadına	biçilen	roller	“pasiflik”,	“sakınma”,	“korunma”	ve	“savunma”	
olarak	 sıralanabilir.	 Kadınların	 bu	 rollerinin	 erkeklerin	 fiillerine	 karşı	
ortaya	çıktığı	dile	getirilmektedir19.	Bir	kadının	gece	geç	saatte	tek	başı-
na	sokakta	dolaşmasının,	tecavüze	uğramanın	peşinden	koşması	olarak	
algılanması,	kadına	biçilen	yanlış	bir	toplumsal	cinsiyet	rolünden20	ileri	
gelmektedir21.

Reklam	Filmleri	ve	Popüler	Müzik	Videoları”,	Yedi	-	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Güzel	Sanatlar	Fakültesi	
Dergisi,	S.	4,	2010,	s.	103-104.	Konu	hakkında	ayrıca	bkz.	Yükselbaba,	Ülker:	“Feminist	Perspektiften	
Hukuk”,	İstanbul	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Mecmuası,	C.	74,	S.	1,	2016,	s.	130-136;	Dikici,	Fatih:	
“Feminizmin	Üç	Ana	Akımı:	Liberal,	Marxist	ve	Radikal	Feminizm	Teorileri”,	The	Journal	of	Academic	
Social	 Science	 Studies,	 N.	 43,	 2016,	 p.	 524-530;	 Atan,	 Meltem:	 “Radikal	 Feminizm:	 “Kişisel	 Olan	
Politiktir”	Söyleminde	Aile”,	The	Journal	of	Europe	-	Middle	East	Social	Science	Studies,	Vol.	1,	N.	2,	
2015,	p.	7-12.

18	Giddens,	Anthony:	Sosyoloji	(Çeviren:	İsmail	Yılmaz),	Kırmızı	Yayınları,	İstanbul,	2012,	s.	505;	Hepşen,	
Özlem:	Tevrat,	İncil	ve	Kıranı-ı	Kerimde	Kadın	Bedeni,	Ankara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	
Yüksek	Lisans	Tezi,	Ankara,	 2010,	 s.	 13;	Bingöl,	Orhan:	 “Toplumsal	Cinsiyet	Olgusu	 ve	Türkiye’de	
Kadınlık”,	Karamanoğlu	Mehmetbey	Üniversitesi	Sosyal	ve	Ekonomik	Araştırmalar	Dergisi,	Özel	Sayı	
I,	2014,	s.	109.

19	Bingöl,	s.	109;	Toplumsal	cinsiyet,	toplumda	kadına	biçilen	roller	ve	çözümleri	hakkında	bilgi	için	bkz.	
Alisbah	Tuskan,	Aydeniz:	“Toplumsal	Cinsiyet	Toplumda	Kadına	Biçilen	Roller	ve	Çözümleri”,	Türkiye	
Barolar	Birliği	Dergisi,	S.	99,	2012,	s.	445-449.

20	Bu	bağlamda	LGBT	bireylere	de	değinmek	 isabetli	olacaktır.	Nitekim	konu,	LGBT	bireylerin,	 cinsel	
eğilimlerini	(yahut	yaşam	tarzlarını)	kendi	yaptıkları	bir	tercihle	belirleyip	belirlemedikleri	tartışmasının	
ötesinde,	 bu	 bireylere	 yönelik	 kimi	 yanlış	 toplumsal	 cinsiyet	 algılarının	 da	 çeşitli	 mağduriyetlere	
sebep	 olduğu	 açısından	 değerlendirilmelidir.	 Bu	mağduriyetler	 bazı	 zamanlarda	 ceza	 yargılamalarına	
yansımaktadır.	 Örneğin,	 bir	 LGBT	 bireyin,	 cinsel	 dokunulmazlığına	 karşı	 işlenen	 bir	 suçtan	 dolayı	
mağdur	 olduğu	 kimi	 ceza	 yargılamalarında,	 mağdur	 LGBT	 bireyin	 kendi	 cinsel	 eğiliminden	 dolayı,	
yargılamayı	 gerçekleştiren	 mahkeme	 tarafından	 “suçlu	 görüldüğü(!)”	 veya	 “yeterince	 mağdur	
görülmediği”	durumlarla	karşılaşılmaktadır.

21	Acar	Savran,	Gülnur:	Beden	Emek	Tarih	&	Diyalektik	Bir	Feminizm	İçin,	2.	Baskı,	Kanat	Kitap,	İstanbul,	
2009,	 s.	 269;	Yargıtay	 kararına	 yansıyan	 bir	 olayda	 da	 bu	 konu	üzerinde	 durulmuş	 ve	 savcılığın	 esas	
hakkındaki,	“… Yabancı veya Türkiye vatandaşı herkesin gece veya gündüz, istediği saatte, tek başına veya 
toplu şekilde hareket ve seyahat etme özgürlüğü vardır. Devlet, bu özgürlüklerin güvencesidir ve bu özgürlükleri 
güvence altına almak zorundadır. …”	 şeklindeki	 özgürlükçü	 görüşü	 çerçevesinde,	 Mahkeme,	 sanığı	
‘nitelikli	cinsel	 saldırı’	 suçundan	17	yıl,	 ‘cinsel	maksatla	cebirle	hürriyetten	yoksun	kılma’	suçundan	6	
yıl,	‘nitelikli	yağma’	suçundan	6	yıl	8	ay,	‘özel	hayatın	gizliliğini	ihlal’	suçundan	4	yıl,	‘tehdit’	suçundan	1	



www.izmirbarosu.org.tr

211İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �

KADIN HAKLARINDA DÖNÜŞÜMÜN SİMGELERİNDEN BİRİ OLARAK
N.T. OLAYI VE “MADDE 438”

Arş. Gör. Kadir Can ÖZEL

	 N.T.	olayına	ilişkin	Anayasa	Mahkemesi	kararının,	tamamı	erkek-
lerden	oluşan,	erkek	egemen	kültürün	etkisi	altında	oldukları	ve	kadına	
belli	 bir	 toplumsal	 cinsiyet	 rolü	biçtikleri	 varsayılan	üyelerce	 verildiği	
söylenebilir.	 Zira	 kadınları	 iffetli	 -	 iffetsiz	 olarak	 ayırmak;	 fuhşu	mes-
lek	edinen	kadınların	ırza	geçmek	ve	kaçırmak	fiilleriyle	karşılaşmaları	
durumunda	iffetli	bir	kadına	göre	onurlarının,	saygınlıklarının	daha	az	
zedeleneceğini	belirtmek,	olsa	olsa	kadına	biçilen	yanlış	bir	 toplumsal	
cinsiyet	 rolünün	 sonucudur22.	Bu	bakımdan	önemle	belirtilmelidir	 ki,	
toplumsal	cinsiyet	rolünün	sınırlarını	aşarak,	Türkiye’nin	de	taraf	oldu-
ğu	CEDAW’da	vurgulanan23	toplumsal	cinsiyette	eşitliğin	sağlanması	ve	
ayrımcılık	yasağının	her	alanda	uygulanması	gerekmektedir.
 
	 Anayasa	Mahkemesi	kararının	devamında,	itirazı	Anayasa	m.	12	ile	
m.	19	yönünden	incelerken	oldukça	isabetli	bir	tespit	yaparak	adeta	ver-
diği	karara	 ters	düşmüştür.	Mahkemenin	bu	tespitine	göre,	“… Kişiye 
dilediği gibi karar verip davranma olanağını veren kişi hürriyeti kavramı 
içerisinde öncelikle kişinin cinsel özgürlüğünün bulunduğunun kabulü zo-
runludur. Bu bakımdan yasaların, herkesin cinsel özgürlüğünü koruması ve 

yıl	olmak	üzere	toplam	34	yıl	8	ay	hapis	cezasına	mahkum	etmiştir.	Tüm	suçlar	yönünden	üst	sınırdan	
hüküm	 kuran	 Mahkeme,	 sanığın	 taleplerine	 rağmen,	 ‘iyi	 hal’	 indirimi	 dahil	 herhangi	 bir	 indirim	
uygulamamıştır.	Bkz.	www.hukukihaber.net/gundem/otobuste-tecavuz-davasinda-mahkemeden-ders-
gibi-karar-h91743.html	(E.T.	15.03.2019).

22	Türk	dilindeki	kadına	yönelik	toplumsal	cinsiyet	rolü	çerçevesinde	kadın	hakkında	kötü	algı	oluşturan	
ifadeler	de	kimi	zaman	yargı	önüne	taşınmakta	ve	erkek	egemen	kültürün	etkisinde	kalmayan	hakimlerin	
hakkaniyete	uygun	kararlar	verdiği	görülebilmektedir.	Nitekim	Türk	Dil	Kurumu	Sözlüğü’nde	yer	alan	
bazı	kelimelerin	kadınlara	yönelik	cinsel	ayrımcılığı,	şiddeti	ve	önyargıları	artırdığı	iddiasıyla	Sözlük’ten	
çıkarılması	yönünde	Türk	Dil	Kurumuna	(TDK)	yapılan	başvurunun	reddedilmesi	üzerine	konu	yargıya	
taşınmıştır.	Konuyu	inceleyen	Ankara	6.	İdare	Mahkemesi,	TDK’nın	ret	kararının	iptaline	hükmetmiştir.	
Mahkeme,	 ‘müsait’,	 ‘boyalı’,	 ‘yollu’,	 ‘taze’,	 ‘oynak’,	 ‘kötü	 yola	 düşmek’,	 ‘esnaf’,	 ‘kötüleşmek’,	 ‘serbest’	
kelimelerinin	argo	anlamlarının	Türk	Dil	Kurumu	Sözlüğü’nden	ve	internet	sayfasından	kaldırılmasına	
karar	 vermiştir.	 Ayrıca	 Mahkeme	 kararında,	 “… TDK’nın toplumsal cinsiyetçilik bağlamında kadını 
zorunlu rollere iten, onu aşağılayan ifadeleri içeren her türlü kelime yapısını kullanmaması gerektiği …” 
belirtilmiştir.	Kadına	yönelik	ayrımcı	ifadelerin	sözlükten	çıkarılmasına	Mahkeme	heyetinin	kadın	üyesi	
karşı	 çıkmıştır.	Hakim	Güler	Kodal,	 iki	 erkek	 üyenin	 aksine,	 söz	 konusu	 ifadelerin	 ayrımcılık	 yapma	
amacıyla	 kullanılmadığını	 ve	 kadına	 şiddete	 zemin	hazırlamadığını	 öne	 sürerek	 karşı	 oy	 kullanmıştır.	
Bkz.	www.haberturk.com/tv/gundem/video/mahkemeden-tdk-karari/454467	(E.T.	15.03.2019).

23	CEDAW’ın	1.	maddesine	göre,	‘kadınlara	karşı	ayrım(cılık)’	deyimi,	“… kadınların medeni durumlarına 
bakılmaksızın ve kadın ile erkek eşitliğine dayalı olarak politik, ekonomik, sosyal, kültürel, medeni ve diğer 
alanlardaki insan hakları ve temel özgürlüklerinin tanınmasını, kullanılmasını ve bunlardan yararlanılmasını 
engelleyen veya ortadan kaldıran veya bunu amaçlayan ve cinsivete bağlı olarak yapılan herhangi bir ayrım, 
mahrumiyet veya kısıtlama …”	anlamına	gelmektedir.
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cinsel özgürlüklere yapılacak saldırıları ceza yaptırımları ile önlemesi gere-
kir. Bir kadının fuhşu kendine meslek edinmiş olması, onun cinsel özgürlü-
ğünden vazgeçtiği anlamına gelmeyeceği gibi ona karşı yapılan saldırıyı da 
hukuka uygun duruma getirmez. …”.
 
	 Anayasa	Mahkemesi	kararının	ilerleyen	bölümlerinde,	itirazı	Ana-
yasa	m.	17	açısından	değerlendirirken	ETCK	m.	438’in,	 fuhşu	meslek	
edinen	kadınların	yaşama,	maddi	ve	manevi	varlıklarını	koruma	ve	ge-
liştirme	haklarını	ortadan	kaldırdığından	söz	edilemeyeceğini	dile	getir-
miş	ve	suçun	ağırlığı	ile	toplum	yaşamındaki	etkileri	göz	önünde	tutula-
rak	gereken	cezanın	saptanmasının,	yasama	organının	yetkisi	ve	takdir	
alanı	içinde	bulunduğuna	işaret	etmiştir.
 
	 Anayasa	Mahkemesi,	fuhşu	meslek	edinen	(iffetsiz)	bir	kadının	ka-
çırılması	veya	böyle	bir	kadının	 ırzına	geçilmesi	durumunda	verilecek	
ceza	ile	aynı	eylemin	iffetli	bir	kadına	karşı	yapılması	durumunda	verile-
cek	ceza	kıyaslandığında,	fiil	ile	ceza	arasında	hukukun	genel	ilkelerine	
ve	adalet	duygusuna	aykırılık	olmadığına	hükmetmiştir.	Mahkeme,	ta-
mamı	erkek	üyelerden	oluşan	11	üyeden	4	üyeye	karşı	7	üyenin	oyuy-
la,	ETCK	m.	438’e	ilişkin	itirazı	12	Ocak	1989	tarihinde	reddetmiştir24.	
Yani	Mahkeme,	ETCK	m.	438’i	Anayasa’ya	uygun	bulmuştur25.
 
	 Anayasa	Mahkemesinin	verdiği	karara	katılmayan	ve	karşı	oy	kulla-
nan	üyelerden	olan	Mahkeme	Başkanı	Mahmut	Celalettin	Cuhruk’un	
karşı	oy	yazısına	göre,	ETCK	m.	438	insan	hakları,	insan	onuru	ve	kanun	
24	Anayasa	Mahkemesinin	ETCK	m.	438’e	ilişkin	iptal	talebini	reddetmesi	üzerine,	bu	durumun	Antalya	2.	

Ağır	Ceza	Mahkemesinde	devam	eden	N.T.	olayına	ilişkin	yargılamayı	ne	şekilde	etkilediği	konusunda	
tarafımızca	herhangi	bir	bilgiye	ulaşılamamıştır.

25	Anayasa	Mahkemesinin	1989	yılında	verdiği	bu	kararda	olduğu	gibi	günümüzde	de	kadını	geri	plana	
iten,	 bir	meta	olarak	 gören,	 namus	 kavramını	 kadının	 cinselliğindeki	meşruiyete	 indirgeyen	 kararlara	
rastlanmaktadır.	Nitekim	ceza	yargısında,	kadınlara	yönelik	cinsel,	psikolojik,	fiziksel	şiddet	eylemlerinin	
bazılarının	 ‘haksız	 tahrik’	veya	 ‘iyi	hal’	 indirimine	 tabi	 tutulduğu	ve	kadının	yargı	mekanizması	 içinde	
hak	kaybına	uğrayabildiği	durumlarla	karşılaşılmaktadır.	 ’Haksız	tahrik’	ve	‘iyi	hal’	indirimi	hususlarını	
çeşitli	istatistikler	çerçevesinde	örneklerle	ele	alan	çalışma	için	bkz.	Bülbül,	Defne:	“Bir	Kadın	Yargıcın	
Not	Defterinden…”,	Ankara	Barosu	Dergisi,	S.	4,	2015,	s.	301-304;	Bu	konuda	medyaya	yansıyan	bazı	
olaylar	için	bkz.	www.haberturk.com/gundem/haber/1100457-felcli-ve-gorme-engelli-kadina-tecavuz-
eden-saniga-iyi-hal-indirimi	(E.T.	15.03.2019);	www.ntv.com.tr/turkiye/14-yasindaki-cocuga-tecavuz-
eden-saniga-iyi-hal-indirimi,ihZSS158sUK_rSoqVIuRDg	(E.T.	15.03.2019).
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önünde	eşitlik	ilkelerini	ağır	biçimde	zedeleyen	bir	 içeriğe	sahip	oldu-
ğundan	iptali	gerekmekteydi.
 
	 Karara	 katılmayan	 ve	 karşı	 oy	 kullanan	 üyelerden	 bir	 diğeri	 ise,	
Mahkeme	Başkanvekili	Yekta	Güngör	Özden	olmuştur.	Özden’in	karşı	
oy	gerekçesine	göre,	kadınların	fuhşu	meslek	edinen	kadınlar	ve	iffetli	
kadınlar	olarak	derecelendirilmesi	doğru	değildir.	Bu	derecelendirme,	
kadının	varlığının	yadsınması,	değerinin	ve	 saygınlığının	özel	durumu	
nedeniyle	küçümsenmesi	anlamına	gelmektedir.	Anayasa’nın	17.	mad-
desindeki	 yaşama	 hakkına	 hiçbir	 ayrım	 yapılmaksızın	 herkes	 sahiptir.	
Ceza	indirimi	için	haklı	bir	neden	olmadığından,	fuhşu	meslek	edinmiş	
olanların	yaşama	haklarına	yönelik	saldırılar	da	her	yurttaşınkine	olduğu	
ölçüde	cezalandırılmalıdır.	İffetli	-	iffetsiz	kadın	ayrımı,	yurttaşların	var-
lığına	ve	esenliğine	herkes	için	eşit	biçimde	değer	verilmediğini,	fuhşu	
meslek	 edinenlerin	 ikinci	 sınıf	 yurttaş	 yerine	 konulduğunu	 gösterdiği	
gibi	bunlara	karşı	suç	işleyene	hak	veren	bir	düşünceyi	de	yansıtmakta-
dır.	Bu	bakımdan	önemli	olan	suçları	azaltmaktır;	ancak	bu	tür	bir	uy-
gulama	ise,	fuhşu	meslek	edinen	kadınlara	yönelik	suçu	artırır.	Özden’e	
göre,	“… Fuhşu meslek edinsin edinmesin, hepsi bir kadındır, bir insandır, 
devlet için hepsi birer yurttaştır. Değişen düşünceler, koşullar ve çağdaş ge-
rekler nedeniyle artık böyle bir kural, tarihimizde, ulusal ve özel yaşamı-
mızda büyük bir yeri ve değeri olan, toplumumuzu tümleyip güçlendiren, 
yurttaş ve insan olarak asla erkeklerimizden ayrı tutulmaması gereken 
saygın kadınlarımızı aşağılayıcı içeriktedir. … Zarar görenin suçluya karşı 
olmayan, onunla ilgili bulunmayan durumunun suçlu için haklı neden nite-
liğinde gözetilmesi cezaların kişiselliği ilkesinin değişik biçimde çiğnenmesi 
de sayılabilir. … eylemin yönelik olduğu kişinin yaşlı - genç, güzel - çirkin, 
erkek - kadın ayrımı nasıl doğru değilse kadınlar arasında ayırım da doğru 
değildir. …”	.
 
	 Anayasa	Mahkemesinin	verdiği	karara	katılmayan	ve	karşı	oy	kulla-
nan	üyelerden	olan	Necdet	Darıcıoğlu	ile	Servet	Tüzün’ün	karşı	oy	yazı-
sına	göre,	“… Fuhşu kendine meslek edinen kadınların ötekilerden daha az 
himayeye lâyık görülmeleri ve bunlara karşı belirli suçları işleyenlerin büyük 
oranda mâzur sayılmaları, hem mağdurların hak ve özgürlüklerinin korun-
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ması hem de sanıkların cezalandırılması bakımından yasa önünde eşitlik 
ilkesine aykırı düşecek, böylece “toplumun huzuru”, “adalet anlayışı” ve “in-
san haklarına saygı” kavramları da zedelenmiş olacaktır. …”.
 
	 Görüldüğü	üzere,	ETCK	m.	438’le	ilgili	karşı	oy	yazıları	temel	ola-
rak	“insan	hakları”	noktasında	toplanmış	ve	çoğunlukla	eşitlik	ilkesinde	
birleşmiştir.	Kadının	kendi	bedeni	üzerinde	 tasarruf	yetkisi	olduğu	ve	
bu	yetkinin	kısıtlanamayacağı	düşünüldüğünde,	fuhşu	meslek	edinenle-
ri	kaçırma	ve	bu	kişilerin	ırzına	geçme	fiillerini	gerçekleştirmeye	heves-
li	olan	kişilerin	Anayasa	Mahkemesi	kararıyla	önünün	açılması;	ancak	
buna	 karşın	 fuhşu	 meslek	 edinenlerin	 korumasız	 hale	 getirilmesinin,	
Anayasa’da	düzenlenen	eşitlik	ilkesine;	yaşama,	maddi	ve	manevi	varlı-
ğın	korunması	ve	geliştirilmesi	hakkına;	kişi	hürriyeti	ve	güvenliği	ilkesi-
ne	aykırılık	oluşturduğu	söylenmelidir.

	 III.	N.T.	OLAYINA	İLİŞKİN	ANAYASA	MAHKEMESİ	KARARI	
SONRASI	TOPLUMSAL	TEPKİ
 
	 Anayasa	Mahkemesinin	ETCK	m.	438’i	Anayasa’ya	uygun	bulan	
kararının	kamuoyunca	bilinmesinden	sonra	ülkemizde,	kadınların	iffetli	
-	iffetsiz	olarak	ayrılmasından	kaynaklanan	büyük	tartışmalar	yaşanmış	
ve	bu	konuya	ilişkin	çeşitli	tepkiler	doğmuştur.
 
	 Bu	 dönemde	 basın	 çalışanları,	 hukukçular,	 insan	 haklarını	 savu-
nan	sivil	toplum	kuruluşları,	kadın	örgütleri	ve	hatta	her	görüşten	siyasi	
kişilik	bu	tartışmalara	katılmış;	ETCK	m.	438’e	karşı	halkı	birleşmeye	
çağırmıştır.	 Bu	 bağlamda	 Karaköy’de	 genelevlerin	 bulunduğu	 Zürafa	
Sokak’ta	basın	açıklaması	ve	18	Şubat	1990	tarihinde	Üsküdar’dan	baş-
layıp	Bağlarbaşı’na	uzanan	kitlesel	 eylemlerden	biri	 gerçekleştirilmiş26 
ve	ülke	çapında	 ses	getiren	bir	bildiri	 yayımlanmıştır.	Bildiride	kadın-
lar	halka	şu	şekilde	seslenmişlerdir:	“… Fahişe olalım olmayalım bede-
nimiz bizimdir. Bunun tersini söyleyen yasaları artık istemiyoruz. Kadın-
lar! Erkeklerin bizleri iffetli - iffetsiz diye bölmesine izin vermeyelim. 438’e 
26	Bu	 yürüyüşte	 bazı	 kadınlar	 başlarına	 ‘iffetsizim’	 yazısının	 bulunduğu	bantlar	 takmışlardır.	 Bkz.	www.

sinikmen.blogspot.com/2011/07/degistirilen-tcknn-438-maddesi-ve.html	(E.T.	15.03.2019).
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karşı birleşelim. …”27.	Bildiriyi	 yayımlayan	kadınların,	ETCK	m.	438’i	
Anayasa’ya	ve	hukuka	uygun	bulan,	tamamı	erkeklerden	oluşan	7	Ana-
yasa	Mahkemesi	üyesini	dolaylı	olarak	hedef	aldıkları	söylenebilir.
 
	 Ayrıca	feministler	bu	dönemde	yürüttükleri	“Bedenimiz	bizimdir,	
cinsel	 tacize	 hayır”	 kampanyasını	 “438’e	 hayır”	 kampanyasına	dönüş-
türmüş	ve	bu	konuda	yoğun	kampanyalar	yürütmüşlerdir.	Feministler	
kampanyalarında	“fahişeliğin	bir	meslek	olması”	ve	“iffetli	-	iffetsiz	ayrı-
mının	kalkması”	gibi	söylemlere	vurgu	yapmışlardır.

	 IV.	 KANUN	 KOYUCU	 TARAFINDAN	 “MADDE	 438”İN					
YÜRÜRLÜKTEN	KALDIRILMASI
 
 ETCK	m.	438’in	yürürlükten	kaldırılmadığı	her	gün,	bu	düzenle-
meye	karşı	 olan	 toplumsal	 tepkilerin	 çığ	 gibi	 artmasına,	 konuyla	 ilgili	
kampanyaların	yürütülmesine,	basın	açıklamalarının	yapılmasına,	köşe	
yazılarının	kaleme	alınmasına	neden	olmuştur.	Böylelikle	toplumun	bir-
çok	kesiminden	yükselen	 tepkilere	kayıtsız	kalamayan	Türkiye	Büyük	
Millet	Meclisi,	 ETCK	m.	 438’e	 karşı	 somut	 adımı	 atmıştır.	 Sosyalde-
mokrat	Halkçı	Parti’den	17	milletvekili	ve	Anavatan	Partisi’nden	Faik	
Tarımcıoğlu,	ETCK	m.	438’in	yürürlükten	kaldırılması	için	Türkiye	Bü-
yük	Millet	Meclisi	Başkanlığına,	16	Ocak	1990	 tarihinde	gerekçesiyle	
birlikte	bir	kanun	teklifi	sunmuşlardır28.
 
	 Sosyaldemokrat	Halkçı	Parti’nin	milletvekillerinin	sunduğu	kanun	
teklifinin	gerekçesine	göre,	“… Irza geçmek gibi insan haklarına ve kişinin 
özlük haklarına yönelik en ağır fiilin cezasının ayırım yapılarak uygulan-
ması çağ dışıdır. Ve çağdaş hukuk devleti ilkelerine, insan haklarına aykı-
rıdır. Türk Ceza Kanununun 438 inci maddesi; üyesi olmak durumunda 
olduğumuz Avrupa Topluluğu ülkelerinin normlarına ve hukuk anlayışla-
rına da uymamaktadır. …”.	Gerekçede,	Anayasa	Mahkemesinin	ETCK	
m.	438’e	ilişkin	iptal	başvurusunu	4’e	karşı	7	üyenin	oyuyla	reddetme-
27 www.hurriyet.com.tr/gundem/bir-hakim-yeter-40657428	(E.T.	15.03.2019);	www.milliyet.com.tr/tck-

nin-438-maddesi-ve-n-t-olayi/pazar/haberdetay/20.11.2016/2347806/default.htm	(E.T.	15.03.2019).

28	www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d18/c051/tbmm18051033.pdf (E.T.	15.03.2019).
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sine	 de	 değinilmiş	 ve	Anayasa	Mahkemesi	 kararlarına	 saygı	 duyuldu-
ğu;	ancak	kararın	gerekçesi	ve	nisabı	dikkate	alındığında	bu	maddenin	
tartışmalı	olduğu	dile	getirilmiştir.	Gerekçenin	sonunda	ise,	ETCK	m.	
438’in	 insanlık	onurunu	ve	kanun	önünde	eşitlik	 ilkesini	ağır	biçimde	
zedeleyeceğine;	aile	kadını	(iffetli	kadın)	ile	genel	kadın	(iffetsiz	kadın)	
ayrımının	 genel	 kadına	 tecavüzü	 özendirecek	 nitelikte	 olduğuna;	 bu	
ayrımın	kadınların	yaşantısını	 ve	 ilişkilerini	kamuoyu	nezdinde	gözler	
önüne	sererek	onları	toplum	karşısında	küçük	düşüreceğine	işaret	edil-
miştir.
 
	 Tarımcıoğlu’nun	 sunduğu	 kanun	 teklifinin	 gerekçesine	 göre,	 “… 
öteden beri ceza hukukçuları tarafından mütemadiyen tartışılan birkaç 
maddeden biri olan Türk Ceza Kanunu’nun 438 inci maddesinin Anayasa 
Mahkemesi tarafından aykırılık iddiasının çoğunluk oylarıyla reddedilmesi 
talihsiz, talihsiz olduğu kadar isabetsiz, çağdaş düşünce ve hukuk normları-
na aykırı başlı başına bir garabettir. Anılan madde, Türk Ceza Kanununa 
nasılsa girmiş, geri, antidemokratik birkaç maddeden bir tanesidir. Kadını 
aşağılayıcı, küçültücü, mal ve meta olarak gören, insana insan değeri ver-
meyen, insanın insan olması dolayısı ile her Anayasa tarafından titizlikle 
korunması gereken temel hak ve özgürlüklerinin özüne aykırı bir muhteva-
ya, ilkel ve vahim bir mantığa sahiptir. …”.	Gerekçenin	devamında	 ise,	
ETCK	m.	438’in	tecavüzü	ödüllendirdiği	ve	teşvik	ettiği	belirtilmiş	ve	
şu	haklı	soruya	dikkat	çekilmiştir:	“Cezadan kurtulmak, fahiş indirimden 
yararlanmak isteyen, gözü dönmüş saldırgan yalan ile iftira ile her masum 
kadını lekelemeye kalkarsa, buna kim engel olabilir?”.	Ayrıca	gerekçede,	
Anayasa	Mahkemesinin	insan	haklarıyla	bağdaşmayan	kararının	isabet-
siz	olduğu	da	vurgulanmıştır.	Gerekçenin	sonunda	ise,	kanun	teklifinin	
amacına	 yer	 verilmiştir:	 “... Fahişeliğe itilen kadınların, kızların vebali 
toplumun omuzlarındadır. Sosyal, kültürel, ekonomik sebeplerin ağırlığı-
nın sorumlusu sadece bu bahtsız kadınlar mıdır? Toplum onlara büsbütün 
onur kırıcı bir şekilde, tecavüze uğradığında, “başının çaresine bak” der ve 
olağanüstü bir umursamazlık ile arkasını dönerse, toplumda bütün değerler 
çiğnenmiş demektir. Kanun teklifi bu onursuz haksızlığı gidermek amacına 
yöneliktir.”.
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	 Hazırlanan	bu	kanun	teklifleri	sonucunda	21	Kasım	1990	tarihinde	
kanun	olarak	kabul	edilen,	29	Kasım	1990	tarihinde	Resmi	Gazete’de	
yayımlanan	765	sayılı	Türk	Ceza	Kanununun	Bazı	Maddelerinin	Değiş-
tirilmesine	Dair	Kanun’la29	ETCK	m.	438	yürürlükten	kaldırılmıştır30.	
Böylelikle	Türk	hukukunda	kadınlara	dair	kara	bir	 leke	olarak	yıllarca	
uygulanan	söz	konusu	madde	(umut	edilir	ki	bir	daha	geri	dönmemek	
üzere)	siyasal,	hukuksal	ve	toplumsal	yaşamdan	çıkmıştır.
 
 SONUÇ
 
	 Yaşanan	N.T.	olayı	 sonrasında	ETCK	m.	438’e	 ilişkin	Antalya	2.	
Ağır	Ceza	Mahkemesi	heyetinin	(kadınlara	ilişkin)	temel	hak	ve	özgür-
lükler	 lehine	başlattığı	 süreç,	erkek	egemen	bir	kültürün	etkisi	altında	
karar	 vermiş	 olan	 Anayasa	 Mahkemesi	 tarafından	 sekteye	 uğratılmış	
olsa	 da,	 toplum	 tarafından	 kabul	 görmüştür.	 Buna	 ek	 olarak	Anayasa	
Mahkemesinin	kadınları	iffetli	-	iffetsiz	olarak	ayırarak	ETCK	m.	438’i	
Anayasa’ya	 uygun	 bulmasına	 karşın,	 fuhşu	 meslek	 edinmiş	 kadınlara	
karşı	yapılan	“ırza	geçmek”	ve	“kaçırmak”	fiilleri	sonucunda	ceza	indi-
rimi	öngören	ETCK	m.	438	kanun	koyucunun	 iradesiyle	yürürlükten	
kaldırılmıştır.
 
	 Kanun	koyucunun	düzenlemeyi	yürürlükten	kaldırma	iradesi,	yıl-
lardır	uygulanan	 ilkel	bir	düzenlemeyi	ortadan	kaldırdığından,	hakka-
niyete	uygun	olmuştur.	Zira	ETCK	m.	438,	Anayasa’yla	güvence	altına	
alınan	eşitlik	ilkesine;	yaşama,	maddi	ve	manevi	varlığın	korunması	ve	
geliştirilmesi	hakkına;	kişi	hürriyeti	ve	güvenliği	ilkesine	aykırılık	oluştu-
ran	bir	düzenlemeydi.	Kadınları	kendi	aralarında	ayrıma	tabi	tutan	böy-
le	bir	kural,	çalışmamızın	içeriğinde	de	irdelendiği	gibi	özellikle	eşitlik	
ilkesine	ağır	aykırılık	içeren	bir	kuraldı.
 
29	R.G.,	T.	29.11.1990,	S.	20710.

30	 ETCK	 m.	 438’in	 yürürlükten	 kaldırılmasıyla	 birlikte	 Türk	 aile	 yapısıyla	 ilgili	 çeşitli	 sempozyumlar	
düzenlenmiş	ve	bu	konu	üzerinde	çeşitli	tartışmalar	yürütülmüştür.	Bununla	birlikte	bu	dönemde	Aileden	
Sorumlu	Devlet	Bakanı	Cemil	Çiçek’in	önerisiyle	Aile	Danışma	ve	Araştırma	Merkezleri	kurulmuştur.	
Bkz.	 www.milliyet.com.tr/tck-nin-438-maddesi-ve-n-t-olayi/pazar/haberdetay/20.11.2016/2347806/
default.htm	(E.T.	15.03.2019).
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	 Öte	yandan	belirtilmelidir	ki,	fuhşu,	fuhşu	meslek	edinmeyi,	bunu	
bir	geçim	aracı	olarak	kullanmayı	uygun	görmek	ayrı	bir	konudur.	Bazı	
gruplara	yönelik	işlenen	suçların	hoşgörüyle	karşılanarak	ceza	indirimi-
ne	 tabi	 tutulması	yanlışlığına,	 toplum	düzeninin	 sağlanması	 açısından	
karşı	 durmak	 ayrı	 bir	 konudur.	Nitekim	 çalışmamızda	 bu	 karşı	 duruş	
sergilenmeye	çalışılmıştır.
 
	 ETCK	m.	438’e	karşı	olmak,	 toplum	düzeninin	 sağlanması,	kadı-
na	 biçilen	 toplumsal	 cinsiyet	 rolünün	 değiştirilmesi,	 kadınların	 gerek	
kendi	 aralarında	gerekse	 erkekler	 karşısında	 eşit	muamele	 görmesi	 ve	
kadınları	sınıflandırarak	bir	kısmına	yönelik	fiillerin	daha	az	cezaya	tabi	
tutularak	adeta	bu	kişilere	karşı	suç	işleme	yolunun	açılmasının	önüne	
geçilmesi	gibi	konularda	varlık	sergilemektir.	Ancak	ETCK	m.	438	gibi	
düzenlemelerin	 hukuka	 uygun	 olduğunu	 düşünmek	 ve	 kabul	 etmek,	
fuhşu	 kendine	meslek	 edinmiş	 kadınlara	 yönelik	 kaçırma	 ve	 ırza	 geç-
me	fiillerinin	ceza	 indirimine	tabi	 tutulmasında	olduğu	gibi	çeşitli	du-
rumlarda	çelişkilere	sebebiyet	verebilecektir.	Örneğin,	5237	sayılı	Türk	
Ceza	Kanunu’nda	düzenlenen	“hırsızlık”	suçunun	bir	hırsıza	karşı	işlen-
mesi	durumunda,	sırf	bu	suçun	mağduru	bir	hırsız	olduğu	için	faile	ceza	
indirimi	uygulanması	şeklinde	hakkaniyete	uymayan	çelişkili	durumlar	
ortaya	çıkabilecektir.
 
	 Sayılan	sebeplerle,	ülkemiz	tarihinde	acı	bir	şekilde	yerini	alan	N.T.	
olayı	ve	devamında	kadınlar	lehine	edinilen	kazanımlar,	kadın	hakların-
da	dönüşümün	bir	simgesi	olarak	görülebilir.	Zira	bu	olay	ve	sonrasında	
yaşanan	 gelişmeler,	 toplumun	 hukukun	 genel	 ilkelerine	 sahip	 çıkarak	
insan	(kadın)	hakları	noktasında	birleşmesine	vesile	olmuştur.	Böylece	
insanın	doğuştan,	insan	olmakla	kazandığı	temel	hak	ve	özgürlüklerinin	
korunması	gerekliliği,	N.T.	olayında	kendisini	göstermiştir.	Bu	gerekli-
lik,	insanın;	cinsiyet,	renk,	dil,	din,	mezhep,	meslek	gibi	ayrımlar	gözetil-
meksizin	değerli	olduğu	gerçeğinden	ileri	gelmektedir.
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ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN
PARA ALACAKLARINA İLİŞKİN YENİ TAKİP YOLU

(7155 sayılı Kanun’un Düzenlemesi)

 ÖZET

* DEÜ Hukuk Fakültesi Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukuku Anabilim Dalı.

	 7155	sayılı	Kanun	abonelik	sözleşmesinden	kaynaklanan	para	alacaklarına	ilişkin	
takibin	başlatılması	usulünü	düzenlemiştir.	Bu	takibin	elektronik	ortamda	ve	avukat	tara-
fından	yürütülmesi	zorunludur.		Bu	takip	yolu	ilamsız	bir	takiptir.	Takip	haciz	aşamasına	
kadar	farklı	bir	yöntem	benimsemiştir,	takibin	diğer	aşamaları	aynıdır.	Bu	takip	yolunun	
özelliği,	takibin	elektronik	ortamda	yapılması	ve	doğrudan	alacaklı	tarafından	başlatılma-
sıdır.	Bu	yeni	takip	yolu	birçok	yönden	eleştiriye	açıktır.	Çalışmada	bu	takip	yolu	açıkla-
narak,	sorunlar	üzerinde	durulmaktadır.
 
 Anahtar Kelimeler:	icra	takibi,	abonelik	sözleşmeleri,	elektronik	takip,	zorunlu	
avukatlık,	İcra	ve	İflas	hukuku.

 ABSTRACT
     
	 Code	No.	7155	 is	 a	 regulation	about	 initiating	 legal	proceedings	 for	pecuniary	
claims	arising	from	subscription	agreements.	This	special	proceeding	must	be	initiated	
and	conducted	electronically	and	by	an	attorney.	This	is	a	proceeding	without	judgment.	
This	proceeding	has	differences	up	to	seizure	stage,	from	there	it	is	same	as	regular	pro-
ceeding.	Characteristics	about	this	proceeding	are	conducted	electronically	and	initiated	
directly	by	creditor’s	himself.	This	new	proceeding	is	open	to	criticism	in	many	aspects.	
In	this	study,	we	explain	the	details	of	proceeding	and	put	emphasis	on	issues.

 Keywords: Legal	 proceeding,	 subscription	 agreement,	 electronic	 proceeding,	
mandatory	legal	representation,	Enforcement	and	Bankruptcy	Law.
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	 Giriş
 
 «Abonelik	Sözleşmesinden	Kaynaklanan	Para	Alacaklarına	İlişkin	
Takibin	Başlatılması	Usulü	Hakkında	Kanun»	ismini	taşıyan	7155	sa-
yılı	Kanun’la,	icra	hukukumuzda	yeni	bir	takip	yolu	kabul	edilmiştir.	Bu	
takip	yolunun	amacı,	abonelik	sözleşmelerinden	kaynaklanan	para	ala-
caklarının	elektronik	ortamda	yürütülmesi	ve	haciz	aşamasına	kadar,	iş-
lemlerin	elektronik	sistem	üzerinden	gerçekleştirilmesidir.	Ancak	7155	
sayılı	 Kanun,	 sadece	 abonelik	 sözleşmesinden	 kaynaklanan	 para	 ala-
caklarının	 takibini	düzenlememiş,	aynı	zamanda	zorunlu	arabuluculu-
ğa,	konkordatoya	ve	genel	icra	hükümlerine	ilişkin	de	bazı	değişiklikler	
yapmıştır.	Biz	bu	çalışmada,	bazı	noktalarda	düzenlemenin	bu	yönlerine	
de	dikkat	çekmekle	birlikte,	asıl	olarak	abonelik	sözleşmelerinden	kay-
naklanan	para	alacaklarına	ilişkin	yeni	takip	yolunu	inceleyeceğiz.	
 
	 Öncelikle	belirtmek	gerekir	ki,	 yapılan	düzenleme	kanun	 tekniği-
ne	aykırı	yönler	 içerdiği	gibi,	 temel	haklar,	 icra	hukuku	ilkeleri	ve	 icra	
hukuku	sistemimiz	bakımından	da	sorunludur.	Bu	düzenleme,	kanun-
ların	kamuoyunda	tartışılmadan,	hukukun	ve	düzenlenen	alanın	temel	
kavram,	kurum,	kural	ve	kaynakları	gözetilmeden	çıkartılmasının	yeni	
bir	yansımasıdır.	Zaten	karmaşık	hale	gelen	ve	düzenleme	yanında	özel-
likle	uygulamada	birçok	sorunla	uğraşan	icra	hukukumuz,	bazı	sorunları	
çözeceği	düşünülen	bu	yeni	takip	yoluyla,	daha	da	karmaşık	hale	gele-
cektir.	Bu	düzenlemenin	de	diğer	birçok	düzenleme	gibi	temel	amacı,	
(çok	yanlış	bir	şekilde)	sadece	iş	yükünü	azaltmaya	odaklanması,	ancak	
hukuk	bilinci	ve	hukukî	güvenlik	kaygısını	taşımamasıdır.	Bugün	dahi,	
aslında	mevcut	 olmayan	 ya	 da	 tahsil	 edilmiş	 alacakların	 tekrar	 tahsili	
için,	tüketicilerin	deyim	yerindeyse	taciz	edilmesi,	bilgisizlik,	ihmal	veya	
güven	sebebiyle	yanıltılarak	 fazladan	ödeme	alınması	gibi	 riskler	orta-
da	iken,	buna	adeta	kanunî	bir	zemin	hazırlanması,	üzerinde	düşünül-
mesi	gereken	bir	durumdur.	Bu	düzenleme	ile	abonelik	hizmeti	sunan	
kurumsal	yapılar	karşısında	güçsüz	durumdaki	tüketicilerin,	onların	in-
safına	 terk	edilmesi	 tehlikesi	ortaya	çıkacaktır.	Bir	kimse	hem	alacaklı	
hem	de	tahsilatı	yapan	durumunda	ise,	işin	teorik	tarafı	bir	yana,	uygu-
lamada	sorun	çıkacağı	açıktır.	Ziya	Paşa’nın	“Kâdı ola da’vâcı vü muhzır 



www.izmirbarosu.org.tr

227İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �

dahî şâhid / Ol mahkemenin hükmüne derler mi adâlet?”	serzenişine	denk	
düşen	bir	durum	karşımızda	durmaktadır.

	 Bu	çalışmada,	önce	yeni	takip	yolunun	konusu	ve	temel	özellikle-
ri	üzerinde	duracağız.	Daha	sonra	bu	düzenlemenin	hem	genel	olarak,	
hem	de	icra	hukuku	bakımında	değerlendirme	ve	eleştirisi	ile	ortaya	çı-
kartacağı	 sorunlara	değineceğiz.	Son	olarak	da,	bu	eleştiriler	bir	yana,	
getirilen	düzenlemenin	 teknik	 aşamaları	 ve	nasıl	 yürütüleceği,	 takibin	
aşamaları	dikkate	alınarak	açıklanacaktır.

	 A.	Yeni	Takip	Yolunun	Konusu	ve	Temel	Özellikleri	

	 7155	sayılı	«Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacakla-
rına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun»	(ASKATK)	
ile	ayrı	ve	özel	bir	takip	yolu	düzenlenmiş	bulunmaktadır.	Bu	yeni	takip	
yoluyla,	abonelik	sözleşmelerinden	kaynaklanan	alacaklar	bakımından,	
abonelik	 sözleşmesinin	 mal	 veya	 hizmet	 sunan	 tarafının	 başvuracağı	
ayrı	ve	özel	bir	ilâmsız	takip	yöntemi	kabul	edilmiştir.	Kanun’un	bu	hü-
kümlerinin	yürürlüğe	giriş	tarihi	01.06.2019’dur	(ASKATK	m.	26/1-b).	
Kanun’un	 yürürlüğe	 girdiği	 tarihte	 derdest	 olan	 takipler	 hakkında	 bu	
Kanun	hükümleri	uygulanmayacak,	bu	takipler	açıldıkları	tarihte	yürür-
lükte	bulunan	hükümlere	göre	yürütülecektir	(ASKATK	Geçici	Madde	1).

	 7155	sayılı	ASKATK	m.	1’e	göre,	abonelik	sözleşmelerinden	ve	bu	
sözleşmelerin	ifası	amacıyla	tüketiciye	sunulup	bedeli	faturaya	yansıtılan	
mal	veya	hizmetten	kaynaklanan	para	alacaklarına	ilişkin	haciz	yoluyla	
ilâmsız	icra	takipleri,	Ulusal	Yargı	Ağı	Bilişim	Sistemi	(UYAP)	bünye-
sinde	oluşturulan	Merkezî	Takip	Sistemi	(MTS)	üzerinden	başlatılacak	
ve	 haciz	 aşamasına	 kadar	 bu	 yolla	 yürütülecektir.	 Bu	 takip	 yolundan,	
abonelik	hizmeti	veren	 taraf	yararlanacak	veya	 takip	yolu	ancak	onun	
tarafından	 kullanılacaktır.	 Düzenlemeye	 göre	 abonelik	 sözleşmesinin	
diğer	tarafı	olan	tüketiciler	ise,	alacaklarını	bu	yolla	değil,	genel	hüküm-
lere	göre	 takip	edecektir.	Kanun	tek	 taraflı	ve	alacaklıya	yetki	vermesi	
sebebiyle	 eleştiriye	 açık	 bir	 düzenlemedir.	 Bu	 hususa	 aşağıda	 ayrı	 bir	
başlık	altında	değinilecektir.	
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Yeni	kabul	edilen	takip	yolunun	değerlendirmesi	ile	bu	yolun	nasıl	işle-
yeceği	üzerinde	durmadan	önce,	bu	 takip	yolunun	temel	özelliklerine	
değinmekte	yarar	bulunmaktadır.	Bu	takip	yoluna	başvurmak	için	ara-
nan	temel	şartlar	şunlardır	(ASKATK	m.	2/1):

 • Bir	abonelik	sözleşmesi	bulunmalıdır.	
 • Bu	abonelik	sözleşmesinden	kaynaklanan	para	alacağı	söz	konusu	
olmalıdır.
 • Bu	sözleşmeye	göre	tüketiciye	sunulmuş	bir	mal	veya	hizmet	bu-
lunmalı	ve	bedeli	faturaya	yansıtılmış	olmalıdır.
 • Alacak	avukatla	takip	edilmelidir.

	 Bu	takip	yolunun	temel	hareket	noktası,	öncelikle	taraflar	arasında	
bir	 “sözleşmenin bulunması”	 bunun	 da	 “abonelik sözleşmesi”	 olmasıdır.	
Abonelik	sözleşmelerinin	neye	göre	tespit	edileceği	konusunda	Kanun	
bir	açıklama	getirmiştir.	Buna	göre,	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	
Hakkında	Kanun’a	ve	diğer	mevzuata	göre	düzenlenen	abonelik	sözleş-
meleri	bu	takip	yoluna	başvurmak	bakımından	esas	alınacaktır.	Abone-
lik	sözleşmesinin	ancak	mal	veya	hizmet	sunan	tarafı	bu	takip	yolundan	
yararlanmak	veya	bu	takip	yoluna	başvurmak	durumundadır.	Sözleşme-
nin	diğer	 tarafı	olan	 tüketiciler1	 ise	 taleplerini	 ancak	genel	hükümlere	
göre	diğer	takip	yollarıyla	takip	edebilirler.	

	 Bu	takip	yolunun	da	bir	ilâmsız	takip	yolu	olması	sebebiyle,	takibin	
konusu	ancak	“para alacağı”	olacaktır.	Abonelik	sözleşmesinin	mal	veya	
hizmet	sunan	tarafının	paradan	başka	bir	talebi	mevcutsa,	bunu	özel	ta-
kip	yoluyla	değil,	talebin	konusuna	göre	özellikle	ilâmlı	icra	yoluyla	ta-
kip	etmesi	gerekecektir.	Örneğin,	abonelik	sözleşmesinin	gereği	olarak	
tüketiciye	bazı	özel	cihazların	kullandırılması	söz	konusu	olmuşsa,	bun-

1		Kanun’un	ifadesine	bakıldığında	abonelik	sözleşmesinin	diğer	yanının	kim	olursa	olsun	her	zaman	tü-
ketici	olduğunun	kabul	edildiği	anlaşılmaktadır.	Maddî	hukuk,	yani	tüketici	hukuku	yönünden	abonelik	
sözleşmesinin	hizmet	alan	karşı	tarafının	gerçekten	tüketici	sayılıp	sayılmayacağı	konumuz	dışında	kaldı-
ğından	bu	hususa	ayrıca	girmiyoruz.	Bu	noktada	abonelik	ilişkisinin	hizmet	veya	mal	alan	tarafının	aldığı	
hizmetin	her	zaman	çok	düşük	meblağlar	olacağı	da	düşünülmemelidir.	Örneğin,	bir	evdeki	abonelik	hiz-
meti	alan	gerçek	kişi	ile	bir	ticaret	şirketinin	işletmesi,	fabrikası	için	belki	milyonlarca	liralık	hizmet	veya	
mal	alımı	arasında	da	bir	fark	oluşturulamamıştır.
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ların	değişmesi	ya	da	geri	verilmesi	gerekmesine	rağmen,	tüketici,	hiz-
met	sunana	bunları	teslim	etmiyorsa,	o	zaman	para	dışındaki	bir	talep	
mevcut	olduğundan,	önce	dava	açılmalı,	ardından	alınacak	ilâmla,	ilâmlı	
icra	yoluna	başvurulmalıdır.	Çünkü	hem	ilâmsız	icranın	söz	konusu	ol-
ması,	hem	de	Kanun’un	açık	hükmü	gereğince,	ancak	para	alacakları	bu	
yolla	takip	ve	tahsil	edilebilir.

	 Abonelik	 sözleşmesinden	 kaynaklanan	 para	 alacağının	 bu	 yolla	
takibi	 için,	 sözleşmeye	 göre	 tüketiciye	 sunulmuş	 “bir mal veya hizmet 
bulunmalı”,	 ayrıca	 bu	mal	 veya	 hizmetin	 bedeli	 de	 “faturalandırılmış”	
olmalıdır.	 Bir	 faturaya	 yansıtılmamış	 mal	 veya	 hizmetin	 dayanağı	 ne	
olursa	olsun,	bu	yolla	tahsili	söz	konusu	olamaz.	Ancak	bu	faturanın	bir	
abonelik	 sözleşmesine	 dayanması	 şarttır.	 Faturalandırılmış	 olsa	 dahi,	
mal	veya	hizmet	sunan	tarafın	alacağının	temelinde	bir	sözleşme	yoksa,	
sadece	mal	veya	hizmetinden	yararlanılmış	olması,	bu	yolla	takibe	baş-
vurulması	imkânı	veya	diğer	yönüyle	zorunluluğu	doğurmaz.	Örneğin,	
uygulamada	“kaçak	kullanım”	olarak	ifade	edilen,	hukuka	aykırı	şekilde	
sözleşme	dışı	bir	mal	veya	hizmet	kullanımı	söz	konusu	ise,	bu	hizmeti	
kaçak,	yani	arada	bir	sözleşme	olmadan	kullanan	taraftan	talep	edilecek	
parasal	alacaklar	için	(faturalandırılmış	olsa	da)	bu	yola	başvurulamaz.	
Çünkü	taraflar	arasında	bir	sözleşme	ilişkisi	mevcut	değildir;	ancak	hu-
kuka	aykırı	kullanım	veya	yararlanma	sebebiyle	haksız	fiil	hükümlerine	
göre	talepte	bulunulabilir2.	Bu	takdirde	de	ya	genel	haciz	yoluyla	takip	
yoluna	başvurulmalı	veya	önce	dava	açılmalı,	ardından	ilâmlı	icra	yoluna	
gidilmelidir.

 
2	Örneğin,	“…	üçüncü	şahısların	kaçak	elektrik	kullanımına	ilişkin	haksız	eylemleri	ile	abonelik	sözleşme-

sinden	kaynaklanan	 sorumluluktaki	 illiyet	bağı	kesilmiş	olduğundan	akde	aykırılık	nedeniyle	abonenin	
sorumluluğu	 söz	 konusu	 edilemez.”	HGK,	27.04.2011,	 19-104/239	 (Kazancı	Bilişim	 İçtihat	Bankası).	
Aynı	yönde	“…davacı	kurum	ile	davalı	arasında	herhangi	bir	abonelik	sözleşmesi	bulunmadığı	ve	bu	haliy-
le	uyuşmazlığın	6502	sayılı	Yasa	kapsamında	kalmadığı	anlaşılmaktadır”	3.	HD,	12.11.2018,	5077/11339	
(Kazancı	Bilişim	İçtihat	Bankası).	Ancak	sorun	bu	kadar	da	basit	değildir.	Verilen	HGK	kararında	da	tar-
tışıldığı	üzere,	mevcut	abonenin	sözleşmenin	sona	ermesinden	sonra	kullanıma	devam	etmesi	ya	da	baş-
kasına	kullandırması,	kiracılık	ilişkisinin	bulunması	hallerinde	çok	farklı	tartışmalar	ortaya	çıkabilecektir.	
Bu	kadar	tartışmalı	bir	konuda,	sadece	alacaklının	anlayışıyla	doğrudan	takip	başlatılmasının	doğuracağı	
farklı	sorunlar	olacaktır.
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	 Bu	takip	yola	başvurmak,	ancak	“avukat aracılığıyla”	mümkündür.	
Hukukumuzda	kural	olarak	avukatla	temsil	zorunluluğu	bulunmamakla	
birlikte,	ancak	çok	sınırlı	istisnaî	durumlarda	bu	zorunluluk	getirilmiştir.	
Bu	yeni	takip	yoluna	başvuru	bakımından	da,	avukatla	temsil	zorunlulu-
ğu	söz	konusudur.	Esasen,	bu	hem	fiilî	hem	de	hukukî	durumun	hüküm	
altına	alınmasından	başka	bir	şey	değildir.	Zira,	bu	takibi	yapacak	olan-
ların	 neredeyse	 tamamının	 avukatla	 temsil	 zorunluluğu	 olan	 şirketler	
olması	 sebebiyle	bunun	özel	bir	yansıması	karşımıza	çıkmaktadır.	Ay-
rıca	bu	 takibin	UYAP	bünyesinde	oluşturulan	Merkezî	Takip	Sistemi	
(MTS)	üzerinden	yapılması	da	dikkate	alındığında,	böyle	bir	sistemin	
avukat	 aracılığıyla	 kullanılması	 daha	 doğru	 olacaktır.	 Bu	 sebeple,	 bu	
zorunluluk	aslında	zaten	olması	gereken	bir	zorunluluktur.	Umulur	ki,	
hak	arama	için	gerekli	imkânlar	sunularak	ve	bu	konuda	doğru	düzen-
lemeler	 yapılarak	 avukatla	 temsil	 zorunluluğunun	 sınırları	 genişletilir.	
Çünkü,	çerçevesi	doğru	çizilmiş	ve	bireylere	avukat	yardımından	yarar-
lanmanın	yolları	açılmış	bir	avukatla	temsil	zorunluluğu,	hak	aramanın	
da	garantisi	olacaktır.	Esasen	birçok	yönden	eleştiriye	açık	bu	yeni	takip	
yolunun	doğru	 işletilmesinin	belki	de	 en	önemli	 garantisi,	 (Avukatlık	
Kanunu’nun	ilk	hükümlerinde	dikkat	çekilen)	hukukun	ve	adaletin	hiz-
metinde,	meslekî	gerekleri	yerine	getirecek	olan	avukatlardır.

	 Yukarıda	belirtilen	şartları	taşıyan	takipler,	7155	sayılı	ASKATK’de	
belirtilen	yöntem	dışında	başka	şekilde	başlatılamaz.	Aksi	halde	icra	me-
muru,	bunu	kendiliğinden	gözetip	 talebi	 reddetmelidir	 (ASKATK	m.	
2/2).

	 Bu	takip	yolu	elektronik	ortamda	gerçekleşir	ve	bu	işlemler	UYAP	
bünyesinde	Merkezi	Takip	Sistemi	(MTS)	üzerinden	yapılır	(ASKATK	
m.	3).	Dolayısıyla	klasik	yöntemlerin	ve	başlangıçta	icra	dairesinin	de-
netimi	dışında	kalan,	doğrudan	alacaklının	inisiyatifiyle	gerçekleşen	bir	
takip	yolu	karşımızda	durmaktadır.

	 Bu	takip	yolu,	takibin	başlatılması,	yani	takip	talebinde	bulunulma-
sı,	 ödeme	 emri	 gönderilmesiyle	 takibin	 kesinleşmesi	 aşamasına	 kadar	
farklılık	 gösterip,	 takibin	 bundan	 sonraki	 aşamalarında	 (haciz,	 paraya	
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çevirme,	paranın	ödenmesi	ya	da	aciz	vesikası	verilmesi)	farklılık	yok-
tur;	genel	haciz	yoluyla	takibe	ilişkin	hükümler	uygulanır	(ASKATK	m.	
9/1).	Bu	takip	yolunun	özel	bir	takip	yolu	olmakla	birlikte,	ilâmsız	icra	
içinde	genel	haciz	yoluyla	takibin	özel	bir	türü	olduğunu	söylemek	yan-
lış	olmaz.

	 B.	Yeni	Takip	Yoluna	İlişkin	Sorunlar	ve	Eleştiri	

	 1.	Genel	Olarak	İcra	Hukuku	Sistemimiz	ve	Temel	Sorunları

	 Bilindiği	üzere,	takip	hukukumuz	öncelikle	temelde	ikili	bir	ayrıma	
tâbi	 tutularak	cüz’i	 icra	(icra	takipleri)	ve	külli	 icra	(iflâs,	konkordato,	
yeniden	yapılandırma)	 şeklinde	 ayrılmaktadır.	Külli	 icraya	 ilişkin	 yol-
lar,	tüm	alacak-borç	ilişkilerinde	geçerli	ve	temelde	İcra	ve	İflâs	Kanunu	
(İİK)	hükümlerine	tâbi	iken,	cüz’i	icrada	alacağın	kaynağı	bakımından	
ayrım	yapılmaktadır.	Bu	çerçevede,	özel	hukuk	hükümlerinden	doğan	
alacaklar,	2004	sayılı	İcra	ve	İflâs	Kanunu	hükümlerine	göre	takip	edi-
lir;	kamu	alacaklarının	tahsil	ve	takibi	ise	6183	sayılı	Amme	Alacakları-
nın	Tahsili	Usulü	Hakkında	ayrı	bir	kanunla	düzenlenmiştir.	Esasen	bu	
düzenlemenin,	başta	alacaklı	olan	kamunun	aynı	zamanda	takip	organı	
olması,	kendi	alacağını	kendisinin	takip	etmesi	bakımından	eleştirilecek	
birçok	yönü	bulunmaktadır.	Ancak	şu	anda	konumuz	dışında	kaldığın-
dan,	bu	husus	üzerinde	durmuyoruz.	

	 İcra	ve	İflâs	Kanunu’nda	da	icra	takipleri,	kendi	içinde	ilâmsız	icra,	
ilâmlı	icra	ve	rehnin	paraya	çevrilmesi	yolu	olarak	alt	ayrımlar	şeklinde	
düzenlenmektedir.	İlâmsız	icranın,	genel	haciz	yoluyla	takip	(İİK	m.	42	
vd.),	kambiyo	senetlerine	mahsus	haciz	yoluyla	takip	(İİK	m.	167	vd.),	
kiralanan	taşınmazların	tahliyesi	yoluyla	takip	(İİK	m.	269	vd.)	şeklinde	
üç	alt	ayrımı	mevcuttur.	Kiralanan	taşınmazların	tahliyesi	de	kira	bede-
linin	ödenmemesi	(İİK	m.	269	vd.)	ve	kira	süresinin	sona	ermesi	(İİK	
m.	272	vd.)	sebebiyle	tahliye	olarak	ikiye	ayrılmaktadır.	İlâmlı	icra	ise,	
para	alacaklarına	ilişkin	ilâmların	icrası	(İİK	m.	32	vd.)		ve	para	dışında-
ki	taleplerin	icrası	(İİK	m.	24	vd.)	olarak	alt	ayrıma	tâbi	olup,	hatta	bu	
noktada	mal	veya	hakkın	türüne	de	göre	de	ayrımlar	mevcuttur.	Reh-
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nin	paraya	çevrilmesi	yoluyla	takip	bakımından	da,	önce	taşınır	rehni-
nin	paraya	çevrilmesi	yoluyla	takip	(İİK	m.	145	vd.)	sonra	da	taşınmaz	
rehninin	 (ipoteğin)	 paraya	 çevrilmesi	 yoluyla	 takip	 (İİK	m.	 148	 vd.)	
olarak	ikili	bir	ayrım	düzenlenmiş,	bunlar	da	ilâmlı	ve	ilâmsız	rehnin	pa-
raya	çevrilmesi	yolu	olarak	ikiye	ayrılmıştır.	Hatta	ipoteğin	ilâmlı	paraya	
çevrilmesi	de	kendi	 içinde	üç	 alt	 ayrıma	göre	düzenlenmiştir	 (İİK	m.	
149,	150ı,	150h).	Bunların	dışında,	Türk	Ticaret	Kanunu’nda	deniz	icra	
hukukuna	ilişkin	özel	düzenleme	bulunmaktadır	(TTK	m.	1350-1400).	
Ayrıca	bazı	özel	düzenlemelerle,	bazı	özel	takip	yöntemleri	kabul	edil-
miştir.	Böyle	bakıldığında	yeknesaklığı	olmayan,	bazı	yönlerden	uyum	
bozukluğu	bulunan,	temel	haklar	ve	icra	hukuku	ilkeleri	bakımından	so-
runlu,	birçok	farklılığı	içeren	bir	takip	sistemimiz	mevcuttur.	Külli	icra	
bir	yana	bırakılırsa,	alt	ayrımlarıyla	birlikte	yirmiye	yakın	takip	yolundan	
bahsedebiliriz.	Bunun,	sistem	içinde	çok	sorun	doğurduğu	açıktır.	Tüm	
bunların	yanında,	farklı	baskı	ya	da	menfaat	gruplarının	etkisi	ile	takip	
hukukunda	 yapılan	 ve	 sistemi	 bozan	değişiklikler,	 kendi	 içinde	 sorun	
doğuran	 bir	 yapı	 oluşturmuştur.	 Bunun	 tipik	 örneği,	 kredi	 kurumları	
(yani	bankalar)	 lehine	yapılan	ve	hukukun	sınırlarını	 zorlayan	düzen-
lemelerdir.	Bankacılık	bakımından	dünyada	özel	bir	yeri	olan	ve	İcra	ve	
İflâs	Kanunu’nun	mehazı	olan	İsviçre’de	bile	bulunmayan	bankalar	lehi-
ne	düzenlemeler	yapılmıştır3.
3	Bugüne	kadar	icra	ve	iflâs	hukukumuzda	yapılan	değişikliklere	ilişkin	değerlendirmelerle	ilgili	şu	eserlere	

bakılması	ve	bu	çalışmamızın	da	bu	bakış	açısıyla	değerlendirilmesi	yararlı	olacaktır:	Arslan	R.,	İcra	ve	İflâs	
Kanunu’nun	68/B	ve	150/I	Maddelerinin	Banka	Alacaklarının	Tahsiline	Getirdiği	Kolaylıklar,	İşletmele-
rin	Ödeme	Güçlüğü	Sorunları	ve	Banka	İlişkileri	Sempozyumu	(Yayına	Hazırlayan:	Ali	Cem	Budak),	İs-
tanbul	1993,	s.	185	vd.;	Atalay	O.,	Bankacılık	Kanunu’ndaki	Takip	Hukukuna	İlişkin	Hükümlerin	Değer-
lendirilmesi,	Banka	Hukuku	ve	Yargıtay	Kararları	Sempozyumu	(8	Haziran	2007),	Ankara	2007,	s.	57	vd.;	
Atalay	O.,	İlamsız	İcra	Yargısız	İnfaz	Olur	mu?	HPD	2004/1,	s.	67	vd.;	Çiftçi	P.,	İcra	Hukukunda	Menfaat	
Dengesi,	Ankara	2010;	Karayalçın	Y.,	Devlet	Borçları-“Devlet	Malları	Haczedilemez”	Kuralı,	Özel	Hukuk	
ve	Anayasa	Mahkemesi	Kararları	Sempozyumu,	Ankara	2001,	s.	119	vd.;	Karayalçın	Y.,	Kredi	Düzeninin	
Korunması,	Batider	1972,	C.	VI,	 s.	 539	vd.;	Kuru	B.,	Haczi	Caiz	Olmayan	Şeyler,	Makaleler,	 İstanbul	
2006,	s.	717	vd.;	Kuru	B.,	Ödeme	Emrine	İtirazın	Muvakkaten	Kaldırılması	Müessesesinin	Lüzumsuzluğu	
Hakkında	Düşünceler,	Makaleler,	İstanbul	2006,	s.	651	vd.;	Özekes	M.,	İcra	ve	İflâs	Kanunu’nda	Yer	Alan	
Kredi	Kurumları	İle	İlgili	İcra	Hükümlerinin	Eleştirisi,	Banka	Hukuku	ve	Yargıtay	Kararları	Sempozyumu	
(8	Haziran	2007),	Ankara	2007,	 s.	 97	vd.;	Özekes	M.,	Ülkemizde	Hukukun	Vicdan	ve	Ahlâk	Sorunu,	
Eskişehir	Barosu	Dergisi	2005/6,	s.	1	vd.;	Özekes	M.,	Türk	İcra	Hukukunun	Sorunları	ve	Temel	Hak-
lar	Bakımından	Genel	Değerlendirme,	(Medenî	Usûl	ve	İcra	İflas	Hukukçuları	Toplantısı	–VII’de,	24-25	
Ekim	2008	Çeşme),	TBB	Yayını,	Ankara	2009,	 s.	265	vd.;	Özekes	M.,	 İcra	Hukukunda	Temel	Haklar	
ve	İlkeler,	Ankara	2009;	Pekcanıtez	H.,	İİK’da	İcra	Hukukuna	İlişkin	Değişikliklerin	Değerlendirilmesi,	
Medenî	Usûl	ve	İcra-İflâs	Hukukçuları	Toplantısı	IV,	Ankara	2006,	s.	234	vd.;	Umar	B.,	İcra	ve	İflâs	Hu-
kukunun	Tarihî	Gelişmesi	ve	Genel	Teorisi,	İzmir	1973;	Umar	B.,	Son	(4949	Sayılı	Yasa	İle	Getirilen)	İİK	
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Takip	hukukumuza,	her	ekonomik	kriz	döneminde	 farklı	ve	çoğu	kez	
sistemi	bozan	müdahalelerde	de	bulunularak,	sistem	iyice	işin	içinden	
çıkılmaz	hale	getirilmiştir.	Bunun	son	örneği,	ortaya	çıkan	ekonomik	so-
runlar	karşısında,	iflâs	ertelemenin	kaldırılarak	konkordatonun	yeniden	
düzenlenmesi,	bu	düzenlemenin	de	yanlışlığı	sebebiyle	kısa	süre	sonra	
tekrar	bir	değişiklik	yapılmasıdır.	Oysa	 icra	hukuku	ekonomik	ve	 sos-
yal	sorunların	bir	çözüm	alanı	değildir.	Temeldeki	ekonomik	sorunları	
görmemezlikten	 gelerek,	 takip	 hukukuna	 yapılan	müdahaleler	 sadece	
kendini	avutmak	veya	dolaylı	bir	etki	doğurmaktan	başka	işe	yaramaz4.	
Aslında	artık	takip	hukuku	bakımından	gerçek	anlamda	bir	sistemden	
de	bahsetmek	mümkün	değildir.	Kişilerin	mülkiyet	hakkına,	hatta	kişilik	
haklarıyla	özel	alanına	doğrudan	müdahale	sonucunu	doğuran	takip	hu-
kukunun,	temel	haklarla	doğrudan	bağlantısı	mevcuttur5.	Bu	sebepledir	
ki,	ceza	hukuku,	vergi	hukuku	gibi	takip	hukukunun	da	temel	ilkelerin-
den	biri,	kanunîlik	ve	belirlilik	ilkesidir.	Şu	anda	takip	hukukumuz	temel	
haklara	ölçüsüz	bir	müdahale	alanı	haline	getirilmiş,	ayrıca	kanunîlik	ve	
belirlilik	kâğıt	üstünde	şeklen	var	olan	bir	ilke	olarak	kalmıştır.

	 Düzenleme	 temelli	 bu	 sorunlar	 dışında,	 icra	 dairelerinin	 ve	 icra	
organlarının	sorunları,	icra	hukuku	kararlarındaki	istikrarsızlık	veya	te-
mel	hakları,	icra	hukuku	ilkelerini	gözetmeyen	kararlardan	kaynaklanan	
sorunlar,	yargı	sisteminin	tüm	genel	sorunlarının	takip	hukukuna	yan-

Değişikliklerinin	Sınıfsal	İdeoloji	Yönünden	Eleştirisi,	TBBD	2004/50,	s.	85	vd.;	Uyar	T.,	Yargılamanın	
Gecikmesi	ve	Hızlanmasında	Özellikle	İcra	Hukuku	Açısından	Hakim,	Taraf	ve	Avukatların	Rolü,	Yargı	
Reformu	2000	Sempozyumu,	İzmir	2000,	s.	152	vd.;	Üstündağ	S.,	Banka	Kredi	Sözleşmelerinden	Doğan	
Alacakların	Cebri	İcra	Yolu	İle	Tahsili	–	Yürürlükten	Kalkmış	Olan	3332	Sayılı	Şirket	Kurtarma	Kanunu	
ve	Başarısızlık	Sebepleri,	İşletmelerin	Ödeme	Güçlüğü	Sorunları	ve	Banka	İlişkileri	Sempozyumu	(Yayına	
Hazırlayan:	Ali	Cem	Budak),	İstanbul	1993,	s.	149	vd.;	Yılmaz	E.,	Cumhuriyetimizin	Yetmiş	beşinci	Yı-
lında	Hukuk	Usulü	ve	Muhakemeleri	Kanunu’nda	ve	İcra	ve	İflâs	Kanunu’nda	Ortaya	Çıkan	Gelişmeler,	
TBBD	1998/3,	s.	871	vd.;	Yılmaz	E.,	Devlet	Malları	Hak	ve	Rüçhanlığına	Sahip	Malların	Haczedileme-
mesi,	Yaşar	Karayalçın’a	65	inci	Yaş	Armağanı,	Ankara	1988,	s.	601	vd.;	Yılmaz	E.,	Dünden	Bugüne	İcra	ve	
İflâs	Kanunumuz,	SÜHFD	2003/3-4,	s.	9	vd.	

4	 Bu	 konuda	 bkz.	Özekes	M.,	Konkordatoya	Başvuru	 ve	Geçici	Mühlet	Verilmesi,	 7101	 Sayılı	Kanunla	
Konkordato	ve	Elektronik	Tebligat	Konularında	Getirilen	Yeni	Hükümlerin	Değerlendirilmesi	Semineri,	
Lexpera-12	Levha	Yayıncılık,	İstanbul/4	Mayıs	2018	(Toplantı	Kitabı:	Edt.	M.	Özekes,	İstanbul	2018),	
s.	47	vd.

5	Bu	konuda	bkz.	Özekes	M.,	İcra	Hukukunda	Temel	Haklar	ve	İlkeler,	Ankara	2009,	s.	109	vd.;	Pekcanıtez	
H./Atalay	O./Sungurtekin	Özkan	M./Özekes	M.,	İcra	İflâs	Hukuku	Ders	Kitabı,	5.	Bası,	İstanbul	2018,	
s.	11	vd.
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sımasından	 kaynaklanan	 sorunlar	 da	 dahil	 olmak	 üzere	 uygulamadan	
kaynaklanan	farklı	sorunlar	da	mevcuttur6.

	 2.	Abonelik	Sözleşmelerinden	Kaynaklanan	Alacakların	Taki-
bi	İle	İlgili	Düzenlemenin	Sorunlu	Yapısı

 a. Takibin Temel Yapısı Bakımından Sorunlar

	 Yukarıda	 kısaca	 açıklanan	 takip	 hukukumuzla	 ilgili	 sorunlara	 en	
son	 eklenen	 halka,	 7155	 sayılı	 Kanun’la	 düzenlenen	 abonelik	 sözleş-
melerinden	kaynaklanan	para	alacaklarına	ilişkin	özel	takip	yöntemidir.	
Her	şeyden	önce	zaten	karmaşık	ve	oldukça	da	fazla	olan	takip	yollarına	
bir	yenisinin	eklenmesi	başlı	başına	bir	sorundur.	Ayrıca,	doğrudan	icra	
hukukuna	ilişkin	bir	düzenlemenin	İcra	ve	İflâs	Kanunu	dışında	ayrı	bir	
kanunla	yapılması	da	ayrı	bir	karışıklığa,	en	azından	mevzuat	karışıklığı-
na	yol	açacaktır.	

	 Burada	 pek	 fark	 edilmeyen	 bir	 şeye,	 abonelik	 sözleşmelerinden	
kaynaklanan	para	 alacaklarının	 takibini	 düzenleyen	7155	 sayılı	Kanu-
nun	içeriğine	de	dikkat	çekmekte	yarar	vardır.	7155	sayılı	Kanunun		ismi	
«Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Taki-
bin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun»	olmakla	 birlikte,	 bu	Kanun	
sadece	isminde	belirtilen	takip	yolunu	düzenlememektedir.	Toplam	27	
madde	olan	bu	Kanun’un	1	ilâ	9.	maddeleri,	geçici	1.	maddesi	ile	18	ve	
19.	maddeleri	doğrudan	abonelik	sözleşmelerinden	kaynaklanan	takip-
lerle	 ilgilidir.	Bunun	dışında	7155	sayılı	Kanun’la	konkordato	hüküm-
lerinde	tekrar	değişiklik	yapıldığı	gibi,	daha	önce	 iş	uyuşmazlıklarında	
kabul	edilmiş	olan	zorunlu	(dava	şartı	olan)	arabuluculuk,	bir	yandan	
Türk	 Ticaret	 Kanunu’na	 5A	maddesi	 eklenerek	 ticarî	 uyuşmazlıklara	
da	genişletilmiş,	diğer	yandan	da	6325	sayılı	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	
Arabuluculuk	Kanunu’na	18A	maddesi	eklenerek	zorunlu	arabuluculuk	
6	 İcra	hukukumuza	 ilişkin	sorunlar	hakkında	daha	ayrıntılı	değerlendirmemiz	 için	bkz.	Özekes	M.,	Türk	

İcra	Hukukunun	Sorunları	ve	Temel	Haklar	Bakımından	Genel	Değerlendirme,	(Medenî	Usûl	ve	 İcra	
İflas	Hukukçuları	Toplantısı	-	VII’de,	24-25	Ekim	2008	Çeşme),	TBB	Yayını,	Ankara	2009,	s.	265	vd.	Bu	
sorunlarla	ilgili	çözüm	önerilerimiz	hakkında	bkz.	Özekes	M.,	Yeni	Bir	İcra	Sistemi	Önerisi,	Bilge	Umar’a	
Armağan,	İzmir	2010,	DEÜHFD	Özel	Sayı	2009,	C.	11,	s.	921-940.
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hakkında	genel	bir	düzenleme	yapılmıştır.	Kısaca	7155	sayılı	Kanun’un	
temel	üç	içeriği	vardır.	Bunlar,	(1)	abonelik	sözleşmelerinden	kaynak-
lanan	alacaklar	bakımından	hizmet	verenler	lehine	(ve	onlara	inisiyatif	
tanıyarak)	farklı	bir	takip	yolunun	kabul	edilmesi,	(2)	uyuşmazlıkların	
alternatif	yolla	çözümü	için	zorunlu	arabuluculuğun	sınırlarının	genişle-
tilmesi,	(3)	özünde	bir	anlaşmaya	dayanan	konkordato	ile	ilgili	hüküm-
lerin	değiştirilmesidir7.	Bunlar	birbiriyle	alakasız	şeyler	gibi	görünse	de,	
üçünün	de	ortak	özelliği	normal	takip	ve	yargı	sisteminin	dışındaki	dü-
zenlemeler	olması,	devletin	yargı	ve	takip	gücünün	kısmen	kontrolü	dı-
şında	sistemlere	hizmet	etmesidir8.	Üçünde	de	devletin	aslî	görevi	olan	
yargı	ve	icra	görevinin	zayıflatılması,	başka	kanallara	bu	gücün	aktarıl-
ması	söz	konusudur.	Bunlar	da	tarafların	ortak	iradesi,	isteği	ve	menfaati	
ile	değil,	tamamen	zorunluluk	getirilerek	yapılmaktadır.	

	 Bu	tür	düzenlemeler,	bir	yandan	devletin	aslî	görevinden	kaçış	so-
nucunu	doğurmaktadır	ki,	adalet	dağıtmak	görevinin	(tarafların	da	ira-

7	Bu	üçü	dışında	da	İİK	m.	8a’ya	yeni	bir	beşinci	fıkra	eklenerek,	özetle	alacaklının	UYAP	üzerinden	dosya	
sorgulaması	ücrete	tâbi	kılınmış	(ASKATK	m.	10);	İİK	m.	78/1’e	yeni	bir	cümle	eklenerek,	haciz	aşama-
sına	gelindiğinde	alacaklıların	UYAP	üzerinden	borçlunun	malvarlığını	belirli	bir	şekilde	sorgulamasının	
yolu	açılmış	(ASKATK	m.	11);	İİK	m.	89’a	yeni	bir	fıkra	eklenerek	de	haciz	ihbarnamesi	ile	ilgili	işlemlerin	
UYAP	üzerinden	de	yapılması	mümkün	kılınmıştır	(ASKATK	m.	12).	Bu	üç	düzenleme	de	yanlış	veya	ka-
nun	yapma	tekniğine	aykırı	düzenlemelerdir.	Öncelikle,	dosya	sorgulaması	için	alacaklıdan	çok	küçük	de	
olsa	ücret	alınması	haksızdır.	Çünkü,	zaten	devletin	sunduğu	icra	hizmeti	için	farklı	harçlar	alınmaktadır.	
Harcın	temel	amacı,	zaten	bu	icra	hizmeti	 için	bir	katkı	payı	niteliğinde	bedel	almaktır.	Harç	alınırken,	
zaten	alacaklının	dosyadan	bilgi	edinmesi	kapsamında	hakkı	olan	sorgulamayı,	incelemeyi	ayrıca	bu	şe-
kilde	bir	bedele	bağlamak	hukuka	aykırı	ve	hak	arama	özgürlüğünü	ihlâl	eden	bir	durumdur.	Alacaklılara,	
borçlunun	malvarlığını	doğrudan	sorgulama	imkânı	getirilmesi	ise,	bazı	durumlarda	icra	organları	dışın-
da	bir	malvarlığı	araştırmasına	yönelik	borçlunun	haklarını	ihlâl	eden	sonuçlar	doğurabilecek,	borçlunun	
malvarlığını	öğrenmek	için	takipler	bir	paravan	yöntem	olarak	kullanılabilecektir.	Ayrıca	bu	düzenleme-
den	 sonra,	 alacaklının	bu	 sorgulamayı	 yapması	durumunda	borçlunun	malvarlığı	 hakkında	bilgi	 sahibi	
olması	sebebiyle	mal	beyanında	bulunmama	suçunun	uygulanmayacağı	kanaatindeyiz	(Yargıtay	kararları	
da	bu	yöndedir.	Örneğin,	CGK	26.05.2009,	 16.HD-15/138-Kazancı	Bilişim	 İçtihat	bankası).	Nitekim	
abonelik	sözleşmelerinden	kaynaklanan	takip	yoluna	ilişkin	ödeme	emrinde	mal	beyanına	ilişkin	hususa	
yer	verilmemiştir	(ASKATK	m.	5).	Son	olarak	89	haciz	ihbarnamelerinin	de	UYAP	kapsamında	değerlen-
dirilmesine	ilişkin	hüküm	gereksiz,	aslında	bir	Yönetmelik	hükmü	olacak	hükmün	Kanuna	alınmasından	
ibarettir.	Çünkü,	İİK	m.	8a	maddesinde	buna	ilişkin	dayanak	vardır,	bunun	her	maddede	tekrar	edilmesi	
anlamsızdır.	Eğer	bu	yol	izlenecekse	o	zaman	her	icra	işlemi	için	ayrıca	buna	benzer	bir	hüküm	koymak	
gibi	anlamsız	bir	 iş	yapmak	gerekecektir.	Tüm	bunlar	icra	hukukunu	tam	bilmemenin	ve	kanun	yapma	
tekniğinden	uzaklaşmanın	sonucudur.

8	Konkordato	ve	zorunlu	arabuluculukla	 ilgili	değerlendirme	ve	eleştirilerimiz	 için	bkz.	Özekes,	Konkor-
dato,	s.	43	vd.;	Özekes	M.,	Arabuluculuk	Mahkemelerine	Doğru	Tehlikeli	Gidiş,	Kayseri	Barosu	Dergisi-
Duruşma	Arası,	2019/1,	s.	52-63.
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delerini	 zorlayarak)	deyim	yerindeyse	 kontrollü	olarak	devletin	 kont-
rolü	 dışına	 çıkartılmasının	 doğuracağı	 riskleri	 burada	 anlatmaya	 dahi	
gerek	 yoktur.	Özünde	 hak	 arama	 özgürlüğü	 ve	 adil	 yargılanma	 hakkı	
sakatlanmaktadır.	 Aslında	 görünürde	 bu	 düzenlemeleri	 yapmanın	 te-
melinde	(sosyal,	siyasal	ve	ekonomik	handikapları	bulunması	bir	yana)	
sorunu	doğuran	sebepleri	göz	ardı	ederek,	sonuca	odaklanma	yatmak-
tadır.	Bu	sonuç	da,	yargının	ve	icra	organlarının	iş	yükünü	azaltmaktır.	
Oysa	bu	yaklaşım	hem	yanlıştır	hem	de	yolu	bu	değildir.	Yargının	ve	
icranın	 iş	yükünü	azaltmanın	daha	hukukî	ve	daha	sağlıklı	yöntemleri	
mevcutken,	bu	alternatif	(!)	yollara	başvurmanın	sakatlığı	bir	yana,	di-
ğer	yandan	da	orta	ve	uzun	vadede	bu	yollar,	getireceği	yarardan	daha	
çok	 zarar	 doğuracak	 niteliktedir.	 Birçok	 çalışmamızda	 vurguladığımız	
üzere,	hastaneler	yetmiyor	diye,	hastaları	kırıkçı-çıkıkçıya	yönlendirmek	
ne	kadar	sağlıklıysa,	yargının	iş	yükü	fazla	diye	bu	yollara	başvurmak	da	
o	kadar	sağlıklıdır.

	 Abonelik	sözleşmelerinden	kaynaklanan	alacakların	takibi	için	ge-
tirilen	 yolun	 bu	 genel	 sorunlu	 yapısı	 yanında,	 teknik	 olarak	 da	 sorun	
doğurma	potansiyeli	olan,	temel	haklar	ile	icra	hukuku	ilkelerine	aykırı	
yönleri	mevcuttur.

	 Bugün	uygulamada	icra	takiplerinin	önemli	bir	kısmını,	sürekli	borç	
ilişkilerinden	veya	abonelik	sözleşmesi	gibi	ilişkilerden	kaynaklanan	ala-
caklar	oluşturmaktadır.	Çoğunlukla	da	bu	alacakların	miktarları	1.000	
Liranın	dahi	 altında	 rakamlardır.	Bu	 sorunun	 temelinde,	herhangi	bir	
teminat	 alınmadan,	muhatabının	 ekonomik	 gücü	 değerlendirilmeden	
bir	hukukî	ilişkinin	kurulması,	abonelik	tesis	edilmesi,	kredi	kartı	vs.	ve-
rilmesi,	bireylerin	borçlandırılması	üzerine	sistem	kurulması	yatmakta-
dır.	Burada	 sadece	elektrik,	 su	gibi	 zorunlu	ve	yaşamsal	hizmetler	 söz	
konusu	değildir;	internet	aboneliği,	telefon	ya	da	televizyon	aboneliği,	
kredi	kartı	verilmesi,	kampanyalardan	yararlandırma	gibi	piyasa	ekono-
misinin	harcama	ve	lüks	tüketim	teşvikiyle	mal	veya	hizmet	alımına	yön-
lendirmeler	 sonucu	 ortaya	 çıkan	 borçlanmalar,	 bunların	 faiz	 ve	 diğer	
yollarla	katlanarak	artması	 şeklinde	bir	 sosyal	 ve	ekonomik	 sorun	bu-
lunmaktadır.	Hizmeti	veya	malı	sunarken	ciddî	bir	araştırma	yapmayan	
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hizmet	veren	kuruluşlar	borçlanma	sonucu	ortaya	çıkan	sorunu	icra	ve	
takip	sistemi	üzerinden	bazı	imtiyazlar	elde	ederek	çözmeye	çalışmakta-
dır.	Oysa	bu	sorunu	kaynağında	çözmenin	kolay	yöntemleri	mevcuttur.	
Bu	tür	sözleşmeler	kurulurken	yeterli	araştırma	yapılır	ve	teminatlar	alı-
nırsa,	en	azından	baştan	örneğin,	ortama	aylık	kullanım	ve	yararlanma	
bedelini	karşılayacak	bir	teminat	alınarak	bu	sınır	geçildiğinde	de,	mal	
veya	hizmet	sunumu	durdurulursa,	hem	gereksiz	borçlanma	söz	konusu	
olmayacak	hem	sosyal	ve	ekonomik	sorun	kaynağında	çözülecek	hem	
de	gereksiz	bir	icra	yükü	oluşmayacaktır.	Tip	sözleşmeler,	limitler	ve	te-
minatlar	yoluyla	bu	sorunun	çözümü	mümkündür.	Bunu	yapmak,	yani	
hizmet	verenleri	başlangıçta	daha	çok	çalıştırmak	yerine,	devlet	 adeta	
onların	tahsildarı	konumunda	icra	organlarını	çalıştırmaktadır.	Bu	söy-
lediklerimizin	abartılı	olmadığını,	uygulamayı	biraz	bilenler	çok	iyi	an-
layacaklardır9.	Zira,	bugün	icra	dairelerinde	bu	tür	hizmet	sağlayıcıların	
dosyaları	fiilen	ayrı	düşünülmekte,	hatta	hukukî	bir	temeli	olmadığı	hal-
de	bazı	kolaylıklar	da	sağlanmaktadır.	Bunun	farklı	açılardan	sakıncaları	
da	mevcuttur.	Örneğin,	yine	uygulamada	bu	tür	alacaklıların	kendi	tah-
sil	servisleri	ya	da	vekilleri	aracılığıyla,	telefon,	mesaj	veya	diğer	yollarla	
borçlu	olduğunu	 ileri	 sürdükleri	kişilere	ulaşarak	borçlarını	ödemeleri	
yönünde	doğrudan	veya	dolaylı	baskı	oluşturduğu	bir	gerçektir.	Hatta	
aslında	bazen	bilinçli	bazen	de	bilinçsiz	şekilde	ödenmiş,	ancak	üzerin-
den	zaman	geçmiş	dönemsel	borçlar	 çıkartılarak	 tahsili	 talep	edilebil-
mekte,	üzerinden	zaman	geçtiği	 için	ödemeyi	belgelendiremeyenlerin	
tekrar	ödemek	durumunda	kalması,	hatta	 takip	masraflarına	muhatap	
olması	da	söz	konusu	olabilmektedir.	

	 Abonelik	ilişkisinde	abonelik	hizmetinin	bedeli	bakımından	bir	fark	
oluşturulmaması	da	üzerinde	durulması	gereken	bir	konudur.	1.000.-TL	
olan	bir	bedel	ile	100.000.-TL	bedelli	hizmet	arasında	bir	fark	görülme-
9	Aslında	bu	tür	çalışmalarda	normal	olmayan	ve	belki	de	akademik	sayılmayacak	bir	hususu,	burada	pay-

laşmak	fiilî	durumu	anlatmak	ve	soruna	dikkat	çekmek	bakımından	önemlidir.	Çok	ilginç	bir	tesadüf	ola-
rak	tam	bu	makalenin	tamamlanmasına	yakın	bir	zamanda	(03.04.2019,	saat:	15.10)	cep	telefonumuza	
gelen	bir	mesaj	söylediklerimizi	doğrular	niteliktedir.	Gönderenin	kimliğini	belirtmeden	mesaj	aynen	şu	
şekildedir:	“Yeni	Abonelere	Özel!	Limitsiz	Ev	İnterneti+Kurulum	24	ay	sabit	34,9	TL.	başvuru	için	ara-
yın.………..nolu	telefon	ve	…….net.com”.	Bu	şekilde	kontrolsüz	yapılan	iş	ve	işlemler	sonucu,	ortaya	
çıkan	hukukî	sorunlar	büyümekte,	daha	sonra	da	yargı	ve	icra	bakımından	gereksiz	iş	yükü	haline	gelmek-
tedir.	Oysa	yapılacak	birkaç	küçük	düzenleme	ile	bunların	önüne	geçmek	mümkündür.
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miştir.	Oysa,	bugün	küçük	talepler	için	ayrı	bir	yargılama	ve	takip	yön-
teminin	 kabul	 edilmesi	 birçok	 ülkede	 ve	 uluslararası	 düzenlemelerde	
benimsenmiştir.	Yukarıdaki	önerilerimiz	yanında	küçük	taleplerle	daha	
büyük	ölçekteki	talep	ve	alacakların	birbirinden	ayrılarak	farklı	yöntem-
lerle	yargılama	ve	takip	yapılması	gerekmektedir.	Ancak	düzenleme	ya-
pılırken	bu	gelişmelerden	dahi	haberdar	olunmadığı	anlaşılmaktadır.

	 Bu	düzenleme	eşitlik	ilkesine	aykırıdır.	Çünkü,	bu	takip	yolu,	abo-
nelik	sözleşmelerinden	kaynaklanan	alacaklarda	sözleşmenin	her	iki	ta-
rafı	 için	değil,	sadece	mal	veya	hizmet	temin	eden	tarafına	tanınan	bir	
imkândır.	Sözleşmenin	diğer	tarafı	olan	tüketicinin	bir	alacağı	söz	konu-
su	olursa,	bu	yola	başvurması	mümkün	değildir.	Oysa	en	azından,	tüke-
ticinin	de	isteği	halinde	bu	yola	başvuru	imkânı	olsaydı,	o	zaman	belirli	
bir	eşitlikten	söz	edilebilirdi.	Bu	eşitliğin	bozulması	ilk	başta	sorun	de-
ğilmiş	gibi	görünebilir.	Ancak,	takip	yapan	alacaklının,	icra	organlarına	
başvurmadan	ve	onların	denetimi	olmadan,	doğrudan	bir	elektronik	sis-
tem	üzerinden	kendisinin	takip	yapması	ve	borçlu	saydığı	tarafa	ödeme	
emri	göndermesi	sebebiyle,	denetimsiz	ve	sadece	alacaklının	inisiyatifiy-
le	başlayan	bir	takip	yolunun	karşımızda	bulunduğu	unutulmamalıdır.	
Yukarıda	zikredilen	şu	andaki	belirli	fiili	sakıncalar,	bu	yeni	takip	yoluyla	
hukukîleştirilmiş	olacaktır.	Örneğin,	bir	abonelik	ilişkisinde	aslında	bor-
cunu	ödemiş	olan	kişiler,	üzerinden	zaman	geçtiği	için	ödemeye	ilişkin	
bilgi	ve	belgeleri	elinde	bulundurmuyor	ya	da	bir	banka	vs.	aracılığıyla	
bu	ödemeleri	yapmıyorsa,	kendisinden	bu	ödemenin	 tekrar	 istenmesi	
halinde,	önceden	gayrıresmî	telefon	mesajı	vs.	ile	istenen	meblağın,	ar-
tık	doğrudan	resmî	bir	ödeme	emriyle	 istenmesi	karşısında,	çekinerek	
tekrar	 ödemek	 durumunda	 kalabilecektir.	 Zaten	 uygulamada	 sorunlu	
olan	bir	durum,	bu	 sefer	hukuk	aracı	 kılınarak	 ve	Devlet	 gücü	 arkası-
na	alınmak	suretiyle	gerçekleştirilecektir.	Bunun	teknik	hukuk	bir	yana,	
hak	 ve	 adalet	 anlayışıyla	 bağdaşmayacağı	 açıktır.	Bu	 tespit	 karşısında,	
bu	haksızlığa	maruz	kalanların	takibe	 itiraz	edebileceği	gibi	görünüşte	
çok	makul	bir	gerekçe	ileri	sürülebilir.	Ancak,	ortalama	eğitim	ve	bilgi	
seviyesinin	altında	olan	ya	da	yaşlılık	sebebiyle	bu	tür	şeylerle	uğraşma-
sı	mümkün	olmayan	kişiler	için	bu	söylenenin	çok	da	geçerli	olmadığı	
aşikârdır.	Kaldı	ki,	bu	tür	talep	ve	takiplerde	bulunanların	ayrı	bir	orga-
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nizasyonu,	kurumsal	gücü,	finansman	ve	insan	kaynağı	mevcutken,	sıra-
dan	bir	tüketicinin	borçlu	olmadığı	bir	şey	için,	özellikle	de	rakam	çok	
düşükse	bir	avukata	müracaat	ederek	onun	yardımından	yararlanması	
ayrıca	ona	bir	yük	getirecektir.	Kağıt	üstündeki	hak	arama	ile	gerçek	hak	
arama	arasındaki	fark	göz	ardı	edilerek,	sadece	sonuca	odaklanmak	baş-
tan	haksızlığa	kapı	açmak	demektir.

 b. Takibin Elektronik Sistem Üzerinden Yürütülmesinden Kay-
naklanan Sorunlar

	 Bu	takip	yolu	ancak	Merkezî	Takip	Sistemi	(MTS)	olarak	adlandı-
rılan	UYAP’a	entegre	bir	sistem	üzerinden	elektronik	ortamda	yürütü-
lecek	bir	takip	yoludur	(ASKATK	m.	3).	Bugün	UYAP	ile	ilgili	sorunlar	
tamamen	çözülmemişken,	hatta	UYAP	uygulaması	bazı	Kanunlara	ay-
kırı	iken	ve	deyim	yerindeyse	bir	usûl	kanunu	veya	icra	kanunu	açıkça	
izin	 verse	 de	UYAP’ta	 teknik	 olarak	 bir	 alan	 yoksa,	 kutucuk	 işaretle-
nemiyorsa	hakkı	kullanmak	dahi	mümkün	değilken,	 avukatlar	ve	kişi-
ler	ön	bürolarda,	 tevzi	bürolarında	çile	 çekerken,	buradaki	memurları	
aşamamaktan,	haklar	kullanılamazken,	yargısal	faaliyet	bazen	buradaki	
bir	idarî	memura	terk	edilmişken,	uygulamada	“UYAP	durdu”	şeklinde	
bir	deyim	oluşmuşken,	başlı	başına	bir	takibin	salt	elektronik	ortamda	
yürütülmesinin	sakıncalarının	nasıl	giderileceğini	hayal	etmek	bile	zor-
dur.	Örneğin,	zamanaşımının	son	günü	bu	sistem	çalışmazsa,	bu	sisteme	
güvenerek	son	güne	belki	de	zorunlu	olarak	işini	bırakanlar	için	çözüm	
nedir	belirsizdir.	Fantastik	bazı	düşünceler	veya	hayallerle	hak	aramanın	
gerçekleri	arasındaki	çelişkide,	öncelik	hak	arama	özgürlüğünde	olmalı-
dır.	

	 Bu	söylediklerimizden,	bu	teknik	gelişmelerin	avantajlarını	göz	ardı	
ettiğimiz,	 bu	 sistemlerin	 getirdiği	 kolaylıkları	 gözden	 kaçırdığımız	 ve	
inkâr	ettiğimiz	sonucuna	varılmamalıdır.	Bugünkü	teknik	ve	iletişim	ge-
lişmeleri	karşısında	böyle	bir	şeye	karşı	olmak,	akla	karşı	olmakla,	zama-
nın	gerisinde	kalmayı	kabul	etmekle	eşdeğerdir.	Ancak	bugün	için	dahi	
sorunlar	ortadan	kalkmamışken	veya	bunlara	makul,	hukukî	ve	sağlıklı	
çözümler	üretilememişken,	görmemezlikten	gelinirken,	hatta	bazen	bu	
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sistemlerin	farklı	sebeplerle	kötüye	kullanıldığı	ve	mağduriyet	doğurdu-
ğu	bir	gerçekken,	alacaklının	 inisiyatifinde	yürüyen	ve	borçlunun	baş-
langıçtaki	hak	kayıplarını	anlatacak	bir	muhatap	bulamayacağı,	“sistem”	
denilen	bir	sanal	varlığa	teslim	olmanın	izahı	zordur.	

	 Getirilen	yeni	takip	yolunda,	takibin	sistem	üzerinden	yapılması	se-
bebiyle	alacaklının	hukukun	dışına	çıkmamasının	tek	garantisi,	alacaklı	
avukatının	bilgi,	tecrübe	ve	meslek	ilkelerine	bağlılık	derecesidir.	Çün-
kü,	avukatın	doğrudan	takip	yapması	sebebiyle,	örneğin	vekâletnamenin	
içeriği,	yetkisinin	sınırları,	süresi	vs.	tam	olarak	kontrol	edilemeyecektir.	
Keza,	bu	takip	yoluna	ancak	abonelik	ilişkisi	söz	konusu	ise	başvurulabi-
lecektir.	Alacaklı	taraf	böyle	bir	ilişkinin	belgesini	tam	olarak	sunmadan	
takibe	başlarsa,	bu	yanlışlık	ancak	ödeme	emri	borçluya	tebliğ	edildiğin-
de	düzeltilebilecektir.	Bunun	gibi,	 takip	 talebi	ve	ödeme	emri	 ile	 ilgili	
sakatlıkların	şikâyet	yoluyla	baştan	giderilmesi	de	mümkün	olmayacak-
tır.	Ancak,	borçluya	ödeme	emri	tebliğ	edildiğinde	bunun	farkına	varı-
labilecektir.	Keza,	 takibin	sonraki	(kesinleşmesinden	sonra)	aşamaları	
için	 yetkili	 olacak	 icra	dairesinin	belirlenmesi	de	 alacaklının	 takdirine	
bırakılmıştır.	Her	ne	kadar	bu	konuda	borçluya	bir	itiraz	imkânı	tanın-
mışsa	da,	esasen	yetkinin	neye	göre	belirleneceği	de	açık	değildir.	Bura-
da	yorum	yoluyla	Kanun’un	9.	maddesindeki	genel	atıf	sebebiyle,	İcra	
ve	İflâs	Kanunu’nun	yetkiye	ilişkin	hükümlerinin	uygulanacağı	(İİK	m.	
50)	veya	bir	 itiraz	olduğunda	yetki	sorununun	nihaî	olarak	buna	göre	
çözüleceği	söylenebilir.	Ancak	diğer	yandan	da	7155	sayılı	Kanun	yetki	
konusunda	özel	hükümler	kabul	etmiştir	(ASKATK	m.	4/2-f,	5/1-c-d,	
7/1,	7/5).	Bu	tartışma	sebebiyle	yetki	konusu	uygulamada	farklı	yönler-
den	sorun	doğuracak	niteliktedir.

	 Takibin	sistem	üzerinden	yürütülmesiyle	 ilgili	bir	diğer	sorun	ise,	
yapılan	 takipte	 duruma	 göre	 dosyanın	 iki	 numara	 alması	 ihtimalidir.	
Çünkü,	MTS	üzerinden	 takip	başlatıldığında,	diğer	 takiplerde	olduğu	
gibi	icra	dairesi	üzerinden	bir	esas	numarası	alınmamakta,	Merkezî	Ta-
kip	Numarası	(MTN)	adı	altında	bir	numara	verilmektedir.	Ancak,	bu	
takibe	MTS	üzerinden	devam	edilemezse,	bu	sefer	bu	numara	kapatı-
larak	 icra	dairesinden	yeniden	bir	dosya	açılması	ve	numara	verilmesi	
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gerekmektedir	(ASKATK	m.	6/5).	Ancak	bu	arada	da	duruma	göre	icra	
dairesine	MTS	üzerinden	bazı	belge,	bilgi	ve	 itirazların	aktarılması	da	
söz	konusudur	(ASKATK	m.	6/3,	7/1).	İcra	dairesinde	o	ana	kadar	esas	
numarası	olmayan	bağımsız	bir	dosya	açılacak	mıdır,	yoksa	aynı	MTN	
üzerinden	icra	dairesi	ayrı	bir	dosya	mı	oluşturacaktır;	belirsizdir.	Keza	
hangisi	tercih	edilirse	edilsin,	yine	de	bir	karışıklık	doğacağı,	en	azından	
bu	ihtimalin	varlığı	ya	da	bu	sebeple	takiplerin	uzaması	söz	konusu	ola-
bilecektir.	Hatta	duruma	göre	itirazların	hükümden	düşürülmesi	aşama-
sında	da	 icra	mahkemesi	 ya	da	 genel	mahkemede	bu	 iki	dosyaya	 iliş-
kin	bilgilerin	elde	edilmesi	gerekecektir.	Çok	basit	işlerde	dahi	gereksiz	
zamanlar	harcandığı	düşünülürse,	böyle	bir	ihtimalde	nasıl	bir	sorunun	
doğacağını	kestirmek	kolay	değildir.

	 Bu	takip	yolunda	ayrıca	düzenlenen	sistem	üzerinden	gerçekleşen	
tebligatın	 da	 ayrı	 sorunlar	 doğurması	 ihtimali	 mevcuttur.	 Zira,	 önce	
MTS	üzerinden	takip	talebi	ve	ödeme	emri	düzenlenecek,	daha	sonra	
ilgili	PTT	biriminin	tebliğ	içeriği	ve	mazbatalı	kapalı	zarfı	düzenlemesi	
söz	konusu	olacaktır	(ASKATK	m.	6).	Yani,	 tebligat	süreci	başlangıç-
ta	icra	dairesi	denetimi	dışında	gerçekleşmektedir.	Bugün	uygulamada	
tebligatın	başlı	başına	bir	sorun	olduğu,	sayısız	tebligat	hatası	yapıldığı	
düşünülürse,	 icra	dairesinin	devre	dışı	 kaldığı	 bir	 uygulamada,	bunun	
farklı	kötüye	kullanımlara	ya	da	en	azından	yanlışlıklara	yol	açabileceği-
ni	söylemek	için	çok	fazla	ileriyi	görmeye	de	gerek	yoktur.	Keza,	alacaklı	
vekiline	sistem	üzerinden	borçlunun	adres	kayıt	sistemindeki	adresini	
tespit	etme	imkânı	tanınması	da,	başka	sorunlara	yol	açabilecek	nitelik-
tedir.	

 c. Ödemelerin Doğrudan Alacaklı Hesabına Yapılmasından   
Kaynaklı Sorunlar  

	 Diğer	takip	yollarında	alacağın	tahsili	aşamasında	ödeme	icra	dai-
resi	hesabına	yapılmaktayken,	bu	takip	yolunda	ödeme	alacaklının	veya	
avukatının	 MTS	 sistemi	 ile	 ilişkilendirilmiş	 hesap	 numarasına	 yapıl-
maktadır	(ASKATK	m.	4/2-b,	6/6).	Bu	ise,	özellikle	alacağın	doğrudan	
tahsili	anlamına	gelen	ve	takip	masrafları,	vekâlet	ücreti	gibi	konularda	
sorun	doğuracak	bir	yöntemdir.	
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Bu	noktada	bir	hususa	dikkat	çekmekte	yarar	vardır.	Takip	ancak	avu-
kat	aracılığıyla	yapılabilirken,	ödemenin	alacaklının	da	hesabına	yapıla-
bilmesi	mümkün	hale	getirilmiştir.	Bu	durumda,	alacaklı	avukatlarının	
karşı	taraf	vekâlet	ücretini	tahsilde	bazı	zorluklarla	karşılaşması	ihtimal	
dâhilindedir.	Hatta,	uygulamada	fiilî	olarak	alacaklının	avukatın	vekâlet	
ücretine	ortak	olması	gibi	bir	sonuç	doğurması	riski	de	vardır.	Zira,	bu	
tür	seri	takipler	bakımından	uygulamada	şu	anda	da	bu	tür	sorunların	
olduğu,	avukatların	ücretlerini	tahsilde	zorlandıkları	bilinmektedir10.

 d. Takibin Dayanağı Olan Belgeler Bakımından Sorunlar

	 Bu	takip	yolunda	karşılaşılabilecek	diğer	bir	sorun,	takibin	dayanağı	
olan	belgeler	bakımındandır.	Bu	konuda	inisiyatif	tamamen	alacaklıda-
dır.	Burada	ilk	sorun,	takip	talebi	ile	birlikte	sisteme	yüklenecek	belgele-
rin	belirlenmesinde	karşımıza	çıkmaktadır.	Çünkü	takip	talebi	düzenle-
nirken,	takip	talebiyle	birlikte	“son	ödeme	tarihi	belirtilen	alacağa	ilişkin	
fatura	ve	benzeri	belgelerin”	sisteme	yüklenmesi	gerektiği	belirtilmiştir	
(ASKATK	m.	4/3).	Yani	hukukî	 ilişkinin	temeli	olan	abonelik	sözleş-
mesinden	hiç	bahsedilmemiş,	sadece	alacaklının	düzenlediği	 fatura	ve	
benzeri	belgelerden	 söz	edilmiştir.	Oysa	bu	 takip	yoluna	başvuru	 için	
abonelik	 sözleşmesinin	olması,	 ayrıca	 alacağın	 faturalandırılmış	olma-
sı	 zorunludur	 (ASKATK	m.	 1,	m.	 2).	 Abonelik	 ilişkisini	 kuran	 yazılı	
olan	 veya	 olmayan	 (örneğin	 elektronik	 ortam,	 ses	 kaydı	 vs.)	 belgeler	
ve	bilgilere	yer	verilmeden	böyle	bir	takibin	başlatılması	doğru	değildir.	
Çünkü	kendisine	ödeme	emri	gönderilen	ve	borçlu	olduğu	iddia	edilen	
kişinin	ilk	bakacağı	şey,	gerçekten	böyle	bir	ilişkinin	bulunup	bulunma-
dığı,	böyle	bir	 ilişki	varsa	da	ne	zaman	kurulduğudur.	Uygulamada	bu	

10		Maalesef	bugün	yargının	yükünü	çekmek	bakımından	avukatlar	üzerinden	bazı	işlemlerin	yapılması	söz	
konusu	iken,	avukatların	bu	açıdan	yükle	orantılı	hak	elde	ettikleri	söylenemez.	Örneğin,	ceza	hukukunda	
zorunlu	müdafilik	yapan	avukatlara,	arabuluculuk	sistemi	içinde	arabuluculuk	yapan	avukatlara	zamanın-
da	ve	tam	ödeme	yapılmamaktadır.	Oysa	sistem	bu	kişiler	üzerinden	işletilmektedir.	Aynı	durum	bu	yeni	
takip	 sisteminde	de	 farklı	 şekilde	karşımıza	çıkmaktadır/çıkacaktır.	Yeni	 takip	yoluna	ancak	avukatlar	
aracılığıyla	başvurulabilirken,	yani	sistem	avukatlar	üzerinden	yürütülürken,	ödeme	yapıldığında	avuka-
tın	ücretini	doğrudan	tahsil	için	tek	imkânı	olan	ödemenin	doğrudan	avukatın	hesabına	yapılması	yerine,	
alternatif	olarak	alacaklının	da	hesabı	belirtilmiştir.	Abonelik	ilişkisinde	kurumsal	hizmet	sağlayıcıların,	
avukatlara	çoğunlukla	tahsil	imkânı	vermeme	ve	ödemelerin	kendi	hesaplarına	yatırılmasını	isteme	ihti-
malleri	oldukça	yüksektir.	Nitekim	şu	anda	da	bu	tür	uygulamalara	sıklıkla	rastlanmaktadır.
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tür	sözleşmelerin	çoğunlukla	tek	nüsha	düzenlendiği	gerçeği	de	göz	ardı	
edilmemelidir.	Belki	de	böyle	bir	sözleşme	yokken,	fatura	gönderilmiş	
ve	ardından	takip	yapılmış	olabilir.	Ödeme	emrinin	muhatabının	baş-
langıçta	bunu	bilmeye	hakkı	vardır.	Bu,	aynı	zamanda	kendisine	ilişkin	
hukukî	dinlenilme	hakkını	kullanabilmesinin	de	zorunlu	sonucudur.

	 Diğer	yandan,	bu	belgelerin	içeriği	takibe	başvurulurken	baştan	de-
netlenemese	dahi,	 şeklen	de	olsa	bir	abonelik	 sözleşmesi	olduğu	veya	
bir	faturanın	mevcut	bulunup	bulunmadığı	kontrol	edilebilmelidir.	Ör-
neğin	kambiyo	senetlerine	özgü	takip	yolunda	(İİK	m.	168/1)	senedin	
kambiyo	senedi	olduğunu	ya	da	kiralanan	taşınmazların	tahliyesinde	bir	
kira	sözleşmesinin	bulunduğunu	(İİK	m.	272/1)	ya	da	ilâmlı	icrada	bir	
ilâm	veya	ilâm	niteliğinde	belge	bulunup	bulunmadığını	(İİK	m.	24	vd.,	
m.	32)	içeriğine	çok	girmemekle	birlikte	icra	dairesi	kontrol	etmektedir.	
Burada	 ise	bu	kontrol,	ancak	 itiraz	üzerine	ya	da	takip	kesinleştiğinde	
haciz	aşamasında	yapılabilecektir	(ASKATK	m.	8/2).	Şüphesiz	bu	aşa-
maya	gelene	kadar,	bazen	aslında	borçlu	olunmayan	paraların	ödenmesi	
ve	bazı	mağduriyetlerin	yaşanması	söz	konusu	olacaktır.	Haksız	şekilde	
kendisinden	alacak	tahsil	edilen,	borç	tehdidi	altındaki	kişinin	daha	son-
ra	bu	ödemeyi	geri	alması	için	uzun	bir	uğraş	vermesi	gerekeceği	unutul-
mamalıdır.

 e. Takibe Karşı Koymak (İtiraz ve Şikâyet) Bakımından Sorunlar

	 Bu	 takip	 yolunda,	 takibe	 karşı	 koymak	 bakımından	 hem	 teorik,		
hem	de	pratik	birtakım	sorunlar	ortaya	çıkacaktır.	Kural	olarak	alacakla	
ve	alacaklı	 sıfatı	 ile	 ilgili	konular	 takipte	 itirazın	konusu	 iken,	 icra	me-
murunun	takip	hukukuyla	ilgili	yanlış	karar	ve	işlemleri	şikâyetin	konu-
sudur	(İİK	m.	16	vd.).	Yeni	takip	yolunda	bu	konuda	da	bir	karışıklık	
olduğu	ve	birden	fazla	sorunun	bulunduğu	anlaşılmaktadır.	

	 Öncelikle,	 gönderilecek	 ödeme	 emrinin	 içeriğine	 bakıldığında	
“yetkiye,	 borcun	 tamamına	 veya	 bir	 kısmına	 ya	 da	 alacaklının	 takibat	
icrası	 hakkına	 dair	 bir	 itiraz	 varsa”	 şeklinde	 bir	 düzenleme	 yapıldığı	
görülmektedir	(ASKATK	m.	5/1-b).	Bu	düzenlemeden	anlaşıldığı	ka-
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darıyla,	 üç	 tür	 itiraz	belirtilmiştir.	Bunlar	 (1)	 yetki	 itirazı,	 (2)	borcun	
tamamına	veya	bir	kısmına	yönelik	(yani	borcun	kendisine)	itiraz,	(3)	
alacaklının	takibat	icrası	hakkına	itirazdır.	Aslında	bunların	üçü	de	bor-
ca	 itiraz	niteliğindedir.	Zira	 imzaya	 itiraz	dışındaki	 itirazlar,	 ister	takip	
hukukundan	ister	maddî	hukuktan	kaynaklansın,	icra	hukuku	bakımın-
dan	borca	itirazdır11.	Bu	düzenleme	dikkate	alındığında,	imzaya	itirazın	
zikredilmediği	görülmektedir.	O	zaman	acaba	bu	takip	yolunda	 imza-
ya	itiraz	mümkün	değil	midir	sorusu	akla	gelmektedir.	Bu	konuda	dü-
zenleme	yapılmamakla	birlikte,	Kanun’un	9.	maddesindeki	İcra	ve	İflâs	
Kanunu’na	 yapılan	 atıf	 sebebiyle,	 imzaya	 itirazın	 da	 uygulanabileceği	
söylense	de,	burada	ödeme	emrinin	içeriğinin	(ASKATK	m.	5)	ve	buna	
karşı	yapılacak	itirazın	(ASKATK	m.	6)	özel	olarak	düzenlediği	düşü-
nülürse,	Kanun’un	 imzaya	 itirazı	 kabul	 etmediği	 sonucuna	 varılabilir.	
Ayrıca,	takibin	bir	faturaya	dayanacağı	hususundan	hareketle	de,	borçlu	
tarafın	 imzasını	gerektiren	bir	durumun	söz	konusu	olmadığı	akla	ge-
lebilecektir.	Ancak,	bu	yola	başvurmanın	 ilk	 şartı,	 taraflar	arasında	bir	
abonelik	 ilişkisinin	mevcut	olmasıdır.	Abonelik	 ilişkisi	 farklı	şekillerde	
kurulabilse	de	(örneğin,	elektronik	yolla,	telefonla	vs.),	abonelik	hizme-
ti	veren	taraf	abonelerine	yazılı	bir	sözleşme	imzalatıyorsa,	hatta	takip	
talebinde	bundan	bahsedilmişse,	ödeme	emrini	alan	borçlu	da	böyle	bir	
sözleşme	imzalamadığını	ileri	sürüyor	ya	da	sözleşmedeki	imzanın	ya-
hut	eklerindeki	imzanın	kendisine	ait	olmadığını	düşünüyorsa	bu	takibe	
nasıl	karşı	koyacaktır?	Bunun	bir	itiraz	sebebi	olarak	Kanun’da	düzen-
lenen	alacaklının	takibat	icrası	hakkıyla	ilgili	olduğu	söylenebilir.	Ancak	
bu	husus	imzaya	itirazla	ilgili	olmayıp,	daha	çok	sıfatla	ilgilidir	ki,	bu	da	
esasen	borca	itirazdır12.	Nitekim	genel	haciz	yoluyla	takipte,	takibat	ic-
rası	hakkı	borca	itirazla	birlikte	düzenlenmiş,	imzaya	itirazsa	aynı	bentte	
fakat	ayrıca,	hatta	borca	itirazdan	önce	düzenlenmiştir	(İİK	m.	60/2-3).	
Abonelik	sözleşmelerinden	kaynaklanan	bu	takip	yolu	ilâmsız	icra	için-
de	esasen	daha	çok	genel	haciz	yoluyla	takibin	bir	alt	türü	olarak	kendini	
göstermektedir.	Sonuç	olarak,	bu	takip	yolunda	borca	itiraza	ilişkin	dü-
zenleme	mevcutken,	imzaya	itiraza	ilişkin	düzenleme	olmaması	gibi	bir	

11		Pekcanıtez/Atalay/S.	Özkan/Özekes,	s.	98.

12		Ancak	duruma	göre	bu	durum	şikâyet	konusu	da	olabilir	(Pekcanıtez/Atalay/S.	Özkan/Özekes,	s.	97)
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durum	söz	konusudur.	Buna	rağmen,	borçlunun	haklarının	korunması	
bakımından	 imzaya	 itirazın	da	ortaya	çıkma	 ihtimali	olduğu,	 şayet	bu	
kabul	edilmeyecekse,	o	zaman	da	en	azından	alacaklının	sıfatının	bulun-
maması	sebebiyle	bu	yönüyle	borca	 itirazın	kabul	edilmesi	gerektiğini	
düşünüyoruz.	Bu	sorunların	hepsi	icra	hukukunun	bütünlüğünü	bilme-
den,	 sistemi	 tam	 anlamadan,	 düzenlemeyi	 tartışmadan,	 acele	 yapılan	
kanunlaştırmanın	sonuçlarıdır.	

	 Takibe	 itiraz	 bakımından	 diğer	 bir	 sorun	 ise,	 borçlunun	 itirazını	
herhangi	bir	icra	dairesine	yapabilmesi;	ancak	bu	icra	dairesinin	itiraza	
ilişkin	evrakı	sisteme	yükleyerek	aslını	da	takip	talebinde	bildirilen	icra	
dairesine	göndermesidir.	Keza	MTS	üzerinden	güvenli	elektronik	imza	
kullanılarak	da	itiraz	mümkün	kılınmıştır	(ASKATK	m.	7/1-2).	Başlan-
gıçta	belirli	bir	 icra	dairesinin	gerçek	anlamda	takibin	muhatabı	olma-
ması	sebebiyle	birden	 fazla	 icra	dairesinin	 işlem	yapması	sonucu	karı-
şıklık	doğma	ihtimaline	dikkat	çekmek	gerekir.	Unutmamak	gerekir	ki,	
bu	aşamaya	kadar	icra	dairesinde	oluşmuş	bir	dosyadan	ve	esas	numa-
rasından	bahsetmek	de	mümkün	değildir.	Bu	 sebeple	uygulamamızın	
zaten	bazı	sorunları	karşısında,	bu	durumun	yeni	bir	sorun	potansiyeli	
doğuracağı	göz	ardı	edilmemelidir.	Keza	sadece	yetkiye	itiraza	belirli	so-
nuçlar	bağlanmasıyla	ilgili	duruma	da	aşağıda	ayrıca	değinilecektir.

	 Kanun’da	 itiraz	 düzenlenmekle	 birlikte,	 o	 aşamaya	 kadar	 ortaya	
çıkacak	bu	 takip	yoluna	özgü	şikâyetlerin	nasıl	olacağı	belirsizdir.	Ör-
neğin,	 sistemdeki	 bir	 yanlışlık	 sonucu	ödeme	 emri	 değil	 de	 başka	 bir	
belge	gönderilirse	ya	da	ödeme	emrinin	eki	gelmezse	vs.	bunlar	nasıl	ve	
ne	zaman	ileri	sürülebilecektir?	Ayrıca	taraflar	arasında	abonelik	ilişkisi	
bulunmuyorsa,	buna	rağmen	bu	takip	yoluna	başvurulmuşsa	bu	sadece	
itiraz	konusu	mu	yapılacaktır?	Bunların	itirazda	ileri	sürülmesi	gerektiği	
söylenebilir.	Fakat	bunlar	bir	kısmı	zaten	itiraz	konusu	değildir.	Şikâyet	
konusu	yapılacak	şey	nasıl	 itiraz	konusu	 ileri	 sürülebilir.	Kanun’da	bu	
durum	ancak	takibin	kesinleşmesi	ve	cebrî	icraya	devam	edilerek	haciz	
istenmesi	aşaması	için	düzenlenmiştir	(ASKATK	m.	8/2).	İcra	müdürü,	
alacağın	Kanun	kapsamında	bir	alacak	olup	olmadığını,	ödeme	emrinin	
tebliğ	edilip	edilmediğini	(ya	da	doğru	tebliğ	edilip	edilmediğini)	ancak	
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takip	bu	aşamaya	gelirse	denetleyebilmektedir.	Bunun	öncelikli	anlamı,	
aslında	bunların	itiraz	konusu	değil,	şikâyet	konusu	olabilecek	hususlar-
dan	olduğudur.	O	zaman	borçlunun	normalde	bu	aşamaya	kadar	sahip	
olduğu	bir	başvuru	 imkânı	ve	hukukî	çare	elinden	alınmış,	alacaklının	
tehdidine	açık	hale	getirilmiş	demektir.	Bunun	hak	arama,	adil	yargılan-
ma	hakkı,	silahların	eşitliği,	hukukî	güvenlik	ilkeleri	karşısında	sorunlu	
olduğunu	izaha	dahi	gerek	yoktur.	

 f. Takibin Kesinleşmesinden Sonra Ortaya Çıkan Sorunlar

	 Bu	konuda	sorunlu	bir	düzenleme	de,	haciz	aşamasına	gelindiğinde,	
abonelik	 hizmeti	 veren	 alacaklılara,	 borçlunun	malvarlığını	 doğrudan	
sorgulama	ve	araştırma	 imkânı	 tanınmasıdır.	Kanun’da	(ASKATK	m.	
8/3),	malvarlığının	detayının	değil,	sadece	mal,	hak	veya	alacağın	bulu-
nup	bulunmadığı	hakkında	bilgi	verileceği	belirtilse	de,	bunun	ortaya	çı-
kan	sakıncayı	bertaraf	etmeyeceğini	söylemek	gerekir.	Bu	düzenlemenin	
hem	kanun	yapma	tekniği,	hem	içerik	bakımından	sorunlu	yönü	bulun-
maktadır.	Zira,	7155	sayılı	ASKATK	ile	alacaklılara	borçlu	malvarlığını	
araştırma	imkânı	İİK	m.	78/1’e	bir	cümle	eklenerek	zaten	genel	olarak	
tanınmıştır.	Ayrıca	yine	ASKATK	m.	9’a	göre	de	bu	kanunda	hüküm	
bulunmayan	hallerde	İİK	hükümleri	uygulanacağına	göre,	abonelik	söz-
leşmelerine	ilişkin	bu	konuda	tekrar	bir	düzenleme	yapmak,	gereksiz	bir	
düzenlemedir.	İçerik	bakımından	da	alacaklılara,	borçlunun	malvarlığı-
nı	(genel	olarak	da	olsa)	araştırma	imkânının	tanınması	borçlu	üzerinde	
ayrı	bir	baskı	oluşturmak	anlamına	geleceği	gibi,	bazen	küçük	bir	alacak	
için	yapılan	takip	üzerinden	borçlunun	tüm	malvarlığının	öğrenilmesi	
gibi	yola	gidilmesi	sonucunu	doğuracak;	alacaklıların	bazen	takibi	salt	
bu	amaçla	kullanması	dahi	söz	konusu	olabilecektir.	Bu	durum	doktrin-
de	“araştırma	haczi”	şeklinde	de	ifade	edilmektedir13.	Deyim	yerindey-
se,	takip	salt	borçlunun	malvarlığını	araştırmaya	yönelik	bir	araç	haline	
getirilebilir;	böylece	bir	takip	dosyasında	öğrenilen	bilgilerin	kurumsal	
alacaklılar	 tarafından	 kullanılması,	 hukuka	 aykırı	 paylaşımına	 da	 kapı	
açılması	mümkün	hale	 getirilmiştir.	Bugün	bir	 işletmenin	 veya	 sosyal	

13	Özekes	M.,	İcra	İflâs	Hukukunda	İhtiyati	Haciz,	Ankara	1999,	s.	76.



www.izmirbarosu.org.tr

247İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �

medya	hesaplarının	müşterilerinden	elde	ettikleri	verileri	farklı	şekiller-
de	paylaştıkları	 gerçeği	 karşısında,	 bunun	olmayacağını	 söylemek	 çok	
iyiniyetli	bir	düşünce	olarak	kalacaktır.	Bu	düzenlemelerle	hukukî	gü-
venlik,	kişinin	kendini	güvende	hissetme,	huzurlu	yaşama	hakkı	da	adım	
adım	elinden	alınmaktadır.	

	 Bu	takip	yoluyla	ilgili	bir	diğer	sorunlu	nokta	da,	haciz	talep	tarihle-
ridir.	Diğer	takipler	bakımından	haciz	isteme	süresi	ödeme	emrinin	teb-
liğinden	itibaren	bir	yıl	iken	(İİK	m.	78/2),	abonelik	sözleşmelerinden	
kaynaklanan	alacaklar	için	yapılan	takipte	bu	süre	iki	yıla	çıkartılmıştır	
(ASKATK	m.	8/4).	Çok	daha	önemli	 takiplerde	süre	daha	kısa	tutul-
muşken,	abonelik	hizmeti	verenlerin	bu	şekilde	korunmasının	sebebini	
anlamak	mümkün	 değildir.	Oysa	 işlemler	MTS	 üzerinden	 elektronik	
yolla	 yapılmaktadır,	bu	 takibi	 yapanlar	kurumsal	 yapılardır	 ve	 avukat-
lar	üzerinden	takip	yürütülmektedir.	Yani,	daha	güçlü	alacaklıların	daha	
organize	şekilde	takip	yapması	söz	konusudur.	Bu	durumda	haciz	talep	
süresinin	uzatılması	değil,	bilakis	kısaltılması	gerekir.	Açıkçası	en	iyi	ifa-
de	ile	neden	yapıldığı	ve	bu	tür	alacalıların	neden	korunduğunu	anlamak	
zordur.

	 C.	Yeni	Takip	Yolunun	İşleyişi	ve	Aşamaları	

	 Abonelik	 sözleşmelerinden	 kaynaklanan	 para	 alacaklarına	 ilişkin	
takibin	 aşamalarına	 geçmeden	önce,	 bu	 takipte	 de	 genel	 haciz	 yoluy-
la	takipteki	temel	takip	aşamalarının	aynı	olduğunu	belirtmek	gerekir.	
Buna	göre	takip	altı	temel	aşamadan	oluşur.	(1)	Takip	talebi,	(2)	ödeme	
emri,	(3)	takibin	kesinleşmesi,	(4)	haciz,	(5)	paraya	çevirme	(satış),	(6)	
paranın	ödenmesi	(paylaştırılması)	ya	da	aciz	vesikası	verilmesi.	Burada	
ilk	üç	aşama	temelde	farklılık	gösterip,	diğer	aşamalarda	önemli	bir	fark	
yoktur.	Sadece	hacze	ilişkin	bir	iki	farklılık	mevcuttur.

	 1.	Takip	Talebi

	 İcra	 hukukumuzda	 hangi	 takip	 yoluna	 başvurulursa	 başvurulsun,	
içeriği	İİK	m.	58’de	belirtilen	ve	tüm	takipler	 için	aynı	olan	(sadece	o	
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takip	türüne	özgü	bazı	farklılıkları	bulunan)	takip	talebi	doldurulur	(İİK	
Yönetmelik	Örnek	No:1).	7155	sayılı	Kanun’la	ilk	defa	bir	takip	yolun-
da	 İİK	m.	58	dışında	bir	 takip	 talebi	düzenlemesi	ortaya	çıkmaktadır.	
Abonelik	 sözleşmelerinden	 kaynaklanan	 para	 alacaklarına	 ilişkin	 bu	
takip	yolunda	 takip	 talebi,	 alacaklı	 avukatı	 tarafından	MTS	üzerinden	
doldurulmaktadır	 (ASKATK	m.	 4/1)	 ve	 doldurulan	 takip	 talebi	 icra	
dairesine	 verilmemektedir.	Takip	doğrudan	 sistem	üzerinden	 (MTS)	
yapılmaktadır.	 Hatta,	 bu	 tür	 alacak	 talepleri	 bakımından	 takip	 talebi	
icra	dairesine	verilecek	olursa	icra	memuru	bu	talebi	reddetmelidir	(AS-
KATK	m.	2/2).	Buna	rağmen	takip	talebi	icra	dairesince	kabul	edilirse	
(süresiz)	şikâyet	konusu	olmalıdır.

	 Takip	 talebinin	 içeriği	 ASKATK	m.	 4/2’de	 tek	 tek	 belirtilmiştir.	
Takip	talebine	ilişkin	genel	düzenlemede	(İİK	m.	58)	yer	alan	hususlar	
dışında	MTS	üzerinden	takip	yapılması	ve	doğrudan	alacaklı	vekilinin	
sisteme	girmesinden	kaynaklanan	bazı	 farklılıklar	mevcuttur.	Bu	takip	
talebinde	özellikle	“haciz	ve	müteakip	işlemler	için	yetkili	 icra	dairesi”	
gösterilmesi	 aranmaktadır.	 Yetkili	 icra	 dairesinin	 gösterilmesi,	 ödeme	
emrine	itiraz	ve	takibin	ilerleyen	aşamaları	 için	de	önem	taşımaktadır.	
Zira,	diğer	takiplerden	farklı	olarak,	takip	icra	dairesinden	değil,	doğru-
dan	alacaklı	tarafından	başlatıldığından,	sonraki	işlemler	için	bir	yetkili	
icra	dairesi	gösterilmesi	gerekli	görülmüştür.

	 Abonelik	 sözleşmesinden	 kaynaklanan	 mal	 veya	 hizmet	 bedelini	
gösteren	 fatura	ve	 ilgili	belgelerin	 takip	 talebine	eklenmesi	ve	 sisteme	
yüklenmesi	gerekmektedir	(ASKATK	m.	4/3).	Yukarıda	da	belirtildiği	
üzere	kanunda	fatura	ve	benzeri	belgelerin	eklenmesinden	söz	edilmek-
le	birlikte,	bu	takibin	asıl	kaynağı	olan	abonelik	sözleşmesinin	ve	buna	
ilişkin	bilgi	ve	belgelerin	eklenmesinden	söz	edilmemiştir.	Kanaatimizce	
bunların	eklenmesi	de,	bu	takip	yolunun	geçerliliği	bakımından	gerekli	
olduğu	gibi,	 ayrıca	borçlunun	 itiraz	 ve	haklarını	 sağlıklı	 kullanabilme-
si	 bakımından	 gerekli	 ve	 zorunludur.	 Borçlunun	 hiç	 bilmediği	 farazî	
bir	abonelik	ilişkisine	karşı	haklarını	koruması	beklenemez.	Bu	durum	
hukukî	dinlenilme	hakkına	da	aykırı	olur.
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	 Takip	talebi	usulüne	uygun	doldurulduktan,	 ilgili	belgeler	taranıp	
sisteme	 yüklendikten	 ve	 takip	 harç	 ve	 masrafları	 elektronik	 ortamda	
ödendikten	sonra,	güvenli	elektronik	imzayla	onaylanır,	sisteme	kayde-
dilir	ve	takip	bir	MTS	numarası	alır.	İcra	takibi,	sisteme	kaydedilmekle	
başlamış	olur	(ASKATK	m.	4/4).	Burada	 icra	dairesinden	yapılan	 ta-
kiplerden	farklı	olarak,	dosyanın	bir	esas	numarası	değil,	Merkezî	Takip	
Numarası	(MTN)	alacağı	düzenlenmiştir.

	 Takibin	özelliği	gereği,	doğrudan	icra	dairesine	başvuru	yapılmadı-
ğından,	harç	ve	masraflar	da	ayrıca	düzenlenmiştir.	Buna	göre,	bu	takip	
yolunda	icraya	başvurma	harcından	daha	düşük	olmamak	üzere,	“MTS	
harcı”	adı	altında	bir	harç	peşin	alınır	ve	takip	haciz	aşamasına	geçilme-
den	MTS	üzerinden	sonuçlanırsa	ayrıca	başvurma	ve	tahsil	harcı	alın-
maz	(ASKATK	m.	5/2,	18,	19);	fakat	cezaevi	harcı	alınır	(ASKATK	m.	
6/7).	Ancak,	 icra	takibi	MTS	üzerinden	sonuçlanmazsa	veya	takipten	
vazgeçilirse,	MTS	harcı	iade	edilmez;	takibe	icra	dairesince	devam	edil-
diğinde,	başvurma	harcını	aşan	kısım	takip	sonunda	tahsil	harcına	mah-
sup	edilir	(ASKATK	m.	18).	

	 Buradaki	işlemlerin	özelliği	gereği,	tebligat	gideri	de	ayrıca	düzen-
lenmiştir.	Bu	takip	yolunda	tebligat	işlemlerinde	bazı	farklılıklar	olsa	da,	
tebligat	yapılacaktır,	bu	sebeple	tebligat	gideri	söz	konusudur.	Bu	takip-
te	MTS	üzerinden	ilgili	PTT	birimiyle	bağlantılı	olarak	ödeme	emrinin	
tebliğ	işlemleri	yapılmakta,	ancak	mazbatanın	aslı	yetkili	icra	dairesine	
gönderilmektedir.	 Bu	 konudaki	 masraf	 ise	 baştan	 alınmaktadır	 (AS-
KATK	m.	6/3).	

 2. Ödeme Emri 

 a. Ödeme Emrinin İçeriği

	 Bu	takip	yolunda	ödeme	emri	MTS	tarafından	düzenlenmektedir.	
Yani,	İİK	hükümlerine	göre	yapılan	takiplerde,	ödeme	(veya	icra)	emir-
leri	icra	dairesince	düzenlenirken,	bu	takip	yolunda,	takip	talebi	sisteme	
kaydedildiğinde	MTS	tarafından	doğrudan	bir	ödeme	emri	düzenlen-
mektedir	(ASKATK	m.	5/1).	
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	 Ödeme	emrinin	 içeriği	ASKATK	m.	5/1’de	 tek	 tek	belirtilmiştir.	
Ödeme	emrinde	öncelikle	takip	talebindeki	bilgiler	yanında	şu	ihtarlar	
yer	almaktadır:	
 
 •	Toplam	borç	miktarı	ile	takip	harç	ve	masraflarının,	tebliğden	iti-
baren	yedi	gün	içinde	alacaklının	veya	avukatının	MTS	ile	ilişkilendiril-
miş	hesap	numarasına	ödenmesi	gerektiği,	

 • Yetkiye,	borcun	tamamına	veya	bir	kısmına	ya	da	alacaklının	taki-
bat	icrası	hakkına	dair	bir	itiraz	varsa	bunun	da	aynı	süre	içinde	beyan	
edilmesi	gerektiği,	
 
 • Sadece	yetkiye	itiraz	hâlinde,	yeniden	ödeme	emri	tebliğ	edilmek-
sizin	alacaklının	talebi	üzerine,	yetki	 itirazında	gösterilen	veya	mahke-
mece	yetkili	görülen	icra	dairesinden	haciz	işlemlerinin	başlatılacağı,	
 
 • İtirazların,	herhangi	bir	icra	dairesi	aracılığıyla	veya	güvenli	elekt-
ronik	imza	kullanılarak	MTS	üzerinden	yapılabileceği,	

 • Borç	ödenmez	veya	itiraz	olunmazsa	yetkili	icra	dairesi	aracılığıyla	
cebrî	icraya	devam	edileceği.

	 Ödeme	 veya	 icra	 emirleri	 takip	 hukukunda	 özel	 öneme	 sahiptir.	
Çünkü	bir	yandan	 takibin	deyim	yerindeyse	yol	haritası,	bu	emirlerin	
içeriğine	bakılarak	yürütülür,	diğer	yandan	da	borçlunun	haklarını	kul-
lanabilmesi,	başvuracağı	 yolları	 göstermesi	bakımından	önemlidir.	Bu	
çerçevede,	bu	takip	yolundaki	ödeme	emrinin	genel	haciz	yoluyla	ben-
zerlik	ve	farklarını	ortaya	koymakta	yarar	vardır.

	 Buradaki	 ödeme	 emrinde	 genel	 haciz	 yoluyla	 takipteki	 ödeme	
emirleriyle	aynı	olan	hususlar	şunlardır:

 • Borç	kabul	ediliyorsa	ödemenin	7	gün	içinde	olması.	

 • Ödeme	emrine	itirazların	da	7	gün	içinde	yapılması.	
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 • Borç	ödenmez	veya	itiraz	olunmazsa,	takibin	kesinleşeceği	ve	yet-
kili	icra	dairesi	tarafından	takibe	devam	edileceği.

	 Bu	 takipteki	ödeme	emrinin	genel	haciz	 yoluyla	 takipteki	ödeme	
emrinden	farklı	olan	yönleri	ise	şunlardır:

 • Ödeme	yapılacaksa,	bu	ödeme	alacaklının	veya	avukatının	MTS	
ile	ilişkilendirilmiş	hesap	numarasına	yapılır.	

 • Borca,	bu	çerçevede	borcun	tamamına	veya	bir	kısmına,	keza	ta-
kip	hukukuna	ilişkin	itirazlara	yer	verilmiş;	ancak	imza	itirazı	düzenlen-
memiştir.

 • Sadece	yetkiye	itiraz	hâlinde,	yeniden	ödeme	emri	tebliğ	edilmek-
sizin	alacaklının	talebi	üzerine,	yetki	 itirazında	gösterilen	veya	mahke-
mece	yetkili	görülen	icra	dairesinden	haciz	işlemleri	başlatılır.	

 • İtirazlar,	herhangi	bir	icra	dairesi	aracılığıyla	veya	güvenli	elektro-
nik	imza	kullanılarak	MTS	üzerinden	yapılabilir.

 • Burada	mal	beyanına	ilişkin	ihtara	yer	verilmemiştir.	Kanaatimiz-
ce	ödeme	emrinin	burada	özel	olarak	düzenlenmesi	ve	özel	düzenlenen	
içerikte	mal	beyanına	ilişkin	hususlara	yer	verilmemesi,	ayrıca	mal	be-
yanının	 yaptırım	da	 içermesi	 sebebiyle	 (kanunîlik	 ilkesi	 gereğince)	9.	
maddenin	 atıf	 hükmüne	dayanarak	genel	hükümler	burada	uygulana-
maz.	

 b. Ödeme Emri Düzenlenmesi ve Tebliği

	 Ödeme	emrinin	yukarıdaki	içerikte	sistem	tarafından	düzenlenme-
sinden	ve	MTS	numarası	 almasından	sonra,	 tebligat	 işlemleri	de	yine	
sistem	üzerinden	başlatılır.	Buna	göre	MTS	numaralı	 ödeme	emri	 ile	
tebliğ	mazbatalı	kapalı	zarfa	ilişkin	bilgiler,	sistem	üzerinden	ilgili	PTT	
birimine	iletilir	(ASKATK	m.	5/3).
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	 Sistem	üzerinden	ödeme	emrini	alan	PTT	birimi,	ödeme	emri	ve	
tebliğ	mazbatalı	zarfın	çıktısını	almak	ve	Tebligat	Kanunu	hükümleri-
ne	göre	borçluya	tebliğ	etmekle	görevlidir	(ASKATK	m.	6/1).	Borçlu,	
elektronik	yolla	tebligat	zorunluluğu	olan	kişilerden	ise,	burada	ayrıca	
zorunlu	 elektronik	 tebligat	 hükümleri	 uygulanacaktır	 (ASKATK	 m.	
6/2).

	 Tebligatın	yapılıp	yapılamadığı	ve	tebliğ	durumunu	belgeleyen	teb-
liğ	mazbatası,	ilgili	PTT	birimince	sisteme	yüklenir	ve	mazbatanın	aslı	
da	 (bu	konuda	masraf	başlangıçta	 yatırıldığından)	 alacaklı	 avukatının	
takip	talebinde	gösterdiği	yetkili	icra	dairesine	gönderilir	(ASKATK	m.	
6/3).	İcra	dairesinin	bu	konudaki	belgeleri	neye	göre,	hangi	dosya	için-
de	nasıl	muhafaza	edeceği	Kanun’da	belirtilmemiştir.	Ayrıca,	icra	daire-
sinde	de	henüz	bu	konuda	bir	dosya	numarası	mevcut	değildir.	

	 Adresin	tebligata	elverişli	olmadığının	anlaşılması	veya	tebligat	ya-
pılamaması	 halinde,	 alacaklı	 (avukatı)	 takibe	 devam	 etmek	 istiyorsa,	
MTS	üzerinden	borçlunun	adres	kayıt	sistemindeki	yerleşim	yeri	adre-
sine	tebligat	çıkartılmasını	sağlamak	durumundadır	(ASKATK	m.	6/4).
Borçluya	yukarıdaki	şekilde	de	tebligat	yapılamaz	veya	borçlunun	yerle-
şim	yerinin	yurt	dışında	bulunduğu	anlaşılırsa,	alacaklı	avukatının	tale-
biyle	icra	dairesinden	takibe	devam	edilmesi	mümkündür.	Bu	durumda	
MTS	üzerindeki	takip	kapatılır	ve	artık	takibe	normal	yoldan	devam	edi-
leceği	 için	eksik	harçların	yatırılması	ve	 tamamlanması	gerekmektedir	
(ASKATK	m.	6/5).

	 3.	Ödeme	Emrine	İtiraz

	 Bu	takip	yolunda	da	sistem	üzerinden	hazırlanan	ve	borçluya	gön-
derilen	 ödeme	 emrine	 karşı,	 borçlunun	 itiraz	 imkânı	mevcuttur	 (AS-
KATK	m.	7).	Borçlu	tebliğinden	 itibaren	7	gün	 içinde	ödeme	emrine	
itiraz	edebilir.	

	 Ödeme	emrine	itiraz,	borçlu	tarafından	herhangi	bir	icra	dairesine	
başvurarak	yapılabileceği	gibi,	itirazın	MTS	üzerinden	güvenli	elektro-
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nik	imzayla	da	yapılması	mümkündür	ve	borçluya	itiraz	ettiğine	dair	bir	
belge	verilir	(ASKATK	m.	7/1-2).	

	 İtirazı	alan	icra	dairesi,	itiraza	ilişkin	evrakı,	en	geç	iki	iş	günü	içinde	
sisteme	yükler	ve	aslını	alacaklının	takip	talebinde	bildirdiği	icra	daire-
sine	gönderir	(ASKATK	m.	7/1).	İtiraz,	sisteme	yüklendiği	tarihi	izle-
yen	beşinci	günün	sonunda	alacaklı	avukatına	tebliğ	edilmiş	sayılır	(AS-
KATK	m.	7/4).

	 İtirazın	niteliği	ve	içeriği	bakımından	burada	özel	olarak	belirtilen	
hususlar	dışında	genel	hükümler	uygulanacaktır	(ASKATK	m.	9).	Bu-
nunla	birlikte,	 itiraz	konusunda	bazı	hususların	açıklığa	kavuşturulma-
sında	yarar	vardır.	

	 Bu	 takip	 yolunda	 itiraz	 bakımından	dikkat	 çeken	 iki	 husus,	 yetki	
itirazının	gösterdiği	özellikle,	imzaya	itirazın	düzenlenmemiş	olmasıdır.	
Bu	takip	yolunda	icra	dairesinin	yetkisi	ve	icra	dairesinin	yetkisine	itiraz,	
özel	olarak	düzenlenmiştir	(ASKATK	m.	4/2-f,	5/1-b,	7/5).	Buna	göre,	
alacaklı	 başlangıçta	 takip	 talebinde	kendisi	 bir	 yetkili	 icra	dairesi	 gös-
terecektir.	Borçlu,	itirazında	sadece	gösterilen	icra	dairesinin	yetkisine	
itiraz	etmişse	ve	alacaklı	taraf	kendi	gösterdiği	icra	dairesinin	yetkisinde	
ısrar	etmiyorsa,	alacaklı	avukatı,	borçlu	tarafından	yetkili	olarak	gösteri-
len	icra	dairesinden	haciz	işlemlerini	başlatabilir.	Alacaklı,	takip	talebin-
de	gösterdiği	icra	dairesinin	yetkisinde	ısrarcıysa	ve	bu	icra	dairesinden	
işlem	yapılmak	isteniyorsa,	bu	dairenin	bağlı	bulunduğu	mahkemeden	
yetki	itirazının	kaldırılmasını	talep	etmelidir.	Kanunda	bu	mahkemenin	
hangi	 mahkeme	 olacağı	 belirtilmemiştir.	 Ancak	 incelemenin	 niteliği	
dikkate	alındığında	bu	mahkeme	icra	mahkemesi	olmalıdır.	Mahkeme	
bu	incelemeyi	dosya	üzerinden	yapıp	kesin	olarak	karara	bağlar.	Mah-
keme	başka	bir	icra	dairesini	yetkili	görürse,	yeniden	ödeme	emri	tebliği	
gerekmez,	oradan	doğrudan	haciz	işlemleri	başlatılabilir,

	 Abonelik	 sözleşmelerinden	 kaynaklanan	 takipte	 ödeme	 emrine	
karşı	imzaya	itirazda	bulunulup	bulunulmayacağı	açık	değildir.	Bu	konu	
yukarıda	ele	alındığı	için	oraya	atıf	yapmakla	yetiniyoruz14.	
14	Bu	konuda	bkz.	yuk.	B,	2,	e.
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	 İtiraz,	genel	haciz	yoluyla	takipteki	gibi	icra	takibini	durdurur.	Du-
ran	takibin	devamı	için	ilgili	İİK	hükümleri	(yani	İİK	m.	67-69)	uygula-
nır	(ASKATK	m.	7/3).

	 4.	Takibin	Kesinleşmesinin	Sonuçları	

	 Ödeme	emrinin	tebliği	üzerine	borçlu	üç	şekilde	davranabilir:

 •	Birinci	 ihtimal	olarak	borçlu	borcunu	ödeyebilir.	Borçlu	ödeme	
emrinin	tebliği	üzerine	borcunu	ödemek	isterse,	bunu	7	gün	içinde	ala-
caklı	veya	avukatının	MTS	 ile	 ilişkilendirilmiş	hesap	numarasına	öde-
mesi	gerekir.	Borç,	varsa	faiz,	takip	harç	ve	masrafları	ödendiğinde	takip	
sona	erer	(ASKATK	m.	5/1-a,	6/6).

 • Borçlu	ödeme	emrine	karşı	itiraz	edebilir.	Borçlunun	itirazı	üzeri-
ne	icra	takibi	durur.	Buradaki	itiraz	genel	haciz	yoluyla	takipteki	itiraz-
dan	farklılıklar	gösterir	(ASKATK	m.	7).	İtirazın	nasıl	yapılacağı	ve	bu	
konudaki	ayrıntılar	yukarıda	ayrıca	açıklanmıştır.	

 • Borçlu	borcunu	ödemez,	ancak	itiraz	da	etmeyebilir.	Borçlu,	sü-
resinde	ve	usulüne	uygun	olarak	takibe	itiraz	etmez	ve	borcunu	da	öde-
mezse,	takip	kesinleşir.	Bu	durumda,	icra	dairesi	tarafından	cebrî	icraya	
devam	edilecektir	(ASKATK	m.	8/1).	

	 Bu	takip	yolunda	da,	takibin	kesinleşmesi	genel	haciz	yoluyla	takip-
le	aynıdır.	Borçlu	takibe	itiraz	eder	ve	itirazı	hükümden	düşürülürse	ya	
da	 takibe	 itiraz	etmezse	 takip	kesinleşir.	Takip	kesinleştiğinde,	borçlu	
borcunu	ödemezse,	 alacaklının	 talebi	 ile	 yetkili	 icra	dairesi	 tarafından	
takibe	devam	edilerek	haciz	ve	diğer	işlemler	yapılır.

	 Takibin	kesinleşmesi	ve	borçlunun	borcunu	ödememesi	sebebiyle	
takibe	devam	edilmesi,	yani	cebrî	icra	yoluyla	haciz	aşamasına	geçilmesi	
durumunda,	bu	aşamadan	sonraki	işlemlerin	icra	dairesince	yürütülme-
si	ve	bu	yönde	talepte	bulunulması	gerekir	(ASKATK	m.	8/1).	Böyle	bir	
talep	icra	dairesine	iletildiğinde,	icra	müdürünün	bazı	hususları	kontrol	
etmesi	gerekecektir.	Bunlar:	
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 • Alacağın	ASKATK	kapsamında	olduğu.		

 • Ödeme	emrinin	usûlüne	uygun	tebliğ	edildiği.	

 • Takibin	kesinleştiği	(yani	takibe	itiraz	edilmediği	ya	da	itirazın	hü-
kümden	düşürüldüğü).	

	 İcra	müdürü	bu	hususların	mevcut	olduğunu	 tespit	ederse	 takibe	
devam	eder;	aksi	halde	talebi	reddeder.	Duruma	göre	alacaklı	veya	borç-
lu	şikâyet	yoluna	başvurabilir	(ASKATK	m.	8/2).

	 Bu	aşamadan	sonra	kural	olarak	takibin	diğer	hükümleri	(haciz,	sa-
tış,	paranın	ödenmesi,	aciz	vesikası	verilmesi)	aynen	geçerlidir.	Sadece	
şu	farklar	mevcuttur	(ASKATK	m.	8/3-4):	

 • Alacaklı	avukatı	dilerse	haciz	talebinde	bulunmadan	UYAP	üze-
rinden	entegre	 sistemle	borçlunun	malvarlığı	olup	olmadığı	hakkında	
(ayrıntısı	 verilmeyen)	 genel	 bilgi	 edinebilir.	 Malvarlığı	 tespit	 edilen	
borçlu	hakkında	UYAP	üzerinden	haciz	talep	edilebilir.

 • Ödeme	emrinin	tebliğinden	itibaren	iki	yıl	içinde	haciz	talep	edil-
mezse	 takip	düşer.	 İtiraza	karşı	başvuru	yollarında	geçen	 süre	dikkate	
alınmaz.

	 Sonuç	Yerine

	 Bir	sorunu	çözmekten	ve	 icra	hukukunun	amacından	çok,	sadece	
iş	yükünü	azaltma	ya	da	mevcut	fiilî	durumu	hukukîleştirme	kaygısıyla	
hazırlandığı	anlaşılan	7155	sayılı	Kanun,	çözeceği	sorunlardan	daha	ço-
ğunu	doğuracak	niteliktedir.	

	 Yapılan	 düzenlemenin	 başta	 kanun	 yapma	 tekniğine	 uymadığı,	
düzenlemenin	temel	haklar	ve	icra	ilkeleri	bakımından	sorunlu	olduğu,	
birçok	yönden	icra	hukukunun	tekniğinden	uzaklaşıldığı,	zaten	karışık	
olan	icra	sistemini	biraz	daha	bozduğu	ve	bozuk	olan	icra	sistemimize	
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de	uygun	olmayan	düzenlemeler	içerdiği	görülmektedir.	Bunun	teme-
linde	başka	bir	sebep	yoksa,	kanun	yapma	tekniğini	ve	 icra	hukukunu	
bilmemekten	kaynaklandığı	 söylenebilir.	Bu	düzenleme,	belki	 iş	 yükü	
bakımından	kısmî	bir	azalma	meydana	getirse	de,	ileride	başka	sorunla-
ra	ve	haksızlıklara	yol	açacak	niteliktedir.	Düzenleme	hak	arama	özgür-
lüğü	bakımından	sorunlu,	Anayasa’ya	da	aykırıdır.
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YARGI KARARLARI
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AVRUPA	İNSAN	HAKLARI	MAHKEMESİ

ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM

ALEKSEYEV	ve	DİĞERLERİ	/	RUSYA	Davası

(Başvuru numaraları 14988/09 ve diğer 50 başvuru – bkz. ekli liste)

KARAR
STRAZBURG
27	Kasım	2018

 İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2 maddesinde belirtilen koşullar çerçeve-
sinde kesinleşecek olup bazı şekli değişikliklere tabi tutulabilir.

Alekseyev	vd.	/	Rusya	davasında,

	 Vincent	A.	De	Gaetano, Başkan,
	 Helen	Keller,
	 Dmitry	Dedov,
	 Alena	Poláčková,
	 Georgios	A.	Serghides,
	 Jolien	Schukking,
	 María	Elósegui, yargıçlar,
 ve		 Stephen	Phillips,	Daire Yazı İşleri Müdürü’nün katılımıyla,	Bö-
lüm	 olarak	 toplanan	Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi	 (Üçüncü	 Bö-
lüm),	6	Kasım	2018	tarihinde	gerçekleştirdiği	kapalı	oturumdaki	müza-
kereler	sonucunda	anılan	tarihte	aşağıdaki	kararı	vermiştir;

	 USUL
 
	 1.		Dava,	Rusya	Federasyonu’na	karşı,	İnsan	Hakları	ve	Temel	Öz-
gürlüklerin	Korunması	Sözleşmesi’nin	(“Sözleşme”)	34.	maddesi	uya-
rınca	 7	Rus	 vatandaşı	 (“başvurucu”)	 tarafından	 yapılan	 50	 başvuruya	
dayanmaktadır.	Başvuru	numarası	ve	Mahkeme’ye	başvurdukları	tarih-
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ler	ile	başvuru	sahiplerinin	tam	adları	ve	doğum	tarihleri			Ek’te	listelen-
miştir.

	 2.	 	 Başvurucular,	 Cenevre’de	 avukatlık	 yapan	 Bay	 Daci	 ve	 Bay	
Cron,	tarafından	temsil	edilmişlerdir.	Rusya	Federasyonu	(“Hükümet”)	 
başlangıçta	Rusya	Federasyonu	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	Tem-
silcisi	Bay	G.	Matyushkin	tarafından,	daha	sonra	ise	bu	makamdaki	hale-
fi	Bay	M.	Galperin	tarafından	temsil	edilmiştir.

	 3.		Başvurucular,	kamuya	açık	düzenledikleri	lezbiyen,	gey,	biseksü-
el	ve	trans	(LGBT)	eylemlerinin,	yerel	makamlarca	yasaklanması	ve	bu	
bağlamda	etkili	hukuk	yollarının	bulunmamasından	şikâyetçi	olmuşlar-
dır.	Ayrıca	düzenlemek	istedikleri	bu	eylemlere	izin	verilmesi	talepleri-
nin	yetkililerce	ayrımcı	bir	şekilde	ele	alındığını	iddia	etmişlerdir.	

	 4.		Başvurular	15	Ocak	2016	tarihinde	Hükümet’e	iletilmiştir.

	 DAVANIN	MADDİ	UNSURLARI/OLAYLAR

	 I.		DAVANIN	KOŞULLARI

	 5.	 	 Tarafların	 sundukları	 üzere	 davalardaki	 olaylar	 aşağıdaki	 gibi	
özetlenebilir.

	 6.		Başvurucular	2009-2014	aralığında,	Ek’te	belirtilen	kamuya	açık	
LGBT	 toplantılarını	 idareye	 bildirmişler,	 yerel	 makamlar	 ise	 her	 bir	
olayda,	başvurucuların	önerdiği	tarihleri	 		ve	yerleri	onaylamayı	reddet-
mişlerdir.	Buna	karşılık	başvurucular	da	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu	
25.	maddesine	göre	bu	ret	kararlarına	yerel	mahkemelerde	itiraz	etmiş-
lerdir.	 Yerel	 mahkemeler	 yerel	 yetkililerin	 idari	 kararlarını	 onamıştır.	
Tüm	 yargı	 kararları,	 toplantılar	 için	 başlangıçta	 bildirilen	 tarihlerden	
sonra	alınmıştır.	İdarenin	ret	kararları			ve	nihai	mahkeme	kararları	tarih-
leri	Ek’te	belirtilmiştir.
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	 II.		İLGİLİ	İÇ	HUKUK

	 7.	 	 İlgili	 iç	hukuk	ve	uygulamaların	yanı	 sıra	uluslararası	 ve	karşı-
laştırmalı	materyaller	için,	bakınız:	Lashmankin ve Diğerleri / Rusya, no. 
57818/09 ve diğer 14 başvuru, §§ 216-88 ve §§ 313-24, 7 Şubat 2017 ile 
Alekseyev / Rusya, no. 4916/07 ve diğer	 2	başvuru, §§ 49-52, 21 Ekim 
2010	davaları

	 HUKUKİ	DEĞERLENDİRME

	 I.		BAŞVURULARIN	BİRLEŞTİRİLMESİ	

	 8.		Mahkeme,	olayların	ve	hukuki	geçmişlerinin	benzerliği	göz	önü-
ne	alındığında,	Mahkeme	İçtüzüğü’nün	42.	maddesinin	1.	 fıkrası	uya-
rınca,	başvuruların	birleştirilmesi	gerektiğine	karar	vermiştir.

 II.  SÖZLEŞME’NİN	11,	13	ve	14.	MADDELERİNİN	İHLAL	
EDİLDİĞİ	İDDİASI HAKKINDA

	 9.		Başvurucular,	düzenledikleri	LGBT	toplantı	ve	gösterilerinin	ya-
saklanması	ve	bu	eylemlere	ilişkin	başvurularının	yetkililerce	ayrımcı	bir	
şekilde	ele	alınmasından,	ayrıca	 toplanma	özgürlüğünün	 ihlaline	karşı	
etkili	iç	hukuk	yollarının	bulunmamasından	şikayetçi	olmuşlardır.

	 Özünde,	Sözleşme’nin	11,	13	ve	14.	Maddelerine	dayanmışlardır.	
İlgili	hükümler	aşağıdaki	gibidir:

Madde 11

 “1. Herkes barışçıl olarak toplanma ve dernek kurma hakkına sahiptir. 
Bu hak, çıkarlarını korumak amacıyla başkalarıyla birlikte sendikalar kur-
ma ve sendikalara üye olma hakkını da içerir. 

 2.  Bu hakların kullanılması, yasayla öngörülen ve demokratik bir top-
lum içinde ulusal güvenliğin, kamu güvenliğinin korunması, kamu düzeni-
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nin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya 
başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için gerekli olanlar dışındaki 
sınırlamalara tabi tutulamaz. Bu madde, silahlı kuvvetler, kolluk kuvvetleri 
veya devlet idaresi mensuplarınca yukarda anılan haklarını kullanılmasına 
meşru sınırlamalar getirilmesine engel değildir. ”

Madde 13

 “Bu Sözleşme’de tanınmış olan hak ve özgürlükleri ihlal edilen herkes, 
söz konusu ihlal resmi bir hizmetin ifası için davranan kişiler tarafından 
gerçekleştirilmiş olsa dahi, ulusal bir merci önünde etkili bir yola başvurma 
hakkına sahiptir.”

Madde	14

 “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, 
ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal köken, 
ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka 
bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.”

	 A.		Başvurunun	Kabul	Edilebilirliği

	 10.	Mahkeme,	Hükümet’in,	 başvurucuların	 altı	 ay	 kuralına	 uyup	
uymadığı	konusunu	gündeme	getirmediğini	gözlemlemiştir.	Mahkeme	
daha	önce,	salt	hükümet	buna	dayanan	bir	ön	itiraz	yapmadığı	için	bu	
kuralın	 uygulanmasının	 bir	 kenara	 bırakılmaması	 gerektiği	 sonucuna	
varmıştır	 (bkz.	 Blečić / Hırvatistan [BD], no. 59532/00, § 68, AİHM 
2006-III ve Walker / İngiltere (dec.), no. 34979/97, AİHM 2000-I).	Mah-
keme	bu	nedenle	mevcut	davada	bu	konuya	değinmeyi	uygun	bulmuş-
tur.

	 11.		Mahkeme,	altı	aylık	kuralın	amacının	hukukun	güvenliğini	art-
tırmak	ve	Sözleşme	kapsamında	gündeme	getirilen	davaların	makul	bir	
süre	 içinde	ele	alınmasını	sağlamak	olduğunu	yineler.	Bu	kural	ayrıca,	
yetkilileri	ve	ilgili	diğer	kişileri	uzun	bir	süre	boyunca	herhangi	bir	be-
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lirsizlik	içinde	kalmaktan	korur,	Mahkeme	tarafından	yürütülen	deneti-
min	zamansal	sınırlarını	işaretler	ve	bu	tür	denetimlerin	artık	mümkün	
olmadığı	dönemi	hem	bireylere	hem	de	devlet	yetkililerine	bildirir.	Ku-
ral	ayrıca	bir	başvuruda	bulunup	bulunmamaya	karar	vermesi	ve	eğer	
bulunacaksa,	ileri	süreceği	şikayetlerini	ve	argümanlarını	belirli	hale	ge-
tirmesi	için	başvurucu	adayına	zaman	vermektedir	(bkz.	Sabri Güneş / 
Türkiye [BD], no. 27396/06, §§ 39-40, 29 Haziran 2012).
 
	 12.		Bir	başvurucunun	Sözleşme’nin	35/1.	maddesine	uyup	uyma-
dığını	değerlendirirken,	maddedeki	 iç	hukuk	yollarının	 tüketilmesi	 ve	
altı	 aylık	 sürelerin	 birbiriyle	 yakından	 ilişkili	 olduğunu	 akılda	 tutmak	
önemlidir.	

	 Buna	göre,	başvurucu	 için	etkili	bir	hukuk	yolu	bulunmadığı	 tak-
dirde	zaman	 sınırı,	 şikayet	edilen	maddelerin	ya	da	alınan	önlemlerin	
tarihinden	altı	ay	sonra	sona	ermektedir.	Eğer	bir	başvurucu	önce	iç	hu-
kuk	yolundan	yararlanırsa	ve	sonradan	bu	yolu	etkisiz	kılan	koşulların	
varlığının	 farkına	 varırsa	 (yahut	 varması	 gerekirse),	 başvurucunun	bu	
koşullardan	haberdar	olduğu	(veya	olması	gerektiği)	 tarihten	 itibaren	
altı	aylık	dönemi	hesaplamak	uygun	olacaktır.	35/1	maddesinin	gerekli-
liklerini	karşılamayan	başvuru,	“nihai	karar”	tarihinin	belirlenmesi	veya	
altı	aylık	kuralın	işletilmesi	için	başlangıç			noktasının	hesaplanması	ama-
cıyla	Mahkeme	 tarafından	 dikkate	 alınmayacaktır.	 Bir	 başvurucunun,	
bu	 şekilde	başarısızlığa	mahkum	olacağı	 baştan	belli	 olan	bir	 başvuru	
yapması	 halinde,	 altı	 aylık	 sürenin	 hesaplanmasında	 bu	 temyiz	 kararı	
hesaba	katılmayacaktır	(bkz.	Jeronovičs / Letonya [BD], no 44898/10, § 
75, AİHM 2016 ve burada belirtilen kararlar).

	 13.		Mahkeme,	Alekseyev’de	(yukarıda	belirtilen	§	99),	o	zaman	yü-
rürlükte	olan	Rus	yasalarının,	toplantı	organizatörlerinin	halka	açık	bir	
etkinliği	kendilerine	bildirmesi	için	zaman	sınırlamaları	getirdiğini	tespit	
etmiştir.	Bunun	aksine	yetkililer	ise,	planlanan	toplantı	tarihinden	önce	
zorunlu	olarak	nihai	kararlarını	vermek	için	herhangi	bir	yasal	bağlayıcı	
zamanla	 sınırlanmış	değildi.	Mahkeme	bu	nedenle,	post-hoc	 karakterli	
bu	 toplantıların	organizatörleri	 için	mevcut	yasal	yolun,	Sözleşme’nin	
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11.	maddesinin	ihlal	edildiği	iddiasıyla	ilgili	olarak	yeterli	çözüm	sağla-
yamayacağı	sonucuna	varmış,	sonuç	olarak,	etkili	bir	iç	hukuk	yolunun	
bulunmaması	 nedeniyle	 13.	 maddenin	 ihlal	 edildiğini	 tespit	 etmiştir.	
Mahkeme,	 Lashmankin ve Diğerleri / Rusya davasında (no 57818/09 
ve diğer 14 dosya, §§ 356-60, 7 Şubat 2017)	bu	yaklaşımı	onaylamıştır.	
Ayrıca,	başvurucuların	bu	hukuk	yolunun	etkisiz	olduğunu	öne	 süren	
ek	argümanını,	 yargı	denetiminin	kapsamı,	kısıtlamanın	yasallığını	 in-
celemekle	sınırlı	olduğundan	ve	“gereklilik”	ile	“orantılılık”	konusunda	
herhangi	bir	değerlendirme	içermediğinden;	desteklemiştir.

	 14.		Mevcut	davaların	koşullarına	dönersek,	Mahkeme	başvurucu-
ların,	 çeşitli	 kamuya	 açık	 LGBT	 etkinliklerinin	 tarihlerini	 ve	 yerlerini	
onaylamayı	 reddeden	 yerel	 makamların	 kararlarından	 şikayetçi	 oldu-
ğunu	gözlemlemektedir.	Mahkeme	ayrıca,	çoğu	olayda	başvurucuların	
bu	kararları,	Ek’te	de	belirtildiği	gibi,	planlanan	toplantıların	tarihinden	
sonra	yerel	mahkemelere	taşıdıklarını	kaydetmektedir.	2012-2015	ara-
lığında	 yapılan	 başvurularda	 bütün	 başvurucular	Alekseyev’in	 kararına	
sıkı	sıkıya	bağlı	kalmışlar	ve	şikayetlerini	Madde	11’e	göre	aynı	şekilde	
formüle	 etmişlerdir.	 Bu	 nedenle	 başvurucuların,	 kamuya	 açık	 LGBT	
toplantılarının	 ayrımcı	 şekilde	 yasaklanmasına	 ilişkin	 şikayetlerini,	
her	bir	olayı	onaylamayan	idari	karar	tarihinden	itibaren	altı	ay	içinde	
Mahkeme’ye	sunmuş	olması	gerekmekteydi.

	 15.		Mahkeme	ayrıca,	başvurucuların	Moskova	dışındaki	şehirlerde	
kamuya	 açık	 LGBT	 toplantıları	 düzenlemeye	 çalıştıkları	 durumlarda,	
bazen	yerel	yetkililerin	bu	 toplantıları	onaylamayı	 reddeden	kararları-
nı,	belirsiz	tarihlerde	posta	yoluyla	gönderdiklerini	gözlemlemiştir.	An-
cak	başvurucular	bu	şikayetlerini	yerel	mahkemelere	taşıdıkları	zamana	
kadar	 bu	 ret	 kararlarından	 zaten	haberdar	 olmuşlardır.	Bu	başvurular	
açısından,	yetkililerden	ret	kararı	alınması	anından	itibaren	altı	ay	için-
de	ve/veya	her	halukarda	ilgili	ret	kararının	yerel	mahkemeye	taşındığı	
tarihten	itibaren	altı	ay	içinde	Mahkemeye	başvurulmuş	olması	gerek-
mektedir.

	 16.	Başvuruların	ve	bazı	durumlarda	başvuruların	bazı	kısımlarının
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(Ek’te	yıldız	işareti	ile	işaretlenmiş)	Sözleşme’nin	35	§§	1	ve	4.	madde-
leri	uyarınca	zamanaşımına	uğradığı	ve	reddedilmesi	gerektiği	sonucu-
na	varılmıştır.
  
	 Buna	karşın	başvurucuların,	idari	ret	kararı	tarihinden	yahut	bu	ka-
rarı	öğrendikleri	ve	yerel	mahkemeye	taşıdıkları	tarihten	itibaren	altı	ay	
içinde	 usulüne	 uygun	 olarak	 başvurularını	 yaptıkları	 durumlarda,	 altı	
aylık	kurala	tamamen	uygun	davranılmıştır.	Mahkeme,	bu	başvurularda	
ortaya	konan	 şikayetlerin,	Sözleşme’nin	35	§	3	 (a)	maddesi	 anlamın-
da	açıkça	dayanaktan	yoksun	olmadığını,	başka	hiçbir	gerekçeyle	kabul	
edilemez	olarak	nitelendirilemeyeceğini	kaydetmiştir.	Bu	durumda	da-
vanın	bu	kısmının	kabul	edilebilir	olduğuna	karar	verilmelidir.

 B.  Esas

 1.  Tarafların İddiaları

	 17.		Hükümet,	Rus	mevzuatı	ile	belirlenen	bildirim	prosedürünün,	
Sözleşme’nin	 11.	 maddesi	 uyarınca	 barışçıl	 toplanma	 özgürlüğünün	
özüne	 tecavüz	etmediğini	 ileri	 sürmüştür.	Hükümetin	görüşüne	göre,	
yerel	makamlar	başvurucular	tarafından	düzenlenen	herhangi	bir	kamu-
ya	açık	toplantıyı	yasaklamamışlar	ancak	bu	tür	toplantılar	yaparak	ya-
saları	ihlal	etmelerinin	sonuçları	konusunda	uyarmışlardır.	Dahası,	bazı	
durumlarda	yetkililer	toplantıların	yerini	değiştirmeyi	önermiştir.	Bunu	
yaparken,	 yerel	makamlar	 “kamuya	 açık	 alanlarda	 eşcinselliğin	 teşvik	
edilmesi”	 ile	zarar	görebilecek	olan	küçüklerin	çıkarlarını	korumuştur.	
Hükümet	esas	olarak	Bayev ve Diğerleri / Rusya (no. 67667/09 ve diğer 
2 dava, § 47, AİHM 2017)	hakkındaki	görüşlerini	bu	bağlamda	tekrarla-
mış	ve	bu	nedenle	ihtilaf	konusu	tedbirlerin,	küçüklerin,	ebeveynlerinin	
ve	diğerlerinin	yasal	haklarının	ve	özgürlüklerinin	korunması	amacıyla	
yasal	ve	orantılı	olduğunu,	madde	11	ya	da	madde	14’ün	(11.	madde	ile	
bağlantılı	olarak)	ihlal	edilmediğini	öne	sürmüşlerdir.	Son	olarak,	baş-
vurucuların	13.	maddeye	dayalı	şikayetine	ilişkin	Hükümet’in	görüşleri	
esasen	Lashmankin ve Diğerleri	davası	ile	aynıdır	(yukarıda	belirtilen,	§§	
335-41).
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	 18.		Başvurucuların	görüşleri	esasen	Alekseyev	davası	ile	aynıdır	(yu-
karıda	belirtilen,	§§	64-67,	94	ve	105).	Fakat	2013	yılının	Temmuz	ayın-
da,	küçüklerin	eşcinsel	ilişkilere	teşvik	edilmesini	yasaklayan	Rus	federal	
yasalarının	yürürlüğe	girmesi	sonrasında,	kamusal	LGBT	toplantılarına	
getirilen	yasağın	meşrulaştırıldığını	inkar	etmemişlerdir.	Ancak	her	ha-
lükarda,	tekrarlayan	şekilde,	yerel	makamlar	tarafından	toplantılar	için	
alternatif	bir	yer	düşünülmeden	verilen	toptan	ret	kararları,	Hükümet	
tarafından	sunulan	meşru	amaçlarla	orantılı	değildir.	Başvurucular	ay-
rıca,	11.	madde	kapsamındaki	 şikayetleri	hususunda	etkili	bir	başvuru	
yollarının	 olmadığını	 ve	 Sözleşme’nin	 14.	 maddesinin	 ihlal	 edilerek	
cinsel	 yönelimleri	 temelinde	 ayrımcılık	 yaşadıklarını	 vurgulamışlardır.	
Bu	hususta	Mahkeme’nin	Alekseyev’deki	(yukarıda	anılan,	§§	99-100	ve	
109-10)	bulgularına	dayanmışlardır.

 2.  Mahkemenin değerlendirmesi

	 19.	 	Mahkeme,	 toplanma	özgürlüğüne	(bkz.	Kudrevičius ve Diğer-
leri / Litvanya [BD], no 37553/05, AİHM 2015,	daha	fazla	referans	ile	
birlikte)	 ve	buna	yapılan	müdahalenin	orantılılığına	 (bkz.	Bączkowski 
ve Diğerleri / Polonya, no. 1543/06, §§ 61-64, 3 Mayıs 2007),	 ve	 aynı	
zamanda	cinsel	yönelim	temelinde	ayrımcılığa	ilişkin	içtihat	hukukun-
da	 belirlenen	 ilkelerine	 atıf	 yapmaktadır	 (bkz.	 Kozak / Polonya, no. 
13102/02, 2 Mart 2010).

	 20.		Mahkeme	mevcut	davanın	ilgilendiği	konulara	benzer	bir	ihlali	
zaten	önde	gelen	Alekseyev	davasında	(yukarıda	anılan)	tespit	etmiştir.

	 21.	 	 Mahkeme,	 kendisine	 sunulan	 tüm	 materyalleri	 inceleyerek,	
bu	şikâyetlerin	esası	hakkında	kendisini	farklı	bir	sonuca	varmaya	ikna	
edebilecek	 herhangi	 bir	 delil	 veya	 argüman	 bulamamıştır.	Mahkeme,	
konuyla	ilgili	içtihat	hukukunu	dikkate	alarak	mevcut	davada,	yerel	ma-
kamlarca	 kamuya	 açık	 LGBT	 toplantılarının	 yasaklanmasının,	 baskın	
bir	toplumsal	ihtiyaca	karşılık	gelmediğini	ve	bu	nedenle	demokratik	bir	
toplumda	 gerekli	 olmadığını	 düşünmektedir.	Mahkeme	 ayrıca	 başvu-
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rucuların	cinsel	yönelim	gerekçesiyle	haksız	bir	ayrımcılığa	maruz	kal-
dıklarını	 ve	 toplanma	özgürlüklerinin	 ihlaline	karşı	 etkin	bir	 iç	hukuk	
yolunun	olmadığını	tespit	etmiştir.

	 22.		Dolayısıyla	her	bir	başvurucu	açısından,	AİHS’in	11.	maddesi,	
13.	maddesi	(11.	madde	ile	bağlantılı	olarak)	ve	14.	maddesi	(11.	Mad-
de	ile	bağlantılı	olarak)	ihlal	edilmiştir.

	 I II . 	 	SÖZLEŞME’NİN	41. 	ve 	46. 	MADDELERİNİN
UYGULANMASI	HAKKINDA

	 23.		Sözleşme’nin	41.	ve	46.	maddelerinin	ilgili	kısımları	uyarınca,

Madde	41

 “Eğer Mahkeme, işbu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar 
verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını 
ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar 
gören taraf lehine adil bir tazminat verilmesine hükmeder.”

Madde	46

 “1.  Yüksek Sözleşmeci Taraflar, taraf oldukları davalarda 
Mahkeme’nin verdiği kesinleşmiş kararlara uymayı taahhüt ederler.

 2.  Mahkeme’nin kesinleşen kararı, infazını denetleyecek olan Bakanlar 
Komitesi’ne gönderilir.” 

 A.  Zarar 

	 24.		Başvurucuların	her	biri	5.000-500.000	Euro	aralığında	manevi	
tazminat	talep	etmiştir.	İlk	başvurucu	(Bay Alekseyev)	ise	ek	olarak	idari	
para	cezası	nedeniyle	ödemesi	gereken	paranın	karşılığı	olarak	10.000	
Rus	rublesi	(RUB	-	yaklaşık	olarak	141	Euro)	maddi	tazminat,	ayrıca,	
aşağıdaki	masraf	ve	giderler	bölümünde	(bkz.	30-32.	Paragraflar)	ince-
lenecek	olan	seyahat	ve	posta	masrafları	için	30.664	RUB	(yaklaşık	ola-
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rak	433	Euro)	talep	etmiştir.	
	 25.		Hükümet,	manevi	tazminat	taleplerinin	aşırı	ve	yersiz	olduğu-
nu	belirtmiştir.

	 26.	 Başvurucunun	 idari	 para	 cezasından	 kaynaklanan	 zarar	 için	
maddi	tazminat	talebinde	bulunmasına	ilişkin	olarak	Mahkeme,	tespit	
edilen	ihlal	ile	başvurucunun	idari	suçtan	dolayı	mahkumiyetinin	ardın-
dan	ödediği	para	cezası	arasında	doğrudan	bir	nedensellik	bağı	kurul-
madığını	gözlemlemiştir	(bkz.	aksine,	Novikova ve Diğerleri / Rusya, no. 
25501/07 ve diğer 4 dosya, § 232, 26 Nisan 2016).	Mahkeme	bu	nedenle	
bu	başlık	altındaki	iddiayı	reddeder.

	 27.		Başvurucuların	manevi	tazminat	talepleri	ile	ilgili	olarak	Mah-
keme,	mevcut	davada	bulunan	Sözleşme	ihlallerinin,	daha	önce	Alekse-
yev	kararında	(yukarıda	anılan)	bulunanlara	benzer	olduğunu	gözlem-
lemektedir.	Mahkeme,	46.	madde	uyarınca	Sözleşme	taraflarının,	tarafı	
oldukları	davalarda,	Mahkeme’nin	nihai	kararlarına	uymayı	taahhüt	et-
tiklerini,	hükümlerin	icrasının	Bakanlar	Komitesi	tarafından	denetlene-
ceğini	yinelemektedir.	İşbu	yargılamanın	kabul	edildiği	tarihte	Bakanlar	
Komitesi,	 gelişmiş	 denetim	 prosedürüne	 uygun	 olarak	 sınıflandırdığı	
Alekseyev	kararının	yerine	getirilmesine	ilişkin	denetimini	halen	sürdür-
mektedir.	Son	olarak,	Bakanlar	Komitesi’nin	1273.	toplantısında	(Ara-
lık	2016,	DH)	Komite,	Rus	makamlarına,	yerel	yönetimlerin	ve	mah-
kemelerin,	toplanma	özgürlüğüne	saygıyı	ve	ayrımcılığa	karşı	korumayı	
tesis	edecek	biçimde	geliştirilmesi	için	gerekli	tüm	tedbirlerin	alınması	
ve	somut	sonuçların	elde	edilmesi	amacıyla	bekleyen	soruları	etkili	bir	
şekilde	ele	alması	çağrısında	bulunmuştur.	Ancak,	Alekseyev	kararı	ve-
rildiğinden	bu	yana	geçen	yıllarda,	Hükümet	 tarafından	henüz	bu	 tür	
önlemlerin	alınmadığı	görülmüştür.

	 28.		Bu	bağlamda	AİHM,	1969	tarihli	Viyana	Andlaşmalar	Hukuku	
Sözleşmesi’nin	 26.	maddesinde	 ve	 özellikle	Giriş	 bölümünün	üçüncü	
fıkrasında	belirtildiği	üzere,	devletlerin	 iyi	niyetle	antlaşma	yapma	yü-
kümlülüğünü	vurgular	(Bkz.	 İsviçre	Hayvan	Fabrikalarına	Karşı	Birlik	
(VgT)	/	İsviçre	(no.2)	[BD],	no.	32772/02,	§	37,	AİHM	2009).	Bakan-



www.izmirbarosu.org.tr

271İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �

lar	Komitesi’nin	 izlenmeye	 tabi	 tuttuğu	davalı	devlet,	46.	 		madde	uya-
rınca	Mahkeme’nin	kararında	belirtilen	sonuçlarla	uyumlu	olması	koşu-
luyla	yasal	yükümlülüğünü	yerine	getireceği	araçları	seçmekte	serbesttir	
(bkz.	Scozzari ve Giunta / İtalya [BD], no. 39221/98 ve 41963/98, § 
249, AİHM 2000 VIII).	Genel	ve	öznel	tedbirleri	seçerken	davalı	Dev-
let,	kendileri	hakkında	bağlayıcı	olan	kararın	uygulanması	sürecindeki	
gelişmeler	hakkında	Bakanlar	Komitesi’ne	detaylı,	güncel	bilgiler	sun-
malıdır	(bkz.	İsviçre	Hayvan	Fabrikalarına	Karşı	Birlik	(VgT),	yukarıda	
belirtilen,	§§	35	ve	87,	“Hükümlerin	İcrasının	Denetimi	Ve	Dostane	Uz-
laşma	Koşullarının	Gözetimi	İle	İlgili	Bakanlar	Komitesi	Kuralları”nın	
6.	maddesine	dayandırılmıştır).	Bu	amaca	ulaşmak	 için	gerekli	araçla-
rın	çeşitliliği	ve	ilgili	konuların	niteliği	göz	önüne	alındığında,	Bakanlar	
Komitesi,	 alınacak	özel	önlemleri	belirlemek	 için	Mahkeme’den	daha	
iyi	 bir	 konuma	 sahiptir	 (bkz.	 Kudeshkina / Rusya (no. 2) (dec.), no. 
28727/11, §§ 74-81, 17 Şubat 2015).	Mahkeme	kendi	payı	adına,	Alek-
seyev	davasındaki	ihlallerin	niteliğinin	ve	tekrar	eden	söz	konusu	soru-
nun	genişliğinin,	özellikle	madde	11	ve	14’ün	altındaki	genel	önlemlerin	
alınmasında	 sürekli	 ve	 uzun	 vadeli	 çabalar	 gerektirdiğini	 vurgulamayı	
uygun	görmüştür.	

	 29.		Mahkeme,	ulusal	makamların	kamuya	açık	LGBT	toplantıları-
na	karşı	davranış	biçimlerinin	ve	etkili	iç	hukuk	yollarının	bulunmama-
sının	bireyler	için	hüsrana	yol	açabileceğini	kabul	etmekle	birlikte,	salt	
ihlal	tespitinin,	davalı	devleti	yukarıda	belirtilen	tedbirleri	kendi	iç	hu-
kuk	sistemine	alma	yükümlülüğüne	teşvik	ettiği	ve	bu	nedenle	en	uygun	
tatmin	ve	çözüm	yolu	olarak	kabul	edilebileceği	sonucuna	varmaktadır	
(bkz.	Norris / İrlanda, 26 Ekim 1988, § 50, Seri A no. 142; Christine Go-
odwin / Birleşik Krallık [BD], 28957/95, § 120, AİHM 2002 VI ve S. ve 
Marper / Birleşik Krallık [BD], no. 30562/04 ve 30566/04, § 134, AİHM 
2008).	Mahkeme	sonuç	olarak	başvurucuların	manevi	tazminat	taleple-
rini	reddetmektedir.

	 B.		Masraf	ve	Harcamalar

	 30.	 	Alekseyev,	masraf	 ve	 giderlerle	 ilgili	 olarak	 aşağıdaki	 talepleri	
sunmuştur:
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	 -	 Moskova’dan	 Kostroma	 ve	 Tambov’a	 üç	 tren	 bileti	 ve	 Mos-
kova’dan	Arkhangelsk’e	üç	uçak	bileti	de	dahil	olmak	üzere	Rusya’daki	
seyahat	ve	posta	masrafları	için	30.664	RUB,	

	 -	Mahkeme	harçları,	 yerel	mahkemeler	 ile	AİHM’e	yapılan	posta	
giderleri	için	80,304	RUB	(yaklaşık	1,135	Euro)	ve	271	İsviçre	Frangı	
(yaklaşık	248	Euro),

	 -	Yerel	işlemlerde	ve	AİHM	önündeki	yargılamada	ortaya	çıkan	ya-
sal	ücretler	için	719,707	CHF	(yaklaşık	660,094	Euro).

	 31.		Seyahat	ve	posta	masrafları	için	talep	edilen	30.664	RUB	tutarı	
ile	ilgili	olarak	Hükümet,	sözkonusu	yargılamanın	Sözleşme’yi	ihlal	edip	
etmediğine	bakılmaksızın,	yapılan	harcamalar	için	herhangi	bir	tazminat	
ödenemeyeceğini	ileri	sürmüştür.	Hükümet,	mahkeme	harçları	ve	pos-
ta	masrafları	ile	ilgili	olarak,	yalnızca	Mahkeme’ye	gönderilen	postalarla	
ilgili	masrafların	başvuruculara	ödenebileceğini	belirtmiştir.	Son	olarak	
Hükümet,	başvurucuların	iddia	ettikleri	hukuki	hizmetler	için	herhangi	
bir	sözleşme	veya	bu	harcamaların	fiilen	gerçekleştiğini	teyit	eden	her-
hangi	bir	makbuz	sunmadıklarını,	ayrıca	talep	edilen	yasal	ücretlerin	tu-
tarının,	koşulları	birebir	aynı	olan	diğer	tüm	davalarda	görüleceği	gibi,	
uygunluk	ve	orantılılık	ilkelerine	uygun	olmadığını	ileri	sürmüştür.

	 32.		Mahkeme’nin	içtihatlarına	göre	bir	başvuru	sahibi,	masrafların	
ve	harcamaların	zorunlu	olarak	ve	gerçekten	yapıldığını,	miktarının	ma-
kul	olduğunu	kanıtladığı	ölçüde	masrafları	geri	 alma	hakkına	 sahiptir.	
Mahkeme,	 işbu	davada	ve	Alekseyev’de	görülen	mevcut	hukuka	 aykırı	
durumun,	LGBT	hakları	 için	kamuya	açık	bir	toplantı	organize	etmek	
isteyen	herkese	karşı	artarak	devam	ettiğini	ve	benzer	 ihlallere	yol	aç-
maya	devam	da	edeceğini	vurgulamaktadır.	Mahkeme	bu	tür	ihlallerle	
ilgili	 olarak	manevi	 tazminat	 vermeyi	 reddetmiştir	 (bkz.	 yukarıdaki	 §	
27),	bu	nedenle,	bu	türden	davalarda	masraf	ve	giderler	 için	herhangi	
bir	ödül	vermeyi	haklı	çıkaracak	istisnai	durumlar	olmadığını	değerlen-
dirmektedir	(bkz.	mutatis	mutandis,	Greens ve M.T. / Birleşik Krallık, no. 
60041/08 ve 60054/08, § 120, AİHM 2010).	Dahası	başvurucu,	avukat-
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larına	ödeme	yapma	yükümlülüğü	olduğunu	veya	onlara	ödeme	yaptı-
ğını	belgeleyen	avukatlık	sözleşmeleri,	ödeme	makbuzları	veya	faturalar	
gibi	hiçbir	belge	sunmamıştır	(bkz.	örneğin,	Novikova ve Diğerleri, yuka-
rıda anılan, § 236).	Bu	düşünceler	dikkate	alındığında,	Mahkeme,	Bay 
Alekseyev’in	masraf	ve	giderler	talebini	reddetmiştir.

	 BU	GEREKÇELERLE	MAHKEME,

	 1.		Başvuruların	birleştirilmesine	oybirliğiyle	karar	vermiştir;

	 2.		Altı	aylık	kurala	uygun	olan	başvuruların	kabul	edilebilir	ve	geri	
kalanının	kabul	edilemez	olduğuna	oybirliğiyle	karar	vermiştir;

	 3.	 	 Sözleşmenin	11.	maddesinin	 ihlal	 edildiğine	oybirliğiyle	karar	
vermiştir;

	 4.		Sözleşmenin	11.	maddesi	ile	bağlantılı	olarak	13.	maddesinin	ih-
lal	edildiğine	oybirliğiyle	karar	vermiştir;

	 5.	Sözleşmenin	11.	maddesi	ile	bağlantılı	olarak	14.	maddesinin	ih-
lal	edildiğine	oybirliğiyle	karar	vermiştir;

	 6.		AİHS’nin	11,	13	ve	14.	maddelerinin	ihlallerinin	yalnızca	tespit	
edilmesinin	dahi,	başvurucuların	maruz	kaldığı	manevi	zarar	için	yeterli	
adil	tazmin	teşkil	edeceğine	bire	altı	oyla	karar	vermiştir;

	 7.		Başvurucuların	adil	tazmin	taleplerini	bire	altı	oyla	reddetmiştir.

	 İşbu	karar,	İngilizce	dilinde	tanzim	edilmiş;	Mahkeme	İçtüzüğü’nün	
77.	maddesinin	2.	ve	3.	fıkraları	uyarınca	27	Kasım	2018	tarihinde	yazılı	
olarak	tebliğ	edilmiştir.

	 			StephenPhillips	 																																				Vincent	A.	De	Gaetano 
	 Yazı	İşleri	Müdürü	 																																																		Başkan	
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	 AİHS’nin	45/2.	maddesi	ve	Mahkeme	İçtüzüğü’nün	74/2.	madde-
si	uyarınca	aşağıdaki	görüşler	bu	karara	eklenmiştir:

	 (a)	Yargıç	Dedov’un	lehe	görüşü;
	 (b)	Yargıç	Keller’in	kısmen	muhalif	görüşü.

V.D.G. 
J.S.P.

 
 YARGIÇ	DEDOV’UN	LEHE	GÖRÜŞÜ

	 Hükümet’in,	daha	önce	görülen	Alekseyev / Rusya	(no.	4916/07	ve	
2	diğer,	21	Ekim	2010)	davasında	Mahkeme’nin	verdiği	kararı	uygula-
mak	için	herhangi	bir	önlem	almadığı,	gelişim	göstermediği	işbu	mevcut	
yargılamada	üzüntüyle	gözlemlenmiştir.	Aynı	zamanda	Mahkeme,	her-
hangi	bir	geçerli	gerekçe	sunulmadan	aynı	ihlal	paketini	tekrar	karşısın-
da	bulmuştur	(kamuya	açık	toplantıların	yasaklanması;	baskın	bir	top-
lumsal	ihtiyaca	karşılık	gelmemiştir	ve	demokratik	bir	toplumda	gerekli	
değildir,	başvurucular	cinsel	yönelim	gerekçesiyle	haksız	bir	ayrımcılığa	
maruz	kalmıştır).	Mahkeme	de	dahil	olmak	üzere	katılımcıların	uzlaş-
mak	için	esnek	olmadıkları	açıktır.	Ihlallerin	niteliği	ve	yinelenme	sıklığı	
sebebiyle,	 Sözleşme’nin	 11.	 ve	 14.	maddelerine	 uyum	 çabaları	 kapsa-
mında	alınacak	genel	tedbirlerin	sürekli	ve	uzun	vadeli	planlar	şeklinde	
uygulanması	gerekmektedir	(kararın	28.	paragrafına	bakınız).	Bununla	
birlikte,	sorun	tespit	edilmezse,	herhangi	bir	önlem	almak	zordur.	Her	
şeyden	 önce,	 yukarıda	 sözü	 edilen	Alekseyev’in	 önde	 gelen	 davasında	
Mahkeme,	Gay	Pride	geçitleriyle	bağlantılı	olarak	Hükümet	tarafından	
ortaya	atılan	güvenlik	endişelerini	göz	ardı	etmiştir.	Daha	sonra,	Idento-
ba ve Diğerleri / Gürcistan	(no.	73235/12,	12	Mayıs	2015)	davasında	su-
nulduğu	üzere,	bu	kaygıların	gerçek	olduğu	ve	Mahkeme	tarafından	ele	
alınması	gerektiği	ortaya	çıkmıştır.	Bayev ve Diğerleri / Rusya	davasında	
(no.	67667/09	ve	diğer	2	dava,	20	Haziran	2017)	Mahkeme,	ebeveynle-
rin	ve	cinsel	yönelim	konusundaki	kamuoyu	tartışmalarından	etkilenen	
çocuklarının	temel	hak	ve	özgürlüklerini	dikkate	almamıştır.	İçtihattaki	
bu	eksiklikler,	eşcinsel	 ilişkilerin	özellikle	küçüklere	yönelik	özendiril-
mesi	mevzuunun	kamuoyunda	tartışılabilecek	bir	konu	olabileceği	izle-
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nimini	yaratmıştır	(kararın	18.	paragrafındaki	başvurucuların	ifadelerine	
bakınız).	Özel	hayatları	ve	kişisel	yaşam	biçimleri	yerine	insan	hakları	ve	
medeni	haklarının	devlet	tarafından	eşit	şekilde	korunması	ve	saygı	gör-
mesi	için	uğraşan	azınlıkların	kendi	hakları	üzerinde	uzlaşma	ve	sosyal	
uyumun	ancak	karşılıklı	saygı	ile	sağlanabileceğine	inanıyorum.	Alışıldık	
erkek-kadın	arasındaki	birliktelik	kavramından	daha	farklı	aile	ilişkileri	
kurma	hakkından	bahsediyorum.	Bu	tür	“medeni/sivil	birliktelik”lerin	
yasal	olarak	tanınması,	genellikle	herhangi	bir	aile	üyesine	bağlı	olarak	
ortaya	çıkan	diğer	tüm	ihtiyaçları	korumak	adına	başlangıç			noktası	ola-
bilir.	Mevcut	davada	çoğunluk	ile	birlikte	oy	verdim	çünkü	başvurucular	
tarafından	düzenlenen	toplumsal	olaylar,	cinsel	ilişkilerin	teşvik	edilme-
sine	değil,	kendi	haklarının	korunmasına	adanmıştı.

	 YARGIÇ	KELLER’İN	KISMEN	MUHALİF	GÖRÜŞÜ

	 1.		Maalesef,	mevcut	davada	Sözleşme’nin	41.	maddesinin	uygulan-
ması	konusunda	meslektaşlarıma	katılamıyorum.

	 2.		Kararın	29.	paragrafında	AİHM,	salt	AİHS’in	11,	13	ve	14.	mad-
delerinin	 ihlallerinin	 tespit	 edilmiş	 olmasının,	 yani	 sorumlu	 devletin,	
AİHS’in	46.	maddesinde	öngörüldüğü	üzere,	toplanma	özgürlüğü	hak-
kını	güvence	altına	alacak	ve	yargı	yetkisi	 altındaki	kişileri	 ayrımcılığa	
karşı	koruyacak	uygun	genel	ve/veya	öznel	önlemleri	alması	gerektiği-
ne	karar	verilmiş	olmasının,	başvurucuların	maruz	kaldığı	manevi	zarar	
için	 yeterli	 adil	 tatmin	 teşkil	 ettiğine	hükmetmiştir.	Aşağıda	belirtilen	
nedenlerden	ötürü,	bu	karara	katılmıyorum	ve	bu	davada	başvuruculara	
manevi	tazminat	ödenmesine	karar	verilmesi	gerektiğini	düşünüyorum.	

	 A.		Genel	önlemler	ve	adil	tazmin

 1.  Her davanın bireysel değerlendirilmesi – Otomatik bir sonuca 
gidilmemesi

	 3.		Sözleşmenin	41.	maddesi	uyarınca,	Mahkeme,	zarar	gören	tara-
fa	adil	bir	tazmin	ödeme	yetkisine	sahiptir.	Zarara	ilişkin	ilke;	başvuru	
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sahibinin,	mümkün	olduğu	ölçüde,	hak	ihlalinin	gerçekleşmediği	ilk	ko-
numa	geri	 getirilmesi	 gerektiğidir,	başka	bir	deyişle,	 restitutio in integ-
rum.

	 4.	 	 Sözleşmenin	 41.	maddesinin	 uygulanması,	Mahkeme’nin	 tak-
dirine	 ve	davanın	özel	 koşullarına	bağlıdır.	 41.	Maddenin	 içerdiği	 ke-
limeler,	Mahkeme’nin	yalnızca	“adil”	olduğu	kabul	edilen	şartlarda	ve	
sadece	“gerekliyse”	bu	türden	bir	tazminata	hükmedebileceğini	açıkça	
ortaya	koymaktadır.	Dahası,	Mahkeme	manevi	tazminat	olarak	parasal	
bir	bedelin	gerekli	olduğu	sonucuna	varırsa,	bu	değerlendirmeyi	adil	ve	
tarafsız	bir	temelde	yapar.

	 5.		Bu	nedenle,	ulusal	düzeyde	Sözleşme	ile	bağdaşmayan	bir	uygula-
madan	kaynaklanan	bir	dava	ile	karşı	karşıya	kalındığında	Mahkeme’nin,	
genel	 tedbirlerin	 alınmasıyla	 otomatik	 olarak	 zarar	 gören	 tarafın	 adil	
tatmininin	sağlanacağı	görüşüne	katılmıyorum.	Benim	görüşüme	göre	
adil	bir	şekilde	tatmin	olmanın	ex aequo et bono	karakteri,	herhangi	bir	
otomatik	sonucu	içermez,	adil	tatminin	tüm	türleri,	davanın	somut	ko-
şullarının	değerlendirilmesine	dayanmalıdır.	Buna	karşılık,	29.	paragraf	
uyarınca	çoğunluğun	benimsediği	gerekçe,	Sözleşme’nin	sistematik	ih-
laller	için	adil	tatminin	tazmin	kapsamını	gerektiği	zamandan	çok	önce	
kısıtlamaktadır.

	 6.			Bu	bağlamda	daha	önce	Mahkeme,	ihlalin	temel	nedenlerini	ele	
almaya	ve	genel	tedbirleri	uygulamaya	devleti	davet	etmesinin	yanı	sıra,	
defalarca	kez	manevi	tazminat	ödenmesine	de	karar	vermiştir.	Örneğin	
Ališić ve diğerleri [BD] (no 60642/08) dosyasında	Büyük	Daire,	bir	pilot	
karar	vermiş	ve	başvurucuların	manevi	tazminat	taleplerini	kabul	eder-
ken,	AİHS’in	13.	maddesinin	ve	1	No’lu	Protokolün	1.	maddesinin	ihlal	
edilmesinin	 ardından	 genel	 tedbirler	 önermiştir.	 Yine	 yakın	 zamanda	
görülen,	eldeki	davayla	benzer	 şekilde	 idari/yapısal	bir	 sorundan	kay-
naklanan	ve	tekrar	eden	ihlaller	zinciri	içeren	Voynov / Rusya davasında 
(no. 39747/10, 3 Temmuz 2018),	mahkumların	aile	evlerine	uzak	gö-
zaltı/tevkif	merkezlerine	yerleştirilmeleri	sözkonusuydu	ve	Mahkeme,	
masrafların	yanı	sıra	manevi	tazminat	ödenmesine	karar	vermiştir.
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	 7.	 Aynı	 şekilde,	 Sargsyan / Azerbaycan [BD] (no. 40167/06), 
Maestri / İtalya [BD] (no. 39748/98) Stanev / Bulgaristan [BD] (no. 
36760/06), Assanidze / Gürcistan [BD] (no. 71503/01), Vella / Mal-
ta (no. 73182/12), Xenides-Arestis / Türkiye (no. 46347/99 (adil taz-
min)) ve Gerasimov ile diğerleri / Rusya (no. 29920/05 ve diğer 10 kişi)	
davalarında	mahkeme,	iddia	edilen	ihlal(ler)i	çözmek	için	devleti	genel	
önlemler	 almaya	 çağırırken	 aynı	 zamanda	manevi	 tazminata	 da	 hük-
metmiştir.	Dahası,	Sürmeli / Almanya	[BD]	(no.	75529/01)	davasında,	
davalı	 devlet	 ihlalleri	 düzeltmek	 için	 gerekli	 adımları	 zaten	 atmıştı	 ve	
Mahkeme	bu	nedenle	genel	tedbirlere	çağrının	artık	gerekli	olmadığına	
ancak	Başvurucuya	yine	de	manevi	tazminat	ödenmesi	karar	vermiştir.

	 8.	Genel	önlemlerin	uygulanmış	olmasının	adil	 tazmin	hükmedil-
mesini	engellemeyeceği	gerçeği,	yukarıda	belirtilen	Assanidze / Gürcis-
tan	davasında	Büyük	Daire	tarafından	garanti	edilmiştir	(bkz.	paragraf	
198).	Ayrıca	tekrarlayan	ihlaller	ile	ilgili:

 “...Sözleşme’nin veya Protokollerin ihlalinin tespit edildiği bir karar, 
yalnızca adil tazmin olarak verilen meblağları ödetmekle kalmayıp, aynı 
zamanda Komite’nin gözetimine tabi olarak, Mahkeme tarafından tespit 
edilen ihlalin sona erdirilmesi için genel ve / veya mümkünse öznel önlemler 
alma konusunda Davalı Devlete yasal bir yükümlülük yükler…”

	 9.		Dahası	inanıyorum	ki,	işbu	davada	başvuruculara	tazminat	öden-
mesi	için	yeterli	gerekçeler	de	vardı.	Maruz	kaldıkları	manevi	zarar	açık-
tır.	Başvurucular	temel	haklarının	sistematik,	ulusal	düzeyde	ve	sürekli	
olarak,	Sözleşme	ile	bağdaşmayan	yerel	uygulamadan	kaynaklı	 ihlalin-
den	muzdariptirler.	Görüşüme	göre	tüm	bu	noktalar	manevi	tazminat	
verilmesi	gerektiğini	gösterir,	verilmesine	gerek	olmadığını	değil.	

	 10.	 	Buna	 ek	olarak,	 başvurucuların	 yıllardır	 kendilerine	karşı	 ya-
pılan	 ayrımcılıkların	 tekrar	 tekrar	 uygulanmasının	 neden	 olduğu	 ada-
letsizlik,	 sıkıntı	 ve	 üzüntü	 duygularını	 ve	 bu	 duyguların	 kaçınılmaz	
olarak	yarattığı	“kendi	başlarına	bunun	üstesinden	gelmeleri	gerektiği,	
-en	azından	bir	dereceye	kadar-	kendi	durumunda	olan	diğerlerinin	de	
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sorumluluğu	ve	yükünü	üstlendikleri”	gibi	hislerini	Mahkeme	lâyıkıyle	
dikkate	almakta	yetersiz	kalmıştır	(bkz. Hutten-Czapska / Polonya [BD], 
no. 35014/97, § 248).	Mahkeme,	kararın	29.	paragrafında,	başvurucula-
rın	hayal	kırıklığı	yaşadıklarını	kabul	etmektedir,	ancak	ilginçtir	ki,	baş-
vurucuların	manevi	tazminat	talebini	reddetmektedir.	Fakat	yukarıdaki-
lerin	ışığında,	Mahkeme’nin	adil	tazmin	hükmetmesinin	içtihat	hukuku	
ve	davanın	bireysel	koşulları	ile	tutarlı	olacağına	inanıyorum.

 2. Önde gelen kararların icra durumu

	 11.	Rusya’da	cinsel	 azınlıkların	hakları	 ile	 ilgili	 ve	daha	da	özelde	
LGBT	olaylarının	yasaklanması	ile	ilgili	iki	önemli	dava	olan	Alekseyev 
/ Rusya (no. 4916/07 ve diğer 2 dava, 1 Ekim 2010) ile Bayev ve diğerleri 
/ Rusya (no. 67667/09 ve diğer 2 dava, 20 Haziran 2017)	davaları,	Ba-
kanlar	Kurulu	nezdinde	daha	gelişmiş	denetim	prosedürlerinin	konusu-
dur.	Ancak,	kararların	icrası	için	genel	tedbirlerin	uygulanması,	Bakanlar	
Komitesi’nin	önünde	beklemede	olup,	yakın	gelecekte	de	uygulanacak	
gibi	görünmemektedir.

	 12.	Bakanlar	Komitesi	tarafından	gündeme	getirilen	kaygılara	rağ-
men,	Mahkeme	tarafından	şu	şekilde	belirtilmiştir;	“yukarıda	sözü	edi-
len	Alekseyev	 kararından	 bu	 yana	 geçen	 yıllarda,	Hükümet	 tarafından	
henüz	böyle	bir	önlem	alınmamıştır”	(kararın	27.	paragrafına	bakınız).	
Dahası	Aralık	2016’da	Bakanlar	Komitesi	tarafından	Alekseyev	kararının	
infazının	son	incelemesi	sırasında,	durum	hiçbir	gelişme	göstermemiş-
tir.	1	Ekim	2015	ile	30	Haziran	2016	tarihleri			arasında	kamuya	açık	alan-
da	toplantı	düzenlemeye	dair	toplam	51	talepten	yalnızca	1’i	idarece	ka-
bul	edilmiştir	(Bknz.	Bakanlar	Komitesi	tarafından	1273.	toplantısında	
(6-8	Aralık	2016)	kabul	edilen	CM	/	Del	/	Dec	(2016)	1273	/	H46-23	
sayılı	Karar,	§	4).	Benzer	şekilde,	Haziran	2013’te,	sözde	“eşcinselliğin	
propagandası”	olarak	adlandırılan	yasak,	Rus	mevzuatına	girmiş	ve	bu	
gerekçeler	LGBT’nin	kamuya	açık	etkinliklerini	 reddetmek	 için	kulla-
nılmıştır	(ki	bu	da	yukarıda	sözü	edilen	Bayev	kararında	tespit	edildiği	
gibi	Sözleşme’nin	10.	maddesinin	ihlal	edilmesine	yol	açmıştır).
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	 13.	Bu	nedenle,	benim	görüşüme	göre,	başvurucuların	yakın	gele-
cekte	toplanma	özgürlüklerini	yeniden	kazanabileceklerini	gösterir	bir	
umut	yoktur.	Bu	koşullar	altında,	Mahkeme	bir	de	adil	tatminden	baş-
vurucuları	yoksun	bırakmamalıdır.

 3.  Eldeki davada Sözleşme’nin 46. maddesinin uygulanması

	 14.	Mahkeme,	kararın	27.	ve	28.	paragraflarında,	46.	maddeye	iliş-
kin	yerleşik	içtihadını	yineler	ve	başvurucuya	manevi	tazminat	vermeyi	
reddetmesiyle	ilgili	olarak	yukarıda	sözü	edilen	Alekseyev	kararının	icrai	
durumunu	belirtir.

	 15.	Mahkeme	tarafından	ihlal	tespitinin	ardından	davalı	Devletin,	
Mahkeme	kararına	uymak,	ihlale	son	vermek	ve	etkilerini	olabildiğince	
düzeltmek	için	Bakanlar	Komitesi’nin	gözetimine	tabi	genel	ve/veya	öz-
nel	tedbirleri	alma	yükümlülüğü	altında	olduğu	açıktır	(bkz. Scozzari ve 
Giunta / İtalya [BD], no 39221/98 ve 41963/98, § 249).	Mahkemenin,	
Devletleri	bu	türden	bir	çözüm	aracı	seçmekte	özgür	bıraktığı	yargı	ka-
rarları	köklüdür.

	 16.		Bu	yönden,	Fabris / France [BD] (no. 16574/08 (esas), § 75)	
davasında,	Büyük	Daire	şuna	karar	vermiştir;

 “esasen Mahkeme kararlarının deklare edici niteliği, ihlalin sonuçlarını 
ortadan kaldırıcak araçları seçmeyi Devlet’e bırakırken [...], aynı zamanda 
ilgili devletin genel önlemleri benimsemesi, gelecekte görülecek olaylarda da 
Mahkemenin bu kararında bulduğu ihlalin benzerlerini önlemek amacıyla 
gayretle önlem alması gerekliliğine dikkat çekmelidir.... Bu, ulusal mahke-
melere, anayasal düzenine uygun olarak ve yasal kesinlik ilkesini göz önün-
de bulundurarak, Mahkeme tarafından yorumlandığı şekliyle	 Sözleşme	
standartlarını tam sağlama yükümlülüğü getirmektedir.”

	 17.	Hükümet’in	muhalif	uygulamasının	uzun	vadede	tamamen	sona	
erdirilmesi	 için	 Bakanlar	 Komitesinin	 mahkeme	 kararının	 icrasındaki	
rolü	veya	Alekseyev ve Bayev	kararlarının	uygulanması	noktasında	sürekli	
müdahalesine	duyulan	ihtiyaç	hususunda	herhangi	bir	şüphe	yoktur.	
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	 18.	Ancak	benim	görüşüme	göre,	ihlallerin	salt	tespitiyle,	ilke	ola-
rak,	kararın	uygulanacağı	ve	uygun	yerel	önlemlerin	alınacağı	beklense	
de	eldeki	davada,	başvuru	sahibinin	ihlal	nedeniyle	ortaya	çıkan	zararını	
“mümkün	olduğu	kadar	 ihlalden	önceki	eski	haline	getirecek	 şekilde”	
onarmayacaktır	(bkz. Assanidze / Georgia [BD], yukarıda anılan, § 198 
ile Scozzari ve Giunta / İtalya [BD], yukarıda anılan, § 249).	Başka	bir	
deyişle,	restitutio in integrum elde	edilemez.
 
	 19.		Bu	argüman	bir	dizi	gözlemden	kaynaklanmaktadır.	İlk	olarak,	
sekiz	yıl	önce	AİHM’nin	Alekseyev’e	verdiği	karardan	sonra,	davalı	dev-
let	 ve	 yerel	mahkemeler,	 başvurucuların	maruz	 kaldıkları	 ihlalleri	 dü-
zeltmek	ve	gelecekteki	ihlalleri	önlemek	için	uygulamalarını	hızla	değiş-
tirmek	için	bir	zorunluluk	altındaydı,	ancak	müteakip	Bayev	kararının	ve	
mevcut	davanın	kanıtladığı	gibi,	bunları	yapmaktan	sürekli	geri	durmuş-
lardır.	Bakanlar	Komitesi’nin	gözetimi	altında	devam	eden	kararın	icrai	
süreci	 halen	 askıda	 olup,	 Komite,	 Rusya	Hükümeti’nin	 Sözleşme’nin	
46/2	maddesi	kapsamındaki	yükümlülüklerini	yerine	getirdiğini	belir-
ten	 nihai	 kararı	 henüz	 almamıştır.	 Dolayısıyla,	Mahkeme’nin	manevi	
tazminatı	 reddetmesi,	 ihtilaf	 konusu	uygulama	 ve	hukuki	 hükümlerin	
yürürlükte	kalmaya	devam	etmesi	ve	başvurucuların	halihazırda	maruz	
kaldıkları	zararın	etkilerinin	hafifletilmemesi	nedeniyle	daha	da	çelişki-
lidir	(bknz.	mutatis	mutandis,	Bayev ve diğerleri / Rusya, no. 67667/09 
ve diğer iki dava, § 98).	 İkinci	olarak,	AİHM,	Alekseyev ve Bayev’de	ne	
Sözleşmenin	 46.	 maddesine	 atıfta	 bulunmuştur	 ne	 de	 Sözleşme	 ile	
bağdaşmayan	uygulamadan	kaynaklanan	ve	tekrar	eden	davalarla	ilgili	
olan	sözde	“pilot	yargılama	usulü”nün	uygulanmasına	karar	vermiştir.	
Üçüncü	olarak,	9.	ve	10.	paragraflarda	açıklandığı	üzere	başvuru	sahibi,	
uygulamada	yapılacak	herhangi	bir	değişikliğin	adil	şekilde	telafi	edeme-
yeceği	ciddi	manevi	zarara	uğramıştır.

	 B.		Tekrarlayan	davalarda	başvurucuların	önyargılı	olabileceği	riski

	 20.	Davalı	devletin	iç	hukuk	sistemi	içinde	sistematik	bir	eksikliğin	
tespit	edildiği	davalarda	adil	tazminin	reddedilmesi,	hakları	birçok	kez	
ihlal	edilen	başvurucuların	Mahkeme	yolunu	kullanmaları	da	cezalandı-
rılarak	tekrar	mağdur	edilmelerine	yol	açacaktır.
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	 21.	Mahkeme	bütün	yargılamalarını,	o	başvurunun	özel	şartları	ve	
öne	sürülen	iddiaları	bağlamında	yapmaktadır.	Bu	sebeple	her	ne	kadar	
madde	41	kapsamında	tazminata	hükmederken	bir	dizi	özel	şartın	var-
lığı	 aransa	da,	mevcut	davada	da	özel	bir	durum	olduğu	açıktır.	Daha	
önce	mahkeme	 tarafından	12.000	Euro	 ve	 8.000	Euro	manevi	 tazmi-
nat	verilen	Sayın	Alekseyev’in	2010	kararı	ya	da	Bayev’in	2017	kararı	
ile	mevcut	davadaki	hakları	zincirleme	ihlal	edilmiş	olan	başvurucuların	
davası	birbirinden	 farklı	başvurulardır.	Bu	davaların	birbiriyle	bağıntı-
lanması	ve	mevcut	başvuruda	manevi	tazminat	taleplerinin	reddine	ka-
rar	verilmesi	 yersizdir.	Benim	görüşüme	göre,	başvurucuların	bireysel	
hak	 ihlallerinin	birden	çok	kez	meydana	geldiği	gerekçesiyle	 tazminat	
miktarını	azaltamaz	yahut	hepten	reddedemeyiz.	Devletlerin	bir	birey	
hakkını	toplu	olarak	ihlal	etmesi	ve	bunun	bedeli	için	devlete	ödeme	ko-
laylığı	sağlanması	için	hiçbir	neden	yoktur.

	 22.	Bu	bağlamda	Mahkeme’nin,	resen	yahut	tarafların	talebi	ile	iki	
veya	daha	fazla	başvurunun	birleştirilmesine	karar	vermesine	izin	veren	
1	Ağustos	2018	tarihli	Mahkeme	İçtüzüğü’nün	42.	maddesinin	1.	fıkra-
sının	gerekçesine	dikkat	çekmek	istiyorum.	Madde	gerekçesi;	başvuru-
cuların	şikayetlerini	peşinen	hükme	bağlamak	ya	da	Devletin	sorumlu-
luğunu	en	aza	indirmek	değildir,	olamaz	da.		Gerekçe;	Mahkeme’yi	daha	
etkili	çalışmaya	teşvik	etmektir.

	 23.		Sonuç	olarak	benim	görüşüme	göre,	tekrarlanan	ihlallerin	söz	
konusu	olduğu	ve	kararın	verilmesinden	bu	yana	uzun	bir	zaman	geçmiş	
olmasına	rağmen	muhatap	devletin	ihlale	dair	uygulamada	bir	değişik-
lik	göstermediği	bir	durumda,	41.	maddeye	göre	manevi	 tazminat	ve-
rilmemesinin	makul	bir	sebebi	olamaz.	Heyet	çoğunluğunun	yaklaşımı,	
başvurucuların	 maruz	 kaldığı	 bireysel	 ihlallerin	 ağırlığını	 katlamakta,	
başvurularını	değersizleştirmektedir	ve	yetkililerin	Sözleşme	kapsamın-
daki	yükümlülüklerini	yerine	getirmedikleri	gerçeğinin	ciddiyetini	inkar	
etmektedir.	Mahkeme,	devletin	tekrarlayan	ihlallerini	düzeltmemesi	se-
bebiyle	başvurucuların	cezalandırıldığının	farkına	varmalıdır.
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	 C.			Tazminatın	işlevleri

	 24.	Esas	olarak,	manevi	tazminatın,	aykırılığı	mümkün	olan	en	kısa	
zamanda	düzeltmesi	ve	gelecekte	başka	zararlara	yol	açacak	yeni	ihlal-
lerden	kaçınması	 için	mali	bir	 zorlama	olacağı	 ve	Rusya	Federasyonu	
üzerindeki	baskıyı	daha	güçlü	hale	getireceği	kanaatindeyim.

	 25.	Gerçekten	de,	Sözleşme	Mahkeme’ye	 iki	 ayrı	 işlev	 sunmakta-
dır;	 ilki,	 temel	hak	 ihlalinin	gerçekleşip	gerçekleşmediğini	belirlemek,	
ve	ikincisi,	ihlalin	kesinleştirilmesi	için	adil	tazmine	hükmetmek.	Eldeki	
kararda	Mahkeme,	birinci	 işlevi	ele	alarak,	 ikinciyi	yerine	getirmekten	
kaçınmakta,	bunu	yaparken	de,	adil	 tatminin	yalnızca	bir	 tazminat	ol-
manın	ötesine	geçtiğini	ve	hem	önleyici	hem	de	yönlendirici	olan	daha	
geniş	bir	işleve	sahip	olduğunu	gözden	kaçırmaktadır.	Adil	tazmin,	mağ-
durun	 temel	 haklarını	 iade	 etmenin	 yanı	 sıra,	 hükümetlere	 somut	 bir	
uyarı	niteliği	 taşımaktadır.	Uygulamalarını	değiştirmesi	 ve	gelecekteki	
ihlalleri	önlemesi	için	Hükümeti	madden	sıkıştırma	yoluyla	itki	oluştu-
rur.	Yukarıda	sözü	edilen	iki	kararda	(Alekseyev / Rusya ve Bayev ve diğer-
leri / Rusya),	söz	konusu	mali	zorun	uygulanması	göz	önüne	alınsaydı,	
şimdi	eldeki	davada	faydasının	görüldüğü	kanıtlanmış	olabilirdi.

	 D.		Sonuç

	 26.	Yukarıda	belirtilen	hususlar	ışığında	Mahkeme,	salt	ihlal	tespiti-
nin	manevi	tazminat	olarak	yeterli	adil	tatmin	teşkil	edeceğini	belirtmek	
yerine,	zarar	gören	tarafa	adil	bir	tazminat	vermeliydi.

Resmi	çeviri	değildir.	
İngilizce	aslından	çeviren	 
AV.	ELİF	KARLIDAĞ 
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AVRUPA	İNSAN	HAKLARI	MAHKEMESİ

DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM

B.B.	/	BİRLEŞİK	KRALLIK	Davası

(Başvuru no. 53760/00)

KARAR
STRAZBURG
10	Şubat	2004

KESİN	KARAR

07/07/2004

İşbu	karar	Sözleşme’nin	44	§	2	maddesinde	belirtilen	koşullar	çerçeve-
sinde	kesinleşecek	olup	bazı	şekli	değişikliklere	tabi	tutulabilir.

B.B.	/	Birleşik	Krallık	davasında,

	 M.	Pellonpää,	Başkan, 
	 Nicolas	Bratza, 
	 J.	Casadevall, 
	 R.	Maruste, 
	 S.	Pavlovschi, 
	 J.	Borrego	Borrego, 
	 E.	Fura-Sandström,	Yargıçlar, 

 Ve	M.	O’Boyle,	Daire Yazı İşleri Müdürü’nün katılımıyla	Bölüm	
olarak	toplanan	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	(Dördüncü	Bölüm),	
20	Ocak	2004	tarihinde	gerçekleştirdiği	kapalı	oturumdaki	müzakere-
ler	sonucunda	anılan	tarihte	aşağıdaki	kararı	vermiştir;
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	 USUL

	 1.	 	Dava,	eski	“Avrupa	İnsan	Hakları	ve	Temel	Özgürlüklerin	Ko-
runması	 Sözleşmesi”nin	önceki	 25.	maddesi	 uyarınca,	Birleşik	Krallık	
vatandaşı	Bay	B.B.	(“Başvurucu”)	tarafından,	Birleşik	Krallık	ve	Kuzey	
İrlanda	aleyhine,	AİHM’e,	9	Ağustos	1998	 tarihinde	yapılan	başvuru-
dan	(no.	53760/00)	kaynaklanmaktadır.	

	 Bölüm	Başkanı,	Başvurucunun	isminin	açıklanmaması	talebini	ka-
bul	etmiştir	(İç	Tüzük’ün	47	§	3	maddesi).

	 2.		Birleşik	Krallık	(“Hükümet”),	Bayan	Helen	Mulvein	tarafından	
temsil	edilmiştir.

	 3.	Başvurucu	 yargılanmasının	dayanağı	 olan	 yasada,	 özellikle	 rıza	
bakımından	aranan	yaş	sınırının,	eşcinsel	ve	heteroseksüel	eylemlerde	
farklı	 belirlenmiş	olmasının	 cinsel	 yönelim	 temelinde	 ayrımcılık	oluş-
turduğunu	ve	ayrıca	kendisinin	yargılanmasına	karar	verilirken	on	altı	
yaşındaki	erkeğin	tutuklanmamasının	yaş	temelinde	ayrımcılık	oluştur-
duğunu	iddia	etmektedir.

	 4.	 	 Başvuru,	 Sözleşmenin	 11	No’lu	 Protokolü’nün	 yürürlüğe	 gir-
diği	 1	 Kasım	 1998	 tarihinde	 Mahkeme’ye	 gönderilmiştir	 (11	 No’lu	
Protokol’ün	5	§	2	maddesi).

	 5.	 	 Bu	 başvuru	 AİHM’in	 Dördüncü	 Bölümü’ne	 verilmiştir	 (İç	
Tüzük’ün	52	§	1.	maddesi).	

	 6.		Bu	Bölümde,	davayı	inceleyecek	Daire	Sözleşme’nin	26	§	1	mad-
desi	uyarınca	oluşturulmuştur.

	 7.	Mahkeme,	27	Mayıs	2003	tarihli	bir	kararla,	yukarıda	açıklanan	
şikâyetlerin	kabul	edilebilir	olduğunu	ve/fakat	başvurunun	geri	kalanı-
nın	kabul	edilemez	olduğunu	beyan	etmiştir.
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	 8.	Taraflardan	her	biri	(Başvurucu	ve	Hükümet),	esasa	 ilişkin	be-
yanlarını	sunmuştur.
 
	 DAVANIN	MADDİ	UNSURLARI/OLAYLAR

	 I.		DAVANIN	KOŞULLARI

	 3.			Başvurucu	1957	yılında	doğmuş,	Londra’da	yaşamaktadır.

	 4.	Tarafların	sundukları	gibi	davanın	ilgili	olayları	şu	şekilde	aşağıda	
özetlenebilir.	Açıklanan	olaylar	Ocak	1998	ve	Şubat	1999	arasında	ger-
çekleşmiştir.

	 5.		Başvurucu,	daha	önce	eşcinsel	ilişki	kurduğu	genç	erkek	tarafın-
dan	daha	sonra	saldırıya	uğradığında	polisle	irtibata	geçmiştir.	Başvuru-
cu,	1956	tarihli	Cinsel	Suçlar	Yasası’nın	Bölüm	12/1	ve	2.	maddesine	
aykırı	bir	şekilde	16	yaşını	doldurmuş	genç	bir	erkekle	cinsel	ilişkiye	gir-
diği	iddiasıyla	yakalanmıştır.

	 Başvurucu,	kendi	rızasıyla	birtakım	numunelerin	alındığı	 tıbbi	bir	
muayeneye	tabi	tutulmuş	ve	konutu	polis	tarafından	aranmıştır.	Ertesi	
gün	polis	kefaletiyle	serbest	bırakılmış	ve	sonrasında	resmi	olarak	suç-
lanmıştır.

	 6.		Başvurucu,	dört	kez	Sulh	Ceza	Mahkemesi	önüne	çıkmış	ve	her	
defasında	yeniden	görünmek	şartıyla	bırakılmıştır.	Bu	süre	zarfında	Baş-
vurucu,	Sutherland / Birleşik Krallık Davası (25186/94 no.lu karar)	ve	
Komisyon’un	1	Temmuz	1997	tarihli	yayımlanmamış	raporuna	daya-
narak	Kraliyet	Soruşturma	Servisi’ne	(CPS)	ve	diğer	hükümet	yetkili-
lerine,	kendisi	hakkında	yürütülen	cezai	soruşturma	ve	kovuşturmanın,	
insan	haklarını	ihlal	ettiğini	bildirmiştir.	

	 7.	Başvurucu	daha	sonra,	CPS’nin	kovuşturma	açma	kararı	aleyhi-
ne	yargı	denetimine	başvurmak	için	talepte	bulunmuş	ancak	bu	talebi	
reddedilmiştir.	Yenilenen	başvurusu	daha	sonra	Yüksek	Mahkeme	tara-
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fından	reddedilmiştir.	Sulh	Ceza	Mahkemesi’nde	görülen	duruşmanın	
ardından	başvurucunun	Merkezi	Ceza	Mahkemesi’nde	yargılanmasına	
karar	verilmiştir.	Merkezi	Ceza	Mahkemesi	önünde	ifade	verme,	usule	
dair	yönlendirme	ve	başvurucunun	davaya	hazırlanmak	için	daha	fazla	
zamana	ihtiyaç	duyması	dolayısıyla	duruşmanın	ertelenmesi	talebini	de	
içeren	bir	önduruşma	(çevirmen notu: bu duruşma asıl dava duruşması 
değildir, daha kısa, sınırlı şeylerin görüşüldüğü ve belki anlaşarak davaya 
geçmeme kararı verildiği bir önincelemedir.)	görülmüştür.

8.		CPS	daha	sonra	tebligat	ile	başvurucuya,	kendisine	karşı	açılan	dava-
ya	devam	etmemeye	karar	verildiğini	ve	belirlenen	tarihte	Merkez	Ceza	
Mahkemesi	önüne	çıkması	gerektiğini	bildirmiştir.	Bu	belirlenen	tarih-
te	 mahkeme	 tarafından	 beraatine	 karar	 verilmiştir.	Mahkeme	 hakimi	
başvurucunun	masraf	talebinde	bulunmak	isteyip	istemediğini	sormuş,	
ancak	kısa	bir	tartışmanın	ardından	başvurucu,	ona	göre,	CPS’nin	veri-
lecek	miktar	üzerinde	kılı	kırk	yardığı	gerekçesiyle	herhangi	bir	talepte	
bulunmamaya	karar	vermiştir.

	 II.		İLGİLİ	İÇ	HUKUK

	 İlgili	olaylar	zamanında	geçerli	olan	yasa
    
	 15.	1956	tarihli	Cinsel	Suçlar	Yasası	(“1956	Yasası”),	12/1	madde-
si,	eşcinsel	ilişkiyi	ve	Bestialite’yi	(çevirmen	notu:	insanların hayvanlar-
la cinsel ilişkiye girmesi)	suç	kabul	etmiştir.	[çevirmen	notu:	İngiltere’de	
1533 Buggery Yasası’ndan bu yana süregelen yasa metinlerinde suç olarak 
“buggery” kelimesi geçmekte ve yasada tanımlanmamış olsa da teamül hu-
kukuna göre; anal ve oral yolla insanlar arasında kurulan cinsel ilişkileri 
ve  vajinal yolla hayvanla kurulan cinsel ilişkileri kapsamakta, ölüm cezası 
verilmekteydi, yüzyıllar içinde çıkarılan yeni mahkeme kararlarıyla yavaş 
yavaş suç kapsamı daraltıldı, ceza hafifletildi, ancak yine de kadın ile anal 
ilişki kurmak 1994 yılına dek ve hayvanlarla cinsel ilişki kurmak 2000 yı-
lına dek yasada bu madde kapsamında suç olarak yerini korudu. Kadınlar 
arası eşcinsel ilişki ise hiçbir zaman bu madde kapsamında suç teşkil etmedi 
(Yasa koyucuların erkek olduğu gözönüne alınırsa, kadınların eşcinsel ilişki 
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kurabilecekleri ihtimalini tahayyül edemedikleri	 düşünülmektedir). Er-
kekler arası eşcinsel	 ilişki	 ise	1967	yılına	dek suç kapsamındaydı]. 1956 
Yasası’nın 13. maddesi uyarınca, ister kamu ister özel alanda olsun, bir er-
keğin başka bir erkekle cinsel/müstehcen herhangi bir ilişki kurması suçtur 
(çevirmen	notu:	yasa metninde “gross indecency” olarak geçmekte, “iğrenç 
ahlaksızlık” gibi bir anlama gelmekte, penetrasyon dışında kalan ilişkileri 
kastetmektedir. Örneğin Oscar Wilde and Alan Turing davalarında olduğu 
gibi Buggery’nin ispatlanamadığı hallerde de cezalandırma yapılabilmesi 
için düzenlendiği	düşünülmektedir).

	 9.	 	1956	Yasası’nın	14/1.	maddesi	uyarınca,	bir	kişinin	bir	kadına	
cinsel	taciz/saldırıda	bulunması	suçtur.	1956	Yasası’nın	14/2.	maddesi	
uyarınca,16	yaşından	küçük	kız	çocuklarına	karşı	işlenen	bu	bölüm	suç-
larında	çocuğun	rızası	aranmaz.

	 10.	 1967	 tarihli	Cinsel	 Suçlar	 Yasası	 (“1967	Yasası”)	 1.	 Bölümü,	
aşağıdaki	gibidir;

	 	“(1)	Herhangi	bir	yasal	hüküm	ya	da	teamül	hukuku	hükmü	bu-
lunmasına	bakılmaksızın	...	özel	alanda	eşcinsel	bir	eylem,	tarafların	rı-
zasının	olması	ve	yirmi	bir	yaşına	erişmiş	olmaları	şartıyla	bir	suç	teşkil	
etmeyecektir.	...

	 (7)		Bu	bölümün	amaçları	için,	bir	erkeğin	eşcinsel	bir	eylemde	bu-
lunduğu	yönünde	muamele	görmesi	için	penetrasyon	gerçekleşen	ya	da	
gerçekleşmeyen	cinsel/müstehcen	herhangi	bir	 eşcinsel	 ilişki	kurması	
yahut	eşcinsel	ilişkinin	herhangi	bir	şekilde	tarafı	olması…gerekmekte-
dir.”

	 11.	 Sonraki	 1994	 tarihli	 Ceza	 Hukuku	 ve	 Kamu	 Düzeni	 Yasası	
(“1994	Yasası”)	1967	Yasası’nda	“yirmi	bir”	olarak	belirlenen	yaş	sınırı-
nı	“on	sekiz”	olarak	değiştirdi.
 

 



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Eylül 2018 �288

	 B.	2000	Tarihli	Cinsel	Suçlar	(Değişiklik)	Yasası	(“2000	Kanu-
nu”)

	 12.	 	 Bu	 yasa	 8	Ocak	 2001	 tarihinde	 yürürlüğe	 girdi.	 1.	maddeye	
göre:
	 “(1)	1956	tarihli	Cinsel	Suçlar	Yasasında,
	 	 (a)	bölüm	12’nin	1/A	ve	1/C	alt	bölümlerinde	
	 	 (b)	Çizelge	2’nin	(cezalar,vb.)	16.	Paragrafının	(erkekler	arası	
ahlaksızlık,	vb.)	(a)	ve	(b)	alt	paragraflarında	
	 	 ‘on	sekiz’	kelimesi	yerine	‘on	altı’	kelimesi	yer	alacak.	”

	 HUKUKİ	DEĞERLENDİRME

	 I.	 SÖZLEŞME’NİN	14.	MADDESİNİN	8.	MADDE	 İLE	BİR-
LİKTE	İHLAL	EDİLDİĞİ	İDDİASI	HAKKINDA	
 
	 13.		Başvurucu	cinsel	yönelimi	sebebiyle	ayrımcılığa	maruz	kaldığı	
gerekçesiyle	18	yaşından	küçük	erkeklerle	eşcinsel	faaliyetlerde	bulun-
manın	 suç	 teşkil	 ettiği	yasalar	uyarınca	kendisi	hakkında	 savcılık	 tara-
fından	kovuşturulma	kararı	verilirken,	heteroseksüel	faaliyetler	için	rıza	
yaşının	16	olması	konusunda	şikayetçi	olmuştur.

	 Başvurucu	ayrıca	yaş	temelli	ayrımcılığa	maruz	kaldığı	gerekçesiyle,	
kendisi	hakkında	kovuşturma	kararı	verilirken	aynı	suçtan	teknik	olarak	
kendisi	kadar	 suçlu	olan	on	altı	yaşındaki	çocuğun	kovuşturulmaması	
konusunda	şikayetçi	olmuştur.

	 Madde	8’e	göre:
 “1.  Herkes özel ve aile hayatına,… saygı gösterilmesi hakkına sahiptir.

 2.  Bu hakkın kullanılmasına bir kamu makamının müdahalesi, an-
cak müdahalenin yasayla öngörülmüş ve demokratik bir toplumda ulusal 
güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, düzenin korunması, suç 
işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve öz-
gürlüklerinin korunması için gerekli bir tedbir olması durumunda söz konu-
su olabilir.”
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	 Madde	14,	Ayrımcılık	yasağı	ile	ilgili	olarak	aşağıdaki	gibidir:

  “Bu Sözleşme’de tanınan hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, 
…… başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir ayrımcı-
lık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.”

	 A.	Tarafların	İddiaları

	 14.	 	 Başvurucu,	 kendisine	 uygulanan	 yargılama	 sürecinin	 insan	
haklarına	aykırı	olduğu	ve	Sutherland/Birleşik Krallık	(yukarıda	anılan)	
davasında	Komisyon’un	gösterdiği	yaklaşıma	da	aykırı	olduğu	yönünde	
defaatle	 yaptığı	 itirazları,	CPS	 ve	 yerel	mahkemelerin	 gözardı	 ettiğini	
içeren	kapsamlı	iddialar	öne	sürmüştür.	

	 Başvurucu	ayrıca,	Wilde, Greenhalgh ve Parry/Birleşik Krallık (no. 
22382/93, Komisyon’un 19 Ocak 1995 tarihli kararı) ve Smith ve Grady/
Birleşik Krallık (sırasıyla no. 33985/96 ve 33986/96, § 58, AİHM 1999-
VI)	dosyalarını.mahkemenin	dikkatine	sunmuştur.

	 Sözleşme’ye	saygı	duyulduğu	için	değil	de	şikayetçi	 ifade	vermeyi	
reddettiği	için	Kovuşturmaya	son	verildiğinin	altını	çizmiştir.

	 Ayrıca	başka	birçok	kişinin	de,	aynı	suçtan	yargılandığını	ve	hapis	
cezasına	çarptırıldığını	belirtmiştir.

	 Meselenin	 ilk	 anda	 polisin	 önüne	 gelmesinin	 ise	 kendisinin	 şika-
yetçi	 tarafından	 saldırıya	 uğradığını	 bildirmesi	 ile	 olduğunu,	 devlet	
tarafından	 korunmak	 isterken	 bunun	 yerine	 devletin	 kendisine	 karşı	
Sözleşme’yi	ihlal	ettiğini	hatırlatmıştır.

	 Ayrıca	 sürecin	 yürütülmesini	 eleştirmiş,	 bilinçli	 olarak	 CPS’nin,	
Sulh	Mahkemesi’nde	görülecek	olan	ön	duruşmaya	kendisinin	katılma-
sının	gerekli	olmadığını	söylediğini,	böylece	onun	yokluğunda	mahke-
meden	esas	duruşmaya	sevki	 talep	edebileceklerini,	 ayrıca	daha	sonra	
da	 şikayetçinin	 ifade	 vermemeye	 karar	 verdiğini	 bildirmediklerini,	 bu	
bildirimi	kasten	geciktirdiklerini	belirtmiştir.	
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	 15.		Hükümet,	başvurunun	özü	olan,	eşcinsel	ve	heteroseksüel	iliş-
kiler	için	farklı	rıza	yaşlarının	belirlenmiş	olduğu	bir	mevzuatın	mevcu-
diyetinin	ve	bu	yasa	gerekçesiyle	yargılama	yapılmasının	Sözleşme’nin	
8.	 maddesiyle	 bağlantılı	 olarak	 14.	 maddesinin	 ihlal	 edildiğini	 kabul	
etmek	durumunda	kalmıştır.	Hükümet,	cinsel	yönelime	göre	farklı	rıza	
yaşları	arayan	bir	politikanın	varlığının	üzüntü	verici	olduğunu	itiraf	et-
miştir.	

	 Hükümet,	eşcinsel	ve	heteroseksüel	faaliyetlere	ilişkin	rıza	yaşının	
2001’de	eşitlendiğini	ve	şu	anda	bu	mevzuatın,	cinsiyet	veya	cinsel	yö-
nelim	temelinde	yersiz	bir	ayrım	yapmadığından	emin	olmak	için	cinsel	
suçlarla	 ilgili	 kanunun	kapsamlı	bir	değerlendirmesini	 yaptıklarını	be-
lirtmiştir.

	 Ayrıca,	başvurucu	aleyhinde	cezai	takibat	başlatılmış	olmasına	rağ-
men,	 CPS’nin	 suçlamalara	 devam	 etmemeye	 ve	 başvurucunun	 resmi	
olarak	beraat	etmesine	karar	verdiğini	hatırlatmıştır.

	 B.	Mahkeme’nin	değerlendirmesi

 1.  Cinsel Yönelim Temelli Ayrımcılık Şikayeti
 
	 16.	Mahkeme	hatırlatır	ki;	Sutherland	v.	Birleşik	Krallık	davasında,	
Komisyon,	erkek	eşcinsel	faaliyetlerin	suç	olmaması	için	rızası	olan	her	
iki	tarafın	18	yaşını	doldurmuş	olması	şartını	ararken,	heteroseksüel	fa-
aliyetlerin	suç	olmaması	için	rızası	olan	her	iki	tarafın	16	yaşında	olma-
sını	yeterli	gören	bir	mevzuatın	mevcudiyeti	gerekçesiyle,	sözleşmenin	
8.	Maddesiyle	bağlantılı	olarak	14.	maddesinin	 ihlal	 edildiğine	kanaat	
getirmişti	 (Sutherland/Birleşik	 Krallık)	 [GC], no. 25186/94, 27 Mart 
2001 ve 1 Temmuz 1997’nin yayınlanmamış Komisyon Raporu).
 

	 Mahkeme	ayrıca,	14	yaşından	18	yaşına	kadar	olan	erkeklerle	eşcin-
sel	faaliyeti	suç	haline	getiren,	heteroseksüel	ya	da	lezbiyen	ilişkiler	için	
ise	böyle	bir	suç	düzenlemeyen	bir	yasanın	var	olduğu	tespitini	yaparak	
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8.	Maddeyle	bağlantılı	olarak	14.	maddenin	ihlal	edildiğini	ve	hatta	bir	
davada	da	bireylerin	bu	yasa	altında	cezalandırıldığını		hatırlatmaktadır	
(S.L. v. Avusturya, no. 45330/99, 9 Ocak 2003 ve L. ile V. v. Avusturya, no. 
39392/98 ve 39829/98, 9 Ocak 2003).

	 17.		Mahkeme,	iç	hukukun	değiştirilmesinden	bu	yana,	heterosek-
süel	 ilişkilerde	 rıza	yaşını	16	olarak	belirleyen	bir	yasa	altında	mevcut	
başvurucunun,	18	yaşından	küçük	erkekle	eşcinsel	faaliyette	bulunmak	
suçuyla	yargılandığına	işaret	eder.

	 Ayrıca	 kovuşturma	 duruşmaya	 kadar	 sürdürülmemiş	 ve	 akabin-
de	başvurucu	 resmi	olarak	 aleyhindeki	 suçlamalardan	beraat	 etmiştir.	 
Hükümet’in	yukarıda	22.	paragrafta	belirtilen	kabulü	de	değerlendiril-
miştir.	Ancak	Mahkeme,	mevcut	davanın	koşullarının	Başvurucunun	şi-
kayetlerinin	incelenmesini	gerektirecek	nitelikte	olduğu	kanaatindedir	
(S.B.C. v. Birleşik Krallık, no. 39360/98, §§ 19 ve 20, 19 Hazian 2001).

	 18.	 	Mahkeme,	S.L./Avusturya ve L. ile V./Avusturya davalarında	
ulaşılan	 sonuçtan	 farklı	 bir	 sonuca	 ulaşmak	 için	 hiçbir	 sebep	 görme-
mektedir.	Bu	yüzden	mahkeme;	ilgili	zamanda	geçerli	olan	mevzuatın	
var	 olmasını	 ve	 başvurucunun	bu	 ilgili	 yasa	 altında	 kovuşturulmasını,	
Sözleşmenin	8.	maddesiyle	bağlantılı	olarak	14.	maddesinin	ihlali	olarak	
kabul	etmektedir.

 2.  Yaş Temelli Ayrımcılıkla İlgili Şikayeti

	 19.	 	Mahkeme,	 ‘cinsel	 yönelim	 temelinde	 yapılan	 ayrımcılığın	 8.	
madde	ile	bağlantılı	olarak	Sözleşme’nin	14.	maddesini	ihlal	ettiği’	yö-
nündeki	tespitinin	ışığında,	başvurucunun	ayrıca	yaş	temelli	ayrımcılık-
la	da	ilgili	şikayetini	göz	önünde	bulundurmayı	gerekli	görmemektedir.	
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 SÖZLEŞME’NİN	41.	MADDESİNİN	UYGULANMASI	HAKKINDA

	 27.	Sözleşme’nin	41.	maddesi	uyarınca,

 “Eğer Mahkeme, işbu Sözleşme ve Protokollerinin ihlal edildiğine karar 
verirse ve ilgili Yüksek Sözleşmeci Taraf’ın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını 
ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, zarar 
gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder.”

 A.  Zarar 

	 20.	 Başvurucu	 adil	 tazminat	 hakkında	 ayrıntılı	 görüş	 bildirmiş,	
yargılanmasının	 sonucu	 olarak	 uğradığı	maddi	 zarar	 için	 2400	 sterlin	
(GBP)	tazminat	talep	etmiş,	freelance	çalışan	bir	kahya	olduğunu,	polis	
karakollarına	ve	mahkeme	heyetlerine	katılması	gerektiği	zamanlar	ve	
mahkeme	karar	günü	akşamı	ile	bir	gün	öncesi	dikkati	dağılması	nede-
niyle	 çalışamaması	 sonucu	 toplamda	24	 gün	 çalışamadığını	 belirtmiş,	
bu	sürede	günde	100	sterlin	kazanabileceğini	ileri	sürmüştür.

	 21.	 	 Başvurucu	 ayrıca,	 manevi	 tazminat	 olarak	 31.000	 Euro	 taz-
minat	 talep	 etmiştir.	Bu	 talep,	 toplam	30.300	Euro	olarak,	 en	 yüksek	
tazminatın	 konu	 edildiği,	 eşcinselliği	 gerekçesiyle	 taburcu	 edilen	 as-
keri	 personelin	 başvurucu	 olduğu	 davaya	 dayanmaktadır	 (Smith ve 
Grady/Birleşik Krallık (adil tazminat), 33985/96 ve 33986/96, 25 Tem-
muz 2000, AİHM 2000-IX ve Lustig-Prean ve Beckett (adil tazminat), 
31417/96 ve 32377/96, 25 Temmuz 2000 ve Perkins ve R./Birleşik Kral-
lık, 43208/98 ve 44875/98, 22 Ekim 2002 ve Beck, Copp ve Bazely/Birle-
şik Krallık, no. 48535/99, 48536/99 ve 48537/99, 22 Ekim 2002).

	 22.	Başvurucu	maruz	kaldığı	aşağılanma,	kaygı,	hapis	cezasına	çarp-
tırılacak	olma	korkusu,	medyaya	karşı	duyduğu	rahatsızlık	ve	itibarının	
zedelenmesi	de	dahil	olmak	üzere	yargılanmasının	neden	olduğu	psiko-
lojik	zarar	sebebiyle	hak	talebinde	bulunmuştur.
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	 Başvurucunun	 savcılığın	 istediği	 gibi	 suçunu	 kabul	 etmeyip	 şika-
yetçiden	şikayetini	geri	 çekmesi	 için	 talepte	bulunması	 sonucu	beraat	
etmiş	olması,	başvurucularının	mahkum	edildiği	L. ve V./Avusturya (no. 
39392/98 ve 39829/98, 9 Ocak 2003 tarihli karar)	 davasından	kendi	
davasının	daha	az	ciddi	olduğu	anlamına	gelmeyeceğini,	bu	yüzden	ken-
disinin	de	bahsedilen	davada	başvurucuların	kazandığı	15.000	Euro’dan	
daha	az	tazminat	almaması	gerektiğini	beyan	etmiştir.

	 Başvurucu	 ayrıca	S.L./Avusturya	 davasını	 örnek	 göstererek,	 o	da-
vada	 başvurucunun	 yargılanmamış	 olmasına	 rağmen,	 yalnızca	 benzer	
ayrımcı	bir	mevzuatın	salt	varlığı	nedeniyle	5.000	Euro	tazminat	öden-
diğini	 belirtmiş,	 ayrıca	A.D.T./Birleşik Krallık	 davasında	 erkek	 erkeğe	
müstehcen/uygunsuz	ilişki	kurmak	sonucu	suçlu	bulunan	ve	şartlı	tahli-
ye	olan	başvurucunun	10.000	Euro	tazminat	aldığını	ileri	sürmüştür.

	 Bunların	yanında	başvurucu,	Aydιn/Türkiye ve B/Fransa (Aydιn v. 
Türkiye, 25 Eylül 1997 tarihli karar, Yargılama ve Karar Raporları 1997-
VI, s. 50 ve B/Fransa, 25 Mart 1992 tarihli karar, Seri A no. 232 C).

	 23.		Son	olarak	başvurucu,	verilecek	olan	maddi	ve	manevi	tazmi-
natların	 ağırlaştırılması	 veya	 cezai	 tazminat	olarak	%50	oranında	artış	
yapılmasını	 talep	 etmiştir.	 Ayrıca	 Hükümet	 aleyhine	 Mahkeme’den	
yaptırımı	olan	 emirler	 vermesini	 ya	da	bunun	yerine	 ekstra	 zarar	 taz-
mini	 talep	 etmiştir.	 Başvurucu	 talebine	 göre	Mahkeme,	Hükümet’in,	
başvurucudan	özür	dilemesini,	 tüm	eşcinsellerin	yaşadığı	sorunları	 te-
lafi	etmesini	ve	iç	mevzuatın	Sözleşme’ye	uygun	olarak	güçlendirmesini	
sağlamalı,	buna	zorlamalıdır.

	 24.	 	Hükümet	Mahkeme’nin	hiçbir	maddi	 tazminata	hükmetme-
mesini	çünkü	başvurucunun	belirttiği	işi	yahut	ücreti	alabileceği	yönün-
de	hiçbir	delil	öne	 sürememiştir.	Manevi	 tazminata	 ilişkin	olarak	Hü-
kümet,	 yargılamaya	 devam	 edilmemiş	 olduğunu	 ve	 başvurucunun	 ne	
suçlu	bulunduğunu	ne	de	cezalandırıldığını	vurgulamıştır.	Sözleşme’nin	
ihlal	edildiği	görüşünün	yeterli	adil	tazmin	teşkil	edeceğini,	yine	de	eğer	
mahkeme	 manevi	 tazminata	 hükmetme	 görüşündeyse,	 bunun	 2.000	
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sterlinden	fazla	olmaması	gerektiğini	beyan	etmiştir.	Hükümet,	başvu-
rucunun	 işaret	ettiği	davaların	bu	davaya	kıyasla	çok	daha	ciddi	oldu-
ğunu,	yukarıda	bahsedilen	L. ve V./Avusturya ile A.D.T./Birleşik Krallık 
davalarında	başvurucuların	suçlu	bulunup	cezalandırıldığını,	S.L./Avus-
turya	 davasında	 başvurucunun	 ergenlik	 döneminde	 cinsel	 gelişimine	
engel	olunduğu,	stres	ve	aşağılanma	yaşatıldığı	belirtilmiştir.	Hükümete	
göre	“terhisi	verilmiş	askeriye	personeli”	davaları	ile	kıyaslamak	ise	çok	
yersizdir,	 o	 davalarda	 başvurucular	 başarılı	 oldukları,	 ileride	 terfi	 ala-
cakları,	önemli	ölçüde	iş	tatmini	elde	ettikleri	kariyerlerinden	mahrum	
kalmışlardır.	Ayrıca	başvurucunun	işaret	ettiği	diğer	davalardan	Aydιn/
Türkiye	davasında	“Başvurucunun	polis	tarafından	gözaltında	tutulduğu	
sırada	devlet	görevlisinin	tecavüzüne	uğraması”	ve	B/Fransa	davasında	
“Devletin	başvurucuyu	 transseksüel	bir	 kadın	olarak	kaydettirmemesi	
ve	böylece	evlenmesini	engellemesi”	maddi	unsur	açısından	huzurdaki	
davadan	farklıdır.	

	 Hükümet	 ayrıca	 AİHM’in,	 sözleşmeci	 devletlere	 tavsiye	 verme	
veya	yönlendirme	formu	içinde	dolaylı	emir	verme	yetkisine	sahip	ol-
madığını,	bu	sebeple	Başvurucunun	kalan	iddialarına	izin	verilmemesi	
gerektiğini	öne	sürmüştür.

	 25.	Başvurucunun	maddi	zarara	ilişkin	iddiası	ile	ilgili	olarak	Mah-
keme,	 içtihat	hukukuna	göre,	Sözleşme’nin	 ihlali	 ile	başvurucunun	ta-
lep	ettiği	tazminat	arasında	net	bir	nedensel	bağlantı	olması	gerektiğini	
belirtmiştir	(örneğin; Barberà, Messegué ve Jabardo/İspanya, 13 Haziran 
1994 tarihli karar (Madde 50), Seri A no. 285-C, 16-16).

	 Mahkeme,	Başvurucunun	freelance	olarak	çalıştığını	ve	kendisine	
iş	 teklif	edilmişken	daha	sonra	yargılama	yüzünden	reddedildiğini	ka-
nıtlayamadığını	yahut	mahkeme	olmasaydı	belirttiği	 işi	gerçekten	ala-
bileceğini	 veya	 iddia	 ettiği	 tutarları	 kazanabileceğini	 doğrulayabilecek	
herhangi	bir	kanıt	sunmadığını	gözlemlemiştir.	Bu	şartlar	altında	maddi	
tazminata	hükmedilemeyecektir.
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	 26.	Başvurucunun	manevi	tazminat	talebine	dönülürse,	Mahkeme	
öncelikle,	yetişkinler	arasında	eşcinsel	eylemleri	cezalandıran	mevzua-
tın	yürürlükte	olması	ile	ilgili	bir	dizi	davada,	her	türlü	manevi	zarar	için	
bir	ihlal	tespitinin	kendisinin	yeterli	adil	tazmin	teşkil	ettiğini	gözlemle-
miştir	(bkz. 24 Şubat 1983 tarihli Dudgeon/Birleşik Krallık kararı, Seri A 
no. 59, s. 7-8, § 14; 26 Ekim 1988 tarihli Norris v. İrlanda kararı, Seri A no. 
142 , s. 21-22, § 50 ve 22 Nisan 1993 tarihli Modinos/Kıbrıs kararı, Seri A 
no. 259, s. 12, § 30).	Fakat	bunun	yanında,	henüz	yakın	zamanda	görü-
len	S.L./Avusturya davasında	Mahkeme’nin,	ayrımcı	mevzuatın	varlığı-
nın,	başvurucunun	on	sekiz	yaşına	gelene	kadar	erkeklerle	cinsel	ilişkiye	
girmesinin	engellendiği	anlamına	gelmesi	gerekçesiyle	5.000	Euro	taz-
minata	hükmettiğini	de	belirtmiştir.	Ayrıca,	ayrımcı	mevzuatın	başvu-
rucuların	yargılanmasına	neden	olduğu	durumlarda	da	manevi	 tazmi-
nat	ödemeleri	yapılmıştır.	Fakat	mahkeme,	başvurucunun	 işaret	ettiği	
birinde	15.000	Euro	diğerinde	10.000	Sterlin	 tazminata	hükmedilmiş	
iki	davada	yalnızca	 yargılama	değil	 aynı	 zamanda	 cezalandırmanın	da	
olduğunu,	homoseksüelliği	sebebiyle	terhisi	verilmiş	askeriye	persone-
li	davalarında	gerçekleştirilen	araştırmaların	istisnai	bir	karaktere	sahip	
olduğunu,	 terhis	 işleminin	 başvurucuların	 kariyerleri	 ve	 beklentileri	
üzerinde	derin	bir	etki	bıraktığını,	politika	mutlak	ve	genel	niteliği	yü-
zünden	başvurucuların	davranışları	veya	hizmet	kayıtları	ne	olursa	olsun	
doğuştan	gelen	kişisel	özellikleri	nedeniyle	taburcu	edildiklerini	belirt-
miştir	(Smith ve Grady/Birleşik Krallık (adil tatmin), Lustig-Prean ve Bec-
kett (adil tatmin), Perkins ve R./Birleşik Krallık ve Beck, Copp ve Bazely/
Birleşik Krallık, hepsi yukarıda belirtilmiştir).	Son	olarak	Aydın/Türkiye 
ve B./Fransa	davalarındaki	olayların	ve	ihlallerin	bu	davadan	çok	farklı	
olduğu	ve	aralarında	bağ	kurulamayacağını	belirtmiştir.
 
	 27.		Mahkeme	bu	davada	başvurucunun	sözleşmeye	aykırı	bulunan	
ilgili	yasa	sebebiyle	yargılandığını,	duruşmaya	çıkarılma	kararı	verildiği	
ancak	çıkarılmadan	dosyanın	CPS	tarafından	düşürüldüğü	ve	başvuru-
cunun	beraat	ettirildiğini,	yargılanmanın	Başvurucu	üzerinde	endişe	ve	
sıkıntı	yaratmış	olduğunu	onaylamaktadır.
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	 Mahkeme,	hakkaniyete	dayalı	bir	değerlendirme	yaparak,	başvuru-
cuya	ödeme	günü	kuru	üzerinden	sterline	çevrilmek	üzere	7000	Euro	
tazminat	ödenmesine	karar	vermiştir.

	 28.		Mahkeme	ağırlaştırılmış	veya	cezai	tazminat	vermediğini	hatır-
latır	(örneğin,	Cable ve Diğerleri/Birleşik Krallık [BD] no. 24436/94 vb., 
30, 18 Şubat 1999, bildirilmemiş).

	 29.		Mahkeme	ayrıca	başvurucunun	31.	paragrafta	talep	ettiği	tür-
den	emirleri	yerine	getiremeyeceğini	yineler	(örneğin,	Papamichalopo-
ulos ve Diğerleri / Yunanistan (Madde 50), 31 Ekim 1995 tarihli karar, 
330-B Seri A, § 34, Akdivar ve Diğerleri / Türkiye (Madde 50), 1 Nisan 
1998 tarihli karar, Raporlar 1998-II, § 125 ve Finucane / Birleşik Krallık, 
no. 29178/95, §§ 88-90, 1 Temmuz 2003).

	 B.		Ücretler	ve	Harcamalar

	 30.	Başvurucu,	yasal	işlemler	için	10.000	Euro,	yerel	ceza	ve	adli	in-
celeme	işlemlerine	ilişkin	5.000	Euro	ve	Sözleşme	takibatı	ile	ilgili	ola-
rak	5000	Euro	talep	etmiştir.	Ayrıca	Ceza	davaları	hakkında	avukatlara	
ilk	anda	danışma	için	200	GBP,	adli	inceleme	başvurusu	için	ödenen	üc-
ret	olan	70	GBP,	transkripsiyonlar	ve	yerel	işlemler	ile	ilgili	diğer	belge-
ler	için	247,67	GBP,	fotokopi	için	100,	telefon,	faks	ve	internet	için	100	
GBP,	posta	ücreti	için	20	GBP	ve	bisikletle	hukuk	kütüphanesine	gitme	
bedeli	için	50	GBP	olmak	üzere	çeşitli	harcamalar	için	faiz	dahil	olmak	
üzere	800	GBP	talep	etmiştir.	Başvurucu	ayrıca	ağırlaştırılmış	veya	cezai	
tazminat	olarak	bu	tutarların	%50	oranında	artırılmasını	talep	etmiştir.

	 31.	Hükümet,	Başvurucunun	başvurusu	için	harcadığı	süre	veya	bi-
siklet	yolculuklarının	masraflarını	talep	etme	hakkına	sahip	olmadığını,	
çünkü	bunlara	gerçekten	zorunlu	olarak	katlanmak	zorunda	olmadığını	
ileri	 sürmüştür.	Kalan	kalemlere	gelince,	Hükümet,	başvurucunun	 id-
dialarını	desteklemek	için	herhangi	bir	kanıt	üretememiş	ve	yerel	ceza	
davalarındaki	masraflarına	 ilişkin	 iddiasını	 terk	 etmiş	 olması	 gerekçe-
siyle,	Mahkeme’nin	400	ile	500	arasında	bir	tazminattan	daha	fazlasına	
hükmetmemesi	gerektiğini	ileri	sürmüştür.
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	 32.	 	Mahkeme,	ücretlerin	ve	harcamaların	ancak	gerçekten	ve	zo-
runlu	olarak	gerçekleşmiş	ve	makul	miktarlarda	olması	halinde	tazmin	
edileceğini	hatırlatır.

	 Başvurucunun,	 yerel	 mahkeme	 ve	 AİHM	 sürecine	 hazırlanırken	
geçirdiği	süre	ile	ilgili	talep	ettiği	tutar	dikkate	alınamaz	zira	başvurucu	
kendi	vakasını	sunmuştur	(Brincat/İtalya, 26 Kasım 1992 tarihli karar, 
Seri A, no. 249-A, §29).

	 Yerel	mahkeme	işlemlerinin	maliyeti	konusunda	ise,	başvurucu	be-
raatini	müteakip	masraflarını	talep	etmeye	davet	edilmiş,	ancak	başvu-
rucu	masraf	talebinde	bulunmamaya	karar	vermiştir.

	 Bu	 şartlar	 altında	 Mahkeme,	 bu	 masraflar	 konusunda	 herhangi	
bir	 tazminat	vermeyi	uygun	bulmamaktadır.	Ancak,	başvurucunun	bu	
Mahkeme	huzurundaki	davası	için	belgelerin	temin	edilmesi,	fotokopi,	
faks,	posta	dahil	olmak	üzere	diğer	çeşitli	masraflarda	bulunmuş	olduğu	
ortadır.

	 Tüm	bu	koşullar	dikkate	alındığında,	ödeme	tarihinde	sterline	dö-
nüştürülmek	üzere	başvurucuya	masrafları	 için	600	Euro	ödenmesine	
karar	verilmiştir.

	 C.		Gecikme	Faizi

	 33.	 Mahkeme,	 gecikme	 faizi	 olarak	 Avrupa	 Merkez	 Bankası’nın	
marjinal	kredi	faiz	oranına	üç	puan	eklemek	suretiyle	elde	edilecek	ora-
nın	uygun	olduğuna	karar	vermiştir.

	 BU	GEREKÇELERLE	MAHKEME,

	 1.		Sözleşme’nin	8.	maddesi	ile	bağlantılı	olarak	14.	maddesinin	ih-
lal	edildiğine;
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	 2.		(a)	Davalı	Devletin,	Sözleşme’nin	44	§	2	maddesine	göre	kararın	
kesinleştiği	tarihten	itibaren	üç	ay	içinde,	manevi	tazminat	olarak	7.000	
Euro	(yedi	bin),	masraflar	ve	harcamalar	için	600	Euro	(altı	yüz)	olmak	
üzere	uzlaşma	tarihinde	sterline	çevrilmek	üzere	başvurucuya	ödemesi-
ne;

		 (b)	Yukarıda	 belirtilen	 üç	 aylık	 sürenin	 sona	 ermesinden	 ödeme	
gününe	kadar	geçen	süre	için	Avrupa	Merkez	Bankası’nın	marjinal	kredi	
faiz	oranına	üç	puan	eklemek	suretiyle	elde	edilecek	orana	eşit	oranda	
basit	faiz	uygulanmasına;

	 Oybirliğiyle	Karar	vermiştir.

	 3.		Başvurucunun	adil	tazminat	talebinin	kalanı	oybirliğiyle	redde-
dilmiştir.

	 İşbu	 karar,	 İngilizce	 dilinde	 tanzim	 edilmiş;	 ardından	Mahkeme	
İçtüzüğü’nün	77.	maddesinin	2.	ve	3.	fıkraları	uyarınca	10	Şubat	2004	
tarihinde	yazılı	olarak	tebliğ	edilmiştir.

	 			Michael	O’Boyle	 																																												Matti	Pellonpää 
	 Yazı	İşleri	Müdürü	 																																						Görevde	olan	Başkan

Resmi	çeviri	değildir.	
İngilizce	aslından	çeviren
 AV.	ELİF	KARLIDAĞ


