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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.
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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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Baki SAKALLI*

6306 SAYILI KANUN’A GÖRE İDARENİN YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞ 
İŞLEMİNİN İDARİ YARGI DENETİMİ

ADMINISTRATIVE JUSTICE CONTROL ACCORDING TO THE CODE NUMBERED 6306 OF THE SALES 
TRANSACTION CARRIED OUT BY THE ADMINISTRATION

 ÖZET

* Hakim, Kocaeli Üniversitesi SBE Kamu Hukuku Yüksek Lisans öğrencisi

	 Kentsel	dönüşüm	yasası	olarak	da	bilinen	6306	sayılı	Afet	Riski	Altındaki	Alan-
ların	 Dönüştürülmesine	 Dair	 Kanun	 kapsamında,	 riskli	 bir	 yapıyı	 yıkma	 sürecine	 gi-
rildiğinde,	 sonrasında	 taşınmazın	yeniden	değerlendirilmesi	 gündeme	gelecek	ve	yeni	
oluşacak	durumda	kat	malikleri	veya	paydaşlar	arasında	paylaşımın	nasıl	olacağı	sorunu	
gündeme	gelecektir.	Yeniden	değerlendirme	için	6306	sayılı	Yasa’nın	aradığı	çoğunlukla	
alınan	karara	muhalif	kalan	azınlık	paydaşın	taşınmazının	idare	eliyle	satılacağı	öngörül-
müştür.	Bu	durumda,	anlaşmaya	objektif	haklı	sebeplerle	muhalif	kalan	azınlık	paydaşın	
mülkiyet	hakkına,	 idare	de	aracı	kılınmak	suretiyle	ağır	bir	müdahale	gerçekleştirilmiş	
olacaktır.	Mülkiyet	hakkına	yönelen	bu	denli	ağır	kısıtlama	karşısında	taşınmazın	idare	
eliyle	satışı	işlemi	ve	dayanağı	olan	ve	uyuşmazlık	konusu	olan	ortak	karar	protokolünün	
idari	yargı	denetimi,	hukukun	gereği	olduğundan,	yapılacak	bu	denetimde	ölçü	olabi-
leceğini	düşündüğümüz	hukuki	 ilkelerin	ve	mevzuatın	 irdelenmesi,	 çalışmanın	esasını	
oluşturmaktadır.

 Anahtar Kelimeler:	Kentsel	dönüşüm,	6306	sayılı	Yasa,	bina	ortak	karar	proto-
kolü,	idari	yargı	denetimi
 
 ABSTRACT

	 When	the	demolition	procedure	of	risky	buildings	is	undertaken	in	the	framework	
of	 the	Code	numbered	6306	concerning	 the	Transformation	of	Areas	under	Disaster	
Risk	which	 is	 also	known	as	 the	Urban	Transformation	Law,	 the	 reassessment	of	 the	
immovable	property	shall	come	up	and	in	the	newly	established	status,	the	issue	of	how	
it	will	be	shared	between	the	flat	owners	or	stakeholders	shall	be	on	the	agenda.	For	re-
assessment,	it	is	stipulated	that	the	immovable	properties	of	minority	stakeholders	who	
are	dissenting	to	the	decision	taken	by	the	majority	sought	by	the	Code	numbered	6306	
shall	be	sold	through	the	Administration.	In	that	case,	by	designating	the	administration	
as	intermediary,	a	grave	intervention	shall	occur	on	the	proprietary	rights	of	the	minority	
shareholders	who	have	dissented	objectively	on	valid	grounds.	In	the	face	of	such	a	grave	
restriction	aimed	at	proprietary	rights,	the	sales	transaction	of	the	immovable	property	
through	the	administration	and	the	joint	decision	protocol	subject	to	dispute	constitu-
ting	its	basis	are	subject	to	an	administrative	justice	control	as	a	requirement	of	the	law,	a	
research	on	the	principles	of	law	and	the	legislation	which	shall	constitute	a	norm	in	this	
control	shall	form	the	basis	of	the	study.

 Keywords:	Urban	Transformation,	the	code	numbered	6306,	joint	decision	pro-
tocol,	administrative	justice	control
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	 GİRİŞ	

	 Bir	 toplumun	 ihtiyaçları	 süreç	 içinde	 değişirken	 toplum	 hayatını	
düzenleyen	kurallar	bütünü	olan	hukukun	değişmesi	de	kaçınılmazdır.	
Hukuk	değişirken,	toplumun	gelişen	ihtiyaçlarına	cevap	vermesi	yanın-
da	toplumun	yapı	taşı	insanın	sağlıklı	yaşam,	mülkiyet,	barınma	vb.	ka-
dim	temel	haklarının	da	korunarak	istikrarlı	şekilde	sürdürülmesine	hiz-
met	etmelidir.	Yürürlükteki	bir	yasa	veya	düzenleyici	işleme	dayanarak	
bir	hakka	sahip	olan	kimselerin	bu	kazanımlarının	korunması	hukuki	gü-
venlik	ilkesi	ve	dolayısıyla	hukuk	devleti	ilkesinin	bir	unsurudur.1	Fenne	
uygun	olmayan	yapılaşma,	o	yerleşim	alanında	yaşayan	bireylerin	can	ve	
mallarını	deprem	başta	olmak	üzere	diğer	afetlere	karşı	korunmasız	hale	
getirdiğinden,	bireylerin	can	ve	mal	güvenliği	noktasında	ortaya	çıkan	
bu	ihtiyacı	karşılamak,	özellikle	hukuksal	çerçevede	yeni	düzenlemeler	
yapılmasını	zorunlu	hale	getirmiştir.	Yapılacak	yeni	düzenlemelerle	ge-
lişen	sorunlara	çözüm	bulunurken	hukuk	düzeninin	korumasında	istik-
rarla	süregelmiş	hakların	azami	ölçüde	muhafaza	edilmesi,	uygulamada	
çıkacak	uyuşmazlıkların	da	söz	konusu	denge	gözetilerek	yargı	deneti-
mine	tabi	tutulması,	yukarıda	açıkladığımız	üzere	hukuk	devleti	olma-
nın	gereğidir.	Bu	çalışmanın	amacı,	kişilerin	süregelmiş	mevcut	yerleşim	
ve	mülkiyet	gibi	temel	haklarına	doğrudan	temasla,	bunların	kaybına	va-
racak	derecede	menfi	yönde	etkileme	potansiyeline	sahip	olan,	yaygın	
kullanılan	adıyla	kentsel	dönüşüm	uygulamasının	güncel	ve	önemli	bir	
alanını	oluşturan	6306	sayılı	Afet	Riski	Altındaki	Alanların	Dönüştürül-
mesine	Dair	Kanun	ve	sair	mevzuat	uygulanırken	çıkacak	uyuşmazlıkla-
rın	yargısal	denetimine	esas	olacağını	düşündüğümüz,	daha	ziyade	ilke	
bazlı	düşünceler	ortaya	koymaktır.
 
	 Bu	cümleden	olmak	üzere,	 	özellikle	 riskli	yapının	 tespitinden	yı-
kımına	kadar	olan	 sürecin	bazı	hukuki	 sorunları	beraberinde	getirdiği	
gözlenmektedir.	Öte	yandan	yıkım	sonrası	oluşan,	yapıdan	arındırılan	
taşınmazın	yeniden	değerlendirilmesi	süreci	de	beraberinde	yeni	huku-

1	Mehmet	ALTUNDİŞ,	 “Hukuki	Güvenlik	 İlkesi”,	Yasama Dergisi,	 10.Eylül-Ekim-Kasım-Aralık	 (2008),	
60–94	(s.	1)	<”	www.yasader.org/web/yasama_dergisi/..%0A%09./Hukuki_Guvenlik_Ilkesi.pdf		%0A>	
[erişim	5	Mayıs	2016].
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ki	meseleler	getirmektedir.	Yeniden	değerlendirmenin	ne	şekilde	yapı-
lacağı	ve	yeni	durumda	oluşan	artı	değerin	bölüşümünün	nasıl	olacağına	
dair,	taşınmazın	-en	az-	2/3	arsa	payı	sahiplerince	yapılan	anlaşma	olan	
ve	uygulamada	yaygın	kullanılan	ismiyle	ortak	karar	protokolünün	an-
lam	ve	önemi	üzerinde	durulması	gerekmektedir.	Bu	çalışmada	mevzuat	
gereği	bu	protokole	uymayan	azınlık	pay	sahiplerinin	paylarının	 idare	
eliyle	satışının	yapılması	karşısında	mülkiyet	hakkı	ağır	müdahaleye	ma-
ruz	kaldığından,	bu	satış	işleminin	iptali	istemi	özelinde,	işlemin	sebebi	
olan	ortak	karar	protokolü	uyuşmazlığının	(anlaşmazlığının)	idari	yar-
gıda	çözümü	ve	denetimine	ilişkin	ortaya	koyduğumuz	esaslar	izah	edil-
meye	çalışılmıştır.	

	 I-RİSKLİ	YAPI	TESPİT	SÜRECİ
 
	 A.	İlk	Adımdan	Karar	Aşamasına	

	 Riskli	Yapı, 6306	sayılı	Kanun’un	2.	maddesinde	“Riskli alan içinde 
veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya 
ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edi-
len yapı”	olarak	tanımlanmıştır.2

	 6306	sayılı	Kanun’un	uygulanmasına	ilişkin	süreç,	yapının	riskli	ol-
duğunun	tespiti	ile	başlayacaktır.	Riskli	yapı	tespitinin	konusu,	insanla-
rın	barınma,	ekonomik	veya	sosyal	vb.	ihtiyaçları	doğrultusunda	kulla-
nıma	elverişli	olabilen	yapılardır.3		Herhangi	bir	çoğunluğa	gereksinim	
duymaksızın	yapı	maliklerinden	birisi4	veya	kanuni	temsilcisi,	masrafını	
2	İnşaat	halinde	olup,	ikamet	edilmeyen	yapılar	ile	metruk	olması	veya	bir	kısmının	yıkılması	nedenleriyle	
yapı	 bütünlüğü	 bozulmuş	 olan	 yapılar	 riskli	 yapı	 tespitine	 konu	 edilemez.	 (Uygulama	 Yönetmeliği	
27.10.2016	tarih	29870	sayılı	RG’de	yayınlanan	değişik	m.7	f.1)

3	Riskli	yapılar,	Ek-2’de	yer	alan	Riskli	Yapıların	Tespit	Edilmesine	İlişkin	Esaslara	göre	tespit	edilir.	Riskli	
yapı	tespiti;	kendi	başına	kullanılabilen,	üstü	örtülü	ve	insanların	içine	girebilecekleri	ve	insanların	oturma,	
çalışma,	eğlenme	veya	dinlenmelerine	veya	ibadet	etmelerine	yarayan	yapılar	ile	hayvanların	ve	eşyaların	
korunmasına	yarayan	yapılar	hakkında	yapılır.	İnşaat	halinde	olup	ikamet	edilmeyen	yapılar	ile	metrukluk	
veya	başka	bir	sebeple	statik	bakımdan	yapı	bütünlüğü	bozulmuş	olan	yapılar	riskli	yapı	tespitine	konu	
edilmez.		(Uygulama	Yönetmeliği	27.10.2016	tarih	29870	sayılı	RG’de	yayınlanan	değişik	m.7	f.1)

4 Kat	mülkiyetine	konu	 tek	bir	dairenin	paylı	mülkiyet	ya	da	elbirliği	 ile	mülkiyete	konu	olması	halinde	
ise	 tüm	 paydaşların	 oy	 birliği	 gerekeceği	 yönünde.	 Bkz.	 Kemal	OĞUZMAN,	 SELİÇİ	Özer,	 ve	 Saibe	
ÖZDEMİR	OKTAY,	Eşya Hukuku	(İstanbul:	Filiz	Kitabevi,	2014),	s.	315	vd.
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kendisi	karşılamak	suretiyle,	Bakanlığa,	belediyelere,	il	özel	idarelerine,	
büyükşehirlerde	büyükşehir	belediyelerine,	büyükşehir	ilçe	belediyele-
rine	veya	Bakanlıkça	lisanslandırılan	kurum	ve	kuruluşlara	tapu	belgesi	
ve	kimlik	fotokopisi	ile	başvurarak	yapının	risk	tespitini	yaptırabilir.	Risk	
tespiti	istenen	yapı,	kat	mülkiyeti	veya	kat	irtifakına	konu	değilse	başka	
ifadeyle,	tapu	kütüğünde	taşınmaz	arsa	vasıflı	görünüyor	ise,	6306	sayılı	
Kanunun	Uygulama	Yönetmeliği	m.7	f.2/a	uyarınca	risk	tespit	 istemi,	
söz	konusu	yapının	sahibi5	olan	arsa	paydaşı	tarafından	yapılabilecektir.6 
Yapının	sahibi,	arsada	paydaş	değilse	bu	defa	risk	tespiti	yapılmasını	ta-
lep	edebilmesi	için	tapu	kütüğünün	beyanlar	hanesinde,	lehine,	yapının	
sahibi	olduğunu	belirtir	kayıt	bulunması	şartı	aranacaktır.	Bundan	başka	
yapının	kendiliğinden	yıkılarak	başkalarına	zarar	verme	riskini	bertaraf	
etme	adına	yapı	sahibinin	hukuk	mahkemelerinde	yapının	kendisine	ait	
olduğuna	dair	alacağı	bir	tespit	kararı	ile	de	risk	tespiti	talep	edebilme-
sinin	Kanun’un	 amacına	 uygun	 olacağı	 kanaatindeyiz.	 Yapının	 sahibi	
olmayan	kişi	tarafından	yapılan	risk	tespit	talebi	üzerine	riskli	yapı	tespi-
ti	yapan	lisanslı	kurum	veya	kuruluşlara	idari	yaptırım	uygulanacaktır.7 
Bundan	başka	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı	da	süre	verilerek	malikler-
den	veya	kanunî	temsilcilerinden	isteyebilir.	Verilen	süre	içinde	yaptırıl-
madığı	takdirde,	tespitler	Bakanlıkça	veya	idarece	yapılır	veya	yaptırılır.	
Bakanlık,	belirlediği	alanlardaki	riskli	yapıların	tespitini	süre	vererek	ida-
reden	de	isteyebilir.8 
 
5	Üstün	ve	arza	 tabi	olduğu	kabul	edilen	eşya	hukuku	sistemimizde,	yapıya	üzerinde	bulunduğu	arsanın	

paydaşlarından	birisinin	yapıya	tek	başına	malik	olamayacağı	düşüncesinden	hareketle	“yapının	sahibi”	
teriminin	isabetli	olmadığına,	söz	konusu	terimin	“yapı	üzerinde	malik	sıfatıyla	zilyet	olan	paydaş”	olarak	
anlaşılmasının	doğru	olacağına	dair	görüş	için	bkz.	Zekeriya	KÜRŞAT,	“6306	sayılı	Afet	Riski	Altındaki	
Alanların	Dönüştürülmesi	Hakkında	Kanunun	Özel	Hukuk	Alanındaki	Etkileri”,	içinde	Kentsel Dönüşüm 
Hukuku,	ed.	Melikşah	Yasin	/	Cenk	Şahin,	2.	Baskı	(İstanbul:	On	iki	Levha	Yayınları,	2015),	ss.	17–63	
(s.	20).

6	Yapı	sahibinin	müstakilen	belirlenemediği	durumda,	arsa	paydaşlarından	her	biri	bütünleyici	parça	olan	
yapıya	da	malik	olacağından,	paydaşlardan	birisinin	ortaklığın	menfaatlerini	koruma	adına	Türk	Medeni	
Kanunu’nun	693/f.3	ve	702/f.4	uyarınca	yapı	hakkında	riskli	yapı	tespit	talebinde	bulunabileceği	kana-
atindeyiz.	Aynı	yönde	görüş	için	bkz.	KÜRŞAT,	s.	21.		Riskli	yapı	tespit	talebi	için	paydaşların	oy	birliği	
gerektiğine	dair	aksi	görüş	için	bkz.	Ergun	ÖZSUNAY,	“6306	Sayılı	Kanun	ve	Kentsel	Dönüşüm	Uygula-
malarına	İlişkin	Düşünceler”,	İstanbul Barosu Dergisi,	88.6	(2014),	15–51	(s.	42).

7		6306	sayılı	Kanun	m.	3	f.8/a.2	

8			6306	sayılı	Kanun	m.3	ve	Uygulama	Yönetmeliği	m.7,	f.	2,	b.
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	 Bir	yapı	için	kural	olarak	sadece	bir	sefere	mahsus	riskli	yapı	tespit	
raporu	düzenlenebilir.	İtiraz	üzerine	veya	gerçeğe	aykırı	düzenlendiği-
nin	tespiti	halinde	yeniden	riskli	yapı	tespit	raporu	tanzim	edilebilir.
 
	 Yetkili	kuruluşlarca	6.3.2007	tarihli	ve	26454	sayılı	Resmî	Gazete’de	
yayımlanan	Deprem	Bölgelerinde	Yapılacak	Binalar	Hakkında	Yönet-
melik	hükümleri	 kapsamında	hazırlanan	 risk	 tespit	 raporu,	hazırlayan	
kurum	tarafından	tespite	konu	olan	yapının	bulunduğu	Çevre	ve	Şehir-
cilik	 İl	Müdürlüğüne	 gönderilir.	 Raporda	 eksik	 bulunmadığı	 takdirde	
riskli	olarak	 tespit	edilen	binalar	 tapu	müdürlüğüne	bildirilecek	ve	bu	
husus	tapu	kütüğünün	beyanlar	hanesine	işlenecektir.	
 
	 Malikler,	tapu	müdürlüğünce	yapılacak	tebligattan9	itibaren	15	gün	
içinde,	İstanbul,	İzmir,	Bursa’da	Altyapı	ve	Kentsel	Dönüşüm	Müdür-
lüklerine;	diğer	 illerde	ise,	Çevre	ve	Şehircilik	İl	Müdürlüklerine	vere-
cekleri	bir	dilekçe	ile	riskli	yapı	tespitine	itiraz	edebileceklerdir.	İtirazlar	
teknik	heyet10	tarafından	incelenip	karara	bağlanır.
 
	 Riskli	 yapı	 tespitine	 karşı	 yapılan	 itirazın	 reddedilmesi	 veya	 riskli	
yapı	 tespitine	 itiraz	 edilmemesi	 halinde	 riskli	 yapı	 tespiti	 kesinleşir.11 
Riskli	yapı	olduğu	tespit	edilen	yapılara	idarenin	talebi	ile	hak	sahipleri-
nin	de	görüşü	alınarak	elektrik,	su	ve	doğal	gaz	verilmesi	kanunen	kısıt-
lanabilir.

	 Riskli	yapı	tespitinin	kesinleşmesinden	sonra	bu	yapıların	yıktırıl-
ması	için	maliklerine	en	az	60	günlük	süre	verilir	ve	maliklerden	yapıyı	

9		Tebligatta	“itirazın	süresinin	15	gün	olduğu,	itirazın	riskli	yapı	tespitine	karar	veren	Altyapı	ve	Kentsel	
Dönüşüm	 Müdürlüğüne	 yapılabileceği,	 itiraz	 edilmediği	 takdirde	 tebliğ	 tarihinden	 itibaren	 idare	
tarafından	60	günden	az	olmamak	üzere	belirlenecek	süre	 içinde	yapının	yıktırılacağı”	maliklere	 ihtar	
olunur.

10	Teknik	heyet,	üniversitelerden	bildirilen	dört	üye	ile	ikisi	inşaat	mühendisi	ve	biri	de	jeoloji	veya	jeofizik	
mühendisi	olmak	üzere,	Bakanlık	teşkilâtında	görev	yapan	üç	üyenin	iştiraki	ile	yedekleri	ile	birlikte	yedi	
üyeli	olarak	teşkil	edilir.		(Uygulama	Yönetmeliği	m.9	f.	4)

11	Riskli	yapı	aynı	zamanda	Kültür	ve	Tabiat	Varlıklarını	Koruma	Kanunu	kapsamında	ise	riskli	yapı	tespiti	
kesinleşmesinden	 sonra	 durum	 ilgili	 kültür	 varlıklarını	 koruma	 bölge	 kuruluna	 bildirilir	 ve	 kurulun	
alacağı	karara	göre	işlem	yapılır.	(Uygulama	Yönetmeliği	m.7,	f.	9)
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kullanan	kiracı	veya	sınırlı	hak	sahibine	bildirimde	bulunmaları	istenir.	
Verilen	süre	içinde	riskli	binaların	yıktırılıp	yıktırılmadığı	kontrol	edilir,	
yıktırılmamış	ise	30	günden	az	olmak	üzere	ek	süre	verilir	ve	verilen	bu	
süreler	içinde	maliklerce	riskli	yapılar	yıktırılmaz	ise	yıktırma	işlemleri	
mahallî	idarelerin	de	iştiraki	ile	mülki	amirler	tarafından	gerçekleştirilir.
 
	 Bakanlık	veya	İdare	tarafından	yapılan	veya	yaptırılan	riskli	yapı	tes-
pit,	tahliye	ve	yıktırma	masrafları,	hisseleri	oranında	maliklerden	6183	
sayılı	Kanun’a	göre	tahsil	edilir.12
 
	 Üzerindeki	yapı	yıkılarak	arsa	haline	gelen	 taşınmazdaki	kat	mül-
kiyeti	 veya	 kat	 irtifakı,	 Bakanlığın	 talebi	 üzerine	 tapu	 müdürlüğünce	
re’sen	terkin	edilerek	yıkım	öncesi	sahip	oldukları	arsa	payları	oranında	
malikleri	adına	tescil	edilir.
 
	 Riskli	yapı	tespiti	kesinleştikten	sonra	iptali	için	idare	mahkemesine	
dava	açılabilecek	ve	şartlarının	varlığı	halinde	yürütmenin	durdurulma-
sı	kararı	alarak13	binanın	yıkımını	dava	sonuna	değin	durdurulabilecek;	
nihayetinde	tesis	edilmesi	halinde	yıkım	işleminin	iptali	sağlanabilecek-
tir.14	Açılacak	davada	yapılmış	olan	risk	tespitinin	teknik	olarak	mevzu-
ata	uygun	olarak	yapılıp	yapılmadığı	ile	mevcut	duruma	uygunluğu	de-
netlenecektir.	Burada	ayrıca	riskli	yapının	güçlendirilmesi	konusuna	da	
değinmek	gerekir.	Riskli	yapının	yıktırılması	yerine	güçlendirilmesinin	
istenmesi	durumunda	riskli	yapının	yıktırılması	için	ikinci	fıkra	uyarınca	
maliklere	verilen	süreler	 içerisinde;	maliklerce,	güçlendirmenin	teknik	
olarak	mümkün	olduğunun	tespit	ettirilmesi,	bundan	başka;	Kat	Mülki-
yeti	Kanunu’nun	19.	maddesinin	ikinci	fıkrasında	belirtilen	şekilde	güç-

12	 6306	 sayılı	 Kanun’un	 5.	maddesine,	 10.12.2018	 tarihinde	 yürürlüğe	 giren	 7153	 sayılı	 Kanun’un	 22.	
maddesi	 ile	 eklenen	 cümle.	Yapılan	bu	değişiklikle	 idare	 tespit,	 tahliye	 ve	 yıkım	 işlemleri	 için	 yaptığı	
giderleri	maliklerden	tahsil	edebilecektir.

13	 Anayasa	 Mahkemesi	 yürütmenin	 durdurulması	 kararı	 verilemeyeceğini	 düzenleyen	 6306	 sayılı	
Kanun’un	 6.	 maddesinin	 9.	 fıkrasının	 2.	 cümlesini,	 bireylerin	 hak	 arama	 özgürlüklerini	 daha	 etkili	
biçimde	kullanabilmelerini	engellediği	sonucuna	vararak	iptal	etmiştir.	(AYM.	27.2.2014	T.,	2012/87	
E.,	2014/41	K.,	RG	T.	26.7.2014,	S.	29072)

14	2577	sayılı	 İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu’nda	belirtilen	60	günlük	genel	dava	açma	süresinin	aksine;	
burada	 dava	 açma	 süresi,	 6306	 Sayılı	 Kanun’un	 7.	 maddesine	 göre	 özel	 kanunlarında	 ayrı	 süre	
gösterilmeyen	hallerde	30	gün	olarak	düzenlenmiş	ve	uygulamanın	hızlandırılması	amaçlanmıştır.	
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lendirme	kararı	alınması,	güçlendirme	projesinin	hazırlatılması	ve	imar	
mevzuatı	çerçevesinde	ruhsat	alınması	gerekir.	Güçlendirme	işi,	ruhsatı	
veren	 idare	tarafından	belirlenen	süre	 içerisinde	tamamlandıktan	son-
ra	tapu	kaydındaki	riskli	yapı	belirtmesinin	kaldırılması	için	Müdürlüğe	
başvurulur.	Müdürlüğün	başvuruyu	reddi	halinde	de	güçlendirme	için	
talepte	bulunan	ilgili,	ret	işleminin	iptalini	30	gün	içinde	dava	edebile-
cektir.15	Yapının	ekonomik	ömrünü	tamamladığının	tespiti	halinde	ise,	
yapılacak	 iyileştirmelerle	 ekonomik	 ömrünün	 uzatılıp	 uzatılamayaca-
ğının,	bu	şekilde	kesinleşen	tespit	işlemine	karşı	açılan	iptal	davasında	
değerlendirilebileceği	kanaatindeyiz.
 
	 Riskli	olduğu	tespit	edilen	yapının	6306	sayılı	Kanun’un	amacına	
uygun	olarak	güçlendirilmesi	mümkün	ise	risk	tespiti	yapılıp	yıkım	aşa-
masına	geçilse	dahi	kanaatimizce	riskli	yapı	tespitine	dair	işlemin	iptali	
gerekecektir.16 

15	“…Davacılar tarafından, gerek işlemin tesis edildiği tarih itibariyle Kat Mülkiyeti Kanununun 19. madde-
sinin 2. fıkrasında belirtilen şekilde kat maliklerinin beşte dört çoğunluğunun yazılı rızası ile güçlendirme 
kararı alındığına dair gerek ise Yönetmelik değişikliğinden sonra 8. maddenin 5. fıkrasında belirtilen şekilde 
güçlendirme projesi hazırlatılıp ruhsat alındıktan sonra riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe 
başvurulduğuna dair bilgi ve belgelerin dosyaya sunulamamış olmasından dolayı, dava konusu işlemin iptali 
yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”	(Danıştay	14.	Dairesi,	08.03.2018	T.,	
2017/3696	E.	2018/1216	K.	Uyap	Bilgi	Bankası)

16	“Davacı	paydaşların	“binadaki	riskin	yıkıma	gidilmeksizin	güçlendirme	yolu	ile	giderilmesi	olasılığı	in-
celenmediği”	 gerekçesine	 dayalı	 davasını	 inceleyen	 İstanbul	 1.	 İdare	Mahkemesi	 30.04.2014	 gün	 ve	
2013/1768	E.,	2014/773	K.	sayılı	kararında:	“6306 sayılı yasa amacı vatandaşın can ve mal güvenliğinin 
korunmasıdır. Binanın yıkılması yoluna gidilmeksizin güvenliğin güçlendirme yolu ile giderilebileceğinin tek-
nik analiz ve inceleme sonucunda ortaya konulması halinde yapının yıkımına gidilmesinde hukuka uygunluk 
bulunmadığı, öte yandan güçlendirme ile mevzuata uygun hale getirilmesi mümkün iken yapının yıkımının 
kamu yararına uygun olmadığı görüldüğü gibi Anayasa güvencesindeki mülkiyet hakkını da ihlal edici nite-
liktedir”	gerekçesi	ile	dava	konusu	yapının	yıkımına	ilişkin	idari	işlemi	iptal	etmiştir.	Yerel	mahkemenin	
söz	konusu	kararı	Danıştay	tarafından	“6306 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğinin dava konusu iş-
lem tarihindeki mevcut halinde, kat maliklerinin yıkım yerine güçlendirme seçeneği tercih etmeleri halinde ne 
şekilde karar alacakları ve yapılacak itirazlara ilişkin başvuru usulü hususunda herhangi bir düzenlemeye 
yer verilmemiş olup, bu nedenle; 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa tabi bir bina bakımından kat malikleri 
arasındaki ihtilafları düzenleyen bu Kanun hükümlerinin esas alınması gerekmektedir. (…) Dava konusu 
uyuşmazlığa bu açıdan bakıldığında, davacılar tarafından, Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesinin ikinci 
fıkrasında belirtilen şekilde kat maliklerinin beşte dört çoğunluğunun yazılı rızası ile güçlendirme kararı alın-
maksızın yapılan, riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesi istemli başvurunun reddine ilişkin dava 
konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Bu durumda, dava konusu işlemin iptali yolundaki İdare 
Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.”	şeklindeki	gerekçeyle bozulmuştur.	(Danıştay	14.	Da-
iresi,	24.03.2016	T.,	2014/10623	E.,	2016/2233	K.	Uyap	Bilgi	Bankası).		

	 	 6306	sayılı	Kanun	Uygulama	Yönetmeliğinde	güçlendirme	için	634	sayılı	Kat	Mülkiyeti	Kanunu’nun	
19.	maddesinin	2.	 fıkrasına	atıf	yapılmıştır	 (Uygulama	Yönetmeliği	m.8	 f.5).	634	sayılı	Kanun’un	söz	
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 B.	Taşınmazın	Yeniden	Değerlendirilmesi	

	 1.	Paydaşların	Anlaşması	(Ortak	Karar	Protokolü)

	 Riskli	yapıya	 ilişkin	sürecinin	kuşkusuz	en	önemli	meselelerinden	
biri	 taşınmazın	 yeni	 durumda	 nasıl	 değerlendirileceğidir.	 6306	 sayılı	
Kanun’un	6.maddesinin	 ilk	 fıkrasında	 “(...) Bu parsellerin malikleri ta-
rafından değerlendirilmesi esastır. (...)” denilmekle	arsa	vasıflı taşınmazın	
yeniden	 değerlendirilmesinde	 öncelikli	 herhangi	 bir	 çoğunluk	 nisabı	
öngörülmediği,	maliklerin	uzlaşı	 ile	oluşacak	ortak	 iradelerine	öncelik	
tanındığı	 anlaşılmaktadır.	Aynı	 fıkranın	 devamındaki,	 “(...) riskli yapı-
larda ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, 
parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası 
bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemleri-
ne, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat 
paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı 
olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri oranında paydaş-
ların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.(...)” şeklindeki düzenleme-
den	 ise,	 tüm	maliklerin	uzlaşamadığı	durumda	arsanın	asgari	2/3	his-
sesine	sahip	malik	veya	maliklerin17	alacağı	karar	ile	değerlendirmenin	
nasıl	 olacağını	 tayin	 edebileceği	 anlaşılmaktadır.	Taşınmazın	 2/3	 pay	
sahiplerinin	anlaşmasıyla,	üzerinde	riskli	yapı	bulunan	taşınmazın	nasıl	
değerlendirileceğine	yönelik	alınan	bu	kararlar	bütününe	daha	öncede	
belirttiğimiz	üzere;	uygulamada	kullanılan	adıyla	bina	ortak	karar	pro-
tokolü18	denilmektedir.	Ortak	karar	protokolü	ile	parsellerin	tevhidine,	

konusu	düzenlemesine	göre	yapının	güçlendirilmesi	yani	onarımı	kat	maliklerinin	4/5	çoğunluk	kara-
rıyla	mümkündür.	 Düzenlemenin	 devamında	 ise	 ana	 yapının	 güçlendirilmesinin	 zorunlu	 olduğunun	
mahkemece	tespit	edilmiş	olması	halinde,	bu	onarım	ve	güçlendirmenin	projesine	ve	tekniğine	uygun	
biçimde	yapılması	konusunda	kat	maliklerinin	rızası	aranmayacağı	açıkça	düzenlenmiştir.	Yapının	riskli	
hali,	onarımı	acil	ve	zorunlu	kıldığından	kat	maliklerinin	4/5	çoğunluk	kararını	arayan	Danıştay’ın	bu	
kararı	kanımızca	isabetli	değildir.	İstanbul	3.	İdare	Mahkemesinin	aynı	konuya	ilişkin	21.02.2014	gün	ve	
2013/1202	E	2014/239	K	sayılı	kararında	ise	riskli	yapının	güçlendirme	olasılığı	değerlendirilmemesi	
nedeniyle	idari	işlem	iptal	edilmiştir.”	Karar	için	bkz.	Nafi	PAKEL,	“6306	Sayılı	ve	Riskli	Yapı	Uygulama-
sı”,	İstanbul Barosu Dergisi,	88.2	(2014),	77–89	(s.	221).	

17	Belirtilen	2/3	çoğunluğun	hem	arsa	payı	hem	de	paydaş	çoğunluğu	olması	gerektiği	görüşü	 için	bkz.	
ÖZSUNAY,	s.	26.

18	 “(...) Onay yazısının size tebliğinden sonra yapınızın yenilenmesi gerekiyor ise (yapınız riskli olarak tespit 
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münferit	 veya	 birleştirilerek	 veya	 imar	 adası	 bazında	 uygulama	 yapıl-
masına,	yeniden	bina	yaptırılmasına,	payların	satışına,	kat	karşılığı	veya	
hasılat	paylaşımı	ve	diğer	usuller	ile	yeniden	değerlendirilmesine	karar	
verilebilecektir.
  
	 6306	 sayılı	 Kanun’a	 tabi	 ortak	 karar	 protokolünün	 kanuni	 süre-
cin	hangi	aşamasında	yapılabileceğine	ve	karar	nisabında	uygulanacak	
kanuna	 yönelik	 uygulamada	 tartışmalar	 bulunmaktaydı.	 6306	 sayılı	
Kanun’un	6.	maddesinde,	6704	sayılı	Kanun	ile	yapılan	ve	26.04.2016	
tarihinde	yürürlüğe	giren	değişiklik	öncesinde	Yargıtay,	riskli	olduğu	tes-
pit	edilen	yapının	halen	ayakta	olduğu	dönemde	kat	mülkiyeti	veya	kat	
irtifakı	devam	ettiğinden	yıkım	sonrası	taşınmazın	yeniden	değerlendi-
rilmesinde,	634	sayılı	Kat	Mülkiyeti	Kanunu’nun	uygulanacağını,	buna	
göre	kat	maliklerince	oy	birliği	 ile	karar	alınmasını	gerekli	görürken,19 
yakın	tarihli	diğer	bir	kararında	Kanun’un	6.	maddesinde	yapılan	“yapı-
lar	yıktırılmadan	önce”	şeklindeki	değişiklik	nedeniyle	değişiklik	sonrası	
alınacak	karar	ve	karar	nisabı	yönünden	6306	sayılı	Kanun’un	uygulana-
cağı	yönünde	karar	vermiştir.20

edilmişse), 60 gün içinde bina maliklerinin en az 2/3 (tapu hisse) çoğunluğu ile Bina Ortak Karar Protokolü 
imza altına alınır. (...)” T.C	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı,	Adım Adım Kentsel Dönüşüm Süreci www.csb.
gov.tr/db/igdir/icerikbelge/icerikbelge1448.docx	[erişim	09.05.2016]

19	“Dava, 18.08.2014 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptaline yönelik olup ana taşınmazın yıkılmadığı, 
dolayısıyla Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin uygulanacağı açık olup alınan kararlarının mülkiyet 
hakkına yönelik olup kat maliklerinin haklarını etkilediği, arsa paylarına ve binanın ortak alanlarına yönelik 
düzenlemeler içerdiği, mülkiyet hakkına yönelik olarak oy birliği ile alınmış bir karar olmadığı anlaşılmakla 
mahkemece 6306 sayılı Kanun kapsamında olmayan davanın Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri göz 
önünde bulundurularak oy birliği ile alınmayan 18.08.2014 tarihli kat malikleri kurulu kararının iptaline 
karar verilmesi gerekirken, yazılı düşüncelerle davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.” 
(Yargıtay	20.	Hukuk	Dairesi,	20.02.2018	T.,	2017/10874	E.,		2018/1198	K.		Uyap	Bilgi	Bankası)			

20	 “[…] 6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasında, 14.04.2016 tarihli ve 6704 sayılı Kanunun 23.  
maddesiyle; “ riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etap veya adada, riskli yapılarda 
ise bu yapıların bulunduğu parsellerde, yapılar yıktırılmadan önce, parsellerin tevhit edilmesine, münferit 
veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, terk, ihdas ve tapuya tescil 
işlemlerine, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller 
ile yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksizin sahip oldukları hisseleri 
oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar verilir.” şeklinde yapılan değişiklikle 6306 sayılı 
Kanun kapsamındaki binanın yıkılarak yeniden yapılmasına oybirliği ile değil en az üçte iki çoğunluk ile 
karar verilebileceği açıklanmıştır. Dava konusu; … ili, … ilçesi, …mahallesi, 4017 ada, 1 parselde kayıtlı 
ana taşınmazda kat mülkiyetinin kurulu ve üzerindeki yapının da halen mevcut olduğu, iptali istenen kat 
malikleri kurulu kararları 22.08.2016 ve eldeki dava 08.09.2016 açılış tarihli olmakla, her iki tarihin de 
6306 sayılı Kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasında, 14.04.2016 tarihinde yapılan değişiklikten sonraki döneme 
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Buna	 ilişkin	 düzenleme	 olan	 6306	 sayılı	 Kanun’un	 6.	 maddesinin,	
26.04.2016	 tarihli	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	6704	 sayılı	Kanun’un	
23.	 maddesi	 ile	 değişik	 halinde	 “yapılar yıktırılmadan önce” ibaresi 
bulunduğundan,	özel	nitelikli	ve	sonraki	tarihli	bu	düzenleme	karşısın-
da,	riskli	yapı	yıkılmadan	önce	yeniden	bina	yapımı	için	634	sayılı	Kat	
Mülkiyeti	Kanunu’nun	aradığı	oy	birliği	nisabı	yerine,	6306	sayılı	Ka-
nun	uyarınca,	2/3	arsa	payı	 sahiplerinin	alacağı	kararın	yeterli	olacağı	
kanaatindeyiz. 
   
	 Yeniden	değerlendirme	sürecine	 ilişkin	toplantı	ve	karar	alma	sü-
reci,	Uygulama	Yönetmeliği’nde	belirlenmiştir.21	Karar	alma	sürecinde	
tüm	maliklerin	katılımını	amaçlayan	bir	toplantı	yapılacak,	müzakere	ile	
öncelikle	tüm	maliklerce	uzlaşma	denenecektir.	Başka	bir	deyişle,	evve-
linde	tüm	maliklerin,	alınması	düşünülen	karardan	haberdar	edilmesi	ve	

ilişkin oldukları dosya kapsamından anlaşılmakla; bu nedenle istinaf mahkemesince, binanın yıkılarak 
yeniden yapılması yönündeki kararın KMK’nın 45. maddesi gereğince tüm kat maliklerinin oy birliği ile 
verebileceği kararla mümkün olabileceği gerekçe gösterilerek davalı tarafın istinaf talebinin reddedilmesi 
doğru görülmemiş, bölge adliye mahkemesi kararının davalılar yararına bozulması gerekmiştir.” (Yargıtay	
20.	Hukuk	Dairesi,	07.11.2018	T.,	2018/3580	E.,		2018/7187	K.		Uyap	Bilgi	Bankası)			

21	(1)	Riskli	alanlarda,	rezerv	yapı	alanlarında	ve	riskli	yapılarda	Kanun	kapsamında	öncelikle	maliklerce	
uygulama	yapılması	esastır.	Kanun	kapsamında	yapılacak	bu	uygulamalara	ilişkin	iş	ve	işlemlerde	ilgili	
kurum	maliklere	yardımcı	olmakla	yükümlüdür.

	 (2)	(Değişik:	RG-27.10.2016-29870)	Riskli	alanlar	ve	rezerv	yapı	alanlarında	uygulama	yapılan	etapta	
veya	adada,	riskli	yapılarda	ise	bu	yapıların	bulunduğu	parsellerde;	yapıların	yıktırılmış	olması	şartı	aran-
maksızın	 ve	 yapının	paydaşı	 olup	olmadıkları	 gözetilmeksizin,	 parsellerin	 tevhit	 edilmesine,	münferit	
veya	birleştirilerek	veya	 imar	adası	bazında	uygulama	yapılmasına,	 ifraz,	 taksim,	 terk,	 ihdas	ve	 tapuya	
tescil	 işlemlerine,	 yeniden	bina	yaptırılmasına,	payların	 satışına,	kat	karşılığı	 veya	hasılat	paylaşımı	ve	
diğer	usuller	ile	yeniden	değerlendirilmesine,	bütün	maliklerce	oy	birliği	 ile	karar	verilememiş	ise,	an-
laşma	sağlanamayan	maliklere	ait	taşınmazların	değeri	Sermaye	Piyasası	Kuruluna	kayıtlı	olarak	faaliyet	
gösteren	lisanslı	değerleme	kuruluşlarına	tespit	ettirilir	ve	bu	değer	de	gözetilerek	oy	birliği	ile	anlaşmaya	
çalışılır.	Oy	birliği	 ile	anlaşma	sağlanamaması	halinde	yapılacak	uygulamalara	sahip	oldukları	hisseleri	
oranında	paydaşların	en	az	üçte	 iki	çoğunluğu	 ile	karar	verilir.	Bu	karar	anlaşma	şartlarını	 ihtiva	eden	
teklif	ile	birlikte	karara	katılmayanlara	noter	vasıtasıyla	veya	7201	sayılı	Kanun’a	göre	tebliğ	edilir	ve	bu	
tebliğde,	on	beş	gün	içinde	kararın	ve	teklifin	kabul	edilmemesi	halinde	arsa	paylarının,	Bakanlıkça	tespit	
edilecek	veya	ettirilecek	rayiç	değerden	az	olmamak	üzere	anlaşma	sağlayan	diğer	paydaşlara	açık	artırma	
usulü	ile	satılacağı,	paydaşlara	satış	gerçekleştirilemediği	takdirde,	bu	payların,	rayiç	bedeli	Bakanlıkça	
ödenmek	kaydı	ile	tapuda	Hazine	adına	resen	tescil	edileceği	bildirilir.

	 (3)	(Değişik:	RG-27.10.2016-29870)	Hisseleri	oranında	paydaşların	en	az	üçte	iki	çoğunluğu	ile	alınan	
karara	katılmayan	maliklerin	arsa	payları;	15/A	maddesinde	belirtilen	usule	göre,	arsa	payı	değeri	üzerin-
den	anlaşma	sağlayan	diğer	paydaşlara	açık	artırma	usulü	ile	satılır.	Paydaşlara	satış	gerçekleştirilemediği	
takdirde,	bu	paylar,	rayiç	bedeli	Bakanlıkça	ödenmek	kaydı	ile	tapuda	Hazine	adına	resen	tescil	edilir	ve	
en	az	üçte	iki	çoğunluk	ile	alınan	karar	çerçevesinde	değerlendirilmek	üzere	Bakanlığa	tahsis	edilmiş	sa-
yılır	veya	Bakanlıkça	uygun	görülenler	TOKİ’ye	veya	idareye	devredilir.	Bu	durumda,	paydaşların	kararı	
ile	yapılan	anlaşmaya	uyularak	işlem	yapılır.	(Uygulama	Yönetmeliği	m.15/	f.	1-2-3.)
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rızalarının	alınması	yolu	denenmelidir22.	Tüm	maliklerce	koşullarda	uz-
laşı	sağlanamazsa	asgari	2/3	arsa	payını	temsil	eden	çoğunluk	paydaşlar,	
toplantıda	karar	alırlar.	Bu	karar,	karara	muhalif	olanlara	ve	toplantıya	
katılmayanlara	noter	marifetiyle	tebliğ	edilir.	Tebligatta,	15	gün	içinde	
bu	kararın	kabul	edilmemesi	halinde	arsa	paylarının	anlaşma	sağlayan	
diğer	paydaşlara	 açık	 artırma	usulü	 ile	 satılacağı,	 satışın	yapılamaması	
halinde	anlaşma	sağlayan	diğer	paydaşlara	veya	anlaşma	sağlayan	pay-
daşların	kararı	 ile	yapılan	anlaşmaya	uyularak	 işlem	yapılmasını	kabul	
etmek	 şartıyla	 üçüncü	 şahıslara	 satış	 yapılıncaya	 kadar	 satış	 işleminin	
tekrarlanacağı	ihtar	olunur.	Tebliğden	itibaren	tebligatta	belirtilen	süre	
geçtikten	sonra	anlaşma	sağlayan	paydaşlar	anlaşma	şartlarını	(ortak	ka-
rar	protokolünü)	taşınmazın	bulunduğu	yer	Çevre	ve	Şehircilik	Bakan-
lığı	İl	Müdürlüğüne	verirler.	Bunu	müteakiben,	anlaşmayı	imzalamayan	
maliklerin	arsa	payları;	Bakanlıkça	tespit	ettirilen	değeri	üzerinden	an-
laşma	sağlayan	diğer	paydaşlara	veya	üçüncü	kişilere	açık	artırma	usu-
lü	 ile	 satılır.	Bu	suretle	paydaşlara	 satış	gerçekleştirilemediği	 takdirde,	
anlaşma	 sağlayan	 diğer	 paydaşlara	 veya	 anlaşma	 sağlayan	 paydaşların	
kararı	ile	yapılan	anlaşmaya	uyularak	işlem	yapılmasını	kabul	etmek	şar-
tıyla	üçüncü	şahıslara	satış	yapılıncaya	kadar	satış	işleminin	tekrarlanır.23 
Satış	ile	2/3	çoğunluğa	dâhil	olmayanların	mülkiyet	hakkı	kamu	kudreti	
ile	sona	ereceğinden,	azınlığın,	uygulamada	adli	yargı	makamlarına	dava	
açarak,	 öncelikle	 satışın	 tedbiren	 durdurulması	 nihayetinde	 çoğunluk	
kararının	veya	dönüşüme	dair	çoğunluğun	yaptığı	sözleşmesinin	iptali	
istemiyle	 sulh	hukuk	mahkemelerine	veya	asliye	hukuk	mahkemeleri-
ne	başvurdukları	bilinmektedir.	Başvuruların	hukuki	 temeli	genellikle,	
yapının	ayakta	olduğu	dönemde	Kat	Mülkiyeti	Kanunu’nun	33.	mad-
desine,	yıkılıp	da	taşınmaz	arsaya	dönüştüğü	dönemde	ise	Türk	Mede-
ni	Kanunu’nun	693/2.	maddesine	dayanmaktadır.	Her	 iki	düzenleme	

22	Gün	 YAZICI,	 Yargı Kararları Işığında Kentsel Dönüşüm, Riskli Yapılar ve Yargısal Denetim	 (Ankara:	
Seçkin	Yayınevi,	2018),	s.	56.

23	6306	 sayılı	Kanun’un	6.	maddesinin	 ilk	halinde	açık	 artırmada	paydaşlara	 satış	 yapılamadığı	 takdirde	
paylar,	 tespit	 edilen	 rayiç	 bedeli	 Bakanlıkça	 ödenmek	 kaydı	 ile	 tapuda	 Hazine	 adına	 resen	 tescil	
ediliyor	ve	yapılan	anlaşma	çerçevesinde	değerlendirilmek	üzere	Bakanlığa	tahsis	ediliyordu.7153	sayılı	
Kanun’un	 23.	maddesi	 ile	maddede	 yapılan	 değişiklikle	 artık	 2/3	 ile	 alınan	 ortak	 karar	 protokolüne	
uymak	 koşuluyla,	 protokole	 uymayan	 azınlığın	 paylarının	 üçüncü	 bir	 kişiye	 de	 satışı	 mümkün	 hale	
gelmiştir.
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özünde	 hâkimin	 uyuşmazlığa	 müdahale	 ederek	 hakkaniyete	 göre	 bir	
çözüm	getirmesini	içermektedir.	Bundan	başka	hissesinin	satılması	kor-
kusu	altında	2/3	çoğunluk	kararına	zorla	katıldığından	bahisle	açılacak	
davanın	temelinin	Türk	Borçlar	Kanunu’nun	37.	maddesinde	yazılı	kor-
kutma	hükümleri	olduğunu	öne	sürenler	de	vardır.24	Tüm	bu	seçenek-
lerde	uyuşmazlık	adli	yargı	yerinde	çözümlenecektir.	Kanımızca	6306	
sayılı	Kanun,	Kat	Mülkiyeti	Kanunu,	Türk	Medeni	Kanunu	veya	Türk	
Borçlar	Kanunu’na	göre	hem	sonradan	yürürlüğe	girmiştir	hem	de	özel	
niteliği	haizdir.	Bu	nedenledir	ki	 riskli	yapının	söz	konusu	olduğu	her	
durumda	öncelikle	6306	sayılı	Kanun	uygulanacak	bu	Kanun’da	hüküm	
bulunmayan	hallerde	genel	hükümlere	başvurulacak,	görevli	yargı	yeri	
de	normların	bu	hiyerarşisi	içinde	belirlenecektir.	Bu	cümleden	olarak	
2/3	çoğunluğa	muhalif	 azınlığın	hissesinin	 satışının	 idari	bir	 işlem	ol-
duğu	tartışmasız	olduğundan	bu	işlemin	yürütmesinin	durdurulması	ve	
nihayetinde	 hukuka	 uygunluğunun	denetim	 görevinin	 adli	 değil	 idari	
yargı	yerine	ait	olduğu	kanaatindeyiz.

	 2.	Paydaşların	Anlaşamaması	

	 6306	 sayılı	 Kanun’un	 6.	 maddesinin	 2.	 fıkrasına	 göre	 üzerindeki	
bina	yıkılmış	olan	arsanın	maliklerine	yapılan	tebligatı	takip	eden	otuz	
gün	içinde,	asgari	2/3	arsa	payı	sahibi	paydaşlarca	anlaşma	sağlanama-
ması	hâlinde,	 gerçek	 kişilerin	 veya	özel	 hukuk	 tüzel	 kişilerinin	mülki-
yetindeki	taşınmazlar	 için	Bakanlık,	TOKİ	veya	İdare	tarafından	acele	
kamulaştırma25	yoluna	da	gidilebilir.	

	 II-ÇOĞUNLUK	KARARINA	 (ORTAK	KARAR	PROTOKO-
LÜNE)	MUHALİF	OLAN	AZINLIĞIN	TAŞINMAZININ	SATIŞI	
İŞLEMİNİN	İDARİ	YARGI	DENETİMİ	
 
 Yargı	denetimi,	idarenin	aldığı	kararların	yargı	organlarınca	deneti-
mi	ve	halkın	bu	denetim	yoluyla	idarenin	karar	alma	süreçlerine	katılımı	

24	PAKEL,	s.	83.

25	Müslüm	AKINCI,	“Kamulaştırma Hukuku” Gayrimenkul Rehberi,	 (Ankara:	Seçkin	Yayınevi,	2018),	 s.	
379.
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olarak	adlandırılabilir.26 Riskli	yapı	maliklerinin	mağduriyetinin	asgariye	
indirilmesi	için	de	etkin	yargı	denetimine	ihtiyaç	vardır.
 
	 Riskli	yapı	sürecinin	yol	haritası	niteliğinde	olan	ve	taşınmazın	2/3	
pay	 sahiplerince	 yapılan	 ortak	 karar	 protokolü	 kapsamında,	 yukarıda	
da	belirtildiği	üzere,	paydaşlar	arsanın	yeniden	hangi	şekilde	değerlen-
dirileceğine	karar	vermektedirler.	Buna	göre;	ortak	karar	protokolü	ile	
örneğin	boş	arsanın	mevcut	yapısız	haliyle	kiralanmasına	veya	yeniden	
bina	 yapılmasına,	 yeniden	binanın	kat	 karşılığı,	 hasılat	paylaşımı	 veya	
diğer	bir	usulle	yapılmasına	ve	belki	de	bunlardan	daha	önemlisi	oluşan	
yeni	durumda	paylaşımın	eskisi	gibi	olup	olmayacağına	karar	verilecek-
tir.	 İnsan	 unsuru	 gözetildiğinde	 tabiidir	 ki;	 ortak	 karar	 protokolünde	
bulunan	 şartlar	her	durumda	paydaşların	 tümünü	 tatmin	 etmeyebilir.	
Arsanın	yapılaşma	yönünden	yeni	imar	durumunun	önceki	imar	duru-
muna	kısıtlı	olduğu	hallerde	uyuşmazlık	çıkması	pek	muhtemeldir.	Yine	
eski	durumda	binadaki	dairelere	nispetle	yüksek	akarı	olan	dükkânların	
bu	getirisine	diğer	paydaşlar	da	müdahil	olmak	isteyebilir;	paylaşımda,	
dükkân	başka	bir	paydaşa	tahsis	edilebilir.	Her	şeyden	önce;	adil,	dürüst	
ve	ahlaki	düşüncenin	hâkim	olmadığı	bir	çoğunluğun	iradesiyle	oluşan	
ortak	karar	protokollerinde,	azınlıkta	kalanların	menfaatlerini	fahiş	de-
recede	ihlal	eder	şekilde	paylaşımların	bulunduğu	örneklerin	çoğaltıla-
bilmesi	mümkündür.	
 
	 6306	sayılı	Kanun’a	göre	2/3	çoğunluk	ile	alınan	ortak	karar	proto-
kolüne	muhalefet	sonucu	olarak,	muhalif	azınlığın	payı,	idare	tarafından	
yapılacak	 ihale	 ile	 açık	 artırma	 ile	 ortak	 karar	 protokolünü	 imzalayan	
çoğunluk	paydaşlardan	birine	veya	ortak	karar	protokolüne	uymak	şar-
tıyla	üçüncü	bir	kişiye,	Altyapı	ve	Kentsel	Dönüşüm	Müdürlüğü,	yok	ise	
Çevre	ve	Şehircilik	İl	Müdürlüğü	eliyle	satılacaktır.
 
	 Taşınmazın	yeniden	değerlendirilmesine	ilişkin	olarak	çoğunlukça	
alınan	ortak	karar	protokolüne	(haksızlığa	uğradığı	gerekçesiyle)	muha-

26	Ilgın	ÖZLÜER	ÖZKAYA,	“6306	Sayılı	Kanun	Kapsamında	Riskli	Alanlarda	Riskli	Olmayan	Yapıların	
Durumu”,	 Ankara Barosu Dergisi,	 76.1	 (2018),	 245–69	 (s.	 251)	 <https://doi.org/10.30915/
abd.464107>.	[erişim	09	Mayıs	2019]
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lif	olan	azınlığın,	kendi	payının	Kanun27		gereği,	anlaşan	çoğunluğa	veya	
anlaşmaya	bağlı	kalacak	üçüncü	bir	kişiye	satışına	ve	bu	konu	özelinde	
aleyhe	haksız	hükümler	içeren	ortak	karar	protokolü	hükümlerinin	uy-
gulanmasına	yargı	eliyle	karşı	koyma	imkânının	olup	olmadığı	ve	hangi	
yargı	kolunda	bu	tartışmayı	yapacağı,	uygulamada	çözüm	bekleyen	bel-
ki	de	en	önemli	meselelerden	biri	olup	çalışmamızın	da	temelini	oluş-
turmaktadır.	
 
	 6306	sayılı	Kanun’un	6.	maddesi	uyarınca,	ortak	karar	protokolüne	
katılmayan	 paydaşların	 arsa	 paylarının	Bakanlıkça	 tespit	 ettirilen	 arsa	
payı	değeri	üzerinden	anlaşma	sağlayan	diğer	paydaşlara	veya	anlaşmay-
la	bağlı	kalacak	üçüncü	bir	kişiye	açık	artırma	usulü	ile	satışının,	kamu	
gücü	ile	oluşan,	mülkiyet	değişikliğine	neden	olacak	mahiyette	kesin	ve	
icrai	bir	idari	işlem28	olduğu	noktasında	şüphe	bulunmamaktadır.	Açık	
artırma	ile	satış	bir	idari	işlem	olduğuna	göre	bu	işlemden	kaynaklı	ih-
tilafların	giderilmesi	 idare	hukuku	kapsamında	 idari	 yargı	 yerinde	gö-
rülecek	 idari	dava	neticesinde	mümkün	olacaktır.	Önemli	olan	husus,	
işlemin	 unsurları	 yönünden	 yapılacak	 yargı	 denetiminin	 kapsamının,	
denetime	esas	alınacak	ölçüler	ile	denetimde	kullanılacak	hukuki	vasıta-
ların	belirlenmesidir.
 
	 2577	sayılı	 İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu’nun	2.	maddesinin	(a)	
fıkrasında,	 idari	 davaların,	 idari	 işlemler	 hakkında	 yetki,	 sebep,	 şekil,	
konu	ve	maksat	yönlerinden	biri	ile	hukuka	aykırı	olduklarından	dolayı	
menfaatleri	 ihlal	 edilenler	 tarafından	 açılacağı	 belirtilmiştir.	 İdari	 işle-
min	hukuki	denetimi29	iptal	davası	ile	yapılacaktır.	İptal	davası	ile	idare-

27	6306	Sayılı	Afet	Riski	Altındaki	Alanların	Dönüştürülmesi	Hakkında	Kanun

28	İdari	 işlemler,	 idare	fonksiyonunun	yerine	getirilmesi	 için	yapılan	kamu	hukuku	işlemleridir.	İdarenin	
işlemleri	deyimi,	idari	işlem	deyimi	ile	özdeş	olmayıp,	daha	geniş	kapsamlıdır.	İdarenin	kamu	gücü	kul-
lanarak	değil	de	tüzel	kişiliğinden	kaynaklanan	hak	ehliyetine	dayanarak	yapmış	olduğu	işlemler	(çoğu	
kez	sözleşmeler)	 idarenin	 işlemleri	olmalarına	karşın,	 idari	 işlem	sayılmazlar.	Metin	GÜNDAY,	 İdare 
Hukuku,	11.	Baskı	(Ankara:	İmaj	Yayınevi,	2017),	s.	121.

29	İdari	yargı	yetkisinin,	idari	eylem	ve	işlemlerin	hukuka	uygunluğunun	denetimi	ile	sınırlı	olduğu,	idari	
mahkemelerin;	 yerindelik	 denetimi	 yapamayacağı,	 yürütme	 görevinin	 kanunlarda	 gösterilen	 şekil	 ve	
esaslara	uygun	olarak	yerine	getirilmesini	kısıtlayacak,	idari	eylem	ve	işlem	niteliğinde	veya	idarenin	tak-
dir	yetkisini	kaldıracak	biçimde	yargı	kararı	veremeyeceği	düzenlenmiştir.	(2577	Sayılı	Kanun	m.	2/	f.	2)
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nin	hukuka	aykırı	işlemleri	iptal	edilecek	olup	illa	ki	yapılan	haksızlığın	
münhasıran	idare	tarafından	yapılması	gerekmemektedir.30	İdari	işlemin	
kim	tarafından	yapılacağı	yetki	unsurunu,	hangi	usullere	göre	yapılacağı	
şekil	 unsurunu	oluşturur.	 İdari	 işlemin	yapılmasını	 gerektiren,	 idareyi	
işlemi	yapmaya	 sevk	eden,	bazen	de	 idarenin	 takdiri	 ile	değerlendire-
ceği	maddi	olaylar,	hukuki	olgular	ile	idarenin	yaptığı	tercihler,	işlemin	
sebep	unsurunu,31		işlemle,	var	edilen	hukuki	değişim	işlemin	konusunu,	
işlemle	varılmak	istenen	amaç,	“işlemi	yapanın	niyeti”32	ise	maksat	un-
surunu	oluşturmaktadır.	
  
	 6306	sayılı	Kanun	kapsamında	yapılacak	açık	artırma	ile	satış	işlemi,	
mevzuat	ile	yetkilendirilen	dışında	başka	bir	idarenin	yapması	örneğin-
de	olduğu	gibi	yetki	unsuru;	satışa	hazırlık	sürecinde	yapılacak	bildirim-
lere	ilişkin	tebligatların	usulsüzlüğünde33 veya	ihaleye	çıkacak	bağımsız	
bölüme	bağlı	 arsa	payının	bedel	 tespit	 komisyonca	objektif	 denetime	
açık	olmayan	kıymet	tespiti	örneklerinde	olduğu	gibi	şekil	unsuru	yö-
nünden	sakat	olabilir.	Bu	sakatlıkları	öne	sürerek	satışın	iptalini,	işlemin	
hukuka	uygun	yapılmamasından	menfaati	haleldar	olan	paydaş34	ile	sa-

30	A.	Şeref	GÖZÜBÜYÜK,	Yönetim Hukuku,	34.	Bası	(Ankara:	Turhan	Kitabevi,	2016),	s.	400.

31	“Bir idari işlemin sebebi, o idari işlemden önce gelen, idareyi o işlemi yapmaya sevk eden ve nesnel hukuk ku-
rallarınca belirlenmiş etkendir. İdareyi bir işlem yapmaya sevk edecek neden, maddi bazı olaylar olabileceği 
gibi, o işlemden önce yapılmış bir başka işlem de olabilir. Örneğin Polis Vazife ve Salahiyet Kanununun 8 inci 
maddesinin (a) bendine göre, kumar oynanan umumi veya umuma açık yerler idarece kapatılır. Burada sözü 
edilen idari işlemin (=kapatma işleminin) yapılabilmesi maddi bir olayın gerçekleşmesi koşuluna (=kumar 
oynanmasına) bağlanmıştır.”	GÜNDAY,	s.	151.

32	GÖZÜBÜYÜK,	s.	413.

33	 Uygulama	 Yönetmeliği	 15/A	 maddesinin	 3.	 fıkrasında	 tebligatların	 nüfus	 kayıt	 sistemindeki	 adrese	
yapılacağı	 belirtilmiş	 ise	 de	 6306	 sayılı	 Kanun’un	 6.	 maddesinin,	 bu	 Kanun	 uyarınca	 yapılan	 iş	 ve	
işlemlere	 ilişkin	 olarak	 adrese	 dayalı	 nüfus	 kayıt	 sisteminde	 belirtilen	 adreslere	 yapılan	 tebligatın,	
muhataplarına	 yapılmış	 sayılmasını	 öngören	onuncu	 fıkrası	Anayasa’nın	 2.	 ve	 36.	maddelerine	 aykırı	
bulunarak	iptal	edilmiştir.	(Anayasa	Mahkemesi’nin	1/3/2014	tarihli	ve	27/2/2014	tarihli	E.:	2012/87	
ve	K.:2014/41	 sayılı	Kararı)	buna	göre,	 yönetmeliğin	bu	haliyle	 yapılacak	 tebligat	 satış	 işlemini	 şekil	
yönünden	sakatlayacaktır.

34	 “Uyuşmazlıkta, dava konusu taşınmazın anılan Yönetmelik hükümleri uyarınca açık artırma ile satışına 
karar verilmiş, bu satış sonucunda anılan taşınmaz dava dışı Ş. B. isimli kişi adına 12/03/2014 tarihinde 
tescil edilmiş, dolayısıyla başvuru ve işlem tarihleri itibarı ile dava konusu taşınmazın maliki olmayan davacı 
tarafından görülmekte olan dava açılmış ise de; anılan açık artırma ile satış işlemi, 6306 sayılı Kanun ve bu 
Kanun hükümlerine istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümlerine dayanmaktadır. Bu durumda; riskli yapı 
olarak tespit edilen taşınmazın eski maliki olan davacının, anılan yapının riskli yapı olarak tespiti üzerine 
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tış	ihalesine	girme	hakkı	olan	çoğunluk	paydaşlar	da	dava	edebilirler.	
  
	 6306	sayılı	Kanun’un	29.11.2018	tarihli	7153	sayılı	Kanun’un	23.	
maddesi	ile	değişik	6.	maddesinde	yer	alan	“(...), yeniden bina yaptırılma-
sına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile 
yeniden değerlendirilmesine, yapının paydaşı olup olmadıkları gözetilmeksi-
zin sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu 
ile karar verilir. Bu karara katılmayanların arsa payları, Bakanlıkça rayiç 
değeri tespit ettirilerek ve bu değerden az olmamak üzere anlaşma sağlayan 
diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılır.	Bu suretle paydaşlara satış 
gerçekleştirilemediği takdirde bu paylar, riskli alanlar ve rezerv yapı alan-
larında Bakanlığın talebi üzerine, tespit edilen rayiç bedeli de Bakanlıkça 
ödenmek kaydı ile tapuda Hazine adına resen tescil edilir ve yapılan an-
laşma çerçevesinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa tahsis edilmiş sayılır 
veya Bakanlıkça uygun görülenler TOKİ’ye veya İdareye devredilir. Riskli 
yapılarda ise anlaşma sağlayan diğer paydaşlara veya anlaşma sağlayan 
paydaşların kararı ile yapılan anlaşmaya uyularak işlem yapılmasını kabul 
etmek şartıyla üçüncü şahıslara satış yapılıncaya kadar satış işlemi tekrar-
lanır.”	 şeklindeki	düzenlemeye	göre;	 	 konusu,	muhalif	 azınlık	payının	
anlaşma	 sağlayan	 çoğunluğa	 satışı	 olan,	mülkiyetin	 el	 değiştirmesi	 ile	
sonuçlanan	idari	işlemin	sebep	unsurunu,	asgari	2/3	çoğunluk	ile	alınan	
karar	ve	sözleşmeye	(ortak	karar	protokolüne)	azınlıkta	kalan	paydaşla-
rın	yaptığı	muhalefet	olgusu	oluşturmaktadır.	
 
	 İdari	 yargı	 yerince	 iptali	 istenen	 işlemin	 sebep	unsuru	 yönünden	
yapılan	hukuka	uygunluk	denetiminde;	sebebin	maddi	olarak	gerçekle-
şip	gerçekleşmediği,	gerçekleşmiş	ise	hukuka	aykırılık	içerip	içermediği	
denetlenmesi	gerekmektedir.	Başka	bir	ifadeyle	sebep	unsurunun	huku-
ka	uygunluğu	idari	yargı	hâkiminin	takdir	yetkisi	kapsamında	şeklen	ve	
esasen	denetlenmelidir.	Öte	yandan;	idari	yargı	hâkimi,	takdir	yetkisini	
kullanırken	 yerindelik	 denetimi	 yapamayacaktır.	 Burada	 özü	 itibariy-

tesis edilen işlemlerin iptal edilmesi durumunda, açık artırma ile satış işlemi de dayanaksız kalacağından, da-
vacının, dava konusu işlemin iptalini istemekte kişisel, güncel ve meşru menfaatinin bulunduğu anlaşılmakta 
olup; İdare Mahkemesince uyuşmazlığın esasının incelenmesi suretiyle bir karar verilmesi gerekirken, davanın 
ehliyet yönünden reddine karar verilmesinde hukuki isabet görülmemiştir.”	(Danıştay	14.	Dairesi	27.02.2018	
T.,	2015/3787	E.,	2018/932	K.		Uyap	Bilgi	Bankası)	
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le	birbiriyle	sıkı	ilişki	halinde	olan	idarenin	takdir	yetkisi	ile	idari	yargı	
hâkiminin	takdir	yetkisi35	ve	bu	ikisinin	sınırını	oluşturan	yerindelik	de-
netimi	kavramlarına	değinmek	gerekir.		
 
	 İdarenin	yargısal	denetimi,	kanuna	ve	kanunun	hukuki	yorumuna	
göre	 kişilerin	haklarını	 ihlal	 eden	 ya	da	hukuk	kaidelerine	 aykırı	 olup	
menfaatlerine	 dokunan	 her	 türlü	 idari	 işlem	 ve	 filleri	 kapsar.36	 	 İdari	
işlemlerin	yargı	denetimi	sınırsız	olmayıp,	denetimin	kapsam	ve	sınırı	
Anayasa	ile	2577	sayılı	İdari	Yargı	Usulü	Kanunu’nda	belirlenmiştir.	
 
	 Anayasa’mızın	 2.	maddesinde;	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	 bir	 “hu-
kuk	devleti”	olduğu,	125.	maddesinin	1.	 fıkrasında;	 idarenin	her	 türlü	
eylem	ve	işlemine	karşı	yargı	yolunun	açık	olduğu	düzenlenmiş,	4.	fık-
rasında	ise;	yargı	yetkisinin,	idarî	eylem	ve	işlemlerin	hukuka	uygunlu-
ğunun	denetimi	 ile	 sınırlı	olduğu,	hiçbir	 surette	“yerindelik	denetimi”	
şeklinde	 kullanılamayacağı,	 yürütme	 görevinin	 kanunlarda	 gösterilen	
şekil	ve	esaslara	uygun	olarak	yerine	getirilmesini	kısıtlayacak,	idari	ey-
lem	ve	işlem	niteliğinde	veya	“takdir	yetkisini”	kaldıracak	biçimde	yargı	
kararı	 verilemeyeceği	 belirtilmiştir.	 2577	 sayılı	 İdari	 Yargılama	Usulü	
Kanunu’nun	2.	maddesinin	2.	fıkrasıyla	anayasal	düzenleme	kanun	ola-
rak	somutlaştırılmıştır.	
 
	 İdarenin	 takdir	 yetkisi,	 idarenin	 karar	 tesis	 ederken	 sahip	olduğu	
serbestlik	olarak	tanımlanmaktadır.37	 	İdarenin	yasa	ile	kendisine	tanı-
nan	takdir	yetkisi	kapsamındaki	yönetsel	tercihlerinin	uygunluğu	veya	
başka	bir	deyişle	isabetli	olup	olmadığı	hususu	“yerindelik”	kavramı	ile	
açıklanabilir.	Yerindelik,	idare	ile	idari	yargı	hâkiminin	takdir	yetkileri-
nin	kesiştiği	yerdir.	İdari	hâkim	idarenin	yasa	ile	tanınan	takdiriyle	tesis	
35	“Takdir yetkisi, karara bağlanacak olayın esaslı özelliklerine inebilmek imkânını açmakla, hukuk devletinde 

hakkaniyet ve amaca uygunluğun gereğini yerine getirmektedir.” Vecdi	ARAL,	Hukuk ve Hukuk Bilimi Üze-
rine	(İstanbul:	Filiz	Kitabevi,	1992),	s.	208.

36	Tahsin	Bekir	BALTA	ve	Hüseyin	Nail	KUBALI,	“Türkiye’de	Hukuk	Devleti	Anlayışı”,	çev.	Özer	OZAN-
KAYA,	 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,	 15.3	 (1960)	 <https://doi.org/10.1501/
SBFder_0000000610>.	[erişim	09	Mayıs	2019]

37	Ali	Ülkü	AZRAK,	“İdari	Yargıda	Anayasa’ya	uygunluk	sorunu”,	Anayasa Yargısı Dergisi,	9	(1992),	323–
40	(s.	330)	<https://www.anayasa.gov.tr/media/4772/azrak.pdf>	[erişim	9	Mayıs	2019].
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ettiği	işlemde	hukuka	uygunluk	denetimi	yaparken	yerindelik	denetimi	
yapamaz.	Başka	ifadeyle	 idari	hâkim	idarenin	işlemini	ve	eylemini	hu-
kuka	uygun	bulduktan	sonra	idarenin	siyasal,	sosyal	vb.	tercihini	tartı-
şamaz,	idare	yerine	kendisi	işlem	tesis	edemez.	Bununla	birlikte	idare-
nin	takdir	yetkisi	de	sınırsız	olmayıp	idare	tarafından	kanuna,	hukukun	
genel	 ilkelerine	(eşitlik,	 adalet,	hakkın	kötüye	kullanılması,	dürüstlük,	
hakkaniyet	vb.)	ve	kamu	hizmetinin	gereklerine38	uygun	şekilde	kulla-
nılmalıdır.39  

	 İdari	bir	 işlemin	hukuka	uygunluğu	 istisna	da	olsa	bir	özel	hukuk	
işleminin	hukuka	uygun	olmasına	bağlı	olabilir	ya	da	idari	işlem,	bir	özel	
hukuk	 işleminin	 icrai	 ve	 yürütülebilir	 olmasını	 sağlayabilir.40	 Bundan	
başka;	idari	işlemle	bir	özel	hukuk	işlemi	arasında	buna	benzer	bir	irti-
bat	bulunduğu	durumda,	idari	uyuşmazlığın	çözümü	için	irtibatlı	olan	
özel	 hukuk	 uyuşmazlığının	 da	 hukuka	 uygunluğu	 idari	 yargı	 yerinde	
denetlenebilecektir.	 6306	 sayılı	Kanun	 kapsamında	 yapılan	 açık	 artır-
ma	ile	 satış	 işleminin	sebep	unsurunun	hukuka	uygunluğu,	öncesinde	
özel	hukuk	kişileri	arasında	yapılan,	niteliği	itibariyle	de	bir	özel	hukuk	
işlemi	olan	ortak	karar	protokolünün	hukuka	uygunluğuna	bağlıdır.	Se-
bep	unsuru	yönünden	yapılacak	yargısal	denetimde	etkisini	idari	rejim	
içinde	doğuran	özel	hukuk	 işlemi41	olan	ortak	karar	protokolünün	de	
38 “... idarelere tanınan takdir yetkisinin kullanımı mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve kamu hizmetinin 

gerekleriyle sınırlıdır.”	Danıştay	2.	Dairesi,	04.03.2005,	2004/3266	E.	2005/831	K.	http://emsal.danistay.
uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/GelismisDokumanAraServlet	[erişim	01.06.2016]

39	AZRAK,	s.	330.

40 “İdari işlemlerin bazılarının hukuka uygunluğu, bir özel hukuk işlemine dayanabilir ya da idarenin işlemi 
bir özel hukuk işlemler dizisinin arasına girerek onun sonuçlarını pekiştirebilir ya da işlerliğini sağlayabilir. 
Akıllıoğlu bu işlemlere “özel hukuk alanıyla etkileşen idari işlemler” adını vermektedir: “Bazı durumlarda 
bir yönetsel işlemle bir özel hukuk işlemi arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır”. Bu gibi durumlarda idari 
uyuşmazlığın çözülebilmesi için öncelikle yakın ilişkili olunan özel hukuka ilişkin sorunun da çözülmüş ol-
ması gerekir.	Tekin	AKILLIOĞLU,	“Ticaret	Bakanlığının	Anonim	Ortaklık	Ana	Sözleşme	Değişikliğine	
İzninin	Çıkardığı	Yönetim	Hukuku	Sorunları”,	Banka ve Ticaret Dergisi,	10.2	(1979),	459–78	(s.	467).

41	“İdarî Yargı’nın görevine giren dava ve uyuşmazlıklarda, ilk şart olarak, işlem veya eylemin “idarî işlem veya 
eylem” olmasını ve bunun için de önce, bir İdare makam ve merci tarafından yapılmasını, ardından da özel 
hukuk dışında, İdare Hukuku rejimi içinde tesis edilmesini arıyoruz. Son yıllarda, başta özelleştirmeler gelmek 
üzere, hizmet satın alma, taşeron çalıştırma, özele yaptırma gibi yöntemlerle, özetle, daha önce, İdare makam 
ve mercilerince yapılan “idarî” işlemleri ve edimleri, bu özel hukuk kişilerince yerine getirilir oldu. Bu durumda, 
idarî işlemin, organik aktör koşulu gerçekleşmemiştir ve bunlar özel hukuk işlemleri ve edimleri olmuştur mu 
diyeceğiz? Yoksa, özel ilk ve orta öğretim okullarındaki öğrenci işlemlerinde olduğu gibi, bu kişilerin -özde ve 
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hukuka	uygunluğu	denetlenebilmelidir.42	Çünkü	burada	hukuka	uygun-
luğu	denetlenen,	 idarenin	yerindeliğe	ilişkin	tercih	ve	takdiri	olmayıp;	
idareyi	harekete	geçiren	özel	hukuk	işlemleridir.	Bu	halde,	hükümlerini	
idari	işlem	ile	doğuran	özel	hukuk	kişilerinin	işlemleri,	(irtibatlı	olduğu	
idari	işlemin	sebep	ve	maksat	unsuru	yönünden)	idare	hukuku	kuralları	
yanında	özel	hukuk	kuralları	da	ölçü	alınarak	karma	bir	hukuki	denetim-
den	geçirilmelidir.43	Buna	örnek	olarak	bireylerin	özel	hukuku	 ilgilen-
diren	işlemlerinde	hile	ile	bir	idari	karar	elde	etmeleri	halini	verebiliriz.	
Bu	halde	esasen	idarenin	iradesi	sakatlanmış	olacak	ve	tesis	edilen	işlem	
hukuka	aykırı	hale	gelecektir.	Bu	durumda	idari	işlemin	etkin	bir	yargı	
denetimi	 adına	 idari	 yargı	 hâkimi,	 idari	 işlemin	 hukuka	 uygunluğunu	
denetlerken	işleme	sebebiyet	veren	özel	hukuk	davranışlarını	da	gerek-
tiğinde	özel	hukuk	hükümlerini	de	tatbik	ederek	denetleyebilmelidir.
 
	 İdarenin	işlem	ve	eylemlerinin	yargısal	denetiminin	kapsamını,	de-
netimde	ölçü	alınacak	hukuk	kaynakları	ve	kullanacağı	yöntemler	belir-

içerikte- idarî işlem tesis ettikleri kabul edilerek, bu işlemlerin ve edimlerin yargısal denetimini İdarî Yargı’da 
devam mı ettireceğiz? Yanıt, ikincisidir. Burada önemli ve belirleyici olan nokta, aktör değil, yapılan işlem 
veya eylemin, İdare Hukuku Rejimi içinde kalmasıdır.” Sait	GÜRAN,	“İdari	Yargı	Denetiminin	Kapsamı	
ve	 Sınırları”,	 içinde	 Danıştay İdari Yargı Sempozyumu,	 2008	 <http://www.danistay.gov.tr/upload/
yayinlar/12_03_2014_105257.pdf	>	[erişim	4	Haziran	2016].

42	Bununla	beraber;	ortak	karar	protokolünün	hukuki	denetiminin	kapsamı	da	dar	tutulmalı,	bir	hak	sahibi-
nin	hakkını	kullanırken	objektif	iyi	niyet	kurallarına	uymak,	dürüst	davranmak,	başkalarını	zarara	uğrat-
mamak	zorunda	olduğunu	düzenleyen	Türk	Medeni	Kanunu’nun	2.	maddesine	aykırılık	halleri	dışında	
maliklerin	iradelerine	öncelik	ve	üstünlük	tanınmalı,	protokol	ve	onun	etkisini	gösterdiği	idarenin	satış	
işlemi	atış	işleminin	sebep	ve	maksat	unsuru	yönünden	hukuka	uygun	kabul	edilmelidir.	

43	İstisna	olmakla	beraber	özel	hukuk	kişilerinin	idari	işlemin	tesisinde	idare	ile	kolektif	hareket	ettiği	da-
hası	özel	hukuk	kişilerinin	 “idare”	 içinde	 sayıldığı	durumlarda	mevcuttur.	Bunun	 tipik	örneğini	2942	
sayılı	Kamulaştırma	Kanunu’nda	görmekteyiz.	Söz	konusu	Kanun’un	tanımlar	başlıklı	2.	maddesinde;	
“Bu Kanunun uygulanmasında; a) İdare: Yararına kamulaştırma hak ve yetkisi tanınan kamu tüzelkişilerini, 
kamu kurum ve kuruluşlarını, gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerini,” tanımlar	denilmekle	özel	hukuk	kişile-
rini	de	idare	kapsamına	almıştır.		Özel	hukuk	kişileri	lehine	yapılan	kamulaştırma	işleminde	özel	hukuk	
kişisi	kamu	hizmeti	için	gerekli	gördüğü	taşınmazı	anlaşma	ve	pazarlık	suretiyle	elde	edemediği	takdirde,	
yürüttüğü	hizmete	ilişkin	denetimine	tabi	olduğu	idarelere	müracaat	ederek,	bu	idareler	tarafından	ka-
mulaştırma	işlemi	gerçekleştirilebilmesini	sağlamaktadır.	6306	sayılı	Kanunla	ilgili	süreçte	anlaşmayan	
azınlığın	taşınmaz	hissesinin	anlaşanlara	satışı	işlemi	özel	mülkiyetin,	yine	başka	bir	özel	mülkiyete	tercih	
edildiği	bir	rejim	olduğundan,	satış	 işlemi	bu	yönüyle	özel	hukuk	kişileri	 lehine	yapılan	kamulaştırma	
işlemine	benzemektedir.	Bu	benzerlikten	yola	çıkarak	özel	hukuk	kişileri	lehine	kamulaştırma	işleminde	
olduğu	gibi	idarenin	6306	sayılı	Kanun’a	göre	yapacağı	satış	işlemi	de	bir	kısım	özel	kişilere	salt	menfaat	
temini	amacıyla	kullanılmamalıdır.	Bunun	tersi	bir	tutumda	idari	işlemin	kamu	yararını	hedefleyen	mak-
sat	unsuru	hukuka	aykırı	hale	gelecektir.
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leyecektir.	Hukuk	kaynakları	olarak	 idari	yargı	hâkimi	önüne	getirilen	
uyuşmazlıkta,	 normlar	 arası	 hiyerarşiyi	 de	 gözeterek	 öncelikle	 somut	
düzenlemeler	 içeren	kanun	ve	yönetmelik	hükümlerini	ölçü	alacaktır.	
Bundan	başka;	kanun	ve	yönetmeliklerde	düzenleme	bulunmadığında	
veya	bulunmakla	yoruma	ihtiyaç	duyulan	hallerde;	başta	Anayasa,	asga-
ri	kanun	hükmünde	kabul	edilen	usulüne	uygun	olarak	yürürlüğe	konu-
lan	uluslararası	sözleşme	ve	eki	protokoller44	,	yargı	kararları	ve	nihayet	
yardımcı	kaynak	niteliğinde	doktrini	referans	alabilecektir.	
 
	 İdari	yargılama	hukukunda	yöntem	olarak	 re’sen	(kendiliğinden)	
araştırma	ilkesi45	geçerlidir.	Bu	ilkeye	göre	idari	yargı	hâkimi,	tarafların	
bildirdikleri	delillerle	bağlı	kalmaksızın	önüne	getirilen	uyuşmazlığın	ve	
uygulanacak	 hukuk	 kurallarının	 neler	 olduğunu	 araştırmasıdır.46	 İdari	
Yargılama	Usulü	Kanunu’nun	(İYUK)	20.	maddesinde	düzenlenen	bu	
ilkeye	göre,	hâkim	davadaki	olguları	ve	delilleri	kendiliğinden	araştırıp	
yukarıda	 belirtilen	 hukuk	 kaynaklarından	 hangisine	 başvuracağını	 ye-
rindelik	denetimi	yapmaksızın	tespit	eder.
 

44	“…	Bir kere, usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan uluslararası antlaşmalar Türk iç hukukunda kanun de-
ğerinde olduğuna göre (Anayasa, m.90/son), bunlar idareyi ve idare mahkemelerini bağlarlar. Yani yürürlüğe 
konulmuş uluslararası antlaşmalar, idare hukukunun bir kaynağıdır. Dolayısıyla idare bu antlaşmalara uy-
malıdır; uymuyorsa, idare mahkemeleri bu uluslararası antlaşmalara aykırılık nedeniyle idarenin işlemlerini 
iptal edebilirler.”	Kemal	Gözler,	İdare Hukuku,	2.	Baskı	(Bursa:	Ekin	Kitabevi,	2009),	s.	103.

45	 “Doğrudan kamu yararının gerçekleşmesi amacına hizmet eden idari yargılama hukukunda kendiliğinden    
araştırma ilkesi” geçerlidir ve hâkim, medeni yargılama hukukuna göre daha etkin bir konumdadır. 
İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun (İYUK) 20. maddesinde düzenlenen bu ilkeye göre, medeni 
yargılama hukukundan farklı olarak, mahkeme, davadaki olguları ve delilleri kendiliğinden araştırır. 
Medeni yargılama hukukunda ise delilleri taraflar toplar ve mahkemeye sunar.”	 Danıştay	 13.	 Dairesi,	
02.11.2015,	2015/2422	E.	 	2015/371	K.	http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb/	
GelismisDokumanAraServlet	[erişim	03.06.2016]

46 “Re’sen araştırma ilkesine göre, davanın açılmasından nihai karar verilmesine kadar, davanın sevk ve idaresi, 
maddi olayın varlığının araştırılması ve delillerin elde edilmesi, maddi olayın hukuki tavsifi, olaya uygulana-
cak hukuk kuralının belirlenmesi, iddia ve savunmada ortaya konan maddi bulguların gerçeğe uygun olup 
olmadığının araştırılması, delillerin takdiri ile tarafların hiç değinmediği olayların tespiti görevi hâkime aittir. 
Hâkim uyuşmazlık konusu olayın hukuki nitelendirmesini yapmak, olaya uygulanması gereken hukuk kural-
larını belirlemek ve sonuçta hukuki çözüme varmak yönlerinden tam bir yetkiye sahiptir. Gerçeğe ulaşmak 
için yapılan bu tür araştırma ve incelemelerin sonucuna göre hüküm tesisinin mahkemelerin idarenin yerine 
geçmesi gibi bir sonuç doğurması da söz konusu değildir.”		Danıştay	12.	Dairesi,	26/11/2015	T.,	2011/2498	
E.,	2015/6238	K.	(Uyap	Bilgi	Bankası)
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	 Bir	uyuşmazlığa	kanun	ve	yönetmelikler	kapsamında	iç	hukuk	ku-
ralları	-en	azından	yorumlanmak	suretiyle-	tatbik	edildiğinde	varılan	ne-
tice,	asgari	kanun	hükmündeki	uluslararası	sözleşmeler	ve	nihayet	Ana-
yasa	hükümleri	ile	çelişmiyorsa,	mümkün	olmakla	birlikte	Anayasa	veya	
sözleşme	hükümlerinin	doğrudan	uygulanması47	 	kanaatimizce	gerekli	
olmayacaktır.	Bunun	yerine	ilgili	iç	hukuk	kurallarının	bu	üst	normlara	
uygun	yorumlanması	ile	yetinilebilir.48 
 
	 6306	sayılı	Kanun’a	göre	idarece	yapılacak	satışın	mülkiyete	yöne-
len	ağır	müdahalesi	karşısında;	ortak	karar	protokolünde,	yalnızca	ya-
sal	oranı	sağlayan	çoğunluk	imzalarının	bulunup	bulunmadığına	ilişkin	
“şeklen”	yapılacak	bir	denetimin	kâfi	görülmesi	halinde;	hakkın	kötüye	
kullanılması	suretiyle	veya	eşitlik	ilkesine	aykırı	olarak	mülkiyet,	yerleş-
me	gibi	kişi	temel	haklarına	diğer	kişilerce	idare	vasıta	kılınarak	yapılan	
haksız	müdahaleler	yargı	denetimi	dışında	kalacak,	nihayetinde	“sosyal	
bir	hukuk	devleti”49	olmanın	gereği	tam	olarak	yerine	getirilemeyecek-
tir.			
 
	 Hukuk	devleti	 ilkesi,	 1982	Anayasası’nın	2.	maddesinde	Cumhu-
riyetin	nitelikleri	arasında	sayılan	ilkeler	içerisinde	yer	almaktadır.	Hu-
47 “Anayasal hükümlerin idari yargı bakamından da doğrudan uygulanması kaçınılmazdır. Bu zorunluluk 

Anayasa’nın zaman zaman idari yargı organınca yorumu gereğinden de kaynaklanmaktadır. Hak ve özgür-
lükleri içeren Anayasa hükümlerinin idari yargı organınca doğrudan uygulanması; yönetim tarafından birey-
lerin haklarının ihlali konusunun idari yargının varlık nedeni olarak görülmektedir”. Sevtap	YOKUŞ,	“Hak	
ve	Özgürlüklere	İlişkin	Anayasal	Hükümlerin	Danıştay’ca	Doğrudan	Uygulanması”,	İnsan Hakları Yıllığı,	
19–20,	s.	198	<http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/e664ac38a35c006_ek.pdf?dergi=Insan	Hak-
lari	Yilligi	>	[erişim	5	Haziran	2016]. Anayasa’ya	uygun	yorum	metodu	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	ise	
bkz.			AZRAK.

48	Osman	ERMUMCU,	“Türk	İdari	Yargısında	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	Uygulaması”,	Danıştay 
Dergisi,	2015,	s.	33	vd.	<http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_04_2016_115406.pdf>	[eri-
şim	15	Mayıs	2016].

49	“Sosyal hukuk devleti, insan haklarına dayanan, kişilerin huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamalarını gü-
vence altına alan, kişi hak ve özgürlükleriyle kamu yararı arasında adil bir denge kurabilen, milli gelirin ada-
lete uygun biçimde dağıtılması için gereken önlemleri alan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu 
geliştirerek sürdüren, güçsüzleri güçlüler karşısında koruyarak sosyal adaleti ve toplumsal dengeleri gözeten 
devlettir. Çağdaş devlet anlayışı sosyal hukuk devletinin tüm kurum ve kurallarıyla Anayasa’nın özüne ve 
ruhuna uygun biçimde kurularak işletilmesini, bu yolla bireylerin refah, huzur ve mutluluğunun sağlanmasını 
gerekli kılar.”	Anayasa	Mahkemesi,	15.10.2009,	2006/95	E.	2009/144	K.	http://www.kararlaryeni.ana-
yasa.gov.tr/Karar/Content/a5f9f1cf-9b4a-4cfd-b283-78de023088c7?excludeGerekce=False&wordsO
nly=False	[erişim	02	Haziran	2016]	

6306 SAYILI KANUN’A GÖRE İDARENİN YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞ
İŞLEMİNİN İDARİ YARGI DENETİMİ

Baki SAKALLI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �36

kuk	devleti,	“faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, yararlananlara 
hukuki güvenceler tanıyan ve temel hak ve hürriyetleri güvence altına alan 
devlet demektir.”50		Anayasa	Mahkemesi’nin	bir	kararında	ise	hukuk	dev-
letinin	ilkesel	gereklilikleri,	“…Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına 
alınmadığı hukukun evrensel kurallarına saygı gösterilmediği ve adaletli bir 
düzenin gerçekleşmediği bir ortamda hukuk devletinden söz edilemez…”51 
şeklinde	ifade	edilmiştir.
 
	 Hukuk	 devletinde	 hakların	 kötüye	 kullanılması	 hukuk	 düzenin-
ce	korunmaz.	 	Anayasa’nın	 “Temel	hak	ve	hürriyetlerin	kötüye	kulla-
nılamaması”	başlıklı	 14.	maddesinde	 temel	hak	ve	hürriyetlerin	gerek	
devlet	 gerekse	 bireylerce	 kötüye	 kullanılması	 yasaklanmaktadır.	 6306	
sayılı	Kanun	kapsamında	yapılacak	olan	satış	işleminin	amacı,	diğer	ida-
ri	işlemlerde	olduğu	gibi	“kamu	yararının	gerçekleşmesidir.	Komşuluk	
ilişkisinden	kaynaklı	husumet,	fahiş	kar	elde	etme	isteği	vb.	nedenlerle	
ortak	karar	protokolüne	başkası	için	objektif	olarak	kabul	edilemez	hü-
kümler	konulmak	suretiyle	meşru	olmayan	gayeye	idare	eliyle	ulaşılmak	
istendiğinde,	başka	ifadeyle;	var	olan	bir	hak	kötüye	kullanıldığında,	or-
tada	Kanun’un	amaçladığı	biçimde	bir	kamu	yararı	varlığından	söz	edi-
lemeyecektir.	Bu	 ise;	 idarenin	satış	 işlemini	maksat	unsuru	yönünden	
sakatlıkla	malul	hale	getirecektir.
 
	 Hukuk	devleti	olmanın	gereği	olarak	idare	işlem	tesis	ederken	“eşit-
lik	ilkesini”	gözetmelidir.	Anayasa’nın	10.	maddesinde	“Devlet organları 
ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadırlar.”	denilmekle,	Anayasa	ile	idareye	eşit	
davranma	ödevi	yüklenmiştir.	Anayasa’da	yer	alan	eşitlik	ilkesi,	yargı	ka-
rarlarında,	“hak ve adalet”,	“hakkaniyet”,	“hak ve nefaset”	gibi	kavramlarla	
da	ifade	edilebilmektedir.52	Eşitlik	ilkesi	hukuken	aynı	durumda	olanlar	

50 Oğuz	SANCAKDAR	vd.,	İdare Hukuku-Teorik Çalışma Kitabı,	6.	Baskı	(Ankara:	Seçkin	Yayınevi,	2017),	
s.	51.

51	Anayasa	Mahkemesi,	12.11.1991,	1991/7	E.			1991/43	K.	http://www.kararlaryeni.anayasa.gov.tr/Ka-
rar/Content/60fdad79-0ef5-4256-83b7-						492c3028e161?excludeGerekce=False&wordsOnly=False 
[erişim	30	Mayıs	2016]

52	Sancakdar,	s.87.
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arasında	uygulanır.53	 6306	 sayılı	Kanun	uyarınca	 idarece	 yapılan	 satış	
işleminin	sebep	unsurunu	ve	onun	esasını	teşkil	eden	ortak	karar	proto-
kolünün	hukuki	denetiminde;	idare	yargıcı	takdir	yetkisini	kullanırken,	
anlaşma	 sağlayanların	 iradesini	 yok	 saymak	 ve	 yerindelik	 denetimine	
girmek	suretiyle	öznel	bir	eşitlik	ve	adalet	anlayışı	ile	hareket	etmemeli;	
ortak	karar	protokolünde	yeniden	paylaşıma	dair	anlaşmaya	esas	alınan	
“ölçünün”	ne	olduğunu	(arsa	payı	miktarı,	kira	getirisi,	taşınmazın	cep-
hesi	vb.)	belirleyerek,	bu	ölçünün	 	 	“eşitlik	ve	adalet”	 ilkesi	yönünden	
hukuka	uygunluğunu	denetlemelidir.	Riskli	yapıda	bulunan	arsa	payları,	
cepheleri,	kira	getirileri	benzer	dükkânların	maliklerinden	birine	ortak	
karar	protokolü	uyarınca	yeniden	yapılacak	binada	önceki	durumda	sa-
hibi	olduğu	 ile	benzer	niteliği	haiz	bir	dükkân	verilirken,	diğer	malike	
dükkân	 yerine	daha	düşük	 getirisi	 olan	daire	 verilmesi	 örneğinde;	 bu	
durum	kendisine	dükkân	yerine	daire	verilen	malik	yönünden	Anaya-
sa’mızın	10.	maddesinde	 ifadesini	bulan	eşitlik	 ilkesine	aykırılık	 teşkil	
edecektir.	 Eşitsizlikten	 olumsuz	 etkilenen	 ve	 ortak	 karar	 protokolüne	
bu	nedenle	iştirak	etmeyen	malikin	arsa	payının,	anlaşma	sağlayan	diğer	
maliklere	cebren	satışını	öngören	idari	işlem,	(sebep	unsurunun	esasını	
oluşturan	ortak	karar	protokolü	eşitlik	 ilkesine	aykırı	olduğundan)	se-
bep	unsuru	yönünden	sakat	hale	gelecek	ve	iptale	konu	olacaktır.
 
	 6306	 sayılı	 Kanun’a	 göre	 idarenin	 yapacağı	 satış	 işlemi	 yukarıda	
belirtilen	Anayasa	hükümlerinden	başka	bu	hükümlerin	 izdüşümü	ni-
teliğinde	olan	uluslararası	sözleşmeler	ve	eki	protokoller	yönünden	de	
hukuken	denetlenmelidir.	İdarenin	satış	işlemi	etkisini	en	fazla	mülkiyet	
hakkı	üzerinde	göstermektedir.	Mülkiyet	hakkı,	Anayasa’nın	13.	ve	35.	
madde	hükümleri	uyarınca	kanun	ile	sınırlandırılabilir.	Buna	göre;	bir	ta-
53	 “Anayasa Mahkemesi kararlarında da açıkça vurgulandığı üzere Anayasa’nın 10. Maddesinde öngörülen      

“yasa önünde eşitlik ilkesi”, hukuksal durumları aynı olanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli değil, hu-
kuksal eşitlik öngörülmüştür. Eşitlik ilkesinin amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalar karşısında aynı 
işleme bağlı tutulmalarını sağlamak, ayrım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemektir. Bu ilkeyle, aynı 
durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında eşitliğin çiğnenmesi 
yasaklanmıştır. Yasa önünde eşitlik, herkesin her yönden aynı kurallara bağlı tutulacağı anlamına gelmez. 
Durumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da topluluklar için değişik kuralları ve uygulamaları gerektirebilir. 
Aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal durumlar farklı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’da öngörülen 
eşitlik ilkesinin zedelenmeyeceği açıktır.”	Danıştay	15.	Dairesi,	30/12/2015,	2013/2557	E.	2015/9357	K.	
http://emsal.danistay.uyap.gov.tr/VeriBankasiIstemciWeb	 /GelismisDokumanAraServlet	 [erişim	 02	
Haziran	2016]

6306 SAYILI KANUN’A GÖRE İDARENİN YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞ
İŞLEMİNİN İDARİ YARGI DENETİMİ

Baki SAKALLI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �38

şınmaz	üzerindeki	mülkiyet	hakkının	özgür	irade	dışında	el	değiştirme-
si	ancak	kamu	yararının	kişisel	yarara	üstün	tutulması	ile	mümkündür.		
Anayasa’nın	90.	maddesinin	son	fıkrasına	göre;	usulüne	göre	yürürlüğe	
konulmuş	uluslararası	sözleşmelerin	kanun	hükmünde	olduğu,	fıkraya	
07.05.2004	günlü,	5170	sayılı	Yasa’nın	7.	maddesi	ile	eklenen	cümlede	
usulüne	göre	yürürlüğe	konulmuş	temel	hak	ve	özgürlüklere	ilişkin	ulus-
lararası	sözleşmelerle	kanunların	aynı	konuda	farklı	hükümler	içermesi	
nedeniyle	çıkabilecek	uyuşmazlıklarda	uluslararası	sözleşme	hükümle-
rinin	esas	alınacağı	düzenlenmiştir.	Buna	göre	usulüne	göre	yürürlüğe	
konulmuş	uluslararası	sözleşmelerin	iç	hukukta	tatbikine	ilişkin	yöntem	
belirlenerek,	bu	sözleşmelerden	temel	hak	ve	özgürlüklere	ilişkin	olan-
larla	kanunların	aynı	konuda	farklı	hükümler	içermesi	durumunda	ulus-
lararası	antlaşma	kurallarının	esas	alınması	anayasal	gerekliliktir.	
 
	 Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	(İnsan	Haklarının	ve	Temel	Öz-
gürlüklerinin	Korunmasına	İlişkin	Sözleşme)	20.03.1952	tarihinde,	söz-
leşmeye	ek	1	No.lu	Protokol	ise	Türkiye	tarafından	19.03.1954	tarihin-
de	onaylanmıştır.	Anılan	Protokol’ün	“Mülkiyetin	Korunması”	başlıklı	
1.	maddesinde;	“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına 
saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu 
yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun ge-
nel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir.”	kuralı	
yer	almıştır.	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	(AİHS)	“Etkili	Başvuru	
Hakkı”	başlıklı	13.	maddesinde	 ise;	“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.”	kuralı,	hakları	kötüye	
kullanma	 yasağına	 ilişkin	 17.	maddesinde	 ise	 “Bu Sözleşme’deki hiçbir 
hüküm, bir devlete, topluluğa veya kişiye, Sözleşme’de tanınan hak ve öz-
gürlüklerin yok edilmesi veya bunların Sözleşme’de öngörülmüş olandan 
daha geniş ölçüde sınırlandırılmalarını amaçlayan bir etkinliğe girişme ya 
da eylemde bulunma hakkı verdiği biçiminde yorumlanamaz.”	kuralı	yer	
almıştır.	AİHS	ve	sözleşmeye	ek	1	No.lu	Protokol’ün	sözü	edilen	kural-
ları	kanun	hükmünde	olduğundan	bunlara	aykırılık	teşkil	eden	mülkiye-
te	haksız	müdahale	içeren	ortak	karar	protokolü	uyarınca	yapılacak	satış	
işlemi	sebep	unsuru	yönünden	sakat	hale	gelecektir.
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	 Konuyu	 soyut	 ve	 ilkesel	 Anayasa	 ve	 AİHS	 hükümleri	 yanında	
normlar	 hiyerarşisi	 gereği	 somut	 düzenlemeler	 olan	 kanun	 ve	 yönet-
melik	kapsamında	da	 irdelemek	gerekmektedir.	 	 İdarenin	satış	 işlemi-
nin	 iptali	 dava	 edildiğinde,	 yargısal	 denetimde	ölçü	 alınacak	öncelikli	
normlar,	 kuşkusuz	 6306	 sayılı	 Kanun’un	 kendisi	 ve	 onun	 Uygulama	
Yönetmeliği’dir.	6306	sayılı	Kanun’un	6.	maddesinde	“(...) Bu parsellerin 
malikleri tarafından değerlendirilmesi esastır.(...)”	 denilmekle	 çoğunluk	
belirtilmeksizin	 maliklerin	 ortak	 iradelerinin	 üstünlüğü	 vurgulanmış,	
Kanun’un	Uygulama	Yönetmeliği’nin54	15.	maddesinde55	ise;	“Riskli ya-
pılarda, Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, parsellerin tev-
hit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar adası bazında uygula-
ma yapılmasına, yeniden bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı 
veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden değerlendirilmesine bütün 
maliklerce oy birliği ile karar verilememiş ise...”	denilmekle,	anlaşmanın	oy	
birliğiyle	yapılmasının	esas	olduğu,	alınacak	kararlarda	öncelikli	herkesi	
tatmin	eden	bir	uzlaşmanın	aranması	gerektiği,	paydaşların	bu	katılımcı	
uzlaşı	 için	asgari	 irade	göstermeleri	gerektiği	vurgulanmıştır.56 	Kanun	
ve	Uygulama	Yönetmeliği’nin	öncelikli	oy	birliğinin	aranması	için	gay-
ret	 gösterilmesini	 öngören	 söz	 konusu	 düzenlemeleri,	 mülkiyet	 hak-
kına	 diğer	 paydaşlarca	 yapılan	müdahaleyi,	 başta	 Anayasa’mız	 olmak	
üzere	iç	hukukta	uygulanması	gerekli	uluslararası	Avrupa	İnsan	Hakları	
Sözleşmesi’nin	eki	1	No.lu	protokolde	düzenlenen,	ölçülü,	orantılı	 ve	
demokratik	toplum	ve	hukuk	devleti	gereklerine	uygun	hale	getirmekte-
dir.	Ayrıca	kişisel	yarar	ile	kamu	yararı	ilişkisinde,	(riskli	yapı	ayaktayken	

54	15.12.2012	tarihli	28498	Resmî	Gazete’de	yayınlanan	yönetmeliğin	adı	“Afet Riski Altındaki Alanların 
Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”	iken 25/7/2014	tarihli	ve	29071	sayılı	Resmî	
Gazete’de	yayımlanan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yö-
netmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”	 ile “6306 sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği”	
olarak	değiştirilmiştir.	

55	 2.7.2013	 tarih	 ve	 28695	 sayılı,	 25.7.2014	 tarihli	 ve	 29071	 sayılı	 Resmî	 Gazete’lerde	 yayımlanan	
yönetmelikler	ile	değişik	

56	Oy	birliği	 ile	anlaşılmasına	öncelik	tanınması	şeklindeki	düzenleme	yönünden	kanun	ile	düzenlenme-
yen	bir	hususun	yönetmelik	ile	düzenlenemeyeceği	gibi	bir	izlenim	doğabilmekte	ise	de;	yönetmeliğin	
kanuna	aykırı	bir	husus	içermediği,	kanunun	riski	ortadan	kaldırmaya	yönelik	birincil	amacının	gerçek-
leşmesinden	sonraki	bir	evreye	ilişkin	olduğundan	kanunun	amacına,	hukukun	genel	kaidelerinden	olan	
“çok,	içinde	azı	da	barındırır”	ilkesine	göre	dayanağı	kanun	maddesinde	öngörülen	asgari	karar	nisabına	
da	aykırılık	içermediğinden	dayanağı	Kanun’un	6.	maddesine	aykırılık	içermediği	sonucuna	varmak	ge-
rektiği	kanaatindeyim.
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buna	bağlı	can	ve	mal	kaybı	riski	mevcut	iken	ağır	basan)	kamu	yararı	ile	
(risk	ortadan	kalktıktan	sonra	yeniden	yapım	sürecinde	ağır	basan)	kişi-
sel	yararı	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi’nin	bazı	kararlarında	geçtiği	
ifadeyle	 “adil	 bir	dengeye”57	 (fair	 balance)	 getirmeyi	 amaçlamaktadır.	
Kanun	ve	Uygulama	Yönetmeliği’nin	sözü	edilen	düzenlemelerine	ay-
kırı	 olarak,	 ortak	 karar	 protokolüne	 bir	 kısım	maliklerin	 katılımını	 ve	
uzlaşmasını	objektif	 olarak	 engelleyen	hakkın	kötüye	kullanılması	 yö-
nünde	hükümler	konulduğunda,	Kanun	ve	Uygulama	Yönetmeliği’ne	
aykırı	 bu	hükümlere	 azınlık	maliklerin	 uyması	 beklenemeyeceğinden,	
uymamanın	müeyyidesi	olan	satış	işlemi	de	sebep	unsuru	yönünden	sa-
kat	hale	gelecektir.	
  
	 Azınlığın	payının	açık	artırma	ile	satışı	işleminin	yargısal	denetimin-
de,	 işlemin	 sebep	unsuru	 olan	 anlaşmazlığın	 temelini	 oluşturan	ortak	
karar	protokolünün,	etkin	katılımla,	uzlaşmacı	tutumla,	eşdeğerlik	mo-
deli58	gözetilerek	mevcut	hakların	korunumuna	azami	ihtimamla	ve	ka-
nunun	amacı	doğrultusunda	yapılıp	yapılmadığı,	protokolde	mülkiyete	
ilişkin	hakkın	kötüye	kullanılıp	kullanılmadığı	hususları	irdelenecektir.	
Belirtilen	hususların	başta	Anayasa,	uluslararası	sözleşmeler,	kanun	ve	
yönetmeliklere	 uygunluğu,	 mülkiyet	 hakkının	 kısıtlanmasında	 kamu	
yararı-kişisel	 yarar	 arasında	 adil	 dengenin	bozulup	bozulmadığı,	 azın-
lığın	mülkiyet	hakkına	yapılan	müdahalenin	ölçülü,	orantılı	 ve	hakkın	
özüne	dokunup	dokunmadığı	re’sen	araştırma	ilkesi	kapsamında	araş-
tırılacaktır.	Bu	denetim	yapılırken	 re’sen	araştırma	 ilkesine	göre,	 idari	
yargıç;	önceki	durumda	dava	edenin	maliki	olduğu	bağımsız	bölümün	

57	AİHM,	Kate	Klitsche	De	La	Grance	v.	Italy,	27.10.1994,	App	No.	12539/86,	http://ihami.anadolu.edu.
tr/aihmgoster.asp?id=482,	[erişim	09	Mayıs	2016]

58 “Eşdeğerlik”	 ilkesi;	katılımın	sağlanmasını,	malikin	taşınmaz	malının	uygulamadan	önce	ve	sonra	aynı	
değerde	kalmasını	ve	bütün	maliklerin	uygulamadan	eşit	şekilde	etkilenmesini	sağlamayı	hedeflemek-
tedir.	

	 Malike	olabildiğince	aynı	piyasa	değerinde	bir	taşınmazın	tahsis	edilmesi	gerekir.	Dağıtım	kütlesinden,	
katılan	maliklere,	kentsel	dönüşümün	amacına	uygun	olarak,	katılan	bağımsız	bölümlerle	olanaklar	ölçü-
sünde	aynı	konumda	ya	da	aynı	değerdeki	paylarına	uygun	bağımsız	bölümlerin	tahsis	edilmesidir.

	 Duygu	GÖKÇE	ve	Vuslat	SALALI,	“Kentsel	Dönüşümde	‘Eşdeğerlik	Modelinin’nin	Önemi”,	Süleyman 
Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi,	18.1	(2014),	55–65	<http://dergipark.ulakbim.gov.
tr/sdufenbed/article/view/1089004536/1089003645>	[erişim	9	Mayıs	2019].	Kanaatimizce	her	du-
rumda	uygulama	öncesi	ve	sonrası	durum,	tüm	malikler	yönünden	ve	her	durumda	eşit	olamayacağın-
dan	ilkesel	olarak	“değerde	denklik”	tabirinin	kullanılması	daha	yerinde	olacaktır.
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ekonomik	değerini	tespite	elverir	değerleme	raporları,	mahkeme	tespit	
kararları	ile	bağımsız	bölümün	getirdiği	kira	gelirinin	tespitin	esas	kira	
sözleşmesi	vb.	belgelerini,	yıkılan	ve	yapılacak	yapının	mimari	projele-
rini	de	getirterek	gerektiğinde	keşif	 ve	bilirkişi	 incelemesi	de	yaparak,	
dava	eden	azınlık	malikin	yıkım	öncesi	sahip	oldukları	haklar	ile	ortak	
karar	protokolünde	kendilerine	verilen	hakları	objektif	denetime	elverir	
şekilde	mukayese	edecektir.	
 
	 Mukayese	sonucu	ortak	karar	protokolünde,	malikin	anlaşmasına	
objektif	manada	imkân	tanımayan,	ölçüsüz,	hakkın	özüne	dokunur	hü-
kümler	olduğuna	vicdanen	kanaat	getirmesi	halinde	somut	olayın	özel-
liğine	göre	sebep	veya	maksat	veya	her	iki	unsur	yönünden	idari	yargıç	
satış	işlemini	iptal	edecek,	satış	ile	sonuçlanan	anlaşma	süreci	karar	ge-
rekçesinde	işaret	edilen	hususlar	gözetilerek	yeniden	başlayacaktır.	Bu	
yaklaşımda	6306	sayılı	Kanun	 ile	öngörülen	kentsel	dönüşüme	 ilişkin	
uygulamaları	sekteye	uğratacağı,	uygulamanın	maliklerin	elinden	alınıp	
her	defasında	mahkemenin	inisiyatifine	kalacağı	bu	nedenle	“yasa	dev-
letinden”	“yargıç	devletine”	bir	evirilmenin	olacağı	düşünülebilirse	de;	
riskli	yapı	yıkılıp	Kanun’un	kamu	yararını	üstün	tuttuğu	can	ve	mal	em-
niyetine	dair	öncelikli	amacı	gerçekleştikten	sonra	yeniden	yapılandır-
ma	sürecinde	artık	temel	hakların	korunumunun	ön	plana	geçeceği,	bu	
kapsamda	Kanun’un	ruhunda	ve	Uygulama	Yönetmeliği’nin	metninde	
yer	alan	“anlaşma”59		yolu	etkin	şekilde	işletilmeden	temel	hakları	haksız	
kısıtlanan	kişilerin	etkili	başvuru	hakkı	kapsamında	dava	yoluna	başvu-
rarak	olumlu	sonuç	almalarının	hukuk	devleti	gereği	olduğu	kanaatin-
deyim.	

59	Öncesinde	anlaşma	yolunun	etkin	şeklide	işletilmesi	gerektiği,	bu	yönüyle	kamulaştırma	işleminin	hukuki	
denetiminin	yapılması	gerektiğine	dair	Danıştay	6.	Dairesi,	10.04.2014,	2011/7160	E.	2014/2910	K.	Da-
nıştay	Dergisi	Yıl:2014	Sayı:137		http://www.danistay.gov.tr/upload/yayinlar/11_01_2016_035856.
pdf	[erişim	16	Mayıs	2016]
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	 SONUÇ

	 	6306	sayılı	Kanun,	afet	riskine	bağlı	can	ve	mal	kayıplarına	tedbir	
alırken	yeniden	yapılaşmanın	kentsel	ihtiyaçlara	uygun	olmasını	amaç-
lamıştır.	Kanun	bu	kapsamda	taşınmazın	yeniden	değerlendirilme	süre-
cine	maliklerin	etkin	olarak	katılımını	ve	öncelikle	uzlaşmasını	aramış,	
bir	malikin	kötü	niyetli	yaklaşım	ihtimalinde	sürecin	tıkanmaması	için	
de	oy	birliği	nisabı	yerine	taşınmazda	2/3	payı	 temsil	eden	maliklerin	
anlaşmasını	yeterli	görmüş,	ortak	karar	protokolü	olarak	da	 ifade	edi-
len	bu	anlaşma	ve	kararlar	bütününe	göre	taşınmazın	yeniden	değerlen-
dirilmesine	cevaz	vermiştir.	Sürecin	 işlerliğini,	bir	malikin	kötü	niyetli	
yaklaşımına	karşı	koruyarak	oy	birliği	yerine	nitelikli	 çoğunluk	arayan	
Kanun’un,	bu	defa	çoğunluğun	kötü	niyetli	yaklaşımlarını	koruma	altına	
alması	 beklenmemelidir.	 Yasal	 çoğunluğu	 oluşturan	maliklerin,	 kendi	
mülkiyet	haklarını	kötüye	kullanarak	 fahiş	kar	elde	etme,	husumetten	
kaynaklı	zarar	verme	vb.	gayelerle	düzenledikleri	ortak	karar	protoko-
lünü	azınlığa	dayatmaları,	buna	uymayan	azınlığın	hissesini	idare	eliyle	
satın	almalarına	 ilişkin	davranışları	hukuk	denetimi	dışında	bırakılma-
malıdır.	Bu	nedenle	ortak	karar	protokolü	doğrultusunda	yapılan	satı-
şın	iptali	dava	edildiğinde	idari	yargı	hâkimi,	satışın	sebebini	ortak	karar	
protokol	 anlaşmazlığı	 oluşturduğundan,	 işlemin	 sebebi	 ile	 sıkı	 irtibat	
halinde	olan	ortak	karar	protokolü	hükümlerini,	 işlemin	 sebebinin	 ve	
amacının	 hukuka	 uygunluğu	 açısından	 denetleyecektir.	 	 İdari	 hâkim,	
yargısal	 denetimi	 yaparken	 taraflarla	 bağlı	 olmaksızın	 re’sen	 araştır-
ma	yaparak	topladığı	delillerle,	ortak	karar	protokolü	 ile	bu	protokole	
muhalif	 kalanların	 haklarına	 yapılan	 müdahalelerin,	 başta	 6306	 sayı-
lı	 Kanun’a,	 kanun	 hükmündeki	 uluslararası	 sözleşmelere	 nihayetinde	
Anayasa’ya	uygunluğunu	denetlemelidir.	Aykırılık	 saptanması	halinde	
hukuka	aykırı	ortak	karar	protokolü	icrai	etki	doğurduğundan	sebep	un-
suru	açısından	sakat	hale	gelen	idarenin	satış	işlemi,	iptal	edilebilmeli-
dir.	
 
	 Afet	riskine	karşı	önlem	olarak	yapılan	kentsel	dönüşüm	uygulama-
larında	afet	riski	amaca	uygun	şekilde	ortadan	kaldırıldıktan	sonra	özel	
hukuk	kişilerinin	mülkiyet	hakkının	korunması	hukuki	 güvenlik	 ilkesi	
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gereği	öncelikli	amaç	olmalıdır.	Bu	kapsamda	uygulamaya	tabi	kişilerin	
karar	alma	sürecine	etkin	şekilde	katılımları	gerekmektedir.	Bu	gereksi-
nimi	karşılamak	adına	daha	dar	çerçeveli	belirgin	hukuk	kurallarına	ih-
tiyaç	bulunmaktadır.	Mevcut	hukuk	düzeni	afet	riskine	yönelik	kentsel	
dönüşümün	amacı	dışında	kullanımına	ilişkin	denetimde	idareye	ve	ida-
ri	yargı	yerlerine	işlemin	unsurları	olan	yetki,	sebep	ve	konu	açılarından	
geniş	bir	takdir	alanı	bırakmıştır.	Bu	ise	takdirin	kullanımına	bağlı	olarak	
benzer	durumda	farklı	kararların	çıkmasına	ve	kişilerin	mağduriyetine	
neden	olacaktır.	
 
	 Kanaatimizce	6306	sayılı	Kanun’a	yapılacak	bir	ilave	düzenleme	ile	
yeniden	değerlendirmede	2/3	çoğunluk	ile	anlaşma	sağlanamadığı	tak-
dirde	taşınmazın	kamulaştırılma	ihtimali	ortadan	kaldırılmalı,	riskli	yapı	
yıkıldıktan	sonra	üzerinde	yapı	bulunmayan	diğer	boş	arsaların	sahipleri	
ile	aynı	durumda	olan	uygulamaya	tabi	arsa	sahiplerine	de	ortaklığın	gi-
derilmesi	davası	açma	hakkının	yoruma	mahal	vermeyecek	şekilde	veril-
mesi	hakkaniyete	daha	uygun	olacaktır.	

      

6306 SAYILI KANUN’A GÖRE İDARENİN YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞ
İŞLEMİNİN İDARİ YARGI DENETİMİ

Baki SAKALLI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �44

 KAYNAKÇA

	 AKILLIOĞLU,	 Tekin,	 “Ticaret	 Bakanlığının	 Anonim	 Ortaklık	
Ana	Sözleşme	Değişikliğine	İzninin	Çıkardığı	Yönetim	Hukuku	Sorun-
ları”,	Banka ve Ticaret Dergisi,	10	(1979),	459–78

	 AKINCI,	Müslüm, “Kamulaştırma Hukuku” Gayrimenkul Rehberi, 
(Ankara:	Seçkin	Yayınevi,	2018)

	 ALTUNDİŞ,	 Mehmet,	 “Hukuki	 Güvenlik	 İlkesi”,	 Yasama 
Dergisi,	 10	 (2008),	 60–94	 <”	 	 www.yasader.org/web/yasama_
dergisi/..%0A%09./Hukuki_Guvenlik_Ilkesi.pdf		%0A>	[erişim	5	Ma-
yıs	2016]

	 ARAL,	Vecdi,	Hukuk ve Hukuk Bilimi Üzerine	(İstanbul:	Filiz	Kita-
bevi,	1992)

	 AZRAK,	Ali	Ülkü,	 “İdari	Yargıda	Anayasa’ya	uygunluk	 sorunu”,	
Anayasa Yargısı Dergisi,	9	(1992),	323–40	<https://www.anayasa.gov.
tr/media/4772/azrak.pdf>	[erişim	9	Mayıs	2019]

 BALTA,	Tahsin	Bekir,	 ve	Hüseyin	Nail	KUBALI,	 “Türkiye’de	
Hukuk	Devleti	Anlayışı”,	 çev.	Özer	OZANKAYA,	Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi,	15	(1960)	<https://doi.org/10.1501/
SBFder_0000000610>

	 ERMUMCU,	Osman,	“Türk	İdari	Yargısında	Avrupa	İnsan	Hak-
ları	Sözleşmesi	Uygulaması”,	Danıştay Dergisi,	2015	<http://www.da-
nistay.gov.tr/upload/yayinlar/12_04_2016_115406.pdf>	 [erişim	 15	
Mayıs	2016]

	 GÖKÇE,	Duygu,	 ve	Vuslat	SALALI,	 “Kentsel	Dönüşümde	 ‘Eş-
değerlik	Modelinin’nin	Önemi””,	Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bi-
limleri Enstitüsü Dergisi,	18	(2014),	55–65	<http://dergipark.ulakbim.
gov.tr/sdufenbed/article/view/1089004536/1089003645>	 [erişim	 9	
Mayıs	2019]



www.izmirbarosu.org.tr

45İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

	 GÖZLER,	Kemal, İdare Hukuku,	2.	Baskı	(Bursa:	Ekin	Kitabevi,	
2009)

	 GÖZÜBÜYÜK,	A.	Şeref,	Yönetim Hukuku,	34.	Bası	(Ankara:	Tur-
han	Kitabevi,	2016)

	 GÜNDAY,	Metin,	İdare Hukuku,	11.	Baskı	(Ankara:	İmaj	Yayıne-
vi,	2017)

	 GÜRAN,	 Sait,	 “İdari	 Yargı	 Denetiminin	 Kapsamı	 ve	 Sınırları”,	
içinde	Danıştay İdari Yargı Sempozyumu,	2008	<http://www.danistay.
gov.tr/upload/yayinlar/12_03_2014_105257.pdf	>	[erişim	4	Haziran	
2016]

	 KÜRŞAT,	 Zekeriya,	 “6306	 sayılı	 Afet	 Riski	 Altındaki	 Alanların	
Dönüştürülmesi	Hakkında	Kanunun	Özel	Hukuk	Alanındaki	Etkileri”,	
içinde	Kentsel Dönüşüm Hukuku,	ed.	Melikşah	Yasin	/	Cenk	Şahin,	2.	
Baskı	(İstanbul:	On	iki	Levha	Yayınları,	2015),	ss.	17–63

	 OĞUZMAN,	Kemal,	 SELİÇİ	Özer,	 ve	 Saibe	ÖZDEMİR	OK-
TAY,	Eşya Hukuku	(İstanbul:	Filiz	Kitabevi,	2014)

	 ÖZLÜER	ÖZKAYA,	Ilgın,	“6306	Sayılı	Kanun	Kapsamında	Riskli	
Alanlarda	Riskli	Olmayan	Yapıların	Durumu”,	Ankara Barosu Dergisi,	
76	(2018),	245–69	<https://doi.org/10.30915/abd.464107>

	 ÖZSUNAY,	Ergun,	“6306	Sayılı	Kanun	ve	Kentsel	Dönüşüm	Uy-
gulamalarına	 İlişkin	Düşünceler”,	 İstanbul Barosu Dergisi,	 88	 (2014),	
15–51

	 PAKEL,	Nafi,	“6306	Sayılı	ve	Riskli	Yapı	Uygulaması”,	İstanbul Ba-
rosu Dergisi,	88	(2014),	77–89

	 SANCAKDAR,	Oğuz,	Eser	US,	Lale	Burcu	TURHAN	KASA-
POĞLU,	Mine	 ÖNÜT,	 ve	 Serkan	 SEYHAN, İdare Hukuku-Teorik 
Çalışma Kitabı,	6.	Baskı	(Ankara:	Seçkin	Yayınevi,	2017)

6306 SAYILI KANUN’A GÖRE İDARENİN YAPTIĞI TAŞINMAZ SATIŞ
İŞLEMİNİN İDARİ YARGI DENETİMİ

Baki SAKALLI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �46

 YAZICI,	Gün, Yargı Kararları Işığında Kentsel Dönüşüm, Riskli Ya-
pılar ve Yargısal Denetim	(Ankara:	Seçkin	Yayınevi,	2018)

	 YOKUŞ,	 Sevtap,	 “Hak	 ve	 Özgürlüklere	 İlişkin	 Anayasal	 Hü-
kümlerin	 Danıştay’ca	 Doğrudan	 Uygulanması”,	 İnsan Hakları Yıllığı,	
19–20	<http://www.todaie.edu.tr/resimler/ekler/e664ac38a35c006_
ek.pdf?dergi=Insan	Haklari	Yilligi	>	[erişim	5	Haziran	2016]



www.izmirbarosu.org.tr

47İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

Dr. Öğr. Üyesi Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ*

1982 ANAYASASINDA
VE TÜRK ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINDA “KADIN” 

 ÖZET

* Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 
safak.evran@deu.edu.tr/safakevran@yahoo.com

“WOMAN” IN THE 1982 CONSTITUTION AND IN THE DECISIONS OF
TURKISH CONSTITUTIONAL COURT

	 Anayasada	kadının	statüsü,	bir	anayasal	devlette	siyasi	iktidarların	nasıl	sınırlandı-
ğının	ve	temel	hak	ve	özgürlüklerin	nasıl	korunduğunun	önemli	göstergelerinden	biridir.	
1982	Anayasasının	“kanun	önünde	eşitlik”	başlıklı	10.maddesinde,	2004	ve	2010	yılın-
da	yapılan	değişiklikler	yoluyla	kadın	ve	erkek	eşitliği	pekiştirilmiştir.	Bu	düzenlemeler	
ile	pozitif	ayrımcılık	ilkesinin	belirginleşmesi	yolunda	önemli	adımlar	atılmıştır.	Ancak	
1982	Anayasasının	kadına	bakışı,	sadece	eşitlik	ilkesi	ile	sınırlı	değildir	ve	bu	hükümleri	
Anayasa	Mahkemesinin	kararları	çerçevesinde	değerlendirmek	gerekir.	Paternal	ve	eril	
söylem,	kadının		statüsünün	ve	haklarının	en	önemli	belirleyicisi	haline	gelmektedir.	

 Anahtar Kelimeler:	Kadın,	Eşitlik,	Kadın	Hakları,	1982	Anayasası,	Türk	Anayasa	
Mahkemesi
 
 ABSTRACT
     
	 The	status	of	the	woman	in	a	constitution	is	one	of	the	most	important	indica-
tors	of	how	political	powers	are	limited	in	a	constitutional	state	and	how	fundamental	
rights	 and	 freedoms	 are	 protected.	 In	 article	 10,	 entitled	 “equality	 before	 the	 law”	of	
the	1982	Constitution,	equality	between	men	and	women	was	reinforced	through	the	
amendments	made	in	2004	and	2010.	With	these	regulations,	important	steps	have	been	
taken	towards	consolidating	the	principle	of	positive	discrimination.	However,	the	view	
of	the	1982	Constitution	on	woman	is	not	limited	to	just	the	principle	of	equality,	and	
it	is	necessary	to	consider	these	provisions	within	the	framework	of	the	decisions	of	the	
Constitutional	Court.	Paternal	and	masculine	discourses	have	already	become	the	most	
important	determinant	of	women	status	and	rights.
 
	 KEYWORDS: Woman,	Equality,	Rights	of	Women,	The	Constitution	of	1982,	
The	Turkish	Constitutional	Court
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	 Giriş

	 Anayasalar,	siyasi	iktidarı	sınırlandıran	belgeler	olarak	makro	iktida-
rın	yol	haritasını	belirlemeye	çalışmaktadır.	Cinsiyet	ya	da	cinsel	yöne-
limler	ise	mikro	iktidarlar	arası	bir	öğe	gibi	görünse	de	siyasi	iktidarların	
politikaları	nedeniyle	makro	iktidarların	alanındadır	hatta	merkezinde-
dir.	Bu	nedenle	cinsiyet,	cinsel	yönelim	birçok	anayasada	düzenlenmek-
tedir.	Çünkü	siyasi	iktidarı	şematize	etmenin	ipuçları,	siyasi	iktidarların	
cinsiyet/cinsel	yönelimlerle	olan	ilişkisinde	saklıdır.

	 Kadının	aile,	evlilik,	iş	hayatı	gibi	mikro	alanlarda	eşit	haklara	sahip	
olmasının	ilk	adımı,	asli	ve	tali	kurucu	iktidarların	kadına	bakışıyla	belir-
lenecektir.	Ancak	bilindiği	üzere	hem	günümüzde	hem	de	anayasacılık	
tarihinde	asli	ve	tali	kurucu	iktidarlar,	erkeklerden	oluşuyor.	Bu	yüzden	
onlara,	 “kurucu	 babalar”	 deniliyor.	 Asli	 kurucu	 iktidarlar,	 çoğunlukla	
hem	beyaz	erkek	hem	aile	babası	hem	de	zengin	olunca;	çalış(a)mayan,	
servet	 biriktir(e)meyen	 ve	 sonuç	 olarak	 oy	 kullan(a)mayan	 kadının	
kamusal	alana	dahil	olması	ciddi	uğraşları	gerektirdi.	Bu	uğraşların	en	
önemli	sonucu,	hukuk	yoluyla	elde	edilen	haklar	ve	anayasalarda	düzen-
lenen	 garantiler	 oldu.	Bu	noktada	 kadın	 çalışmalarıyla	 beraber	 anılan	
iki	kavramdan	mutlaka	bahsetmek	gerekiyor:	Bunlardan	birincisi	“cam	
tavan”	kavramıdır.	Bu	kavram,	tüm	hukuki	düzenlemelere	rağmen	hala	
aşılamayan	engellerin	mevcut	olduğunu	ifade	eder.	Bu	noktada	aslında	
bir	engel	yokmuş	gibi	görünür	ama	ona	çarpmak	an	meselesidir.	İkincisi	
ise	kadın	haklarının	“ana	akımlaştırılması”dır	yani	kadın	haklarına	ilişkin	
etkin	yöntemlerin	geliştirilmesi	birçok	disiplinin	konusunu	oluşturma-
ya	devam	etmektedir1.

	 Cinsiyetimiz	 ya	 da	 bize	 atfedilen	 ya	 da	 öğrendiğimiz	 toplumsal	
cinsiyetimiz	çoğu	kez	statülerimizi	belirliyor.	Kadın	çalışmaları,	iktidarı	
anlamamızı	ve	belki	de	bu	yolla	siyasi	iktidarların	seyreltilmesini	sağlı-
yor.	1982	Anayasasına	baktığımızda	ise	Anayasa	m.	50/2’de	“küçükler	

1	Göztepe,	 Ece:	Alt	Komisyon	Toplantılarında	Dinlenen	Uzman	 Sunumu,	 5.	Toplantı	 	 (01/02/2012),	
Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu	Yayınları	No:	9,	Toplumsal	Cinsiyet	Açısından	Anayasa	Konulu	
Komisyon	Raporu,	Ankara	2012,		s.	39-40.
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ve	kadınlar	 ile	bedenî	ve	 ruhî	yetersizliği	olanlar	 çalışma	şartları	bakı-
mından	özel	olarak	korunurlar.”	ifadesindeki	gibi	“küçükler”	ve	“bede-
ni,	ruhi	yetersizliği”	arasına	sıkıştırılan	“kadınlar”ı	görmekteyiz	veyahut	
aile	içinde	tanımlanan	“ana”ları.	Daha	içten	(!)	ve	geleneksel	bir	söylem	
olarak	“ana”.	“Ana”	elbette	kıymetli	bir	ifadedir	ancak	bu	ifade,	Anayasa	
Mahkemesinin	kararlarıyla	beraber	ele	alındığında	kadının	aile	için/de	
düşünüldüğünü	ortaya	koymaktadır.	“Kadın”,	“ana”,	“kız”	1982	Anaya-
sasında	yer	alan	ifadelerdir	ve	Anayasada	yer	alan	bu	ifadelerin,	Anayasa	
Mahkemesi	kararları	çerçevesinde	nasıl	değerlendirildiğinden	hareketle	
asli	ve	tali	kurucu	iktidarların	ve	anayasa	yargısının	“kadın”a	bakışını	ele	
almaya	çalışacağız.	

	 I.	Siyasi	İktidar,	Anayasacılık	ve	Kadın:	Asli	Kurucu	İktidarın	
Niteliği	Üzerinden	Kurucu	Babalar	ve	Kadınlar

	 Anayasalar,	bir	yandan	siyasi	iktidarı	sınırlandırırken	diğer	yandan	
insan	haklarını	 korumaktadır.	Bu	dengeyi	 sağlayan	devletler,	 anayasal	
devlete	 dönüşüyor	 ve	 bir	 arada/beraber	 yaşamının	 formülü	 kolayla-
şıyor.	 Ancak	 beraber	 yaşamanın	 formülünü	 geliştirmek,	 anayasacılık	
tarihine	baktığımızda	çok	da	kolay	görünmüyor.	Örneğin	Galtung,	in-
san	haklarının	gelişim	sürecini	dört	önemli	gelişme	ile	açıklamaktadır:	
Aristokrasiye	karşı	koyan	burjuvazi	birinci	kuşak,	burjuvaziye	meydan	
okuyan	köylü	ve	işçiler	ikinci	kuşak,	teknokrasiye	karşı	koyan	kadınlar	
ve	çocuklar	üçüncü	kuşak,	Batı’ya	meydan	okuyan	Batılı	olmayanlar	ise	
dördüncü	kuşaktır2.	Görüldüğü	üzere,	üçüncü	kuşak	olarak	nitelendiri-
len	kadınların	hak	mücadelesi,	siyasi	iktidarın	sınırlandırılması	yöntem-
lerini	anlamak	açısından	önem	arz	ediyor.

	 Anayasalar,	 toplum	 sözleşmesi	 veya	 ortak	 mutabakat	 olarak	 ele	
alınsa	da	anayasacılık	tarihi,	bu	uzlaşmanın	çıkış	noktasının	ekonomik	
iktidar	 ile	 siyasi	 iktidar	 arasında	mücadeleden	 kaynaklandığını	 göste-
riyor.	 Bir	 anlamda	 anayasacılık,	 burjuvanın	 “habeas	 corpus”	 talebi	 ile	
başlıyor.	Burjuvazi,	can	ve	mal	güvenliği	karşısında	siyasi	iktidara	itaat	

2	Galtung,	Johan:	Bir	Başka	Açıdan	İnsan	Hakları,	(çev.	Müge	Sözen),	Metis	Yayıncılık,	İstanbul	1999,	s.	165.
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edecek	ve	vergi	verecektir;	siyasi	iktidar	da	bu	bağlamda	ekonomik	ik-
tidarın	can	ve	mal	güvenliğini	koruyacaktır.	Vergi	ödeme/itaat	 ile	can	
ve	mal	güvenliği	dengesine	kısaca	uzlaşma	diyoruz.	O	halde	uzlaşmak	
için	siyasi	ve	ekonomik	iktidarın	en	az	birbiri	kadar	güçlü	olması	gereke-
cektir.	Uzlaşmayı	“zafer”le	sonuçlandırmak	ise	“sınırsız”	ve	“hukuk-dışı”	
asli	kurucu	iktidarlara	yani	“kurucu	babalar”a	ait	olacaktır.	Nedense	hep	
kurucu	“babalar”dan	bahsedilirken,	“kurucu	anneler”den	ya	da	“	kurucu	
kadınlar”dan	bahsedilmez.	Akal’ın	da	belirttiği	üzere,

	 “Belirleyiciler	ya	da	yöneticiler	zaman	ve	mekana	göre	
değişik	 adlar	 taşıyabilirler,	 ama	 sonuçta	 hepsinin	 her	 dö-
nemde	 ortak	 bir	 adı	 daha	 vardır:	 Erkekler.	 Bölünmemiş	
toplum	 tiplerinden	 başlamak	 üzere,	 tüm	 toplum	 tiple-
rinde	 genel	 olarak	 görülen	 bir	 yöneten/yönetilen	 ilişkisi,	
yöneten	 cins/yönetilen	 cins	 arasındaki	 iktidar	 ilişkisidir:	
Erkekler/kadınlar…3(…)	Dünyayı	 ve	 siyasi	 iktidarı	 kav-
ramanın	 yolu,	 erkeklerin	 kadınlar	 karşısındaki	 keyfi-si-
yasi	 üstünlüğünü	 sorgulamaktan	 da	 geçeceğini	 aşikar4.”

	 Hatta	“kurucu	erkekler”	yerine	“kurucu	babalar”dan	bahsedilmesi,	
akla	hem	eril	hem	de	paternal	devleti	getirmektedir.	Bu	eril	iktidar,	ço-
ğunlukla	erkeklerden	oluşsa	da	erkekleri	de	biçimlendirmektedir.	Top-
lumsal	cinsiyet	 literatürü	bu	konuyu	derinlemesine	analiz	etmektedir.	
Bizim	çalışmamız	bakımından	ise	ele	almak	istediğimiz	mesele,	kadının	
“toplumsal	sözleşme”nin	neresinde	olduğudur?	Pateman,	“sözleşmek”	
diye	başlar	“Cinsel	Sözleşme”	isimli	kitabına	ve	ilk	sözleşmenin	cinsel-
toplumsal	mutabakat	olduğunu;	cinsellik	sözleşmesi	hikayesinin	ise	giz-
lendiğini	belirtir:

	 “İlk	sözleşme	hem	özgürlüğü	hem	tabiyeti	kurar.	Erkeklerin	özgür-
lüğü	ve	kadınların	 tabiyeti	 ilk	 sözleşmeyle	kurulur	ve	 sivil	özgürlüğün	
karakteri,	hikâyenin	erkeklerin	kadınlar	üzerindeki	ataerki	hakkının	söz-

3	Akal,	Cemal	Bali:	İktidarın	Üç	Yüzü,	Dost	Yayınevi,	2.	Baskı,	Ankara	2003,	s.	360.

4	Akal,	s.	362.
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leşmeyle	nasıl	kurulduğunu	ortaya	koyan	kayıp	parçası	olmadan	anlaşı-
lamaz.	(…)	İlk	sözleşme,	toplumsal	olduğu	kadar	cinsel	bir	sözleşmedir;	
hem	ataerkil	anlamda	yani,	sözleşmenin	erkeklerin	kadınlar	üzerindeki	
siyasi	hakkını	kurması	anlamında	hem	de	erkeklerin	kadınların	bedeni-
ne	düzenli	erişimini	sağlamak	anlamında	cinseldir.	(…)	Sözleşme	ataer-
kine	karşı	olmaktan	çok	uzaktır;	sözleşme	modern	ataerkinin	kurulduğu	
yoldur5.”	

	 Servet	sahibi	olan,	vergi	ödeyen,	aile	babası	beyaz	erkek	sahip	oldu-
ğu	tüm	üstünlüklerle	sözleşmenin	kurucu	tarafıdır.	Kadının	kimliğine	ve	
toplumsal	cinsiyetine	yön	verecek	olan	“kurucu”	babalardır.	Kurucu	ba-
balar,	anayasaları	kaleme	alan	asli	kurucu	iktidarlardır.	Kadının	bu	“top-
lumsal	sözleşme”	içinde	yer	alabilmesi,	bir	iktidar	mücadelesini	zorunlu	
kılacaktır.	Kurucu	babalıktan	dışlanan	 erkekler	 de	 bu	hak	mücadelesi	
içindedir.	Bu	hak	mücadelelerinin	 anayasal	devletteki	 en	büyük	kaza-
nım	 ve	 sonuçlarından	 biri	 eşitlik	 ilkesidir.	Toplumsal	 cinsiyete	 ilişkin	
anayasal	düzenlenmelerin	bir	kısmı	eşitlik	gibi	insan	haklarının	korun-
masına	 ilişkin	 temel	 ilkeler	üzerinden	 formüle	edilmektedir.	Bir	kısmı	
da	cinsiyeti	doğrudan	ele	almakta	veya	kadınların	aile	içindeki	konumu-
na	odaklanan	korumacı	anayasal	hükümler	olarak	ortaya	çıkmaktadır6.

	 II.	“Kanun	Önünde	Eşit”	Kadınlar

	 A.	1982	Anayasasında	“	Kanun	Önünde	Eşitlik”

	 Anayasacılık	 literatüründe,	bazen	birbiri	yerine	bazen	de	birbirini	
tamamlamak	 	adına	“eşitlik	 ilkesi”,	 “ayrımcılık	yapmama	 ilkesi/ayrım-
cılık	yasağı”,	“pozitif	ayrımcılık”	veya	“olumlu	eylem”	şeklinde	ifadelere	

5	Pateman,	Carole:	Cinsel	Sözleşme,	(Çev.	Zeynep	Alpar),	Boğaziçi	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul	2017,	
s.	18.		

6	Oder,	Bertil	Emrah:	Alt	Komisyon	Toplantılarında	Dinlenen	Uzman	Sunumu,	6.	Toplantı	(12/01/2012),	
Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu	Yayınları	No:	9,	Toplumsal	Cinsiyet	Açısından	Anayasa	Konulu	
Komisyon	Raporu,	Ankara	2012,	s.	61.
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rastlanmaktadır7.	Ayrımcılık	yasağı,	fırsat	eşitliğinden	fazlasını	ifade	et-
mektedir	ve	her	alanda	gerekli	önlemlerin	alınmasını	kapsar.	Kadınlar,	
tarihsel	 bakımdan	 dezavantajlı	 bir	 grup	 olarak	 görüldüğü	 için	 eğitim,	
istihdam	 ve	 politik	 katılım	 alanlarında	 kendilerine	 olanaklar	 yaratıl-
maktadır.	 Bu	 yolla	 çeşitliliği	 kuvvetlendirmek,	 sistematik	 ayrımcılıkla	
mücadele	etmek	ve	geçmişte	yapılan	yanlışlıkların	tazmin	edilmesi	he-
deflenmektedir8.	Pozitif	ayrımcılık,	fiili	eşitsizlikleri	ortadan	kaldırmak	
veya	 toplumsal	barış	 ve	 adalet	duygusunun	gelişimine	katkı	 sağlamak	
amacıyla	olumlu	ayrıcalıklar	uygulayarak	olumsuz	ayrıcalıkları	giderme-
yi	hedeflemektedir9.	Eşitlik,	herkese	eşit	muamele	mi	gerektirir,	yoksa	
eşit	olanlara	eşit,	farklı	olanlara	farklı	muamele	mi	gerektirir?10.	Teoride,	
eşitlik	hakkında	birçok	ayrım	yer	alsa	da	mutlak	ve	nispi	eşitlik	yaklaşı-
mının	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	vurgulandığı	görülmektedir:

7	 	Eşitlik	 ilkesi	 186,	 cinsiyet/toplumsal	 cinsiyete	bağlı	 ayrım	yapılamayacağı	 166,	 cinsel	 yönelime	bakıl-
maksızın	ayrım	yapılmayacağı	11	anayasal	belgede	düzenlenmektedir.	“Ayrımcılık	yapmama”	ilkesi	ise	
19	devletin	 anayasal	metninde	 ifade	olarak	yer	 almaktadır.	Bolivya,	Kanada,	Ekvator,	Kenya,	Monte-
negro,	Namibya,	Güney	Sudan,	Sudan,	Uganda	ve	Zimbabwe	gibi	10	devletin	anayasal	belgesinde	dü-
zenlenmektedir	 https://www.constituteproject.org/search?lang=en&status=in_force.	 Kapsamlı	 bir	
karşılaştırma	için	bkz.	TBMM	Araştırma	Merkezi,	Anayasalarda	Toplumsal	Cinsiyet	ve	Kadınlarla	İlgili	
Hükümler,	(Der.	Feride	Eroğlu),	Ankara	2011.	Diğer	karşılaştırmalar	 için	bkz.	Küzeci,	Elif:	«Gender	
Equality	in	the	Constitution	of	the	Republic	of	Turkey»,	Ankara	Bar	Review,	2008/2,	s.	20-25;	Demir,	
Nazlı	Hilal:	Feminist	Perspektiften	Düşünce	Tarihinin	Köşe	Taşları,	On	İki	Levha	Yayıncılık,	İstanbul	
2017,	s.	237;	Baines,	Beverley/	Rubio-Marin,	Ruth,	«Introduction:	Toward	a	Feminist	Constitutional	
Agenda»,	The	Gender	of	Constitutional	Jurisprudence,	Cambridge	University	Press,	United	Kingdom	
2004,	http://assets.cambridge.org/97805215/30279/excerpt/9780521530279_excerpt.pdf,	erişim	ta-
rihi	20.12.2018,	s.	9-10;	International	Institute	for	Democracy	and	Electoral	Assistance,	Constitution	
Assessment	for	Women’s	Equality,	İsveç		2016,	https://www.idea.int/sites/default/files/publications/
constitution-assessment-for-womens-equality_0.pdf,	erişim	tarihi	20.10.2018.

8	 	 	Sandel,	Michael	J.:	Adalet-Yapılması	Gereken	Doğru	Şey	Nedir?,	(Çev.	Mehmet	Kocaoğlu),	4.	Baskı,	
Eksi	Kitaplar,	İstanbul	2017,	s.	226-230.

9			İba,	Şeref:	“Eşitlik	ve	Pozitif	Ayrımcılık	Kavramları	Yönünden	Dokuzuncu	Anayasa	Değişikliği”,	Amme	
İdaresi	Dergisi,	Cilt:	39,	Sayı:	1,	Mart	2006,	s.	5.

10	Bu	noktada	eşitlik	ve	adalet	bağlantısında,	Aristoteles’in	dağıtıcı	ve	denkleştirici	 adalet	ayırımı	ortaya	
çıkar.	Dağıtıcı	adalet,	toplumdaki	değerlerden	herkesin	yeteneğine,	toplum	içindeki	durumuna	göre	pay	
almasını,	denkleştirici	adalet	ise,	kişisel	ve	özel	durumları	dikkate	almaksızın	aynı	muameleye	tabi	tutul-
mayı	ifade	eder.	Dinçkol,	Bihterin:	“Kadın-Erkek	Eşitliği	İçin	Pozitif	Ayrımcılık”,	İstanbul	Ticaret	Üni-
versitesi	Sosyal	Bilimler	Dergisi	Yıl:4	Sayı:8,	Güz	2005/2,	s.	104.	Eşitlik	ilkesini	Öden,	şekli	eşitlik,	sayısal	
eşitlik	ve	normatif	eşitlik	olarak	üç	ayrı	başlıkta	ele	almaktadır.	Öden,	Merih:	Türk	Anayasa	Hukukunda	
Eşitlik	İlkesi,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2003,	s.	25-41.
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“Anayasa’nın	 10.	maddesinde	 öngörülen	 eşitlik,	 herkesin	
her	 yönden	 aynı	 kurallara	 bağlı	 olacağı	 anlamına	 gelme-
mektedir.	Durum	ve	konumlarındaki	özellikler	kimi	kişiler	
ya	da	topluluklar	için	değişik	kuralları	ve	uygulamaları	ge-
rekli	kılabilir.	Kadının	toplum	ve	aile	yaşamında	üstlendi-
ği	sorumluluk,	görev	ve	paylaşım	gibi	toplumsal	gerçekler	
kadın	çalışanlar	yararına	değişik	kural	ve	uygulamaları	ge-
rekli	kılabileceğinden,	kadın	çalışanların	durum	ve	konum-
larındaki	 özellikleri	 gözetilerek	 getirilmiş	 bulunan	 kural	
Anayasa’nın	eşitlik	ilkesine	aykırılık	oluşturmamaktadır11.”

	 1982	 Anayasasında	 eşitliğe	 ilişkin	 temel	 unsurlar,	 “genel	 esaslar”	
kısmında	“kanun	önünde	eşitlik”	madde	kenar	başlığı	altında	10.mad-
dede	düzenlenmektedir12.	Birinci	fıkrada,	“herkes,	dil,	ırk,	renk,	cinsiyet,	

11	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	 2006/156,	Karar	 Sayısı:	 2008/125,	Karar	Günü:	19.6.2008,	
R.G.	Tarih-Sayı:	26.11.2008-27066.	Yine	kanun	önünde	eşitlik	ilkesinin	hukuksal	durumları	aynı	olanlar	
için	söz	konusu	olduğu	ve	bu	ilke	ile	eylemli	değil,	hukuksal	eşitliğin	öngörüldüğü	belirtilmektedir.	Eşit-
lik	 ilkesinin	 amacı,	 aynı	durumda	bulunan	kişilerin	kanunlar	 karşısında	 aynı	 işleme	bağlı	 tutulmaları-
nı	 sağlamak,	 ayrım	yapılmasını	 ve	 ayrıcalık	 tanınmasını	önlemektir.	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	
Sayısı:	2015/10,	Karar	Sayısı:	2015/93,	Karar	Tarihi:	22.10.2015,	R.G.Tarih-Sayı:	07.11.2015-29525.	
“Anayasa’nın	amaçladığı	eşitlik,	mutlak	ve	eylemli	eşitlik	değil	hukuksal	eşitliktir.”	Anayasa	Mahkemesi	
Kararı,	Esas	Sayısı:	2011/51,	Karar	Sayısı:	2012/32,	Karar	Günü:	1.3.2012,	R.G.	Tarih-Sayı:	21.07.2012-
28360	“Kanun	önünde	eşitlik,	herkesin	her	yönden	aynı	kurallara	bağlı	tutulacağı	anlamına	gelmez.	Du-
rumlarındaki	özellikler,	kimi	kişiler	ya	da	topluluklar	için	değişik	kuralları	ve	uygulamaları	gerektirebilir.	
Aynı	hukuksal	durumlar	aynı,	ayrı	hukuksal	durumlar	farklı	kurallara	bağlı	tutulursa	Anayasa’da	öngörü-
len	eşitlik	ilkesi	zedelenmez.	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	2014/71,	Karar	sayısı:	2014/200,		
Karar	tarihi:	25.12.2014,	R.G.Tarih-Sayı:	21.5.2015-29362.	“Kanun	önünde	eşitlik,	herkesin	her	yönden	
aynı	kurallara	bağlı	 tutulacağı	anlamına	gelmez.”	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	 :	2010/119,	
Karar	Sayısı	:	2011/165,	Karar	Günü	:	8.12.2011,	R.G.	Tarih-Sayı	:	14.02.2012-28204.

12	1876	tarihli	Kanun-i	Esasinin	8.maddesinde,	“Devleti	Osmaniye	tabîyetinde	bulunan	efradın	cümlesine	
herhangi	din	ve	mezhepten	olur	ise	bilâ	istisna	Osmanlı	tabir	olunur	ve	Osmanlı	sıfatı	kanunen	muay-
yen	olan	ahvale	göre	 istihsal	ve	 izae	edilir.”,	17.maddesinde	“Osmanlıların	kaffesi	huzuru	kanunda	ve	
ahvali	diniyye	ve	mezhebiyeden	maada	memleketin	hukuk	ve	vezaifinde	mütesavidir”	ve	19.maddesinde	
“devlet	memuriyetinde	umum	tebaa	ehliyet	ve	kabiliyetlerine	göre	münasip	olan	memuriyetlere	kabul	
olunurlar.”	şeklinde	hükümler	yer	almaktadır.	1921	Anayasası	döneminde	ise	1876	Anayasası	resmen	
ilga	edilmemişti	ve	saltanatın	kaldırıldığı	yönünde	bir	hüküm	yer	almadığı	gibi	eşitlik	konusunda	doğ-
rudan	bir	düzenleme	de	yer	almamaktadır.	Ancak	29	Ekim	1923	tarihli	“Teşkilat-ı	Esasiye	Kanununun	
Bazı	Mevaddının	Tavzihan	Tadili	Dair	Kanun	ile	“Türkiye	Devletinin	şekli	hükümeti,	Cumhuriyettir”,	
hükmünün	kabul	edilmesiyle,	eşitlik	anlayışını	temellendirilmiştir.	3	Mart	1924	tarihli	ve	431	sayılı	Ka-
nunla	hilafetin	kaldırılması	ve	430	sayılı	Kanunla	Tevhid-i	Tedrisat	Kanunu	ile	Türkiye’deki	tüm	eğitim	
kurumlarının	Maarif	Vekâletine	bağlanması	laiklik	ekseninde	eşitlik	anlayışına	doğru	yol	alındığını	gös-
termektedir.	Öden,	Türk	Anayasa	Hukukunda	Eşitlik	İlkesi,	s.	111.	1924	Anayasasının	69.maddesinde	
ise	“Türkler	kanun	nazarında	müsavi	ve	bila	istisna	kanuna	riayetle	mükelleftirler.	Her	türlü	zümre,	sınıf,	
aile	ve	feri	 imtiyazları	mülga	ve	memnudur.”	ve	88.maddede	“Türkiye’de	din	ve	ırk	ayırt	edilmeksizin	
vatandaşlık	bakımından	herkese	Türk	denir”,	hükmü	yer	almaktadır.
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siyasî	düşünce,	 felsefî	 inanç,	din,	mezhep	ve	benzeri	sebeplerle	ayırım	
gözetilmeksizin	 kanun	önünde	 eşittir.”	 düzenlemesi	 yer	 alırken	 ikinci	
fıkraya,	2004	yılında	5170	sayılı	Kanunla	yapılan	anayasa	değişikliği	ile	
“kadınlar	 ve	 erkekler	 eşit	 haklara	 sahiptir.	Devlet,	 bu	 eşitliğin	 yaşama	
geçmesini	 sağlamakla	 yükümlüdür”	 cümlesi	 eklenmiştir13.	 Yine	 ikinci	
fıkraya	2010	yılında	5982	sayılı	Kanunla	yapılan	Anayasa	değişikliği	ile	
“bu	maksatla	alınacak	tedbirler	eşitlik	ilkesine	aykırı	olarak	yorumlana-
maz.”	cümlesi	eklenmiş	ve	yine	2010	yılında	üçüncü	fıkraya,	“çocuklar,	
yaşlılar,	özürlüler,	harp	ve	vazife	şehitlerinin	dul	ve	yetimleri	 ile	malul	
ve	gaziler	için	alınacak	tedbirler	eşitlik	ilkesine	aykırı	sayılmaz.”	cümlesi	
eklenmiştir.	Dördüncü	fıkrada	“hiçbir	kişiye,	aileye,	zümreye	veya	sınıfa	
imtiyaz	tanınamayacağı”	belirtilirken;	beşinci	fıkrada	“Devlet	organları	
ve	idare	makamların	bütün	işlemlerinde	kanun	önünde	eşitlik	ilkesine	
uygun	olarak	hareket	etmek	zorunda	olduğu”	yer	almaktadır14.

	 İlginçtir	 ki	 eşitlik	 ilkesi,	 1961	Anayasasında	 “temel	hak	 ve	özgür-
lükler”	 kısmında	 “eşitlik”	 madde	 kenar	 başlığı	 ile	 düzenlenmektedir.	
1961	Anayasasının	12.maddesinde	madde	kenar	başlığı	“eşitlik”	olarak	
düzenlenmiştir:	“Herkes,	dil,	ırk,	cinsiyet,	siyasî	düşünce,	felsefî	inanç,	
din	 ve	mezhep	 ayırımı	 gözetilmeksizin,	 kanun	 önünde	 eşittir.	 Hiçbir	
kişiye,	 aileye,	 zümreye	 veya	 sınıfa	 imtiyaz	 tanınamaz.”	1961	Anayasa-
sında,	1982	Anayasasından	farklı	olarak	“benzeri	sebepler”	ifadesine	yer	

13	2004	yılında	kabul	edilen	hüküm,	parlamentoda	bir	 siyasal	uzlaşma	 ile	kabul	edilmiştir.	Bu	değişiklik	
hakkında	yer	alan	ifadeler	ise	şu	şekildedir:	“2003	Katılım	Ortaklığı	Belgesi’nde,	Türkiye’nin	taraf	oldu-
ğu	ilgili	uluslararası	sözleşmeler	doğrultusunda	cinsiyete	göre	ayrım	yapılmaksızın,	tüm	bireylerin	insan	
haklarından	ve	temel	hürriyetlerden	hukuken	ve	fiilen	tam	olarak	yararlanmasının	teminat	altına	alınma-
sı	beklentisi	yer	almaktadır.	Öte yandan Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı›nın 20. maddesinde herkesin 
kanunlar önünde eşit olduğu vurgulanmıştır. Avrupa Birliği Anayasa Taslağı›na ayrı bir bölümle ilave edilen 
Temel Haklar Şartı›nın ‹III. Eşitlik ‹ başlıklı Bölümünün 23 üncü maddesinde, ‹İstihdam, çalışma ve ücret 
de dâhil olmak üzere her alanda, erkeklerle kadınlar arasında eşitlik sağlanacaktır.› denilmektedir. Maddenin 
ikinci fıkrasında, yeterli ölçüde temsil edilemeyen cinsiyetin lehine belirli avantajlar sağlayan önlemlerin 
sürdürülmesinin veya kabul edilmesinin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı öngörülmektedir.» Konuya ilişkin 
görüşmeler	hakkında	bkz.	İba,	s.10-12.

14	9/2/2008	tarihli	ve	5735	sayılı	Kanunun	1	inci	maddesiyle;	bu	fıkraya	“bütün	işlemlerinde”	ibaresinden	
sonra	gelmek	üzere	“ve	her	türlü	kamu	hizmetlerinden	yararlanılmasında”	ibaresi	eklenmiş	ve	bu	ibare	
Anayasa	Mahkemesinin	5/6/2008	tarihli	ve	E.:	2008/16,	K.:	2008/116	sayılı	Kararı	ile	iptal	edilmiştir.	
(R.G.:	22/10/2008,	27032)		
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verilmeyerek	ayrımcılık	yasağı	nedenleri,	sınırlı	sayıda	düzenlenmiştir15.	
Ayrıca	1961	Anayasası	ile	Anayasa	Mahkemesi’nin	kurulması,	eşitlik	il-
kesinin	önemli	garantilerinden	birini	oluşturmuştur16.

	 1982	Anayasasında	genel	esaslar	kısmında	“kanun	önünde	eşitlik”	
madde	kenar	başlığı	 ile	getirilen	düzenleme	 iki	 temel	 sonuca	ulaştıra-
bilir:	 Birincisi,	 eşitlik	 ilkesinin	 devletin	 temel	 ilkelerinden	 biri	 haline	
geldiği	ileri	sürülebilir.	Çünkü	eşitlik	ilkesi;	cumhuriyetçilik,	laiklik,	Ata-
türk	milliyetçiliği,	sosyal	devlet	ve	hukuk	devleti		gibi	anayasal	sistemin	
temel	yapısını	belirleyen	ilkeler	ile	bir	anlam	kazanmakta	ve	bu	bağlam-
da	 değerlendirilmektedir17.	 Ancak	 aynı	 nedenlerle	 eşitlik	 ilkesinin	 bu	
ilkelerden	bağımsız	bir	 şekilde	düzenlenemeyeceği	de	 ileri	 sürülebilir.	
Bir	anlamda	temel	hak	ve	özgürlüklerin	nüvesi	olarak	değil	de	devletin	
temel	esasları	 ile	birlikte	ele	alındığı	için	eşitlik	ilkesi	bir	bakıma	genel	
esaslar	içinde	erimektedir.	Bu	da	“koşullu”	bir	eşitlik	anlayışını	akla	ge-
tirmektedir.	“Eşit”	olanların	değil	“kanun	önünde	eşit”lerin	yani	“mak-
bul	eşit”lerin,	eşitliği	gibi	kategorik	bir	tercihte	bulunulduğu	sonucuna	
ulaşılabilir.	“Eşitlik”	madde	kenar	başlığı,	daha	koşulsuz	bir	çağrışım	ya-
ratırken	genel	esaslar	içinde	“kanun”	önünde	eşitlik”,	eşit	olmanın	bir-
çok	unsur	ile	beraber	ele	alınması	gerekliliğini	akla	getirmektedir.

	 Son	olarak	eşitlik	ilkesini	2004	yılında	5170	sayılı	Kanunla	yapılan	
Anayasa	değişikliği	ile	değerlendirmek	gerekir.	2004	yılında	90.	madde-
de	yapılan	değişiklikle	temel	hak	ve	özgürlüklere	ilişkin	uluslararası	an-
laşmalarla	kanunların	aynı	konuda	farklı	hükümler	 içermesi	nedeniyle	
çıkabilecek	uyuşmazlıklarda	uluslararası	anlaşmaların	esas	alınacağı	be-
lirtilmektedir.	Türkiye,	taraf	olduğu	birçok	uluslararası	sözleşme	yoluy-
la	kadın-erkek	eşitliğinin	sağlanması	ve	bu	konudaki	engellerin	ortadan	
kaldırılmasına	 dair	 iradesini	 ortaya	 koymuştur18.	 Anayasacılık	 sadece	
15		İba,	s.	4.

16		İba,	s	4.

17		Küzeci,	s.	20.	

18	Türkiye,	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	 Sözleşmesi	 (CEDAW)	 kapsamında	 ka-
dınların	erkekler	 ile	 sosyal,	 siyasal	ve	kültürel	alanda	eşit	 temel	hak	ve	özgürlüklerden	yararlanmasını	
güvence	altına	almak	ve	bu	amaçla	yasal	düzenleme	dahil	her	türlü	önlemi	almak	yükümlülüğü	altında-
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anayasa	metinlerden	 ibaret	değildir	ve	anayasa	metnini	zenginleştiren	
elbette	 Anayasa	 Mahkemesi	 kararlarıdır.	 Bu	 anlamda	 Anayasa	 Mah-
kemesi	kararları	çerçevesinde	kadın	ve	erkek	eşitliğini	değerlendirmek	
önem	arz	etmektedir	19.

 

dır.	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Önlenmesi	Sözleşmesi›nin	Başlangıcında,	‘Kadınlara	karşı	
ayrımcılığın,	hak	eşitliği	ve	 insan	şeref	ve	haysiyetine	saygı	 ilkelerini	 ihlâl	ettiği’	belirtildikten	sonra	1.	
maddesinde	 ‘Bu	Sözleşmenin	amacı	bakımından	 ‘kadınlara	karşı	 ayrımcılık’	 terimi	 siyasal,	 ekonomik,	
sosyal,	kültürel,	kişisel	veya	diğer	alanlardaki	kadın	ve	erkek	eşitliğine	dayanan	insan	haklarının	ve	te-
mel	 özgürlüklerin,	medenî	 durumları	 ne	 olursa	 olsun	 kadınlara	 tanınmasını,	 kadınların	 bu	 haklardan	
yararlanmalarını	veya	kullanmalarını	engelleme	veya	hükümsüz	kılma	amacını	taşıyan	veya	bu	sonucu	
doğuran	cinsiyete	dayalı	her	hangi	bir	ayırım,	dışlama	veya	kısıtlama	anlamına	gelir’	denilerek	kadınlara	
karşı	ayırımcılığın	tanımı	yapılmıştır.	2.	maddesinde	taraf	devletlerin	kadınlara	karşı	ayırımcılık	oluştu-
ran	uygulama	ve	yasal	düzenlemeleri	ortadan	kaldırmayı	kabul	ettikleri	 yer	almaktadır.	 İnsan Hakları 
Avrupa Sözleşmesinin 14. maddesinde «Ayırımcılık yasağı bu Sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden ya-
rarlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa 
mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayırımcılık yapılmadan sağla-
nır.» hükmüne yer verilmiştir.	Ayrıca	Birleşmiş	Milletler	Siyasi	ve	Medenî	Haklar	Sözleşmesi’nin	‘Ailenin	
korunması’	başlığını	taşıyan	23.	maddesinin	dördüncü	fıkrasında	‘Bu	Sözleşmeye	Taraf	Devletler,	eşlerin	
evlilik	konusunda,	evliliğin	devam	ettiği	sürece	ve	boşanmada	eşit	hak	ve	yükümlülüklere	sahip	olmaları	
için	gerekli	önlemleri	alır.	Boşanma	halinde	çocukların	korunması	için	gerekli	hükümler	konur’	ifadesi	
yer	almaktadır.		Kadın	haklarına	ilişkin	belgeler	hakkında	bkz.	Dinçkol,	s.	108-111;	İba,	s.	8;	Gören,	Za-
fer:	Türk-Alman-İsviçre	Hukukuna	Göre	Farklı	Cinslerin	Eşit	Haklara	Sahip	Olması		(Genel	Eşitlik	İlke-
sinin	Bir	Uygulanma	Biçimi),	DEÜ	Hukuk	Fakültesi	Döner	Sermayesi	İşletmesi	Yayınları,	İzmir	1998,	s.	
139-163;	Dündar	Sezer,	Tijen:	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkeme-
si”,	İzmir	Barosu	Dergisi,	Y.74,	S.3,	Temmuz-2009,	s.	128-130;	Oder,	Bertil	Emrah:	“Anayasa’da	Kadın	
Sorunsalı:	Norm,	İçtihat	ve	Hukuk	Politikası”,	Türkiye’de	Toplumsal	Cinsiyet	Çalışmaları	Eşitsizlikler,	
Mücadeleler,	Kazanımlar,	(Derleyenler:	Hülya	Durudoğan,	Fatoş	Gökçen,		Bertil	Emrah	Oder,	Deniz	
Yükseker),	2.	Baskı,	Koç	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul	2014,	s.	207-208;		Göztepe,	Ece:	“Anayasal	Eşit-
lik	İlkesi	Açısından	Evlilikte	Kadınların	Soyadı”.	Ankara	Üniversitesi	Siyasal	Bilgiler	Fakültesi	Dergisi,	
Sayı:	2,	Cilt:	54,	1999,	s.	111-113.	

19	Cinsiyet	ile	ilgili	kararlar	hakkında	bkz.	Öden,	Türk	Anayasa	Hukukunda	Eşitlik	İlkesi,	s.	324-334;	Dün-
dar	Sezer,	s.	156-180;	Demir,	s.	245-257;	Oder,	Bertil	Emrah:	“Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	Cin-
siyete	Dayalı	Ayrımcılık,	Toplumsal	Cinsiyet	 ve	Kadın-Erkek	 İmgesi”,	Uluslararası	Hukuk	Kurultayı,	
Ankara	Barosu,	Ankara	2008,	s.	168-179;	Kantarcıoğlu,	Fulya:	“Anayasa	Mahkemesi	Kararlarına	Göre	
Farklı	Cinslerin	Eşitliğin”,	Farklı	Cinslerin	Eşitliği	Sempozyumu,	 (Yayıma	Hazırlayan:	Zafer	Gören),	
DEÜ	Hukuk	Fakültesi	Döner	Sermayesi	İşletmesi	Yayınları,	İzmir	1998,		s.	56-62;	Baykal,	Meysa:	“1982	
Anayasasında	Kadının	Yeri”,	Kadın,	Kamusal	Alan	ve	Hukuk,	(Editör:	Ülker	Yükselbaba),	Tekin	Yayı-
nevi,	İstanbul	2017,	s.	147-161.	Anayasa	Mahkemesi’nin	yıllar	içinde	“Kadın”	ekseninde	eşitlik	ilkesini	
yorumlaması	hakkında	bkz.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	196-197.	Oder,	kadın-erkek	eşitliğini	
ilgilendiren	içtihadı	sekiz	ayrı	başlıkta	ele	almaktadır:	1)	Kadınların	ikincilliğine	ilişkin	toplumsal-kültü-
rel	kalıpların	doğrudan	uygulanması	2)	Farklı	korumacı	yaklaşımlar	3)	Korumacılığın	reddi	4)	Kadın	ve	
erkek	kategorilerinin	kendi	 içindeki	ayrımcılık	sorunlarına	ilişkin	yaklaşımlar	5)	Kadın-erkek	eşitliğini	
pekiştiren	yaklaşımlar	ve	uluslararası	hukuka	açıklık	6)	Eşitlikçi	hükümlerin	geriye	yürütülmemesi	7)	
Siyasal	katılımda	dolaylı	önermelerin	kabulü	8)	Aile	içi	şiddetin	önlenmesinde	devletin	pozitif	yükümlü-
lüğü.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	201.



www.izmirbarosu.org.tr

57İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

	 B.	Kanun	Önünde	Eşitlik	İlkesinden	“İffetli”	/“İffetsiz”	Kadın	
Ayrımına
 
	 1989	tarihli	Anayasa	Mahkemesi	kararından	hareketle,	eşitlik	ilke-
sinin	sadece	kadın	ve	erkek	arasında	değil	kadınlar	arasındaki	eşitliğin	
de	garantisi	olduğunu	ifade	etmeye	çalışacağız.

	 Sanıklar	tarafından	zorla	kaçırıldığı	iddia	olunan	mağdurenin,	Em-
niyet	Müdürlüğünün	yanıt	yazısında	‘‘fuhuşu	meslek	edinen	bir	kadın”	
olduğunun	bildirilmesi	üzerine	ilk	derece	mahkemesi,	davada	uygulan-
ması	söz	konusu	olan	Türk	Ceza	Kanununun	438.	maddesinin	Anayasa-
ya	aykırı	olduğu	görüşüyle	iptali	için	doğrudan	Anayasa	Mahkemesine	
başvurmuştur20.	765	sayılı	Türk	Ceza	Kanununun	Anayasaya	aykırılığı	
öne	sürülen	438.	maddesi	şöyledir:	“Irza	geçmek	ve	kaçırmak	fiilleri	fu-
huşu	kendine	meslek	edinen	bir	kadın	hakkında	irtikâp	olunmuş	ise,	ait	
olduğu	maddelerde	yazılı	cezaların	üçte	ikisine	kadarı	indirilir.”

	 Kanun	önünde	eşitlik	ilkesi,	aynı	hukuki	durumda	olan	kişilere	aynı	
kuralların	uygulanmasını	içerirken	farklı	hukuki	durumda	olanlara	farklı	
kurallar	 uygulanmasının	 bir	 aykırılık	 oluşturmayacağını	 öngörmekte-
dir.	Buradaki	“farklı	hukuki	durum”,	elbette	“fuhuşla	iştigal	eden	kadın”	
veya	“fuhuşla	iştigal	etmeyen	kadın”	yani	kararda	yer	alan	ifadelerle	“if-
fetli”	ve	“iffetsiz”	kadın	ayrımı	üzerine	inşa	edilemez.	Hukuki	bir	nitelen-
dirmeden	daha	çok	öznel	değerlendirmeler	yoluyla	ilgili	kamu	yararını	
belirlemek	oldukça	güçtür:

“İffetli	 bir	 kadının	 zorla	 kaçırılması	 veya	 ırzına	 geçilmesi	
onun	onurunu,	toplumdaki	ve	yaşadığı	ortamdaki	saygın-
lığını,	 giderilmesi	 olanaksız	 ölçüde	 kıracaktır.	 Oysa,	 aynı	

20	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	1988/4,	Karar	Sayısı:	1989/3,	Karar	Günü:	12.1.1989,	R.G.	
Tarih-Sayı	 :10.01.1990-20398.	Bu	bağlamda	 ceza	hukukunda	kadına	 ilişkin	düzenlemeler	 ve	 kararlar	
için	bkz.	Yalçın	Sancar,	Türkan:	“Şiddet	Kültürü	ve	Ceza	Hukuku	Açısından	Kadına	Yönelik	Şiddet”,		
Kadına	Yönelik	Şiddet	ve	Ev-İçi	Şiddet,	(Editörler:	Funda	Kaya/	Nadire	Özdemir/	Gülriz	Uygur),	Savaş	
Yayınevi,	Ankara	2014,	 s.	153-156;	Bayzit,	Tuğba:	Cinsel	Dokunulmazlığa	Karşı	Suçlar,	Dokuz	Eylül	
Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Yayımlanmamış	Doktora	Tezi,	(Danışman:	Prof.	Dr.	Veli	Özer	
Özbek),	İzmir	2017,	s.	404-410.
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eylemlerle	karşılaşan	fuhuşu	meslek	edinmiş	bir	kadının	bu	
ölçüde	zarar	gördüğünü	ileri	sürmek	ve	kabul	etmek	güç-
tür.	Fahişe,	fuhşu	kendisine	meslek	edinmiş,	onu	ticarî	bir	
iş	kabul	etmiş	olduğundan	bu	tür	kadınların	kişi	ve	cinsel	
özgürlükleri	 iffetli	 kadınlarınki	kadar	bozulmuş	 sayılamaz	
(…)	 Irza	 geçmek	 ve	 kaçırmak	 suçlarının	 fuhşu	 kendine	
meslek	edinen	bir	kadına	karşı	işlenmesinde,	bu	kişinin	uğ-
radığı	zarar	ile	aynı	eylemlerin	iffetli	bir	kadına	karşı	yapıl-
ması	durumunda	onun	gördüğü	zarar	eşit	sayılamaz”.		

	 Mahkeme,	yasa	koyucunun	bu	yönde	bir	iradesi	olduğunu	vurgu-
lamaktadır21.	 Elbette	 yasamanın	 genelliği	 ilkesi	 gereği	 yasama	 organı	
Anayasaya	aykırı	olmadığı	sürece	her	konuda	düzenleme	yapabilir.	An-
cak	Anayasa	Mahkemesinin	 varlık	nedeni	bu	 yasaların	Anayasaya	uy-
gunluğunu	denetlemektir.	Bu	nedenle	Anayasa	Mahkemesinin	sadece	
yasa	koyucunun	 iradesini	bu	yönde	kullandığını	belirtmesi	hukuki	bir	
argüman	olarak	değerlendirilmez.	11	üyeden	7	üye,	Türk	Ceza	Kanu-
nunun	438.	maddesinin	Anayasaya	aykırı	olmadığına	ve	itirazın	reddine	
karar	 vermiştir.	 İlginç	olan	o	 tarihte	11	üyenin	hepsi	 erkek	üyelerden	
oluşmaktadır.	Elbette	bir	 kadın	üye	de	böylesi	 bir	 dil	 benimseyebilir-
di.	Önemli	olan	kadın	ya	da	erkek	olsun	hakimin	hukuki	argümanlarla	
temellendirilmiş	 karar	 verebilmesidir.	 Ancak	 bu	 notu	 da	 belirtmenin	
önemli	olduğu	kanısındayız.	Çünkü	Anayasa	Mahkemesinin	ele	alaca-
ğımız	diğer	kararlarında	kadın	üyelerin	(çoğu	zaman	kadın	üye	yoktur	
veya	kadın	üyeler	sayı	olarak	azdır22)	farklı	gerekçelerini	ve	karşı	oylarını	

21	“(…)	Yasakoyucu,	fuhuşu	kendine	meslek	edinen	bir	kadının	kaçırılması	ve	ırzına	geçilmesi	ile	aynı	ey-
lemin	bu	durumda	bulunmayan	kadınlara	karşı	yapılmasının	toplum	yaşamında	yaratacağı	farklı	etkileri	
dikkate	alarak	suçtan	zarar	gören	kişinin	durumuna	göre	değişik	cezalar	verilmesini	uygun	görmüş	ve	
Türk	Ceza	Yasası’nın	itiraz	konusu	438.	maddesini	kabul	etmiştir.”

22	 İlk	 kadın	 yargıcın	 Fransa’da	 1946’da,	 İtalya’da	 1963’te,	 Almanya’da	 1922’de,	 Rusya’da	 1917’de,	
Çekoslavakya’da	1930’da,	Danimarka’da	1933’te	atandığı	görülmektedir.	 İlginçtir	ki	ABD’de	1931’de	
kadın	 yargıç	 sayısı	 9’dur.	 Türkiye’de	 ise	 1932	 yılında	 9	 yargıç	 bulunmaktadır.	 Schultz	Ulrike/	 Shaw	
Gisela,	 “Introduction:	Gender	 and	 Judging:	Overview	and	Synthesis”,	Gender	 and	 Judging,	 (Ed.	Ul-
rike	 Schultz/Gisela	 Shaw),	Hart	 Publishing,	United	Kingdom	 2013,	 s.	 8.	 Schultz	 ve	 Shaw,	 2012	 ta-
rihli	Avrupa	Komisyonu	Adalet	Etkinlik	Raporunu	 temel	alarak	karşılaştırmalı	bir	 tablo	hazırlamıştır.	
Türkiye’de	yargıçların	yüzde	32’si	kadındır,	mahkeme	başkanlarının	yüzde	6’sı	ve	savcıların	yüzde	7’si	
kadındır.	Ülkeler	 arasındaki	karşılaştırmada	hakim	oranlarının	genellikle	yüzde	50’nin	altında	olduğu	
görülmektedir.	 Avusturya’da	 hakimlerin	 %51’i,	 Fransa	 %64’ü,	 Portekiz’de	 %55’i,	 Polonya’da	 %63’ü,	
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göreceğiz.	Kadın	üye,	mutlaka	kararı	farklı	şekilde	etkileyecektir	demek	
yanlış	 olacaktır	 ancak	 incelemeye	 çalışacağımız	 birçok	 kararda,	 kadın	
üyelerin	 özellikle	 kadın	 hakları	 noktasında	 farklı	 bir	 yaklaşım	 ortaya	
koyduğunu	görmekteyiz.	Karara	dönecek	olursak,	karşı	oy	yazılarında	
ortaya	konulduğu	üzere	bu	maddenin,	“insan	hakları,	insanlık	onuru	ve	
yasa	 önünde	 eşitlik	 ilkelerini	 ağır	 biçimde	 zedeleyen	bir	 içeriğe	 sahip	
olması	nedeniyle	 iptali	 gerekir”.	Özden’in	 karşı	 oyundaki	 şu	paragraf,	
önemli	bir	özet	niteliğindedir:	

“Fuhuşu	meslek	edinsin	edinmesin,	hepsi	bir	kadındır,	bir	
insandır,	devlet	için	hepsi	birer	yurttaştır.	Değişen	düşün-
celer,	koşullar	ve	çağdaş	gerekler	nedeniyle	artık	böyle	bir	
kural,	 tarihimizde,	 ulusal	 ve	 özel	 yaşamımızda	 büyük	 bir	
yeri	 ve	 değeri	 olan,	 toplumumuzu	 tümleyip	 güçlendiren,	
yurttaş	ve	 insan	olarak	asla	erkeklerimizden	ayrı	 tutulma-
ması	 gereken	 saygın	 kadınlarımızı	 aşağılayıcı	 içeriktedir.	
Bu	anlayış	sürdürülürse,	başka	başka	nedenlerle	yurttaşlar,	
kadınlar	ve	erkekler	arasında	ayrımlar	yapılır,	iyi	durumda	
sayılmayanlara	karşı	işlenen	suçlar	hoşgörüyle	karşılanırsa	
toplumsal	denge	bozulur	(…)		Kişisel	görüşümün	bu	açık-
lanışı,	 fuhşu,	 onu	meslek	 edinmeyi,	 geçim	 aracı	 yapmayı	
uygun	bulmak	değildir.	Toplumun	ve	devletin	üzerine	dü-
şenleri	 yapması,	 aralarında	 ruhsal	 rahatsızlıklarla	 bu	 yola	
düşenlerin	 de	 bulunduğunu	 kabul	 ederek,	 hepsinin	 özel	
olarak	 korunması	 beklenirken,	 suça	 özendirici,	 kışkırtıcı	
neden	niteliğindeki	kuralı	korumak,	düşündürücü	olmalı-
dır23.”

Slovenya’da	%78’i	(ki	Avrupa’daki	en	yüksek	oran),	Çek	Cumhuriyeti’nde	%61’i	kadınlardan	oluşmakta-
dır.	Kadın	savcıların	oranı	ise		Hollanda’da	%53,	Portekiz’de	%59,	Danimarka’da	%64,	Polonya’da	%53,	
Çek	Cumhuriyeti’nde	%52,	Slovenya’da	%67,	İrlanda’da	%60	oranındadır.	Yüksek	yargıda	yer	alan	ka-
dınların	ise	bazı	ülkelerdeki	yüksek	oranlara	nazaran	yine	de	çok	yüksek	olmadığı	görünmektedir.	Bkz.	
Schultz/Shaw,	s.	9-14.	Ancak	bu	verileri	başka	değişkenlerle	beraber	değerlendirmek	gerekir.	Oranların	
yüksek	olduğu	ülkelerde,	örneğin	erkekler	çok	fazla	maaş	veren	uluslararası	hukuk	şirketlerini	tercih	et-
tiği	 için	yargıç	veya	 savcı	olmayı	 tercih	etmemiş	olabilir.	Schultz/Shaw,	 s.	15.	Yine	Uluslararası	Ceza	
Mahkemesi’nde	kadın	yargıç	 sayısı	 fazla	 iken	 İnsan	Hakları	Avrupa	Mahkemesi’nde	bu	oran	üçte	bir	
kadardır.	Bunun	için	bkz.	Schultz/Shaw,	s.	15.

23	Darıcıoğlu	ve	Tüzün’ün	karşı	oyunda	ise	“Fuhşu	kendilerine	meslek	edinenlerin	toplumsal	koruma	alanı	
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	 III.	Aile	İçin/de	Kadın

	 A.	1982	Anayasasında	Aile	ve	Kadın

	 1982	Anayasasında	aile	birliğinin	korunmasına	 ilişkin	önemli	dü-
zenlemeler	 mevcuttur24.	 Örneğin,	 “Temel	 hak	 ve	 hürriyetler,	 kişinin	
topluma,	ailesine	ve	diğer	kişilere	karşı	ödev	ve	sorumluluklarını	da	ih-
tiva	eder.”	(Anayasa	m.	12/2);		“herkes,	özel	hayatına	ve	aile	hayatına	
saygı	gösterilmesini	isteme	hakkına	sahiptir.	Özel	hayatın	ve	aile	hayatı-
nın	gizliliğine	dokunulamaz.”	(Anayasa	m.	20)	;	Devlet,	yabancı	ülkeler-
de	çalışan	Türk	vatandaşlarının	aile	birliğinin,	çocuklarının	eğitiminin,	
kültürel	 ihtiyaçlarının	ve	sosyal	güvenliklerinin	sağlanması,	anavatanla	
bağlarının	korunması	ve	yurda	dönüşlerinde	yardımcı	olunması	için	ge-
reken	tedbirleri	alır.”		(Anayasa	m.	62).

	 Vatandaşlığın	kazanılmasına	ilişkin	hususu	da	ayrıca	belirtmek	ge-
rekir.	1961	ve	1982	Anayasalarında, “Türk	babanın	veya	Türk	ananın	
çocuğu	Türk’tür.”	hükmü	yer	almaktadır. 1982 Anayasasında	yer	alan	
“yabancı	 babadan	 ve	Türk	 anadan	 olan	 çocuğun	 vatandaşlık	 durumu	
kanunla	düzenlenir”	cümlesi, 4709	sayılı	Kanunla	3.10.2001	tarihinde	
yürürlükten	kaldırılmıştır.	Çünkü	ilk	cümlede,	Türk	anadan	doğan	ço-
cuğun	Türk	olacağı	düzenlenirken	ikinci	cümlede,	babanın	yabancı	ol-
ması	durumunun	ayrıca	kanunda	düzenleneceğinin	belirtilmesi	açık	bir	
çelişki	oluşturmaktadır25.
 
	 Bu	maddeler	ile	birlikte	özellikle	Anayasa	m.	41	önemli	bir	yere	sa-
hiptir:

“Aile,	Türk	toplumunun	temelidir	ve	eşler	arasında	eşitliğe	

dışında	bırakılmaları,	 tersine,	onların	bu	durumlarından,	çaresizliklerinden	yararlanmaya	kalkışanların	
önemli	ölçüde	korunmaları,	ırza	geçmek	ve	kaçırmak	suçlarını	işleyerek	cinsel	arzularını	bu	yoldan	tat-
min	etmek	isteyenlere	cesaret	ve	cüret	kazandıracaktır.”	saptaması	yer	almaktadır.

24	 Aile	 kurma	 hakkı,	 Dünyada	 104	 Anayasada	 düzenlenmektedir.	 https://www.constituteproject.org/
search?lang=en&status=in_force.

25	Aybay,	Rona:	Vatandaşlık	Hukuku,	2.	Baskı,	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul,	2006,	s.	75;	
Doğan,	Vahit:	Türk	Vatandaşlık	Hukuku,	5.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	2005,	s.	39.
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dayanır.	Devlet,	ailenin	huzur	ve	refahı	ile	özellikle	ananın	
ve	çocukların	korunması	ve	aile	planlamasının	öğretimi	ile	
uygulanmasını	sağlamak	için	gerekli	tedbirleri	alır,	teşkilâtı	
kurar.	Her	çocuk,	korunma	ve	bakımdan	yararlanma,	yük-
sek	yararına	açıkça	aykırı	olmadıkça,	ana	ve	babasıyla	kişi-
sel	ve	doğrudan	ilişki	kurma	ve	sürdürme	hakkına	sahiptir.	
Devlet,	her	türlü	istismara	ve	şiddete	karşı	çocukları	koru-
yucu	tedbirleri	alır26.”

	 Bu	 maddelerden	 hareketle	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 bazı	 karar-
larında,	Baykal’ın	da	belirttiği	üzere	ailenin	korunması,	kadının	kişilik	
haklarına	saygı	gösterilmesine	nazaran	üstün	tutulabilmekte	ve	ailenin	
korunmasında	daha	üstün	bir	yarar	olduğundan	hareketle	değerlendir-
me	 yapılmaktadır27.	 Aile	 dışındaki	 kadın,	 aile	 içindeki	 kadından	 daha	
değersiz	değildir;	eşit	derecede	değerlidir.	
 
	 B.	“Aile	Birliği”	ve	Kadının	Soyadı

	 Evlenerek	kocasının	soyadını	alan	kadının,	evlenmeden	önceki	so-
yadını	aile	soyadı	olarak	kullanmak	için	açtığı	davada,	Mahkeme,	743	sa-
yılı	Türk	Medeni	Kanununun	153.	maddesinin	birinci	fıkrasının	Anaya-

26	 Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 aile	 şu	 şekilde	 ifade	 edilmiştir:	 “Milletlerin	 ayırıcı	 vasıflarının,	 değer	
yargılarının,	 inanç	ve	düşünce	kalıplarının	aktarılması	ve	kuşaklar	arası	bağın	sürdürülmesini	sağlayan	
aile,	üstlendiği	rol	ve	işlevleri	ile	geçmişten	günümüze	hemen	her	toplumun	özelliklerini	yansıtmaktadır.	
Bu	bakımdan	ailenin	toplumdaki	etkinliği	ve	algılanışı	da	toplumdan	topluma	değişmektedir.	Toplumun	
temel	öğesi	olan	aile,	sevgi,	saygı,	hoşgörü	ve	benzeri	insani	ve	ahlaki	değerlerin,	gelenek,	görenek,	dil,	
din	ve	diğer	özelliklerin	yaşandığı	ve	gelecek	nesillere	aktarıldığı	kutsal	bir	kurumdur.”	Anayasa	Mahke-
mesi	Kararı,		Esas	Sayısı	:	2009/85,	Karar	Sayısı	:	2011/49,	Karar	Günü	:	10.3.2011,	Resmi	Gazete	Sayı:	
28091.	Örneğin	Anayasada	Devlete	 kadınlara	 karşı	 ev	 içi	 şiddete	 karşı	 koruma	konusunda	doğrudan	
ödev	yükleyen	bir	düzenleme	yer	almamaktadır.	Bu	konudaki	kanunların	gerekçesi	Anayasanın	41.mad-
desinde	yer	alan	“ailenin	korunması”	hükmüne	dayandırılmaktadır.	Gerekçede	özellikle	“ananın	ve	ço-
cukların	korunması”	şeklinde	ifadelere	yer	verilmektedir.	Şiddet	karşısında	kadınları	kişi	olarak	değil	aile	
dolayısıyla	ve	“ana”	sıfatıyla	korunmaya	değer	gören	bir	anlayış	göze	çarpmaktadır.	Öden,	Merih:	“Türk	
Anayasa	Hukukunda	Devletin	Kadınları	Ev-İçi	Şiddete	Karşı	Koruma	Ödevi”,	Kadına	Yönelik	Şiddet	ve	
Ev-İçi	Şiddet,	(Editörler:	Funda	Kaya/	Nadire	Özdemir/	Gülriz	Uygur),	Savaş	Yayınevi,	Ankara	2014,	
s.	81.

27	Baykal,	s.	168.
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saya	aykırılık	savını	ciddî	bularak	iptali	için	başvurmuştur.	Mahkeme’ye	
göre28;

	 “Kullanılan	aile	isminin	kuşaktan	kuşağa	doğumla	geç-
mesiyle	aile	birliği	ve	bütünlüğü	devam	etmiş	olacaktır.	(…)	
Kamu	yararı,	kamu	düzeni	ve	kimi	zorunluluklar	soyadının	
kocadan	geçmesinin	tercih	nedeni	olduğunu	göstermekte-
dir.	(…)	Kadının	evlenmekle	kocasının	soyadını	almasının	
cinsiyet	ayırımına	dayanan	bir	farklılaşma	yarattığı	savı	da	
yerinde	 değildir.	 Anayasa’nın	 10.	maddesinde	 öngörülen	
eşitlik,	 herkesin	 her	 yönden	 aynı	 kurallara	 bağlı	 olacağı	
anlamına	gelmez.(…)	Yasa	koyucunun	aile	soyadı	olarak	
kocanın	 soyadına	 öncelik	 vermesi	 belirtilen	 haklı	 neden-
ler	karşısında	eşitlik	ilkesine	aykırılık	oluşturmamaktadır.”

	 Aynı	kararda	Bumin,	Acargün,	Kantarcıoğlu’nun	karşı	oy	yazısı	ol-
dukça	önemlidir:

(…)	Evlilik	birliği	 içinde	hak	ve	yükümlülükler	bakımın-
dan	 aynı	 hukuksal	 konumda	 bulunan	 taraflardan	 kocayı	
kadın	karşısında	üstün	duruma	getirmektedir.	Bu	eşitsizliği	
kamu	düzeni	kamu	yararı	gibi	soyut	kavramlarla	açıklamak	
da	olanaklı	değildir.	Çünkü	bu	tür	gerekçelerin,	ancak	kamu	
düzenini	bozan	ya	da	kamusal	yararı	zedeleyen	somut	olay-
ların	 varlığı	 halinde	 geçerli	 olabileceği	 açıktır.	 	Aile	 soya-
dının	seçimini,	evlilik	birliğinin	eşit	haklara	sahip	bireyleri	
olan	eşlerin	özgür	iradesine	bırakmayarak	bu	konuda	koca-
ya	mutlak	bir	üstünlük	sağlayan	kural,	yalnız	eşitlik	ilkesine	
değil,	 kadının	 soyadı	 üzerindeki	 kişilik	 haklarını	 sınırla-
ması,	bu	yolla	onun	maddî	ve	manevî	varlığını	koruma	ve	
geliştirme	hakkına	bir	müdahale	niteliği	taşıması	nedeniyle	
Anayasa’nın	17.	maddesine	de	aykırılık	oluşturmaktadır.”

28	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	1997/61,	Karar	Sayısı:	1998/59,	Karar	Günü:	29.9.1998,	Resmi	
Gazete	tarih/sayı:15.11.2002-24937	
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	 Bir	başka	kararda	ise	Anayasaya	aykırılık	iddiasında	bulunan	ilk	de-
rece	mahkemesi	 tarafından	geleneksel	bakış	açısı	sanki	başka	bir	gele-
neksel	bir	bakış	açısı	veya	duygusal	bir	temenni		ile	aşılmak	istenmekte-
dir29:

“(…)	Anayasamıza	 paralel	 olarak	 toplumsal	 değer	 yargı-
larına	göre,	aile	 toplumun	temel	 taşı,	özü	ve	çekirdeğidir.	
Bu	 çekirdek	 sevgi	 haleleri	 ile	 kuşatıldığı	 taktirde	 eşlerin	
soyadının	ailenin	mutluluğunda	veya	mutsuzluğunda	her-
hangi	 bir	 katkısı	 olmayacağı	 kuşkusuzdur.	Mutlu	 ve	mü-
reffeh	toplumlar	 için	aile,	cinslerin	eşitliği	ve	dayanışması	
ile	karşılıklı	 sevgi,	 saygı	ve	 fedakarlık	esası	üzerine	 temel-
leri	 yükselen,	 sevgi	 ikliminin	 hüküm	 sürdüğü	 mutluluk	
merkezli	 şiddet,	hiddet,	öfke,	nefret,	gibi	kötü	duyguların	
yer	 almadığı	 bir	 limandır…..Evli	 kadının	 evlilik	 sırasında	
kızlık	soyadını	kullanması	 ise,	bu	yapı	üzerinde	aile	düze-
nine	 zarar	 veren	 hiçbir	 etki	 doğurmayacak,	 belki	 kadının	
kimlik	ve	kişiliğinin	gelişmesine	ve	bu	kişiliğin	bir	parçası	
olan	 soyadın	 kullanılmasının	 yaratacağı	 güvene	 göre	 aile	
düzenine	mutluluk	yönünde	katkı	yapacaktır.	Bu	nedenle	
yasalarımızda	evli	kadınlara	belirtilen	 ilkeler	çerçevesinde	
kendi	 kızlık	 soyadlarını	 kullanması	 veya	 bu	 konuda	 eşle-
rin	 özgürce	 belirli	 kurallar	 içersinde	 soyadı	 taşıma	hakla-
rının	tanınmasının	Türk	aile	düzenine	pozitif	etki	yapaca-
ğı,	 yararlı	 olacağı	 konusunda	 kuşku	 bulunmamaktadır30.

29	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	 	Esas	Sayısı	 :	2009/85,	Karar	Sayısı	 :	2011/49,	Karar	Günü	 :	10.3.2011,	
Resmi	Gazete	Sayı:	28091.

30		İlk	derece	mahkemesinin	itirazında	şu	saptamalar	da	yer	almaktadır.	“Türkçe	düşünen,	Türkçe	soluyan,	
Türkçe	konuşan	ve	yazan	aşkın	şairi	Bağdatlı	Fuzuli	diyor	ki	;	‘Canı	kim	cananı	için	sevse,	cananın	sever,	
canı	için	kim	ki	cananın	sever,	canı	sever’	yani	kendisini	sevgilisi	için	sevenler	sevgilisini	sevmiş	olur.	Canı	
için	sevgiliyi	sevenlerde	canlarını	sevmiş	olurlar.	Aşkın	şairinin	ifade	buyurduğu	gibi	sevgiliyi	kendisi	için	
sevenler	cananı	için	her	türlü	özveride	bulunur	ve	kendisi	için	var	olanların	onların	içinde	olması	gerekti-
ğini	kabul	eder:	Duygu,	düşünce	ve	belleklerimizde	ve	toplumsal	yapımızda	yer	eden	cinsiyet	ayrımcılığı-
nı	aradan	çıkaralım,	cinslerin	dayanışma	ve	sevgisi	esası	üzerine	toplumsal	yapıları	oturtalım	ve	simgesel	
anlamı	olan	evlilerin	soyadı	konusunu	bu	çerçevede	değerlendirerek	çözelim	ki	daha	büyük	mutluluklar,	
huzur	ve	güven	ortamı	ülkemiz	ve	dünya	insanlığı	için	olsun.”
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Aynı	kararda	ilk	derece	mahkemesi,	kadının	erkeğin	soyadı	alması	zo-
runluluğunun	 cinsiyet	 ayrımcılığına	 yol	 açtığını	 ve	 soyadının	 devam	
etmesi	için	erkek	çocuk	sahibi	olma	isteğinin	kadında	bir	baskı	oluştur-
duğunu	belirtmektedir31.	Kadın,	neden	kocasının	soyadını	almak	zorun-
dadır?	Çünkü	kararda	belirtildiği	üzere	nüfus	kayıtlarının	düzenli	tutul-
ması,	resmi	belgelerde	karışıklığın	önlenmesi	ve	soyun	belirlenmesi	gibi	
kamu	yararı	ve	kamu	düzeni	gerekleri	mevcuttur.	Hatta	yine	kararda	yer	
verildiği	üzere,	kadının	evlenmekle	kocasının	soyadını	almasının	cinsi-
yet	ayırımına	dayanan	bir	farklılaşma	yarattığı	savı	da	yerinde	değildir.	
Durum	ve	konumlarındaki	özellikler,	kimi	kişiler	ya	da	topluluklar	için	
değişik	kuralları	gerekli	kılabilir.	Belirtilen	gerekçelerle	yasa	koyucunun	
takdir	yetkisi	kapsamında	aile	 soyadı	olarak	kocanın	soyadına	öncelik	
vermesinin	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olmadığına	karar	 verilmiştir.	Mahke-
me,	 soyadının	kişinin	kimliğine	 ilişkin	en	önemli	unsur	olduğunu	be-
lirtse	de		kişiyi	ailesi	bakımından	değerlendirmektedir;	bireysel	kimliğin	
önüne	aileyi	koyarak	soyadı	kullanmayı	yalnızca	bir	kişi	hakkı	olarak	de-
ğil	kişinin	ailesine	karşı	bir	yükümlülüğü	olarak	da	değerlendirmiştir32.

	 Karar	oyçokluğuyla	kabul	edilmiştir	ve	o	 tarihte	Anayasa	Mahke-
mesinde	yer	alan	iki	kadın	üyenin	de	olduğu	(Kantarcıoğlu	ve	Perktaş)	
karşı	oyda	şu	ifadeler	yer	almaktadır:

“Neden	erkeğin	soyadının	üstünlük	taşıdığının	ve	kadının	
ikinci	 plana	 itildiğinin	 Anayasal	 bir	 açıklaması	 da	 yapıla-

31	“Çocuğun	ana	rahmine	düştüğü	andan	itibaren	cinsiyet	ayrımcılığı	yer	yer	başlamakta	eş	ve	diğer	yakınlar	
anne	 adayından	 bir	 erkek	 çocuğu	 dünyaya	 getirmesini	 beklemektedirler.	 Kız	 çocuğunun	 dünyaya	
gelmesi	 ise	 annenin	 horlanmasına,	 aşağılanmasına,	 bazı	 durumlarda	 ise	 psikolojik	 ve	 fiziki	 anlamda	
şiddete	maruz	kalmasına	yol	açmakta,	kadınlar	erkek	çocuğu	doğurma	baskısı	ile	karşı	karşıya	kalmakta,	
kız	 çocuğu	 dünyaya	 getirdiğinde	 ise	 erkek	 çocuk	 dünyaya	 getirmesi	 için	 çok	 sayıda	 çocuk	 doğurma	
zorunda	kaldığı	durumlar	olmaktadır.”	Hatta	bunu	betimletici	bir	dil	 ile	 ifade	etmektedir:”Sorunların	
üstünü	ister	şal	ile,	ister	toprak	ile	örtelim,	ister	çelikliyelim,	ister	atom	zırhı	ile	kapatalım,	şal	parçalanır,	
toprak	savrulur,	çelik	erir,	zırh	delinir	ve	var	olan	sorunlar	daha	güçlü	dalgalarla	toplumun	karşısına	çıkar.	
Bu	nedenle	mahkememiz	hükmü	yerinde	görüldüğünden	direnme	kararı	verilmiştir.”

32	Öden,	Merih/Esen,	Selin:	“Anayasa	Mahkemesi	ve	Evli	Kadının	Soyadı”,	Prof.	Dr.	Erdal	Onar’a	Arma-
ğan,	II.	Cilt,	Ankara	Üniversitesi	Yayınları,	Ankara	2013,	s.	820.	“Anayasa	Mahkemesinin	kadınlara	karşı	
ayrımları	yasaklayan	ve	kadınları	genel	olarak	ve	aile	içinde	erkeklerle	eşit	haklara	sahip	kılmak	amacıyla	
öngörülen	açık	Anayasa	hükümlerini	ihmal	ederek	konuyu	genel	eşitlik	ilkesi	bakımından	ele	almasını	
hiç	de	isabetli	bulmuyoruz.”	Öden/Esen,	s.	826.
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maz….Hak	 ve	 yükümlülükler	 bakımından	 aynı	 hukuksal	
konumda	bulunan	taraflardan	kocayı	kadın	karşısında	üs-
tün	duruma	getirmektedir	(…)	dilediği	soyadını	kullana-
bilme	hakkı	kadın	bireyin	kendisini	ve	hayatını	biçimlen-
dirmede	tercih	hakkına	sahip	olup,	olmadığının	önemli	bir	
göstergesidir.”	

	 Yıldırım	ise	karşı	oyunda	gelenek	ve	göreneğin	tek	başına	hukuki	
bir	düzenlemenin	meşruiyetini	sağlayamayacağını	belirtmektedir:	

“Toplumun	tarihsel	olarak	farklı	gruplara	farklı	davranması	
eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olduğundan,	 günümüzde	 savunula-
maz.	Hukuk,	esas	olarak	insan	aklının	bir	ürünüdür	ve	belli	
ilkeler	 doğrultusunda,	 belli	 amaçlar	 güdülerek	 tasarlanır.	
Anayasal	haklarla	gelenek	ve	görenek	uyuşmadığında	yapıl-
ması	gereken	anayasal	haklar	doğrultusunda	karar	vermek-
tir.	 (…)	Bireyin	 kişiliğini	 geliştirmesi	 kendini	 tanımlama	
dolayısıyla	adlandırma	hakkını	içermektedir.	Kendimi	nasıl	
adlandırdığım	benim	ifade	hürriyetimin	bir	parçasıdır.	Evli	
kadınların	 aile	 birliği	 adına	 kocalarının	 soyadını	 taşımak	
zorunda	 bırakılmaları	 onların	 en	 temel	 kişilik	 haklarının	
yok	 sayılması	 anlamına	gelmektedir.	 (…)	Kadının	evlilik	
öncesi	sahip	olduğu	soyadının	kullanılmasına	izin	verilme-
siyle	evlilikte	taraflar	arasında	eşitliği	sağlamada	küçük	ama	
önemli	bir	adım	atılmış	olacaktır.”

	 İlerleyen	 yıllarda	 bireysel	 başvuru	 yoluyla,	 Anayasa	 Mahkemesi-
ne	 başvuran	 kadınların	 evlenmeden	 önceki	 soyadlarını	 kullanabilme-
lerinin	yolu	açılmıştır33.	Eşinden	boşanan	ve	çocuğunun	velayet	hakkı	
kendisine	verilen	davacı	 anne	 tarafından	çocuğa	velayeten	açılan	 isim	
ve	 soyadın	değiştirilmesi	 davasında	Anayasa	Mahkemesi,	 “(…)	 eşler,	
evliliğin	devamı	boyunca	ve	boşanmada	sahip	oldukları	hak	ve	yüküm-
lülükler	bakımından	aynı	hukuksal	konumdadırlar.	Erkeğe	velayet	hakkı	
33	 Anayasa	Mahkemesi,	 Bireysel	 Başvuru,	 Birinci	 Bölüm,	 Başvuru	 numarası:	 2013/2187,	 Karar	 tarihi:	

19.12.	2013.
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kapsamında	tanınan	çocuğun	soyadını	seçme	hakkının	kadına	tanınma-
ması,	 velayet	 hakkının	 kullanılması	 bakımından	 cinsiyete	 göre	 ayırım	
yapılması	 sonucunu	doğurur.”	diyerek	2525	sayılı	Soyadı	Kanununun	
4.	maddesinin	ikinci	fıkrasının	“evliliğin	feshi	veya	boşanma	hallerinde	
çocuk	anasına	tevdi	edilmiş	olsa	bile	babasının	seçtiği	veya	seçeceği	adı	
alır.”	biçimindeki	birinci	cümlesinin	Anayasaya	aykırı	olduğuna	ve	ipta-
line	oybirliğiyle	karar	vermiştir34.	

	 Göztepe,	 farklı	ülkelerde	evlilik	sonrasında	soyadının	kullanımına	
ilişkin	 karşılaştırmalı	 örnekleri	 sunduktan	 sonra	 alternatif	 çözümlerin	
getirilebileceğini	 belirtmektedir.	 Eşler	 ortak	 bir	 soyadı	 kullanabilirler	
ancak	ortak	soyadı	zorunlu	olmaktan	çıkarılabilir.	Her	iki	eşin	doğum-
la	edindikleri	soyadları	ortak	soyadı	olarak	seçilebilir	ancak	bu	olanak,	
kocasının	 soyadıyla	 sınırlı	 olmamalıdır.	 Eşlerin	 iki	 soyadından	 oluşan	
ortak	 soyadı	da	 tercih	edilebilir.	Çocuğun	soyadı,	 	 varsa	ortak	 soyadı,	
yoksa	eşlerden	birinin	soyadı	ya	da	eşlerin	soyadından	oluşan	 ikili	bir	
soyadı	 olabilmektedir.	 Soyadının	 sırasının	 değiştirilmesinin	 ya	 da	 tek	
soyadının	seçilmesinin	18	yaşını	doldurduktan	sonra	çocuğun	iradesine	
tabi	olabileceği	de	diğer	öneriler	arasında	yer	almaktadır35.

	 IV.	Kadının	Çalışma	Hakkı	ve	Çalışma	Şartları

	 1982	 Anayasasının	 50.	maddesine	 göre	 “kimse,	 yaşına,	 cinsiyeti-
ne	 ve	 gücüne	uymayan	 işlerde	 çalıştırılamaz.	Küçükler	 ve	 kadınlar	 ile	
bedenî	ve	ruhî	yetersizliği	olanlar	çalışma	şartları	bakımından	özel	ola-

34	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	2010/119,	Karar	Sayısı	:	2011/165,	Karar	Günü	:	8.12.2011,	
R.G.	Tarih-Sayı	:	14.02.2012-28204.

35	Göztepe,	Kadınların	Soyadı,	s.129.		Örnekler	hakkında	bkz.	Göztepe,	Kadınların	Soyadı,	s.	120-129.	Av-
rupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’nin	8.	maddesi	aile	ve	özel	hayata	saygıyı	ifade	ederken	14.	maddesi	cin-
siyete	dayalı	ayrımcılığı	yasaklamaktadır.	22.11.1984	tarihli	7	No.lu	Protokol’un	5.	maddesinde	‘‘Eşler	
kendi	aralarında	ve	çocuklarıyla	ilişkilerinde,	evlilikle	ilgili,	evlilik	sırasında	veya	ayrıldıktan	sonra,	özel	
hukuk	nitelikli	haklara	ve	yükümlülüklere	eşit	olarak	sahiptirler’’	denilmektedir.	Türkiye’nin	04.06.2003	
tarihinde	onayladığı,	BM	Medeni	ve	Siyasal	Haklar	Sözleşmesi’nin	23/4.	maddesine	göre	taraf	devletler,	
eşlerin	evlenirken,	evlilik	süresince	ve	evliliğin	sona	ermesinde	eşit	hak	ve	sorumluluklara	sahip	olmaları-
nı	sağlamak	için	gerekli	tedbirleri	alacaktır.	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	Ortadan	Kaldırılma-
sına	İlişkin	Sözleşme’nin	(CEDAW)	1/g	bendine	göre	taraf	devletler	kadınlara	karşı	evlilik	ve	aile	ilişki-
leri	konusunda	ayrımı	önlemek	için	gerekli	bütün	önlemleri	alacaklar	ve	özellikle	kadın-erkek	eşitliğine	
dayanılarak	kadınlara	belirtilen	hakları	sağlayacaktır.
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rak	korunurlar.”	Kadınlar,	“küçükler”	ve	“ruhi	yetersizliği	olanlar”	şek-
lindeki	ifadeler	arasında	yer	almaktadır	ve	“özel	olarak	korunma”,	sanki	
pozitif	ayrımcılık	bağlamında	değil	muhtaç	ve	edilgen	olanın	korunma-
sını	ifade	eden	bir	bahşetme	ve	lütuf	olarak	kaleme	alınmıştır.

	 Kadının	çalışma	hayatındaki	yerini	anlamamızı	sağlayacak	en	önem-
li	 kararlardan	 biri,	 2008	 yılında	Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 veril-
miştir.	1475	sayılı	İş	Kanununun	14.	maddesinin	29.7.1983	günlü,	2869	
sayılı	Yasa’nın	3.	maddesi	ile	değiştirilen	“...	kadının	evlendiği	tarihten	
itibaren	bir	yıl	içerisinde	kendi	arzusu	ile	sona	erdirmesi...”		şeklindeki	
birinci	fıkrasının,	Anayasanın	10.	maddesine	aykırılığı	ileri	sürülmüştür.	
Evlenme	nedeniyle	 iş	akdini	 feshederek	 işten	ayrılan	kadın	 işçinin,	kı-
dem	tazminatı	istemiyle	açtığı	davada,	ilgili	maddenin	Anayasaya	aykırı	
olduğu	kanısına	varan	Mahkeme,	iptal	için	başvurmuştur36.	Bu	düzenle-
meye	göre	kadın	işçi,	evlendiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	içerisinde	hizmet	
akdini	sona	erdirmesi	durumunda	kıdem	tazminatına	hak	kazanmakta	
ancak	erkek	işçi	ise	evlendiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	içerisinde	hizmet	
akdini	 sona	 erdirmesi	 durumunda	 kıdem	 tazminatına	 hak	 kazanama-
maktadır.	Bu	durumun	erkek	ve	kadın	işçiler	arasında	eşitsizlik	yarattığı,	
ayrıca	böyle	bir	 fesih	hakkının	 işverenden	kaynaklanmamakla	beraber	
işverene	kıdem	tazminatı	ödeme	yükümlülüğü	getiriyor	olmasının	hak-
lı	 ve	mücbir	 sebebe	dayanmadığı,	bu	nedenlerle	 itiraz	konusu	kuralın	
Anayasanın	 10.	 maddesine	 aykırı	 olduğu	 ileri	 sürülmüştür.	 Anayasa	
Mahkemesi	ise	oy	çokluğuyla	bu	maddeyi,	Anayasaya	aykırı	bulmamış-
tır:

36	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	 2006/156,	Karar	 Sayısı:	 2008/125,	Karar	Günü:	19.6.2008,	
R.G.	Tarih-Sayı	 :26.11.2008-27066.Kadın	 işçileri	koruyan	düzenlemelere	uluslararası	sözleşme	ve	ka-
rarlarda	da	yer	verilmiştir.	Ülkemizin	de	onayladığı	1979	tarihli	Kadınlara	Karşı	Her	Türlü	Ayrımcılığın	
Önlenmesine	Dair	Sözleşme,	1961	tarihli	Avrupa	Sosyal	Şartı,	1935	tarih	ve	45	sayılı	Maden	Ocakla-
rında	ve	Yer	Altı	İşlerinde	Kadınların	Çalıştırılmaması	Hakkında	Sözleşme,	1951	tarih	ve	100	sayılı	Eşit	
Değerde	İş	için	Erkek	ve	Kadın	İşçiler	Arasında	Ücret	Eşitliği	Hakkında	Çalışma	Sözleşmesi,	1958	tarih	
ve	111	sayılı	İş	ve	Meslek	Bakımından	Ayrım	Hakkında	Uluslararası	Çalışma	Sözleşmesi	ve	Tavsiye	Ka-
rarı,	1952	tarih	ve	102	sayılı	Sosyal	Güvenliğin	Asgari	Normları	Hakkında	Sözleşme	ile	1964	tarih	ve	122	
sayılı	İstihdam	Politikası	Hakkında	Sözleşme	ve	Tavsiye	Kararı,	kadınları	koruyan	uluslararası	sözleşme	
ve	tavsiye	kararlarındandır.
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“Kimi	 sosyal	 gerçeklerin	 doğurduğu	 zorunluluk-
tan	 kaynaklanan	 ve	 aile	 birliği	 içerisinde	 yükleni-
len	 görevlerin	 	 boyut	 ve	 önemi	 gözetilerek	 evlen-
mesi	 nedeniyle	 hizmet	 akdini	 kendi	 arzusu	 ile	 sona	
erdiren	 kadın	 çalışanı	 ve	 aile	 birliğini	 korumaya	 yönelik	 	
düzenlemenin,	 Anayasa’ya	 	 aykırılığından	 söz	 edilemez.”

	 Mahkeme	kararında	yer	alan	bir	hususa	dikkat	çekmek	gerekir.	Do-
kuz	“erkek”	üye	bu	hükmün,	Anayasaya	aykırı	olmadığına	karar	verir-
ken;	sadece	iki	üyenin	karşı	oyu	bulunmaktadır.	Bu	iki	üye	de	o	tarihte	
on	bir	üyeli	Anayasa	Mahkemesinin	iki	“kadın”	üyesidir.	Daha	önce	de	
belirttiğimiz	üzere	kadın	üyeler,	 tek	başına	kadın	haklarının	gelişmesi	
yolunda	doğrudan	etkili	olamaz	ve	olmamalıdır.	Çünkü	hakim	seçimi,	
cinsiyet	üzerinden	değil	hakimlik	donanımı	ve	yetkinliği	üzerinden	şe-
killenebilir.	 Kanun	 önünde	 eşitlik	 ilkesinin	 yorumu	 için	 kadın	 hakim	
veya	erkek	hakim	olmaya	gerek	yoktur	elbette.	Ancak	kadın	üyelerin	bu	
kararlardaki	karşı	oyları	veya	saptamaları	ilginçtir	ki	çoğu	kez	bakış	açısı-
nı	farklılaştırmakta	ve	zenginleştirmektir.

	 Bu	hüküm	ile	“aile	birliği	 içinde	yüklenilen	görevler”	bakımından	
kadına	sanki	bir	olanak	yaratıldığı	vurgulanmaktadır.	Ancak	kadın,	eşi-
nin	veya	ailesinin	baskısıyla	işini	bırakmak	zorunda	kalabilir.	Bu	durum,	
kadının	 iş	hayatından	uzaklaşarak	özel	alana	hapsolması	anlamına	ge-
lebilecektir.	Kararda	çok	da	detaylandırılmayan	“kimi	sosyal	gerçekler”	
erkekler	 bakımından	da	 geçerli	 olabilir.	Kantarcıoğlu	 veya	Perktaş	 da	
karşı	oy	yazısında	bu	noktaları	belirtmektedir	ve	öncelikle	kanun	önün-
de	eşitlik	ilkesini	irdeleyerek	bu	hakkın	erkeklere	de	sağlanması	gerekti-
ğini	vurgulamaktadır.	Pozitif	ayrımcılığın	daha	geride	bulunan	kadının	
aradaki	mesafeyi	kapatabilmesi	için	getirildiğini	ve	pozitif	ayrımcılığın,	
erkeğin	hak	kaybına	uğramasının	Anayasal	dayanağı	olarak	değerlendi-
rilemeyeceğini	belirtmektedirler.	Sadece	cinsiyet	farkının,	böyle	bir	ay-
rımın	gerekçesi	olamayacağı	ve	“geleneksel	yaklaşımın”	özendirici	hale	
getirilmesinin,	kadının	iş	yaşamından	uzaklaştırılmasına	neden	olabile-
ceği	üzerinde	durulmaktadır:
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“Çağımızda	kadın,	geleneksel	yaklaşımlarla	değil,	toplumun	eşit	hakla-
ra	 sahip	bireyi	olarak	erkeklerle	aynı	hukuksal	konuma	getirilebilmesi	
amacıyla	 Anayasal	 korumadan	 yararlandırılmalıdır	 (…)Geleneksel	
yaklaşımlarla	 kadının	 korunması	 amaçlanırken,	 aslında	 kadınla	 erkek	
arasında	bu	konudaki	yasal	düzenlemelere	karşın	uygulamada	varlığını	
sürdüren	 ve	Anayasa’nın	 10.	maddesine	 eklenen	 fıkra	 ile	 giderilmeye	
çalışılan	eşitsizliğin	daha	da	derinleşmesine	yol	açılması	olasılığı,	varsa-
yımdan	öte	üzerinde	durulması	gereken	Anayasal	bir	sorun	oluşturmak-
tadır37.”

	 Geleneksel	 yaklaşımlara	değinmişken,	 kadınla	beraber	düşünülen	
geleneksel	mesleklerin	her	 zaman	kadınlara	özgülenmeyeceğinden	de	
bahsetmek	gerekir.	Örneğin	hemşirelik	yüksekokulu mezunu	olan	da-
vacı,	erkek	olması	nedeniyle	hemşire	olarak	atanamamıştır,	bu	nedenle	
Kamu	Personel	Tercih	Kılavuzunda	hemşire	olarak	yapılacak	atamalar-
da	kadın	olma	 şartını	 getiren	hükmün	Anayasaya	aykırılığı	 ileri	 sürül-
müştür.	Anayasa	Mahkemesi	ise	hemşirelik	mesleğinin	yalnızca	kadın-
lar	tarafından	yapılabilmesini	öngören	itiraz	konusu	kuralların,	cinsiyet	
ayrımcılığına	 yol	 açtığını	 ve	 eşitlik	 ilkesine	 aykırı	 olduğunu	belirtmiş-
tir38.

	 Bir	diğer	kararda	ise	yine	bu	eksende	Anayasa	Mahkemesi,	“sade-
ce	belli	bir	cinsiyetin	istihdamını	zorunlu	kılan	durumları”	incelemiştir.	
6.4.2016	tarihli	ve	6701	sayılı	Türkiye	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu	
Kanunu’nun	7.	maddesinin	(1)	numaralı	fıkrasının	(a)	ve	(b)	bentlerin-

37	Benzer	yönde	başka	bir	kararda	Kantarcıoğlu	ve	Akıncı’nın	karşı	oyu	için	bkz.	“Cinsiyete	dayalı	ayırımcı-
lık	yasağı,	kadın	ve	erkeğin	sahip	oldukları	haklar	bakımından	karşılaştırılmalarını	gerektirmekte,	bir	cin-
sin	sahip	olduğu	ayrıcalıktan	diğerinin	de	aynı	biçimde	yararlanmasını	zorunlu	kılmaktadır.	Buna	göre,	
cinslerden	birine	tanınan	ayrıcalığın	diğerine	de	tanınması	eşitlik	ilkesinin	doğal	bir	sonucu	olmaktadır.	
Pozitif	ayrımcılık	ise	kadınlara	cinsiyet	farklılığına	karşın,	erkeklerle	aynı	haklardan	yararlanmayı	talep	
etme	hakkı	vermekte,	başka	bir	anlatımla	haklardan	yararlanma	konusunda	onları	erkeklerle	aynı	ko-
numa	getirmeyi	amaçlamaktadır.	Bu	bağlamda,	pozitif	ayırımcılığın,	kadınlar	yönünden	erkeklerle	aynı	
haklardan	yararlanmalarının	sağlanmasına	yönelik	olduğu,	onlar	için	bir	imtiyaza	dönüşmemesi	gerekti-
ği	göz	ardı	edilerek,	pozitif	ayırımcılık	gerekçesiyle	erkeklerin	kadınlarla	eşit	haklardan	yararlanmalarının	
engellenmesi	Anayasa’nın	10.	maddesine	aykırılık	oluşturur.”	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	
2005/86,	Karar	Sayısı	:	2010/111,	Karar	Günü	:	8.12.2010,	R.G.	Tarih-Sayı	:	05.02.2011-27837.

38	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	2006/166,	Karar	Sayısı	:	2009/113,	Karar	Günü	:	23.7.2009,	
R.G.	Tarih-Sayı	:19.03.2010-27526.
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de	şu	düzenleme	yer	almaktadır:	“(1)	Bu	Kanun	kapsamında	ayrımcılık	
iddiasının	ileri	sürülemeyeceği	hâller	ve	istisnalar	şunlardır:	a)	İstihdam	
ve	 serbest	 meslek	 alanlarında,	 zorunlu	 mesleki	 gerekliliklerin	 varlığı	
hâlinde	amaca	uygun	ve	orantılı	olan	farklı	muamele.	b)	“Sadece	belli	
bir	cinsiyetin	istihdamını	zorunlu	kılan	durumlar”,	ifadesinin	çok	muğ-
lak	olduğu	ve	eşitlik	ilkesine	aykırılığı	ileri	sürülmüştür39.		Mahkemeye	
göre	 Anayasanın	 50.	maddesi	 kapsamında	 çalışma	 koşulları	 bakımın-
dan	kişilerin	yaşının,	cinsiyetinin	ve	gücünün	gözetilmesi	ve	küçükler,	
kadınlar	 ile	bedeni	ve	ruhi	yetersizliği	olanların	özel	olarak	korunması	
konusunda	Devlete	verilen	yükümlülüğün	de	bir	gereğidir.	(….)	Ayrı	
hukuksal	durumları	nedeniyle,	ayrımcılık	iddiasının	ileri	sürülememesi	
şeklinde	farklı	kuralların	uygulanması	Anayasada	öngörülen	eşitlik	ilke-
sini	zedelemez.”	Yıldırım’ın	karşı	oy	görüşünde	belirtildiği	üzere;

“(…)	 	Zorunlu	mesleki	 gerekliliğin	ne	olduğu	belirsiz	 ve	
muğlak	 olup,	 keyfiliğe	 kapı	 aralamaktadır	 çünkü	 işveren	
tarafından	 herhangi	 bir	 neden	 zorunlu	mesleki	 gereklilik	
olarak	 değerlendirilebilecek	 ve	 ayrımcı	 muamele	 olarak	
nitelendirilmeyecektir.(…)	 	 Aynı	 şekilde	 Kanun’un	 7.	
maddesinin	(1)	numaralı	fıkrasının	(b)	bendinde	yer	alan	
hüküm	gereği,belli	bir	cinsiyetin	istihdamını	zorunlu	kılan	
durumlarda	cinsiyete	dayalı	 ayrımcılığın	haklı	bir	nedene	
dayandığı	 gerekçesiyle	 ayrımcılık	 iddiasının	 ileri	 sürüle-

39	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı:	2016/132,	Karar	Sayısı:	2017/154,	Karar	Tarihi:	15.11.2017,	
R.G.	Tarih	–	Sayı:	26.12.2017	–	30282.	18/3/1926	tarih	ve	788	sayılı	Memurin	Kanununun	memur	ve	
müstahdem	olabilme	şartlarını	gösteren	Bölümünün	6	ncı	maddesinde	“Kadınların	memur	ve	müstah-
dem	olmaları	caizdir.	Ne	gibi	memuriyet	ve	hizmetlerde	istihdam	edilebilecekleri	her	vekâletin	memur-
larına	ait	kanunlarında	tesbit	olunur.”	denilmektedir.	9/7/1961	tarih	ve	334	sayılı	Türkiye	Cumhuriyeti	
Anayasa’sının	(Kamu	hizmetlerine	girme	hakkı)	kenar	başlıklı	58	inci	maddesinin	ikinci	fıkrasında	ise	
“Hizmete	alınmakta,	ödevin	gerektirdiği	niteliklerden	başka	hiçbir	ayırım	gözetilemez.”	denilmektedir.	
Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 bu	madde	 oyçokluğuyla	Anayasaya	 aykırı	 bulunmamıştır.	Ülkmen’in	
1963	tarihli	karardaki	karşı	oyu	çok	değerlidir:	(..)	Anayasa’nın	kanun	önünde	eşitlik	ve	kamu	hizmetle-
rine	girme	hususundaki	temel	kurallarına	uygun	saymak	mümkün	değildir.	Aksine,	bu	hüküm	memur,	
olabilmeyi	kadınlara	bir	lütuf	ve	atıfet	gibi	kabul	eden	bir	hükümdür,	maddenin	bu	cümleden	sonra	gelen	
“Ne	gibi	memuriyet	ve	hizmetlerde	istihdam	edilecekleri	her	vekâletin	memurin	kanunlarında	tesbit	olu-
nur..”	hükmü	bu	görüşü	teyit	etmektedir.	Yani	(Kamu	hizmeti	erkeklere	mahsus	bir	görevdir,	kadınlar	
memurluğa	ancak	vekâletlerin	tâyin	edecekleri	hizmetler	için	kabul	edilebilir.)	mânası	bu	maddenin	sö-
zünden	ve	ruhundan	açıkça	belirtmektedir.”.	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	No:	1963/148,	Karar	No:	
1963/256,	Karar	tarihi:	25/10/1963,	Resmi	Gazete	tarih/sayı:	10.3.1964/11652.
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memesi	 ve	Kuruma	 götürülememesini	 uygun	 bulmak	 da	
mümkün	 değildir.	 Anayasa	 gereği	 kadın	 ve	 erkekler	 eşit	
haklara	sahiptir.”

	 Paksüt’ün	karşı	oyunda	belirttiği	üzere;

“(..)	Belirli	 bir	 cinsiyetin	 istihdamını	 zorunlu	 kılan	haller	
sosyolojik,	coğrafi,	kültürel	özelliklere	ve	en	önemlisi	çağa	
ve	gelişen	teknolojiye	göre	sürekli	değişmekte,	eski	devir-
lerde	geçerli	“kadın	işi”	ve	“erkek	işi”	arasındaki	makas,	gi-
derek	kapanmaktadır.	Bundan	yüz	yıl	önce	kadınların	gemi	
kaptanlığı	 veya	askerlik	yapması	düşünülemezken,	bugün	
ülkemizde	ve	dünyada	pek	çok	kadın	bu	işleri	başarı	ile	ya-
pabilmektedir.	 (…)	Kaldı	 ki	belli	 cinsiyetlere	 yakıştırılan	
işler	 arasındaki	 ayrım,	 sadece	 kadınların	 “erkek	 işlerini”	
yapmasıyla	değil,	erkeklerin	de	eskiden	“kadın	işi”	olarak,	
asla	 yapmayacağı	 düşünülen	 hemşirelik,	 çocuk	 bakıcılığı,	
uçuş	hostesliği	gibi	işleri	yapabilmeleri	karşısında,	erkekler	
yönünden	 de	 giderek	 ortadan	 kalkmaktadır.	 (…)	 Dola-
yısıyla,	kadınların	çalıştırılması	 ile	 ilgili	yasaklar	ancak	ka-
dın	 emeğinin	 istismarının	 önlenmesi	 amacı	 çerçevesinde	
anlaşılabilir	ve	yorumlanabilir;	ancak	kadınların	bazı	işler-
den	cinsiyet	 temelinde	yasaklanması	 için	dayanak	yapıla-
maz.”

 V.	Kadının	(Kendi)	Bedeni

	 1986	tarihinde	Ankara	Barosu	Dergisi’nde	yazılan	makalelerden	bi-
rinin	başlığı,	“kadın	ve	bedeni”	hakkında	tekrar	düşünmeye	sevk	ediyor.	
Tüm	telaşlar,	korkular,	beklentiler	bir	başlık	altında	(ve	maalesef)	böyle	
ifade	 edilebilirdi:	 “Kızlığın	 Bozulmasıyla	 Ekonomik	Geleceğin	 Sarsıl-
masından	Doğan	Nesnel	Zararın	Belirlenmesi”…	Dört	yaşındaki	Ş.’nin	
kızlık	zarı	bozulduğu	için	babasının	maddi	tazminat	talebinin	Mahkeme	
tarafından	reddedilmesi	üzerine	kaleme	alınmış	bir	hesaplama:	(Yazarın	
bizatihi	bir	zarardan	bahisle	hesaplama	yapması	değil	onu	bu	hesapla-
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maya	iten	koşulların	daha	önemli	olduğunu	düşünüyorum.	Çünkü	ya-
zar	 ‘‘bir	mağduriyeti	 telafi	etme”	amacını	 taşıyor	verdiği	örneklerle	ve	
mahkeme	kararlarıyla.)	“Kızlığı	bozulan	Ş.,	bu	duruma	ilişkin	toplumun	
değer	yargısı	nedeniyle	kızlığı	bozulmasıydı	yapabileceği	evlilik	düzeyi-
ne	göre,	daha	aşağı	ekonomik	ve	toplumsal	düzeyde	bir	evliliğe	katlan-
mak	zorunda	kalacağı”	için	hesaplamalar	uzayıp	gitmektedir.	Ortalama	
evlilik	yaşı,	ortalama	yaşam	süresi	ve	iki	farklı	evlilik	düzeyi	çerçevesinde	
bir	hesap	yapılmaktadır.	Küçük	Ş.’nin	zararı,	1996-2039	arasında	43	yıl-
lık	evlilik	hayatı	esas	alınarak	iki	evlilik	düzeyi	arasındaki	zarar	göz	önü-
ne	alınarak	(!)	‘‘hesaplanabilmektedir’’.		Ve	ilginçtir	ki	Küçük	Ş.	bir	gün	
mutlaka	evlenecektir	ve	mutlaka	iyi	bir	evlenme	imkanı	olmayacaktır:

	 “Yüzde	oluşan	kalıcı	 bir	 yara	 izinin	 çirkin	 görüntüsü	
veya	ürperti	 veren	durumu	veya	yüzün	güzelliğine	 	 gölge	
düşürmesi	 nasıl	 ki,	 gelecekteki	 iyi	 bir	 evlenme	 olanağını	
olumsuz	etkileyerek,	nesnel	zarara	neden	olacaksa,	kızlığın	
bozulmasından	 da,	 toplumumuz	 yönünden	 aynı	 nedenle	
nesnel	zarar	doğacağının	benimsenmezliği	(benimsenme-
mesi)	için	hiçbir	inandırıcı	neden	ve	gerekçe	yoktur40.”

 
	 Yazar,	kızlık	zarının	bozulmasından	doğan	zararın,	bedensel	 tam-
lığın	bozulmasından	doğan	zararlara	göre	daha	zor	ve	karmaşık	bir	ni-
telik	 taşıdığını	 ileri	 sürüyor41.	Hesaplanması	güç	en	büyük	zarar,	belki	
de	şefkatle	bağrına	basılamayan	bir	kadın	olmaktır.	Tecavüze	uğramak	
bile	haklı	kılamaz	bu	şefkatli	kolları	hak	etmeye	(!).	Her	şey,	“tiksinilme-
mek”	üzerine	inşa	edilmelidir	(!):

“Kadının	ırzına	geçilmiş	olması	koca	açısından	ortak	hayatı	
çekilmez	hale	getiren	bir	olaydır.	Türk	toplumu	karısı	böy-
le	bir	duruma	düşen	kocadan,	onu	şefkatle	bağrına	basma-
yı	beklemez.	Aksine	kocanın	bunu	hoşgörü	ile	karşılaması	
toplum	içindeki	değerinin	yitirilmesine	yol	açar.	Bu	yargı	

40	Acar,	Bülent:	“Kızlığın	Bozulmasıyla	Ekonomik	Geleceğin	Sarsılmasından	Doğan	Nesnel	Zararın	Belir-
lenmesi”,	Ankara	Barosu	Dergisi,	1986/3,	s.	360.

41Acar,	s.	358.
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giderek	onu	herkesin	gözünden	düşürür.	Öte	yandan	eşi-
nin	isteği	dışında	da	olsa	başka	birisi	tarafından	ırzına	geçil-
mesi	halinde	kocada	istemeyerek	de	olsa	eşine	karşı	tiksinti	
ve	benzeri	duyguların	doğumuna	yol	açar.	Bu	şartlar	altın-
da	kocayı	ortak	hayatı	devam	ettirmeye	zorlamak	haksızlık	
olur42.”

	 İşte	bu	 yüzden	kadın,	 sadece	 sahip	olduğu	bedeni	nedeniyle	bile	
başlı	başına	mağdur	olabilmektedir.	Anayasa	Mahkemesi’ne	göre;

“(…)	Cinsiyet,	yasa	önünde	eşitliği	engelleyen	bir	neden	
olamaz.	Ancak	cinsiyete	dayalı	ayırımlarda,	bunun,	kadın-
ları	korumak	mı	yoksa	erkeklere	ayrıcalık	tanımak	amacıyla	
mı	 yapıldığı	 önemlidir.	 (..)	 Yaradılış	 ve	 işlevsel	 özellikle-
rin	zorunlu	kıldığı	ayırımlar	haklı	bir	nedene	dayandıkları	
için	eşitliği	bozmadıkları	halde	cinsiyetten	başka	bir	nede-
ne	dayanmayan	 ayırımlar	 eşitlik	 ilkesine	 açık	bir	 aykırılık	
oluştururlar43.”

	 Anayasa	Mahkemesi,	kadının	“yaradılış	ve	işlevsel	özelliklerine”	sık-
ça	vurgu	yapmaktadır	ancak	yaradılışı	gereği	anne	olan	kadının,	doğum	
yöntemini	 kendisinin	 belirlemesine	 pek	 olumlu	 yaklaşılmamaktadır.	
Umumi	Hıfzıssıhha	Kanunu’nun	153.	maddesine	eklenen	“Gebe	veya	
rahmindeki	bebek	için	tıbbi	zorunluluk	bulunması	hâlinde	doğum,	se-
zaryen	 ameliyatı	 ile	 yaptırılabilir.”	 şeklindeki	 ikinci	 fıkrasının	 iptali	 is-
tenmiştir44.	 Anne	 olma	 yaşının	 yükseldiği	 hallerde,	  anne	 adaylarının	
42		Yargıtay	İkinci	Hukuk	Dairesi,	1.2.1976,	E.1414,	K.	1767,	Aktaran	Acar,	s.	361.

43	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	1996/15,	Karar	Sayısı	:	1996/34,	Karar	Günü	:	23.9.1996,	R.G.	
Tarih-Sayı	:27.12.1996-22860.	Bu	kararda	765	sayılı	TCK’	nın	441.	maddesinin	iptali	istemiyle	Anayasa	
Mahkemesi’ne	başvurulmuştu.765	sayılı	TCK’	nın	441.	maddesinde	kocanın	zinasını	düzenleyen	suçu,	
bu	suça	iştirak	eden	kadın	ile	sadece	cinsel	ilişkide	bulunmayı	yeterli	görmeyip	karısı	ile	birlikte	ikamet	
ettiği	veya	herkesçe	bilinecek	başka	bir	yerde	karı	koca	gibi	geçinmek	için	birlikte	yani	bir	arada	bulun-
mayı	şart	koştuğu	halde;	kadının	zinasını	düzenleyen	765	sayılı	TCK’	nın	440.	maddesinde		zina	suçu	
işleyen	kadın	eş	hakkında	ise	başka	bir	erkekle	bir	kez	cinsel	 ilişkide	bulunmak	yeterli	görülmekteydi.	
Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	Esas	Sayısı	:	1996/15,	Karar	Sayısı	:	1996/34,	Karar	Günü	:	23.9.1996,	R.G.	
Tarih-Sayı	:27.12.1996-22860.

44	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,		Esas	Sayısı	:	2012/103,	Karar	Sayısı	:	2013/105,	Karar	Günü:	3.10.2013,	
R.G.	Tarih-Sayı	:	17.12.2014-29208.
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normal	doğum	yoluyla	riske	girmek	istemediği,	normal	yolla	doğumun	
bazı	kadınlar	için	bir	korku	nedeni	olabileceği	ve	sezaryenin	sadece	tıb-
bı	zorunlulukla	 sınırlı	 tutulmasının	kadının	maddi	ve	manevi	varlığını	
geliştirmeye	engel	olduğu	ileri	sürülmüştür.	Mahkeme	ise	Anayasanın	
17.maddesinin	istisnaları	olduğunu	ve	kişinin	sağlığı	ve	beden	bütünlü-
ğü	üzerindeki	tasarruf	hakkının,	gerek	kendisi	gerekse	üçüncü	kişilerin	
müdahalesi	yönünden	mutlak	ve	sınırsız	olamayacağını	ortaya	koymak-
tadır:	“Birey	bedeni	üzerinde	tasarrufta	bulunabilirse	de	bu	tasarruf	sı-
nırlıdır	ve	bunun	için	başkasını	da	zorlayamaz45.”

	 Üyelerden	 Perktaş’a	 göre	 kişilerin	maddi	 ve	manevi	 varlığını	 ge-
liştirme	hakkı,	kendi	vücut	bütünlükleri	hakkında	karar	verme	hakkını	
da	içerir.	Dolayısıyla	hamile	kadının	çocuğunu	ne	şekilde	dünyaya	ge-
tireceğine	ilişkin	yöntemi	seçme	hakkı	“insan	onuru,	kişinin	maddi	ve	
manevi	varlığını	koruma	hakkı”	ile	yakından	ilgilidir.	Üye	Paksüt’e	göre	
de	Anayasa	kurallarının	kişi	özgürlüğü	lehine	yorumlanması	şeklindeki	
genel	 ilke	 benimsendiği	 takdirde,	 sezaryen	 yasağının	Anayasa’nın	 17.	
maddesinden	kaynaklanan	“kadının	tek	başına	 tasarruf	alanında	kalan	
doğum	yöntemini	seçme	özgürlüğüne”	getirilmiş,	demokratik	bir	top-
lumda	 zorunlu	 olmayan,	 ölçüsüz	 bir	müdahale	 olduğu	 sonucuna	 var-
mak	gerekir.

	 Yıldırım	ve	Arslan’a	göre	de	getirilen	kuralla	ulaşılmak	istenen	ama-
cın	ülkemizde	yüksek	düzeyde	olan	sezaryenle	doğum	oranının	makul	
bir	seviyeye	indirilerek,	normal	doğumun	teşvik	edilmesidir.	Hiç	kuşku-
suz	kanun	koyucu,	anne	adaylarının	doğum	konusunda	kişisel	tercihle-
rini	ortadan	kaldırmadan	bu	amaca	yönelik	 tedbirler	alabilir.	Bununla	
birlikte	dava	konusu	kural,	anne	adaylarının	doğumlarını	nasıl	yapacak-
larıyla	ilgili	tercih	yapma	haklarını	ellerinden	almamalıdır.
“(…)	Sezaryenle	doğum	yöntemi	kadının	kendi	bedeniyle	ilgili	verece-
ği	bir	karar	olup,	tıbbi	zorunluluk	durumları	hariç,	bu	konuda	bir	dayat-

45	Yine	dava	dilekçesinde	maddi	durumu	iyi	olanların	yurtdışında	sezaryen	ameliyatı	olabileceği	hâlde	zayıf	
olanların	bunu	gerçekleştiremeyeceği,	bu	durumun	eşitsizlik	yarattığı	ileri	sürülmüştür.	Anayasal	hakla-
rın	kullanılması	bakımından	gelir	dağılımı	bir	ölçüt	değildir.	Anayasada	yer	alan	tüm	hak	ve	hürriyetlerin	
kullanılması	bakımından	herkes	eşittir.
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mada	bulunmak	kişi	özerkliğine	ve	vücut	bütünlüğüne	yönelik	ölçüsüz	
bir	müdahale	oluşturmaktadır	(…)	Kısacası,	devletin	doğum	yöntemi-
ne	kişisel	tercihi	devre	dışı	bırakacak	şekilde	müdahalesi	kişinin	özerkli-
ğine,	vücut	bütünlüğüne	ve	özel	hayatına	bir	müdahaledir.	Bu	müdaha-
lenin	Anayasanın	13.	maddesi	kapsamında	demokratik	toplum	düzeni	
için	acil	bir	toplumsal	ihtiyaçtan	kaynaklanmayan,	ölçüsüz	bir	sınırlama	
olduğu	açıktır46.”

	 Kanaatimizce	kişinin	hangi	yöntemle	doğum	yapacağını	seçme	hak-
kı,	başka	bir	ifadeyle	bedeni	üzerinde	tasarrufta	bulunma	hakkı,	maddi	
ve	manevi	varlığını	koruma	ve	geliştirme	hakkının	bir	gereğidir.	Sezar-
yen	sayısının	azaltılması	yolunda	alınacak	tedbirler	 ile	kadının	“maddi	
ve	manevi	varlığını	koruma”	arasındaki	ince	dengede,	özel	hayata	saygı	
yükümlülüğünün	de	gözetilmesi	önem	arz	etmektedir.	

	 VI.	Kadın	Haklarının	Güçlendirilmesi	Yolunda	Öneriler

	 Konumuza	ilişkin	yargıdaki	iki	temel	sorunu	Oder,	şu	şekilde	tespit	
etmektedir:	Birincisi,	kanun	koyucunun	toplumsal	ve	kültürel	kalıplar-
dan	esinlenerek	cinsiyetçiliği	kanun	ve	diğer	işlemlere	yansıtması	ve	bu	
durumun	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	benimsenmesidir.	İkincisi	ise	
yasa	koyucunun	cinsiyetçiliği	reddeden	kanun	ve	eşdeğer	işlemler	yap-
masına	 rağmen	adli	 ve	 idari	 yargının	bunları	 cinsiyetçi	 eğilimlerle	yo-
rumlama	alışkanlığıdır47:

“(…)	Ceza	 hukuku	normları	 bakımından	 doğrudan	 top-
lumsal-kültürel	kalıplar	dile	getirilirken,	özel	hukuk	norm-
larında	aile	birliği,	kökleşmiş	gelenekler,	kamu	yararı,	kamu	
düzeni	 gibi	 göndermelerle	 ortaya	 çıkmaktadır.	 Bu	 karar-
ların	 sonuçlarına	bakıldığında	 kadın,	 bağımlı,	 korunmaya	
muhtaç	 olabilen,	 bazı	 cinsel	 suçları	 işleyemeyen,	 seçim-

46	Yıldırım	ve	Arslan’ın	Karşı	oy	Gerekçesi,	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	 	Esas	Sayısı	 :	 2012/103,	Karar	
Sayısı	:	2013/105,	Karar	Günü:	3.10.2013,	R.G.	Tarih-Sayı	:	17.12.2014-29208.

47	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	201.	
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lerinde	 yarı	 özerk	 kişidir.	Erkekse	baskın,	 kamu	yararı	 ve	
kamu	düzenini	soyadı	ve	ikametgahı	ile	sağlayabilen,	kadı-
nın	işleyemediği	cinsel	suçları	işleyebilendir48.”

	 Bu	yöndeki	engellerin	kaldırılması	için	toplumsal	cinsiyet	konusun-
daki	yasa	yapım	süreçlerinde	ve	yargı	organlarında	farkındalığın	arttırıl-
ması	sağlanmalıdır.	Anayasa	Mahkemesinin	birçok	kararında	yer	verdi-
ği	“haklı	neden	ölçütü”	ne	yazık	ki	pek	çok	kararda	kadın	erkek	eşitliği	
aleyhine	sonuç	vermiştir.	“(…)	Paternalistik,	kadının	baskı	altında	tu-
tulmasını	sürdüren,	kadını	kendi	kendini	koruyamaz	olarak	ya	da	sadece	
eş	ve	anne	olarak	gören	kalıplaşmış	yaklaşımlar	desteklenmemelidir49.”	
Anayasa	Mahkemesi,	kadın	ve	erkek	eşitliğinin	sağlanmasında	önemli	
bir	yere	sahiptir.	Soyadı	kararında	da	görüldüğü	üzere	özellikle	bireysel	
başvuru	yoluyla	bu	bakışın	daha	da	güçlendirilmesi	mümkündür.	De-
mokratik,	laik,	sosyal	hukuk	devletini	güçlendirecek	her	türlü	mekaniz-
ma,	kadının	konumunu	da	doğrudan	ve	olumlu	yönde	etkileyecektir50.	
Kadının	iş	hayatında	karşılaştığı	engelleri	ortadan	kaldırmak	adına,	sos-

48	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	202.

49	Sezer,	s.	186.	Dikmen	Caniklioğlu,	Türkiye’nin	tipik	paternalist	devlet	görünüme	sahip	olduğunu	söyler.	
Türkiye’de	devletin	millet	üzerinde	neredeyse	aşkın	bir	güce	sahip	olması,	devleti	toplumun	hizmetin-
de	bir	aygıt	olarak	görme	bilincinin	doğmasını	engellemiştir:	“Toplumsal	yaşamın	en	küçük	ayrıntıları	
dahi	devlet	tarafından	düzenlenmiş	ve	buna	toplum	tarafından	da	etkili	bir	karşı	koyuş	sergilenmemiştir.	
Bu	süreçte	hukuk	bilinçsiz	yurttaşların	bilmesi	gerekmeyen	nedenlerle	çeşitli	zamanlarda	parantez	içine	
alınmış,	hatta	çoğu	kez	sosyal	çatışmaların	nedeni	olarak	gösterilmiştir.	(…)	Türkiye’nin	devlet	yapısı-
nın	yoğun	paternalistik	karakter	taşıması,	toplumsal	kültürümüzle	ilintilidir.	Bu	kültür	özgür	bireye	kar-
şıdır	veya	en	hafifinden	özgür	bireyi	tanımaz.	Kendi	aklını	kullanma	kararlılığını	ve	cesaretini	gösteren,	
kararlarını	kendi	alan	ve	sonuçlarına	katlanan,	otoriteyle	ilişkilerinde	sorgulayıcı	tavır	takınan	bireyler	bu	
toplumda	kabul	görmez.	Buna	karşın	genelgeçer	toplumsal	kalıpları	olduğu	gibi	kabul	eden,	karar	alma	
riskine	girmeyen	ve	bu	sayede	sorumluluktan	kurtulan,	otoriteye	yaranmaya	çalışan,	güçlü	koruyucu-
nun	yardım	elini	bekleyenler	ise	himaye	ve	yardım	görür,	sevilir,	ödüllendirilir.	(…)	Paternalist	geleneği	
besleyen	toplumsal	kültürümüz,	hukuku	içselleştirmemiştir.	Burada	en	temel	erdem	hukuka	uygun	olup	
olmadığına	bakılmaksızın	amaçların	gerçekleştirilmesidir”.	Dikmen	Caniklioğlu,	Meltem:	Sivil	Toplum	
ve	Türkiye	Demokrasisindeki	İzdüşümleri,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2007,	s.	138.

50	Anayasanın	5.maddesine	göre	devletin	temel	amaç	ve	görevleri	çerçevesinde	bireyi	“özgürleştirme”	yer	
almaktadır.	Oder’e	göre	“özellikle	cinsiyetçi	tercihlerle	kadınların	toplumsal-kültürel	kalıplar	tarafından	
beslenen	ikincilliğini,	edilgenliğini	ve	bağımlılığını	esas	alan	hukuksal	düzenlemeler,	devletin	özgürleştir-
me	yükümlülüğü	ile	bağdaşmaz.	Çünkü	bunlar,	kadının	kişisel	gelişimi	ve	temel	haklardan	etkili	biçimde	
yararlanması	önündeki	hukuksal	engellerdir.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	198.
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yal	devlet	çerçevesinde	etkin	çözümler	üretilmelidir51.

	 Kota,	kadının	siyasi	partilerde,	bürokraside,	yargıda	ve	yasa	yapım	
süreçlerinde	yer	alması	bakımından	önem	arz	etmektedir.	Siyasi	Partiler	
Kanununda	parti	listesinin	ilk	yarısının	en	az	üçte	birinde	kadınlara	yer	
verilmesi	ya	da	bir	kadın	bir	erkek	aday	sıralama	(fermuar/zebra	yönte-
mi)	şeklinde	uygulamaların	yer	alması	hatta	bu	hükümlerin	Yüksek	Se-
çim	Kurulu	tarafından	denetimi	ve	uymayan	partilere	seçime	katılmama	
ve	para	cezası	dahil	çeşitli	yaptırımların	uygulanması	da	tartışılabilir52.

	 Anayasal	 ilkeler	elbette	sorunu	tek	başına	çözemeyecektir.	Konu-
nun	sosyolojik,	psikolojik,	kültürel	ve	ekonomik	boyutu	ihmal	edilme-
den	 Anayasadaki	 ilkelere	 uygun,	 caydırıcılık	 niteliği	 yüksek,	 yaptırım	
gücü	olan	etkili	yasalara	ihtiyaç	duyulmaktadır53.

	 Sonuç	

	 Anayasal	 devletin	 insan	 haklarına	 bakışı	 elbette	 kadın	 haklarının	
durumunu	 doğrudan	 etkilemektedir.	 Anayasada	 ve	 ilgili	 kanunlarda	
yapılacak	 değişiklikler	 yoluyla	 engeller	 ortadan	 kaldırabilir.	 Eril	 ikti-
51	Anayasa	m.	166	ve	m.	173’de	kadın-erkek	eşitliğine	dayalı	ekonomik	kalkınmanın	altı	çizilebilir.	Oder,	

Sunum,	s.	64.	Yine	Oder’e	göre	Anayasa	m.	50/1’de	yer	alan	“kimsenin	cinsiyetine	uymayan	işlerde	ça-
lıştırılamayacağı”	konusundaki	düzenleme	de	dar	yorumlanmalı	ve	cinsiyetçi	bakış	açısıyla	somutlaştırıl-
mamalıdır.	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	s.	199.

52	Oder,	Anayasa’da	Kadın	Sorunsalı,	 s.	 219-220.	Kota	hakkında	karşılaştırmalı	değerlendirme	 için	bkz.	
Oder,	Sunum,	s.	65-66.	Anayasal	kota	(Arjantin),	Yasal	kota	(Fransa,	İspanya,	Kosta	Rika	veya	isteğe	
bağlı	 olarak	parti	 kotası	 (Almanya,	 İsveç)	öngörülebilmektedir.	Aday	 listesi	 kotası	 (yani	 belli	 oranda	
kadın	adayın	gösterilmesi,	ama	 listedeki	yerlerinin	belirtilmemiş	olması)	ve	seçilme	kotasının	(kadın-
ların	seçilme	şanslarını	esas	alan	örneğin	“fermuar	sistemi”nin	benimsenmesi)	başlıca	uygulamalardır.	
Kota	tipleri	hakkında	bkz.	Göztepe,	Sunum,	s.	43-44.	Kotanın	etkili	olabilmesi	için	yanıtlanması	gerekli	
sorular	şunlardır:	1.	Neden	kota	konmak	istenmektedir?	Amaç	nedir?	2.	Kotanın	nerede	güvence	altı-
na	alınması	istenmektedir?	3.	Kotanın	etkili	biçimde	uygulanması	sağlanmakta	mıdır?	4.	Sonuçlar	nasıl	
denetlenmektedir?	Etkili	yaptırım	mekanizmaları	öngörülmüş	müdür?	Kotalarda	liste	yeri	de	önem	arz	
etmektedir.	Çünkü	belirtilen	sayıda	kadın	aday	alt	 sıralardan	aday	gösterildiğinde	kadının	eşit	 temsili	
yine	gerçekleşmeyecektir.	Örneğin	Arjantin	gibi	%40	gibi	kotanın	konulması	da	doğrudan	bir	değişikliğe	
yol	açamadı	çünkü	değişmeyen	siyasi	parti	kültürü	bu	konudaki	en	büyük	engellerden	biri	olarak	görü-
lebilir.	Göztepe,	Sunum,	s.	43-44.

53	Dikmen	Caniklioğlu,	Meltem:	Alt	Komisyon	Toplantılarında	Dinlenen	Uzman	Sunumu,	5.	Toplantı		
(01/02/2012),	Kadın	Erkek	Fırsat	Eşitliği	Komisyonu	Yayınları	No:	9,	Toplumsal	Cinsiyet	Açısından	
Anayasa	Konulu	Komisyon	Raporu,	Ankara	2012,	s.	70.
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darlardan,	kadınlar	kadar	erkekler	de	zarar	görmektedir.	Çünkü	neyin	
kadına,	neyin	erkeğe	dair	olup	olmadığını	eril	 iktidarlar	belirlemek	 is-
temektedir.	Eril	iktidar,	bu	yönüyle	cinsiyeti	yaratmaktadır.	Bu	yüzden	
ilgili	 literatür,	 cinsiyet	ve	 toplumsal	 	 cinsiyet	 arasındaki	 farklılıkları	 ve	
ilişkileri	değerlendirmektedir.	İktidarları	anlamanın	önemli	yollarından	
biri	olarak	kadının	hukuk	içindeki	konumunun	“ana	akım”	olarak	değer-
lendirilmesi	gerekmektedir.

	 Kadınların	 sayısı	 bürokraside,	 yüksek	 yargıda	 ve	 temsil	 makam-
larında	 artmak	 zorundadır.	Hakimliği,	 cinsiyet	değil	 donanım	ve	 liya-
kat	 üzerinden	 inşa	 edebileceğimizi	 defalarca	 belirttik	 ancak	 Anayasa	
Mahkemesi	 kararları	bakımından	özellikle	 kadın	üyelerin	karşı	oyları-
nın	öneminden	de	bahsettik.	 	Ülkemiz	bakımından	toplumsal	cinsiyet	
üzerinden	 farklılıkların	 geliştirilmesi	 adına	 bile	 (!)	 yüksek	 yargıda	 ve	
Anayasa	Mahkemesinde	kadın	üyeler	yer	almalıdır.	Kadın,	“aile	içinde	
kadın”,	“anne	olarak	kadın”,	“eş	olarak	kadın”	“kız	çocuğu	olarak	kadın”	
olarak	yedek	sıfatlarla	ve	tanımlarla	değil	“kadın”	olarak	ifade	alanlarına	
sahip	olmalıdır.
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İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEYA İŞ İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI HAK-
KINDA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR 1991 TARİHLİ VE 91/533/

AET SAYILI AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ VE BU DİREKTİF’İN TÜRK İŞ 
HUKUKUNA ETKİSİ
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COUNCIL DIRECTIVE 91/533/EEC OF 14 OCTOBER 1991 ON AN EMPLOYER’S OBLIGATION TO 
INFORM EMPLOYEES OF THE CONDITIONS APPLICABLE TO THE CONTRACT OR EMPLOYMENT 

RELATIONSHIP AND THE EFFECT OF THIS DIRECTIVE ON TURKISH LABOUR LAW

	 Avrupa	Birliği’nde,	 çalışanın	 taraf	 olduğu	 iş	 sözleşmesi/iş	 ilişkisi	 sebebiyle	 tâbi	
olacağı	 çalışma	 koşulları	 hakkında	 bilgi	 edinmesini	 sağlamak	 için	 İşverenin	 İş	 Sözleş-
mesinin	veya	İş	İlişkisinin	Koşulları	Hakkında	Bilgi	Verme	Yükümlülüğüne	Dair	1991	
tarihli	ve	91/533/AET	sayılı	Direktif	yürürlüğe	girmiştir.	

	 4857	sayılı	İş	Kanunumuzun	ilgili	maddeleri	için	mehaz	norm	olarak	kabul	edilen	
91/533/AET	sayılı	Direktif’in	incelenmesi	önem	arz	etmektedir.	Bu	kapsamda	çalışma-
mızda	sırasıyla	91/533/AET	sayılı	Direktif	hükümleri	ile	4857	sayılı	Kanunumuzun	8/3	
ve	22.	maddeleri	Avrupa	Birliği	Adalet	Divanı	ve	Yargıtay	kararları	da	dikkate	alınarak	
incelenecektir.	Ardından	ilgili	hükümler	karşılaştırılarak	İş	Kanunumuzun	ilgili	madde-
lerindeki	eksiklikler	tespit	edilip	çözüm	önerileri	getirilecektir.
 
 Anahtar Kelimeler:	 İşverenin	Bilgilendirme	Yükümlülüğü,	91/533/AET	sayılı	
Direktif,	İş	Sözleşmesinin	Koşulları,	İş	İlişkisinin	Koşulları,	Türk	İş	Hukuku.
 
 ABSTRACT
     
	 In	theEuropean	Union,to	inform	employees	of	the	conditions	applicable	to	the	
contract/employment	 relationship,	 Council	 Directive	 91/533/EEC	 of	 14	 October	
1991	on	an	employer’s	obligation	to	inform	employees	of	the	conditions	applicable	to	
the	contract	or	employment	relationship	came	into	force.
 
	 It	is	important	to	examine	Directive	which	is	considered	as	the	basic	norm	for	the	
relevant	articles	of	our	Labor	Act	No.4857.	In	this	context,	the	provisions	of	Directive	
and	Articles	8/3	and	22	of	Labour	Act	respectively	by	taking	into	account	the	Court	of	
Justice	of	the	European	Union	and	the	Supreme	Court’s	decisions.	Then,	deficiencies	in	
related	articles	of	Labour	Act	will	be	determined	by	comparing	the	relevant	provisions	
and	solution	suggestions	will	be	introduced	in	Labor	Law.

	 KEYWORDS: Employer’s	Obligation	to	inform,	Directive	91/533	/	EEC,	Con-
ditions	 of	 Employment	 Contract,	 Conditions	 of	 Employment	 Relationship,	 Turkish	
Labour	Law.

Bu	çalışma,7-9	Aralık	2018	tarihinde	Erzurum’da	düzenlenen	4.	Uluslararası	Mesleki	ve	Teknik	Bilimler	Kongresi’nde	
sözlü	olarak	sunulan	bildirinin	tam	metnidir.
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 GİRİŞ
 
 Avrupa	Birliği’nde,	bir	çalışanın	taraf	olduğu	 iş	sözleşmesi	veya	 iş	
ilişkisi	sebebiyle	tâbi	olacağı	çalışma	koşulları	hakkında	bilgi	edinmesi-
ni	sağlamak	için,	İşverenin	İş	Sözleşmesinin	veya	İş	İlişkisinin	Koşulları	
Hakkında	Bilgi	Verme	Yükümlülüğüne	Dair	 1991	 tarihli	 ve	 91/533/
AET	sayılı	Direktif1	(91/533/AET	sayılı	Direktif)	yürürlüğe	girmiştir.	
Özellikle	belirtilmesinde	fayda	bulduğumuz	husus	şu	ki,	91/533/AET	
sayılı	Direktif	ne	sözleşme	yapma	hürriyetiyle	ne	de	çalışan	ile	işveren	
arasındaki	hukuki	ilişkinin	içeriğiyle	ilgilidir2.	Bu	bilgilendirme	yüküm-
lülüğü	zaten	 işverenin	diğer	yükümlülüklerine	göre	daha	az	önem	arz	
etmektedir.	Çünkü	kanuni	veya	toplu	iş	sözleşmesi	gereği	oluşturulan	iş	
sözleşmesi	içerikleri	işçiyi	koruyucu	niteliktedir3.

	 91/533/AET	 sayılı	Direktif	 ’in	 kabulüyle,	 işverenin	 iş	 sözleşmesi	
hakkında	 çalışana	 karşı	 yerine	 getirmek	 zorunda	 olduğu	 bildirim	 yü-
kümlülüğü	birlik	hukuku	bünyesinde	düzenlenmiştir4.	Böylece,	çalışma	
şartları	hakkında	eksik	bilgi	verilmesi	nedeniyle	iş	gücü	hareketliliğinin	
engellemesi	önlenmek	istenmiştir5.	Şayet	bilgi	verme	yükümlülüğü	et-
kin	bir	şekilde	işleyecek	olursa,	birlik	piyasasının	daha	şeffaf	hâle	gelmesi	
sağlanabilecektir6.	

	 Avrupa	 Birliği	 iş	 hukukunda	 iş	 sözleşmesinin	 yapılmasına	 ilişkin	
veya	 şekline	 ilişkin	 bir	 düzenleme	 bulunmamaktadır7.	 İş	 sözleşmeleri	

1	OJ	L	288,	18/10/1991	s.	0032-0035.

2	Karl	Riesenhuber,	Europaisches Arbeitsrecht,	C.F.	Müller	Verlag,	Heidelberg	2009,	s.249.

3	Riesenhuber,	s.249.

4	Walter	Schrammel;	Gottfried	Winkler,	Europaisches Arbeits und Sozialrecht,	Facultas	Verlag,	Wien	2010,	
s.103;	Ruth	Nielsen,EU Labour Law,	Djof	Publishing,	2.	Edition,	Cophenagen	2013,	s.384.

5	Martin	Henssler;	Axel	Braun,	Arbeitsrecht in Europa,	Dr.	Otto	Schmidt	Verlag,	3.	Auflage	Köln	2011,	s.36;	
Ertan	İren,	Avrupa Birliği İş Hukuku Yönergeleri Karşısında 4857 sayılı İş Kanununun Durumu,	(Yayınlan-
mış	Doktora	Tezi),	Ankara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara	2008,	s.92.

6	Schrammel;	Winkler,	s.103.

7	Riesenhuber,	s.248.
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üye	devletlerin	ulusal	hukuklarına	göre	yazılı	veya	sözlü	olarak	yapılabi-
lir8.	İş	sözleşmesinin	sözlü	olarak	yapılması	bazı	tehlikelere	yol	açabilir.	
Sözlü	yapılan	bir	sözleşmenin	içeriği	çoğunlukla	belirsiz	kalır	ve	zaman-
la	unutulabilir9.	İşte	91/533/AET	sayılı	Direktif	ise	getirmiş	olduğu	dü-
zenlemelerle	çalışanın	haklarını	aramasını	kolaylaştırmaktadır10.	

	 Avrupa	 Birliği	 müktesebatının	 bütün	 üye	 ülkelerde	 yeknesak	 bir	
şekilde	uygulanması	Avrupa	Birliği’nin	temel	hedeflerinden	biridir.	Bu-
nun	sağlanabilmesi	için	Avrupa	Birliği	direktiflerinin11	yanı	sıra	hukuki	
denetim	önem	arz	etmekte	olup	üye	ülkelerden	bağımsız	bir	yargı	teşki-
latının	kurulması	Avrupa	Birliği’nce	uygun	görülmüştür12.	Bu	kapsamda	
kurulan	Avrupa	Birliği	Adalet	Divanı	(Divan),	Avrupa	Birliği’nin	hukuk	
normlarının	uygulanması	ve	yorumlanmasında	temel	yetkili	organdır13.	
Divan,	üye	ülke	mahkemelerinin	ön	karar	usulüyle	kendisine	başvurdu-
ğu	 konularda	 görüş	 bildirmektedir14.	 Böylelikle	Divan,	 Avrupa	 Birliği	
hukuk	normlarının	uygulanması	 sırasında	ortaya	çıkan	muğlakları	 yo-
rum	yaparak	açıklamak	ve	boşlukları	doldurmakla	temel	görevini	yerine	
getirmektedir.	Çalışmamızda	yer	verilen	Divan	kararlarında	da	üye	ülke	
mahkemeleri,	Avrupa	Birliği	direktiflerinin	uygulanması	sırasında	orta-
ya	çıkan	sorunların	çözümü	için	ön	karar	olarak	Divan’a	başvurmuş	ve	
Divan	bu	sorunlara	çözüm	önerisi	getirmiştir.	

	 4857	 sayılı	 İş	Kanunu’nun	genel	 gerekçesinde,	ülkemizin	Avrupa	
Birliği	aday	ülkeler	arasında	yer	aldığı	ve	bu	sebeple	iş	hukukuna	ilişkin	

8			Schrammel;Winkler,	s.103.

9			Schrammel;Winkler,	s.103.

10	Riesenhuber,	s.249.

11	Direktifler,	ulusal	hukuk	sistemlerinin	birlik	hukukuna	uyumlu	hale	getirilmesi	amacıyla	bir	tür	çerçeve	
kanun	olarak	Avrupa	Konsey’i	tarafından	ikincil	hukuk	kaynağıdır,	Ahmet	M.	Gümüş,	Avrupa Birliği Hu-
kukuna Giriş,	Oniki	Levha	Yayınları,	İstanbul	2013,	s.148-149;	Bozkurt	vd.,	s.188.

12	Enver	Bozkurt;	Mehmet	Özcan;	Arif	Köktaş,	Avrupa Birliği Hukuku,	Yetkin	Yayınevi,	6.	Baskı,	Ankara	
2012,	s.149-150;	Gümüş,	s.112.

13	Bozkurt	vd,	s.150;	Gümüş,	s.112.

14	Işıl	Özkan,	Avrupa Birliği Kamu Hukuku,	Seçkin	Yayınevi,	Ankara	2011,	s.222.
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normların	Avrupa	sosyal	normlarına	uyum	sağlaması	gereğinin	ortaya	
çıktığı	belirtilmiştir.	Ayrıca	gerekçede	Türk	iş	hukukunun	öteden	beri	
Avrupa	hukukundan	etkilendiği	ve	ayrıca	üyelik	müzakereleri	sırasında	
Türk	mevzuatında	henüz	bulunmayan	buna	karşılık	Türk	iş	hukukuna	
kazandırılması	gereken	Avrupa	Birliği	normlarının	olduğu,	bu	normla-
rın	üyelik	gerçekleşinceye	kadar	iş	mevzuatımıza	kazandırılması	gerek-
tiği	vurgulanmıştır.	Yine	gerekçede	Avrupa	Birliği	müktesebatına	aykırı	
hükümlerin	de	yavaş	yavaş	Türk	mevzuatından	ayıklanmasının	isabetli	
olacağı	yer	almaktadır.	

	 Türk	iş	hukukunda	işverenin	çalışma	koşulları	hakkında	işçileri	bil-
gilendirme	yükümlülüğünü	düzenleyen	4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	8/3.	
maddesindeki	 düzenleme,	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	 ile	 bağlantılı	
olup	söz	konusu	Direktif’e	uyum	sağlanmaya	çalışılmıştır15.4857	sayılı	
İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesinin	gerekçesinde	de	bu	maddenin	hazır-
lanmasında	91/533/AET	sayılı	Direktif’in	göz	önünde	tutulduğu	açıkça	
belirtilmiştir.	Bu	sebeple	İş	Kanunumuzun	ilgili	maddeleri	 için	mehaz	
norm	 olarak	 kabul	 edilen	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif’in	 incelenmesi	
önem	 arz	 etmektedir.	 Bu	 kapsamda	 da	 çalışmamızda	 sırasıyla	mehaz	
norm	olan	91/533/AET	sayılı	Direktif	hükümleri	ile	4857	sayılı	Kanu-
numuzun	8/3	ve	22.	maddeleri	Avrupa	Birliği	Adalet	Divanı	(Divan)	
ve	Yargıtay	kararları	da	dikkate	alınarak	incelenecektir.	Ardından	ilgili	
hükümler	 karşılaştırılarak	 İş	 Kanunumuzun	 ilgili	 maddelerindeki	 ek-
siklikler	tespit	edilip	çalışmamızın	sonuç	bölümünde	bu	eksiklikler	için	
tarafımızca	çözüm	önerileri	getirilecektir.

	 I.	91/533/AET	SAYILI	DİREKTİF’İN	UYGULAMA	ALANI

	 A.	Direktif’in	Kişi	Yönünden	Uygulama	Alanı

	 İşverenin	bilgilendirme	yükümlülüğü,	birlik	üyesi	ülke	iç	hukukla-
rında	 bir	 sözleşme	 yapma	 zorunluluğunun	 bulunmaması	 durumunda	

15	Nuri	Çelik;	Nurşen	Caniklioğlu;	Talat	Canbolat;	İş	Hukuku	Dersleri,	Beta	Yayınevi,	30.	Baskı,	İstanbul	
2017,	s.253;	Hamdi	Mollamahmutoğlu;	Muhittin	Astarlı;	Ulaş	Baysal,	İş	Hukuku,	Turhan	Kitabevi,	6.	
Baskı,	Ankara	2014,	s.531-532.
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iş	 ilişkisi	 ile	 birlikte	 işin	 içine	 girmektedir16.	Bu	 sebeple	91/533/AET	
sayılı	Direktif’in	uygulama	alanının	kişi	yönünden	belirlenmesi	önem-
li	 bir	 yere	 sahiptir.	Nitekim	91/533/AET	 sayılı	Direktif	 hükümlerine	
başvurulması	bu	düzenlemenin	uygulanması	için	istenen	bazı	şartların	
sağlanmış	olmasına	bağlıdır.	

	 91/533/AET	sayılı	Direktif’in	kişi	yönünden	uygulama	alanı	yine	
Direktif	md.	1’de	düzenlenmiştir.	Buna	göre,	üye	bir	devletin	hukuk	dü-
zeninde	tanımlanan	ve/veya	üye	bir	devletin	hukuk	düzenine	tâbi	iş	söz-
leşmesi	veya	iş	ilişkisi	çerçevesinde	istihdam	edilen	her	çalışan,	91/533/
AET	sayılı	Direktif	hükümlerinden	yararlanabilir17.	

	 Direktif’in	uygulama	alanı	 iş	sözleşmesi	veya	 iş	 ilişkisi	çerçevesin-
de	istihdam	edilen	her	çalışanı	kapsamakla	birlikte	çalışan	kavramından	
ne	 anlaşılması	 gerektiğine	 ilişkin	 olarak	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	
herhangi	bir	hüküm	getirmemektedir18.	Üye	devletlerin	hukuk	düzen-
lerinde	bu	kavramın	kapsamı	 farklı	 şekillerde	 tarif	edilmiştir19.	Yekne-
saklığın	sağlanabilmesi	için,	Avrupa	Birliği’nin	İşleyişine	Dair	Anlaşma	
(ABİDA)	md.	45’ten	yararlanılarak	çalışan	kavramına	Birlik	Hukuku’na	
özgü	bir	anlam	yüklenmesi	gerektiği	ileri	sürülmektedir20.	Doktrindeki	
bu	görüşle	birlikte	çalışan	kavramı,	Divan	tarafından	şu	şekilde	tanım-
lanmıştır21:	“Belirli bir süre boyunca başka birisi için onun talimatları doğ-
rultusunda karşılığında ücret almak suretiyle hizmet gören kişidir.”.	Kana-
atimizce	 de	 91/533/AET	 sayılı	Direktif’in	 uygulanmasında	 bu	 tanım	
temel	alınabilir.

16	Riesenhuber,	s.250.

17	Riesenhuber,	s.249.

18	A.C.L.	Davies,	EU Labour Law,	Elgar	European	Law	Publishing,	Glos	2012,	s.176	(dn.	15);	Maximilian	
Fucs;	Franz	Marhold,	Europaisches Arbeitsrecht,	Springer	Verlag,	3.	Auflage,	Wien	2010,s.105.

19	Riesenhuber,	s.3.

20	Riesenhuber,	s.251.

21	Divan’ın	03.07.1986	tarihli	ve	66/85	sayılı	kararının	12.	Paragrafı	(C-66/85-	Lawrie-Blum	v	Land	Ba-
den-Württemberg,,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/).
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	 B.	Direktif’in	Yer	Yönünden	Uygulama	Alanı

	 91/533/AET	sayılı	Direktif’in	yer	yönünden	uygulama	alanı	aslın-
da	açıkça	bir	 şekilde	Direktif’te	düzenlenmemiştir.	Fakat	Direktif	md.	
1’e	göre,	üye	bir	devletin	hukuk	düzeninde	tanımlanan	ve/veya	üye	bir	
devletin	hukuk	düzenine	tâbi	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	çerçevesinde	
istihdam	edilen	her	çalışan,	91/533/AET	sayılı	Direktif	hükümlerinden	
yararlanabileceği	 düzenlendiğinden	 işin	 nerede	 yerine	 getirildiğinin	
91/533/AET	 sayılı	Direktif’in	 uygulanması	 açısından	 bir	 önemi	 yok-
tur.	Birlik	dışında	çalışmakta	olan	bir	çalışan	açısından	da	91/533/AET	
sayılı	 Direktif	 uygulanabilir22.	 	 Böyle	 bir	 düzenlemeyle,	 tarafların	 üye	
olmayan	bir	devletin	hukukunun	 iş	 sözleşmesine	veya	 iş	 ilişkisine	uy-
gulanacağını	 öngörerek	 91/533/AET	 sayılı	Direktif’in	 uygulanmasını	
bertaraf	etmeleri	engellenmiştir23.	

	 C.	 Direktif’in	 Yer	 ve	 Kişi	 Yönünden	 Uygulama	 Alanının																		
İstisnaları

	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	md.	 1/2’de,	 üye	 devletlere,	 bazı	 du-
rumlarda	 bu	 düzenlemenin	 uygulama	 alanını	 daraltma	 imkânı	 tanın-
maktadır.	Eğer	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisinin	süresi	1	(bir)	ayı	aşmıyor-
sa	ve/veya	haftalık	çalışma	süresi	8	(sekiz)	saati	geçmiyorsa,	91/533/
AET	sayılı	Direktif	md.	1/2-	(a)	gereğince	bu	düzenleme	hükümlerinin	
uygulanmayacağı	 kararlaştırılabilir.	 Bununla	 birlikte,	 süreksiz	 ve/veya	
özel	nitelik	gerektiren	işlerde	(sezonluk,	mevsimlik	gibi)24	objektif	ge-
rekçelere	istinaden	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	1/2-	(b)’den	yarar-
lanılarak	bu	Direktif’in	uygulanmayacağı	öngörülebilir.	

22	Ali	Güzel;	Deniz	Ugan;	Emre	Ertan,	“Avrupa	Birliği	ve	Türk	İş	Hukukunda	İşverenin	Çalışma	Koşulları	
Hakkında	 İşçileri	Bilgilendirme	Yükümlülüğü”,	Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,	C.	9,	
Özel	Sayı,2007,	s.48.

23	Riesenhuber,	s.251.

24	Güzel	vd.,	s.49.
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	 Yukarıda	belirtilen	istisnalar	dışında	Direktif,	sözleşme	tipine	bakıl-
maksızın	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	kapsamımda	olan	bütün	işçilere	uy-
gulanacaktır.	Objektif	nedenlerin	varlığının	ispatı	işveren	üzerindedir25.

	 II.	91/533/AET	SAYILI	DİREKTİF’E	GÖRE	BİLGİLENDİR-
ME	YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN	KAPSAMI

	 A.	Direktif	Kapsamında	Yapılan	Bildirimde	Yer	Alması	Gere-
ken	Bilgiler

	 91/533/AET	sayılı	Direktif,	çalışana,	tâbi	olduğu	iş	sözleşmesinin	
veya	iş	ilişkisinin	esaslı	unsurları	hakkında	bilgi	sahibi	olma	imkânı	tanı-
maktadır.	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2/1’e	göre,	“İşverenin	çalış-
tırdığı	kişilere	 iş	sözleşmesi	veya	iş	 ilişkisinin	esaslı	unsurları	hakkında 
bilgi vermesi zorunludur”.	 İş	 sözleşmesi	 veya	 iş	 ilişkisi	 çeşitli	 şekillerde	
karşımıza	çıkacağından	ve	her	çalışma	şekli	birbirinden	farklı	esaslı	un-
surlar	barındırdığından	bu	 fıkrada	bilgilendirme	yükümlülüğüyle	 ilgili	
genel	bir	çerçeve	çizmiştir.	Bununla	birlikte	Direktif	md.	2/2’de	ise	esas-
lı	unsur	niteliğinde	görülebilecek	bazı	hususlar	tadadi	olarak	sayılmıştır.	
Direktif	md.	2/2’de	düzenlenen	ve	çalışana	bildirimi	zorunlu	olan	bilgi-
ler	şunlardır:	

 a) Tarafların kimlikleri;

 b) İşyeri;	belirli	veya	asli	bir	işyerinin	olmaması	durumunda	çalışa-
nın	değişik	yerlerde	çalıştığına	dair,	işletmenin	kayıtlı	olduğu	veya	işve-
renin	ikametgâhının	bulunduğu	yere	ilişkin	bilgi;

 c) Çalışanın işe yerleştirildiğinde verilen unvanı, işin cinsi veya katego-
risi, işin kısa tarifi veya tanımı;

 d) İş	sözleşmesinin	veya	iş	ilişkisinin	başlangıç	tarihi;

25	Philippa	Watson,	EU Social and Employment Law	Oxford	Press,	Newyork	2009,	s.249.
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 e) İş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	belirli	süreli	ise	öngörülen	muhtemel	
süre;

 f) İşçiye	tanınan	ücretli	izin	süresi	veya	verilen	bilgiye	göre	bu	belir-
lenemiyorsa	iznin	nasıl	tahsis	edileceği	ve	belirleneceği;

 g) İş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisini	sonlandırmaya	yönelik	işveren	ve	
çalışanın	uymak	 zorunda	oldukları	 fesih	bildirim	 süreleri	 veya	 verilen	
bilgiye	 göre	bu	belirlenemiyorsa	 fesih	bildirim	 süresinin	belirleneceği	
metot;

 h) İşçinin	hakkı	olan	çıplak	ücreti	ile	ekleri	ve	ödemelerin	hangi	sık-
lıkla	yapılacağı;

 i) İşçinin	normal	günlük	veya	haftalık	çalışma	süresi;

 j) İşçinin	 çalışma	 şartları	hakkında	uygulanan	 toplu	 iş	 sözleşmesi	
veya	toplu	iş	sözleşmeleri	işletme	dışındaki	müşterek	özel	organlar	veya	
kurumlar	arasında	yapılmışsa	bünyesinde	sözleşme	yapılan	yetkili	orga-
nın	veya	müşterek	kurumun	adı26.

	 Burada	kanun	koyucu,	Avrupa	Birliği	üye	devletlerinin	çok	farklı	hu-
kuki	gelenek	ve	teamülleri	olduğu	için	bildirimin	asgari	zorunluluklarını	
düzenlemek	 istemiştir27.	Bu	sebeple	yukarıda	 ifade	edilen	ve	91/533/
AET	sayılı	Direktif	md.	2/2’de	düzenlenen	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	
için	bildirimi	 zorunlu	bazı	 esaslı	 unsurlar	 tahdidi	 olarak	düzenlenme-
miştir.	Bu	çerçevede,	üye	bir	devletin	çalışana	yapılacak	bildirimde	yer	
alması	öngörülen	bilgilerin	kapsamını	yukarıda	sayılanlardan	daha	dar	
tutan	iç	hukukunun	91/533/AET	sayılı	Direktif’e	aykırı	olacağını	söyle-
yebiliriz.

 

26	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2/2.

27	Riesenhuber,	s.254.
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	 Somut	olayın	şartlarına	göre	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisinde	esaslı	
unsur	niteliğinde	görülebilecek	başka	hususlara	da	yer	verilmesi	gere-
kebilir28.	Başka	bir	ifadeyle	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2/2’ye	göre	
bilgilendirme	kapsamında	yer	alması	gereken	ve	yukarıda	zikredilen	bil-
gilerden	olmayan	ve	fakat	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisinin	şartlarına	göre	
esaslı	unsur	niteliğindeki	bir	bilginin	de	bildirimi	gerekli	olabilir.	Bu	ko-
nuda	91/533/AET	sayılı	Direktif	hakkında	Divan’ın	 vermiş	olduğu	8	
Şubat	2001	tarihli	ve	350/99	sayılı	Lange	kararına	bakarak	Divan’ın	da	
aynı	görüşte	olduğunu	tespit	edebiliriz.	Aşağıda	ele	alacağımız	Lange	ka-
rarında,	91/533/AET	sayılı	Direktif	hakkında	bazı	hususlarda	Divan’a	
başvurulmuştur.

“1 Haziran 1998’den beri tornacı olarak çalışmakta olan da-
vacı Wolfgang, işe iadesi amacıyla Bremen İş Mahkemesinde 
dava açmıştır. 23 Nisan 1998’de yapılan iş sözleşmesine göre 
haftalık çalışma süresi 40 saattir. Fazla çalışma hakkında ise 
bu sözleşmede herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 
Müşteri siparişlerini süresinde yetiştirmek isteyen davalı işve-
ren, davacı Wolfgang’dan fazla çalışma talebinde bulunmuş-
tur. Davacı kendisinden istenen bu talebi reddettiği için davalı 
işveren,	iş	sözleşmesini	15	Aralık	1999’da	feshetmiştir.	Ta-
raflar	arasında	fazla	çalışmadan ne anlaşılması gerektiği uyuş-
mazlık konusu olmuştur. Davacı sadece acil durumlarda fazla 
çalışmayı kabul ettiğini belirtmiştir. Bremen İş Mahkemesine 
göre, bu durumun işverene karşı bir yükümlülük ihlali olarak 
görülüp görülemeyeceği karara bağlanarak, taraflar arasın-
daki uyuşmazlık çözülebilir. Bremen İş Mahkemesi, 91/533/
AET sayılı Direktif md. 2/1- (i) düzenlenen ve işçinin normal 
günlük veya haftalık çalışma süresine ilişkin yapılması gereken 
bildirim zorunluluğunun fazla çalışmayı da kapsayıp kapsa-
madığı sorusunu Divan’a yöneltmiştir. Buna ilaveten, iş söz-
leşmesi veya iş ilişkisi bakımından esaslı bir unsurun çalışana 
bildirilmemiş olmasının taraflar arasındaki hukuki ilişkiyi 

28	Riesenhuber,	s.252;	Fuchs;	Marhold,	s.206-207.
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geçersiz kılıp kılmayacağı sorulmuştur. Son olarak, 91/533/
AET sayılı Direktif’in ispat hukuku açısından nasıl bir işleve 
sahip olduğunun açıklanması istenmiştir29.”

 
	 Yukarıda	 belirtilen	 uyuşmazlığın	 konusu,	 91/533/AET	 sayılı	Di-
rektif	md.	2/2-	(i)’dir.	Yani	uyuşmazlık,	yukarıda	izah	ettiğimiz	ve	işve-
ren	tarafından	verilmesi	zorunlu	olan	bilgilerden	işçinin	normal	günlük	
veya	haftalık	çalışma	süresi	ile	ilgilidir.	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	
2/2-	 (i)’ye	göre	 işveren,	normal	 günlük	veya	haftalık	 çalışma	 süresini	
çalışana	bildirmelidir.	Bununla	birlikte	maddede,	 fazla	çalışma	 ile	 ilgi-
li	konularda	 işveren	tarafından	bilgilendirme	yapılması	zorunluluğuna	
ilişkin	 bir	 düzenleme	 yoktur.	 	 Divan	 da	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	
md.	2/2-	(i)’nin	fazla	çalışmaya	uygulanmasının	hükmün	lafzına	aykırı	
olacağı	kanaatindedir30.	Bununla	birlikte	Divan,	çalışanın	fazla	çalışma	
konusunda	bir	zorunluluğunun	olup	olmadığı	konusunun	iş	sözleşme-
si	 veya	 iş	 ilişkisi	 açısından	 esaslı	 bir	 unsur	olduğuna	dikkat	 çekmiştir.	
91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2/2’de	geçmeyen	ve	fakat	niteliği	itiba-
riyle	esaslı	olan	bir	unsur	olan	fazla	çalışma	ile	ilgili	bilgilendirmenin,	bil-
gilendirme	ile	genel	çerçeve	çizen	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2/131 
gereğince	yapılması	gerekir32.	Bu	hâlde,	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	
2/1	uyarınca	çalışana	fazla	çalışma	konusunda	bilgi	verilmelidir.	

	 B.	Direktif	Kapsamında	Yapılan	Bildirimin	Şekli

	 91/533/AET	sayılı	Direktif	kapsamında	yapılan	bildirimin	muhak-
kak	yazılı	olması	gerekmektedir.	Bununla	birlikte	yazılı	olmak	şartıyla	
çeşitli	yollarla	bu	bildirim	yapılabilir.	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	
29		Divan’ın	08.02.2001	tarihli	ve	350/99	sayılı	Lange	Kararı	(C-350/99-Wolfgang	Lange	v	Georg	Schüne-

mann	GmbH,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/).

30		Divan’ın	08.02.2001	tarihli	ve	350/99	sayılı	Lange	Kararının	18.	Paragrafı	(C-350/99-Wolfgang	Lange	
v	Georg	Schünemann	GmbH	,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/).

31		91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2/1’:	“İşverenin	çalıştırdığı	kişilere	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisinin	esaslı	
unsurları	hakkında	bilgi	vermesi	zorunludur”.

32	 Divan’ın	 08.02.2001	 tarihli	 ve	 350/99	 sayılı	 Lange	 Kararının	 20	 ila	 25.	 Paragrafları	 (C-350/99-
Wolfgang	Lange	v	Georg	Schünemann	GmbH,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/);	Roger	
Blanpain,European Labour Law,	Wolters	Kluwer	Press	13.	Edition,	2012,	s.523.
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3/1-	(a)	veya	(b)’ye	göre	yazılı bir iş sözleşmesi	veya	işe alınma yazısı	su-
retiyle	bildirim	yapılabilir.	Fakat	bu	yazılı	metinlerin	dışından	başka	bir	
yol	da	kullanılabilir.	Fakat	işverenin	imzasını	taşıyan	bir	belgenin	ibrazı	
gerekli	olduğundan	e-mail aracılığı	ile	bilgi	verme	yeterli	olmayacaktır33.
Yapılan	bildirimin	ifadesi	ile	ilgili	bir	açık	bir	düzenleme	Direktif’de	ol-
masa	da	Direktif’in	amacı	gereği	bildirimdeki	ifadelerin	açık	ve	anlaşıla-
bilir	olması	gerekmektedir34.

	 91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	3/1-	 (c)’ye	göre	 çalışana	yapıla-
cak	bildirimde	yer	alacak	bilgiler,	birden	fazla	belge	ile	verilebilir.	Yani	
işveren	tarafından	yapılacak	bilgilendirmenin	muhakkak	tek	bir	seferde	
olması	şart	değildir.	Birden	fazla	belge	ile	bilgilendirme	yapılacaksa	bile	
bu	belgelerin	birinde	en	azından	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2/2-	
(a),	(b),	(c),	(d),	(h)	ve	(i)35’de	geçen	bilgilerin	olması	gerekmektedir.	
91/533/AET	sayılı	Direktif	gereği	işverenin	imzalayarak	çalışana	vere-
ceği	belgede	(f),	(g),	(h)	ve	(i)36’de	geçen	bilgiler	bakımından	mevzuat	
hükümlerine	atıfta	bulunulmuş	olması	yeterli	kabul	edilebilir37.	Mesela	
91/533/AET	sayılı	Direktif’e	göre	çalışana	yapılacak	yazılı	bildirimde	
iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	için	fesih	bildirim	süreleri	açıkça	belirtilme-
mekle	birlikte	bu	sürelerin	nasıl	hesaplandığını	gösteren	mevzuata	gön-
dermede	bulunulabilir.
33	Riesenhuber,	s.254.

34	Riesenhuber,	s.254-255.

35	a)	Tarafların	kimlikleri;
	 b)	İşyeri;	belirli	veya	asli	bir	işyerinin	olmaması	durumunda	çalışanın	değişik	yerlerde	çalıştığına	dair,	

işletmenin	kayıtlı	olduğu	veya	işverenin	ikametgâhının	bulunduğu	yere	ilişkin	bilgi;
	 c)	Çalışanın	işe	yerleştirildiğinde	verilen	unvanı,	işin	cinsi	veya	kategorisi,	işin	kısa	tarifi	veya	tanımı;
	 d)	İş	sözleşmesinin	veya	iş	ilişkisinin	başlangıç	tarihi;
	 h)	İşçinin	hakkı	olan	çıplak	ücreti	ile	ekleri	ve	ödemelerin	hangi	sıklıkla	yapılacağı;
	 i)	İşçinin	normal	günlük	veya	haftalık	çalışma	süresi;

36	f)	İşçiye	tanınan	ücretli	izin	süresi	veya	verilen	bilgiye	göre	bu	belirlenemiyorsa	iznin	nasıl	tahsis	edileceği	
ve	belirleneceği;

	 g)	İş	sözleşmesi	veya	 iş	 ilişkisini	sonlandırmaya	yönelik	 işveren	ve	çalışanın	uymak	zorunda	oldukları	
fesih	bildirim	süreleri	veya	verilen	bilgiye	göre	bu	belirlenemiyorsa	fesih	bildirim	süresinin	belirleneceği	
metot;

	 h)	İşçinin	hakkı	olan	çıplak	ücreti	ile	ekleri	ve	ödemelerin	hangi	sıklıkla	yapılacağı;
	 i)	İşçinin	normal	günlük	veya	haftalık	çalışma	süresi;

37	Riesenhuber,	s.254-255.
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	 C.	Yurt	Dışında	Çalışacak	Çalışanlara	Yapılması	Gereken	Ek	
Bildirim

	 91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	4’te	yurt	dışında	çalışmak	üzere	işe	
alınan	çalışanlara	yapılması	gereken	ek	bilgilerden	bahsedilmiştir.	Avru-
pa	Birliği	dışında	çalışmak	üzere	istihdam	edilen	çalışana	91/533/AET	
sayılı	Direktif	md.	3’te	geçen	ve	yukarıda	değindiğimiz	belgelerle38işçi	
yola	çıkmadan	önce	bildirim	yapılması	zorunludur.

	 İş	 sözleşmesine	veya	 iş	 ilişkisine	çalışanın	 istihdam	edileceği	dev-
letin	 veya	 devletlerin	 hukukunun	 uygulanacak	 olması	 da	 91/533/
AET	sayılı	Direktif	md.	4’ün	uygulanmasının	bir	şartıdır.	Buna	ilaveten	
91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	4’ün	1	aydan	aşağı	bir	süre	için	yurt	dışı	
çalışmalarında	uygulanmaması	 sebebiyle	yurt	dışında	çalışma	süresi	1	
aydan	aşağı	olmamalıdır.	

	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	 kapsamında	 yapılacak	 yazılı	 bilgi-
lendirmenin	 çalışanın	 yurt	 dışına	 gitmeden	 önce	 yapılması	 gerektiği	
91/533/AET	 sayılı	Direktif	md.	 4/1’de	 öngörülmüştür.	 Yurt	 dışında	
çalışmak	üzere	işe	alınan	çalışana	yazılı	olarak	bildirilmesi	gereken	bilgi-
ler	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	4/1’e	göre	şunlardır39:

 a)Yurt dışında geçecek olan çalışma süresi;

 b)Ödemenin yapılacağı para birimi;

 c)Yurt dışındaki çalışmaya ilişkin nakdi ve ayni ödemeler;

 d)İşçinin ülkesine dönüşüne uygulanacak koşullar.

	 91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	4/2	uyarınca,	ödemenin	yapılacağı	
para	birimi	ve	yurt	dışındaki	çalışmaya	 ilişkin	ayni	ve	nakdi	ödemeler	

38	İş	sözleşmesi/	işe	alınma	yazısı/	md.	2/2-	(a),	(b),	(c),	(d),	(h)	ve	(i)’de	geçen	bilgileri	içeren	bir	veya	
birden	fazla	yazılı	belge.

39	Schrammel;Winkler,	s.104,	Blanpain,	s.524.
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konusunda	ilgili	mevzuata	atıf	yapılması	ile	yetinilebilir.	Mesela	ayni	ve	
nakdi	ödemeyi	düzenleyen	bir	kanun	varsa	ve	işveren	bu	kanunun	ilgili	
hükümlerine	göre	ödeme	yapılacağını	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	
3’te	geçen	belgelerle	çalışana	bildirmişse,	çalışanın	usulüne	uygun	ola-
rak	bilgilendirildiği	kabul	edilmelidir.

	 III.	 91/533/AET	 SAYILI	 DİREKTİF’E	 GÖRE	 BİLGİLEN-
DİRME	YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN	SÜRESİ

	 A.	 İş	 İlişkisinin	Kurulmasından	Sonra	Bilgilendirme	Yüküm-
lülüğünün	Süresi

	 91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	3/2’ye	göre	işveren,	işe	başlama-
dan	itibaren	2	ayı	geçmemek	kaydıyla,	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	
2/2’de	belirtilen	bilgileri	ihtiva	eden	ve	kendi	imzaladığı	bir	belgeyi	ça-
lışana	vermek	zorundadır.	Pek	tabii	ki,	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	bu	2	
aylık	süre	dolmadan	sona	erebilir.	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	3/3	
gereğince,	2	aylık	süre	öncesinde	sona	eren	iş	sözleşmeleri	veya	iş	ilişki-
leri	hakkında	en	geç	2	aylık	bu	süre	sona	erene	kadar	bilgi	verilmelidir40.
91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	3/2’ye	göre,	 işveren	 tarafından	yazılı	
bilgilendirme	yapılmış	ve	fakat	 istenen	tüm	bilgiler	verilmemişse	 işve-
ren,	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2’ye	binaen,	en	geç	 iki	ay	 içinde	
bilgilendirilmesi	gerekli	eksik	kalan	hususları	tamamlamak	zorundadır.		
A.	 İş	 İlişkisi	Devam	Ederken	Çalışma	Koşullarında	Değişiklik	Yapıl-
ması	Durumunda	Bilgilendirme	Yükümlülüğünün	Süresi

	 İşçiye	 bilgi	 verilmesini	 yalnızca	 iş	 sözleşmesinin	 kurulmasından	
sonrasına	hasretmek	yanlış	 olacaktır.	 İşçinin	bilgi	 sahibi	 olmasına	 yö-
nelik	menfaat	çoğu	zaman	bu	anlayış	sebebiyle	gerçekleşememektedir.	
91/533/AET	sayılı	Direktif,	bunu	dikkate	alarak	çalışma	koşullarında	
sonradan	 meydana	 gelen	 değişiklikler	 için	 de	 bildirim	 yükümlülüğü	
getirmiştir41.	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	5/1	uyarınca	işveren,	as-

40	Blanpain,	s.525.

41	Riesenhuber,	s.256.
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gari	hususları	düzenleyen	Direktif	md.	2/2’de	ve	yurt	dışında	çalışacak	
çalışanlara	 yapılması	 gereken	ek	bildirimi	düzenleyen	md.	4/1’de	dü-
zenlenmiş	olan	hususlarda	değişiklik	yapıldığında	bu	değişikliği	yapıl-
dığı	tarihten	itibaren	mümkün	olan	en	kısa	sürede	ve	en	geç	1	ay	içinde	
çalışana	bildirmelidir.	İlgili	mevzuatta	bir	değişiklik	olduğu	takdirde,	iş-
verenin	bu	değişikliği	bildirmek	zorunda	olmadığı,	91/533/AET	sayılı	
Direktif	md.	5/2’de	ifade	edilmiştir.	

	 Çalışma	koşullarında	değişiklik	yapılması	durumunda	değişiklikle-
rin	nasıl	bildirilmesi	gerektiği	ise	Direktif’te	düzenlenmemiştir.	Bu	du-
rumda	iş	 ilişkisi	çoktan	kurulduğundan	iş	sözleşmesi	veya	 işe	başlama	
yazısı	ile	değişikliklerin	bildirilmesi	artık	söz	konusu	olmaz.	O	hâlde,	iş-
verenin	ayrı	bir	belge	düzenlemek	suretiyle	bildirimde	bulunması	gerek-
tiğini	söyleyebiliriz.	Şayet	işveren	çalışma	koşullarındaki	değişiklikler	ile	
ilgili	 birden	 fazla	belge	 ile	bilgi	 verme	yükümlülüğü	yerine	 getirilmek	
istiyorsa,	Direktif	md.	2/2-	(a),	(b),	(c),	(d),	(h)	ve	(i)42’de	geçen	bilgi-
lerdeki	değişiklikleri	tek	bir	belge	tanzim	ederek	çalışana	vermelidir43.

	 IV.	İŞ	SÖZLEŞMESİNİN	ŞEKLİ	VE	İŞ	İLİŞKİSİNİN	İSPATI	
KONULARINA	91/533/AET	SAYILI	DİREKTİF’İN	ETKİSİ

	 Bildirim	yükümlülüğünün	yazılı	olarak	yapılmasından	yola	çıkarak	
91/533/AET	 sayılı	Direktif’in	 iş	 sözleşmelerinin	 kurulması	 için	 yazılı	
şekil	 şartı	 getirdiği	 sonucuna	 varılamayacağına	dikkat	 edilmelidir44.	 İş	
sözleşmesi	 veya	 iş	 ilişkisinin	geçerli	olarak	kurulabilmesi	 için	 şekli	bir	
şartın	 gerekip	 gerekmediği	 konusunda	 91/533/AET	 sayılı	Direktif’in	
uygulanmayacağı	md.	6’da	açıkça	ifade	edilmiştir.	İlgili	maddeye	göre,	

42	a)	Tarafların	kimlikleri;
	 b)	İşyeri;	belirli	veya	asli	bir	 işyerinin	olmaması	durumunda	çalışanın	değişik	yerlerde	çalıştığına	dair,	

işletmenin	kayıtlı	olduğu	veya	işverenin	ikametgâhının	bulunduğu	yere	ilişkin	bilgi;
	 c)	Çalışanın	işe	yerleştirildiğinde	verilen	unvanı,	işin	cinsi	veya	kategorisi,	işin	kısa	tarifi	veya	tanımı;
	 d)	İş	sözleşmesinin	veya	iş	ilişkisinin	başlangıç	tarihi;
	 h)	İşçinin	hakkı	olan	çıplak	ücreti	ile	ekleri	ve	ödemelerin	hangi	sıklıkla	yapılacağı;
	 i)	İşçinin	normal	günlük	veya	haftalık	çalışma	süresi.

43	Blanpain,	s.524,	Watson,	s.250.

44	Riesenhuber,	s.249.
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Bu Direktif, 

 • Sözleşmenin veya istihdam ilişkisinin şekline;

 • Bir sözleşmenin veya iş ilişkisinin varlığı ve içeriği bakımından kanıt-
lara;

 • İlgili usul kurallarına ilişkin ilgili ulusal yasa ve uygulamalara halel 
getirmez.

	 Böylelikle	ilgili	üye	devletin	iç	hukukunda	iş	sözleşmesi	veya	iş	iliş-
kisinin	yazılı	olarak	yapılması	yönünde	bir	hükme	yer	verilmemiş	ise	ta-
raflar	arasında	sözlü	olarak	kurulan	hukuki	ilişkinin	batıl	olduğu	savunu-
lamayacaktır.	91/533/AET	sayılı	Direktif,	bu	konunun	üye	devletlerin	
iç	hukuku	tarafından	düzenleneceğini	kabul	etmiştir.

	 İş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisinin	ispatı	konusunda	91/533/AET	sayı-
lı	Direktif’in	uygulanmayacağı	Divan’ın	daha	önceki	içtihatlarına	deği-
nilerek	Lange	kararında	belirtilmiştir45.	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	
6	gereğince	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisinin	varlığının	ve	içeriğinin	ispatı	
aynı	şekilde	üye	devletlerin	iç	hukukuna	göre	belirlenir.	Dolayısıyla	is-
pat	yükü	konusunda	91/533/AET	sayılı	Direktif’e	göre	bir	sonuca	ula-
şılamaz	ve	bu	konuda	çıkan	uyuşmazlıkların	çözümünde	de	her	devletin	
kendi	usul	ve	ispat	kuralları	uygulanabilir46.

	 İş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisinden	doğan	bir	uyuşmazlıkta	tarafların	
iddialarını	ispat	edebilmesi	için	yazılı	bir	belgeye	dayanılmasının	gerek-
li	olup	olmadığı	konusunda	91/533/AET	sayılı	Direktif,	herhangi	bir	
düzenlemeye	yer	vermemiştir.	Yani	91/533/AET	sayılı	Direktif	her	ne	
kadar	 bildirimin	 yazılı	 yapılması	 gerektiğini	 öngörse	 de	 iş	 sözleşmesi	
veya	iş	ilişkisinden	doğan	bir	uyuşmazlıkta	ispatın	nasıl	gerçekleşeceği	
hakkında	bir	düzenleme	yapmamış	ve	taraflar	arasındaki	uyuşmazlığın	
45	Divan’ın	08.02.2001	tarihli	ve	350/99	sayılı	Lange	Kararının	31.	Paragrafı	(C-350/99-Wolfgang	Lange	v	

Georg	Schünemann	GmbH	,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/).

46	Güzel	vd.,	s.57.
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görüldüğü	mahkemenin	hukukuna	bırakmıştır.	Bu	sebeple	iş	sözleşme-
si	veya	iş	ilişkisinden	doğan	bir	uyuşmazlıkta	tarafların	iddialarını	ispa-
tı	 nihai	 olarak	 ilgili	 ulusal	 hukuk	düzenine	bırakılmaktadır47.	Bununla	
birlikte,	iç	hukuktaki	hükümlerin	91/533/AET	sayılı	Direktif’in	amacı	
doğrultusunda	uygulanması	ve	yorumlanması	gerekmektedir.	

	 Divan’a	göre	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2	kapsamında	bildi-
rilen	bilgilerin	doğruluğu	yönünde	kuvvetli	bir	varsayımdan	bahsedile-
bilir;	ancak	 işveren,	çalışana	bildirilen	bilgilerin	doğru	olmadığını	 ilgi-
li	 iç	hukuk	cevaz	verdiği	ölçüde	 ispat	edebilir48.	Yani	verilen	bilgilerin	
karine	olarak	doğru	olduğunu	ve	aksinin	ispatının	işverende	olduğunu	
belirtmek	gerekir49.	Çünkü	işverenin	yazılı	olarak	verdiği	belge	tarafların	
karşılıklı	anlaşmasıyla	ortaya	çıkan	bir	metin	olmayıp,	işverenin	çalışana	
tek	taraflı	olarak	sunduğu	bir	belge	niteliğindedir50.	Aksi	takdirde	işve-
ren	bilgilerin	yanlış	olduğunu	söyleyerek	basitçe	bu	yükümlülüğünden	
kurutulmuş	olacaktır51.

	 V.	İŞVERENİN	BİLGİLENDİRME	YÜKÜMLÜLÜĞÜNE	AY-
KIRI	DAVRANMASININ	HUKUKİ	SONUCU

	 İşçiye	 yapılacak	 bildirim	bakımından	 ele	 alınması	 gereken	husus,	
91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	3/1’de	düzenlenen	yöntemlerle	(Yazılı	
bir	 iş	 sözleşmesi	 veya	 işe	 alınma	yazısı)	bildirimin	yapılmamış	olması	
hâlidir.	 	Bu	konu	ile	 ilgili	olarak	Lange	kararında	özellikle	de	91/533/
AET	sayılı	Direktif’e	göre	çalışana	bildirilmesi	gereken	esaslı	unsurların	
eksik	bildirilmiş	olmasının	 iş	 sözleşmesi	veya	 iş	 ilişkisini	geçersiz	kılıp	
kılmadığı	tartışılmış	ve	bu	sorunun	cevabı	verilmiştir.
47	Winkler;	Schrammel,	s.104.

48	Divan’ın	08.02.2001	tarihli	ve	350/99	sayılı	Lange	Kararının	35.	Paragrafı(C-350/99-Wolfgang	Lange	v	
Georg	Schünemann	GmbH		https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/);	Watson	s.251;	Schrammel;	
Winkler,	s.104-105;	Riesenhuber,	s.257.

49	Watson	s.253;	Fuchs;	Marhold,	s.108;	Riesenhuber,	s.257.

50	 Yusuf	 Yiğit,	 “İşverenin	 Çalışanlara	 İş	 Koşulları	 Hakkında	 Bilgi	 Verme	 Yükümlülüğü”;	 Çalışma	 ve	
Toplum	Dergisi;	S.4,	2009,	s.83.

51	Watson,	s.253.
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Divan,	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	6’ya	göre	iş	sözleşmesinin	varlı-
ğının	ve	içeriğinin	ne	şekilde	ispat	edileceği	hususunun	üye	devletlerin	
iç	hukukuna	bırakıldığını	belirtmiştir.	Eğer	91/533/AET	sayılı	Direktif	
md.	2’ye	göre	bildirimi	gerekli	asgari	unsurların	bildirilmemesinden	do-
layı	iş	sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	geçersiz	kabul	edilirse,	çalışana	yazılı	ola-
rak	bildirilmemiş	olan	iş	sözleşmesinin	veya	iş	ilişkisinin	varlığı	ve	içeriği	
hiçbir	şekilde	ispat	edilemez.	Dolayısıyla	bu	durum,	91/533/AET	sayılı	
Direktif	md.	6	ile	hedeflenen	amaca	ulaşılmasına	engel	olacaktır.	Zira	iş	
sözleşmesi	veya	iş	ilişkisi	geçersizse,	uygulanacak	ulusal	hukuk	düzenine	
göre	iş	sözleşmesinin	veya	iş	ilişkisinin	varlığının	veya	ispatının	bir	öne-
mi	kalmayacaktır52.Yani	özetle	yazılı	olarak	bu	bilgilerin	verilmemesi	sa-
dece	işveren	açısından	ispat	hususunun	zorlaşmasına	sebep	olacaktır53.	
İşverenin	bu	yükümlülüğü,	iş	sözleşmesinin	kurucu	bir	unsuru	olmayıp	
sadece	arada	var	olan	ilişkinin	ispatı	için	açıklayıcıdır54.	İşverenin	Direk-
tif	kapsamında	bilgilendirme	yükümlüğünü	yerine	getirmemesi	iş	söz-
leşmesinin	ve	ilişkisinin	geçersizliğine	neden	olmaz55.

	 VI.	91/533/AET	SAYILI	DİREKTİF	KAPSAMINDA	DÜZEN-
LENEN	HAKLARIN	KORUNMASI

	 Direktif	md.8’e	göre	üye	devletler,	direktif	hükümlerinin	işverenler	
tarafından	ihlal	edilmesi	sonucu	haklarının	ihlal	edildiğini	düşünen	iş-
çiler	için	yargıya	veya	kamu	otoritelerine	başvurunun	sağlanması	husu-
sunda	gerekli	düzenlemeleri	yapmak	zorundadır.	Bununla	birlikte	üye	
devletler,	 işverenin	bu	direktifteki	yükümlülüklerini	 ihlal	etmesi	duru-
munda	 işçinin	 işverene	 ihtarda	bulunması	 ve	 işverenin	15	 gün	 içinde	
cevap	vermemesi	durumunda	yukarıdaki	hukuki	koruma	yollarına	baş-
vurabileceği	yönünde	düzenleme	de	yapabilirler.

52	Divan’ın	08.02.2001	tarihli	ve	350/99	sayılı	Lange	Kararının	27.	Paragrafı	(C-350/99-Wolfgang	Lange	v	
Georg	Schünemann	GmbH,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/).

53	Riesenhuber,	s.258.

54	Fuchs;	Marhold,	s.108.

55	Fuchs;	Marhold,	s.109;	Schrammel;	Winkler,	s.105.
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	 Direktif	md.8/2’nin	 2.	 alt	 paragrafında,	 hukuki	 koruma	 yollarına	
başvurmadan	önce	işverene	başvuru	yapma	zorunluluğunun	yurtdışına	
çalışmak	üzere	işe	alınanlara	(md.4)	veya	geçici	ilişkisi	veya	sözleşmesi	
ile	çalışanlara	veya	 toplu	 iş	sözleşmesi	kapsamında	olmayanlara	uygu-
lanmayabileceği	 düzenlenmiştir.	 Geçici	 iş	 ilişkisinden	 ne	 anlamamız	
gerektiği	 noktasında	 ise	Direktif’te	 bir	 düzenleme	 yapılmamıştır.	 An-
cak	Divan,	C-306/07	sayılı	Ruben	Andresen	davasında	üye	devletlerin	
prensip	olarak	 geçici	 iş	 ilişkisinin	 süre	olarak	belirlenmesi	 noktasında	
düzenlemeler	 yapması	 gerektiğini,	 böyle	 bir	 durumun	 olmaması	 du-
rumunda	geçici	 iş	 ilişkisini	kısa	süreli	çalışma	olarak	algılayarak	ulusal	
mahkemelerin	belli	sektörlerin	özelliklerini,	belli	meslekler	ve	faaliyetle-
ri	göz	önüne	olarak	belirlemesi	gerektiğini	belirtmiştir56.	Divan	aynı	da-
vada	toplu	iş	sözleşmesi	ile	işverene	başvuru	konusunda	bir	hüküm	geti-
rilmiş	olması	durumunda	toplu	iş	sözleşmesi	hükmünün	ilgili	sendikaya	
üye	olunup	olunmadığına	bakılmaksızın	bütün	işçilere	uygulanacağına	
hükmetmiştir57.	Yani	her	ne	kadar	Direktif	md.8	gereği	toplu	iş	sözleş-
mesi	kapsamında	olmayan	çalışanlar	için	işverene	başvuru	zorunluluğu	
olmasa	da	 toplu	 iş	 sözleşmeleri	 ile	bu	hüküm	bertaraf	 edilerek	bütün	
çalışanlar	için	başvuru	imkânı	getirilebilir.
 
	 VII.	VII.	TÜRK	 İŞ	HUKUKUNDA	 İŞVERENİN	BİLGİLEN-
DİRME	YÜKÜMLÜLÜĞÜ

	 A.	İş	İlişkisinin	Kurulmasından	Sonra	İşverenin	Bilgilendirme	
Yükümlülüğü

	 a.	Genel	Olarak

	 İş	 ilişkisi	 kurulduktan	 sonra	 çalışma	 koşulları	 hakkında	 işverenin	
işçiyi	bilgilendirme	yükümlülüğü	4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	8/3.	mad-

56	Divan’ın	18.12.2008	tarihli	ve	306/07	sayılı	Ruben	Andersen	Kararının	54.	Paragrafı	(C-306/07-Ruben	
Andersen	v	Kommunernes	Landsforening,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/);	Benzer	şekil-
de	bkz,	Fuchs;	Marhold,	s.109.

57	Divan’ın	18.12.2008	tarihli	ve	306/07	sayılı	Ruben	Andersen	Kararının	38.	Paragrafı	(C-306/07-Ruben	
Andersen	v	Kommunernes	Landsforening,	https://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/en/).
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desinde	düzenlenmiştir.	Buna	göre,	“Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde 
işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya 
da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret öde-
me dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların 
uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yü-
kümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra 
hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise, 
bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorun-
ludur”	 hükmü	 düzenlenmiştir.	 Bu	maddenin	 düzenleniş	 amacı	 işçiyi,	
çalışma	koşulları	hakkında	yeterli	derecede	bilgi	sahibi	olunmamasının	
doğuracağı	risklere	karşı	korumak	ve	çalışma	hayatında	saydamlığı	sağ-
lamaktır58.	

	 b.	İlgili	Maddenin	Kapsamı	ve	İstisnaları

	 İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesinin	uygulanması	 için	 işçilerin	 İş	Ka-
nunu	kapsamında	çalışmaları	gerekmektedir.	Bu	maddede	yer	alan	yü-
kümlülük,	hem	belirli	 süreli	hem	de	belirsiz	 süreli	 iş	 sözleşmeleri	 için	
geçerli	olacaktır.	Ancak	bu	maddenin	uygulanabilmesi,	taraflar	arasında	
yazılı	bir	sözleşmenin	yapılmamasına	bağlıdır59.İşçiye	verilecek	belgede	
sözleşmenin	süresinin	de	yazılması	gerektiği	yer	almakta	ise	de	burada	
belirtilen	husus,	sözleşmenin	süresinin	bir	yılı	aşmaması	nedeniyle	yazılı	
yapılmasının	gerekmediği	hallere	ilişkindir60.	

	 İş	Kanunu’nun	kapsamı	dışında	 kalan	 işçileri	 çalıştıran	 işverenler	
için	bu	hüküm	uygulama	alanı	bulamaz.	Yani	bu	durumda	işverenlerin	
yazılı	belge	verme	yükümlülüğünün	bulunmamaktadır.	Aynı	şekilde	İş	
Kanunu’nun	 8/3.	maddesi	 süreksiz	 iş	 sözleşmelerinde	 de	 uygulanma	
alanı	bulamayacaktır.	Çünkü	İş	Kanunu’nun	10.	maddesinde	açıkça	8.	
maddenin	süreksiz	işlerde	uygulanmayacağı	açıkça	düzenlenmiştir.	

58	Arzu	Arslan	Ertürk,	İş	Sözleşmesinde	Şekil,	Vedat	Kitapçılık,	İstanbul	2017,	s.128.

59	Mustafa	Kılıçoğlu;	Kemal	Şenocak,	İş	Kanunu	Şerhi,	Cilt	1,	Legal	Yayınevi,	İstanbul	2008,	s.209;	Ercan	
Akyiğit,	 İçtihatlı	 ve	Açıklamalı	4857	Sayılı	 İş	Kanunu	Şerhi,	Cilt	1,	Seçkin	Yayınevi,	 3.	Baskı,	Ankara	
2008,	s.442	(İş	Kanunu	Şerhi).

60	Nurşen	Caniklioğlu;	Talat	Canbolat,	“4857	Sayılı	İş	Kanununda	Para	Cezasına	Bağlanan	Yükümlülükler	
ve	Bu	Para	Cezalarının	Özellikleri”,	Kamu-İş,	C.7,	S.3,	2004,	s.13.
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	 Deniz	İş	Kanunu	ve	Basın	İş	Kanunu’na	tabi	iş	sözleşmelerinin	ya-
zılı	yapılması	zorunlu	olduğundan	bu	kanuna	tabi	işverenlerin	bildirim	
yükümlülüğü	 bulunmamaktadır61.	 Basın	 İş	Kanunu’nun	 4.	maddesin-
de	yazılı	 yapılması	 gereken	 sözleşmede	 işin	nev’i,	 ücret	miktarı,	 gaze-
tecinin	 kıdeminin	bulunması	 gerekmektedir.	Deniz	 İş	Kanunu’nun	6.	
maddesinde	ise	yazılı	sözleşmede	bulunması	gereken	bilgiler,	tarafların	
bilgileri,	 işin	süresi,	 sözleşmesinin	yapılış	 tarihi	ve	süresi,	gemi	adamı-
nın	yapacağı	iş	gibi	ayrıntı	olarak	düzenlenmiştir62.	Kanaatimizce	Deniz	
İş	Kanunu’nda	sözleşmenin	yazılı	yapılması	ve	sözleşmede	bulunması	
gereken	 asgari	 unsurlar	 ayrıntılı	 düzenlendiğinden	 işverenin	 ilave	 bir	
bilgilendirme	 yükümlülüğünün	 bulunması	 gereksizdir.	 Fakat	 Basın	 İş	
Kanunu’nda	ise	sözleşmede	bulunması	gereken	asgari	unsurlar	çok	ge-
nel	ve	eksik	 şekilde	düzenlenmiştir.	Dolayısıyla	Basın	 İş	Kanunu	kap-
samında	çalışanlara	işverenin	ilave	bir	bilgilendirme	yükümlüğünün	ol-
maması	ve	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesinin	de	kıyasen	uygulanmaması	
ciddi	bir	eksikliktir.

	 Türk	 Borçlar	 Kanunu	 kapsamındaki	 hizmet	 sözleşmesinin	 kural	
olarak	yazılı	şekilde	yapılması	zorunlu	olmamakla	birlikte	İş	Kanunu’nun	
8/3.	maddesi	sadece	4857	sayılı	İş	Kanunu’na	tabi	iş	sözleşmelerine	uy-
gulanacağından	 bu	madde	 hizmet	 sözleşmelerine	 uygulanamaz.	 Yani	

61	Arslan	Ertürk,	s.129.

62	Madde	6	–	Bu	kanuna	göre	yapılacak	yazılı	akitlerde	aşağıdaki	hususların	bulunması	gerekir:		
	 1.	İşverenin	adı	ve	soyadiyle	ikametgah	adresi,		
	 2.	Gemiadamının	adı,	soyadı,	doğum	tarihi	ve	yeri,	sicil	numarası	ve	ikametgah	adresi,		
	 3.Gemiadamının	çalışacağı	geminin	ismi,	sicil	numarası,	grostonilatosu	ve	kaydedildiği	sicil	dairesi	(Ge-

miadamının	aynı	işverenin	muhtelif	gemilerinde	çalışması	ihtimali	mevcutsa,	bu	hizmet	aktinde	ayrıca	
belirtilir.)		

	 4.	Aktin	yapıldığı	yer	ve	tarih,		
	 5.	Gemiadamının	göreceği	iş,		
	 6.	Gemiadamının	hizmete	başlıyacağı	tarih	ve	yer,		
	 7.	Hizmet	akdinin	belli	bir	süre	için	yapılmış	olup	olmadığı,	belli	bir	süre	için	yapılmış	ise	süresi	veya	sefer	

üzerine	ise	hangi	sefer	olduğu,		
	 8.Kararlaştırılan	ücret	esası	ile	miktarı,		
	 9.Ücretin	ödeme	zamanı	ve	yeri	ile	zorunlu	tutulan	işverenler	için	gemi	adamının	ücret,	prim,	ikramiye	

ve	bu	nitelikteki	her	çeşit	istihkakının	ödeneceği	banka	özel	hesap	numarası,	(1)		
	 10.Avans	şartları,		
	 11.Diğer	iş	şartları,		
	 12.Tirimciler	ve	ateşçiler	ile	yapılacak	hizmet	akitlerinde	25/5/1959	gün	ve	7292	sayılı	kanunla	onanan	

sözleşmenin	özeti.		
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hizmet	 sözleşmesi	 kapsamında	 işçi	 çalıştıran	 işverenler	 için	 böyle	 bir	
bildirim	yapma	zorunluluğu	bulunmamaktadır.	Bu	durum	da	kanaati-
mizce	eksikliktir.

	 c.	 İlgili	Madde	Kapsamında	Yapılan	Bilgilendirmede	Yer	Al-
ması	Gereken	Bilgiler	ve	Bilgilendirmenin	Süresi	

	 4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesine	göre	yazılı	sözleşme	ya-
pılmayan	hallerde	işveren	işçiye	en	geç	iki	ay	içinde;

	 1)Genel	ve	özel	çalışma	koşullarını,	

	 2)Günlük	ya	da	haftalık	çalışma	süresini,

	 3)Temel	ücreti	ve	varsa	ücret	eklerini,		

	 4)Ücret	ödeme	dönemini,		

	 5)Süresi	belirli	ise	sözleşmenin	süresini,		

	 6)Fesih	halinde	tarafların	uymak	zorunda	oldukları	hükümleri	gös-
teren	bir	belge	vermekle	yükümlüdür.

	 Bu	maddede	düzenlenmeyen	ve	fakat	iş	ilişkisinde	önem	arz	eden	
çalışma	koşulları	bulunması	durumunda	kanaatimizce	genel	ve	özel	ça-
lışma	koşulları	içerisinde	bu	bilgilendirme	yapılabilir.

	 İş	 Kanunu’nun	 8/3.	 maddesi	 kapsamında	 yapılacak	 bilgilendir-
me,	 iş	 ilişkisinin	 kurulmasından	 itibaren	 2	 ay	 içerisinde	 yapılmalıdır.	
Bu	maddede	düzenlenen	iki	aylık	süre	fiili	çalışmayla	değil,	iş	ilişkisinin	
kurulması	ile	başlar63.	Eğer	iş	sözleşmesi	ihbar	öneli	tanınarak	sona	er-
diriliyorsa	ve	2	aylık	süre	dolmadan	ihbar	süresi	doluyorsa	ihbar	süresi	

63	Kılıçoğlu;	Şenocak,	s.211;	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.442.
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içinde;	eğer	 ihbar	öneli	2	ayı	aşıyorsa	bu	durumda	2	ay	dolmadan	bu	
belgenin	verilmesi	gerekmektedir64.

	 d.	İlgili	Madde	Kapsamında	Yapılan	Bilgilendirmenin	Şekli

	 İş	Kanunu’nun	8/3.maddesine	göre	bu	bilgilendirmenin	yazılı	ol-
ması	 gerekmektedir.	 Dolayısıyla	 işveren	 tarafından	 sözlü	 yapılan	 bil-
dirim	veya	işçiye	bu	şartların	anlatıldığında	dair	imzalı	yazılı	belge	bu-
lunsa	dahi	şekil	şartlarına	uygun	bir	bildirim	yapılmamıştır65.	Bu	belge	
tek	 taraflı	 bir	 şekilde	 işveren	 tarafından	hazırlandığından	 ve	 sözleşme	
niteliğinde	 olmadığından	 işverenin	 imzasının	 olması	 bir	 zorunluluk	
değildir66.	Bununla	birlikte	doktrinde	aksi	görüşler	de	bulunmaktadır67.	
Ama	İş	Kanunu’nun	37.	maddesinde	ücret	hesap	pusulasının	işverence	
imzalanması	veya	işverenin	özel	işaretini	taşıması	açıkça	düzenlenmiş	ve	
fakat	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesinde	böyle	bir	düzenleme	yapılmamış-
tır.	Aynı	şekilde	1475	sayılı	Kanunun	eşdeğer	9.	maddesinde	“Yazılı söz-
leşme yapılmayan durumlarda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel 
ve özel iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlü-
dür”	hükmü	düzenlenmişti.	Bununla	birlikte	4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	
imzalı	olması	kelimesine	yer	verilmemiştir.	İş	Kanunu’nun	8/3.	madde-
siyle	bu	 iki	hükmün	karşılaştırılması	 yapıldığında	kanaatimizce	de	ka-
nun	koyucunun	niyeti	imzanın	gerekmediği	yönündedir.				

	 İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi	gereği	verilen	bu	belgenin	kimden	sa-
dır	olduğunun	anlaşılabilmesi	ve	ileride	uyuşmazlık	çıkması	durumunda	
ispat	kolaylığı	 sağlayabilmesi	 için	en	azından	 işveren	 tarafından	 imza-
lanması	kanaatimizce	daha	iyi	olacaktır.	Bununla	birlikte	Türk	Borçlar	
Kanunu	(TBK)’nun	14.maddesi	gereği	elektronik	imza	ile	imzalanmış	
bir	belge	de	geçerli	olarak	kabul	edilmelidir.
64	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.443;	Kılıçoğlu;	Şenocak,	s.211.

65	Ercan	Akyiğit,	“4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	İdari	Para	Cezaları”,	Çimento	İşveren	Dergisi,	C.19,	S.5,	
2005,	s.16	(İdari	Para	Cezaları).

66	Güzel	vd.,	s.66;	Akyiğit,	İdari	Para	Cezaları,	s.	16.

67	İren,	s.99;	Kenan	Tunçomağ;	Tankut	Centel,	İş	Hukukunun	Esasları,	Beta	Yayınevi,	9.	Baskı,	İstanbul	
2018,	s.84.
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	 e.	İşverenin	Bilgilendirme	Yükümlülüğüne	Aykırı	Davranma-
sının	Hukuki	Sonucu

	 İşverenin	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesindeki	yükümlülüğüne	aykırı	
davranması	durumunda	işveren,	yine	aynı	Kanunun	99/c.	madde	gere-
ği	idari	para	cezası	 ile	cezalandırılacaktır.	İşverenin	bu	belgeyi	hiç	ver-
memesi	veya	süresinde	vermemesi	veya	eksik	bilgi	vermesi	durumunda	
idari	para	cezası	söz	konusu	olacaktır68.	2	aylık	süre	içerisinde	işyerinin	
devredilmesi	durumunda	bu	belgeyi	verme	yükümlülüğü	yeni	işverende	
olacak	ve	hükmün	ihlali	durumunda	cezaya	yeni	işveren	muhatap	ola-
caktır69.	Bununla	birlikte	2	ay	geçtikten	sonra	işyerinin	devredilmemesi	
durumunda	 bu	 belgenin	 süresinde	 verilmemesinden	 dolayı	 cezaların	
şahsiliği	ilkesi	gereği	kanaatimizce	eski	işveren	sorumlu	olacaktır.

	 İşverenin	bu	belgeyi	vermemesi	durumunda	veya	işçinin	belgenin	
verilmesi	 talebini	 reddetmesi	veya	yanıtsız	bırakması	durumunda	 isçi,	
bu	 belgenin	 düzenlenmesi	 ve	 kendisine	 teslim	 edilmesi	 istemleriyle	
bir	eda	davası	 açabilir70.	Hatta	belgede	yer	alan	bilgilerin	yanlışlığının	
düzeltilmesini	 dahi	 dava	 ile	 talep	 edebilir71.	 Her	 ne	 kadar	 4857	 sayı-
lı	 İş	Kanunu’nda	düzenlenmemekle	birlikte	Deniz	 İş	Kanunu’nun	12.	
maddesinde	“İşveren	veya	işveren	vekili,	gemiadamının	istediği	belgeyi	
vermemekte	direnirse	veyahut	belgeye	gemiadamı	için	doğru	olmıyan	
yazılar	 yazarsa,	 gemiadamının	 yahut	 yeni	 işine	 girdiği	 işverenin	 iste-
ği	 üzerine,	 bağlama	 limanındaki	 liman	 reisliğince	 yapılacak	 inceleme	
sonucunu	 gösteren	 bir	 belge	 gemiadamına	 veya	 yeni	 işverene	 verilir.	
Liman	 reisliği	 tarafından	yapılacak	 inceleme	bir	haftada	bitirilir”	hük-
mü	düzenlenmiştir.	Deniz	İş	Kanunu’nun	12.	maddesi	aslında	iş	ilişki-
si	bittikten	 sonra	verilmesi	 gereken	çalışma	belgesine	 ilişkindir.	Fakat	
maddede	düzenlenen	bu	uygulama,	 İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi	 için	
de	düzenlenebilir.	Dolayısıyla	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi	gereği	işve-

68	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.442;	Güzel	vd.,	s.66.

69	Akyiğit,	İdari	Para	Cezaları,	s.17.

70	Kılıçoğlu;	Şenocak,	s.210;	Özdemir,	s.120.

71	Kılıçoğlu;	Şenocak,	s.210.
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rence	yazılı	bir	belge	verilmemesi	veya	verilmiş	olsa	bile	bilgilerin	yanlış	
olması	 durumunda	 işçiye	mahkemeye	 gitmek	 yerine	 idari	makamlara	
başvurabilmesi	imkânının	getirilmesi	kanaatimizce	daha	isabetli	olacak-
tır.

	 Türk	iş	hukukunda	da	bu	belgenin	verilmemiş	olması	aynı	91/533/
AT	 sayılı	Direktif’te	 olduğu	 gibi	 taraflar	 arasındaki	 iş	 ilişkini	 geçersiz	
hale	 getirmez.	 Yani	 buradaki	 yazlı	 şekil	 geçerlilik	 koşulu	 değildir.	 Bu	
belgenin	verilmesi	sadece	ispat	kolaylığı	sağlamaktadır72.	

	 f.	İşveren	Tarafından	İlgili	Madde	Kapsamında	Verilen	Yazılı	
Belgenin	İspat	Gücü

	 Yukarıda	da	değindiğimiz	üzere	bu	belgenin	verilmemesi	iş	ilişkisini	
geçersiz	hale	getirmeyip	sadece	ispat	kolaylığı	sağlamaktadır.	Yargıtay’a	
göre	de	işveren	tarafından	verilen	bu	belgede	yer	alan	bilgilerin	gerçek	
dışı	olmasının	yaptırıma	bağlanmış	olması,	belgenin	ispat	gücünü	arttı-
ran	bir	durumdur73.	Yargıtay	işveren	tarafından	verilen	bu	belge	ile	ücret	
hesap	pusulasının,	iş	yargısını	ağırlıklı	olarak	meşgul	eden,	işe	giriş	tari-
hi,	ücret,	ücretin	ekleri	ve	çalışma	koşullarının	belirlenmesi	bakımından	
da	önemli	kolaylıklar	sağlayacağı	ve	bu	bakımdan	ispat	noktalarında	ta-
raf	delillerinin	değerlendirilmesi	sırasında,	işverence	düzenlenmesi	ge-
reken	bu	tür	belgelerin	düzenlenmiş	olup	olmamasının	mahkemelerce	
gözetilmesi	 gerekeceği	 düşüncesindedir74.	 Dolayısıyla	 yapılan	 yargıla-
malarda	mahkemeler,	 İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesine	göre	düzenlen-
miş	bir	belge	olup	olmadığını	araştırmak	zorundadırlar.
72	Kılıçoğlu;	Şenocak,	s.210;	Erdem	Özdemir,	İş	Sözleşmesinden	Doğan	Uyuşmazlıklarda	İspat	Yükü	ve	

Araçları,	Beta	Yayınevi,	İstanbul	2006,	s.120;	Bu	Belgenin	verilmemesi	durumunda	işçinin	belgelerine	
üstünlük	tanınmasına	yönelik	bkz	Şahin	Çil;	4857 Sayılı İş Kanunu Şerhi,	1.	Cilt;	Turhan	Kitabevi,	Anka-
ra	2004,	s.112	(İş	Kanunu	Şerhi);Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2007/15966	K.	2008/7310	T.	3.4.2008	
(10.04.2019,	Kazancı	İBB).

73	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2007/15966	K.	2008/7310	T.	3.4.2008;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	
2016/3643	K.	2019/916	T.	15.1.2019;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/18126	K.	2018/25663	T.	
28.11.2018;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2016/6339	K.	2018/15029	T.	10.7.2018	(10.04.2019,	Kazancı	
İBB).

74	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/19074	K.	2018/27743	T.	19.12.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	
2015/22519	K.	2017/27923	T.6.12.2017	(10.04.2019,	Kazancı	İBB).
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	 Yargıtay,	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi	ile	ilgili	vermiş	olduğu	karar-
larda,	işveren	tarafından	verilen	bu	belgede	yer	alan	bilgilerin	gerçek	dışı	
olması	yaptırıma	bağlanmış	olduğundan	bu	belgenin	ispat	aracı	olarak	
kullanılabileceğine	değinmiş	ve	bu	belgenin	işverenden	sadır	olan	ispat	
araçları	arasında	olduğunu	ve	belgenin	verilmiş	olmasının	ispat	açısın-
dan	işveren	lehine	olduğunu	belirtmiştir75.	Yani	Yargıtay’a	göre	işveren,	
işçi	 tarafından	 imzalanmayan	 bu	 belgeyi	 kendi	 lehine	 bir	 delil	 olarak	
kullanabilecektir.	Çünkü	bu	belgede	yer	alan	bilgilerin	gerçek	dışı	olma-
sı	durumunda	 işveren,	 İş	Kanunu’nun	99/c	maddesi	gereği	 idari	para	
cezası	 ile	 cezalandırılacak	 ve	 bu	 durum	 işveren	 tarafından	 verilen	 bu	
belgenin	ispat	gücünü	artıracaktır.	Fakat	biz	Yargıtay’ın	bu	görüşüne	ka-
tılmıyoruz.	Yargıtay’ın	bu	görüşüne	katılmamamızın	sebebi	Yargıtay’ın	
benzer	konulardaki	yerleşmiş	içtihatlarıdır.	Şöyle	ki,	çalışma	yaşamında	
daha	az	vergi	ya	da	sigorta	pirimi	ödenmesi	amacıyla	zaman	zaman,	iş	
sözleşmesi	veya	ücret	bordrolarında	gösterilen	ücretlerin	gerçeği	yansıt-
madığı	bir	gerçektir.	Bu	sebeple	gerçek	ücretin	tespiti	için	işçinin	kıde-
mi,	meslek	unvanı,	fiilen	yaptığı	iş,	işyerinin	özellikleri	ve	emsal	işçilere	
ödenen	ücretler	gibi	hususlar	dikkate	alındığında	imzalı	bordrolarda	yer	
alan	ücretin	gerçeği	yansıtmadığı	şüphesi	ortaya	çıktığında,	bu	konuda	
tanık	beyanları	gözetilmeli	ve	işçinin	meslekte	geçirdiği	süre,	işyerinde	
çalıştığı	 tarihler,	meslek	unvanı	ve	fiilen	yaptığı	 iş	bildirilerek	sendika-
larla,	 ilgili	 işçi	 ve	 işveren	kuruluşlarından	emsal	ücretin	ne	olabileceği	
araştırılmalı	 ve	 tüm	deliller	birlikte	değerlendirilerek	bir	 sonuca	gidil-
melidir76.	Yargıtay	imzalı	bordrolarda	bile	işçinin	gerçek	ücretinin	araş-
tırılması	görüşünde	olup	işçi	tarafından	imzalanan	ve	işveren	tarafından	
delil	olarak	ileri	sürülen	bordrolara	tam	anlamıyla	itibar	etmemektedir.	
Bordrolarda	 imza	 olmaması	 durumunda	 ise	 Yargıtay,	 imzasız	 ücret	

75	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2007/15966	K.	2008/7310	T.	3.4.2008;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	
2016/3643	K.	2019/916	T.	15.1.2019;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/36210	K.	2018/21859	T.	
29.11.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/18126	K.	2018/25663	T.	28.11.2018;	Yargıtay	9.	Hu-
kuk	Dairesi	E.	2016/6339	K.	2018/15029	T.	10.7.2018	(10.04.2019,	Kazancı	İBB).

76	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/25693	K.	2018/4193	T.	21.2.2018;	Yargıtay	22.Hukuk	Dairesi	E.	
2015/23828	K.	2017/30269	T.20.12.2017;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/7421	K.	2017/19710	
T.4.12.2017;	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2015/7-1061	K.	2017/317	T.	22.2.2017;	Yargıtay	9.	Hu-
kuk	Dairesi	E.	2014/21323	K.	2015/36651	T.	23.12.2015	(07.04.2019,	Kazancı	İBB).
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bordrosu	 ile	 banka	 kayıtları	 karşılaştırılarak	 ve	davacı	 işçiye	 sorularak	
sonuca	gidilmesi	görüşündedir77.

	 Yargıtay’a	göre,	imzalı	olmayan	puantaj	kayıtlarına	işçi	kabul	etme-
diği	müddetçe	itibar	edilmemelidir78.	İşveren	tarafından	sunulan	puan-
taj	 kayıtların	 işçinin	 imzasını	 taşımaması	 durumunda,	 işçi	 tarafından	
kabul	edilmediği	sürece	işçi	aleyhine	yazılı	delil	oluşturmayacağı,	ancak	
işveren	tarafından	sunulan	söz	konusu	kayıtların	 imzalı	olsun	olmasın	
işçi	 lehine	yazılı	delil	olarak	kabul	edilmesi	gerektiği	yönünde	bir	Yar-
gıtay	kararı	da	vardır79.	Aynı	 şekilde	Yargıtay,	 işveren	 tarafından	 ibraz	
edilen	tediye	makbuzlarında	davacı	işçinin	imzasının	bulunmaması	du-
rumunda	bu	belgelerin	davacı	 işçiyi	 bağlamayacağına	hükmetmiştir80.	
Benzer	şekilde	apartman	panosuna	asılan	ve	davacının	yıllık	izinde	bu-
lunduğunu	gösteren	duyulardaki	süreler	dikkate	alınarak	yıllık	izin	üc-
reti	hesaplanamayacağı,	davacı	işçinin	imzası	bulunmayan	duyurularda	
kullanıldığı	 bildirilen	 yıllık	 izin	 sürelerinin	 davacıyı	 bağlamayacağı	 ve	
dikkate	alınmayacağı	yönünde	Yargıtay’ın	kararı	vardır81.	

	 Yargıtay,	 yıllık	 izin	 formlarının	bir	 kısmında	davacı	 işçinin	 imzası	
olmadığı	 sadece	davalı	 işverenin	onayının	mevcut	olması	durumunda	

77	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/20226	K.	2018/212	T.	15.1.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	
2015/11745	K.	2016/17086	T.	9.6.2016;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/22857	K.	2016/15875	T.	
1.6.2016;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2014/5552	K.	2015/16944	T.	11.05.2015	(07.04.2019,	Kazancı	
İBB).

78	Mahkemece,	dosya	içinde	bulunan	puantaj	kayıtları	ile	ücret	bordrolarının	esas	alındığı	belirtilerek	faz-
la	çalışma	ücreti	alacağı	isteğinin	reddine	karar	verilmiş	ise	de;	puantaj	kayıtlarının	bir	kısmında,	ücret	
bordrolarının	ise	tamamında	davacının	imzasının	bulunmadığı	görülmektedir.	Mahkemece	yapılacak	iş,	
puantaj	kayıtları	yönünden;	davacının	imzası	bulunmayan	puantaj	kayıtlarına	itibar	edilmeyerek,	ücret	
bordroları	 yönünden	 de;	 davacıya	 fazla	 çalışma	 karşılığı	 ücret	 ödemesi	 yapılıp	 yapılmadığının	 tespiti	
için	ilgili	banka	kayıtları	getirtilerek,	imzasız	ücret	bordroları	ile	banka	kayıtlarının	tarafların	iddia	ve	sa-
vunmalarını	karşılayacak	şekilde	yeniden	bir	değerlendirmeye	tabi	tutularak,	fazla	çalışma	ücreti	alacağı	
hakkında	oluşacak	sonuca	göre	bir	karar	verilmesinden	ibarettir.	Mahkemece	eksik	 inceleme	ile	yazılı	
şekilde	karar	verilmesi	hatalı	olup	bozmayı	gerektirmiştir,	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/35350	
K.	2018/19250	T.	20.9.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/18460	K.	2016/15676	T.	31.5.2016;	
Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2013/29043	K.	2015/16720	T.	7.5.2015	(07.04.2019,	Kazancı	İBB).

79	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/18460	K.	2016/15676	T.	31.5.2016	(07.04.2019,	Kazancı	İBB).

80	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/22749	K.	2017/13329	T.	14.9.2017	(07.04.2019,	Kazancı	İBB).

81	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2014/12461	K.	2015/22046	T.	25.6.2015	(07.04.2019,	Kazancı	İBB).
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yıllık	 izin	formlarının	işçiye	sorularak	sonuca	gidilmesi	gerektiği	görü-
şündedir82.	Çünkü	bu	belge	işveren	tarafından	tek	taraflı	olarak	hazırla-
narak	işçiye	verilmektedir.	 	Yine	Yargıtay,	 işe	giriş	bildirgesi,	 işverenin	
tek	taraflı	olarak	yaptığı	bir	işlem	olduğunu	ve	ancak	davacı	işçinin	imza-
sını	taşıması	durumunda	sonuca	etkili	bir	belge	olduğunu	belirtmiştir83.	
Yani	Yargıtay	tek	taraflı	olarak	düzenlenen	bir	belge	varsa	ve	fakat	işçi	
tarafından	imzalanmışsa	ancak	bu	durumda	bu	belgeye	itibar	edilmesi	
görüşündedir.	Keza	işe	giriş	bildirgesine	göre	 işçinin	imzasının	bulun-
maması	 ve	 fakat	 taraflar	 arasında	 akdedilen	 hizmet	 sözleşmesinde	 işe	
giriş	 tarihi	ve	 işçinin	 imzasının	bulunması	durumunda	 işçinin	 işe	giriş	
tarihinin	net	belirlenebildiği	yönünde	kararı	vardır84.	Dolayısıyla	işveren	
tarafından	verilen	belgede	de	işe	başlama	tarihi	olması	ve	işçinin	imzası-
nın	olması	durumunda	delil	olarak	kullanılabilir.	

	 Yargıtay,	8/3.	maddeye	dayanarak	verilmiş	olan	belgenin	muvazaalı	
biçimde	işçinin	isteği	üzerine	verildiği	iddiasını	işverenin	ileri	süremeye-
ceği,	kişinin	kendi	muvazaasına	dayanamayacağı	ve	fakat	böyle	bir	husus	
ileri	sürülsün	ya	da	sürülmesin,	muvazaa	olgusunun	mahkemece	re’sen	
araştırılması	 ve	mahkemenin	 belgeye	 değer	 vermeden	 önce	muvazaa	
şüphesini	ortadan	kaldırması	gerektiği	yönünde	kararları	da	vardır85.	Bu	
kararlardan	da	anlaşılacağı	üzere	Yargıtay,	bu	belgede	muvazaanın	var	
olup	olmadığının	araştırılması	istemekle	bu	belgenin	doğrudan	işveren	
lehine	delil	oluşturmayacağını	eleştirmiş	olduğumuz	diğer	kararlarının	
aksine	kabul	etmiştir.

	 Yargıtay’ın	bütün	bu	içtihatlarını	göz	önüne	alır	ve	özetlersek	Yargı-
tay,	ücret	bordrolarında,	puantaj	kayıtlarında,	yıllık	izin	formlarında,	işe	
giriş	bildirgelerinde,	tediye	makbuzlarında	işçinin	imzasının	olmaması	

82	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesi	 E.	 2017/5598	 K.	 2018/7651	 T.	 4.4.2018;	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesi	 E.	
2017/3783	K.	2018/4602	T.	28.2.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/7737	K.	2017/10779	T.	
11.5.2017	(12.04.2019,	Kazancı	İBB).

83	Yargıtay	7.	Hukuk	Dairesi	E.	2013/23195	K.	2014/4824	T.	27.2.2014	(12.04.2019,	Kazancı	İBB).

84	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2012/3438	K.	2014/7629	T.	10.3.2014	(12.04.2019,	Kazancı	İBB).

85	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/19074	K.	2018/27743	T.	19.12.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	
2015/22519	K.	2017/27923	T.6.12.2017	(12.04.2019,	Kazancı	İBB).
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durumunda	işveren	tarafından	delil	olarak	sunulan	bu	belgelere	doğru-
dan	itibar	etmemekte	ve	ilave	araştırma	yapılması	görüşündedir.	Çünkü	
bu	belgeler	çoğu	zaman	gerçek	durumu	yansıtmamakta	olup	güvenilir	
belgeler	 niteliğinde	 olmadığı	 açıktır86.	Hatta	 işverenin,	 8/3.	maddeye	
dayanarak	 vermiş	 olduğu	 belgede	 mahkemelerin	 kendiliğinden	 mu-
vazaa	araştırması	yapması	yönünde	Yargıtay’ın	kararları	da	vardır.	Bu-
nunla	birlikte	işveren	tarafından	tek	taraflı	hazırlanan	ve	işçinin	imzası	
olmayan	bir	belgenin	sırf	yaptırıma	bağlanmış	olması	nedeniyle	işveren	
lehine	olacak	şekilde	delil	olarak	kabul	edilmesinin	mantığı	anlaşılama-
maktadır.	Aynı	şekilde	işveren	tarafından	işçiye	verilen	bu	belgenin	delil	
olarak	da	kullanılabilmesi	için	işveren	sadır	olduğu	anlaşılmalıdır87.	İş-
veren	tarafından	imzalanmamış	veya	kaşelenmemiş	bu	belgenin	kimden	
sadır	olduğu	bile	belli	değildir.	Yargıtay	böyle	bir	kararla	kendi	yerleşmiş	
içtihatları	ile	çelişmektedir.	

	 Kanaatimizce	işçinin	ve	hatta	işverenin	bile	imzası	olmayan	bu	bel-
geye	mahkemelerce	itibar	edilmemesi,	ancak	işçi	tarafından	kabul	edil-
mesi	durumunda	itibar	edilmesi	ve	bu	belge	işçi	tarafından	imzalanmış	
olsa	bile	mahkemelerin	kendiliğinden	bu	bilgiler	ile	ilgili	muvazaa	araş-
tırması	yapması	ve	elde	edilecek	bütün	deliller	ile	birlikte	hüküm	kurul-
ması	gerekmektedir.	Bu	görüşümüze	paralel	olarak	işverenin	bu	yüküm-
lülüğünü	ihlal	etmesi	durumunda	işçinin	delillerine	üstünlük	tanınması	
gerektiği	de	doktrinde	haklı	olarak	ileri	sürülmüştür88.	

	 B.	İş	İlişkisi	Devam	Ederken	Çalışma	Koşullarında	Esaslı	De-
ğişiklik	Yapılması	Durumunda	İşverenin	Bilgilendirme	Yükümlü-
lüğü

	 a.	Genel	Olarak

	 İş	 ilişkisi	devam	ederken	 işverenin	çalışma	koşullarında	değişiklik	
yapması	 durumu	 İş	 Kanunu’nun	 22.	maddesinde	 düzenlenmiştir.	 Bu 

86	Özdemir,	s.123-125.

87	Özdemir,	s.122.

88	Şahin	Çil,	İş	Hukukunda	İşçinin	Ücreti,	Turhan	Kitabevi,	Ankara	2010,	s.72	(İşçinin	Ücreti).
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maddeye	göre,	“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğin-
deki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla 
oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı 
olarak bildirmek suretiyle yapabilir.  Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve 
işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklik-
ler işçiyi bağlamaz.  İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, 
işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir 
geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine 
uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci 
madde hükümlerine göre dava açabilir. 

 Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değişti-
rebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe ko-
nulamaz.”

	 Bu	maddenin	getirilmesindeki	amaç	tarafların	iş	sözleşmesini	akde-
derken	mevcut	olmayan	ve	fakat	iş	ilişkilisi	devam	ederken	ortaya	çıkan	
olumsuz	 sonuçlardan	 dolayı	 iş	 sözleşmesinin	 sona	 erdirilmesi	 yerine	
sözleşme	hükümlerinin	mevcut	durumlara	uyarlanması	 sonucu	 iş	 iliş-
kisinin	 sürdürülmesini	 sağlamaktır89.	 İşverenin	 işyeri	 ile	 ilgili	 yönetim	
hakkı	bulunmakla	birlikte	 yönetim	hakkı,	 iş	 sözleşmesi	 ile	 sınırlı	olup	
işveren,	 iş	 sözleşmesinde	düzenlenen	konularda	esaslı	değişiklik	 talep	
ediyorsa	 sözleşmeye	 bağlılık	 ilkesi	 gereği	 işçinin	 yazılı	 onayını	 alma-
sı	gerekmektedir90.	Bu	durum	ahde	vefa	 ilkesinin	bir	gereği	olup	ahde	
vefa	ilkesi,	sözleşmenin	taraflarından	birisinin	tek	taraflı	iradesi	ile	söz-
leşmenin	 içeriğini	diğer	tarafın	aleyhine	değiştirememesini	gerekli	kıl-

89	A.	Nizamettin	Aktay;	Kadir	Arıcı;	Tuncay	Senyen	Kaplan,	İş	Hukuku,	Gazi	Yayınevi,	6	Baskı,	Ankara	
2013,	s.206;	Sevgi	Dursun	Ateş,	İşverenin	Yönetim	Hakkı,	Seçkin	Yayınevi,	Ankara	2019,	s.229;	İşletme	
gerekleriyle	 fesihten	önce	 işçiye	başka	bir	 iş	 verilmesi	yükümlülüğü	Türk	 iş	hukukunda	 somut	olarak	
düzenlenmemiş,	konu	daha	çok	öğreti	görüşleri	ve	Yüksek	Mahkeme	kararlarıyla	ele	alınmıştır.	Fransız	
hukuku	incelendiğinde,	ekonomik	gerekçeye	dayalı	fesihten	önce	işverenin	işçiyi	başka	bir	işte	çalıştırma	
zorunluluğuna	Fransız	İş	Kodu	madde	L1233-4’de	yer	verildiği	görülmektedir,	İlke	Gürsel,	“Feshe	Bir	
Alternatif	Olarak	İşverenin	Fesihten	Önce	İşçiyi	Başka	İşte	Çalıştırması”,	Sicil İş Hukuku Dergisi,	S.40,	
2018,	s.98.

90	Murat	Demircioğlu,	Yargıtay Kararları Işığında Sorularla 4857 Sayılı İş Yasası,	Beta	Yayınevi,	3.	Baskı,	
İstanbul	2014,	s.165.
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maktadır91.	Böylelikle	işverenin	tek	taraflı	değişiklik	işlemlerine	karşı	işçi	
korunmuş	olacak	ve	işçinin	isteği	dışında	işini,	işyerini	ve	diğer	çalışma	
koşullarını	değiştirecek	işveren	davranışları	engellenmiş	olacaktır92.

	 b.	Çalışma	Koşullarında	Esaslı	Değişiklik	Kavramı

	 4857	 sayılı	 İş	 Kanunu’nda	 çalışma	 koşullarından	 ne	 anlaşılması	
gerektiği	düzenlenmemekle	birlikte	çalışma	koşullarını	özetle	işçinin	iş	
görme	borcunu	yerine	getirirken	uyması	zorunlu	olan	kurallar	ve	buna	
karşılık	elde	etmiş	olduğu	menfaatler	olarak	tanımlayabiliriz93.	Bu	tanım	
ışığında	çalışma	ve	dinlenme	süreleri,	işin	yapıldığı	yer,	işin	yapıldığı	bi-
rim,	ücret	ve	ekleri,	işin	türü	gibi	koşullar	çalışma	koşullarıdır94.	

	 Çalışma	koşulları	sadece	iş	sözleşmesinde	düzenlenen	kurallar	ol-
mayıp	iş	sözleşmesinin	ekleri	ve	benzeri	kaynaklar	ile	işyeri	uygulama-
larını	da	kapsamaktadır.	Yargıtay’a	göre	sırasıyla	Anayasa,	yasalar,	toplu	
iş	sözleşmeleri,	bireysel	iş	sözleşmesi,	personel	yönetmeliği	ve	benzeri	
kaynaklar	 ile	 işyeri	 uygulamasından	 doğan	 işçi	 ve	 işveren	 ilişkilerinin	
bütünü,	çalışma	koşulları	olarak	değerlendirilmelidir95.	Bununla	birlikte	
çalışma	koşullarını	belirleyen	kaynaklar	arasında	uygulamada	en	çok	iş	
sözleşmesinin	eki	sayılan	ve	işçinin	açık	veya	örtülü	onayı	alınmış	perso-

91	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/6656	K.	2017/17670	T.	7.11.2017	(12.04.2019,	Kazancı	İBB).

92	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2014/31945	K.	2014/34894	T.	9.12.2014	(12.04.2019,	Kazancı	İBB).

93	Dursun	Ateş,	220;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2016/23515	K.	2017/28384	T.	11.12.2017	(12.04.2019,	
Kazancı	İBB).

94	 İş	 sözleşmesinin	 esaslı	 unsurları	 olan	 işçinin	 iş	 görme	 borcu	 ile	 bunun	 karşılığında	 işverenin	 ücret	
ödeme	borcu,	çalışma	koşullarının	en	önemlileridir.	Bundan	başka,	işin	nerede	ve	ne	zaman	görüleceği,	
işyerindeki	 çalışma	 süreleri,	 yıllık	 izin	 süreleri,	 ödenecek	 ücretin	 ekleri,	 ara	 dinlenmesi,	 evlenme,	
doğum,	öğrenim,	 gıda,	maluliyet	 ve	 ölüm	yardımı	 gibi	 sosyal	 yardımlar	 da	 çalışma	 koşulları	 arasında	
yerini	 alır.	 İşçiye	 özel	 sağlık	 sigortası	 yapılması	 ya	 da	 işverence	 primleri	 ödenmek	 kaydıyla	 bireysel	
emeklilik	sistemine	dahil	edilmesi	de	çalışma	koşulları	kavramına	dahildir,	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	
E.	2016/3612	K.	2019/909	T.	15.1.2019;	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2015/22-157	K.	2018/767	
T.	11.4.2018	(06.04.2019,	Kazancı	İBB);	Levent	Akın,	“İşçinin	Çalışma	Şartlarında	Esaslı	Değişiklik	ve	
Fesih	Hakkı”,	ÇEİS,	C.27,	S.2,	2013,	s.45.

95	Yargıtay	 22.	Hukuk	Dairesi	 E.	 2016/3612	K.	 2019/909	T.	 15.1.2019;	Yargıtay	 22.Hukuk	Dairesi	 E.	
2017/14541	K.	2018/24497	T.15.11.2018	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).
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nel	yönetmeliği96	veya	işyeri	iç	yönetmeliği	gibi	belgeler	ve	işyeri	uygula-
malarıdır.	Zaten	çalışma	koşullarının	ağırlıklı	olarak	bunlardan	oluştuğu	
22.	maddenin	ilk	cümlesinden	anlaşılmaktadır.

	 İşyerindeki	 uygulamaların	 tüm	 işçiler	 yönünden	 ortak	 bir	 nitelik	
taşıması	mümkün	olduğu	gibi,	eşit	konumda	olan	bir	ya	da	birkaç	işçi	
açısından	 süregelen	uygulamalar	da	çalışma	koşullarını	oluşturabilir97.	
Bununla	birlikte	iş	mevzuatında	mutlak	suretle	emredici	olarak	düzen-
lenen	hükümlere	aykırı	uygulamalar	işyeri	uygulaması	haline	gelemez98.	
Çalışma	koşullarının	hukuki	temelleri	arasında	anayasa,	yasa	hükümle-
ri,	 toplu	ve	bireysel	 iş	 sözleşmeleri	olmakla	birlikte	 işverenin	yönetim	
hakkı	 da	 bulunmaktadır.	 İşverenin	 vereceği	 talimatlarla,	 Anayasa	 ve	
kanunların	emredici	hükümleri	ile	toplu	ve	bireysel	iş	sözleşmeleri	hü-
kümlerine	aykırı	olmamak	üzere,	işin	yürütümü	ve	işçilerin	işyerindeki	
davranışlarını	düzenleyebilme	hakkına	yönetim hakkı	denir99.	İşverenin	
yönetim	hakkı	yasadan,	sözleşmeden	ve	işyeri	uygulamasından	kaynak-
lanabilir100.	İşverenin	yönetim	hakkı,	taraflar	arasındaki	iş	sözleşmesi	ya	
da	 işyerinde	uygulanan	 toplu	 iş	 sözleşmesinde	açıkça	düzenlenmeyen	
boşluklarda	uygulama	alanı	bulur101.	İşveren	yönetim	hakkı	aracılığıyla	
işçinin	edimini	tür,	yer	ve	zaman	olarak	şekillendirebilir102.

96					İşyerinde	uzun	zamandan	beri	uygulanmakta	olan	personel	yönetmeliğinin	işçi	ile	iş	ilişkisinin	kurulduğu	
anda	işçiye	bildirilmesi	gerekmekte	aynı	şekilde	bu	yönetmelikte	yapılacak	olan	değişikliklerin	de	işçiye	
duyurulması	bağlayıcılık	açısından	gereklidir,	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	
T.	22.5.2018	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).

97	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/14541	K.	2018/24497	T.15.11.2018	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).

98	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).

99			Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/44881	K.	2017/30220	T.	20.12.2017;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	
E.	2015/20394K.	2017/27971	T.	7.12.2017;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2013/1940	K.	2014/35874	
T.	27.11.2014	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).

100	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2018/5051	K.	2019/117	T.	7.1.2019	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).

101	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018;	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	
E.	2015/22-157	K.	2018/767	T.	11.4.2018	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).

102	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2014/22-1407	K.	2016/1044	T.	9.11.2016	(06.04.2019,	Kazancı	İBB).
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	 İş	sözleşmesinde,	gerektiğinde	çalışma	koşullarında	değişiklik	yapa-
bileceğine	dair	düzenlemeler	bulunması	halinde,	işverenin	genişletilmiş	
yönetim	hakkı	söz	konusu	olup	işveren,	yönetim	hakkını	kötüye	kullan-
mamak	ve	sözleşmedeki	sınırlara	uymak	kaydıyla	işçinin	çalışma	koşul-
larında	değişiklik	yapma	hakkını	sürekli	olarak	kazanmış	olmaktadır103.
Çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişiklik	 ise	 işverenin	 yönetim	 hakkını	
aşacak	derecece	çalışma	koşullarını	işçi	aleyhine	ağırlaştıran	veya	işçiye	
daha	 fazla	 sorumluluk	yükleyen	değişikliklerdir104.	Dolayısıyla	 çalışma	
koşullarında	değişiklik,	 işverenin	 yönetim	hakkı	 ile	 doğrudan	 ilgilidir.	
Çalışma	koşullarındaki	değişiklikler	geçerli	nedene	dayandığı	takdirde,	
ayrıca	çalışma	koşullarında	esaslı	değişiklik	yoksa	veya	işçi	aleyhine	bir	
durum	oluşmuyor	ise	işverenin	yönetim	hakkı	kapsamında	kalan	ve	ge-
çerli	nedene	dayanan	bu	değişiklikler	çalışma	koşullarında	esaslı	deği-
şiklik	olarak	kabul	edilemez105.	Yapılan	değişikliklerin	işverenin	yönetim	
hakkını	aştığını	yani	çalışma	koşullarında	işçi	aleyhine	esaslı	değişiklik	
yapıldığı	konusunda	ispat	yükü	işçidedir106.

	 c.	İlgili	Maddenin	Kapsamı	ve	İstisnaları

	 İş	Kanunun	22.	maddesinde	düzenlenen	ve	iş	ilişkisi	devam	eder-
ken	çalışma	koşullarında	esaslı	değişiklik	yapılması	durumunda	işçiden	

103	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/14541	K.2018/24497	T.15.11.2018;	Bu	konuda	en	yaygını,	işçinin	
imzaladığı	sözleşme	veya	sözleşmenin	eki	niteliğindeki	yönetmelik	hükümleri	ile	değişiklik	yapılmasını	
kabul	etmesidir.	Ancak	yönetim	hakkı	kapsamında	kalan	değişikliğin,	işçinin	kişilik	haklarına,	emredici	
kurallara	ve	ahlaka	aykırı	olmaması,	işverenin	bu	hakkını	dürüstlük	kuralına	uygun	kullanması	gerekir.	
Bir	başka	anlatımla,	işveren	yönetim	hakkı	kapsamında	kalan	değişiklik	yetkisi,	sözleşme	özgürlüğünün	
sınırları	kapsamında	incelenmeli,	dar	yorumlanmalı	ve	işverenin	bu	hakkı	keyfilik	denetimine	tabi	tutul-
malıdır,	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2018/5051	K.	2019/117	T.	7.1.2019;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	
E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018	(06.04.2019,	Kazancı	İBB);	Akın,	s.46.

104	Sarper	Süzek,	İş	Hukuku,	Beta	Yayınevi,	16.	Baskı,	İstanbul	2018,		s.663	(İş	Hukuku);	Benzer	şekilde	
bkz,	Dursun	Ateş,	s.233-234;	Dürüstlük	kuralları	uyarınca	işçiden	kabul	edilmesi	beklenilmeyen	deği-
şiklikler	esaslı	değişikliktir,	Arslan	Ertürk,	s.223.	

105	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/44881	K.	2017/30220	T.	20.12.2017;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	
E.	2015/20394	K.	2017/27971	T.	7.12.2017;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2013/1940	K.	2014/35874	
T.	27.11.2014;	Geçerli	neden	işçinin	verimi	ile	davranışlarından	ya	da	işyeri	gereklerinden	kaynaklana-
bilir,	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/44881	K.	2017/30220	T.	20.12.2017	(02.04.2019,	Kazancı	
İBB).

106	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	
2017/14541	K.	2018/24497	T.15.11.2018	(02.04.2019,	Kazancı	İBB).
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yazılı	 izin	alınmasına	 ilişkin	kural	 iş	güvencesi	kapsamında	olsun	veya	
olmasın	sadece	belirsiz	süreli	iş	sözleşmesi	ile	çalışanlar	için	uygulana-
caktır107.		Kanaatimizce	İş	Kanunu’nun	kapsamında	olup	da	yazılı	iş	söz-
leşmesi	yapılmayan	ve	bu	sebeple	İş	Kanunu’nun	8/son	maddesi	gereği	
verilen	 belgede	 düzenlenen	 koşullarda	 da	 değişiklik	 yapılması	 duru-
munda	22.	maddenin	uygulanması	gündeme	gelebilecektir.	

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesi	belirli	süreli	iş	sözleşmelerinde	uygula-
namaz108.	Çünkü	maddede,	işçinin	değişiklik	önerisini	kabul	etmemesi	
durumunda	İş	Kanunu’nun	17	ila	21.	maddelerine	göre	dava	açabileceği	
düzenlenmiştir.	Bu	maddeler	ise	sadece	belirsiz	süreli	 iş	sözleşmesi	ile	
çalışan	işçilere	uygulanan	maddelerdir.

	 Basın	İş	Kanunu	kapsamındaki	basın	çalışanlarına	iş	güvencesi	hü-
kümleri	kıyasen	uygulanmakla	birlikte	değişiklik	feshini	düzenleyen	İş	
Kanunu’nun	 22.	 madde	 hükümleri	 uygulanmayacaktır.	 Yine	 TBK	 ve	
Deniz	İş	Kanunu	kapsamında	çalışan	kişiler	için	de	bu	hüküm	uygulan-
mayacaktır.	

	 Toplu	iş	sözleşmelerinde	ise	yapılacak	esaslı	değişiklik	ancak	toplu	
iş	sözleşmesi	taraflarının	anlaşması	ile	olmaktadır.	Toplu	iş	sözleşmesi-
nin	işçi	tarafında	bir	işçi	sendikası	olduğundan	işçilerin	bireysel	rızaları	
ile	22.	maddeye	dayanarak	toplu	iş	sözleşmesi	hükümleri	değiştirileme-
yecektir.	Yargıtay	da	bir	kararında	toplu	iş	sözleşmesi	ile	öngörülen	ik-

107	Süzek,	İş	Hukuku,	s.660,	Gülsevil	Alpagut,	“İş	Kanunu’nun	22.	Maddesinin	Uygulanma	Alanı-	Sözleş-
me	Hükümlerinin	Geçerliliği	Sorunu	ve	Yargıtay’ın	Konuya	İlişkin	Kararı”,	Legal İHSGHD,	S.9,	2006,	
s.55	(Uygulanma	Alanı);	İş	güvencesi	dışında	olan	işçilere	değişiklik	feshi	yapılması	durumunda	geçerli	
nedenin	yazılma	zorunluluğu	yoktur,	Sarper	Süzek,	“Değişiklik	Feshi”,	TİSK Akademi,	C.1,	S.1,	2006,	
s.8	(Değişiklik	Feshi);	Fesih	 için	geçerli	nedenin	yazılma	zorunluluğu	 iş	güvencesi	kapsamında	olan	
Basın	İş	Kanununa	tabi	işçiler	için	geçerlidir,	Mustafa	Alp,	İş	Sözleşmesinin	Değiştirilmesi,	Seçkin	Ya-
yınevi,	Ankara	2005,	s.60

108	Süzek,	İş	Hukuku,	s.661,	Öner	Eyrenci;	Savaş	Taşkent;	Devrim	Ulucan,	Bireysel İş Hukuku,	Beta	Yayı-
nevi,	9.	Baskı,	İstanbul	2019,	s.234;	Yalnızca	22/2’deki	gibi	tarafların	anlaşarak	değiştirebileceklerine	
ilişkin	bkz,	Hamdi	Mollamahmutoğlu	vd.,	s.395;	Belirli	süreli	iş	sözleşmesinde	işverenin	esaslı	değişiklik	
yapması	 işçinin	 rızasını	gerektirir.	Bu	yönde	bir	 rıza	bulunmadıkça	 işverenin	eski	 çalışma	koşullarını	
uygulamaması	temerrüt	oluşturur,	Gülsevil	Alpagut,	“İş	sözleşmesinin	Esaslı	Şartlarında	Değişiklik	ve	
Yargıtay’ın	Konuya	İlişkin	Bir	Kararının	Düşündürdükleri”,	Çimento	İşveren	Dergisi,	,	C.18,	S.5,	2004,	
s.58;	Alp,	s.65;		Aksi	görüş,	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.1001.
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ramiyeler	yönünden	değişiklik,	 işçinin	bireysel	 feragati	 ile	dahi	geçerli	
olmadığını	vurgulamıştır109.	

	 d.	 İlgili	 Madde	 Kapsamında	 Yapılan	 Değişiklik	 Önerisinin	
Şekli

	 İş	 Kanunu’nun	 22/1.	maddesinin	 uygulanabilmesi	 için	 işverence	
çalışma	koşullarında	değişikliğin	tek	taraflı	olarak	yapılması	ve	değişik-
liğin	 işçi	 aleyhine	 ve	 esaslı	 olması	 gerekir.	 İşveren	 tarafından	 çalışma	
koşullarında	 yapılan	 değişiklik,	 işverenin	 yönetim	 hakkı	 kapsamında	
kalıyorsa	esaslı	değişiklik	sayılmaz110.	İşveren	yönetim	hakkının	kapsa-
mında	bulunan	konularda	tek	taraflı	değişiklik	yapabilir.	İşte	işverenin	
yönetim	hakkını	aşacak	derecede	çalışma	koşullarında	esaslı	değişiklik	
yapılıyorsa	 bu	 durumda	 İş	 Kanunu’nun	 22.	 maddesinde	 düzenlenen	
şekle	ilişkin	kuralların	uygulanması	gerekmektedir.	Bununla	birlikte	22.	
maddede	düzenlenen	şekle	ilişkin	kurallar	tam	olarak	uygulansa	dahi	ka-
nun	ve	toplu	iş	sözleşmesinin	emredici	hükümlerine	aykırı	değişiklikler	
geçerli	olmayacaktır.

	 İşveren	 tarafından	 çalışma	 koşullarında	 yapılan	 esaslı	 değişikliğin	
geçerli	olabilmesi	için	yazılı	olarak	değişiklik	teklifinin	yapılması	ve	iş-
çinin	kabul	etmesi	gerekmektedir.	Burada	yazılı	bildirim	İş	Kanunu’nun	
8/3.	maddesinde	düzenlenen	yazılı	bildirimin	aksine	bir	geçerlilik	ko-
şuludur111.	Adi	yazılı	şekil	yeterlidir112.	Burada	yapılan	değişiklik	teklifi	

109	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2012/9-1166	K.	2013/279	T.	27.2.2013	(02.04.2019,	Kazancı	İBB).

110	 İşverenin	 yönetim	 hakkı	 kapsamında	 kalan	 ya	 da	 geçerli	 nedene	 dayanan	 değişiklikler,	 çalışma	
koşullarında	esaslı	değişiklik	olarak	nitelendirilemez.	Geçerli	neden	işçinin	verimi	ile	davranışlarından	
ya	 da	 işyeri	 gereklerinden	 kaynaklanabilir.	 Örneğin	 işçinin	 çalıştığı	 bölümde	 objektif	 olarak	 ortaya	
konulan	performans	kriterlerine	göre	verimsizliğinin	saptanması	ve	hatta	 işverence	bu	yönde	verilen	
eğitime	 rağmen	 sonuç	 alınamaması	 durumunda,	 işverence	 işçinin	 başka	 bir	 işte	 görevlendirilmesi	
mümkündür.	

	 İşçinin	davranışlarından	kaynaklanan	geçerli	sebeplerle	de	çalışma	koşullarının	değiştirilmesi	mümkün	
görülmelidir.	Şoför	olarak	istihdam	edilen	işçinin	sık	sık	trafik	cezası	alarak	işin	güvenliğini	tehlikeye	
düşürmesi	 ya	 da	 sürücü	 belgesine	 mahkeme	 kararıyla	 geçici	 olarak	 el	 konulması	 gibi	 durumlarda,	
işverenin	işçiyi	geçici	ya	da	sürekli	olarak	başka	bir	işte	görevlendirebileceği	kabul	edilmelidir,	Yargıtay	
9.	hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018	(02.04.2019,	Kazancı	İBB).

111	Benzer	şekilde	bkz.Demircioğlu,	168;	Kübra	Doğan	Yenisey,	İş	Hukukunun	Emredici	Yapısı,	Beta	Ya-
yınevi,	İstanbul	2014,	s.338;	Süzek,	İş	Hukuku,	s.669.

112	Süzek,	İş	Hukuku,	s.669;	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.998;	Meltem	Ertuğrul,	“İş	Hukukunda	Değişiklik	
Feshi”,	İzmir	Barosu	Dergisi,	S.2,	2018,	s.145;	Murat	Şen,	“İşçinin	Çalışma	Koşullarında	Değişikliği	Altı	
İşgünü	İçinde	Yazılı	Olarak	Kabul	Etmemesinin	Sonuçları”,	Sicil İş Hukuku Dergisi,	C.2,	S.	5,	2007,	s.79.
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bir	bildirim	olduğundan	İş	Kanunu’nun	109.	maddesine	göre	yapılan	bu	
bildirimin	imza	karşılığından	yapılması	gerekmektedir.	Yani	bu	bildiri-
min	yapıldığı	yönünde	işçinin	imzası	gerekmekte	olup	eğer	işçi	imzadan	
kaçınırsa	durumun	tutanakla	tespit	edilmesi	gerekmektedir.	Birden	faz-
la	işçiye	değişiklik	teklifi	yapılacaksa	da	her	bir	işçi	için	ayrı	ayrı	bildiri-
min	yapılması	gerekmektedir113.

	 İşveren	tarafından	yapılan	bildirimde,	değişiklik	önerisi	ile	ilgili	açık	
ve	net	ifadeler	kullanılmalı	ve	genel	ifadeler	ve	hükümler	kullanılmama-
lıdır114.	Ayrıca	madde	metninden	 tam	 anlaşılmamakla	 birlikte	 yapılan	
teklifte	hangi	çalışma	koşullarında	değişiklik	yapılacağı	açıkça	yazılmalı-
dır.	Madde	metnini	amacına	göre	yorumlarsak	bu	sonuca	kanaatimizce	
ulaşabiliriz.	Bununla	birlikte	doktrinde	değişikliğin	nedenlerinin	de	bil-
dirimde	yer	alması	gerektiği	ileri	sürülmüştür115.	Fakat	biz	bu	görüşe	ka-
tılmıyoruz.	Çünkü	sebep	bildirme	zorunluluğu	sadece	feshin	yapılması	
durumunda	fesih	sebebi	ile	ilgili	bir	zorunluluktur.	Yoksa	yapılan	deği-
şikliğinin	sebebini	işverenin	işçiye	açıklama	zorunluluğu	bu	maddeden	
çıkartılamaz.	Ancak	doktrinde	de	haklı	olarak	ileri	sürüldüğü	üzere	deği-
şikliğin	neden	ve	sonuçlarının	da	bildirimde	yer	almaması	eksikliktir116.
Değişiklik	 teklifinde	 işveren	veya	vekilinin	 imzası	 ve	 işçiye	 sunulduğu	
tarihin	de	yer	alması	doktrinde	haklı	olarak	ileri	sürülmüştür117.	Kanaati-
mizce	de	6	iş	günlük	sürenin	belirlenmesi	bakımından	tarihin	yazılması	
gerekmektedir.	Dolayısıyla	karışıklığa	sebebiyet	vermemek	için	işveren	
veya	 vekili	 tarafından	 imzalı	 olması	 ve	 tarihin	 belirtilmesi	 gerektiğine	
ilişkin	bir	düzenleme	maddeye	derhal	eklenmelidir.	TBK’nın	14.	mad-

113	Süzek,	İş	Hukuku,	s.669;	Ertuğrul,	s.145;	Şen,	s.79.

114	Başbuğ,	s.65;	Arslan	Ertürk,	s.228;	İşçi	değişiklik	önerisinden	çalışma	koşullarının	sadece	değişeceğini	
değil,	açıkça	yapılacak	değişikliğin	niteliğini	ve	boyutunu,	gereğinde	süresini	ve	karşılığını	anlayabilmeli,	
değişikliğin	 kendi	hak	 ve	 yükümlülüklerine	 etkisi	 konusunda	 tamamen	bilgi	 sahibi	 olmalıdır,	 Süzek,	
Değişiklik Feshi,	s.23.

115	Ünal	Narmanlıoğlu,	“İşverenin	Çalışma	Koşullarında	Değişiklik	Yapma	Hakkını	Saklı	Tutan	Sözleşme	
Hükümleri	Bağlayıcı	mıdır?”,	Sicil İş Hukuku Dergisi,	C.	1	S.3,	2006,	s.12	(Çalışma	Koşullarında	Deği-
şiklik);	Aksi	görüş,	Şen,79;	Alp,	s.68.

116	Alp,	s.68.

117	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.998;	Şen,	79.
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desi	gereği	elektronik	imza	ile	imzalanmış	bir	belgenin	verilmesi	duru-
munda	da	teklifin	geçerli	olarak	kabul	edilmesi	gerekir.

	 İş	Kanunu’nun	 22/2.	maddesinde	 “Taraflar aralarında anlaşarak 
çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir”	hükmü	düzenlenmiştir.	Bu	
hüküm,	tarafların	anlaşarak	çalışma	koşullarını	değiştirmesi	durumun-
da	bu	değişikliğin	 şekli	 ile	 ilgili	 bilgi	 vermemektedir.	Bununla	birlikte	
TBK’nın	13.	maddesinde	“Kanunda yazılı şekilde yapılması öngörülen bir 
sözleşmenin değiştirilmesinde de yazılı şekle uyulması zorunludur. Ancak, 
sözleşme metniyle çelişmeyen tamamlayıcı yan hükümler bu kuralın dışın-
dadır.”	hükmü	düzenlenmiştir.	 	Dolayısıyla	yazılı	şekilde	yapılması	zo-
runlu	olan	iş	sözleşmelerinde	değişikliğin	de	yazılı	yapılması	gerekmek-
tedir.		İş	Kanunu’nun	8/2.	maddesine	göre	süresi	1	yıl	veya	daha	fazla	
olan	iş	sözleşmelerinin	yazılı	şekilde	yapılması	zorunludur.		Dolayısıyla	
süresi	1	yıl	veya	daha	fazla	olan	sözleşmelerde	bir	sıkıntı	bulunmamak-
tadır.	Fakat	süresi	1	yıldan	az	olan	sözleşmelerin	yazılı	yapılması	zorun-
lu	olmadığından	değişikliklerin	yazılı	yapılması	şart	değildir.	Yargıtay	ve	
bir	kısım	doktrin	de	çalışma	koşullarında	değişikliğe	dair	sözleşmenin	
kural	olarak	yazılı	biçimde	yapılmasının	şart	olmadığı	görüşündedir118.	
Doktrinde	aksi	görüşler	de	bulunmaktadır119.	Hatta	Yargıtay,	yazılı	ola-
rak	bir	kabul	olmamakla	birlikte	işçinin	değişikliği	kuşkuya	yer	verme-
yecek	biçimde	kabul	 anlamına	gelen	davranışlar	 içine	girmesi	halinde	
işçinin	bu	davranışı,	İş	Kanunu’nun	22/2.	maddesi	anlamında	çalışma	
şartlarında	anlaşma	yoluyla	değişiklik	olarak	değerlendirilmesi	görüşün-
dedir120.	Bu	durum	ise	kanaatimizce	bir	boşluk	olarak	karşımıza	çıkmak-
tadır.	Çünkü	22/1.	maddede	düzenlenen	yazılı	şekil	şartı	işçi	koruyucu	

118	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	
2016/23515	K.	2017/28384	T.	11.12.2017	(02.04.2019,	Kazancı	İBB);	Eyrenci	vd.,	s.232;	Mollamah-
mutoğlu,	vd.,	s.399;	Ünal	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	Beta	Yayınevi,	İstanbul	2014,	
s.477	(İş	Hukuku).

119	Fatih	Uşan,	“4857	Sayılı	İş	Yasasının	22.	Maddesi	Çerçevesinde	Değişiklik	Feshi,	Çalışma	Şartlarında	
Esaslı	Değişiklik	ve	Uygulama	Sorunları”,	Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,	C.9,	Özel	
Sayı,	2007,	s.257;	Süzek,	Değişiklik Feshi,	s.25;	Yazılı	icap	ve	süreye	bağlı	yazılı	kabul	değişiklik	sözleş-
mesinin	geçerlilik	şartıdır,	Alp,	s.72;	Akın,	s.47.

120	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2015/22-1770	K.	2018/505	T.	21.3.2018;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	
E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018;	Böyle	bir	anlaşma	açık	veya	örtülü	bir	biçimde	olabilir,	
Eyrenci	vd.,	s.232.
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bir	niteliktedir.	Fakat	 işçi	ve	 işverenin	anlaşması	durumunda	bu	yazılı	
şekil	şartı	uygulanmayacağından	işçi	korunmasız	kalacaktır.	Aynı	şekil-
de	işveren	anlaşma	yolunun	kullanılması	noktasında	işçiye	baskı	yapa-
rak	22/1.	maddede	işçi	lehine	olacak	şekilde	düzenlenen	şekil	şartları-
nın	da	etrafını	dolanmış	olacaktır.	Hatta	Yargıtay’ın	işçinin	kuşkuya	yer	
vermeyecek	biçimde	kabul	anlamına	gelen	davranışlar	içine	girmesi	ha-
linde	işçinin	zımni	kabul	anlamına	geleceği	görüşü	kanaatimizce	22/1.	
maddede	düzenlenen	ve	geçerlilik	koşulu	olan	yazılı	şekil	şartının	içini	
boşaltabilecek	bir	durumdur.	Bu	 sebeple	acil	bir	düzenleme	yapılarak	
taraflar	anlaşmış	olsalar	dahi	bu	değişikliğin	yazılı	yapılması	zorunluluğu	
düzenlenmelidir.	

	 e.	Çalışma	Koşullarında	Esaslı	Değişiklik	Teklifinin	Sonucu	

	 İşveren	tarafından	yapılan	değişiklik	teklifi	karşısında	işçinin	genel	
olarak	 iki	 tane	 seçimlik	hakkı	bulunmaktadır.	 İlk	olarak	 işçi	değişiklik	
teklifini	6	iş	günü	içerisinde	kabul	edebilir.	İşçinin	değişiklik	teklifini	ka-
bul	beyanının	yazılı	olması	gerekir.	Buradaki	yazılılık	şekil	şartı	bir	ge-
çerlilik	koşuludur121.	

	 İşçi	değişiklik	teklifini	kabul	ettiğini	6	iş	günü	içerisinde	ayrı	bir	ya-
zılı	belge	ile	verebileceği	gibi	değişiklik	teklifini	kabul	ettiğini	işverenin	
yazılı	önerisinde	belirtip	bu	belgeyi	imzalayabilir122.	İşçi,	teklifi	kabul	et-
tiğine	ilişkin	yazılı	onayını,	işverene	ulaşma	anına	kadar	geri	alabilir123.

	 İşçi	değişikliği	6	iş	günü	geçtikten	sonra	kabul	etmesi	durumunda	
değişiklik	geçerli	sayılmalı	ve	6	 iş	günlük	süre,	hak	düşürücü	süre	ola-

121	Süzek,	İş	Hukuku,	s.670;	Arslan	Ertürk,	s.234.

122	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.998;	Şen,	s.80;	İşverenin	mutlaka	önce	değişiklik	önerisinde	bulunmak	ve	
sonucu	beklemek	zorunda	olduğuna	ilişkin	bir	yorum,	22.	Maddeye	aslında	içermediği	bir	anlamı	yük-
lemek	olacaktır,	Alp,	s.135.

123	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018;	Yargıtay	Hukuk	Genel	Ku-
rulu	E.	2015/22-157	K.	2018/767	T.	11.4.2018;	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2015/22-1770	K.	
2018/505	T.	21.3.2018	(18.04.2019,	Kazancı	İBB).
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rak	algılanmamalıdır124.	Burada	6	iş	günlük	sürenin	düzenlenmesindeki	
amaç	işçinin	bu	sürede	sessiz	kalması	durumunda	kabul	etmemesi	ola-
rak	yorumlanması	gerektiğine	ilişkindir.	Bununla	birlikte	Yargıtay,	6	iş	
günlük	sürenin	geçirilmesinden	sonra,	işçinin	değişiklik	önerisini	kabul	
etmesini,	işçi	tarafından	işverene	yöneltilen	yeni	icap	olduğu	ve	işçinin	
altı	iş	günü	geçmesinden	sonra	yaptığı	kabul	beyanı	üzerine	işverenin	iş	
sözleşmesini	feshi,	kendisine	yöneltilen	yeni	icap	beyanının	örtülü	ola-
rak	reddi	anlamına	geldiği	görüşündedir125.

	 İşçinin	 değişikliği	 kabulü,	 sadece	 yapılan	 bu	 değişiklik	 teklifi	 için	
geçerli	olup	işveren	işçinin	bir	kez	vermiş	olduğu	değişiklik	kabulünü,	
daha	sonraki	dönemlerde	yapılacak	olan	başka	değişiklik	teklifleri	 için	
kullanılamaz126.

	 İşçinin	çalışma	koşullarında	esaslı	değişikliği	kabul	etmemesi	duru-
munda	ise	değişiklik	gerçekleşmemiş	ve	sözleşme	eski	şartlarla	devam	
ediyor	sayılır.	Bu	durumda	işveren,	ya	sözleşmenin	eski	şartlarla	deva-
mına	rıza	gösterebilir	ya	da	çalışma	koşullarında	değişikliğin	geçerli	bir	
nedene	dayandığını	veya	fesih	için	başka	bir	nedenin	bulunduğunu	ya-
zılı	olarak	açıklamak	ve	bildirim	süresine	uymak	koşulu	ile	iş	sözleşme-
sini	feshedebilir.	İşverenin	bu	feshi,	değişiklik	feshi	olarak	kabul	edilir.	
Değişiklik	feshinde	de	işverenin	fesih	bildirimini	yazılı	yapması	ve	deği-
şikliğin	geçerli	nedene	dayandığını	veya	başka	bir	nedenin	olduğunu	be-
lirtmesi	geçerlilik	koşulu	olarak	kabul	edilmektedir127.	İşçinin	değişiklik	
teklifini	reddetmesi	durumunda	herhangi	bir	gerekçe	bildirme	zorunlu-
luğu	yoktur128.

124	Akyiğit,	İş	Kanunu	Şerhi,	s.993,	s.999;	İşveren	bu	süreyi	kısaltamaz,	Alp,	s.136.

125	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2018/7165	K.	2018/18797	T.	13.9.2018;	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	
2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018	(18.04.2019,	Kazancı	İBB).

126	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/32556	K.	2018/11448	T.	22.5.2018;	Yargıtay	Hukuk	Genel	Ku-
rulu	E.	2015/22-157	K.	2018/767	T.	11.4.2018;	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu	E.	2015/22-1770	K.	
2018/505	T.	21.3.2018	(18.04.2019,	Kazancı	İBB).

127	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesi	 E.	 2016/9695	 K.	 2017/6343	 T.	 11.4.2017;	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesi		
E.2007/39341	K.2008/13324	T.2.6.2008	(18.04.2019,	Kazancı	İBB).

128	Narmanlıoğlu,	Çalışma	Koşullarında	Değişiklik,	s.13;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku,	s.478.
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		 VIII.	 91/533/AET	 SAYILI	 DİREKTİF	 HÜKÜMLERİ	 İLE	
4857	 SAYILI	 İŞ	 KANUNUNUN	 8/3.	 VE	 22.	 MADDELERİNİN	
KARŞILAŞTIRILMASI

	 4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	genel	gerekçesinde	özetle	Türk	İş	Hu-
kukunun	öteden	beri	Avrupa	hukukundan	etkilendiği,	üyelik	gerçekle-
şinceye	kadar	üyelik	müzakereleri	sırasında	Türk	iş	mevzuatının	Avrupa	
Birliği	müktesebatına	uyumlaştırılması	gerektiği	ve	yine	Avrupa	Birliği	
müktesebatına	 aykırı	 hükümlerin	 de	 yavaş	 yavaş	 Türk	mevzuatından	
ayıklanmasının	isabetli	olacağı	yer	almaktadır.	Bu	sebeple	Türk	İş	Hu-
kukunda	işverenin	çalışma	koşulları	hakkında	işçileri	bilgilendirme	yü-
kümlülüğünü	düzenleyen	4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesindeki	
düzenleme,	91/533/AET	sayılı	Direktif	 ile	bağlantılı	olup	söz	konusu	
Direktif’e	 uyum	 sağlanmaya	 çalışılmıştır129.4857	 sayılı	 İş	Kanunu’nun	
8/3.	 maddesinin	 gerekçesinde	 de	 bu	 maddenin	 hazırlanmasında	
91/533/AET	sayılı	Direktif	göz	önünde	tutulduğu	açıkça	belirtilmiştir.
91/533/AET	sayılı	Direktif	ile	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi	bazı	nok-
talarda	uyuşmaktadır.	Örneğin	 işverenin	 işçileri	bilgilendirme	yüküm-
lülüğünü	düzenlenen	8/3.	maddesi	süreksiz	iş	sözleşmelerine	uygulan-
mamaktadır.	91/533/AET	sayılı	Direktif	’de	de	süresi	1	ayı	geçmeyen	
iş	ilişkilerinde	işverenin	bu	yükümlülükten	muaf	olduğu	düzenlenmiş-
tir.	Aynı	 şekilde	 çalışmamızın	 “İşverenin	Bilgilendirme	Yükümlülüğü-
ne	Aykırı	Davranmasının	Hukuki	Sonucu”	kısmında	belirttiğimiz	gibi	
Türk	 İş	Hukukunda	da	 bu	belgenin	 verilmemiş	 olması	 aynı	 91/533/
AET	sayılı	Direktif’te	olduğu	gibi	taraflar	arasındaki	iş	 ilişkini	geçersiz	
hale	getirmez.	Bunlarla	birlikte	kanaatimizce	İş	Kanunu’nun	ilgili	mad-
desi	ile	Direktif	hükümleri	bütün	olarak	örtüşmemektedir.	Hatta	şunu	
rahatlıkla	diyebiliriz	 ki,	 İş	Kanunumuzun	 ilgili	 düzenlemesi	 çok	genel	
ve	eksik	olarak	düzenlenmiştir.	Direktif’in	2/2.	maddesinde	yer	aldığı	
halde	İş	Kanunu’nun	8/3.maddesinde;	

	 •	Tarafların	kimler	olduğu;

	 •	Ücretli	izin	ile	ilgili	bilgiler;

129	Çelik	vd.,	s.253;	Mollamahmutoğlu	vd.,	s.531-532.
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	 •	Gerekli	görülen	hallerde	 iş	koşullarının	düzenlendiği	 toplu	 söz-
leşmeler	veya	toplu	sözleşmelerin	işletme	dışında	çeşitli	karma	organlar	
veya	kuruluşlarca	bağıtlanması	durumunda	yetkili	organ	veya	kuruluşla-
rın	isimleri;

	 •	İşyeri;	belirli	veya	asli	bir	işyerinin	olmaması	durumunda	çalışanın	
değişik	yerlerde	çalıştığına	dair,	işletmenin	kayıtlı	olduğu	veya	işverenin	
ikametgâhının	bulunduğu	yere	ilişkin	bilgi;

	 •	Çalışanın	işe	yerleştirildiğinde	verilen	unvanı,	işin	cinsi	veya	kate-
gorisi,	işin	kısa	ayrıntıları	veya	tanımı;

	 •	İş	sözleşmesinin	veya	iş	ilişkisinin	başlangıç	tarihi	konuları	düzen-
lenmemiştir.	

	 İş	Kanunu’nun	8/3.maddesinde	işverenin	genel	ve	özel	iş	koşulları	
hakkında	bilgilendirme	yapma	yükümlülüğü	düzenlenmiş	olup,	 yuka-
rıda	yer	alan	İş	Kanunu’nda	düzenlenmeyen	unsurlar	bu	kapsamda	de-
ğerlendirilebilir.	Fakat	genel	ve	özel	çalışma	koşulları	kavramı	çok	geniş	
ve	içeriği	doldurulmaya	muhtaç	bir	kavramdır.	Bu	nedenle	de	kanaati-
mizce	bu	unsurların	açıkça	kanunda	düzenlenmesi	gerekirdi.	

	 Direktif’te	yer	alan	işin	tahmini	süresi,	ihbar	süreleri,	ücrete	ilişkin	
bilgiler	ve	çalışma	süreleri	gibi	unsurlar	ile	İş	Kanunu’nun	8/3.	madde-
sinde	düzenlenen	belgede	yer	alması	gerekli	unsurlar	ile	uyum	göster-
mektedir.	Fakat	8/3.maddede	düzenlenen	ve	haftalık	ve	günlük	çalışma	
süreleri,	ücret	ödeme	dönemi,	fesih	kuralları	gibi	hususların	çoğu	aynı	
zamanda	4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	nisbi	emredici	olarak	düzenlenmiş	
ve	garanti	altına	alınmıştır.	Bu	bilgiler,	verilen	belge	de	bulunmasa	bile	
İş	Kanunumuzda	açıkça	düzenlenmiştir.	İşçi	ve	işveren	arasında	ortaya	
çıkan	uyuşmazlıklarda	asıl	önemli	olan	ve	ispat	açısından	düşünülmesi	
gereken	çalışanın	yaptığı	iş,	çalıştığı	işyeri,	işin	başlangıç	tarihi	gibi	ko-
nulardır130.	Dolayısıyla	 bu	 unsurların	 ilgili	maddede	 düzenlenmemesi	

130	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	E.	2017/19074	K.	2018/27743	T.	19.12.2018;	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi	
E.	2015/22519	K.	2017/27923	T.6.12.2017	(18.04.2019,	Kazancı	İBB).
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İş	 Kanunumuzda	 ciddi	 bir	 eksikliktir.	 Zaten	 ileri	 sürdüğümüz	 bu	 ek-
sikliklere	paralel	olarak	da	91/533/AET	sayılı	Direktif	her	ne	kadar	İş	
Kanunu’nun	8/3.	maddesinin	hazırlanmasına	temel	alınsa	da	bu	kanun-
daki	 düzenlemenin	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	 ile	 uyumlu	 olmadığı	
Avrupa	Birliği	ilerleme	raporlarında	açıkça	belirtilmektedir131.

	 91/533/EC	 sayılı	Direktif’te	 işverence	 işçiye	 en	 geç	 iki	 ay	 içinde	
verilmesi	gereken	ve	çalışma	koşullarını	 içeren	belgenin	bu	koşulların	
bir	 kısmını	 içeriyor	olması	 durumunda,	 kalan	diğer	 hususların	da	bil-
dirilmesi	 gerektiği	 düzenlenmiştir.	 İş	 Kanunu’nun	 8/3.	 maddesinde	
benzer	bir	hüküm	bulunmamaktadır.	Ancak	işverence	verilmesi	gerekli	
belgenin	çalışma	koşullarından	bir	kısmını	 içermemesi	durumunda,	İş	
Kanunu’nun	99/c.	hükmü	gereğince	idari	para	cezası	gündeme	gelebi-
lecektir.	

	 İş	Kanunu’nun	22.	maddesi	yukarıda	da	açıklandığı	üzere	çalışma	
koşullarında	değişikliği	 sıkı	 bir	 şekil	 şartına	bağlamıştır.	 91/533/AET	
sayılı	 Direktif’in	 5	 maddesinde	 çalışma	 koşullarında	 değişiklik	 olma-
sı	 durumunda	 bu	 değişiklikler	 ile	 ilgili	 de	 işçiye	 yazılı	 bilgilendirme	
yapılması	 gerektiği	düzenlenmiştir.	Benzer	durum	 İş	Kanunu’nun	22.	
maddesinde	de	düzenlenmiştir.	Ayrıca	İş	Kanunu’nun	22.	maddesinde	
bu	değişikliler	 için	 işçinin	 yazılı	 onayı	 düzenlenmiştir.	Dolayısıyla	 ça-
lışma	koşullarında	değişikliği	 düzenleyen	 İş	Kanunu’nun	22	maddesi,	
Direktif’in	5.	maddesinden	daha	lehe	düzenlemeler	içermektedir.	

	 SONUÇ

	 İşverenin	işçiyi	çalışma	koşulları	hakkında	bilgilendirme	yükümlü-
lüğünü	düzenleyen	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi	her	ne	kadar	91/533/
AET	sayılı	Direktif	ile	bağlantılı	olsa	da	tam	olarak	Direktif	hükümlerini	
karşılayamamaktadır.	Bu	sebeple	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesinde	dü-
zenlenen	ve	işveren	tarafından	işçiye	yazılı	olarak	vermesi	gereken	bel-
gede	yer	alması	gereken	unsurlara;
131	Fuat	Bayram,	“Avrupa	Birliği	İlerleme	Raporlarındaki	(1998-2006)	Tespit	ve	Eleştiriler	Çerçevesinde	

Türk	İş	Hukuku	Mevzuatında	Yapılması	Gerekli	Değişiklikler”,	Legal İHSGHD,	S.13,	2007,	s.91.
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 • Tarafların	ad,	soyadı,	unvan	ve	adresleri;

 • İşin	görüldüğü	yer;

 • İşçinin	görevi	ve	işin	niteliği;

 • İşe	başlama	tarihi;

 • İşçinin	yıllık	ücretli	izne	hak	kazanma	koşulları

 • Varsa	 işyerinde	yürürlükte	olan	toplu	 iş	 sözleşmesi	hususları	da	
eklenmelidir.	

	 İş	sözleşmesi	veya	iş	 ilişkisi	çerçevesinde	istihdam	edilen	her	çalı-
şan,	91/533/AET	sayılı	Direktif	hükümlerinden	yararlanabilirken	bizde	
sadece	İş	Kanunu	kapsamında	olan	işçiler	bu	haktan	yararlanmaktadır.	
4857	sayılı	İş	Kanunu	kapsamı	dışında	kalan	iş	sözleşmelerine,	özellikle	
de	Türk	Borçlar	Kanunu’nda	düzenlenen	hizmet	sözleşmesi	kapsamın-
da	çalışanlara	ve	Basın	İş	Kanunu	kapsamında	kalan	çalışanlara	uygulan-
ması	için	yasal	düzenleme	yapılmalıdır.	

	 İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi,	yazılı	iş	sözleşmesi	düzenlenmemesi	
durumunda	verilecek	belge	 ile	bu	belgede	bulunması	gereken	bilgileri	
düzenlemiş	iken,	yazılı	bir	sözleşmede	bulunması	gereken	asgari	bilgi-
lerin	ne	olduğu	İş	Kanunu’nda	açıkça	düzenlenmemiştir.	Halbuki	1475	
sayılı	Kanunun	11.	maddesinde	yazılı	olarak	düzenlenen	iş	sözleşmele-
rinde;	işverenin	ve	işçinin	(Takım	sözleşmesinde	her	işçinin	ayrı	ayrı)	ad	
ve	kimliklikleri,	yapılacak	iş,	işyerinin	adresi,	süresi	belirli	sözleşmelerde	
sözleşmenin	süresi,	ücret,	(takım	sözleşmesinde	her	işçi	için	ayrı	ayrı)	
ödeme	şekli	ve	zamanı,	var	ise	tarafların	ileri	sürdükleri	özel	şartlar,	söz-
leşmenin	yapıldığı	gün	ve	tarafların	imzasının	bulunması	gerektiği	açık-
ça	düzenlenmişti.	Kanaatimce	bir	iş	sözleşmesinin	yazılı	olarak	yapılıyor	
olması	o	 iş	sözleşmesinin	 işçi	 için	gerekli	olan	bilgilerin	hepsini	 ihtiva	
ettiği	anlamına	gelmez.	Bu	durumda	da	yazılı	bir	sözleşme	yapılsa	dahi	
işçinin	 iş	 ilişkisinin	koşulları	 hakkında	bilgi	 sahibi	olmaması	 sakıncası	
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ortaya	çıkabilir.	Ayrıca	uygulamada,	yazılı	olarak	yapılan	iş	sözleşmele-
rinin	çoğunluğunda	çalışma	koşulları	ayrıntılı	olarak	düzenlenmemek-
tedir.	Bu	husus	 ise	çalışma	koşullarının	tespiti	ve	çalışma	koşullarında	
yapılacak	 değişikliğin	 esaslı	 olup	 olmadığı	 konularında	 ispat	 sorunla-
rına	da	neden	olmaktadır.	Her	ne	kadar	 İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesi	
hazırlanırken	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	 temel	 alınsa	 da	 Direktif’te	
bilgilendirme	 yükümlülüğü	 için	 yazılı	 sözleşme	 olup	 olmaması	 kuralı	
aranmazken	bizde	böyle	bir	ayrıma	gidilmesi	ve	yazılı	olması	durumun-
da	yükümlülüğün	ortadan	kalkması	anlaşılamamaktadır.	Dolayısıyla	 iş	
sözleşmesi	yazılı	yapılsa	dahi	sözleşmede	asgari	bilgilerin	bulunmaması	
durumunda	işveren,	yine	en	geç	iki	ay	içerisinde	sözü	edilen	eksik	bilgi-
leri	içeren	yazılı	ve	imzalı	bir	belge	vermesi	zorunluluğu	kanunumuzda	
acilen	düzenlenmelidir.	

	 İş	Kanunu’nun	8/3.maddesinde	söz	konusu	belgenin	yazılı	şekilde	
düzenlenmesi	gerektiği	belirtilmiştir.	Ancak	bu	belgenin	işveren	tarafın-
dan	 imzalanması	 şart	değildir.	Hâlbuki	Direktif’te	 işverenin	 imzasının	
olması	gerekmektedir.	Dolayısıyla	bu	husus	da	bir	eksiklik	teşkil	etmek-
te	ve	bu	belgenin	işverenden	sadır	olduğunun	tam	olarak	anlaşılabilmesi	
için	kanuni	bir	düzenlemeye	ihtiyaç	duyulmaktadır.

	 Belgenin	verilmemesi	veya	süresinde	verilmemesi	veya	eksik	bilgi-
ler	içermesi	durumunda	kesilen	idari	para	cezası,	 işçiyi	koruyucu	nite-
likte	olmayıp	kamu	hukuku	ilişkisinden	kaynaklanmaktadır.	Bu	sebeple	
özel	bir	düzenlemeyle	işverenin	bu	belgeyi	vermemesi	durumunda	veya	
eksik	 bilgiler	 vermesi	 durumunda	 işçiye	 yetkili	 iş	 mahkemesine	 veya	
Aile,	 Çalışma	 ve	 Sosyal	 Hizmetler	 İl	 Müdürlüklerine	 başvurabilmesi	
hususunda	 İş	 Kanunumuza	 yeni	 hüküm	 eklenmelidir.	 Aynı	 zamanda	
Direktif’te	düzenlendiği	gibi	işçinin	mahkemeye	veya	il	müdürlüklerine	
başvurmadan	önce	 işverene	başvurması	ve	15	gün	 içerisinde	olumsuz	
cevap	alması	veya	hiç	cevap	alamaması	şartı	da	kanuna	eklenebilir.	

	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	 md.	 3/2’ye	 göre,	 işveren	 tarafından	
yazılı	 bilgilendirme	yapılmış	 ve	 fakat	 istenen	 tüm	bilgiler	 verilmemiş-
se	 işveren,	91/533/AET	sayılı	Direktif	md.	2’ye	binaen,	en	geç	 iki	 ay	

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEYA İŞ İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI
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içinde	verilmesi	gerekli	eksik	kalan	hususları	tamamlamak	zorundadır. 
İş	Kanunumuzda	ise	bu	durumda	sadece	para	cezası	öngörülmüştür.	Bu	
sebeple	İş	Kanunu’nun	8/3.	maddesinde	düzenleme	yapılarak	işverenin	
vermiş	olduğu	yazılı	belgede	eksik	bilgilerin	bulunması	durumunda	iş-
veren,	yine	en	geç	iki	ay	içerisinde	sözü	edilen	eksik	bilgileri	içeren	yazılı	
ve	imzalı	bir	belge	vermesi	zorunluluğu	madde	metnine	eklenmelidir.	

	 Divan,	 çalışma	 koşulları	 hakkında	 işverenin	 işçiyi	 bilgilendirme	
yükümlülüğü	 kapsamında	 91/533/AET	 sayılı	 Direktif	 md.	 2’ye	 göre	
vermiş	olduğu	belgede	yer	alan	bilgilerin	doğruluğu	yönünde	kuvvetli	
bir	varsayımdan	bahsedilebileceği	ancak	işveren,	çalışana	bildirilen	bil-
gilerin	doğru	olmadığını	ilgili	iç	hukuk	cevaz	verdiği	ölçüde	ispat	edebi-
leceği	görüşündedir.	Yani	Divan,	verilen	bilgilerin	karine	olarak	doğru	
olduğunu	ve	aksinin	ispatının	işverende	olduğunu	belirtmiştir.	Çünkü	
işverenin	yazılı	ve	imzalı	olarak	verdiği	belge,	tarafların	karşılıklı	anlaş-
masıyla	 ortaya	 çıkan	 bir	 metin	 olmayıp,	 işverenin	 çalışana	 tek	 taraflı	
olarak	sunduğu	bir	belge	niteliğindedir.	Yargıtay	ise,	işveren	tarafından	
verilen	 bu	 belgede	 yer	 alan	 bilgilerin	 gerçek	 dışı	 olmasının	 yaptırıma	
bağlanmış	olmasının	belgenin	ispat	gücünü	arttıran	bir	durum	olduğu-
nu	ve	bu	belgenin	işverenden	sadır	olan	ispat	araçları	arasında	olduğunu	
ve	belgenin	verilmiş	olmasının	ispat	açısından	işveren	lehine	olduğunu	
yerleşmiş	içtihatlarının	aksine	kabul	etmiştir.		İlk	bakışta	Yargıtay	ve	Di-
van	kararı	benzemekle	birlikte	vurgulanması	gereken	 ilk	 farklı	durum,	
Divan,	belgede	yer	alan	bilgilerin	aksinin	ispatının	işverende	olduğunu	
kabul	etmişken	Yargıtay	 ise,	verilen	belgenin	 işveren	 lehine	olduğunu	
ve	aynı	zamanda	 işveren	tarafından	verilen	bu	belgede	muvazaa	oldu-
ğu	 iddiasının	 yine	 işveren	 tarafından	 ileri	 sürülemeyeceği	 görüşünde-
dir.	Bu	durumda	işveren	lehine	olan	belgenin	aksinin	ispatı	işçi	üstünde	
kalmaktadır.	 İkinci	 farklı	husus	 ise	Direktif’te	verilen	bu	belgede	 işve-
renin	imzasının	bulunması	zorunlu	bir	unsur	olarak	düzenlemişken,	İş	
Kanunu’nun	8/3.	maddesi	kapsamında	verilen	belgede	işverenin	imzası	
şart	değildir.	Her	ne	kadar	Yargıtay,	verilen	bu	belgenin	işveren	lehine	
delil	olarak	kabul	etmiş	ise	de	imzalı	olmayan	bu	belgenin	kimden	sadır	
olduğu	bile	belli	değildir.	Dolayısıyla	Yargıtay	ve	Divan’ın	bu	konudaki	
içtihatları	birbirinden	çok	farklıdır.	Kanaatimizce	Divan’ın	görüşü	işçi-
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nin	daha	lehine	bir	karardır.	Çünkü	işverenin	kendisi	tarafından	imza-
lanmış	bir	belgede	yer	alan	bilgilerin	gerçeği	yansıtmadığı	iddiasını	ileri	
sürmesi	durumunda	bu	hususu	yine	kendisinin	ispatlaması	gerekmekte-
dir.	

	 4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	yurtdışında	yapılacak	çalışmalarda	işçi	ile	
işveren	arasında	akdedilecek	 iş	 sözleşmesinde	bulunması	 gereken	un-
surlar	hakkında	herhangi	bir	düzenlemeye	yer	verilmemiştir.	Bununla	
birlikte	 91/533/AET	 sayılı	Direktif	md.	 4/1’de	 işverenin	 yurtdışında	
çalışacak	işçiye	yapması	gereken	ilave	bilgiler	düzenlemiştir.	Bu	sebep-
le	en	azından	ücret	ödemesinde	hangi	para	biriminin	esas	alınacağı	ve	
yurtdışında	geçecek	olan	 çalışma	 süresi	 ve	 yurtdışında	yapılacak	 ilave	
nakdi	 ve	 ayni	 ödemeler	 konularında	 işverenin	 ilave	 bir	 bilgilendirme	
yapma	yükümlülüğü	ayrıntılı	olarak	4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	düzen-
lenmelidir.	

	 İş	 Kanunu’nun	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişikliği	 düzenleyen	
22.	maddesinde	91/533/EC	sayılı	Direktif’in	5.	maddesindeki	hükme	
benzer	bir	düzenleme	getirilmiş	olmakla	birlikte	Türk	hukukundaki	sis-
tem,	işçiyi	daha	fazla	koruyucu	niteliktedir.	İş	Kanunu’nun	22.	maddesi	
yukarıda	da	açıklandığı	üzere	çalışma	koşullarında	değişikliği	sıkı	bir	şe-
kil	şartına	bağlamıştır.	Bununla	birlikte	işçi	tarafından	değişikliler	kabul	
edilmiş	olsa	dahi	Direktif	’deki	düzenleme	gibi	işçinin	değişikliği	kabul	
ettiği	tarihten	itibaren	1	ay	içinde	değişiklikleri	kapsayacak	bir	belgenin	
işveren	 tarafından	 verilmesine	 ilişkin	 bir	 düzenlemeye	 kanunumuzda	
ihtiyaç	vardır.	Yine	karışıklığa	sebebiyet	vermemek	için	yazılı	bildirim-
de	işveren	veya	vekilinin	imzasının	olması	ve	tarihin	belirtilmesi	ve	yine	
hangi	çalışma	koşullarında	değişiklik	yapılacağının,	neden	ve	sonuçla-
rının	da	açıkça	yazılması	gerektiğine	ilişkin	bir	düzenleme	de	maddeye	
derhal	eklenmelidir.

	 İş	 Kanunu’nun	 22/2.	maddesinde	 düzenlenen	 ve	 tarafların	 anla-
şarak	her	zaman	iş	sözleşmesinde	esaslı	değişiklik	yapacaklarına	ilişkin	
hükümde	acil	bir	düzenleme	yapılarak	taraflar	anlaşmış	olsalar	dahi	bu	
değişikliğin	yazılı	yapılması	ve	taraflarca	imzalanması	zorunluluğu	geti-
rilmelidir.	
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	 Direktif’in	çalışma	koşullarının	değişmesi	durumunda	bilgilendir-
me	yükümlülüğünü	düzenleyen	maddesi	bütün	 iş	 ilişkililerine	ve	aynı	
zamanda	 belirli,	 belirsiz	 süreli	 bütün	 iş	 sözleşmelerine	 uygulanırken	
Türk	 iş	 hukukunda	 çalışma	 koşullarında	 esaslı	 değişikliğe	 ilişkin	 hü-
kümler	Basın	İş	Kanunu,	Deniz	İş	Kanunu	ve	Türk	Borçlar	Kanunu	kap-
samında	çalışan	kişiler	için	uygulanmamaktadır.	Aynı	şekilde	4857	sayılı	
İş	Kanunu	kapsamında	olsa	dahi	belirli	süreli	iş	sözleşmesi	ile	çalışanla-
ra	da	ilgili	madde	uygulanmamaktadır.	Dolayısıyla	çalışma	koşullarında	
esaslı	değişiklik	hükmünün	uygulama	alanının	bütün	bu	çalışanları	kap-
sayacak	şekilde	genişletilmesi	gerekmektedir.



www.izmirbarosu.org.tr

129İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

KAYNAKÇA

Akın,	Levent,	“İşçinin	Çalışma	Şartlarında	Esaslı	Değişiklik	ve	Fe-
sih	Hakkı”,	ÇEİS,	C.27,	S.2,	2013,	38-50.

Alp,	 Mustafa,	 İş	 Sözleşmesinin	 Değiştirilmesi,	 Seçkin	 Yayınevi,	
Ankara	2005.

Alpagut,	 Gülsevil,	 “İş	 Kanunu’nun	 22.	Maddesinin	 Uygulanma	
Alanı-	Sözleşme	Hükümlerinin	Geçerliliği	Sorunu	ve	Yargıtay’ın	Konu-
ya	İlişkin	Kararı”,	Legal	İHSGHD,	S.9,	2006,	49-64	(Uygulanma	Alanı).	

Alpagut,	Gülsevil,	 “İş	sözleşmesinin	Esaslı	Şartlarında	Değişiklik	
ve	Yargıtay’ın	Konuya	İlişkin	Bir	Kararının	Düşündürdükleri”,	Çimento	
İşveren	Dergisi,	C.18,	S.5,	2004,	52-62(Esaslı	Değişiklik).

Aktay	A.	Nizamettin;	Arıcı	Kadir;	Kaplan	Tuncay	 Senyen,	 İş	
Hukuku,	Gazi	Yayınevi,	6	Baskı,	Ankara	2013.

Akyiğit,	Ercan,	İçtihatlı	ve	Açıklamalı	4857	Sayılı	İş	Kanunu	Şerhi,	
Cilt	1,	Seçkin	Yayınevi,	3.	Baskı,	Ankara	2008	(İş	Kanunu	Şerhi).

Akyiğit,	Ercan,	 “4857	 sayılı	 İş	Kanunu’nda	 İdari	 Para	Cezaları”,	
Çimento	İşveren	Dergisi,	C.19,	S.5,	2005,	7-60	(İdari	Para	Cezaları).

Bayram,	 Fuat,	 “Avrupa	 Birliği	 İlerleme	 Raporlarındaki	 (1998-
2006)	Tespit	ve	Eleştiriler	Çerçevesinde	Türk	İş	Hukuku	Mevzuatında	
Yapılması	Gerekli	Değişiklikler”,	Legal	İHSGHD,	S.13,	2007,	52-96.

Blanpain,	 Roger,European	 Labour	 Law,	Wolters	 Kluwer	 Press,	
13.	Edition,	2012.

Bozkurt,	 Enver;	Özcan,	Mehmet;	Köktaş,	Arif,	 Avrupa	 Birliği	
Hukuku,	Yetkin	Yayınevi,	6.	Baskı,	Ankara	2012.

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEYA İŞ İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI
HAKKINDA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR 1991 TARİHLİ VE 91/533/AET SAYILI 
AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ VE BU DİREKTİF’İN TÜRK İŞ HUKUKUNA ETKİSİ

Dr.Öğr. Üyesi Nihat Seyhun ALP



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �130

Caniklioğlu,	Nurşen;	Canbolat,	Talat,	“4857	Sayılı	İş	Kanunun-
da	Para	Cezasına	Bağlanan	Yükümlülükler	ve	Bu	Para	Cezalarının	Özel-
likleri”,	Kamu-İş,	C.7,	S.3,	2004,	1-57.

Çelik,	 Nuri;	 Caniklioğlu,	 Nurşen;	 Canbolat,	 Talat;	 İş	 Hukuku	
Dersleri,	Beta	Yayınevi,	30.	Baskı,	İstanbul	2017.

Çil,	Şahin,	İş	Hukukunda	İşçinin	Ücreti,	Turhan	Kitabevi,	Ankara	
2010	(İşçinin	Ücreti).

Çil,	Şahin;	4857	Sayılı	İş	Kanunu	Şerhi,	1.	Cilt;	Turhan	Kitabevi,	
Ankara	2004	(İş	Kanunu	Şerhi).

Davies,	A.C.L.,	EU	Labour	Law,	Elgar	European	Law	Publishing,	
Glos	2012.

Demircioğlu,	Murat,	 Yargıtay	 Kararları	 Işığında	 Sorularla	 4857	
Sayılı	İş	Yasası,	Beta	Yayınevi,	3.	Baskı,	İstanbul	2014.

Divan’ın	1986	tarihli	ve	66/85	sayılı	Deborah	Lawrie-Blum	v	Land	
Baden-Württemberg	 Kararı,	 3	 Temmuz	 1986	 (https://curia.europa.
eu/jcms/jcms/j_6/en/).

Divan’ın	2001	tarihli	350/99	sayılı	Wolfgang	Lange	v	Georg	Schü-
nemann	GmbH	Kararı,8	 Şubat	 2001	 (https://curia.europa.eu/jcms/
jcms/j_6/en/).

Divan’ın	2008	tarihli	306/07	sayılı	Ruben	Andersen	v	Kommuner-
nes	 Landsforening	 Kararı,	 18	 Aralık	 2008	 (https://curia.europa.eu/
jcms/jcms/j_6/en/).

Dursun	Ateş,	 Sevgi,	 İşverenin	 Yönetim	Hakkı,	 Seçkin	 Yayınevi,	
Ankara	2019.



www.izmirbarosu.org.tr

131İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

Ertuğrul,	Meltem,	“İş	Hukukunda	Değişiklik	Feshi”,	İzmir	Barosu	
Dergisi,	S.2,	2018,	131-173.

Ertürk	Arslan,	Arzu,	İş	Sözleşmesinde	Şekil,	Vedat	Kitapçılık,	İs-
tanbul	2017.

Eyrenci,	Öner;	Taşkent,	Savaş;	Ulucan,	Devrim,	Bireysel	İş	Hu-
kuku,	Beta	Yayınevi,	9.	Baskı,	İstanbul	2019.

Fucs,	Maximilian;	Marhold;	Franz,	 Europaisches	Arbeitsrecht,	
Springer	Verlag,	3.	Auflage,	Wien	2010.

Gümüş,	Ahmet	M.,	Avrupa	Birliği	Hukukuna	Giriş,	Oniki	Levha	
Yayınları,	İstanbul	2013.

Gürsel,	İlke,	“Feshe	Bir	Alternatif	Olarak	İşverenin	Fesihten	Önce	
İşçiyi	Başka	İşte	Çalıştırması”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	S.40,	2018,	97-
113.

Güzel,	Ali;	Ugan,	Deniz;	Ertan,	Emre,	“Avrupa	Birliği	ve	Türk	İş	
Hukukunda	İşverenin	Çalışma	Koşulları	Hakkında	İşçileri	Bilgilendir-
me	Yükümlülüğü”,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	
C.9,	Özel	Sayı,2007,	43-74.

Henssler,	Martin;	Braun,	Axel,	Arbeitsrecht	in	Europa,	Dr.	Otto	
Schmidt	Verlag,	3.	Auflage,	Köln	2011.

İren,	Ertan,	Avrupa	Birliği	İş	Hukuku	Yönergeleri	Karşısında	4857	
sayılı	 İş	 Kanununun	 Durumu,	 (Yayınlanmış	 Doktora	 Tezi),	 Ankara	
Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara	2008.

Kılıçoğlu,	Mustafa;	Şenocak,	Kemal,	İş	Kanunu	Şerhi,	Cilt	1,	Le-
gal	Yayınevi,	İstanbul	2008.

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEYA İŞ İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI
HAKKINDA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR 1991 TARİHLİ VE 91/533/AET SAYILI 
AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ VE BU DİREKTİF’İN TÜRK İŞ HUKUKUNA ETKİSİ

Dr.Öğr. Üyesi Nihat Seyhun ALP



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �132

Mollamahmutoğlu,	Hamdi;	Astarlı,	Muhittin;	Baysal,	Ulaş,	 İş	
Hukuku,	Turhan	Kitabevi,	6.	Baskı,	Ankara	2014.

Narmanlıoğlu,	Ünal,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,	Beta	Yayınevi,	
İstanbul	2014	(İş	Hukuku).

Narmanlıoğlu,	Ünal,	“İşverenin	Çalışma	Koşullarında	Değişiklik	
Yapma	Hakkını	Saklı	Tutan	Sözleşme	Hükümleri	Bağlayıcı	mıdır?”,	Si-
cil	İş	Hukuku	Dergisi,	C.	1	S.3,	2006,	9-19	(Çalışma	Koşullarında	De-
ğişiklik).

Nielsen,	Ruth,	EU	Labour	Law,	Djof	Publishing,	2.	Edition,	Cop-
henagen	2013.

OJ	L	288,	18/10/1991	s.	0032-0035.

Özdemir,	Erdem,	İş	Sözleşmesinden	Doğan	Uyuşmazlıklarda	İs-
pat	Yükü	ve	Araçları,	Beta	Yayınevi,	İstanbul	2006.

Özkan,	Işıl,	Avrupa	Birliği	Kamu	Hukuku,	Seçkin	Yayınevi,	Anka-
ra	2011.

Riesenhuber,	Karl,	Europaisches	Arbeitsrecht,	C.F.	Müller	Ver-
lag,	Heidelberg	2009.

Süzek,	Sarper,	“Değişiklik	Feshi”, TİSK	Akademi,	C.1,	S.1,	2006,7-
31	(Değişiklik	Feshi).

Süzek,	Sarper,	İş	Hukuku,	Beta	Yayınevi,	16.	Baskı,	İstanbul	2018	
(İş	Hukuku).

Schrammel,	Walter;	Winkler,	 Gottfried,	 Europaisches	 Arbeits	
und	Sozialrecht,	Facultas	Verlag,	Wien	2010.



www.izmirbarosu.org.tr

133İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

Şen,	Murat,	“İşçinin	Çalışma	Koşullarında	Değişikliği	Altı	İşgünü	
İçinde	 Yazılı	Olarak	 Kabul	 Etmemesinin	 Sonuçları”,	 Sicil	 İş	Hukuku	
Dergisi,	C.2,	S.	5,	2007,76-89.

Tunçomağ,	Kenan;	Centel,	Tankut,	İş	Hukukunun	Esasları,	Beta	
Yayınevi,	9.	Baskı,	İstanbul	2018.

Uşan,	Fatih,	 “4857	Sayılı	 İş	Yasasının	22.	Maddesi	Çerçevesinde	
Değişiklik	Feshi,	Çalışma	Şartlarında	Esaslı	Değişiklik	ve	Uygulama	So-
runları”,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.9,	Özel	
Sayı,	2007,	211-271.

Watson,	Philippa,	EU	Social	and	Employment	Law,	Oxford	Press,	
Newyork	2009.

Yenisey	Doğan,	Kübra,	İş	Hukukunun	Emredici	Yapısı,	Beta	Ya-
yınevi,	İstanbul	2014.

Yiğit,	 Yusuf,	 “İşverenin	 Çalışanlara	 İş	 Koşulları	 Hakkında	 Bilgi	
Verme	Yükümlülüğü”;	Çalışma	ve	Toplum	Dergisi;	S.4,	2009,	79-114.

İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİN VEYA İŞ İLİŞKİSİNİN KOŞULLARI
HAKKINDA BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE DAİR 1991 TARİHLİ VE 91/533/AET SAYILI 
AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFİ VE BU DİREKTİF’İN TÜRK İŞ HUKUKUNA ETKİSİ

Dr.Öğr. Üyesi Nihat Seyhun ALP



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �134



www.izmirbarosu.org.tr

135İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

Dr. Öğr. Üyesi Sevgi KAYAK*

ROMA HUKUKUNDA KOMŞULUK İLİŞKİLERİNDEN DOĞAN
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ELEMENTS OF RESPONSIBILITY ARISING FROM NEIGHBORHOOD RELATIONS IN ROMAN LAW

	 Taşınmaz	malikinin	komşuluk	ilişkileri	sebebiyle	sorumluluğu	günümüzdeki	gibi	
Roma	 hukukunda	 da	 kabul	 edilmiştir.	 Taşınmaz	maliki	mülkiyet	 hakkını	 kullanırken	
başkalarına	zarar	verebilir,	kamu	hukuku	ya	da	özel	hukuk	menfaatlerini	 ihlal	edebilir.	
Aslında	malik,	mülkiyet	hakkını	kullandığı	 için	hukuka	aykırı	davranışından	söz	edile-
mez.	Fakat	bu	kullanım	başka	hak	sahiplerinin	kullanımlarını	olumsuz	yönde	etkileye-
bilir,	mesela	malikin	 taşınmazını	kullanırken	 sebep	olduğu	 toz,	duman,	koku,	gürültü,	
rutubet	gibi	müdahaleler	diğer	taşınmaz	maliklerine	zarar	verebilir.	Taşınmaz	malikinin	
mülkiyet	hakkını	yasal	kısıtlamalarına	aykırı	kullanması	halinde	sorumluluğu	söz	konu-
sudur.	Mülkiyet	hakkının	kullanımından	kaynaklanan	etkiler,	Roma	hukukunda,	On	İki	
Levha	Kanunları’ndan	beri	bir	sorun	olarak	ortaya	çıkmıştır.	Sorunu	çözmek	için	mül-
kiyet	 hakkının	 kullanımı	 kısıtlanmıştır.	 Bu	 sınırlamalara	 aykırı	 davranan	malik	 verdiği	
zararlardan	dolayı	sorumlu	tutulmuştur.	
Anahtar	Kelimeler:	mülkiyet	hakkının	aşkın	kullanılması,	taşınmaz	malikinin	sorumlulu-
ğu,	komşuluk,	imisyon	(immission),	Roma	Hukuku.
 
 Anahtar Kelimeler:	Mülkiyet	 hakkının	 aşkın	 kullanılması,	 taşınmaz	malikinin	
sorumluluğu,	komşuluk,	imisyon	(immission),	Roma	Hukuku.

 ABSTRACT
     
	 Due	to	the	neighborly	relations	of	the	immovable	owner,	landowner’s	liability	was	
accepted	in	Roman	law	as	it	is	today.	The	owner	of	the	immovable	property	may	harm	
others	when	using	the	property	right	and	may	violate	public	or	private	law	interests.	In	
fact,	because	the	owner	uses	the	property	right,	the	unlawful	behavior	cannot	be	mentio-
ned.	However,	this	use	may	adversely	affect	the	use	of	other	rights	holders,	interferences	
such	as	dust,	smoke,	odor,	noise	and	moisture	caused	by	the	use	of	the	owner’s	estate	
may	damage	other	immovable	property	owners.	Landowner’s	liability	has	in	situaiton	of	
using	contrary	to	legal	restrictions	of	landowner’s	property	right.	The	effects	arising	from	
the	exercise	of	the	right	to	property	have	emerged	as	a	problem	in	Roman	law	since	Law	
of	the	Twelve	Tables.	The	use	of	the	property	right	to	solve	the	problem	is	restricted.	
The	landowner,	who	acted	against	these	limitations,	was	held	liable	for	the	damages	he	
incurred.

 Keywords: Using	 exces	 of	 land	 property,	 landowner’s	 liability,	 neighborhood,	
immission,	Roman	Law.
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	 I.		Genel	Olarak
 
	 Günümüz	modern	 kanunlarının	 çoğunda	 taşınmaz	malikinin	 so-
rumluluğu,	genel	bir	hüküm	içinde	düzenlenmiştir.	Örneğin	Türk	huku-
kunda	taşınmaz	malikinin	sorumluluğu,	aynı	kenar	başlık	altında,	Türk	
Medeni	Kanunu’nun	730	uncu	maddesinde;	kaynak	kanunda	ise,	CCS	
(Code	Civil	Suisse)	art.	679	’da	yer	almaktadır1.	Düzenlemeye	göre,	ta-
şınmaz	malikinin	mülkiyet	hakkını	kanunda	öngörülen	kısıtlamalara	ay-
kırı	kullanması	halinde	meydana	gelen	zarardan	sorumlu	tutulması	ön-
görülmektedir.	Alman	hukukunda	ise	BGB	(Bürgerliches	Gesetzbuch)	
§	 903’te,	 taşınmaz	malikinin	mülkiyet	 hakkını	 kullanımından	 doğabi-
lecek	tüm	müdahaleler	kural	olarak	hukuka	aykırı	sayılıp	yasaklanmış,	
BGB	§	906’da	da	bu	müdahaleler	içerisinde	yalnızca,	başkasının	kullanı-
mını	engellemeyen	ya	da	önemsiz	ölçüde	engelleyen	yahut	da	yerel	örf	
ve	adete	uygun	sayılan	taşkınlıklara	izin	verilmiştir2.	Fransız	hukukunda	
ise,	Türk,	İsviçre	ve	Alman	hukuklarındaki	düzenlemelere	tam	tekabül	
etmemekle	birlikte,	kamuyu	ve	komşuluk	hukukunu	ilgilendiren	bir	dizi	
mülkiyet	sınırlamasına	Fransız	Medeni	Kanunu’nda	da	(CCF	art.	652	
vd.)	rastlanmaktadır3.
 
	 Roma	 hukukunda,	 taşınmaz	 malikinin	 sorumluluğunu	 düzenle-
yen	genel	bir	başlık	ya	da	hükme	rastlanmamaktadır.	Ancak	daha	On	
İki	Levha	Kanunları’ndan	beri	komşuluk	ilişkilerinin	icabı	olan	sınırla-
malar	başta	olmak	üzere,	kamu	ve	özel	hukuk	alanındaki	sınırlamalara,	
muhtelif	kaynaklarda	ve	münferit	olaylar	çerçevesinde	yer	verildiği	ve	
bu	sınırlamalara	aykırı	bir	kullanım	halinde	taşınmaz	malikinin	sorum-
luluğunun	gündeme	geldiği	tespit	edilmektedir4.	Bu	sınırlamalar,	kamu	

1	“Bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını bu hakkın yasal kısıtlamalarına aykırı kullanması sonucunda zarar 
gören veya zarar tehlikesi ile karşılaşan kimse, durumun eski hale getirilmesini, tehlikenin ve uğradığı zararın 
giderilmesini dava edebilir. Hakim, yerel adete uygun ve kaçınılmaz taşkınlıklardan doğan zararların uygun bir 
bedelle denkleştirilmesine karar verebilir.”

2	 Çörtoğlu,	 İ.	 Sahir:	 Taşınmaz	 Mülkiyetinin	 Aşkın	 Kullanılması,	 Kavram-Unsurlar-	 Uygulama	 Alanı,	
Ankara,	Dayınlarlı	Hukuk	Yayınları,	1988,	s.	29-35.

3	Çörtoğlu,	Taşınmaz	Mülkiyetinin	Aşkın	Kullanılması,	s.	43-44.

4	Cuq,	Edouard:	Manuel	Des	Institutionis	Juridiques	Des	Romains,	2.	édition,	Revue	et	Complétée,	Paris,	
Librairie	Plon,	Librairie	Générale	De	Droit	Et	De	Jurisprudence,	1928,	s.	245.
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ve	 özel	 hukuk	 menfaatlerini	 ilgilendirmesine	 göre	 Roma	 hukukunda	
ikiye	 ayrılarak	 incelenmektedir:	Kamu	yararını	korumak	düşüncesiyle	
yapılan	sınırlamalar	kamu	hukukundan	doğan	sınırlamalardır;	özellik-
le	 arazi	 vergisi,	 kamulaştırma,	ölü	gömme,	binalar,	madenler	 ve	nehir	
kıyıları	 ile	 ilgili	 düzenlemeler	 ve	 köle	 mülkiyetine	 ilişkin	 kısıtlamalar	
kamusal	 sınırlamaların	en	önemlileridir5.	Bir	 veya	birkaç	kişinin	men-
faatlerini	korumak	düşüncesiyle	yapılan	sınırlamalar	ise	özel	hukuktan	
doğan	sınırlamalardır.	Tasarruf	yetkisinin	sınırlandırılması	ve	komşuluk	
hukukundan	doğan	sınırlamalar,	mülkiyet	hakkının	özel	hukuktan	do-
ğan	sınırlamalarını	teşkil	eder6.	Tüm	bu	sınırlamalara	aykırılık	ise,	Roma	
Hukukunda	taşınmaz	malikinin	sorumluluğunu	gündeme	getirir.	
 
	 Roma	 Hukukunda	 mülkiyet	 hakkının	 sınırlandırılması	 bakımın-
dan	geçerli	olan	ana	prensip,	D.	50.	17.	55’te	ortaya	konmuştur:	“Nul-
lus videtur dolo facere, qui suo iure utitur	(Hakkını	kullanan	kimse	zarar	
verme	kastıyla	hareket	etmiş	olarak	görülemez)”	kuralı,	mülkiyet	hak-
kının	sınırlandırılması	bakımından	Roma	hukukunda	geçerli	olan	anla-
yışı	ortaya	koyar.	Bu	prensip	benzer	şekilde	D.	50.	17.	151’de	de	tekrar	
edilmiştir:	“Nemo damnum facit, nisi qui id fecit quod facere ius non ha-
bet (ancak	yapmaya	hakkı	olmadığı	bir	şeyi	yapan,	zarara	neden	olur)”.	
Metinlerden	 anlaşıldığına	 göre,	Roma	Hukukunda	mülkiyet	 hakkının	
kullanılması	 bakımından	 kural	 olan,	 serbestlik	 esasıdır.	 Başka	 deyişle,	
malikin	mülkiyet	hakkını	kullanmaktan	doğan	müdahalelerinin,	kendi-
sine	hukuk	düzenince	tanınan	bir	hakkını	kullanıyor	olması	nedeniyle,	
kural	 olarak	 hukuka	 uygun	 sayılacağıdır.	 Buna	 göre	 taşınmaz	 maliki,	
taşınmazı	üzerindeki	mülkiyet	hakkını	kullanırken	serbest	olacak	ve	bu	
kullanım	başkalarına	zarar	verse	bile,	bundan	sorumlu	tutulmayacaktır.	
Bununla	birlikte	mülkiyet	hakkının	kullanımının	sınırlandırılmasına	iliş-
kin	özel	bir	düzenleme	yapılmışsa	ve	hakkın	kullanımı	bu	sınırlamaya	
aykırılık	 teşkil	ediyorsa,	o	zaman	bu	kullanımın	hukuka	aykırılığından	
söz	 edilecek	 ve	 taşınmaz	malikinin	 sorumluluğu	 gündeme	 gelecektir.	

5	Tahiroğlu,	Bülent:	Roma	Hukukunda	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	 İstanbul,	 İstanbul	Üniversitesi	
Yayınları,	1981,	s.	59	vd.	Erdoğmuş,	Belgin:	Roma	Eşya	Hukuku,	Beşinci	Basımdan	Altıncı	Tıpkı	Basım,	
İstanbul,	Der	Yayınları,	2015,	s.	50	vd.

6	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	117	vd.
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Başka	deyişle,	hakkın	kullanımı	ancak,	yasal	olarak	yapılan	özel	düzen-
lemelerdeki	 sınırlamalara	 aykırı	 mahiyette	 ise	 bu	 kullanımın	 hukuka	
aykırılığından	bahsedilebilecektir.	Bu	nedenle	fikrimize	göre,	mülkiyet	
hakkının	salt	yasa	ile	sınırlandırılabileceği	ve	bu	sebeple	taşınmaz	ma-
likinin	sorumluluğunun	ancak	yasa	 ile	öngörülen	hallerde	söz	konusu	
olabileceğine	ilişkin	modern	düzenlemelere	hakim	olan	eğilim7,	Roma	
hukukundaki	bu	anlayışın	bir	neticesidir.
 
	 Taşınmaz	malikinin	mülkiyet	hakkını	kullanırken	yarattığı	olumsuz	
etkiler	sebebiyle	sorumluluğu,	özel	düzenlemeler	yoluyla	getirilen	kamu	
ya	da	özel	hukuk	sınırlamalarına	aykırı	davranmasına	bağlı	olacaktır.	Bu	
özel	düzenlemelerden	yola	çıkarak,	Roma	hukukunda	tüm	somut	olay-
lar	bakımından	genel	geçer	bir	sorumluluk	sebebinin	yaratılıp	yaratılma-
dığı	noktasında	ise	baskın	görüş8,	Roma	hukukundaki	bu	sınırlamaların	
hiçbir	zaman	genel	bir	sorumluluk	sebebine	dönüşmediği	yolundadır.	
Hatta	Iustinianus	Hukuku,	hakkaniyet	ve	fayda	gibi	bazı	mülahazalara	
dayanarak	mülkiyet	hakkının	sınırlandırılması	yoluna	gitmişse	de,	bu,	
hiçbir	zaman	genel	ve	objektif	anlamda	bir	sorumluluk	sebebine	dönüş-
memiştir.	Bizim	fikrimiz	de	bu	yöndedir.	Roma	hukukunda	 taşınmaz	
malikinin	sorumluluğunu	düzenleyen	genel	bir	hüküm	ya	da	genel	bir	
sınırlama	 sebebi	 hiç	mevcut	 olmamış,	 ancak	 özel	 düzenlemelerle	 ge-
tirilen	bir	sınırlama	sebebi	varsa,	malikin	mülkiyet	hakkının	kullanımı	
sınırlandırılmıştır.	Özel	olarak	getirilen	bir	sınırlama	mevcut	olmadığı	
sürece,	taşınmaz	malikinin	mülkiyet	hakkını	dilediği	gibi	kullanmasına	
bir	engel	yoktur,	hatta	bu	kullanım	diğer	taşınmaz	maliklerine	zarar	ver-
se	dahi,	hakkın	kullanımının	hukuka	aykırılığı	iddia	edilemeyecektir.	
 

7	Çörtoğlu,	Taşınmaz	Mülkiyetinin	Aşkın	Kullanılması,	s.	96-97.

8	Di	Marzo,	Salvatore:	Roma	Hukuku,	beşinci	tab’ından	çeviren	Ziya	Umur,	İstanbul,	İstanbul	Üniversitesi	
Yayınları,	1959,	s.	251-252;	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	137.
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	 II.	 Komşuluk	 İlişkilerinden	Doğan	Sorumluluğun	Anlamı	 ve	
Hukuki	Dayanağı
 
	 A.		Anlamı

	 Komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sınırlamalar,	 Roma	 Hukukunda	
mülkiyet	 hakkına	 getirilen	 sınırlamaların	 önemli	 bir	 bölümünü	 oluş-
turmaktadır.	Bu	sınırlamalar	ortaya	çıkış	tarihi	itibariyle	mülkiyet	hak-
kının	diğer	sınırlamalarına	nazaran	daha	eskidir.	Henüz	On	İki	Levha	
Kanunları’ndan	itibaren9	komşuluk	ilişkileri	dolayısıyla	malikin	mülki-
yet	haklarının	sınırlandırıldığı	gözlenmektedir10.	O	dönemin	koşulları-
na	paralel	olarak,	On	İki	Levha’da	az	sayıda	mevcut	olan	sınırlamalar,	
ekonomik	ve	sosyal	gelişmelerin	etkisiyle	artarak	devam	etmiştir11.	Bu	
düzenlemelere	 bakıldığında	D.	 50.	 17.	 55’te	 genel	 olarak	 ortaya	 kon-
duğu	 üzere,	 komşu	 taşınmaz	 malikleri,	 mülkiyet	 haklarını	 kullanmak	
konusunda	kural	olarak	 serbesttirler12.	Buna	göre	bir	 taşınmaz	maliki,	
taşınmazı	üzerinde	mülkiyet	hakkını	kullanmaktan	dolayı	komşu	taşın-
maz	üzerinde	olumsuz	bir	etkide	bulunuyor	ve	bundan	dolayı	bir	zarara	
neden	oluyor	olsa	bile,	kendisine	hukuk	düzeni	tarafından	tanınan	bir	

9		Cumhuriyet	devrinin	ilk	yıllarında,	(M.Ö.	451-449)	yapıldığı	tahmin	edilen	ve	toplam	on	iki	levhadan	
oluştuğu	için	tarihte	bu	isimle	anılan	On	İki	Levha	Kanunlarının,	Romalıların	bilinen	en	eski	kanunlaştır-
ması	olduğu	tahmin	edilmektedir.	Kanunlar,	hukukun	çeşitli	alanlarında	kısa	ve	özlü	cümlelerle	kalemle	
alınan	bir	takım	kurallardan	ibarettir.	Partici	ve	pleb	sınıfları	arasındaki	siyasi	mücadelelere	son	vermek	
kaygısıyla	kaleme	alınan	kanunların	en	önemli	özelliği,	o	zamana	kadar	yazılı	olmayan	hukuk	kurallarını	
yazılı	hale	getirmiş	olmasıdır	(ius scripta).	Böylece	pleb	sınıfı	da	dahil	herkesin	hukuk	kurallarına	ulaşma-
sı	sağlanarak	patricius	sınıfı	ve	bu	sınıfa	mensup	rahip	hukukçuların	hukuk	kurallarını	kendi	gizli	tekelle-
rinde	tutmaları	ve	daima	kendi	lehlerine	yorumlamaları	önlenmek	istenmiştir.	Nesilden	nesile	aktarılarak	
günümüze	kadar	ulaşmış	metinlerin	orijinal	olup	olmadığı	konusunda	bir	kesinlik	yoktur.	Söz	konusu	
kanunlar,	başta	usul	ve	icra	hukuku	olmak	üzere	aile,	miras,	mülkiyet,	ius in re aliena	(başkalarının	malları	
üzerindeki	haklar/sınırlı	ayni	haklar),	borç	ilişkileri	ve	ceza	hukuku	alanlarında	ius civile’nin	ana	prensip-
lerini	özetlemektedir	(İpek,	Nurcan:	“On	İki	Levha	Kanunu”,	Argumentum,	Yıl:	3,	Sayı:	34,	s.	609	vd.).

10	XII	Tab.	vi.	7-9	ve	özellikle	vii,	(metinler	ve	çevirileri	için	bkz.	Sandalcı,	Sema:	On	İki	Levha	Yasaları,	
Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	İstanbul	Üniversitesi	Edebiyat	Fakültesi,	İstanbul,	1993,	s.	51	vd.

11	Eski	hukuk	Devrinde	taşınmazların	birbirine	uzaklığı	nedeniyle	komşuluk	 ilişkileri	adeta	 isole	edilmiş	
olduğu	için	bu	dönemde	komşular	arasında	yaşanan	problemler,	Roma’nın	ilerleyen	dönemlerine	naza-
ran	daha	az	sayıda	ve	daha	önemsiz	olmuştur	(Cosmas,	M.	P.	Yocas:	Les	Troubles	De	Voisinage,	Paris,	
Librairie	Générale	De	Droit	Et	De	Jurisprudence,	1966,	s.	7).

12	Di	Marzo,	s.	251;	Karadeniz	Çelebican:	Özcan,	Roma	Eşya	Hukuku,	yeni	Medeni	Kanun’a	Uyarlanmış		
5.	Basım,	Ankara,	Turhan	Kitabevi,	2015,	s.	101.
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hakkını	 kullanıyor	 olması	 nedeniyle,	 hukuka	 aykırı	 bir	 davranışından	
söz	edilemeyecektir.	Taşınmaz	malikinin	sorumluluğu,	ancak	mülkiyet	
hakkı	 yasal	 bir	düzenleme	 ile	 sınırlandırıldığı	 ve	 söz	konusu	kullanım	
bu	 sınırlamaya	bir	 aykırılık	 teşkil	 ettiği	durumda	gündeme	gelecek	ve	
verdiği	zararları	telafi	etmesi	kendisinden	beklenebilecektir.	
 
	 Komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sorumluluk	 çerçevesinde	 komşu	
taşınmaza	yapılabilecek	müdahaleler,	doğrudan	ve	dolaylı	olmak	üzere	
ikiye	ayrılır13.	Doğrudan	müdahale,	taşınmazın	maddi	varlığına	yönelen	
ve	onun	bütünlüğünü	hedef	alan	ihlallerdir.	Mesela	komşu	evi	ya	da	tar-
layı	işgal	etmek,	komşu	taşınmaza	inşaat	molozları	yığmak,	taşkın	inşaat	
yapmak,	komşu	merada	hayvan	otlatmak,	komşu	bahçedeki	meyveleri	
toplamak	 gibi	 fiiller	 doğrudan	müdahalelerdir14.	 Dolaylı	 müdahaleler	
ise,	malikin,	taşınmazı	üzerindeki	mülkiyet	hakkını	kullanırken	takındı-
ğı	tutum	ve	davranışları	yüzünden,	zarar	verme	iradesine	sahip	olmasa	
bile,	komşulara	verebileceği	zarar	ya	da	rahatsızlıklardır15.	Mesela	taşın-
maz	malikinin	taşınmazını	kullanırken	çıkardığı	toz,	duman,	gürültü	ya	
da	sebep	olduğu	sarsıntılar	bu	türden	müdahalelerdir16.	Komşuluk	hu-
kuku	ile	ilgili	sınırlamaları	içeren,	az	sonra	yer	vereceğimiz	metinlere	ba-
kıldığında,	Roma	hukukunda	yalnızca	ikinci	türde	olanların,	yani	dolaylı	
müdahalelerin	komşuluk	hukukundan	doğan	sınırlamalar	kapsamında	
ele	alındığı	tespit	edilir.	Bir	başkasının	mülkiyet	hakkını	ihlal	etmek	de-
mek	olan	doğrudan	müdahaleler	haksız	fiiller	kapsamında	ele	alınmıştır.	
Dolaylı	müdahaleler	ise,	bir	başka	taşınmazın	sınırlarını	doğrudan	ihlal	
etmek	şeklinde	değil,	kendi	taşınmazının	sınırları	içinde	kendi	mülkiyet	
hakkını	kullanırken	komşuda	bir	müdahaleye	neden	olmaktır.	Daha	net	
ifadeyle,	doğrudan	müdahalede	başkasının	taşınmazını	kullanmak	sebe-

13	Tekinay,	Selâhattin	Sulhi:	Taşınmaz	Mülkiyetinin	Takyitleri,	II/1,	İstanbul,	Filiz	Kitabevi,	1988,	s.	69.

14	Tekinay,	Taşınmaz	Mülkiyetinin	Takyitleri,	s.	69.

15	Tekinay,	Taşınmaz	Mülkiyetinin	Takyitleri,	s.	70;	Çörtoğlu,	İ.	Sahir:	Komşuluk	Hukukunda	Taşınmaz	
Mülkiyetinin	Kullanılmasının	Çevreye	Etki	ve	Sonuçları	(MK	661),	Ankara,	Ankara	İktisadi	ve	Ticari	
ilimler	 Akademisi	 Yayınları,	 1982,	 s.	 103;	 Abik,	 Yıldız:	 “Taşınmaz	 Malikinin	 Olumlu	 Müdahaleler	
Nedeniyle	Komşularına	Karşı	Sorumluluğu,	Erzincan	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	(EÜHFD),	
Cilt:	XIV,	Sayı:	3-4,	2010,	s.	157.		(145-186).

16	D.	8.	5.	8.	5.	
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biyle	meydana	gelen	olumsuzluklar	söz	konusu	iken,	dolaylı	müdahale-
de	kendi	taşınmazını	kullanmak	sebebiyle	meydana	gelen	olumsuzluklar	
söz	konusudur17.	Bir	haksız	fiil	mevcut	olduğu	için	malik,	birinci	durum-
da	haksız	 fiil	 hükümlerine	 göre	 sorumlu	 tutulur	 ve	 bunun	 için	haksız	
fiil	 sorumluluğunun	 şartlarının	 tamamlanması	 icap	 eder.	 Oysa	 ikinci	
durumda	açıkça	bir	haksız	fiil	 yoktur,	 taşınmaz	maliki	kendi	mülkiyet	
hakkını	kullanmanın	gereklerini	yerine	getirdiği	için	ortaya	çıkan	etkiler	
çoğu	zaman	mecburidir.	Mesela	bir	peynir	 imalathanesinin	 işletilmesi	
sebebiyle	meydana	gelen	kokuların	komşu	taşınmazlara	yayılması18	ya	
da	bir	evin	bahçesindeki	ağaçların	komşu	evin	rüzgar	ya	da	ışığını	kes-
mesi19	böyledir.	Bu	gibi	durumlarda	komşu	taşınmaz	malikinin	mülkiyet	
hakkının	 ihlaline	yönelik	hukuka	aykırı	bir	fiilinin	varlığından	söz	edi-
lemeyeceği	için,	bu	gibi	müdahaleler	komşuluk	hukukundan	doğan	sı-
nırlamalar	kapsamında	ele	alınmıştır.	Bu	bakımdan	taşınmaz	malikinin	
komşuluk	hukukundan	doğan	sorumluluğu,	daima	dolaylı	müdahaleler	
olarak	nitelenen	ikinci	tipteki	müdahalelerden	doğan	bir	sorumluluktur.	
Ancak	dolaylı	bir	müdahale	söz	konusu	olduğunda,	taşınmaz	malikinin	
komşuluk	hukukundan	doğan	sorumluluğundan	söz	edilebilir20.	
 
	 Komşuluk	hukuku	kapsamındaki	sınırlamalar	bakımından	önemle	
altı	çizilmek	gereken	bir	diğer	husus,	bu	sınırlamaların	iradeden	değil,	
kanundan	doğmak	zorunda	olmasıdır.	Malik,	kendi	taşınmazı	üzerinde-
ki	mülkiyet	haklarının	kullanımını	komşu	taşınmazlar	yararına	bir	hu-
kuki	 işlem	yoluyla	daraltmış	ya	da	sınırlandırmış	olabilir.	Mesela	geçit	
irtifakı,	su	irtifakı	gibi	taşınmaz	lehine	tanınan	irtifak	hakları	bir	hukuki	

17	Romalılar,	 bir	 kimsenin	 kendi	 taşınmazının	 sınırları	 içinde	 hareket	 ederek	müdahalelerde	 bulunması	
anlamındaki	 “facere in suo”	 ile,	 başkasının	 taşınmazının	 sınırlarını	 aşıp	 oraya	 girerek	 müdahalede	
bulunmak	demek	olan	“facere in alienum”	kavramını	birbirinden	ayırmışlardır	(Söğüt,	İpek	Sevda:	Roma	
Hukukunda	Çevrenin	Korunmasına	İlişkin	Hukuki	Vasıtalar,	İstanbul,	On	İki	Levha	Yayıncılık,	2014,	
s.	257).

18	D.	8.	5.	8.	5

19	D.	43.	27.	1	pr.

20	Durum	günümüz	hukukunda	da	 aynıdır.	Doğrudan	müdahaleler,	 başkasının	mülkiyet	 hakkına	bizzat	
müdahalede	 bulunmak	 demek	 olduğu	 için	 TMK	 m.	 737’ye	 girmez.	 Bu	 gibi	 filler	 mülkiyet	 hakkını	
koruyan	 TMK	m.	 683’teki	 istihkak	 ya	 da	 haksız	 el	 atmanın	 önlenmesi	 davalarıyla	 bertaraf	 edilebilir	
(Tekinay,	Taşınmaz	Mülkiyetinin	Takyitleri,	s.	69-70;	Çörtoğlu,	Komşuluk	Hukuku,	s.	102-103).
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işlemle	tesis	edildiği	sürece,	malikin	kendi	mülkiyet	hakkını	iradi	olarak	
sınırlandırdığı	anlamına	gelir.	Komşu	taşınmaz	 lehine	bir	 irtifak	hakkı	
tesis	eden	malik,	böylece	yararlanan	taşınmaz	malikinin	kendi	taşınma-
zının	tamamını	ya	da	bir	bölümünü	kullanmasına	katlanma	borcu	altına	
girer.	Bunun	en	önemli	sonucu,	taraflar	arasında	herhangi	bir	uyuşmaz-
lık	çıktığında,	bunun	komşuluk	ilişkileri	çerçevesinde	değil,	taraflar	ara-
sındaki	sözleşmesel	ilişkiler	çerçevesinde	çözüme	bağlanacak	olmasıdır.
 
	 Diğer	taraftan,	irtifak	hakları	arasında	yer	alan	zorunlu	geçit	irtifa-
kının,	 çoğu	 kaynakta	 komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sınırlamalar	 kap-
samında	ele	 alınmış	olduğunu	belirtelim21.	Roma’da,	 zorunlu	geçit	 ir-
tifakına	başta	ihtiyaç	duyulmamıştır.	Bunun	sebebi	taşınmazlar	arasına	
belli	bir	mesafe	konma	mecburiyetidir22.	Taşınmazlar	arasına	konması	
gereken	mesafe,	taşınmaz	maliklerinin	ana	yola	çıkışını	sağlamış	ve	geçit	
irtifakına	 ihtiyaç	bırakmamıştır.	Zorunlu	geçit	 irtifakı	 ancak	mezarlığa	
gitmek	ihtiyacıyla	ya	da	sel	yahut	da	bir	toprak	kayması	gibi	bir	doğal	
afetle	 anayola	 çıkmanın	 imkansızlaştığı	 istisnai	 durumlarda	 gündeme	
gelebilmiştir.	Zamanla	 nüfusun	 artması	 ve	 şehirleşmenin	 etkisiyle	 zo-
runlu	 geçit	 irtifakına	 duyulan	 ihtiyaç	 da	 artmıştır	 ve	 bu	 irtifak	 hakkı,	
mülkiyet	 hakkının	 özel	 hukuktan	 doğan	 sınırlamalarından	 biri	 olarak	
görülmüştür23.	
21	Örneğin	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırları,	s.	117-118.	

22	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırları,	s.	117-118.	Toprakları	birbirinden	ayırmaya	yarayan	boşluklar,	
“confinium”;	evleri	birbirinden	ayırmaya	yarayan	boşluklar,	“ambitus”	olarak	adlandırılmıştır.	Confinium	
ve	ambitus	kuralı	On	İki	Levha	Kanunlarının	getirdiği	bir	yükümlülüktür	(Cuq,	s.	246;	Öcal	Apaydın,	
Bahar:	Roma	Hukukundan	Günümüze	Taşınmaz	Lehine	İrtifak	Hakları,	Ankara,	Yetkin	yayınları,	2014,	
s.	51).	

23	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	 s.	119-120.	Zorunlu	geçit	 irtifakı	Roma	Hukuku	 ile	 ilgili	
eserlerde	 komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sınırlamalar	 arasında	 ele	 alınsa	 da,	 başkasının	 taşınmazını	
kullanmak	demek	olduğundan,	bize	göre	bu	anlamda	bir	sınırlama	değildir.	Zira	burada	taraflar	arasında	
kanundan	 doğan	 bir	 borç	 ilişkisi,	 yani	 aslında	 bir	 sözleşme	 benzeri	 söz	 konusudur.	 Oysa	 komşuluk	
hukukundan	doğan	sınırlamalarda	komşu	taşınmazlar	arasında	bir	borç	ilişkisi	mevcut	değildir,	burada	
bir	mülkiyet	hakkının	kanundan	doğan	sınırlaması	vardır.	Başka	anlatımla	komşuluk	ilişkilerinden	doğan	
sorumlulukta,	malikin	komşu	taşınmaz	yararına	bir	katlanma	yükümlülüğü	olduğundan	bahsedilemez,	
burada	 malikin	 kendi	 taşınmazını	 kullanması	 sebebiyle	 neden	 olduğu	 birtakım	 olumsuzluklar	 söz	
konusudur.	Zorunlu	geçit	irtifakının	sözleşme	benzeri	olduğunu	düşünmek	bize	daha	makul	görünmekle	
birlikte	 bunu	 destekleyecek	 bir	 veriye	 sahip	 olmadığımızı	 da	 belirtelim.	 Nitekim	 Iustinianus’un	
Institutiones’inde	(Ius.,	Inst.,	3.	27)	sözleşme	benzerlerini	sıralanırken	zorunlu	geçit	irtifakına	yer	vermiş	
değildir,	bunun	bir	sözleşme	benzeri	gibi	kabul	edilmiş	olacağı	sonucu	ancak	genel	ilklerden	çıkarılabilir,	
(Roma	 Hukukunda	 sözleşme	 benzerleri	 hakkında	 bkz.	 Dural,	 Mustafa:	 “Roma	 Hukukunda	 Akit	
Benzerleri	(Quasi	Contractus)”,	İÜHFM,	Cilt:	33,	sayı:	3-4,	1967,		s.	257	vd.).
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	 Komşuluk	hukukundan	doğan	mülkiyet	 sınırlamaları	 arasında	 en	
bilinenleri;	komşu	taşınmaza	kadar	uzanan	ve	oranın	güneş	ışığını	ya	da	
rüzgarını	kesen	ağaç	dalları,	üstteki	taşınmazdan	alttaki	taşınmaza	akan	
ya	da	sızan	sular,	bitişik	taşınmazlar	arasındaki	rutubet	sorunu,	komşu	
taşınmazın	bahçesine	düşen	meşe	palamutları	gibi	meselelerdir.	Bunlar	
komşuluk	hukuku	çerçevesinde	ele	alınmış	ve	taşınmaz	malikinin	mül-
kiyet	 hakkını	 sınırlandıran	 düzenlemeler	 özellikle	 bu	 alanlarda	 yapıl-
mıştır24.	Bu	sınırlamalara	aykırı	bir	kullanım,	komşu	taşınmaz	malikinin	
karşısında	diğer	taşınmaz	malikinin	sorumluluğunu	gerektirmiştir.

	 B.		Hukuki	Dayanağı

	 1.		 Genel	Olarak

	 Taşınmaz	malikinin	 komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sorumluluğu-
nun	 hukuki	 dayanağı	 Roma	 Hukukunda	 tartışmalıdır.	 Tartışmanın	
boyutları	oldukça	büyüktür.	Zira	sorumluluğun	hukuki	dayanağını	be-
lirleyebilmek,	 daha	 büyük	 başka	 bir	 tartışmanın	 kapısını	 aralamakta-
dır.	Mülkiyet	hakkının	sınırlandırılıp	sınırlandırılamayacağı	gibi	bugün	
dahi	tartışmalı	olan	bir	mesele,	Roma	Hukukunda	da	mevcuttur.	Roma	
Hukukunda	da	mülkiyet	hakkına	verilen	anlamın	ne	olduğu,	bu	hakkın	
esasında	sınırlı	bir	hak	olup	olmadığı	ve	hukuki	niteliği	gibi	hususlar	te-
orik	açıdan	ciddi	tartışmaları	beraberinde	getirmektedir.	Çalışmamızın	
kapsamı	dolayısıyla	bu	tartışmalara	burada	değinemeyecek	olduğumu-
zu,	sadece	sorumluluğun	hukuki	dayanağı	ile	ilgili	olanlarını	ele	alacak	
olduğumuzu	belirtelim.	

	 2.	Sorumluluğun	Hukuki	Dayanağı	İle	İlgili	Görüşler

	 a.		Haksız	Fiil	Sorumluluğuna	Dayandığı	Görüşü	
 
	 Roma	hukukunda	taşınmaz	malikinin	komşuluk	ilişkilerinden	do-
ğan	sorumluluğu	konusunda,	bu	sorumluluğun	en	önce	haksız	fiiller	ala-

24	Cosmas,	s.	7.
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nında	ortaya	çıkıp	gelişme	gösterdiği	fikri	ileri	sürülmüştür.	İlk	kez,	On	
İki	Levha	Kanunları’nda	yer	verildiği	tespit	edilen	sınırlama	nedenleri,	
Roma’da	 şehirleşmenin	başlaması	 ve	komşuluk	 ilişkilerinin	karmaşık-
laşmasına	paralel	olarak	artış	göstermiştir.	On	İki	Levha’daki	düzenle-
meler	yeterli	olmayınca,	komşular	arasındaki	uyuşmazlıklar	praetorlar	
tarafından	 giderilmeye	 çalışılmıştır.	 Praetor	 ise	 bu	 tür	 uyuşmazlıkları	
haksız	filler	alanında	çözümlemiştir.	Böylece	malikin	komşuluk	huku-
kundan	 doğan	 sorumluluğu,	 her	 defasında,	 mevcut	 haksız	 fiillerden	
birinin	içeriğine	dahil	edilmeye	çalışılan	yeni	bir	haksız	fiil	ortaya	çıkar-
mıştır25.	Bu	görüşün	en	önemli	dayanak	noktası	D.	47.	10.	44’tür.	Alttaki	
taşınmazlardan	üstteki	taşınmazlara	yükselen	dumanların	ya	da	üstteki	
taşınmazlardan	alttaki	taşınmazlara	atılan	çöplerin	sebep	olduğu	uyuş-
mazlıkları	konu	alan	metinde,	Iavolenus,	bu	olaylarda	actio iniuria’nın	
açılamayacağını	 düşünen	 Labeo’nun	 fikrine	 katılmadığını	 belirterek,	
aksine	burada	bir	 iniuria’nın	dolayısıyla	haksız	fiilin	bulunduğunu	 sa-
vunmaktadır26.	Iavolenus’a	göre	bu	olayda	gerçekten	de	iniuria27	olarak	
nitelendirilebilecek	bir	haksız	fiil	vardır;	zira	hiçbir	fayda	sağlamaksızın,	
tek	amacı	komşusuna	zarar	vermek	olan	bir	fiil	işlenmiştir.	Dolayısıyla	
bu	metinden	yola	çıkan	yazarlar28,	Roma	hukukunda	komşular	arasında	
dürüst	olmayan	kötücül	davranışların	hoş	görülmediği	ve	bu	tür	davra-
nışların	haksız	fiil	kapsamında	değerlendirilerek	yasaklandığı	sonucunu	
çıkarmaktadırlar.
25	Cosmas,	s.	7.

26	D.	47.	10.	44:	“Si inferiorum dominus aedium superioris vicini fumigandi causa fumum faceret, aut si superior 
vicinus in inferiores aedes quid aut proiecerit aut infuderit, negat Labeo iniuriarum agi posse: quod falsum 
puto, si temen iniuriae faciendae causa immittitur	 (Eğer	 alttaki	 bir	 taşınmazın	 maliki,	 üstteki	 komşu	
taşınmazı	dumana	boğmak	için	duman	çıkarırsa	veya	üstteki	komşu,	alttakine	bir	şey	döküyor	veya	ona	
doğru	bir	çıkıntı	yapıyorsa,	Labeo,	 iniuriarum’dan	söz	edilmesini	kabul	etmez:	onun	hatalı	olduğunu	
düşünüyorum,	eğer	iniuria	yapmak	amacıyla	müdahalede	bulunulduysa).”

27	 Iniuria,	 kişiliğe	 yapılan	maddi	 ve	 manevi	 saldırıları	 ifade	 eden	 bir	 haksız	 fiildir	 (Gai.	 Inst.,	 3.	 220).	
Başlangıçta	sadece	kişinin	maddi	bütünlüğüne	yönelik	saldırılar	iniuria	kapsamında	iken,	manevi	kişiliğe	
yönelik	 saldırılar	 da	 praetorların	 faaliyetleri	 ile	 bu	 kapsama	 sokulmuştur	 (Tahiroğlu,	 Bülent:	 Roma 
Hukukunda	Iniuria,	İstanbul,	1969,	s.	228);	Rado,	Türkân:	Roma	Hukuku	Dersleri,	Borçlar	Hukuku,	11.	
Basıdan	13.	(tıpkı)	Bası,	İstanbul,	Filiz	Kitabevi,	2016,	s.	153).	Cumhuriyet	Dönemi	sonlarından	itibaren	
actio	 iniuriarum’dan	malvarlığı	 haklarını	 korumak	 için	 de	 yararlanılmıştır.	Bir	malı	malik,	 zilyet	 veya	
detentor	sıfatıyla	elinde	bulunduran	ve	maldan	yararlanma	hakkına	sahip	olan	kimse	bu	yararlanmadan	
hukuka	aykırı	olarak	mahrum	edilince	actio	 iniuriarum	açma	hakkını	kazanmıştır	(Tahiroğlu,	 Iniuria,	
228	vd.;	Söğüt,	s.	279

28	Cosmas,	s.	7.
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	 Fikrimize	 göre,	 komşuluk	hukukundan	doğan	 sorumluluk,	Roma	
hukukunda	bir	haksız	fiil	sorumluluğuna	dayandırılmış	olamaz.	Özellik-
le	metinde	geçen	iniuria	fiilinin	söz	konusu	olabilmesi	için,	zarar	verme	
iradesinin	de	bulunması	gerekir29.		Eğer	zarar	verme	yönünde	bir	irade	
mevcut	değilse,	actio iniuriarum	 açılmasından	da	 söz	edilemeyecektir.	
Esasen	 metinde,	 komşu	 taşınmazlar	 arasında	 duman	 çıkarmak	 ya	 da	
çöp	atmak	gibi	fiillerin	Labeo	tarafından	birer	 iniuria	olarak	nitelendi-
rilmemiş	olması	da	bu	sebepledir.	Iavolenus	ise,	duman	çıkarmak	ya	da	
çöp	atmak	gibi	fiillerle	komşuların	rahatsız	edilmesini	bir	iniuria	örneği	
olarak	görmektedir.	Demek	oluyor	ki	bu	tür	fiillerin	kişiliğe	bir	saldırı	
olarak,	başlı	başına	bir	haksız	fiil	oluşturup	oluşturmadığı	hususu	Roma-
lı	hukukçular	arasında	tartışmalıdır.	İlgili	metinlerin	yorumundan	anla-
şılmaktadır	ki	Labeo,	zarar	verme	amacının	bulunmaması	gerekçesine	
dayanarak	bu	tür	fiilleri	haksız	fiil	olarak	kabul	etmemektedir30.	
 
 Oysa	Roma	hukukunda,	daha	sonra	ayrıntılı	ele	alacağımız	üzere,	
komşular	 arası	 ilişkiler	 söz	 konusu	 olduğu	 zaman	 hiçbir	 zarar	 verme	
amacı	 taşımayan	 kullanımlar	 dahi	 yasaklanabilmekte	 ve	 yasağa	 aykırı	
davranış,	taşınmaz	malikinin	bu	tarz	bir	kullanımdan	men	edilmesi	yap-
tırımıyla	karşılanmaktadır31.	Bu	da	göstermektedir	ki	komşuluk	huku-
kundan	doğan	bir	sorumluluğun	söz	konusu	olması	için	mutlaka	zarar	
verme	amacı	taşıyan	bir	haksız	fiil	işlenmesine	gerek	yoktur,	bazı	kulla-
nımlar	haksız	bir	fiil	teşkil	etmese	bile	yasaklanmıştır.
 
	 b.	Hakkın	Kötüye	Kullanılması	Yasağına	Dayandığı	Görüşü
 
	 Taşınmaz	malikinin	 komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sorumluluğu-
nun	hukuki	dayanağının	hakkın	kötüye	kullanılması	 yasağı	olduğu	da	
ileri	sürülmüştür32.	Bu	görüşe	göre,	hakkın	başkasına	zarar	verecek	şe-

29	Tahiroğlu,	Iniuria,	s.	180.

30	Burada	ayrıca	unutulmaması	gereken	bir	başka	husus	da	bir	kimsenin	malvarlığına	yapılan	saldırıların	
ancak	onun	kişiliğine	de	yönelirse	bir	actio iniuriarum	konusu	olabileceğidir	(Tahiroğlu,	Iniuria,	s.	228-
229.	dn.	11;	Söğüt,	s.	281).

31	Örneğin	D.	8.	5.	8.	5.

32	Monier,	R.:	Du	Mancipium	Au	Dominium,	Essai	Sur	L’apparition	Et	Le	Developpement	De	La	Notion	De	
Propriété	En	Droit	Romain,	Paris,	1947’den	nakleden:	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	138.
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kilde	kullanılması	hakkın	kötüye	kullanılmasıdır	ve	bu	tür	fiiller	Iustinia-
nus	Hukuku’nda	yasaklanmıştır.	Yine	bu	görüşe	göre	her	ne	kadar	Iusti-
nianus,	hakkın	kötüye	kullanılmasını	genel	olarak	yasaklayan	bir	prensip	
oluşturmuş	değilse	de33,	hakkın	başkasına	zarar	verecek	şekilde	kullanıl-
masını	engelleyen	pek	çok	sınırlama	getirmiş	ve	böylece	adı	açıkça	kon-
mamış	bir	hakkın	kötüye	kullanılması	 teorisi	 icat	etmiştir.	Hakkın	kö-
tüye	kullanılması	yasağını	komşuluk	ilişkilerinden	doğan	sorumluluğun	
hukuki	dayanağı	gibi	görmek,	Klasik	Hukuk	için	değilse	bile	Iustinianus	
Hukuku	için	pekala	mümkündür.	Diğer	taraftan	bu	görüş,	hakkı	kötüye	
kullanmanın	varlığına	karar	vermek	için	her	somut	olayda	zarar	verme	
amacının	bulunup	bulunmadığını	denetlemenin	gerekli	olduğunu	ve	bu	
nedenle	hakkın	kötüye	kullanılması	yasağının	komşuluk	münasebetleri	
vesilesiyle	genel	bir	kriter	haline	dönüştüğünü	söylemenin	zor	olduğu-
nu	 da	 ayrıca	 kabul	 etmektedir.	 Ancak	 hakkın	 kullanımında	 serbestlik	
tanıyan	D.	50.	17.	55’teki	prensibin	yanı	sıra,	hakları	kötüye	kullanma-
nın	toplum	yararına	olmayacağı,	kötü	niyetin	hoş	karşılanmayacağı	gibi	
muhtelif	yerlerde	rastlanan	metinlerin34,	Romalıların	mülkiyet	hakkının	
kullanılmasındaki	 bir	 sapmayı	 kabul	 etmediklerini,	 yani	 ekonomik	 ve	
sosyal	gayelere	aykırı	olacak	bir	hak	kullanımını	korumadıklarını	da	ke-
sin	olarak	göstermektedir35.	Kaldı	ki	D.	47.	10.	44’de	Iavolenus’un	ön-
gördüğü	çözüm	yolu	da,	zarar	vermek	amacıyla	yapılan	fiillerin	yasak-
lanmasına	ilişkindir36.

	 Bizim	fikrimiz	 ise	bu	konuda	aksi	 yöndedir.	Komşuluk	hukukun-
dan	doğan	ilişkilerde	taşınmaz	malikinin	mülkiyet	hakkının	kullanımını	
sınırlandıran	ve	bu	kullanımdan	dolayı	onun	sorumluluğunu	gerektiren	

33	 Tahiroğlu,	 Mülkiyet	 Hakkının	 Sınırlamaları,	 s.	 136-137;	 Umur,	 Ziya:	 Roma	 Hukuku,	 Eşya	 Huku-
ku,	 (Ayni	Haklar),	 İstanbul,	 Filiz	Kitabevi,	 1985,	 s.	 29-30.	Hakkın	 kötüye	 kullanılması	 teorisi	 ilk	 kez	
postglossator’lar	tarafından	aemulatio	(başkasına	zarar	veren	işler)	adı	altında	geliştirilmiştir.	Bir	kimse-
nin	kendisine	hiçbir	fayda	sağlamayan	ya	da	çok	az	fayda	sağlayan	bir	hakkını	kullanmakta	ısrar	ederek	
başkasına	önemli	ölçüde	zarar	vermesi	yasaklanmıştır.	Ius commune	(müşterek	hukuk)’de	genel	bir	pren-
sip	haline	dönüşen	aemulatio,	Alman,	Türk	İsviçre	ve	İtalyan	Medeni	kanunu	tarafından	da	açıkça	kabul	
edilmiştir	(Umur,	Eşya	Hukuku,	s.	29).

34	Gai.	Inst.,	1.	53;	D.	6.	1.	38;	Ius.,	Inst.,	1.	8.	2.

35	Umur,	Eşya	Hukuku,	s.	31.

36	Monier,	Du	Mancipium,	s.	106’dan	nakleden:	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	138.
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temel	 dayanak,	 hakkın	 kötüye	 kullanılması	 yasağı	 olamaz.	 Bunun	 iki	
sebebi	 vardır:	Birincisi,	Roma	Hukukunda	hakkın	 kötüye	 kullanılma-
sı	yasağının,	bu	görüş	 taraftarlarınca	da	kabul	edildiği	üzere,	genel	bir	
prensip	olarak	benimsenmemiş	olmasıdır.	Romalılar,	özellikle	de	Klasik	
Dönemde,	başkasına	zarar	verme	iradesi	ile	kullanılıyor	olsa	bile	bir	hak-
kın	 kullanımının	 yasaklanamayacağı	 düşüncesindeydiler37.	 Roma	Hu-
kukunda	hiçbir	zaman	hakkın	kötüye	kullanılması	teorisinin	oluşmamış	
olması	da	bu	sebepledir.	Hakkın	kötüye	kullanılması	anlamını	 taşıyan	
“abus”	 sözcüğü	 Roma	Hukukunda	 hakkı	 amaç	 dışında	 kullanmaktan	
çok,	bir	şeyi	çokça	kullanmak,	aşırı	tüketmek	manasındadır.	Hakkın	kö-
tüye	kullanılması	teorisini	ifade	eden	“aemulationem”	kavramı	ise,	Ro-
malıların	değil	postglossator’ların	bir	buluşudur38.	Diğer	taraftan,	her	ne	
kadar	hakkın	kötüye	kullanılmasını	 açıkça	yasaklayan	genel	bir	kurala	
dönüşmüş	olmasa	da,	Roma	hukukunda	da	hakkın	kötüye	kullanılma-
sını	yasaklayan	pek	çok	düzenleme	yapılmıştır.	Roma	hukuku	kaynakla-
rında,	bir	tarafta	hak	sahibinin	hakkını	kullanmakta	serbest	olduğu	ifade	
edilirken,	bir	tarafta	hakkın	başkasına	zarar	verecek	kullanımını	engelle-
yen	hükümlerin	sevk	edildiği	tespit	edilir.	Iustinianus	Hukuku’na	gelin-
diğinde,	hakkın	amaç	dışı	kullanımını	yasaklayan	istisnai	düzenlemele-
rin	sayısı	o	denli	artmıştır	ki	bu	istisnalar	hakkın	kullanımında	serbestlik	
ilkesini	kökünden	sarsmıştır.	Ancak	yine	de	Roma	hukukunda	hakkın	
kötüye	kullanılması	yasağının	genel	bir	prensip	olarak	benimsendiğini	
söylemek	çok	zordur39.	
 
	 Taşınmaz	malikinin	sorumluluğunu	hakkın	kötüye	kullanılması	ya-
sağına	dayandırmadaki	zorluğun	ikinci	nedeni	de	hakkı	kötüye	kullan-
manın	varlığını	tüm	somut	olaylar	bakımından	peşinen	kabul	etmenin	
olanaksız	olmasıdır.	Başka	deyişle,	taşınmaz	malikinin	sorumluluğunun	
öngörüldüğü	her	olayda,	malikin	hakkını	amaç	dışında	kullandığı,	böyle	
bir	 iradeye	sahip	olduğu	söylenemez.	Komşusuna	hiçbir	zarar	vermek	
37	Di	Marzo,	s.	252.

38	Umur,	Eşya	Hukuku,	s.	29.

39	Bu	konu	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Riccobono,	Salvatore:	“Roma	Doktrininde	Hakkın	Suistimali	
Nazariyesi”,	çeviren:	Ziya	Umur,	İÜHFM,	Cilt:	22,	Sayı:	1-4,	1957,	s.	s.	368	vd.;	Umur,	Ziya:	“Roma	
Hukukunda	Hakkın	Suistimali”,	Tahir	Taner’e	Armağan,	1956,	s.	559	vd.
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istemeyen,	sadece	kendi	taşınmazını	kullanma	niyet	ve	amacında	olan	
bir	taşınmaz	maliki	de	bu	kullanımdan	men	edilebilmiş	ve	sebep	olduğu	
zararlardan	sorumlu	tutulabilmiştir.	Az	sonra	ayrıntılı	açıklayacağımız	
D.	8.	 5.	 8.	 5	metni,	 bu	konuda	 iyi	 bir	 örnektir.	Metinde,	 zarar	 verme	
iradesi	bulunup	bulunmadığına	bakılmaksızın,	taşınmaz	malikinin	ken-
di	 taşınmazını	 kullanırken	 sebep	 olduğu	müdahalelerin	 yasaklanması	
öngörülmektedir.	Taşınmaz	maliki,	kendi	taşınmazı	üzerinde	sahip	ol-
duğu	mülkiyet	hakkını	başkasının	zararına	kullanmak	istemediği,	böyle	
bir	iradeye	hiç	sahip	olmadığı	halde	dahi	komşu	maliklere	verdiği	zarar-
lardan	sorumlu	tutulabilmiştir40.	Dolayısıyla,	taşınmaz	malikinin	kom-
şuluk	hukukundan	doğan	ilişkilerdeki	mülkiyet	haklarının	kullanımının	
engellenmesi	ve	aksine	bir	davranışta	sorumlu	tutulmasının	dayanağı-
nın,	hakkın	kötüye	kullanılması	yasağı	olamayacağını	düşünüyoruz.
 
	 c.	İmisyon	Gerekçesine	Dayandığı	Görüşü
 
	 Taşınmaz	malikinin	 komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sorumluluğu-
nun	hukuki	dayanağı	konusunda	ileri	sürülen	bir	diğer	görüş,	bu	konu-
daki	Roma	hukuku	metinlerini	 inceleyen	yazarlar	tarafından	“imisyon	
teorisi”	başlığıyla	ele	alınan41,	“immissiones”	kavramıdır42.	“Immission/
immissiones”	ya	da	Türkçe	karşılığıyla43	“imisyon”44,	komşular	arasın-
40	Örnek	olarak	bkz.	D.	43.	27.	1	pr.;	D.	8.	5.	17	pr.;	D.	8.	2.	19	pr.

41	Leyat,	Paul:	La	Responsabilité	Dans	Les	Rapports	De	Voisinage,	Paris,	Librairie	Du	Recueil	Sirey,	1936,	
s.	 158	 vd.,	 (yazar	 aslında	meseleyi	modern	hukuk	 açısından	 ele	 almaktadır;	 fakat	 taşınmaz	malikinin	
komşuluk	 ilişkilerinden	 doğan	 sorumluluğunun	 hukuki	 dayanağını	 açıklarken	 Roma	 Hukukundaki	
sorumluluk	esaslarını	“imisyon	teorisi”	adı	altında	toplamıştır).

42	 Leyat,	 s.	 158	 vd.;	 Koschaker,	 Paul/	 Ayiter,	 Kudret,	Modern	Özel	Hukuka	Giriş	Olarak	Roma	Özel	
Hukukunun	Ana	Hatları,	İzmir,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Yayınları,	1993,	s.	114.

43	Ayrıca	bkz.	Söğüt,	s.	239.

44	“İmisyon”	sözcüğü	bir	çevre	ve	ekoloji	terimi	olarak	Türk	dilinde	yerini	almaya	başlamıştır	(Çepel,	Nec-
mettin:	Çevre	Koruma	ve	Ekoloji	Terimleri	Sözlüğü,	2.	Basım,	İstanbul,	Türkiye	Erozyonla	Mücadele,	
Ağaçlandırma	Ve	Doğal	Varlıkları	Koruma	Vakfı	Yayınları,	1996,	s.	102).	İmisyon;	koku,	ısı,	radyasyon	
ve	benzeri	müdahalelerin	insan,	hayvan	ve	bitkiler	üzerindeki	etkilerini	ifade	eden	bir	kavramdır	(Çepel,	
s.	102).	Buna	oldukça	yakın	bir	kavram	olan	“emisyon”	ise,	geniş	anlamıyla,	çevreyi	kirleten	maddeler	
demektir	 (Çepel,	 s.77).	Doktrinde	 çevre	 etkileri	 yaratan	müdahaleler,	 imisyon;	 çevre	 kirletici	 etkiler	
için	ise	“emisyon”	terimiyle	ifade	olunmakta,	sözcüğün	Türkçe	karşılığı	olarak	da	“salım/salım	yapmak”	
ifadesi	önerilmektedir		(Söğüt,	s.	239	dn.	1).	Biz	ise,	Roma	Hukukundaki	imisyon	kavramı	ile	çevre	lite-
ratürüne	yerleşmiş	imisyon	kavramının	birbiriyle	örtüştüğünü	düşündüğümüz	için	çalışmamızda	“imis-
yon”	sözcüğünü	kullanmayı	tercih	ediyoruz.	Ayrıca,	ileride	de	değineceğimiz	üzere,	imisyon	sözcüğünü	
dilimize	“aşkın	kullanma”	olarak	çevirmeyi	uygun	görüyoruz.



www.izmirbarosu.org.tr

149İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

da	kabul	edilebilir	ölçüyü	aşan	toz,	duman,	koku,	gürültü	gibi	birtakım	
olumsuzluklardır45.	 İmisyon,	komşulara	 rahatsızlık	 verici	 etkiler	 yarat-
tığı	 için	 yasaklanmıştır.	 Bu	 yasak	 ilk	 olarak	 Roma	 hukukunda	 ortaya	
çıkmış	ve	burada	gelişme	göstermiş,	modern	hukuklar	tarafından	daha	
sonra	 benimsenmiştir.	 Bu	 görüşe	 göre,	 taşınmaz	 maliki	 taşınmazını	
kullanırken	eğer	bir	imisyona	neden	oluyorsa,	onun	mülkiyet	hakkının	
kullanımına	sınır	getirilebilir.	Aslında	taşınmaz	malikinin	hukuk	düzeni	
tarafından	kendisine	tanınan	bir	hakkını,	mülkiyet	hakkını	kullanıyor	ol-
masının	hukuka	aykırı	bir	tarafı	yoktur	ve	bu	sebeple	malikin	mülkiyet	
hakkını	kullanmakta	serbestlik	içinde	olması	beklenir.	Ancak	komşular,	
malikin	 bu	 kullanımından	 olumsuz	 yönde	 etkileniyorlarsa,	 mülkiyet	
hakkının	kullanımına	sınırlar	getirilmelidir.	Taşınmazın	kullanımından	
doğan	etkiler	olağan	ölçüyü	aşıyorsa,	komşular	bu	kullanımı	men	ede-
bilir,	bu	etkilerin	bertaraf	 edilmesini	 isteyebilir,	hatta	 şartları	 varsa	bu	
kullanımdan	ötürü	tazminat	talep	edebilirler46.	
 
	 Biz	 de	 bu	 görüşü	 paylaşıyoruz.	 Bize	 göre	 de	 taşınmaz	 malikinin	
komşuluk	 ilişkilerinden	 doğan	 sorumluluğunun	 Roma	 hukukundaki	
dayanağı,	 imisyondur.	Taşınmaz	malikinin	meşru	 bir	 hakkını	 kullanı-
yor	olması	dolayısıyla	hukuka	aykırı	bir	davranışta	bulunduğundan	söz	
edilemez	ve	 taşınmaz	malikinin	bu	sebeple	bir	 sorumluluğu	gündeme	
getirilemez.	 Buradaki	 sorumluluğun	 sebebi,	 bu	 kullanımın	 yaratacağı	
olumsuz	etkilerin	yasaklanması	gereğidir.	Başka	deyişle,	mülkiyet	hak-
kının	 kullanımının	 bizatihi	 kendisi	 hukuka	 aykırı	 bir	 fiil	 değildir.	Hu-
kuka	aykırı	olan,	mülkiyet	hakkının	kullanımı	değil,	mülkiyet	hakkının	
kullanımından	doğan	olumsuz	etkilerdir.	Komşuların	birbirleri	üzerin-
de	yarattıkları	toz,	duman,	koku,	gürültü,	rutubet,	sarsıntı	gibi	olumsuz	
etkiler	hukuka	aykırı	bir	kullanımdan	kaynaklanmasa	bile	Roma	huku-
kunda	yasaklanmıştır	ve	yasağa	aykırı	davranış	 taşınmaz	malikinin	so-
rumluluğunu	gerektirmiştir.	 	O	halde	Roma	hukukunda	taşınmaz	ma-
likinin	komşuluk	ilişkilerinden	doğan	sorumluluğu,	onun	hukuka	aykırı	
bir	davranışı	nedeniyle	değil,	taşınmazı	kullanımındaki	imisyonu	nede-
niyledir.

45	Koschaker/Ayiter,	s.	114.

46	Koschaker/Ayiter,	s.	114;	Leyat,	s.	161-164.
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	 III.	 	 Taşınmaz	 Malikinin	 Komşuluk	 Hukukundan	 Doğan											
Sorumluluğunun	Şartları

	 A.	Genel	Açıklama
 
	 Taşınmaz	 malikinin	 komşuluk	 ilişkilerinden	 doğan	 sorumluluğu	
bakımından	temel	prensip,	D.	8.	5.	8.	5	ve	6’da	belirtilmiştir.	Bu	metinler	
birlikte	yorumlandığında	Roma	hukukunda	taşınmaz	malikinin	komşu-
luk	hukukundan	doğan	sorumluluğunun	ana	prensipleri	hemen	ortaya	
çıkar.	D.	8.	5.	8.	5’in	son	cümleleri	 ile47,	D.	8.	5.	8.	6’da,	malikin	kendi	
taşınmazını	kullanmakta	kural	olarak	serbest	olduğu	belirtilmiştir.	Nite-
kim	komşuluk	ilişkilerindeki	sorumluluğa	ilişkin	genel	prensibi	belirten	
ana	metin	olduğunu	düşündüğümüz	D.	8.	5.	8.	6,	izleyen	şekilde	kaleme	
alınmıştır:

D.	8.	5.	8.	6	Ulpianus	libro	17	ad	Edictum
Apud	Pomponium	dubitatur	 libro	quadrogensimo	primo	
lectionum,	an	quis	possit	 ita	agere	licere	fumum	non	gra-
vem,	puta	ex	foco,	in	suo	facere	aut	non	licere.	Et	ait	magis	
non	posse	agi,	 sicut	agi	non	potest	 ius	esse	 in	 suo	 ignem	
facere	aut	sedere	aut	lavare.
	D.	8.	5.	8.	6	Ulpianus	Edictum	Hakkındaki	17.	kitabından
Pomponius’un	derslerinin	41.	Kitabında,	bir	kimsenin	ta-
şınmazı	üzerinde	örneğin	evinin	bacasından	ölçülü	duman	
çıkartması	halinde	dava	açılıp	açılmayacağı	sorulmaktadır.	
Pomponius	bu	soruyu	şöyle	yanıtlamaktadır:	buna	 ilişkin	
dava	açılamaz,	çünkü	kişinin	kendi	taşınmazında	ateş	yak-
maya,	oturmaya	veya	yıkanmaya	hakkı	vardır48 

	 Az	sonra	ayrıntılı	değineceğimiz	D.	8.	5.	8.	5’te	ise,	söz	konusu	kulla-
nımın	komşu	taşınmazları	etkileyen	birtakım	olumsuzluklara,	yani	imis-

47	Metnin	son	cümlelerinde,	“…herhangi bir kimsenin kendi mülkiyetinde buluna bir şeyi arzu ettiği biçimde 
kullanmasına engel olunursa «uti possidetis» interdictum’u uygulanabilir”	 ifadesi	yer	almaktadır,	 (çeviri	
için	bkz.	Çörtoğlu,	Komşuluk	Hukuku,	s.	31-31	dn.	3).

48	Çeviri	için	bkz.	Çörtoğlu,	Komşuluk	Hukuku,	s.	31-31	dn.	3	.
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yonlara	neden	olması	halinde	yasaklanacağı	belirtilerek	kuralın	istisnası	
yaratılmaktadır.	Buna	göre	herhangi	bir	kimsenin	kendi	mülkiyetinde	
bulunan	bir	malını	dilediği	gibi	kullanmasına	bir	engel	yoktur.	Bir	taşın-
maz	maliki	de	kendi	mülkiyetinde	bulunan	bir	taşınmazını	dilediği	gibi	
kullanabilir;	mesela	kendi	evinde	oturmaya,	ateş	yakmaya,	yıkanmaya	
ve	bunun	gibi	faaliyetlerde	bulunmaya	hakkı	vardır.	Demek	oluyor	ki	ta-
şınmaz	maliki,	taşınmazı	üzerindeki	mülkiyet	hakkını	kullanmada	kural	
olarak	serbesttir;	fakat	bu	kullanım	bir	imisyona	yani	komşu	taşınmaz-
lar	üzerinde	olumsuz	bir	etkiye	neden	oluyor	ve	söz	konusu	imisyonu	
yasaklayan	özel	bir	norm	bulunuyorsa	yasaklanabilir	ve	yasağa	rağmen	
mülkiyet	hakkını	kullanmakta	ısrar	eden	bir	malikin	sorumluluğu	gün-
deme	gelebilir.

	 Taşınmaz	 malikinin	 komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sorumluluğu	
bakımından	benimsenmiş	olan	bu	prensip,	mülkiyet	hakkının	sınırlan-
dırılması	bakımından	geçerli	olan	D.	50.	17.	55	ve	D.	50.	17.	151’deki	
ilkelere	de	uygun	düşer.	Daha	önce	de	değindiğimiz	bu	metinlerde,	hak	
sahibinin	hakkını	kullanmakta	serbest	olduğu	esasına	yer	verilmektedir.	
Ancak	 taşınmaz	 mülkiyetinin	 kullanımına	 yönelik	 olarak	 hem	 kamu	
hem	de	özel	hukukla	ilgili	sıralanan	sınırlama	metinlerine	baktığımızda,	
özel	bir	sınırlama	normu	varsa,	bu	serbestlik	ortadan	kalkacaktır.	Aynı	
durum	komşuluk	hukukundan	doğan	sorumluluk	bakımından	da	geçer-
lidir.	Malik,	komşuluk	ilişkilerinde	taşınmazını	kullanırken	kural	olarak	
serbesttir,	ancak	kullanımını	yasaklayan	özel	bir	düzenleme	mevcutsa,	
hakkını	kullanmaktan	alıkonabilir.	

 B.  Hukuka	Aykırılık	Unsuru

	 1.	 Genel	Olarak
 
	 Tüm	sorumluluk	rejimlerinde	olduğu	gibi	burada	da	bir	hukuka	ay-
kırılık	unsurunun	bulunması	gereklidir.	Fakat	fikrimize	göre	bu	bir	hak-
sız	 fiil	 sorumluluğu	olmadığı	 için	 buradaki	 hukuka	 aykırılık,	 taşınmaz	
malikinin	haksız	bir	fiili	değildir.	Burada	hukuka	aykırı	olan,	mülkiyet	
hakkının	kullanımı	değil,	bu	kullanımın	komşu	taşınmazlar	için	yarattığı	
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olumsuz	etkilerdir.	Bu	sebeple	biz,	sorumluluk	için	gerekli	olan	hukuka	
aykırılık	unsurunu	imisyon	olarak	kabul	ediyoruz.	Ancak	yine	fikrimize	
göre,	imisyonun	tek	başına	yeterli	olmadığını,	bunu	yasaklayan	özel	bir	
normun	 sevk	 edilmiş	 olması	 gerektiğini	 belirtmek	 istiyoruz.	Bu	 kana-
ate	 varmamızdaki	önemli	neden,	 komşuluk	hukuku	 ile	 ilgili	 sınırlama	
metinlerine	 baktığımızda,	 taşınmaz	 üzerindeki	 eylemlerden	 doğacak	
her	türlü	etkinin	değil,	bazı	özel	etkilerin	yasaklandığı	sonucuna	varma-
mızdır.	Bunlar	rastladığımız	metinler	uyarınca	koku,	duman,	su	akıtma,	
çöp	atma	ve	rutubet	olarak	sayılmıştır.	Ancak	komşuluk	ilişkileri	bakı-
mından,	mesela	Türk	hukukundaki	gibi	bir	sorumluluk	metni	(TMK	m.	
737)	bulunmadığı	 için,	bu	sayımın	tahdidi	mi	yoksa	örnek	kabilinden	
mi	olduğunu	kestirebilmek	zordur.	Mesela	gürültünün	bir	imisyon	ola-
rak	kabul	edilip	edilmediği	tartışmalıdır49.	
 
	 Fakat	 görünen	 odur	 ki	 Roma	 hukukunda	 tüm	 imisyonlar	 değil,	
hakkında	 özel	 bir	 sınırlama	 normu	 bulunan	 imisyonlar	 hukuka	 aykırı	
sayılmıştır.	Özel	bir	düzenleme	yapılarak	yasak	edilmiş	bir	imisyon	söz	
konusu	olduğunda,	taşınmaz	malikinin	mülkiyet	hakkını	kullanım	ola-
nakları	 sınırlanır.	Bu	 sınırlamaya	 rağmen	 taşınmazın	 kullanılmaya	de-
vam	edilmesi	taşınmaz	malikinin	sorumluluğunu	gündeme	getirir.	

	 2.	İmisyon	Kavramı
 
	 a.	Tanımı	
 
	 İmisyon	sözcüğüne	D.	8.	5.	8.	5	metninde	rastlıyoruz.	Az	sonra	ay-
rıntılı	 açıklayacağımız	metinde	 imisyon	 sözcüğü	 “immissones”	 olarak	
geçmektedir.	 “İmmissiones”	 sözcüğü,	 “immitto/immittere”	 fiilinden	
türemiştir.	 Immittere	 fiilinin	 anlamları	 arasında	 “içeriye	 almak/	 içeri-
ye	 koymak/	 aşılamak/	 atmak/	 bırakmak/	 fırlatmak/	 salıvermek/	 kış-
kırtmak/	 saldırmak”	 vardır50.	 Bir	 taşınmazdan	 çıkıp	 komşu	 taşınmaza	
yayılan	duman,	koku,	su,	rutubet	gibi	olumsuz	etkiler	“immittere	veya	

49	Gürültünün	Roma’da	önemli	bir	çevre	hukuku	sorunu	olduğu	hakkında	bkz.	Söğüt,	s.	98-	100	ile	s.	255.

50	Kabaağaç,	Sinan/	Alova,	Erdal:	Latince	Türkçe	Sözlük,	İstanbul,	Sosyal	Yayınlar,	1995,	s.	281.
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immissiones”	sözcükleriyle	ifade	edilmiştir51.	Kamusal	ya	da	özel	alanla-
ra,	kutsal	mekanlara,	nehirlere	yönelen	duman	ya	da	sular	bakımından	
daima	 “immittere”	 ve	bundan	 türemiş	olan	 “immissiones”	 terimi	 kul-
lanılmıştır52.	 İmmissiones,	 günümüzde	dilimize	 “çevre	etkileri	 yaratan	
müdahaleler”	 olarak	 çevrilmektedir53,	 Bu	 çevirinin,	 bugün	 için	 doğru	
olsa	 da,	 Roma	 hukukuna	 uygun	 düşmeyeceğini	 düşünüyoruz54.	 Zira	
o	dönemin	koşulları	dikkate	alındığında,	Roma	hukukunda	“imisyon”	
kavramına	 “çevresel	 etkiler	 yaratan	 müdahaleler”	 anlamının	 yüklen-
miş	 olabileceği	 düşünülemez.	 Bu	 sebeple	 imisyon,	 Roma	 hukukunda	
bir	çevre	hukuku	terimi	olamamıştır.	İmisyonların	çevre	üzerinde	bazı	
etkiler	yaratmış	oldukları	muhakkaktır,	ancak	Romalıların	imisyon	kav-
ramını	böyle	bir	bilinçle	kaleme	aldıkları	söylenemez.	Bu	sebeple	bize	
göre	 Roma	 hukukunda	 imisyon,	 sadece	 komşuluk	 hukuku	 alanında	
gündeme	gelmiş	bir	kavramdır	ve	komşu	taşınmazlar	arasındaki	olum-
suz	etkiler	olarak	anlaşılmıştır.	Bu	gerekçeyle	biz,	Roma	hukukundaki	
“imisyon”	kavramını	dilimize	“aşkın	kullanma”55	olarak	çevirmeyi	daha	
uygun	buluyoruz.	İmisyon	kavramı,	Roma	hukuku	açısından,	komşular	
arasında	olağan	sayılabilecek	ölçüyü	aşan	toz,	duman,	gürültü,	koku,	ru-
tubet	gibi	birtakım	olumsuzluklar	olarak	tarif	edilmektedir56.	

	 b.		 Dayanağı	ve	Tespiti

	 İmisyon	sözcüğünün	teknik	anlamda	kullanıldığı	metin,	D.	8.	5.	8.	
5’tir,	bu	sebeple	imisyon	kavramının	Roma	hukukunda	ifade	ettiği	anla-
mı	tespit,	metnin	yakından	incelenmesine	bağlıdır.	D.	8.	5.	8.	5	izleyen	
şekilde	kaleme	alınmıştır:
51	Kaynaklarda	imisyon	sözcüğünün	değişik	kullanımlarına	da	rastlanır:	D.	47.	10.	44’de	“inmittitur”;	D.	

47.	7.	6.	2’de	“immissum”;	D.	39.	1.	5.	10’da	“immittere”,	D.	17.	2.	52.	13’te	“inmitti”;	D.	8.	5.	8.	1’de	
“inmittere”	gibi.,	(bu	konuda	ayrıca	bkz.	Söğüt,	s.	243	dn.	8.).	Belirtmek	gerekir	ki	bu	sözcüklerin	hepsi	
aynı	anlamdadır.

52	Söğüt,	s.	243.

53	Çepel,	s.	77	ve	102.

54	Söğüt,	 “immittere/immissum”	kavramlarının	Türkçe	karşılığı	olarak	 “salım/salım	yapmak”	 tabirlerini	
tercih	etmektedir	(Söğüt,	s.	239-240	dn.	1).

55	Aşkın	kullanma	tabiri	için	bkz.	Çörtoğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Aşkın	Kullanılması,	s.	1	vd.

56	Leyat,	s.	158	vd;	Koschaker/Ayiter,	s.	114.
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D.	8.	5.	8.	5	Ulpianus	libro	17	ad	Edictum
Aristo	 Cerellio	 Vitali	 repondit	 non	 putare	 se	 ex	 taberna	
Casiaria	 fumum	 in	 superiora	aedificia	 iure	 immitti	posse,	
nisi	 ei	 rei	 servitutem	 talem	 admittit.	 Idemque	 ait:	 et	 ex	
superiore	 in	 inferiora	non	aquam,	non	quid	aliud	immitti	
licet:	in	suo	enim	alii	hactenus	facere	licet,	quatenus	nihil	
in	alienum	 immittat,	 fumi	autem	sicut	aquae	esse	 immis-
sionem	posse	igitur	superiorem	cum	inferiore	agere	ius	illi	
non	esse	id	ita	facere.	Alfenum	denique	scribere	ait	posse	
ita	agi	ius	illi	non	esse	in	suo	lapidem	caedere,	ut	in	meum	
fundum	fragmenta	cadant.	Dicit	igitur	Aristo	eum,	qui	ta-
bernam	Casiariam	a	Minturnensibus	conduxit,	a	superiore	
prohiberi	posse	fumum	immittere,	sed	Minturnenses	ei	ex	
conducto	teneri:	agique	sic	posse	dicit	cum	eo,	qui	eum	fu-
mum	immittat,	ius	ei	non	esse	fumum	immittere.	Ergo	per	
contrarium	agi	poterit	ius	esse	fumum	immittere:	quod	et	
ipsum	videtur	Aristo	probare.	Sed	et	 interdictum	uti	pos-
sidetis	poterit	 locum	habere,	 si	quis	prohibeatur,	qualiter	
velit,	suo	uti.	

D.	8.	5.	8.	5	Ulpianus	Edictum	hakkındaki	17.	kitabından
Aristo	Cerellius	Vitalis’e	cevap	olarak,	kanısına	göre,	eğer	
bir	 irtifak	hakkı	 ile	 izin	 verilmemiş	 ise,	 kendi	peynir	 ima-
lathanesinden	üst	taraftaki	binayı	etkileyecek	biçimde	du-
man	çıkaramaz.	Gene	bunun	gibi,	daha	yüksekte	bulunan	
bir	taşınmaz,	kendisine	göre	aşağıda	bulunan	bir	taşınmaz	
üzerine	su	ve	bunun	benzeri	şeyleri	akıtamaz;	çünkü	kendi	
taşınmazında	yabancı	taşınamazlar	üzerine	etki	edebilecek	
müdahalelerde	bulunamaz,	burada	duman	suya	benzer	şe-
kilde	bir	immissiones(imisyon)	teşkil	eder.	O	halde	üst	ta-
rafta	oturan,	aşağıda	oturana	karşı	onun	bu	müdahalelerde	
bulunmaya	hakkı	olmadığına	dair	dava	açabilir.	Alfenus’un	
görüşü	de	aynı	olup,	hiç	kimsenin	kendi	arazisi	üzerindeki	
taşları	işlerken	parçalarını	komşu	taşınmaz	üzerine	düşür-
meye	hakkı	olmadığı,	bunun	dava	edilebileceği	şeklindedir.	
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Aristo’ya	göre,	dumana	sebebiyet	veren	peynir	imalathane-
sini	Minturnae’dan	kiralamış	olana	karşı,	üst	tarafta	oturan-
lar	 tarafından	 sebep	 olunan	 müdahalelerin	 yasaklanması	
talep	 edilebilir,	Minturnae	da	 kira	 sözleşmesinden	dolayı	
sorumludur:	 Aristo,	 dumanla	 müdahalede	 bulunduğun-
dan	dolayı	bu	müdahaleye	hiçbir	hakkı	olmadığı	konusun-
da	ona	karşı	dava	açılabileceğini	düşünmektedir.	Aksi	du-
rumda	da,	böyle	bir	hakkın	mevcut	olduğuna	dair	dava	da	
açılabilir.	 Aristo’nun	 düşüncesi	 dahi	 bunun	 olabileceğini	
göstermektedir.	Kaldı	ki,	herhangi	bir	kimsenin	kendi	mül-
kiyetinde	bulunan	bir	şeyi	arzu	ettiği	biçimde	kullanması-
na	engel	olunursa	«uti	possidetis»	yasağı	(interdictum’u)	
uygulanabilir”57.

 
	 Komşuluk	 hukukundan	 doğan	 uyuşmazlıkları	 konu	 aldığı	 anlaşı-
lan	metinde58	Aristo,	bir	peynir	imalathanesinden	çıkan	ve	üst	taraftaki	
komşu	taşınmazı	etkileyen	duman	ya	da	koku	gibi	etkilerle,	üst	taraftaki	
taşınmazdan	alt	taraftaki	taşınmaza	su	akıtılması	ya	da	çöp	atılması	gibi	
fillerin	yasak	olduğundan	bahsetmektedir.	Aristo,	böyle	düşünmesinin	
nedenini,	su	ve	duman	gibi	etkilerin	bir	“immission	(imisyon)”	oluştur-
ması	olarak	açıklamaktadır.	Burada,	bir	başka	taşınmaza	girerek	doğru-
dan	bir	müdahalede	bulunulmadığı	halde	doğal	yapıları	nedeniyle	su	ve	
duman	gibi	unsurların,	kaynaklandığı	taşınmazın	sınırlarını	aşarak	başka	
taşınmazlara	yayılması	söz	konusudur.	Bu	sebeple	bunlar	birer	fiil	değil	
ancak	olumsuz	etkiler,	yani	imisyonlardır	ve	hiçbir	taşınmaz	malikinin	
imisyona	 hakkı	 yoktur.	 Aristo’nun	 bu	 cevabından	 anlaşılmaktadır	 ki	
imisyon,	 taşınmaz	malikinin	 taşınmazını	kullanırken	komşu	taşınmaz-
lar	üzerinde	yarattığı	olumsuzluklardır.	Aristo,	bu	görüşünü	Alfenus’un	
görüşüne	dayandırarak	açıklamaktadır.	Bir	 taşınmazdan	çıkan	 taşların	
işlenmesi	 sırasında	oluşan	parçacıkların	komşu	 taşınmaza	düşürülme-
sinin	haklı	olmayacağını	düşünen	Alfenus’un	görüşünü	dikkate	alarak,	
duman	çıkarılmasının	ya	da	su	akıtılmasının	da	benzer	bir	kullanım	ol-

57	Metnin	çevirisi	için	bkz.	Çörtoğlu,	Komşuluk	Hukuku,	s.	31	dn.	3.

58	Metnin	hakkındaki	interpolatio	tartışmaları	için	bkz.	Söğüt,	s.	252	dn.	30.
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duğunu	ve	bu	kullanımların	komşu	taşınmazlar	üzerinde	yarattığı	olum-
suz	etkilere,	dolayısıyla	imisyonlara	izin	verilmeyeceğini	açıklamaktadır.	
Aristo’ya	göre	bunun	tek	istisnası,	imisyona	izin	veren	bir	hakkın	mevcut	
olmasıdır59.	Mesela	kendi	taşınmazındaki	suyu	komşu	taşınmaza	akıta-
bileceğine	ilişkin	komşu	taşınmaz	maliki	ile	yapılmış	bir	anlaşma	varsa60,	
taşınmaz	malikinin	kullanımı	kısıtlanamaz.	Olaydaki	peynir	imalathane-
si	kiralanmış	olduğu	için	bu	imisyon,	bu	taşınmaz	üzerinde	bu	faaliyeti	
yürüten	kiracıya	karşı	da	–taşınmazın	maliki	olmamasına	rağmen-	ileri	
sürülebilecektir61.	Bu	durumda	peynir	 imalathanesindeki	 faaliyeti	dur-
durulan	kiracının,	kiraya	verene	karşı,	aralarındaki	kira	sözleşmesine	da-
yanarak	actio	conducti62	açmaya	her	zaman	hakkı	vardır63.
 
	 Demek	oluyor	ki	imisyon	bakımından	kural,	bunların	hukuka	aykırı	
olmadığıdır.	Zira	bu	sonuç,	mülkiyet	hakkının	kullanımında	serbestlik	
ilkesinin	zorunlu	bir	 sonucudur.	Başkasının	 taşınmazına	müdahale	et-
mediği	 sürece	herkes	kendi	 taşınmazını	dilediği	 gibi	 kullanabilir64.	Bu	
bakımdan	 imisyon,	 dolaylı	 bir	 müdahale	 türüdür.	 Başka	 deyişle,	 Ro-
malılar	 imisyonu	 facere in alienum suo	 olarak	 görmüşlerdir.	 İmisyon,	
malikin	kendi	taşınmazı	üzerinde	gerçekleştirdiği	faaliyetlerin	bir	sonu-
cudur,	örneğin	kendi	taşınmazında	bulunan	bir	taş	ocağından	çıkardığı	
taşların	komşu	taşınmaza	fırlaması	ya	da	biriken	yağmur	sularının	kendi	

59	Bu	hakkın	bir	irtifak	hakkının	konusunu	oluşturup	oluşturmadığı	Roma	Hukukunda	tartışmalıdır.	Ger-
çekten	de	böyle	bir	irtifak	varsa,	bunun	Roma	Hukukunda	sıralanan	irtifaklar	arasında	nerede	yer	aldığına	
dair	ilgili	metinlerde	bir	açıklık	yoktur,	(bu	konudaki	tartışmalar	için	bkz.	Söğüt,	s.	252	dn.	30).

60	D.	8.	5.	9	pr.

61	Kanaatimize	göre	burada	kiracıya	karşı	açılan	dava	actio	negotoria	in	rem	olacaktır.	Eğer	bu	kullanımdan	
dolayı	bir	zarar	meydana	geliyorsa,	bu	zararın	da	kiracıdan	istenmiş	olup	olmadığı	metinde	belli	değildir.	
Fikrimize	göre	zarar	konusundaki	talep	kiracıya	değil	taşınmaz	malikine	yöneltilmiş	olmalıdır.	Zira	za-
rar	imisyondan	kaynaklandığı	sürece	ve	imisyon	da	bir	taşınmazın	başka	bir	taşınmazı	etkilemesi	demek	
olduğuna	göre,	 imisyonun	kim	tarafından	meydana	getirildiği	değil,	hangi	 taşınmazdan	kaynaklandığı	
önemlidir.	Bu	bakımdan	zarar	taleplerinde	imisyona	neden	olan	kişinin	değil,	taşınmazın,	dolayısıyla	da	
taşınmaz	malikinin	sorumlu	tutulması	esas	olacaktır.

62	Actio	conducti;	kiralanan	maldan	faydalanılmasını	kiracıya	sağlayamadığı	takdirde	kiracı	tarafından	kira-
ya	verene	karşı	açılan	davadır	(Umur,	Lügat,	s.	3).

63	Aynı	yönde	Söğüt,	s.	258.

64	Leyat,	s.	161-162.
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taşınmazında	açtığı	bir	kanal	nedeniyle	aşağı	taşınmazlara	akması	birer	
imisyondur65.		
 
	 Komşular	arasında	hoş	görülebilecek,	başka	deyişle	olağan	sayıla-
bilecek	kullanımlar	da	imisyon	olarak	görülmemiştir.	Bunu	D.	8.	5.	8.	6	
metninden	anlıyoruz.	Metni	tekrar	hatırlatalım:

D.	8.	5.	8.	6	Ulpianus	libro	17	ad	Edictum
Apud	Pomponium	dubitatur	 libro	quadrogensimo	primo	
lectionum,	an	quis	possit	 ita	agere	licere	fumum	non	gra-
vem,	puta	ex	foco,	in	suo	facere	aut	non	licere.	Et	ait	magis	
non	posse	agi,	 sicut	agi	non	potest	 ius	esse	 in	 suo	 iğnem	
facere	aut	sedere	aut	lavare.

D.	8.	5.	8.	6	Ulpianus	Edictum	hakkındaki	17.	kitabından
Pomponius’un	derslerinin	kırkbirinci	kitabında,	bir	kimse-
nin	 taşınmazı	üzerinde,	örneğin	evinin	bacasından	ölçülü	
duman	çıkartması	halinde	dava	açılıp	açılamayacağı	sorul-
maktadır.	 Pomponius,	 bu	 soruyu	 şöyle	 cevaplandırmak-
tadır:	buna	ilişkin	dava	açılamaz,	çünkü	kişini	kendi	taşın-
mazında	 ateş	 yakmaya,	 oturmaya	 veya	 yıkanmaya	 hakkı	
vardır66.

 
	 Metinden	 açıkça	 anlaşılan,	 bir	 taşınmazdan	 ölçülü	 şekilde	 çıkan	
dumanların	imisyon	teşkil	etmediğidir.	Bunun	böyle	olması	da	doğaldır	
zira	aksini	kabul,	maliki,	sahip	olduğu	mülkiyet	hakkını	kullanamaz	bir	
hale	getirmek	olur.	Malikin	mülkiyet	hakkını	kullanmasından	kaynakla-
nan	olağan	etkiler,	komşular	arasında	hoş	görülmesi	gereken	etkilerdir.	
Taşınmaz	malikinin	sorumluluğu	ancak	olağan	ölçüyü	aşan	imisyonlar-
dan	dolayı	 olabilir.	Bununla	birlikte	 olağan	ölçüden	kastın	ne	olduğu	
ilgili	metinde	belli	değildir.	Buradaki	ölçünün	yerel	ilişkilere	göre	tayin	

65	Leyat,	s.	161	vd.

66	Çeviri	için	bkz.	Çörtoğlu,	Komşuluk	Hukuku,	s.	31-32	dn.	3.
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edilebileceği	 görüşü	 ileri	 sürüldüğü	 gibi67;	 hoşgörü	 sınırının,	 hakkın	
kullanımı	 için	 kaçınılmaz	 bir	 gereklilik	 bulunup	 bulunmadığına	 bakı-
larak	tayin	edilebileceği	görüşü	de	ileri	sürülmüştür68.		Metinde	yemek	
pişirmek,	 ısınmak	 ya	 da	 yıkanmak	 gibi	 insan	 yaşamı	 için	 vazgeçilmez	
önemde	faaliyetlerin	sayılıyor	olması	son	görüşü	destekler	niteliktedir.	
Bununla	birlikte	zaman	zaman	bu	faaliyetlerin	sayısının	genişletici	yo-
rumla	artmış	olabileceği	ve	bunun	için	de	yerel	ilişkilerin	dikkate	alınmış	
olabileceğini	düşünüyoruz.	
 
	 3.		 İmisyonu	Yasaklayan	Özel	Bir	Normun	Bulunması
 
	 a.		 Genel	Olarak
 
	 Roma	hukukunun	konuyla	ilgili	metinlerinde	değişik	imisyon	tür-
lerine	yer	verildiğini	ve	bunların	yasaklandığını	görüyor	ve	bunları	katı,	
sıvı,	gaz	halindeki	imisyonlar	olarak	üç	ana	başlık	altında	toplayarak	in-
celemeyi	uygun	buluyoruz69.	

 b.		 Katı	Maddeler	Halindeki	İmisyonlar

	 Katı	madde	halindeki	imsiyonlardan	kasıt,	özellikle	çöplerdir.	Buna	
ilişkin	düzenlemeyi	D.	8.	5.	8.	5’te	görüyoruz.	Aslında	metinde	çöp	ifa-
desi	açıkça	geçiyor	değildir;	ancak,	yukarıda	bulunan	bir	 taşınmazdan	
aşağıda	 bulunan	 bir	 taşınmaza	 su	 ve	 benzeri	 şeyler	 boşaltılamayacağı	
açıkça	 bildirilmektedir.	 Çöp	 sorununun	 Roma’da	 önemli	 boyutlarda	
olduğu	düşünüldüğünde70,	“benzeri	şeyler”	ifadesinin	içine	çöplerin	de	
gireceği	 kuşkusuzdur.	Diğer	 taraftan,	 çöplerin	 komşu	 taşınmaza	 yığıl-
masının	yasaklanan	bir	imisyon	olduğunu,	bundan	açıkça	bahseden	D.	
43.	24.	22.	3	metninden	anlıyoruz:

67	Koschaker/Ayiter,	 s.	 114;	Küçükbıçakçı,	Erdem:	Roma	Hukukunda	Mülkiyet	Hakkının	Sınırları,	Ya-
yımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Ankara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Anakara,	2010,	s.	74.

68	Söğüt,	s.	260.

69	Türk	Hukukunda	benzer	sınıflandırmalar	için	bkz.	Çörtoğlu,	Komşuluk	Hukuku,	s.	105	vd.;	Abik,	s.	158	vd.

70	Çöpler	bugün	olduğu	gibi	Roma	Hukukunda	da	önemli	bir	sorundur,	(ayrıntı	için	bkz.	Söğüt,	s.	95-96).	
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D.	43.	24.	22.	3	Venuleius	libro	2	Interdictum	
Si	stercus	per	fundum	meum	tuleris,	cum	id	te	facere	vetu-
issem,	quamquam	nihil	damni	 feceris	mihi	nec	 fundi	mei	
mutaveris,	tamen	teneri	te	quod	vi	aut	clam	Trebatius	ait.	
Labeo	contra,	ne	 etiam	 is,	 qui	dumtaxat	 iter	per	 fundum	
meum	 fecerit	 aut	 avem	 egerit	 venatusve	 fuerit	 sine	 ullo	
apere,	hoc	interdicto	teneatur		

D.	43.	24.	22.	3	Venuleius	Interdictum’ların	2.	kitabından
Trebatius	der	 ki	 eğer	ben	men	ettikten	 sonra,	her	ne	ka-
dar	bana	zarar	vermesen	ve	tarlam	bozulmasa,	şekil	değiş-
tirmese	 de,	 tarlama	 gübre,	 çöp	 atarsan	 quod	 vi	 aut	 clam	
interdictum’u	 açılır.	 Labeo	 aksi	 kanaattedir,	 bu	 interdic-
tum,	 tarlamdan	yol	geçirene	veya	bir	 av	kuşunu	bırakana	
veya	avlanana	karşı	açılır71.

 
	 Burada	çöplerin	yanı	 sıra	hayvanların	verdikleri	 zararlar72,	mesela	
hayvan	pislikleri	ya	da	haşereler	gibi	bazı	katı	maddeler	de	akla	gelmek-
tedir.	Ancak	Roma	hukuku	kaynaklarında	buna	 ilişkin	bir	metne,	 tet-
kik	edebildiğimiz	kadarıyla,	rastlayamadık.	Yine	katı	haldeki	imisyonlar	
grubuna	 taşınmazlarda	yapılan	kazılardan	dolayı	komşu	 taşınmazların	
etkilemesini	de	dahil	ediyoruz.	Bir	taşınmaz	malikinin	kendi	arazisinde	
girişeceği	 inşaat	 faaliyetleri	bir	 imisyon	 teşkil	 etmektedir.	Buna	 ilişkin	
düzenlemeyi	özellikle	D.	39.	2.	24.	12’de	tespit	ediyoruz:	

D.	39.	2.	24.	12	Ulpianus	libro	81	ad	Edictum
Item	videamus,	quando	damnum	dari	videatur:	stipulatio	
enim	hoc	continet,	quod	vitio	aedium	loci	operis	damnum	
fit.	Ut	puta	 in	domo	mea	puteum	aperio,	quo	 aperto	 ve-

71	Metnin	çevirisinde	Tahiroğlu,	Iniuria,	s.	230	dn.	11.’den	faydalanılmıştır.

72	 Hayvanların	 doğrudan	 verdikleri	 zararlar,	 mesela	 başkasının	 taşınmazına	 girerek	 oradaki	 ekili	 dikili	
araziye	zarar	vermesi	ya	da	komşu	taşınmaz	malikini	yaralaması	imisyon	olarak	kabul	edilmez.	Bu	zararlar	
doğrudan	müdahale	örneği	teşkil	ettiği	için	buna	ilişkin	hükümler	uygulanır	ve	açılacak	dava,	kural	olarak,	
actio	de	pauperie’dir,	(bu	konuda	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Türkoğlu	Özdemir,	Gökçe:	“Roma	Hukukunda	
Hayvanların	Yol	Açtıkları	Zararlardan	Doğan	Sorumluluk”,	Selçuk	Üniversitesi	hukuk	Fakültesi	Dergisi,	
Cilt:	14,	Sayı:	2,	2006,	s.	71	vd.,	(s.	69-96).
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nae	putei	praecisae	sunt:	an	tenear?Ait	trebatius	non	teneri	
me	damni	 infecti:	neque	enim	existimari	operis	mei	vitio	
damnum	tibi	dari	in	ea	re,	in	qua	iure	meo	usus	sum,	si	ta-
men	tam	alte	fodiam	in	meo,	ut	paries	tuus	stare	non	possit,	
damni	infecti	stipulatio	committetur.
D.	39.	2.	24.	12	Ulpianus	Edictum	hakkındaki	81.	kitabın-
dan
Ayrıca	 zarar	 olarak	 telakki	 edilip	 edilemeyeceğini	 incele-
mek	isteriz:	Çünkü	stipulatio,	evin,	yerin	veya	faaliyetin	za-
rar	verilebilirliği	yoluyla	ortaya	çıkan	zararı	kapsamına	alır.	
Örneğin,	senin	kuyunun	kaynağını	keserek	kendi	evime	bir	
kuyu	açıyorum:	Ben	dava	edilebilir	miyim?	Trebatius,	be-
nim	stipulatio	aracılığıyla	tehdit	eden	zarar	nedeniyle	dava	
edilemeyeceğimi	 söylüyor:	 çünkü,	 kendi	 hakkımı	 kullan-
dığım	 böyle	 durumlarda,	 benim	 faaliyetimin	 zarar	 verile-
bilirliği	yoluyla	sana	zarar	verildiği	kabul	edilemez.	Ancak,	
toprağımı,	senin	duvarını	yıkacak	denli	derin	kazarsam,	bu	
durumda	tehdit	eden	zarar	nedeniyle	stipulatio	hüküm	do-
ğurur73.

 
	 Harman	 yerlerinde	 komşunun	 rüzgarını	 kesecek	 biçimde	 inşaat	
yapmak	da	yine	bu	kapsamda	görülecek	bir	başka	sınırlamadır74.	Har-
man	yeri	maliki	 kendi	 arazisinde	 inşaat	 yapma	hakkına	 sahip	olmakla	
birlikte,	 komşusunun	 samanı	 için	gerekli	olan	 rüzgara	engel	olamaz75.		
Diğer	taraftan	bir	taşınmazın	duvarını	komşu	taşınmaza	taşacak	şekilde	
inşa	etmek	imisyon	değil,	doğrudan	müdahale	örneğidir76.

73	Çeviri	 için	bkz.	Söğütlü	Erişgin,	Özlem:	 “Roma	Hukukunda	Cautio	Damni	 Infecti”	Prof.	Dr.	Turgut	
Kalpsüz’e	Armağan,	Ankara,	2003,	s.	818-819.	s.	809-829

74	C.	3.	34.	14.	1;	ayrıca	bkz.	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırları,	s.	134.

75	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	 s.	134;	Ayla,	Hülya	Tuba:	 “Roma	Hukuku’nda	Mülkiyet	
Hakkının	Tarihçesi	Ve	Çağdaş	Hukuk	Sistemlerine	Etkisi”,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Ankara	
Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara,	2008,	s.	22.

76	Buna	 ilişkin	metin	D.	8.	5.	17’de	yer	 almıştır:	 “Si quando inter aedes binas paries esset, qui ita ventrem 
faceret, ut in vicini domum semipedem aut amplius procumberet, agi oportet ius non esse illum parietem ita 
proiectum in suum esse invito se”	(Eğer	ortak	bir	duvar,	komşunun	evine	yarım	ayak	veya	daha	fazla	çıkıntı	
yapıyorsa,	komşu	iradesine	aykırı	olarak,	duvarın	evine	doğru	taşması	 için	bir	hakkın	olmadığını	 iddia	
etmek	konusunda	davaya	sahiptir),	(çeviri	için	bkz.	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	133);	
aynı	yönde	D.	10.	1.	13.
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	 Ağaç	dalları	ya	da	kökleriyle	gerçekleşecek	müdahaleler	de	bu	an-
lamda	birer	imisyon	kabul	edilmelidir77.	Bir	taşınmazdaki	ağaç	kök	ya	da	
dallarının	komşu	taşınmaza	uzanması	çoğu	kez	komşu	taşınmazın	rüz-
gar	ya	da	güneşini	engeller.	Bu	gibi	durumlarda	komşu	taşınmaz	maliki	
kendi	taşınmazına	on	beş	adımdan	fazla	uzanmış	kök	ve	dalları	keserek	
kaldırabilir.	Eğer	kök	ya	da	dalların	uzunluğu	on	beş	adımı	geçmiyorsa,	
bunları	kendisi	kaldıramaz,	bunların	kaldırılmasını,	ancak	malikten	ta-
lep	edebilir78.
 
	 c.	Sıvı	Haldeki	İmisyonlar
 
	 Sıvı	haldeki	imisyonların	başında	su	kaynaklı	imisyonlar	gelir.	Sula-
rın	komşu	taşınmaza	sızması	ya	da	akması	bu	anlamda	bir	imisyon	ör-
neğidir.	Buna	ilişkin	düzenlemelerin	daha	On	İki	Levha	Kanunlarından	
beri	mevcut	olduğunu	biliyoruz79.	Üstteki	bir	taşınmaz	malikinin,	alttaki	
bir	taşınmaza	su	akıtarak	o	taşınmazı	su	basmasını	tetikleyecek	bir	çalış-
mayı	yapmasına	 izin	verilmemiştir80.	Suların	komşu	 taşınmaza	akıtıla-
mayacağına	ilişkin	olarak,	daha	önce	de	değindiğimiz	D.	8.	5.	8.	5	metni	
de	bu	konuda	yol	gösterici	bir	düzenlemedir.	Ancak	suların	akışı	ile	ilgili	
düzenlemeler	bundan	ibaret	değildir.	“De	Aqua	Et	Aqua	Pluviae	Arcen-
dae”	başlığı	altında	D.	39.	3’te	yer	verilen	metinler,	suların	akış	miktarları	
ve	yönleri	hakkında	ayrıntılı	düzenlemeler	içermektedir.	Sular	sebebiyle	
77	D.	43.	27.	1.	7:	“Deinde ait praetor. Quae arbor ex argo tuo in agrum illius impendet, si per te stat, quo minus 

pedes quindecim a terra eam altius coerceas, tunc, quo minus illi ita coercere lignaque sibi habere liceat, vim fieri 
veto	(Bu	konuda,	praetor	şöyle	demektedir:	Eğer	bahçeden	bir	ağacın	dalları	komşunun	bahçesine	geç-
mişse,	yerden	on	beş	kadem	yüksekliğe	kadar	dalları	temizlemediğin	takdirde,	komşunun	onları	kesme-
sine	ve	odunu	kendisinde	alıkoymasına	karşı	koymanı	yasak	ediyorum”;	D.	43.	27.	1.	9:	“Differentia duo-
rum capitum interdicti haec est: si quidem aedibus impendeat, succidi eam praecipitur, si vero agro impendeat, 
tantum usque ad quindecim pedes a terra coerceri	(Bu	beyannamenin	iki	hükmü	farklıdır:	Bir	komşu	evin	
üstüne	geçen	ağaç	tamamen	kesilmelidir,	halbuki	komşu	araziye	geçen,	sadece	on	beş	kadem	yüksekliğe	
kadar	bulunmalıdır”,	(çeviriler	için	bkz.	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	128	dn.	56).

78	Monier,	R.,	Manuel	Elémentaire	De	Droit	Romain,	Tome	I,	(Introduction	Historique,	Les	Sources,	La		
Procédure,	Les	Personnes,	Les	Droits	Réels,	Les	Successions),	6.	édition,	revu	et	complétée,	Editions	
Domat	Montchrestien,	1947,	s.	363.

79	XII	Tab.,	vii.	8	a	ve	8	b:	“Si per publicum locum rivus aquae ductus privato nocebit, erit actio privato ex lege 
XII tabularum ut noxa domino sarciatur	(8	a:	Eğer	yağmur	zarar	verirse…b.	Eğer	halka	ait	bir	yere	yöne-
len	su	yolu	özel	bir	kişiye	zarar	verirse,	On	İki	Levha	Kanununa	göre	bu	kişiye,	zararın	mal	sahibi	lehine	
karşılanması	yönünde	dava	(hakkı)	tanınacaktır)”,	(çeviri	için	bkz.	Sandalcı,	s.	52-53).

80	Monier,	s.	363;	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	124.
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meydana	gelen	imisyon,	sadece	suyun	akıtılması	ya	da	sızmasıyla	sınır-
lı	değildir.	Komşu	taşınmaza	akmakta	olan	suların	kesilmesi,	bu	suların	
mesela	bir	kanal	yoluyla	başka	yere	akıtılması	ya	da	baraj	benzeri	yapı-
larla	tutulması	da	birer	imisyon	kabul	edilerek	yasaklanmıştır.	Taşınmaz	
malikinin	 suların	 akış	 yönünü	değiştirerek	 ya	da	 suları	 tutarak	komşu	
malikini	 susuz	bırakması	ya	da	oradaki	 tarıma	zarar	vermesi	engellen-
miştir81.	Bu	sebeple	bir	taşınmaz	malikinin	kendi	taşınmazında	çukur	ya	
da	hendek	kazması	yahut	da	kanal	açması,	kendi	taşınmazının	sınırları	
içinde	olmakla	birlikte,	olumsuz	etkileri	komşu	taşınmaz	üzerinde	oldu-
ğu	için	sınırlamaya	tabi	tutulan	imisyon	örnekleridir.
 
	 Sıvı	 imisyonlar	bakımından	rutubet	meselesine	de	değinmek	 icap	
eder.	Rutubet	sorununu	ele	alan	dikkat	çekici	metinlerden	biri	D.	8.	2.	
19	pr.’dur:

D.	8.	2.	19	pr.	Paulus	libro	6	ad	Sabinum
Fistulam	 iunctam	 parleti	 communi,	 quae	 aut	 ex	 castello	
aut	ex	caelo	aquam	capit,	non	iure	haberi	Proculus	ait:	sed	
non	posse	prohiberivicinum,	quo	minus	balienum	habeat	
secundum	parietem	communem,	quamvis	umorem	capiat	
paries:	non	magis	quam	si	vel	in	triclinio	suo	vel	in	cubiculo	
aquam	effunderet.	Sed	Neratius	ait,	si	talis	sit	usus	tepidarii	
ut	adsiduum	umoem	habeat	et	id	noceat	vicino,	posse	pro-
hiberi	eum:

D.	8.	2.	19	pr.	Paulus	Sabinus	hakkındaki	6.	Kitabından
Proculus;	 komşunun,	 ortak	 duvara	 yağmur	 suyunu	 akıt-
mak	veya	çeşmeden	gelen	suyu	geçirmek	için,	boru	dayaya-
mayacağını	söylemektedir.	Fakat;	duvarı	nemlendirmesine	
ve	yemek	salonundan	veya	bir	odadakinden	daha	fazla	su	
kullanılmasına	rağmen,	ortak	duvar	boyunca	hamam	yapıl-
masına	 engel	 olunamaz.	 Bununla	 birlikte;	 Neratius,	 eğer	
hamam	devamlı	olarak	kullanılıyorsa	ve	duvar	komşunun	

81	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	124.
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zararına	olarak	devamlı	şekilde	rutubet	alıyorsa,	engel	olu-
nabileceğini	söylemektedir82.

 
	 Metinde	 komşu	 taşınmaz	 malikinin	 olağan	 ölçüler	 içinde	 kalan	
bir	rutubete	katlanması	gerektiği	bildirilmektedir.	Banyo	yaparken	bu-
harlaşan	ya	da	döşemeleri	yıkarken	sızan	 suların	komşu	 taşınmaz	 için	
birer	imisyon	olduğu,	ancak	olağan	sınırlar	içinde	kaldığı	sürece	yasak	
olmadığı	karara	bağlanmaktadır.	Buna	karşılık	bir	hamam	işletmesinin	
sularının	yarattığı	rutubet,	olağan	ölçüyü	aşan	bir	imisyon	kabul	edilip	
yasaklanmıştır83.	Bir	başka	rutubet	kaynağı	ise,	duvar	dibine	yığılan	güb-
relerdir.	Bu	meseleyi	 konu	 alan	bir	metinde84,	 duvarı	 rutubetlendiren	
gübre	yığının	bir	imisyon	olduğundan,	komşu	taşınmaz	malikinin	zarar	
tehlikesinin	 önüne	 geçebilmek	 için	 bu	 gübre	 yığınının	 kaldırılmasını	
dava	edebileceğinden	söz	edilmektedir.	Ayrıca	bir	zarar	meydana	gel-
mişse,	stipulatio	ile	bir	zarar	tazmin	taahhüdü	mevcut	olmak	kaydıyla,	
zarar	gideriminin	de	talep	edebileceği	kabul	edilmiştir85.
 
	 d.	 Gaz	Halindeki	İmisyonlar
 
	 Gaz	 haldeki	 imisyonlardan	 kasıt;	 toz,	 duman	 ve	 kokulardır.	
Roma’da	yemek	pişirme	ve	fırın	faaliyetlerinden,	hamamlardan,	metal	
işleme	yerlerinden,	çanak	çömlek	atölyelerinden,	seramik	fırınlarından	
çıkan	dumanlar,	sokaklara	atılmış	çöplerden	yayılan	kokular	komşuluk	
ilişkilerinde	önemli	bir	sorun	olmuştur86.	Koku	ve	dumanın	birer	imis-
yon	olduğunu	ve	olağan	ölçüleri	aştığı	takdirde	yasaklandığını,	D.	8.	5.	
8.	5’teki	peynir	imalathanesinden	çıkan	dumanların	yasaklanması	vesi-
lesiyle	anlıyoruz87.	Yine	daha	önce	yer	verdiğimiz	D.	8.	5.	8.	6’da	da,	evin	

82	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	135.

83	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	124.

84	D.	8.	5.	17.	2.

85	Söğüt,	s.	270.

86	Söğüt,	s.	97.

87	“…non putare se ex taberna casearia fumum in superiora aedificia iure immitti posse, nisi ei rei servitus talis 
admittatur…	(…eğer	bir	irtifak	hakkı	nedeniyle	izin	verilmemişse,	kendi	peynir	imalathanesinden	üst	
taraftaki	binayı	etkileyecek	biçimde	duman	çıkaramaz…)”.
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bacasından	çıkan	dumanların	birer	 imisyon	olduğu	ve	olağan	ölçüleri	
aştığı	takdirde	yasaklanacağı	kaydedilmektedir.
 
 C.  Zarar
 
	 Komşu	 taşınmaza	yönelik	 imisyonlar	her	zaman	somut	bir	 zarara	
yol	açmayabilir.	Fakat	eğer	bu	imisyon	sebebiyle	bir	zarar	meydana	geli-
yorsa,	bunun	da	telafi	edilmesi	gerekir88.	Buna	özellikle	temas	eden	me-
tin,	D.	8.	5.	17.	2’dir89:

D.	8.	5.	17.	2	Alfenus	libro	secundo	digestorum
Secundum	cuius	parietem	vicinus	 sterculinum	 fecerat,	 ex	
quo	 paries	 madescebat,	 consulebatur,	 quemadmodum	
posset	vicinum	cogere,	ut	sterculinum	tolleret.	Respondi,	si	
in	loco	publico	id	fecisset,	per	interdictum	cogi	posse,	sed	
si	 in	privato,	de	servituta	agere	oportere:	 si	damni	 infecti	
stipulatus	esset,	possit	per	eam	pere	stipulationem,	si	quid	
ex	ea	re	damni	datu	esset,	servare.

D.	8.	5.	17.	2	Alfenus	digesta’nın	ikinci	kitabından
Eğer	komşu	duvar	boyunca	duvarı	rutubetlendiren	güb-
reler	yığmışsa,	onların	nasıl	kaldırılacağı	soruluyor.	Şu	
şekilde	cevap	veriyorum:	Eğer	gübre	kamuya	ait	bir	yere	
yığılmışsa,	komşu	malik	interdictum	açabilir.	Özel	mül-
kiyete	tabi	bir	yere	yığmışsa,	bunun	için	irtifak	hakkının	
olması	gerekirdi.	Eğer	meydana	gelebilecek	zararı	tazmin	
etmeyi	stipulatio	ile	taahhüt	etmişse,	bundan	doğan	zara-
rın	tazminini	ister90.

  
	 Metinde	 gübre	 yığılması	 sebebiyle,	 hem	 gübrelerin	 kaldırılması	
yani	müdahalenin	men	edilmesi,	hem	de	zararın	nasıl	tazmin	edileceği	

88	Koschaker/Ayiter,	s.	114.

89	Bkz.	III	A.

90	Çeviri	için	bkz.	Tahiroğlu,	Mülkiyet	Hakkının	Sınırlamaları,	s.	135.
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sorgulanmaktadır.	Bu	da	bize	bir	taşınmazın	kullanımı	sebebiyle	komşu	
taşınmaz	zarar	gördüğünde,	gübrelerin	kaldırılmasının	ayrı,	zararın	taz-
mininin	ayrı	bir	sorun	olarak	ele	alındığını	göstermektedir91.	
 
	 D.		İlliyet	Bağı
 
	 Taşınmaz	malikinin	komşuluk	ilişkileri	sebebiyle	zarardan	sorum-
luluğunun	söz	konusu	olabilmesi	için,	imisyon	ile	zarar	arasında	bir	ne-
densellik	 bağının	 da	 bulunması	 gerekir.	 Komşuluk	 ilişkilerinde	 illiyet	
bağının	 bulunması	 gereğinden	 açıkça	 bahseden	bir	metin,	 tespit	 ede-
bildiğimiz	 kadarıyla,	 yoktur.	 Fakat	 Roma	 sorumluluk	 hukukunun	 ge-
nel	prensiplerinden	yola	çıkarak92,	bu	sonuca	varmak	zor	değildir.	Eğer	
komşu	 taşınmazın	 gördüğü	 zarar	 imisyon	 kaynaklı	 değil	 de	 başka	 bir	
sebepten	ileri	geliyorsa,	zararın	tazmini	talebinde	bulunulamayacaktır.	
Mesela	taşınmaza	sızan	sular	üstteki	taşınmazdan	değil	de	kendi	taşın-
mazının	altındaki	yeraltı	sularının	yüzeye	taşmasından	kaynaklanıyorsa,	
zarar	ile	imisyon	arasında	bir	nedensellik	bağı	bulunmadığı	için,	üstteki	
taşınmaz	malikinden	zarar	tazmini	istenemeyecektir.

91	Bu	metnin	interpolatio’lu	olduğu	ileri	sürülmüştür.	Zira	metinde,	uyuşmazlık	konusu	olan	duvarın	ortak	
duvar	olmakla	birlikte,	duvarın	bir	 tarafındaki	arazinin	ager	publicus	olmasının	metnin	amacı	 ile	bağ-
daştırılamayacağı	 açıktır	 (Söğüt,	 s.	269	dn.	64).	Gerçekten,	duvarın	bir	 tarafındaki	 arazi	kamu	arazisi	
olduğu	ve	komşuya	zarar	veren	gübre	buraya	yığıldığı	zaman,	gübrelerin	kaldırılmasını	komşu	malik	bir	
interdictum	ile	talep	edebilir,	(bu	interdictum’un	hangisi	olabileceği	hakkında	bkz.	Söğütlü	Erişgin,	Öz-
lem:	Roma	Hukukunda	Tarihsel	Gelişimi	 İçinde	Contractus	 (Sözleşme)	ve	Sözleşmesel	Sorumluluk	
Ölçütleri,	Ankara,	Seçkin,	2016,	s.	80,	184).).	Gübre	sebebiyle	zararının	tazmini	de,	eğer	bu	bir	stipulatio	
ile	kararlaştırılmışsa	talep	edebilir.	Ancak	metinde	tuhaf	olan	husus,	kamu	arazisine	yığılan	gübre	sorunu-
nun	ele	alınıyor	olmasıdır,	bu	da	bize	göre	gerçekten	de	bir	interpolatio	şüphesini	arttırmaktadır.	Çünkü	
metin,	bu	haliyle	yorumlandığı	zaman,	ortak	duvarın	diğer	tarafındaki	arazinin	özel	mülkiyete	tabi	olma-
dığını,	dolayısıyla	bir	komşuluk	ilişkisi	söz	konusu	olamayacağını	kabul	etmemiz	gerekir.	Metin	bizde,	
bir	taşınmaz	malikinin	elde	ettiği	gübreyi	getirip	özel	mülkiyete	tabi	arazi	ile	bitişik	bir	kamu	arazisine	
yığdığı	izlenimini	uyandırmaktadır.

92	Roma	Hukukunda	sorumluluk	genel	prensipleri	hakkında	bkz.	Rado,	Türkân:	Roma	Hukuku	Dersleri,	
Borçlar	Hukuku,	11.	Basıdan	13.	(Tıpkı)	Bası,	İstanbul,	Filiz	Kitabevi,	2016,	s.	142	vd.;	Tahiroğlu,	Bü-
lent:	Roma	Borçlar	Hukuku,	1.	7.	2012’de	Yürürlüğe	Giren	Yeni	Türk	Borçlar	Kanunu	ve	13.	1.	2011’de	
Yürürlüğe	Giren	Yeni	Türk	Ticaret	Kanunu’na	Göre	Düzenlenmiş	Yeni	Bası,	 İstanbul,	Der	Yayınları,	
2016,	s.	301-302).	Lex	Aquilia’da	illiyet	bağının,	failin	vücuduyla	temas	etmesi	ile	kurulacağı	kabul	edil-
miştir	(Di	Marzo,	s.	478;	Koschaker/Ayiter,	s.	265;	damnum	corpore	corpori	datum	hakkında	ayrıntı	
için	bkz.	Somer,	Pervin:	Roma	Hukukunda	Mala	Verilen	Zarar,	(Damnum	İniuria	Datum),	 İstanbul,	
2008,	s.	6	vd.).	
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	 IV.	Komşuluk	Hukukundan	Doğan	Sorumluluğun	Hükmü
 
	 Taşınmaz	maliki,	komşuluk	ilişkileri	dolayısıyla	getirilen	sınırlama-
lara	riayet	etmeyerek	taşınmazını	aşkın	kullanmaya	devam	edecek	olur-
sa	sorumluluğu	gündeme	gelecektir.	Bunun	için	de	aranan	sorumluluk	
şartlarının	tamamlanmış	olması	 icap	eder.	Roma	hukukunda	taşınmaz	
malikinin	komşuluk	hukukundan	doğan	sorumluluğunun	biri	taşınmazı	
kullanmaktan	men	edilmesi,	diğeri	de	komşu	 taşınmaza	verdiği	 zararı	
tazmini	olarak	iki	boyutu	mevcuttur93.	
 
	 O	halde	komşu	taşınmazlar	üzerindeki	imisyonları	önlemeye	yöne-
lik	 vasıtaların	başında	actio in negatoria in rem	 (el	 atmanın	önlenmesi	
davası)	gelir.	Zira	bu	sorumluluğun	konusu,	ilk	olarak	söz	konusu	kulla-
nımdan	taşınmaz	malikinin	men	edilmesi	biçiminde	olacaktır	ve	bunun	
için	actio negatoria in rem	açılması	icap	eder94.	Eğer	bir	zarar	söz	konu-
suysa,	 taşınmaz	maliki	mülkiyet	hakkını	kullanımdan	men	edilmekten	
başka,	 zararı	 tazmin	 ile	 de	 sorumlu	 tutulur	 ve	 zarar	 tazmini	 için	 tüm	
sorumluluk	hallerinde	olduğu	gibi	burada	da	zarar	ile	hukuka	aykırılık	
arasında	uygun	bir	illiyet	bağı	aranır.		
 
	 Bunun	dışında	özel	haller	için	öngörülmüş	bazı	himaye	vasıtaları	da	
mevcuttur.	Yağmur	sularını	uzaklaştırmaya	yönelik	actio aquae pluviae 
arcendae,	sıvı	haldeki	imisyonlara	özgü	kabul	edilmiş	bir	davadır.	Dava	
olanakları	dışında,	 interdictum yoluyla	da	komşu	 taşınmaz	maliklerine	
sağlanan	korumaların	varlığı	bilinmektedir.	D.	8.	5.	8.	5’te	rastladığımız	
interdictum uti possidetis,	 imisyon	müdahaleleri	bakımından	başvurula-
bilecek	bir	himaye	vasıtasıdır.	Operis	novi	nuntiatio	(yeni	yapıya	mani	
olma),	bir	kimsenin	kendi	taşınmazında	yaptığı	 inşaat	 faaliyetlerinden	
komşu	taşınmazın	zarar	görmesi	halinde	bu	faaliyetlerin	durdurulması	
için	başvurulacak	bir	başka	himaye	vasıtasıdır95.	Zarar	tehlikesine	karşı	

93	Bu	sonuç	için	bkz.	D.	8.	5.	17.	2,	(metinde,	zararın	tazmini	için	özel	bir	dava	öngörülmüş	değildir.	Eğer	
komşu	taşınmaz	malikleri	arasında	zararın	tazminine	ilişkin	bir	stipulatio	akdedilmişse,	zarar	gören	malik	
stipulatio’dan	doğan	davayı	açabilecektir).

94	Çörtoğlu,	Komşuluk	Hukuku,	s.	11;	Söğüt,	s.	249	vd.

95	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Umur,	Eşya	Hukuku,	s.	91-92.	
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bir	güvence	gösterilmesi	uygulamasının	da	mevcut	olduğunu	ve	yaygın	
olarak	kullanıldığını	görüyoruz.	Buna	göre	bir	 taşınmaz	maliki	komşu	
taşınmazda	gerçekleşen	mesela	inşaat,	hafriyat	çalışmaları	gibi	faaliyet-
lerden	 kendisine	 bir	 zarar	meydana	 geleceğini	 düşünüyorsa,	 bu	 çalış-
maları	yürütecek	komşu	taşınmaz	malikinden	cautio damni infecti	adıyla	
bilinen	bir	güvence	isteyebilirdi96.	Bu	güvence	fikrimize	göre	komşuluk	
ilişkilerinden	doğan	 sorumluluk	bakımından	 zararı	 giderme	 fonksiyo-
nuna	da	sahip	olmuştur,	başka	deyişle	Roma	hukukunda	özel	olarak	ka-
bul	edilmemiş	olan	tazminat	davası	yerine	geçmiştir97.	
 
	 SONUÇ
 
	 Taşınmaz	 malikinin	 mülkiyet	 hakkını	 kullanırken	 komşularına	
verdiği	 zararlardan	 sorumlu	 tutulması	 esası,	 günümüzde	 olduğu	 gibi	
Roma	 hukukunda	 da	 kabul	 edilmiştir.	 Taşınmaz	 maliklerinin	 kendi	
mülkiyet	haklarını	kullanırken	komşularına	verdiği	rahatsızlıklar	ya	da	
zararlar	 en	 eski	 devirlerden	 beri	 sorun	 olmuştur.	Daha	On	 İki	 Levha	
Kanunları’ndan	itibaren	komşu	taşınmazlar	arasında	mülkiyet	hakları-
nın	kullanımı	kaynaklı	uyuşmazlıklara	 ve	bu	uyuşmazlıkların	nasıl	 çö-
zümlendiğine	ayrıntılı	olarak	yer	verilmektedir.	Esasında	mülkiyet	hak-
kının	kullanılması	başlı	başına	hukuka	aykırı	bir	davranış	değildir.	Her	
malik	 kendi	 taşınmazı	 üzerinde,	 mülkiyet	 hakkının	 bir	 gereği	 olarak,	
dilediği	tasarruflarda	bulunmakta	serbest	olmalıdır,	zira	mülkiyet	hakkı-
nın	kullanımı	onun	meşru	bir	hakkıdır.	Fakat	bu	kullanım	komşu	taşın-
mazları	olumsuz	yönde	etkileyebilir,	mesela	malikin	kendi	taşınmazını	
kullanırken	 sebep	olduğu	 koku,	 toz,	 duman,	 gürültü,	 sarsıntı,	 rutubet	
gibi	müdahaleler	 komşu	 taşınmaz	maliklerine	 rahatsızlık	 verebilir.	Bu	
gibi	durumlarda	Roma	hukukunda	mülkiyet	hakkının	mutlak	anlamda	
serbestisinin	kabul	edilmeyerek	bu	hakkı	komşular	yararına	sınırlandır-
mak	yoluna	gidildiğinin	altını	çizmek	gerekir.

96	Bu	güvence	hakkında	bkz.	Söğütlü	Erişgin,	s.	810	vd.

97	Ayrıntı	için	bkz.	Söğüt	s.	249	vd.;	Söğütlü	Erişgin,	s.	810	vd.
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	 Roma	hukukunda	komşuluk	ilişkileri	sebebiyle	mülkiyet	hakkının	
kullanılması	 bakımından	 kural,	 serbestlik	 ilkesidir.	Mülkiyet	 hakkının	
sınırlandırılması	özel	bir	düzenleme	ile	söz	konusu	olduğunda	ise	malik,	
hakkını	artık	sözü	edilen	sınırlamaya	uygun	kullanmak	zorunda	kalacak-
tır.	Aksine	bir	davranış,	onun	sorumluluğunu	gündeme	getirecektir.	
 
	 Taşınmaz	 malikinin	 mülkiyet	 hakkının	 sınırlanması	 bakımından	
Roma	hukukunda	genel	bir	sınırlama	sebebi	mevcut	olmamıştır.	Hak-
kın	 başkasına	 zarar	 vermek	 amacıyla	 kullanılması	 demek	 olan	 hakkın	
kötüye	kullanılması	ise,	temelleri	Roma	hukukunda,	özellikle	de	Iustini-
anus	Hukukunda	atılmış	olsa	da,	genel	bir	prensibe	ya	da	teoriye	dönüş-
memiştir.	Bu	nedenle	hakkın	kötüye	kullanılması	yasağı,	taşınmaz	mali-
kinin	komşuluk	hukukundan	doğan	sorumluluğu	bakımından	genel	bir	
sorumluluk	sebebi	değildir.	Diğer	taraftan,	hakkın	kötüye	kullanılması	
yasağının	uygulanabilmesi	için	hakkın	amaç	dışında	kullanılması,	başka	
deyişle,	hakkın	başkalarına	zarar	vermek	amacıyla	kullanılması	da	şarttır.	
Oysaki	komşuluk	ilişkilerinde	taşınmaz	maliki,	mülkiyet	hakkını	amaca	
uygun	kullanmış	olsa,	yani	komşuya	zarar	verme	iradesine	hiç	sahip	ol-
masa	bile,	hakkını	kullanmaktan	kaynaklanan	olumsuz	etkiler	sebebiyle	
komşularına	karşı	sorumlu	tutulmuştur.	
 
	 Komşuluk	 hukukundan	 doğan	 sorumluluk	 çerçevesinde	 komşu	
taşınmaza	yapılacak	müdahaleler,	doğrudan	ve	dolaylı	olmak	üzere	iki-
ye	ayrılır.	Taşınmazın	maddi	varlığına	yönelik	olan,	onun	bütünlüğünü	
hedef	 alan	 ihlaller	 doğrudan	 müdahalelerdir.	 Komşu	 tarlaya	 girmek,	
komşu	 araziye	 inşaat	molozları	 yığmak	 ya	 da	 komşunun	 bahçesinde-
ki	elmaları	toplamak	gibi	fiiller	doğrudan	müdahale	örneğidir.	Dolaylı	
müdahaleler	 ise,	bir	kimsenin	kendi	 taşınmazının	sınırları	 içinde	kala-
rak	yaptığı	faaliyetlerden	komşu	taşınmazların	zarar	görmesidir.	Mesela	
kendi	taşınmazındaki	bir	taş	ocağını	işletmesi	yüzünden	çıkan	tozların	
komşu	taşınmaza	yayılması	ya	da	kendi	taşınmazında	biriktirdiği	çöpler-
den	çıkan	haşerelerin	komşu	taşınmazı	istila	etmesi	böyledir.	Taşınmaz	
malikinin	komşuluk	hukukundan	doğan	sorumluluğu	kapsamına	dolay-
lı	müdahaleler	girer.	Doğrudan	müdahaleler	ise,	mülkiyet	hakkının	ihlali	
demek	olduğundan	bir	haksız	fiil	teşkil	eder.	
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	 Dolaylı	müdahale,	taşınmaz	malikinin	mülkiyet	hakkını	kullanma-
sından	kaynaklandığı	 için	bir	haksız	fiil	teşkil	etmez.	Zira	malik,	kendi	
taşınmazının	sınırları	içinde	kalarak	kendi	mülkiyet	hakkını	kullanıyor-
dur,	bunun	hukuka	aykırı	bir	tarafı	yoktur.	Dolaylı	müdahale,	hukuk	dü-
zeni	tarafından	tanınan	bir	hakkın	hukuka	uygun	kullanılmasına	rağmen	
başkası	üzerinde	meydana	getirdiği	olumsuz	etkiler	demektir.	Bu	sebep-
le	bunlar	haksız	fiil	değil,	“imisyon”	olarak	adlandırılmıştır.	Komşuluk	
ilişkileri	çerçevesinde	mülkiyet	hakkının	kullanılmasından	kaynaklanan	
olumsuz	etkilere	karşılık	gelen	imisyon	kavramı,	modern	hukukta	da	ke-
sin	olarak	yerleşmiştir.	Bu	noktada	imisyon	kavramının	Roma	Hukuku	
kökenli	olduğunu	unutmamak	gerekir.	Metinlerde,	komşular	arasında	
kabul	edilebilir	ölçüyü	aşan	toz,	duman,	koku,	gürültü	gibi	olumsuzluk-
lar	“immissiones”	olarak	adlandırılmış	ve	yasaklanmıştır.
 
	 Roma	 hukukunda,	muhtelif	metinlerde	 değişik	 imisyon	 türlerine	
yer	verildiğini	saptıyoruz.	Bir	 taşınmazdan	fırlayan	taş	parçaları,	atılan	
çöpler,	 yayılan	 haşereler	 ve	 benzeri	 olumsuzluklar	 katı	 imisyonlardır.	
Taşınmazdaki	inşaat	faaliyetleri	nedeniyle	diğer	taşınmazdaki	temelle-
rin	sarsılması	da	bu	kapsamda	ele	alınmalıdır.	Sıvı	imisyonların	başında	
ise	su	kaynaklı	olanlar	gelir.	Yağmur	suları	başta	olmak	üzere	diğer	sular	
Roma	Hukukunda	 komşular	 arasında	 daima	 sorun	 olmuştur.	 Suların	
diğer	 taşınmazlara	 sızması	 ya	 da	 bir	 kanal	 oluşturularak	 yönlendiril-
mesi	birer	imisyon	örneği	olduğu	gibi,	hendek	ya	da	bent	gibi	yapılarla	
komşu	taşınmazlara	gidecek	suları	tutulması	da	imisyon	kabul	edilmiş	
ve	olağan	ölçüleri	aştığı	ölçüde	yasaklanmıştır.	Gaz	haldeki	imisyonlar	
ise,	özellikle	koku	ve	duman	olarak	görülmüş	ve	yine	olağan	ölçüleri	aş-
mak	kaydıyla	yasaklanmıştır.	Mesela	bir	peynir	imalathanesinden	çıkan	
kötü	koku	ve	dumanların	üst	 taraftaki	 taşınmazları	olumsuz	etkileyen	
bir	imisyon	olarak	kabul	edilerek	yasaklandığına	açıkça	tanık	olunur.
 
	 Bir	 imisyon	 söz	 konusu	 olduğu	 ve	 yasaklandığı	 zaman,	 taşınmaz	
malikinin	buna	aykırı	davranışı,	onun	sorumluluğunu	gerektirir.	Bu	so-
rumluluğun,	biri	müdahalenin	men’i	diğeri	zarar	giderimi	olmak	üzere	
iki	 boyutunun	 bulunduğunu	 çalışmamızda	 tespit	 etmiş	 bulunuyoruz.	
Taşınmaz	malikinin	imisyonlu	kullanımı	komşu	taşınmaz	maliki	tarafın-
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dan	men	edilebilecektir.	Eğer	ayrıca	biz	zarar	varsa,	bu	zarar	ile	imisyon	
arasında	bir	nedensellik	bağının	bulunması	 kaydıyla,	 tazmini	de	 talep	
edilebilecektir.
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LEGAL LIABILITY OF ONLINE NEWS PORTALS ARISING FROM READER COMMENTS UNDER THE 
NEWS LINKS ON THEIR WEBSITES IN ACCORDANCE WITH EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS’ 
“DELFI AS V. ESTONIA” DECISION, AND TURKEY’S STATUS IN THE FACE OF THE LAW NO. 5651 ON 

THIS ISSUE: A BRIEF OVERVIEW

	 Kimi	 internet	haber	portallarının	web	 sitelerinde	kullanıcıların	da	yorum	yapa-
bilmelerine	olanak	sağlamaları,	(başta	muhataplarının	şeref	ve	haysiyetine	saldırı	olmak	
üzere)	çeşitli	kişilik	hakkı	ihlâllerine	de	davetiye	çıkartmaktadır.	Böyle	durumlarda	kişilik	
hakkı	zarar	görenlerin	kimlere	ne	şekilde	dâva	açabilecekleri,	bu	tür	ihlâllerden	sadece	
yorumu	yazan	kullanıcıların	mı	sorumlu	olduğu,	yoruma	sitelerinde	yer	veren	internet	
haber	portallarının	da	bu	zarardan	sorumluluklarının	bulunup	bulunmadığı,	bulunuyor-
sa	hangi	durumlarda	ve	hangi	esaslara	göre	sorumlu	tutulabilecekleri	çoğunlukla	merak	
konusu	olmaktadır.
 
	 Dolayısıyla	bu	çalışmada,	kişilik	hakkına	aykırı	kullanıcı	yorumlarından	doğan	za-
rarlar	karşısında	internet	haber	sitelerinin	sorumluluğu	hakkında	Avrupa	İnsan	Hakları	
Mahkemesi’nin	Delfi	AS	v.	Estonya	kararında	benimsediği	ilkeler	ve	bu	ilkeler	ile	pozitif	
mevzuat	ışığında	Türk	Hukukundaki	durum	incelenmiş,	merak	edilen	hususlara	naçiza-
ne	açıklama	ve	öneriler	getirilmeye	gayret	edilmiştir.
 
 Anahtar Kelimeler:	İnternet	Haber	Siteleri,	Çevrimiçi	Okuyucu	Yorumları,	Kişi-
lik	Hakkına	Saldırı,	İnternet	Yer	Sağlayıcı,	İnternet	İçerik	Sağlayıcı,	Sorumluluk,	Avrupa	
İnsan	Hakları	Mahkemesi

 ABSTRACT
     
	 The	ability	of	internet	news	sites	to	allow	user	comments	may	result	in	the	violati-
on	of	the	right	to	personality	by	users.	In	such	a	case,	it	is	wondered	that	only	these	users	
will	be	liable	for	these	comments.	Will	the	internet	news	site	as	well	as	users	be	liable	for	
personal	rights	violations?

	 In	this	study,	the	liability	of	the	internet	news	sites	was	examined	against	the	da-
mages	caused	by	the	user	comments	contrary	to	the	right	to	personality,	and	it	was	tried	
to	bring	hints	 and	 suggestions	 to	 the	 issues	 about	 internet	news	portals’	 liability	 that	
were	wondered,	in	the	light	of	European	Court	of	Human	Rights’	“Delfi	AS	v.	Estonia”	
Decision	and	the	Law	No.	5651.	

 Keywords: Internet	News	Sites,	Online	Reader	Comments,	Violation	of	Perso-
nal	Rights,	 Internet	 Service	 Provider,	 Internet	Content	 Provider,	 Liability,	 European	
Court	of	Human	Rights
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	 GİRİŞ
 
	 Ana	–	akım	yazılı	basının	internet	üzerinden	takip	edilirliğinin	art-
ması	sebebiyle	ve	okuyucuların,	sosyal	medya	alışkanlıklarından	gelen	
internet	içeriğine	interaktif	katılım	alışkanlıklarının/	isteklerinin	tatmin	
edilerek	muhtemelen	tirajın	arttırılması	gayesiyle,	çoğu	gazetenin	(ve/	
veya	haber	portalının)	internet	sitelerinde	artık	kullanıcıların	yorumları-
na	da	yer	ve	imkân	verdikleri	görülmektedir.	Ancak	haber	faaliyetine	yo-
rum	yoluyla	katılan	okuyucuların	her	zaman	eleştiri	ve	ifade	özgürlüğü	
sınırları	içerisinde	davrandıklarının	söylenmesi	mümkün	olmamaktadır.	
Öyle	ki	çoğu	zaman	okuyucular,	haber	içeriğindeki	şahısların,	birbirle-
rinin	ya	da	üçüncü	kişilerin	kişilik	haklarını	(TMK.m.24	vd.;	TBK.m.58	
vd.)	ihlâl	edici	yorumlar	yapmakta;	hatta	kimi	zaman	bu	ihlâller	sinkaf-
lı	sözlere,	dolayısıyla	TBK.	anlamında	haksız	fiile	(TBK.m.49	vd.)	ve/	
veya	TCK.	 anlamında	 hakaret	 suçuna	 (TCK.m.125)	 varan	 sonuçlara	
yol	açabilmektedir.	Bu	tür	yorumların	ihlâl	ettiği	kişilik	hakkı	kapsamın-
daki	kişisel	değerin	ise,	özellikle	muhataplarının	şeref	ve	haysiyeti1	oldu-
ğu	gözlemlenmektedir.
1	 Şeref	ve	haysiyet	en	genel	 anlamıyla,	kişiye	 toplum	tarafından	atfedilen	manevî	 saygınlığın	 toplamıdır.	

Kişilik	hakkı	kapsamında	bir	kişisel	değer	olarak	şeref	ve	haysiyet	kavramı	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.,	
Hubmann,	Heinrich:	Das	Persönlichkeitsrecht,	Köln	Graz,	1967,	s.	288,	Trebes,	Anja:	Zivilrechtlicher	
Schutz	der	Persönlichkeit	vor	Presseveröffenlichtungen	in	Deutschland,	Frankreich	und	Spanien	(eine-
rechtsvergleichende	Untersuchung	unter	besonderer	Berücksichtingung	des	einstweiligen	Rechtsschut-
zes),	Dresden	2002,	s.	47;	Bucher,	Andreas:	Natürliche	Personen	und	Personlichkeitschutz,	4.	Auflage,	
Basel	2009,	s.	492;	Grossen,	Jacques	-	Michel:	Schweizerisches	Privatrecht,	zweiter	Band,	Einleitung	und	
Personenrecht,	Basel	und	Stuttgart	1967.,	 s.	 365;	Özsunay,	Ergun:	Gerçek	Kişilerin	Hukuki	Durumu,	
Bası	5,	İstanbul	1982,	s.	166;	Dural,	M.	/	Öğüz,	T.:	Türk	Özel	Hukuku	–	Kişiler	Hukuku,	C.	II,	Bası	19,	
İstanbul	2018,	s.	128;	Kaya,	Mine:	Elektronik	Ortamda	Kişilik	Hakkının	Korunması,	Ankara	2015	(Elekt-
ronik),	s.	36;	Ayan	M.	/	Ayan,	N.:	Kişiler	Hukuku,	Bası	8,	Ankara	2016,	s.	93;	Oğuzman,	M.K.,	/	Seliçi,	Ö.	
/Oktay	–	Özdemir,	S.:	Kişiler	Hukuku	(Gerçek	ve	Tüzel	Kişiler),	Bası	17,	İstanbul	2018,	s.	186;	Akipek,	
J.	/	Akıntürk,	T.	/	Ateş,	D.:	Türk	Medenî	Hukuku	–	Başlangıç	Hükümleri,	Kişiler	Hukuku,	C.	I,	Bası	14,	
İstanbul	2018,	s.	368	–	369;	Helvacı,	Serap:	Gerçek	Kişiler,	Bası	6,	İstanbul	2016	(Gerçek	Kişiler),	s.	75;	
Kılıçoğlu,	Ahmet	M.:	Şeref	Haysiyet	ve	Özel	Yaşama	Basın	Yoluyla	Saldırılardan	Hukuksal	Sorumluluk,	
Bası	4,	Ankara	2013	(Şeref),	s.	91	vd.;	Zevkliler,	A.	/	Acabey,	M.	B.	/	Gökyayla,	E.:	Medenî	Hukuk,	Bası	
6,	Ankara	1999,	s.	410.	Sırabaşı,	Volkan:	İnternet	ve	Radyo	Televizyon	Aracılığı	ile	Kişilik	Haklarına	Te-
cavüz,	Ankara	2007,	s.	29.	Yargıtay	şeref	ve	haysiyeti,	kişinin	“...dâhil olduğu toplumun gerekli saydığı ahlâkî 
niteliklere sahip olduğu ya da böyle kabul edildiği için, kişiye verilen değeri ifade eder. Kişinin onuru, şerefi ve 
saygınlığı onun toplum içindeki tüm manevî değerlerinden oluşur. Bunlar kişinin ahlâkî değerleridir. Herkesin, 
içinde yaşadığı toplumda ve ilişkiler kurduğu çevrelerde kişisel bir onuru, şerefi ve saygınlığı mevcuttur. Kişiyi 
küçük düşürmek, yanlış tanıtmak, zor duruma sokmak, kişiye düşmanca bir ortam hazırlamak amacıyla vâki 
davranışla manevî değerleri nasıl zedelenirse, bir olayın aktarılması da çok kez şerefe, saygınlığa ve onura mü-
dahale niteliğinde olabilir. Ancak bu müdahalenin haksız olması, diğer bir deyimle hukuka aykırı bulunması 
gerekir.”	 şeklinde	 ifade	etmiştir.	Bkz.,	HGK.	26.02.2012,	E.2012/4-179	K.2012/412,	(Ulusal	Yargı	Ağı	
Projesi).	Benzer	diğer	bir	karar	için	bkz.,	Kaya,	(Elektronik),	s.	37,	dn.	62	(naklen).
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UYARINCA TÜRKİYE’DEKİ DURUM: GENEL BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sami AKKURT

	 Anılan	kişilik	hakkı	 ihlâllerinin	 aynı	 zamanda	 suç	 teşkil	 ettiği	du-
rumlarda,	cezaların şahsiliği ilkesi	gereğince	yorumu	yapan	kişinin	şahsî	
ceza	sorumluluğunun	doğacağı	aşikârdır.	Ancak	ihlâl	dolayısıyla	meyda-
na	gelen	özellikle	maddî	–	manevî	zararların	özel	hukuktan	kaynaklanan	
telafisinin,	internet	üzerinden	haksız	fiil	ika	eden	kişinin	(şeref	ve	hay-
siyete	aykırı	yorumu	yapan	okuyucunun)	bilfiil	tespitinin	çok	zor	hatta	
bazen	 imkânsız	olması	dolayısıyla	kim	tarafından	hangi	esaslara	daya-
narak	gerçekleştireceğinin	belirlenmesi	ve	bu	konuda	internet	gazetele-
rinin	de	fiili	ika	eden	kişiyle	birlikte	ya	da	münferiden	sorumlu	tutulup	
tutulamayacağının	tespiti	önem	arz	etmektedir.
 
	 Çalışmanın	 konusuna	 dayanak	 teşkil	 eden	 AİHM.	 kararı	 tam	 da	
buna	 ilişkindir.	 Dolayısıyla	 çalışmada	 öncelikle	 kararın	 çıkış	 nokta-
sı	 olan	 hukukî	 olay	 ve	 uyuşmazlık	 ana	 hatlarıyla	 ortaya	 koyulacak	 ve	
AİHM.’	nin	konu	hakkındaki	yaklaşımı	belirtilecek;	sonrasında	ise	anı-
lan	AİHM.	yaklaşımının	konu	hakkındaki	pozitif	Türk	mevzuatı	çerçe-
vesinde	Türkiye’de	(ve	Türk	internet	gazeteleri	hakkında)	uygulanma-
sının	mümkün	olup	olmadığı	tespit	edilmeye	çalışılacaktır.
 
	 I.	İLGİLİ	AİHM.	KARARI	
 
	 İnternette	faaliyet	gösteren	haber	portallarının	kendi	web	sitelerin-
deki	kişilik	hakkı	ihlâli	teşkil	eden	kullanıcı	(okur)	yorumlarından	kay-
naklanan	hukukî	 sorumluluğu,	 uluslararası	 ölçekte	AİHM.	Delfi AS v. 
Estonya2	kararında	tartışılmıştır.	Aşağıda	öncelikle	dâva	konusu	taraflar	
ile	aralarındaki	uyuşmazlık,	somut	olaylar	ve	iç	hukukun	çözümü	çerçe-
vesinde	belirtilecek,	sonrasında	ise	AİHM.’nin	konu	hakkındaki	yaklaşı-
mı	incelenecektir.

2 AİHM. 10.10.2013, Başvuru Numarası: 64569/09.	Karar	İngiliz	dilinde	tanzim	edilmiş	olup	Mahkeme	İç	
Tüzüğünün	77	nci	maddesi	(f.2	–	3)	uyarınca	10	Ekim	2013	tarihinde	yazılı	olarak	tebliğ	edilmiştir.	Kararın	
İngilizce	resmî	metni	için	bkz.,	https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22002-8960%22]},	
(E.T.	23.03.2019).	Anılan	karar,	yapılan	atıflarda	“The Decision”	olarak	anılacaktır.
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	 A.	 TARAFLAR	 VE	 DÂVANIN	 ARKA	 PLANI:	 ÖNEM	 ARZ	
EDEN	HUSUSLAR

	 1.	Taraflar
 
	 AİHM.’ne	başvuran	şirket,	Delfi AS	adında	Estonya’da	kayıtlı	halka	
açık	bir	limited	şirkettir.	Delfi AS	günde	330	civarında	haber	makalesi	ya-
yınlayan	bir	internet	haber	portalı	işletmekte	olup	bu	portal,	Estonya’da	
anılan	alanda	faaliyet	gösteren,	ayrıca	Litvanya	ve	Letonya’da	da	yayın	
yapan	en	büyük	haber	portallarından	birisidir.
 
	 2.	Haber	Portalının	(Sitenin)	Önem	Arz	Eden	Özellikleri
 
 Delfi AS’in	işlettiği	haber	portalında,	haber	makalelerinin	sonunda	
“yorum ekle”	ibaresi	ile	kullanıcı	yorumlarına	izin	verilmekte,	ayrıca	yo-
rum	sahibinin	e-	posta	ve	ismini	belirtilebileceği	kısımlar	da	bulunmak-
tadır.	Ancak	 günde	 yaklaşık	10.000	 civarında	 yorum	yapılmasına	 rağ-
men,	bunların	çoğu	takma	adlar	altında	gönderilmektedir.	Bu	yorumlar	
başkaları	tarafından	da	“Yorumları oku”	butonu	kullanılarak	görüntüle-
nebilmektedir.
 
	 Burada	belki	de	en	önemli	hususlardan	birisi,	okurlar	(kullanıcılar)	
tarafından	yukarıdaki	usulde	siteye	eklenen	yorumların	ilgili	kullanıcılar	
tarafından	“Yorumları yayınla”	butonuna	basılmasıyla,	Delfi AS’in büyük 
ölçekte bir denetim yahut düzeltmesine (yani iddiaya göre tümüyle editoryal 
müdahalesine) tâbi olmaksızın otomatik olarak yayınlanmakta	oluşudur3.	
  
	 Diğer	 bir	 önemli	 husus	 da,	 siteye	 kullanıcılar	 tarafından	 eklenen	
hakaret içerikli, alaycı ve nefret içerikli yorumların Delfi AS’a ihbar edile-

3	En	azından	mahkemenin	görüşü	bu	yöndedir	ancak	ileride	de	görüleceği	gibi	Delfi	sitesinin,	bazı	ahlâka	ay-
kırı	kelimelerin	yazılmasını	engelleyen	bir	filtreleme	sistemi	kullandığından,	içeriğe	hiçbir	şekilde	müda-
halede	bulunmadığının	kabulü	tümüyle	isabetli	görülmemektedir.	Bu	hususa	(site	sahipliğinin	yorumlar	–	
içerik	üzerinde	editoryal	bir	müdahâlesinin	bulunmadığı	hususuna)	Türk	hukukundaki	durum;	özellikle	
Türkiye’deki	muadil	sitelerin	içerik	sağlayıcı	olarak	mı	yer	sağlayıcı	olarak	mı		nitelendirilmeleri	gerektiği	
değerlendirilirken	özellikle	dönüş	yapılacağından,	akılda	tutulması	önerilir	(İYDHK.m.4;	m.5).
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bilmesini sağlayan “Leim4” butonunun,	Şirket’in	bunlardan	haberdar	ol-
masını	sağlaması	ve	gerektiğinde	bunları	(kullanıcı	tarafından	sağlanan	
içeriği)	yayından	çıkartabilmesine	hizmet	etmesidir5.	Ayrıca	sitede	bir	
kısım	ahlâka	aykırı	sözcüğü	otomatik	olarak	algılayarak,	bunların	yayın-
lanmasını	engelleyen	yahut	bu	nitelikteki	yorumu	otonom	şekilde	silen	
bir	içerik filtreleme	sistemi	de	bulunmaktadır.
 
 Delfi AS	 kullanıcılara,	 “Yorum kuralları6”	 yönergesiyle	 yorumların	
kendi	 görüşü	 olmadığı	 ve	 bunlardan	 yorumu	 yazan	 kullanıcıların	 so-
rumlu	olacağını	da	bildirmektedir.
 
	 3.	 Haber	 Portalında	 Yer	 Alan	 Kullanıcı	 Yorumları	 ve	Önem	
Arz	Eden	Özellikleri
 
	 Uyuşmazlığın	AİHM.’ne	taşınmasına	sebep	olan	iç	hukuk	çözümü-
nün	dayanağı,	AS Saaremaa Laevakompanii	(SLK.)	adlı,	anakara	ile	bazı	
adalar	arasında	halka	açık	feribot	taşımacılığı	yapan	bir	taşımacılık	şir-
keti	hakkında	“SLK, planlanan buz yolunu yok etti”	başlıklı	Delfi AS	sitesi	
haber	linkinin	altına	yapılan	kullanıcı	yorumlarıdır.	
 
	 Bu	habere	 yapılan	185	yorumun	yaklaşık	20’si,	 SLK	 teftiş	 kurulu	
üyesi	ve	çoğunluk	hissedarı	olan	L.	adlı	bir	gerçek	kişiye	yöneltilen	(şe-

4 Leim	Estonya’da	 “hakaret içerikli, alaycı veya nefret uyandırıcı iletiler”	 için	kullanılan	bir	 sözcüktür.	Bkz.	
Adalet	 Bakanlığı	 –	 İnsan	Hakları	Daire	 Başkanlığı	 gayri	 resmî	 çeviri,	 s.	 3,	 https://hudoc.echr.coe.int,		
(E.T.	23.03.2019).	

5	Bu	hususa,	Türk	hukukunda	içeriğin	site	sahipliğince	çıkartılması	yükümlülüğünün	(kural	olarak)	başlan-
gıcı	olan	uyarı yöntemi	(uyar	–	kaldır	metodu)	bahsinde	özellikle	dönüş	yapılacağından,	akılda	tutulması	
önerilir	(İYDHK.m.2/	I,	r;	m.9/	I).

6 Delfi AS’in	yorum ilkeleri yönergesi,	“Delfi ileti panosu, kullanıcılara yorum yayınlama olanağı sağlayan teknik 
bir araçtır. Delfi, yorumlar üzerinde düzeltme yapmaz. Yorum yazan kiĢi, yorumundan sorumludur. Estonya 
mahkemelerinde yorum sahiplerinin bir yorumun içeriği nedeniyle cezalandırıldığı davalar olduğunun belirtil-
mesi önem arz etmektedir (…) “Delfi, kullanım kurallarıyla bağdaşmayan içeriğe sahip yorumları yasaklar. Bu 
yorumlar: - tehdit içeren, - hakaret içeren, - düşmanlık ve şiddet uyandıran, - yasadışı faaliyetlere kışkırtan, (...) 
- edebe aykırı ifadeler ve kaba sözler içeren, (...) yorumlardır. Delfi, bu tür yorumları kaldırma ve yazarlarının 
yorum yazmaya erişimlerini kısıtlama hakkına sahiptir.”	şeklindedir.	Bkz.	Adalet	Bakanlığı	–	İnsan	Hakları	
Daire	Başkanlığı	gayri	resmî	çeviri,	s.	3,	https://hudoc.echr.coe.int,		(E.T.	23.03.2019).
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ref	ve	haysiyete	yönelik	kişilik	hakkı	ihlâli	boyutuyla)	hakaret	ve	tehdit-
lerden	müteşekkildir7.	
 
	 B.	UYUŞMAZLIK	VE	İÇ	HUKUKUN	ÇÖZÜMÜ
 
 L. adlı	kişi,	Delfi AS’in	işlettiği	haber	portalındaki	“Hissedarı bulun-
duğu SLK. şirketine ilişkin haber altında kendisine yöneltilen hakaret ve 
tehdit içerikli yorumların kaldırılması”nı	Delfi	AS’ten	talep	etmiş	ve	uğra-
dığı	manevî	zararın	giderilmesi	için	Delfi AS	aleyhine	(Estonya)	Harju	İl	
Mahkemesinde	bir	tazminat	dâvası	açmıştır.
7	İç	hukuk	uyuşmazlığı		konusu	yorumlar	şöyledir:	“1. [V]äinameri‘de akıntılar var. 2. açık deniz bahsettiğin 

yerlere daha yakın ve buz da daha ince. Öneri – 1905 yılındaki gibi yapalım, sopalarla [K]uressaare‘ye gidelim 
ve [L.] ile [Le.]‘yi çuvala koyalım 2. Lanet olası aptallar (...) O tekel ve Devlet destekleri sayesinde her şekilde 
para içerisinde yüzüyorlar ve şimdi arabalar birkaç gün için onların ceplerine hiçbir şey doldurmadan adalara 
gidebilecek diye korkmaya başladılar. Kendi geminde yanasın, hasta Yahudi! 3. İyi ki [La.‘nın] girişimi hara-
retli internet yorumcularının hatlarını çökertmedi. Devam millet, [L.] fırına! 4. [Küçük L.] git de kendini boğ 
sen 5. aha. (.. ) [ben] bunun kazara olduğuna neredeyse hiç inanamıyorum... lanet olası puştlar 6. alçak herif!!! 
[Rus dilinde] 7. Ne mızmızlanıyorsunuz, bu piçi bir an evvel öldürün [.] Gelecekte diğerleri ... neyi tehlikeye 
attıklarını bilirler, hatta ellerinde yalnızca önemsiz bir hayat olur. 8. (...) [sonuna kadar] haklı. Linç edilmeli, 
diğerlerini [adalıları] ve adam müsveddelerini uyarmalı. O zaman bir daha hiç böyle bir Ģey yapılmaz! Her 
halükarda, [L.] bunu fazlasıyla hak ediyor, değil mi. 9. İyi adam [uzun] yaşar, boktan adam [ya bir ya iki 
gün] 10. Bir buz yolu olsaydı, dolu bir araba için  kolaylıkla 500 [insan] tasarruf edebilirdi, lanet olası [L.] 
bu sisteme para ödüyor, madem feribotların o kadar iyi buz kırıcı, öyleyse seferlerin neden 3 [saat] sürüyor, 
git de Pärnu limanında buz kır (… ) ya da, yemişim parasını, ben her hâlükârda [boğazı] geçeceğim ve eğer 
boğulursam, bu senin suçun. 11. ve kimse bu pisliklere karşı koyamıyor mu? 12. [Saaremaa ve Hiiumaa ada-
ları sakinleri], bu salağa 1:0 yapın. 13. [L.]‘nin Saaremaa‘da benzetilip benzetilmeyeceğini merak ediyorum. 
bunun gibilerine gününü göstermeli. 14. İnsanlar birkaç gün internette çene çalacak, ama dolandırıcılar (ve 
de arkası sağlam olanlar ve bizi temsil etmeleri için bizzat seçtiklerimiz) parayı cebe indirecek ve bu hararetli 
konuşmalara dikkat etmeyecekler – kimsenin bunu salladığı yok. Bir zamanlar [M.] ve diğer büyük dolandı-
rıcılar da patronluk taslardı ama açgözlülükleri geri tepti (Huzur İçinde Yatsınlar). Bu dolandırıcılarınki de 
er ya da geç geri tepecek. Ne ekerlerse, onu biçerler; ama yine de (devlet onların karşısında güçsüz olduğundan 
– zira gerçekte devleti yönetenler onlar), linçle baskı altında tutulmamalılar; çünkü onlar yalnızca bugün için 
yaşarlar. Yarın, benden sonrası tufan. 15. bu [V.]’ye bir gün kolayından patlatacağım ben. Kahretsin, ateş ol-
mayan yerden duman çıkmaz. Saaremaa kargaları bir domuz kesilecek düşüncesiyle orada. Asla. 16. piçler!!!! 
Ofelia‘nın da buz sınıfı var, dolayısıyla bu, neden Ola‘nın gerekli olduğuna hiçbir şekilde mazeret olamaz!!!! 17. 
Pislikler tarafından yönetilen [ve] pislikler tarafından finanse edilen Estonya Devleti, elbette pisliklerin toplum 
karşıtı eylemlerini önleyemez veya cezalandıramaz. Ama eee, her [L.]‘nin kendi St. Michael günü vardır ve bu 
hiçbir şekilde koçun St Michael gününe benzemez. Aslında [L.] için üzgünüm – nihayetinde bir insan… :D :D 
:D 18. (...) bu eylemlerden sonra, olur da [L.‘nin] birden hastalık iznine ayrılması gerekirse ve bu da bir sonraki 
buz yolunun yok edilişine denk gelirse (…) [o zaman] üçüncü bir kez domuz gibi davranmaya cesaret eder 
mi? :) 19. kahrolası piç, o [L.] çok geçmeden eve benim bebeğimle gidebilirdi... ne olursa olsun şirketi normal 
bir feribot hizmeti garanti edemiyor ve fiyatlar öyle ki... gerçekten tiksindirici (...) bu kimlerin ceplerini ve ağzını 
parayla doldurdu da, her sene domuz gibi davranıyor sorusu geliyor akla 20. pislikten ekmek çıkmaz, gazete ve 
internet her şeye direnir, hakikaten yalnızca kendimiz eğlenmek için (devlet ve [L.] insanların düşüncesini ger-
çekten umursamıyor) (...) yalnızca eğlenmek amaçlı, para hırsı olmadan – [L.‘nin] kulağına işer ve de kafasına 
s.çarım :)” minvalindedir.	Bkz.	Adalet	Bakanlığı	–	İnsan	Hakları	Daire	Başkanlığı	gayri	resmî	çeviri,	s.	3,	
https://hudoc.echr.coe.int,		(E.T.	23.03.2019).	Yorum	asılları	için	bkz.,	https://hudoc.echr.coe.int/eng
#{%22itemid%22:[%22002-8960%22]},	(E.T.	23.03.2019).



www.izmirbarosu.org.tr

181İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

AİHM. DELFİ AS V. ESTONYA KARARI IŞIĞINDA İNTERNET HABER 
PORTALLARININ, SİTELERİNDEKİ HABER LİNKLERİ ALTINA YAPILAN OKUYUCU
YORUMLARINDAN KAYNAKLANAN HUKUKÎ SORUMLULUKLARI VE 5651 SAYILI KANUN 
UYARINCA TÜRKİYE’DEKİ DURUM: GENEL BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sinan Sami AKKURT

 Delfi AS.,	talebi	üzerine	L.	aleyhindeki	yorumları	siteden	kaldırmış	
ve	keyfiyeti	L.’ye	bildirerek,	kendisine	yönelttiği	ihbar	(Türk	hukukun-
daki	kanunî	karşılığı	uyarı yöntemi)	üzerine	yorumları	kaldırdığı	gerek-
çesiyle	tazminat	talebini	reddetmiştir.
 
 Harju	 İl	mahkemesi	 de	 “Elektronik Ticaret Başta Olmak Üzere İç 
Pazar’da Bilgi Toplumu Hizmetlerinin Belirli Yönleri Hakkında 8 Hazi-
ran 2000 tarihli ve 2000/31/AT sayılı, Avrupa Parlamentosu ve Konsey 
Direktifi”ne	 dayalı	 “Bilgi Toplumu Hizmetleri Kanunu	 (Infoühiskonna 
Teenuse Seadus)”	 uyarınca	Delfi AS.’in	 sorumluluğunun	 ortadan	 kalk-
tığına,	nitekim	(tıpkı	Türk	hukukunda	da	olduğu	gibi)	Delfi AS.’in	bu	
yorumları	izleme	ve	denetleme	konusunda	kanunî	yükümlülüğünün	bu-
lunmadığına	hükmederek	L.’nin	 tazminat	 talebinin	 reddine	karar	ver-
miştir.	Ancak	aksi	görüşte	olan	İstinaf	merciinin	kendisini	bu	kararında	
haksız	görerek	dosyayı	yeniden	incelenmeye	göndermesi	üzerine	yerel	
mahkeme,	(yorumları	yazanın	değil	ama)	yayınlayanın	Delfi AS	olduğu	
ve	yalnızca	“Yorum içeriklerinden sorumlu olmayacağı”	yönünde	bir	so-
rumsuzluk	kaydı	koyarak	sorumluluktan	kurtulamayacağı	gerekçesiyle,	
bu	sefer	de	L.’yi	haklı	bularak,	Delfi AS	aleyhine	manevî	tazminat	öde-
tilmesine	hükmetmiş;	bu	karar	Yüksek	Mahkeme’nin	onamasıyla	kesin-
leşmiştir.

	 C.	 AİHM.	 YARGILAMASI	 VE	 UYUŞMAZLIK	 HAKKINDA	
AİHM.	YAKLAŞIMI

	 1.	Tarafların	AİHM.	Yargılamasındaki	İddia	ve	Savunmaları
 
	 a.	Delfi	AS
 
 Delfi AS.,	 iç	 hukukta	 aldığı	 yukarıda	 anılan	 netice	 üzerine	
AİHS.m.108’da	öngörülen	ifade özgürlüğünün	ihlâl	edildiği	gerekçesiy-
8	AİHS.m.10,	“1.	Herkes	ifade	özgürlüğü	hakkına	sahiptir.	Bu	hak,	kamu	makamlarının	müdahalesi	olmak-

sızın	ve	ülke	sınırları	gözetilmeksizin,	kanaat	özgürlüğünü	ve	haber	ve	görüş	alma	ve	de	verme	özgürlü-
ğünü	de	kapsar.	Bu	madde,	Devletlerin	 radyo,	 televizyon	ve	 sinema	 işletmelerini	bir	 izin	 rejimine	 tabi	
tutmalarına	engel	değildir.	2.	Görev	ve	sorumluluklar	da	yükleyen	bu	özgürlüklerin	kullanılması,	yasayla	
öngörülen	ve	demokratik	bir	toplumda	ulusal	güvenliğin,	toprak	bütünlüğünün	veya	kamu	güvenliğinin	
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le,	Estonya	aleyhine	AİHM.’ne	başvurmuştur.	Öyle	ki	Delfi AS,	ulusal	ve	
uluslararası	hukuka	atıf	yaparak	bir	sunucunun	(haber	portalının),	yer	
verdiği	kullanıcı	bilgilerini	araştırmak	ya	da	izlemek	zorunda	olmadığını	
ileri	sürerek,	aksi	yöndeki	bir	yükümlülüğün	hem	aşırı	külfetli	hem	de	
ifade	ve	bilgi	özgürlüğüne	aykırı	olacağını	iddia	etmiştir.	Kaldı	ki	kendi-
sinin,	 işlettiği	haber	portalındaki	yasaya	aykırı	yorumları	önlemek	için	
her	türlü	gayrette	bulunduğunu	ve	bu	yönde	gereken	tüm	teknik	(içerik	
filtreleme	ve	sorumluluk	konusunda	alenî	bilgilendirme	gibi)	otonom	
ve	 (uyarı	 üzerine	 içeriğin	 çıkartılması	 gibi)	manuel	 tedbirleri	 aldığını	
vurgulamıştır.	 Sonuç	 olarak,	 Delfi AS,	 uyuşmazlık	 konusu	 yorumlara	
yer	vermede	yalnızca	pasif	bir	rol	oynamış	olduğunu,	hukuka	aykırı	yo-
rumlar	hakkında	hiçbir	aktif	rolünün	bulunmadığını,	L.’nin	uyarısından	
önce	yasaya	aykırı	yorumların	farkında	olmadığını	ve	farkında	olması-
nın	da	gerekmediğini,	zaten	uyarının	ardından	yorumları	derhâl	kaldır-
mış	olduğunu	belirterek,	basiretli	bir	site	operatörünün	uyması	gereken	
standartlara	uygun	hareket	ettiğini	ve	haber	portalının	yorum	alanı	va-
sıtasıyla	 yürütülen	 bilgi	 yayma/	 ifade	 özgürlüğüne	 Estonya Hükümeti 
tarafından	orantısız	bir	şekilde	müdahale	edildiğini	iddia	etmiştir.

	 b.	Estonya	Hükümeti

 Estonya Hükümeti,	 ifade	 özgürlüğü	 ihlâl	 edilenin	 başvurucu	Delfi 
AS	değil,	olsa	olsa	yorumları	silinmiş	olan	kullanıcılar	olabileceğini,	bu	
nedenle Estonya’nın	Delfi AS’in	ifade	özgürlüğünü	ihlâl	etmediğini	ileri	
sürerek	başvuruya	 itiraz	etmiştir.	Ayrıca	Hükümet	Delfi AS	 tarafından	
yayınlanan	 bir	 sorumsuzluk	 kaydının	 sorumluluğu	 ortadan	 kaldırmak	
için	 yeterli	 olmadığını;	 zira	 (Estonya)	Borçlar	Kanunu’na	 göre,	 huku-
ka	aykırı	şekilde	sebep	olunan	zararın	sorumluluğunu	ortadan	kaldıran	
veya	 kısıtlayan	 sözleşmelerin	 hükümsüz	 olacağını;	 iç	 hukuk	 uyarınca,	
medya	yayınlarını	yazan	kişiler	ve	bu	yayınların	sahiplerinin	müşterek	
ve	müteselsil	sorumluluklara	sahip	olduklarını	savunmuştur.	Hükümet	

korunması,	kamu	düzeninin	sağlanması	ve	suç	işlenmesinin	önlenmesi,	sağlığın	veya	ahlakın,	başkalarının	
şöhret	ve	haklarının	korunması,	gizli	bilgilerin	yayılmasının	önlenmesi	veya	yargı	erkinin	yetki	ve	tarafsız-
lığının	güvence	altına	alınması	için	gerekli	olan	bazı	formaliteler,	koşullar,	sınırlamalar	veya	yaptırımlara	
tabi	tutulabilir.”	şeklindedir.
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ayrıca	 yorumların	 yayınlanmasının	Delfi AS’in	denetiminde	olması	 ve	
uygulamada	da	Delfi AS’in	kısmî	denetim	gerçekleştiriyor	olması	nede-
niyle	kendisinin,	diğer	kişilerin	onurunu	korumak	zorunda	olduğunu,	
dolayısıyla	ilgili	kısıtlamanın	meşru	bir	amacı	bulunduğunu,	demokratik	
toplumdaki	gerekliliğini	de	vurgulayarak	ileri	sürmüştür.

	 Şöyle	ki	Hükümet,	yorumları	izleme	ve	onur	kırıcı	yorumları	site	yö-
neticisine	bildirme	yükümlülüğünün,	zarar	görmesi	muhtemel	kişilere	
(kullanıcılara)	yüklenmesinin	uygun	ve	haklı	olmayacağını	iddia	etmiş-
tir.	Hükümete	göre	 “...Mevcut davanın koşullarının da ispatladığı üzere, 
bu tür bir sistem,	üçüncü	tarafların	hakları	açısından	yeterli	koruma	sağ-
lamamıştır.	İnternet	yoluyla	iletilen	tüm	bilgiler	o	kadar	hızlı	yayılmış-
tır	ki;	uygunsuz	yorumlar	nihayet	silindiğinde,	söz	konusu	haberler	ve	
eklenen	 yorumlardaki	 kamu	menfaati	 azalmıştır.	 Bir	 kişinin	 onurunu	
korumak	üzere	haftalar	ve	hatta	günler	sonra	alınan	tedbirler,	artık	ye-
terli	değildir;	zira	onur	kırıcı	veya	yasaya	aykırı	yorumlar	çoktan	halka	
ulaşmış	ve	zararını	vermiştir.	İnternetin	kontrol	edilmesi	sıradan	bir	kişi	
açısından	imkânsız	bir	iş	olduğundan,	belli	bir	portal	üzerinde	denetim	
sahibi	olan	taraf,	gerekli	olan	yerlerde	kişilik	haklarının	ihlal	edilmesini	
engellemek	üzere	eylemde	bulunma	görevine	sahiptir9”.

 Hükümet,	iç	hukuka	(Infoühiskonna Teenuse Seadus	–	Bilgi	Toplu-
mu	Hizmetleri	Kanunu’na)	göre	Delfi AS’in	yorumları	yayınlamak	ba-
kımından	yer	 sağlayıcı	değil	 içerik	 sağlayıcı	 olduğunu	 ileri	 sürmüştür.	
Uyuşmazlığın	(Türkiye’deki	durum	bakımından	da)	en	önemli	düğüm	
noktasının,	Delfi AS	gibi	internet	haber	portallarının	yer	sağlayıcı	niteli-
ğinde	mi	yoksa	içerik	sağlayıcı	niteliğinde	mi	olduklarının	tespiti	olduğu	
düşünülmektedir.	Nitekim	(Türk	mevzuatında	da	olduğu	gibi)	kişilik	
hakkına	aykırı	 içerikten,	kural	olarak	(özellikle	 içeriğin	kişilik	hakkına	
aykırı	olduğundan	uyarı	yöntemiyle	haberdar	edilmemişse)	yer	sağlayı-
cının	değil	öncelikle	içerik	sağlayıcının	sorumlu	olduğu	(genel	olarak)	
kabul	edilmektedir.	Dolayısıyla	Türk	hukuku	bakımından	bu	hususa	ile-
ride	özel	olarak	değinilecektir.	
9	Bkz.	Adalet	Bakanlığı	–	İnsan	Hakları	Daire	Başkanlığı	gayri	resmî	çeviri,	s.	31,	https://hudoc.echr.coe.

int,		(E.T.	23.03.2019).
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	 2.	Uyuşmazlık	Hakkında	AİHM.	Yaklaşımı
 
	 AİHM.	ilk	olarak	uyuşmazlığın	dayanağı	olan	kullanıcı	yorumları-
nın	niteliğini,	 ikinci	olarak	Delfi AS’in	bu	 	 yorumları	 engellemek	veya	
kaldırmak	amacıyla	uyguladığı	tedbirleri,	üçüncü	olarak	Delfi AS’in	so-
rumluluğuna	 alternatif	 olarak,	 yorumu	 yazan	 kişilerin	 (kullanıcıların)	
sorumluluğunu	 ve	 son	 olarak	 yerel	 yargılamaların	 Delfi AS	 açısından	
sonuçlarını	incelemiştir.
 
	 Buna	göre	AİHM.	ilk	olarak,	Delfi AS	haber	sitesindeki	yorumların	
kabul	edilebilir	eleştiri	sınırlarının	ötesine	geçerek	hakaret	ve/	veya	nef-
ret	içerikli	söylem	seviyesine	ulaştığını	ve	bunun	Delfi AS	tarafından	da	
fark	edilebilir	olduğunu	tespit	etmiştir10.
 
	 AİHM.	 ikinci	olarak,	Delfi AS’in	 sitesinde	kullandığı	filtreleme	 sis-
temi,	uyarı	yöntemi	(ihbar)	neticesinde	haberdar	edildiği	içerikleri	ya-
yından	çıkartma	yönündeki	gayreti	(uygulamaları),	hukuka	aykırı	 içe-
riklerin	 siteye	 yüklenmemesi	 yönündeki	 alenî	 uyarısı	 ve	 sorumsuzluk	
kayıtlarını	da	alenileştirmesi	gibi	tedbirleri	dolayısıyla	üçüncü	kişilerin	
şeref	ve	haysiyetlerini	zedelemekten	kaçınma	yolundaki	yükümlülüğü-
nü	 tamamıyla	 ihmâl	 etmediğini;	 ancak	 uyguladığı	 bu	 gibi	 tedbirlerin	
kişilik	hakkı	ihlâllerini	önlemek	için	yine	de	tümüyle	yeterli	olmadığını	
tespit	etmiştir11.
 
	 AİHM	üçüncü	olarak,	Delfi AS’in	sorumluluğuna	alternatif	olacak	
şekilde	doğrudan	yorumu	yazan	kişilere	(kullanıcılara)	dâva	açılması	ge-
rektiği	iddiasının,	bu	kişilerin	kimliğinin	tespit	edilebilmesinin	ve	bunla-
ra	ulaşılabilmesinin	son	derece	zor	olduğu,	bunların	tespiti	yükümlülü-
ğünün	sadece	zarar	gören	kişiye	yükletilmesinin	orantısız	olacağı,	kayıtlı	
olmayan	kişilere	 yorum	yapma	yetkisi	 verilmesinin	Delfi AS’in	 seçimi	
olduğu	ve	böyle	yaparak	bunların	yaptıkları	yorumlardan	doğacak	zarar-

10	Bkz.	The Decision,	Art.	85.

11	Bkz.,	The Decision,	Art.	86,	87,	88,	89.
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lardan	sorumluluğu	bir	ölçüde	üstlenmiş	olacağını12,	hakarete	uğrayan	
kişilerin	malî	bakımdan	daha	iyi	durumda	olan	site	operatörlerine	karşı	
dâva	 açabileceklerinin	kabul	 edilmesi	hâlinde,	 zararlarının	giderilmesi	
ihtimâlinin	daha	yüksek	olduğunu	kabul	ve	ifade	etmiştir.
 
	 Dolayısıyla	 AİHM.	 son	 olarak,	 işlettiği	 haber	 sitesinde	 kullanı-
cılar	 tarafından	 yapılan	 kişilik	 hakkına	 aykırı	 yorumlardan	 kaynakla-
nan	zararlar	karşısında	Delfi AS’in	de	sorumlu	olduğunu	kabul	ederek,	
AİHS.m.10’un	ihlâl	edilmediğine	hükmetmiştir13.	
 
	 II.	5651	SAYILI	KANUN	ÇERÇEVESİNDE	TÜRKİYE’DEKİ	
DURUM
 
	 A.	GENEL	OLARAK
 
	 Türkiye’de	 Delfi AS	 gibi	 faaliyet	 gösteren	 (yani	 okuyucuların	 da	
içeriğe	yorum	yoluyla	 interaktif	katılımına	olanak	sağlayan)	gerek	ana	
–	akım	gerekse	daha	küçük	ölçekli	 internet	haber	portallarının,	kişilik	
hakkına	aykırı	okuyucu	yorumlar	karşısındaki	hukukî	sorumluluğunun	
belirlenebilmesi	için,	öncelikle	bunların	5651	sayılı	“İnternet	Ortamın-
da	 Yapılan	 Yayınların	 Düzenlenmesi	 ve	 Bu	 Yayınlar	 Yoluyla	 İşlenen	
Suçlarla	Mücadele	Edilmesi	Hakkında	Kanun14	(İYDHK.)”	anlamında	
hukukî	statülerinin	belirlenmesi	gerekir.	Nitekim	anılan	kanun,	farklı	in-
ternet	süjelerine	farklı	yükümlülükler	ve	sorumluluklar	getirmektedir.

12	Bkz.,	The Decision,	Art.	90.

13	Bkz.,	The Decision,	Art.	91,	92,	93.	Karar	 ile	 ilgili	çeşitli	 tasnif	ve	tahliller	 için	bkz.,	Brunner,	Lisl:	The	
Liability	of	an	Online	Intermediary	for	Third	Party	Content:	The	Watchdog	Becomes	the	Monitor:	In-
termediary	Liability	after	Delfi v Estonia,	Human	Rights	Law	Review,	Vol.	16,	Issue	1,	March	2016,	p.	163	
vd.;	Susi,	Mart:	Delfi AS v. Estonia,	American	Journal	of	International	Law,	Vol.	108,	Issue	2,	April	2014,	
p.	295	vd.;	Voorhoof,	Dirk:	 “Delfi AS v. Estonia:	Grand	Chamber	Confirms	Liability	of	Online	News	
Portal	for	Offensive	Comments	Posted	by	Its	Readers”,	IRIS,	Universiteit	Gent	2015,	https://	biblio.
ugent.be/	publication/	6900877/	file/	6900878.pdf,	(E.T.	24.03.2019);	Angelopoulos,	Christina	Joan-
na:	“Delfi v Estonia:	ISPs	and	the	Freedom	to	Impart	Information”,	UvA-DARE	2015,	http://dare.uva.
nl/search?metis.record.id=491934,	(E.T.	24.03.2019);	Cox,	Neville:	Delfi AS v Estonia:	The	Liability	of	
Secondary	Internet	Publishers	for	Violation	of	Reputational	Rights	under	the	European	Convention	on	
Human	Rights,	The	Modern	Law	Review,	Vol.	77,	Issue	4,	p.	619	vd..	

14	RG.	23.05.2007,	S.	26530.
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	 Ancak	önemle	belirtmek	gerekir	ki	bu	çalışmada	internet	haber	por-
tallarının	okuyucu	yorumlarından	kaynaklanan	sorumluluğu	 inceleme	
konusu	yapıldığından,	anılan	türden	haber	portallarının	bizatihi	kendi-
lerinin	site	içeriğine	dâhil	ettiği	haberler	dolayısıyla	içinde	bulundukları	
hukukî	 statü	değil,	 okuyucuların	 (kullanıcıların)	 ekledikleri	 yorum	ve	
içerikler	karşısında	sahip	oldukları	hukukî	statüye	göre	sorumluluk	tes-
piti	yapılacaktır.	Nitekim	AİHM.’nin	Delfi AS v. Estonya	Kararı’nda	da	
belirttiği	gibi15	bu	tür	haber	portallarının	kendi	sağladıkları	içeriklerden	
kaynaklanan	basın	faaliyeti	ile	okuyucuların	ekledikleri	içeriklerden	kay-
naklanan	 faaliyet	 birbirlerinden	 ayrı	 tutularak,	 öncelikle	 (sorumluluk	
konusu	faaliyete	göre)	hukukî	statü,	sonrasında	ise	buna	ilişkin	sorum-
luluk	tespit	ve	tayin	edilmelidir.
 
	 Aşağıda	İYDHK.	anlamında	konuyla	ilgili	olabilecek	internet	süje-
leri	kısaca	tanıtıldıktan	sonra,	okuyucu	yorumlarına	müsaade	eden	in-
ternet	haber	portallarının	bu	faaliyetleri	özelinde,	anılan	hangi	internet	
süjesine	ilişkin	sorumluluk	hükümlerine	tâbi	olmaları	gerektiğinin	tes-
pitine	gayret	edilecektir.
 
	 B.	 İYDHK.	 ANLAMINDA	 İLGİLİ	 İNTERNET	 SÜJELERİ:	
GENEL	OLARAK	YER	VE	İÇERİK	SAĞLAYICI	KAVRAMLARI
 
	 1.	Genel	Olarak	Yer	Sağlayıcı	Kavramı
 
	 İnternet	 yer	 sağlayıcısı	 kavramı	 İYDHK.’un	 2	 nci	maddesinin	 I/	
(m)	 bendinde	 “Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya 
işleten gerçek veya tüzel kişiler”	olarak	ifade	edilmiştir.	Kanun	“İçerikle-
ri	 barındıran	 sistemler”den	 bahsettiği	 için,	 yer	 sağlayıcı	 kavramı	 genel	
olarak,	 internet	içeriklerine	kendisinin	veya	başkasının	sunucu	bilgisa-
yarında	veya	bulut	(cloud computing)16	sisteminde;		ya	da	içeriklerin	bir	

15	Bkz.,	The Decision,	Art.	28.

16	“Bulut bilişim (cloud computing),	bilgisayarlar	ve	diğer	cihazlar	 için,	 istenildiği	zaman	kullanılabilen	ve	
kullanıcılar	 arasında	 paylaşılan	 bilgisayar	 kaynakları	 sağlayan,	 internet	 tabanlı	 bilişim	 hizmetlerinin	
genel	adıdır.	Bulut	bilişim	bu	yönüyle	bir	ürün	değil,	hizmettir.	Temel	kaynaktaki	yazılım	ve	bilgilerin	
paylaşımı	sağlanarak,	mevcut	bilişim	hizmetinin;	bilgisayarlar	ve	diğer	aygıtlardan	elektrik	dağıtıcılarına	
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şekilde	barındırılmasına	olanak	tanıyan	ve	fakat	kendisinin	işlettiği	sair	
donanım,	yazılım	yahut	arayüz	sistemlerinde	yer	veren	 internet	 süjesi	
olarak	tanımlanmaktadır17.
 
	 Görüldüğü	 gibi,	 yer	 sağlayıcı	 olarak	 nitelendirilebilmesi	 için	 ilgi-
li	kişinin,	 faaliyetlerini	mutlaka	kendisine	ait	bilgisayar,	barındırma	ve	
depolama	cihazlarıyla	gerçekleştirmesi	gerektiği	yönünde	herhangi	bir	
kanunî	şart	bulunmamaktadır.	Zira	İYDHK.m.2/	I,	(m)	yalnızca	“Hiz-
met ve içerikleri barındıran sistemlerin sağlanması veya işletilmesi”nden	
bahsetmekte,	 bunların	 yer	 sağlayıcıya	 ait	 olma	 zorunluluğu	 yönünde	
herhangi	 bir	 şart	 öngörmemektedir.	 Dolayısıyla	 hizmet	 ve	 içeriklerin	
barındırıldığı	yer	ve	buna	ait	mülkiyet	durumunun	yer	sağlayıcının	tes-
pitinde	önem	arz	etmediği,	doktrinde	de	kabul	ve	ifade	edilmektedir18.
 
	 Yer	 sağlayıcı	 olarak	 nitelendirilmek	 için,	 ticarî	 yahut	 meslekî	 bir	
amaçla	hareket	edilip	edilmemesi	önem	arz	etmeyip,	içerik	barındırabi-
len	bir	sistemin	içerik	oluşturanlara	sağlanması	yahut	bunun	işletilmesi	
gerekli	ve	yeterlidir.	Bunun	dışında	yer	sağlayıcıların,	kendilerine	sağla-
nan	materyal	ve	içerikleri	ücretli	ya	da	ücretsiz	depolamalarının,	depola-
mada	aktif	ya	da	pasif	rol	oynamalarının	ya	da	içerik	sağlanmasına	katkı	

benzer	bir	biçimde	bilişim	ağı	(genel	olarak	İnternet)	üzerinden	kullanılmasıdır.	Bu	sistemde	kullanı-
cı,	yanında	kendi	veri	depolama	cihazı	olmasa	bile	kendine	ait	verileri	internet	üzerinden	buluta	erişe-
rek	 kullanabilmektedir”.	Ayrıntılı	 bilgi	 için	 bkz.,	Wikipedia	Online	Encyclopedia.	Ayrıca	 bkz.,	Knorr,	
E.	/	Gruman,	G.:	“What	Cloud	Computing	Really	Means”,	InfoWorld	2016,	http://web.archive.org/
web/20140701122052/http://	 www.infoworld.com/d/cloud-computing/what-cloud-computing-
really-means-031,	 (E.T.	 23.03.2016);	 Yetim,	 Servet:	Ceza	Muhakemesi	Hukuku	Kapsamında	 Sosyal	
Medyadan	Elektronik	Delil	Toplama	ve	Değerlendirme	(Facebook	Örneği),	Ankara	2016,	s.	65,	dn.	56.

17	Sair	bilgiler	için	ayrıca	bkz.,	Güran,	S.	/	Akünal,	T.	/	Bayraktar,	K.	/	Yurtcan,	E.	/	Kendigelen,	A.	/	Beller,	
Ö.	/	Sözer,	B.:	İnternet	ve	Hukuk,	İstanbul	2000,	s.	21	vd.;	Yıldız,	Sevil:	Suçta	Araç	Olarak	İnternetin	
Teknik	ve	Hukuki	Yönden	İncelenmesi,	Ankara	2007,	 s.	92;	Özen,	M.	/	Baştürk,	 İ.:	Bilişim,	 İnternet	
ve	Ceza	Hukuku,	Ankara	2011,	 s.	 79;	Özel,	Cevat:	 “5651	 sayılı	 İnternet	Ortamında	Yapılan	Yayınla-
rın	Düzenlenmesi	ve	Bu	Yayınlar	Yoluyla	 İşlenen	Suçlarla	Mücadele	Edilmesi	Hakkında	Kanun	Üze-
rine	 Düşünceler”,	 HukukiNet	 2007,	 https://www.hukuki.net/hukuk/index.php?article=2165,	 (E.T.	
23.03.2019);–	225;	Sırabaşı,	s.	145	–	146;	Yetim,	s.	65	–	66;	Kaya,	(Elektronik),	s.	224.	

18	Aynı	yönde	bkz.,	Gezder,	Ümit:	İçerik	Sağlayıcının	ve	Yer	Sağlayıcının	Hukukî	Sorumluluğu	ve	Sorum-
luluk	Muafiyeti,	İstanbul	2017,	s.	119.	İçerik	sağlayıcının	hosting	faaliyetleri	bakımından	da	ayrıca	bkz.,	
a.g.e.,	s.	26,	82	–	83.
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yapıp	yapmamalarının	önemi	(sorumluluk	değil	ve	fakat	nitelik/	statü	
bakımından)	bulunmamaktadır19.
 
	 2.	Genel	Olarak	İçerik	Sağlayıcı	Kavramı
 
	 İnternet	içerik	sağlayıcısı	kavramı,	İYDHK.’nun	2	nci	maddesinin	
I/	(f)	bendinde	“İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü 
bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler”	ola-
rak	tanımlanmıştır.
 
	 İYDHK.m.2/	I,	(f)	ilk	olarak	bilgi ve verinin üretilmesinden	bahset-
mektedir.	Bu	anlamda	ilgili	siteye	(portala)	kullanıcı	tarafından	kişisel	
bir	gönderi	yazılması,	diğer	gönderiler	(haberler)	altına	özgün	yorum-
lar	yapılması,	hep	veri	üretilmesidir.	Bilginin (verinin) değiştirilmesi de 
anılan	madde	kapsamındadır.	Kullanıcının,	örneğin	içerikteki	ana	veriyi	
tadil	etmesi,	ona	ek	yapması	ve	bu	yolla	onu	değiştirmesi	demektir.	Bil-
ginin (verinin) sağlanması	ise,	sitede	hâlihazırda	mevcut	bir	verinin	diğer	
kullanıcılarla	 paylaşılmasıdır.	 Bu	 ihtimâlde	 kullanıcı	 genellikle,	 kendi	
üretmediği	 bir	 bilgiyi,	 örneğin	bir	 gazete	haberini,	 alıntıyı,	 başkasının	
fotoğrafını	 yahut	hâlihazırda	mevcut	bir	 internet	 içeriğine	 ilişkin	bağ-
lantıyı	(linki)	kopyalayıp,	onu	yoruma	ya	da	gönderiye	yapıştırarak	ya-
hut	yükleyerek	paylaşımda	bulunmakta;	buna	erişimi	diğer	kullanıcılara	
sağlamaktadır.
 
	 Önemle	belirtmek	 gerekir	 ki	 yukarıdaki	 başlıkta	 anılan	 yer	 sağla-
yıcının	(bilgi	ve	veriyi	barındıran	sistemleri	sağlayan	süjenin),	internet	
(site)	 içeriğini	üretmede,	değiştirmede	yahut	 sağlamada	katkısı	 yahut	
bizatihi	aktif	rolü	bulunmaktaysa,	bunun	da	anılan	içerikten	sorumluluk	
bakımından,	içerik	sağlayıcı	olarak	nitelendirilmesi	gerekir.	Dolayısıyla	
internet	sorumluluğu	belirlenirken	her	süjenin	münferit	faaliyetinin	so-
mut	olay	özelinde	ayrıca	tahlil	edilerek;	buna	uygulanacak	hükümlerin,	

19	Sırabaşı,	 s.	146;	Türe,	Oğuzhan:	“Yer	Sağlayıcısı	Nedir?	Hukuken	Sorumlulukları	Nelerdir?”,	Startup	
2017,	 https://www.startupnedir.com/yer-saglayicisi-nedir-hukuken-sorumluluklari-nedir/,	 (E.T.	
24.03.2019).	
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anılan	süjenin	bu	çerçevede	tespit	edilecek	sıfatı	çerçevesinde	tayin	edil-
mesi	isabetli	görülmektedir20.
 
	 C.	 İNTERNET	 HABER	 PORTALLARININ	 İYDHK.	 ANLA-
MINDA	HUKUKÎ	STATÜSÜ
 
	 Bir	internet	süjesinin	hukukî	statüsü	belirlenirken	öncelikle,	zarara	
sebep	olduğu	iddia	edilen	faaliyetteki	rolünün	tespit	edilmesi	gerektiği	
önceden	belirtilmişti.	Buna	göre,	internet	haber	sitelerindeki	içerik	do-
layısıyla	bir	zarar	meydana	geldiğinde,	anılan	haber	sitesinin	bu	içeriğin	
üretilmesinde,	değiştirilmesinde	yahut	sağlanmasında	rol	oynayıp	oyna-
madığının	tespit	edilip,	bu	çerçevede	belirlenecek	olan	hukukî	statüsü	
hakkında	mevzuatta	öngörülen	sorumluluğa	gidilmesi	icap	eder.	
 
	 Buna	göre	şayet	internet	haber	sitesi,	zarara	sebebiyet	veren	içeri-
ği	kendisi	üretmiş,	değiştirmiş	ve/	veya	siteye	bizzat	dâhil	etmek	sure-
tiyle	sağlamış	ise,	o	faaliyet	özelinde	içerik	sağlayıcı	olarak	değerlendi-
rilmesi	(İYDHK.m.2/	I,	 f)	ve	 İYDHK.’da	 içerik	 sağlayıcılar	 için	 ihdas	
edilen	(her	türlü	içerikten	özel	ve	genel	hükümler	mucibinde)	sorum-
luluğu	haiz	kabul	edilmesi	gerekir	(İYDHK.m.421	vd.;	TMK.m.24	vd.;	
TBK.m.58	vd.	ve	ilgili	tüm	mevzuat).	
 
	 Öte	yandan,	Delfi AS	gibi	faaliyet	gösteren,	yani	kullanıcı	yorumla-
rına	da	olanak	tanıyan	bir	haber	sitesinin	zararlı	kullanıcı	yorumlarından	
kaynaklanan	sorumluluğu	belirlenirken	de	anılan	sitenin,	bu	yorumların	
(içeriğin)	sağlanmasındaki	rolü	ve	yorumlara	müdahalesi	önem	arz	eder.	
Öyle	ki	şayet	haber	sitesi,	yayınlacak	olan	yorumları	herhangi	bir	ön	de-
netime	ve/	veya	editoryal	müdahaleye	 tabi	 tutmuyor	ve	kullanıcıların	

20	Aynı	yönde	bkz.,	Sevi,	Nüket	Evrim:	İnternet	Servis	Sağlayıcılarının	Hukukî	Sorumluluğu,	Banka	ve	Ti-
caret	Hukuku	Dergisi,	C.	22,	S.	4,	2004,	s.	199;	Kaya,	(Elektronik),	s.	235.

21	İYDHK.m.4,	“(1)	İçerik	sağlayıcı,	internet	ortamında	kullanıma	sunduğu	her	türlü	içerikten	sorumludur.	
(2)	İçerik	sağlayıcı,	bağlantı	sağladığı	başkasına	ait	içerikten	sorumlu	değildir.	Ancak,	sunuş	biçiminden,	
bağlantı	sağladığı	içeriği	benimsediği	ve	kullanıcının	söz	konusu	içeriğe	ulaşmasını	amaçladığı	açıkça	bel-
li	ise	genel	hükümlere	göre	sorumludur.	(3)	(Ek:	6/2/2014-6518/87	md.)	İçerik	sağlayıcı,	Kurumun	bu	
Kanun	ve	diğer	kanunlarla	verilen	görevlerinin	ifası	kapsamında;	talep	ettiği	bilgileri	talep	edilen	şekilde	
Kuruma	teslim	eder	ve	Kurum	tarafından	bildirilen	tedbirleri	alır.”	şeklindedir.
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paylaş	butonuna	basmalarıyla	doğrudan	yayınlanabilmesine	olanak	ta-
nıyorsa;	bu	takdirde	içeriği	üreten,	değiştiren,	sağlayan	süje	(içerik	sağ-
layıcı)	olarak	değil,	kullanıcı	 içeriğini	barındıran	sistemi	sağlayan	süje,	
yani	yer	sağlayıcı	olarak	nitelendirilmesi	 isabetli	olur	(İYDHK.m.2/	I,	
m).	Elbette	bu	takdirde	hakkında	İYDHK.m.522	vd.	hükümlerinin	önce-
likle	uygulanması	icap	eder.	Ancak	haber	sitesi,	kullanıcı	tarafından	üre-
tilen	yorumlar	(içerik)	yayınlanmadan	önce	veya	sonra	bunları	 re’sen	
editoryal	 bir	müdahaleye	 ve/	 veya	 denetime	 tabi	 tutuyorsa,	 bunların	
yayımlanıp	yayımlanmayacaklarına	kendisi	karar	veriyorsa,	bu	takdirde	
içeriğin	sağlanmasında	da	dahli	bulunduğu	gerekçesiyle	kendisinin	içe-
rik	sağlayıcı	olarak	nitelendirilmesi	ve	her	türlü	içerikten	sorumlu	tutul-
ması	isabetli	olur.
 
	 D.	 İNTERNET	 HABER	 PORTALININ	 İÇ	 HUKUKTAKİ					
SORUMLULUĞU
 
	 İnternet	haber	sitesi	şayet	kullanıcı	yorumlarına	editoryal	bir	mü-
dahalede	ve/	veya	ön	denetimde	bulunmaksızın	bunların	direkt	olarak	
kullanıcılar	 tarafından	yayınlanabilmesine	olanak	 tanıyorsa,	bu	 takdir-
de	yer	 sağlayıcı	olarak	nitelendirilmesi	gerektiği	 ifade	edilmişti.	Böyle	
bir	durumda	kullanıcı	yorumlarından	zarar	gören	kişinin	yer	sağlayıcıya	
karşı	haksız	fiil	hükümlerine	(TBK.m.49	vd.;	66	vd.)	göre	 talepte	bu-
lunması	 şartları	 dâhilinde	 elbette	mümkün	olabilir.	 Lâkin	 yer	 sağlayı-
cının	bu	yöndeki	sorumluluğunun,	herhangi	bir	içeriğin	kişilik	hakkına	
saldırı	 yahut	 ihlâl	 niteliğinde	 olduğunun	 kendisine	 bildirilmesinden	

22	İYDHK.m.5,	“(1)	Yer	sağlayıcı,	yer	sağladığı	içeriği	kontrol	etmek	veya	hukuka	aykırı	bir	faaliyetin	söz	
konusu	 olup	 olmadığını	 araştırmakla	 yükümlü	 değildir.	 (2)	 (Değişik:	 6/2/2014-6518/88	 md.)	 Yer	
sağlayıcı,	yer	 sağladığı	hukuka	aykırı	 içeriği	bu	Kanunun	8	 inci	ve	9	uncu	maddelerine	göre	haberdar	
edilmesi	hâlinde	yayından	çıkarmakla	yükümlüdür.	(3)	(Ek:	6/2/2014-6518/88	md.)	Yer	sağlayıcı,	yer	
sağladığı	hizmetlere	ilişkin	trafik	bilgilerini	bir	yıldan	az	ve	iki	yıldan	fazla	olmamak	üzere	yönetmelikte	
belirlenecek	süre	kadar	saklamakla	ve	bu	bilgilerin	doğruluğunu,	bütünlüğünü	ve	gizliliğini	sağlamakla	
yükümlüdür.	(4)	(Ek:	6/2/2014-6518/88	md.)	Yer	sağlayıcılar,	yönetmelikle	belirlenecek	usul	ve	esas-
lar	çerçevesinde	yaptıkları	işin	niteliğine	göre	sınıflandırılabilir	ve	hak	ve	yükümlülükleri	itibarıyla	farklı-
laştırılabilirler.	(5)	(Ek:	6/2/2014-6518/88	md.)	Yer	sağlayıcı,	Kurumun	talep	ettiği	bilgileri	talep	edilen	
şekilde	Kuruma	teslim	etmekle	ve	Kurum	tarafından	bildirilen	tedbirleri	almakla	yükümlüdür.	(6)	(Ek:	
6/2/2014-6518/88	md.)	Yer	sağlayıcılık	bildiriminde	bulunmayan	veya	bu	Kanundaki	yükümlülükle-
rini	yerine	getirmeyen	yer	sağlayıcı	hakkında	Başkan	tarafından	on	bin	Türk	Lirasından	yüz	bin	Türk	
Lirasına	kadar	idari	para	cezası	verilir.”	şeklindedir.
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sonra	 doğacağı	 isabetli	 olarak	 kabul	 ve	 ifade	 edilmektedir23.	 Nitekim	
yer	sağlayıcının,	kullanıcı	tarafından	sağlanan	içeriklerin	(bunların	hu-
kuka	 aykırılıkları	 kendisine	 uyarı yöntemi	 ile	 bildirilmedikçe)	 hukuka	
aykırılığını	(a posteriori)	denetleme	ve/	veya	önceden	(a priori)	kontrol	
etme	yetkisi	bulunmamaktadır	(İYDHK.m.5/	I).	Onun	bu	anlamdaki	
yükümlülüğü,	 içeriğin	 hukuka	 aykırılığının	 kendisine	 (uyarı yöntemi24  
çerçevesinde)	bildirilmesinden	 itibaren	doğmaktadır	 (İYDHK.m.925).	
Bu	kapsamdaki	içerik	dolayısıyla	kişilik	hakkı	ihlâl	edilen	üçüncü	kişinin	
(yahut	kullanıcının),	kendisi	haberdar	edilmesine	rağmen	haksız	olarak	
gereğini	 yapmayan	 (içeriği	 çıkartmayan	 yahut	 erişime	 engellemeyen)	
yer	sağlayıcıdan,	şartları	dâhilinde	haksız	fiil	hükümlerine	dayanarak	ta-
lepte	bulunması	mümkün	görülmektedir.	Hatta	öyle	ki,	yer	sağlayıcının	
bu	yönde	kusurunun	bulunup	bulunmaması	dahi	önem	arz	etmemekte,	

23	Aynı	yönde	bkz.,	Kaya,	(Elektronik),	s.	231.

24	İYDHK.m.2/	I,	(r)	uyarınca	Uyarı yöntemi:	“İnternet	ortamında	yapılan	yayın	içeriği	nedeniyle	hakla-
rının	ihlal	edildiğini	iddia	eden	kişiler	tarafından	içeriğin	yayından	çıkarılması	amacıyla	öncelikle	içerik	
sağlayıcısına,	makul	sürede	sonuç	alınamaması	hâlinde	yer	sağlayıcısına	iletişim	adresleri	üzerinden	ger-
çekleştirilecek	bildirim	yöntemini	ifade	eder”.

25	 İYDHK.m.9,	 “(1)	 İnternet	ortamında	yapılan	yayın	 içeriği	nedeniyle	kişilik	haklarının	 ihlal	 edildiğini	
iddia	eden	gerçek	ve	tüzel	kişiler	ile	kurum	ve	kuruluşlar,	içerik	sağlayıcısına,	buna	ulaşamaması	hâlinde	
yer	sağlayıcısına	başvurarak	uyarı	yöntemi	ile	içeriğin	yayından	çıkarılmasını	isteyebileceği	gibi	doğru-
dan	sulh	ceza	hâkimine	başvurarak	içeriğe	erişimin	engellenmesini	de	isteyebilir.	(2)	İnternet	ortamında	
yapılan	yayın	içeriği	nedeniyle	kişilik	haklarının	ihlal	edildiğini	iddia	eden	kişilerin	talepleri,	 içerik	ve/
veya	yer	sağlayıcısı	tarafından	en	geç	yirmi	dört	saat	içinde	cevaplandırılır.	(3)	İnternet	ortamında	ya-
pılan	yayın	içeriği	nedeniyle	kişilik	hakları	ihlal	edilenlerin	talepleri	doğrultusunda	hâkim	bu	maddede	
belirtilen	kapsamda	erişimin	engellenmesine	karar	verebilir.	(4)	Hâkim,	bu	madde	kapsamında	vereceği	
erişimin	engellenmesi	 kararlarını	 esas	olarak,	 yalnızca	kişilik	hakkının	 ihlalinin	gerçekleştiği	 yayın,	 kı-
sım,	bölüm	ile	ilgili	olarak	(URL,	vb.	şeklinde)	içeriğe	erişimin	engellenmesi	yöntemiyle	verir.	Zorunlu	
olmadıkça	internet	sitesinde	yapılan	yayının	tümüne	yönelik	erişimin	engellenmesine	karar	verilemez.	
Ancak,	hâkim	URL	adresi	belirtilerek	içeriğe	erişimin	engellenmesi	yöntemiyle	ihlalin	engellenemeyece-
ğine	kanaat	getirmesi	hâlinde,	gerekçesini	de	belirtmek	kaydıyla,	internet	sitesindeki	tüm	yayına	yönelik	
olarak	erişimin	engellenmesine	de	karar	verebilir.	(5)	Hâkimin	bu	madde	kapsamında	verdiği	erişimin	
engellenmesi	kararları	doğrudan	Birliğe	gönderilir.	(6)	Hâkim	bu	madde	kapsamında	yapılan	başvuruyu	
en	geç	yirmi	dört	saat	içinde	duruşma	yapmaksızın	karara	bağlar.	Bu	karara	karşı	4/12/2004	tarihli	ve	
5271	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanunu	hükümlerine	göre	itiraz	yoluna	gidilebilir.	(7)	Erişimin	engellen-
mesine	konu	içeriğin	yayından	çıkarılmış	olması	durumunda	hâkim	kararı	kendiliğinden	hükümsüz	kalır.	
(8)	Birlik	tarafından	erişim	sağlayıcıya	gönderilen	içeriğe	erişimin	engellenmesi	kararının	gereği	derhâl,	
en	geç	dört	saat	 içinde	erişim	sağlayıcı	 tarafından	yerine	getirilir.	(9)	Bu	madde	kapsamında	hâkimin	
verdiği	erişimin	engellenmesi	kararına	konu	kişilik	hakkının	ihlaline	ilişkin	yayının	(…)	başka	internet	
adreslerinde	de	yayınlanması	durumunda	 ilgili	kişi	 tarafından	Birliğe	müracaat	edilmesi	hâlinde	mev-
cut	karar	bu	adresler	için	de	uygulanır.	(10)	Sulh	ceza	hâkiminin	kararını	bu	maddede	belirtilen	şartlara	
uygun	olarak	ve	süresinde	yerine	getirmeyen	sorumlu	kişi,	beş	yüz	günden	üç	bin	güne	kadar	adli	para	
cezası	ile	cezalandırılır.”	şeklindedir.



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �192

kusursuz	da	olsa	uyarı yöntemiyle	haberdar	edilmesine	rağmen	gereğini	
yapmamasından	kaynaklanan	zarardan	sorumlu	olacağı	kabul	edilmek-
tedir26.	TCK.	hükümleri	saklıdır.
 
	 Haber	sitesinin	kullanıcı	yorumlarını	yayınlamadan	önce	denetime	
ve/	veya	önce	ya	da	sonra	editoryal	müdahaleye	tabi	tuttuğu	durumlar-
da	ise	içerik	sağlayıcı	olarak	nitelendirilmesi	gerektiği	belirtilmişti.	Böy-
le	durumlarda	haber	sitesi	(içerik	sağlayıcı),	İYDHK.m.5/	I	anlamında	
paylaştığı	 içerik	 dolayısıyla	 meydana	 gelen	 her	 türlü	 zarardan	 bizzat	
sorumlu	olmaktadır.	Buna	göre	(özellikle	kişilik	hakkına	yönelik	zararlı	
yorumlar	söz	konusuysa)	kendisine,	genel	hükümler	mucibinde	saldırı-
yı	önleme,	saldırıya	son	verme,	yorumun	ve/	veya	yayının	hukuka	aykı-
rılığının	tespiti	dâvaları27	yanı	sıra,	maddî	ve	manevî	tazminat	dâvaları	da	
(şartları	dâhilinde)	açılabilir.	Ayrıca	haber	sitesi	bu	tür	yorumları	yayın-

26	4	HD.	30.09.2014,	E.2013/18163	K.2014/12640,	“Mahkemece,	davalının	yer	sağlayıcı	olup,	sorumlulu-
ğunun	5651	sayılı	kanunla	belirlendiği,	hukuka	aykırı	içerikten	haberdar	edilmesi	halinde,	içeriği	yayın-
dan	kaldırmakla	yükümlü	olduğu,	davaya	konu	yazıların	yazarlarının	kimlikleri	 tespit	edilemediği,	yer	
sağlayıcı	davalının	yazılar	sebebiyle	sorumluluğunun	bulunmadığı	şeklindeki	gerekçeyle	davanın	reddine	
karar	verilmiştir.	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi’nin	10.10.2013	tarihli	Delfi As - Estonya	kararında	da	
belirtildiği	üzere,	kullanıcıların	isim	dahi	belirtmeksizin	siteye	üye	olup	yorum	yapabildiği	durumlarda	
mağdurdan	bu	kişileri	tespitini	istemenin	hakkaniyete	uygun	olmadığı,	sitedeki	yorumlardan	dolayı	site	
sahibi	şirketin	sorumluluğuna	gitmenin	pratik	ve	makul	olduğu	ve	hukuken	sorumlu	tutulmasının	ifade	
özgürlüğünü	ihlal	etmeyeceği	belirtilmiştir.	Dosya	kapsamından	davacı	hakkında	davalı	şirketin	sahibi	
olduğu	 sitede	 2011	 yılı	 şubat	 ayından	 itibaren	 saldırgan	 ve	 aşağılayıcı	 ifadeler	 kullanıldığı,	 28.2.2011	
tarihli	ihtarnameyle	davacının	çalıştığı	şirket	adıyla	davacının	da	ismi	belirtilerek	ve	onun	hakkında	da	
geçerli	olacak	şekilde	uyarıda	bulunulduğu,	buna	rağmen	uyar-kaldır	sisteminin	işletilmediği	ve	uzun	bir	
süre	yayına	devam	edildiği,	makul	süre	ilkesinin	de	aşıldığı,	ayrıca	site	sahibi	olan	davalının	yorumların	
içeriğini	denetleme	yükümlülüğünün	bulunduğu	anlaşılmaktadır.	Zira	zararı	doğuran	saldırı	eyleminin	
gerçekleşmesi	elverişli	ortamı	hazırlayan-kullanıma	sunan	site	sahibidir.	Ayrıca	bu	tür	durumlarda	site	
sahibinin	sorumluluğunun	türü	kusursuz	sorumluluktur.	Şu	durumda,	davacının	kişilik	haklarının	ihlal	
edildiği	 benimsenerek	 uygun	 bir	miktar	manevi	 tazminata	 hükmedilmesi	 gerekirken	 yanılgıya	 dayalı	
gerekçeyle	davanın	 reddine	karar	verilmesi	bozmayı	gerektirmiştir.”,	 (Ulusal	Yargı	Ağı	Projesi).	Karş.	
Kaya,	(Elektronik),	s.	232.	Nitekim	Yargıtay’ın	aksine	Kaya,	yer	sağlayıcının	uyarı	yöntemiyle	kişilik	hak-
kı	ihlâlinden	haberdar	edilmesine	rağmen	haksız	olarak	hareketsiz	kalması	hâlinde	kusurlu	ortak	illiyet	
dolayısıyla	sorumlu	tutulabileceğini,	kusurunun	olmadığı	durumlarda	ise	sorumluluğunun	bulunmaya-
cağını	ileri	sürmektedir.	Aslında	burada	Yargıtay’ın	(görüşü	değil	fakat)	gerekçesi	de	eleştirilebilir.	Lâkin	
kusursuz	sorumluluk	kural	olarak	kanunda	özel	olarak	belirtilen	hâllerde	söz	konusu	olabilir.	Ancak	Yar-
gıtay	yukarıdaki	kararında,	uyarı	yöntemiyle	haberdar	edilmesine	rağmen	gereğini	yapmayan	yer	sağlayı-
cının	kusursuz	sorumluluğunun	bulunduğunu	belirtmiş	ancak	bu	sorumluluğun	kaynağını	belirtmemiş-
tir.	Bu	nedenle	kusursuz	sorumluluğa	hükmederken,	gerekçeli	olarak	kaynağının	da	belirtilmesi,	bu	tür	
doktrinel	tartışmalara	mahal	verilmemesi	açısından	isabetli	görülmektedir.

27	Anılan	dâvalar	için	özel	olarak	bkz.,	Helvacı,	Serap:	Türk	ve	İsviçre	Hukuklarında	Kişilik	Hakkını	Koru-
yucu	Davalar,	İstanbul	2001	(Dâvalar).	
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lamakla	bir	kazanç	elde	etmişse,	kendisine	karşı	bu	yolla	elde	edilen	ka-
zançların	istenmesine	ilişkin	(caiz	olmayan)	vekâletsiz	iş	görme	dâvası28 
da	açılabilir.	TCK.	ve	özel	mevzuat	hükümleri	saklıdır29.			
 
	 SONUÇ	
 
	 Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi’nin	 10.10.2013	 tarihli	 Delfi As 
- Estonya	kararında	da	belirtildiği	üzere,	kullanıcıların	isim	dahi	belirt-
meksizin	haber	sitesine	üye	olup	yorum	yapabildiği	durumlarda,	kişilik	
hakkı	zedelenen	mağdurdan	bu	kişilerin	tespitini	 istemek	çoğu	zaman	
hakkaniyete	uygun	düşmemektedir.	Haber	sitesindeki	yorumlardan	do-
layı	site	sahibi	şirketin	sorumluluğuna	gitmenin	pratik	ve	makul	olduğu	
ve	site	sahibinin	hukuken	sorumlu	tutulmasının	ifade	özgürlüğünü	ih-
lal	etmeyeceği	düşüncesi,	gerek	AİHM.’nin	gerekse	Yargıtay’ın	güncel	
eğilimidir.	Ancak	yine	de,	haber	sitesinin	yorum	içeriklerinden	sorumlu	
tutulabilmesi	için	onun,	öncelikle	anılan	yorumun	yayınlanmasında	üst-
lendiği	rol	tespit	edilmeli	ve	olaya	uygulanacak	sorumluluk	hükümleri	
buna	göre	belirlenmelidir.
 
	 Şayet	 internet	 haber	 sitesi,	 kullanıcı	 yorumuna	 hiç	müdahale	 et-
meksizin	doğrudan	doğruya	kullanıcı	talimatıyla	(örneğin	“Paylaş”	bu-
tonuna	basmasıyla)	bunların	yayınlanabilmesine	müsaade	ediyorsa	“Yer 
sağlayıcı”	olarak	nitelendirilmelidir.	Buna	göre	yer	 sağlayıcının	(haber	
portalının)	 kullanıcı	 yorumundan	 kaynaklanan	 zarardan	 sorumlu	 tu-
tulabilmesi	için,	öncelikle	uyarı yöntemine	göre	hukuka	aykırı	içerikten	
haberdar	 edilmiş	 olması	 ancak	 buna	 rağmen	 içeriğin	 kaldırılması	 için	
gereğini	yapmamış	olması	şart	olarak	aranmalıdır.	Zira	yer	sağlayıcının,	
içeriğin	hukuka	aykırı	olduğunu	denetleme	yükümlülüğü	bulunmamak-
ta;	ayrıca	teknik	olarak	da	onca	içerik	arasından	hangilerinin	hukuka	ay-

28	Akipek	/	Akıntürk	/	Ateş,	s.	412	–	413;	Kılıçoğlu,	(Şeref),	s.	354	vd.;	Kaya,	(Elektronik),	s.	353;	Ay-
dın,	Gülşah	Sinem:	Kişilik	Hakkı	İhlâlinden	Doğan	Vekâletsiz	İşgörme,	İstanbul	2017,	s.	46	–	48.	Genel	
olarak	 ayrıca	bkz.,	Akdemir,	Pınar:	Kişilik	Haklarının	 İhlalinden	Elde	Edilen	Kazancın	 İadesi	Dâvası,	
İstanbul	2014.

29	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.,	Meran,	Necati:	İnternet	Yoluyla	İşlenen	Suçlar	ve	Kişilik	Hakkı	İhlalinin	Engel-
lenmesinde	Yeni	Düzenlemeler,	Terazi	Hukuk	Dergisi,	C.	9,	S.	97,	Eylül	2014,	s.	62	vd..
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kırı	olduğunu	çoğu	zaman	sadece	uyarı yöntemiyle	haberdar	edildiğinde	
öğrenebilmesi	mümkün	olmaktadır.	Dolayısıyla	internet	haber	sitesinin	
kullanıcı	yorumunun	yayınlanmasında	yer	sağlayıcı	olarak	nitelendiril-
diği	durumlarda,	kendisine	karşı	genel	hükümlere	dayanarak	özel	hukuk	
dâvası	açılmasının,	hukuka	aykırılıktan	uyarı yöntemiyle	haberdar	edil-
miş	olmasına	rağmen	içeriği	kaldırmamış	olması	hâlinde	mümkün	kabul	
edilmesi,	hakkaniyete	daha	uygun	görülmektedir.	Ancak	uyarı yöntemiy-
le	haberdar	edilmiş	olmasına	rağmen	hukuka	aykırı	içeriğin	kaldırılma-
sında	gereğini	yapmayan	yer	sağlayıcı	(haber	sitesi),	bunda	kusuru	ol-
masa	bile	meydana	gelen	zarardan	sorumlu	olacaktır.	Yargıtay’ın	da	aynı	
görüşte	olduğu	bilinmektedir.
 
	 Diğer	taraftan	şayet	internet	haber	sitesi,	kullanıcı	yorumlarını	ön	
denetimden	 veya	 sonradan	 da	 olsa	 re’sen	 editoryal	 bir	 denetimden	
geçiriyor,	bunların	yayınlanmasına	yahut	yayınlanmamasına	aktif	mü-
dahalede	 bulunuyorsa,	 bu	 takdirde	 kendisinin	 içerik	 sağlayıcı	 hukukî	
statüsünde	bulunduğunun	kabulü	isabetli	olur.	Böyle	durumlarda	içerik	
sağlayıcı	(haber	sitesi),	hukuka	aykırı	yorum	içeriklerinden	gerek	özel	
gerekse	genel	hükümlere	göre	her	halükarda	şahsen	sorumlu	tutulmuş-
tur.	Her	iki	durumda	da	cezaî	sorumluluğa	ilişkin	TCK.	hükümleri	sak-
lıdır.
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TAŞIMA HUKUKUNDA, GÖNDERİLENİN YÜKTEKİ ZIYA VE
HASARI BİLDİRİM KÜLFETİNİN TAŞIMA SİGORTASINDA

SİGORTACININ HALEFİYETİNE ETKİSİ

 ÖZET

* Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

THE EFFECT OF THE CONSIGNEE’S BURDEN OF NOTIFICATION OF LOSS AND DAMAGE ON THE 
CARGO IN TRANSPORT LAW ON THE SUCCESSION OF THE INSURER IN TRANSPORT INSURANCE

	 Satım	sözleşmesi	gereği	satılan	eşya	taşınma	süresince	sigortalanabilir.	Taşıma	si-
gorta	sözleşmesi	nedeniyle	sigortalı	ve	taşıma	sözleşmesi	nedeniyle	de	gönderilen	olan	
alıcının	yükte	oluşan	zıya	ve	hasarı	usulüne	uygun	olarak	 taşıyan/taşıyıcıya	bildirmesi	
gerekmektedir.	Sigorta	sözleşmesinde	sigortalı	olan	alıcının	gönderilen	sıfatına	sahip	ol-
duğu	durumda,	taşıma	hukuku	kuralları	gereği	yapması	gereken	bildirim	külfetini	yerine	
getirmemesi,	sigortacının,	taşıyandan/taşıyıcıdan	zararı	tazmin	etmesini	zorlaştıracaktır.	
TTK	m.	1472/2	ve	TTK	m.	1448	ile	getirilen	yükümlülükler	sonucunda	sigortalı	sigor-
tacının	halefiyetini	ihlal	etmemek	zorundadır.	Aksi	takdirde	gönderilen,	sigortacının	za-
rarını	tazmin	etmek	durumunda	kalacaktır. 
 
 Anahtar Kelimeler:	Taşıma,	Sigorta,	Halefiyet,	Bildirim	Külfeti,	Tazminat
 
 ABSTRACT
     
	 Goods	sold	under	the	contract	of	sale	can	be	insured	during	transportation.	The	
buyer	who	has	been	insured	due	to	the	transport	insurance	contract	and	who	is	the	con-
signee	due	to	transport	contract	must	inform	the	carrier	about	the	loss	and	damage	in	
the	cargo.	 In	 the	case	where	 the	 insuree	of	 the	 insurance	contract	has	 the	 title	of	 the	
consignee,	the	failure	to	fulfill	the	notification	burden	due	to	the	transportation	law	rules	
will	make	it	more	difficult	for	the	insurer	to	compensate	the	damage	from	the	carrier.	As	
a	result	of	the	obligations	imposed	by	TCC		article	1472/2	and	TCC	article	1448,	the	
insuree	must	not	violate	the	succession	of	 the	 insurer.	Otherwise,	he/she	will	have	to	
compensate	for	the	loss	of	the	insuree.

 Keywords: Transport,	Insurance,	Succession,	Burden	of	Notification,	Compen-
sation
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	 GİRİŞ
	 Taşıma(emtia	nakliyat)	sigortaları,	sigortalı	malların	her	türlü	araç	
ile	taşınması	sırasında	uğrayabileceği	hasarlara	karşı	bu	malları	güvence	
altına	alan	bir	mal	sigortası	türüdür.	Bu	sigorta	ile	yükün	taşıma	esna-
sında	ortaya	çıkabilecek	 rizikolara	karşı	 korunması	 amaçlanır.	Taşıma	
sigortası,	kamyon,	tır,	tren,	gemi,	uçak	vb.	taşıma	araçları	ile	yapılan	tüm	
taşımalarda	kullanılmaktadır1.	

	 Uluslararası	 ticarette	 CISG2’e	 tabi	 olsun	 olmasın,	 uluslararası	
mal	 satımlarına	 ilişkin	 sözleşmelerde	hüküm	ve	 şartlar	 için,	 genellikle	
Incoterms’den3	faydalanılmaktadır4.		Alıcı	ile	satıcı	arasında	yapılan	söz-
leşmede	 Incoterms	2010’e	 atıf	 yapılması	 ve	 bu	 anlamda	 Incoterms’te	
yer	alan	kısaltmalardan	birisinin	belirlenmiş	olması	halinde	Incoterms	
2010	 kuralları	 uygulanacaktır.	 Incoterms	 2010	 kuralları	 içerisinde	 si-

1	Emtea	Nakliyat	Sigortası	kara,	deniz,	hava	ve	demir	yoluyla	bir	yerden	diğer	bir	yer	taşınmakta	olan	her	
türlü	 yükün,	 taşınması	 sırasında	 karşılaşabilecekleri	 tehlikelerden	 kaynaklanan	 hasarlara	 karşı	 teminat	
sağlamaktadır.	 Emtia	 nakliyat	 sigortasında,	 sigortalının	 kasti	 hareketlerinden	 meydana	 gelen	 zararlar,	
olağan	akma,	fire,	aşınma	veya	yıpranmadan	kaynaklanan	hasarlar,	malların	kendi	kusuru	veya	ambalaj	
yetersizliğinden	kaynaklanan	hasarlar	karşılanmamaktadır.	Savaş,	grev,	kargaşalık	ve	halk	hareketleri	gibi	
rizikolar	ayrıca	sigorta	edilebilmektedir.	Emtia	nakliyat	sigortası	sefer	esası	ile	yapılmakta,	sürekli	sevkiyat	
yaptıran	sigortalılar	için	nakliyat	sigortalarında	abonman	poliçeleri	yapılmakta	ve	her	seferin	bildirilmesi,	
geç	bildirim,	unutulma	gibi	olumsuzluklar	ortadan	kaldırılmaktadır	(https://www.tsb.org.tr/emtea-nak-
liyat-sigortasi-genel-sartlari.aspx?pageID=481,	10.08.2018).

2		Milletlerarası	Mal	Satımına	İlişkin	Sözleşmeler	Hakkında	Birleşmiş	Milletler	Antlaşması	(United	Nations	
Convention	on	Contracts	for	the	International	Sale	of	Goods),	RG.	07.04.2010,	S.	27545.

3	 Incoterms,	 International	Chamber	of	Commerce	 (Uluslararası	Ticaret	Odası)	 tarafından	düzenlenen,	
eşyanın	taşınması	ve	teslimi	aşamalarında,	sorumluluklar	ve	maliyetlerin	taraflar	arasında	dağılımını	be-
lirleyen	kurallardır.	Incoterms	maddeleri	İngilizce	tanımların	baş	harflerinden	oluşan	kısaltmalarla	ifade	
edilir.	İlk	defa	1936’da	yayınlanan	Incoterms,	değişen	koşullara	bağlı	olarak	1963,	1967,	1976,	1980,	1990,	
2000	yıllarında	revize	edilmiştir.	Güncel	kullanılmakta	olan	Incoterms	2010	versiyonu,	01	Ocak	2011’de	
yürürlüğe	girmiştir.	Sözleşme	ve	belgelerde	belirtilmesi	şartıyla	bütün	versiyonlar	kullanılabilir.	Kurallar	
hukuki	açıdan	ihtiyari	nitelik	taşır.	Sözleşme	ve	belgelerde	Incoterms	versiyonu	ile	birlikte	yükleme	yeri	
belirtilerek	 kullanılmaktadır	 (https://iccwbo.org/resources-for-business/incoterms-rules/incoterms-
rules-2010/,	06.08.2018).

4	CISG’e	tabi	uluslararası	mal	satımlarında	dahi,	CISG	m.	9/1	uyarınca,	taraflar,	uygulanmasını	kabul	et-
tikleri	 teamüller	 ve	 aralarında	yerleşmiş	olan	alışkanlıklarla	bağlı	olacağı	 ve	CISG	m.	9/2’ye	göre,	 aksi	
kararlaştırılmadıkça,	tarafların	bildiği	veya	bilmesi	gerektiği	ve	milletlerarası	ticarette	aynı	tür	sözleşmeleri	
ilgili	ticari	branşta	akdedenler	tarafından	yaygın	olarak	bilinen	ve	düzenli	olarak	uygulanan	teamüllerin	
sözleşmelerine	ve	sözleşmenin	kurulması	aşamasına	uygulanmasını	zımnen	kabul	ettikleri	varsayılacağı	
kabul	edilmiştir.		Dolayısıyla	CISG’e	tabi	uluslararası	mal	satımlarında	da	Incoterms	kullanımı	bu	şekilde	
sağlanabilmektedir.
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gortaya	 ilişkin	 masrafların	 yer	 aldığı	 iki	 teslim	 şekli	 bulunmaktadır.	
CIF	 ve	CIP	 olarak	 kısaltılan	 bu	 teslim	 şekillerinde	 satıcının,	malların	
taşınması	sırasında	oluşabilecek	zıya	ve	hasarlar	için,	sigorta	yaptırması	
öngörülmektedir5.	Diğer	 teslim	şekilleri	bakımından,	 taraflarca	sözleş-
mede	 açıkça	 kararlaştırılmış	 olmadıkça	 sigorta	 konusunda	 taraflardan	
herhangi	 birisine	 sigorta	 yaptırma	 yükümlülüğü	 getirilmemektedir.	
Deniz	 taşımalarında	kullanılan	CIF	 teslim	şekli	 satıcının	malın	alıcıya	
gönderilmesi	için	yapılan	her	türlü	masrafı,	sigorta	primini	ve	navlunu	
ödeyeeği	 anlamına	gelir6.	Buna	göre	 toplam	 satım	bedeli;	malın	 yalın	
bedeli,	masraflar,	 sigorta	primi	ve	navlundan	oluşacaktır.	Dış	 ticarette	
bu	miktarların	kalem	kalem	yer	aldığı	faturalar	düzenlenmekte(CIF	fa-
turası)	ve	malın	bedeli	CIF	bedeli	olarak	anılmaktadır7.	CIP	teslim	şekli	
ise	CIF’in	karayolu,	demiryolu	ve	havayolu	taşımalarında	kullanılan	şek-
lidir.	Bu	şart	uyarınca,	satıcı,	malın	taşınmasından	doğan	taşıma	ücretini	
ve	malın	sigortalanmasından	doğan	sigorta	primini	ödeyecektir8.	CIF	ve	
CIP	teslim	şartlı	satımlarda	satıcının	sigorta	sözleşme	yapması	zorunlu-
dur.	Satıcı	bu	durumda	sigorta	sözleşmesi	uyarınca	sigorta	ettiren	sıfa-
tını	kazanır.	Sigorta	sözleşmesinde	sigortalı	olarak	da	çoğu	zaman	alıcı	
gösterilir.	CIF	satışlarda	satım	bedelinin	ödenmesi	sırasında	gerek	ak-
reditifte	gerekse	vesaik	mukabili	ödemede,	konşimentonun	işlevi	önem	
kazanmaktadır9.	Bu	teslim	şeklinde,	alıcı,	satım	bedelinin	tahsil	edilmesi	
üzerine	 konşimentoya	 sahip	 olacaktır.	 Böylelikle	 alıcı,	 taşıma	 hukuku	
açısından	da	 gönderilen	 sıfatını	 kazanacak	bu	 şekilde	 eşyanın	 teslimi-
ni	talep	edebilecektir10.	CIP	teslim	şartının	bulunduğu	durumlarda	ise	

5			Andrea	Lista,	International	Commercial	Sales:	The	Sale	of	Goods	on	Shipment	Terms,	Taylor&Francis,			
2017,	s.	14.

6			H.	Ercüment	Erdem,	Sif	Satışlar,	İstanbul,	1999,	s.	14.	Lista,	14.

7				Vural	Seven,	Taşıma	Hukukunda	Gönderilen,	Ankara,	2012,	(Gönderilen),	s.	100.

8			Cemal	Şanlı/Nuray	Ekşi,	Uluslararası	Ticaret	Hukuku,	3.	Baskı,	İstanbul,	2004,	s.	115.

9			Vural	Seven,	Taşıma	Hukuku,	Eskişehir,	2010,	(Taşıma),	s.	44.

10	Alıcının	gönderilen	sıfatını	kazanmasında	akreditif	ve	vesaik	mukabili	ödemede	konşimentonun	düzen-
lenmesi	açısından	farklılık	bulunur.	Vesaik	mukabili	ödemenin	geçerli	olduğu	durumlarda	banka	konşi-
mentoda	gönderilen	olarak	yer	alır.	Alıcı	ise	konşimentoda	ihbar	adresi	olarak	gösterilir.	Dolayısıyla	satım	
bedeli	tahsil	edildikten	sonra	bankanın	konşimentoyu	usulüne	uygun	olarak	alıcıya	devretmesi	gerekir.	
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satıcının	 elinde	 kıymetli	 evrak	 niteliğine	 haiz	 olmayan	 taşıma	 senedi	
bulunduğundan	vesaik	mukabili	ödemede	gönderilen	olarak	gösterilen	
bankanın	alıcıyı	gönderilen	olarak	tayin	etmesi	gerekecektir.	Akreditifte	
ise	alıcı,	taşıma	belgesinde	gönderilen	olarak	gösterilecektir11.

	 CIF	ve	CIP	teslim	şekilleri	gereği	satıcı	ve	alıcı	arasında	hukuken	üç	
ilişki	ortaya	çıkmaktadır.	Taraflar	bu	üç	ilişkide	üç	ayrı	sıfata	sahip	ola-
caklardır.	Satım	sözleşmesi	gereği	“satıcı”	ve	“alıcı”	olan	taraflar,	sigorta	
sözleşmesinde	 “sigorta ettiren”	 ve	 “sigortalı”,	 taşıma	 sözleşmesinde	 ise	
“gönderen”	ve	“gönderilen”	olarak	yer	alacaktır.	Bu	durumda	bu	üç	huku-
ki	ilişki	sonucunda	taraflara	yüklenen	hukuki	sorumluluklar	birbirini	et-
kiler	hale	gelecektir.	Örneğin;	taşınan	yüke	gelen	zarar,	satım	sözleşme-
sinde	ayıp	bildirimi,	 sigorta	 sözleşmesinde	 rizikonun	bildirimi,	 taşıma	
sözleşmesinde	 ise	hasarın	bildirimi	olarak	üç	 ayrı	hukuki	kurala	konu	
olacaktır.	Dolayısıyla	CIP	ve	CIF	teslim	şartı	sebebiyle	alıcı	olan	taraf,	
hem	sigortalı	hem	de	gönderilen	olarak	sorumluluk	altına	girecektir.	

	 Taşıma	sigorta	sözleşmesi	nedeniyle	sigortalı	ve	taşıma	sözleşmesi	
nedeniyle	de	gönderilen	olan	alıcının	yükte	oluşan	hasarı	usulüne	uygun	
olarak	taşıyan/taşıyıcıya	bildirmesi	gerekmektedir(TTK	m.	889,	TTK	
m.	1185,	CMR	m.	30,	TSHK	m.	126/IV).	Yükte	oluşan	zararın	tazmini	
noktasında	usulüne	uygun	olarak	yapılmayan	bildirim,	taşıyan/taşıyıcı	
lehine	karinelerin	doğmasına	yol	açacak	böylelikle	oluşan	zararın	taşı-
yandan/taşıyıcıdan	tazmin	edilmesi	güçleşecektir.	Bu	durumun	taşıma	
sigortasına	etkisi	ise	sigortacının	halefiyeti	noktasında	toplanmaktadır.	
Sigorta	 sözleşmesinde	 sigortalı	 olan	 alıcının	 gönderilen	 sıfatına	 sahip	
olduğu	durumda,	 taşıma	hukuku	kuralları	gereği	yapması	gereken	bil-
dirim	külfetini	yerine	getirmemesi,	rizikonun	gerçekleşmesi	sonucunda	
ona	halef	olan	sigortacının,	taşıyandan/taşıyıcıdan	zararı	tazmin	etme-
sini	zorlaştıracaktır.	

Akreditifin	geçerli	olduğu	hallerde	alıcı	aynı	zamanda	gönderilen	olarak	konşimentoda	yer	alır.	Ancak	
alıcının	gönderilen	sıfatıyla	yükün	teslimini	 talep	edebilmesi	 için	konşimentoyu	teslim	alarak	taşıyana	
ibraz	etmesi	gerekir.	Zira	konşimento	kıymetli	evrak	niteliğini	haiz	bir	senet	olduğundan	bu	senetten	ayrı	
bir	biçimde	alıcı	gönderilen	olarak	eşyanın	kendisine	teslimini	talep	edemez	(Seven,	Gönderilen,	s.	102).

11		Seven,	Gönderilen,	s.	103.
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	 Bu	noktada	üzerinde	durulması	gereken	ve	bu	çalışmanın	konusu-
nu	oluşturan	hususlardan	ilki,	sigortalı	olan	gönderilenin	yükte	oluşan	
zıya	ya	da	hasarı	taşıyana/taşıyıcıya	usulüne	uygun	şekilde	bildirmedi-
ğinde	 sigortacıya	 karşı	 sigorta	 sözleşmesinden	doğan	hangi	 yükümlü-
lükleri	ihlal	ettiğidir.	İkinci	husus	ise	bu	ihlalin	sonucunda	sigortacının	
zararının	oluşması	durumunda	gönderilenin	bu	zararı	 tazmin	etmekle	
yükümlü	olup	olmadığıdır.	

	 Bu	nedenle	çalışmamızda,	öncelikle	taşıma	hukukunda	gönderile-
nin	yükteki	zıya	ve	hasarı	bildirim	külfeti	açıklanmış,	arkasından	sigorta-
lı	olarak	gönderilenin	sigortacının	halefiyetini	koruma	ve	ihlal	etmeme	
yükümlülüğünden	bahsedilmiş	ve	son	olarak	da	bu	yükümlülüğe	aykırı-
lığın	sonuçları	anlatılmıştır.

	 I.	 TAŞIMA	 HUKUKUNDA,	 GÖNDERİLENİN	 ZIYA	 VE	
HASARI	BİLDİRİM	KÜLFETİ

	 Taşıma	hukukunda	eşya	gönderilene	teslim	edilirken	eşya	üzerin-
de	bir	zararın	oluşması	durumunda	bu	zararın	belirlenmesi	ve	bildirimi	
zarar	verenden	tazminat	talep	edilmesi	noktasında	önem	taşımaktadır.	
Zira	zararın	tespitinin	belirli	bir	süre	içerisinde	belirlenmesi	ve	usulüne	
uygun	bildirimi	hak	sahibinin	açacağı	tazminat	davasında	onun	zararını	
ispatlamasını	sağlayacaktır12.	Taşıma	hukukunda,	yükte	oluşan	zıya	ve	
12	“Dava, davacı şirket tarafından yapılan taşımalar nedeniyle oluşan navlun alacağının tahsili istemine ilişkin-

dir. Davacının CMR’ye tabi olarak gerçekleştirdiği taşımalardan kaynaklanan alacağı taşınan malların bir 
kısmının hasarlı olarak teslim edilmiş olması nedenine dayalı olarak davalı tarafından ödenmemiştir. Taşınan 
maldaki hasarın tespiti ve bildirimi hususları CMR 30. maddesinde düzenlenmiştir. Anılan maddede gönde-
rilenin malı taşıyıcı ile birlikte kontrol etmesi gerektiği, kontrol etmeden ve taşıyıcıya karşı ihtirazi kayıt ileri 
sürmeden eşyayı teslim aldığı takdirde aksi ispat edilinceye kadar gönderilenin eşyayı taşıma senedinde yazılı 
olduğu şekilde teslim aldığının varsayılacağı, ihtirazi kaydın ziya veya hasarın haricen belli olduğu durum-
larda en geç eşyanın teslimi anında, ziya veya hasarın haricen belli olmadığı durumlarda ise en geç Pazar ve 
resmi tatil günleri hariç teslim tarihini izleyen yedi gün içerisinde ileri sürülmesi ve haricen belli olmayan ziya 
veya hasarlarda ihtirazi kaydın yazılı olmasının zorunlu olduğu belirtilmiştir. Somut olayda, CMR belgele-
rinin üzerinde hasarlı karton sayısı belirtilmişse de söz konusu bu belgeler üzerinde taşıyıcı temsilcisinin im-
zası bulunmamaktadır. Davalı tarafça anılan belgeler ve hasarı belirlemeye elverişli bulunmayan fotoğraflar 
dışında teslim edilen mallardaki hasarın varlığına, nedenine, niteliğine ve meydana gelen zararın miktarını 
hesaplamaya yönelik bilgi ve belgeler sunulmamıştır. Davacı temsilcisinin imzasını veya imzadan çekinmişse 
bu hususu belirtmeyen taşıma belgeleri ile hasarı ispata yeterli olmayan fotoğraf görüntüleri ve davalı şirkete 
yurt dışı firma tarafından kesilmiş bulunan faturalara dayalı olarak davacının hak ettiği navlun ücretinden 
kesinti yapılması doğru değildir. Bu durumda mahkemece davalı tarafça CMR 30. maddesine uygun olarak 
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hasarın	tespiti	ve	bildirimine	ilişkin	düzenlemeler	taşıma	türlerine	göre	
Türk	Ticaret	Kanunu’nda,	özel	kanunlarda	ve	uluslararası	anlaşmalarda	
yer	almaktadır13.	

	 A.	Karayolu	İle	Yapılan	Taşımalarda	Zıya	Ve	Hasarın	Bildirimi

	 Karayolu	ile	yapılan	ulusal	taşımalarda	TTK	m.	889	hükmü	uygu-
lama	alanı	bulacaktır.	Hükümde,	bildirim	külfeti	zıya	ve	hasarın	dıştan	
açıkça	görülüp	görülmemesine	göre	ikili	bir	ayrıma	tabi	tutulmuştur14.	
Buna	göre	“Eşyanın zıyaı veya hasara uğramış olduğu açıkça görülüyor-
sa, gönderen veya gönderilen en geç teslim anına kadar zıyaı veya hasarı 
bildirmezlerse, eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edildiği varsayılır. 
Bildirimde, zararın gerekli açıklıkla belirtilmesi ve nitelendirilmesi şarttır”	
(TTK	m.	889/1).	Dolayısıyla	eşyanın	zıya	ya	da	hasara	uğradığı	açık	bir	
şekilde	 görülüyorsa	 gönderen	 veya	 gönderilen	 en	 geç	 eşyanın	 taşıyıcı	
tarafından	teslim	edildiği	zamana	kadar	bu	zıya	ve	hasarı	bildirmelidir.	
Aksi	halde	eşyanın	sözleşmeye	uygun	olarak	teslim	edildiği	karinesi	olu-
şacaktır.	Zıya	ya	da	hasar	teslim	sırasında	bildirildiğinde,	bu	bildirimin	
eşyayı	teslim	edene	yapılması	yeterli	kabul	edilmiştir(TTK	m.	889/5).	
Ayrıca	yapılacak	bildirimde	zararın	ne	olduğu	anlaşılır	olmalı,	zarar	açık	
bir	şekilde	belirtilmeli	ve	nitelendirilmelidir(TTK	m.	889/1).	

	 Eşyanın	 zıya	 ya	 da	 hasarının	 açıkça	 görülmemesi	 durumunda	 ise	
bildirimin	eşyanın	teslimden	sonra	yedi	gün	içinde	yapılması	gerekmek-

yapılmış bir hasar tespiti veya bildirimi ile taşınan mallardaki hasarı, hasarın nedenini, boyutunu ispatlayan 
ve davacıya karşı ileri sürülmesi mümkün geçerli delillerin sunulması halinde savunmasının yerinde olup ol-
madığının değerlendirilmesi gerekirken davalı savunmasını ispata yeterli bulunmayan, CMR 30. maddesine 
uygun olarak düzenlenmemiş olan ve davacıya karşı ileri sürülmesi mümkün olmayan yurt dışı firma faturala-
rı esas alınarak, eksik incelemeye dayalı olarak yazılı şekilde davanın kısmen kabulüne karar verilmesi doğru 
görülmemiş, kararın bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.”	Yargıtay	11.	HD.	2005	/	13714E.,	
2007	/	1161K.,	01.02.2007	(sinerjimevzuat.com.tr).

13	Yük	zıya	ve	hasarının	tespit	ve	ihbarına	ilişkin	detaylı	bilgi	için	bkz.	Vural	Seven,	Yuk	Ziya	ve	Hasarının	
Tespit	ve	İhbarı,	Yayınlanmamıs		Yüksek	Lisans	Tezi,	İstanbul,1994,	(Tespit	ve	İhbar).

14	Açıkça	belli	olmayan	zıya	veya	hasar	kavramı	normal	bir	dikkatle	ve	özel	bir	alet	kullanmaksızın	sadece-
sayma,	görme,	koklama	veya	dokunma	yoluyla	yapılacak	basit	bir	muayene	ile	saptanamayan	eksiklik	ya	
da	hasarları	ifade	eder	(Sami	Okay,	“Taşıyanın	Mesuliyetinde	Maldaki	Zıya	Ve	Hasarların	İhbarı”,	Ord.	
Prof.	Dr.	Ernest	Hirsch’e	Armağan,	Ankara,	1964,	ss.,	460-461).		
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tedir.	Bildirimin	yedi	günlük	sürede	yapılmaması	durumunda	da	TTK	
m.	891/1’de	kabul	edilen	“Eşyanın sözleşmeye uygun olarak teslim edil-
diği”	karinesi	aynı	şekilde	uygulama	alanı	bulacaktır.	Bu	durumda	yedi	
günlük	 sürede	 bildirimde	 bulunmayan	 gönderilenin	 aleyhine	 karine	
oluşacaktır(TTK	m.	889/2).	

	 Uluslararası	karayolu	taşımalarında	ise	CMR	m.	30	uygulanacaktır.	
TTK	m.	889’a	kaynak	teşkil	eden	CMR	açısından	da	gönderilen,	dıştan	
anlaşılmayan	zıya	veya	hasara	uğramış	yükü	teslim	sırasında	bildirimde	
bulunmaksızın	kabul	ederse,	bu	durum	kural	olarak	yükün	taşıma	sene-
dinde	belirtilen	haliyle	teslim	alındığına	aksi	ispat	edilinceye	kadar	kari-
ne	teşkil	edecektir(CMR	m.	30/I).	TTK	m.	889’dan	farklı	olarak	CMR	
m.	30	eşyanın	taşıyıcı	ve	gönderilen	tarafından	birlikte	kontrol	edilme-
sini	düzenlemiştir.	Dıştan	anlaşılmayan	zıya	ve	hasarlarda	ise	CMR’de,	
gönderilenin	dıştan	anlaşılamayan	zıya	veya	hasarlar	genel	olarak,	yedi	
gün	içinde(pazar	ve	resmi	tatil	günleri	hariç)	ve	yazılı	olarak	bildirmesi	
gerektiği,	aksi	halde,	yükün	taşıma	senedinde	yazıldığı	şekliyle	gönderi-
lene	teslim	edildiğinin(aksi	ispat	edilinceye	kadar	delil)	adi	karine	teşkil	
edeceği	kabul	edilmektedir	(CMR	m.	30/I)15.

	 B.	Denizyolu	İle	Yapılan	Taşımalarda	Zıya	Ve	Hasarın	Bildirimi

	 Denizyolu	ile	yapılan	taşımalarda	taşıyanın	yükün	zıya	ve	hasarın-
dan	doğan	sorumluluk	halleri	TTK	m.	1141	ve	m.	1178’de	düzenlen-

15	Yargıtay	yapılacak	bildirimin	 içeriği	 ile	 ilgili	 vermiş	olduğu	bir	kararında	oluşan	zararın	ana	hatlarıyla	
bildirilmiş	olmasını	yeterli	bulmuştur.	Bu	kararda	yerel	mahkeme	yapılan	bildirimi	herhangi	bir	miktar	
belirtilmediği	için	geçerli	kabul	etmemiştir.	“Mahkemece, davalı sigorta şirketi hakkındaki davanın, emtia-
nın tesliminden itibaren 1 yıl geçtikten sonra açıldığından bahisle bu davalı hakkında zamanaşımı nedeniyle 
davanın reddine karar verilmiştir. Ancak, dosyada mevcut davacının sigortalısı A... Tarım Ürünleri San. Tic. 
A.Ş. tarafından davalı taşıma şirketine keşide edilen 22.07.2010 tarih ve 12803 yevmiye numaralı ihtarna-
me ile olay tarihi, vasıta numarası ve mal faturasından da bahsedilmek suretiyle ihtarname gönderildiği ve 
bu ihtarnamenin 27.07.2010 tarihinde davalı F... N... Uluslararası Nak. Ve Tic. Ltd. Şti’ne tebliğ edildiği 
anlaşılmaktadır. CMR 32/2 fıkrasına göre taşıyıcıya böyle bir talep yapıldığında kural olarak taşıyıcı buna 
cevap verene kadar zamanaşımı durur. Mahkemece, ihtarın geçersiz olduğu kabul edilmiş ise de, ihtarnamede 
olay tarihi, vasıta plaka numarası ve hasarlı mallara ilişkin faturalardan bahsedilmiş olup ana hatları ile 
zararın bildirildiği anlaşıldığından bu ihtarnamenin geçerli olduğunun kabulü ile 818 sayılı BK 134. maddeye 
göre bu ihtarın sigortalıyı da bağlayacağı nazara alınarak davacının zamanaşımı itirazının da bu esaslara 
göre incelenmesi gerekirken yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış davacı vekilinin 
bu yöndeki temyiz itirazlarının kabulü ile kararın davacı yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir”. 
Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi	Esas:	2013	/	11872	Karar:	2014	/	1837	Karar	Tarihi:	03.02.2014	(sinerji-
mevzuat.com.tr).
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mektedir16.	Bu	sorumluluğa	yönelik	olarak	TTK	m.	1185’te	yükte	olu-
şan	zıya	ya	da	hasarın	bildirimi	ile	ilgili	kurallar	yer	almaktadır17.	Buna	
göre	zıya	veya	hasarın	en	geç	eşyanın	gönderilene	teslimi	sırasında	taşı-
yana	yazılı	olarak	bildirilmesi	şarttır18.	Zıya	veya	hasar	haricen	belli	de-
ğilse,	bildirimin	eşyanın	gönderilene	teslimi	tarihinden	itibaren	aralıksız	
olarak	hesaplanacak	üç	gün	içinde	gönderilmesi	yeterlidir.	İhbarname-
de	zıya	veya	hasarın	neden	 ibaret	olduğunun	genel	olarak	belirtilmesi	
gereklidir.	 Eşyanın	 incelenmesi	 tarafların	 katılımıyla	 mahkeme	 veya	
yetkili	makam	ya	da	bu	husus	için	resmen	atanmış	uzmanlar	tarafından	
yapılmışsa	bildirime	gerek	yoktur19.	

	 Eşyanın	zıya	veya	hasarı	ne	bildirilmiş	ne	de	tespit	ettirilmiş	olursa,	
taşıyanın	eşyayı	denizde	taşıma	senedinde	yazılı	olduğu	gibi	teslim	etti-
ği	ve	eğer	eşyada	bir	zıya	veya	hasarın	meydana	geldiği	belirlenirse,	bu	
zararın	taşıyanın	sorumlu	olmadığı	bir	sebepten	ileri	geldiği	kabul	olu-
nur.	Şu	kadar	ki,	bu	karinelerin	aksi	ispat	olunabilir(TTK	m.	1185/4)20.	

16	Taşıyanın	yük	zıya	ve	hasarından	doğan	sorumluluğu	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Vural	Seven,	Ta-
şıyanın	Yüke	Özen	Borcunun	İhlalinden	(Yük	Zıya	ve	Hasarından	Doğan	Sorumluluğu),	Ankara,	(Zıya	
ve	Hasar),	2003.	Pınar	Akan,	Deniz	Taşımacılığında	Taşıyanın	Yüke	Özen	Yükümlülüğünün	İhlalinden	
Doğan	Sorumluluğu,	Ankara,	2007.	

17	Bildirim	külfeti	yükün	zıya	ve	hasarından	kaynaklanan	sorumluluk	ile	yükün	gecikmesinden	kaynaklanan	
sorumlulukta	bulunmaktadır.	Navlun	sözleşmesinin	hiç	ya	da	gereği	gibi	ifa	edilmemesine	ilişkin	doğan	
sorumlulukta	ve	taşıyanın	haksız	fiil	sorumluluğunda	söz	konusu	değildir	(Tahir	Çağa/Rayegan	Kender,	
Deniz	Ticareti	Hukuku	II	Navlun	Sözleşmesi,	İstanbul,	2009,	s.	153).

18	Limanda	açılmayan	kara	ya	da	demiryolu	ile	başka	bir	yere	taşınan	konteyner	yüklerinde	de	boşaltmada	
teslimin	olmaması	sebebiyle	1185.	madde	uygulanmamaktadır	(Deniz	İnci,	Konteyner	Taşımacılığı	ve	
Hukuki	Sorunlar,	İstanbul,	1982,	s.	89).

19	Mahkeme	kanalıyla	yapılan	tespitte	TTK’da	yük	zıya	ve	hasarın	tespitinin	usulüne	ilişkin	ayrı	bir	düzenle-
me	olmadığından	HMK	m.	400	vd.	göre	yapılacaktır	(Seven,	Yük	Zıya	ve	Hasar,	ss.	148-149).

20	Yükte	oluşan	zıya	veya	hasarlar	için	ihtirazi	kayıt	ileri	sürülmemesi,	yükün	taşıma	belgelerine	uygun	şe-
kilde	gönderilene	teslim	edildiği	karinesi	doğurmaktadır.	Böylece,	söz	konusu	taşıma	belgelerine,	yükün	
teslim	alındığı	an	ile	gönderilene	teslim	edildiği	andaki	iki	farklı	zaman	dilimindeki	durumuna,	aynı	şe-
kilde	ve	karine	düzeyinde	ispat	fonksiyonu	tanınmaktadır.	İlk	planda,	yükle	ilgili	yükün	zıya	veya	hasara	
uğramadan	taşıyıcıya	 teslim	edildiğini	 taşıma	belgeleriyle	 ispatlarken,	ayrıca,	yükün	aynı	şekilde,	yani,	
zıya	veya	hasara	uğramadan	gönderilene	teslim	edildiği	karinesini	de	çürütmesi	gerekecektir.	Sonuçta,	
taşıma	belgelerinin	karine	fonksiyonu	hem	yükle	ilgili	hem	de	taşıyıcı/taşıyan	lehine	ve	farklı	teslim	vakı-
alarının	ispatı	aşamasında	hüküm	ve	sonuç	doğurmaktadır.	Bildirimin	yapılmaması	sonucu	doğan	karine,	
kanuni	bir	karinedir.	Ayrıca	bu	karinenin	adi	niteliği,	başka	bir	 ifadeyle,	bu	karinenin	çürütülebileceği	
açık	bir	şekilde	ortaya	koyulmuştur.	Diğer	taraftan,	bu	adi	karinelerin	taşıyıcı	lehine	etkiye	sahip	olduğu	
kuşkusuzdur.	Zira,	yükle	ilgili	yükün	zıya	veya	hasara	uğramış	şekilde,	gönderilene	teslim	edildiğini	is-
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Eşya,	fiili	taşıyan	tarafından	teslim	edilmişse,	bu	madde	uyarınca	kendi-
sine	yapılan	her	bildirim	taşıyana	yapılmış	gibi	ve	taşıyana	yapılan	her	
bildirim	de	fiili	taşıyana	yapılmış	gibi	hüküm	ifade	eder.	Kaptan	ve	so-
rumlu	gemi	zabiti	dahil	olmak	üzere,	taşıyan	veya	fiili	taşıyan	ad	ve	hesa-
bına	hareket	eden	bir	kişiye	yapılan	bildirim,	taşıyana	veya	fiili	taşıyana	
yapılmış	sayılır	(TTK	m.	1185/6).

	 Uluslararası	 deniz	 yolu	 taşımalarında	 Lahey	 Kuralları(Brüksel	
Sözleşmesi)21	m.	3/6	uyarınca	malların	boşaltma	limanında	taşıma	söz-
leşmesi	gereğince	malları	teslim	almaya	yetkili	olan	kişinin	muhafazası-
na	bırakılmasından	önce	veya	bu	esnada	yükün	zıya	veya	hasara	uğradığı	
hususu	ile	bu	zıya	veya	hasarın	genel	olarak	niteliği	yükü	teslim	alan	kişi	
tarafından	 taşıyana	 yahut	 acentesine	 yazılı	 olarak	 bildirilmezse	malla-
rın	konşimentoda	yazılı	olduğu	şekilde	teslim	edildiğine	dair	aksi	ispat	
edilebilir	bir	karine	oluşur.	Böyle	bir	durumda	artık	talep	sahibinin	bu	
karinenin	aksini	ispatlaması	gerekecektir.	Aynı	fıkrada	zıya	veya	hasarın	
açıkça	görünür	olmaması	halinde	yazılı	bildirimin	teslimden	itibaren	3	
gün	içinde	yapılması	gerektiği	belirtilmiştir.	Kabul	anında	malların	du-
rumu	karşılıklı	olarak	tespit	edilmişse	yazılı	ihtirazi	kayda	gerek	bulun-
mamaktadır22.

	 C.	Havayolu	İle	Yapılan	Taşımalarda	Zıya	ve	Hasarın	Bildirimi

	 Havayolu	 ile	 yapılan	 taşımaları	 açısından	 önemli	 bir	 farklılığa	
işaret	 edilmesi	 gerekmektedir.	 Yük	 zararları	 bakımından	 teslim	 sıra-
sında	 ileri	 sürülecek	 bildirimin	 konusunu	 kısmi	 zıya	 ve	 hasarlar	 oluş-
turacaktır.	 Fakat	 Türk	 Sivil	 Havacılık	 Kanunu(TSHK)	 ve	 Montreal	

patlarken;	taşıyıcı	karşı	 ispat	faaliyetinde,	yükün	taşıma	belgelerine	uygun	şekilde	teslim	edildiğini,	bu	
karineler	vasıtasıyla	ortaya	koyacaktır.	Yükle	 ilgilinin	 ispatlaması	gerektiği	 ilk	vakıada	(yükün	taşıyıcı/
taşıyana	zıya	ve	hasara	uğramadan	teslim	edildiği)	kullandığı	taşıma	belgesi,	yükün	gönderilene	zıya	veya	
hasara	uğramış	şekilde	teslim	edildiği	vakıasında,	taşıyıcı/taşıyan	tarafından	kendi	aleyhine	kullanılacak-
tır	(Seven,	Taşıma,	s.	216).

21	 “International	 Convention	 for	 the	 Unification	 of	 Certain	 Rules	 of	 Law	 relating	 to	 Bills	 of	 Lading”.	
Türkiye	 konvansiyonu	 14.2.1955	 tarih	 ve	 6469	 sayılı	 Kanun’la	 (RG:	 22.2.1955/8936)	 onaylamış	 ve	
1924	tarihli	Lahey	Kuralları	Türkiye	hakkında	4.1.1956	tarihinde	yürürlüğe	girmiştir.	

22	İnci	Deniz	Kaner,	Deniz	Ticareti	Hukuku	I-II,	İstanbul,	2018,	s.437	
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Sözleşmesi’ne(MS)	göre	bildirimin	konusunu,	sadece	hasar	biçiminde	
ortaya	 çıkan	 yük	 zararlarının	 oluşturacağı	 kabul	 edilmektedir(TSHK	
m.128/2;	MS	m.	31/2).	Buna	göre	yükün,	teslim	almaya	yetkili	kişi	ta-
rafından	itiraz	edilmeden	kabulü,	taşıma	belgesine	uygun	olarak	ve	iyi	
durumda	teslim	edildiğine	karine	teşkil	edecektir(TSHK	m.128/1;	MS	
m.31/2)23.	Hava	 taşımaları	 açısından,	 ortaya	 çıkan	 hasarın	 taşıyıcının	
ağır	kusurundan	kaynaklandığı	durumlarda,	 yükle	 ilgili	 aleyhine,	hava	
yük	 senedine	uygun	 teslim	karinesi	doğmaz(VS	m.	26/IV;	TSHK	m.	
126/IV).	Böylece	bu	 taşıma	türünde,	yukarıda	ortaya	konulan	kurala,	
taşıyıcının	kusur	derecesine	bağlı	olarak	önemli	bir	istisna	getirilmiştir24.
Hasar	halinde,	teslim	almaya	yetkili	kişi	tarafından	hasarın	öğrenilme-
sinde	derhal	ve	teslimlerinden	itibaren	yük	için	en	geç	ondört	gün	içinde	
taşıyana	 bildirimde	 bulunması	 gerekir(TSHK	m.128/2;	VS	m.26/2).	
İhbarın	yazılı	olarak	veya	durumun	taşıma	belgesinin	üstünde	gösteril-
mesi	sureti	ile	yapılması	gerekir(TSHK	m.128/3;	VS	m.26/2)25.	Bu	sü-
relere	uyulmaması	halinde,	hileli	davranması	hali	hariç,	taşıyıcı	aleyhine	
dava	açılamaz	(TSHK	m.128/4)26.	27.
 
	 D.	Demiryolu	İle	Yapılan	Taşımalarda	Zıya	ve	Hasarın	Bildirimi

	 Demiryolu	taşımalarında	ise	yükün	ihtirazi	kayıtla	teslim	alınması-
na	ilişkin	özel	bir	kural	bulunmamaktadır.	Zira,	yukarıda	incelemiş	ol-

23	Hüseyin	Ülgen,	Hava	Taşıma	Sözleşmesi,	Ankara,	1987,	s.	208.	Sabih	Arkan,	“Liability	Of	Carriers	And	
Forwarding	Agents	For	Loss	Of	Or	Damage	To	Goods	In	Turkey”,	Banka	ve	Ticaret	Hukuku	Dergisi,	
Cilt:	14,	Sayı:	3,	1988,	s.	33.

24	Seven,	Taşıma,	s.	216.

25	Yazılı	şekil	şartı	geçerlilik	şartıdır	(Ülgen,	s.	211)

26 Ülgen,	s.	189.

27	26	Mart	2011	tarihine	kadar	uluslararası	taşımalarına	Türkiye’nin	3	Aralık	1977	tarihinde	sonraki	katıl-
ma	yolu	 ile	 taraf	olduğu	ve	Varşova’da	 imzalanan	1929	tarihli	“Uluslararası	Hava	Taşımalarına	İlişkin	
Bazı	 Kuralların	 Birleştirilmesi	 Hakkındaki	 Konvansiyon”	 hükümleri	 (Varşova	 Sözleşmesi)	 uygulan-
mıştır.	Ancak	26	Mart	2011	 tarihinde	1999	Montreal	 Sözleşmesi	olarak	 anılan	 ve	28	Mayıs	1999	 ta-
rihinde	Montreal’de	 imzalanan	 “Uluslararası	Hava	Taşımalarına	 İlişkin	Bazı	Kuralların	Birleştirilmesi	
Hakkındaki	Konvansiyon”un	Türk	Hukukunda	yürürlüğe	girmesiyle	beraber	 artık	Türk	Sivil	Havacı-
lık	Kanunu’nda	hüküm	olmayan	hallerde	anılan	Konvansiyon	hükümleri	öncelikli	olarak	uygulanmaya	
başlamıştır.	Dolayısıyla	26	Mart	2011	 tarihinden	önce	gerçekleşen	olaylara	Varşova	Sözleşmesi	 sonra	
gerçekleşen	olaylara	ise	Montreal	Sözleşmesi	uygulanacaktır.
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duğumuz	yük	zıya	veya	hasarının	tespiti,	bu	taşımalar	açısından	bildirim	
yerine	 geçmektedir28.	 Demiryoluyla	 yapılan	 ulusal	 taşımalarda,	 yükte	
bir	 zıya	veya	hasar	varsa,	 gönderilen	veya	gönderen	mevcut	 zıya	veya	
hasarın	tespitini	talep	edebilir	(Rumeli	Demiryollarının	Umur-u	Nak-
liyesi	Hakkında	Nizamname	2.	bap,	m.	17/5).	Demiryolu	işletmesi	de	
(TCDD),	gerçeği	araştırmak	ve	bulduğu	sonucu	bildirmek	zorundadır.	
Zıya	veya	hasar	yükün	teslimini	müteakip	tespit	edilmelidir	(Nizamna-
me	2.	bap,	m.	17/4).	Ayrıca,	bu	şekilde	bir	tespit	yapılmamışsa,	demir-
yolu	 işletmesinin	 sorumluluğunun	 sona	 ereceği	 belirtilmiştir.	 Ancak,	
metin	açık	ve	tatmin	edici	olmadığından,	bu	durum	dava	hakkının	düş-
mesi	olarak	kabul	edilmemektedir29.

	 Uluslararası	demiryolu	taşımaları	açısından	CIM	m.	42	§	1	taşıma	
konusu	eşyada	dıştan	anlaşılan	kısmi	zıya	ve	hasarın	tespiti	durumunda	
taşıyıcıya	bildirimde	bulunma	külfeti	 yüklemiştir.	Buna	 göre	 gönderi-
lene	 teslim	anında	 taşıma	konusu	eşyada	kısmi	 zıya	 ve	hasarın	 tespiti	
halinde	taşıyıcıya	bildirimde	bulunulmalı	ve	taşıyıcı	ile	gönderilen	zara-
rın	ne	olduğunu	açıklayan	bir	tutanak	düzenlemelidir.	Hak	sahibi	tuta-
nağın	saptadığı	şeyleri	kabul	etmediği	takdirde,	eşyanın	durumunun	ve	
miktarının	ve	de	zararın	nedeninin	ve	tutarının	taraflarca	veya	mahkeme	
yoluyla	görevlendirilen	bir	uzman	tarafından	saptanması	talep	edilebilir.	
Dıştan	anlaşılamayan	kısmi	zıya	ve	hasarın	varlığında	ise	taşıyıcıya	kar-
şı	dava	hakkının	düşmemesi	için	CIM	m.	47	§	2/b,1’ye	göre	teslimden	
sonra	yedi	gün	içinde	bildirimde	bulunulması	gerekmektedir.

	 E.	Yükün	Taşıma	Belgelerine	Uygun	Teslim	Edildiği	ve	Zararın	
Taşıyanın	Sorumlu	Olmadığı	Bir	Sebepten	İleri	Geldiği	Karinesi	

	 Taşıma	faaliyetinin	başında	düzenlenen	taşıma	belgesinde	yer	alan	
yüke	ilişkin	kayıtlar	hem	yükün	ne	şekilde	teslim	alındığına	hem	de	ne	
şekilde	gönderilene	teslim	edildiğine	karine	teşkil	edecektir.	Yükle	ilgi-
li,	kendi	aleyhine	doğan	kanuni	karinenin	aksini	her	 türlü	delille	 ispat	

28	Seven,	Taşıma,	s.	212.

29	Seven,	Taşıma,	s.	202.
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edebilir.	Yükün	gönderilene	teslim	edildiği	zamanki	durumu,	bir	hukuki	
olay	olduğu	 için	bu	vakıanın	her	 türlü	delille	 ispat	edilmesi	mümkün-
dür	ve	bu	vakıanın	 ispat	edilmesiyle,	yükle	 ilgili	kendi	aleyhine	sonuç	
doğuran	bu	 karineyi	 çürütecektir.	 Yükle	 ilgilinin	 bu	 ispat	 faaliyetinde	
kullanılacağı	delilleri	elde	etmek	için	yükün	teslim	alınmasından	sonra,	
delil	 tespiti	 yoluna	başvurabilir.	Bu	 suretle,	mahkeme	 tarafından	keşif	
yoluyla	ya	da	bilirkişi	vasıtasıyla	elde	ettiği	deliller,	yükün	teslim	alındığı	
zamanki	durumu	hakkında	aydınlatıcı	olabilir.	Bunun	yanında,	gümrük	
idaresi	tarafından	yapılan	muayene	sonucunda	tutulan	tutanaklar	kari-
nenin	ispatında	delil	olarak	kullanılabilir30.

	 İhbar	külfetinin	yerine	getirilmemesinin	bir	diğer	sonucu	ise	TTK	
m.	 1185’te	 yer	 alan	 zararın	 taşıyanın	 sorumlu	 olmadığı	 bir	 sebepten	
kaynaklandığı	 karinesidir.	 Buna	 göre	 yükün	 navlun	 sözleşmesi	 veya	
konşimento	yahut	diğer	bir	denizde	taşıma	senedinin	ibrazı	karşılığında	
teslimi	ile	birlikte	taşıyan	veya	fiili	taşıyanın	yükü	özellikle	konşimento	
veya	diğer	bir	denizde	 taşıma	senedi	uyarınca	 teslim	ettiği	kabul	edil-
mekte	ve	dolayısıyla	yükün	teslimi	borcu	da	sona	ermektedir.	Yükü	tes-
lim	aldıktan	ve	fakat	TTK	m.	1185’te	belirtilen	süreler	geçtikten	sonra	
yükün	zıya	veya	hasarına	yönelik	bir	iddianın	varlığı	halinde	söz	konusu	
iddianın	sahibi	zıya	veya	hasarın	yük	kendisine	teslim	edilmeden	önce	
gerçekleştiğini	ve	yine	zıya	ve/veya	hasarın	taşıyanın	sorumluluğu	kap-
samında	olduğunu	da	ispatlamak	zorunda	kalacaktır31.

30	Söz	konusu	karinenin	kapsamını,	taşıma	belgesinde	yer	alan	yüke	ilişkin	kayıtlar	belirleyecektir.	Bu	açı-
dan,	genel	olarak,	yükün	miktarı	(parça	sayısı,	ağırlığı,	hacmi);	cinsi,	markaları	ve	dış	görünüş	itibarıyla	
durumuna	ilişkin	kayıtlar	karinenin	kapsamında	görülecektir.	Ancak	hemen	belirtmek	gerekir	ki,	bura-
daki	kayıtlar	sadece	gönderen	veya	yükletenin	bildirdiği	yüke	ilişkin	kayıtlar	değildir.	Taşıyıcının	bizzat	
taşıma	belgesine	yazdığı	kayıtlar	ve	daha	da	önemlisi,	yüke	ilişkin	ihtirazi	kayıtlar	da	bu	kapsama	dahildir	
(Seven,	Taşıma,	s.	216)

31	“Davacı vekili, müvekkili tarafından nakliyat emtia sigorta poliçesi ile teminat altına alınan emtianın deniz 
yolu ile Türkiye’den Filipinlere gönderildiğini, ... gemiye hasarsız olarak yüklendiğini, yük gemiden alındıktan 
sonra alıcı depolarına tahliyesi sırasında konteyner kapakların açılması sonucu konteyner üzerinde çatlak ve 
açılmalar ile buna bağlı olarak sigortalı emtianın bir kısmının ıslanmak sureti ile hasarlandığının tespit edildi-
ğini, yapılan ekspertiz incelemesi neticesinde emtiada oluşan hasarın 3.172,62 USD olduğunu ve bu miktarın 
sigortalıya 21/08/2014 tarihinde ödendiğini ileri sürerek hasar bedelinin TTK’nin 1472. maddesi gereğince 
davalı taşıyandan alınarak müvekkiline verilmesini talep ve dava etmiştir. Davalı vekili, kendilerine hasar bil-
diriminin TTK’nin 1185. maddesi gereği yapılmadığını, eşyanın 31/05/2014 tarihinde alıcının hakimiyetine 
geçtiğini, gönderici tarafından 19/06/2014 tarihinde hasar ihbarında bulunulduğunu, yapılan deniz taşıması 
sonrasında limanda ve teslim aşamasında konteynerlerde herhangi bir hasar tespitine dair tutanağının düzen-
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Gönderilen,	usulüne	uygun	olarak	bildirimde	bulunduğunda,	taşıyıcı/
taşıyan	lehine	yukarıdaki	sonuçların	ve	özellikle	karinelerin	doğmasına	
engel	 olacaktır.	Aksi	 takdirde	 aleyhine	doğan	karineleri	 çürütmek	 zo-
runda	kalacaktır.	Bu	nedenle	zıya	ve	hasarın	bildirimi	zararın	ispatı	bakı-
mından	önem	arz	etmektedir.	

 II.	 GÖNDERİLENİN	 YÜKTEKİ	 ZIYA	 VE	 HASARI	 BİLDİ-
RİM	 KÜLFETİNE	 AYKIRI	 DAVRANIŞININ	 SİGORTACININ	
HALEFİYETİNİ	İHLAL	ETMESİ

	 A.	 Gönderilenin	 “Sigortalı”	 Olarak	 Sigortacının	Halefiyetini	
İhlal	Etmeme	Yükümlülüğü

	 Zarar	sigortalarında	halefiyet	sigortacının	tazminatı	ödedikten	son-
ra	kanunen	sigortalının	haklarına	halef	olmasıdır32.	Bir	başka	deyişle	si-
gortalı	 rizikonun	gerçekleşmesi	 sebebiyle	meydana	 gelen	 zararlar	 için	
üçüncü	bir	kişiye	karşı	tazminat	alacağına	sahip	ise	bu	hakkın	ödenen	si-
gorta	tazminatı	miktarınca	sigortacıya	geçmesi	durumudur.	Sigorta	hu-
kukunda	halefiyetin	amacı,	zenginleşme	yasağı	ilkesinin	korunmasıdır.	
Zarar	gören	sıfatıyla	sigortalının	aynı	zarar	için	hem	sigortacıdan	hem	de	

lenmediğini, müvekkilinin hasardan sorumlu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkemece 
iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, TTK’nin 1185.maddesi gereğince zıya veya 
hasarın eşyanın gönderilene teslimi sırasında taşıyana yazılı olarak bildirilmesi, hasarın haricen belli olma-
ması halinde ise 3 gün içinde bildirimin yapılması gerektiği, bu bildirimin süresinde yapılmamasının ispat 
yükü yönünden önemli olduğu, dosyadaki hasar bildiriminin sigortalı şirket tarafından davacıya yapıldığı ve 
bildirimin TTK’nin 1185/6. maddesindeki şartlara uygun olmadığı, konşimentodaki kayıt gereğince malların 
konteynerlere yüklenmesi, istifi ile sayımının ve mühürlenmesinin yükleyiciye ait olduğu, hasarın taşıma esna-
sında olduğuna dair belgenin bulunmadığı, dış yüzeyi sağlam, hasarsız olduğu görülen konteynerin içerisindeki 
emtianın ıslanmasından davalı taşıyanın sorumlu tutulmasının mümkün olmadığı, ayrıca varma limanında 
konteyner üzerinde hasar olduğuna dair rezerv tutanağı da bulunmadığı, limandan çekilen malların lokal 
taşıma araçları ile alıcı firma adresine götürüldüğünün ve emtianın ıslak olduğu dışında başka herhangi bir 
hususa eksper raporunda yer verilmediği, hasarın nedeninin anlaşılamadığı, hasarın davalının hakimiyet ala-
nında, davalının kusuru ile meydana geldiğinin ispatlayamadığı, hasarın taşımanın hangi aşamasında oluş-
tuğu belirlenemediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. Dava 
dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlen-
dirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde 
değildir.”	Yargıtay	11.	HD,	11.12.2017,	2016	/	5527E.	2017	/	7101K..	(www.sinerjimevzuat.com).

32	Rayegan	Kender,	Türkiye’de	Hususi	Sigorta	Hukuku:	Sigorta	Müessesesi-Sigorta	Sözleşmesi,	15.	Baskı,	
İstanbul,	2016,	s.	351.	
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zarar	sorumlusundan	ayrı	ayrı	tazminat	alması	bu	şekilde	önlenmekte-
dir33.	

	 Türk	 Ticaret	 Kanunu’nda	 halefiyet,	 m.	 1472’de	 düzenlenmiştir.	
Buna	göre,	 “Sigortacı, sigorta tazminatını ödediğinde, hukuken sigortalı-
nın yerine geçer. Sigortalının, gerçekleşen zarardan dolayı sorumlulara karşı 
dava hakkı varsa bu hak, tazmin ettiği bedel kadar, sigortacıya intikal eder. 
Sorumlulara karşı bir dava veya takip başlatılmışsa, sigortacı, mahkemenin 
veya diğer tarafın onayı gerekmeksizin, halefiyet kuralı uyarınca, sigortalı-
sına yaptığı ödemeyi ispat ederek, dava veya takibi kaldığı yerden devam et-
tirebilir”. Halefiyet	kurumunun	amaçlarına	ulaşabilmesi	için	düzgün	bir	
şekilde	işlerliğinin	sağlanması	gerekmektedir.	Bunun	nedenle	kanun	ko-
yucu	sigortalıya	sigortacının	halefiyetini	tehlikeye	sokmaması	için	bazı	
yükümlülükler	getirmiştir.	TTK’nin	1472.	maddesinin	2.	fıkrasına	göre	
“Sigortalı, birinci fıkraya göre sigortacıya geçen haklarını ihlal edici şekilde 
davranırsa, sigortacıya karşı sorumlu olur.”	Bu	madde	uyarınca	sigortalı,	
sigortacının	halefiyetini	ihlal	etmeme	yükümlülüğü	altındadır.

	 TTK	m.	1472/2’de	(eTTK	m.	1301/2)	yer	alan	“sigortacıya geçen 
haklarını” ifadesinden	yola	 çıkarak	doktrinde	bu	maddenin	uygulana-
cağı	 zaman	 dilimi	 hakkında	 bazı	 tartışmalar	 yer	 almaktadır.	 Kender,	
maddedeki	bu	ifadeye	göre	gerçekleşecek	sorumluluğun	ancak	halefiyet	
gerçekleştikten	sonra	oluşan	ihlaller	bakımından	söz	konusu	olabilece-
ğini	belirtmektedir34.	Ünan’da	aynı	şekilde	TTK	m.	1448’de	düzenlenen	
hükmün	riziko	gerçekleşmeye	başladığında	veya	gerçekleşmesinin	kesin	
sayılabildiği	hallerde	ile	sigortacının	ödeme	yapması	arasındaki	kesitte	
uygulama	alanı	bulduğunu	belirtmektedir.	TTK	m.	1472/2	ise	sigortacı	
ödeme	yaptıktan	sonra	uygulanacaktır35.

33		Kender,	s.	352.	Halefiyetin	bir	diğer	amacı	da	zarar	veren	üçüncü	kişinin	gerçekleştirdiği	zararın	sonuç-
larına	katlanmasını,	dolayısıyla	başkasının	primlerini	ödediği	bir	sigortadan	yararlanan	kişi	durumunda	
olmamasını	sağlamasıdır	(Mustafa	Çeker,	Sigorta	Hukuku,	19.	Baskı,	Adana,	2018,	s.	165).

34	Kender,	s.	354.

35	Samim	Ünan,	Türk	Ticaret	Kanunu	Şerhi,	Sigorta	Hukuku,	Cilt:	2,	İstanbul,	2016,	s.	256.
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 Arseven’e	 göre	 ise	 sigortalının	halefiyeti	 ihlal	 etmeme	yükümlülü-
ğü	halefiyetin	doğumundan	evvel	ve	rizikonun	gerçekleşmesi	ile	birlik-
te	doğmaktadır.	Arseven,	TTK	m.	1472/2’nin	lafzının	bu	yoruma	tam	
elverişli	olmadığını,	 fakat	 rizikonun	gerçekleşmesi	halinde	sigortalının	
koruma	yükümlülüğünü	düzenleyen	TTK’nin	1448.	maddesinin	uygu-
lanmasıyla	aynı	sonuca	kolaylıkla	varılabileceğini	belirtmektedir36.

 Omağ’a göre,	TTK	m.	1472/2’nin	gerçek	amacı,	halefiyeti	ortadan	
kaldıran	veya	sınırlandıran	 işlemlerin	müeyyidelendirilmesidir.	Bu	ne-
denle	aynı	nitelikteki	bir	 işlemin	ödemeden	önceki	dönemde	müeyyi-
desiz	 bırakılmasına	 ödemeden	 sonraki	 dönemde	 ise	müeyyideye	 tabi	
tutulmasına	makul	bir	anlam	verilemez.	Aynı	işlemin	ödemeden	önceki	
dönemde	 gerçekleşmesinin	 ona	 “halefiyeti engelleyici”	 niteliğinden	 bir	
şey	 kaybettirmeyeceğini	 belirterek	 sigortalının	 halefiyetten	 önceki	 ih-
lal	edici	hareketlerinden	de	sorumlu	olduğunu	belirtmektedir37.	Ulaş’a	
göre	de	sigortalı,	sigorta	sözleşmesinin	kurulmasından	sonra	gerek	rizi-
konun	gerçekleşmesinden	önce	gerekse	sonra	zarar	sorumlusu	ile	yaptı-
ğı	anlaşma	ile	sigortacının	halefiyet	hakkını	ihlal	ettiği	takdirde,	sigorta-
cısına	karşı	sorumlu	olur38.	Bu	açıklamalarda	görüleceği	üzere	doktrinde	
hâkim	 görüş	 sigortalının	 halefiyetten	 önceki	 ihlallerden	 de	 TTK	 m.	
1472/2	gereği	sorumlu	olduğu	yönündedir.	Kanaatimizce	de	sigortalı,	
halefiyetten	önce	gerçekleşen	ihlallerden	de	sorumlu	kabul	edilmelidir.	
TTK	m.	1472/2	gereği	sorumluluğunu	halefiyetten	sonra	gerçekleşen	
ihlallerle	 sınırlamak,	 hükmün	 uygulama	 alanını	 aşırı	 derecede	 daralt-
maktadır.	Bu	nedenle	“sigortacıya geçen hakların”	ifadesinin	yasa	koyucu	
tarafından	 hangi	 hakların	 sigortacıya	 geçebileceğinin	 dolayısıyla	 ihlal	
edilebileceğinin	bir	açıklaması	şeklinde	yorumlanması	gerektiği	yolun-
daki	görüşe39	katılmaktayız.	

36	Haydar	Arseven,	Sigorta	Hukuku,	İstanbul,	1987,	s.	161.

37	Merih	Kemal	Omağ,	Türk	Hukukunda	Sigortacının	Kanuni	Halefiyeti,	İstanbul,	2011,	s.	142.

38	Işıl	Ulaş,	Uygulamalı	Sigorta	Hukuku	Mal	ve	Sorumluluk	Sigortaları,	8.	Bası,	Ankara,	2012,	s.	239.

39	Omağ,	s.	142.	Yargıtay	Ticaret	Dairesinin	T.	28.3.1967.,	K.	1268	ve	Yargıtay	11.	HD.T.	22.9.1988,	E.	
1988/2312,	K.	1988/5164	karar	sayılı	içtihatlarında	halefiyetten	yani	sigortacının	ödemesinden	önceki	
ihlallerin	müeyyidelendirildiği	görülmektedir.	(Omağ,	s.	143)
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TTK	m.	 1472/2’den	 doğan	 sorumluluk	 kanundan	 doğmakla	 beraber	
sigortacı	 ile	 sigortalı	arasındaki	 ilişki	 sigorta	sözleşmesine	dayandığın-
dan,	sigortalının	halefiyeti	ihlalden	kaynaklanan	sorumluluğu	sözleşme-
den	doğan	sorumluluk	olarak	kabul	edilmektedir.	Bu	durumda	sigortalı,	
halefiyetin	ihlali	sebebiyle	sigortacıya	karşı	TBK	m.	112’ye	göre	sözleş-
meye	aykırılıktan	ötürü	sorumlu	olur40.	 	Bu	durumda	sigortacının,	ha-
lefiyetin	 ihlali	 sebebiyle	 sigortalıya	karşı	dava	açmasının	 şartları	 ve	bu	
davanın	hükümleri,	borca	aykırılığa	ilişkin	BK.	m.	112	ve	devamındaki	
hükümlere	göre	belirlenmesi	gerekir.
 
	 Sigortacının	 halefiyeti	 ile	 ilgili	 olan	 bir	 diğer	 hüküm	 TTK	 m.	
1448’de	düzenlenmiştir.	Bu	maddeye	göre	“sigorta ettiren, rizikonun ger-
çekleştiği veya gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu durumlarda, zararın 
önlenmesi, azaltılması, artmasına engel olunması veya sigortacının üçüncü 
kişilere olan rücu haklarının korunabilmesi için, imkanlar ölçüsünde önlem-
ler almakla yükümlüdür. Sigorta ettiren, sigortacının bu konudaki talimat-
larına olabildiğince uymak zorundadır. Birden çok sigortacının varlığı ve 
bunların birbirlerine aykırı talimatlar vermeleri halinde, sigorta ettiren, bu 
talimatlardan zararın azaltılması ve rücu haklarının korunması bakımın-
dan en uygun olanını dikkate alır”.	Bu	yükümlülüğe	aykırılık	halinde	si-
gortacı	aleyhine	bir	durum	oluşursa	kusurun	ağırlığına	göre	tazminattan	
indirim	yapılacaktır(TTK	m.	1448/2)41.
 
	 TTK	m.	1472/2	ve	TTK	m.	1448	ile	getirilen	yükümlülükler	sonu-
cunda	sigortalı	sigortacının	halefiyetini	ihlal	etmemek	zorundadır.	Aksi	
takdirde	bu	maddelerde	düzenlenen	yaptırımlarla	karşı	karşıya	kalacak-

40	Omağ,	 s.	 144.	Ahmet	Kılıçoğlu,	Özel	Ve	Sosyal	 Sigortalarda	Halefiyet	Ve	Rücu,	Ankara	Üniversitesi	
Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Sayı:	1,	Cilt:	31,	s.	420;	Ulaş,	s.	290.

41Madde	gerekçesine	göre	bu	maddenin	amacı,	 zararın	artması	yanında	zararın	oluşmasına	da	engel	ol-
maktır.	Kişi	kendisini	tehlikelerden	korumak	için	sigortaya	başvurur.	Yoksa	tehlike	istenilen	bir	durum	
değildir.	Bu	nedenle,	 sigorta	 ettiren,	 sigortasını	 yaptırmış	olsa	bile	 ihmalkâr	davranmamalı,	 rizikonun	
doğmaması	veya	doğmuşsa	da	zararın	artmasını	önleyici	her	türlü	tedbiri	almalıdır.	Diğer	taraftan,	prim	
hesabı	gerçeklesen	olaylara	göre,	diğer	bir	ifade	ile	“hasar/prim”	oranına	göre	belirlendiğinden,	sigortacı	
bir	dönem	içinde	ne	kadar	az	tazminat	ödemişse	bir	sonraki	dönem	için	sigorta	ettirenlerin	ödeyeceği	
prim	de	o	oranda	daha	az	olacaktır.	Maddeden	beklenen	amacın	tam	gerçekleşebilmesi	amacıyla	sigorta	
ettirene,	olabildiğince	sigortacı	tarafından	verilen	talimata	uyma	zorunluluğu	getirilmiştir.	Ancak,	sigorta	
ettiren	tarafında	alınacak	önlemler	veya	uyulacak	talimatlar	imkân	dahilinde	ve	makul	olanlardır.	Yoksa	
hiçbir	kimseden,	kendisini	zora	ya	da	hayatını	tehlikeye	atacak	bir	önlem	alması	beklenemez.
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tır.	TTK	m.	1472/2’nin	yaptırım	açısından	daha	kapsamlı	olduğu	düşü-
nüldüğünde	sigortalı	halefiyet	ile	kazandığı	hakları	tehlikeye	düşürecek	
davranışların	sonucunda	sigortacının	uğradığı	zararı	tazmin	etmek	zo-
runda	kalacaktır.
 
	 Taşıma	sigortasında	sigorta	ettiren	ile	sigortalının	farklı	kişiler	ol-
duğu	 durumlarda	 üçüncü	 kişi	 lehine	 sigorta	 sözleşmesi	 söz	 konusu	
olacaktır(TTK	m.	1454/1).	Bu	durumda	TTK	m.	1472’de	yer	alan	yü-
kümlülük,	sigortalı	olması	sebebiyle	gönderilen	için	de	geçerli	hale	gele-
cektir.	Ancak	TTK	m.	1448’de	sigorta	ettiren	için	böyle	bir	yükümlülük	
öngörülmüştür.	 Sadece	 sigortalıyı	 bu	 noktada	 sorumlu	 tutmak	müm-
kün	olacak	mıdır?	Bu	sorunun	cevabını	TTK	m.	1412	cevaplamaktadır.	
TTK	m.	1448	ile	getirilen	yükümlülük	TTK	m.	1412	gereğince	sigorta-
lıya	ait	olacaktır.	Zira	TTK	m.	1412	gereğince	kanunda	sigorta	ettirenin	
bilgisine	ve	davranışına	hukuki	sonuç	bağlanan	durumlarda,	sigortadan	
haberi	olması	şartı	 ile	sigortalının,	temsilci	söz	konusu	ise	temsilcinin,	
can	sigortalarında	da	lehtarın	bilgisi	ve	davranışı	da	dikkate	alınır.	Do-
layısıyla	 taşıma	sigortasında	gönderilenin	sigortalı	olduğu	durumlarda	
gönderilen	hem	TTK	m.	1472/2	hem	TTK	m.	1448	gereğince	sorumlu	
tutulabilecektir.
 
	 Bu	sorumluluk	neticesinde	gönderilenin	eşyada	oluşan	hasara	iliş-
kin	 yapacağı	 bildirim	 taşıma	 hukuku	 kuralları	 dışında	 sigorta	 hukuku	
açısından	da	sonuçlar	yaratacaktır.	İhbar	külfetinin	yerine	getirilmemesi	
sigortacının	halefiyetini	kullanmasını	zora	sokacaktır.	Zira	bildirim	kül-
fetinin	 yerine	 getirilmemesi	 neticesinde	 yükün	 taşıma	belgelerine	 uy-
gun	şekilde	gönderilene(sigortalıya)	teslim	edildiği	karinesi	doğacaktır.	
Bu	durumda	sigortacının	taşıyıcı/taşıyana	karşı	açacağı	davada	sigortacı	
bu	karinenin	aksini	ispat	etmek	zorunda	kalacaktır.	Bu	durumda	davayı	
kazanma	olasılığı	düşecektir42.	Dolayısıyla	taşınan	eşyada	oluşan	zıya	ya	

42		“Davacı vekili, müvekkili tarafından dava dışı Karmez Birleşik Gıda San. ve Tic. A.Ş. adına nakliyat emtia 
sigorta poliçesi düzenlendiğini, bu sigortalı emtianın davalı tarafından, ...’den ...’ya nakliyesinin yapıldığını, 
davalının emtiayı hasarlı olarak teslim ettiğini, hasarın Dolphın Maritime & Aviation Service Limited ve C. 
Gielisch GmbH ekspertiz şirketi tarafından tespit edildiğini, fatura ve yapılan tespitler gereğince 7.928,33 
TL’nin davadışı sigortalı şirkete ödendiğini, sigortalısının haklarını devraldığını iddia ederek 7.928,33 TL 
rücuen tazminat alacağının sigortalıya ödeme yapılan 27.02.2012 tarihinden itibaren işleyecek ticari faizi ile 
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da	hasarın	bildiriminin	zamanında	yerine	getirilmemesi	sigortacının	ha-
lefiyetini	ihlal	eden	bir	durumdur.	Sigortacının	bu	nedenle	bir	zarara	uğ-
raması	durumunda	sigortalı	olarak	gönderilen	TTK	m.	1472/2	ve	TTK	
m.	1448	gereğince	sorumlu	olacaktır.

	 B.	 Gönderilenin	 “Sigortalı”	 Olarak	 Sigortacının	 Halefi-
yetini	 İhlal	 Etmeme	 Yükümlülüğüne	 Aykırı	 Davranmasının	
Sonuçları(Yükteki	Zıya	Ve	Hasarı	Bildirim	Külfetine	Uymaması-
nın	Sonuçları)

	 Gönderilenin	sigortalı	olarak	sigortacının	halefiyetini	ihlal	etmeme	
yükümlülüğüne	aykırı	davranmasının	sonuçları	bir	diğer	 ifadeyle	yük-
teki	 zıya	 ve	 hasarı	 bildirim	 külfetine	 uymamasının	 sonuçları	TTK	m.	
1472/2	ve	TTK	m.	1448	bağlamında	iki	şekilde	ele	alınmalıdır.	TTK	m.	
1448’de	öngörülen	yükümlülüğüne	aykırılık	halinde	sigortacı	aleyhine	
bir	durum	oluşursa	kusurun	ağırlığına	göre	sadece	tazminattan	indirim	
yapılacaktır	(TTK	m.	1448/2).	Tazminattan	indirim	yapılması	için	bu	
ihlalin	 sonuçlarının	 tazminat	ödenmeden	ortaya	 çıkması	 gerekmekte-
dir.	Yükte	oluşan	hasarın	ya	da	zıyaın	bildirilmemesi	sonucu	ortaya	çıka-
cak	zarar	ancak	sigortacının	açacağı	davada	tespit	edilebilir	hale	gelecek-
tir.	Bu	durumda	halefiyet	çoktan	gerçekleşmiş	ve	doğal	olarak	tazminat	
sigortalıya	 ödenmiş	 olacaktır.	 Kanaatimizce	 bu	 noktada	 sigortacının	

birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, dava konusu hasara ilişkin olarak 
kendilerine herhangi bir ihtar veya bilgilendirme yapmadığını, davanın taşıma sigortasını yapan ...’ye ihba-
rını, davanın reddini istemiştir. Mahkemece iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre; 
davacının rücu davası açabilmesi için geçerli bir sigorta sözleşmesinin mevcut bulunması, sigorta sözleşmesine 
dayanarak sigortacının sigortalısına bir ödeme yapması ve sigortalının kendisine zarar verene karşı bir dava 
açma hakkının olması şartlarının birlikte gerçekleşmesinin gerektiği, Türk Ticaret Kanunu’nun 1472. mad-
desi uyarınca davacının selefi sigortalının davalıya geçerli bir şekilde hasar ihbarı yaptığının iddia ve ispat 
edilmediği, hasar ihbarının sadece sigortacıya yapıldığı, sigortacıya yapılan bu ihbarın taşıyana yapılan ihbar 
yerine geçemeyeceği, bu haliyle CMR’nin 30. maddesinde yer alan ‘’yükün hasarsız olarak teslim edildiğine’’ 
dair karinenin oluşmuş olduğu, davacının selefi sigortalının davalıya karşı doğmuş ve ispatlanmış bir dava 
hakkının bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. 
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, 
değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına, yükün hasarsız olarak teslim edildiğinin 
aksinin kanıtlanamamış olmasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir. Sonuç: Yuka-
rıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun 
bulunan hükmün onanmasına, aşağıda yazılı bakiye 2,20 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınması-
na, 27/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi”.	Yargıtay	11.	HD.,	27.11.2017,	2016	/	14164E.	2017	
/	6602K.		(www.sinerjimevzuat.com).
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sebepsiz	 zenginleşme	hükümleri	 uyarınca	ödediği	 fazla	 tazminatı	 geri	
alabilmesi	mümkündür(TBK	m.	77).	

	 TTK	m.	1472’de	düzenlenen	sorumluluğun	kapsamında	ise	sigorta-
cının	zararını	tazmin	etmek	yer	almaktadır.	Bu	TTK	m.	1448’e	nazaran	
daha	geniş	bir	sorumluluktur.	TTK	m.	1472/2’den	doğan	sorumluluk	
kanundan	doğmakla	beraber	sigortacı	ile	sigortalı	arasındaki	ilişki	sigor-
ta	sözleşmesine	dayandığından,	sigortalının	halefiyeti	ihlalden	kaynak-
lanan	 sorumluluğu	 sözleşmeden	doğan	 sorumluluk	 olarak	 kabul	 edil-
mektedir.	Bu	durumda	sigortalı,	halefiyetin	ihlali	sebebiyle	sigortacıya	
karşı	TBK	m.112’ye	göre	 sözleşmeye	aykırılıktan	ötürü	 sorumlu	olur.		
Bu	 durumda	 sigortacının,	 halefiyetin	 ihlali	 sebebiyle	 sigortalıya	 karşı	
dava	açmasının	şartları	ve	bu	davanın	hükümleri,	borca	aykırılığa	ilişkin	
BK.	m.	112	ve	devamındaki	hükümlere	göre	belirlenmesi	gerekir.
  
	 Sigorta	 sözleşmesine	 taraf	 olmayan	 gönderilenin	 sigortalı	 olması	
onun	 lehine	 sözleşme	 yapılarak	 gerçekleşebilir.	 Bu	 durumda	 başkası	
lehine	yapılan	bir	sigorta	sözleşmesi	mevcuttur(TTK	m.	1454).	Başka-
sı	 lehine	yapılan	sigorta	sözleşmesinin	hukuki	niteliği	tam	üçüncü	kişi	
lehine	 sözleşmedir.	 Üçüncü	 kişi	 lehine	 sözleşmede	 üçüncü	 kişi	 yarar	
elde	ettiği	hukukî	işleme	yabancıdır.	Üçüncü	kişi	ile	borçlu	arasında	bir	
sözleşme	ilişkisi43	bulunmamaktadır.	Alacaklı	ile	borçlu	arasındaki	iliş-
kiye	yabancı	olan	üçüncü	kişi	 ile	borçlu	arasındaki	 ilişki	 “edim ilişkisi”	
olarak	 ifade	 edilmektedir44.	Üçüncü	 kişi,	 kurulan	 bu	 sözleşmeden	 bir	
talep	hakkı	elde	eder.	Bu	hakkın	üçüncü	kişinin	bilgisi	dışında	ve	onun	
tarafından	herhangi	bir	irade	açıklamasında	bulunulmadan	kazanılması	
sonradan	onun	hakkını	kullanmak	istemesini	açıklaması	bu	hakkın	do-
ğumu	için	yapılmış	bir	irade	açıklaması	olarak	nitelendirilemez.	Üçüncü	
kişinin	bu	açıklaması	sözleşmeye	katılma	açıklaması	değil,	sadece	lehi-

43	Üçüncü	kişi	yararına	sözleşme	vaad	ettiren	alacaklı	ile	vaad	eden	borçlu	arasında	yapılır.	Bu	ilişki	karşılık	
ilişkisidir.	Akdi	ilişkiden	alacak	hakkı	dışında	doğan	haklar	ilke	olarak	vaad	ettirene	aittir.	Bunun	sebebi	
üçüncü	kişinin	alacak	hakkını	kazanmasına	rağmen	sözleşmeye	taraf	olarak	girememesi,	vaad	ettirenin	
sözleşmenin	tarafı	sıfatını	devam	ettirmesidir	(Fikret	Eren,	Borçlar	Hukuku	Genel	Hükümler,	21.	Baskı,	
Yetkin	Yayınları,	Ankara,	2017,	s.	1173).

44	Şener	Akyol,	Tam	Üçüncü	Şahıs	Yararına	Sözleşme,	İstanbul,	2008,	ss.	171,	175.	Eren,	s.	1174.	M.	Kemal	
Oğuzman	ve	M.	Turgut	Öz,	Borçlar	Hukuku	Genel	Hükümler,	Cilt:	1,	10.	Baskı,	İstanbul,	2012,	s.	416.	
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ne	kararlaştırılan	hakkı	kullanmak	 istediğini	 gösteren	bir	 “edimi kabul 
açıklaması”dır45.	

	 Üçüncü	kişi	açısından	edimi	kabul	açıklaması	sözleşmeden	doğan	
hakkın	alacaklının	geri	alması	ile	ortadan	kalkmasını	engellemek	için	ye-
rine	getirilmesi	gereken	bir	külfettir 46.	Üçüncü	kişi	 sözleşmenin	 tarafı	
olmadığı	halde	edim	alacaklısı	 sıfatıyla	 taraf	yetkilerini	kullanabilmek-
tedir.	Oysa	borçlu	ile	üçüncü	kişi	arasında	bir	sözleşme	kurulmamıştır.	
Ancak	 böyle	 bir	 sözleşmeden	 edim	 ilişkisi	 doğmuştur.	 Buna	 rağmen	
edim	ilişkisi	kapsamında	yararlanan	ile	vaat	eden	arasındaki	karşılıklı	ko-
ruma	ve	özen	yükümlülükleri	nedeniyle	sözleşme	benzeri	bir	durumun	
varlığı	kabul	edilir.	Edim	ilişkisi	borçluya	üçüncü	kişiye	olan	taleplerini	
sözleşme	sorumluluğu	esasına	dayandırabilmesine	imkân	verir47.

	 Gönderilen	lehine	yapılan	sigorta	sözleşmesinde	sigortacı	ile	sigor-
talı	gönderilen	arasındaki	ilişki	edim	ilişkisidir.	Dolayısıyla	bir	sözleşme-
nin	tarafı	olmamalarına	rağmen	aralarındaki	ilişkide	sözleşmeye	ilişkin	
sorumluluk	 hükümleri	 uygulama	 alanı	 bulacaktır.	 Bu	 nedenle	 gönde-
rilenin	 sigorta	 sözleşmesinde	 taraf	olmaması	 ihtimalinde(onun	 lehine	
sözleşmenin	yapılmış	olması	ihtimalinde)	sözleşme	tarafı	olan	sigortacı	
üçüncü	kişi	olan	sigortalı	gönderilenin	sorumluluğuna,	sigorta	ettirenle	

45	Akyol,	ss.	171,	172.	Edimin	kabulü	ve	edimin	reddi	kavramlarının	bir	önerinin	kabulü	ya	da	önerinin	red-
di	olarak	anlaşılmaması	gerekir.	Çünkü	üçüncü	kişinin	bu	irade	açıklaması	borçlu	ile	arasında	hukukî	bir	
işleme	yer	vermek	amacı	gütmemektedir.	Bu	nedenle	edimin	kabulü	özel	bir	anlam	taşır.	Edimin	kabulü	
ifanın	kabulü	demek	değildir	ve	ondan	önceki	bir	safhaya	ilişkindir.	Edimi	kabul	açıklamasında	bulunan	
kişi	borçlunun	yaptığı	ifayı	reddedebilir	(Akyol,	s.	184).

46	Edimi	kabul	açıklaması	tek	taraflı	ve	varması	gerekli	bir	irade	beyanıyla	kullanılmalıdır.	Bu	açıklama	bir	
şekle	bağlı	değildir	ve	hak	daha	önce	doğmuş	olduğundan	kurucu	değil	değiştirici	yenilik	doğuran	hak	
mahiyetindedir.	Bu	sebeple	edimi	kabul	açıklaması	hükümlerini	vardığı	andan	itibaren	doğurur.	Bu	özel-
liği	nedeniyle	edimi	kabul	açıklaması	borçluya	karşı	ancak	üçüncü	kişinin	hakkının	doğumundan	sonra	
yapılabilir.	Hak	doğmadan	yapılan	edimi	kabul	açıklaması	konusuz	kalır	(Akyol,	ss.	186,	187).

47	Akyol,	s.	175.	Tam	üçüncü	kişi	yararına	sözleşmede	borçlu	vaad	edendir.	Burada	borç,	vaad	ettiren	ile	
vaad	eden	arasında	yapılan	sözleşmeden	doğmaktadır.	Bu	nedenle	borçlu	bu	sözleşmeye	dayanarak	ifayı	
isteyen	üçüncü	kişiye	karşı	kendisiyle	vaad	ettiren	arasındaki	sözleşme	ilişkisinden	doğan	her	türlü	itiraz	
ve	def’ileri	ileri	sürebilir.	Ayrıca	vaad	eden	borçlu	üçüncü	kişiye	karşı	kişisel	olarak	sahip	olduğu	def’ileri	
de	ileri	sürebilir.	Buna	karşılık	vaad	eden	vaad	ettirenle	üçüncü	kişi	arasındaki	değer	ilişkisinden	doğan	
itiraz	ve	def’ileri	ileri	süremez	(Eren,	s.	1150.	Selahattin	Sulhi	Tekinay,	Sermet	Akman,	Haluk	Burcuoğlu,	
Atilla	Altop,	Borçlar	Hukuku,	7.	Baskı,	İstanbul,	1993,	s.	226.	Safa	Reisoğlu,	Türk	Borçlar	Hukuku	Genel	
Hükümler,	23.	Baskı,	Beta	Yayınevi,	İstanbul,	2012,	s.	398).	
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arasındaki	 sigorta	 sözleşmesine	 ilişkin	 sorumluluk	 hükümlerine(TBK	
m.	112)	dayanarak	gidebilecektir.		Gönderilenin	yükteki	zıyaı	ve	hasa-
rı	bildirim	külfetine	uymaması	durumunda	sigortacı,	halefiyetinin	ihlal	
edilmesi(TTK	m.	1472/2)	nedeniyle	bir	 zarara	uğrarsa	aralarında	bir	
sözleşme	ilişkisi	olmamasına	rağmen	(edim	ilişkisi	sebebiyle)	gönderi-
lene	sözleşmenin	ihlali(TBK	m.	112)	gerekçesiyle	tazminat	davası	aça-
bilecektir.	

	 Sözleşmenin	 ihlalinden	doğan	zarar,	maddi	zarar	ve	manevi	zarar	
olmak	üzere	 ikiye	ayrılır48.	Tazmini	gereken	maddi	zarar,	borca	aykırı	
davranışın	etkisine	maruz	kalan	alacaklının	malvarlığının	sahip	olduğu	
değer	ile	bu	malvarlığının	borca	aykırılık	oluşmasaydı	ifade	edeceği	de-
ğer	arasındaki	farktır49.	Maddi	zarar,	fiili	zarar	ve	yoksun	kalınan	kâr	ol-
mak	üzere	iki	unsurdan	oluşmaktadır.	Fiili	zarar,	malvarlığının	aktif	kıs-
mında	gerçek	bir	azalmanın	meydana	gelmesiyle	ya	da	pasifteki	borçları	
artmasıyla	gerçekleşir.	Yoksun	kalınan	kâr	ise,	borca	aykırı	davranış	ol-
masaydı,	alacaklının	malvarlığının	göstereceği	artışı	ifade	etmektedir50.	
Sözleşme	hukukunda	zarar,	iki	farklı	biçimde	hesaplanmaktadır.	Bunlar,	
müspet	 zarar	 ve	menfi	 zarar	 olarak	 ifade	 edilmektedir.	Müspet	 zarar,	
sözleşmenin	hiç	veya	gereği	gibi	ya	da	zamanında	ifa	edilmemesinden	
doğan	zarardır.	Bir	diğer	deyişle,	müspet	zarar,	alacaklının	borcun	ifa-
sından	sağlayacak	olduğu	ifa	menfaatinin	elde	edilememiş	olmasından	
doğan	zararı	ifade	etmektedir51.	Menfi	zarar	ise,	meydana	gelmeyen	veya	
hükümsüz	kalan	bir	sözleşmenin,	hüküm	ifade	edeceğine	güvenmekten	
doğan	zarardır.	Alacaklının	malvarlığının	halihazırdaki	durumu	ile	söz-
leşme	yapılmamış	olsaydı	bulunacağı	durum	arasındaki	fark	menfi	zararı	
meydana	getirmektedir52.
48	Eren,	s.	1042.

49	Tekinay,	Akman,	Burcuoğlu	ve	Altop,	s.	855.	Eren,	s.	473.

50	Eren,	s.	1010.	Reisoğlu,	s.	349.	Fiili	zarar	ve	yoksun	kalınan	kar	şeklinde	yapılan	ayrım,	zararın	varlığına	
ve	doğumuna	ilişkin	yapılan	bir	ayrımdır	(Tekinay,	Akman,	Burcuoğlu	ve	Altop,	s.	856).

51	Tekinay,	Akman,	Burcuoğlu	ve	Altop,	s.	855;	Eren,	s.	1013;	Reisoğlu,	s.	349.

52	Eren,	s.	1014;	Yoksun	kalınan	kar	ve	fiili	zarar	hem	müspet	zararın,	hem	de	menfi	zararın	konusunu	teşkil	
edebilir	(Tekinay,	Akman,	Burcuoğlu	ve	Altop,	s.	855);	Uygulamada,	menfi	zararın	kapsamı	genellikle	
müspet	zararın	kapsamından	daha	azdır	(Reisoğlu,	s.	350).
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Sigortacı,	 sigortalı	 gönderilenin	 yükte	 oluşan	 hasarı	 ya	 da	 zıyaı	
bildirilmesi	 ihtimali	 sonucunda	 halefiyet	 yolu	 ile	 tahsili	 mümkün	
olabilecek	 miktarı	 sigortalıdan	 talep	 ve	 dava	 edebilir.	 Sigortalı,	
sigortacıya	 karşı	 halefiyeti	 ihlal	 etmeme	borcunu	 gereği	 gibi	 ifa	 etmiş	
olsaydı	alacaklının	uğramayacağı	bu	zarar	müspet	zarardır.	

	 Sigortacının	 bu	 durumda	 taşıyıcı/taşıyandan	 ne	 kadar	 tazminat	
alabilecek	idiyse	(taşıyıcı/taşıyanın	üst	sorumluluk	sınırı	dahilinde	TTK	
m	880,	TTK	m.	1186),	 sigortalı	gönderilenden	alabileceği	 tazminatın	
üst	sınırını	da	bu	miktar	oluşturur.	Çünkü	sigortalı	gönderilen	ancak	o	
miktarda	sigortacıyı	zarara	uğratmaktadır.	Sigortacının	taşıyıcı/taşıyana	
açtığı	 dava,	 sigortalının	 sigorta	 şirketinin	 halefiyet	 hakkını	 ihlal	 ettiği	
konu	nedeniyle	reddedilerek	kesinleşmişse,	sigortacı	TTK’nin	1472/2.	
maddesine	dayalı	olarak	sigortalısı	aleyhine	açtığı	 tazminat	davasında,	
reddedilen	davası	nedeniyle	yaptığı	giderleri	de	isteyebilir53.

	 Halefiyetin	ihlali	sebebiyle	meydana	gelen	zararı	ispat	yükümlülüğü	
tazminat	davasını	açan	davacı	alacaklıya,	yani	sigortacıya	aittir(TBK	m.	
114/2,	TBK	m.	50/1) Ayrıca	zarar	 ile	sigortalının	borca	aykırı	eylemi	
arasında	 illiyet	 bağı	 bulunmalıdır.	 Zarar	 ile	 sigortalının	 halefiyeti	
engelleyici	 davranışı	 arasındaki	 uygun	 illiyet	 bağını	 ispat	 etmek	 de	
sigortacıya	 düşer.	 Borca	 aykırılıktan	 kaynaklanan	 sorumluluk	 kusura	
dayanan	bir	sorumluluktur.	Sigortalının	halefiyeti	ihlal	eden	hareketinden	
ötürü	 sigortacıya	 karşı	 sorumlu	 olabilmesi	 için	 kusursuzluğunu	
ispat	 edememesi	 gerekir(TBK	 m.	 112).	 Bu	 durumda	 gönderilenin	
sigortacıya	karşı	sorumlu	olabilmesi	için	yükteki	zıya	ve	hasarı	bildirim	
külfetine	 uymamasında	 kusursuz	 olduğunu	 ispat	 edemez	 durumda	
olması	 gereklidir.	 Bu	 sorumluluğa	 ilişkin	 sigortacının	 gönderilene	
açacağı	davanın	kaynağı	sigorta	sözleşmesi	olduğundan,	dava	 iki	yıllık	
zamanaşımı	 süresine	 tabidir.	 İki	 yıllık	 zamanaşımı	 süresinin	başlangıç	
tarihi	ise	sigortacının	sigortalı	gönderilen	tarafından	halefiyet	hakkının	

53	Yargıtay	11.	HD,	13.9.1988	 tarihli,	 1988/505	E.,	 1988/4955	K.	 sayılı	 kararında	 “...TK.nun 1301/2nci 
maddesi uyarınca davalının davacıya (sigortacıya) tazminat ödemekle sorumlu olmasına ve bu tazminatın 
önceki dava için yapılan tüm yargılama giderlerini de içermesine göre...”	şeklinde	gerekçe	getirerek	bu	talebi	
kabul	eden	yerel	mahkeme	kararını	onamıştır	(Ulaş,	s.	289).
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engellendiğini	(yükteki	zıya	ve	hasarı	bildirim	külfetine	uyulmadığını)	
öğrendiği	tarihtir54.

 SONUÇ

	 Taşıma(emtia	nakliyat)	sigortaları,	sigortalı	malların	her	türlü	araç	
ile	taşınması	sırasında	uğrayabileceği	hasarlara	karşı	bu	malları	güvence	
altına	alan	bir	mal	sigortası	türüdür.	Deniz	taşımalarında	kullanılan	CIF	
teslim	şekli	 ile	karayolu,	demiryolu	ve	havayolu	taşımalarında	kullanı-
lan	CIP	teslim	şeklinde	satıcının	taşınacak	eşya	için	sigorta	yaptırması	
zorunludur.	Bunun	dışında	 taraflar	 sözleşme	 serbestisi	doğrultusunda	
taşınacak	eşya	için	sigorta	yaptırılmasını	kararlaştırabilirler.

	 Taşıma	sigortası	nedeniyle	sigortalı	ve	taşıma	sözleşmesi	nedeniyle	
de	gönderilen	olan	alıcının	yükte	oluşan	hasarı	usulüne	uygun	olarak	ta-
şıyan/taşıyıcıya	bildirmesi	gerekmektedir	(TTK	m.	889,	TTK	m.	1185,	
CMR	m.	30,	TSHK	m.	126/IV).	Yükte	oluşan	zararın	 tazmini	nokta-
sında	usulüne	uygun	olarak	yapılmayan	bildirim	taşıyan/taşıyıcı	lehine	
karinelerin	doğmasına	yol	açacak	böylelikle	oluşan	zararın	taşıyandan/
taşıyıcıdan	tazmin	edilmesi	güçleşecektir.	

	 Bu	 durumun	 taşıma	 sigortasına	 etkisi	 ise	 sigortacının	 halefiyeti	
noktasında	 toplanmaktadır.	 Sigorta	 sözleşmesinde	 sigortalı	 olan	 alıcı-
nın	gönderilen	sıfatına	sahip	olduğu	durumda,	taşıma	hukuku	kuralları	
gereği	yapması	gereken	bildirim	külfetini	yerine	getirmemesi,	rizikonun	
gerçekleşmesi	sonucunda	ona	halef	olan	sigortacının,	taşıyandan/taşıyı-
cıdan	zararı	tazmin	etmesini	zorlaştıracaktır.	
54	Kılıçoğlu,	s.	420.	Yargıtay	11.	HD.’nin	4.3.1986	tarihli,	1986/1010	E.,	1986/1117	K.	sayılı	içtihadı	da	bu	

şekildedir:	“Sigorta şirketinin kendi sigortalısına rücu hakkı, sigorta ettirenin olay sorumlusu ile anlaşarak 
onu ibra etmiş olması ile doğmuştur. Bu itibarla iki yıllık zamanaşımı süresinin davacının rücu hakkının ihlal 
edildiğini ve sigorta ettirene müracaat hakkının doğduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlatılması gerekir. 
Nitekim dairemizin yerleşmiş içtihatları da bu doğrultudadır. (Bkz. Y. 11. HD. 12.5.1985 gün ve 1985/3635-
3776 sayılı kararı Y.K.D. Kasım 1985 sayı 15 sh. 165 vd)” (Ulaş, s. 290). “Sigorta şirketinin kendi sigorta 
ettirenine rücu hakkı, sigorta ettirenin olay sorumluları aleyhine dava açıp onlarla anlaşarak bir miktar taz-
minat alması ile doğmuştur. Sigorta ettirenin açtığı davadan feragat ettiği tarih 7.05.1981`dir. Davacı sigorta 
şirketinin bu durumu öğrendiği tarih ise yukarıda açıklandığı gibi cevap dilekçesinin kendisine tebliğ edilmiş 
olduğu tarih olan 21.7.1981 tarihidir. İki yıllık zamanaşımı süresinin davacının rücu hakkının ihlal edildiğini 
ve sigorta ettirenine müracaat hakkının doğduğunu öğrendiği tarihten itibaren başlatılması icap eder.”	Yargı-
tay	11.HD.	12.6.1985,	1985/3635	E.,	1985/3776	K.	(www.sinerjimevzuat.com).	

TAŞIMA HUKUKUNDA, GÖNDERİLENİN YÜKTEKİ ZIYA VE HASARI 
BİLDİRİM KÜLFETİNİN TAŞIMA SİGORTASINDA SİGORTACININ HALEFİYETİNE ETKİSİ

Dr. Gülşah YILMAZ



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �224

	 TTK	m.	1472/2	ve	TTK	m.	1448	ile	getirilen	yükümlülükler	sonu-
cunda	sigortalı	sigortacının	halefiyetini	ihlal	etmemek	zorundadır.	Aksi	
takdirde	bu	maddelerde	düzenlenen	yaptırımlarla	karşı	karşıya	kalacak-
tır.	TTK	m.	1472/2’nin	yaptırım	açısından	daha	kapsamlı	olduğu	düşü-
nüldüğünde	sigortalı	halefiyet	ile	kazandığı	hakları	tehlikeye	düşürecek	
davranışların	sonucunda	sigortacının	uğradığı	zararı	tazmin	etmek	zo-
runda	kalacaktır.	Bu	sorumluluk	neticesinde	gönderilenin	eşyada	oluşan	
hasara	ilişkin	yapacağı	bildirim	taşıma	hukuku	kuralları	dışında	sigorta	
hukuku	açısından	da	sonuçlar	yaratacaktır.	Bildirim	külfetinin	yerine	ge-
tirilmemesi	sigortacının	halefiyetini	kullanmasını	zora	sokacaktır.	Zira	
bildirim	külfetinin	yerine	getirilmemesi	neticesinde	yükün	taşıma	bel-
gelerine	ya	da	 sözleşmeye	uygun	 şekilde	gönderilene(sigortalıya)	 tes-
lim	edildiği	karinesi	doğacak	ayrıca	deniz	taşımalarında	oluşan	zararın	
taşıyanın	sorumlu	olmadığı	bir	sebepten	ileri	geldiği	kabul	olunacaktır.	
Dolayısıyla	sigortacının	taşıyıcı/taşıyana	karşı	açacağı	davada	sigortacı	
bu	karinelerin	aksini	ispat	etmek	zorunda	kalacaktır.	Bu	durumda	dava-
yı	kazanma	olasılığı	düşecektir.	Bu	nedenle	taşınan	eşyada	oluşan	zıya	
ya	da	hasarın	bildiriminin	zamanında	yerine	getirilmemesi	sigortacının	
halefiyetini	ihlal	eden	bir	durumdur.	Sigortacının	bu	sebepten	ötürü	bir	
zarara	uğraması	durumunda	sigortalı	olarak	gönderilen	TTK	m.	1472/2	
ve	TTK	m.	1448	gereğince	sorumlu	olacaktır.

	 Sigortacı,	 sigortalı	 gönderilenin	 yükte	 oluşan	 hasarı	 ya	 da	 zıyaı	
bildirilmesi	 ihtimali	 sonucunda	 halefiyet	 yolu	 ile	 tahsili	 mümkün	
olabilecek	 miktarı	 sigortalıdan	 talep	 ve	 dava	 edebilir.	 Sigortalı,	
sigortacıya	 karşı	 halefiyeti	 ihlal	 etmeme	borcunu	 gereği	 gibi	 ifa	 etmiş	
olsaydı	alacaklının	uğramayacağı	bu	zarar	müspet	zarardır.	Sigortacının	
bu	 durumda	 taşıyıcı/taşıyandan	 ne	 kadar	 tazminat	 alabilecek	 idiyse	
sigortalı	gönderilenden	alabileceği	tazminatın	üst	sınırını	da	bu	miktar	
oluşturur.	 Halefiyetin	 ihlali	 sebebiyle	 meydana	 gelen	 zararı	 ispat	
yükümlülüğü	tazminat	davasını	açan	davacı	alacaklıya,	yani	sigortacıya	
aittir	 TBK	m.	 114/2,	 TBK	m.	 50/1) Borca	 aykırılıktan	 kaynaklanan	
sorumluluk,	 kusura	 dayanan	 bir	 sorumluluktur.	 Sigortalının	 halefiyeti	
ihlal	eden	hareketinden	ötürü	sigortacıya	karşı	sorumlu	olabilmesi	için	
kusursuzluğunu	 ispat	 edememesi	 gerekir(TBK	m.	112).	Bu	durumda	
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gönderilenin	 sigortacıya	 karşı	 sorumlu	 olabilmesi	 için	 yükteki	 zıyaı	
ve	 hasarı	 bildirim	 külfetine	 uymamasında	 kusursuz	 olduğunu	 ispat	
edemez	durumda	olması	gereklidir.	Bu	sorumluluğa	ilişkin	sigortacının	
gönderilene	 açacağı	 davanın	 kaynağı	 sigorta	 sözleşmesi	 olduğundan,	
dava	iki	yıllık	zamanaşımı	süresine	tabidir.	İki	yıllık	zamanaşımı	süresinin	
başlangıç	tarihi	ise	sigortacının	sigortalı	gönderilen	tarafından	halefiyet	
hakkının	 engellendiğini(yükteki	 zıyaı	 ve	 hasarı	 bildirim	 külfetine	
uyulmadığını)	öğrendiği	tarih	olarak	kabul	edilmektedir.
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ANAYASA MAHKEMESİ VE YASAMA ARASINDAKİ
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

 ÖZET

* Prof. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim  Üyesi

THE RECIPROCAL INTERACTION BETWEEN THE CONSTITUTIONAL COURT AND THE LEGISLATION

	 Gelecekte	Anayasa	Yargısının	en	önemli	görevlerinden	biri	yasa	denetiminin	kap-
samı	ile	değişik	erkler	arasındaki	fonksiyon	dağılımı	ilişkisini	belirgin	kılmak	ve	denetim	
alanının	genişlemesine	karşın	Anayasa	Mahkemesinin	yedek	bir	yasa	koyucu	rolünü	üst-
lenmesini	engelleyen	kriterleri	geliştirmek	olmalıdır.

Anayasa	yargıçları	iktidar	hırsı	taşıyan	ve	toplumun	ve	Devletin	siyasal	ilişkilerinin	olu-
şumu	üzerinde	etkili	olmak	isteyen	kişiler	değillerdir.	Onlar	salt	hukukun	hizmetindedir-
ler.	Onların	ağır	sorumluluk	dolu	görevi	Anayasa	normlarını	Devlet	yaşamında	geçerli	
kılmaktır.

“Anayasa Mahkemeleri devrimleri engelleyemezler, ama bireyin Anayasaya ve hukuka uygun 
davranılacağı konusundaki güven duygusunu güçlendirirler.’’
 
 Anahtar Kelimeler:	 Anayasa	 Mahkemesi,	 Anayasa	 Mahkemesinin	 Kuruluşu,	
norm	denetimi.

 ABSTRACT
     
	 SIn	the	future	one	of	the	most	important	tasks	of	the	Constitutional	jurisdiction	
should	be	to	make	visible			the	scope	of	the	review	of	laws	and	the	functional	distribution	
relationship	between	the	different	powers.				Moreover			to	develop	criteria	that	restrain	
the	Constitutional	Court	to	be	an	alternative	law-maker	despite	the	expansion	of	its	revi-
ew	area.	

The	judges	of	the	constitution	are	not	the	people	who	have	the	ambition	for	power	and	
want	to	be	influential	on	the	formation	of	political	relations	of	the	society	and	the	State.	
They	are	only	in	the	service	of	the	law.	Their	heavy	duty	is	to	validate	the	norms	of	the	
Constitution	in	the	State	life.	

“The Constitutional Courts cannot prevent the revolutions but they strengthen the sense of 
trust of the individual that it will be acted in accordance with the constitution and the law.”

 Keywords: Constitutional	Court,	The	establishment	of	the	Constitutional	Co-
urt,	Review	of	norms
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	 A.	GİRİŞ

	 I.	Bir	Anayasa	Organı	Olarak	Anayasa	Mahkemesi

	 Anayasa	Mahkemesi	Kurumu,	Anayasanın	içerdiği	özgürlükçü	de-
mokrasi	 ve	 hukuk	 devleti	 ilkelerinin	 en	 belirgin	 anlatımıdır.	 Anayasa	
Mahkemesi,	Devlet	iktidarının	taşıyıcıları	karşısında	(yasama,	yürütme,	
yargı)	 Anayasanın	mutlaklığını	 korur.	 Anayasa	 koyucu	 bilinçli	 olarak	
Devlet	düzeninin	geleceği	için	önem	taşıyan	bu	görevi,	Devlet	Başkanı-
na	ya	da	Parlamentonun	kendisine	değil,	özel	bir	mahkeme	biçiminde	
kurulmuş	olan	bir	Anayasa	organına	vermiştir.	

	 Bu	organ,	bazı	yasama	işlemlerinin	Anayasaya	uygun	olmaları	ne-
deniyle	hukuksal	varlıklarını	sürdürüp	sürdüremeyeceği	ya	da	Anayasa-
ya	aykırı	olmaları	nedeniyle	iptal	edilip	edilmeyeceğine	karar	vermekle	
görevlidir.

	 Anayasa	Mahkemesine	verilen	bu	fonksiyon,	hukuksal	niteliği	ba-
kımından	diğer	yargı	faaliyetlerinden	farklı	değildir.	Ancak	hukuksal	ve	
eylemsel	sonuçları	bakımından	önemli	bir	fark	vardır.	Çünkü	bu	fonksi-
yon,	geri	kalan	tüm	hukuka	üstünlük	taşıyan	Anayasaya,	yani	Devlet	ya-
şamının	temel	düzenine	ilişkindir.	Anayasa	koyucu	var	olan	değer	düze-
nini	Devlet	yaşamında	aktif	olarak	gerçekleştirmek	istediği	için,	Anayasa	
Mahkemesi,	sadece	yargı	gücünün	doruğunda	bulunmakla	kalmamakla,	
Devlet	iradesini	yasalar	ve	yürütme	işlemleri	olarak	ortaya	koyan	ve	uy-
gulayan	Anayasa	organları	ile	aynı	düzeyde	yer	almaktadır.	

	 Anayasa	md.	153	f.	I’e	göre;	“Anayasa	Mahkemesi	kararları	kesin-
dir”.	Aynı	maddenin	son	fıkrasına	göre	bu	kararlar,	“yasama,	yürütme	ve	
yargı	organlarını,	idare	makamlarını,	gerçek	ve	tüzel	kişileri	bağlar”.

	 Sonuçta	 Anayasa	 Mahkemesine	 verilen	 sorumluluğun	 ağırlığı,	
birçok	 Anayasa	 normunun	 zorunlu	 olarak,	 soyut	 bir	 biçimde	 kaleme	
alınmış	oluşu;	Anayasada	somutlaştırılması	gereken	değer	kavramları-
nın	varlığı;	bunların	yorumu	için	geniş	bir	alan	bırakılmış	olması;	Ana-
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yasanın	 yorumunun	 aynı	 zamanda	 onun	 geliştirilmesi	 demek	 olduğu	
düşünüldüğünde	daha	da	netleşmektedir.	Çünkü	hukuksal	ilişkilerin	ve	
hukuksal	bilincin	devamlı	değişimi,	Anayasanın	temel	ilkelerine	de	yan-
sımak	zorundadır1.

	 Buradan	Anayasa	Mahkemesinin	bağımsız	bir	Anayasa	organı	ola-
rak	kurumsallaştırılmasının,	bu	görevin	günlük	politikadan	uzakta,	sır-
ça	köşkünde	kararlarını	veren	ve	olası	sonuçlarını	hesaba	katmadan,	bu	
kararları	teorik	Anayasa	ideallerine	göre	yönlendiren	bir	kurula	vermek	
demek	olmadığı	kendiliğinden	anlaşılmaktadır.

	 Anayasa	Mahkemesinin	kurumsallaştırılması,	daha	çok	“hukuk	dev-
leti”	idealinden	ve	“erkler ayrılığı”	ile	iktidarın	dengelenmesi	isteğinden	
kaynaklanmaktadır.	Devlet	iradesinin	oluşumuna	kendisi	katılmayan	bu	
kurul,	bu	görevle	görevlendirilmiş	organlar	karşısında	yer	almakta	ve	ge-
rektiğinde	onları	sınırlayabilmektedir.

	 Anayasa	Mahkemesinin	bağımsız	niteliği,	onun	kendisini	soyutla-
masını	ve	diğer	mahkemeler	gibi	hukuk	dışı	etkilerden	kendisini	koru-
masını	gerektirmektedir.	Anayasa	Mahkemesi	sadece	dava	taraflarının	
baskılarından	değil,	diğer	güç	faktörlerinin	kararlarına	yapacağı	övgü	ve	
eleştirilerden	de	etkilenmemelidir.	Bununla	beraber	Anayasa	adaletinin	
gözündeki	bu	bağ,	onun	diğer	Anayasa	organları	ile	birlikte	çalışma	gö-
revi	üstlendiğini	göz	ardı	etmesine	neden	olmamalıdır	(Başlangıç	prf.4).
Bu	olgu,	mahkemenin	önüne	getirilen	uyuşmazlığı	Anayasa	düzeni	ve	
Anayasa	 gerçekliği	 anlamında	 yani	 bu	 uyuşmazlığa	 neden	 olan	 reali-
teleri	ve	Anayasa	yorumunun	ortaya	çıkaracağı	pratik	problemleri	göz	
önünde	tutarak	değerlendirmesini	gerektirir.	

	 Tüm	yargıçlar	 için	 geçerli	 olan	mantıklı	 ve	 gerçeğe	uygun	hukuk	
yaratılması	zorunluluğu,	yorum	konusunun	özelliği	ve	kararlarının	kap-
samlı	etkisi	dolayısıyla	Anayasa	yargıcı	için	öncelikle	geçerlidir2.
1	Zinn,	Georg	August-Stein,	Erwin.:	Verfassung des Landes Hessen,	Einführung	Bad	Homburg,	Berlin,	Zü-

rich,	1963,	s.	1;	BVerfGE	1,	13	(32	vd.),	6,	222	(240).	

2	 Leibholz,	 Gerhard:	 Der Status des Bundesverfassungsgerichts, Das Bundesverfassungsgericht,	 Karlsruhe,	
1963,	s.	70.
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Anayasa	Mahkemesi	kararları,	o	an	ilgililer	için	yaratacakları	olası	avantaj	
ve	dezavantajlar	bakımından	değil,	Anayasa	Mahkemesinin	ve	diğer	Ana-
yasa	organlarının	aynı	şekilde	korumakla	yükümlü	olduğu,	anayasal	düze-
nin	varlığını	sürdürmesi	ve	Anayasanın	örgütlendirdiği	Devletin	varlığını	
sürdürmesi	üzerindeki	etkisi	bakımından	değerlendirilmelidir3.

	 II.	Anayasa	Mahkemesinin	Anayasa-Hukuksal	Statüsü

	 Anayasamızda,	Anayasa	Mahkemesi,	üçüncü	bölümde	“yargı”	baş-
lığı	altında	ve	yüksek	mahkemeler	arasında	yer	almakla	birlikte,	Anayasa	
Mahkemesinin	yerine	getirdiği	işlevin	niteliği,	onun	genel	yargı	teşkilatı	
dışında	özel	ve	bağımsız	bir	konum	kazanmasına	neden	olmuştur4.

	 Anayasa	Mahkememiz	 kendisini	 bir	 kararında	 genel	 yargı	 teşkilatı	
dışında	bir	mahkeme	olarak	nitelendirmiştir.	Mahkemeye	göre	Anayasa	
Mahkemesi:

	 “Genel	 Mahkemeler	 arasında	 yer	 alan	 bir	 derece	 mahkemesi	
değildir”5.

	 Anayasa	Mahkemesinin	tüm	önemli	yetkileri	ve	örgütlenişine	iliş-
kin	temel	 ilkeler	Anayasada	düzenlenerek6	 	basit	yasa	koyucunun	ger-
çekleştirebileceği	gelişigüzel	değişikliklere	karşı	korunmuştur.

	 Anayasa	Mahkemesi,	kanunların,	Cumhurbaşkanlığı	kararnamele-
rinin7	ve	Türkiye	Büyük	Millet	Meclis	İçtüzüğünün,	Anayasaya	şekil	ve	

3 Klein,	Friedrich:	Bundesverfassungsgericht und richterliche Beurteilung politischer Fragen,	Schriften	der	Ge-
sellschaft	zur	Förderung	der		 	Westfälischer	Wilhelms-Universität	Münster,	1966,	s.	22;	Rupp	v.	Brün-
neck	v.	Wiltraut:	Darf das Bundesverfassungsgericht an das Gesetzgeber appelieren?,	Verfassung	und	Verant-
wortung,	Baden	Baden,	1983,	s.	231.

4 Özbudun,	Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	386.

5  E.	1963/30;	K.	1963/28;	k.t.	11.2.1963:	RG.	13.3.963-11354.

6  Anayasa	md.	146-149.

7 Anayasa	md.	148	(Değişik16/4/2017-6771/16	md.)	6771	sayılı	kanunun	17.	Maddesi	ile	kanun	hükmün-
de	kararnamelerin„	ibaresi	„Cumhurbaşkanlığı	Kararnamelerinin“	şeklinde	değiştirilmiştir.
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esas	bakımlarından	uygunluğunu	denetler	ve	bireysel	başvuruları	kara-
ra	bağlar.	 	Anayasa	değişikliklerini	 sadece	 şekil	bakımından	 inceler	ve	
denetler.	Yasama	dokunulmazlığının	kaldırılması	ve	TBMM	üyeliğinin	
düşmesine	 ilişkin	Meclis	Genel	 Kurulu	 kararlarına	 karşı	 yapılan	 iptal	
başvurularını	kesin	karara	bağlar,	siyasi	partilerin	mali	denetimini	yapar,	
siyasi	partilerin	kapatılmasına,	siyasi	partilerin	Devlet	yardımından	kıs-
men	veya	tamamen	yoksun	bırakılmasına	karar	verir,	yüce	divan	sıfatıy-
la	yargılama	yapar8.

	 Anayasamız	 Anayasa	 Mahkemesine	 Devlet	 organları	 arasındaki	
uyuşmazlıkları	çözme	fonksiyonu	tanımamıştır9.

	 Anayasa	Mahkemesi	 siyasal	 iktidarın	 taşıyıcıları	karşısında	gerçek	
bir	yargı	organı	durumundadır.

	 Yüksek	Mahkeme,	salt	başvuru	üzerine	faaliyete	geçer.	Sadece	Ana-
yasanın	özel	bir	yetkisine	dayanılarak10	çıkarılmış	bir	yasanın	öngördüğü	
yargılama	yöntemlerine	göre	karar	verir11.	Salt	hukuk	kurallarına	göre	
verilecek	bir	kararla	çözümlenecek	uyuşmazlıklar	konusunda	yetkilidir.	
Kararlarını	daha	önce	belirlenmiş	bir	kritere,	yani	Anayasa	kurallarına	
göre	verir.

	 Her	 defasında	 Anayasa	 Mahkemelerinin	 fonksiyonunun	 yargısal	
niteliğinin	yadsınması	ve	bu	 fonksiyonun	politize	olmuş	adalet	olarak	
yanlış	algılanması,	ya	hukuk	ve	politikanın	yanlış	bir	biçimde	birbirleri-
nin	karşıtı	olarak	değerlendirilmesinin,	ya	da	Anayasa	Yargısının	dene-
tim	kriterinden	ve	konusundan	kaynaklanan	özelliklerin	göz	ardı	edil-
mesinin	bir	sonucudur.

8 Anayasa	md.148	f.	I:	md.85;	md.	69	f.	III;	f.	IV;	f.V;	f.VI;	f.VII;	f.X;	md.148	f.VI.

9 Özbudun,	Ergun:	Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	390;	Kaboğlu,	İbrahim	Özden:	Anayasa Yargısı, 
Ankara,	1999,	s.	172;	Krş.	F.	Almanya	Anayasası	md.93	(1)2.

10 T.C.Anayasası	md.	149,	f.	V.

11 Anayasa	Mahkemesinin	Kuruluşu	ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	Kanun	md.35	vd.	(No:	6216,	
30.03.2011).	
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	 Anayasa	Mahkemeleri	diğer	mahkemelerden	daha	çok	siyasal	özel-
likler	taşıyan	konularda	karar	vermek	zorundadırlar.	Mahkemelerin	ka-
rarları	 çoğu	 kere	 geniş	 kapsamlı	 siyasal	 etkiler	 doğurmaktadır.	Ayrıca	
Anayasa	Mahkemelerinin	kararları	 ayrıntılı	hukuksal	kurallara	dayanı-
larak	değil,	zorunlu	olarak	ilke	normlar	şeklinde	konulmuş	olan	ve	ay-
rıntıları	sonradan	belirlenmesi	gereken	Anayasa	kurallarına	dayanılarak	
verilmektedir.

	 Bugün	Anayasa	normları,	siyasal	iktidar	taşıyıcıları	için	sadece	yetki	
ve	müdahale	sınırları	olarak	değil,	içeriksel	değer	yargıları	ve	direktifler	
olarak	da	anlaşılmaktadır.	Böyle	değerlendirildiğinde	Anayasa	Mahke-
melerinin	parlamentolardaki	irade	oluşumu	süreci	üzerindeki	etkisi,	si-
yasal	 iktidarı	 -yasama	organı	tarafından	kullanıldığı	sürece-	paylaşmak	
anlamına	 gelmektedir.	 Bununla	 beraber	 Anayasa	 Mahkemesi,	 siyasal	
iktidarın	araçlarını	kullanmamaktadır.	Kararlarının	uygulamaya	konul-
ması	ve	geçerliliği	sonuçta	diğer	Anayasa	organları	tarafından	kendisine	
gösterilen	saygıya	yani	kendi	otoritesine	dayanmaktadır12.

	 B.	 ANAYASA	 MAHKEMESİ	 VE	 YASAMA	 ARASINDAKİ	
KARŞILIKLI	ETKİLEŞİM	OLASILIKLARI

	 I.	Anayasa	Mahkemesinin	Yasama	Üzerinde	Etkisi
        
	 1.	 	 Anayasa	Mahkemesinin	 Yasama	 Dokunulmazlığının	 Kaldırıl-
ması	 ve	TBMM	Üyeliğinin	Düşmesine	 İlişkin	Parlamento	Kararlarını	
Denetimi

	 Anayasa	Mahkemesinin	 yasama	 organı	 üzerindeki	 etki	 olanakla-
rından	biri,	T.C.	Anayasasının	85.	maddesi	 ile	Anayasa	Mahkemesine	
verdiği	 yasama	 dokunulmazlığının	 kaldırılması	 ve	 TBMM	 üyeliğinin	
düşmesi	kararının	kontrolüdür.	Anayasa	85.	maddesiyle	Anayasa	Mah-
kemesine,	yasama	dokunulmazlığının	kaldırılması	ve	TBMM	üyeliğinin	
düşmesi	 kararlarının	 denetimi	 görevini	 vermiştir.	 Yasama	 dokunul-
12	Rupp	v.-	Brünneck,	Wiltraut:	Verfassungsgerichtsbarkeit	und	Gesetzgebende	Gewalt,	Verfassung	und	

Verantwortung,	Baden-Baden,	1983,	s.	342.
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mazlığının	 kaldırılmasına	 ve	 üyeliğin	 düşmesine	Meclisçe	 karar	 veril-
mesi	hallerinde,	karar	 tarihinden	 itibaren	yedi	gün	 içinde	 ilgili	üye	ya	
da	TBMM	üyelerinden	herhangi	biri,	bu	kararın	Anayasaya,	kanuna	ve	
İçtüzük	kurallarına	aykırılığı	iddiasıyla	iptali	için	Anayasa	Mahkemesine	
başvurabilir.

	 Anayasa	Mahkemesi	 iptal	 istemini	on	beş	 gün	 içinde	karara	bağ-
lar13.

	 Dokunulmazlığın	 amacı,	 milletvekillerini	 siyasal	 amaç	 taşıyan	 ve	
ciddi	olmayan	kovuşturmalara	karşı	korumak	ve	onların	yasama	göre-
vini	 yerine	 getirmekten	 alıkonulmamalarını	 sağlamaktır.	 Meclisin	 bu	
kurumun	amacına	aykırı	davranması	durumunda	Anayasa	Mahkemesi	
dokunulmazlığın	kaldırılması	kararını	iptal	edebilecektir14.

	 Böylece	 dokunulmazlık	 geri	 gelecektir.	 Anayasa	Mahkemesi	 isnat	
edilen	suçun	gerçekten	işlenmiş	olup	olmadığını	değil,	ciddi	olup	olma-
dığını	araştıracaktır.	Doğaldır	ki	isnadın	(suçlamanın)	ciddiliğini	saptaya-
bilmek,	ileri	sürülen	delillerin,	delil	değerini	taşıyıp	taşımadığının	araştı-
rılmasıyla	mümkün	olur15.
 
	 2.			Anayasa	Yargısal	Norm	Denetimi

	 Anayasa	Mahkemesinin	yasama	organı	üzerindeki	en	güçlü	etkisi	
norm	denetiminde	kendisini	göstermektedir.	

	 Norm	 denetimi	 yoluyla	 Anayasa	 Mahkemesi,	 yasama	 organının	
yetkilerinin	sınırlarını	belirlemekte	ve	yasama	organının	siyasal	iradesi-
ne	sınırlar	çizmektedir.

13	Anayasa	md.	85’e	paralel	hüküm	1961	Anayasası	md.	81’de	yer	almıştı.

14	Bkz.	E.	1967/22;	K.	1967/22;	k.	t.	2.8.1967,	RG.	25.10.1967-12734,	AMKD,	S.	5,	s.	128;	E.	1967/25;	K.	
1967/25;	k.	t.	3.8.1967,	RG.	28.10.1967-12737,	AMKD,	S.	5,	s.	147.

15	 Özbudun	 Ergun,	 Türk	 Anayasa	 Hukuku,	 Ankara,	 2008,	 s.	 294;	 Bkz.	 E.	 1971/41;	 K.	 1971/67;	 k.t.	
17.8.1971	ve	19.8.1971,	AMKD,	S.	11,	s.	52-96.
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	 Norm	denetimi,	bir	normun	daha	yüksek	basamaktaki	bir	normla	
bağdaşıp	bağdaşamadığının	(kabili	telif	olup	olmadığının)	denetimi	de-
mektir.

	 a)	Yargılama	Türleri	

	 Yasaların	Anayasaya	uygunluğunun	denetimi	 için	Anayasamız	 iki	
spesifik	yargılama	çeşidi	öngörmüştür:

	 (1)	Soyut	Norm	Denetimi	(Anayasa	md.150-151;	Anayasa	Mah-
kemesi	Yasası	md.3-(1)a,	md.	35-39).

	 (2)	Somut	Norm	Denetimi	(İtiraz	Yolu) (Anayasa	md.	152;	Ana-
yasa	Mahkemesi	Yasası	md.	3-(1)b;	md.	40-41).

	 aa)	Soyut	Norm	Denetimi	(İptal	Davası)

	 Bu	denetim	yoluna	somut	bir	durumdan	bağımsız	olarak	soyut	ola-
rak	başvurulabilir.	

	 Bu	 dava	 çeşidi	 kapsamlı	 bir	 denetim	 sağlar.	 Bu	 yargılamada	 yasa	
ve	yasanın	münferit	kuralları,	Anayasanın	tüm	normlarına	uygunlukları	
bakımından	denetime	tabi	tutulur.	Ancak	bu	başvuru	yolunu	harekete	
geçirmek	hakkı	küçük	bir	çevreye	tanınmıştır.

	 Bu	denetim	yolu	 için	somut	bir	uyuşmazlık	şart	koşulmayıp,	 ilgili	
normun,	 şekli	 ve	maddi	 bakımından	 Anayasaya	 uygunluğu	 konusun-
da	görüş	ayrılığı	ve	duraksama	gereklidir.	Bu	denetim	yoluyla	Anayasa	
Mahkemesi	denetim	konusu	normun,	şekil	ve	esas	yönünden	Anayasa-
ya	uygunluğunu	denetler.

	 1961	Anayasası	iki	grup	kişi	ve	makama	soyut	norm	denetimi	yolu-
na	başvurma	hakkı	tanıyordu.	
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	 Birinci	gruba;	Cumhurbaşkanı,	son	milletvekili	genel	seçimlerinde	
muteber	oy	sayısının	en	az	yüzde	onunu	alan	veya	Türkiye	Büyük	Millet	
Meclisi’nde	temsilcisi	bulunan	siyasi	partiler	veya	bunların	meclis	grup-
ları;	Yasama	Meclislerinden	birinin	üye	tamsayısının	en	az	altıda	biri	tu-
tarındaki	üyeleri	giriyordu	(Genel	Korunma	Davası).

	 İkinci	grubu	oluşturan	Yüksek	Hakimler	Kurulu,	Yargıtay,	Danış-
tay,	Askeri	Yargıtay	ve	Üniversitelere	kendi	varlık	ve	görevlerini	ilgilen-
diren	alanlarla	sınırlı	olmak	üzere	dava	açma	hakkı	(Organ	Davası)	ta-
nınmıştı.

	 Her	 iki	grup	kişi,	kurum	ve	organ,	kanunların	veya	Türkiye	Büyük	
Millet	Meclisi	İçtüzüklerinin	veya	bunların	belirli	madde	ve	hükümleri-
nin	Anayasaya	aykırılığı	iddiasıyla	Anayasa	Mahkemesinde	doğrudan	ip-
tal	davası	açabilirlerdi	(1961	Anayasası	md.	149).

	 1971	yılında	1488	sayılı	yasa	ile	Anayasada	yapılan	değişiklikle	Tür-
kiye	Büyük	Millet	Meclisi’nde	temsilcisi	bulunan	siyasi	partiler	yerine	
sadece	“Yasama	Meclislerindeki	siyasi	parti	grupları”	ve	“Türkiye	Büyük	
Millet	Meclisinde	grubu	bulunan	siyasi	partiler”e	dava	hakkı	tanınmış,	
dava	açma	yetkisi	olan	diğer	organlar	korunmuştu.

	 1982	Anayasası	 “kendi	 varlık	 ve	 görevlerini	 ilgilendiren	 alanlarda	
iptal	davası	açma	yetkisi	bulunan	organları”,	dava	açma	yetkisi	olanların	
kapsamı	dışında	bırakmıştır.

	 2017	Anayasa	değişikliğinden	önce	Anayasanın	150.	maddesi	aşa-
ğıdaki	hükmü	içeriyordu:

	 Madde	150: 

	 “Kanunların,	 kanun	 hükmündeki	 kararnamelerin,	Türkiye	Büyük	
Millet	Meclisi	 İçtüzüğünün	 veya	 bunların	 belirli	madde	 ve	 hükümle-
rinin	 şekil	 ve	esas	bakımından	Anayasaya	aykırılığı	 iddiasıyla	Anayasa	
Mahkemesinde	 doğrudan	doğruya	 iptal	 davası	 açabilme	hakkı,	Cum-
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hurbaşkanına,	 iktidar	 ve	 anamuhalefet	 partisi	Meclis	 grupları	 ile	Tür-
kiye	Büyük	Millet	Meclisi	üye	tamsayısının	en	az	beşte	biri	tutarındaki	
üyelere	aittir. İktidarda	birden	 fazla	siyasi	partinin	bulunması	halinde,	
iktidar	partilerinin	dava	açma	hakkını	en	fazla	üyeye	sahip	olan	parti	kul-
lanır.”

	 Maddenin	2017	Anayasa	değişikliği	sonrası	yeni	şekli	aşağıdaki	gi-
bidir: 

	 Madde	 150	 (Değişik:	 16/4/2017-6771/16	 md.)	 “Kanunların,	
Cumhurbaşkanlığı	kararnamelerinin,	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	İç-
tüzüğünün	veya	bunların	belirli	madde	ve	hükümlerinin	şekil	ve	esas	ba-
kımından	Anayasaya	aykırılığı	iddiasıyla	Anayasa	Mahkemesinde	doğ-
rudan	doğruya	iptal	davası	açabilme	hakkı,	Cumhurbaşkanına,	Türkiye	
Büyük	Millet	Meclisinde	 en	 fazla	üyeye	 sahip	 iki	 siyasi	 parti	 grubuna	
ve	üye	tamsayısının	en	az	beşte	biri	tutarındaki	üyelere	aittir.”	(Mülga	
cümle:	16/4/2017-6771/16	md.)

	 Yeni	düzenlemeye	göre,	kanunların,	Cumhurbaşkanlığı	kararname-
lerinin,	TBMM	İçtüzüğünün,	bunların	belirli	madde	ve	hükümlerinin	
esas	ve	şekil	bakımından	Anayasaya	aykırılığı	iddiası	ile	Anayasa	Mah-
kemesinde	doğrudan	doğruya	iptal	davası	açabilme	hakkı:

	 -Cumhurbaşkanına;

	 -Türkiye	 Büyük	Millet	Meclisinde	 en	 fazla	 üyeye	 sahip	 iki	 siyasi	
parti	grubuna;

	 -üye	tamsayısının	en	az	beşte	biri	tutarındaki	üyelere	aittir.

	 Şekil	bakımından	denetleme,	 sadece	Cumhurbaşkanı	veya	Türki-
ye	Büyük	Millet	Meclisi	üyelerinin	beşte	biri	tarafından	istenebilir	(md.	
148	f.	II;	6216	s.	k.	md.35-(3)).
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	 Şekil	yönünden	iptal	davası	açabilecekler	için	öngörülen	bu	sınırla-
ma,	yalnız	kanunlar	ve	Anayasa	değişikliklerinin	denetimi	için	geçerlidir	
(6216	s.	k.	md.35-(3))	.Cumhurbaşkanlığı	kararnameleri	ve	TBMM	İç-
tüzüğü	hakkında	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisinde	en	fazla	üyeye	sahip	
iki	siyasi	parti	grubu da	iptal	davası	açabilir	(md.150	f.I).

	 1961	Anayasasında	(md.150)	iptali	 istenen	normun	Resmi	Gaze-
tede	yayımlanmasından	başlayarak	doksan	gün	olan	dava	açma	süresi,	
1982	Anayasası	(md.	151)	ile	altmış	gün	olarak	belirlenmiştir.	Şekil	bo-
zukluğuna	dayanan	iptal	davası,	iptali	istenen	yasanın	(kanunların	veya	
Anayasa	 değişikliklerinin)	 yayımlandığı	 tarihten	 başlayarak	 ancak	 on	
gün	içinde	açılabilir	(md.	148	f.II)	

	 bb)	Somut	Norm	Denetimi	(Anayasaya	Aykırılığın	Diğer	Mahke-
melerde	İleri	Sürülmesi)	

	 Anayasanın	 152.	 maddesine	 göre(Değişik:	 16/4/2017-6771/16	
md):

	 “Bir	davaya	bakmakta	olan	mahkeme,	uygulanacak	bir	kanun	veya	
Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesinin	 hükümlerini	 Anayasaya	 aykırı	 gö-
rürse	veya	taraflardan	birinin	ileri	sürdüğü	aykırılık	iddiasının	ciddî	ol-
duğu	kanısına	varırsa,	Anayasa	Mahkemesinin	bu	konuda	vereceği	kara-
ra	kadar	davayı	geri	bırakır.

	 Mahkeme,	Anayasaya	 aykırılık	 iddiasını	 ciddî	 görmezse	bu	 iddia,	
temyiz	merciince	esas	hükümle	birlikte	karara	bağlanır.

	 Anayasa	Mahkemesi,	işin	kendisine	gelişinden	başlamak	üzere	beş	
ay	içinde	kararını	verir	ve	açıklar.	Bu	süre	içinde	karar	verilmezse	mah-
keme	davayı	yürürlükteki	kanun	hükümlerine	göre	sonuçlandırır.	An-
cak,	Anayasa	Mahkemesinin	kararı,	esas	hakkındaki	karar	kesinleşince-
ye	kadar	gelirse,	mahkeme	buna	uymak	zorundadır.
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	 Anayasa	Mahkemesinin	 işin	 esasına	 girerek	 verdiği	 ret	 kararının	
Resmî	Gazetede	yayımlanmasından	 sonra	on	yıl	 geçmedikçe	 aynı	 ka-
nun	hükmünün	Anayasaya	aykırılığı	iddiasıyla	tekrar	başvuruda	bulunu-
lamaz.”

	 Bu	maddeye	göre	somut	norm	denetimi	için	dört	koşul	aranmakta-
dır:

	 •	Bakılmakta	olan	bir	dava	

	 Anayasa	 Mahkemesine	 göre,	 konu	 kendisine	 intikalinden	 sonra	
dava	herhangi	bir	nedenle	ortadan	kalkmışsa,	bu	durum	Mahkeme	ta-
rafından	Anayasaya	aykırılık	 sorununun	 incelenmesine	engel	değildir.	
Anayasa	Mahkemesine	göre	mahkemelere	tanınan	itiraz	yetkisinin	ama-
cı,	belli	bir	dava	dolayısıyla	Anayasaya	aykırı	olan	bir	kuralın	ayıklanması	
ve	kamu	düzeni	bakımından	Anayasaya	uygun	bir	durumun	gerçekleş-
tirilmesidir	(E.1966/31,	K.1967/45,	k.t.	18.2.1967,	AMKD,	S.5,	s.	246-
49).	Anayasa	Mahkemesine	göre,	buna	benzer	şekilde	davanın	feragat	
ve	af	gibi	nedenlerle	ortadan	kalkması	itirazı	engelleyici	nitelikte	değil-
dir.	(E.1963/16,	K.1963/83,	k.t.	8.4.1963,	AMKD,	S.	1,	s.	196-197). 

	 •	Davanın	görüldüğü	merciin	mahkeme	niteliğini	taşıması

	 Anayasa	Mahkemesine	 göre:	 “adli,	 askeri	 ve	 idari	 davalara	 bakan	
ve	bu	davalarda	nihai	hüküm	vermek	suretiyle	anlaşmazlıkları	çözüm-
leyen	 her	 derece	 mahkeme”	 bir	 davaya	 bakmakta	 olan	 mahkemedir	
(E.1964/51,	K.1965/3,	k.t.12.1.1965,	AMKD,	s.	3,	S.19-20).	Anayasa	
Mahkemesi	 başka	 bir	 kararında	mahkeme	 için	 “bir	 davaya	 bakmakta	
olan,	hakim	niteliğinde	kişilerden	kurulu,	yargı	yetkisine	sahip,	taraflar	
arasındaki	uyuşmazlığın	esasını	çözümleyen	merci”	tanımını	yapmıştır	
(E.	1967/15,	K.1967/15,	k.t.	30.5.1967,	k.t.30.5.1967,	AMKD,	S.5,	 s.	
119).	
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	 Anayasa	Mahkemesi,	 sorgu	hakimlerinin,	 hakemlerin,	 vergi	 itiraz	
ve	temyiz	komisyonlarının,	il	ve	ilçe	idare	kurullarının,	Mahkeme	kavra-
mına	girmediğine	karar	vermiştir	(E.1964/51,	K.1965/3,	k.t.	12.1.1965,	
AMKD,	S.3,	s.19-20;	E.1963/46,	K.1963/43,	k.t.	28.2.1963,	AMKD,	S.1,	
s.113-115;	 E.1966/16,	K.1966/28,	 k.t.	 27.6.1967,	 AMKD,	 S.4,	 s.172-
174).	Anayasa	Mahkemesi,	 icra	tetkik	mercilerini	 ise	mahkeme	olarak	
kabul	etmektedir	(E.1965/18,	K.1965/53,	k.t.	11.6.1965,	AMKD,	S.3,	
s.242-257;	E.1967/15,	K.1967/15,	 k.t.30.5.1967,	AMKD,	S.5,	 s.119).	
Siyasi	 parti	 kapatma	davaları	 ile	 yüce	divan	 sıfatıyla	 baktığı	 davalarda	
Anayasa	Mahkemesinin	 kendisi	 bir	 davaya	 bakmakta	 olan	mahkeme-
dir	 (2949	 s.K.	 md.18	 no	 2;	 E.1971/41,	 K.1971/67,	 k.t.17.8.1971	 ve	
19.8.1971,	AMKD,	S.11,	s.	52.96).

	 Anayasa	Mahkemesine	göre:	”uyuşmazlık	konusu	işi	çözmeye	veya	
suç	sayılan	eylemi	 işleyeni	yasa	kuralları	çerçevesinde	yargılamaya	gö-
revli	 mahkeme”	 davaya	 bakmakta	 olan	 mahkemedir.	 “Anayasa	Mah-
kemesi	….	itiraz	eden	Mahkemenin….	o	davaya	bakmaya	görevli	olup	
olmadığını	saptamak	zorundadır“	(E.1969/46,	K.1970/2,	k.t.	6.1.1970,	
AMKD,	S.	 8,	 s.	 170-71;	E.1976/9,	K.1976/10,	 k.t.	 2.3.1976,	AMKD,	
S.14,	s.56;	E.1963/42,		K.	1963/94,	k.t.	22.4.1963,	AMKD,	S.1,	s.231-
246).

	 •	İtiraz	konusu	kanun	veya	Cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	kuralı-
nın	davada	uygulanacak	norm	olması

	 Anayasa	md.	152	 I.	 fıkrada	yer	 alan:	uygulanacak	bir	 kanun	veya	
Cumhurbaşkanlığı	kararnamesinin	hükümleri”	(Anayasanın	ilk	şekline	
göre	kanun	veya	kanun	hükmünde	kararname)	ibaresi	dikkate	alınarak	
”uygulanacak	 norm”	 deyiminden	mahkemenin	 dava	 nedeniyle	 uygula-
mak	zorunda	olduğu	tüm	kurallar	anlaşılmalıdır16.	Dava	mahkemesinin	
görüşü,	 davada	 uygulanacak	 kanunun	 belirlenmesinde	 Anayasa	 Mah-
kemesi	için	bağlayıcı	değildir.	Anayasa	Mahkemesi,	 itiraz	konusu	kuralı	
davada	uygulanacak	norm	niteliğinde	görmediği	hallerde	davayı	reddet-

16	Aliefendioğlu,	Yılmaz:	Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi,	Ankara	1996,	s.	139.
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mektedir	(E.1964/25,	K.1964/59,	k.t.	8.4.1964,	AMKD,	S.2,	s.210-215).	
Kanun	ve	Cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	dışında	kalan	normlar	somut	
norm	denetimine	konu	olamazlar.	Üçüncü	şahıslar	için	hak	ve	yükümlü-
lük	doğurmayan	TBMM	İçtüzüğünün	genel	mahkemelerde	görülen	bir	
davada	“uygulanacak	kanun”	olması	mümkün	değildir.

	 •Dava	mahkemesinin,	 söz	 konusu	 kuralın	 Anayasaya	 aykırılığına	
doğrudan	doğruya	kanaat	getirmesi	veya	taraflardan	birinin	ileri	sürdü-
ğü	Anayasaya	aykırılık	iddiasının	ciddi	olduğu	kanısına	varması

	 “Bir	davaya	bakmakta	olan	mahkeme,	uygulanacak	bir	kanun	veya	
Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesinin	 hükümlerini	 Anayasaya	 aykırı	 gö-
rürse	veya	taraflardan	birinin	ileri	sürdüğü	aykırılık	iddiasının	ciddi	ol-
duğu	kanısına	varırsa,	Anayasa	Mahkemesinin	bu	konuda	vereceği	kara-
ra	kadar	davayı	geri	bırakır”	(md.152	f.I)	

	 “Mahkeme,	Anayasaya	aykırılık	iddiasını	ciddi	görmezse	bu	iddia,	
temyiz	merciince	esas	hükümle	birlikte	karara	bağlanır.”	(md.152	f.II;	
6216	s.K.	md.	40-(2)).	

	 “Anayasa	 Mahkemesi,	 işin	 kendisine	 gelişinden	 başlamak	 üzere	
beş	ay	 içinde	kararını	verir	ve	açıklar.	Bu	süre	 içinde	karar	verilmezse	
mahkeme	davayı	yürürlükteki	kanun	hükümlerine	göre	 sonuçlandırır.	
Ancak,	Anayasa	Mahkemesinin	kararı,	esas	hakkındaki	karar	kesinleşin-
ceye	kadar	gelirse,	mahkeme	buna	uymak	zorundadır”	(md.	152	f.	III;	
6216	s.K.	md.	40-(5)).	

	 Anayasa	md.	152	son	fıkraya	(6216	s.k.	md.41-(1)	göre:

	 “Anayasa	Mahkemesinin	 işin	esasına	girerek	verdiği	red	kararının	
Resmi	Gazetede	yayımlanmasından	 sonra	on	yıl	 geçmedikçe	 aynı	 ka-
nun	hükmünün	Anayasaya	aykırılığı	iddiasıyla	tekrar	başvuruda	bulunu-
lamaz”.	
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	 Öğretide	bu	fıkranın	yazılışından,	kuralın	iptal	davası	sonunda	veri-
len	red	kararlarını	kapsamadığı	yorumu	yapılmaktadır.	

	 Bu	on	yıllık	somut	norm	denetimi	yasağı	öğretide	çok	uzun	bulun-
makta	ve	denetimin	amacını	ortadan	kaldırdığı	ileri	sürülmektedir17.

	 Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	Anayasaya	 aykırılığın	 saptanması	
halinde	herkes	için	geçerli	bir	iptal	kararı	verilmektedir.	Böylece	somut	
norm	denetimi	bir	yandan	mahkeme	kararlarının	sadece	Anayasaya	uy-
gun	yasa	normlarına	dayanarak	verilmesini	garanti	ederken,	diğer	yan-
dan	hukukta	birliğin	sağlanması	yararına	ve	yasa	koyucunun	otoritesinin	
korunması	için	bir	yasa	normunun	Anayasaya	aykırılığına	karar	vermek	
yetkisinin	sadece	Anayasa	Mahkemesinin	tekelinde	tutulmasına	hizmet	
etmektedir.

	 Yasama	organının	bir	yasanın	 iptali	 için	mahkemenin	nitelikli	ço-
ğunluğunu	şart	koşma	gibi	Anayasa	Mahkemesinin,	yasaları	denetleme	
konusundaki	yetkisini	sınırlayıcı	ya	da	yetkisinin	kullanılmasını	zorlaştı-
rıcı	çabaları	bulunmamıştır.

	 1982	Anayasasının	Danışma	Meclisince	kabul	edilen	tasarısında	ip-
tal	için	2/3	çoğunluk	şart	koşulmuştu.		Gerekçe	olarak	“	Mahkemenin,	
kararlarını	oy	çokluğu	ile	vermesi	genel	bir	kuraldır.	Ancak	iptal	kararla-
rının	salt	çoğunluğun	sonucu	olarak	bir	oy	farkıyla	verilebilmesi	kamuo-
yunda	tepkilere	yol	açmış,	TBMM	‘nin	yasal	tasarrufunun	mahkemede	
tek	oy	farkıyla	iptal	edilmesi	doyurucu	olmamıştır.	Bu	nedenle	iptal	ka-
rarları	için	nitelikli	çoğunluk	kabul	edilmişti”	görüşü	ileri	sürülmüştür.	
MGK’ca	bu	kural	çıkartılmış,	gerekçede	sadece	Anayasa	değişikliklerin-
de	üçte	iki	çoğunlukla	iptale	karar	verilebileceği	hususu	belirtilmiştir18.

17 Kaboğlu,	 İbrahim	Özden:	Anayasa Yargısı, Ankara, 2007,	 s.	92;	Aliefendioğlu,	Yılmaz:	“Temel Hak ve 
Özgürlükler Açısından Anayasa Yargısı”	(Amme	İdaresi	Dergisi,	C.	24,	s.	3,	Eylül	1992	s.	44);	Özbudun,	
Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2017,	s.	413;	Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	
s.	208-210.

18 Kocahanoğlu,	Osman	Selim:	Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa,	1993,	s.200.;	Polatcan	İsmet,	Türkiye Cum-
huriyeti Anayasası,	İstanbul	1989,	s.	398.
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	 b)	Anayasa-Yargısal	Denetimin	Konusu,	Zamanı	ve	Ölçütü

	 aa)	Denetimin	Konusu

	 Kanunlar,	 Cumhurbaşkanlığı	 kararnameleri	 (Değişik:	 16/4/2017-
6771/16	md.),	 TBMM	 İçtüzüğü,	 Anayasa	 değişiklikleri	 (sadece	 şekil	
yönüyle	 sınırlı	 olmak	 üzere),	Anayasa	Mahkemesi	 norm	denetiminin	
konusunu	oluştururlar	(md.	148	f.	I).

	 Kanun,	yasama	organı	tarafından	Anayasanın	öngördüğü	yönteme	
göre	 çıkarılan	metindir.	 Şekli	 açıdan	 kanun	 kabul	 edilen	metin,	 kural	
olarak	anayasal	denetimin	konusunu	oluşturur19.

	 Hukuk	normu	koymayan	bütçe	yasaları	iptal	davalarına	konu	ola-
bilir20.	7.5.2004	tarihli	Anayasa	değişikliği	ile	(5170/6	md.)	87.	md.’den	
çıkarılan	mahkemelerce	verilip	kesinleşen	ölüm	cezalarının	yerine	geti-
rilmesi	hakkında	yasalar	da	iptal	davalarına	konu	olabiliyorlardı21.

	 Anayasamız	TBMM’nin	karar	biçimindeki	işlemlerini	kural	olarak	
anayasa-yargısal	denetim	dışında	tutmuştur.	Ancak	–özel	siyasal	önemi	
nedeniyle-	Anayasa,	TBMM	İçtüzüğünün	Anayasa	Mahkemesi	tarafın-
dan	şekil	ve	esas	yönünden	Anayasaya	uygunluğunun	denetleneceğini	
öngörmüştür	(md.	148,	150).

	 Parlamento	kararlarından	yasama	dokunulmazlığının	kaldırılması-
na	ve	TBMM	üyeliğinin	düşmesine	ilişkin	kararlar	da	Anayasa	Mahke-
mesi	denetimine	tabidirler	(md.85).

19	1961Anayasası	döneminde	Anayasa	Mahkemesi,	Osmanlı	Devleti	döneminde	çıkarılmış,	kanun	hüküm	ve	
kuvvetinde	olup	kanun	adını	taşımayan	metinlerin	(Örn.	muvakkat	kanunlar	ve	bir	konuyu	asli	bir	şekilde	
düzenleyen	nizamnameler)	kanunla	eşdeğerli	oldukları	gerekçesi	ile	denetlenebileceklerini	kabul	etmiştir	(E.	
1965/16,	K.	1965/41,	k.t.	6.7.1965,	AMKD,	S.	3,	s.	173-174;	E.	1964/4,	K.	1966/5,	k.t.	3.5.1966,	AMKD,	S.	4,	
s.	168-172.

20	E.1965/19,	K.	1965/42,	 k.t.	 12.7.1965,	AMKD,	S.	 3,	 s.	 147;	E.	 1966/27,	K.1968/8,	 	 k.	 t.	 21.7.1968,	
AMKD,	S.	5,	s.	21.

21	Özbudun,	Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	392.
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	 Olağanüstü	hallerde	ve	savaş	hallerinde	çıkarılan	Cumhurbaşkan-
lığı	kararnamelerinin	(md.	148	 f.	 I.	 son	cümle)	(Değişik:	16/4/2017-
6771/16	md.)],	İnkılap	Kanunlarının	(md.	174	f,	I),	uluslararası	andlaş-
maların	(md.	90	son	f.)	Anayasaya	aykırılığı	ileri	sürülemez.	

	 3.10.2001	tarihli	Anayasa	değişikliği	 ile	(4709/34	md.)	geçici	15.	
md.’nin	 son	 fıkrası	 ilga	 edilmeden	önce	12	Eylül	 1980	 tarihinden,	 ilk	
genel	 seçimler	 sonucu	 toplanacak	 TBMM’nin	 Başkanlık	 Divanı	 olu-
şuncaya	 kadar	 (6.12.1983)	 geçecek	 süre	 içinde	 (Milli	Güvenlik	Kon-
seyi	dönemi)	çıkarılan	kanunların	ve	kanun	hükmünde	kararnamelerin	
de	Anayasaya	aykırılığı	 ileri	 sürülemiyordu22.[Geçici	madde	15	(Mül-
ga.12/9/2010-5982/24	md.)]

	 Bir	hukuk	normunun	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	denetlenebil-
mesi	için	o	normun	yürürlükte	olması	gereklidir23.

	 Anayasa	Mahkemesine	göre:

	 “Bir	yasa	veya	KHK	herhangi	bir	nedenle	yürürlükten	kalktığında	
iptal	 davasının	 konusu	 olamaz.	 Konusu	 kalmayan	 davanın	 ise	 karara	
bağlanmasına	olanak	yoktur;	çünkü	iptal	davasında	normun	yürürlükte	
olması	gerekir.	Dava	konusu	olan	kural	yürürlükten	kalkarsa	uygunluk	
denetiminin	konusu	da	kalmaz”24.

	 Anayasa	Mahkemesinin	yerleşmiş	içtihadına	göre,	Anayasa	Mahke-
mesi	bir	işlemin	Anayasaya	uygunluk	denetiminin	kapsamına	giren	bir	
işlem	olup	olmadığının	belirlenmesinde,	işlemi	yapan	organın	nitelen-
dirmesine	bağlı	olmayıp	bu	nitelendirmeyi	–işlemin	niteliğini	göz	önün-
de	tutarak-	kendisi	yapar25.	Anayasa	Mahkemesine	göre:
22	Denetlenemez	 işlemler	 kategorisinin	 yol	 açacağı	 sakıncalar	 konusunda	 Bkz.	 Kaboğlu,	 İbrahim	Özden:	

Anayasa Yargısı,	Ankara,	2007,	s.	117-	124;	Tanör,	Bülent:	İki	Anayasa,	1961	ve	1982,	İstanbul,	1986,	s.	
116-119;	Duran,	Lütfi:	“Türkiye’de Anayasa Yargısının İşlevi ve Konumu”(Anayasa Yargısı,	1984,	s.	57-87).

23	Özbudun,	Ergun:	Türk	Anayasa	Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	395.

24	E.	1990/25,	K.	1991/1,	k.t.	10.1.1991,	AMKD,	S.	27,	C.	1,	s.	104.

25	Özbudun,	Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	395.
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“...	bir	yasama	metnine	verilen	ad,	o	metnin	anayasal	yargı	denetimine	
tabi	olup	olmayacağı	konusunda	tek	ve	yeterli	ölçüt	değildir...	Yasama	
meclislerince	Anayasada	öngörülenler	dışındaki	adlar	altında	ve	başka	
yöntemler	uygulanarak	oluşturulan	işlemlerin	Anayasa	Mahkemesi’nin	
denetimine	bağlı	olup	olmadığı	saptanırken,	uygulanan	yöntem	kadar	
o	metin	veya	belgenin	içeriğinin	niteliği	üzerinde	de	durulup	değer	ve	
etkisinin	belirlenmesi	gerekmekte	ve	bu	açıdan	yapılan	değerlendirme,	
söz	konusu	metin	veya	belgenin	Anayasaca	denetime	bağlı	 tutulan	 iş-
lemlerle	eşdeğerde	veya	etkinlikte	olduğunu	ortaya	koyuyorsa,	onun	da	
denetime	bağlı	tutulmasında	zorunluluk	vardır”26.
 
 bb)	Denetimin	Zamanı	(Giderici-Önleyici	Denetim)

	 Soyut	–somut	norm	denetiminde,	yasama	organları	tarafından	oy-
lanarak	kabul	edilmiş	ve	Devlet	Başkanı	tarafından	onaylanarak	yayım-
lanmış	bir	yasanın,	tümünün	veya	tek	tek	kurallarının	Anayasaya	uygun-
luğunun	denetimi	söz	konusudur.	

	 Bir	yasanın	kabulü	sırasında	ortaya	çıkan	anayasa-hukuksal	açıdan	
duraksamalı	soruların	açıklığa	kavuşturulması	için	başvurulan	“önleyici	
norm	denetimi”	Türk	Anayasa	Hukukuna	yabancıdır.

	 Anayasamız	 Anayasa	 Mahkemesine	 önceden	 denetim	 yetkisini	
vermemiştir.	Buna	karşılık	Danışma	Meclisi	Tasarısında	yasaların	şekil	
bakımından	denetlenmesinin,	kanunun	yayımlanma	süresi	 içinde	yani	
yasanın	yürürlüğe	girmesinden	önce	yapılmasını	sağlayacak	bir	ön	de-
netim	sistemi	öngörülmüştü27.	Bu	düzenleme	Milli	Güvenlik	Konseyi	
tarafından	Anayasa	metninden	çıkarılmıştır.	Öğretide	önleyici	deneti-
me	yer	verilmemesini,	bu	denetim	türünün	yargısal	denetim	kavramıyla	

26	E.	1990/31,	K.	1990/24,	k.t.	24.9.1990,	AMKD,	S.	26,	s.	402-403;	Bkz.	ayrıca	E.	1966/7,	K.1966/46,	k.	t.	
19.12.1966,	AMKD,	S.	5,	s.	40-41;	E.	1967/6,	K.	1968/9,	k.	t.	27.2.1968,	AMKD,	S.	6.,	s.	126;	E.1973/43,	
K.1973/39,	k.t.	25.12.1973,	AMKD,	S.	11,	s.	373-399;	E.1970/57,	K.1971/3,	k.t.	23.2.1971,	AMKD,	S.	
9,	s.	389-402;	E.1970/32,	K.1971/22,	k.t.23.2.1971,	AMKD,	S.	9,	s.	326-334;	E.	1977/	6,	K.	1977/14,	k.	
t.	22.9.1977,	AMKD,	S.	15,	s.	186-87,	196-197.

27 Kocahanoğlu,	Osman	Selim:	Gerekçeli ve Açıklamalı Anayasa,	İstanbul,		1993,	s.199.



www.izmirbarosu.org.tr

249İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

bağdaşmaması	nedeniyle	yerinde	bulanlar	olduğu	gibi28,	belli	koşullarla	
ön	denetim	yapılmasından	yana	olanlar29	 ve	özellikle	parlamenterlere	
ayrıcalık	sağlayan	yasalara	karşı	çoğu	halde	dava	açılmaması	ve	açılma-
sı	 halinde	de	kazanılmış	hakka	dayanarak	 ayrıcalıklı	 uygulamalara	 yer	
verilmesi	nedeniyle,	bu	durumlarda	Danıştay	ve	Yargıtay	Başsavcıları-
na	ön	denetim	yoluyla	dava	hakkı	tanınmasını	önerenler30,	önleyici	ve	
giderici	denetim	türlerinin	her	 ikisini	birlikte	kabul	eden	karma	ya	da	
birleşik	sistemi,	her	iki	denetim	biçiminin	olumsuz	yönlerini	törpüleyip	
olumlu	yönlerini	öne	çıkarabileceği	gerekçesiyle,	savunanlar	bulunmak-
tadır31.	
 
 Norm	denetimi	 yürürlüğe	girmiş	bir	 yasa	üzerinde	yapılıyorsa	 ve	
böylece	yasa	koyma	prosedürünün	bir	bölümünü	değil,	yasanın	uygu-
lanması	problematiğinin	bir	bölümünü	oluşturuyorsa	giderici	“bastırıcı”	
(repressive) denetimden	söz	edilir.

	 Buna	karşılık	bir	normun	Anayasaya	uygunluğu	sorunu,	yürürlüğe	
girmesinden	veya	yayımlanmasından	önce	inceleniyor	ve	kararlaştırılı-
yorsa	“önleyici”	(präventiv) denetim	söz	konusudur.

	 Önleyici	 denetimde	 inceleme	 konusu	 norm	 bireyler	 için	 henüz	
hukuksal	sonuçlar	doğuramayacağı	için	bu	denetim	ile	norm	ne	yürür-
lükten	kaldırılabilir	ne	de	uygulanmazlığı	 ilan	edilebilir.	Norm	sadece	
yürürlüğe	girmez.	Diğer	taraftan	denetim	konstutiv	(yaratıcı,	inşai)	bir	
değer	taşımalı	yani	resmi	makamlar	için	bağlayıcı	olmalıdır.	Aksi	halde,	
anladığımız	anlamda	bir	denetim	söz	konusu	olmaz.	Örneğin	Belçika’da	
Conseil	d’Etat	(Devlet	Konseyi),	görüşü	parlamentoyu,	hükümeti	veya	
diğer	mahkemeleri	bağlamaksızın	yasa	 tasarılarının	Anayasaya	uygun-

28	Özbudun.	Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	391.

29  Yayla,	Yıldızhan:	“İktidar	ve	Yargı	veya	Anayasa	Yargısı”(	Kamu Hukuku Bülteni,		Mart	1990,		No:	3,	s.	2).

30 Aliefendioğlu,	Yılmaz:	 “Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Anayasa Yargısı,”(	AID,	C.24,	 s.	 3,	Eylül	
1992).

31 Kaboğlu,	Ibrahim	Özden:	Anayasa Yargısı,	Ankara,	2007,	s.	75
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luğunu	denetler32.(Bu	nedenle	 yaptığı	 denetim,	önleyici	 denetim	ola-
rak	nitelendirilemez)	Önleyici	denetimin,	klasik	bir	örneğini	Fransa’da	
1958	Anayasası	ile	kurulmuş	olan	Anayasa Konseyi’nin	(Conseil	Cons-
titutionnel) yaptığı	denetim	oluşturur.	Norm	denetimi	yapmaya	yetkili	
bir	makam	olarak	 bu	 kurul	 yasama	 sürecinin	 çeşitli	 aşamalarında	 ha-
rekete	 geçebilir.	Örneğin	 yasaları	 yayımlanmadan	 (md.61	 I),	 yasama	
meclisleri	içtüzüklerini	“uygulanmalarından	önce”	denetleyebilir33.

	 Anayasa	Konseyine	Anayasa	md.	41	f.	II	gereğince	başvurulduğun-
da	Konsey	teklif	edilmiş	ama	kabulüne	karar	verilmemiş	ve	yayımlan-
mamış	bir	yasa	konusunda	görüş	bildirmektedir34.

	 Ancak	çoğu	kere	Anayasa	Konseyi	oylamadan	sonra	ama	yasanın	
yayımlanmasından	(içtüzüklerin	uygulanmasından)	önce	ya	doğrudan	
doğruya	ya	da	Cumhurbaşkanının,	Başbakanın,	Yasama	Meclisleri	baş-
kanlarının	veya	60	milletvekili	veya	senatörün	başvurusu	üzerine	hare-
kete	geçer	(md.	61	f.II)35.

	 Tüm	bu	denetimler	önleyici	niteliktedir.	Çünkü	Anayasa	Konseyi	
tarafından	Anayasaya	aykırılığına	karar	verilen	kurallar	Anayasa	md.	62	
f.	I’e	göre	ne	yayımlanabilir	ne	yürürlüğe	girebilir	ne	de	uygulanabilirler. 

32	Meeùs,	Albert/Velu,	Jacques:	“Bestand und Bedeutung der Grundrechte in Belgien”	(EuGRZ	1981,	S.	66-
71);	Bkz.	1919	tarihli	Finlandiya	Anayasası	md.	19.

33	4	Ekim	1958	tarihli	en	son	25.6.1992’de	değişikliğe	uğramış	olan	Fransa	Cumhuriyeti	Anayasası	md.	
61’e	göre	organik	yasalar	yayımlanmadan	önce	ve	Yasama	Meclisi	 İçtüzükleri	uygulamalarından	önce	
Anayasaya	uygunlukları	konusunda	karar	verilmesi	için	bu	konuda	yetkili	Anayasa	Konseyine	sunulmak	
zorundadırlar.	Aynı	amaçla	yasalar	yayımlanmadan	önce	Cumhurbaşkanı,	Başbakan,	her	iki	meclisin	baş-
kanları,	altmış	milletvekili	veya	altmış	senatör	tarafından	Anayasa	Konseyine	sunulabilir.	Sözü	edilen	her	
iki	durumda	Anayasa	Konseyi	kararını	bir	ay	içinde	vermek	zorundadır.	Bununla	birlikte	bu	süre	zorunlu	
durumlarda	hükümetin	isteği	üzerine	8	güne	indirilir.	Tüm	bu	durumlarda	Anayasa	Konseyinin	çağrısı	
ile	yayımlanma	süresi	durdurulur.	Md.	62’ye	göre	ise,	Anayasa	aykırılığına	karar	verilmiş	olan	bir	kural	
yayımlanamaz	ve	uygulanamaz.	Anayasa	Konseyinin	kararlarına	karşı	yargı	yoluna	gidilemez.	Bu	kararlar,	
tüm	idari	makamları	ve	mahkemeleri	bağlar.	Md.	63’e	göre,	Anayasa	Konseyi’nin	uyguladığı	yargılama	
usulü	ve	iptal	için	başvuru	süreleri	bir	organik	yasada	düzenlenir.

34	Bu	maddenin	1.	 fıkrasına	göre	yasama	süreci	sırasında	bir	yasa	teklifinin	veya	bir	değişiklik	önerisinin	
yasama	alanına	dahil	olmadığı	 anlaşılırsa	veya	md.	38	uyarınca	verilmiş	olan	yetkiye	(Parlamentonun	
hükümete	yasa	yerine	geçen	kararnameler	için	verdiği	yetki)	aykırı	olduğu	anlaşılırsa	hükümet	bunları	
geçersiz	olmaları	nedeniyle	geri	çevirebilir.	Hükümet	ve	ilgili	meclis	başkanı	arasında	görüş	ayrılığı	oldu-
ğunda	taraflardan	birinin	isteği	üzerine	bu	konuda	8	gün	içinde	Anayasa	Konseyi	karar	verir.

35	Md.	46	f.	V’e	göre	organik	yasalar	Anayasa	Konseyi	tarafından	Anayasaya	uygunlukları	belirlendikten	
sonra	yayımlanabilirler.
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Bunun	yanında	Anayasa	Konseyi	giderici	denetim	konusunda	sınırlı	bir	
yetkiye	sahiptir.	Ancak	Anayasa	md.	37	f.	II’deki	durumla	(kararname-
lerle)	sınırlı	olarak	yayımlanmış	bir	kanun	konusunda	görüş	bildirebilir	
ve	gereğinde	uygulanmasını	engelleyebilir.36

	 Önleyici	Norm	Denetiminde	yasa	henüz	yürürlükte	olmadığından	
Anayasaya	aykırılığın	ortadan	kaldırılması	halinde,	uygulanmış	bir	ya-
sanın	 Anayasaya	 aykırılığına	 karar	 verilmesi	 durumundaki	 sorunların	
ortaya	çıkmayacağı	açıktır37.	

	 Bunun	dışında	önleyici	denetimin	yasaların	mutlaklığını	koruduğu,	
norm	denetiminin	hem	normun,	hem	bu	normun	yaratıcısı	olduğunu	
iddia	eden	yasama	erkinin	denetimi	olmayıp,	konusunun	kural	koyma-
ya	yönelik	süreç	ve	amacının	Anayasa	ile	bağdaşmayan	bir	hukuksal	bel-
genin	doğuşunun	önlenmesi	olduğu	ileri	sürülmektedir38.

	 Ancak	 önleyici	 denetimin	 somut	 norm	 denetimi	 sistemiyle	 bağ-
daştırılması	mümkün	değildir.	Çünkü	somut	norm	denetiminde	 itiraz	
konusu	 olan	 normun	halen	 pozitif	 hukukun	bir	 parçası	 haline	 gelmiş	
olması	 gerekir39.	 Ön	 denetimde	 Anayasa	 yargıcı,	 yasanın	 siyasal	 olu-
şum	sürecine	(norm	koyma	sürecine)	katılmaktadır.	Böylece	Anayasa	
Mahkemesinin	“olumsuz	yasa	koyucu”	değil	“ön	yasayıcı”,	“eş	yasayıcı”	
ya	da	“pozitif	yasayıcı”	durumuna	gelmiş	olacağı	ve	bu	durumun	yasa-
ma	organının	egemenliğini	zedeleyeceği,	Anayasa	Yargısının	siyasal	bir	
ikinci	meclis	niteliğini	kazanacağı	ve	yasaların	Anayasaya	uygunluğunun	
denetiminin	yargısal	bir	denetim	olmaktan	çıkıp	siyasal	bir	denetim	du-
rumuna	gelebileceği	görüşleri	de	savunulmuştur40.	
36	Anayasa	md.	 37:	 “Bir	 yasa	 ile	 düzenlenmeleri	 öngörülmeyen	 konular	 kararnamelerle	 düzenlenir.	 Bu	

konularda	 çıkarılmış	 yasa	 şeklindeki	metinler	devlet	 şurasının	görüşü	 alındıktan	 sonra	kararnamelerle	
değiştirilebilir.	Bu	metinlerden	bu	Anayasa	yürürlüğe	girdikten	sonra	geçerli	olmaları	gerekenler	ancak	
Anayasa	Konseyi	tarafından	daha	önceki	fıkraya	göre	kararname	niteliğinde	oldukları	belirlendiğinde	ka-
rarname	ile	değiştirilebilirler”.

37	Bkz.	Kaboğlu,	İbrahim	Özden:	Anayasa Yargısı,	Ankara,	2007,	s.	74.

38	BVerfGE	1,	404.

39 Kaboğlu,	İbrahim	Özden:		Anayasa Yargısı,	Ankara,	2007,	s.	66.

40 Kaboğlu,	İbrahim	Özden:	Anayasa Yargısı,	Ankara,	2007,	s.	73	vd.
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	 cc)	Denetim	Ölçütü

	 Anayasa	Mahkemesinin	Anayasaya	uygunluk	denetiminde	kullan-
dığı	ilk	ve	temel	ölçüt	Anayasanın	kendisidir.

	 Anayasa	Mahkemesine	 göre	Anayasanın	değiştirilmesi	 durumun-
da,	itiraz	ya	da	iptal	yoluyla	gelenler	arasında	bir	ayırım	yapılmadan	işin	
esastan	 karara	 bağlanması	 aşamasında	 yürürlükte	 bulunan	Anayasaya	
göre	karar	verilmesi	gerekir41.

	 Denetim	ölçütü	olarak,	Anayasada	yer	alan	tüm	yazılı	normlar	dı-
şında	Başlangıç	kuralları	da	girmektedir.	

	 Anayasanın	176.	md.’sine	göre:

	 “Anayasanın	dayandığı	temel	görüş	ve	ilkeleri	belirleyen	Başlangıç	
kısmı,	Anayasa	metnine	dahildir”.

	 	Bunun	dışında	Anayasanın	2.	md.’sine	göre	Başlangıçta	belirtilen	
temel	 ilkeler	Cumhuriyetin	niteliklerindendir	ve	4.	md.’ye	göre	değiş-
mezlik	kapsamı	içindedirler.

	 Bu	nedenlerle	Başlangıç	kısmının	ölçü	norm	olarak	kullanılması	ge-
rekir42.	Bununla	birlikte	Anayasa	Mahkemesi	bazı	kararlarında	ayrıntılı	
olarak	 Başlangıçtan	 yararlandığı	 halde,	 Anayasaya	 aykırılık	 kararlarını	
salt	Başlangıç	kısmına	dayandırmamıştır43.

	 Anayasa	 Mahkemesine	 göre	 Anayasaya	 uygunluk	 denetiminde	
Anayasanın	yazılı	ilkeleri	yanında	yazılı	olmayan	kurallar	da	göz	önünde	
tutulmalıdır.	

41	E.	1982/1,	K.	1983/10,	k.t.	7.6.1983,	RG.	15.4.1984.

42 Aliefendioğlu,	Yılmaz:	Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi,	Ankara,	1996,	s.	96.

43	Özbudun,	Ergun	–Aliefendioğlu,	Yılmaz:		Türkiye	Raporu,	(Anayasa	Yargısı 7,Anayasa	Mahkemeleri	
Konferansı,	Lizbon	21-30	Nisan	1987,	s.		186).
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	 Anayasa	Mahkemesine	göre:

	 “Kanunların	Anayasaya	uygunluğunun	yargı	 yoluyla	denetlenme-
si	 sırasında	 iptali	 istenen	hükmün...	Anayasa	 ilkelerine	 ve	bu	 ilkelerin	
dayandığı	genel	hukuk	kurallarına	uygun	olup	olmadığının	araştırılması	
gereklidir”44.

	 Anayasa	Mahkemesi	1961	ve	1982	Anayasaları	dönemlerinde	ver-
diği	çeşitli	kararlarında	hukukun	genel	ilkelerini	destek	ölçü	norm	olarak	
kullanmış	ancak	bunları	netleştirmemiş,	somutlaştırmamış45	ve	bugüne	
kadar	hiçbir	kararında	onları	bağımsız	ölçü	norm	olarak	kullanmamıştır.	
Bununla	birlikte	hukukun	genel	 ilkelerini	 “hukuk	devleti”	 kavramının	
ayrılmaz	öğeleri	olarak	değerlendirmiştir46.

	 Buna	göre	Anayasanın	2.	md.’sindeki	“hukuk	devleti” ilkesi,	huku-
kun	genel	ilkelerinden	ölçü	norm	olarak	yararlanmanın	pozitif	hukuksal	
dayanağını	oluşturmaktadır.	Bir	ilkenin	bir	genel	hukuk	ilkesi	olarak	ka-
bul	edilebilmesi	için	onun	“uygar	milletlerce	tanınmış”	olması	gerektiği	
Milletlerarası	Adalet	Divanı	 Statüsünde	 (24.10.1945	md.	 38)	belirtil-
miştir47.

	 Anayasa	Mahkemesinin	bazı	kararlarından,	Atatürk	ilke	ve	inkılap-
larını	ölçü	norm	olarak	kullandığı,	hatta	bunları	Anayasa	kurallarından	
da	üstün	tuttuğu	sonucunu	çıkarmak	mümkündür.	

	 Anayasa	Mahkemesi	bir	 kararında:	 “Atatürk	 ilke	ve	 inkılapları......	
1982	Anayasasının	temel	dayanağını	oluşturmuştur”	şeklinde	bir	ifade	
kullanmış48,	bir	başka	kararında:	Anayasanın	174.	md.’sinde	sözü	geçen	
İnkılap	 Kanunlarından	 “Türkiye	 Cumhuriyeti’nin	 temelini	 oluşturan	
öğeler”	olarak	söz	etmiştir49.
44	E.	1966/19,	K.	1968/25,	k.	t.	19.6.1968,	RG.	29.11.1970/13412,	AMKD	S.7,	s.	28.

45 Aliefendioğlu,	Yılmaz:	Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi,		Ankara,	1996,	s.	106.

46	Özbudun,	Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	.	399.

47	Özbudun,	Ergun:	Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	399.

48	E.	1983/2,	K.	1983/2,	k.	t.	25.10.1983,	AMKD,	S.	20,	s.	364

49	E.	1989/1,	K.	1989/12,	k.	t.	7.3.1989,	AMKD,	S.	25,	s.	143.
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	 Atatürk	ilke	ve	inkılaplarından	Anayasanın	Başlangıç	kısmıyla,	42,	
58,	 81,	 134.	md.’lerinde	 söz	 edilmekte	 ve	 174	md.’de	 de	Anayasanın	
hiçbir	kuralının	İnkılap	Kanunlarının,	Anayasaya	aykırı	olduğu	şeklinde	
anlaşılamayacağı	ve	yorumlanamayacağı	kuralı	yer	almaktadır.

	 Uluslararası	belgeler,	gerek	1961,	gerek	1982	Anayasalarının	hazır-
lanmasında	kaynak	oluşturmuş,	temel	hak	ve	ödevlere	ilişkin	kuralların	
gerekçelerinde	de	bunlara	yollamalar	yapılmıştır.

	 Anayasa	Mahkememiz	Anayasaya	uygunluk	denetiminde	bu	 söz-
leşmelere	“aydınlatıcı	ve	destek”	ölçü	norm	olarak	başvurmaktadır50.

	 19.3.1954	 tarihinde	 (RG.	 12655)	 onaylanarak	 iç	 hukuka	 dahil	
edilen	4.11.1950	 tarihli	Avrupa	 İnsan	Hakları	Sözleşmesinin	 II.	Bölü-
münde	19.	madde:	“Bu	sözleşmeye	ve	protokollerine	yüksek	taraf	dev-
letlerce	kabul	edilen	taahhütlere	uyulmasını	sağlamak	amacıyla	aşağıda	
“Mahkeme”	olarak	anılan	bir	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	kurulur	
.”	kuralı	ile	sözleşmeyi	imza	edenlerin	sözleşmeden	doğan	yükümlülük-
lerine	saygı	göstermesini	bir	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesinin	ku-
rulması	yoluyla	garanti	altına	almaya	çalışmaktadır.

	 Sözleşme	tarafı	her	devlet	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	kuralla-
rını	kendi	ulusal	hukuku	niteliğinde	değerlendirip	uygulamakla	yüküm-
lüdür.	Kural	“self	executing”51	niteliğinde	yani	komple	ayrıntılı	ve	belir-
li,	doğrudan	uygulanabilir	nitelikte	ise,	sözleşme	kurallarının	iç	hukukta	
anayasal	norm	düzeyinde	olduğunu	kabul	etmek	gerekecektir.

	 Anayasa	Mahkemesi	 “Masumluk	Karinesi”nin	 tanımını	 yaparken	
İnsan	Hakları	Evrensel	Bildirisi	ile	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’ne	
gönderme	yapmıştır.	Anayasa	Mahkemesi	bu	kararında	“Anayasaya	uy-
gunluk	denetiminde	bu	uluslararası	belgelerin	göz	önünde	bulundurul-
masının	gerektiğini”	belirtmektedir52.

50	Gören,	Zafer:	Temel Hak Genel Teorisi,	Ankara,	2000,	s.	18,	DN	21’de	belirtilen	kararlar.

51	Doğrudan	doğruya	uygulanabilirlik,	kendiliğinden	icra	edilebilirlik.

52	E.	1979/38,	K.	1980/11,	K.	t.	29.1.1980,	AMKD,	S.	18,	s.	87	vd.,	RG.	15.5.1980-16989.
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	 Öğretide	1961,	1982	Anayasalarında	İnsan	Hakları	Evrensel	Bildi-
risinden	ve	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’nden	birçok	alıntı	yapıla-
rak	ya	da	onlara	yollama	yapılarak	uluslararası	normların	pozitif	hukuk	
kuralına	dönüştürüldüğü	bu	nedenle	hem	bu	kuralların	hem	de	sözleş-
menin	bağlayıcı	niteliği	nedeniyle,	Anayasada	yer	almayan	Avrupa	İn-
san	Hakları	Sözleşmesi	kurallarının	da	referans	norm	olarak	kullanılma-
sı	gerektiği53	Anayasanın	2.	md.’sinde	Cumhuriyetin	nitelikleri	arasında	
sayılan	“İnsan	haklarına	saygı”	ilkesinin,	sadece	insan	haklarını	koru-
yan	iç	hukuk	kurallarına	değil,	Türkiye’nin	taraf	olduğu	uluslararası	in-
san	hakları	sözleşmelerine	saygıyı	da	içerdiği,	uluslararası	insan	hakları	
sözleşmelerinden	Anayasaya	uygunluk	denetiminde	anayasal	düzeyde	
referans	metinler	olarak	yararlanılması	gerekeceği	ileri	sürülmektedir54.
c)	Anayasa	Mahkemesinin	Yüce	Divan	Sıfatıyla	Yargılama	Yapması
Anayasanın	148.	md.’sinin	6.,7.,8.,9.	fıkralarına	göre:

	 “(Değişik:	 12/9/2010-5982/18	md.)	Anayasa	Mahkemesi	Cum-
hurbaşkanını,	Türkiye	Büyük Millet	Meclisi	Başkanını,	Cumhurbaş-
kanı	 yardımcılarını,	 bakanları,	 Anayasa	 Mahkemesi,	 Yargıtay,	 Danış-
tay,	 Başkan	 ve	 üyelerini,	 Başsavcılarını,	 Cumhuriyet	 Başsavcıvekilini,	
Hâkimler	ve	Savcılar	Kurulu	ve	Sayıştay	Başkan	ve	üyelerini	görevleriyle	
ilgili	suçlardan	dolayı	Yüce	Divan	sıfatıyla	yargılar.

	 (Ek	 fıkra:	 12/9/2010-5982/18	 md.)	 (Değişik:	 16/4/2017-
6771/16	md.)	Genelkurmay	Başkanı,	Kara,	Deniz	ve	Hava	Kuvvetleri	
Komutanları	da	görevleriyle	ilgili	suçlardan	dolayı	Yüce	Divanda	yargı-
lanırlar.

	 Yüce	Divanda,	savcılık	görevini	Cumhuriyet	Başsavcısı	veya	Cum-
huriyet	Başsavcıvekili	yapar.

53 Aliefendioğlu,	Yılmaz:	Anayasa Yargısı ve Türk Anayasa Mahkemesi,	Ankara,	1996,	s.	100.

54	Kaboğlu,	Ibrahim	Özden:	Anayasa Yargısı,	Ankara,	2007,	S.	128	vd.:	Öğretideki	görüşler	hakkında	ayrın-
tılı	bilgi	için	Bkz.	Kaboğlu,	Özgürlükler	Hukuku,	İstanbul,	1999,	s.	150;	Gören,	Zafer:	Temel Hak Genel 
Teorisi,	Ankara,	2000,	s.	21;	7.5.2004	tarihli	Anayasa	değişikliği	sonucu	90.	maddenin	son	fıkrasına	getiri-
len	Ek	Cümle	ile	(5170/7	md.)	bu	görüş	daha	güçlü	savunulabilir	bir	hale	gelmiştir.
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	 (Değişik:	12/9/2010-5982/18	md.)	Yüce	Divan	kararlarına	karşı	
yeniden	inceleme	başvurusu	yapılabilir.	Genel	Kurulun	yeniden	incele-
me	sonucunda	verdiği	kararlar	kesindir.”

	 F.	Almanya,	Avusturya	ve	İtalya	Anayasa	Mahkemeleri	de	Yüce	Di-
van	sıfatıyla	görev	yaparlar.

	 148.	md.’nin	VIII.	fıkrasına	göre:	“Yüce	Divanda,	savcılık	görevini	
Cumhuriyet	Başsavcısı	veya	Cumhuriyet	Başsavcıvekili	yapar”.

	 12.10.2010	değişikliği	 ile	getirilen	ek	IX.	 fıkraya	göre	(12.9.2010-
5982/18	md.):	“Yüce	Divan	kararlarına	karşı	yeniden	inceleme	başvu-
rusu	 yapılabilir.	 Genel	 kurulun	 yeniden	 inceleme	 sonucunda	 verdiği	
kararlar	kesindir.”

	 149.	md.’nin	son	fıkrasının	1.	cümlesine	göre:	“Anayasa	Mahkeme-
si	Yüce	Divan	sıfatıyla	baktığı	davalar	dışında	kalan	işleri	dosya	üzerinde	
inceler”.

	 Anayasa	Mahkemesinin	 TBMM	Başkanını	 göreviyle	 ilgili	 suçlar-
dan	dolayı	yüce	Divan	sıfatıyla	yargılama	yetkisine	sahip	olması	Anayasa	
Mahkemesine	yasama	organını	etkileme	olanağı	sağlamaktadır.
          
	 3.			Anayasa	Mahkemesinin	İptal	Kararlarının	Yürürlüğe	Girişi	Ta-
rihini	Ayrıca	Belirlemesi

	 1961	Anayasası	md.	152	f.	II	kuralına	paralel	bir	şekilde	1982	Ana-
yasası	md.	153	f.	III.’e	göre:

	 “Kanun,	Cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	veya	Türkiye	Büyük	Mil-
let	Meclisi	 İçtüzüğü	 ya	 da	 bunların	 hükümleri,	 iptal	 kararının	 Resmi	
Gazetede	 yayımlandığı	 tarihte	 yürürlükten	 kalkar.	 Gereken	 hallerde	
Anayasa	Mahkemesi	 iptal	 hükmünün	 yürürlüğe	 gireceği	 tarihi	 ayrıca	
kararlaştırabilir.	Bu	tarih,	kararın	Resmi	Gazetede	yayımlandığı	günden	
başlayarak	bir	yılı	geçemez”.



www.izmirbarosu.org.tr

257İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

	 Bu	maddenin	 IV.	 fıkrasında	 1961	 Anayasasında	 bulunmayan	 bir	
kural	yer	almaktadır:

	 “İptal	kararının	yürürlüğe	girişinin	ertelendiği	durumlarda,	Türki-
ye	Büyük	Millet	Meclisi,	iptal	kararının	ortaya	çıkardığı	hukuki	boşluğu	
dolduracak	kanun	tasarı	veya	teklifini	öncelikle	görüşüp	karara	bağlar”.
Anayasa	md.	153	f.	III.’e	benzer	bir	kural	Avusturya	Anayasası	md.	140	
(5)’te	de	yer	almıştır.	F.	Almanya	Anayasası,	F.	Anayasa	Mahkemesine	
böyle	bir	yetki	tanımamıştır.

	 Anayasamıza	göre,	Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	Anayasaya	ay-
kırılığı	saptanmış	bir	kuralın	yine	Anayasa	Mahkemesi	kararı	ile	bir	yıla	
kadar	varabilen	bir	ek	süre	için	yürürlüğü	devam	ettirilmektedir.	Buna	
gerekçe	olarak	iptal	kararının	derhal	yürürlüğe	girmesiyle	oluşabilecek	
hukuk	 boşluğunun	 kamu	 düzeni	 bakımından	 tehlikeli	 olabileceği	 ve	
bunu	önleyici	yeni	bir	yasal	düzenleme	yapabilmesi	 için	yasama	orga-
nına	belli	bir	süre	tanınması	gerektiği	düşüncesi	gösterilmektedir55.	Er-
telemeye	karar	 verip	vermemenin	ve	verildiği	 taktirde	bunun	 süresini	
bir	 yılı	 aşmamak	 üzere	 saptamanın	 tümden	 Anayasa	 Mahkemesinin	
takdirine	 bırakılması	 Anayasa	Mahkemesinin	 norm	 denetimi	 yoluyla	
yasama	organı	üzerinde	gerçekleştirdiği	etkiyi	arttırdığı	ve	bu	durumda	
F.	Almanya	Anayasa	Mahkemesinin	çağrı	kararlarıyla	yasal	düzenleme	
yapması	 için	yasama	organına	süre	belirlemesine	benzer	bir	durumun	
doğduğu	izlenimi	uyanmakta	ise	de,	aslında	burada	Anayasa	Mahkeme-
sinin	yasamanın	yetki	alanına	bir	müdahalesinden	çok,	yasama	organına	
yetkisini	kullanabilmesi	için	gerekli	olanağın	sağlanması	söz	konusudur.
Uygulamada	da	Anayasa	Mahkemesinin	tanıdığı	süreye	karşın	yasa	ko-
yucunun	bu	konuda	duyarlı	davranmadığı	görülmektedir56.	 İptal	hük-
münün	yürürlüğe	girmesinin	ertelenmesinin	olsa	olsa	Anayasa	Mahke-
mesinin	bir	yasa	hükmünü	iptal	ederken,	yasa	koyucunun	öngörmediği	

55	Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.	211.

56	Bkz.	E.	1970/39,	K.	1971/44,	k.t.	20.4.1971,	AMKD,	S.	9,	s.	477	(A.	Givda	ve	A.Akar’ın	karşı	oyları:		
“Birçok	ve	benzeri	durumda	da	saptandığı	üzere	iptal	kararının	yürürlük	tarihinin	ileriye	bırakılmasının	
iptal	nedeniyle	oluşan	boşluğun	giderilmesinde	“hiçbir	olumlu	etkisi	görülmemiştir”;	AMKD,	S.	9,	s.	478;	
Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.212.
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bir	 düzenlemenin	 ortaya	 çıktığı,	 ya	 da	 Anayasanın	 153.	 md.’sinin	 II.	
f.’sındaki	ifade	ile	“kanun	koyucu	gibi	hareket	ettiği”	durumlarda	bir	an-
lam	 ifade	edebileceği	düşünülebilir.	Bu	görüşe	göre	Anayasa	md.	153	
f.	 II	hükmü,	md.	153	 f.	 III	 ile	birlikte	düşünülmelidir.	Yani	 iptal	hük-
münün	 yürürlüğe	 girmesinin	 ertelenmesi,	 Anayasa	Mahkemesi	 kararı	
ile	kanun	koyucunun	öngörmediği	bir	düzenlemenin	ortaya	çıktığı	du-
rumlarda	mümkün	olabilir.	Örneğin	Anayasa	Mahkemesinin	1036	sayı-
lı	26.03.1968	tarihli	seçim	kanunundaki	“baraj	sayısı”nı	iptal	etmesi	ile	
kanun	koyucunun	öngörmediği	klasik	d’Hondt	 sistemi ortaya	çıkmış-
tır57.	Böyle	durumlarda	iptal	hükmünün	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	
ertelenmesi	gerekmektedir.	

	 Yani	kararın	yürürlük	tarihinin	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	er-
telenmesi	 Anayasa	Mahkemesinin	 kendi	 kendini	 sınırlaması	 (judicial	
self	restraint) için	Anayasanın	ortaya	koyduğu	bir	yoldur58.

	 4.			Anayasa	Yargısında	Yürürlüğü	Durdurma	Kararı

	 a)	21.10.1993	Tarihli	Karardan	Önce	Yürürlüğü	Durdurma	Kara-
rının	Türk	Öğreti	ve	Uygulamasındaki	Anlamı

57	E.	1968/15,	K.	1968/13,	k.	t.	6.5.1968,	AMKD,	S.	6,	s.	170-175;	Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İs-
tanbul,	2003,	s.	212.

58	Bkz.	Bu	kitapta	KN	185;	Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	 İstanbul,	2003,	 s.	212	vd;	Kıratlı,	Metin:	
“Anayasa Mahkemeleri ve Siyasal Polemikler”	(AÜSBFD,	C.	XXXVII	No:	3-4,	Eylül-Aralık	1982,	s.	127);	
F.	Almanya’da,	F.	Anayasa	Mahkemesinin	iptal	yolu	ile	hukuk	düzeninde	bir	boşluğun	doğmasını	önle-
mek	amacı	ile	geliştirdiği	içtihatlar	sonucunda	aşağıdaki	olasılıklar	ortaya	çıkmıştır:

		 (a)	F.	Anayasa	Mahkemesi	yasayı	iptal	etmemekte	ancak	“Anayasaya	aykırılığı”nı	saptamaktadır.	Bu	yöntem	
1970	yılında	yasalaşmıştır	(F.	Anayasa	Mahkemesi	Yasası	Prf.	31).

		 Bu	Anayasaya	aykırılık	kararından	üç	değişik	sonuç	ortaya	çıkabilir;	
		 (aa)	Yasa	yürürlüktedir	ancak	yasa	koyucu	gerekli	düzenlemeleri	yapmak	zorundadır	(F.Anayasa	Mahke-

mesinin	Yasama	Organı	üzerindeki	yoğun	etkisi).	
		 (bb)	Dava	mahkemeleri	böyle	bir	yasanın	uygulama	durumu	 ile	karşılaştıklarında	yeni	bir	düzenleme	

yapılana	değin	bakmakta	oldukları	davaları	erteleyebileceklerdir	(F.	Anayasa	Mahkemesinin	Yasama	Or-
ganı	üzerinde	indirekt	etkisi).

		 (cc)	Anayasa	Mahkemesi,	yeni	bir	düzenleme	yapabilmesi	için	yasa	koyucuya	belirli	bir	tarih	önermekte-
dir	(F.	Anayasa	Mahkemesinin	Yasama	Organına	direktif	vermesi).

		 (b)	F.	Anayasa	Mahkemesi	 “Anayasaya	uygunluğu”	saptamakta	ama	gelecekte	aykırı	olabileceğini	be-
lirtmektedir.	Bu	durumda	yasa,	Anayasaya	aykırı	olmasına	karşın	 iptal	 edilmemekte,	 fakat	gelecekteki	
aykırılığı	gidermesi	için	yasa	koyucunun	gereken	değişikliği	yapmak	zorunda	olduğu	belirtilmektedir	(	
BVerfGE	39,	169-196).
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	 aa)	Anayasa	Hukuku	Öğretisi

	 F.	 Almanya	 Anayasa	Mahkemesi	 Yasası	 md.	 32	 f.	 I.’de	 yer	 alan,	
F.	 Anayasa	 Mahkemesine	 bir	 uyuşmazlık	 sırasında	 ağır	 sakıncaların	
doğmasını	önlemek	ya	da	 tehdit	 edici	bir	 gücü	engellemek	 için	ya	da	
başka	önemli	bir	nedenle	kamu	yararı	açısından	acilen	zorunlu	olması	
durumunda	 geçici	 önlem	kararıyla	 bir	 durumu	 geçici	 olarak	 düzenle-
me	yetkisi	veren	kurala	benzer	bir	kural,	ne	şu	an	yürürlükte	olan	1982	
Anayasasında,	ve	ondan	önce	yürürlükte	olan	1961	Anayasasında,	ne	de	
Anayasa	md.	149	f.	V’teki	“Anayasa	Mahkemesinin	kuruluşu	Genel	Ku-
rul	ve	bölümlerin	yargılama	usulleri,	Başkan,	başkanvekilleri	ve	üyelerin	
disiplin	işleri	kanunla;	Mahkemenin	çalışma	esasları,	bölüm	ve	komis-
yonlarının	oluşumu	ve	iş	bölümü	kendi	yapacağı	İçtüzükle	düzenlenir”	
(Değişik:	 12.9.2010-5982/19	 md.)	 kuralı	 gereği	 çıkartılan	 “Anayasa	
Mahkemesinin	 Kuruluşu	 ve	 Yargılama	 Usulleri	 Hakkında	 Kanun”da	
bulunmaktadır”59.
 
 Oysa	Türk	Anayasa	Yargısında	 yasaların	 yürürlüğünün	durdurul-
ması	 sorunu	çok	büyük	bir	önem	taşımaktadır60.	Çünkü	Türk	Anaya-
sa	Yargısında	iptal	kararı	“ex	tunc”61 değil	“ex	nunc”	bir	etkiye	sahiptir.	
Anayasa	md.	 153	 f.	 V.’e	 göre	 iptal	 kararları	 geriye	 yürümez.	 Anayasa	
Mahkemesi	 takdir	 hakkını	 kullanıp	 daha	 sonraki	 bir	 tarihi,	 yürürlük	
tarihi	olarak	belirlememişse	karar	Resmi	Gazetede	yayımlandığı	 anda	
geçerli	olur62.	(TC.	Anayasası	md.	153.	f.	III)	İptal	kararı	inşai	(kurucu-
constutive)	bir	işlemdir.

	 Anayasaya	 aykırılığı	 nedeniyle	 iptal	 edilen	 yasa	 kuralı	 kararın	 ya-
yımlandığı	 güne	 kadar	 veya	 kararla	 belirlenen	daha	 sonraki	 bir	 tarihe	

59	 2949	 sayılı	 10.11.1993	 tarihli	 kanun,	 RG.	 13.11.1983-18220;	 6216	 sayılı,	 30.3.2011	 tarihli	 kanun				
RG.3/04/2011-278894.

60 Hirsch,	Ernst	E:	“Verfassungsgericht und politische Gewalt in der Türkei”	(AöR	100	(1975).	S.	52	vd	(68)).

61	Ex	tunc=geriye	yürüyen.

62 Azrak,	Ülkü:	“Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürümezliği”	(Anayasa Yargısı	(1984),	s.	149	
vd.	(153	vd));	Hirsch,	Ernst	E: “Verfassungsgericht und politische Gewalt in der Türkei “(AöR 100	(1975),	
s.	68).
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kadar	yürürlükte	kalır	ve	ancak	bu	tarihten	itibaren	yürürlükten	kalkar.
Öğretide	Anayasa	Mahkemesinin	 yürürlüğü	 durdurma	 kararı	 verebil-
mesi	yetkisi	tartışılmıştır.

	 Bir	görüşe	göre;

	 1961	 Anayasasının	 20.8.1971	 tarihli	 ve	 1488	 nolu	 yasa	 ile	 deği-
şik	152.	maddesinin	 II.	 inci	 fıkrasına	(maddenin	 ilk	 şekli:	 iptal	 edilen	
norm,	karar	tarihinde	yürürlükten	kalkar)	ve	1982	Anayasası	md.	153	
f.	 III’e	 göre	Anayasaya	 aykırı	bulunan	normun,	 iptal	 anında	değil,	 ka-
rarın	 Resmi	Gazetede	 yayımlandığı	 anda	 yürürlükten	 kalkması,	 hatta	
aynı	maddeye	 göre	 Anayasa	Mahkemesinin	 iptal	 kararının	 yürürlüğe	
gireceği	tarihi	bir	yılı	aşmamak	üzere	ayrıca	kararlaştırabilmesi,	Anayasa	
koyucunun	kamu	düzeni	düşüncesi	 ile	Anayasaya	aykırılığı	 saptanmış	
bir	normun	bile	bir	süre	daha	yürürlükte	kalabilmesine	olanak	vermiş	
olduğunun	göstergesi	olarak	yorumlanabilir.	Bundan	Anayasa	koyucu-
nun	Anayasaya	aykırılığı	henüz	saptanmamış	bir	yasanın	yürürlüğünün	
durdurulması	yetkisini	Anayasa	Mahkemesine	vermek	istememiş	oldu-
ğu	sonucu	çıkarılabilir63.

	 Bununla	 birlikte	 uygulanmakla	 hukuksal	 sonuçlar	 doğuran	 (hük-
münü	 icra	 eden)	 yasalar	 için	 yürürlüğün	 durdurulması	 düşünülebilir	
(örneğin	kesinleşmiş	olan	ölüm	cezalarının	yerine	getirilmesi	hakkında	
kanun,	 devletleştirme	 hakkında	 kanunlar)	 Çünkü	 bu	 yasalar	 açılacak	
iptal	davası	ile	sonradan	iptal	edilseler	de	uygulandıkları	süre	içinde	do-
ğurdukları	sonuçları	gidermeye	olanak	yoktur64.	

	 Şu	halde	yasanın	uygulanması,	giderilmesi	olanaksız	sonuçlar	do-
ğurabiliyor	 ve	Anayasa	 uygunluk	 denetimini	 tümden	 ortadan	 kaldırı-
yorsa	(etkisiz	kılıyorsa),	Anayasa	Mahkemesinin	bu	istisnai	durumlarda	
yürütmenin	(yürürlüğün)	durdurulması	kararı	verebilmesi	gerekir.

63	Özbudun,	Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	441.

64 Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.	215;	Teziç,	Erdoğan:	“Kanunların Anayasaya Uy-
gunluğunun Esas Açısından Denetimi”	(Anayasa Yargısı	2	(1986),	S.	21	vd.	(36));	Ayrıca	Krş.	Feyzioğlu,	
Turhan:	Kanunların Anayasaya Uygunluğunun Kazai Murakabesi,	Ankara,	1951,	s.	186.
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	 Başka	tür	bir	yorum	bu	tür	yasaları	pratikte	Anayasaya	uygunluk	de-
netimin	kapsamı	dışına	çıkarmak	anlamına	gelir	ki	Anayasa	koyucunun	
amacının	bu	olmadığı	açıktır.	Bu	nedenle	böyle	durumlarda	yürütme-
yi	durdurma	yetkisinin	varlığı,	yargı	denetimi	kavramının	içeriğinin	ve	
kapsamının	yorumu	yoluyla	kabul	edilebilir.	Yani	yürürlüğü	durdurma	
yetkisi	yargı	denetimi	kavramının	içinde	değerlendirilmelidir.	

	 Bir	diğer	görüşe	göre,	Anayasa	Yargısında	yürürlüğü	durdurma	yet-
kisinin	gerekliliği	yadsınamaz,	ancak	özellikle	1982	Anayasasının	“kısıt-
lanmış”	Anayasa	Yargısı	modelinde	böyle	bir	yetkinin	yorum	yoluyla,	
hatta	 kanun	 koyucunun	 iradesiyle	 tanınması	mümkün	 değildir	 ve	 bir	
Anayasa	değişikliği	gerektirir65.

	 bb)	Anayasa	Mahkemesinin	İçtihadı

	 Anayasa	 Mahkemesi,	 yürürlüğü	 durdurma	 kararı	 vermeye	 yetki-
li	olduğuna	ilişkin	21.10.1993	tarihli	1993/33	E.	ve	1993/40-I	K.	sayılı	
kararını	verinceye	kadar	yürürlüğü	durdurma	istemi	1961	Anayasası	za-
manında	iki66	ve	1982	Anayasası	zamanında	bir	kez67	olmak	üzere,	üç	kez	
Anayasa	Mahkemesi	önüne	getirilmiş	ve	hepsinde	de	istemin	reddine	ka-
rar	verilmiştir.	Anayasa	Mahkemesinin	bu	kararlardaki	gerekçeleri	aşağı-
daki	şekilde	özetlenebilir:

	 “Anayasaya	 uygunluk	 denetimi	 yapılan	 bir	 yasanın	 yürürlüğünün	
durdurulması	gibi	ağır	sonuçları	olabilecek	bir	yetkinin,	Anayasa	Mah-
kemesine	ancak	Anayasa	ile	verilmesi	gerekir.	Soruna	bir	yargılama	usu-
lü	konusu	gibi	bakılırsa	o	zaman	da,	yetkinin	mahkemenin	kuruluşunu	
ve	yargılama	usullerini	düzenleyen	44	sayılı	yasada	(Anayasa	Mahkeme-
sinin	Kuruluşu	ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	Yasa)	yer	alması	sonu-
cuna	varılacaktır.

65 Güran,	Sait:	“Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	1986,	s.	158	vd.).

66	E.	1972	/13,	K.	1972/18,	k.t.	6.4.1972;	AMKD,	S.	10,	s.	273	vd.	(281);	E.	1977/60,	K.	1977/81,	k.	t.	
24.5.1977	(RG	6.9.1977-16049)

67	Muharebe	E.	1985/659,	K.	1985/4,	k.t.	1.8.1985,	AMKD,	S.	21,	s.	263	vd.
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	 Anayasa	Mahkemesine	ne	Anayasa	ile	ne	de	44	sayılı	kanunla	böy-
le	bir	yetkinin	tanınmamış	olduğu	ortadadır.	Üstelik	(1961	Anayasası-
nın)152.	maddesinin	ilk	metninde	Anayasaya	aykırılığı	nedeniyle	iptal	
edilen	yasa	ve	yasama	Meclisleri	İçtüzükleri	hükümlerinin	karar	tarihin-
de	yürürlükten	kalkması	öngörülmüşken	1971	de	1488	sayılı	Yasa	ile	ya-
pılan	değişiklikle	yürürlükten	kalkmanın,	ancak	gerekçeli	kararın	Resmi	
Gazetede	yayımlandığı	tarihte	gerçekleşmesi	kuralı	getirilmiştir.	

	 Anayasa	koyucunun	iptal	edilmiş	bir	yasanın	yürürlükten	kalkma-
sı	konusunda	bile	gösterdiği	titizlik	böylece	daha	belirginleşmiştir.	Öte	
yandan	Anayasaya	uygunluk	denetimi	için	mahkemelerden	gelen	işlerde	
Anayasanın	(1961	Anayasasının)	değişik	151.	maddesi	mahkemelere,	
Anayasaya	aykırılığı	ileri	sürülen	yasa	kuralları	ilgililerin	öznel	haklarını	
etkileyeceği	 için	Anayasa	Mahkemesi	kararı	 gelinceye	dek	davayı	geri	
bırakma,	başka	bir	deyimle	bir	çeşit	yürürlüğü	durdurma	sayılabilecek	
olan	yasayı	uygulamama	ödevi	yüklediği	halde	iptal	davalarında	somut	
ve	öznel	nitelik	 taşıyan	yasalar	bakımından	bir	 ayırım	yapılarak	böyle	
bir	olanak	tanınmamış	olması	Anayasa	koyucunun	Anayasa	Mahkemesi	
için	bir	dava	konusu	yasanın	yürürlüğünü	durdurma	yetkisini	öngörmeyi	
düşünmediğini	ortaya	koyar.Anayasa	Mahkemesinin	denetimini	yaptığı	
yasanın	nasıl	bir	özelliği	olursa	olsun,	kendisi	yorum	ve	kıyaslamaya	gide-
rek,	yasaca	verilmemiş	böyle	bir	yetki	ile	donatılmasına	olanak	yoktur”68.
Üye	Recai	Seçkin,	Kani	Vrana,	Şevket	Müftügil	imzalı	karşı	oy	yazısında	
ise	aşağıdaki	görüşler	ileri	sürülmüştür69:

	 “Anayasamızda	açılan	iptal	davaları	üzerine,	iptali	istenen	yasa	hük-
münün	 uygulanmasının	 durdurulmasına	 Anayasa	 Mahkemesince	 ka-
rar	verilebileceğine	ilişkin	bir	hüküm	yer	almamıştır.	Bu	nedenledir	ki	
maddi	anlamdaki,	yani	genel	ve	objektif	kurallar	koyan	yasalar	hakkında	
böyle	bir	görev	ve	yetkinin	varlığının	söz	konusu	edilmeyeceği	kuşkusuz	
olmakla	birlikte,	Anayasamızda	aynı	konuda	engelleyici	veya	yasaklayıcı	
bir	hüküm	yer	almamış	olması	nedeni	ile	Anayasamızın	her	zaman	her	

68	AMKD	s.	10,	s.	281	vd.

69	AMKD	s.	10,	s.	305	vd.
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şeyden	önce	göz	önünde	tutulması	ve	uyulması	gereken	demokratik	hu-
kuk	devleti	niteliğine	ve	koyduğu	veya	tanıdığı	temel	hukuk	ilkelerine	
dayanılarak	Anayasamızın	151.	maddesindeki	itiraz	yolu	ile	gelen	işler-
de	davanın	ve	dolayısıyla	uygulamanın	durdurulması	kuralı	da	göz	önüne	
alınarak	biçimsel	yasaların	konuları	bakımından,	yerine	getirilmeleri	ha-
linde	artık	geriye	dönüşü	olmayan	kişisel	bir	sonuç	doğurmaları	olasılığı	
varsa,	bunların	uygulamalarının	bir	süre	durdurulmasına	karar	verme	gö-
rev	ve	yetkisinin	esasen	var	olduğunu	kabul	zorunlu	olmaktadır.	Kaldı	ki	
bir	yasanın	Anayasaya	aykırılığı	nedeni	ile	iptal	edilmesi	gibi	çok	geniş	bir	
yetkiyi	Anayasa	Mahkemesine	tanıyan	Anayasamızın	daha	hafif	sonuçlar	
doğuracak	olan,	iptali	dava	edilen	yasa	kuralının	uygulanmasını,	belli	ve	
istisnai	durumlarda	bir	 süre	 için	erteleme	yetkisinin	öncelikle	 tanınmış	
olduğunun	kabulü	gerekmektedir.	Çünkü	az,	aksini	gerektiren	bir	hüküm	
ve	neden	olmadıkça	bütünleştirdiği	çoğun	içinde	her	zaman	vardır.	

	 Anayasamızın	 özellikle	 sözü	 ile	 sustuğu	 ve	 fakat	 özü	 ile	 çözdüğü	
veya	uygun	bulduğu	bu	konudaki	sorunu	içtihat	yolu	ile	de	bir	sonuca	
bağlamak	Anayasa	Mahkemesinin	görevleri	arasındadır.	Yasalarda	boş-
luk	olan	yerlerde,	hukukun	üstün	kuralları,	mahkemelerin	vicdani	kanı-
ları	ile	oluşacak	olan	içtihatlarında	uygulama	yeri	bulmalıdır”70.

	 “Uygulamanın	bir	süre	için	durdurulmasına	karar	verilmesi	bir	usul	
sorunudur.	Gerek	Anayasa	gerek	Anayasa	Mahkemesinin	Kuruluşu	ve	
Yargılama	Usulleri	Hakkındaki	Kanun,	Anayasa	Mahkemesinin	Anaya-
saya	uygunluk	denetiminde	uygulanacak	usuller	yönünden	tüm	konula-
rı	kapsayıcı	bir	düzenleme	getirmemiştir.

	 Yasa	koyucu	tarafından	böyle	bir	yol	seçilmesinin	nedeni	ise,	44	sa-
yılı	kanunun	gerekçesinde	de	belirtildiği	üzere,	kurulan	Anayasa	Mah-
kemesinin	niteliği	itibariyle	karşılaşacağı	usul	sorunlarını	genel	ve	temel	
esaslar	sayesinde	içtihat	yolu	ile	kolaylıkla	çözebileceğinin	kabul	edilmiş	
olmasıdır”71.

70	AMKD	s.	10,	s.	309.

71	MMTD,	C.	4,	Sıra	Sayısı	54,	Dönem	1,	Toplantı	1,	19.1.1962,	S.	2.
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	 “Yani	 Anayasa	Mahkemesi,	 boşluk	 olan	 hallerde	 karşılaşacağı	 her	
usul	 sorununu	 kesinkes	 çözerek	 bir	 sonuç	 doğuracak	 karara	 varmakla	
yükümlüdür.	 Anayasa	Mahkemesi	 de	 iptal	 davalarında	 yargısal	 bir	 ça-
lışma	yapmaktadır.	Bu	bakımdan	her	mahkeme	gibi	o	da	yargı	yetki	ve	
görevinin	kapsamı	içinde	gerekli	önlemleri	alabilir.	İptali	 istenilen	yasa	
hükümlerinin	iptal	davasının	sonuçlanmasından	önce	ilgili	yerlerce	uy-
gulanması	halinde	Anayasa	Mahkemesince	verilecek	bir	iptal	kararının	
artık	sonuç	doğurması	olanağı	ortadan	kalkmış	olacağından,	burada	ki-
şisel	durumun	olduğu	biçimde	korunması	için,	uygulamanın	geçici	bir	
süre	durdurulması	önleminin	alınmasında	haklı	bir	neden	vardır”.

	 Bir	başka	karşı	oy	yazısında	ise	aşağıdaki	görüşler	savunulmuştur:

	 “Yasanın	uygulanmasının	durdurulmaması	halinde	geri	dönülmesi	
mümkün	olmayacak	biçimde	Anayasaya	aykırılık	hali	meydana	geleceği	
belli	 ise	Anayasa	Mahkemesi,	kesin	karara	kadar	yürütmeyi	durdurma	
kararı	 verebilir,	 hatta	 böyle	 bir	 kararı	 vermekle	 yükümlüdür.	 Zira	 bu	
yolda	 karar	 vermediği	 taktirde	 kişileri	Anayasa	 korumasından	 yoksun	
bırakmış	olur,	buna	da	yetkili	değildir.	Aksine	bu	korumayı	sağlamakla	
görevlidir”72.

	 b)	21.10.1993	Tarihli	Karar

	 Yukarıda	sözü	edilen	6.4.1972	tarihli	karar	üzerinden	20	yılı	aşkın	
bir	süre	geçtikten	sonra	20.8.1993	günlü	ve	509	sayılı	(RG.	14.9.1993	-	
21698)	“Türk	Telekomünikasyon	Anonim	Şirketi	Kurulması	Hakkında	
Kanun	Hükmünde	Kararnamenin	Anayasaya	aykırılığı	savıyla	iptali	ve	
iptal	davası	sonuçlanıncaya	kadar	KHK’nın	yürürlüğünün	durdurulma-
sı	isteği	ile	açılan	davada	Anayasa	Mahkemesi,	KHK’nın	yürürlüğünün	
durdurulmasına	 karar	 vermiştir73.	 Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 yü-
rürlüğü	durdurma	kararı	verme	yetkisinin	içtihat	yoluyla	Anayasa	Huku-
kuna	kazandırılması,	(6/4/1972	tarihli)	kararın	gerekçesinde,	yukarıda	
72	AMKD,	S.	10,	s.	316.

73	RG.	6.11.1983-2170:	Yürürlüğün	Durdurulmasına	İlişkin	İlke	Kararı,	Anayasa	Mahkemesi	Bülteni,	Ocak	
1994,	Yıl:	12,	S.	1,	s.	3.
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sözü	geçen	karşı	oylardaki	görüşler	gibi	temelde	genel	hukuk	ilkelerine	
dayandırılmaktadır.	Kararın	dayanak	ve	odak	noktasını	hukuk	devletinin	
bir	öğesi	ve	hukukun	üstünlüğünün	garanti	koşulu	olarak	etkili	bir	yargı	
denetiminin	gerçekleştirilmesi	ile	Anayasa	Mahkemesi	yargılamasına	ve	
Mahkemenin	iptal	kararlarının	etkisine	ilişkin	Anayasanın	içerdiği	boş-
luklardan	yararlanılmasının	önlenmesi	düşüncesi	oluşturmaktadır.

	 Gerekçeye	göre	böyle	bir	yetkinin	kabul	edilmemesi,	Anayasanın	
etki	gücünü	ve	Anayasaya	olan	güveni	önemli	ölçüde	riske	sokabilece-
ğinden,	yürürlüğü	durdurma	kararının	verilmesi,	kendisini	kesin	bir	zo-
runluluk	olarak	ortaya	koymaktadır74.	Yer	yer	güç	anlaşılabilir	bir	dille	
kaleme	alınmış	olmakla	birlikte	sonuçta	Anayasa	Mahkemesinin	görüş-
lerine	duraksamasız	ve	koşulsuz	katılmak	zorunluluğu	kendisini	hisset-
tirmektedir.

	 c)	Değerlendirme

	 aa)Yürürlüğü	 Durdurma	 Kararı	 ve	 Hukuk	 Devletinde	 Etkili	
Bir	Yargı	Denetimi

	 Anayasanın	2.	md.’sinde	demokratik	bir	hukuk	devleti	olduğu	ku-
rala	bağlanmış	olan	Türkiye	Cumhuriyetinin	anayasal	sisteminde	yargı,	
yasama	ve	yürütmeyi	hukuka	bağlı	kılmak	ve	hukuka	aykırılıkları	önle-
mek	fonksiyonunu	üstlenmiştir75.

	 Bu	anayasal	düzende	keyfi	uygulamaların,	hukuka	aykırılıkların	yer	
almayacağı	 ne	 kadar	 belirgin	 kılınırsa,	 toplumun	 (devlete	 ve	 yargıya)	
güven	duygusu	o	oranda	artacaktır.

74	Bu	hukuk	politikası	ihtiyacına	uygun	olarak	SHP’nin	Anayasa	md.	153	V’e	ilişkin	değişiklik	önerisi	şöy-
leydi:	“İptal	kararları	geriye	yürümez.	Ancak	Anayasa	Mahkemesi	bu	ilkenin	uygulanması	yüzünden	do-
ğabilecek	telafisi	imkansız	sonuçları	önlemek	amacı	ile	yürütme	organınca	belirli	önlemlerin	alınmasını	
hüküm	aşamasından	önce	de	karara	bağlayabilir”	(TBMM	de	Temsil	Edilen	Siyasi	Partilerin	Anayasa	
Değişikliği	Tekliflerinin	Karşılaştırmalı	Metinleri,	TBMM	Başkanlığı,	Mart,	1993	S.	388).

75 Güran,	Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.149)
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	 Diğer	 yandan	 yasama	 ve	 yürütme	 işlemleri,	 hukuka	 uygunlukları	
yargı	tarafından	onaylandığı	oranda	güvenilirlik	kazanırlar76.

	 Yargı	denetimi,	demokratik	hukuk	devletinin	temel	bir	öğesidir	ve	
etkili	bir	denetime	olanak	tanıyan	hukuksal	araçların	kullanıma	açık	tu-
tulması	 ile	garanti	altına	alınmıştır.	Bu	araçlarda	gerçekleştirilecek	her	
türlü	sınırlama	yargı	denetiminin	özüne	dokunur	ve	anayasal	dengede	
bozulmaya	neden	olur77.	Bu	olgu	1982	Anayasası	için	de	geçerlidir.	Et-
kili	bir	yargı	denetimi	bu	Anayasanın	temel	yaklaşımıdır.

	 Sadece	etkili	bir	yargı	denetimi	ile	hukukun	üstünlüğü	geçerli	kılı-
nabilir.

	 Etkili	bir	yargı	denetimi	için	iptal	davası	dışında,	yürütmeyi	durdur-
ma	önlemi	en	önemli	araçlardan	birini	oluşturur.	Bu	yalnız	 idari	yargı	
için	değil,	Anayasa	Yargısı	için	de	geçerlidir.

	 Yürürlüğü	durdurma	kararı,	 oldubittilerle	hukuk	düzeninin	 zede-
lenmesini	önlemek	suretiyle	tüm	toplumu,	üstün	yetkilerle	donatılmış	
olan	idareye	karşı	da,	bireyi	korumaktadır78.

	 Yürürlüğün	durdurulması,	yargı	denetim	faaliyetinin	özünde	bulu-
nup,	 anayasal	düzende	güç	dengelerinin	korunmasına	önemli	 katkıda	
bulunmaktadır.

	 Bu	belirlemelerin	 ışığında	yürürlüğü	durdurma	kararı,	Anayasada	
ve	Anayasa	Mahkemesi	Yasasında	açıkça	öngörülmüş	olmasa	da	yorum	
yoluyla	Anayasadan	çıkarılabilir.	Çünkü	yargı	denetiminin	özünde	var	

76 Güran,	Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.149)

77 Güran,	Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.149).

78 Güran,	Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.152);	Sarıca	Ra-
gıp,	Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması,	Ankara,	1966,	s.	29;	Azrak,	Ülkü:	“Anayasa Mahke-
mesi İptal Kararlarının Geriye yürümezliği”(Anayasa Yargısı,	(1984),	s.	161).
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olup,	dayanağını	Anayasada	bulmaktadır79.	Anayasanın	138.	md.’sinde:
“Hakimler,	 görevlerinde	 bağımsızdırlar;	 Anayasaya,	 kanuna	 ve	 hukuka	
uygun	olarak	vicdani	kanaatlerine	göre	hüküm	verirler”	kuralı	yer	almak-
tadır.

	 Bu	maddede	sözü	geçen	“vicdani	kanaat”	kavramı	ile	yargıcın	önü-
ne	gelen	uyuşmazlığın	çözümü	ve	hukukun	geçerli	kılınması	için	vicdani	
kanısına	göre	kullanılmasını	gerekli	gördüğü	tüm	araçları	kullanması,	al-
ması	gereken	önlemlerin	hepsini	alması	amaçlanmıştır80.

	 Yürürlükteki	Anayasa	Hukukuna	göre	yargıcın	konumu,	onu	yargı	
erkinin	temel	bir	öğesi	olarak	yerine	getirdiği	 fonksiyon	çerçevesinde,	
ulus	adına	son	sözü	söylemeye	yetkili	kılmaktadır81.

	 Bu	fonksiyon	ve	Anayasa	ile	(1961	Anayasası	ile	de)	bu	fonksiyonun	
yerine	getirilmesi	 için	öngörülen	yargılama	mekanizmaları,	Anayasanın	
yürürlüğü	durdurmayı	yasaklamadığının	aksine	onu	benimsediğinin	gös-
tergeleridir.

	 Yüce	Divan	sıfatıyla	Cumhurbaşkanını,	bakanları	yargılama	yetkisi	
ile	donatılmış	olan	Anayasa	Mahkemesinin	yürürlüğü	durdurma	yetki-
sine	sahip	bulunmadığını	benimseyen	bir	anlayış,	dayanaktan	yoksun-
dur82.
 
 bb)	Düzenlemenin	Tarihsel	Gelişimi

	 Türkiye’de	10	Kasım	1983	tarihli,	2949	sayılı	Anayasa	Mahkemesi	
nin	Kuruluşu	ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	Kanun	ile	30	Mart	2011	

79	Özdeş,	Orhan: İdari	Yargıda	Yürütmenin	Durdurulması	ve	Niteliği,	İstanbul,	1980,	s.	16	;Sarıca,	Ragıp:	
Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması,	Ankara,	1966,	s.	6;	Güran,	Sait:	”Anayasa Yargısında Yü-
rütmenin Durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.153)

80 Sarıca	Ragıp,	Danıştay Kararları ve Yürütmenin Durdurulması,	Ankara,	1966,	s.	5;	Güran,	Sait:”Anayasa	
Yargısında	Yürütmenin	durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.153)

81 Güran,	Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.154)

82 Güran,	Sait:”Anayasa Yargısında Yürütmenin Durdurulması”	(Anayasa Yargısı,	2,	(1986)	s.156)

ANAYASA MAHKEMESİ VE YASAMA ARASINDAKİ 
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

Prof. Dr. Zafer GÖREN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �268

tarihli,	 6216	 sayılı	 Anayasa	 Mahkemesi	 nin	 Kuruluşu	 ve	 Yargılama	
Usulleri	hakkında	Kanun’dan	önce	yürürlükte	olan	44	sayılı	yasanın83 
genel	gerekçesinde,	Anayasa	Mahkemesinin	memleketimiz	 için	henüz	
tecrübe	edilmemiş	tümden	yeni	bir	kurum	olduğu	bu	nedenle	konacak	
usul	 kurallarının	 ihtiyaca	 uygunluk	 derecesini	 şimdiden	 kestirmenin	
güç	olacağı,	kurulacak	Anayasa	Mahkemesinin	niteliği	bakımından	kar-
şılaşacağı	usul	sorunlarını	genel	esaslar	çerçevesinde	içtihat	yoluyla	ko-
laylıkla	çözebileceği	düşünülerek	bu	alanda	kapsayıcı	bir	düzenlemeden	
kaçınılmıştır	 denilmektedir84.	 Bu	 gerekçeden	 yola	 çıkılarak	 yasaların	
yürürlüğünün	durdurulması	yetkisini	Anayasa	Mahkemesinin	içtihatla	
sahiplenmesi	gerekmektedir85.

	 Bu	konuda	öğretide	ABD’de,	F.	Yüksek	Mahkeme’nin	de	yasaların	
Anayasaya	uygunluğunu	ve	koruma	tedbirlerini	[injunction	(yürütme-
nin	 durdurulması),	 declaratory	 judgement	 (tespit	 davaları)]	 içtihatla	
oluşturabildiğine	 dikkat	 çekilmiştir86.	 Ayrıca	 Anayasa	 Mahkemesinin	
görev	 ve	 yetkilerinin	 doğrudan	Anayasada	 düzenlenmiş	 olması	 nede-
niyle	bu	mahkemeye	başka	görev	ve	yetkinin	verilmediği	sonucunu	çı-
karmanın	doğru	olmayacağı,	Anayasa	koyucunun	Anayasa	Mahkemesi-
nin	kesin	olarak	yapmasını	istediği	görev	ve	yetkileri	gösterdiği	görüşü	
savunulmuştur87.	Kaldı	ki	yukarıda	da	belirtildiği	gibi	44	sayılı	kanunun	
gerekçesinde	mahkemenin	görevinin	 şimdilik	bu	konuda	duyulan	ge-
reksinmeyi	karşılayacak	biçimde	düzenlendiği	belirtilmektedir88.

83	22.4.1962	tarihli	44	sayılı	kanun,	RG.	25.4.1962-11091

84	MMTD,	C.	4.,	Sıra	Sayısı	54,	Dönem	1.	Toplantı	1,	19.1.1962,	S.	2;	CSTD(1961-	1980)	C.	3,	S.	51,	s.	1.

85	Krş.	Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	S.	215;	Tikveş,	Özkan:	Teorik ve Pratik Anayasa 
Hukuku,	İzmir,	1982,	s.	426.

86 Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.	215	vd.

87	Tikveş,	Özkan:	Teorik ve Pratik Anayasa Hukuku,	İzmir,	1982,	s.	426.

88	MMTD,	C.	4.,	Sıra	Sayısı	54,	Dönem	I,	Toplantı	1,	19.1.962,	s.	2.
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	 cc)	Anayasa	Mahkemesinin	Boşluk	Doldurma	Yetkisi

	 Anayasa	Mahkemesi	21.10.1993	tarihli	kararında	haklı	olarak	MK	
md.	1’e	yollama	yapmıştır89.

	 Bu	madde	yargıca	açıkça	boşluk	doldurma	yetkisini	tanımaktadır.	
Bu	kural	bir	genel	hukuk	ilkesi	olarak	kabul	edilmek	gerekir90.	Her	yasa	
gibi	Anayasa	da	onu	uygulayan	organlar	tarafından	yorumlanabilir,	boş-
lukları	doldurulabilir	ve	buna	gereksinmesi	vardır91.

	 Burada	yargıç,	Anayasa	md.	36	f.	II’deki	temel	ilkeyi	esas	olarak	al-
malıdır.	Buna	göre	“Hiçbir	mahkeme,	görev	ve	yetkisi	içindeki	davaya	
bakmaktan	kaçınamaz”.	Şu	halde	yasada	bir	kural	bulunmaması	duru-
munda	yargıç	bunu	ileri	sürerek	davaya	bakmaktan	kaçınamaz92.	Bura-
dan	Anayasa	yargıcı	 için	de	 içtihat	yoluyla	kendini	bu	konuda	görevli	
kılması	konusunda	bir	yetki	doğmaktadır.	Aksi	durumda	onun	suskun	
kalması	sonuçta	hukuk	korumasından	kaçınma	sonucuna	götürür.

	 Tüm	Devlet	Anayasalarında,	 hukukun	genel	 ilkelerine	benzer	bi-
çimde,	 boşlukların	 doldurması	 yoluyla	 somutlaştırılması	 gereken	 çok	
genel	nitelikte	normlar	bulunmaktadır.

	 Alman	ve	İsviçre	Devlet	Hukukunda,	Bonn	Anayasası	ve	İsviçre	Fe-
deral	Anayasası	 için	bu	problem	derinliğine	araştırılmış	ve	boşlukların	

89	MK.	md.	1:	“Hakkında	kanuni	bir	hüküm	bulunmayan	meselede	hakim	örf	ve	adete	göre,	örf	ve	adet	dahi	
yoksa	kendisi	vazı-ı	kanun	olsaydı	bu	meseleye	dair	nasıl	bir	kaide	vazedecek	idiyse	ona	göre	hükmeder”.

90	Medeni	Kanun	md.1:“Kanun	sözüyle	ve	özüyle	değindiği	bütün	konularda	uygulanır.	Kanunda	uygula-
nabilir	bir	hüküm	yoksa,	hakim	örf	ve	adet	hukukuna	göre,	bu	da	yoksa	kendisi	kanun	koyucu	olsaydı	
nasıl	bir	kural	koyacak	 idiyse	ona	göre	karar	verir.	Hakim	karar	verirken	bilimsel	görüşlerden	ve	yar-
gı	kararlarından	yararlanır”;	Krş.	Dalamanlı,	Lütfü.	 -Kazancı	Faruk: İlmi Kazai İçtihatlarla	Açıklamalı	
Türk	Medeni	Kanunu,	Bd.	 I,	 İstanbul,	1991,	md.	1;	Rumpf,	Christian:	 “The Importance of Legislative 
History Materials in the Interpretation of Statutes in Turkey,” (North Carolina Journal of Intemational 
Law&Commercial Regulation	19	Winter	1994,	No.2,	S.	268	vd.	(276	vd.)).

91	Meier-Hayoz,	Arthur:	Berner Kommentar,	Einleitung,	Bern,	1962,	Art.	1,	Nr.	61	vd.

92	Ataay,	Aytekin:	Medeni hukukun Genel Teorisi,	2.	B.,	İstanbul,	1971,	s.	188.
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var	olduğu	ve	yazılı	olmayan	Anayasa	Hukuku	tarafından	doldurulması	
gerektiği	sonucuna	varılmıştır93.

	 Anayasanın	 142.	 md.’sinde	 yer	 alan	 “yargılama	 usulleri	 kanunla	
düzenlenir”	kuralı	yasa	koyucunun	usule	ilişkin	konularda	dilediği	gibi	
tasarruf	edeceği	biçiminde	yorumlanamaz.

	 Usul	kuralları,	hukukun	genel	kurallarını	uygulama	alanına	koyma	
mekanizmalarıdır.	Modern	Hukuk	Devletinde	yargıcın	hak	ve	hukuku	
sağlamasına	engel	olacak	usul	kurallarına	yer	yoktur.	Tersine	ona	hu-
kuksal	gerçeği	saptayabilmesi	için	geniş	olanaklar	sağlanmalıdır94.

	 Yürürlüğü	durdurma	kararı	Anayasa	Yargısında	da	asıl	davaya	iliş-
kin	yetkilerin	dışında	düşünülemez	ve	son	kararı	vermeye	yetkili	olma,	
yürürlüğü	durdurma	kararını	vermeye	yetkiyi	de	içerir95.

	 Yürürlüğü	durdurma	kararı	bir	yargılama	çeşidi	olmaktan	çok,	asıl	
dava	 kararına	 hizmet	 eden	 onu	 hazırlayan	 ve	 geç	 kalmaktan	 doğacak	
tehlikeleri	önlemeye	yönelik	“yargılamanın	bir	bölümünü”	oluşturmak-
tadır96.

	 Anayasa	md.149	f.V:”Anayasa	Mahkemesinin	kuruluşu,	Genel	Ku-
rul	 ve	 bölümlerin	 yargılama	 usulleri…..	 kanunla;…………	 düzenle-
nir.”]	

	 Yasa	Koyucu	bu	yetkiyi,	yürürlüğü	durdurma	kararını	yasayla	dü-
zenleyerek	 kullanmamıştır.	 Bu	 nedenle	 Anayasa	 yargılamasında	 yü-

93 Huber,	Hans:	Probleme des ungeschriebenen Verfassungsrecht, Berner Festgabe für den Schweizerischen Ju-
ristenverein, Rechtsquellen Probleme im schweizerischen Recht,	1955,	s.	96	vd.;	Giacometti,	Zaccaria:	“Fre-
iheitsrechtskatalog als kodifikation der Freihet”	(ZSR	1955,	s.	149	vd.);	Germann,	Oscar	Adolf:	Probleme 
und Methoden der Rechtsfindung.	Bern,	1965,	s.	131;	Germann,Oscar	Adolf,:Methodische Grundfragen,	
Basel,	1946,	s.	44	vd.

94	Özdeş,	Orhan: İdari	Yargıda	Yürütmenin	Durdurulması	ve	Niteliği,	İstanbul,	1980,	s.	6.

95	Krş.	Pestalozza,	v.	Christian:	Verfassungsprozessrecht,	München,	1991,	§	17,	KN.	8.

96	Krş.	Pestalozza,	v.	Christian:,	Verfassungsprozessrecht,	München,	1991,	§	17,	KN.	8.
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rürlüğü	durdurma	konusunda	bir	 yasal	 düzenleme	bulunmamaktadır.	
Ama	bu	durum	yürürlüğü	durdurma	kararının	meşru	olmadığına	daya-
nak	oluşturmaz	tersine	Anayasa	Mahkemesinin	kuruluş	tarihi,	Anayasa	
Mahkemesine	mutlaka	 bu	 yolda	 bir	 takdir	 hakkı	 verilmek	 istendiğini	
göstermektedir.

	 dd)	Yürürlüğü	Durdurma	Kararı	ve	Yargı	Erki

	 Bütün	bunların	dışında	yürürlüğü	durdurma	kararı	verme	yetkisi,	
yargı	erki	içinde	bulunmaktadır	ve	yargılama	yetkisinin	doğal	bir	sonu-
cudur.	Bu	 ilke	Anayasa	Hukukunda	da	geçerlidir.	Aksi	halde	Anayasa	
Mahkemesinin	de	haklı	olarak	belirttiği	gibi,	hem	ilgili	kişiler,	hem	top-
lum	ve	özellikle	kamu	düzeni	hukuk	korumasından	yoksun	bırakılmış	
olur.	Anayasa	Mahkemesi	haklı	olarak	pozitif	hukuk	tarafından	yürürlü-
ğü	durdurma	kararı	verme	yetkisinin	tanınıp	tanınmadığına	değil,	Ana-
yasa	ve	ilgili	yasa	kurallarının,	bunu	engelleyen	kurallar	içerip	içermedi-
ğine	önem	vermiştir.

	 ee)	Yürürlüğü	Durdurma	Kararları	ve	Anayasa	Mahkemesi	Kararla-
rının	Etki	Gücü

	 Yürürlüğü	durdurma	kararı	 verebilmesi	 olanağı,	Anayasa	Mahke-
mesi	tarafından	kullanılan	yargı	erkinin	bir	etkinlik	koşuludur.

	 Anayasa	md.	153	f.	III’e	göre	iptal	edilen	norm,	iptal	kararı	Resmi	
Gazetede	yayımlandığı	tarihte	yürürlükten	kalkmaktadır.	Md.	153	f.	V’e	
göre	 iptal	kararları	geri	yürümediğinden	Anayasa	Mahkemesinin	 iptal	
kararını	açıkladığı	tarih	ile,	bu	kararın	Resmi	Gazetede	yayımlandığı	ta-
rih	arasında	iptal	edilen	yasa	yürürlükte	sayılacağından	ve	idarenin	ya-
sanın	uygulanmamasına	yönelik	bir	karar	alması	da	söz	konusu	olama-
yacağına	göre,	bu	yasanın	uygulanmasından	avantaj	sağlayacak	olanlar	
girişimlerini	arttırabilirler97	ve	yasanın	iptalinden	umulan	sonuca	ulaşıl-
mamış	olur.

97	Çağa,	Tahir:	Yürütmenin Durdurulmasına dair İdare Hukuku Alanında Sorumluluk,	İstanbul,	1980,	S.	33;	
Yabancılara	Mülk	Satışı,	E.	1986/18,	K.	1986/21,	k.t.	9.10.1986,	AMKD	s.	22,	233	vd.	ve	E.	1984/14,	K.	
1985/7,	k.t.	13.6.1985,	AMKD	S.	21,	s.	153	vd.

ANAYASA MAHKEMESİ VE YASAMA ARASINDAKİ 
KARŞILIKLI ETKİLEŞİM

Prof. Dr. Zafer GÖREN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �272

	 Bu	nedenle	Anayasa	Mahkemesinin	öncelikle	bu	durumda,	gerek-
çesini	yazarak	açıkladığı	iptal	kararı	tarihi	ile	bu	kararın	Resmi	Gazetede	
yayımlandığı	tarih	arasında	koruyucu	bir	önlem	olarak	yasanın	uygulan-
masının	durdurulmasına	karar	verebilmesi	gerektiği	tartışmasızdır98.	

	 Yürürlüğün	 durdurulması	 kurumunun	 Türk	 Anayasa	 Yargısına	
kazandırılması	 ile	 özellikle	Anayasanın	91.	md.’sine	 göre,	TBMM’nin	
Bakanlar	Kuruluna	verdiği	yetkiye	dayanılarak	alelacele	çıkarılan	kanun	
hükmünde	kararnamelerin	Anayasa	Mahkemesince	daha	 etkili	 bir	 bi-
çimde	denetimi	sağlanmış	olmaktadır99.

	 ff)	Sonuç

	 Yürürlüğü	durdurma	kararı	verebilme	yetkisi,	Anayasa	ve	Anayasa	
Mahkemesi	Yasasında	açıkça	öngörülmemiş	olmakla	birlikte	bu	yetki,	
Anayasanın	sisteminden	ve	içerdiği	genel	hukuk	ilkelerinden	duraksa-
masız	çıkarılabilir.	Böyle	bir	yetkinin	tanınması,	Anayasaya	güvenin	sağ-
lanması	için	kaçınılmazdır.

	 Anayasa	Mahkemesi	yerinde	olarak	boşluk	doldurma	ve	yorumla-
ma	yetkisini	kullanmış	ve	yürürlüğü	durdurma	kurumunu	kararlarının	
etki	gücünün	ve	anayasal	denetimin	güvencesinin	gerekli	bir	aracı	ola-
rak	benimsemiştir.

	 5.			Anayasa	Mahkemesi	Kararlarının	Hukuksal	Sonuçları

	 a)	Anayasa-Yargısal	Kararlar

	 Anayasa	Mahkemesi,	“Anayasaya	aykırılık	kararları” ve	“Anayasaya	
uygunluk	kararları”	olarak	iki	tür	karar	verir.	Anayasaya	aykırılık	kararla-
rı,	dava	konusu	yasanın	iptali	sonucunu	doğurur.	Bunun	dışında	Anaya-
sa	Mahkemesi	iki	tür	“aracı	karar”	geliştirmiştir.
98 Azrak,	Ülkü:	“Anayasa Mahkemesi İptal Kararının Geriye Yürümezliği”	(Anayasa Yargısı,	(1984),	S.	161	

vd.;	Teziç,	E:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.	216	vd.)

99 Sabuncu,	Yavuz:	“Alman Anayasa Yargısında Geçici Tedbir Kararı”	(Amme İdaresi	Dergisi,	 	C.	17,	s.	2,	
Haziran	1984,	s.	86).
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	 Bunlardan	biri	“yorumlayıcı”	 kararlardır.	Mahkeme	bu	 tür	 karar-
larda	yasayı	 iptal	etmeden	onu	Anayasaya	uygunluk	açısından	yorum-
lamaktadır.	Bu	yorum	kararları,	yasayı	uygulayacak	olan	mahkemelerin	
yorumlarını,	 uygulamalarını	 ve	 yürütme	makamlarını	 etkileyebilecek-
tir100.

	 Anayasa	Mahkemesinin,	 Anayasaya	 aykırı	 olmasına	 karşın	 yasayı	
iptal	etmediği	ama	 ihmal	ederek	Anayasa	kuralını	 ilgili	davada	doğru-
dan	uyguladığı	kararlar	ikinci	tür	aracı	kararları	oluşturmuştur.	Anaya-
saya	aykırılık	oluşturan	yasanın	yargı	denetimi	dışında	olması	nedeniyle	
Anayasaya	aykırılık	kararı	verilemediği	durumlarda	Anayasa	Mahkeme-
si	bu	karar	türünü	uygulamıştır. Ancak	Anayasa	Mahkemesi	bu	usulün	
uygulanabilmesi	 için	 Anayasa	 kuralının	 açık,	 ayrıntılı	 ve	 görülmekte	
olan	davada	doğrudan	uygulanabilir	durumda	olması	gerektiği	yolunda	
karar	vermiştir101.
 
 Anayasa	md.	153	f.	V’e	göre	iptal	kararları	geriye	yürümez.	Ex-nunc	
(geleceğe	 yönelik) bir	 etkiye	 sahiptirler102.	Anayasada	 iptal	 edilen	 ya-
saya	dayanılarak	verilmiş	ve	kesinleşmiş	mahkumiyet	kararları	üzerin-
de	iptal	kararlarının	etkisi	konusunda	bir	kural	bulunmamaktadır.	İptal	
kararının	geriye	yürümezliği	ilkesinin	sonucu	olarak	bu	karardan	önce	
kesinleşmiş	 olan	mahkumiyet	 hükmünün	 infazına	devam	edilmesinin	
adalete	ve	ceza	hukuku	ilkelerine	ters	düşeceği	açıktır.	

	 Aynı	durum	iptal	kararı	sonucunda	ilgiliye	daha	hafif	bir	cezayı	ge-
rektiren	bir	 yasa	kuralının	uygulanması	 söz	konusu	olduğunda	da	ge-
çerlidir.	Böyle	hallerde	T.	Ceza	Yasası	md.	7	gereği	cezanın	icrasının	ve	

100	Özbudun,	Ergun-	Aliefendioğlu,	Yılmaz,:”Türkiye Raporu”	(Anayasa Yargısı	7.Avrupa	Anayasa	Mahke-
meleri	Konferansı,	Lizbon,	21-30	Nisan	1987,	Anayasa	Mahkemesi	Yayınları	No:12,	s.	187).

101	Özbudun,	Ergun:	Aliefendioğlu,	Yılmaz:	“Türkiye Raporu”	(Anayasa Yargısı,	7.	Avrupa	Anayasa	Mahke-
meleri	Konferansı,	Lizbon,	21-30	Nisan	1987)	Anayasa	Mahkemesi	Yayınları	No:12,	s.	187	vd.)

102	İdare	hukukunda	iptal	kararları	geriye	yürür.	Yani	iptal	kararı	üzerine	idari	işlem	yapıldığı	tarihten	itiba-
ren	(ex-tunc)	geçersiz	sayılır.	F.Almanya’da	Anayasa	Mahkemesinin	verdiği	iptal	kararları	kural	olarak	
önceye	etkili	sonuç	doğurmaktadır	(ex-tunc).	Ancak	iptal	edilen	kanuna	dayanılarak	verilen	ve	kesinle-
şen	mahkumiyet	kararlarına	karşı	yargılamanın	iadesi	yolu	açıktır.
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yasal	sonuçlarının	kendiliğinden	ortadan	kalkması	gerekir103.	Kanunun	
yasama	 organınca	 değiştirilmesi,	 kaldırılması	 halinde	 bu	 kanuna	 göre	
cezanın	infazı	ve	kanuni	sonuçları	ortadan	kalkar.	Anayasa	Mahkemesi	
tarafından	kanunun	iptal	edilmesi	halinde	de	aynı	sonucun	doğması	ge-
rekir.

	 Öğretide	 F.	 Almanya	 Anayasa	Mahkemesi	 Yasasının	 öngördüğü	
şekilde	ilgiliye	muhakemenin	iadesini	isteme	hakkı	verilmesinden	yana	
olanlar	da	vardır104.

	 Anayasaya	göre	iptal	kararları	Resmi	Gazetede	yayımlandıkları	ta-
rihte,	iptal	ettikleri	kural	kendiliğinden	ayrı	bir	işleme	gerek	kalmaksızın	
kalkar	(md.	153	f.	III).

	 İptal	kararları	parlamento	için	aydınlatıcı	bir	işleve	sahiptirler.	Ret	
kararları	ise	yasanın	Anayasaya	uygunluğu	konusunda	bir	kanıt	oluştu-
rurlar105.	

	 Anayasanın,	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	verilmiş	iptal	kararları-
nın	geriye	yürümezliği	etkisini	kabul	etmesinin	nedeni,	iptal	kararlarının	
kazanılmış	hakları	(hukuk	güvenliğini)	ortadan	kaldırıcı	ya	da	adalet	il-
kesine	zarar	verici	 sonuçlar	doğurmasını	önlemeğe	çalışmak	 istemesi-
dir.

	 Bununla	birlikte	Anayasa	Mahkemesi	bir	kararında,	iptal	kararının	
geriye	yürümemesi	kuralının	her	halde	tartışmasız	uygulanmasının	hu-
kuk	 açısından	 sakıncalı	 olabileceğine	 işaret	 etmiş	 ve	 iptal	 kararlarının	
geriye	yürüyebilecek	nitelikte	olup	olmayacağını	ve	bunun	sonuçlarını	
saptamanın	kendi	görevi	içinde	bulunmadığını	belirtmiştir106.
103	Özbudun,	Ergun: Türk Anayasa Hukuku,	Ankara,	2008,	s.	432.

104 Kıratlı,	Metin:	Anayasa Yargısında Somut Norm Denetimi, İtiraz Yolu,	Ankara,	1966,	s.	182-183;	Arma-
ğan,	Servet:	Anayasa Mahkememizde Kazai Murakabe Sistemi,	İstanbul,	1967,	s.	145-146.

105	Özbudun,	Ergun-	Aliefendioğlu,	Yılmaz:	“Türkiye Raporu”	(Anayasa Yargısı	7.	Avrupa	Anayasa	Mahke-
meleri	Konferansı,	21-30	Nisan	1987,	Lizbon,	s.	191).

106	 Özbudun,	 Ergun.	 –	 Aliefendioğlu,	 Yılmaz:”	 Türkiye	 raporu”	 (Anayasa	 Yargısı	 7.	 Avrupa	 Anayasa	
Mahkemeleri	 Konferansı,	 21-30	 Nisan	 1987,	 Lizbon,	 s.	 196);	 E.	 1963/124,	 K.	 1963/243,	 k.t.	
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	 İptal	 kararlarının	 geriye	 yürümemesi	 kuralının	 hukuk	 güvenliğini	
sağlamak	amacıyla	konulması	karşısında	bu	kuralın	sadece	kesin	hüküm	
hallerinde	bir	önem	taşıması	gerekeceği,	bu	nedenle	kesin	hüküm	halini	
almış	yargı	ve	idare	kararları	saklı	kalmak	üzere	geriye	yürüdüğünün	ka-
bul	edilmesi	gerekeceği	savunulmuştur107.

	 Anayasaya	 göre,	 kanun,	 kanun	hükmünde	 kararname	 ve	Türkiye	
Büyük	Millet	Meclisi	İçtüzüğü	ya	da	bunların	hükümleri,	iptal	kararları-
nın	Resmi	Gazetede	yayımlandığı	tarihte	yürürlükten	kalkar	(md.	153	f.	
I).	İptal	kararları	gerekçesi	yazılmadan	açıklanmaz	(md.	153	f.	I).

	 Bununla	birlikte	iptal	kararının	çoğunlukla	duyulması	nedeniyle	ge-
rekçeli	kararın	yayımlanmasına	kadar	geçecek	süre	içinde	iptal	edilen	ku-
rallarla	ilgili	işlemler	Anayasaya	aykırı	olduğu	bilinmesine	karşın	devam	
etmektedir108.	
 
 b)	Kararların	Bağlayıcılığı	ve	Kesinliği	(Yaptırım	Gücü)

	 Anayasanın	153.	maddesinin	I.	fıkrasına	göre	“Anayasa	Mahkeme-
sinin	 kararları	 kesindir”.	 III.	 fıkraya	 göre	 “Kanun,	 Cumhurbaşkanlığı	
kararnamesi	veya	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	İçtüzüğü	ya	da	bunla-
rın	hükümleri,	 iptal	 kararlarının	Resmi	Gazetede	yayımlandığı	 tarihte	
yürürlükten	kalkar”.	[6771	sayılı	kanunun	16	maddesi	ile”	kanun	hük-
münde	 kararnamenin”	 ibaresi,	 “Cumhurbaşkanlığı	 kararnamesinin”	
şeklinde	değiştirilmiştir.	(Değişik:	16/4/2017/16	md.)]

	 Anayasa	Mahkemesi	 kararlarının	 kesin	 olması,	 bu	 kararlara	 karşı	
başka	bir	itiraz	yolunun	bulunmaması,	yani	Anayasa	Mahkemesi	karar-

11.10.1963;	AMKD,	S.	1,	s.	347;	E.	1964/2	K.	1964/23,	k.t.	20.3.1964,	AMKD,	S,	2.	8;	E.	1980/10,	
K.	1980/69,	k.t.	11.12.1980;	AMKD,	S.	18,	s.	405;	Teziç,	Erdoğan:	Anayasa	Hukuku,	İstanbul,	2003,	
s.	214.

107 Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku, İstanbul,	 2003,	 s.	 214;	Bkz.	Danıştay	 5.	Daire,	E.	 1963/1108,	K.	
1963/2537,	k.	t.	17.6.1963	ve	E.	1963/1094,	K.	1963/2804,	k.t.	4.7.1963.

108	Özbudun,	Ergun-	Aliefendioğlu,	Yılmaz:	Türkiye Raporu,	(Anayasa Yargısı	7.	Avrupa	Anayasa	Mahke-
meleri	Konferansı,	21-30	Nisan	1987,	Lizbon,	s.	198).
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larını	değiştirebilecek	başka	bir	mahkeme	ya	da	makamın	olmaması	de-
mektir109.	
 
 Anayasa	Mahkemesinin	iptal	ettiği	norm	ortadan	kalkar.	İptal	kara-
rı	dava	konusu	normu	ortadan	kaldırdığı	için	bu	karar	herkes	için	(erga	
omnes)	hüküm	ve	sonuç	doğurur.	Yasanın	iptal	edilmesi	ile	yasa	koyu-
cunun	bu	yasayı	ilga	etmesi,	yani	başka	bir	yasa	ile	yürürlükten	kaldır-
ması	arasında	sonuç	olarak	fark	yoktur110.	Bu	bağlayıcılık	sadece	kararın	
hüküm	fıkrasıyla	sınırlı	değildir.	Gerekçeleri	de	kapsar111.	Çünkü	Anaya-
sa	bir	ayırım	yapmadan	Anayasa	Mahkemesi	kararlarının	bağlayıcı	oldu-
ğunu	vurgulamaktadır.	Kaldı	ki	bir	mahkeme	kararı,	gerekçe	ve	hüküm	
fıkrasıyla	bir	bütün	oluşturur.	Bu	nedenle	Anayasa	Mahkemesi	kararının	
gerekçesinin	de	bağlayıcı	olduğunu	kabul	etmek	gerekir.

	 Anayasa	md.	153	son	fıkraya	göre,	Anayasa	Mahkemesi	kararları	ya-
sama,	yürütme	ve	yargı	organlarını,	idare	makamlarını,	gerçek	ve	tüzel	
kişileri	bağlamasına	karşın	yasama	organı	Anayasa	Mahkemesince	iptal	
edilen	yasayı	aynı	içerikle	tekrar	tekrar	yürürlüğe	koyabilmektedir112.

	 Öğretide,	 TBMM	 Anayasa	 Mahkemesi	 engeline	 takılan	 yasaları	
Anayasaya	aykırılık	çok	açık	olmasına	karşın,	önemsiz	küçük	değişiklik-
lerle	yeniden	yasalaştırmaya	eğilim	gösterdiğinden,	kararlarda	öncelikle	
TBMM’nin	bu	kararlarla	bağlı	olduğunun	özellikle	vurgulanması	gerekti-
ği	önerilmiştir113.

	 Anayasa	 Mahkemesine	 göre,	 Anayasaya	 aykırılığı	 Anayasa	 Mah-
kemesince	saptanmış	kuralların	aynı	amaç	doğrultusunda	yeniden	ya-

109	Özbudun,	Ergun-Aliefendioğlu,	Yılmaz:	“Türkiye Raporu” (Anayasa Yargısı,	7.	Avrupa	Anayasa	Mahke-
meleri	Konferansı,	21-30	Nisan	1987,	Lizbon,	s.	190).

110 Teziç.	Erdoğan,:Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.	210.

111	Kaboğlu,	İbrahim	Özden:	Anayasa Yargısı,	Ankara,	2007,	s.	151.

112	Bkz.	E.	1922/38,	K.	1993/5,	k.t.	2.2.1993,	RG.	17.12.1993-21791;	Kaboğlu,	Ibrahim	Özden:	Anayasa 
Yargısı,	Ankara,	2007,	s	152.

113 Rumpf,	Christian:	Türk Anayasa Hukukuna Giriş,	Ankara,	1995,	s.	110.
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salaştırılması,	kararı	etkisiz	kılmak	anlamına	gelir114.	Öğretide	yeniden	
yasalaştırmayı	“Anayasayı	ihlâl	eylemi”	olarak	nitelendiren	yazarlar	var-
dır115.	Yasama	organının	böyle	davrandığı	durumlarda	mahkeme	bir	ön-
ceki	kararında	yer	alan	ve	Meclisin	Anayasa	md.	153	f.VI	uyarınca	bağlı	
olduğu	iptal	nedenlerini	yinelemek	yerine,	doğrudan	bu	hükmün	(153	
f.IV’ün)	kendisine	aykırılığın	söz	konusu	olduğunu	kabul	etmektedir116.
Anayasa	 Mahkemesi	 kararlarının	 kesin	 hüküm	 etkisi,	 aynı	 konunun	
ikinci	kez	norm	denetimi	konusu	olmasını	doğal	olarak	yasaklamakta-
dır.	Anayasa,	anayasal	içtihada	bir	istikrar	kazandırabilmek	amacıyla	so-
mut	norm	denetiminde	Anayasa	Mahkemesinin	ret	kararlarına	on	yıllık	
bir	hukuksal	etki	süresi	tanımıştır117.

	 Anayasaya	göre,	“Anayasa	Mahkemesinin	işin	esasına	girerek	ver-
diği	red	kararının	Resmi	Gazetede	yayımlanmasından	sonra	on	yıl	geç-
medikçe	 aynı	 kanun	 hükmünün	Anayasaya	 aykırılığı	 iddiasıyla	 tekrar	
başvuruda	bulunulamaz”	(Anayasa	md.	152	f.	IV).

	 1961	Anayasasında	bu	yönde	bir	sınırlama	öngörülmemişti118.

	 1961	Anayasasının	 yürürlükte	olduğu	dönemde	Anayasa	Mahke-
mesi:

	 “Durumların	 ve	 koşulların	 değişmesi	 halinde	 sonucun	 da	 değişik	
olması	 gerekir.	 Böyle	 bir	 değişmenin	 bulunup	 bulunmadığı	 ise	 ancak	
yeni	başvurmanın	incelenmesi	sonunda	anlaşılabilir.	Bir	dava	veya	itiraz	

114		E.	1991/27,	K.	1991/50,	k.t.	2.9.1992,	AMKD,	s.	27,	C.	2,	S.	700;	Üye	M.Turan,	yeniden	yasalaştırma-
da	ikinci	yasanın	“mutlak	butlanla	batıl	sayılması	gerektiğini”	savunmuştur	(1988/11,	k.t.	24.4.1988,	
AMKD,	s.	24,	s.	170).

115 Yıldırım,	Turan:	“Anayasa Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı”	(Argumentum,	yıl	3,	S.	34,	s.	605).

116	E.	1993/26,	K.	1993	28,	k.t.	16.9.1993;	RG.	8.10.1993-21772.

117	Bkz.	bu	konuda	Rumpf,	Christian:	Türk Anayasa Hukukuna Giriş,	Ankara,	1995,	s.	110.

118	1961	Anayasası	döneminde	Anayasa	Mahkemesinin	red	kararlarının	bağlayıcılığı	yalnız	ait	olduğu	dava	
ya	da	itiraza	ilişkindi.	Red	kararından	sonra	aynı	kuralın	Anayasaya	aykırı	olduğu	bir	başka	davada	ileri	
sürülebiliyordu	(Özbudun,	Ergun-	Aliefendioğlu,	Yılmaz:	“Türkiye Raporu”,	(Anayasa Yargısı,	7.	Avru-
pa	Anayasa	Mahkemeleri	Konferansı,	Lizbon,	21-30	Nisan,	1987,	s.	190)).
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retle	sonuçlanırsa	aynı	konuda	gelecek	başka	davaların	ve	itirazların	in-
celenemeyeceği	yolunda	bir	görüş	kimi	yasa	kurallarına	dokunulmazlık	
tanımak,	bu	kurallar	üzerinde	özellikle	yargı	yerlerinin	yetkilerini	kul-
lanmalarını	önlemek,	hukuki	görüşleri	dondurup	kalıplaştırmak	olur”119 
diyerek	Anayasaya	aykırılık	iddiasını	reddettiği	aynı	yasa	hakkında	son-
radan	yapılan	Anayasaya	aykırılık	itirazlarını	tekrar	inceleyip	karara	bağ-
laması	gerektiği	şeklinde	yorumda	bulunmuştur.	

	 Öğretide	de	süre	 ile	kısıtlamanın	toplumsal	koşullara	bağlı	olarak	
içtihatların	 doğmasını	 ve	 değişmesini	 engellediği,	 oysa	 zaman	 içinde	
koşulların	 değişmesi	 ile	 Anayasa	Mahkemelerinin	 de	 içtihatlarını	 de-
ğiştirebilmelerinin	Anayasa	hukukunu	dinamik	kıldığı	haklı	olarak	ileri	
sürülmektedir120.	

	 On	yıllık	içtihat	değişikliğini	yasaklayan	kural	Anayasa	Mahkemesi-
ni,	Anayasaya	aykırılık	kararı	verme	konusunda	“daha	atak”	davranmaya	
özendirecektir.	Bu	durumda	Anayasa	Mahkemesi	iptal	hükmünün	yü-
rürlüğe	gireceği	tarihi	ayrıca	belirleyerek	(Anayasa	md.	153	f.	III)	yasa-
ma	organına	yeni	bir	düzenleme	yapabilme	olanağını	yaratabilir121.

	 On	yıllık	 sürenin	 iptal	davası	ve	 itiraz	üzerine	verilen	 tüm	ret	ka-
rarlarını	 kapsayıp	 kapsamadığı	 konusu	 tartışmalıdır.	 Anayasa	Mahke-
mesinin	bu	konuda	verilmiş	bir	kararı	bulunmamaktadır.	Bu	kural	Ana-
yasanın	 itiraz	 yoluyla	 başvuruyu	 düzenleyen	 152.	maddesi	 içinde	 yer	
almıştır.	Bu	nedenle	on	yıllık	başvuru	yasağının,	iptal	davası	sonucunda	
değil,	itiraz	yoluyla	yapılan	başvurular	sonucu	verilen	red	kararları	için	
geçerli	olduğunu	kabul	etmek	gerekir.	Kaldı	ki,	bu	kural	bir	istisna	kuralı	
olduğundan	dar	yorumlanması	gerekeceği	haklı	olarak	 ileri	 sürülmüş-
tür122.
119	E.	1972/56,	K.	1973/11,	k.t.	6.3.1973,	AMKD,	S.	11,	s.	138;	Aynı	yönde	kararlar	için	Bkz.	E.	1965/42,	

K.1966/30,	k.t.	28.6.1966,	AMKD,	S.	4,	s.	181-182;	E.	1967/14	K.	1967/36,	k.t.	14.11.1967,	AMKD,	
S.	5,	s.	174-175;	E.	1969/24,	K.1969/50,		k.t.	30.9.1969,	AMKD,	S.	7,	s.	405.

120	Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	S.	209.

121 Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.	209.

122 Teziç,	Erdoğan:	Anayasa Hukuku,	İstanbul,	2003,	s.	209;	Duran,	Lutfi:	Belediye Giderlerine Katılma Payı 
ve On Yıl Süreli Anayasaya Uygunluk (Mali Hukuk	Yıl	1990,	Kasım-Aralık,					S.	30	Ankara,	s.	18-19).
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	 152.	maddenin	 4.	 fıkrasında	 “aynı	 kanun	 hükmünün”	Anayasaya	
aykırılığı	 iddiasıyla	 başvuruda	 bulunulamaz	 ifadesi	 kullanıldığından,	
Cumhurbaşkanlığı	kararnameleri	bu	kuralın	kapsamı	dışında	kalmakta-
dır123.

	 Anayasaya	göre,	Anayasa	Mahkemesi	kararları	herkese	yöneliktir.	
İptal	ve	ret	kararları	herkesi	bağlar.	Anayasa	Mahkemesi	kararlarının	bu	
bağlayıcı	özelliği	bu	kararlara	uygun	hareket	edilmesini	gerekli	kılar.	Bu	
kararların	yerine	getirilmesi	için	başkaca	bir	işleme	gerek	yoktur.	Ancak	
Anayasada,	Anayasa	Mahkemesinin	bir	kararına	uymama	ya	da	kararın	
yerine	getirilmesine	karşı	çıkmayı	yaptırıma	bağlayan	açık	bir	ceza	kuralı	
bulunmamaktadır124.

	 Weimar	İmparatorluğu	Anayasası	md.19	f.II	Devlet	Mahkemesinin	
kararlarının	icrasını	Anayasanın	bekçisi	olarak	İmparatorluk	Başkanına	
veriyordu.	F.	Almanya	Anayasa	Mahkemesi	Yasası	prf.	35,	Mahkemenin	
kendisine,	kararlarını	kimin	icra	edeceğini	ve	nasıl	icra	edeceğini	belirle-
me	hakkı	vermektedir.	Şu	halde	Mahkeme	kendi	kararlarını	icra	yetkisi-
ne	sahiptir.	Kararların	yerine	getirilmesi	için	gerekli	önlemleri	alabilir125.
Karara	uyulmadığında,	bu	kural	olağanüstü	büyük	bir	önem	taşır.	Bu-
nunla	birlikte	bugüne	kadar	böyle	bir	durum	söz	konusu	olmamıştır.	

	 Öğretide	 bu	 kapsamlı	 yetkilerin	 her	 zaman	 bir	 işe	 yaramayacağı,	
çünkü	saygının	zorla	telkin	edilemeyeceği	ve	yapısal	olarak	bir	yargı	or-
ganı	olan	Mahkemenin	kendi	icra	gücü	üzerinde	tasarruf	edemeyeceği,	
fiziksel	 güç	 kullanılmasının	 söz	 konusu	 olamayacağı	 ileri	 sürülmekte-
dir126.

123 Teziç	Erdoğan,	Anayasa	Hukuku,	İstanbul,	2003,	S.	209;	Gözler,	Kemal:	Türk Anayasa Hukuku Dersleri,	
Bursa,	2010,	s.	430.

124	Özbudun,	Ergun-Aliefendioğlu,	Yılmaz:	“Türkiye Anayasa Yargısı Raporu”	7.	(Avrupa	Anayasa	Mahke-
meleri	Konferansı,	21-30	Nisan	1987,	Lizbon,	s.	188).

125	BVerfGE6,	300	(300);	Lechner,	Hans:	Bundesverassungsgerichtsgesetz,	3.	B.,	München,	1973,	prf.	35	
Not.	1;	Stern,	Klaus:	Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland,	Bd.	II,	München,	1980,	s.	1044.

126	Roellecke,	Gerd:	Verfassungsgerichtsbarkeit, Gesetzgebung und politische Führung,	Köln,	1980,	s.	32.
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	 Bununla	birlikte	bu	olasılık	göz	ardı	edilmediğinden	FAMY	prf.	35,	
F.	Almanya	Anayasa	Mahkemesi	kararlarının	icrasını	güvence	altına	al-
mak	için	F.	Anayasa	Mahkemesine	olağanüstü	bir	yetki	vermektedir.	F.	
Mahkemeye	göre	aksi	halde	bu	yüksek	hukuk	kurumu	“kağıttan	bir	kı-
lıç”	durumuna	düşerdi127.	

	 F.	Anayasa	Mahkemesi	bugüne	kadar	kararlarının	nasıl	 icra	edile-
ceğini	ya	kendi	belirlemiş	ya	da	icra	yetkisini	her	defasında	yürütmenin	
farklı	bir	organına	vermiştir128.

 II.	Yasamanın	Anayasa	Mahkemesi	Üzerinde	Etkisi	

	 1.			Anayasa	Mahkemesinin	İptal	Kararı	Verirken	Kanun	Koyucu	
Gibi	Hareketle	Yeni	Bir	Uygulamaya	Yol	Açacak	Biçimde	Hüküm	Te-
sis	Edemeyeceği

	 1982	 Anayasası,	 1961	 Anayasasında	 bulunmayan	 bir	 kural	 getir-
miştir:	Anayasa	md.	153	f.	II’ye	göre:

	 “Anayasa	Mahkemesi	bir	kanun	veya	kanun	hükmünde	kararname-
nin	tamamını	veya	bir	hükmünü	iptal	ederken,	kanun	koyucu	gibi	hare-
ketle,	yeni	bir	uygulamaya	yol	açacak	biçimde	hüküm	tesis	edemez”.

	 Bu	kural	Anayasa	Mahkemesi	için,	“	kanun	koyucu	yerine	geçmek”	
ve	“yeni	bir	uygulamaya	yol	açacak	biçimde	karar	vermek”	konularında	
iki	yasak	içeren	bir	anayasal	uyarı	ve	Anayasanın	Anayasa	Mahkemesi-
ni	daha	çok	özene	davet	eden	bir	çağrısı	olarak	nitelendirilebilir129.	Bu	
kural	geçmişte	Türk	Anayasa	Mahkemesinin	verdiği	bazı	iptal	kararları	
ile	yasama	organının	iradesi	dışında	yeni	durumların	ortaya	çıkmasının	
yanlış	değerlendirilmesinden	kaynaklanmış	bu	nedenle	Anayasa	Mah-
127	Krş.	BVerfGE	1,	14	(20	vd.	65);	2,	1	vd.,	77	vd.;	8,	42	(43,	47).

128	BVerfGE	19,	394;	29,	32	(317	vd.),	35,	382	(383);	38,	52,	(60);	Krş.	BVerfGE	39,	1	(68);	Geiger,	Wlli:	
Gegenwärtsprobleme der Verfassungsgerichtsbarkeit aus deutscher Sicht,	Ludwigsburg,	1979,	s.	134.

129	Özden,	Yekta	G.üngör:	“Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak 
Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?”	(Anayasa Yargısı	2,	(1986)					s.	37,	88,	89).
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kemesinin	görev	ve	yetkilerinde	yeni	bir	sınırlama	amacıyla	getirilmiş-
tir130.

	 Anayasa	Mahkemesinin	Kuruluşu	ve	Yargılama	Usulleri	Hakkında	
Kanunun	(6216	sayılı)	66(4)	maddesi	de	Anayasanın	bu	kuralını	tekrar-
lamaktadır.

	 Maddede	yer	alan	 “...iptal	 ederken,	kanun	koyucu	gibi	hareketle”	
ifadesi	ile	Anayasa	Mahkemesinin	yasa	koyucu	yerine	geçme,	onun	yet-
kilerine	el	 atma	gibi	davranışlarda	bulunamayacağı;	 “...	 yeni	bir	uygu-
lamaya	yol	açacak	biçimde	hüküm	tesis	edemez”	ifadesi	ile	de	yeni	bir	
kural	niteliğinde	karar	veremeyeceği”	vurgulanmak	istenmektedir131.

	 Bu	kuralın	Anayasada	yer	almasının	gerekmediği	haklı	olarak	ileri	
sürülmüştür.	Çünkü	iptal	kararı,	dava	konusu	kuralın	ortadan	kaldırıl-
masını	gerektirmektedir.	Aykırılığın	giderilmesi	 ile	birlikte	yürürlükte-
ki	durumun	yerine	iptal	edilen	kuralın	geçerli	olmadığı	yeni	bir	durum	
doğmaktadır.	Kararın	doğal	 sonucu	 “yeni	 bir	 kural	 değil”	 “Anayasaya	
uygun	 yeni	 bir	 durumun”	 doğmasıdır.	 Bu	 yeni	 durum	Anayasa	Mah-
kemesini	yasa	koyucu	duruma	getirmeyecektir132.	Çünkü	bu	bir	yasa-
ma	işlemi	değil	yargısal	bir	işlemdir.	Bu	kuralın	getirilmesinin	Anayasa	
Mahkemesinin	seçim	yasası	kararına133	bir	tepki	olabileceği,	mahkeme-
nin	yasanın	tümünü	değil	sadece	baraja	ilişkin	hükümlerini	iptal	etmesi	
sonucu,	yasama	organının	 istencine	uymayan	bir	seçim	sisteminin	or-
taya	 çıkmasının,	mahkemenin	kendisini	 yasama	organı	 yerine	 koyuşu	
şeklinde	yorumlanmaması	gerekeceği	açıktır134.
130	Özden,	Yekta	Güngör:	 “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol 

Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?”(	Anayasa	Yargısı	2,	(1986)	s.	71).

131	Özden,	Yekta	Güngör:	 “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol 
Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?”	(Anayasa Yargısı	2,	(1986)	s.	71).

132	Özden,	Yekta	Güngör: “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol 
Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?”( Anayasa Yargısı 2,	(1986)	s.	73).

133	1968	yılında	yapılan	yerel	yönetimler	ve	Cumhuriyet	Senatosu	seçimlerinde	uygulanan	yasa	“barajlı	
d’Hondt”	sistemini	getirmişti.	Anayasa	Mahkemesi	yasadaki	“baraj”la	 ilgili	kuralları	Anayasanın	“de-
mokratik	devlet”	ilkelerine	aykırı	bularak	iptal	etmişti	(E.	1968/15,	K.	1968/13,	k.t.	6.5.1968,	AMKD	
S.	6,	s.	125-162).

134	Özbudun,	Ergun: Ergun Özbudun’un Yorumu,	(Anayasa Yargısı,	(1984),	s.	145).
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	 Yasa	koyucu	yerine	geçme	eğiliminden	kaçınılması	gerektiği	konu-
sunda	Anayasa	Mahkemesini	uyarmanın	gerekli	olmadığını,	mahkeme	
kararlarındaki	tutumuyla	zaten	göstermiştir135.	Örneğin	Anayasa	Mah-
kemesi	Avukatlık	Yasasının	154.	maddesinin	iptaline	ilişkin	kararıyla	da	
yasa	koyucu	yerine	geçmemiştir136.

	 153.	md.’nin	gerekçesinde:

	 “Öyle	haller	vardır	ki;	bir	hükmün	iptali,	uygulanması	kanunen	ge-
rekmeyen	bir	başka	hükmün	uygulanmasını	gerekli	kılabilir.	Örneğin:	
Kanunla	getirilen	istisnalara	ilişkin	kanun	hükümlerinin	iptali,	ana	ku-
ralın	uygulanması	sonucunu	doğurabilir.	Halbuki	kanun	koyucu	böyle	
bir	sonuç	çıkmasını	arzu	etmediği	için	istisnayı	kabul	etmiş	durumdadır.	
Bu	istisna	hükmünün	iptali	milli	iradeye	ters	düşeceğinden,	eşitlik	ilkesi	
gibi	temel	ilkelere	aykırı	olmamak	koşulu	ile,	hüküm	verirken	bu	özellik-
lerin	göz	önünde	bulundurulması	zorunludur.”	açıklamalarıyla	“yeni	bir	
uygulamaya	yol	açacak	biçimde	hüküm	tesis	edemez”	kuralının	amacı	
ortaya	konulmaya	çalışılmıştır.

	 Oysa	iptal	kararı	ancak	yasama	organınca	gerekli	düzenleme	yapıl-
maması	durumunda	yeni	bir	uygulamaya	neden	olur.

	 Anayasa	Mahkemesinin	yetkisini	sınırlama	amacı	güden	bu	kural,	
Anayasa	md.	7’deki	yasama	yetkisinin	devredilmezliği	 ilkesinin	bir	so-
mutlaştırılması	olarak	düşünülebilir.	Oysa	mahkeme	zaten	yukarıda	be-
lirtildiği	gibi	kararlarıyla	böyle	bir	uyarı	ya	da	sınırlamaya	gerek	olmadı-
ğını	kanıtlayan	bir	tutum	sergilemektedir137.

135	Özden,	Yekta	Güngör:	 “Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle yeni Bir Uygulamaya Yol 
Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?” (Anayasa Yargısı	2,	(1986)	s.	75,	76);	
19.3.1969	t.li	1136	sayılı	Avukatlık	Kanunu	md.	154/1	de	“İşten	Yasaklamanın	Zorunlu	Olduğu	Hal-
ler”	başlığı	altında	sayılan:

		 “veya	devletin	şahsiyetine	karşı	cürümlerden	veya	rüşvet	sahtecilik,	hırsızlık,	dolandırıcılık,	inancı	kötü-
ye	kullanma	veya	yalan	tanıklık	cürümlerinden	biri	ile	hakkında	kamu	davası	açılan”	şeklindeki	cümle	
Anayasa	Mahkemesinin	1/3/1985	tarih	ve	E..1984/12	K.	1985/6	s.	k.	ile	iptal	edilmiştir.

136	E.	1984/12,	K.	1985/6,	k.t.	1.3.1985;	Özden,	Yekta	Güngör:	“Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi 
Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?, (Ana-
yasa Yargısı	2,	(1986)	s.	89).

137	Aliefendioğlu,	Yılmaz:	“Anayasal Denetimin Kimi Sorunları”	(Yargıtay Dergisi,	1983,	s.	1-2,		s.	64-67).



www.izmirbarosu.org.tr

283İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

	 Anayasa	md.	153	f.	II,	Anayasa	Mahkemesi	için	bir	sınırlama	kuralı	
olarak	öngörülmüşse	de	uygulamada	 iptal	kararlarını	 engelleme	etkisi	
doğurmamış,	Anayasa	Mahkemesi	 iptal	kararları	verme	görevini	kural	
koyucu	durumuna	düşmeme	konusunda	özen	göstererek	ifa	etmiştir138.
Bu	nedenle	Anayasa	md.	153	f.	II	kuralı	doyurucu	olmaktan	uzak	ve	ge-
reksiz	bir	kuraldır.	Çünkü	demokratik	ve	erkler	ayrılığına	dayalı	bir	ana-
yasal	düzende	Anayasa	Mahkemelerinin	zaten	böyle	bir	yetkiye	 sahip	
olamayacakları	açıktır139.
 
	 2.			Yasama	Organı	ve	Anayasa	Yargısı	Arasındaki	Fonksiyonel	Sı-
nırların	Korunması	Yöntemleri

	 Yasa	koyucu	ile	olan	ilişkide	sınırlamanın	sınırının	doğru	belirlen-
mesi	ya	da	başka	bir	anlatımla	“	Judicial	restraint’i	koruma	yargısal	norm	
denetiminde	sorun	oluşturmuştur. Yasa	denetiminin	genişlemesi	ve	de-
rinleştirilmesi	bu	problemi	daha	da	zorlaştırmış	ve	önemini	arttırmıştır.
Fonksiyonel	 sınırları	korumak	 için	Anayasa	Yargısı,	yargıcının	kendi	
kendini	sınırlaması140	 (judicial-self	 restraint)	 türünde	ek	kurumlar	
geliştirilmiştir141.

	 “Judicial-self	restraint”	ilkesi	anayasal	düzenin	korunması	konusun-
daki	 yetkinin	 azaltılması	 ya	da	 zayıflatılması	 anlamına	gelmeyip,	Ana-
yasa	tarafından	yaratılmış	ve	onun	tarafından	sınırlanmış	alanda	siyaset	
yapmaktan	çekinmek	anlamına	gelmektedir.	Judicial-self-restraint	ilke-
si,	Anayasa	tarafından	diğer	Anayasa	organlarına	siyaset	yapmaları	için	
ayrılmış	alana	müdahale	edilmemesini	amaçlamaktadır142.

 

138	Özden,		Yekta	Güngör:	“Anayasa Mahkemesi Kanun Koyucu Gibi Hareketle Yeni Bir Uygulamaya Yol Açacak 
Biçimde Hüküm Tesis Edemez Kuralına Nasıl Gelindi?,	(Anayasa Yargısı	2,	(1986)	s.	87).

139 Rumpf,	Christian:	Türk Anayasa Hukukuna Giriş,	Ankara,	1995,	s.	110.

140	Krş.	BVerfGE	35,	257	(251	vd.).

141 Zeidler	W.,	Verfassungsgerichtsbarkeit,	Gesetzgebung	und	Politische	Führung,	Köln,	1980,	s.	48	vd.

142	BVerfGE	36,	1	(14	vd).
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	 Anayasa	Mahkememiz	de	judicial-self-restraint’e	örnek	oluşturacak	
kararlar	vermiştir.	“Onda	birlik	baraj	uygulamalı	nispi	temsil	sistemi”ni	
getiren	2972	sayılı	Mahalli	İdareler	ile	Mahalle	Muhtarlıkları	ve	İhtiyar	
Heyetleri	Seçimi	Hakkında	Kanun’un	bazı	kurallarının	Anayasaya	ay-
kırılığı	 iddiası	 ile	 açılan	 iptal	davasında	mahkeme	böyle	bir	uygulama	
sergilemiştir.	Anayasa	Mahkemesine	göre:

	 “Kanun	koyucu	ülkenin	 siyasi	 ve	 sosyal	 koşullarına,	 gerçeklerine,	
yararlarına	uygun	göreceği	bir	seçim	sistemi	tayin	etmek	hakkını	haiz-
dir”...	 “Kanun	koyucunun	 takdirine	bağlı	 bir	 konudaki	 tercihin	 isabet	
derecesinin	 tartışılması…	 Anayasaya	 uygunluk	 denetimi	 bakımından	
bir	önem	taşımamaktadır”...	Daha	çok	teknik	yönden	yapılacağı	kuşku-
suz	olan	Anayasa	uygunluk	denetiminde...	yasa	koyucunun	siyasi	tercih-
lerine	müdahale	edilmemelidir”143.

	 F.	Almanya	Anayasa	Mahkemesine	göre,	 yargıcın	kendisini	 sınır-
laması	 ilkesi,	 Devlet	 saldırılarına	 karşı	 koyma	 (negatif	 statü	 haklarını	
koruma)	söz	konusu		olduğunda	uygulanmamalı,	yasa	koyucuya	anaya-
sa-hukuksal	denetim	yoluyla	sosyal	düzenlemeler	konusunda	talimatlar	
verilmesini	 engellemek	 amacıyla	 kullanılmalıdır.	 Yasa	 koyucunun	 bu	
konudaki	iradesi	Anayasa	Mahkemesi	kararlarıyla	olabildiğince	az	zede-
lenmelidir144.

	 Yargıcın	kendini	sınırlama	yöntemleri	arasında	birinci	sırada	“Ana-
yasaya	uygun	yorum”dan	söz	etmek	gerekir145.

	 Amerikan	Yargısının	eski	bir	geleneğini	oluşturan	bu	yönteme	göre	
bir	yasa	Anayasayla	bağdaşır	bir	 şekilde	yorumlanabiliyorsa	 iptal	edil-
memelidir146.
143	E.	1984/1;	K.	1984/2,	k.t.	1.3.1984,	AMKD,	S.	20,	s.	161;	Çağlar	B,	Anayasa	Yargısında	Yorum	Prob-

lemi,	Karşılaştırmalı	Analizin	Yargıları,	Anayasa	Yargısı,	2,	(1986),	s.	190;	Benzer	yönde	E.	1987/23;	
K.	1987/27,	k.t.	9.10.1987,	AMKD,	S.	23,	s.	380-81;	E.	1986/17;	K.	19871	11,	k.t.	22.5.1987,	AMKD,	
S.	23,	s.	225-226.

144	BVerfGE	4,	331	(351).

145 Bogs	H.,	DieVerfassungskonforme	Auslegung	von	Gesetzen,	Stuttgart,	1966.

146	BVerfGE	4,	331	(351).
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Ancak	F.	Almanya	Anayasa	Mahkemesine	göre	“Yasanın	sözü	ile	yasa	
koyucunun	açıkça	anlaşılan	iradesi	arasında	çelişkiye	düşüldüğünde	bu	
yorum	geçerli	değildir147.

	 F.	Almanya	Anayasa	Mahkemesi	bu	yorum	metodunu	öncelikle	bir	
temel	hakkın	etki	gücünün	arttırılması,	geliştirilmesi	amacı	ile	uygulamış-
tır148.

	 Anayasa	Mahkememiz	de	Anayasaya	uygunluk	denetiminde	Ana-
yasaya	uygun	yorum	tekniğini	kullanmaktadır.	Anayasa	Mahkemesi	İcra	
İflas	Kanunu	md.	178/1	kuralının	Anayasa	ile	bağdaşır	bir	şekilde	yoru-
munu	yaparak	Anayasaya	aykırı	olmadığı	yolunda	karar	vermiştir149.

	 Anayasa	Mahkemesi	bir	başka	kararında:

	 “...	 geçici	 15.	 md.’nin	 (Mülga:	 12.9.2010-5982/24)	 kapsamına	
giren	ve	böylece	 anayasal	 koruma	altında	bulunan	yasa	hükümlerinin	
Anayasaya	aykırı	oldukları	 ileri	sürülemeyeceği	gibi,	bunların	Anayasa	
Mahkemesi’nce	 ihmal	 edilmesinden	 söz	 edilemez.	Bu	durumdaki	hü-
kümlerin	ancak	Anayasanın	temel	ilkelerine	ve	bu	ilkelere	egemen	olan	
hukukun	ana	kurallarına	olabildiğince	uygun	düşecek	biçimde	yorum-
lanmaları,	düşünülebilir”150	şeklinde	görüş	bildirmiştir.

	 Anayasa	 yargısının	 sınırlarını	 koruma	 yöntemlerinden	 bir	 başka-
sını	 oluşturan	 Amerikan	 “politicial-question-Doctrin”i	 ise	 karakte-
ristik	 bir	 şekilde	 siyasal	 özellik	 gösteren	 konularda	 bir	 karar	 vermeyi	
reddetmekte	 ve	 yargılanmazlık	 etkisini	 kabul	 etmektedir.	 “politicial-
question-Doctrin”inin	 Türk	 Anayasa	 Hukuku	 ile	 bağdaştırılması	

147	BVerfGE	18,	97,	111.

148	BVerfGE	6,	55	vd	(72).

149	E.	1984/18;	K.	1984/10;	k.t.	20.9.1984,	AMKD	s.	20,	 s.	298;	Çağlar	B.,	Anayasa	Yargısında	Yorum	
Problemi,	Anayasa	Yargısı,	2,	(1986),	s.	193.	

150	E.	1984/1;	K.	1984/1,	k.	t.	28.9.1984,	AMKD	S.	20,	s.	504.
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mümkün	değildir151.	Çünkü,	Anayasa	Türk	yargıcı	daima	önüne	gelen	
konuya	ilişkin	bir	hukuk	kuralı	olup	olmadığını	araştırmak	ve	varsa	bu	
hukuk	kuralını	uygulamak	zorundadır.	

	 Yargıcın	sorunun	siyasi	olması,	siyasal	mercilerce	daha	iyi	bir	karar	
verileceği	gerekçeleri	ile	veya	sorumluluk	taşımak	istememesi	nedeniyle	
çekimser	davranması	yargılamadan	kaçınma	anlamına	gelir.

	 Anayasa	hukuksal	denetim	normunun	belirsiz	ve	kapsamlı	niteliği-
nin,	yargısal	denetim	faaliyetini	güçleştirdiği	açıktır.	Ama	bu	olgu	yargıcı	
karar	verme	yükümlülüğünden	kurtarmaz152.

	 3.			Yasama	Tarafından	Anayasa	Mahkemesinin	Yasal	Dayanakları-
nın	Değiştirilmesi	ve	Anayasa	Mahkemesi	Yargıçlarının	Atanması	

	 Anayasa,		yasama	organı	ile	Anayasa	Mahkemesi	arasında	bir	geri-
lim	ilişkisi	yaratmıştır.	Bu	ilişki	sonucu	yasamanın	da	Anayasa	Mahke-
mesini	etkilemek	olanağı	vardır.

	 Yasama	organının	yasal	düzenlemeler	yoluyla	Anayasa	Mahkeme-
sinin	kuruluşunu,	yapısını,	yetkilerini	ve	yargılama	usulünü	belirlemek	
gibi	kurumsallaşmış	yetkileri	 ile	Anayasa	 ile	Anayasa	Mahkemesi	üze-
rinde	etki	yapma	olanağı	vardır.

	 Ayrıca	 yasama	 organı	 yargıç	 seçimi	 yoluyla	mahkemenin	 kurulu-
şu	konusunda	karar	verme	yetkisine	sahiptir.	Her	ne	kadar	bir	kurum	
olarak	Anayasa	Mahkemesi	ve	yetkileri,	ayrıca	yargıç	seçiminin	ana	te-
melleri	Anayasada	düzenlenmişse	de	bu	konuda	ayrıntılı	düzenlemeler	
basit	yasa	koyucuya	bırakılmıştır.

	 Yasa	koyucunun	Anayasa	Mahkemesine	yargıç	seçiminde	bir	siya-
sallaşma	eğiliminin	artması	halinde	Anayasa	Mahkemesinin	 saygınlığı	
151 Stern	K.,	das	Staatsrecht	der	Bundesrepublik	Deutshland,	Bd.	II,	München,	1980,	s.	942.

152	Friesenhahn	E.,	Bundesverfassungsgericht,	Gesetzgebung	und	politische	Führung,	Köln,	1980,	s.	57	
vd;	Bknz	An.	md.36	f.II.
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ve	kurum	açısından	tehlike	yaratacak	boyutla	aşmaması	gerekmektedir.	
Anayasa	Mahkemesi	üyelerinin	belirlenmesinde,	üyelerin	parlamento-
larca	seçilmesi	ve	karma	sistem	olmak	üzere	iki	sistem	uygulanmaktadır.	
F.	 Almanya,	 İsviçre,	 Portekiz,	Macaristan,	 Polonya,	 Slovenya,	Make-
donya,	Litvanya	ve	Hırvatistan’da	seçim	sistemi	uygulanırken,	Avustur-
ya,	Belçika,	İtalya,	Bulgaristan,	Çekoslovakya	ve	Romanya’da	Anayasa	
mahkemesi	üyelerinin	belirlenmesinde	karma	sistem	uygulanmaktadır.	
Yani	Anayasa	Mahkemesi	üyeleri,	yasama,	yargı	ve	yürütme	tarafından	
belirlenmektedir.	

	 1961	Anayasamıza	göre	de	Anayasa	mahkemesinin	kuruluşu	karma	
sisteme	uymaktaydı.	

	 1961	 Anayasasına	 göre,	 Anayasa	Mahkemesine	Millet	 meclisi	 3,	
Cumhuriyet	senatosu	2	üye	seçmekteydi.		Bu	asıl	üyeler	dışında	her	iki	
meclisçe	birer	yedek	üye	seçilmekteydi.	Yasama	Meclisleri	bu	seçimleri,	
üye	tamsayısının	salt	çoğunluğu	ile	ve	gizli	oyla	yapıyorlardı.	Bu	neden-
le	 1961	 Anayasasının	 yürürlükte	 olduğu	 dönemde	 öğretide,	 Anayasa	
Mahkemesi	üyelerinin	yasama	organı	tarafından	seçilmesinin	siyasi	ve	
partizanca	 seçimlere	 yol	 açabileceği,	 yargının	 siyasallaşmasına	 neden	
olabileceği	 tehlikesine	 ve	 Anayasa	 yargıcına	 siyasal	 kapsamlı	 kararlar	
alma	olanağının	tanınmış	olması	nedeniyle	siyasal	güç	gruplarının	Ana-
yasa	Mahkemesi	yargıç	kadrolarının	adayların	niteliklerine	göre	değil,	
siyasal	görüş	ve	eğilimlerine	göre	doldurabileceklerine	dikkat	çekiliyor-
du.	Ancak	bu	sakıncanın	uygun	yöntemlerle,	örneğin	yargıçlara	kurum-
sal	garanti	tanınması,	seçim	yönteminin	objektif	bir	biçimde	düzenlen-
mesi	ile	hafifletilebileceği	ileri	sürülmüştür153.

	 Yine	bu	dönemde	Anayasada	değişiklik	yapılarak	Yasama	Meclisle-
rine	tanınmış	kontenjanın,	Cumhurbaşkanına	ve	Üniversitelere	devre-
dilmesi	önerilmiştir.

153 Aksoy,	Muammer:	Anayasa Mahkemesi Üyelerinin Seçimi Konusundaki Tartışma,	Ankara	1962,	s.94.
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	 Bu	seçimlerin	denetlenmesi	işinin	de	Anayasada	Anayasa	Mahke-
mesi	üyelerinden	bir	bölümünün	siyasal	organlara	seçtirilmesi	 ile	“ku-
rulacak	 denetim	 mekanizması	 ve	 halkın	 temel	 tercihleri	 arasında	 bir	
bağlantı”	kurulabilmesinin	amaçlandığı	ve	“siyasal	organlarda	ağır	basan	
çoğunlukların	kendi	eğilimlerindeki	kimseleri	üyeliğe	getirmeleri	hesa-
ba	katılarak”	yargısal	denetimin	parlamento	üstünde	bir	güç	yaratması	
tehlikesinin	önlendiği	ileri	sürülmüştür154

	 1982	Anayasası	ilk	şeklinde	Anayasa	Mahkemesinin	oluşumu	konu-
sunda	bu	modellerle	bağdaşmayan	bir	düzenleme	öngörmüştür.	1982	
Anayasasının	güçlü	bir	Cumhurbaşkanı	modeli	tercih	etmesi	asıl	etken	
olmakla	birlikte	1961	Anayasası	döneminde	Millet	Meclisi	ve	Cumhu-
riyet	Senatosuna	ayrılan	üyelerin	seçiminde	uzlaşmanın	geç	sağlanması	
veya	sağlanamaması	nedeniyle	1982	Anayasasının	ilk	şeklinde	TBMM	
‘ye	Anayasa	Mahkemesine	üye	seçme	yetkisi	öngörülmemiştir.

	 Anayasa	 Mahkemelerinin	 demokratik	 meşruluğunun	 güçlendi-
rilmesinin,	mahkeme	 üyelerinin	 seçiminde	 parlamentolara	 ağırlık	 ve-
rilmesi	ve	Anayasa	Mahkemesi	üyeliği	görev	süresinin	sınırlanması	 ile	
sağlanabileceği	 açıktır.	Mahkeme	 üyelerinin	 seçiminde	 parlamentola-
ra	ağırlık	verilmesi	ile	kamuoyundaki	eğilimler	Anayasa	Mahkemesine	
yansıtılmış	olacak	ve	Anayasa	Mahkemesinin	meşruluğu	güçlendirilmiş	
olacaktır.	2010	 tarihli	Anayasa	değişikliği	 ile	Anayasanın	146.	madde-
sinde	yapılan	değişiklikte	de	aynı	düşüncenin	etkileri	görülmektedir155:
(Değişik:12/9/2010-5982/16	md)“Anayasa	Mahkemesi	on	yedi	üye-
den	kurulur.

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi;	iki	üyeyi	Sayıştay	Genel	Kurulunun	
kendi	başkan	ve	üyeleri	arasından,	her	boş	yer	için	gösterecekleri	üçer	
aday	içinden,	bir	üyeyi	ise	baro	başkanlarının	serbest	avukatlar	arasın-

154 Soysal,	Mümtaz:100 Soruda Anayasanın Anlamı,1986,	s.376	.	

155 	Özbudun	E.,	Türk	Anayasa	Hukuku	Ankara	2017	s.	376;	Tanör	B-	Yüzbaşıoğlu	N.,	1982	Anayasasına	
Göre	Türk	Anayasa	Hukuku,	İstanbul,	2001,	s.	457;	Kaboğlu	Ö.,	Anayasa	Yargısı,	Ankara,	2007	s.	34.
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dan	gösterecekleri	üç	aday	içinden	yapacağı	gizli	oylamayla	seçer.	Tür-
kiye	Büyük	Millet	Meclisinde	yapılacak	bu	seçimde,	her	boş	üyelik	için	
ilk	oylamada	üye	tam	sayısının	üçte	iki	ve	ikinci	oylamada	üye	tam	sayı-
sının	salt	çoğunluğu	aranır.	İkinci	oylamada	salt	çoğunluk	sağlanamazsa,	
bu	oylamada	en	çok	oy	alan	iki	aday	için	üçüncü	oylama	yapılır;	üçüncü	
oylamada	en	fazla	oy	alan	aday	üye	seçilmiş	olur.

	 Cumhurbaşkanı;	 üç	 üyeyi	 Yargıtay,	 iki	 üyeyi	 Danıştay,	 bir	 üyeyi	
Askerî	Yargıtay,	bir	üyeyi	Askerî	Yüksek	İdare	Mahkemesi	genel	kurul-
larınca	kendi	başkan	ve	üyeleri	arasından	her	boş	yer	için	gösterecekleri	
üçer	aday	içinden;	en	az	ikisi	hukukçu	olmak	üzere	üç	üyeyi	Yükseköğ-
retim	 Kurulunun	 kendi	 üyesi	 olmayan	 yükseköğretim	 kurumlarının	
hukuk,	iktisat	ve	siyasal	bilimler	dallarında	görev	yapan	öğretim	üyeleri	
arasından	göstereceği	üçer	aday	içinden;	dört	üyeyi	üst	kademe	yöne-
ticileri,	serbest	avukatlar,	birinci	sınıf	hâkim	ve	savcılar	ile	en	az	beş	yıl	
raportörlük	yapmış	Anayasa	Mahkemesi	raportörleri	arasından	seçer.”

	 2010	Anayasa	değişikliği	ile,	146.	maddenin	ilk	şeklinden	farklı	ola-
rak	Anayasa	Mahkemesine	TBMM	tarafından	da	üye	seçilmesi	öngörül-
mekle,	 Anayasa	Mahkemesinin	 demokratik	meşruluğu	 güçlendirilmiş	
olmakla	birlikte,	öngörülen	düzenleme,	seçilen	üye	sayısının	az	olması,	
üye	seçiminin	Sayıştay	Genel	Kurulu	ve	baro	başkanlarının	gösterecek-
leri	üçer	adaydan	birini	seçmekle	sınırlı	olması	ve	üçüncü	seçim	turunda	
basit	çoğunlukla	yetinilmesi	nedenleriyle	eleştirilmiştir.	Bununla	birlikte	
getirilen	düzenlemeyle,	kısmen	1961	Anayasasının	öngördüğü	Anayasa	
Mahkemesine	üye	seçilmesi	sistemine	geri	dönüldüğü	ve	Batı	demokra-
silerinde	benimsenen	Anayasa	Mahkemesi	üyelerinin	seçiminde	siyasal	
organların	da	etkili	olduğu	modele	uygun	olduğu	ifade	edilmektedir156.	
Mahkeme	üyelerinin	üçü	Yargıtay,	ikisi	Danıştay,	ikisi	Sayıştay,	biri	As-
keri	Yargıtay,	biri	Askeri	Yüksek	 İdare	Mahkeme	üyesi	olması	düzen-
lemesi	ile	Anayasa	Mahkemesinin	on	yedi	üyesinden	dokuzunun	yargı	
kökenli	olacağı	öngörülmüştür.	

156  Özbudun	E.,	Türk	Anayasa	Hukuku	Ankara	2017	s.	377,	378.
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	 Yani	1961	Anayasası	ve	1982	Anayasasının	ilk	şeklinde	olduğu	gibi	
yargı	kökenli	üyeler	çoğunluktaydı.

	 1982	 Anayasasının	 ilk	 şekline	 göre,	 Cumhurbaşkanı	 doğrudan,	
ancak	avukatlar	ve	üst	kademe	yöneticileri	arasından	üye	seçmekteydi.	
2010	düzenlemesinde	Cumhurbaşkanının	doğrudan	seçeceği	üyelerin	
de	birinci	sınıf	hakimler	ve	savcılar	ve	Anayasa	Mahkemesi	raportörleri	
arasından	seçilebilmesi	ile	bu	kontenjan,	yargı	mensuplarını	da	kapsaya-
cak	şekilde	genişletilmiştir.

	 2010	Anayasa	değişikliği	 ile	getirilen	düzenlemenin,	Cumhurbaş-
kanın	Anayasa	Mahkemesine	üye	seçimindeki	ağırlığını	arttırmadığına,	ay-
rıca	TBMM’nin	seçeceği	üç	üyeden	birinin	baro	başkanlarınca,	serbest	
avukatlar	 arasından	 gösterilecek	 üçer	 aday	 arasından	 seçilmesinin	 ve	
üniversite	kökenli	üyelerin	sayısının	birden	üçe	çıkarılmasının,	Anayasa	
Mahkemesini	daha	çoğulcu	bir	yapıya	kavuşturduğuna	dikkat	çekilmiş-
tir157. 

	 2010	Anayasa	değişikliği	kapsamında	Anayasanın	147.	maddesinin	
I.	fıkrası	da	aşağıdaki	şekilde	değiştirilmiştir:

	 “(Değişik:	12/9/2010-5982/17	md.)	Anayasa	Mahkemesi	üyeleri	
on	iki	yıl	için	seçilirler.	Bir	kimse	iki	defa	Anayasa	Mahkemesi	üyesi	seçi-
lemez.	Anayasa	Mahkemesi	üyeleri	altmış	beş	yaşını	doldurunca	emek-
liye	ayrılırlar.	Zorunlu	emeklilik	yaşından	önce	görev	süresi	dolan	üye-
lerin	başka	bir	görevde	çalışmaları	ve	özlük	işleri	kanunla	düzenlenir.”	

	 Maddenin	 ilk	 şeklinde,	 üye	 seçilen	 kişinin	 Anayasa	 Mahkemesi	
üyeliği,	zorunlu	emeklilik	yaşı	olan	65	yaşına	kadar	sürdürülebiliyordu.	
Yeni	düzenlemede	üyelik	süresi	on	iki	yılla	sınırlandırılmıştır.	1982	Ana-
yasasının	ilk	şeklindeki	yedek	üyelik	kurumuna	son	verilmiştir.

	 Ancak	Anayasa	değişikliği	 hakkındaki	 7.5.2010	 tarihli	 5982	 sayılı	
kanunun	18.	maddesi:

157 Özbudun	E.,	Türk	Anayasa	Hukuku	Ankara	2017	s.	378.
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	 “Anayasa	Mahkemesinde	belli	görevlere	seçilmiş	olanların	bu	sıfat-
ları	 seçilmiş	oldukları	 sürenin	sonuna	kadar	devam	eder.	Bu	kanunun	
yürürlüğe	girdiği	tarihte	üye	olanlar	yaş	haddine	kadar	görevlerine	de-
vam	ederler.”	düzenlemesini	getirmiştir.

	 2017	Anayasa	değişikliği	ile	Anayasanın	146.	maddesi	aşağıdaki	şe-
kilde	değiştirilmiştir:

	 “(Değişik:	16/4/2017-6771/16	md.)	Anayasa	Mahkemesi	on	beş	
üyeden	kurulur.

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi;	iki	üyeyi	Sayıştay	Genel	Kurulunun	
kendi	başkan	ve	üyeleri	arasından,	her	boş	yer	için	gösterecekleri	üçer	
aday	içinden,	bir	üyeyi	ise	baro	başkanlarının	serbest	avukatlar	arasın-
dan	gösterecekleri	üç	aday	içinden	yapacağı	gizli	oylamayla	seçer.	Tür-
kiye	Büyük	Millet	Meclisinde	yapılacak	bu	seçimde,	her	boş	üyelik	için	
ilk	oylamada	üye	tam	sayısının	üçte	iki	ve	ikinci	oylamada	üye	tam	sayı-
sının	salt	çoğunluğu	aranır.	

	 İkinci	oylamada	salt	çoğunluk	sağlanamazsa,	bu	oylamada	en	çok	
oy	alan	iki	aday	için	üçüncü	oylama	yapılır;	üçüncü	oylamada	en	fazla	
oy	alan	aday	üye	seçilmiş	olur.”

	 (Değişik:	 16/4/2017-6771/16	 md.)	 Cumhurbaşkanı;	 üç	 üyeyi	
Yargıtay,	iki	üyeyi	Danıştay	genel	kurullarınca	kendi	başkan	ve	üyeleri	
arasından	her	boş	yer	için	gösterecekleri	üçer	aday	içinden;	en	az	ikisi	
hukukçu	olmak	üzere	üç	üyeyi	Yükseköğretim	Kurulunun	kendi	üyesi	
olmayan	yükseköğretim	kurumlarının	hukuk,	iktisat	ve	siyasal	bilimler	
dallarında	görev	yapan	öğretim	üyeleri	arasından	göstereceği	üçer	aday	
içinden;	dört	üyeyi	üst	kademe	yöneticileri,	serbest	avukatlar,	birinci	sı-
nıf	hâkim	ve	savcılar	ile	en	az	beş	yıl	raportörlük	yapmış	Anayasa	Mah-
kemesi	raportörleri	arasından	seçer.”
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	 C.	SONUÇ

	 Anayasa	 Mahkemesi	 norm	 denetimi	 yoluyla	 başlangıçta	 tahmin	
edilemeyecek	bir	şekilde	Anayasanın	korunmasını	ve	özellikle	bireysel	
başvurunun	 kabulünden	 sonra	 temel	 haklara	 saygı	 gösterilmesini	 gü-
vence	altına	almıştır.	Anayasa	Mahkemesi	yasama	sürecinde	de	Anaya-
sanın	uygulanması	ve	Anayasaya	saygıya	katkıda	bulunmaktadır.

	 Anayasa	 Mahkemesinin	 siyasal	 açıdan	 önem	 taşıyan	 kararlarına	
çoğu	 kere	 eleştiriler	 yöneltilmesine	 karşın	 genel	 olarak	 denilebilir	 ki,	
Anayasa	Mahkemesine	kamunun	duyduğu	güven	sarsılmamıştır.	Hatta	
bu	eğilim	onun	yasa	koyucu	 ile	olan	 ilişkisine	de	egemendir.	Bununla	
birlikte	bu	olgu	Anayasa	Mahkemesinin	yasa	koyucu	karşısındaki	 sta-
tüsüne	ilişkin	hukuksal	ve	siyasal	alanda	ortaya	çıkan	tartışmaların	göz	
ardı	 edilmesine	 neden	 olmamalıdır.	Gelecekte	Anayasa	 Yargısının	 en	
önemli	 görevlerinden	biri	 yasa	denetiminin	kapsamı	 ile	değişik	 erkler	
arasındaki	fonksiyon	dağılımı	ilişkisini	belirgin	kılmak	ve	denetim	alanı-
nın	genişlemesine	karşın	Anayasa	Mahkemesinin	yedek	bir	yasa	koyucu	
rolünü	üstlenmesini	engelleyen	kriterleri	geliştirmek	olmalıdır.

	 Anayasa	Mahkemesi	 objektif,	 bağımsız	 günlük	 siyasi	 kaygılardan	
uzak	 kararlarıyla	 temel	 düzenin	 korunması	 konusunda	halkın	 güveni-
ni	 kazanmalıdır.	 Anayasa	 yargıçları	 iktidar	 hırsı	 taşıyan	 ve	 toplumun	
ve	Devletin	 siyasal	 ilişkilerinin	oluşumu	üzerinde	etkili	 olmak	 isteyen	
kişiler	 değillerdir.	 Onlar	 salt	 hukukun	 hizmetindedirler.	 Onların	 ağır	
sorumluluk	dolu	görevi	Anayasa	normlarını	Devlet	 yaşamında	geçerli	
kılmaktır.

	 Diğer	taraftan	bir	Devlette	toplumun	siyasal	birikimlerinin	ve	kül-
türünün	önemi	de	gözden	uzak	tutulmamalıdır.	Örneğin	İngiltere’de	bu	
birikimlere	dayanarak	yazılı	bir	Anayasa	ve	Anayasa	Yargısı	olmaksızın	
birey	hakları	ve	Anayasanın	kendisi	sert,	yazılı	Anayasaları	ve	bu	Anaya-
saları	korumak	amacıyla	kurulmuş	mahkemeleri	olan	birçok	devletten	



www.izmirbarosu.org.tr

293İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2019 �

daha	iyi	güvence	altına	alınmıştır158.	“Anayasa Mahkemeleri devrimleri 
engelleyemezler, ama bireyin Anayasaya ve hukuka uygun davranıla-
cağı konusundaki güven duygusunu güçlendirirler. 159”

158 	Rupp	von.-	Brünneck,	Wiltraut:	Verfassungsgerichtsbarkeit und Gesetzgebende Gewalt, Verfassung und 
Verantwortung,	Baden-Baden,	1983,	s.	365.	

159  Freisenhahn,	Ernst:	“Wesen und Grenzen der Verfassungsgerichtsbarkeit,	“	(Zeitschrift für Schweizerisches 
Recht,	Neue		Folge,	Bd..58,	s.160-161)
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