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Anayasa Hukuku A.B.D.       
Prof. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Uluslararası Final Ü.
Prof. Dr. Mehmet MERDAN HEKİMOĞLU Uluslararası Final Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel METİN Süleyman Demirel Ü. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku A.B.D. 
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdal ONAR Bilkent Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Serdar NARİN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Tijen DÜNDAR SEZER Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Şafak Evran TOPUZKANAMIŞ  Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku ABD

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Çetin ARSLAN Hacettepe Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Timur DEMİRBAŞ Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yener ÜNVER Özyeğin Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT   Özyeğin Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Koray DOĞAN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Burcu DÖNMEZ Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Hakan KARAKEHYA Anadolu Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Seydi KAYMAZ Ufuk Ü. Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.
Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Tuğba BAYZİT Kıbrıs İlim Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Selman DURSUN İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Pınar BACAKSIZ Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Zekiye Özen İNCİ On Dokuz Mayıs Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Serkan MERAKLI Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

Hukuk Bilimleri A.B.D.
Doç. Dr. Serkan ÇINARLI İzmir Bakırçay Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Yaşar Metin ÖZDEMİR Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi A.B.D.
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sevtap METİN İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Ertuğrul UZUN 

DANIŞMA KURULU
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İdare Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER Lefke Avrupa Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Müslüm AKINCI Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mustafa AVCI Anadolu Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP Ankara Hacı Bayram Veli Ü.Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Ahmet Kürşat ERSÖZ Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Muhlis ÖĞÜTÇÜ Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Mustafa ALP Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Serkan ODAMAN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Melda SUR Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Gaye BAYCIK Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Yeliz BOZKURT  İbni Haldun Ü.Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Erhan BİRBEN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Ayça İZMİRLİOĞLU İzmir Demokrasi Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Meltem ÖZTÜRK Kıbrıs İlim Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Dilek Dulay YANGIN Celal Bayar Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Hukuku A.B.D.- Uluslararası Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Fevzi DEMİR Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ Özyeğin Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Melda SUR Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

Mali Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ Çankaya Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi

Bütçe ve Mali Planlama A.B.D.
Prof. Dr. Mustafa SAKAL Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �4

Medeni Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Faruk ACAR Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Osman Gökhan ANTALYA Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat AYDOĞDU Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ebru CEYLAN İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
Prof. Dr. Selma ÇETİNER Girne Amerikan Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ Yakın Doğu Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA Bahçeşehir Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ İstanbul Şehir Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Nevzat KOÇ Yakın Doğu Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL TED Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Prof. Dr. Suat SARI İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER İstanbul Ticaret Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Herdem BELEN Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER 
Doç. Dr. Serkan AYAN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ayşe ARAT Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Beşir ACABEY Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Özlem ACAR İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Eylem APAYDIN Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. İsmail ATAMULU Erciyes Ü. Hukuk Fakultesi
Dr. Öğr. Ü. Gamze TURAN BAŞARA Çankaya Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Nalan KAHVECİ Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Tuba KUTOĞLU Kıbrıs İlim Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Cem ÖZCAN İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Tuğçe TEKBEN Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi 
Dr. Öğr. Ü. Özlem TÜZÜNER Afyon Kocatepe Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Ali Haydar YAĞCIOĞLU Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Oğuz ATALAY İstanbul Sabahattin Zaim Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat ATALI İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Meral ÖZKAN Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bilge UMAR 
Doç. Dr. Cenk AKİL Antalya Bilim Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mine AKKAN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Tolga AKKAYA Anadolu Ü.Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR   İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi
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Doç. Dr. Emel HANAĞASI Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Nedim MERİÇ Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN Lefke Avrupa Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Aziz Serkan ARSLAN Kırıkkale Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Mehmet AKÇAAL  Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
Dr. Öğr. Ü. Nur BOLAYIR Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Evrim ERİŞİR İstanbul Bilgi Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Fatih GÜNDOĞDU Kültür Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
Dr. Öğr. Ü. Nilüfer BORAN GÜNEYSU Anadolu Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Taylan Özgür KİRAZ Maltepe Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Ece BAŞ SÜZEL  Bilgi Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
Dr. Öğr. Ü. Çiğdem YAZICI TIKTIK MEF Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL  Bahçeşehir Ü. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.B.D.
Arş.Gör.Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Uğur BULUT İzmir Barosu

Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Ziya AKINCI Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hacı CAN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sibel ÖZEL Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ayfer UYANIK MEF Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Musa AYGÜL Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Rifat ERTEN Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ceyda SÜRAL Kadir Has Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU Hacettepe Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Özlem CANBELDEK AKIN Girne Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Cemil GÜNER Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi

Roma Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU Yaşar Ü. Hukuk Fak. Roma Hukuku ile Hukuk Tarihi A.B.D
Doç. Dr. Kadir GÜRTEN   Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI Anadolu Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. İrem KARAKOÇ Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK Hacettepe Ü. Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet HELVACI İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ahmet TÜRK Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Vural SEVEN Türk-Alman Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS İzmir Demokrasi Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Özge AYAN Manisa Celal Bayar Ü. Uygulamalı Bilimler Y.O. Uluslararası Ticaret Bölümü
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Dr.Öğr. Ü. Ebru TÜZEMEN ATİK Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku A.B.D.
Dr. Öğr. Ü. Fatih AYDOĞAN İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Sevil DOĞAN Celal Bayar Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Ramazan DURGUT İstanbul Ü. İşletme Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Nagehan KIRKBEŞOĞLU Muğla Sıtkı Koçman Ü. İşletme Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Hüsnü TURANLI 

Diğer
Av. Serkan CENGİZ   İzmir Barosu, Avrupa İ.H.M. Yargılaması ile İnsan Hakları Hukuku
Av. Talih UYAR  İzmir Barosu, İcra-İflas Hukuku
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İzmir Barosu Dergisi’nde yayımlanmakta olan makaleler

Journal of Izmir Bar Association is being permanently indexed in

hukuk veritabanında taranmaktadır.
law database.

İZMİR

DERGİSİ
BAROSU
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 1. Dergimizin”hakemli” olması, sadece hakem denetiminden geçmiş yazılara yer verileceği 
sonucunu getirmemektedir. Dergimizde”hakemli” ve”hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.

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

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

 4. İzmir Barosu Dergisinin yazı dili Türkçe’dir.

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

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

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

 8. Her yazar ile ilgili dipnot konulmalı, sadece yıldız ile işaretlenmeli, bununla ilgili numara-
landırma yapılmamalıdır.

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

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

YAZI GÖNDERİM KURALLARI
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 11. Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incelemesinden geçirilecek ve iki 
olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme 
başvurulacaktır. Üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda iki olumlu görüş ortaya çıktığında yazı ya-
yımlanacaktır. Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden 
denetleyeceklerdir. Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gönderildiğin-
de yazarın adı soyadı bildirilmeyecektir. Aynı şekilde yazar da kimlerin hakem denetimi yaptığını 
bilmeyecektir. Hakemle yazarın bir konudaki görüşünün farklı olması, yazının hakem denetiminde 
olumlu sonuç alınmasına engel değildir. Hakemler yazılara ilişkin üç sonuç bildirebileceklerdir.” 
yayımlanması uygundur”,” yetersizliklerin giderilmesi için iade edilmelidir”,” yayımlanması uygun 
değildir”. Yazının hakem tarafından yetersiz bulunması halinde, hakem raporlarında”yazar nüshası”, 
yani hakem kimlik bilgilerinin olmadığı nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri 
giderdikten sonra, yazı yeniden aynı hakeme verilecektir. Bunun sonucuna göre yazıyla ilgili gerekli 
işlem yapılacaktır.

 12. Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incelemesi ile yayımlanacaktır. Yayın 
Kurulunda her yazı en az iki üye incelemesinden geçirilecek, raportörler görüşlerini Kurul’a sunacak 
ve Yayın Kurulunca yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilecektir. Gerektiğinde yazı oku-
narak bütün üyelerce oylanmak suretiyle yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilecektir. Yazardan 
Yayın Kurulunca eksik görülen konuların düzeltilmesi istenebilecektir. Yazım yanlışları Yayın Kurulu 
tarafından düzeltilecek, diğer eksiklikler bakımından yazarlarla bağlantı kurularak düzeltilmesi yaza-
rından istenecektir.

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

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

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

 16. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, yazının basılı ve elektronik 
yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacaktır.
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Dr. Öğr. Ü. Songül Atak*

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI KOMİTESİ’NİN KARAR VE 
GENEL YORUMLARI

THE VIEWS AND GENERAL COMMENTS OF THE UNITED NATIONS COMMITTEE ON THE RIGHTS OF 
PERSONS WITH DISABILITIES

 ÖZET

* Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi,
songulatak@hotmail.com

	 Birleşmiş	Milletler’in	engelli	hakları	alanında	kabul	etmiş	olduğu	belgeler	içinde	
en	önemli	belge	Engelli	Hakları	Sözleşmesi	ile	Seçmeli	Protokol’dür.	Sözleşme’nin	hü-
kümlerinin	Sözleşme’ye	 taraf	olan	devletlerde	uygulanmasını	 izleme	görevi	bu	amaçla	
kurulmuş	olan	Engelli	Hakları	Komitesi’ne	verilmiştir.	Komitenin	görevleri;	 taraf	dev-
letlerce	 sunulan	 raporları	 incelemek,	 Sözleşme’yi	 ağır	 ve	 sistematik	 şekilde	 ihlal	 ettiği	
iddia	edilen	devletler	hakkında	soruşturma	yürütmek,	Genel	Yorumlar	kabul	etmek	ve	
Sözleşme’de	düzenlenen	hakların	ihlalleri	konusunda	yapılan	bireysel	şikayetleri	incele-
mektir.
            
	 Bu	çalışmada,	Birleşmiş	Milletler	Engelli	Hakların	Komitesi’nin	kurulduğu	gün-
den	beri	kabul	etmiş	olduğu	Genel	Yorumlar	ile	Sözleşme’de	yer	alan	hakların	ihlaline	
ilişkin	yapılan	bireysel	şikayetler	hakkında	verdiği	kararlar	incelenmiştir.

 Anahtar Kelimeler:	Birleşmiş	Milletler	Engelli	Hakları	Sözleşmesi,	Seçmeli	Pro-
tokol,	Engelli	Hakları	Komitesi,	Genel	Yorumlar,	Bireysel	Şikayet
 
 ABSTRACT

	 The	most	 important	documents	adopted	by	the	United	Nations,	 in	the	field	of	
disability	rights,	are	the	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities	and	Opti-
onal	Protocol.	The	monitoring	of	implemantation	of	the	Convention’s	provisions	at	the	
States	Parties	has	given	to	the	Committee	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities.

	 The	tasks	of	the	Committee	are	to	review	the	State	Parties	reports,	to	conduct	an	
inquiry	about	the	States	Parties	that	violate	the	Convention	in	a	grave	and	systematic	
way,	to	prepare	General	Comments	and	to	examine	individual	complaints	with	regard	
to	alleged	violations	of	the	Convention	by	States	parties.

	 In	this	study,	the	Committee’s	views	with	regard	to	alleged	violations	of	the	Con-
vention	and	General	Comments	of	the	Committee	have	been	reviewed.

 Keywords:	The	United	Nations	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disa-
bilities,	The	Optional	Protocol,	The	Committee	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabili-
ties,	General	Comments,		The	Individuals	Communications
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	 GİRİŞ	

 Birleşmiş	Milletler	tarafından	2006	yılında	kabul	edilerek	2008	yı-
lında	yürürlüğe	giren	Engelli	Hakları	Sözleşmesi	ile	Seçmeli	Protokol1,	
engelli	bireylere	yönelik	insan	hakları	ihlallerinin	önüne	geçmek	ve	bu	
hakların	 geliştirilmesini	 sağlamak	 amacıyla	 Birleşmiş	 Milletler’in	 bu	
alanda	atmış	olduğu	en	önemli	adımdır.	
 
	 Engelli	 Hakları	 Sözleşmesi’nin	 hükümlerinin	 uygulanmasını	 izle-
mek	amacıyla,	Birleşmiş	Milletler’in	diğer	insan	hakları	sözleşmelerin-
de	 yer	 alan	 izleme	 mekanizmasına	 benzer	 bir	 mekanizma	 oluşturul-
muştur.	Sözleşme’nin	uygulanmasını	izleme	görevi	ise,	Engelli	Hakları	
Komitesi’ne	verilmiştir.	
            
	 Komite,	 Sözleşme’nin	 taraf	 devletlerde	 uygulanmasını	 izleme	 ve	
taraf	devletlerin	Sözleşme’yi	uygularken	karşılaşacakları	sorunların	çö-
zümünde	yol	gösterici	olması	amacıyla	kurulmuştur.	Komite’nin	temel	
görevleri	 şunlardır:	 Taraf	 devletlerin	 Sözleşme	 gereğince	 hazırlamak	
zorunda	 oldukları	 raporları	 incelemek,	 Sözleşme’yi	 ağır	 ve	 sistematik	
şekilde	ihlal	ettiğine	ilişkin	inandırıcı	veriler	olan	taraf	devletler	hakkın-
da	 soruşturma	 yürütmek,	 Sözleşme’nin	 uygulanmasında	 yol	 gösterici	
olması	amacıyla,	Sözleşme’nin	maddelerinin	 içeriğini	açıklayan	Genel	
Yorumlar	hazırlamak	ve	Sözleşme’de	düzenlenen	hakların	taraf	devlet-
lerce	ihlal	edildiğine	ilişkin	yapılan	bireysel	şikayetleri	incelemek.
        
	 Bu	çalışmada,	Birleşmiş	Milletler	Engelli	Hakları	Komitesi’nin	bi-
reysel	şikayetler	hakkında	verdiği	kararlar	ile,	hazırlamış	olduğu	Genel	
Yorumlar	incelenmiştir.

									I-	ENGELLİ	HAKLARI	SÖZLEŞMESİ

	 Engelli	Hakları	Sözleşmesi’nin	kabulü,	Birleşmiş	Milletler	tarihin-
de	engelli	haklarının	korunması	konusunda	bir	kilometre	taşı	olarak	ta-
nımlanabilir.	 	Dönemin	BM	Genel	Sekreteri	Kofi	Annan’ın	 ifadesiyle,	

1	A/RES/61/106/2006		 



www.izmirbarosu.org.tr

17İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �

Sözleşme’nin	kabulü,	dünya	genelinde	sayıları	650	milyonu	bulan	en-
gelliler	için	yeni	bir	dönemin	başlangıcıdır2.				
          
	 BM	 İnsan	 Hakları	 Yüksek	 Komiseri Louise	 Arbour	 da	 5	 Aralık	
2006	tarihinde	Hazırlık	Komitesi’nin	8.	oturumunda	yaptığı	konuşma-
da,	Sözleşme	hakkında	şu	değerlendirmeyi	yapmıştır:	Sözleşme	değişim	
açısından	bir	katalizör	rolünü	oynayacaktır.	Sözleşme,	engelliliğe	ilişkin	
yardım,	 tıbbi	 tedavi	 ve	 toplumsal	 koruma	 bakış	 açısından	 uzaklaşıp,	
engelli	bireyleri	Sözleşme’de	tanınan	hakları	talep	edebilen,	toplumun	
aktif	 üyeleri	 olarak	 değerlendiren	 ve	 hakların	 öznesi	 olarak	 gören	 bir	
yaklaşıma	yönelmiştir3.
          
	 Bazı	uzmanlar,	Sözleşme’nin	sahip	olduğu	güç	ve	eşsiz	niteliğinden	
dolayı,	dünya	genelinde	engelliliğe	ilişkin	politikaların	hukuki	ve	etik	te-
mellerini	köklü	bir	şekilde	değiştirme	potansiyeline	sahip	olduğunu	ileri	
sürmüştür4.	“Sözleşme,	tek	başına	ne	salt	ayrımcılık	yasağı	sözleşmesi-
dir,	ne	de	doğrudan	temel	hak	ve	özgürlükler	üzerine	kurulmuştur.	Her	
iki	türün	özelliklerini	taşıyan	‘hibrit’	bir	sözleşmedir”5.
           
	 Engelli	Hakları	Sözleşmesi,	Birleşmiş	Milletler’in	21.	Yüzyılda	ka-
bul	etmiş	olduğu	 ilk	 insan	hakları	 sözleşmesidir.	Görüşmeleri	 en	hızlı	
şekilde	sonuçlanmış	sözleşme	olarak	tanınmaktadır6.	Uluslararası	 top-
lum	da	bu	Sözleşme’yi,	benzeri	görülmemiş	bir	istek	ve	coşkuyla	karşıla-
mıştır7.

2	https://www.un.org/press/en/2006/sgsm10797.doc.htm		(Erişim	T.	15	Şubat	2019)
3	Konuşma	metni	için	bkz.	https://www2.ohchr.org/english/.../disability/.../	statementhcdec06,	(Erişim	

T.	30	Ocak	2019)
4	Jerome	E.	Bickenbach,	“Disability,	Culture	and	the	UN	Convention”,	Disability	and	Rehabilitation,	2009,	

31(14),	s.1111.
5	Selda	Çağlar,	“Engelli	Hakları	Sözleşmesi’nde	Ayrımcılık	Yasağı	ve	Türkiye’nin	Uyum	Sorunu”,	TBB	Der-

gisi,	2011	(96),	s.151.
6	Shivaun	Quinlivan,	“The	United	Nations	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities:	An	Int-

roduction”,	ERA	Forum,13,	published	online:	7	February	2012,	s.72.
7	Rosemary	Kayess-	Phillip	French,	“Out	of	Darkness	into	Light?	Introducing	the	Convention	on	the	Rights	

of	Persons	with	Disabilities”,	Human	Rights	Law	Review,	8:1	(2008),	s.2.
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	 Sözleşme’nin	giriş	kısmında;	engelliliğin	değişen	bir	kavram	olduğu	
belirtilmiş	ve	yetersizliği	olan	kişilerin	diğer	bireylerle	eşit,	temelde	top-
luma	tam	ve	etkin	katılımını	engelleyen	çevresel	ve	tutumsal	bariyerle-
rin	etkileşiminden	kaynaklandığı	açıklanmıştır.	
           
	 Bu	tanım	“engelli”	kavramının	sabit	olmadığını,	değişebileceğini	ve	
toplumdan	topluma	farklılaşan	çevresel	koşullara	bağlı	olduğunu	kabul	
etmiş	olmaktadır.	Ayrıca	bu	yaklaşım,	engelliliği	tıbbi	bir	durumdan	zi-
yade,	negatif	tutumlar	ile	olumsuz	çevresel	koşulların	sonucu	olarak	or-
taya	çıkan	bir	durum	olarak	değerlendirmektedir.	Çevresel	ve	tutumsal	
engellerin	ortadan	kaldırılması	ile	engelli	bireyler	topluma	aktif	bir	üye	
olarak	katılabilecek	ve	haklarını	tam	olarak	kullanabileceklerdir8.	Bu	ta-
nım,	engelli	bireylerin	topluma	tam,	eşit	ve	etkili	bir	şekilde	katılımını	
engelleyen	bariyerlere	yoğunlaştığı	için	engelliliğe	ilişkin	sosyal	modeli	
açık	bir	şekilde	destekleyen	bir	tanımdır9.	Aynı	zamanda,	Sözleşme’nin	
genel	yaklaşımının	ışığında	değerlendirildiğinde,	toplumsal	hizmetlere	
hak	 temelli	 yaklaşım	argümanı	 için	bir	 temel	oluşturmaktadır.	Ayrıca,	
bu	tanımın	kullanılması,	engelli	bireylerin	toplumsal	hizmet	programla-
rının	planlanmasına	ve	genel	politikanın	oluşturulmasına	daha	çok	katıl-
malarını	teşvik	edecektir10.	
            
	 Sözleşme	50	maddeden	oluşmaktadır.	1.	maddesinde	Sözleşme’nin	
amacı	 açıklanmıştır.	 2.	 maddede	 Sözleşme’nin	 amaçları	 bakımından;	
iletişim,	dil,	engelliliğe	dayalı	ayrımcılık,	makul	uyumlaştırma	ve	evren-
sel	tasarım	kavramlarına	açıklık	getirilmiştir.	3.	maddede	Sözleşme’nin	
dayandığı	ilkeler	açıklanmıştır.	4.	maddede	Sözleşme’nin	taraf	devletle-
re	getirdiği	genel	yükümlülüklere	yer	verilmiştir.	5.	maddede	ayrımcılık	
yasağı	 ve	 eşitlik	 ilkesi	 açıklanmış	 ve	 bunun	 sağlanabilmesi	 için	makul	
uyumlaştırılmanın	gerekliliği	vurgulanmıştır.	6.	madde	engelli	kadınlar,	
8	 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with	 disabi-

lities/frequently-asked-questions-regarding-the-convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.
html#sqc3		(Erişim	T.	5	Mayıs	2019)

9			Quinlivan,	s.76.
10	Eilionoir	Flynn,		From	Rhetoric	to	Action,	Implementing	the	UN	Convention	on	the	Rights	of	Persons	

with	Disabilities,	Cambridge	University	Press,	New	York,	USA,	1.	Basım,	2011,	s.18.
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7.	madde	 ise	engelli	 çocuklar	 ile	 ilgili	düzenlemeye	yer	verilmektedir.	
8.	madde	 farkındalık	oluşturmayı,	9.	madde	 ise	erişebilirlik	konusunu	
düzenlemiştir.	
           
	 10.	maddeden	30.	maddeye	kadar	olan	kısımda,	engelliler	açısından	
güvence	altına	alınan	temel	haklar	sayılmıştır.	Bu	kısım	incelendiğinde,	
Sözleşme’nin	 çok	 geniş	 bir	 haklar	 yelpazesini	 içerdiği	 görülmektedir.	
Sözleşme’de	kişisel,	siyasal,	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	haklara	yer	ve-
rilmiş	ve	engelli	bireylerin	bu	hakları	diğer	bireylerle	eşitlik	temelinde	
kullanabilmeleri	güvence	altına	alınmıştır.	31	ile	40.	maddeler	arasında,	
uygulama	ve	 izleme	mekanizmasına;	41	 ile	50.	maddeler	 arasında	da,	
Sözleşme’nin	işleyişiyle	ilgili	düzenlemelere	yer	verilmiştir.		

	 II-	ENGELLİ	HAKLARI	KOMİTESİ	
            
	 Sözleşme	 öncelikle	 iç	 hukukta	 bir	 izleme	 mekanizması	 oluştu-
rulmasını	 öngörmektedir.	 Sözleşme’nin	 31	 ve	 33.	 maddesi	 bu	 konu-
da	önemli	bir	düzenleme	 içermektedir.	31.	madde	taraf	devletlere,	bu	
Sözleşme’nin	 etkili	 olabilmesi	 için	 politikaların	 belirlenmesi	 ve	 uygu-
lanmasını	sağlamak	amacıyla,	istatistikler	ve	araştırma	verileri	de	dahil	
olmak	üzere,	uygun	verileri	toplama	yükümlülüğü	getirmektedir.	
         
	 Bu	 düzenleme,	 toplanacak	 bütün	 verilerin	 taraf	 devletlerin	 üst-
lenmiş	oldukları	 yükümlülüklerin	 yerine	 getirilmesinde	 gerekli	 değer-
lendirmeleri	 yapmalarına	 ve	 engelli	 bireylerin	 haklarını	 kullanırken	
karşılaştıkları	engellerin	tanımlanmasında	ve	ele	alınmasında	yardımcı	
olacaktır11.	Sözleşme’nin	getirmiş	olduğu	istatistik	ve	veri	toplama	gö-
revi,	Sözleşme’nin	uygulanması	ve	izleme	mekanizması	konusunda,	bu	
Sözleşme’yi	 diğer	 uluslararası	 insan	 hakları	 belgelerinden	 ayırt	 eden	
önemli	bir	özelliktir12.	

	 33.	 madde	 ise	 taraf	 devletlere,	 bu	 Sözleşme’nin	 uygulanması	 ile	
bağlantılı	 konular	 için	 kendi	 hükümetleri	 içinde	 bir	 ya	 da	 daha	 fazla	
11	Bickenbach,	s.1119.
12	Flynn,	s.26.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI KOMİTESİ’NİN KARAR VE
GENEL YORUMLARI

Dr. Öğr. Ü. Songül Atak



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �20

merkezi	 noktalar	 oluşturma	 ve	 farklı	 sektörlerde	 ve	 farklı	 düzeylerde	
konuyla	bağlantılı	 faaliyetlere	destek	olması	 amacıyla	hükümet	 içinde	
bir	koordinasyon	mekanizması	oluşturma	görevi	yüklemektedir.	Bu	dü-
zenlemenin	en	önemli	özelliklerinden	birisi,	engelli	bireylerin	ve	engelli	
örgütlerinin	her	zaman	ve	her	düzeyde	izleme	sürecine	dahil	edilmesini	
zorunlu	kılmış	olmasıdır13.	
          
	 Komite	de	33.	maddeye	açıklık	getirdiği	7	Nolu	Genel	Yorumunda,	
taraf	devletlerin,	engelli	örgütlerinin	izleme	sürecinin	bütün	aşamalarına	
aktif	bir	şekilde	katılımlarını	sağlamalarının	önemi	üzerinde	durmuş	ve	
bu	kurumların	Sözleşme’nin	izleme	sürecinde	anahtar	bir	rol	oynamala-
rı	gerektiğini	belirtmiştir.	Bunun	gerçekleşebilmesi	için	de	bu	örgütlere	
ihtiyaç	duydukları	maddi	kaynağın	temin	edilmesi,	Sözleşme’nin	ve	il-
gili	diğer	belgelerin	çevirisinin	yapılması	ve	gerekli	bütün	dökumanlara	
ulaşabilmelerin	sağlanması	istenmiştir14.	
         
	 Sözleşme’nin	 uygulanmasını	 denetleyen	 uluslararası	 mekanizma	
ise,	Engelli	Hakları	Komitesi’dir.	Komite	bu	alanda	önemli	bir	rol	oy-
namakla	 beraber,	 Sözleşme’nin	 başarısı,	 Sözleşme’ye	 taraf	 devletlerin	
Sözleşme’yi	hem	uygulama	hem	de	izleme	konusundaki	tutumuna	bü-
yük	ölçüde	bağlıdır.	Şayet	33.	madde	bu	çalışmaların	gerçekleşmesinde	
teşvik	edici	olursa,	Sözleşme’nin	taraf	devletlerin	politikalarına,	yasala-
rına	ve	geleneklerine	aktarılmasında	etkili	bir	rol	oynamış	olacaktır15.		
          
	 Engelli	Hakları	Komitesi’ne	ilişkin	düzenleme	Sözleşme’nin	34	ile	
39.	maddeleri	arasında	yer	almaktadır.	Komite’nin,	engelli	hakları	ala-
nında	daha	önce	çalışmış	ve	bu	konuda	uzman	olan	18	üyeden	oluşması	
öngörülmüştür.	Komite	üyeleri	 taraf	devletlerce	önerilecek	ancak	Ko-
mite	içinde	bağımsız	bir	şekilde	çalışmalarını	sürdüreceklerdir.	Üyelerin	
seçiminde	eşit	coğrafi	dağılım	ve	farklı	uygarlık	biçimleri	ile	hukuk	sis-

13	Quinlivan,	s.83.
14	CRPD/C/GC/6,	General	Comment	No.	7	(2018)	on	the	participation	of	persons	with	disabilities,	inc-

luding	children	with	disabilities,	through	their	representative	organizations,	in	the	implementation	and	
monitoring	of	the	Convention,	Prg.34-41.

15	Ron	Maccallum,	“The	United	Nations	Convention	on	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities:	 	Some	
Reflections”		Sydney	Law	School,	Legal	Studies	Research	Paper,	No.	10/30,	March	2010,	s.15.
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temlerinin	temsili	gözetilecek,	engelli	uzmanların	katılımına	ve	cinsiyet-
lerin	eşit	temsiline	dikkat	edilecektir.		
          
	 Komite’nin	görevlerinden	biri,	taraf	devletlerin	Sözleşme	gereğince	
sunmak	zorunda	oldukları	raporların	incelenmesidir.	Diğer	bir	görevi,	
Sözleşme’de	düzenlenen	hakların	Seçmeli	Protokol’e	taraf	olan	bir	dev-
lette	ağır	ve	sistematik	bir	şekilde	ihlal	edildiğine	ilişkin	güvenilir	verile-
rin	olması	durumunda,	bu	iddiaları	araştırmak	üzere	o	ülke	hakkında	bir	
soruşturma	yürütmektir.	
      
	 Komite’nin	 Sözleşme’nin	 uygulanması	 sağlama	 açısından	 önemli	
bir	 görevi	de,	 taraf	devletlerin	Sözleşme’yi	uygularken	karşılaşacakları	
sorunların	çözümünde	yol	gösterici	olması	 için,	Sözleşme’nin	madde-
lerine	açıklık	getiren	Genel	Yorumlar	yayınlamaktır.	 	Genel	Yorumlar,	
Sözleşme’nin	taraf	devletlerde	etkili	bir	şekilde	uygulanabilmesine	yar-
dımcı	 olmaktadır.	 Bu	 yorumlarda	 Sözleşme’nin	 maddelerine	 açıklık	
getirilmekte	ve	taraf	devletlere	Sözleşme’yi	uygularken	hangi	hususları	
dikkate	almaları	gerektiği	konusunda	bilgi	verilmektedir.	Genel	Yorum-
lar	 bağlayıcı	 olmamakla	 beraber,	 taraf	 devletlerin	 Sözleşme’yi	 uygula-
masında	önemli	ölçüde	aydınlatıcı	olmaktadır.	
       
	 Komite	 şimdiye	 kadar	 yedi	 tane	 Genel	 Yorum	 yayımlamıştır.	 1	
Nolu	 Genel	 Yorum	 Sözleşme’nin	 12.	 maddesine	 ilişkin	 olup,	 	 “Yasa	
Önünde	Eşitlik”	başlığını	taşımaktadır16.	2	Nolu	Genel	Yorum	9.	mad-
deye	 ilişkin	olup	“Erişebilirlik”	başlığını	 taşımaktadır17.	 	3	Nolu	Genel	
Yorum	 6.	 maddeye	 ilişkin	 olup,	 “Engelli	 Kadınlar	 ve	 Kız	 Çocukları”	
başlığını	taşımaktadır18.	4	Nolu	Genel	Yorum	24.	maddeye	ilişkin	olup,	
“Kapsamlı	 Eğitim”	 başlığını	 taşımaktadır19.	 5	Nolu	Genel	 Yorum	 19.	
maddeye	ilişkin	olup	“Bağımsız	Bir	Yaşam	Sürdürebilme	ve	Toplumsal	
Yaşama	Katılım”	başlığını	taşımaktadır20.	6	Nolu	Genel	Yorum	5.	mad-
16	CRPD/C/GC/1,	General	Comment	No.	1	(2014),	Article	12:	Equal	recognition	before	the	law	
17	CRPD/C/GC/2,	General	Comment	No.	2	(2014),	Article	9:	Accessibility
18	CRPD/C/GC/3,	General	Comment	No.	3	(2016)	on	women	and	girls	with	disabilities
19	CRPD/C/GC/4,	General	Comment	No.	4	(2016)	on	the	right	to	inclusive	education
20	CRPD/C/GC/5,	 General	Comment	No.	5	(2017)	on	living	independently	and	being	included	in	the	

community
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deye	ilişkin	olup,	“Eşitlik	ve	Ayrımcılık	Yasağı”	başlığını	taşımaktadır21.	
7	Nolu	Genel	Yorum	ise	4.	ve	33.	maddelere	ilişkin	olup	“Engelli	Birey-
lerin	Sözleşme’nin	Uygulanması	ve	İzlenmesi	Sürecine	Katılımı”	başlı-
ğını	taşımaktadır”22.	
     
	 Komite’nin	en	önemli	görevi	ise,	Sözleşme’de	güvence	altına	alınan	
hakların	 ihlaline	 ilişkin	 bireysel	 şikayetleri	 inceleyerek,	 ihlalin	 gerçek-
leşip	gerçekleşmediğine	karar	vermek	ve	 şayet	 ihlal	 saptamış	 ise	yapı-
lacaklar	konusunda	 ilgili	devlete	 tavsiyelerde	bulunmaktır.	Bireysel	 şi-
kayet	yöntemi,	Seçmeli	Protokol’de	düzenlenmiştir.	Bu	yönteme	göre,	
Sözleşme’de	yer	alan	hakların	taraf	devletçe	ihlal	edildiğini	düşünen	ve	
mağdur	sıfatını	taşıyan	bireyler	ve	birey	grupları,	bu	ihlali	gerçekleştirdi-
ğini	iddia	ettikleri	taraf	devletler	hakkında	Komite’ye	şikayette	buluna-
bilirler.	
          
	 Sözleşme’de	yer	alan	hakların	taraf	devletlerde	etkili	bir	şekilde	ko-
runabilmesi	ve	bu	alandaki	ihlallerin	önüne	geçilebilmesi	için	böyle	bir	
yönteme	yer	 verilmiştir.	Komite	bireysel	 şikayetlere	 ilişkin	 kararlarını	
açıklarken,	hazırlamış	olduğu	Genel	Yorumlara	da	sık	sık	atıfta	bulun-
maktadır.	

	 III-ENGELLİ	HAKLARI	KOMİTESİ’NİN	KARAR	VE	GENEL	
YORUMLARI
          
 A-	 İşkence,	 İnsanlık	 Dışı	 veya	 Aşağılayıcı	 Muamele	 veya														
Cezaya	Maruz	Kalmama	Hakkı

	 Komite’nin	engellilerin	işkence,	insanlık	dışı	veya	aşağılayıcı	mua-
mele	veya	cezaya	maruz	kalmama	hakları	konusunda	vermiş	olduğu	ka-
rarlardan	biri	X-Tanzanya	kararıdır23.	X-Tanzanya	kararına	konu	olan	
21	CRPD/C/GC/6,	General	Comment	No.	6	(2018)	on	equality	and	non-discrimination
22	CRPD/C/GC/6,	General	Comment	No.	7	(2018)	on	the	participation	of	persons	with	disabilities,	inc-

luding	children	with	disabilities,	through	their	representative	organizations,	in	the	implementation	and	
monitoring	of	the	Convention

23	X-Tanzanya	(Başvuru	No:	22/2014)	(Karar	Tarihi:	18	Ağustos	2017)	UN.	Doc.	CRPD/C/18/D/22/2014
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olaylar	özetle	şöyledir:	Albinizmli	olan	Bay	X.,	2010	yılında	tanımadığı	
iki	kişinin	saldırısına	uğramış	ve	bu	kişiler	tarafından	sol	kolu	dirsekten	
kesilmiştir.	Kolun	kesilen	parçası,	olay	mahalinde	yapılan	aramalara	rağ-
men	bulunamamıştır.	
            
	 Başvurucu	Bay	X.,	bu	saldırının	Tanzanya’da	albinizmli	bireylere	yö-
nelik	yaygın	şiddetin	bir	parçası	olduğunu	ileri	sürmüştür.	Tanzanya’da	
albinizmli	bireyler,	mitlere	dayandırılan	gerekçelerle	değişik	şiddet	tür-
lerine	 ve	 ayrımcılığa	maruz	 kalmaktadırlar.	Örneğin,	 albinizmli	 birey-
lerin	beden	parçalarının	sağlık	ve	zenginlik	getiren	sihirli	güçlere	sahip	
olduğu	inanışı,	bu	mitlerden	bir	tanesidir.	Bu	nedenle,	ciddi	saldırılara	
uğramakta	ve	bedenlerinin	bazı	parçaları	kesilerek,	illegal	yollarla	satıl-
maktadır.
         
	 Bay	X.,	saldırıyı	polise	bildirmesine	rağmen,	gerekli	soruşturmanın	
yetkili	makamlar	 tarafından	yapılmadığını	 ve	 suçluların	bulunarak	 ce-
zalandırılmadığını	 ileri	sürmüştür.	Albinizmli	bir	birey	olduğu	için	ay-
rımcılığa	ve	şiddete	maruz	kaldığını	ve	albinizimli	olmanın	bir	engellilik	
durumu	oluşturduğunu	 iddia	ederek	Komite’ye	başvurmuştur.	Başvu-
rucuya	göre	taraf	devlet,	albinizmli	bireylere	yönelik	devlet	dışı	aktörler	
tarafından	gerçekleştirilen	şiddeti	önlemek	için	herhangi	bir	önleyici	ya	
da	koruyucu	önlem	almamaktadır.	
          
	 Başvuruyu	inceleyen	Komite,	öncelikle	engelli	tanımının	albinizmi	
de	kapsadığını	belirtmiştir.	Komite’ye	göre,	 taraf	devlet,	albinizmli	bi-
reylere	yönelik	şiddetin	önlenmesi	konusunda	hiçbir	önlem	almamıştır.	
Başvurucunun	özellikle	albinizmli	bireyleri	hedef	alan	şiddetin	mağdu-
ru	 olduğu	 açıktır.	Taraf	 devletin	 bu	 tür	 filleri	 engellemek	 ve	 suçluları	
cezalandırmak	için	gerekli	çabayı	göstermemesi	hem	başvurucuyu	hem	
de	albinizmli	diğer	bireyleri	zarar	görebilecek	bir	konuma	koymakta	ve	
onların	toplumda	diğer	bireylerle	eşit	konumda	yaşamalarına	engel	ol-
maktadır.	Bu	nedenlerden	dolayı,	başvurucu	engelliliğe	dayalı	doğrudan 
ayrımcılığın	mağduru	olmuştur.	Bu	durum	Sözleşme’nin	5.	maddesini	
ihlal	etmiştir.
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	 Komite,	 Sözleşme’nin	 5.	maddesine	 açıklık	 getirdiği	 6	Nolu	Ge-
nel	Yorumunda	da	 şu	 saptamayı	 yapmıştır:	Eşitlik	 ve	 ayrımcılık	 yasa-
ğı,	 Sözleşme’nin	 merkezini	 oluşturur.	 Engelli	 bireylerin	 Sözleşme’de	
yer	alan	bütün	hakları	diğer	bireylerle	eşit	temelde	kullanabilmelerinin	
sağlanması	gerekir.	Ancak	engellilere	yönelik	ayrımcılık;	sistematik	bir	
şekilde	sterilizasyona	zorlama,	tıbbi	ya	da	hormonal	müdahaleler	yapıl-
ması,	zorla	kürtaj,	sağlık	hizmetlerine	ulaşımın	engellenmesi	ve	özellikle	
albinizimli	bireylerin	vücutlarından	parçaların	kesilerek	 ticaretinin	ya-
pılması	gibi	vahşi	biçimlerde	hala	devam	etmektedir24.
          
	 Komite’ye	göre	başvurucunun	yaşadığı	şiddet,	işkence	düzeyinde-
dir	 ve	fiziksel	 bütünlüğüne	 yönelik	bir	 ihlaldir.	Taraf	devletler,	 devlet	
dışı	 aktörler	 tarafından	gerçekleştirilen	 işkence,	 insanlık	dışı	 veya	aşa-
ğılayıcı	muameleyi	önlemek	ve	cezalandırmak	yükümlülüğü	altındadır.	
Taraf	devletin	bu	konuda	gerekli	çabayı	göstermemesi,	başvurucunun	
yeniden	mağdur	olmasına	neden	olmuş	ve	psikolojik	işkence	ve/ya	kötü	
muamele	düzeyine	ulaşmıştır.	Bu	nedenlerden	dolayı	Sözleşme’nin	15.	
maddesi	ihlal	edilmiştir.	
         
	 Başvurucunun	maruz	kaldığı	şiddet	olayından	bu	yana	8	yıl	geçmiş	
olmasına	rağmen,	yetkili	makamlar	tarafından	etkili	bir	soruşturma	yü-
rütülmemiş,	suçlular	yakalanmamış	ve	cezalandırılmamıştır.	Komite’ye	
göre,	 bu	 süre	 oldukça	 uzun	bir	 süredir.	Ayrıca,	 bu	 süre	 zarfında	 taraf	
devlet,	 saldırıda	 kolunu	 kaybeden	 başvurucunun	 bağımsız	 bir	 şekilde	
yaşamını	sürdürebilmesi	için	hiçbir	destek	sağlamamıştır.	Bu	nedenden	
dolayı,	Sözleşme’nin	17.	maddesi	4.	madde	ile	birlikte	düşünüldüğünde	
ihlal	edilmiştir.	
           
	 Komite,	başvurucuya	ilişkin	olarak	taraf	devlete	şu	tavsiyelerde	bu-
lunmuştur:	Başvurucuya,	 tazminat	dahil,	 etkili	 çözüm	yolları	 sunmak;	
bağımsız	bir	yaşam	sürebilmesi	için	gerekli	desteği	sağlamak	ve	tarafsız,	
hızlı	ve	etkili	bir	soruşturma	yürüterek	saldırıyı	gerçekleştirenleri	yargı-
lamak.
       
24	6	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.	7.
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	 Komite	genel	tavsiyelerde	de	bulunmuştur:	Vücudun	bir	organının	
satışı	da	dahil,	albinizimli	bireylere	yönelik	bütün	şiddet	biçimlerini	açık-
ça	yasaklayan	bir	düzenleme	yapılması;	bu	tür	şiddet	fiilleri	konusunda	
geciktirilmeksizin	soruşturma	yürütülmesi	ve	bu	şiddeti	uygulayanların	
yargılanması;	farkındalık	kampanyalarının	yürütülmesi	ve	albinizmli	bi-
reylerin	insan	haklarını	ihlal	eden	zararlı	uygulamaları	ve	yaygın	mitleri	
ele	alan	eğitim	çalışmalarının	düzenlemesi.
        
	 Komite’nin	bu	kararı	özellikle	şu	açıdan	önem	taşımaktadır:	Engelli	
bireylere	yönelik	devlet	dışı	 aktörler	 tarafından	gerçekleştirilen	 şiddet	
fiillerini	 önleme	 ve	 suçluları	 cezalandırma	 konusunda	 gerekli	 özeni	
gösterme	sorumluluğunu	taraf	devletlere	yüklemektedir.	Engelli	birey-
lere	yönelik	her	türlü	şiddeti	önlemek	için	gerekli	çabayı	göstermeyen	
devletler,	özel	şahısların	işledikleri	fiilerden	de	sorumlu	tutulmaktadır.	
Ayrıca,	devletin	bu	alandaki	yükümlülüğü,	yalnızca	 şiddet	fillerini	ön-
lemekle	sınırlı	görülmemekte,	bu	şiddeti	ortaya	çıkaran	kültürel	yapı	ile	
mücadele	etme	görevini	de	kapsamaktadır.	Çünkü	bu	şiddet	toplumda	
çoğunlukla	kabul	gören	kültürün	bir	parçasıdır.
          
	 Komite’nin	bu	 alanda	 vermiş	olduğu	 son	karar,	Munir	Al	Adam-
Suudi	Arabistan	kararıdır25.	Çocukken	geçirdiği	bir	kazadan	dolayı	kıs-
men	işitme	engelli	olan	Bay	Adam,	Komite’ye	yapmış	olduğu	başvuruda	
şu	 iddiaları	 ileri	 sürmüştür:	8	Nisan	2012’de	gözaltına	alınmıştır.	Gö-
zaltı	 süresince	 falakaya	yatırılmış,	bunun	sonucunda	günlerce	yürüye-
memiştir.	 20	Mayıs	 2012’de	başka	bir	 soruşturma	merkezine	 transfer	
edilmiştir.	Burada	hücre	hapsinde	tutulmuş	ve	yeniden	günlerce	süren	
işkenceye	maruz	kalmıştır.	Bu	işkencenin	sonucunda	işitme	yetisini	tü-
müyle	yitirmiştir.	Bu	süre	zarfında	tıbbi	tedavi	talebinde	bulunmuştur.	
Ancak,	4,5	ay	sonra	rutin	sağlık	kontrolü	için	bir	askeri	hastaneye	sevk	
edilmiştir.	Yapılan	kontrolde	sağ	kulağında	ileri	derecede	işitme	kaybı	
olduğu	anlaşılmış	ve	acil	ameliyat	olmazsa	işitme	yetisini	tümden	ve	ka-
lıcı	olarak	kaybedeceği	belirtilmiştir.	Bu	teşhise	rağmen	altı	ay	süreyle	

25	Munir	 Al	 Adam-Suudi	 Arabistan	 (Başvuru	No:	 38/2016)	 (Karar	 Tarihi:	 20	 Eylül	 2018)	UN.	Doc.	
CRPD/C/20/D/38/2016
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hastaneye	götürülmemiştir.	Altı	aydan	sonra	hastaneye	götürüldüğün-
de,	yapılan	muayenede	 sağ	kulakta	%100	oranında	 işitme	kaybı	oldu-
ğu	ve	artık	ameliyatın	da	bir	çözüm	olmayacağı	belirtilmiştir.	Gözaltına	
alındığı	 Nisan	 2012	 tarihinden	 beri	 bir	 avukatla	 görüşmesine	 olanak	
tanınmamıştır.	5	Eylül	2016’da	Riyad	Özel	Ceza	Mahkemesi’nde	idam	
cezası	talebiyle	hakkında	dava	açılmıştır.	Dava	açıldıktan	sonra	bir	avu-
kat	atama	hakkı	olduğu	belirtilmiş	ancak	herhangi	bir	avukatla	görüşme	
olanağı	sağlanmamıştır.	
        
	 Komite,	başvuruyu	henüz	 inceleme	aşamasındayken,	taraf	devlet-
ten	başvuru	sonuçlanıncaya	kadar	geçici	acil	önlem	almasını	istemiş	ve	
başvurucunun	 özellikle	 hücre	 hapsinden	 çıkarılmasını	 ve	 ailesiyle	 gö-
rüşmesine	 izin	verilmesini	 talep	etmiştir.	Geçici	önlemler	kapsamında	
başvurucu	hücre	hapsinden	çıkarılmış	ve	ailesi	 tarafından	ziyaret	edil-
mesine	izin	verilmiştir.	
          
	 Komite	 başvuruya	 ilişkin	 olarak	 şu	 değerlendirmeyi	 yapmıştır:	
İşkence	ve	kötü	muamelenin	yapıldığına	 ilişkin	bir	 iddia	 ileri	sürüldü-
ğünde,	 taraf	devlet	bu	 iddiayı	zaman	geçirmeksizin	tarafsız	bir	şekilde	
araştırmalıdır.	 Başvurucunun	 işkenceye	 maruz	 kaldığına	 ilişkin	 net	
veriler	olmasına	 rağmen,	 taraf	devlet	bu	konuda	 etkili	 bir	 soruşturma	
yürüttüğüne	dair	hiçbir	veriyi	Komite’ye	sunmamıştır.	Komite	bu	du-
rumda	başvurucunun	 iddialarına	ağırlık	vermiş	ve	mevcut	veriler	baş-
vurucunun	işkenceye	maruz	kaldığını	gösterdiği	için, Sözleşme’nin	15.	
maddesinin	 ihlal	edildiğini	saptamıştır.	Başvurucunun	hücre	hapsinde	
bulunduğu	sürece	maruz	kaldığı	tutum,	şiddet	ve	istismar	düzeyine	ulaş-
mıştır.	Bu	nedenle,	16.	madde	ihlal	edilmiştir.	Başvurucunun	gözaltın-
da	bulunduğu	süre	zarfında	ve	tutuklu	bulunduğu	sürenin	bir	kısmında	
avukat	ile	görüşmesine	olanak	tanınmadığı	için,	13.	maddede	düzenle-
nen	adil	yargılanma	hakkı	ile	tutuklu	bulunduğu	sürenin	önemli	bir	kıs-
mında	tıbbı	tedavi	görmesine	izin	verilmemesi	nedeniyle,	Sözleşme’nin	
25.	maddesinde	düzenlenen	sağlık	hakkı	da	ihlal	edilmiştir.
           
	 Komite,	 başvurucuyla	 ilgili	 olarak	 taraf	 devlete	 şu	 tavsiyelerde	
bulunmuştur:	İşkence	iddialarının	tarafsız	ve	etkili	bir	şekilde	soruştu-
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rulması	 ve	 sorumluların	 yargılanması;	 tıbbı	 hizmetlere	 erişiminin	 en-
gellenmesinden	 dolayı	 meydana	 gelen	 işitme	 kaybı	 nedeniyle	 başvu-
rucuya	 tazminat	ödenmesi;	 işkence	altında	alınan	 ifadelerin	dosyadan	
çıkarılarak	yeniden	yargılama	yapılması	ve	yargılama	sürecinde	avukat	
desteğinden	yararlanma	hakkının	sağlanması	ve	başvurucunun	 ihtiyaç	
duyduğu	tıbbi	tedavinin	sağlanması.
       
	 Genel	 tavsiyeler:	 İşkence	 yasağına	 kesin	 bir	 dille	 yer	 veren	 yasal	
düzenlemelerin	yapılması;	işkence	iddialarının	etkili	bir	şekilde	soruştu-
rulması;	işkence	mağdurlarına	geciktirilmeksizin	tıbbı	tedavi	olanağının	
sağlanması;	ölüm	cezasının	kaldırılması.

	 B-	Sağlık	Hakkı
           
	 H.M.-İsveç	kararı26	sağlık	hakkı	ile	bağlantılı	olarak	Komite’nin	ver-
miş	olduğu	ilk	karardır.	Karara	konu	olan	olaylar	özetle	şöyledir:	Bayan	
H.M.	Bağ	dokusu	rahatsızlığı	olan	bir	engellidir.	Sekiz	yıldır	yürüyeme-
mekte	ve	ayakta	duramamaktadır.	Hastalığından	dolayı	yolculuk	sırasın-
da	sakatlanma	riski	çok	fazla	olduğu	için	hastaneye	ya	da	rehabilitasyon	
merkezlerine	gidememektedir.	Hastalığı	ilerlemeye	devam	etmektedir.	
Hastalığın	 ilerlemesini	durduracak	 tek	 tedavi	yöntemi,	hidroterapidir.	
Bayan	H.M.,	 	Yerel	Konut	Komitesine	başvurarak	kendi	arazisi	 içinde	
bulunan	konutunu	yaklaşık	63	metrekare	kadar	genişleterek,	arka	tarafa	
havuz	yapmak	için	izin	istemiştir.	Ancak	başvurusu	reddedilmiştir.	Ta-
lebinin	 reddedilme	 gerekçesi,	 bu	 genişletmenin	 yürürlükte	 olan	 yasal	
düzenleme	ve	planlara	uygun	olmamasıdır.	
             
	 Komite’ye	başvuruda	bulunan	Bayan	H.M.’ye	göre,	 içinde	bulun-
duğu	koşullar	dikkate	alındığında	tek	çözüm	yolu,	konutuna	bir	hidrote-
rapi	havuzunun	yapılmasıdır.	Su	terapisi,	uzmanlar	tarafından	önerilen	
bir	yöntemdir.	Bu	yöntem	yaşam	kalitesini	yükseltecek,	kaslarını	güç-
lendirecek,	kan	dolaşımını	düzeltecek	ve	acılarını	azaltacaktır.

26	H.M.-İsveç	(Başvuru	No.	3/2011)	(Karar	Tarihi:	19	Nisan	2012)	UN.	Doc.	CRPD/C/7/D/3/2011
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									Komite	öncelikle	şu	değerlendirmeyi	yapmıştır:	Görünürde	tarafsız	
bir	şekilde	uygulanan	bir	yasa,	bireylerin	özel	koşullarını	dikkate	almak-
sızın	uygulanırsa,	ayrımcı	sonuçlara	yol	açabilir.	Komite	önündeki	veri-
ler,	başvurucunun	sağlık	koşullarının	kritik	olduğunu	ve	evinde	yapıla-
cak	bir	hidroterapi	havuzunu	kullanabilmesinin	 çok	gerekli	 olduğunu	
ortaya	koymaktadır.	Taraf	devlet,	başvurucunun	konutunu	genişletme	
yönündeki	talebini	reddederken,	onun	spesifik	koşullarını	ve	ihtiyaçla-
rını	göz	önüne	almamıştır.	25.	maddeye	göre,	Taraf	devletler,	engelli	bi-
reylerin	engellilik	temelinde	herhangi	bir	ayrımcılıkla	karşılaşmaksızın	
erişilebilir	en	yüksek	düzeyde	sağlık	standartlardan	yararlanma	hakkını	
tanımalıdır.	Engelli	bireylerin,	rehabilitasyon	da	dahil,	sağlık	hizmetle-
rine	ulaşabilmesi	 için,	bütün	uygun	önlemleri	 almalıdır.	 Sözleşme’nin	
26.	maddesi	de	habilitasyon	ve	 rehabilitasyon	konusundaki	yükümlü-
lüklere	yer	vermektedir.	Yetkili	makamların,	hidroterapi	havuzuna	izin	
vermemeleri,	başvurucunun	engelli	bir	birey	olarak	sağlık	hizmetlerine	
ve	ihtiyaç	duyduğu	rehabilitasyona	ulaşmasını	ciddi	bir	şekilde	engelle-
diği	için,	Sözleşme’nin	3	ve	4.	maddeleri	ile	birlikte	düşünüldüğünde	5,	
25	ve	26.	maddeleri	ihlal	edilmiştir.
            
	 Başvurucun	 konutuna	 hidroterapi	 havuzu	 yapma	 talebinin	
reddedilmesi,	 Sözleşme’nin	 19.	 maddesini	 de	 ihlal	 etmektedir.	 19.	
Madde,	 engelli	 bireylerin	 yaşamlarını	 sürdürebilmeleri	 için	 gerekli	
bütün	 etkili	 ve	 uygun	 önlemleri	 alma	 görevini	 taraf	 devletlere	
getirmektedir.	 Taraf	 devlet,	 gerekli	 izni	 vermeyerek,	 başvurucunun	
yaşamını	destekleyecek	tek	seçeneği	de	ortadan	kaldırmaktadır.
          
	 Komite	 5	 Nolu	 Genel	 Yorumunda,	 19.	 maddenin	 içeriğine	
açıklık	getirmiştir.	Komite’ye	göre,	19.	madde	bütün	engelli	bireylerin	
bağımsız	bir	yaşam	sürdürmeleri	ve	kendi	yaşamlarını	kontrol	edebilme	
özgürlüğü	 konusunda	 engelli	 bireylere	 diğer	 bireyler	 ile	 eşit	 haklar	
tanır27.	 Bağımsız	 bir	 yaşam	 sürdürebilme	 ise,	 engelli	 bireylere	 kendi	
yaşamlarını	 ilgilendiren	 konularda	 bütün	 kararları	 verebilmeleri	 ve	
kendi	yaşamlarını	kontrol	edebilmeleri	için	gerekli	bütün	olanakların	

27	5	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.2.
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sağlanması	anlamına	gelir.	Kişisel	özerklik	ve	kendi	kararlarını	alabilme	
hakkı	da	bağımsız	bir	yaşam	sürdürebilmenin	temel	koşuludur28.
          
	 Komite,	 başvurucu	 hakkında	 taraf	 devlete	 şu	 tavsiyelerde	 bulun-
muştur:	Taraf	 devlet,	Komite’nin	 görüşlerini	 dikkate	 alarak,	 başvuru-
cunun	konutunu	genişleterek	hidroterapi	havuzu	yapılmasına	 izin	ve-
rilmesi	konusundaki	başvurusunu	tekrar	gözden	geçirmeli;	bu	başvuru	
sürecinde	yapmış	olduğu	masraflar	ile	birlikte	yeterli	miktarda	tazminatı	
başvurucuya	ödemelidir.
         
	 Genel	olarak:	Taraf	devlet,	gelecekte	benzer	ihlallerin	önünde	ge-
çebilmek	için	gerekli	adımları	atmalıdır.	Yasal	düzenlemelerinde	ve	uy-
gulamada	taraf	devletin	yükümlülüklerine	ilişkin	Komite’nin	tavsiyele-
rini	dikkate	almalıdır.

	 C-	İstihdam	Hakkı
            
	 İstihdam	 hakkı,	 Sözleşme’nin	 27.	 maddesinde	 oldukça	 ayrıntılı	
düzenlenmiştir.	Birleşmiş	Milletler	tarafından	daha	önce	kabul	edilmiş	
olan	bazı	belgelerde	de	ayrıntılı	düzenlenmiş	olmasına	rağmen,	bu	hak-
kın	engelli	bireylere	nasıl	uygulanacağı	konusunda	bir	belirsizlik	söz	ko-
nusu	idi.	Engelli	Hakları	Sözleşmesi’nin	kabulü	ile	birlikte	bu	belirsizlik	
önemli	ölçüde	ortadan	kalkmıştır29.	
          
	 Komite’nin	 engelli	 bireylerin	 istihdamıyla	 ilgili	 verdiği	 ilk	önemli	
karar	Gröninger-Almanya	kararıdır30.	Bayan	Liliane	Gröninger	başvu-
ruyu	kendisi,	eşi	ve	engelli	çocuğu	adına	yapmıştır.	Sözleşme	birkaç	is-
tisna	dışında,	engellilerin	aile	üyelerine	ya	da	engellilere	eşlik	eden	diğer	
bireylere	hak	tanımamıştır.	Sözleşme’deki	istisnalar	ise,	şiddet	ve	istis-
mara	maruz	kalmama,	konuta	ve	aileye	saygı	ile	yeterli	standartlarda	bir	

28	5	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.16/a.
29	Paul	Harpur,	“Embracing	the	New	Disability	Rights	Paradigm:	The	Importance	of	the	Convention	on	

the	Rights	of	Persons	with	Disabilities”,	Disability&Society,	Vol.	27,	No.1,	January	2012,	s.	7.
30	Gröninger-Almanya	(Başvuru	No:	2/2010),	(Karar	Tarihi:	4	Nisan	2014)	UN	Doc.	CRPD/C/8/D/2/2010	
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yaşam	 sürdürebilme	 hakkına	 ilişkin	 düzenlemelerde	 yer	 almaktadır31.	
Gröninger-Almanya	başvurusu,	engelli	bir	bireyin	annesi	tarafından	ya-
pılmış	olmasına	karşın,	Komite	başvuruyu	reddetmemiş,	engelli	bireyin	
anne	ve	babasına	da	mağdur	sıfatı	tanımıştır.	
            
	 Bayan	Groninger’e	göre,	engelli	bireylerin	iş	yaşamına	entegrasyo-
nu	için	işverenlere	devlet	tarafından	parasal	destek	verilmesini	öngören	
mevcut	yasal	düzenleme,	engelli	bireyler	açısından	ayrımcılık	oluştur-
maktadır.	İşveren,	iş	başvurusunu	kabul	ettikten	sonra	İş	ve	İşçi	Bulma	
Kurumu’na	başvurarak	entegrasyon	desteği	 talep	edebilmektedir.	An-
cak	bu	desteğin	verilebilmesi	için,	çalışacak	kişinin	36	ay	içinde	işe	dö-
nebilmesi	gerekir.
         
	 Bayan	Gröninger	ayrıca	engelli	oğlunun	iyi	bir	mesleki	eğitim	ala-
madığını	ve	bir	işe	yerleştirilmediğini	belirtmiştir.	Oğlu,	2002	yılından	
beri	İş	ve	İşçi	Bulma	Kurumu’na	kayıtlıdır.	Ancak	hala	mesleki	eğitim	
programlarına	 erişememiştir.	 Ayrıca,	 oğlu	 iş	 başvurusu	 yaptığında	 ve	
görüşmeye	gittiğinde	Kurum	hiçbir	destek	sağlamamıştır.	
           
	 Komiteye	göre,	mevcut	düzenleme	engellilerin	istihdamını	gelişti-
rebilecek	bir	düzenleme	değildir.	Engelliliği	zaman	içinde	tedavi	edile-
bilen,	geçici	bir	durum	olarak	görmektedir.	Bu	düzenleme	ile,	gerçekte	
engelliliğe	ilişkin	tıbbi	model	yaklaşımı	kabul	edilmiş	olmaktadır.	Tıbbi	
modelin	benimsenmesi,	Sözleşme’nin	kabul	ettiği	yaklaşım	ile	bağdaş-
mamaktadır.	Bu	düzenleme	engellileri	dezavantajlı	konuma	sokmakta,	
bunun	sonucunda	da,	dolaylı	ayrımcılığa	neden	olmaktadır.	
          
	 Komite’nin	bu	değerlendirmesi	şu	açıdan	çok	önemlidir:	Sözleşme	
tıbbi	model	yaklaşımını	kabul	etmemiştir.	Sözleşme	kapsamında	engel-
lilik,	destek	gerektiren	tıbbi	bir	durum	olarak	değil,	toplumsal	farklılığın	
bir	boyutu	olarak	görülmektedir32.	Tıbbi	bakış	açısı	 ise,	engelliliği	yal-
nızca	engelli	birey	ile	bağlantılı	olarak	değerlendirmekte,	tüm	toplumsal	
etkenleri	dışlamaktadır.	Toplumsal	boyutu	dışlayan	bu	bakış	açısı,	en-
31	Kayess-French,	s.25.
32	Harpur,	s.5.
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gelliliği	biyolojik	bir	sorun	olarak	görmektedir.	Bu	nedenle	temel	amacı,	
engelliliği	tedavi	edecek	tıbbı	çözümler	bulmaktır33.	
          
	 Engelliliğe	ilişkin	hangi	modelin	kabul	edildiği,	istihdam	hakkının	
kullanılmasında	önemli	ölçüde	etkili	olmaktadır.	 	Bu	modelde	engelli	
kişi	 yetersiz	kabul	edildiği	 için,	 tıbbi	 tedavi	 ve	yardımlar	üzerinde	yo-
ğunlaşılmaktadır.	Bu	model,	engelli	bireylerin	işgücü	pazarına	erişebil-
mesine	 destek	 verilmesi	 üzerinde	 durmamaktadır34.	 Engelli	 bireyleri,	
engellerinden	dolayı,	çalışma	yaşamına	ve	toplumsal	yaşamın	diğer	bo-
yutlarına	sınırlı	ölçüde	katılabilecek	ve	hatta	çoğunlukla	hiç	katılamaya-
cak	kişiler	olarak	değerlendirmektedir35.	
        
	 Komite,	5.	maddenin	kapsamına	açıklık	getiren	6	Nolu	Genel	Yo-
rumunda	da	taraf	devletlerin	yasa	ve	politikalarında	hala	tıbbi	model	an-
layışını	terk	etmediklerini,	bu	durumun	Sözleşme	ile	bağdaşmadığını	ve	
endişe	verici	olduğunu	belirtmiştir.	Devletlerin	bu	konudaki	yaklaşımı,	
engelli	bireylerin	hak	sahibi	bireyler	olarak	görülmesini	engellemekte-
dir36.	
         
	 Komite	Gröninger-Almanya	kararında	 şu	husus	üzerinde	de	dur-
muştur:	Taraf	 devlet,	 yasalarda	 yer	 alan	 önlemlerin	 geniş	 bir	 listesini	
Komite’ye	sunmuştur.	Ancak,	bu	önlemlerin	başvurucunun	oğluna	na-
sıl	uygulandığı	konusunda	spesifik	hiçbir	bilgiye	yer	vermemiştir.	Ko-
mite	bu	durumu	da	göz	önüne	alarak,	 şu	sonuca	varmıştır:	 	3.	madde	
Sözleşme’nin	dayandığı	temel	ilkeleri	ortaya	koymaktadır.	Sözleşme’nin	
27.	maddesi	 ise	 taraf	devletlere;	özel	 sektör	de	dahil,	 istihdam	alanın-
da	destekleyici	 ve	 kolaylaştırıcı	 bir	 ortam	oluşturma	 görevi	 yüklemiş-
tir.	Sözleşme’nin	4.	maddesi	ise,	çalışma	ve	istihdam	alanıyla	bağlantılı	
olarak	Sözleşme’de	 tanınmış	olan	hakların	uygulanabilmesi	 için	yasal,	

33	Paul	T.	Jaeger-Cynthia	Ann	Bowman,	Understanding	Disability,	Inclusion,	Acsess,	Diversity,	and	Civil	
Rights,	Praeger	Publishers,	USA,	1.	Basım,	2005,	s.14.	

34	 	Harpur,	s.6.
35	Sara	E.	Kimberlin, “Political	Science	Theory	and	Disability”,	Journal	of	Human	Behavior	in	the	Social	

Environment,	19,	2009,	s.	28.
36	6	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.2.
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idari	 ve	diğer	bütün	önlemleri	 alma	konusunda	genel	bir	yükümlülük	
yüklemektedir.	 Taraf	 devlet	 bu	 yükümlülükleri	 yerine	 getirmeyerek,	
Sözleşme’nin	3,	4	ve	5.maddeleri	ile	birlikte	düşünüldüğünde,	27.	mad-
desini	ihlal	etmiştir.
        
	 Komite,	başvurucularla	ilgili	olarak	taraf	devlete	şu	tavsiyelerde	bu-
lunmuştur:	Mağdurlara	yeterli	miktarda	tazminat	ödenmesi	ve	şikayet	
süresince	yapmış	oldukları	masrafların	karşılanması.	Başvurucunun	oğ-
luna,	Sözleşme’ye	uygun	bir	şekilde	istihdam	olanağının	sağlanabilmesi	
için	iç	hukukta	gerekli	düzenlemelerin	yapılması.
             
	 Komite	ayrıca	şu	genel	tavsiyelerde	de	bulunmuştur:	İç	hukuktaki	
yasal	 düzenlemelerin	 Sözleşme’deki	 düzenlemelerle	 tam	uyumlu	hale	
getirilmesi	ve	engelli	bireylerin	istihdam	hakkını	güvence	altına	alacak	
ve	gelecekteki	ihlalleri	önleyecek	gerekli	bütün	önlemlerin	alınması.							
       
	 Engelli	istihdamının	geliştirilmesi	için	entegrasyon	desteği	konusu	
özellikle	2.	Dünya	savaşından	sonra	öne	çıkan	bir	konu	olmuştur.	Bir-
çok	ülke,	engelli	bireylerin	istihdamlarını	artıracak	yasal	düzenlemeler	
ve	polikalar	belirlemişlertir.	İstihdam	edilenlerin	belli	bir	yüzdesinin	en-
gelli	bireylerden	oluşması	için,	kota	politikaları	uygulamışlar	ya	da	işve-
renler	için	vergi	muafiyeti	gibi	düzenlemeler	yapmışlardır37.	Bu	düzen-
lemelerin	amacı,	engelli	istihdamını	artırmaktır.	Komitenin	bu	kararı	da	
taraf	devletlerde	engelli	istihdamını	geliştirme	konusunda	yol	gösterici	
nitelikte	bir	karardır.
        
	 Komite’nin	istihdam	hakkını	ele	aldığı	ikinci	kararı	ise,	Jungelin-İs-
veç	kararıdır38.	Bayan	Jungelin,	doğuştan	görme	engellidir.	Ancak	ışığı	
ve	bazı	 renkleri	 seçebilmektedir.	Yıllarca	 farklı	 iş	 kollarında	bilgisayar	
programları	 alanında	 çalışmıştır.	 Bu	 deneyimine	 rağmen,	 Sosyal	 Gü-
venlik	Kurumu’na	yapmış	olduğu	 iş	başvurusu,	Kurum’daki	bilgisayar	

37	Aart	Hendriks,	“Promoting	Disability	Equality	After	the	Treaty	of	Amsterdam:	New	Legal	Directions	
and	Pratical	Expansion	Strategies”,		Disability	Rights	in	Europe	From	Theory	to	Practice,	(Eds.	Anna	
Lawson-Caroline	Gooding),	Hart	Publishing,	Oxford	and	Portland,	Oregon,	1.	Basım,	2005,		s.189.

38	Jungelin-İsveç	(Başvuru	No:5/2011)	(Karar	Tarihi:	2	Ekim	2014)	UN	Doc.	CRPD/C/12/D/5/2011
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sisteminin	görme	engellilerin	kullanımına	uygun	olmadığı	gerekçesiy-
le,	kabul	edilmemiştir.	Söz	konusu	iş,	veri	toplama	ve	toplanan	verilerin	
analiz	edilmesi	işi	olduğu	için,	bilgisayar	ile	çalışmayı	gerektirmektedir.	
Kurum’un	 Bilgisayar	 Teknolojileri	 Departmanı,	 Kurum’da	 kullanılan	
bilgisayar	sisteminin,	Braille	sistemine	uyarlanmasının	olanaksız	oldu-
ğunu	belirtmiştir.		
         
	 İsveç	Engelli	Ombudsmanı,	Bayan	Jungelin	adına	İş	Mahkemesi’nde	
dava	 açmıştır.	 Ombudsman,	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumu’nun	 bilgisayar	
sisteminin	 görme	 engelli	 bir	 bireyin	 kullanımına	 uygun	 hale	 getirile-
bilmesi	için	sağlanabilecek	teknik	destek	konusunda	seçenekler	ortaya	
koymuş	ve	gerekli	desteğin	 sağlanması	durumunda	Bayan	 Jungelin’in	
bu	işi	yapabileceğini	belirtmiştir.	İş	Mahkemesi	bu	görüşe	katılmamıştır.	
Mahkeme’ye	göre,	 	bilgisayar	sisteminde	yapılması	gereken	değişiklik-
ler,	Sosyal	Güvenlik	Kurumu’na	orantısız	bir	yük	yükleyecektir.	
         
	 Komite’ye	başvuruda	bulunan	Bayan	 Jungelin’e	 göre,	 Sosyal	Gü-
venlik	Kurumu’nun	gerekli	düzenlemeleri	yapmayı	kabul	etmeyerek,	iş	
başvurusunu	reddetmesi	Sözleşme’yi	ihlal	etmektedir.	İş	Mahkemesi	de	
işverenlerin	gerekli	düzenlemeleri	yapma	yükümlülüğünü	göz	önüne	al-
mamıştır.	Ayrıca,	Kurum’un	bilgisayar	programlarında	yapılacak	düzen-
lemelerin,	ilerde	bu	alanda	çalışacak	görme	engelliler	açısından	da	yarar	
sağlayacağı	gerçeğini	İş	Mahkemesi	dikkate	almamıştır.		Bu	nedenle,	İş	
Mahkemesi’nin	vermiş	olduğu	karar	da	Sözleşme’yi	ihlal	etmektedir.	
         
	 Komite	 şu	 karara	 varmıştır:	 Engelli	 bireylerin	 istihdam	 hakkının	
korunması	için	işverenler,	aşırı	ve	orantısız	bir	yük	yüklemediği	sürece,	
gerekli	 önlemleri	 almak	 ve	 uygun	 değişiklikleri	 yapmak	 zorundadır-
lar.	Makul	ve	orantılı	uyumlaştırma	önlemleri	değerlendirilirken,	 taraf	
devletler	 belli	 bir	 takdir	hakkına	 sahiptirler.	Bu	konuda,	 her	bir	 vaka-
ya	 ilişkin	 delilleri	 ve	 gerçekleri	 değerlendirerek	 bir	 sonuca	 varırlar.	 İş	
Mahkemesi	de	karar	vermeden	önce,	bütün	verileri	objektif	bir	şekilde	
değerlendirmiş	 ve	Ombudsman	 tarafından	 tavsiye	 edilen	 destekleyici	
ve	uyumlaştırıcı	önlemlerin,	Kuruma	orantısız	bir	yük	yükleyeceği	so-
nucuna	varmıştır.	Mahkeme’nin	kararı	objektif	ve	makul	bir	gerekçeye	
dayandığı	için	Sözleşme’nin	ihlali	söz	konusu	değildir.
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	 Komite	üyelerinden	bazıları	şu	gerekçelerle	karara	katılmamıştır:	İş	
Mahkemesi	tarafından	verilen	kararda	“aşırı	yük”	olgusu	geniş	yorum-
lanmıştır.	Bu	yorum,	makul	uyumlaştırmanın	gerekli	olduğu	durumlar-
da,	engellilerin	işe	alınmasını	oldukça	zorlaştıracak	bir	yaklaşım	ortaya	
koymaktadır.	Ayrıca,	 İş	Mahkemesi,	Ombudsman	tarafından	önerilen	
seçeneklerin	 görme	 engelli	 diğer	 bireylerin	 gelecekteki	 istihdamları	
üzerindeki	potansiyel	etkilerini	dikkate	almamıştır.	Alınacak	önlemlerin	
makul	ve	orantılı	olup	olmadığına	karar	verirken,	diğer	engelli	çalışanla-
rın	menfaatleri	de	dikkate	alınmalıydı.	İş	Mahkemesi’nin	kararı,	makul	
uyumlaştırma	önlemlerinin	uygulanmasını	kabul	etmeyen	bir	karar	ol-
duğu	için	Sözleşme’nin	5.	ve	27.	maddelerini	ihlal	etmektedir.	
          
	 Engellilikle	 bağlantılı	 ihtiyaçların	 karşılanması	 için	 makul	 uyum-
laştırmanın	 sağlanması	yükümlülüğü,	 engellilik	bağlamında	çok	 temel	
önemde	olan	bir	eşitlik	önlemidir39.	 	Bu	kadar	temel	önemde	olan	bir	
düzenlemeden	 kaçınılmış	 olmasını	 Komite’nin	 haklı	 bulması,	 engelli	
bireylerin	istihdam	hakkına	zarar	verebilir.	Taraf	devletler	makul	uyum-
laştırma	önlemlerini	belirlerken,	Komite’nin	bu	kararına	dayanarak,	ge-
niş	bir	takdir	hakkı	kullanma	yoluna	gidebilirler.		
 
 D-Erişebilirlik	Hakkı
         
	 Erişebilirlik	 hakkı	 Sözleşme’nin	 9.	 maddesinde	 düzenlenmiştir.	
Bu	 madde	 genel	 olarak	 erişebilirliğe	 ilişkin	 düzenleme	 içerdiği	 için,	
Sözleşme’de	yer	alan	bütün	haklar	için	uygulanması	gereken	bir	yüküm-
lülük	 getirmektedir.	 Bu	 düzenleme	 genel	 bir	 uygulama	 alanına	 sahip	
olduğu	için,	Sözleşme’nin	bütününe	uygulanacaktır40.	Sözleşme,	erişe-
bilirliği	en	geniş	anlamıyla	kavramlaştıran	ve	bağımsız	bir	hükümle	dü-
zenleyen	ilk	ve	en	yakın	tarihli	Sözleşme’dir41.
         

39	Kayess/French,	s.9.
40	Janet	E.	Lord/	David	Suozzi/	Allyn	L	Taylor,	“Lessons	from	the	Experience	of	U.N.	Convention	on	the	

Rights	of	Persons	with	Disabilities:	Addressing	the	Democratic	Deficit	in	Global	Health	Governance”,	
Journal	of	Law,	Medicine&Ethics,	Fall	2010, s.572.

41	Selda	Çağlar,	“Engellilerin	Erişebilirlik	Hakkı	ve	Türkiye’de	Erişebilirlikleri”,	AÜHFD,	61	(2)	2012,	s.547.								
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	 Komite	9.	maddeye	açıklık	getirdiği	2	Nolu	Genel	Yorumda,	eri-
şebilirlik	hakkını	ele	almıştır.	Komite’ye	göre,	erişebilirliği	gerçekleştir-
me	yükümlülüğü	 şarta	bağlı	değildir.	Erişebilirlik	bütün	alanlarda	eşit	
temelde	sağlanmalı	ve	erişebilirliğin	engellenmesi,	ayrımcı	bir	fiil	olarak	
değerlendirilmelidir.	Erişebilirlik	hakkı,	 engelli	bireylerin	bağımsız	bir	
yaşam	sürdürebilmelerin	ve	topluma	tam	ve	eşit	bir	şekilde	katılabilme-
lerinin	ön	koşuludur.	Fiziksel	çevreye,	ulaşıma,	bilgiye	ve	kamuya	açık	
olan	her	türlü	hizmet	ve	etkinliklere	erişebilirlik	sağlanmamış	ise,	engelli	
bireylerin	toplumsal	yaşama	katılım	konusunda	eşit	fırsatlara	sahip	ol-
duğu	 söylenemez.	Erişebilirlik	hakkının	Sözleşmenin	dayandığı	 temel	
ilkelerden	biri	olduğu	şüphesizdir42.
       
	 Komite,	 Sözleşme’nin	 farklı	 maddelerinin	 ihlaline	 ilişkin	 başvu-
rular	konusunda	vermiş	olduğu	bazı	kararlarda	da,	söz	konusu	haklara	
erişimin	 engellenmesiyle	bağlantılı	 olarak,	 diğer	maddelerin	 yanı	 sıra,	
Sözleşme’nin	9.	maddesinin	de	ihlal	edildiği	sonucuna	varmıştır.		
          
	 Erişebilirlik	 konusunda	 Komite’nin	 verdiği	 en	 önemli	 kararların-
dan	 biri,	 Bacher-Avusturya	 kararıdır43.	 	 Başvurucu	 Viktoria	 Bacher,	
başvurusunu	kendisi	ve	vasisi	olduğu	erkek	kardeşi	Simon	Bacher	adı-
na	yapmıştır.	Başvuruya	konu	olan	olaylar	özetle	şöyledir;	Bay	Bacher	
down	sendromlu	bir	bireydir.	Bazen	tekerlekli	sandalye	kullanmakta	ve	
tıbbi	desteğe	ihtiyaç	duyduğu	için	sık	sık	hastaneye	gitmektedir.		Evleri	
Vomp	kasabasındadır.	 Evlerinin	 olduğu	bölgeye	 yalnızca	 yürüyüş	 yo-
luyla	 ulaşılmaktadır.	 1983	 yılında	 bu	 evi	 satın	 aldıkları	 zaman,	Vomp	
Belediye	Başkanı,	bu	yolu	yapacaklarına	dair	söz	vermiştir.	Ancak,	geçen	
süre	zarfında	bu	konuda	adım	atılmamıştır.	Bay	Bacher’in	ebeveynleri,	
kar	ya	da	yağmur	yağdığında	bu	yoldan	geçilmesi	tehlikeli	olduğu	için	
yolun	 üstünü	 kapatmak	 istemişlerdir.	 Vomp	 Belediyesi’nden	 gerekli	
izin	alınmış	ve	yolun	üst	kısmı	kapatılmıştır.	Ancak,	komşuları	Bay	R.	
bu	işleme	karşı	dava	açarak	çatının	yıkılmasını	istemiş,	Mahkeme	de	bu	
talebi	kabul	ederek,	 çatının	yıkılmasına	karar	vermiştir.	Yıkım	gerçek-
42	2	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.	13.
43	Bacher-Avusturya	(Başvuru	No.	26/2014)	(Karar	Tarihi:	16	Şubat	2018)	UN.Doc.	CRPD/C/19/D/26/	
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leştikten	sonra	çıkan	şiddetli	 fırtına,	yola	zarar	vermiştir.	Bay	Backer’i	
bu	yoldan	eve	getirmeye	çalışan	annesi,	yolun	bozuk	olması	nedeniy-
le	düşmüş	ve	kolunu	kırmıştır.	Belediye	başkanı,	aileye	başka	bir	yere	
taşınmayı	ya	da	Bay	Backer’i	engellilerin	bakımını	yürüten	bir	kuruma	
yerleştirmeyi	önermiştir.	Aile	bu	önerileri	reddetmiştir.	Aileye	göre,	ya-
şadıkları	ev	Bay	Backer’in	tanıdığı,	iyi	bildiği	bir	çevrededir	ve	tedavi	için	
gittiği	hastaneye	yakındır.	Bu	nedenlerin	yanı	sıra,	bulundukları	bölgede	
ev	fiyatları	oldukça	pahalıdır.	Yaşadıkları	evle	aynı	standartlarda	olan	bir	
evin	fiyatını	karşılayamayacak	durumdadırlar.
       
	 Komite’ye	göre,	başvuruya	konu	olan	olayda	sorun,	bir	yolun	üstü-
ne	çatı	yapılması	konusunda	özel	şahıslar	arasında	çıkan	bir	sorundur.	
Ancak	taraf	devletler,	Sözleşme’de	yer	alan	hakların	kullanımına	bireyle-
rin	doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	müdahalesini	engelleyecek	önlemleri	
de	alarak,	bu	hakları	korumak	zorundadırlar.	Sözleşme	öncelikle	birey-
ler	ile	devlet	arasındaki	hakları	ve	yükümlülükleri	düzenlemiş	olmasına	
rağmen,	Sözleşme’nin	hükümlerinin	alanı,	bireylerin	ilişkilerini	de	kap-
samaktadır.	
         
	 Komite	 ayrıca	 şuna	 dikkat	 çekmiştir:	 Taraf	 devletler,	 herhangi	
bir	özel	kuruluştan,	örgütten	ya	da	bireyden	gelecek	engelliliğe	dayalı	
ayrımcılığı	 ortadan	 kaldırmak	 için	 gerekli	 bütün	 önlemleri	 almalıdır.	
Bireyler	 arasındaki	 bir	 anlaşmanın	 uygulanmasıyla	 bağlantılı	 olan	 bir	
mülkiyet	hakkı	sorunu	ya	da	bir	çatışma	olması	durumunda,	bu	durum	
Sözleşme	doğrultusunda	yorumlanmalıdır.			
         
	 Komite	 bu	 değerlendirme	 ile	 devletin	 sorumluluğu	 ilkesini	 geniş	
yorumlamakta	 ve	yalnızca	devlet	 yetkilileri	 tarafından	 işlenen	 ihlalleri	
değil,	aynı	zamanda	özel	şahısların	fiillerinden	dolayı	engelli	bireylerin	
karşılaştıkları	ihlalleri	de	önleme	konusunda	devlete	sorumluluk	yükle-
mektedir.		
       
	 Komite’ye	 göre,	 9.	maddeye	 uygun	 olarak,	 taraf	 devletler,	 engel-
li	 bireylerin	 diğerleriyle	 eşit	 konumda,	 hem	 şehirlerde	 hem	 de	 kırsal	
kesimde	kamuya	 sağlanan	ya	da	 açık	olan	fiziksel	 çevreye,	ulaşıma	ve	
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diğer	olanaklara	erişimini	sağlamak	için	gerekli	önlemleri	almalıdır.	Bu	
önlemler,	erişebilirliğin	önündeki	güçlükleri	ve	bariyerleri	tanımlamayı	
ve	ortadan	kaldırmayı	da	içerir.	Eve	giden	yolun	üstündeki	çatının	yıkıl-
ması,	Bay	Bacher’in	yalnızca	evine	gidiş	gelişini	engellememekte,	ayrıca	
onun	günlük	yaşamında	ihtiyaç	duyduğu,	eğitim	ve	sağlık	gibi	kamusal	
hizmetlere	ve	sosyal	etkinliklere	ulaşmasını	da	sınırlamaktadır.	Mahke-
me	bu	konuda	karar	verirken,	Bay	Bacher’in	özel	 ihtiyaçlarını	dikkate	
almamış,	 mülkiyet	 hakkı	 konusunda	 yoğunlaşmıştır.	 Bu	 nedenlerle,	
Mahkemenin	verdiği	karar	Sözleşme’nin	9.	maddesinde	düzenlenen	eri-
şebilirlik	hakkını,	Sözleşme’nin	3.	maddesi	ile	birlikte	düşünüldüğünde	
ihlal	etmiştir.	
         
	 Komite	bu	kararında	yalnızca	kamusal	alanlarda	erişebilirliği	sağla-
ma	sorumluluğunu	taraf	devlete	yüklememiş,	özel	konuta	erişebilirliği	
sağlama	konusunda	da	devletin	yükümlülüğünü	ortaya	koymuştur.	Tam	
erişebilirliğin	sağlandığı	toplum,	yalnızca	ulaşım,	bilgi	ya	da	kamusal	bi-
nalara	erişimin	sağlandığı	toplum	anlamına	gelmez.	Bu	aynı	zamanda,	
özel	konutlara	ulaşımı	da	 içerir44.	Erişebilirliğin	önündeki	engellerden	
bazıları,	 ihtiyaçlara	 cevap	 vermeyen	 yasalardan	 ve	 yargı	 kararlarından	
kaynaklıyken,	 bazıları	 da	 engelli	 bireylerin	 yaşamlarını	 sürdürdükleri	
alanlarda	yer	almaktadır45.
         
	 Komite,	 başvurucuya	 ilişkin	 olarak	 taraf	 devlete	 şu	 tavsiyelerde	
bulunmuştur:	Bay	Bacher’in	 engelli	 bir	birey	olarak	 spesifik	 ihtiyaçla-
rı	ve	Komite’nin	bu	kararda	ortaya	koyduğu	kriterler	dikkate	alınarak,	
Bay	Bacher’in	konutuna	erişebilmesini	sağlayan	tek	seçenek	olan	yolun	
kullanımındaki	anlaşmazlığı	giderecek	bir	çözüm	yolu	sağlanmalı;	iç	hu-
kuktaki	süreçte	ve	bu	başvuru	sürecinde	yapmış	olduğu	makul	masraflar	
ile	tazminat	ödenmelidir.
          

44	Tom	Skakespeare,	Disability	Rights	and	Wrongs,	Published	by	Routledge,USA,	1.	Basım,		2006,	s.	48.
45	Luke	Clements-Janet	Read,	“The	Dog	That	Didn’t	Bark:	The	Issue	of	Access	to	Rights	Under	the	Eu-

ropean	Convention	on	Human	Rights	by	Disabled	People”, 	Disability	Rights	in	Europe	From	Theory	
to	Practice, (Eds.	Anna	Lawson-Caroline	Gooding),	Hart	Publishing,	Oxford	and	Portland,	Oregon,	1.	
Basım,	2005,	s.23.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ENGELLİ HAKLARI KOMİTESİ’NİN KARAR VE
GENEL YORUMLARI

Dr. Öğr. Ü. Songül Atak



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �38

	 Genel	 tavsiyeler:	 Taraf	 devlet,	 gelecekte	 benzer	 ihlallerin	 önüne	
geçme	 yükümlülüğü	 altındadır.	Bunun	 için	 etkili	 bir	 izleme	mekaniz-
ması	geliştirmelidir.	Erişebilirlik	planları	ve	stratejilerinin	uygulanması	
için	yeterli	kapasiteye	sahip	ve	uygun	görevlerle	donatılmış	etkili	izleme	
organları	oluşturulmalıdır. 
          
	 Komite’nin	bu	alanda verdiği	diğer	önemli	bir	karar	da	X-Arjantin46 
kararıdır.	Bay	X.	bir	ceza	davasından	dolayı	tutuklu	olarak	yargılanmak-
tadır.	 Tutuklu	 bulunduğu	 sürede,	 bir	 omurilik	 ameliyatı	 geçirmiştir.	
Ameliyattan	 sonra	durumu	ağırlaştığı	 için	 tedavi	 görebileceği	bir	 ens-
titüye	 transfer	 edilmiştir.	Burada	durumu	 stabil	 hale	 gelmiş	 ve	 ayakta	
hasta	rehabilitasyon	programına	başlanmıştır.	Ancak	6	ay	sonra	yeniden	
cezaevine	nakledilmiştir.	Bay	X.,	Federal	Ceza	Mahkemesine	başvura-
rak	tutukluluk	halinin	evde	devam	etmesini	talep	etmiştir.	Ağır	hastalı-
ğından	dolayı	ihtiyaç	duyduğu	koşulların	cezaevinde	mevcut	olmadığını	
belirtmiştir.	Talebi	Mahkeme	tarafından	reddedilmiş,	cezaevi	koşulları-
nın	uygun	olduğu	ve	gerekli	görülen	durumlarda	da	ambulans	ile	hasta-
neye	götürülebileceği	belirtilmiştir.	
          
	 Bay	X.	 şu	 gerekçelerle	Komite’ye	 başvurmuştur:	Cezaevinde	 bu-
lunduğu	süre	 içinde,	yeterli	 tıbbı	yardımı	alamamıştır.	Cezaevinin	ko-
şullarından	 dolayı	 sağlık	 durumu	 daha	 da	 kötüleşmiştir.	 Cezaevinde	
kalan	diğer	 tutuklular,	 günlük	 ihtiyaçlarını	karşılayabilmek	 için	başka-
sının	desteğini	gerektiren	sağlık	sorunlarına	sahip	değildir.	Kendisinin	
bu	 koşullarda	 cezaevinde	 tutulması,	 yasa	 önünde	 eşitlik	 ilkesini	 ihlal	
etmektedir.	 Tuvalet	 ve	 banyo	 ihtiyacını	 karşılamakta	 zorlanmaktadır.	
Rahatsızlığı	nedeniyle	 tekerlekli	 sandalye	kullanmak	zorundadır.	Ban-
yo,	 tekerlekli	 sandalye	 ile	girilebilecek	genişlikle	olmadığı	ve	girişinde	
merdiven	bulunduğu	için,	kendi	başına	banyo	yapması	mümkün	değil-
dir.
        
	 Komite,	başvuruyu	inceleme	aşamasındayken,	taraf	devletten	baş-
vuru	 sonuçlanıncaya	 kadar,	 başvurucunun	 sağlık	 durumu	 nedeniyle	

46	X-Arjantin	(Başvuru	No.	8/2012)	(Karar	Tarihi:	11	Nisan	2014)	UN.	Doc.	CRPD/C/11/D/8/2012
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talep	etmiş	olduğu	bakım	ve	tedavinin	sağlanması	için	gerekli	adımları	
atmasını	istemiştir.	Taraf	devlet	de	Komite’nin	talep	ettiği	bu	geçici	ön-
lemlerin	sağlandığı	konusunda	Komite’ye	bilgi	vermiştir.	
           
	 Komite	öncelikle	şu	husus	üzerinde	durmuştur:	Taraf	devlet,	ceza-
evinde	bulunan	engellilerin	günlük	yaşamın	bütün	boyutlarına	tam	ola-
rak	katılabilmeleri	ve	bağımsız	bir	şekilde	yaşamlarını	sürdürebilmeleri	
için,	gerekli	bütün	önlemleri	almalıdır.	Bu	önlemler,	diğer	tutuklularla	
eşit	koşullarda	banyo,	tuvalet,	bahçe,	kütüphane	ve	tıbbi	ya	da	hukuki	
hizmetler	gibi	farklı	alanlara	ve	hizmetlere	erişebilmeyi	de	içerir.	Taraf	
devlet,	cezaevindeki	koşulların	başvurucunun	banyoya,	tuvalete,	bahçe-
ye	ya	da	diğer	olanaklara	bağımsız	bir	şekilde	erişebilmesine	uygun	ol-
duğunu	kanıtlayamamıştır.	Bu	nedenlerle,	Sözleşme’nin	9.	maddesinde	
güvence	altına	alınan	erişebilirlik	hakkı	ihlal	edilmiştir.
          
	 Komite,	başvurucunun	gerekli	tıbbi	tedavi	görmesi	konusunda	ta-
raf	devletin	yeterli	çabayı	gösterdiği	kanaatine	ulaşmış	ve	sağlık	hakkı-
nın	ihlal	edildiğine	ilişkin	başvurucunun	iddiasını	yerinde	bulmamıştır.	
          
	 Komite,	 başvurucuya	 ilişkin	 olarak	 şu	 tavsiyelerde	 bulunmuştur;	
başvurucunun	cezaevinde	tutulduğu	süre	içinde,	diğer	tutuklularla	eşit	
koşullara	 ve	hizmetlere	 erişebilmesi	 sağlanmalıdır.	Ayrıca,	 başvurucu-
nun	sağlık	koşullarının	hassasiyeti	göz	önünde	tutularak,	düzenli	bir	şe-
kilde	rehabilitasyon	olanakları	sunulmalıdır.	Genel	olarak	da,	taraf	dev-
letin,	gelecekte	benzer	ihlallerin	önüne	geçebilmesi	için,	gerekli	bütün	
önlemleri	alması	istemiştir.	
 
	 E-	Kamusal	Yaşama	Katılım	Hakkı

	 Kamusal	 yaşama	 katılım	hakkı	 konusunda	Komite’nin	 vermiş	 ol-
duğu	önemli	kararlardan	biri,	Beasley-Avustralya	kararıdır47.	Avustralya	
vatandaşı	olan	Bayan	Gemma	Beasley	şu	gerekçelerle	Komiteye	başvur-
muştur:	İşitme	engelli	olduğundan,	resmi	makamlarla	iletişim	kurabil-
47	 Beasley-Avustralya	 (Başvuru	 No.	 11/2013)	 	 (Karar	 Tarihi:	 1	 Nisan	 2016)	 	 UN.	 Doc.	 CRPD/

C/15/D/11/2013
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mesi	için	Avustralya	İşaret	Dilinde	(Auslan)	tercümana	ihtiyaç	duymak-
tadır.	New	Sauth	Wales	Polis	Merkezinden	aldığı	bir	resmi	yazı	ile	jüri	
üyesi	 olarak	 görev	 yapması	 istenmiştir.	 Yetkili	makamlara	 başvurarak	
işitme	engelli	olduğunu	belirtmiş	ve	bu	görevi	yapabilmesi	için	Auslan	
işaret	 dili	 tercümanının	 sağlanmasını	 istemiştir.	 Ancak,	 mevcut	 yasal	
düzenlemeye	göre	bunun	mümkün	olmadığı,	 tercümanın	 jüri	odasına	
alınması	durumunda	gizlilik	ilkesinin	ihlal	edileceği	gerekçesiyle,	talebi	
reddedilmiştir.	Bayan	Beasley’e	göre,	kendisine	tercüman	sağlanmadığı	
için	 jüri	üyesi	olarak	görev	yapamamıştır.	Bu	durum	Sözleşme’yi	 ihlal	
etmektedir.
      
	 Komite	 şu	hususlar	üzerinde	durmuştur:	Taraf	devlet,	Komite’ye	
sunduğu	 görüşte	 gizlilik	 ilkesinin	 ihlal	 edileceği	 üzerinde	 durmamış,	
başvurucuya	tercüman	sağlanmasının,	yargılamanın	süresini	ve	maliye-
tini	olumsuz	etkileyeceği	gerekçesini	ileri	sürmüştür.		Ancak	bunun	aşırı	
ve	 orantısız	 bir	 yük	 yükleyeceği	 konusunda	hiçbir	 veri	 sağlamamıştır.	
Komite	 elindeki	 verileri	 değerlendirerek,	 taraf	 devletin	makul	 uyum-
laştırmayı	 güvence	 altına	 alabilmek	 için	 gerekli	 adımları	 atmadığı	 ka-
naatine	ulaşmıştır.	Auslan	işaret	dili	tercümanının	sağlanmamış	olması,	
engelliliğe	dayalı	ayrımcılık	oluşturmakta	ve	bu	nedenle	Sözleşme’nin	
5.maddesini	ihlal	etmektedir.	
      
	 Komite	6	Nolu	Genel	Yorumunda	da	makul	uyumlaştırmanın	ge-
rekliliği	 üzerinde	 durmuştur.	 Birçok	 ülkede	makul	 uyumlaştırma	 ön-
lemlerinin	 alınmadığını,	 ancak	 bu	 önlemleri	 içermeyen	 birçok	 ulusal	
yasa	ve	uygulamanın	engelli	bireylere	yönelik	ayrımcılık	ve	dışlanmaya	
neden	olduğunu	açıklamıştır48.
            
	 Sözleşme	hem	engelliliğe	dayalı	ayrımcılığı	yasaklayan,	hem	de	aynı	
zamanda	engelli	bireylerin	 insan	haklarını	kullanabilmeleri	 için	makul	
uyumlaştırmayı	açık	bir	şekilde	kabul	eden	ilk	insan	hakları	sözleşmesi-
dir.		Bu	düzenlemeler	belki	de	Sözleşme’nin	uluslararası	engelli	hakları	
hukukuna	en	önemli	katkısıdır49.
48	6	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.	3.
49	Lord/	Suozzi/Taylor,	s.	572.
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									Komite’ye	göre,	jüri	görevini	yerine	getirmek,	9.	madde	anlamında	
aktif	vatandaşlığın	bir	 ifadesidir.	Sözleşme’nin	2.	maddesinde	yer	alan	
“iletişim”	 kavramı	 da	 açıkça	 Auslan	 işaret	 dili	 de	 dahil	 olmak	 üzere,	
dilleri,	 alternatif	 yolları,	 araçları	 ve	 iletişim	biçimlerini	kapsamaktadır.	
Mevcut	vakada,	taraf	devlet,	tercüman	sağlamayarak,	başvurucunun	jüri	
görevini	yerine	getirmesine	engel	olmuştur.	Bu	nedenle,	Sözleşme’nin	
9.	maddesini	hem	 tek	başına,	hem	de	2,	4	 ve	5.	maddeleri	 ile	birlikte	
düşünüldüğünde	ihlal	etmiştir.							
        
	 Sözleşme’nin	13.	maddesi	 gereğince	 taraf	devletler,	 engelli	 birey-
lerin	diğer	bireylerle	eşit	şekilde	adalete	erişmelerini	güvence	altına	al-
malıdır.	 29.	maddesi	 de	 taraf	 devletlere,	 engelli	 bireylerin	 ayrımcılığa	
maruz	kalmaksızın	kamusal	yaşama	tam	ve	eşit	katılımını	sağlayacak	bir	
ortamı	geliştirme	görevi	yüklemektedir.	Bu	nedenle,	başvurucuya	tercü-
man	sağlanmamış	olması	Sözleşme’nin	13.	maddesini,	Sözleşme’nin	3,	
5	ve	29.	maddeleri	ile	birlikte	düşünüldüğünde,	ihlal	etmiştir.	
           
	 Komite,	 başvurucu	 açısından	 taraf	 devlete	 şu	 tavsiyelerde	 bulun-
muştur:	Uygun	bir	tazminat	ödenmesi,	yaptığı	masrafların	karşılanma-
sı	ve	jüri	üyesi	olabilmesi	için	gerekli	düzenlemelerin	yapılması.	Ayrıca	
taraf	devletten,	gelecekte	benzer	ihlallerin	önünde	geçmek	için	gerekli	
önlemleri	alması	istenmiştir.			
         
	 Komite,	Beasley-Avustralya	kararını	açıkladığı	oturumda	Lockrey-
Avustralya	 kararını50	 da	 açıklamıştır.	 Söz	konusu	 iki	 karara	 konu	olan	
olaylar	büyük	ölçüde	benzerdir.	Lockrey-Avustralya	başvurusunun	ko-
nusu	özetle	şöyledir:	Avustralya	vatandaşı	olan	Bay	MichaeL	Lockrey,	
işitme	engelli	bir	bireydir.	New	South	Wales	Eyaletinin	polis	merkezin-
den	gönderilen	yazıda,	 jüri	üyesi	olarak	görevlendirildiği	belirtilmiştir.	
Bay	Lockrey	daveti	 aldıktan	 sonra,	polis	merkezine	başvuruda	bulun-
muş	ve	jüri	üyesi	olarak	görev	yapabilmesi	için	kendisine	stenograf	des-
teğinin	sağlanması	gerektiğini	belirtmiştir.	Ancak,	işitme	engelli	olduğu	
için	jüri	üyesi	olarak	görev	yapamayacağı	ve	stenograf	desteğine	ilişkin	
50	 Lockrey-Avustralya	 (Başvuru	 No.	 13/2013)	 (Karar	 Tarihi:	 1	 Nisan	 2016)	 UN.	 Doc.	 CRPD/

C/15/D/13/2013
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talebinin	 kabul	 edilemeyeceği	 belirtilmiştir.	 Buna	 gerekçe	 olarak,	 jüri	
üyesi	olmayan	birisinin	jürinin	toplantı	odasında	bulunmasının	gizlilik	
ilkesini	ihlal	edeceği	gösterilmiştir.	
            
	 Komite,	 bu	 başvuruya	 ilişkin	 kararında,	 Beasley-Avustralya	 kara-
rındaki	değerlendirmelerini	tekrarlamış	ve	bu	olayda	da	başvurucunun	
jüri	üyesi	olarak	görev	yapmasının	engellenmesini	Sözleşme’nin	 ihlali	
olarak	değerlendirmiştir.
         
	 Komite’nin	söz	konusu	iki	kararının	da	özellikle	adalete	ve	kamu-
sal	yaşama	erişebilirlik	konusunda	ayrımcılık	yasağını	öne	çıkaran	ve	bu	
ayrımcılığın	önüne	geçilebilmesi	için	makul	uyumlaştırmanın	gerekliliği	
üzerinde	duran	önemli	kararlar	olduğu	görülmektedir.		
 
 F-	Siyasal	Yaşama	Katılım	Hakkı	
        
	 Engellilerin	siyasal	yaşama	katılım	haklarının	ihlali	konusunda	Ko-
mite	birkaç	karar	vermiştir.	Bunlardan	biri,	Given-Avustralya	kararıdır51.	
Başvurucu	Fiona	Given,	serebral	palsi	rahatsızlığı	olan	engelli	bir	birey-
dir.	 Şu	 gerekçelerle	 Komite’ye	 başvurmuştur:	 Seçimin	 yapıldığı	 gün,	
yanında	bir	yakınıyla	birlikte	oy	kullanacağı	merkeze	gitmiştir.	Destek	
almaksızın	 oy	 pusulasını	 mühürlemesi	 ve	 bu	 pusulayı	 zarfa	 koyarak	
sandığa	atması	mümkün	olmadığı	için,	Seçim	Yasası’nın	fiziksel	engelli	
bireylere	 sağladığı	 olanaktan	 yararlanmak	 istemiştir.	 Bu	 düzenlemeye	
göre,	fiziksel	engelli	bir	birey,	oy	kullanma	sırasında	seçim	görevlilerin-
den	destek	talep	edebilir.	Ancak,	görevli	çok	meşgul	olduğunu	belirtmiş	
ve	birlikte	geldiği	kişinin	desteği	ile	oy	kullanmasını	söylemiştir.	Yanın-
daki	kişinin	bir	yakını	olduğunu	ve	kullandığı	oyun	yakını	tarafından	gö-
rülmesini	istemediğini	açıklamasına	rağmen,	görevli	bu	konuda	ısrarcı	
olmuştur.	Sonuçta	yakınının	desteği	ile	oy	kullanmak	zorunda	kalmıştır.	
Bu	durum,	siyasal	katılım	hakkının	ihlalidir.	

51	 Given-Avustralya	 (Başvuru	 No.	 19/2014)	 (Karar	 Tarihi:	 16	 Şubat 2018) UN.	 Doc.	 CRPD/
C/19/D/19/2014
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	 Komite’ye	göre,	siyasal	katılım	hakkını	düzenleyen	29.	Madde,	taraf	
devletlere,	engelli	bireylerin	diğer	bireylerle	eşit	koşullarda	oy	kullanma	
hakkını	güvence	altına	almak	da	dahil,	siyasi	ve	kamusal	hayata	tam	ve	
etkili	katılımını	güvence	altına	alma	görevi	yüklemektedir.	Taraf	devlet-
ler	29.	maddeye	uygun	olarak,	oy	kullanma	yöntemlerini	kolay	anlaşılır	
ve	 erişebilir	 hale	 getirmek	 zorundadır.	 Erişebilirlik	 konusu,	 gruplarla	
bağlantılıdır.	 Taraf	 devletler	 bu	 konuda	 bireysel	 bir	 talep	 olmaksızın,	
erişebilirlik	olanaklarını	sağlamalıdır.	
         
	 Komite,	Sözleşme’nin	9.	maddesine	uygun	olarak	taraf	devletlerin	
engelli	bireylerin	diğer	bireylerle	eşit	koşulda,	bilgi	ve	iletişim	teknoloji-
lerine	erişebilmeleri	konusunda	da	gerekli	önlemleri	alma	yükümlülüğü	
olduğunu	belirtmiştir.	Sözleşme’nin	5.	maddesi	de	taraf	devletlere,	en-
gelliliğe	dayalı	her	türlü	ayrımcılığı	yasaklama	yükümlülüğü	getirmekte-
dir.
         
	 Komite’ye	göre,		başvurucunun	siyasi	tercihini	kendisine	eşlik	eden	
kişiye	açıklamak	zorunda	kalmaksızın	oy	kullanması	mümkün	olmamış-
tır.	Elektronik	oy	kullanma	olanağı	olsaydı,	bu	olumsuzluk	yaşanmazdı.	
Taraf	devlet,	kaynakların	sınırlı	olduğunu,	bu	tür	bir	olanağın	sağlanma-
sının	masrafları	çok	artıracağını	ve	orantısız	bir	yük	yükleyeceği	argüma-
nını	 ileri	 sürmüştür	 ama	erişebilirliğin	 sağlanması	 koşula	bağlanamaz.	
Komite	 bu	 gerekçelerle,	 Sözleşme’nin	 5,	 9	 ve	 29.	 	maddelerinin	 ihlal	
edildiği	sonucuna	varmıştır.	
         
	 Başvurucuyla	 ilgili	olarak	şu	 tavsiyelerde	bulunmuştur:	Bu	başvu-
ru	sırasında	yapmış	olduğu	bütün	masrafların	karşılanması,	tazminat	da	
dahil	olmak	üzere	etkili	bir	hukuki	çözüm	olanağının	sunulması;	gele-
cekteki	seçim	ve	referandumlarda	gizli	oy	kullanmasını	sağlayacak	bir	oy	
kullanma	sistemine	erişmesini	güvence	altına	almak	için	gerekli	bütün	
önlemlerin	alınması.
         
	 Komite,	 gelecekte	 benzer	 ihlallerin	 önüne	 geçebilmek	 için	 çaba	
göstermesini	 taraf	devletten	 istemiş	ve	özellikle	 şu	önlemleri	 almasını	
önermiştir:	Engellilik	türü	ne	olursa	olsun,	gereksinim	duyan	her	engel-
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linin	ulaşabileceği	elektronik	oylama	olanaklarının	güvence	altına	alın-
ması	ve	oy	kullanma	sırasında	diğer	bir	kişinin	desteğinin	kaçınılmaz	ol-
ması	durumunda,	oy	kullanma	hakkının	gizliliğini	güvence	altına	alacak	
şekilde	Seçim	Yasası’nda	gerekli	değişikliklerin	yapılması.
          
	 Komite’nin	bu	kararı,	engellilerin	siyasal	haklarını	koruyan	önem-
li	 bir	 karardır.	 Engelsiz	 özgür	 bir	 seçim	 amacına	 ulaşmayı	 sağlayacak	
koşullardan	en	önemlilerinden	biri,	engelli	bireylerin	oy	haklarını	giz-
lilik	 içinde	 kullanabilmelerini	 sağlayacak	 oy	 verme	mekanizmalarının	
sağlanmasıdır52.	Diğer	önemli	bir	koşul	da,	engelli	bireyin	oy	kullanma	
yerine	erişebilmesinin	sağlanmasıdır.	“Devletin	olumsuz	bir	müdahalesi	
olmadığı	sürece	kullanılabileceği	varsayılan	oy	hakkının	öznesi	fiziksel	
engelli	bir	seçmen	ise,	hakkın	kullanımını	sağlamak	için	devletin	oy	ve-
rilecek	binaya,	bina	içinde	sandık	başına	erişime	yönelik	tüm	tedbirleri	
alması	gerekmektedir”53.
           
	 Bujdosó/Márkus/Márton/Mészáros/Polk/Szabó-Macaristan	
Kararı54,	 siyasal	katılım	hakkı	 ile	 ilgili	Komite’nin	vermiş	olduğu	diğer	
önemli	bir	karardır.	Macaristan	vatandaşı	olan	altı	başvurucu	da,	ente-
lektüel	yetersizliği	olan	bireylerdir.	Yargı	kararıyla	kısmen	ya	da	tama-
men	 vesayet	 altına	 alınmışlardır.	 Başvurucuların	 isimleri,	 Macaristan	
Anayasası’nın	70(5)	maddesine	dayanılarak	seçmen	listelerinden	çıka-
rılmıştır.	Söz	konusu	maddeye	göre,	kısmen	ya	da	tamamen	vesayet	al-
tına	alınmış	kişilerin,	oy	kullanma	hakkı	yoktur.	Bu	kısıtlamadan	dolayı	
başvurucular,	11	Nisan	2010	da	yapılan	parlamento	seçimleri	ile	3	Ekim	
2010	de	yapılan	belediye	seçimlerinde	oy	kullanamamışlardır.	

	 Taraf	 devlet,	 Komite’ye	 sunduğu	 açıklamada,	 başvurunun	 yapıl-
masından	sonra,	söz	konusu	yasal	düzenlemenin	değiştirildiğini	belirt-
miştir.	Yeni	düzenlemeye	göre,	oy	kullanma	hakkı	konusundaki	karar,	

52	David	Lepofsky-Randal	N.	M.	Graham,	“Universal	Design	in	Legislation:	Eliminating	Barriers	for	People	
with	Disabilities”,	Statu	Law	Review,	30(2),	2009,		s.120.

53	Çağlar,	“Engellilerin	Erişebilirlik	Hakkı..”,	s.542-543.
54	Bujdosó/Márkus/Márton/Mészáros/Polk/Szabó-Macaristan	(Başvuru	No.	4/2011)	(Karar	Tarihi:	9	

Eylül	2013)	UN.	Doc.	CRPD/C/10/D/4/2011
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entelektüel	yetersizliği	olan	her	bir	bireyin	bireysel	durumu	göz	önüne	
alınarak,	hakim	tarafından	verilecektir.	Artık	yetişkin	engelliler,	bir	ho-
mojen	grup	olarak	değerlendirilmeyecektir.	
       
	 Komite	 şu	 değerlendirmeyi	 yapmıştır:	 29.	 madde	 engelli	 hiçbir	
grup	açısından	herhangi	bir	makul	sınırlama	ya	da	dışlama	yapılmasını	
kabul	etmemektedir.	Oy	hakkının,	engelli	her	birey	için	ayrı	değerlen-
dirmelerde	 bulunarak	 sınırlandırılması	 da	 dahil,	 entelektüel	 engelliler	
açısından	 yasaklanması,	 engellilik	 temelinde	 ayrımcılık	 oluşturmakta-
dır.	 Komite	 ayrıca,	 Sözleşme’nin	 12.	 maddesine	 vurgu	 yapmıştır.	 Bu	
düzenlemeye	göre,	taraf	devletler,	siyasi	yaşam	da	dahil,	yaşamın	bütün	
alanlarında	diğer	bireylerle	eşit	koşulda,	engelli	bireylerin	hak	ehliyet-
lerini	 tanıma	ve	 geliştirme	yükümlülüğü	 altındadır.	Komite	bu	gerek-
çelere	dayanarak,	Sözleşme’nin	29.	maddesinin	12.	madde	 ile	birlikte	
düşünüldüğünde,	ihlal	edildiğine	karar	vermiştir.
          
	 Komite	yasa	önünde	eşitlik	ilkesini	ele	aldığı	12.	maddeye	ilişkin	1	
Nolu	Genel	Yorumda	da,	konuya	açıklık	getirmiştir.	Yasa	önünde	eşitlik	
ilkesi,	 insan	haklarının	korunması	alanında	temel	bir	 ilkedir	ve	bunun	
ayrılmaz	bir	parçasıdır.		Fiziksel	ve	entelektüel	yetersizliği	olan	bireyler	
de	dahil	bütün	engellilerin	hak	ehliyetleri	önemli	ölçüde	ihlal	edilmek-
te	ve	bunlar	karar	mekanizmalarından	dışlanmaktadır.	Ancak	özellikle	
entelektüel	yetersizliği	olan	bireyler,	bu	durumdan	orantısız	bir	şekilde	
etkilenmektedir.	 12.	 madde	 ile	 bağdaşmayan	 bütün	 düzenlemeler	 ve	
uygulamalar	kaldırılarak,	engelli	bireylerin	diğer	bireylerle	eşit	temelde	
haklarını	kullanmaları	sağlanmalıdır55.	
        
	 Komite,	 başvuruculara	 ilişkin	 olarak	 taraf	 devlete	 şu	 tavsiyelerde	
bulunmuştur;	 başvurucuların	 yapmış	 olduğu	masrafların	 karşılanması	
ve	oy	kullanma	hakları	engellenmiş	olduğu	için,	yaşadıkları	manevi	za-
rardan	dolayı	tazminat	ödenmesi.
           
	 Genel	 tavsiyeler:	Gelecekte	 benzer	 ihlallerin	 önüne	 geçilebilmesi	
için	bütün	önlemlerin	alınması;	engelli	bireylerin	oy	kullanma	hakkını	
55	1	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.	9.
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herhangi	bir	yeterlilik	değerlendirmesi	yapılmaksızın,	gerekli	destek	su-
nularak	ve	makul	uyumlaştırma	önlemleri	alınarak	güvence	altına	alan	
yasal	düzenlemelerin	yapılması.
          
	 Bu	kararın	açıklanmasından	kısa	bir	süre	önce,	Birleşmiş	Milletler	
İnsan	Hakları	Komitesi	 tarafından	Çek	Cumhuriyeti	 için	 hazırlanmış	
olan	Sonuç	Gözlemlerinde	şu	değerlendirme	yer	almıştır:	“Çek	Cum-
huriyeti,	entelektüel	yetersizliği	olan	bireylerin	oy	kullanma	hakkını	en-
gelleyecek,	onların	oy	kullanma	yeterliliği	ile	objektif	olarak	bağlantılı	ve	
makul	olmayan	ya	da	orantısız	olan	düzenlemelerden	kaçınmalıdır”56.	
Ancak,	 bu	 değerlendirme	 engelli	 hakları	 örgütlerinin	 tepkisiyle	 karşı-
laşmıştır.	Çünkü	engelli	bireylerin	oy	kullanma	hakkına	sınırlama	geti-
rilmesine	izin	vermektedir.	“Orantılılık”	ya	da	“makul	ve	objektif”	gibi	
kriterlerle	bir	değerlendirme	yapılmasına	izin	verilmesi	durumunda,	bu	
hakkın	kullanılması	engellenebilir.	Engelli	bireylerin	oy	hakkını	ortadan	
kaldıracak	“orantılı”	ya	da	“makul”	hiçbir	koşul	 söz	konusu	olamaz	 57.	
Bu	eleştirileri	dikkate	alan	İnsan	Hakları	Komitesi,	 söz	konusu	Sonuç	
Gözlemlerinde	gerekli	değişikliği	yaparak	yayınlamıştır58   

	 G-	Adalete	Erişim	Hakkı

	 Engelli	bireylerin	adalete	erişim	haklarının	engellenmesi	konusun-
da	 Noble-Avustralya59	 kararı,	 oldukça	 önemli	 bir	 karardır.	 Bu	 karara	
konu	olan	olaylar	özetle	şöyledir:	Başvurucu	Marlon	James	Noble,	zi-
hinsel	engelli	bir	bireydir.	Bay	Noble,	2001	yılında	19	yaşındayken	ço-
cuklara	cinsel	tacizde	bulunduğu	gerekçesiyle	tutuklanmıştır.	Bay	Nob-
le,	hakkında	herhangi	bir	mahkûmiyet	kararı	verilmeksizin	2012	yılına	
kadar	cezaevinde	tutulmuştur.	Bu	tarihte,	denetimli	serbestlik	koşuluyla	
56	Human	Rights	Committee,	Concluding	Observations	on	the	third	periodic	report	of	the	Czech	Repub-

lic,	UN.	Doc.	CCPR/C/CZE/CO/2		
57	 Bu	 konuda	 ayrıntılı	 bilgi	 için	 http://www.mdac.info/en/news/un-human-rights-committee-should-

uphold-disability-rights-standards		(Erişim	T.	1	Mart	2019)
58	Human	Rights	Committee, Concluding	observations	on	the	third	periodic	report	of	the	Czech	Republic,	

UN.	Doc.	CCPR/C/CZE/CO/3	
59	Noble-Avustralya	(Başvuru	No.	7/2012)	(Karar	Tarihi:	2	Eylül	2016)	UN.	Doc	(CCPD/C/16/D/7/	

2012)
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serbest	 bırakılmıştır.	 Yargılama	 süresince,	 zihinsel	 engellilik	 durumu	
gerekçe	 gösterilerek	 “Zihinsel	 Engellilerin	 Desteklenmesine	 İlişkin	
Yasa”nın	uygulanmasına	karar	verilmiş	ve	kendini	savunmasına	olanak	
tanınmamıştır.
        
	 Komite,	ayrımcılığın	gerçekte	ayrımcılığı	amaçlamayan	bir	kuralın	
engelli	bireyleri	orantısız	bir	şekilde	engellemesinden	kaynaklanabilece-
ği	üzerinde	durmuş	ve	şu	değerlendirmeyi	yapmıştır:	Komite’nin	önün-
deki	 sorun,	 “Zihinsel	 Engellilerin	 Desteklenmesine	 İlişkin	 Yasa”nın	
engelli	bireylere	yönelik	farklı	muameleye	neden	olup	olmadığını	veya	
öngördüğü	farklı	muamelenin	makul	olup	olmadığını	değerlendirmek-
tir.	 Başvurucunun	 tutuklu	 kaldığı	 süre	 zarfında,	 bütün	 yargısal	 süreç,	
onun	zihinsel	kapasitesi	üzerinde	yoğunlaşmıştır.	Ancak,	başvurucunun	
davayı	yürütecek	kapasitesinin	olup	olmadığının	araştırılması	konusun-
da	herhangi	bir	girişimde	bulunulmamıştır.	Söz	konusu	yasa	başvurucu-
nun	vakasında,	Sözleşme’nin	5.	maddesinin	ihlaline	neden	olacak	şekil-
de	ayrımcı	muameleye	neden	olmuştur.	
         
	 Komite	6	Nolu	Genel	Yorumunda	da,	engelli	bireylere	etkili	huku-
ki	 çözüm	yollarının	 sunulmamış	olmasının	ayrımcılığa	neden	olduğu-
nu	açıklamıştır.	Taraf	devletlerin	bu	 tür	yasa	ve	politikaları	engelliliğe	
dayalı	ayrımcılık	içeren	düzenlemeler	olarak	görmediklerini,	engelli	bi-
reyleri	 koruyan	ve	onların	menfaatlerini	 gözeten	düzenlemeler	olarak	
değerlendirdiklerini	belirtmiştir.	Ancak	bu	gerekçelerle	yapılan	düzen-
lemelerin,	gerçekte	engelli	bireylere	yönelik	ayrımcılık	oluşturduğunu	
açıklamıştır60.	
          
	 Komite’ye	 göre,	 taraf	 devletler,	 engelli	 bireylerin	 diğer	 bireylerle	
eşit	temelde	adalete	etkili	bir	şekilde	erişebilmelerini	güvence	altına	al-
mak	zorundadırlar.	Mevcut	vakada,	başvurucunun	bu	alanda	haklarını	
kullanmasına	engel	olunmuştur.	Başvurucu	açıkça	iradesini	ortaya	koy-
masına	 rağmen,	 kendini	 savunmasına	 ve	 aleyhine	olan	delilleri	 çürüt-
meye	yönelik	çaba	göstermesine	izin	verilmemiştir.	Başvurucunun	diğer	
bireylerle	eşit	koşullar	altında	hak	ehliyetine	sahip	olduğu	kabul	edilme-

60	6	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.	3.
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diği	ve	adalete	erişimi	engellendiği	için,	Sözleşme’nin	12.	ve	13.	maddesi	
ihlal	edilmiştir.
          
	 Komite	1	Nolu	Genel	Yorumunda	da,	engelli	bireylere	yaşamın	bü-
tün	 alanlarında	diğer	bireylerle	 eşit	 temelde	hak	 ehliyetlerini	 kullana-
bilme	olanağı	sağlanması	gerektiği	üzerinde	durmuştur.	Hak	ehliyetinin	
tanınmış	 olması,	 bireyin	 tüm	haklarının	 hukuk	 sistemi	 tarafından	 ko-
runmasını	içerir.	Engelli	bireylerin	hak	ehliyetlerinin	kabul	edilmemesi,	
birçok	olayda	oy	 kullanma,	 evlenme,	 aile	 kurma	 ve	 tıbbi	müdahaleye	
rıza	gösterme	gibi	haklar	da	dahil,	çok	sayıda	haklarını	kullanamamaları	
anlamına	gelir61.
         
	 Sözleşme’nin	14.	maddesine	göre,	engellilik	durumu	hiçbir	davada	
kişinin	özgürlüğünden	mahrum	bırakılmasını	haklı	gösteremez.	Mevcut	
vakada,	Mahkeme,	başvurucunun	kendini	savunamayacak	durumda	ol-
duğuna	karar	vermiş	ama	başvurucu	yıllarca	hapiste	tutulmaya	devam	
edilmiştir.	Başvurucunun	tutukluluk	durumu,	Sözleşme’nin	14.	madde-
sini	ihlal	etmiştir.	
           
	 Komite,	herhangi	bir	mahkûmiyet	kararı	verilmeksizin,	başvurucu-
nun	13	yıldan	fazla	tutuklu	kaldığını	belirtmiştir.	Belirsiz	süreli	tutuklu-
luk	halinin,	tutuklu	bulunan	kişinin	üzerinde	onarılamaz	psikolojik	etki	
bırakabileceği	olasılığı	dikkate	alındığında,		başvurucunun	maruz	kaldığı	
bu	durumun,	insanlık	dışı	ve	aşağılayıcı	muamele	olduğu	kabul	edilme-
lidir.	Komite,	 başvurucunun	 yıllarca	 belirsizlik	 içinde	 tutuklu	 kalması	
nedeniyle,	Sözleşme’nin	15.	maddesinin	ihlal	edildiğine	karar	vermiştir.	
        
	 Komite,	başvurucuya	ilişkin	olarak	taraf	devlete	şu	tavsiyelerde	bu-
lunmuştur:	Yapmış	olduğu	bütün	masrafların	karşılanması,	tazminat	da	
dahil,	etkili	hukuki	çözüm	yollarının	sağlanması;	başvurucunun	toplu-
ma	katılabilmesi	için	gerekli	bütün	destekleyici	önlemlerin	alınması.
              
	 Komite’nin	yaptığı	genel	tavsiyeler	ise	şunlardır:	Yasalarda	gerekli	
değişiklikler	yapılmalı;	zihinsel	engellilerin	mahkemeler	önünde	hukuki	

61	1	Nolu	Genel	Yorum,	Prg.	8.
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haklarını	 koruyamayacak	 durumda	olmaları	 halinde,	 yeterli	 destek	 ve	
uyumlaştırma	önlemleri	sağlanmalı.

	 SONUÇ
 
	 Dünya	genelinde	insan	hakları	ihlallerine	en	çok	maruz	kalan	kesi-
mi	oluşturan	engelli	bireylerin	haklarının	ayrı	bir	belgede	güvence	altına	
alınması	ve	bu	hakların	korunması	konusunda	etkili	bir	izleme	mekaniz-
masının	kabul	edilmesi,	engelli	bireylerin	haklarının	korunması	açısın-
dan,	bugüne	kadar	elde	edilmiş	en	önemli	kazanımdır.
          
	 Özellikle	Engelli	Hakları	Komitesi’nin	kurulması	ve	bu	Komite’ye	
Sözleşme’de	güvence	altına	alınan	hakların	ihlallerine	ilişkin	başvuruları	
inceleme	yetkisinin	verilmesi,	çok	önemlidir.	Komite	bugüne	kadar	ver-
miş	olduğu	kararlar	ile	engelli	bireylerin	haklarının	etkili	bir	şekilde	ko-
runabilmesi	açısından	çok	önemli	bir	içtihat	oluşturmuştur.	Komite’nin	
Sözleşme’nin	 maddelerinin	 uygulanması	 konusunda	 yapmış	 olduğu	
Genel	Yorumlar	da,	taraf	devletler	açısından	önemli	bir	rehber	oluştur-
maktadır.	
         
	 Sözleşme’nin	uluslararası	 izleme	mekanizmasının	yanı	 sıra,	 iç	hu-
kukta	 da	 bir	 izleme	mekanizması	 oluşturması,	 Sözleşme’nin	 uygulan-
ması	 konusunda	 önemli	 bir	 destek	 sağlamaktadır.	 Sözleşme’nin	 taraf	
devletlerde	etkili	bir	şekilde	uygulanması	için	politikaların	belirlenmesi,	
istatistikler	ve	araştırma	verileri	de	dahil	olmak	üzere,	uygun	verilerin	
toplanması,	 taraf	devletlerin	bu	alanda	atacağı	adımlarda	yol	gösterici	
olacaktır.	Ayrıca	taraf	devletlerin	kendi	hükümetleri	içinde	bir	koordi-
nasyon	mekanizması	oluşturma	görevi	de	Sözleşme’nin	etkili	bir	şekilde	
uygulanmasına	yardımcı	olacaktır.	
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Arş. Gör. Cansu ATICI*

REKABETİN SINIRLANMASI SEBEBİYLE ÖZEL HUKUK ALANINDA 
ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA REKABET KURULU KARARLARININ 

BEKLETİCİ SORUN YAPILMASI

 ÖZET

* İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, cansu.atici@ieu.edu.tr

	 4054	sayılı	Kanun’u	uygulama	yetkisi	kural	olarak	Rekabet	Kuruluna	ait	olmakla	
birlikte,	Kanun’un	özel	hukuka	ilişkin	hükümlerinin	uygulanması	amacıyla	açılacak	olan	
davalarda,	 adli	 yargı	mercilerinin	 de	Kanunu	 uygulama	 yetkileri	 bulunmaktadır.	 İdari	
yaptırımlar	için	Rekabet	Kurulunun	yetkili	olması,	buna	karşılık	rekabete	aykırılıkların	
özel	hukuk	alanındaki	sonuçları	açısından	adli	yargı	mahkemelerinin	yetkili	olması,		aynı	
olay	hakkında	her	iki	taraftan	da	karar	verilmesi	ihtimalini	ortaya	çıkarmaktadır.	Bu	çalış-
mada	ortaya	çıkabilecek	sorunların	giderilmesi	için	medeni	usûl	hukukunda	düzenlenen	
bekletici	sorun	müessesinin	uygulanması,	bir	çözüm	olarak	değerlendirilip,	ele	alınacak-
tır.	 
 Anahtar Kelimeler:	Rekabet	Kurulu,	bekletici	sorun,	haksız	rekabet,	hukuki	so-
rumluluk,	tazminat.

 ABSTRACT
     
	 While	the	authority	to	enforce	the	law	number	4054	belongs	to	Competition	Bo-
ard,	Judicial	Courts	also	have	authority	to	enforce	the	law	in	the	cases	in	which	the	pur-
pose	of	the	case	is	enforcing	the	private	law	provisions	of	the	law.		In	the	administrative	
sanctions,	the	Competition	Board	has	the	authority	to	enforcement.	On	the	other	hand	
for	the	results	of	contradictions	of	competition	appeared	in	private	law,	Judicial	Courts	
also	has	the	authority	to	enforcement.	This	situation	brings	out	the	possibility	of	both	
Competition	Board	and	Judicial	Courts	adjudicate	for	the	same	case.
In	this	study,	application	of	preliminary	issue	concept	regulated	in	the	civil	procedural	
law	will	be	discussed	as	a	solution	to	the	possible	problems.

 Keywords: Competition	Board,	preliminary	issue,	unfair	competition,	legal	res-
ponsibility,	compensation.
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	 GİRİŞ

	 Liberal	ekonominin	gelişiminin	 ilk	dönemlerinde,	piyasalarda,	 ta-
mamen	serbest	bir	rekabet	rejimi	uygulanmaktaydı.	Zaman	içerisinde,	
teşebbüslerin	 kâr	 marjlarını	 arttırmak	 için	 rekabet	 koşullarını	 kendi	
lehlerine	çevirmeye	çalışmalarıyla	bir	takım	aksaklıklar	ortaya	çıkmıştır.	
Toplumsal	refahın	sağlanması	amacıyla	bu	aksaklıkların	giderilmesi	için	
modern	devletlerin	bir	takım	hukuk	kuralları	ile	bazı	düzenlemeler	ge-
tirdiği,	bazı	uzman	kuruluşları	görevlendirdiği	görülmektedir.	

	 İdari	yaptırımlar	için	Rekabet	Kurulunun	yetkili	olması,	buna	karşı-
lık	rekabete	aykırılıkların	özel	hukuk	alanındaki	sonuçları	açısından	ge-
nel	mahkemelerin	yetkili	olması,		aynı	olay	hakkında	her	iki	taraftan	da	
karar	verilmesi	ihtimalini	ortaya	çıkarmaktadır.	Bunun	yanı	sıra	Rekabet	
Kurulu	kararlarının	yargısal	denetiminin	Danıştay	tarafından	yapılması	
adli	mahkemeler	ile	idari	mahkemeler	arasında	aynı	olay	nedeniyle	fark-
lı	kararlar	verilmesi	ihtimalini	de	yaratacaktır.		Bu	ayrımın	yapılmasına	
rağmen	4054	sayılı	Kanun’da	her	iki	yargı	yolunun	birbirleri	ile	ilişkisi	
hakkında	herhangi	bir	düzenleme	öngörülmemiştir.	Bu	durum	ortaya	
bir	takım	sorunlar	çıkarabilir.	Bu	sebeple,	medeni	usûl	hukukunda	dü-
zenlenen	bekletici	 sorun	müessesinin	uygulanması,	 bu	 sorunları	 orta-
dan	kaldırmak	için,	bir	çözüm	olarak	değerlendirilebilir.
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	 Bu	çalışma	kapsamında	öncelikli	olarak	Rekabet	Kurulu	ile	hukuk	
mahkemeleri	 arasındaki	 ilişki	 değerlendirilecek,	 ardından	 bir	 medeni	
usûl	hukuku	müessesi	olan	bekletici	sorun	kavramı	ele	alınıp	son	olarak	
da	adli	yargıda	Rekabet	Kurulu	kararlarının	bekletici	 sorun	olarak	de-
ğerlendirilmesi	hususu	üzerinde	durulacaktır.

	 I.	 REKABETİN	 KORUNMASI	 HAKKINDAKİ	 KANUN’UN	
ÖZEL	HUKUKA	İLİŞKİN	HÜKÜMLERİNİN	UYGULANMASIN-
DA	REKABET	KURULU	VE	HUKUK	MAHKEMELERİ	ARASIN-
DAKİ	İLİŞKİ

	 Piyasadaki	aktörlerin	başarılı	olabilmek	için	daha	fazla	çalışıp	gayret	
göstermeleriyle	özellikle	ekonomik	açıdan,	rekabet	yolu	ile	piyasaların	
gelişeceği	ve	toplumsal	refahın	artacağı	öngörülmektedir1.	Günümüzde	
iktisadi	rekabetin,	üretim	ve	kaynak	dağılımında	verimlilik	ve	teşebbüs	
özgürlüğünün	ve	tüketici	menfaatlerinin	korunması	şeklindeki	yararları	
artık	tartışılmaz	birer	gerçek	halini	almıştır2.	Rekabetin	serbest	bırakıl-
ması	ile	korunması	amaçlanan	menfaat,	işte	bu	yararların	topluma	sağ-
layacağı	katkıdır.

	 4054	Sayılı	Rekabetin	Korunması	Hakkındaki	Kanun’un	(RKHK)	
genel	 gerekçesinde	 de	 belirtildiği	 üzere	 “Doğal olarak rekabet ortamı 
içindeki ekonomik birimler sürekli olarak rekabetten kaçma eğilimindedir. 
Piyasa ekonomisinin istikrarlı olmayan bir içyapısı ve iç dinamiği vardır. Bu 
nedenle, piyasa ekonomisinin etkin bir şekilde işleyebilmesi için öncelikle sağ-
lıklı bir rekabet sürecinin varlığı gereklidir.”	Bu	sebeple	devlet,	rekabet	hu-
kukunun	kendisine	verdiği	iktisadi	kolluk3	yetkisi	ile	iktisadi	rekabetin	
1	İnan,	Nurkut/Piker,	Mehmet	B.:		Rekabet	Hukuku	El	Kitabı,	Ankara	2007,		s.	1;	Günay,	Cevdet	İlhan:	

Rekabet	Hukuku	Dersleri,	Ankara	2014,	s.	22;	Aslan,	İ.	Yılmaz,	Rekabet	Hukuku	Dersleri,	Gözden	Geçi-
rilmiş	4.	Baskı,	Bursa	2014,	(Rekabet	Dersleri),	s.	3;	Güven,	Pelin:	Rekabet	Hukuku	Ders	Kitabı,	Ankara	
2009,	(Ders	Kitabı),	s.	19;	Ateş,	Mustafa:	Rekabet	Hukukuna	Giriş,	Ankara	2013,	s.	9;	Sekmen,	Orhan:	
Rekabet	Hukukunda	Tazminat	Sorumluluğu,	Ankara	2013,	s.	20.

2	Aslan,	Zehreddin/Berk,	Kahraman:	Rekabet	Kurumu’nun	Oluşumu,	Görev	ve	Yetkileri	ile	Yargısal	De-
netimi,	İstanbul	2000,	s.	15;	Aslan,	Rekabet	Dersleri,	s.	5;	Günay,	s.	26;	Güven,	Ders	Kitabı,	s.	31;	Ateş,	
s.	19;	Sekmen,	s.	20.

3	İktisadi,	bir	diğer	ifade	ile	ekonomik	kolluk	çerçevesinde	devlet,	rekabetin	korunması	amacıyla	çeşitli	dü-
zenlemeler	yapmaktadır.	Kendi	başına	bırakıldığında	piyasa	mekanizmasının	bir	süre	sonra	düelloya	dö-

REKABETİN SINIRLANMASI SEBEBİYLE ÖZEL HUKUK ALANINDA 
ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA REKABET KURULU KARARLARININ BEKLETİCİ SORUN 
YAPILMASI

Arş. Gör. Cansu ATICI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �56

sağlıklı	bir	ortamda	gerçekleştirilmesini	sağlar.	Başka	bir	deyişle,	devlet,	
işletmeler	arasında	teşebbüs	edilen	serbest	rekabeti	sınırlama	amacı	ta-
şıyan	örgütlenme	ve	anlaşmalara	engel	olmak	için	gerekli	düzenlemeleri	
yapar4.	Rekabeti	sınırlayan	veya	hakim	durumun	kötüye	kullanılmasını	
doğuran	davranışların,	istenmeyen	zararlara	sebep	olması	nedeniyle	or-
taya	çıkan	zararın	tazmin	edilmesini	sağlar5.	

	 Ülkemizde	 bu	 alandaki	 gerekli	 düzenleme	 07.12.1994	 tarihinde	
yürürlüğe	giren	4054	Sayılı	Rekabetin	Korunması	Hakkında	Kanun	ile	
gerçekleştirilmiştir.	Bu	Kanun’un	20.	maddesi	ile	yönetim	yapımıza	yeni	
bir	 örgütlenme	 getirilerek	 Rekabet	 Kurumu	 oluşturulmuştur.	 Bu	 ku-
rum,	ekonomik	faaliyetin	kamu	yararı	amacıyla	yürütülmesini	sağlamak	
için	gereken	tedbirleri	alacak	ve	gerekirse	idari	yaptırımlar	uygulayacak-
tır6.	

nüştüğü	gözlendiğinden,	bu	konuda	devlet	müdahalesi	kaçınılmaz	olmaktadır.	Liberal	ekonomik	sistem,	
bu	riskler	nedeniyle	rekabet	yasalarına	önem	vermektedir.	Bu	hususta	daha	fazla	bilgi	için	bkz.	Öztürk,	
Ebru:	Türk	Hukuk	Sisteminde	Rekabet	Kurumunun	Yeri	ve	Diğer	Bağımsız	İdari	Otoritelerle	Karşılaştı-
rılması,	Ankara	2003,	s.	28;	Güven,	Ders	Kitabı,	s.	27;	Günay,	s.	159;	Ateş,	s.	168	vd.	

4	Aslan/Berk,	s.	16.	Bu	durumun	yasal	dayanağını	Anayasa’nın	167.	maddesi	oluşturmaktadır.	Bu	maddeye	
göre	“Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliş-
tirici tedbirleri alır; piyasalarda fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler”. Madde	
gerekçesinde	de	devletin	özel	teşebbüsün	rekabet	koşulları	 içinde	gelişmesine	yardımcı	olacağı,	piyasa-
da	fiili	ve	anlaşma	sonucu	oluşan	tekelleri	önleyeceği,	bunu	hem	özel	hem	kamu	kesimi	için	sağlayacağı	
belirtilmiş;	tekel	ve	benzeri	gruplaşmaları	önlemenin,	hâkimiyeti	dağıtmanın	sağlıklı	bir	toplum,	sağlıklı	
bir	demokrasi	için	vazgeçilmez	şartlar	olduğu,	tekelciliğin	her	türlüsünün	zararından	fertleri	ve	toplumu	
korumanın,	toplumun	huzur	ve	refahı	ile	de	bağlantılı	olduğu	aktarılmıştır.	Anayasa	madde	gerekçesi	için	
bkz.	yenianayasa.tbmm.gov.tr,	(erişim	tarihi,	25.03.2019).

5	Öğretide,	ortaya	çıkacak	bu	zararların	kaynağının	haksız	fiil	sorumluluğu	olduğu	ileri	sürülmektedir.	Arı’ya	
göre	rekabet	 ihlallerinin	özel	hukuk	alanında	haksız	fiil	olarak	nitelendirileceğine	 ilişkin	açık	bir	kanun	
hükmü	 bulunmamasına	 rağmen,	 hukukumuzda	 borcun	 kaynakları	 sınırlı	 olarak	 sayıldığından	 bu	 nevi	
ihlaller	haksız	fiil	olarak	nitelendirilmelidir	ve	bu	ihlallere	istinaden	ileri	sürülen	tazminat	talepleri	de	bu	
niteliğe	dayandırılmalıdır.	Bu	görüş	için	bkz.	Arı,	Buket:	“Rekabet	İhlallerinden	Doğan	Uyuşmazlıklara	
Uygulanacak	Hukukun	Tespiti”,	Rekabet	Dergisi,	Cilt:	14,	Sayı:	31,	Ocak	2013,	s.	6.	Arı,	bu	görüşünü	
Sanlı’nın	 görüşüne	 dayandırmaktadır.	 Sanlı’ya	 göre	 rekabet	 hukukunun	 asıl	 amacının	 tekelleşmenin	
(yoğunlaşmanın)	yol	açtığı	 sosyal	maliyetin	azaltılması	olduğu	kabul	edilmektedir.	Buna	göre	 rekabeti	
sınırlayan	veya	hakim	durumun	kötüye	kullanılmasını	doğuran	davranışlar,	(kısa	ya	da	uzun	dönemde)	
sosyal	maliyete	sebep	olacaktır.	Bu	bağlamda	söz	konusu	davranışları	hukuka	aykırı	olarak	kabul	ederek,	
bundan	kaynaklanan	salt	ekonomik	zararları	tazmin	etmek	çok	doğal	bir	sonuçtur.	Haksız	fiil	tazminatı,	
bu	hallerde	sosyal	olarak	istenmeyen	davranışların	önlenmesi	amacına	da	hizmet	etmektedir.	Bu	görüş	
için	bkz.	Sanlı,	Kerem	Cem:	Haksız	Fiil	Hukukunun	Ekonomik	Analizi,	İstanbul	2007,	Haksız	Fiil,	s.	368.	
Aynı	yönde	Güven,	Ders	Kitabı,	s.	421;	Kesici,	Buğra:	Rekabet	Hukukunun	İhlalinden	Kaynaklanan	Hak-
sız	Fiil	Sorumluluğu,	İstanbul	2017,	s.	385;	Ateş,	s.	181;	Sekmen,	s.	20-21.

6	Kurumun	en	başta	gelen	görevi,	kendi	yetki	alanında	tebliğler	çıkarmaktır.	Bununla	birlikte,	kendi	işleyişi	
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Rekabet	Kurulu,	4054	sayılı	Kanun’un	30.	maddesine	göre	idari	olarak	
Rekabet	Kurumunun	içerisinde	yer	alan	bu	Kurumun	karar	organıdır.	
Rekabet	Kanunu’nu	uygulamak	yargı	denetimine	tabi	olmak	üzere	Re-
kabet	 Kurulunun	 görevidir.	 Kendisine	 özgü	 bir	 idari	 yapısı	 ve	 usûlü	
olan	bu	idari	karar	organının	idari	yaptırım	kararlarına	karşı	yetkili	idare	
mahkemesinde	dava	 açılabilir	 (RKHK	m.55)7.	Kural	 olarak,	 4054	 sa-
yılı	 Kanun’u	 uygulama	 yetkisi	 Rekabet	Kuruluna	 ait	 olmakla	 birlikte,	
Kanun’un	özel	hukuka	ilişkin	hükümlerinin	uygulanması	amacıyla	açı-
lacak	olan	davalarda,	adli	yargı	mercilerinin	de	Kanun’u	uygulama	yet-
kileri	 bulunmaktadır.	 Tazminat	 davasında	 ve	 geçersizlik	 yaptırımının	
sonuçlarından	olan	iade	davasında	mahkeme8,	4054	sayılı	Kanun	anla-
mında	bir	 ihlalin	 söz	 konusu	olup	olmadığını	 tespit	 etmek	durumun-
dadır9.	Ancak	şu	husus	unutulmamalıdır	ki,	Kurul	kararlarının	yargısal	
denetimi	salt	idari	yargıya	özgü	bir	konudur.	4054	sayılı	Kanun’un	adli	
yargı	ile	ilişkisi	Kurul	kararının	yargısal	denetimi	değildir10.	

	 İdari	yaptırımlar	için	Rekabet	Kurulunun	yetkili	olması,	buna	karşı-
lık	rekabete	aykırılıkların	özel	hukuk	alanındaki	sonuçları	açısından	ge-
nel	mahkemelerin	yetkili	olması,		aynı	olay	hakkında	her	iki	taraftan	da	

ile	ilgili	olarak	Bakanlar	Kurulunun	onayı	ile	yönetmelikler	çıkarabilir	(RKHK.m.	62).	Kurul,	resen	veya	
talep	üzerine	bir	rekabet	ihlaline	ilişkin	ön	araştırma,	soruşturma	gibi	işlemleri	başlatabilir.	Bu	işlemler	
sonucunda	bir	ihlalin	varlığı	tespit	edildiği	takdirde	ilgili	teşebbüse	para	cezası	verebilir.	Bu	hususta	bkz.	
Arı,	Zekerriya:	“Kurul	Kararlarının	Adli	Yargı	Üzerindeki	Etkisi	(Bekletici	Sorun)”,	Rekabet	Forumu,	S:	
28,	Kasım	2006,	Bekletici	Sorun,	s.	19.

7	 	 	 İdari	bir	organ	olan	Rekabet	Kurulunun	işlemlerine	 ilişkin	yargı	denetiminin,	Kurul	kararlarının	 idari	
niteliğinin	ağır	basması	sebebiyle	idari	yargı	tarafından	yapılması	kabul	edilmiştir.	Günay,	s.	184;	Ateş,	s.	
180;	Arı,	Bekletici	Sorun,	s.	20.

8	 	Öğretide	Günay,	Türkiye’de	 rekabet	 hukukuna	 ilişkin	 ihlallerden	 doğan	 özel	 hukuk	 uygulamalarının	
Amerika	 Birleşik	 Devletleri’nden	 ve	 Avrupa	 Birliği’nden	 farklı	 olarak	 fazla	 yaygınlaşmadığını	
belirtmektedir.	 Amerika	 Birleşik	 Devletleri	 ve	 Avrupa	 Birliği’nde	 rekabet	 hukukuna	 ilişkin	 açılan	
davaların	%90’nından	 fazlasını	özel	hukuk	uyuşmazlıklarına	 ilişkin	olduğuna	dikkat	 çekmiştir.	Bunun	
yanı	sıra	Avrupa	Birliği	Komisyon’u	tarafından	son	yıllarda	bu	tarz	davaların	açılması	yönünde	çalışmalar	
yürütüldüğünü	 belirtmiştir.	 Benzer	 şekilde	 Türk	 Hukukunda	 da	 Rekabetin	 Korunması	 Hakkındaki	
Kanun’un	57.	58.	 ve	59.	maddeleri	 tazminat	davası	 açmayı	özendirici	hükümler	 içermektedir.	Örnek	
olarak	üç	kat	tazminat	ve	ispat	kolaylığı	verilebilir.	Bu	hususta	daha	fazla	bilgi	için	bkz.	Günay,	s.	186-188.

9					Aksoy,	M.	Nazlı:	Rekabetin	Korunması	Hakkında	Kanuna	Aykırılığın	Özel	Hukuk	Alanındaki	Sonuçları,	
Ankara	2004,	s.	61.

10	Aslan,	Rekabet	Dersleri,	s.	318;	Günay,	s.	183	vd;	Yiğit,	İlhan:	Rekabet	İhlallerinden	Doğan	Tazminat	
Sorumluluğu,	İstanbul	2013,	s.	334;	Sekmen,	s.	125;	Ateş,	s.	180-181;	Eğerci,	Ahmet:	Rekabet	Kurulu	
Kararlarının	Hukuki	Niteliği	ve	Yargısal	Denetimi,	Ankara	2004,	s.	254.
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karar	verilmesi	ihtimalini	ortaya	çıkarmaktadır.	Rekabet	Kurulu	kararla-
rının	yargısal	denetiminin	Danıştay	tarafından	yapılması	hukuk	mahke-
meleri	ile	idari	mahkemeler	arasında	aynı	olay	nedeniyle	farklı	kararlar	
verilmesi	ihtimalini	de	yaratacaktır.		Buna	rağmen	4054	sayılı	Kanun’da,	
her	iki	yargı	yolunun	birbirleri	ile	ilişkisi	hakkında	herhangi	bir	düzen-
leme	öngörülmemiştir.	Herhangi	bir	düzenleme	öngörülmemiş	olması,	
her	iki	yargı	yolunda	çıkacak	farklı	kararlar	sebebiyle	bir	takım	sıkıntıla-
rın	ortaya	çıkmasına	neden	olabilir11.	

	 Rekabet	 hukuku	 ile	 ilgili	 ihtilaflarda	 karşılaşılabilecek	 en	 önem-
li	husus	 rekabetin	 sınırlanmış,	engellenmiş	veya	ortadan	kalkmış	olup	
olmadığının	 tespitidir.	 Diğer	 hukuki	 meselelerden	 farklı	 olarak,	 bu	
durumun	 tespiti	 daha	 yoğun	 bir	 şekilde	 ayrıntılı	 ekonomik	 analizler	
gerektirmektedir12.	Bu	tespitin	Rekabet	Kurulunca	daha	iyi	şekilde	ya-
pılabileceği	düşünülebilir.	Çünkü	her	ne	kadar	 idari	bir	organ	olsa	da,	
Rekabet	Kurulunun	soruşturmalardaki	çalışma	tarzı,	ceza	mahkemeleri-
ne	benzemektedir.	Rekabet	Kurulu,	yürüttüğü	soruşturmalarda,	kamu-
sal	menfaati	esas	aldığından	mutlak	gerçekliğe	ulaşma	çabası	ile	hareket	
etmektedir.	Amaç,	mutlak	gerçekliğe	ulaşmak	olduğundan	soruşturma-
larda,	tarafların	beyanları	ve	sundukları	deliller	ile	bağlı	kalınmamakta,	
deliller	aranmakta	ve	çok	yönlü	incelemeler	yapılmaktadır13.	Buna	karşı-
lık	sorunlara	tarafların	menfaatleri	açısından	yaklaşan	ve	mutlak	gerçek-
liğe	 ulaşmak	 endişesini	 taşımayan	özel	 hukuk	mahkemeleri,	 tarafların	
sunduğu	delillerle	bağlı	kalmakta,	bunun	dışında	bir	inceleme	yapmaya	
gerek	duymamaktadır.	Hal	böyle	olunca,	4054	sayılı	Kanun	anlamında	
bir	ihlalin	varlığının	belirlenmesi	konusunda,	mutlak	gerçekliğe	ulaşmak	
amacıyla	hareket	eden	Rekabet	Kurulunun	tespitlerine	üstünlük	tanın-

11	Aslan,	Rekabet	Dersleri,	s.	318;	Günay,	s.	183	vd;	Yiğit,	s.	334;	Sekmen,	s.	125;	Ateş,	s.	180-181;	Gü-
ven,	Ders	Kitabı,	s.	434;	Erol,	Haydar:	Rekabet	Hukukuna	Aykırı	Anlaşma	ve	Uyumlu	Eylemlerin	Özel	
Hukuk	 Alanındaki	 Sonuçları	 Özellikle	 Tazminat	 Sorumluluğu,	 Yayımlanmamış	 Yüksek	 Lisans	 Tezi,	
İstanbul	Kültür	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	 İstanbul	2008,	 s.	 175.	Her	ne	kadar	durumun	
mahkemeler	ile	Kurul	kararları	arasında	çelişkili	karar	ortaya	çıkması	riskinin	mevcudiyetine	sebep	oldu-
ğu	savunulabilirse	de	bu	durumun	rekabet	hukukunun	gelişimine	katkı	sağlayacağı	da	söylenebilir.	Bu	
hususta	bkz.	Kesici,	s.	386-	387.

12		Aslan,	Rekabet	Dersleri,	s.	318;	Günay,	s.	190;	Sekmen,	s.	131;	Yiğit,	s.	334;		Erol,	s.	175.
13		Aksoy,	s.	62;	Aslan,	Rekabet	Dersleri,	s.	321;	Güven,	Ders	Kitabı,	s.	335;	Ateş,	s.	173;	
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ması	daha	isabetli	olabilir14.	İşte	burada	Rekabet	Kurulu	ile	özel	hukuk	
mahkemeleri	arasındaki	ilişki	önem	taşımaktadır.	Özellikle	rekabete	ay-
kırılık	nedeniyle	açılacak	tazminat	davasında	mahkemenin,	önüne	gelen	
uyuşmazlıkta	Rekabet	Kurulu	kararlarına	karşı	takınacağı	tavır	önem	arz	
etmektedir15.	Bu	bağlamda,	haksız	fiil	sorumluluğundan	doğan	tazminat	
taleplerine	ilişkin	davalarda	Rekabet	Kurulu	kararlarının	bekletici	sorun	
yapılıp	yapılmayacağı	hususunun	rekabet	hukukunun	ruhuna	uygun	bir	
şekilde	değerlendirilmesi	gerekmektedir.	

	 II.	 REKABET	 KURULU	 KARARLARININ	 BEKLETİCİ										
SORUN	OLARAK	DEĞERLENDİRİLMESİ

	 A.	Genel	Olarak	Bekletici	Sorun

	 Bekletici	 sorun	 1086	 Sayılı	 Hukuk	 Usûlü	 Muhakemeleri	
Kanunu’nda	yer	almamışken16,	1	Ekim	2011	tarihinde	yürürlüğe	giren	
6100	 Sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	 165.	maddesinde	 dü-
zenlenmiştir.	Bu	maddeden	hareketle	bekletici	sorun,	bir	mahkemenin	
gördüğü	davada	ortaya	çıkan	ön	sorun	çözümlenmeden,	asıl	sorun	hak-
kında	karar	verilemiyorsa	ve	bu	sorun	mahkemenin	görevli	olmadığı	bir	
husus	ise,	mahkemenin	kararıyla	ortaya	çıkan	sorun	şeklinde	tanımlana-
bilir17.
14		Aksoy,	s.	63.
15		Erol,	s.	176.
16		Her	ne	kadar	Hukuk	Usûlü	Muhakemeleri	Kanunu’nda	bekletici	soruna	ilişkin	genel	nitelikte	bir	düzen-

leme	bulunmasa	da	bazı	kanuni	düzenlemeler	ile	bekletici	sorun	yapma	zorunluluğu	getirilmişti.	Örne-
ğin	Anayasa	m.	152/I.	6100	sayılı	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’ndan	önceki	dönemde	bekletici	sorun	
(“bekletici meseleye”)	ilişkin	daha	fazla	bilgi	için	bkz.	Pekcanıtez,	Hakan:	“Bekletici	Sorun	(Meselei	Müs-
tehire)”,	EÜHFD	1980/1,	s.	251-252;	Kuru,	Baki:	Hukuk	Muhakemeleri	Usûlü,	C.	III,	Altıncı	Baskı,	
İstanbul	2001,	(C.	III),	s.	3207	vd.;	Kuru,	Baki:	İstinaf	Sistemine	Göre	Yazılmış	Medeni	Usûl	Hukuku,	
İstanbul	2016,	s.	249;	Alangoya,	H.	Yavuz/Yıldırım,	M.	Kamil/Deren	Yıldırım,	Nevhis:	Medeni	Usûl	
Hukuku	Esasları,	7.	Baskı,	 İstanbul	2009,	s.	76;	Üstündağ,	Saim:	Medeni	Yargılama	Hukuku,	7.	Bası,	
İstanbul	2000,	s.	190	vd.	

17	 Aşık,	 İbrahim:	 Medeni	 Usûl	 Hukukunda	 Bekletici	 Sorun,	 Ankara	 2012,	 s.	 28;	 Pekcanıtez,	 s.	 251-
252;Kuru,	 s.	 3210;	 Kuru,	 s.	 477;	 Arslan,	 Ramazan/Yılmaz,	 Ejder/Taşpınar	 Ayvaz,	 Sema/Hanağası,	
Emel:	Medeni	Usûl	Hukuku,	4.	Baskı,	Ankara	2018,	s.	484-485;	Özekes,	Muhammet:	Pekcanıtez	Usûl	
Medeni	 Usûl	 Hukuku,	 15.	 Bası,	 İstanbul	 2017,	 s.	 1403;	 Umar,	 Bilge:	 Hukuk	Muhakemeleri	 Şerhi,	
Ankara	2014,	s.	488;	Üstündağ,	s.	186;	Atalı,	Murat/Ermenek,	İbrahim/Erdoğan,	Ersin:	Medeni	Usûl	
Hukuku	Ders	Kitabı,	Ankara	2018,	s.	450.
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Bekletici	sorun	yapmanın,	yargı	organlarının	çelişkili	karar	vermelerinin	
önüne	geçmek,	aynı	 iş	 için	 iki	defa	 inceleme	yapılmasından	kaçınmak	
gibi	yararları	yanında18,	özellikle	davanın	uzamasına	sebebiyet	vermesi	
gibi	sakıncası	da	bulunmaktadır19.	Bu	sebeple	taraflardan	biri	sırf	davayı	
uzatmak	için	başka	bir	mahkemede	dava	açar	ise	bu	mahkeme	kararının	
bekletici	sorun	yapılması	talebinin	kabul	edilmemesi	yerinde	olur.	Orta-
da	böyle	bir	kötü	niyet	olmasa	dahi	bekletici	sorun	yapmak,	yargılamada	
istenen	yararı	sağlamayacak	veya	davayı	gereksiz	yere	uzatacaksa	bekle-
tici	sorun	yapmaktan	kaçınılmalıdır20.

	 Bazı	konularda	kanun	koyucu,	bekletici	sorunu	hâkimin	takdir	yet-
kisi	altında	bırakmamıştır.	Başka	bir	deyişle	bazı	hallerde	mahkemenin	
bekletici	sorun	yapması	zorunludur.	Bu	haller,	zorunlu	bekletici	sorun	
olarak	adlandırılır21.

	 Bu	haller	dışında	mahkemenin,	başka	bir	mahkemede	görülmekte	
olan	bir	davanın	sonuçlanmasını	bekletici	sorun	yapması	zorunlu	değil-
dir;	yani	ihtiyaridir22.	Hukuk	mahkemesi,	kendisine	açılmış	olan	davayı	
bütün	yönleriyle	 inceleyip	karara	bağlamakla	görevli	olduğu	için,	bek-
letici	sorun	yapılması	mümkün	olan	halleri	de	ön	sorun	olarak	kendisi	
inceleyip	karara	bağlayabilir.	Bu	husus	“davanın hâkimi savunmanın da 
hâkimidir”	deyimi	ile	de	ifade	edilmektedir23.

18	Aşık,	s.	28	vd.;	Kuru,	C.	III,	s.	3211;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz/Hanağası,	s.	484;	Özekes,	Pekcanıtez	
Medeni	Usûl,	s.	1404;;	Karslı,	Abdurrahim:	Medeni	Muhakeme	Hukuku	Ders	Kitabı,	İstanbul	2011,	s.	
577;	Sungurtekin	Özkan,	Meral:	Türk	Medeni	Yargılama	Hukuku,	İzmir	2013,	s.	225;	Tanrıver,	Süha:	
Medeni	Usûl	Hukuku,	Cilt	I,	Ankara	2016,		s.	719;	

19	Kuru,	C.	III,	s.	3212;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz/Hanağası,	s.	484;	Özekes,	Pekcanıtez	Medeni	Usûl,	
s.	1420;	Karslı,	s.	577;	Aşık,	s.	29	vd.	

20		Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz/Hanağası,	s.	484;	Özekes,	Pekcanıtez	Medeni	Usûl,	s.	1420.
21	 Zorunlu	 olarak	 beklenmesi	 gereken	 halleri	 saymamız	 gerekirse,	 Anayasa	 Mahkemesinin	 Kararının	

beklenmesini(Anayasa	m.	 152),	 Uyuşmazlık	Mahkemesinin	 Kararının	 Beklenmesini	 (UMK	m.	 18),	
İcra	Mahkemesi’nin	terekenin	borca	batıklığın	tespitini	bekletici	sorun	yapmasını	(İİK	m.	68/IV)	gös-
terebiliriz.	Bu	hususta	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Aşık,	s.	59	vd.;	Kuru,	C.	III,	s.	3211;	Umar,	s.	490;	Arslan/
Yılma/Taşpınar	Ayvaz/Hanağası,	s.	485;	Özekes,	Pekcanıtez	Medeni	Usûl,	s.	1414	vd.;	Karslı,	s.	577;	
Sungurtekin	Özkan,	s.	224;		Atalı/Ermenek/Erdoğan,	s.	451.

22	Kuru,	C.	III,	s.	3211;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar	Ayvaz/Hanağası,	s.	486;	Özekes,	Pekcanıtez	Medeni	Usûl,	
s.	1420;	Karslı,	s.	577.

23		Kuru,	C.	III,	s.	3211.
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 B.	Rekabet	Kurulu	Kararlarının	Bekletici	Sorun	Yapılması

	 4054	Sayılı	Kanun’dan	doğan	özel	hukuk	davaları	bakımından	orta-
ya	çıkan	ve	bizim	de	inceleme	konumuzu	oluşturan	önemli	bir	sorun	ise	
adli	mahkemelerin	önlerine	gelen	ve	rekabet	hukukunu	ilgilendiren	ko-
nulara	ilişkin	davalarda	Rekabet	Kurulunun	kararını	beklemek	zorunda	
olup	 olmadığı	 hususudur.	Çünkü	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	
165.	maddesinin	birinci	fıkrasında	yer	alan	“	Bir davada hüküm verilebil-
mesi, görülmekte olan başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut 
dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen 
veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari 
makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir”	hükmünde	geçen	idari	
makamın	tespiti	ifadesi	ile	Rekabet	Kurulu	kararlarının	bekletici	sorun	
yapılabilmesine	imkan	tanımıştır.

	 Öncelikle	 burada	 belirtmemiz	 gereken	 bir	 husus,	 bekletici	 sorun	
tartışmasının	yapılabilmesi	 için	davanın	4054	sayılı	Kanun	kapsamına	
girmesi	gerektiğidir.	Eğer	ki	mahkeme	uyuşmazlığın	bu	Kanun	kapsa-
mında	olmadığına	karar	 verirse	bekletici	 sorun	yapılmasına	 ilişkin	bir	
ihtiyaç	doğmaz.	Burada	artık	mahkeme,	esasa	girerek	karar	verecektir24.
Rekabet	 ihlalleri	nedeniyle	dava	açacak	olan	kişiler,	 aynı	 sorunun	Re-
kabet	 Kurulu	 tarafından	 incelenmesi	 sürecinin	 çeşitli	 aşamalarında	
açabilirler.	 Rekabet	 ihlali	 ile	 ilgili	meselenin	 henüz	Kurul	 gündemine	
gelmediği	 dönemde	 adli	 mahkemelerde	 dava	 açılmış	 olabilir.	 Kurul	
gündemine	 gelmiş	 olmakla	 birlikte	 Kurul,	 henüz	 bir	 karar	 vermeden	
önce	dava	açılmış	olabilir.	Kurulun	aynı	ihlal	nedeniyle	kararını	vermiş	
olmasına	rağmen	karara	karşı	Danıştay’a	başvurulmuş	olmakla	beraber,	
henüz	Danıştay	tarafından	karar	verilmeden	önce	dava	açılmış	olabilir.	
Nihayet	Kurulun	kararı	Danıştay	denetiminden	geçerek	kesinleştikten	
sonra	dava	açılabilir25.	Tüm	bu	durumlar	tarafımızca	değerlendirilecek-
tir.

24	Arı,	Zekkeriya:	Rekabet	Hukukunda	Danışıklılık	Kavramı	ve	Hukuki	Sonuçları,	Ankara	2004,	s.	239;	Arı,	
Bekletici	Sorun,	s.	19.

25	Erol,	s.	182.
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	 1.	Rekabet	Kurulu	Harekete	Geçmeden	Adli	Yargıya	Başvurul-
ması

	 Rekabet	Kurulu,	rekabete	aykırı	bir	davranışa	ilişkin	harekete	geç-
meden	veya	geçirilmeden	önce	bu	davranıştan	zarar	gören	kişiler	mah-
kemeye	 başvurarak	 tazminat	 talebinde	 bulunabilirler26.	 4054	 Sayılı	
Kanun’da	rekabet	ihlaline	ilişkin	davalara	bakan	mahkemelerin	mesele-
yi	aydınlatmak	üzere	mutlaka	Rekabet	Kuruluna	sormalarını	gerektiren	
bir	hüküm	bulunmamaktadır.	Böyle	bir	durumda	mahkemenin	önünde	
iki	seçenek	bulunmaktadır.	Mahkeme	uyuşmazlığa	konu	ilişkinin	reka-
bete	aykırı	olup	olmadığını	ya	kendisi	karara	bağlayacak	ya	da	bu	ilişki-
nin	rekabete	aykırı	olup	olmadığının	tespiti	için	Rekabet	Kuruluna	baş-
vuracaktır27.	Bir	yandan,	mahkemelerin	Rekabet	Kurulu	kararına	göre	
hareket	etmesinin,	özel	hukuk	mahkemelerinden	tazminat	isteme	yolu-
nun	kapanması	sonucunu	doğurabileceği	ileri	sürülmektedir.	Bir	diğer	
yandan	 ise	mahkemenin	 rekabet	 ihlali	 iddiasını	 kendisinin	 ele	 alması	
durumunda,	aynı	fiille	ilgili	Kurulun	reddettiği	bir	rekabet	ihlali	 iddia-
sının	mahkemeler	 tarafından	 kabulü	hukuki	 güvenilirlik	 sorunu	 teşkil	
edecektir28.	Bu	sorunların	ortadan	kaldırılması	için	4054	sayılı	Kanun’da	
bahsedilen	ilişkinin	düzenlenmesi	konusunda	herhangi	bir	hükmün	bu-
lunmaması,	bekletici	sorun	konusunda	yargı	kararları,	öğreti	ve	uygula-
ma	çerçevesinde	soruna	çözüm	arama	gereksinimi	doğurmaktadır29.

	 Ortaya	çıkabilecek	sorunlara	çözüm	getirmek	isteyen	öğretideki	bir	
görüşe	göre,	mahkemelerin	Rekabet	Kuruluna	yapılan	şikayet	talebi	ile	
uyuşmazlık	 konusu	 olan	 tazminat	 talebi	 arasında	 bağlantı	 kurmaması	
sebebiyle	anlaşma	ve	kararı	kendisinin	tespit	edip	Kanunu	uygulamak	
sureti	ile	tazminat	davasını	görmesi	yönündedir.	Bu	görüş,	Rekabet	Ku-
26	Arı,	s.	242;	Arı,	Bekletici	Sorun,	s.	19;	Sekmen,	s.	132;	Utku,	Hilal/Polat,	Belit/Deniz,	Seda:	“Rekabet	

Hukukunda	Haksız	Fiil	Sorumluluğu	ve	Tazminat	Davalarında	Usûl	Sorunları”,	Rekabet	Dergisi,	Cilt:	
13,	Sayı:	1,	2012,	s.	152.

27	Arı,	s.	242;	Arı,	Bekletici	Sorun,	s.	19	vd.;	Erol,	s.	182;	Yiğit,	s.	346	vd.;	Coşkun,	Sevda	Yaşar:	“Rekabet	
Hukukunda	Üç	Katı	Tazminat	Davası:	Uygulamada	Karşılaşılan	Sorunlar	Ve	Çözüm	Önerileri,”	Journal	
of	Current	Researches	on	Social	Sciences,	C:	7,	S.	1,		s.	166.

28	Coşkun,	s.	167;	Yiğit,	s.	348.
29	Erol,	s.	182;	Arı,	Bekletici	Sorun,	s.	19.
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rulunun	 inceleme	 görevinin	 idari	 yaptırıma	 ilişkin	 olduğunu,	mahke-
menin	inceleme	konusunun	ise	tamamen	tazminata	yönelik	olduğunu	
ileri	sürmektedir.	Burada,	Kurulun	ilgili	Kanun	hükümlerini	uygulama	
açısından	tek	yetkili	olmadığı,	mahkemenin	bu	durumu	bekletici	sorun	
yapmaması	gerektiği	belirtilmektedir30.	Hele	ki	Rekabet	Kurulunca	açıl-
mış	 bir	 soruşturma	 bulunmaması	 durumunda,	mahkemenin	meseleyi	
bekletici	 sorun	 yapması	 gerekmez.	 Burada	mahkemenin	 takdir	 hakkı	
bulunmaktadır31.

	 Öğretideki	bir	diğer	görüşe	göre	 ise	Rekabet	Kuruluna	henüz	bir	
başvuru	olmasa	dahi	Rekabet	Kurulu	 kararının	bekletici	 sorun	olarak	
değerlendirilmesi	 gerekir32.	 Hukuk	 Muhakemeleri	 Kanunu,	 çözümü	
bir	 idari	merciinin	kararına	bağlı	durumun	henüz	 ilgili	merciin	önüne	
gitmemiş	olması	haline	ilişkin	bir	düzenleme	öngörmüştür.	Genel	kural	
olan	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	165.	maddesine	baktığımızda	
hukuk	mahkemesi,	 görmekte	 olduğu	 bir	 davanın	 incelenmesini,	 idari	
makamın	henüz	mevcut	olmayan	çözümüne	bağlı	görürse,	 ilgili	 tarafa	
yetkili	idari	makama	başvurması	için	uygun	bir	süre	verecektir.	Bu	süre	
içinde	taraf	o	idari	makama	başvurursa,	bu	başvurunun	sonucunu	mah-
keme	artık	beklemekle	yükümlüdür.	Örneğin,	bir	dağıtım	sözleşmesinin	
haksız	feshi	sebebine	dayanılarak	mahkemede	açılan	tazminat	davasın-
da,	taraflarca	ileri	sürülmese	dahi	sözleşmenin	4054	sayılı	Kanun’a	göre	
geçersiz	olabileceği	konusunda	 şüpheye	düşerse,	hâkim	davacıya	 süre	
vererek	Kuruma	menfi	 tespit	 başvurusunda	bulunması	 için	uygun	bir	
süre	verebilir.		Bunun	yanı	sıra	mahkeme	Rekabet	Kuruluna	da	ihbarda	
30	Bu	görüş	 için	bkz.	Aksoy,	 s.	 132;	Yiğit,	 s.	 351.	Kurulun	verdiği	 kararların	 tazminat	 talepleri	 üzerinde	

etkisinin	olmayacağını	ileri	süren	görüş	temelde	iki	nedene	dayanmaktadır.	Bunlardan	ilki	Kurul	karar-
larının	idari	nitelikte	olması	sebebiyle	sonuçlarının	da	idari	olması	gerektiğidir.	Bir	diğeri	ise	4054	sayılı	
Kanun’un	57.	 	ve	devamında	yer	alan	maddelerin	rekabetin	sınırlanmasının	özel	hukuk	alanındaki	so-
nuçlarını	düzenlemesidir.	Örneğin,	muafiyet	kararı	alınması	tarafı,	 idari	anlamda	ceza	gerektirecek	bir	
durumdan	kurtarmasına	rağmen,	özel	hukuk	alanında	danışıklı	ilişkinin	halen	kişilere	zarar	verebilecek	
olması	sebebiyle	tazminat	davası	açılabilmelidir.	Bu	sebeple,	idari	mercii	kararının	beklenmesinin	pratik-
te	bir	önemi	yoktur.	Bu	görüşün	değerlendirmesi	ve	eleştirisi	için	bkz.	Arı,	Bekletici	Sorun,	s.	19.

31	Yiğit,	s.	351.
32	Arı,	s.	243;	Sekmen,	s.	132;	Gül,	İbrahim:	”Rekabet	Kurulunun	Muafiyet	Kararlarının	Adli	Mahkeme-

lerin	Kararlarına	Etkisi”	Rekabet	Hukuku	Ve	Yargı	Sempozyumu	Ankara	1999,	s.	28;	Eğerci,	Ahmet:	
Rekabet	Kurulu	Kararlarının	Hukuki	Niteliği	ve	Yargısal	Denetimi,	Lisansüstü	Tez	Serisi-12,	Rekabet	
Kurumu	Yayınları,	Ankara	2005,	s.	261.
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bulunabilir33.	Çünkü	Rekabet	Kurulunun	harekete	geçmesi	için	taraflar-
ca	getirilen	bir	şikayet	olmasına	gerek	yoktur.	Rekabet	Kurulu	şikayet	
üzerine	soruşturma	başlatabileceği	gibi	re’sen	de	soruşturma	yapabilir		
(RKHK	m.	9	ve	40).	Davacının	başvuruyu	zamanında	yapması	halinde,	
mahkeme,	Rekabet	Kurulunun	kararını	beklemekle	yükümlüdür34.	Bu	
görüş,	temel	dayanağını	Rekabet	Kurulunun	ön	araştırma,	soruşturma,	
muafiyet	ve	menfi	tespit	konularından	münhasıran	yetki	sahibi	olması	
sebebiyle	Kurulun	vereceği	kararların	hukuka	aykırılık	unsurunun	tes-
piti	aracılığı	 ile	hukuk	davasının	sonucuna	etkili	olacağı	hususuna	da-
yandırmaktadır35.	Bu	görüşe	göre,	bu	konuda	hukuka	aykırılıkların	tes-
piti	karmaşık	analizlerin	yapılmasını	gerektirmektedir.	Bu	derin	piyasa	
araştırmaları,	bu	konuda	tek	yetkili	idari	otorite	olan	Kurul	tarafından	
yapılmalıdır.	Kurul	kararı,	yargı	denetiminden	geçmeden	kesinleştiyse	
kuvvetli	bir	ispat	aracı36	olarak	ele	alınmalı,	yargı	denetiminden	geçti	ise	
yargı	kararları	arasında	hukuki	güvenilirliğin	sağlanabilmesi	için	özellik-
le	dikkate	alınması	gerekmektedir37.

	 Kanaatimizce,	 bu	 konunun	 zorunlu	 bekletici	 sorun	 yapılmasına	
ilişkin	özel	bir	düzenlemeye	gidilmesine	gerek	yoktur.	Hele	ki	rekabete	
aykırılık,	henüz	Rekabet	Kurulunun	önüne	dahi	gitmediyse,	mahkeme-
nin	kendisinin	kolaylıkla	çözümleyebileceği	uyuşmazlıklarda,	özellikle	

33	Öğretide	bir	görüşe	göre	mahkemenin	doğrudan	Rekabet	Kuruluna	haber	vermesi	yerinde	olacaktır.	Bu	
konuda	bkz.	Eğerci,	s.	258;	 	Sekmen,	s.	13.	Ancak	bu	konuda	özel	bir	düzenleme	olmaması	sebebiyle	
hukuk	hakimine,	böyle	bir	görev	yüklenmediği	kanaatindeyiz.	

34		Uluç,	Didem:	Rekabet	Hukukunda	Tahkim	Uygulamaları,	Ankara	2012,	s.	53.
35		Arı,	Danışıklı,	s.	243;	Sekmen,	s.	132.
36		Kesin	deliller	ilam	(daha	dar	kapsamda),	senet	ve	yemin	olmak	üzere	üç	tanedir.	Rekabet	Kurulu	ka-

rarlarının	kesin	delil	teşkil	etmediği	ancak	rekabet	hukukunun	kendi	sistemi	içerisinde	öngördüğü	bir	
hukuki	sistemin	uygulanması	açısından	hukuk	mahkemesini	bağlaması	gerektiği	ileri	sürülmektedir.	Bu	
hususta	bkz.	Gürzumar,	s.	103.	Yiğit	ise	bu	kararların	takdiri	delil	olarak	değerlendirilmesi	görüşünde-
dir.	Ceza	mahkemeleri	ile	hukuk	mahkemeleri	arasındaki	ilişkinin	kıyasen	rekabet	hukuku	alanında	da	
uygulanması	gerektiğini	ileri	sürmektedir.	Bu	görüşe	göre	Danıştay	ve	Kurul	kararları	özel	hukuk	hakimi	
açısından	bağlayıcı	değildir.	Çünkü	medeni	hukuktaki	 kusur,	 illiyet	bağı	 ve	diğer	hususlardaki	 yakla-
şımlar	 idare	hukuku	 ile	 farklılık	göstermektedir.	Nasıl	ki	ceza	mahkemesinin	kararıyla	kendisini	bağlı	
hissetmeyen	özel	hukuk	mahkemesi	bağımsız	olarak	karar	 verebilecekse	benzer	 şekilde	 idari	 ve	 idari	
yargı	kararlarından	bağımsız	olarak	da	karar	verebilmelidir.	Bu	mahkemenin	bağımsızlığı	 ilkesinin	bir	
sonucudur.	Bu	hususta	bkz.	Yiğit,	s.	343-349.

37		Sekmen,	s.	133.
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Rekabet	Kurulu	kararını	beklemek,	yargılamanın	gereksiz	yere	uzama-
sına	sebep	olabilir.	Nitekim	uyuşmazlık,	bazı	durumlarda	mahkemenin	
tazminata	 ilişkin	karar	 verebilmesi	 için	gerekli	olan	diğer	hususlardan	
birinin	 eksikliğinin	 tespiti	 ile	de	kolaylıkla	 çözümlenecek	olabilir.	Ör-
neğin,	rekabete	aykırı	olduğu	 iddia	edilen	davranış	 ile	ortaya	bir	zarar	
çıkmadığı	çok	açıktır.	Bu	sebeple,	özel	hukuk	mahkemelerinde	görülen	
rekabete	aykırı	davranış	sebebiyle	her	tazminat	talebinde,	bu	hususun	
doğrudan	bekletici	sorun	yapılması	gerektiği	düşüncesinde	değiliz.	Ni-
tekim	belirtmiş	olduğumuz	üzere	yürürlükte	olan	mevzuatımızda	da	bu	
konuda	herhangi	bir	hüküm	bulunmamaktadır.	Bununla	birlikte	Mah-
keme	kendisinin	karar	verebilmesi	için	Rekabet	Kurulu	kararına	ihtiyaç	
duyuyorsa	bu	konuda	bekletici	 sorun	yapılması	yoluna	gidebilecektir.	
Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	165.	maddesinin	2.	fıkrası	gereğin-
ce	henüz	idari	bir	makama	başvuru	yapılmamışsa	mahkeme	idari	maka-
ma	başvurunun	yapılması	için	süre	verecek,	bu	süre	içerisinde	başvuru	
yapılmışsa	bekletici	 sorun	kararı	 verebilecektir.	Maddenin	devamında	
taraflara	idari	makama	başvurması	için	uygun	bir	süre	verileceği,	bu	süre	
içerisinde	 idari	makama	başvurulmadığı	 takdirde	 tarafın	bu	husustaki	
iddiasından	 vazgeçmiş	 sayılarak	 esas	 dava	 hakkında	 karar	 verileceği,	
hüküm	altına	alınmıştır.	Kendisine	dava	açma	süresi	tanınacak	taraf,	is-
pat	yükü	kurallarına	göre	belirlenmelidir38.	 	Tanınan	süre	hakkında	da	
hâkime,	 takdir	 yetkisi	 verilmiştir.	 İdari	 başvurunun	 yapılabilmesi	 için	
gerekli	makul	sürenin	verilmesi	gerekir.	Hâkimin	verdiği	süre,	kural	ola-
rak	kesin	olmamakla	birlikte,	hâkim	süre	verirken	kesin	olduğunu	belirt-
mişse	kesin	süre	kabul	edilir.	Böyle	bir	bildirimde	bulunmamışsa	ikinci	
süre	verilecek	ve	verilen	süre	kesin	süre	olarak	kabul	edilecektir	(HMK	
m.	94/2-3)39.	

	 Öğretide,	 mahkemenin	 idari	 makama	 başvuru	 yapması	 için	 süre	
vermediği	müddetçe	 kural	 olarak	 karşısına	 çıkan	ön	 sorunu	 çözebile-
38	“Mahkeme kendisine dava açma veya idari makama başvurma süresi verilecek ilgili tarafı ispat yüküne göre 

belirleyeceğine göre artık bu ön son ispat edilememiş sayılacaktır. Ön sorunun ispat edilememesinin sonuçla-
rına ispat yükü kendisine düşen taraf katlanacaktır. Mahkeme de bu doğrultuda hareket ederek esas dava 
hakkındaki yargılamayı tamamlayıp kararını verecektir.”	Bu	hususta	bkz.	Aşık,	s.	136.

39	Verilen	sürenin	kesin	olduğunun	bildirilmesine	rağmen	elde	olmayan	sebeplerle	ilgili	başvuruda	buluna-
mayan	taraf	eski	hale	getirme	talebinde	bulunabilir(	HMK	m.	95).
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ceği	 ancak	bu	konuda	 ilgili	 tarafa	 idari	makama	başvuru	yapması	 için	
süre	vermesi	durumunda	artık	kendisinin	çözemeyeceği	belirtilmiştir40.	
Çünkü	burada	idari	makama	başvurulmamasının	sonucu	Kanunda	ay-
rıca	belirtilmiştir.	 İlgili	 taraf,	bu	husustaki	 iddiasından	vazgeçmiş	sayı-
lacaktır.	 Burada	 çözümlenmesi	 gereken	 ön	 sorun,	 davalının	 rekabete	
aykırı	bir	davranışın	bulunup	bulunmadığıdır.	Rekabete	aykırı	davranış	
sebebiyle	tazminat	talep	eden	davacının	verilen	süre	içerisinde	Rekabet	
Kuruluna	başvurmaması	sebebiyle	Hukuk	Muhakemeleri	Kanunu’nun	
165.	maddesinin	ikinci	fıkrası	hükmünce	bu	iddiasından	vazgeçmiş	sa-
yılması	 gerekmektedir.	Mahkemenin	 artık	 usûlden	 değil,	 ön	 sorunun	
ispat	 edilememesinden	 ötürü	 dava	 hakkında	 yargılamayı	 tamamlayıp	
esasa	ilişkin	bir	karar	vermesi	gerekmektedir.	

	 Ortaya	 çıkabilecek	 bir	 diğer	 ihtimal	 ise	 süresi	 içerisinde	Rekabet	
Kuruluna	başvurulmayıp	yargılama	devam	ederken	Rekabet	Kuruluna	
başvurulmasıdır.	Bu	durumda	mahkeme	bekletici	sorun	kararı	veremez.	
Bu	hususta	delillere	ilişkin	düzenlemeler	kıyas	alınırsa	Hukuk	Muhake-
meleri	Kanunu’nun	140.	 ve	145.	maddesi	uyarınca	 yapılan	 (tarafların	
kusurundan	kaynaklanmayan	hallerin	olması	haricinde)	başvuru,	bekle-
tici	sorun	olarak	ele	alınamayacaktır41.	

	 Sonuç	olarak,	mahkemenin	Rekabet	Kurulu	harekete	geçmeden	ön	
sorunu	kendi	çözme	yetkisi	vardır.	Tazminata	ilişkin	davalarda	Rekabet	
Kurulu	kararları	zorunlu	bekletici	sorun	olarak	kabul	edilmemiştir.		An-
cak	mahkeme,	bu	yönde	bir	ihtiyaç	duyması	halinde	taraflara	Rekabet	
Kuruluna	başvurması	 için	süre	verip	bu	hususu	bekletici	 sorun	olarak	
değerlendirebilir.

	 Uygulamada	 ise	 bu	 konuda	 farklı	 yönde	 kararlar	 verildiği	 görül-
mektedir.	Yargıtay	bir	kararında,	hakim	durumun	kötüye	kullanılması	
iddiasıyla	 açılan	 bir	 tazminat	 davasında	 davacının	 Rekabet	 Kuruluna	
başvuruda	 bulunup	 bulunmadığı	 araştırılmadan,	 böyle	 bir	 müracaat	

40	Aşık,	s.	136. 
41	Aşık,	s.	137.
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yoksa	yapılacak	başvurunun	ön	sorun	olarak	beklenmesi	gerektiği	ge-
rekçesini	ileri	sürerek,	beklemeyerek	davayı	karara	bağlayan	ilk	derece	
mahkemesinin	kararını	bozmuştur42.

	 Aslan,	 yukarıdaki	 Yargıtay	 kararının	 amacına	 uygun	 olmakla	 bir-
likte	hukuki	temelden	yoksun	olduğunu	savunmaktadır.	Her	ne	kadar	
bu	 yorum	 tarzı	mahkemeler	 arasındaki	 içtihat	 farklılığını	 önceleyecek	
nitelikte	olsa	da	yürürlükte	olan	Kanun	açısından	böyle	bir	zorunluluk	
bulunması	dolayısıyla	Yargıtay’ın	yerel	mahkemenin	kararını,	Rekabet	
Kuruluna	başvurmadığı	ve	re’sen	karar	verdiği	gerekçesiyle	bozması	ya-
zara	göre	hukuka	aykırıdır43.

	 Aynı	yönde	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesinin	bir	kararında	ise;	“4054 
s. Yasa’nın 57 ve 58’inci maddelerinde ise, rekabeti önleyici eylemlerin tespi-
tinden sonraki tazminat talepleri düzenlenmiş, tazminat taleplerinde Adli 
Yargı görevlidir. Tazminata karar verebilmek için, ilgili anlaşma veya uygu-
lamanın 4054 s. Yasa’ya aykırı olup olmadığının saptanması zorunludur 
ki, bu tespitte önce Rekabet Kurulu ve Kurul kararına karşı da Danıştay 
görevlidir. Bu sebeplerle mahkemece, öncelikle davacının bu davadan önce 
4054 s. Yasa’ya göre Rekabet Kuruluna başvurup başvurmadığının	araştı-
rılması,	başvurmuşsa davalı eylemlerinin 4054 s. Yasa’ya aykırılığın tespiti 
yönünden bu başvuru neticesini ve kesinleşmesini bekleyerek sonucuna göre 
42	“Davada yer alan talebin açıklanan niteliği gözetildiğinde, tazminata karar verilebilmesi için öncelikle 4054 

Sayılı Yasanın yetkili kıldığı Rekabet Kurulu tarafından hakim durumun kötüye kullanılmış olduğunun sap-
tanması gerekir. Mahkemece bu yön gözetilerek, davacı tarafın anılan yasa kapsamında Rekabet Kurumuna 
başvuruda bulunup bulunmadığının araştırılması, böyle bir müracaat yoksa, yapılacak başvurunun, ön me-
sele olarak sonucunun beklenmesi gerekirken bu husus düşünülmeden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet 
görülmemiştir.”	Yargıtay	19.	HD,	1.11.1999,	E.	99/3350,	K.	99/6364,	karar	için	bkz.	İnan/Piker	s.	107.	

43	Aslan,	 İ.	Yılmaz:	Rekabet	Hukuku,	Genişletilmiş	3.	Baskı,	Ankara	2005,	(Rekabet),	 s.	725.	Bu	yönde	
İnan/Piker,	bu	Yargıtay	kararını	“Kanımızca, Yargıtay’ın bu kararı birkaç bakımdan yerinde değildir. Re-
kabet Kanunu’nun ihlali nedeniyle açılacak tazminat davası temelde bir haksız fiil davasıdır. Haksız fiilin 
hukuka aykırılık unsurunun bir suç oluşturup ceza yaptırımına bağlanmış olması davanın açıldığı hukuk 
mahkemesinin, cezayı verecek makamın kararını bekleyip, mahkumiyet kararı kesinleştikten sonra haksız fiil 
tazminatına hükmetmesi doğru değildir. Örneğin, hakaret bir suçtur. Ama hakaret nedeniyle tazminat davası 
açıldığında, hukuk mahkemesinin ceza kararını beklemesi düşünülemez. Burada olsa olsa ceza hukuku ile 
medeni hukuk arasındaki ilişkiyi düzenleyen BK m. 53 uygulanır. Bu uygulama da ancak önceden verilmiş 
bir ceza kararı olmasına bağlıdır”	diyerek	eleştirmiştir,	bkz.	 s.	107.	Aynı	yönde	Aksoy,	 s.	63.	Büyüksa-
ğiş/Koyuncu,	s.	158;	Sekmen,	s.	135.	Aksi	yönde	İkizler,	Metin:	Türk	ve	Avrupa	Birliği	Hukuklarında	
Uyumlu	Eylemler,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Yayımlanmamış	Doktora	Tezi,	
İzmir	2004,	s.	292.	
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karar vermesi, Rekabet Kuruluna davadan önce başvurmamışsa, eldeki bu 
davanın Rekabet Kuruluna başvurma olmadan dinlenemeyeceği ve henüz 
dava açma zamanı gelmediği nazara alınarak karar vermesi gerekirken, bu 
hususları yerine getirmeden işin esasına girilerek, yazılı biçimde hüküm tesi-
si doğru olmadığından kararın davalı yararına bozulmasına karar vermek 
gerekmiştir.”44	ifadelerine	yer	verilmiştir.	Daha	yeni	tarihli	olan	Yargıtay	
11.	Hukuk	Dairesi’nin	bir	başka	kararında	ise	davanın	açıldığı	tarih	iti-
bariyle	henüz	bir	uygulanabilir	bir	karar	olmadığı,	karar	tarihi	 itibarıy-
la	Rekabet	Kurulu	kararının	kesinleşmediği,	incelemesinin	devam	ettiği,	
zamansız	açılmış	dava	bulunduğu	gerekçesiyle	reddedilen	davanın	usûl	
ve	yasaya	aykırı	bir	husus	içermemesi	sebebiyle	onanmasına	karar	veril-
miştir45.

	 Söz	konusu	kararda,	Rekabet	Kurulu	kararının	bekletici	sorun	ya-
pılmasının	yanı	sıra	kararın	kesinleşmesi	gerekliliğinden	bahsedilmek-
tedir.	Ancak	bu	kararda	ilginç	olan	noktanın	Rekabet	Kuruluna	herhan-
gi	 bir	 başvuru	 yapılmamışsa	 “Davanın dinlenilemeyeceği ve henüz dava 
açma zamanın gelmediği, mahkemenin yerleşik içtihadının Kurul kararının 
44	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi,	E.	2005/3755,	K.	2006/7408	sayılı	23.06.2006	tarihli	kararı.	Karar	için	bkz.	

www.legalbank.com,	(erişim	tarihi,	23.06.2019).
45	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi	E.	2012/15359,	K.	2014/5834,	25.3.2014	tarihli	kararı	 için	bkz.	www.ka-

zanci.com,	(erişim	tarihi,	23.06.2019).	Söz	konusu	kararın	karşı	oy	yazısında,	“Yargıtay uygulamasında 
4054 Sayılı Kanun hükümlerine göre tazminatın talep edilmesinin koşulu Kurul kararı olmasıdır. Dairemizin 
23.06.2010 gün ve 2005/3755-7408 Sayılı ilamında “Bu sebeple mahkemece, öncelikle davacının bu dava-
dan önce 4054 Sayılı Yasa’ya göre başvurup başvurmadığının araştırılması, başvurmuşsa davalı eylemlerinin 
4054 Sayılı Yasa’ya aykırılığının tespiti yönünden, bu başvuru neticesini ve kesinleşmesini bekleyerek sonucuna 
göre karar vermesi, davadan önce başvurmamışsa, eldeki bu davanın	na	başvurma	olmadan	dinlenemeyece-
ği	 ve	henüz	dava	 açma	 zamanı	 gelmediği	nazara alınarak karar vermesi gerekirken, bu hususları yerine 
getirmeden işin esasına girilerek, yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmadığından kararın davalı yararına bo-
zulmasına karar vermek gerekmiştir.” denilmiş bozmadan sonra mahkemece; davacının davaya konu olayla 
ilgili olarak 19.01.2007 tarihinde başvurduğu, dava açılmadan önce davacının anılan Kurula başvurmadığı, 
henüz dava şartının bulunmadığı ve dava açma zamanının gelmediği gerekçesiyle asıl ve birleştirilen dava-
ların, dava şartı yerine getirilmediğinden ayrı ayrı reddine” karar verilmiş, karar Dairemizin 05.10.2009 
gün ve 2008/5575-10045 Sayılı ilamı ile onanmış, karar düzeltme istemi de Dairemizin 04.05.2010 gün 
2010/1002-4871 Sayılı ilamı ile reddedilmiştir. Dairemiz uygulamasında da Kurul kararı dava şartı olarak 
aranmaktadır. Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin de emsal içtihatlarında tazminata karar verilebilmesi için ön-
celikle 4054 Sayılı Kanun’un yetkili kıldığı tarafından, hakim durumun kötüye kullanılmış olduğunun saptan-
ması gerektiği vurgulanmıştır. (sayılı kararı)

  Somut olayda başvurulduğu ancak henüz bir karar verilmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda, Kurul 
kararının kesinleşmesini beklemek ve neticesine göre karar vermek gerekir. Yukarıda izah edildiği üzere somut 
olayda zamanaşımı süresi de başlamamıştır. Bu sebeplerle sayın çoğunluğun onama görüşüne katılmıyoruz”	
ifadelerine	yer	verilerek	onama	gerekçesine	katılma	olmadığı	görülmektedir.	
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dava şartı olarak kabul edilmesi”	gerektiği	yönündeki	değerlendirmeler	
olduğunu	düşünüyoruz.	Çünkü	dava	şartları	ancak	Kanunla	düzenlenir.	
Zorunlu	olarak	bekletici	sorun	olarak	dahi	kabul	edilmemiş	bir	hususun	
herhangi	bir	Yargıtay	Dairesinin	yerleşik	içtihadı	ile	dava	şartı	olarak	ka-
bulü	mümkün	değildir46.	

	 Nitekim	Yargıtay’ın	 11.	Hukuk	Dairesi	 bir	 başka	 kararında,	 yerel	
mahkemenin	 Rekabet	 Kurulu	 Kararını	 dava	 şartı	 olarak	 değerlendir-
mesini	hukuka	aykırı	bulmuştur.	İlgili	kararda	mahkemenin	bu	hususu	
bekletici	sorun	olarak	değerlendirmesi	gerektiğini	ileri	sürmüştür47.	

	 Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesinin	bu	kararı	ile	Rekabet	Kurulu	karar-
larının	 dava	 şartı	 olduğu	 yönündeki	 değerlendirmelerinden	 dönmüş	
olduğunu	görmekteyiz.	Bizce	de	doğru	olan	bu	gerekçe	ile	Rekabet	Ku-
ruluna	başvuru	artık	dava	şartı	olarak	değerlendirilmemektedir.	Ancak	
genel	olarak	Rekabet	Kurulu	kararlarının	bekletici	sorun	yapılması	içti-
hadından	dönülmemiştir.	

	 Yargıtay	 11.	 Hukuk	 Dairesi	 bir	 başka	 kararında,	 diğer	 iddiaların	
yanında	 ek	 olarak	 ileri	 sürülen	 rekabete	 aykırılık	 iddiasını	 da	 ele	 alan	
ve	uyuşmazlık	konusu	sözleşmeyi	4054	sayılı	Kanun’un	1.	maddesine	
de	aykırı	bulan	mahkeme	kararını,	somut	olayda	Kanun’un	hükümleri-
nin	uygulanma	olanağının	bulunmadığı	gerekçesiyle	de	bozmuş,	ancak	
4054	sayılı	Kanun’a	aykırılık	 iddiasının	bekletici	 sorun	olarak	 irdelen-
mesi	gerektiğinden	söz	etmemiştir.	Bozma	kararına	karşı	mahkemenin	
direnmesi	üzerine,	11.	Dairenin	kararı	aynı	gerekçelerle	Hukuk	Genel	
Kurulu	tarafından	da	isabetli	görülmüştür48.
46	Öğretide	Erol,		Yargıtay’ın	bu	kararını	“dava	açma	süresi”	gelmediğinden	demek	suretiyle	sanki	Kurula	

rekabet	ihlalinin	tespiti	için	başvurmayı	dava	açmanın	ön	şartı	niteliği	atfetmesi	sebebiyle	eleştirmiştir.	
Erol,	s.	187.

47	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi	E.	2015/5134	K.	2016/2543		8.3.2016	tarihli		kararı	için	bkz.	www.kazanci.
com,	(erişim	tarihi,	23.06.2019).

48 “1-Davalı-karşı davacı Aytemiz Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. vekilinin, asıl davanın kısmen kabulüne ilişkin 
önceki karara karşı yaptığı temyiz itirazı ve karar düzeltme istemi Yargıtay’ca reddedilmiş olduğundan hak-
kındaki hüküm kesinleşmiştir. Hakkındaki hüküm kesinleşmiş olan tarafın direnme kararını temyize hakkı 
bulunmamaktadır. O itibarla;davalı-karşı davacı Aytemiz Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. vekilinin temyiz isteği 
bu nedenle reddedilmelidir. 

REKABETİN SINIRLANMASI SEBEBİYLE ÖZEL HUKUK ALANINDA 
ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA REKABET KURULU KARARLARININ BEKLETİCİ SORUN 
YAPILMASI

Arş. Gör. Cansu ATICI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �70

Bu	kararla	Hukuk	Genel	Kurulunun	Rekabet	Kurulu	kararlarını	bekle-
tici	sorun	yapma	eğiliminde	olmadığını	söylemek	çok	mümkün	değil-
dir.	Çünkü	burada	Hukuk	Genel	Kurulunca	somut	olaydaki	4054	sayılı	
Kanun’a	aykırılık	iddiasını	bekletici	sorun	yapacak	ciddiyette	görmediği	
ileri	sürülebilir49	.	

	 Görüldüğü	 üzere	 özel	 hukuk	 yargılamasında,	 tazminat	 davasına	
konu	olan	rekabet	ihlalinin	henüz	Kurulun	önüne	gelmemiş	olsa	dahi	
genel	olarak	mahkemenin	Rekabet	Kurulu	kararını	bekletici	sorun	yap-
ması	gerektiği	yönünde	bir	içtihat	birliği	vardır50.	

 Bizce	de	4054	saylı	Kanun’a	aykırı	bir	durumun	Rekabet	Kurulu-
nun	önüne	gelmeden	adli	yargıda	dava	açılması	durumda	hâkimin	tak-
dir	yetkisine	göre	bu	durumun	bekletici	sorun	yapılabileceğini	söyleye-
biliriz.	Bir	rekabet	 ihlalinin	varlığının	belirlenmesi	konusunda,	mutlak	
gerçekliğe	ulaşmak	amacıyla	hareket	eden	Rekabet	Kurulunun	tespitle-
rine	üstünlük	tanınmasının	isabetli	olacağı	düşünülebilir.	Zira	Rekabet	
Kurulu,	rekabet	ihlallerinin	tespitine	yönelik	inceleme	ve	soruşturmala-
rında,	mutlak	gerçekliğe	ulaşmak	amacıyla	her	türlü	delili	bizzat	arama	
yoluna	gitmektedir.	Buna	karşılık	özel	mahkemeler,	gerçekliğe	ulaşma	

 2- Davacı-karşı davalı Turcas Petrolcülük A.Ş. vekilinin temyizine gelince;  Tarafların karşılıklı iddia ve sa-
vunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre ve özel-
likle; davacı-karşılık davalı TURCAS ile davalı-karşılık davacı AYTEMİZ arasında düzenlenen resmi senette 
davalı-karşı davacıya ait taşınmaz üzerinde, davacı-karşı davalı yararına 15 yıl süreli intifa hakkı kurulmuş 
ve tapuya tescil edilmiştir. 

 Davacı-karşılık davalı Turcas bu şekilde sahibi olduğu intifa hakkını taraflar arasında düzenlenen işletme 
sözleşmesi ile davalı-karşı davacı eliyle kullanmıştır. Bağıtlanan işletme sözleşmesinin kapsamı ve yapılacak 
işin niteliği gözetildiğinde, davacı-karşı davalı lehine taşınmazda kurulan intifa hakkının, süresi itibariyle 
mülkiyet hakkını zedeleyici ağırlıkta olduğunun kabulü mümkün değildir. 

 Kaldı ki işletme sözleşmesinin feshedilmesinin intifa hakkını ortadan kaldırmayacağı da intifa hakkına ilişkin 
resmi senette açıkça düzenlenmiştir. Tapuya tescil edilmiş bulunan intifa hakkını sona erdiren haller MK. 720. 
maddede açıkça düzenlenmiş olup, somut olayda da intifa hakkının terkinini haklı gösterebilecek bir nedenin 
varlığının kanıtlanmamış olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararı-
na uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usûl ve yasaya aykırıdır ve Özel Daire bozma kararında 
yer alan nedenle direnme kararı bozulmalıdır.” Hukuk	Genel	Kurul	Kararı,	6.6.2001,	E.	2001/11-426,	K.	
2001/481	için	bkz.	www.	kazancı.com,	(erişim	tarihi,	23.06.2019).

49	İkizler,	s.	289.
50	İçtihatlarla	aynı	yönde	bkz.	Arı,	Bekletici	Sorun,	s.	20-21.	Öğretide	aksi	yönde	Coşkun,	tazminat	davaları	

ile	ilgili	uyuşmazlıklarda	adli	mahkemelerin	eğer	Rekabet	Kurulu	kararlarından	faydalanmalarına	eğer	
yoksa	ya	da	kesinleşmemişse	bunun	bekletici	sorun	yapılmamasına	dair	bir	düzenleme	getirilmesini	op-
timal	bir	çözüm	önerisi	olarak	değerlendirmektedir.	Bu	hususta	bkz.	Coşkun,	s.	167.
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endişesi	taşımaksızın	salt	davanın	taraflarının	sunduğu	delillerle	yetine-
rek	karar	verebilmektedir.	Genel	mahkemeler	açısından	tespiti	oldukça	
güç	olan	rekabet	hukuku	ve	piyasa	analizlerine	ilişkin	teknik	konularda,	
Rekabet	 Kurulunun	 uzmanlığına	 başvurulması,	 konuya	 ilişkin	 olarak	
Kurulun	herhangi	bir	kararının	varlığı	durumunda	ise	mahkemenin	bu	
kararı	esas	alması	uygun	olabilecektir51.	Hatta	bu	düşünce,	Rekabet	Ku-
rulu	kararlarının	kanuni	düzenleme	ile	zorunlu	bekletici	sorun	yapılma-
sını	gündeme	getirebilir52.	Ancak	böyle	bir	zorunluluğun	öngörülmesi,	
mahkemece	Kurul	kararına	ihtiyaç	olmadan	kolaylıkla	çözümlenebile-
cek	uyuşmazlıklarda	gereksiz	yere	yargılamanın	uzamasına	sebep	olabi-
leceğinden	ihtiyari	olarak	bekletici	sorun	yapabilme	çözümünün	yeterli	
olduğu	kanaatindeyiz.	Mahkemenin	ihtiyaç	duymadığı	uyuşmazlıklarda	
Rekabet	 Kurulu	 kararının	 bekletici	 sorun	 olarak	 değerlendirilmesine	
gerek	yoktur.	Yine	de	özellikle	4054	sayılı	Kanun’un	5.	maddesinde	dü-
zenlenen	muafiyet	konusunda	münhasıran	Kurulun	yetkili	olması	ne-
deniyle	hâkimin	her	durumda	rekabet	ihlali	olmasına	rağmen	anlaşma	
veya	uyumlu	eyleme	muafiyet	tanınmış	olma	ihtimali	nedeniyle	istisna	
tanınıp	tanınmadığını	Kurula	sorması	gerekir.	Hukuka	uygunluk	nedeni	
51	Aksoy,	s.	67.	
52	23	Haziran	2008	tarihinde	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi	Başkanlığı’na	sunulan	13	Aralık	1994	tarih	ve	

22140	sayılı	Resmi	Gazetede	yayımlanarak	yürürlüğe	giren	Rekabetin	Korunması	Hakkında	Kanun’da	
değişiklik	yapılmasını	öngören	Kanun	Tasarısı	 ile	 	 “Ayrıca, adli mahkemede görülen davanın konusuna 
ilişkin olarak Kurum bünyesinde bir işlem yapılıyorsa, doğabilecek bir karar çatışmasını önlemek amacıyla 
hâkim, Kurul kararını bekletici mesele yapabileceği”	düzenlenmiş,	zorunlu	bekletici	sorun	yapılması	sistemi	
öngörülmemiştir.	Tasarı	için	bkz.	http://www2.tbmm.gov.tr/d23/1/1-0636.pdf.	“Tasarıdaki bu hüküm 
ile mahkemenin Kurul kararını bekletici mesele sayabileceği düzenlenmiştir ki  böyle bir düzenleme olmasa 
dahi mahkeme HMK’daki düzenleme ile idari  makam olan Rekabet Kurulu kararını bekletici mesele yapabi-
lecektir. HMK m.  165’de düzenlenen “bekletici sorun” müessesesi uyarınca, bir davada hüküm  verilebilmesi, 
idari makamın tespitine bağlı ise mahkemece o idari makamın  kararına kadar yargılama bekletilebilir ya 
da bir davanın incelenmesi ve  sonuçlandırılması idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme, ilgili tarafa 
idari  makama başvurması için uygun bir süre verebilir ve bu süre içinde idari makama  başvurulmadığı tak-
dirde, ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılır. ” Uluç s. 53. Gündüz,	Harun/Koyuncu,	Tuğ-
çe:	“ABD,	AB	ve	Türk	Rekabet	Hukukunda	Tazminat	Davalarının	Önündeki	Usûli	Engeller”,	Rekabet	
Dergisi,	Cilt:	12,	Sayı:	3,	Temmuz	2011,	s.	149.	Kurum	ile	adli	mahkemeler	arasındaki	ilişki	31.7.2008	
tarihli	RK	Tasarısı	27.	maddede,	“Kurumun	Bilirkişiliği	ve	Bekletici	Mesele”	başlığı	altında:	“Adli mah-
keme, Kanunun ihlal edilip edilmediğinin saptanmasını gerektiren davalarda, ihlalin varlığı için gerçekleşmesi 
gereken ekonomik olgularla ilgili olarak Kurumun bilirkişiliğine başvurabilir. Başkanlık, bilirkişi raporunu 
hazırlamak üzere tarafsızlık esaslarını dikkate alarak yeter sayıda meslek personelini görevlendirir. Davanın 
konusuna ilişkin olarak Kurum bünyesinde bir inceleme, ön araştırma veya soruşturma yürütülüyor olması 
durumunda ise, hâkim Kurulun nihai kararını bekletici mesele sayabilir”	şeklinde	düzenlemişti.	23.01.2014	
te	TBMM’ye	sunulan	fakat	henüz	yasalaşmayan	Tasarı’	da	benzer	bir	hükme	yer	verilmemiştir.	Bu	hu-
susta	bkz.	Coşkun,	s.	166-167.
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olacak	olan	bu	durum	Kurula	başvurulması	hâkimin	bağımsızlığına	ha-
lel	getirmeyecektir.	Hukuk	hâkimini,	muafiyet	kararına	bağlı	kılan	4054	
sayılı	Kanun’un	5.	maddesindeki	hükümdür53.	

	 2.	 Rekabet	 Kurulu	 Harekete	 Geçtikten	 Sonra	 Adli	 Yargıya		
Başvurulması

	 Rekabet	Kurulu	 harekete	 geçtikten	 sonra	 tazminat	 istemiyle	 adli	
yargı	mercilerine	başvurulmuşsa	bu	durum	çeşitli	 sorunlar	yaratabilir.	
Örneğin,	 hakim	 durumun	 kötüye	 kullanılması	 yoluyla	 bir	 zarar	mey-
dana	gelmişse,	mahkemenin	tazminata	ilişkin	bir	karar	verebilmesi	için	
öncelikle	ortada	bir	hakim	durumun	bulunup	bulunmadığını	değerlen-
dirmesi	gerekmektedir.	Eğer	hakim	durum	var	ise	bu	durumun	kötüye	
kullanılıp	 kullanılmadığını	 tespit	 etmesi,	 sonrasında	 ise	 bu	durumdan	
kaynaklı	bir	 zarar	doğup	doğmadığını	 incelemesi	 gerekmektedir54.	Bu	
durumda	Rekabet	Kurulu	hakim	durumun	mevcudiyeti	ve	kötüye	kulla-
nıldığının	tespiti	hakkında	yetkilidir.	Böyle	bir	durumda	Rekabet	Kuru-
lu,	hakim	durumun	kötüye	kullanılmadığına	ilişkin	bir	tespitte	bulunur-
ken	mahkemenin	aksi	yönde	bir	tespitte	bulunması	durumunda	davalı,	
tazminat	ödemek	zorunda	kalacakken	aynı	durumda	idari	yaptırımdan	
muaf	olacaktır55.		Ya	da	bu	durumun	tam	tersi	ortaya	çıkabilir.	Rekabet	
Kurulu	rekabete	aykırı	bir	davranış	olduğuna	ilişkin	tespitte	bulunurken	
mahkeme,	ilgili	eylemlerin	rekabete	aykırı	olmadığı	gerekçesi	ile	tazmi-
nat	davasının	reddine	karar	verebilir.

53	Gül,	 s.41–42;	Yiğit,	 s.	349;	Erol,	 s.	183;	Büyüksağiş,	Erdem/Koyuncu,	Tuğçe:	“Rekabet	İhlallerinden	
Kaynaklanan	Tazminat	Davalarına	İlişkin	AB	Yönergesi’nde	Yer	Alan	Aktarma	(Passing-on)	Savunması	
ve	Toplu	Dava	Hakkı,	Batider,	2016,	s.	157;	Kurulun	yetkisinin	mutlak	olduğu	bazı	hallerde	bile	Ne	var	
ki,	Kurulun	münhasır	yetkiye	haiz	olduğu	bazı	kurgularda	dahi	kanaatimizce	mahkemenin	takdir	yetki-
sinin	mevcut	olduğu	kabul	edilmelidir.	Şöyle	ki	mahkeme,	nezdindeki	uyuşmazlıkta	danışıklı	 ilişkinin	
muafiyet	alabilme	ihtimalini	oldukça	düşük	görüyorsa	usûl	ekonomisi	prensibini	de	dikkate	alarak	ihti-
lafı	kendisi	karara	bağlayabilmelidir.	Örneğin,	mahkeme	huzurunda	görülmekte	olan	dava	kartele	ilişkin	
olmakla	 birlikte	 sunulan	 deliller	 çerçevesinde	 kartelin	mevcudiyeti	 açık	 ve	 aşikârsa,	 davalı	 tarafından	
muafiyet	itirazı	yöneltilse	dahi	mahkeme	bekletici	sorun	kararı	vermeksizin,	davayı	reddedebilmelidir.	
Zira,	kartel	anlaşmalarının	muafiyet	almasının	mümkün	olmadığı	hususunda	doktrin	ve	Kurul	kararları	
arasında	kuvvetli	bir	ittifakın	mevcut	olduğu	rahatlıkla	dile	getirilebilir.	Bkz.	Kesici,	s.	390.

54	Güven,	Dersler,	s.	433;	Yiğit,	s.	334.
55	Öğretide,	Kurul	 kararının	Danıştay	 nezdinde	 kesinleşmesi	 durumunda	Yargıtay	 ve	Danıştay	 kararları	

arasında	 bir	 farklılık	 olması	 halinde	 olayın	 konusunun	 aynı	 olmaması	 sebebiyle	 Uyuşmazlık	
Mahkemesine	gidilemeyeceği	belirtilmektedir.	Bu	hususta	bkz.	Güven,	Dersler,	s.	433.
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Rekabet	Kurulunca	rekabeti	ihlal	eden	bir	davranışın,	anlaşmanın	ya	da	
kararın	olduğuna	ilişkin	bir	tespitin	yapılması	esnasında	zarar	gören	ki-
şilerin	Rekabet	Kuruluna	başvurmalarının	yanı	sıra	zararlarının	tazmini	
amacıyla	adli	yargıya	başvurmaları	durumunda	da	hâkim	takdiri	olarak	
Kurul	kararını	bekletici	sorun	yapabilecektir.	Bu	hâkim	takdiri	keyfi	bir	
uygulama	olmayacaktır.	Şöyle	ki,	hâkimin	Kurul	kararının	davaya	 ışık	
tutacağına	inanması	gereklidir56.

	 Bir	 rekabet	 ihlali	 iddiasının	 aynı	 zamanda	 hem	 adli	 mahkemede	
hem	 de	 Kurul	 önüne	 getirilmesi	 durumunda	mevcut	 anayasal	 düzen	
açısından	bir	takım	karışıklıkların	ve	ciddi	sorunların	ortaya	çıkma	ihti-
mali	bulunmaktadır.	Bu	anlamda,	medeni	usûl	hukukumuzda	bulunan	
“bekletici	sorun”	müessesesinin	uygulanmasında	yarar	olduğu	belirtil-
mektedir.	Buna	göre,	adli	mahkemeler	önüne	bir	rekabet	 ihlali	 iddiası	
götürüldüğünde,	mahkemelerin	öncelikle	konuyu	Kurula	 intikal	 ettir-
meleri	ve	Kurulun	kararı	sonrasında	davayı	sonuçlandırmaları	şeklinde	
bir	yol	izlenmesi	faydalı	olabilir57.

	 Bu	yolun	takip	edilmemesi	durumunda	bir	taraftan	“rekabete	aykırı	
davranış	var”	diye	Kurul	ceza	verirken	diğer	bir	tarafta	adli	mahkemeler,		
“rekabete	aykırılık	yok”	şeklinde	hüküm	tesis	edip,	zararın	giderilmesini	
mümkün	sayamayacaklar,	dolayısıyla	4054	sayılı	Kanun’un	ahenkli	uy-
gulanmasını	tehdit	eden	bir	durum	ortaya	çıkacaktır.		Bu	şekilde	çelişkili	
kararların	çıkmasını	önlemenin	yolunun	da,	ancak	yetkilere	saygı	pren-
sibi	çerçevesinde	çözülebileceği,	başka	bir	anlatımla,	adli	mahkemelerin	
ve	Kurulun	yetkilere	göstereceği	karşılıklı	saygıyla	çözümleneceği	öne-
rilmektedir.	Bu	bakımdan	adli	mahkemelerin,	Kurula	öncelik	vermesi	
gerektiği,	adli	mahkemelerin	Kurulun	vereceği	kararı	beklemesi	gerekti-
ği	savunulabilir58.	Nitekim	adli	mahkemelerin	henüz	Rekabet	Kuruluna	
başvurulmaması	halinde	dahi	taraflara	Kurula	başvurmak	için	süre	veril-
mesi	ve	devamında	Rekabet	Kurulu	kararlarının	bekletici	sorun	yapıl-

56	Eğerci,	s.	260.
57	Eğerci,	s.	261.
58	Eğerci,	s.	262.
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ması	gerektiği	 sonucuna	varılmışken59,	Rekabet	Kuruluna	başvurudan	
sonra	açılan	davalarda	da	bu	hususun	bekletici	sorun	olarak	değerlen-
dirilmesi	gerektiği	rahatlıkla	kabul	edilebilir.	Çünkü	mahkemeler,	daha	
önce	 de	 belirttiğimiz	 üzere	 karmaşık	 analizleri	 yapmakta	 güçlüklerle	
karşı	karşıya	kalabilirler	ve	Rekabet	Kurulunun	bu	konuda	daha	çok	im-
kan	ve	deneyimi	bulunmaktadır.	Rekabet	Kuruluna	başvurduktan	sonra	
bekletici	 sorun	 yapılmasına	 ilişkin,	 Kurula	 başvurudan	 önce	 bekletici	
sorun	 yapılmasından	 farklı	 bir	 değerlendirme	 yapılması	 için	 herhangi	
bir	gerekçe	bulunmamaktadır.	

	 Kurul	kararlarının	bekletici	sorun	yapılması	kabul	edildiğinde,	ka-
rarın	hangi	aşamasına	kadar	bekletici	 sorun	yapılması	gerektiğine	 iliş-
kin	tartışmalar	ortaya	çıkabilir.	Mahkemeler,	Rekabet	Kurulunun	karar	
vermesini	yeterli	sayıp,	kararın	kesinleşmesini	beklememeli	midir	ya	da	
kararın	her	bakımdan	kesinleşmesi	gerekli	midir?	Uygulamada	ve	öğre-
tide,	bu	konuya	ilişkin	bir	fikir	birliğinin	olmadığı	görülmektedir.

	 Öğretide	bir	görüşe	göre	iddia	edilen	ihlalin	açık	olması	durumun-
da	ya	da	Rekabet	Kurulu	soruşturmasının	yeni	başlamış	olması	halinde	
Kurul	kararını	beklemeyip	mahkeme	doğrudan	uyuşmazlığı	ele	alabil-
melidir60.	Ancak	uzmanlık	gerektiren	bir	hususta	şüpheye	düşülmesi	ha-
linde	artık	bekletici	sorun	yapılması	yerinde	olacaktır.

	 Yargıtay	19.	Hukuk	Dairesi’nin	bir	kararında	da	öğretideki	bu	görüş	
ile	aynı	yönde61	“4054 Sayılı Yasaya aykırılık dolayısı ile açılan idari da-

59	Bu	hususta	bkz.	II./B./1.
60	Sanlı,	Haksız	Fiil,	s.	350;	Yiğit,	s.	350.
61	Yargıtay	19.	HD,	29.11.2002,	E.	2002/2827,	K.	2002/7580,	kararın	karşı	oy	yazısında	“Dava, Rekabetin 

Korunması Hakkındaki 4054 Sayılı Yasaya aykırı eylem ve işlemler nedeniyle uğranılan zararın tazmini ta-
lebine ilişkindir. 

  Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporuna göre, davalı şirketin bir kısım eylem ve işleminin 4054 Sayılı 
Yasanın 4 ve 6.maddelerine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle anılan Yasanın 58.maddesi gereğince uğranılan 
zararın bir katı oranında tazminata hükmedilmiştir. 

  Ne var ki davacı 4054 Sayılı Yasanın 58.maddesi uyarınca tazminat talep ettiğinden, böyle bir tazminata 
karar verilebilmesi için öncelikle anılan yasanın yetkili kıldığı Rekabet Kurulu tarafından 4,6 ve 7.maddele-
rinin ihlal edildiğinin saptanması gerekir. Rekabet Kurulunun rekabet ihlali yönünden usûlen kesinleşmiş bir 
kararı bulunması halinde mahkemece bu ihlalden dolayı uğranılan zarar tespit edilerek hükme bağlanacaktır. 
Rekabetin Korunması Hakkındaki 4054 Sayılı Yasa rekabet ihlalinin tespiti yönünden Rekabet Kurulunu 
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vanın sonucunun da beklenmesine yer olmadığından davanın reddine karar 
verilmek gerekirken, yazılı gerekçeyle karar verilmesi isabetli görülmemiş-
tir.”	denilerek	bozma	yönünde	karar	verilmiştir.

	 Öğretideki	bir	diğer	görüşe	göre	bir	dava,	aynı	anda	Rekabet	Kurulu	
tarafından	da	incelenmekte	ise	veya	Rekabet	Kurulu	konuyu	karara	bağ-
lamış	ve	bu	karar	aleyhine	Danıştay’a	başvurulmuş	ve	karar	Danıştay›da	
incelenme	aşamasında	ise,	bu	durumda	hukuk	mahkemesinin,	Danıştay	
kararını,	 görmekte	olduğu	dava	açısından	bekletici	 sorun	yapması	ye-
rinde	olacaktır62.	Nitekim	bazı	Yargıtay	kararlarında	da	Rekabet	Kurulu	
kararının	kesinleşmesinin	beklenmesi	gerektiği	vurgulanmıştır.63Bu	ka-
dar	avantajın	yanı	sıra	devamında	idari	yargı	mercii	kararlarının	da	bek-
lenecek	 olması	 sebebiyle	Rekabet	Kurulu	 kararlarının	 bekletici	 sorun	
yapılmasının,	kararlarının	bekletici	sorun	yapılmasının	zorunlu	kılınma-
sına	ilişkin	bir	düzenleme	yapılmaması	gerektiğinin	bir	gerekçesi	olarak	
gösterilmektedir.	

	 Buna	 rağmen	öğretide,	gerek	Rekabet	Kurulu	aşamasındaki	 süre-
cin	gerekse	Danıştay	aşamasındaki	sürecin	çok	uzun	olması	nedeniyle	
adli	yargıda	konunun	bekletici	sorun	olarak	kabul	edilmesi	durumunun,	
usûl	ekonomisine	aykırı	olacağı	ifade	edilmektedir64.	Çünkü	sadece	Re-

yetkili kıldığından çelişik kararların ortaya çıkmaması için adli mahkemelerin Rekabet Kurulunun vereceği 
kararı beklemesi gerekir. Dairemizin 1.11.1999 gün ve 3350/6864 Sayılı kararında da bu görüş benimsenmiş 
ve Rekabet Kuruluna başvurunun tazminat davasında ön mesele olduğu, bu nedenle başvurunun sonucunun 
beklenmesi gerektiği kabul edilmiştir. 

  Somut olayda, davacının rekabet ihlali yönünden Rekabet Kuruluna başvurduğu kurulca bu iddialar yö-
nünde görülmeyerek soruşturma açılmasına gerek bulunmadığına karar verildiği ancak karara karşı idari 
yargı yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda mahkemece idari davanın ön mesele olarak sonucu 
beklenip,	 tüm	delillerin	birlikte	değerlendirilerek	bir	karar	verilmesi	gerekirken,	bu	yönün	düşünülme-
mesi	 isabetli olmadığından hükmün bu gerekçeyle bozulması gerektiği görüşündeyim. Açıklanan nedenlerle 
sayın çoğunluğun bozma gerekçesine katılmıyorum.	“	denilerek	bekletici	sorun	yapılması	görüşünde	olduğu	
belirtilmiştir.	Karar	için	bkz.	www.	kazancı.com,	(erişim	tarihi,	23.06.2019).

62	Aşçıoğlu	Öz,	Gamze:	“Avrupa	Topluluğu	ve	Türk	Rekabet	Hukukunda	Hakim	Durumun	Kötüye	Kulla-
nılması”,	Ankara	2002Aşçıoğlu	Öz,	s.	200;	Arı,	Bekletici	Sorun,	s.	22.

63	Bu	yönde	bkz.	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi,	E.	2005/3755,	K.	2006/7408	sayılı	23.06.2006	tarihli	kararı,	
www.legalbank.com,	(erişim	tarihi,	23.06.2019).	

64	Güven,	Pelin:	“Rekabet	Hukukuna	İlişkin	Tazminat	Davlarının	Mahkeme	Kararları	Işığında	Değerlendi-
rilmesi”,	Rekabet	Hukukunda	Güncel	Gelişmeler	Sempozyumu-V,	Erciyes	Üniversitesi	Hukuk	Fakülte-
si-	Rekabet	Kurumu,	s.	258;	Yiğit,	s.	348.
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kabet	Kurulu	 kararının	 beklenmesi	 yeterli	 olmamaktadır.	 Kurul	 kara-
rına	karşı	 iptal	 istemiyle	Danıştay’a	başvurulmuşsa,	Danıştay	kararının	
beklenmesi	de	büyük	önem	taşımaktadır.	Bu	da	yıllar	alabilen	bir	süreç	
demek	olacaktır.	Nitekim	Danıştay’ın	esastan	bozduğu	çok	sayıda	Kurul	
kararı	da	bulunmaktadır.	Bu	nedenle	bekletici	sorundan	ziyade	zorunlu	
bilirkişilikle	 ilgili	bir	hükmün	getirilmesi	belki	daha	yararlı	olabilecek-
tir65.	Öğretide	Gürzumar,	İsviçre	Hukuku’nda	olduğu	gibi	adli	mahke-
melerin,	 Kurulun	 resmi	 bilirkişiliğine	 başvurmasını	 zorunlu	 kılan	 bir	
hükmün	4054	sayılı	Kanun’a	eklenmesini	bu	sorunun	çözümüne	uygun	
olabilecek	bir	öneri	olarak	ileri	sürmüştür66.	
 
	 Yılmaz	ise	uygulamada	Yargıtay’ın	davalardan	biri	ileri	aşamadaysa	
karar	 verme	 aşamasına	kadar	 gelinmişse	o	 zaman	beklenmesinde	 fay-
da	olduğu	görüşünde	olduğunu	düşündüğünü	 iletmiştir.	Yine	Yılmaz,	
mahkemenin	kolay	kolay	bekletici	sorun	yapmaması	gerektiği	yönünde-
dir.	Çünkü	biri	kamusal	açıdan	bir	incelemedir	ötekisi	özel	hukuk	ilişki-
lerinde	bir	ihlal	var	mı	yok	mu	hakkında	bir	incelemedir67.	

 Kurul	kararları	ile	adli	mahkemelerin	kararlarının	çelişik	olmasının	
Kurul	kararlarına	güvenerek	faaliyette	bulunan	teşebbüsleri	güvensizli-
ğe	iteceği	açıktır.	Bu	durumda	Kurul	kararlarının	isabetsiz,	adli	mahke-
me	kararlarının	 isabetli	olma	ihtimali	düşünülebilir	 ise	de	adli	mahke-
melerin	Kurulu	denetleme	yetkisinin	olmaması	karşısında	bu	düşünce	
sağlıklı	olmayacaktır.	Kurulun	hukuka	aykırı	karar	ve	anlaşmalara	mua-
fiyet	tanıyarak	bunlara	hukuka	uygunluk	nedeni	yaratabilme	özelliği	de	
Kurulun	uyuşmazlık	konusunda	görüşünün	alınması	için	önemli	bir	ne-
den	olmalıdır68.	Burada,	Rekabet	Kurumuna	öncelik	tanıma	fikri,	hukuk	

65	Güven,	s.	224.	Ancak	konu	ile	ilgili	açık	bir	hüküm	bulunmadığından	uygulamada	mahkemeler	bilirkişi	
tayin	edilmesi	ile	ilgili	olarak	bilirkişiliğe	ilişkin	genel	esasları	uygulamakta	ve	görülen	davalarda	genellik-
le	Rekabet	Kurumu	dışında,	dışarıdan	uzman	bilirkişilere	başvurulduğu	görülmektedir.	Bu	hususta	bkz. 
Güven,	Dersler,	s.	441.

66	Gürzumar,	Osman	Berat:	“4054	Sayılı	Rekabetin	Korunması	Hakkında	Kanun’un	4.	Maddesine	Aykırı	
Sözleşmelerin	Tabi	Olduğu	Geçersizlik	Rejimi”,	Rekabet	Dergisi,	Sayı:	12,	Ekim-Kasım-Aralık	2002,	s.	
45-47.		Aynı	yönde	Utku/Polat/Deniz,	s.	158;	Coşkun,	s.	168.

67	Yılmaz,	Ejder:	“Rekabet	Hukukunda	Usûl	ve	İspat	Sorunları”,	Perşembe	Konferansları	Yayınları,	Kasım	
1999,	s.	114.	

68	Erol,	s.	186.
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hâkiminin	bekletici	sorun	konusunda	takdirinin	ortadan	kaldırılmasına	
ilişkin	değildir,	hâkimin	takdir	yetkisi	bulunmaktadır69.

	 Burada	üzerinde	tekrar	durmamız	gereken	bir	diğer	husus	ise	bekle-
tici	sorun	yapılmasının	en	önemli	yanı,	beklenilen	kararın	veya	olgunun	
görülmekte	olan	davadaki	karara	etkisidir.	Görülmekte	olan	davaya	et-
kisi	olmayan	herhangi	bir	olgunun	beklenilmesine	gerek	yoktur70.	Örne-
ğin,	mahkeme,	grup	muafiyetine	ilişkin	Rekabet	Kurulundan	bilgi	edin-
dikten	sonra,	uyuşmazlığı	kararın	kesinleşmesini	gerektirecek	nitelikte	
bulmayabilir	ya	da	alakalı	olarak	değerlendirmeyebilir.	O	halde,	Kurul	
kararlarının	ve	bu	kararların	kesinleşmesinin	beklenilmesinin	adli	mah-
kemelerde	görülecek	davalara	etkisinin	bekletici	sorunun	tespitinde	en	
önemli	mesele	olduğu	unutulmamalıdır.

	 Hukuk	mahkemesi,	bekletici	sorun	yapma	yönünde	karar	vermişse,	
bu	hususu,	kararında	açıkça	belirtmelidir.	Bununla	birlikte,	kural	olarak	
hukuk	mahkemesinin	bekletici	sorun	yapma	kararı,	zamanaşımını	dur-
duran	sebeplerden	değildir71.	Bekletici	sorun	kararının	verildiği	duruş-
mada	hukuk	mahkemesi	 yeni	bir	duruşma	günü	de	belirlemelidir.	Bu	
yapılırken	öncelikli	olarak	mahkemece	Rekabet	Kurulunun	karar	verme	
sürecinde	geçecek	zaman	tahmini	olarak	belirlenmelidir.	Rekabet	Ku-
rulu	kararının	kesinleşmemesi	durumunda	 ise	yargılama	tekrar	ertele-
nebilir.	Ancak	bu	erteleme	süresi,	davanın	tabi	bulunduğu	zamanaşımı	
süresinden	daha	uzun	olmamalıdır72.	Burada	bekletici	 sorun	yapmaya	
karar	 veren	mahkemenin	 zaman	 zaman	duruşma	yaparak	 idari	maka-
mın	ya	da	mahkemenin	kararının	ne	yönde	olduğunu	araştırması	zaman	
kaybını	önlemek	açısından	önem	teşkil	etmektedir73.
69	Erol,	s.	186.	Aksi	yönde	Büyüksağiş/Koyuncu,	yargı	kararlarından	hareketle	ortada	idari	yargı	denetimin-

den	geçmiş	ve	kesinleşmiş	bir	Kurul	kararının	bulunması	durumunda	hukuk	mahkemelerinin	bu	kararla	
bağlı	olduğu	sonucunun	ortaya	çıkmasını	eleştirmektedir.	Büyüksağiş/Koyuncu’ya	göre	Yargıtay’ın	bu	
eğilimi	rekabet	ihlallerinden	doğan	tazminat	davaları	açısından	büyük	bir	engel	oluşturmaktadır.	Bu	hu-
susta	bkz.	Büyüksağiş/Koyuncu,	s.	158.

70	Erol,	s.	186.
71	Kuru,	C.	III,	s.	3262;	Karslı,	s.	578.
72	Kuru,	C.	III,	s.	3262;	Karslı,	s.	578.	
73	Sungurtekin	Özkan,	s.	225.		
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Bekletici	sorun	yapılması	kararı,	bir	ara	karardır.	Medeni	usûl	hukuku	
sistemimizde	ara	kararlara	karşı	bir	kanun	yolu	 imkanı	 tanınmamıştır.	
Ancak	Rekabet	Kurulu	kararının	kesinleşme	süresinin	çok	uzaması	ve	
bu	 durumun	 usûl	 ekonomisi	 ilkesine	 aykırılık	 teşkil	 etmesi	 sebebi	 ile	
mahkeme	her	zaman	bekletici	sorun	yapmaya	ilişkin	ara	kararından	dö-
nebilir74.	

	 Hukuk	mahkemesinin,	yukarıda	belirtildiği	şekilde	Rekabet	Kurulu	
kararını	bekletici	 sorun	yapmaması	halinde,	bu	kez	Rekabet	Kurulun-
dan	önce	karar	verdiği	takdirde,	hukuk	mahkemesi	kararının,	Rekabet	
Kurulu	kararı	üzerinde	herhangi	bir	etkisi	konusunda	da	Kanunda	her-
hangi	bir	hüküm	yer	almamaktadır75.

	 Hukuk	mahkemesinde	görülen	bir	 tazminat	davası	olup	bu	dava-
nın	tarafları,	4054	sayılı	Kanun’un	aykırı	fiili	gerçekleştiren	ve	bu	fiilden	
zarar	gören	 teşebbüs	veya	 teşebbüslerdir.	Oysa	aynı	fiile	 ilişkin	olarak	
verilmiş	olan	Rekabet	Kurulu	kararı	aleyhine,	Danıştay’da	kararın	iptali	
için	dava	açılması	halinde,	bu	 iptal	davası,	4054	sayılı	Kanun	çerçeve-
sinde	aleyhine	karar	verilen	tarafın,	Rekabet	Kurulu	kararının	iptali	iste-
miyle	açmış	olduğu	bir	dava	olup,	hukuk	mahkemelerinde	açılmış	olan	
tazminat	davası	ile	ne	konusu	ve	ne	de	tarafları	açısından	aynıdır.	Dola-
yısıyla	böyle	bir	olasılık	karşısında,	hukuk	mahkemesince	verilen	kara-
rın,	Rekabet	Kurulu	ve	Rekabet	Kurulu	kararının	idari	yargı	denetimini	
yapacak	olan	idari	yargı	organı	için	bağlayıcı	olmaması	gerekir76.	Ceza	
mahkemeleri	ile	özel	hukuk	mahkemelerinin	arasındaki	ilişkinin	kıyasen	
uygulanması	bu	sorun	açısından	bir	çözüm	olarak	kabul	edilmektedir.		

74	Kuru,	C.	III,	s.	3263;	Karslı,	s.	580.	
75	Aşçıoğlu	Öz,	s.	200.
76	Aşçıoğlu	Öz,	s.	201;	Bu	yönde	Yılmaz,	s.	116;	Aslan,	s.	725.
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	 SONUÇ

	 Rekabet	Kurulu	ile	adli	mahkemeler	arasındaki	ilişki,	yargılamada	
yaratılan	ikili	düzen	nedeniyle	büyük	önem	taşımaktadır.	Rekabet	Ku-
rulunun	soruşturma	usûlleri,	 rekabet	kısıtlamalarına	hukuka	uygunluk	
yaratma	yetkisi,	Kurulun	adli	mahkemelere	göre	rekabet	ihlallerinin	tes-
pitinde	uzman	ve	donanımlı	olması	gibi	özellikler	dikkate	alındığında	
Kurulun	adli	mahkemelere	göre	gerçeğin	açığa	çıkarılmasında	çok	daha	
fazla	silaha	sahip	olduğu	görülmektedir.
 
	 Mahkemenin	Kurul	kararını	bekletici	sorun	yapması	takdiridir.	Bu	
takdir	yetkisi	kesinlikle	keyfilik	ile	karıştırılmamalıdır.	Genel	olarak	Ku-
rulun	sahip	olduğu	imkânlarla	daha	iyi	tespitlerde	bulunabileceği	kabul	
edilebilir.	Bu	sebeple	mahkeme	Kurul	kararlarını	bekletici	sorun	yapa-
bilir	ancak	bu	husus	bir	dava	şartı	olarak	değerlendirilmemelidir.	Dava	
şartları	Kanunla	belirlenen,	uyuşmazlığın	esasına	girmeden	önce	tam	ol-
ması	gereken	usûli	şartlardır.	4054	sayılı	Kanun,	Rekabet	Kurulu	karar-
larının	zorunlu	olarak	bekletici	sorun	yapılmasını	bile	öngörmemişken,	
Kurula	başvurun	dava	şartı	olarak	nitelendirilmesi	mümkün	değildir.

	 Mahkemenin	Kurul	kararlarını	bekletici	sorun	yapması	için	Kurul	
kararlarının	veya	soruşturmalarının	önünde	görmekte	olduğu	davaya	et-
kisini	araştırması	gerekecektir.	Rekabet	Kurulu	kararının	mahkemenin	
vereceği	karara	doğrudan	etkisi	yoksa	ya	da	uyuşmazlık	bu	karar	olmak-
sızın	da	kolaylıkla	çözümlenebiliyorsa	artık	bu	kararın	beklenilmesine	
gerek	olmaz.	Bu	sebeple,	bizce	de	Rekabet	Kurulu	kararlarının	zorunlu	
bekletici	sorun	olarak	öngörülmemiş	olması	yerinde	bir	düzenlemedir.	
Bunun	yanı	sıra	tarafların	bu	durumu	süreci	uzatmak	gibi	amaçlarla	kö-
tüye	 kullanmak	 istemesi	 durumunda	 bekletici	 sorun	 yapılmaması	 ge-
rektiği	söylenebilir.	
 
	 Kurul	 kararlarının	 bekletici	 sorun	 yapılmasının	 gerçeğin	 ortaya	
çıkarılması	 açısından	 faydalı	 olsa	da,	 çoğu	 zaman	usûl	 ekonomisi	 açı-
sından	zararlı	olmaktadır.	Sürecin	uzun	olması,	bunun	yanı	sıra	Kurul	
kararların	kesinleşmesi	 için	Danıştay	evresi,	 çok	kolay	 şekilde	çözüm-

REKABETİN SINIRLANMASI SEBEBİYLE ÖZEL HUKUK ALANINDA 
ÇIKAN UYUŞMAZLIKLARDA REKABET KURULU KARARLARININ BEKLETİCİ SORUN 
YAPILMASI

Arş. Gör. Cansu ATICI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �80

lenebilecek	problemlerin	uzun	yıllar	boyunca	çözülememesi	sonucunu	
doğurmaktadır.	 Bu	 sebeple	 Kurul	 kararlarının	 bekletici	 sorun	 olarak	
kabul	edilebilmesi	için,	bu	durumun	avantajlarının	yanı	sıra	dezavantaj-
ları	da	iyice	gözden	geçirilmelidir.	Bu	çerçevede,	mevzuatta	getirilecek	
bir	düzenleme	ile	mahkemelerin	karar	verebilmesi	için	zorunlu	bilirkişi	
olarak	Rekabet	Kurulunun	uyuşmazlığa	ilişkin	değerlendirmesinin	alın-
ması	gerektiğine	 ilişkin	bir	hüküm	konulabilir.	Bu	hüküm	 ile	Rekabet	
Kurulu	kararlarının	kesinleşmesine	gerek	kalmadan	Rekabet	Kuruluna	
başvurulabilecektir.	 Ancak	 burada	 kanaatimizce	 Rekabet	 Kurulunun	
her	 kararının	 doğru	 olmadığı,	 Danıştay	 incelemesinin	 beklenmesinin	
temel	 sebebinin	bu	olduğu	göz	önüne	alındığında	da	zorunlu	bilirkişi	
olarak	Rekabet	Kurulunun	 incelemesinin	yeterli	olmayabileceği	düşü-
nülebilir.		Nitekim	bekletici	sorun	yapma	kararının	bir	ara	karar	olması	
ise	mahkemelerin	her	zaman	bu	karardan	dönme	imkânı	bulunmakta-
dır.	Rekabet	Kurulu	kararının	yeterli	olduğu	kanaatinde	olan	mahkeme,	
kararın	kesinleşmesini	beklemek	zorunda	değildir.	Ancak	yerleşmiş	olan	
Yargıtay	 içtihatlarının	 çoğunluklu	 olarak	 Rekabet	 Kurulu	 kararlarının	
kesinleşmesinin	beklenmesi	gerektiği	yönünde	olduğu	görülmektedir.	
Bununla	birlikte	Kurul	kararlarının	bekletici	sorun	yapılması	durumun-
da	mahkemeleri	bağlayıcılığı	konusunda	herhangi	bir	hüküm	bulunma-
maktadır.	Aynı	şekilde	Mahkeme	kararının	da	Kurul	kararını	ne	yönde	
etkileyeceğine	ilişkin	bir	hüküm	yoktur.	Ceza	mahkemeleri	ile	özel	hu-
kuk	mahkemelerinin	arasındaki	ilişkinin	kıyasen	uygulanması	bu	sorun	
açısından	bir	çözüm	olarak	kabul	edilmektedir.		
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DÖNÜŞEN YAPISI İTİBARİYLE DEVLET DENETLEME KURULU
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STATE SUPERVISORY COUNCIL AS TRANSFORMED STRUCTURE

	 Devlet	Denetleme	Kurulu,	Türk	İdari	yapılanmasında	ilk	olarak	1982	Anayasası	
ile	öngörülmüştür.	Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	olan	DDK’nin,	Cumhurbaşkanı’nın	em-
riyle	harekete	geçen	bir	dinamiği	vardır.	6771	sayılı	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası’nda	
Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	ile	Devlet	Denetleme	Kurulu’na	ilişkin	Anayasa’nın	
108.	 maddesi	 de	 değiştirilmiştir.	 Bunun	 üzerine	 Devlet	 Denetleme	 Kurulu’na	 ilişkin	
olarak	 2443	 sayılı	 Kanun	 döneminden,	 5	 sayılı	 CBK	 dönemine	 geçilmiştir.	 Söz	 ko-
nusu	 Cumhurbaşkanlığı	 Kararnamesi	 hükümleri	 incelendiğinde,	 Devlet	 Denetleme	
Kurulu’nun	görev	ve	yetkilerinin	genişlediği	gözlemlenmektedir.	Çalışma	kapsamında,	
Kurul’un	hukuki	yapısı	ile	bazı	görev	ve	yetkileri	incelenecektir.
 
 Anahtar Kelimeler:	Devlet	Denetleme	Kurulu,	2443	sayılı	Kanun,	5	sayılı	CBK,	
İdari	Soruşturma,	Görevden	Uzaklaştırma

 ABSTRACT
     
	 State	Supervisory	Council	 (SSC)	was	first	 stipulated	by	 the	1982	Constitution	
in	the	Turkish	administrative	structure.	The	SSC	which	 is	affiliated	to	the	Presidency	
has	dynamic	sacting	on	his	orders.	Article	108	of	the	Constitution	regarding	on	the	SSC	
wasamended	by	Law	No.	6771	on	the	Amendment	of	the	Constitution	of	the	Republic	
of	Turkey.	Presidental	Decree	No.5	there	up	on	entered	in	to	force.	When	the	provisions	
of	the	Presidential	Decree	are	examined,	it	is	observed	that	the	dutie	sand	powers	of	the	
SSC	have	expanded.	With	in	the	scope	of	this	study,	the	legal	structure	and	some	dutie	
sand	powers	of	the	Council	will	be	examined.	

 Keywords: The	State	Supervisory	Council,	Law	No.	2443,	Presidental	Decree	
No.5,	Administrative	Investigation,	Suspend
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	 GİRİŞ

	 21.01.2017	tarih	ve	6771	sayılı	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası’nda	
Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	kapsamında	Devlet	Denetleme	Ku-
rulu	 (DDK)	 hakkında	 kapsamlı	 değişiklik	 gerçekleştirilmiş	 olup,	 bu	
konuda	değerlendirme	yapma	gereksinimi	duyulmuştur.	Devlet	Denet-
leme	Kurulu,	Anayasamızın	108.	maddesinde	ele	alınmaktadır1.	Söz	ko-
nusu	maddenin	son	fıkrasında,	Kurul’un	işleyiş,	üyelerinin	görev	süresi	
ve	diğer	özlük	işlerinin	Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi	 ile	düzenlene-
ceği	belirtilmektedir.	Buna	dayanılarak	5	sayılı	Devlet	Denetleme	Kuru-
lu	Hakkında	Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi	(CBK)	çıkarılmıştır2.
 
	 DDK,	5	sayılı	CBK’den	önce	ilk	defa,	01.04.1981	tarih	ve	2443	sa-
yılı	Kanun	ile	düzenlenmiştir.	Anılan	Kanun’un	neredeyse	tamamı,	5	sa-
yılı	CBK’nin	Resmi	Gazete’de	ilanından	önce	yürürlükten	kaldırılmış3 
ve	başlığı,	Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelerine İlişkin Bazı Dü-
zenlemeler Hakkında Kanun	olarak	değiştirilmiştir4.	Mevcut	durumda,	5	
sayılı	CBK	ile	DDK’nin	kuruluş,	görev	ve	yetkileri	ile	Kurul’un	Başkan	
ve	Karar	organlarının	yapısı,	denetim	ve	soruşturma	grupları	ile	denetçi-
lerine	ilişkin	hükümler	ve	ilgili	birtakım	hükümler	düzenlenmiştir.

1 “(1) İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanma-
sı amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği 
üzerine, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların 
katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren 
meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma 
ve denetlemeleri yapar.

 (2) Yargı organları, Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır
 (3) Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri, Cumhurbaşkanınca atanır.
 (4) Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı karar-

namesiyle düzenlenir”.
2		R.G.:	15.07.2018	-	30479
3	2443	sayılı	Kanun’da,	ücret	ve	yolluklara	ilişkin	8.	maddenin	3.	fıkrasının	ilk	cümlesi	ile	aynı	maddenin	

8.	 fıkrası	 ile	yürürlük	maddesi	olan	11.	madde	 ile	yürütme	maddesi	olan	12.	maddesi	haricindeki	 tüm	
hükümler	703	sayılı	KHK’nin	42.	maddesi	ile	ilga	edilmiştir.

4	703	sayılı	Anayasada	Yapılan	Değişikliklere	Uyum	Sağlanması	Amacıyla	Bazı	Kanun	ve	Kanun	Hükmünde	
Kararnamelerde	Değişiklik	Yapılması	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararname	m.42	(R.G.:	09.07.2018	
–	30473	Mükerrer	3).
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DÖNÜŞEN YAPISI İTİBARİYLE DEVLET DENETLEME KURULU
Arş. Gör. Yakup ÇOKKAŞ

	 Söz	 konusu	 düzenlemeler,	 Kurul’un	 Türk	 idari	 yapılanmasının	
merkez	teşkilatındaki	rolü	ve	önemi	üzerinde	etkili	olmuştur.	Çalışma	
kapsamında,	Kurul’un	 amacı,	 yapısı,	 çalışma	usulü	 ve	 kurul	 raporları-
nın	hukukî	niteliği	yönünden	önceki	ve	mevcut	sistem	bakımından	bir	
değerlendirme	yapılarak,	CBK	bağlamında	Kurul’un	görev	ve	yetkiler	
incelenecektir5.

	 I.	DEVLET	DENETLEME	KURULU’NUN	HUKUKİ	YAPISI

	 Devlet	Denetleme	Kurulu,	Türk	İdare	Hukukunda	Anayasa	m.	108	
ve	01.04.1981	tarih	2443	sayılı	Kanun	ile	düzenleme	altına	alınmış	olup,	
müteakiben	“Devlet Denetleme Kurulunun Teşkilât Görev ve Çalışma Dü-
zeni Hakkında Yönetmelik” yayımlanmıştır6.	Ardından	belirtilen	kanun,	
406	sayılı	KHK	ile	değişikliğe	uğramıştır7.	Kurul’a	ilişkin	olarak	yapılan	
düzenlemeler,	5	sayılı	CBK	öncesinde	bu	şekilde	ifade	edilebilir.	CBK	
düzenlemesi	 ile	birlikte	Kurul’un	yapısı	 ile	görev	ve	yetkilerine	 ilişkin	
önemli	ölçüde	değişiklikler	yapılmış	olup	ilerleyen	başlıklarda	bu	husus-
lara	yer	verilmektedir.

	 1.	Kurul’un	Amacı

	 1982	Anayasası’nın	108.	maddesine	göre	Kurul’un	amacı,	idarenin	
hukuka	uygunluğunun,	düzenli	ve	verimli	şekilde	yürütülmesinin	ve	ge-
liştirilmesinin	sağlanmasıdır.	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	iki	önemli	
işlevi,	yönetimin	hukuka	uygunluğu	ile	düzenli	ve	verimli	çalışmasının	
sağlanmasıdır8.	Bu	bakımdan	Kurul,	Cumhurbaşkanı’nın	1982	Anaya-
sası	 ile	genişletilen	görev	ve	yetkilerinin	 ifadesi	olan	“gözetim”	yetkisi-

5	Bahsedilen	değişikliklerin	ardından	Devlet	Denetleme	Kurulu’nu	ele	alan	yazarlar,	Kurul’un	varlık	ve	de-
netim	yetkisini	öncesi	ve	sonrası	şeklinde	zamansal	bir	ayrım	yaparak	incelemektedir.	Biz	de	çalışmamızda	
bu	 sistematiği	 takip	 edeceğiz.	Örnek	olarak	bkz.:	GÖZLER,	Kemal,	Türk Anayasa Hukuku, B.3,	Ekin,	
Bursa,	2019,	s.893-895.

6	R.G.:	05.11.1981	–	17505,	(Çalışma boyunca bu yönetmelik, Uygulama Yönetmeliği olarak anılacaktır).
7	R.G.:	06.04.1990	–	20484.
8	TEZEL,	Celal,	Denetim Yönetimi Türkiye’de Yönetsel Denetimin Yapısı ve İşleyişi, MÜSBE,	Yayımlanmamış	

Yüksek	Lisans	Tezi,	Mersin,	2001,	s.168.
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ni	 kullanmasına	 yardımcı	 bir	 devlet	 kuruluşu	 olarak	 öngörülmüştür9.	
Anayasanın	 yapım	 sürecinde	 Danışma	Meclisindeki	 tartışmalara	 iliş-
kin	tutanaklarda	ise	Kurul	hakkında,	“…sadece yardımcı niteliği olan ve 
aydınlatmak amacını güden bu müessesenin zamanla nasıl sonuç vereceği, 
faaliyetinin nasıl değerlendirileceği belli olacaktır… doğrudan doğruya da 
Devlet Başkanının emirleriyle hareket edip gidecek, araştırma yapacaktır.” 
şeklinde	görüşler	ile	faaliyet	ve	niteliğinin	zaman	içinde	belirlilik	kaza-
nacağı	ileri	sürülmüştür10.

	 Anayasal	değişikliklerden	sonra	bugün	gelinen	noktada,	Kurul’un	
amacına	ilişkin	olarak	bir	farklılık	ve	tartışma	konusu	açılmamıştır.	Bu	
yönüyle	 önceki	 ve	 mevcut	 düzenlemeler	 bakımından	 kuruluş	 amacı-
na	 ilişkin	bir	değişiklik	gözlemlenmemektedir.	Her	ne	kadar	Kurul’un	
amaçları	yönünden	bir	değişikliğe	uğramadığı	görülmekteyse	de,	belirti-
len	amaçları	sağlamak	için	verilen	görev	ve	yetkilerde	köklü	bir	değişim	
bulunmakta	olup,	çalışmanın	ilerleyen	kısımlarında	bunlara	yer	verile-
cektir.

	 2.	Kurul’un	Organik	Anlamda	Yapısı

	 Anayasa’nın	 108.	 maddesinde	 Devlet	 Denetleme	 Kurulu’nun	
Cumhurbaşkanlığı’na	 bağlı	 olduğu	 belirtilmiş	 olup,	 1	 sayılı	 Cumhur-
başkanlığı	Kararnamesi’nin	37.	maddesinde	Cumhurbaşkanlığına	bağlı	
kurum	ve	kuruluşlar	arasında	sayılmış	ve	5	sayılı	CBK’nin	3.	maddesinin	
2.	fıkrasında	Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	olduğu	hüküm	altına	alınmıştır.	
Kurul’un	organik	 anlamda	 yapısına	 ilişkin	 öğretide	 farklı	 görüşler	 yer	
almaktadır.	Bu	yönüyle	Kurul’un	merkezi	idareye	yardımcı	ve	danışma	
kurullarından	 biri	 olarak	 kabul	 edilebileceği	 ifade	 edilmekle	 birlikte,	
Cumhurbaşkanı	 dışında	 idari	 makam	 veya	 organların	 başvurmasının	
mümkün	 olmaması	 yönüyle	 merkezi	 idarenin	 yardımcı	 bir	 kuruluşu	
olarak	görmenin	oldukça	güç	olduğu	belirtilmektedir11.	Bir	diğer	yön-
9				KAYA,	Ali,	Devlet	Denetleme	Kurulu,	İÜSBE,	Yayımlanmamış	Doktora	Tezi,	İstanbul,	1992,	s.63.
10	Anayasa’nın	ilgili	maddesinde	yapılan	tartışmaya	ilişkin	detaylı	açıklama	için	bkz.:	https://www.tbmm.

gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/DM__/d02/c010/dm__02010155.pdf	(E.T.:	24.11.2018).	
11	SOYBAY,	Selçuk,	İdarenin	Yargısal	Olmayan	Biçimlerde	Denetimi,	 İÜSBE,	Yayımlanmamış	Doktora	
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den,	Cumhurbaşkanı’na	görev	ve	yetkilerini	yerine	getirmede	yardımcı	
bir	Devlet	örgütü	olarak	değerlendirilmektedir12.	Bu	bakımdan,	Kurul’u	
Cumhurbaşkanlığı’nın	 idari	 teşkilatına	 dâhil	 eden	 görüşler	 de	 bulun-
maktadır13.	Ayrıca	Kurul’u,	merkezi	idareye	yardımcı	anayasal	kuruluş-
lar	başlığı	altında	ele	alanlar	da	bulunmaktadır14.	

	 Hâlihazırdaki	 sistem	 bakımından	 Kurul;	 Cumhurbaşkanlığı’na	
bağlı	bir	üst	denetleme	organı	olup	Başkan	ve	üyeleri,	Cumhurbaşkanı-
na	karşı	sorumludur.	Başkan	ile	sekiz	üyeden	oluşan	Kurul;	Kurul	Karar	
Organı	ile	Denetim	ve	Soruşturma	Grupları,	Kurul	Sekreterliği	ve	ona	
bağlı	idari	birimlerden	müteşekkildir	(5	s.	CBK,	m.3/1).

	 2.1.	Kurul	Başkan	ve	Üyeleri

	 Kurul	Başkanı,	aynı	zamanda	Kurul’un	üyesidir	ve	Kurul’u	yönetme	
ve	temsil	etme	yetkisine	sahiptir.	Kurul	Başkanı’nın;	Kurul’a	başkanlık	
etmek,	alınan	kararları	uygulamak,	kurul	kararlarının	yayımlanması,	teb-
liği	ve	gereğinin	yerine	getirilmesini	sağlamak,	denetim	ve	soruşturma	
gruplarını	belirlemek	ve	gruplar	arasında	işbölümü	yapmak,	programa	
tabi	 işlerde	 denetim	 ve	 soruşturma	 gruplarının	 çalışma	 programlarını	
onaylamak,	 denetleme	 raporlarını	 Cumhurbaşkanı’na	 sunmak,	 mev-
zuatla	verilen	diğer	görevleri	yapmak	ve	Cumhurbaşkanı’nca	verilecek	
diğer	işleri	yapmak	gibi	görevleri	bulunmaktadır	(5	s.	CBK,	m.7).

	 2443	sayılı	Kanun’un	16.01.1990	tarih	ve	406	sayılı	KHK	değişik-
liğinden	önceki	 3.	maddesinde,	Kurul’un	Başkan	dâhil	 dokuz	üyeden	
oluştuğu	 ve	üyeliğe	 atanabilmek	 için	 yükseköğrenimi	bitirdikten	 son-
ra	 en	 az	20	 yıl	 devlet	hizmetinde	başarıyla	 çalışmış	 ve	 temayüz	 etmiş	
tecrübeli	 kimseler	 arasından	Devlet	 Başkanınca	 atanacağı	 hükmü	 yer	

Tezi,	 İstanbul,	 1994,	 s.64-65;	 SOYBAY,	 Selçuk,	 “Devlet Denetleme Kurulu’nun Konumu ve İşlevi (I)”, 
İHİD,	1984,	C.5,	S.1-3,	s.108-109.	

12		KAYA,a.g.e.,	s.65.
13	 GÖZÜBÜYÜK,	 A.	 Şeref,	 Yönetim Hukuku, Turhan,	 Ankara,	 2015,	 s.79;	 GÖZÜBÜYÜK,	 A.	 Ş.,	

Türkiye’nin Yönetim Yapısı,	Turhan,	Ankara,	2013,	118;	GÜNDAY,	M.,	İdare	Hukuku,	10.	Bası,	s.	412	vd.
14	AKGÜNER	Tayfun/BERK	Kahraman,	İdare	Hukuku,8.	Basım,	Der	Yayınları,	İstanbul,	2017,	s.286	vd.
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almaktaydı15.	Bu	düzenleme,	16.01.1990	tarih	ve	406	sayılı	KHK	ile	de-
ğiştirilmiş	ve	Kurul	üyelerine	ilişkin	devlet	hizmetinde	başarı	ile	çalışıp	
temayüz	etme	süresi	12	yıla	düşürülmüştür.	

	 Kurul	 başkan	 ve	 üyeliğine	 atanma	 için	 gereken	 koşullar,	 5	 sayı-
lı	CBK’nin	10.	maddesine	aynı	şekilde	aktarılmıştır.	Buna	göre,	Kurul	
Başkan	ve	üyeleri,	yükseköğrenimi	bitirdikten	sonra	en	az	on	iki	yıl	dev-
let	hizmetinde	başarıyla	çalışmış	ve	temayüz	etmiş	olan	kimseler	arasın-
dan	Cumhurbaşkanı	tarafından	atanır.

	 Cumhurbaşkanı’nın	 kurul	 başkan	 ve	 üyelerini	 atama	 noktasında	
takdir	yetkisi	bulunmaktadır.	Zira	yükseköğrenimi	bitirip	devlet	hizme-
tinde	on	iki	yıl	başarı	ile	çalışıp	temayüz	eden	kişiler	arasından	atanacağı	
belirtilmektedir.	Devlet	hizmetinde	belirli	bir	süre	başarı	 ile	çalışıp	te-
mayüz	etmiş	olma,	yükselme,	başkalarına	oranla	üstün	duruma	geçme,	
seçkin	duruma	geçme	gibi	 anlamları	 ihtiva	 etmektedir16.	Cumhurbaş-
kanı,	bu	kişiler	arasından	serbest	takdir	yetkisi	ile	Kurul	Başkanlığı	veya	
üyeliğine	Cumhurbaşkanlığı	kararı	ile	atamalar	yapabilecektir17.
Kurul	üyelerinin;	kurul	çalışma	ve	kararlarına	katılma,	denetim	ve	so-
ruşturma	grubuna	başkanlık	etme,	gerekirse	çalışma	programları	hazır-

15	2443	sayılı	Devlet	Denetleme	Kurulu	Hakkında	Kanun,	m.3.	(R.G.:	3.4.1981	–	17299).
16	D5D,	E.2009/6719,	K.2011/3104,	T.8.6.2011,	www.lexpera.com.tr,	(E.T.:29.01.2019).		“…Uyuşmazlı-

ğın çözüme kavuşturulabilmesi için “alanında temayüz etmiş olma” deyiminin açıklığa kavuşturulması önem-
lidir. / “Temayüz etmek” kelimesinin sözcük anlamı; yükselme, başkalarına oranla üstün duruma geçme, seç-
kin duruma geçme şeklindedir. Yasa koyucu Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun önemi nedeniyle yönetim 
kurulu üyeliğine atanacak kişilerin sayılan altı alan içinde görev yapan herhangi bir kişinin değil, alanında 
üstün ve seçkin duruma gelmiş kişilerin teklif edilmesi ve atanmasını ön görmüştür. / Hukuk alanında temayüz 
etmiş olmak, hukuk alanının uygulandığı dallar olarak Üniversitelerin hukuk öğretim üyeliği, hakimlik, sav-
cılık, avukatlık ve kurumların hukuk işlerini yürüten birimlerinde kendini kanıtlayarak üst noktalara gelmiş 
olmayı, bu alanlarda hukukçu olarak seçkin bir yer edinilmesini ifade eder. / Teklif edilen iki adayın ve dava-
cının durumlarının bu bağlamda değerlendirilmesine gelince; her üç adayın da hukuk fakültesi mezunu oldu-
ğu, farklı kamu kurumlarında kurumların hukuk işlerini yürüten birimlerinde hukuk müşavirliği, müfettişlik, 
hakim savcılık gibi kamu hizmetinde görev aldıkları görülmüş olup, Bakanlar Kurulu’na önerilen iki adayın 
ve davacının, Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanabilme konusunda öncelikli yasal koşul olan “hukuk alanında 
temayüz etmiş bir kişi” oldukları anlaşılmıştır. / İdarelerin birden çok seçenekten birisini tercihte takdir yetkisi 
ile donatıldıkları durumlarda, yargı organlarınca yapılacak denetim idarenin tercih ettiği seçeneğin hukuka 
uygunluğu ile sınırlıdır. / Bu durumda, atamayı yapacak olan Bakanlar Kurulu’na davalı idarece yapılan 
oylama sonucu en yüksek oyu alan ve atanma koşulunu taşıyan …ile …’in aday olarak seçilmesine ilişkin 
dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir…”.

17	Nitekim,	DDK	üyeliğine	03.08.2018	tarih	ve	30498	sayılı	RG’de	yayımlanan	Cumhurbaşkanlığı	Kararı	
ile	atama	gerçekleştirilmiştir.
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lama,	grup	raporlarını	Kurul	Başkanlığı’na	verme,	mevzuatla	veya	Ku-
rul	Başkanınca	verilen	işleri	yapma	görevleri	bulunmaktadır	(5	s.	CBK,						
m.	9).	Buna	göre,	Kurul	üyeleri	aynı	zamanda,	Kurul	Başkanınca	oluş-
turulan	denetim	ve	soruşturma	gruplarına	da	başkanlık	etmektedir.	Bu	
bakımdan,	denetim	ve	soruşturma	gruplarında	yapılan	çalışmaların	sevk	
ve	idaresi,	koordinasyonu	doğrudan	ilgili	Kurul	üyesine	ait	olmaktadır.	
Ayrıca	grup	başkanlarının	denetlemeler	esnasında,	CBK	m.	6’da	belir-
tilen	koşulların	oluşması	durumunda,	ilgililer	hakkında	görevden	uzak-
laştırma	tedbiri	uygulama	veya	uygulanmasını	yetkili	makamlara	teklif	
etme	yetkisi	mevcuttur18.	Belirtilen	yetki,	çalışmanın	ilerleyen	kısımla-
rında	ayrı	bir	başlık	olarak	incelenecektir.

	 2.2.	Kurul	Karar	Organı
 
	 2443	sayılı	Kanun	döneminde	DDK’nin	teşkilat	yapısı,	“Kurul”	ve	
“Sekreterlik”ten	müteşekkildi19.	Kurul	karar	organına	 ilişkin	belirleme	
ilk	defa,	5	sayılı	CBK’nin	8.	maddesinde	düzenlenmiş	ve	görevleri	be-
lirtilmiştir.	Buna	göre,	Kurul	karar	organı,	Kurul	Başkanı	ve	sekiz	kurul	
üyesinden	müteşekkil	olup;	karar	organının	denetleme	usulünü	tespit	
etme,	denetim	gruplarınca	hazırlanan	 raporları	 inceleme	ve	 son	 şekli-
ni	verme,	yönetmelik,	denetleme	kılavuzu	ve	rehberi	tasarılarını	kabul	
etme,	Devlet	Denetleme	Kurulu’nu	 ilgilendiren	hususlarda	görüş	ver-
me,	 Başkan	 ve	 Kurul	 üyelerinin	 önerilerini	 görüşüp	 karara	 bağlama,	

18 5	sayılı	CBK,	Görevden	Uzaklaştırma	
	 MADDE	6:	“(1) Grup başkanı;
 a) Denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, 
 b) Görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, 
 c) Suç delillerini karartacağı anlaşılan,
	 ç)	Kamu	hizmetinin	gerekleri	yönünden	görevi	başında	kalmasında	sakınca	görülen,	her	kademe	ve	rüt-

bedeki	görevliler	hakkında	görevden	uzaklaştırma	tedbiri	uygulayabilir	veya	bu	tedbirin	uygulanmasını	
yetkili	makamlara	önerebilir.	

 (2) Görevden uzaklaştırma tedbirine ilişkin gerekçeli yazı, görevden uzaklaştırılanın atamaya yetkili amirine, 
Kurul Başkanına ve diğer ilgililere bildirilir. 

 (3) Denetlemeler sırasında görevden uzaklaştırma gerekçesinin ortadan kalkması, denetlemeler sonunda suç 
işlendiğinin belirlenememesi veya disiplin yönünden memurluktan çıkarma dışında bir ceza önerilmesi halin-
de, ilgili denetim veya soruşturma grubunca hazırlanacak yazı veya rapor üzerine, görevden uzaklaştırılan, 
atamaya yetkili amir tarafından derhal görevine başlatılır. 

 (4) Görevden uzaklaştırma tedbiri uygulamasına ilişkin iş ve işlemler öncelikle tamamlanır”.
19		Uygulama	yönetmeliği,	m.7/1:	“Devlet Denetleme Kurulu Teşkilâtı “Kurul” ve “Sekreterlik”ten oluşur.”.
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Kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	denetim	ve	soruşturma	birimlerinin	dü-
zenlemeleri	hakkında	görüş	verme20	ve	mevzuatla	verilen	diğer	görevleri	
yapma	görevleri	bulunmaktadır.

	 2.3.	Kurul	Sekreteri
 
	 Kurul’un	teşkilatını	oluşturan	birimlerden	bir	diğeri,	Kurul	sekrete-
ridir.	Sekreterlik,	2443	sayılı	Kanun	döneminde	de	öngörülmüş	bir	yapı	
olup,	ilgasından	önce	Kurul’un	idari	hizmetlerinin	Kurul	Sekreterliğin-
ce	yürütüleceği,	Kurul	Sekreterliği	idari	personelinin	atanmalarının	da	
Cumhurbaşkanlığı	 Genel	 Sekreteri’nce	 yapılacağı	 düzenlenmekteydi.	
Nitekim	belirtilen	değişikliklerden	önce	2443	sayılı	Kanun’un	uygulama	
yönetmeliğinde,	Sekreter	ve	sekreterlik	personelinin	Cumhurbaşkanlığı	
Genel	Sekreterince	atanacağı	belirtilmekteydi21.	Cumhurbaşkanlığı	Ge-
nel	Sekreterliği,	yeni	hükümet	sistemine	geçilmesiyle	birlikte	Cumhur-
başkanlığı	İdari	İşler	Başkanlığı	olarak	teşkilatlandırılmıştır22.
 
	 5	 sayılı	 CBK’nin	 2.	 maddesinin	 1.	 fıkrasında	 Kurul	 Sekreterliği	
tanımlanmış	 olup23,	 15.	 maddesinde	 de,	 Kurul	 Sekreterliğine	 ilişkin	
yeni	 bir	 düzenleme	 söz	 konusudur.	 Buna	 göre,	 Kurul	 Sekreteri,	 Ku-
rul	 Başkanı’na	 bağlı	 ve	 idarî	 işlemlerin	 yürütülmesiyle	 görevli	 ve	 so-
rumludur.	 Kurul	 Sekreteri,	 Kurul	 Başkanı	 tarafından	 atanır.	 Kurul	
Sekreterliği’ne	bağlı	 idari	birimler	Kurul	Başkanı	 tarafından	belirlenir.	
Kurul	Sekreterliği’nde	çalışacak	idari	personel	Cumhurbaşkanlığı	teşki-
latı	ile	diğer	kamu	kurum	ve	kuruluşlarından	Kurul	Başkanı’nın	onayı	ile	
görevlendirilir.
 
	 Mevcut	 düzenleme	 itibariyle	 Kurul	 Sekreteri,	 Kurul	 başkanınca	
atanacak	olup,	Sekreterliğe	bağlı	idari	birimlerin	tespit	ve	belirlenmesi	
de	yine	Kurul	Başkanı	tarafından	gerçekleştirilecektir.	Yine,	Kurul	sek-
20	Kurul	Karar	Organının	Kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	denetim	ve	soruşturma	birimlerinin	düzenlemele-

ri	hakkında	görüş	verme	görevi,	çalışmanın	ilerleyen	kısımlarında	ele	alınmaktadır.
21	Uygulama	Yönetmeliği,	m.9.
22	1	sayılı	CBK,	m.5	(R.G.:	10.7.2018	–	30474).
23	5	sayılı	CBK,	m.2/1-ğ:“Kurul sekreteri: Kurulun idari işlerini yürütmekle görevli kişiyi,”	ifade	eder.
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reterliğinde	çalışacak	personelin	Cumhurbaşkanlığı	teşkilatı	veya	diğer	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarından	görevlendirilmesine	ilişkin	onay,	Kurul	
Başkanı	tarafından	verilecektir.
 
	 2443	 sayılı	 Kanun	 döneminde	 Sekreterliğin	 Cumhurbaşkanınca	
onaylanan	 raporları,	 Başbakanlığa	 göndermesi	 ve	 Başbakanlığın	 belli	
durumlarda	 Cumhurbaşkanlığını	 durumdan	 haberdar	 etmesi	 prose-
dürü,	halin	icabından	ve	mevzuatın	bu	duruma	uyarlanmasından	ötürü	
değiştirilmiştir.	Nitekim,	yeni	hükümet	sistemi	ile	Başbakanlık	teşkilatı	
ortadan	kaldırıldığından	halihazırda	DDK	Sekreteri,	CBK’nin	19.	mad-
desi	kapsamında	raporları	ilgili	kurum	ve	kuruluşlara	gönderecek,	ilgili	
kamu	kurum	ve	kuruluşları	da	45	gün	içinde	bağlı	bulunduğu	Bakanlığa,	
bakanlık	da	varsa	cevabı	ile	birlikte	15	gün	içinde	Kurul’a	gönderecek-
tir24.

	 2.4.	Denetim	ve	Soruşturma	Grupları	ile	Denetçiler

	 Devlet	 Denetleme	 Kurulu’nun	 denetleme	 faaliyeti	 kapsamında	
Kurul	Başkanı	tarafından	oluşturulan	ve	Kurul	başkan	veya	üyelerinin	
başkanlık	ettiği	denetim	ve	soruşturma	grupları	ve	bu	gruplarda	 istih-
dam	edilen	denetçilere	ilişkin	düzenleme,	5	sayılı	CBK	sistematiğinde	
getirilmiştir.	 DDK’nin	 teşkilat	 yapısında	 belirtilen	 bu	 birimler,	 2443	
sayılı	 Kanun	 döneminde	 yer	 almayan	 birimlerdi.	 Cumhurbaşkanlığı	
Hükümet	 sistemi	bağlamında	Başbakanlık	 teşkilatının	kapatılması	 so-
nucunda	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	 ile	Başbakanlık	Yüksek	
Denetleme	Kurulu’nun	 birtakım	 görev,	 yetki	 ve	 organizasyon	 şeması	

24	5	sayılı	CBK,	m.19:	“(1) Cumhurbaşkanınca onaylanan raporların, raporda belirtilen kurum ve kuruluşlara 
dağıtımı Kurul Sekreterliğince yapılır. 

 (2) Denetime tâbi ilgili, ilişkili veya bağlı kurum ve kuruluşlar, Kurul raporları üzerine hazırlayacakları ce-
vaplarını varsa yönetim kurullarından yoksa yetkili organlarından geçirmek kaydıyla raporu aldıkları tarih-
ten başlayarak kırk beş gün içinde ilgili Bakanlığa, ilgili Bakanlıklar kendi görüşlerini de ekleyecekleri cevapla-
rı on beş gün içinde Kurula gönderirler.

 (3) Bakanlıkları ilgilendiren raporlara cevaplar Bakan onayı ile birlikte raporu aldıkları tarihten başlayarak 
en geç kırk beş gün içinde Kurula gönderilir. 

 (4) Kurul raporlarında, Kurul dışındaki denetim birimlerince denetimi, incelenmesi veya soruşturulması iste-
nen hususların varlığı halinde, konu ilgili Bakanlıkça raporda belirtilen denetim mercilerine ivedilikle intikal 
ettirilir. İstem, denetim birimlerince öncelikle sonuçlandırılır ve sonuçtan Kurula bilgi verilir.”

DÖNÜŞEN YAPISI İTİBARİYLE DEVLET DENETLEME KURULU
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Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	Devlet	Denetleme	Kurulu’na	devredilmiş-
tir25.

 5	sayılı	CBK’nin“Denetim ve Soruşturma Grupları ve Denetçiler”	baş-
lıklı	dördüncü	bölümünde	yer	alan	hükümler,	72	sayılı	Başbakanlık	Yük-
sek	Denetleme	Kurulu	Hakkında	KHK’nin	“Denetim ve İnceleme Grup-
ları ve Denetçiler”	başlıklı	ikinci	bölümünde	yer	alan	hükümlerle	büyük	
benzerlikler	taşımaktadır.	Nitekim,	CBK’nin	2.	maddesinde	denetim	ve	
soruşturma	grupları,	“denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapacak 
uzman grupları”	 olarak	 tanımlanırken;	72	 sayılı	KHK’nin	bu	yönüyle,	
CBK’nin“Denetim ve soruşturma grupları”	başlıklı	11.	maddesi,	72	sayılı	
KHK’nin	2.	maddesinde	ise	denetim	ve	inceleme	grubu,	denetim	ve	in-
celeme	ile	ilgili	uzmanlık	grubu	olarak	ifade	edilmiştir.

	 Kurul	Başkanı	tarafından	oluşturulan	denetim	ve	soruşturma	grup-
ları,	bir	Kurul	üyesi	başkanlığında	yeteri	kadar	denetçiden	müteşekkil	
olup,	Kurul	başkanı	ihtiyaçlar	ölçüsünde	grup	oluşturabilmektedir.	Ku-
rul	başkanı,	isterse	gruplara	başkanlık	edebilir.	CBK’nin	2.	maddesinde,	
denetim	ve	soruşturma	grupları;	denetim,	inceleme,	araştırma	ve	soruş-
turma	yapacak	uzmanlık	grupları,	denetçi	ise;	Cumhurbaşkanlığı	Devlet	
Denetleme	Kurulunda	denetim,	inceleme,	araştırma	ve	soruşturma	yap-
makla	görevlendirilen	süreli	ve	geçici	olanlar	dâhil	denetim	görevlileri	
olarak	tanımlanmıştır.	

	 Denetçiler;	kamu	kurumlarının	ülke	düzeyinde	denetim	yapan	bi-
rimlerinde	denetim	elemanlığı	yapanlar,	hâkim	ve	savcılar,	kaymakam-
lar	ile	bakanlık,	bağlı,	ilgili	ve	ilişkili	kuruluşlarının	uzmanları,	bankacılık	
ve	finans	sektöründe	uzmanlık,	müfettişlik	ve	daha	üst	yönetim	kademe-

25	Esasında,	DDK	idarenin	kendi	içindeki	denetim	mekanizmalarına	ek	olarak	öngörülmüş	olup	Cumhur-
başkanlığı	tarafından	harekete	geçirilen	ve	anayasal	bir	denetleme	organı	hüviyetini	taşıyan	bir	yapıdır.	
Bunun	yanında,	her	kuruluşun	kendi	içindeki	denetim	birimlerinden	başka	Sayıştay	ve	Başbakanlık	Yük-
sek	Denetleme	Kurulu	aracılığıyla	da	denetimin	yapıldığı,	ancak	siyasal	ve	hiyerarşik	baskılar	nedeniyle	
geçmiş	dönemlerde	etkin	olamadığı	belirtilmektedir.	Bu	sebeple	alternatif	bir	denetleme	mekanizması	
öngörülmüştür.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.:	SOYSAL,	Mümtaz,	100 Soruda Anayasanın Anlamı,	Gerçek	Ya-
yınevi,	Ankara,	1997,	s.220-222.	 	Ancak	2017	Anayasa	değişiklikleri	üzerine,	denetim	görevine	 ilişkin	
olarak	 bazı	 değişiklikler	 yapılmış	 ve	 bu	 kapsamda	mülga	 kurum	 ve	 kurulların	 yetkilerinden	 bazıları,	
Devlet	Denetleme	Kurulu	bünyesinde	toplanmıştır.	Çalışmanın	ileriki	bölümlerinde	bu	hususa	ilişkin	
inceleme	yapılmaktadır.
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sinde	bulunanlar,	bilişim	uzmanı	ve	mühendisler	ve	öğretim	elemanları	
arasından	en	az	beş	yıllık	tecrübesi	olmak	koşuluyla	Kurul	Başkanının	
onayı	ile	sürekli	veya	geçici	olarak	görevlendirilmektedir	(5	sayılı	CBK,	
m.13,	m.14).	72	sayılı	KHK’de	denetçiliğe	ilişkin	baş	denetçi,	denetçi	ve	
denetçi	 yardımcısı	 şeklinde	 derecelendirme	 sistemi	mevcutken;	CBK	
düzenlemesinde	yalnızca	denetim	ve	soruşturma	gruplarında	istihdam	
edilecek	denetçilik	düzenlemesi	bulunmaktadır.

	 Kurul	Başkanı	tarafından	onaylanan	grup	çalışma	programı	göreve	
ilişkin	bilgileri	taşımakta	olup	tüm	Kurul	üyelerine	dağıtılmaktadır.	De-
netim	ve	soruşturma	grupları,	görev	onaylarında	ve	grup	çalışma	prog-
ramlarında	 belirtildiği	 şekilde	 denetim,	 inceleme,	 araştırma	 ve	 soruş-
turma	yapmak	ve	rapor	hazırlamakla	yükümlüdür.	Hazırlanan	raporlar,	
grup	başkanı	tarafından	Kurul	Başkanına	sunulur.	Soruşturma	raporları,	
Kurul’da	 görüşülmeden	 Kurul	 Başkanınca	 Cumhurbaşkanlığı’na	 su-
nulur	ve	mevzuatta	tanımlanan	yetkili	mercilere	gönderilir	(5	s.	CBK,	
m.11).	Buna	göre,	Devlet	Denetleme	Kurulu;	denetim,	inceleme,	araş-
tırma	ve	soruşturma	işlerinin	tamamını	kapsayan	denetleme	faaliyetleri	
neticesinde	görev	ve	yetkileri	kapsamında	bir	rapor	hazırlamaktadır.

	 3.	Kurul’un	Çalışma	Usulü

	 Önceki	 sistemde	 Kurul’un	 işleyişine	 ilişkin	 olarak	 Anayasa	 ve	
Kanun’da	 Cumhurbaşkanının	 isteği	 üzerine	 harekete	 geçeceği	 belir-
tilmekte	 ise	de,	 2443	 sayılı	Kanun’un	genel	 gerekçesinde,	 istek	 ibare-
si	 yerine	 “emir”	 ibaresi	 kullanılmıştı26.	 Mevcut	 durumda	 ise,	 işleyişe	
ilişkin	 Anayasa’daki	 “Cumhurbaşkanının isteği” ibaresi	 yer	 alırken;	
CBK’nin	4.	maddesinde,	Kurul’un	Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	olduğu	
ve	Cumhurbaşkanı’nın	“emriyle çalıştığı” açık	bir	biçimde	hüküm	altına	
alınmıştır.	 Buna	 göre,	 Kurul’un	 görevlerini	 yerine	 getirirken	 kendili-
ğinden	harekete	geçme	yetkisinin	bulunduğu	söylenemez.	Bu	anlamda	
Kurul,	 Cumhurbaşkanı’ndan	 alınan	 emir	 ve	 talimatlar	 doğrultusunda	
görevlerine	ilişkin	çalışmalarını	yürütecektir.	Diğer	bir	anlatımla,	Kurul	

26	 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MGK_/d01/c003/mgk_01003047ss0181.pdf,	
(E.T.:	21.11.2018).
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tarafından	 denetleme	 yapılabilmesi	 için	 Cumhurbaşkanı’nın	 istemi/
emri/talimatı,	zorunlu	bir	ön	koşul	olarak	değerlendirilebilir27.

	 Kurul’un	çalışma	usul	ve	işleyişine	ilişkin	5	sayılı	CBK’ye	dayanıla-
rak	bir	uygulama	yönetmeliği	henüz	çıkarılmamıştır.	Kurul’un	çalışma	
usul	ve	işleyişi	konusunda	ilk	bakılacak	düzenleme,	5	sayılı	CBK	olup,	
CBK’ye	dayanılarak	çıkarılacak	uygulama	yönetmeliği	ise	ikincil	kaynak	
teşkil	edecektir.	Ancak,	her	ne	kadar	CBK’nin	25.	maddesi	denetleme,	
toplantı	usulleri	ve	işleyişin	Cumhurbaşkanı	tarafından	çıkarılan	yönet-
melikle	düzenleneceğini	belirtmişse	de;	2443	sayılı	Kanun’un	Uygula-
ma	 Yönetmeliği	 halen	 yürürlüktedir.	 Kanaatimize	 göre,	 Kurul’un	 ça-
lışma	usul	ve	işleyişine	ilişkin	5	sayılı	CBK’nin	Uygulama	Yönetmeliği	
çıkarılıncaya	 kadar,	 2443	 sayılı	 Kanun’un	 Uygulama	 Yönetmeliği’nin	
nitelik	 itibariyle	mevcut	 sisteme	 uygun	 düşen	 hükümlerinin	 uygulan-
ması	 gerekmektedir.	 Zira	 Kararname’nin	 26.	 maddesi,	 Kararname’de	
hüküm	bulunmayan	hallerde	657	sayılı	DMK	ve	ilgili	diğer	mevzuatın	
uygulanacağına	ilişkin	genel	bir	yollamada	bulunmaktadır.

	 4.	Kurul	Raporları	ve	Hukukî	Niteliği

	 5	sayılı	CBK’nin	16.	maddesine	göre	Kurul,	çalışmaları	sonucunda	
denetim	raporu,	inceleme	raporu,	araştırma	raporu,	ön	inceleme	raporu,	
soruşturma	raporu,	disiplin	soruşturması	raporu	ve	ivedi	durum	raporu	
hazırlayabilmektedir.	CBK’nin	25.	maddesinde	Kurul’un	raporlar	ve	ra-
porlama	 süreçlerinin	Cumhurbaşkanı	 tarafından	çıkarılacak	yönetme-
likle	düzenleneceği	ifade	edilmekte	olup,	söz	konusu	yönetmelik	henüz	
yürürlüğe	girmemiştir.	Ancak	ivedi durumlara	ilişkin	kararnamenin	17.	
maddesi	düzenlenmiştir.	Buna	göre;	(1)	Denetlemeler	sırasında	karşı-
laşılan	ve	 ivedi	 tedbir	alınmadığında	onarımı	güç	sonuçlar	doğuracağı	
anlaşılan	olay,	 iş,	 işlem	ve	kararların	vukuundan	önce	veya	 sonra	olu-
şabilecek	muhtemel	zarar	ve	olumsuz	hukuki	sonuçların	engellenmesi	
amacıyla	incelenmesi	ve	araştırılması	gereken	hususların	varlığı	halinde,	
doğrudan	Kurul	Başkanı’nın	onayı	ile	ilgili	denetim	ve	soruşturma	grup-
larınca	çalışmalara	başlanır.	(2)	İvedi	durumlarda	denetim	ve	soruştur-
27	KAYA,	a.g.e.,	s.134;	TEZEL,	a.g.e.,	s.178.
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ma	gruplarınca	hazırlanacak	özet	İvedi	Durum	Raporu	Kurulda	öncelik-
le	görüşülerek	Kurul	Başkanınca	Cumhurbaşkanı’na	sunulur.	(3)	İvedi	
Durum	Raporlarında;	raporun	hazırlanma	gerekçesi,	durumun	ivediliği,	
olay,	iş	ve	işlemler	ve	kararların	doğuracağı	muhtemel	sonuçlar	ile	alın-
ması	gereken	tedbirlere	yer	verilir.	(4)	Cumhurbaşkanı’na	sunulan	İve-
di	Durum	Raporları	Cumhurbaşkanı’nın	talimatı	doğrultusunda	sonuç-
landırılır.	(5)	Doğrudan	Kurul	Başkanlığı’na	intikal	eden	ivedi	durumlar	
hakkında	da	bu	maddedeki	usuller	çerçevesinde	işlem	yapılır.

	 Kurul’un	denetim,	inceleme,	araştırma	ve	soruşturma	faaliyetlerin-
de	gizlilik	esastır.	Raporların	gizlilik	derecesine	raporun	son	şeklinin	ve-
rileceği	Kurul	toplantısında	karar	verilir.	Raporların	yayımlanıp	yayım-
lanmayacağı	Kurul’da	kararlaştırılır	(5	s.	CBK,	m.18).

	 Kararnamede,	raporlar	üzerine	yapılacak	işlemler	de	belirtilmiştir.	
2443	sayılı	Kanun	ve	Uygulama	Yönetmeliği’nin	sistematiğinde,	Cum-
hurbaşkanınca	onaylanan	Kurul	 rapor	 ve	 kararlarının	Kurul	Başkanlı-
ğınca	Başbakanlığa	ve	ilgili	kuruluşlara	gönderileceği	belirtilmektedir28.	
Mevcut	durumda	ise29,	kural	olarak	raporlar	hazırlandıktan	ve	Kurul’da	
görüşüldükten	 sonra	 Cumhurbaşkanlığı’nın	 onayına	 sunulmaktadır.	
Cumhurbaşkanı	 tarafından	 onaylanan	 raporlar,	 DDK	 Sekreterliğince	
ilgili	kurum	ve	kuruluşlara	gönderilmektedir.	Denetime	tâbi	ilgili,	ilişkili	
veya	bağlı	kurum	ve	kuruluşlar,	rapora	karşı	cevaplarını	varsa	yönetim	
kurullarından,	yoksa	yetkili	organlarından	geçirmek	kaydıyla	Kurul	ra-
porlarının	tebliğinden	itibaren	45	(kırk	beş)	gün	içinde	ilgili	Bakanlığa,	
ilgili	Bakanlıklar	kendi	görüşlerini	de	ekleyecekleri	cevapları	15	(on	beş)	
gün	 içinde	Kurul’a	gönderirler.	Doğrudan	bakanlıkları	 ilgilendiren	 ra-
porlarda	 ise,	cevaplar	Bakan	onayı	 ile	birlikte	raporu	aldıkları	 tarihten	
başlayarak	en	geç	45	(kırk	beş)	gün	içinde	Kurul’a	gönderilir.	

	 Söz	konusu	düzenleme	ile,	Kurul’un	hazırladığı	raporlar	hakkında	
ilgili	 idari	makamların	savunma	hakkı	güvence	altına	alınmış	olup,	bu	
suretle	raporlar	 işlevsel	hale	getirilmiştir.	2443	sayılı	Kanun	sistemati-

28	Uygulama	Yönetmeliği,	m.20.
29	5	sayılı	CBK,	m.19.
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ğinde	raporların	yalnızca	ilgili	kuruluşlara	gönderileceği	ifade	edilmek-
teydi.	 Hâlihazırda,	 raporlar	 üzerine	 ilgili	 kuruluşların	 cevap	 hakkının	
mevzuatla	 düzenlenmesi,	 hem	 raporların	 işlevsellik	 boyutunu	 güçlen-
dirmekte	hem	de	raporları	daha	etkili	hale	getirmektedir.	19.	maddenin	
devamında,	“Kurul raporlarında, Kurul dışındaki denetim birimlerince de-
netimi, incelenmesi veya soruşturulması istenen hususların varlığı halinde, 
konu ilgili Bakanlıkça raporda belirtilen denetim mercilerine ivedilikle inti-
kal ettirilir. İstem, denetim birimlerince öncelikle sonuçlandırılır ve sonuçtan 
Kurula bilgi verilir.”	şeklinde	düzenleme	yer	almaktadır.

	 Kararnamenin	 20.	 maddesi	 ise,	 raporlar	 hakkında	 birtakım	 mü-
eyyideler	getirmektedir.	Buna	göre,	denetlenen	kurum,	kuruluş	ve	ki-
şilerce	raporlara	verilecek	cevapların	Kurul’a	 intikali	sonrasında	Kurul	
tarafından;	a)	Rapor	hıfza	kaldırılabilir,	b)	Genel	hükümlere	göre	ilgi-
liler	hakkında	suç	duyurusunda	bulunulabilir,	c)	Bu	Cumhurbaşkanlığı	
Kararnamesi	hükümleri	çerçevesinde	konuyla	ilgili	İvedi	Durum	Rapo-
ru	 düzenlenebilir.	 Bu	durumda	Cumhurbaşkanının	 talimatı	 doğrultu-
sunda	ilgililer	hakkında	soruşturma	açılabilir,	ç)	Ortaklıkların	yönetim	
kurulları	için	gerekçeli	ibrasızlık	önerisinde	bulunulabilir.	Öneri,	genel	
kurulu	olan	ortaklıkların	yapılacak	ilk	olağan	veya	olağanüstü	genel	ku-
rullarında	genel	görüşmeye	 sunulur;	 genel	kurulu	bulunmayanlar	 için	
değerlendirilmek	üzere	atamaya	yetkili	üst	veya	TBMM	ilgili	komisyo-
nuna	gönderilir.

	 Görüldüğü	üzere,	CBK	düzenlemesinde	kurum,	kuruluş	ve	kişile-
rin	raporlara	karşı	cevapları/savunması	alındıktan	sonra	Kurul’un	sahip	
olduğu	birtakım	yetkiler	bulunmaktadır.	Bu	yetkilerden	en	güncel	olanı,	
konuyla	ilgili	İvedi	Durum	Raporu	düzenlenmesi	ve	Cumhurbaşkanının	
talimatı	doğrultusunda	ilgililer	hakkında	soruşturma	açılmasıdır	denile-
bilir.	Bu	duruma	çalışmamızın	ilerleyen	kısımlarında	yer	verilmektedir.
Kararnamede	raporlara	ilişkin	olarak	yer	alan	detaylı	düzenlemeler,	72	
sayılı	 Başbakanlık	 Yüksek	Denetleme	Kurulu	Hakkında	 Kanun	Hük-
münde	 Kararname’ye	 benzer	 nitelikte	 hükümler	 barındırmaktadır.	
Buna	göre,	denetime	tabi	kuruluşların	raporu	aldıkları	tarihten	itibaren	
cevaplarını	45	(kırk	beş)	gün	içinde	ilgili	bakanlığa	iletmeleri,	ilgili	ba-



www.izmirbarosu.org.tr

99İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �

kanlıkların	da	cevapları	kendi	görüşleri	 ile	birlikte	en	geç	15	(on	beş)	
gün	içinde	Başbakanlığa	sunmaları	gerektiği	belirtilmektedir30.

	 Belirtilen	raporlar,	önceki	düzenleme	döneminde	bağlayıcı	değildi.	
Nitekim,	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	raporu	öğrendikten	sonra	ge-
rekli	soruşturmayı	yapıp	soruşturma	sonucunda	karar	alabileceği,	ancak	
rapor	doğrultusunda	işlem	yapma	yükümlülüğü	genel	olarak	belirtilme-
mekteydi31.	Kurul’un	araştırma,	 inceleme	veya	değerlendirme	raporla-
rının	kendiliğinden	sonuç	doğurucu	etkileri	yoktu32.	Nitekim,	öğretide	
bunların	kamu	kurum	ve	kuruluşları	bakımından	“ihbar”	niteliğinde	ol-
duğu	vurgulanmaktaydı33.	

	 Görülüyor	ki,	5	sayılı	CBK’de	öngörülen	sistemle	birlikte	Kurul’un	
yetkilerinin	 genişlemesi	 ile	 hazırlanan	 raporların	 icraî	 gücü	 artmıştır.	
Hâlihazırdaki	sistem	bakımından	raporların	icraîlik	niteliğinden	yoksun	
olduğunu	ifade	etmek	pek	geçerli	değildir.	Belirtilen	düzenlemelerle	bir-

30	72	sayılı	KHK,	“Raporlarla ilgili işlemler” m.30/2-3	(R.G.:	20.10.1983	–	18197).
31	GÖZLER,	Kemal	ve	KAPLAN,	Gürsel,	İdare	Hukuku	Dersleri,	Ekin,	Bursa,	2012,	s.136.
32	SOYBAY,	Selçuk,	“Devlet Denetleme Kurulu’nun Konumu ve İşlevi (II)”, 1985,	C.6,	S.1-3,	s.222.	Yazar	bu	

durumu	şu	şekilde	izah	etmektedir:	“… Kurulun yaptığı çalışmanın türü, görüş bildirme niteliğinde raporun 
içeriğini etkileyecektir. Yapılan bir inceleme sonucunda hazırlanan rapor, belirli bir konunun aydınlanması, 
sorunun saptanması, durumun belirlenmesini ifade edeceğinden, bu tür bir çalışma sonucunda hazırlanan 
rapor, ya sonraki çalışmaları zorunlu kılacak, ya da herhangi bir sorun saptanamadığından o konu aydınlan-
mış kabul edilecek, konu kapatılacak. İnceleme sonucunda, rapora dayanılarak herhangi bir işlem yapılması 
gerekmeyecektir. Çünkü rapor birtakım olguların, statülerin varlığını veya yokluğunu ortaya koymaktan öte 
bir anlam taşımamaktadır. / Bir araştırma faaliyeti sonucunda ise; durum öncekinden farklıdır. Çünkü, araş-
tırma sırasında Devlet Denetleme Kurulu, kârlılık, verimlilik, etkinlik gibi aslında siyasi organlar tarafından 
belirlenen ölçütlere göre, görev alanı içindeki teşkilât ve makamları değerlendirmekte, çözüm yolları aranmak-
ta ve öneriler ileri sürmektedir. Araştırma raporları, sorunun varlığı, durumun saptanması ile yetinmemekte, 
incelemelere dayalı birtakım değerlendirmeleri, sorunlara çözüm önerilerini de beraberinde taşımaktadır. 
Böylelikle bu tür raporlar ilgilileri, raporda önerilen çözüm tarzları doğrultusunda kararlar almaya, araştır-
ma raporu karşısındaki değerlendirmeler karşısında kayıtsız kalmamaya yönelmektedir. / Yapılacak denetim 
faaliyeti sonunda, yapılacak değerlendirmeler ve sonuçta, denetim alanı içindeki kamu görevlileri ve kuruluşla-
rın idarî, hukukî ve malî bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığının tespiti önceki faaliyetlerden, önemli bir 
farklılığı da beraberinde getirmektedir. Devlet Denetleme Kurulu burada kamu kuruluşu ve kamu görevlisinin 
eylem ve işlemlerinin hukuka, mevzuata uygunluğunu denetlemekle kalmamakta aynı zamanda, hizmetlerin, 
amaç plân, bütçe, personel, örgütlenme, kadro, araç, gereç ve metodlar yönünden etkinlikle yürütülüp yürütül-
mediğinin de denetimi ile ilgilenmekte, İdarî olsun ya da olmasın görev alanı içindeki teşkilât ya da görevliler-
den kaynaklanan eylem ve işlemlerin “yerindeliğini” kontrol etmekte ve herhangi bir aykırılık tespit ettiğinde 
bunu hazırladığı raporda belirtmektedir. Bu içerikteki raporlar sadece durumun tespiti ile kalmamakta bir 
“sorumluluğun varlığını” ortaya koymaktadır. / Bu üç türlü çalışma biçimi ve sonuçlarında hazırlanan üç 
farklı içerik ve biçimdeki raporun doğrudan herhangi bir hukuki sonuç doğurabilmesi mümkün değildir…”

33	GÖZLER	ve	KAPLAN,	2012,	s.	136.	
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likte,	Kurul’un	Cumhurbaşkanlığına	bağlı	bir	denetim	organı,	hatta	bir	
nevi	“teftiş heyeti”	hâlini	aldığı	öğretide	vurgulamaktadır34.	Kanaatimize	
göre	de,	Kurul’un	raporlar	üzerine	20.	maddede	belirtilen	yaptırımları	
uygulama	yetkisi,	 raporların	bir	nevi	bağlayıcılığının	bulunduğu	ve	bu	
yönüyle	icraî	hale	geldiğini	ortaya	koymaktadır35.

	 II.	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	Görev	ve	Yetkileri

	 Bu	 başlık	 altında	 genel	 olarak	 Kurul’un	 görevleri	 ile	 grup	 baş-
kanlarının	 görevden	 uzaklaştırma	 yetkisi	 üzerinde	 durulacak	 olup,	
Kararname’nin	“Yetki”	başlıklı	5.	maddesi36	başlığın	doğrudan	inceleme	
konusunu	teşkil	etmemektedir.

	 1.	Kurul’un	Görevleri

	 Anayasal	bir	kurum	olan	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	görev	ala-
nına	 ilişkin	 olarak	 Anayasa’nın	 108.	 maddesinden	 başlamak	 gerekir.	
Kurul’un	 yaptığı	 denetimlerde	 yalnızca	 yargı	 organları	 görev	 alanının	
dışında	 tutulmuştur.	 Anayasa	 değişikliği	 öncesinde	 yargı	 organları	 ile	
birlikte	TSK	görev	alanının	dışında	tutulmaktaydı37.	Ancak	mevcut	ha-
linde,	yalnızca	yargı	organları	görev	alanının	dışında	bırakılmıştır.	

34	GÖZLER,	Kemal	ve	KAPLAN,	Gürsel,	İdare	Hukuku	Dersleri,	20.	Bası,	Ekin,	Bursa,	2018,	s.149;	GÖZ-
LER,	Kemal,	Türk Anayasa Hukuku, B.3,	Ekin,	Bursa,	2019,	s.893.

35	GÖZLER	ve	KAPLAN,	a.g.e.,	s.149;	GÖZLER,	a.g.e.,	s.893.
36	5	sayılı	CBK,	m.5:	“Devlet Denetleme Kurulunun yetkileri şunlardır; 
 a) Kapsam maddesindeki kurum, kuruluş ve birimlerin her kademe ve rütbedeki görevlileriyle doğrudan yazış-

maya, gerekli gördüğü elektronik ve fiziki ortamdaki gizli veya açık her türlü bilgi, belge, defter, kayıt, envanter, 
malzeme, mühimmat, taşınır ve taşınmazları işlem ve olayın her safhasında incelemeye, mahiyetleri uygun 
olanları gerektiğinde belirlediği yere istemeye veya getirtmeye, bilgi almak üzere her kademe, rütbe ve sınıftan 
ilgilileri çağırmaya, kurum ve kuruluşlardan temsilci istemeye yetkilidir. 

 b) Kurul kendisine intikal eden konulardan gerekli görülenleri ilgili mercilere aktarır. Bu durumda ilgili mer-
ciler yapılan iş ve işlemler hakkında Kurulu ivedilikle bilgilendirir ve gerekli belgeleri Kurula gönderir. 

 c) Gizli ve açık her türlü bilgi ve belgeyi, kamu kurumları ile bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerden 
isteyebilir. Bu talepler geciktirilmeksizin yerine getirilir. 

	 ç)	 Denetleme	 faaliyetine	 yardımcı	 olmak	 üzere	 kurum	 ve	 kuruluşların	 her	 kademe	 ve	 rütbedeki	
personelini	görevlendirebilir.	Kurul	Başkanlığının	bu	konudaki	talebi	gecikmeksizin	karşılanır.	

 d) İlgili mevzuat çerçevesinde bilirkişi görevlendirilebilir. 
 e) Kurum ve kuruluşlarca başlatılan denetlemeleri koordine edebilir veya gerektiğinde işe el koyarak yapılmış 

çalışmalarla ilgili bilgi ve belgeleri devralabilir.”
37	Yargı	ve	TSK	denetim	dışı	tutulmasına	ilişkin	geniş	açıklama	için	bkz.:	SOYBAY,	Selçuk,	“Devlet Denetle-

me Kurulunun Görev Alanı”,	1983,	C.4,	S.1-3,	s.108-110.
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	 Anayasa’nın	108.	maddesine	dayanılarak	çıkarılan	5	sayılı	CBK’de	
Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	görevleri	şu	şekilde	belirtilmektedir38:

“(1) Cumhurbaşkanının emriyle çalışan Devlet Denetleme Kurulunun 
görevleri şunlardır: 
a) İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütül-
mesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, tüm kamu kurum ve 
kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve ku-
ruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan 
meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşla-
rında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari soruştur-
ma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının teftiş ve denetim birimleri arasında 
koordinasyon ve uyumlaştırma faaliyetlerini yürütmek, 
c) Antlaşma veya sözleşmelerdeki esaslar çerçevesinde uluslararası ku-
ruluş ve örgütlerde inceleme ve araştırma yapmak, 
ç)	Kamu	yönetimi	ve	kamu	hizmetlerinin	sunumunda	saydamlık,	
verimlilik,	etkinlik	ve	iyi	yönetişim	alanlarında	çalışmalar	yapmak,	
d) Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde görev alanıyla ilgili ola-
rak katkı sağlamak ve çalışmalarda bulunmak, yapılan katkı ve çalış-
maları izlemek ve gerektiğinde koordine etmek, 
e) Mevzuatta verilen diğer görevleri yapmak, 
f) Cumhurbaşkanının vereceği diğer işleri yapmak.”

38	R.G.:	15.07.2018	–	30479.	Kurul’un	görevleri	 söz	konusu	düzenlemeden	önce,	2443	 sayılı	Kanun’da	
düzenlenmekteydi.	Bu	Kanun’un	pek	çok	maddesi	yürürlükten	kaldırılmış	olup,	Kanun	halen	geçerli-
liğini	korumaktadır.	Ancak,	Kanun’daki	göreve	 ilişkin	madde	de	yürürlükten	kaldırılmıştır.	Kanun’un	
yürürlükten	kaldırılmadan	önceki	göreve	ilişkin	hükmü	ise	şu	şekildeydi:

 “(1)Devlet Denetleme Kurulunun görevi Devlet Başkanının isteği üzerine; 
 a) Tüm kamu kuruluş ve kurumlarında, 
 b) Tüm kamu kuruluş ve kurumları tarafından en az sermayelerinin yarısından çoğuna katılmak suretiyle 

oluşturulan her türlü kuruluşta, 
 c) Kamu Kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, 
 d) Her düzeydeki işçi ve işveren meslek teşekküllerinde, 
 e) Kamuya yararlı derneklerde, 
 Her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeler yapmaktır.
 f) (Ek: 23/7/1999 - 4416/1 md.) Vakıflarda,
 (2)Silahlı Kuvvetler ve yargı organları Devlet Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır.”
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	 Belirtilen	bu	görev	 tanımları,	DDK	sistematiğinde	belli	ölçülerde	
yenilik	getirmiştir.	Söz	konusu	görevler,	Kurul’un	denetleme	sahasında-
ki	konumunu	farklı	bir	noktaya	taşımıştır.	Her	ne	kadar	denetleme	faali-
yetinin	konusunu	teşkil	eden	ve	maddenin	ilk	fıkrasında	sayılan	kurum	
ve	kuruluşlarda	bir	değişiklik	bulunmasa	da39,	bunlar	hakkında	idari	so-
ruşturma	yapma	görevi	getirilmiştir.	Diğer	görevler	ise	oldukça	yenidir.	

	 1.1.	Her	Türlü	İdari	Soruşturma,	İnceleme,	Araştırma	ve	De-
netleme	Görevi

	 Kurul’un	ilgili	kamu	kurum,	kuruluş	ve	tüzel	kişilikler	hakkında	her	
türlü	idari	soruşturma	yapma	yetkisi	5	sayılı	CBK	ile	getirilmiştir.	2443	
sayılı	Kanun	döneminde	Kurul’un	idari	soruşturma	yapabilmesi	söz	ko-
nusu	olmayıp;	inceleme,	araştırma	ve	denetleme	yapabilmekteydi40.	Baş-
bakanlık	teşkilatına	bağlı	olan	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı’nın	
kapatılması	üzerine,	Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	üst	denetleme	kurumu	
olan	Devlet	Denetleme	Kurulu’na	idari	soruşturma	yapma	yetkisi	veril-
miştir.	Bu	bakımdan	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı,	3056	sayılı	
Kanun’un	20.	maddesi	ile	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği’nde41  
düzenleme	 altına	 alınmıştır.	 Buna	 göre,	 20.	 maddede,	 Teftiş	 Kurulu	
Başkanlığı’nın	“…her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yap-
mak veya yaptırmak,…” görevi	 bulunmaktadır.	 Nitekim,	 aynı	 hüküm	
Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği’nin	“Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın 
Görev ve Yetkileri”	başlıklı	5.	maddesinde	de	yer	almaktadır.	

39	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	görev	alanının	idare	cihazı	ile	sınırlı	olduğu	düşünülmekteyse	de,	esasen	
kamu	kurum	ve	kuruluşları	yanında	kamu	kurumu	niteliğindeki	meslek	teşekküllerini,	her	düzeyde	işçi	
ve	 işveren	meslek	kuruluşlarını,	kamuya	yararlı	dernek	ve	vakıfları	kapsadığı	görülmektedir.	Kurul’un	
denetim	sahasının	kapsamının	idare	cihazının	dışında	yer	almakta	olan	kuruluşları	da	kapsayıcı	şekilde	
geniş	olduğu	görülmektedir.	Bu	durumun	eleştiriye	açık	olduğu	öğretide	ileri	sürülmektedir.	Eleştiriler	
için	bkz.:	GÖZLER,	 a.g.e.,	 s.890	–	891;	ÖZBUDUN,	Ergun,	Türk Anayasa Hukuku, Yetkin,	Ankara,	
2017,	s.319–320.	Ayrıca,	söz	konusu	anayasa	değişikliği	neticesinde	TSK	da	hali	hazırda	denetim	alanı-
nın	içine	dahil	edilmiş	vaziyettedir.	

40	DDK’nin	etkinlikleri	hiçbir	zaman	disiplin	ve	ceza	kovuşturması	niteliğinde	olmadığı	gibi	böyle	bir	ama-
cının	da	bulunmadığı	ifade	edilmekteydi.	2017	Anayasa	değişikliği	ile	idari	soruşturma	yapma	konusun-
daki	Anayasa	hükmüne	ibare	eklenmiştir.	DDK’nin	söz	konusu	değişiklikten	önce	de,	disiplin	ve	ceza	
soruşturması	yürüttüğüne	ilişkin	bkz.:	ATAY,	Ender	ETHEM,	İdare	Hukuku,	Seçkin,	Ankara,	2018,	
s.191.

41	R.G.:	15.6.1993	–	21608.
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 “İnceleme”,	 “araştırma”	 ve	 “denetleme”	 terimlerinin	 karşılığı,	 2443	
sayılı	 Kanun’un	 uygulama	 yönetmeliğinde	 tanımlanmıştır42.	 5	 sayılı	
CBK’de	ise	“inceleme”, “araştırma” ve	“denetleme”	faaliyetlerini	tekil	ola-
rak	tanımlanmak	yerine,	“Tanımlar”	başlıklı	2.	maddesinin	1.	fıkrasının	
c	bendinde,	“denetleme: denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma faa-
liyetlerinin tamamını, … ifade eder”	şeklinde	bir	tanıma	yer	verilmiştir.	
Bu	yönüyle,	mevcut	durumda	Kurul’un	inceleme,	araştırma,	denetim	ve	
soruşturma	faaliyetlerinin	bütünü	denetleme	faaliyeti	olarak	tanımlan-
makla,	üst	bir	kavram	ortaya	konularak,	söz	konusu	denetleme	faaliyet-
lerinin	de	denetim	ve	 soruşturma	grupları	 ile	denetçiler	eliyle	gerçek-
leştirilmesi	öngörülmüştür.	Maddenin	devamında	ise	idari	soruşturma,	
“…Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin kapsamına giren kurum ve ku-
ruluşlar ile diğer birim ve işlerdeki görevlilerin, ceza ve disiplin hukukundan 
ve diğer mevzuattan doğan sorumluluklarının tespit edilmesi ve ilgili kanun 
ve kararnamelerle düzenlenen işlemlerin yapılması faaliyetleri…” şeklinde	
tanımlanmıştır.

	 Kurul’un	 belirtilen	 görevlerine	 ilişkin	 çalışmaları	 sonucunda;	 de-
netim	raporu,	inceleme	raporu,	araştırma	raporu,	ön	inceleme	raporu,	
soruşturma	raporu,	disiplin	soruşturması	raporu	ve	ivedi	durum	raporu	
hazırlanacağı	CBK’nin	16.	maddesinde	belirtilmektedir.	Kurul	bünye-
sindeki	denetim	ve	soruşturma	gruplarının	bu	başlıkta	ifade	edilen	gö-
revlerinin	neticesi,	 sadece	yukarıda	belirtilen	 raporları	hazırlayıp	grup	
başkanı	 tarafından	 Kurul	 başkanına	 sunulmasıdır.	 Ancak	 soruşturma	
raporları	bakımından	bu	kuralla	ilgili	olarak	bir	istisna	öngörülmüştür.	
Buna	göre,	CBK’nin	11.	maddesinin	6.	fıkrasında,	“Soruşturma raporla-
rı Kurulda görüşülmeden Kurul Başkanınca Cumhurbaşkanına sunulur ve 
mevzuatta tanımlanan yetkili mercilere gönderilir.”hükmü	yer	almaktadır.	

42	Devlet	Denetleme	Kurulunun	Teşkilât	Görev	ve	Çalışma	Düzeni	Hakkında	Yönetmelik	m.3	(Uygulama	
Yönetmeliği)	(R.G.:	05.11.1981	–	17505):	“…inceleme, belirli konunun ya da sorunun saptanması ve du-
rumun belirlenmesi; araştırma, teşkilât, personel, bütçeleme, yatırım programları, malzeme, bina, araç, gereç, 
mevzuat ve usullerin; yerindelik, kârlılık, verimlilik, etkinlik ve yönetim ilkeleri açısından incelenmesi, değer-
lendirilmesi, çözüm yollarının aranması ve önerilmesi; denetleme teriminden ise, kanunların yükümlülükler 
yüklediği kamu görevlilerinin ve kuruluşların, bu görevleri mevzuata uygun biçimde yerine getirip getirme-
diklerinin ve hizmetlerin amaç, plân, bütçe, personel, örgütlenme, kadro, araç, gereç ve metodlar yönünden et-
kinlikle yürütülüp yürütülmediğinin ve idari, hukuki veya mali bir sorumluluğunun bulunup bulunmadığının 
saptanması anlaşılmalıdır…”.
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Bu	bakımdan	Kurul’un	özellikle	ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarında	ya-
pacağı	disiplin	soruşturmalarının	değerlendirilmesi	gerekmektedir.

	 Kural	olarak,	disiplin	soruşturma	süreci,	yetkili	disiplin	amiri	tara-
fından	 verilen	 onay,	 yani	 soruşturmacının	 resmi	 olarak	 görevlendiril-
mesi	 ile	başlamakta	olup,	soruşturma	onayında	soruşturmaya	konu	fi-
ilin	somutlaştırılması	ve	sınırları	ile	kim	hakkında	soruşturma	yapıldığı	
açıkça	belirtilmelidir43.	 Buna	 göre,	 disiplin	 amirlerinin	disipline	 aykırı	
davranışları	öğrenmelerini	müteakip	disiplin	soruşturmasını	başlatması	
gerekmektedir44.	Bu	husus	“Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hak-
kında Yönetmelik”in	 “Disiplin Amirlerinin Sorumlulukları”	 başlıklı	 19.	
maddesinde	açıkça	hüküm	altına	alınmıştır45.

	 Yaptırım	gerektiren	disiplin	fiilinin,	teftiş	ve	inceleme,	basın,	başka	
idari	mercilerce	yapılan	bildirim,	yetkili	disiplin	amiri	tarafından	öğre-
nilmesi,	ihbar	veya	şikâyet	gibi	durumlarla	öğrenilebilir46.	Diğer	bir	an-
latımla,	disiplin	soruşturmalarında	fiil	hakkında	disiplin	soruşturmasına	
gerek	 duyulacak	 delil	 ve	 emarelerin	 bulunup	 bulunmadığı	 ve	memur	
hakkındaki	isnadın	gerçek	olup	olmadığı	“inceleme”	ve	“araştırma”	ile	
ortaya	çıkmaktadır47.		Nitekim,	raporlar	da	disiplin	soruşturması	açılma-
sına	sebebiyet	verebilmekte	olup,	Cumhurbaşkanı’nın	emriyle	harekete	
geçen	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	hazırladığı	rapora	göre,	ilgili	idari	
birimler	usulü	dairesinde	disiplin	soruşturması	başlatabilmektedir48.

43	ATAY,	Ender	Ethem,	 “Müfettişlerin Hazırladıkları Disiplin Soruşturma Raporlarından Dolayı Sorumlu 
Tutulabilirliği Sorunu”, UMD,	2016,	S.7,	s.169-170.;	SANCAKDAR	vd,	İdare	Hukuku	Teorik	Çalışma	
Kitabı,	Seçkin,	5.	Baskı,	Ankara,	2015,	s.486.

44	GÜÇLÜ,	Yaşar,	Devlet Memurunun El Kitabı Devlet Memurlarının Hak ve Yükümlülükleri,	Seçkin,	Ankara,	
2009,	s.417.

45	Disiplin	Kurulları	ve	Disiplin	Amirleri	Hakkında	Yönetmelik
	 “Disiplin	 Amirlerinin	 Sorumlulukları”	 m.19:	 “…a) Memurların uyarma, kınama, aylıktan kesme, 

kademe ilerlemesinin durdurulması ve memurluktan çıkarma cezalarından biriyle cezalandırılması gereken 
disipline aykırı davranışlarını öğrendikleri tarihten itibaren kanunen belli süreler içinde disiplin soruşturma-
sını başlatarak; gerekli cezayı uygulayarak, disiplin cezası verme yetkisinin zaman aşımına uğramasını önle-
mek,…”.

46	SANCAKDAR	vd,	a.g.e.,	s.484-485.
47	ATAY,a.g.e.,	s.170.
48	SANCAKDAR	vd,	a.g.e.,	s.485.
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	 Disiplin	 soruşturmasının	 başlayabilmesi	 için	 yetkili	 disiplin	 ami-
rinin	onayının	 alınmaması,	 disiplin	 soruşturması	 sonucunda	 verilecek	
olan	disiplin	cezası	işlemini	hukuka	aykırı	hale	getirebilecek	nitelikte	bir	
usul	eksikliği	 teşkil	eder.	Nitekim	Danıştay’ın	müstekar	 içtihadı	da	bu	
yönde	olup,	disipline	aykırı	bir	fiille	 ilgili	disiplin	 soruşturmasına	baş-
lanabilmesi	 için	yetkili	disiplin	amirinin	soruşturma	onayının	alınması	
bir	zorunluluktur49.	Bu	doğrultuda,	soruşturma	emri,	doğrudan	yetkili	
disiplin	 amiri	 tarafından	 verilebileceği	 gibi,	 yetkili	 disiplin	 amirinden	
soruşturma	emri	vermesi	talep	de	edilebilmektedir.	Örneğin,	müfettiş-
lerce	yapılan	denetimler	sırasında	soruşturma	yapılmasını	gerekli	kılan	
somut	durumların	ortaya	çıkması	halinde,	müfettişlerin	yetkili	disiplin	
amirinden	soruşturma	izni	istemeleri	gerekmektedir50.

	 Kurul’a	bağlı	denetim	ve	soruşturma	grubunun	soruşturmaya	baş-
layabilmesi	 için	 disipline	 aykırı	 fiili	 gerçekleştiren	 memurun,	 disiplin	
amirinin	 soruşturma	 onayına/emrine	 ihtiyaç	 bulunmaktadır.	 Bu	 yö-
49 “…Disiplin hukukunda memurun disiplin suçunu gerektiren bir fiilinin tespit edilmesi halinde soruşturmaya 

başlanabilmesi için soruşturma onayı alınması, yürütülen soruşturma kapsamında memurun disiplin cezasını 
gerektiren bir başka fiilinin tespit edilmesi halinde de yine tespit edilen bu fiili için ayrıca soruşturma onayı 
alınması gerekmektedir…”	Danıştay	2.	Dairesi,	E.2016/4269,	K.2017/406,	K.T.:30.1.2017.,	www.lexpe-
ra.com.tr	(E.T.6.2.2019);	“…Olayda; davacının görev yaptığı okul ile aynı binada faaliyet gösteren … Özel 
Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin faaliyetlerinin sonlandırıldığını bildiren … İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
yazısının, davacı tarafından iletildiği anılan Merkez’in Müdürü tarafından, … Valiliği’ne destek eğitimine 
devam edilebilmesi istemli 23.09.2008 tarihli başvuru üzerine, 10.10.2008 tarihli onay ile İlköğretim Mü-
fettişleri konu hakkında inceleme yapılması hususunda görevlendirilmişlerdir. Bu aşamada, davacının eylemi 
ile ilgili bir soruşturma onayı bulunmamaktadır. / Davacının eylemi ile ilgili soruşturma onayı 09.03.2009 
tarihinde alınmıştır. Soruşturma onayının alındığı 09.03.2009 tarihinden sonra eylem ile ilgili hiçbir husus 
soruşturulmamış, bilgisine başvurulacak hiçbir kişinin ifadesi alınmamıştır. / Soruşturma onayı alındıktan 
sonra sadece disiplin soruşturma raporu düzenlenmiştir. / Buna göre, davacının eylemi öğrenildikten sonra 
alınan onay ile yürütülecek soruşturmada ilgililerin ifadesi alınarak, gerekli belgeler toplanıp düzenlene-
cek raporda ulaşılan kanaate göre teklifte bulunulması gerekirken, soruşturma onayının hemen sonrasında 
düzenlenen raporda getirilen teklif doğrultusunda verilen disiplin cezasında usul	 hükümlerine	 uygunluk	
bulunmamaktadır…”	Danıştay	12.	Dairesi,	E.2010/5013,	K.2015/2275,	K.T.:9.4.2015.,	www.lexpera.
com.tr	 	 	 	 	(E.T.:6.2.2019).;	“…Bu durumda, soruşturma olurunda bulunmayan ve soruşturma esnasında 
disipline aykırı olduğu tespit edilen fiille ilgili olarak soruşturma onayı verecek makamın bilgilendirilmesi, sözü 
edilen makamca verilecek soruşturma oluru üzerine soruşturmanın davacının bu fiilini kapsar şekilde yürü-
tülmesi ve bu şekilde yapılacak soruşturma sonucunda ulaşılan kanaate göre öneride bulunulması gerekirken, 
davacı dışındaki kişiler hakkında yapılan soruşturma sırasında tespit edilen fiil nedeniyle davacının 657 sayılı 
Kanun’un 125/B-a. maddesinde yer alan disiplin suçunu işlediğinden söz edilerek, bu hususla ilgili olarak 
ek disiplin soruşturma oluru alınmaksızın konunun incelenmesinde ve disiplin yönünden getirilen teklif doğ-
rultusunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık… bulunmamaktadır…”	Danıştay	12.	Dairesi,	
E.2015/2720,	K.2016/2608,	K.T.:27.4.2016,	www.lexpera.com.tr	(E.T.6.2.2019).

50	SANCAKDAR,	a.g.e.,	s.486.
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nüyle	5	 sayılı	CBK’de	denetim	ve	 soruşturma	gruplarının	disiplin	 so-
ruşturmasına	başlayabilmeleri	noktasında	belirsizlik	vardır.	Soruşturma	
onayı	bulunmadan	başlanan	soruşturmalar	neticesinde	verilen	disiplin	
cezalarının	 hukuka	 aykırı	 hale	 geldiği	 ve	 dolayısıyla	 disiplin	 soruştur-
masının	başlayabilmesi	için	disiplin	amirinin	soruşturma	onayının/em-
rinin	alınması	bir	zorunluluktur.	Aksi	 takdirde,	disiplin	ve	soruşturma	
gruplarının	hazırladıkları	disiplin	soruşturma	raporlarının	hukuka	aykırı	
hale	geldiğinden	bahisle,	rapora	dayanılarak	tesis	edilen	disiplin	cezası	
işleminin	de	 sebep	unsurunun	hukuka	aykırılığı	 söz	konusu	olacak	ve	
işlemin	iptali	gerekecektir.

	 Hakkında	soruşturma	emri	verilen	kamu	görevlisinin	yetkili	disip-
lin	amirinin	tespiti,	soruşturma	emri	ile	soruşturma	sonucunda	verilebi-
lecek	olan	disiplin	cezasının	hukukiliğinin	bir	parçasıdır.	Disiplin	yetki-
si,	hiyerarşik	gücün	verdiği	yetkilerden	biri	olup,	disiplin	cezası	verme	
konusunda	amirin	yetkisi	 ise,	bağlı	yetkidir51.	Bundan	dolayı	kanunda	
aksi	öngörülmedikçe,	disiplin	amirine	ait	olan	disiplin	cezası	verme	yet-
kisinin	devredilmesi	mümkün	değildir52.	Ayrıca,	disiplin	amirine	ait	olan	
bu	yetkinin	genişletici	bir	yoruma	tabi	tutularak,	başka	idari	makamlar-
ca	kullanılabilmesi	de	söz	konusu	değildir53.	

	 Bu	 nedenle	 kanaatimize	 göre,	 disiplin	 amirinin	 maiyetindekilere	
karşı	hiyerarşik	bir	yetkiyi	 ifade	eden	disiplin	yetkisinin	münhasır	yet-
ki	olması	ve	devredilmezliği	ilkesi,	aynı	zamanda	disiplin	soruşturması	
açılmasını	da	içine	almaktadır54.	Bu	bakış	ve	uygulama,	DDK	sistemati-

51	BUCAKTEPE,	Adil,	“Disiplin Makamlarının Disiplin Cezası Verme Yetkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, 
GÜHFD,	2015,	C.19,	S.2,	s.213;	GÖZLER	ve	KAPLAN,	2018,	s.600.

52	AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA,	a.g.e.,	s.699;	GÖZLER	ve	KAPLAN,	2018,	s.600.
53 “…Disiplin cezaları ile bu cezaları vermeye yetkili organ makam ve kamu görevlilerinin açıkça gösterilmesi 

disiplin hukuku ilkelerindendir. Konu, yer ve zaman itibariyle yasa ve yönetmeliklerle belli organ, makam 
ve kamu görevlilerine tanınan yetkinin suçun birlikte işlendiği öne sürülerek başka makamlarca kullanılması 
sonucunu doğuracak şekilde idarelerce genişletici bir biçimde yorumlanıp uygulanması da mümkün değildir...” 
DİDDK,	E.	1986/8,	K.	1986/21,	K.T.:	28.03.1986,	DD,	S:	64-65,	s.81.

54	Nitekim,	benzer	bir	uyuşmazlıkta	verilen	bir	karar	da	bu	yöndedir:	“…Disiplin cezaları bir ceza hukuku 
yaptırımı olmamakla birlikte, bir kamu hukuku yaptırımı olması nedeniyle ceza hukukunun genel ilkelerinin 
disiplin hukukunda da uygulanmasının gerektiği, bu kapsamda ceza verme yetkisinin devredilmezliği ilkesinin 
disiplin hukukunda da geçerli olduğu, hiyerarşik olarak üst makam olmanın disiplin soruşturması açılması 
ve ceza verilmesi için yeterli olmayacağı, mevzuatta disiplin soruşturması açma ve disiplin cezası verme ko-
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ğinde	de	korunarak	muhafaza	edilmelidir.	Aksi	halde,	Kurul’un	organik	
bakımdan	hiyerarşik	yapısına	dâhil	olunmayan	kamu	kurumlarında	ve	
belki	de,	ilgili	kurumların	haberi	dahi	olmadan	disiplin	soruşturma	süre-
cinin	yürümesi	gibi	bir	manzara	ortaya	çıkabilecektir.	Nitekim	disiplin	
yetkisi,	 idarenin	bütünlüğü	 ilkesi	 çerçevesinde	hiyerarşik	 anlamda	üs-
tün,	kurum	düzenini	bozan	astlar	hakkında	kullandığı	yetki	olup,	ancak	
kanun	veya	cumhurbaşkanlığı	kararnamesi	ile	bir	merkezi	idare	teşkilatı	
ya	da	kamu	tüzel	kişiliği	kurulunca,	üstün	kendiliğinden	sahip	olabile-
ceği	bir	yetki	değildir55.	Bu	sebeple,	kurum	düzenini	bozan	fiiller	ve	bu	
fiillere	uygulanacak	disiplin	cezaları	ile	o	idaredeki	disiplin	amirleri	ka-
nunla	belirlenmiştir56.	

	 Disiplin	amirleri	ile	disiplin	kurullarının	tayin	ve	tespiti,	657	sayılı	
DMK’nin	124.	ve	134.	maddesine	göre,	kurumların	çıkaracağı	özel	yö-
netmeliklerle	belirlenecektir57.	Bu	bakımdan	kurumların	disiplin	amirle-
ri	yönetmelikleri,	DMK	m.	124,	m.	134	ile	17.09.1982	tarih	ve	8/5336	
sayılı	 Bakanlar	 Kurulu	 kararıyla	 yürürlüğe	 giren “Disiplin Kurulları ve 
Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik”in	 16.	 maddesine	 dayanılarak	

nusunda hangi makam yetkili kılındı ise yetkinin ancak o makam tarafından kullanılabileceği ve bu yetkinin 
devredilmesine niteliği gereği olanak bulunmadığı idare hukukunun bilinen ilkelerindendir. / Bu kapsamda, 
03.06.1991 günlü, 20890 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Disip-
lin Amirleri Yönetmeliği ekinde yer alan disiplin amirleri cetveli uyarınca, … vali yardımcısı, il milli eğitim 
müdürü, maarif müfettişleri başkanı ve hatta merkez teşkilatında genel müdürler ya da müsteşar yardımcıla-
rının davacının disiplin amiri olmaması nedeniyle disiplin soruşturması başlatamayacağı ve disiplin cezası ve-
remeyeceği açıktır…”	Gaziantep	BİM,	3.	İDD,	E.2017/1159,	K.2017/1546,	KT.7.11.2017,	www.lexpera.
com.tr,	(E.T.:11.04.2019)

55	AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA,	a.g.e,	s.167;	GÖZLER,	a.g.e.,	s.893	–894.
56	AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA,	a.g.e.,	s.167.
57	657	sayılı	DMK
	 “Disiplin	amiri	ve	disiplin	cezaları”	m.124/1:“(Değişik birinci fıkra: 29/11/1984 – KHK-243/25 md.) 

Disiplin amirleri; kurumların kuruluş ve görev özellikleri dikkate alınarak Devlet Personel Başkanlığı’nın gö-
rüşüne dayanılarak özel yönetmeliklerinde tayin ve tesbit edilecek amirlerdir.”;	

 657	sayılı	DMK
	 “Disiplin	kurulları	ve	disiplin	amirleri”,	m.134:	“(Değişik:	2/2/1981	-	2381/2	md.)	Disiplin ve soruştur-

ma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Kurum merkezinde bir Yüksek Disiplin Kurulu ile 
her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde ayrıca Milli Eğitim 
müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu bulunur.”

 (Değişik:	12/2/1982	-	2670/38	md.) Bu kurulların kuruluş, üyelerinin görev süresi, görüşme ve karar usulü, 
hangi memurlar hakkında karar verebilecekleri ve disiplin amirlerinin tayin ve tespitinde uygulanacak esaslar 
ile bunların yetki ve sorumlulukları gibi hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.”
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hazırlanmaktadır58.	Disiplin	amirlerinin	tayin-tespit,	yetki	ve	sorumlu-
luklarına	 ilişkin	 esaslar,	 anılan	Yönetmeliğin	 16.	 ilâ	 19.	maddelerinde	
düzenlenmiştir.	Disiplin	amirleri,	kurumların	kuruluş	ve	görev	özellik-
lerine	göre	hazırlayacakları	özel	yönetmeliklerle	tespit	edilmekte	olup,	
anılan	 yönetmeliklerin	 hazırlanmasında,	 16.	 maddede	 belirtilen	 esas-
lara	uyulması	ve	Devlet	Personel	Başkanlığı’nın	görüşüne	dayanılması	
zorunludur.	Belirtilen	maddede	öngörülen	bazı	esaslar	şu	şekilde	 izah	
edilebilir59:

	 -	 Başbakan	 ve	 bakanlar	 başında	 bulundukları	 Başbakanlık	 ve	 Ba-
kanlık	teşkilatı	ile	bunlara	bağlı	kuruluşlarda	görevli	bütün	memurların	
disiplin	amiridirler.	Bu	sıfatla	haiz	bulundukları	yetkileri	her	derecedeki	
memur	hakkında	doğrudan	kullanabilirler.

	 -	Başbakanlık	 ve	bakanlıklarda,	 bunların	bağlı	 kuruluşlarında	 ilgi-
sine	 göre	Başbakanlık	Müsteşarı,	 Bakanlık	Müsteşarı,	 bağlı	 kuruluşla-
rın	başında	bulunan	müsteşar,	başkan,	genel	müdür,	genel	sekreter	ve	
müdürler,	illerde	valiler,	ilçelerde	kaymakamlar,	belediyelerde	belediye	
başkanları,	yurtdışı	 teşkilatında	misyon	şefleri	buralarda	görevli	bütün	
memurların	 en	üst	disiplin	 amirleridirler.	Daha	 alt	 seviyedeki	disiplin	
amirlerinin	astlık	üstlük	sıralaması	bu	esasa	göre	tespit	edilir.	En	üst	di-
siplin	amirleri	haiz	oldukları	yetkileri	her	derecedeki	memur	hakkında	
doğrudan	kullanabilir.

58	Disiplin	 amirleri,	 söz	 konusu	kurum	yönetmeliklerinin	metinlerinde	 veya	 eki	 cetvellerde	 kademe	ka-
deme	 gösterilmektedir.	 Bu	 hususta	 ilgili	 bazı	 yönetmelikler	 için	 bkz.:	Göç	 İdaresi	Genel	Müdürlüğü	
Disiplin	Amirleri	Yönetmeliğinde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Yönetmelik	(R.G.:	7.2.2019	–	30679);	
Çalışma	ve	Sosyal	Güvenlik	Eğitim	ve	Araştırma	Merkezi	Disiplin	Amirleri	Yönetmeliğinde	Değişik-
lik	 Yapılmasına	 Dair	 Yönetmelik	 (R.G.:	 26.1.2019	 –	 30667);	 Ulaştırma,	 Denizcilik	 ve	 Haberleşme	
Bakanlığı	Personeli	Disiplin	Amirleri	Yönetmeliğinde	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Yönetmelik	(R.G.:	
Mükerrer	15.1.2019	–30656);	Milli	Güvenlik	Kurulu	Genel	Sekreterliği	Disiplin	Amirleri	Yönetmeliği	
(R.G.:	15.1.2019	–	30656);	Yüksek	Seçim	Kurulu	Disiplin	Kurulları	ve	Disiplin	Amirleri	Yönetmeliği	
(R.G.:	9.7.2018	–	30473);	Türkiye	Taşkömürü	Kurumu	Genel	müdürlüğü	Disiplin	Amirleri	yönetme-
liği	(R.G.:	13.10.2017	–	30209);	Türkiye	Cumhuriyeti	Devlet	Demiryollları	Genel	Müdürlüğü	Disiplin	
Amirleri	Yönetmeliği	(R.G.:	12.8.2017	–	30152);	Sosyal	Güvenlik	Kurumu	Disiplin	Amirleri	Yönetme-
liği	(R.G.:	7.6.2017	–	30099).

59	Burada	geçen	Başbakan	ifadesi,	Cumhurbaşkanı	olarak	anlaşılmalıdır.
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	 -	Kurumların	gerekçeli	tekliflerinin	Devlet	Personel	Başkanlığı’nca	
uygun	bulunması	halinde	daha	alt	seviyedeki	idari	kademelerin	başında	
bulunan	memurlara	da	disiplin	amirliği	yetkisi	tanınabilir.

	 -	Disiplin	işleriyle	ilgili	uygulamalarda,	kaymakam	ilçe,	valiler	il,	be-
lediye	başkanları	belediye	 teşkilatındaki	diğer	disiplin	amirlerine	göre	
en	üst	disiplin	 amiridirler.	Valiler,	 kaymakamlara	 göre	bir	 üst	disiplin	
amiridirler.

	 -	Bölge	müdürlerinin	disiplin	amiri	bölge	müdürlüğünün	merkezi-
nin	bulunduğu	 ilin	valisi,	üst	disiplin	amiri	 ise	bakanlıklarda	müsteşar	
veya	bakan,	bağlı	 veya	 ilgili	 kuruluşlarda	müsteşar,	 başkan	veya	genel	
müdürlerdir.	Bölge	müdürlüklerinin	ilçe	teşkilatındaki	birimlerinin	ba-
şında	bulunan	 ilçe	 idare	 şube	başkanlarının	disiplin	 amiri	 kaymakam,	
üst	disiplin	amiri	vali;	il	teşkilatındaki	il	idare	şube	başkanlarının	disiplin	
amiri	ise	vali	olup,	bu	il	idare	şube	başkanları	hakkında	özel	yönetmelik-
lere	ekli	cetvellerde	üst	disiplin	amiri	tespit	edilmez.	Ancak,	bölge	mü-
dürlüklerinde	bölge	müdürleri	 il	 ve	 ilçe	 teşkilatında	görevli	memurlar	
ile	il	idare	şube	başkanları	ve	ilçe	idare	şube	başkanları	hakkında,	il	idare	
şube	başkanları	ise	ilçe	idare	şube	başkanları	ve	ilçe	teşkilatında	görevli	
memurlar	hakkında	doğrudan	disiplin	cezası	verme	yetkisine	sahiptir.

	 Devlet	 Denetleme	 Kurulu’nun	 ilgililer	 hakkında	 yaptığı	 incele-
me,	 araştırma	ve	denetimler	 sırasında,	 soruşturma	yapılmasını	 gerekli	
kılan	somut	bir	durumun	varlığının	tespit	edilmesi	halinde,	CBK’nnin	
5.	maddesinin	1.	 fıkrasına	göre,	 ilgili	kurum,	kuruluş	ve	birimlerin	her	
kademe	ve	rütbedeki	görevlileriyle	doğrudan	yazışma,	gerekli	gördüğü	
bilgi,	belge,	defter	ve	sair	evrakı	 inceleme,	bilgi	almak	üzere	her	kade-
me,	rütbe	ve	sınıftan	ilgilileri	çağırma	gibi	yetkileri	bulunmaktadır.	Yine	
fıkranın	devamında,	Kurul’un	kendisine	intikal	eden	konulardan	gerekli	
görülenleri	 ilgili	mercilere	aktarabileceği,	bu	durumda	 ilgili	mercilerin	
yapılan	iş	ve	işlemler	hakkında	Kurul’u	ivedilikle	bilgilendireceği	ve	ge-
rekli	belgeleri	Kurula	göndereceği	hükmü	yer	almaktadır.

	 Kurul’un	 organı	 olan	 denetim	 ve	 soruşturma	 gruplarının	 soruş-
turmaya	 başlamadan	 önce,	 ilgili	 kamu	 görevlisinin	 disiplin	 amirinin	
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soruşturma	 onayının	 alınması	 gerekmektedir.	 Aksi	 halde	 soruşturma	
sonucunda	yetkili	amir/kurullar	tarafından	verilecek	olan	disiplin	ceza-
sı	hukuka	aykırı	hale	gelecektir.	Nitekim	disiplin	cezası	verme	yetkisi,	
hiyerarşi	 yetkisine	 sahip	olan	makama	aittir.	Memuru	 atamaya	yetkili	
amirin,	hiyerarşik	açıdan	disiplin	cezası	verme	yetkisinin	bulunduğu	ve	
bu	yetkinin	kanunda	aksi	öngörülmedikçe	devredilemeyen	bir	yetki	ol-
duğu	kuşkusuzdur60.	Ayrıca	disiplin	soruşturması,	soruşturmaya	yetkili	
amir	 tarafından	verilen	soruşturma	açılması	kararı	 ile	başlayıp	disiplin	
cezasının	 ilgili	memura	 tebliğiyle	 sona	ermektedir.	Bu	noktada	 soruş-
turmaya	yetkili	amir,	kanunla	aksi	belirtilmemiş	ise,	atamaya	yetkili	olan	
makam	olup,	bu	makamın	soruşturma	açılmasını	emretme	konusunda	
takdir	yetkisi	bulunmaktadır61.	

	 DDK’nin	 idari	 soruşturma	yapma	yetkisinin,	memur	disiplin	 reji-
mimiz	bakımından	tekrardan	ele	alınması	gerekmektedir.	Zira,	disiplin	
cezasını	son	halde	yine	disiplin	amir	ve	kurulları	vermeye	yetkilidir.	Bu	
bakımdan	disiplin	cezası	işleminin	hazırlık	işlemi	mahiyetindeki	disiplin	
soruşturması	ve	soruşturma	raporunun,	disiplin	amir	veya	kurullarından	
bağışık	biçimde	gerçekleştirilmemesi	gerekir.	Aralarında	hiyerarşik	ilişki	
bulunmayan	makamlar	 arasında	denetleme	 ilişkisinin	 kurulamayacağı	
bir	gerçektir62.	Ancak,	2017	Anayasa	değişikliği	üzerine	yürütme	yetki-
si	bizatihi	Cumhurbaşkanı’na	geçtiği	için	Cumhurbaşkanı’nın	bakanlar	
üzerinde	hiyerarşi	yetkisi	ve	buna	bağlı	olarak	da,	denetleme	yetkisi	bu-
lunmaktadır63.	Bu	bakımdan	Cumhurbaşkanı’nın	hiyerarşik	bakımdan	
bakanlıkları	denetlemesi	hukuken	mümkündür64.	Söz	konusu	yetkinin	
merkezi	idarenin	dışında	kalan	ve	ayrı	kamu	tüzel	kişiliği	bulunan	ma-
halli	idareler	ve	kamu	kurumları	üzerinde	kullanılması,	yukarıda	anılan	
ilkelerle	çatışmaktadır65.	Aynı	zamanda	işçi	ve	işveren	kuruluşları	ile	ka-
muya	yararlı	dernek	ve	vakıflar	üzerinde	DDK	eliyle	denetim	gerçekleş-

60 GÖZLER	ve	KAPLAN,	a.g.e.,	s.600.
61 GÖZLER	ve	KAPLAN,	a.g.e.,	s.601.
62 GÖZLER,	a.g.e.,	s.894.
63 GÖZLER,	a.g.e.,	s.895.
64 GÖZLER,	a.g.e.,	s.895.
65	GÖZLER,	a.g.e.,	s.895.
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tirilmesi,	belirtilen	 idare	hukuku	 ilkeleri	 ile	 anayasa	 ile	 güvence	altına	
alınan	sendikal	hürriyetler	(Anayasa	m.51	vd.)	ve	dernek	kurma	hakkı	
(Anayasa	m.33)	gibi	haklara	aykırılık	teşkil	edecektir.

	 Netice	 itibariyle,	 soruşturmalar	 soruşturma	 onayının	 alınmasının	
ardından,	DMK’nin	125.	ilâ	136.	maddeleri	ve	ilgili	mevzuat	hükümleri	
çerçevesinde	yürütülmelidir.	Soruşturma	neticesinde	oluşturulan	soruş-
turma	raporu	ise,	5	sayılı	CBK’nin	11.	maddesinin	6.	fıkrası	gereğince,	
Kurul’da	 görüşülmeden	Kurul	Başkanınca	Cumhurbaşkanına	 sunulur	
ve	mevzuatta	tanımlanan	yetkili	mercilere	gönderilir.	5	sayılı	CBK’nin	
19.	maddesine	göre,	Cumhurbaşkanınca	onaylanan	raporlar	hakkında	
yapılacak	 işlem	ve	 idari	prosedür	 ifade	 edilmekte	olup,	 çalışmanın	 ilk	
bölümünde	raporlar	başlığında	bu	hususa	yer	verilmiştir.

	 1.2.	Koordinasyon	ve	Uyumlaştırma	Görevi

	 Kurul’un	bir	diğer	görevi	ise,	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	teftiş	ve	
denetim	birimleri	arasında	koordinasyon	ve	uyumlaştırma	sağlamaktır66.	
Kurul’un	görevlerine	ilişkin	düzenlemenin	içerik	ve	kapsam	yönünden	
genişlediği	 görülmektedir.	Bu	 yönüyle	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	
bir	 teftiş	kurulu	halini	aldığını	ve	hatta	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	
teftiş	ve	denetim	birimleri	arasında	koordinasyon	ve	uyumlaştırma	gö-
reviyle	birlikte	bir	üst	teftiş	kurulu	olduğunu	belirtmek	gerekir67.	Nite-
kim	bakanlıkların	veya	kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	teftiş	kurulu	baş-
kanlıklarının	görevleri	 incelendiğinde,	 inceleme,	araştırma,	denetleme	
ve	 soruşturma	 görevinin	 pek	 çoğunda	 aynı	 veya	 benzer	 ifadelerle	 yer	
aldığı	 görülmektedir68.	 5	 sayılı	CBK’nin	 “Koordinasyon ve Uyumlaştır-
66	ATAY,	a.g.e.,	s.196-197.
67	Kaldı	ki,	söz	konusu	CBK	yalnızca	DDK’yi	değil,	aynı	zamanda	kamu	kurum	ve	kuruluşlarındaki	Teftiş	

Kurulları	ile	soruşturmacının	faaliyet,	yetki,	görev	ve	sorumluluk	esaslarını	da	düzenlemektedir.	Bu	du-
rum	DDK	ile	teftiş	kurulları	arasındaki	ilişkiyi	ortaya	koyması	yönünden	detaylı	şekilde	incelenmelidir.	
ATAY,	a.g.e.,	s.193.

68	 İlgili	mevzuat	 hükümleri	 için	 bkz.:Jandarma	Genel	Komutanlığı	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği,	m.7/1-ç	
(R.G.:	9.3.2018	–	30355);Milli	Eğitim	Bakanlığı	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği,	m.7/1-b	(R.G.:	20.08.2017	
–	30160);	Hâkimler	ve	Savcılar	Kurulu	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği,	m.1	(R.G.:	12.07.2017	–	30122);	
İstanbul	Altın	Borsası	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği,	m.8/1-ç	(R.G.:	31.3.2009	–	27186);	Karayolları	Genel	
Müdürlüğü	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği,	m.6/1-ç	(R.G.:8.8.1993	–	21662).
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ma”	başlıklı	altıncı	bölümünde	aynı	başlıklı	21.	madde	düzenlemesi	söz	
konusudur.	Madde	metni	aynen	şöyledir:

 “(1) Kurul, üst denetleme organı olarak kamu kurum ve kuruluş-
larında Teftiş Kurullarının inceleme ve soruşturma faaliyetlerinin 
etkin bir şekilde yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ile bu inceleme 
ve soruşturmalara ilişkin ilke, yöntem ve standartlarını belirler ve ya-
yımlar. 

 (2) Hiyerarşik kademeler esas alınarak ilgili idare içinden üst yö-
neticinin görevlendireceği kamu görevlileri tarafından yürütülecek 
soruşturmalara ilişkin usul ve esaslar ile soruşturmacının nitelikleri 
Kurul tarafından belirlenir. 

 (3) Teftiş kurulları ve soruşturmacılar tarafından yürütülecek her 
türlü inceleme, soruşturma ve raporlama faaliyetlerinde Kurul tara-
fından belirlenen düzenlemelere uyulur. 

 (4) Teftiş kurulları ve soruşturmacılarla ilgili denetimi ilgilendiren 
yönetmelikler hakkında Kurulun uygun görüşü alınır. 

 (5) Teftiş kurulları ve iç denetim birimleri ile soruşturmacılar ara-
sında kurum içi ve kurumlar arası alanlarda görev ve yetkileriyle il-
gili olarak uygulamada ortaya çıkan görüş ayrılıkları veya sorunla-
rın çözüm mercii Devlet Denetleme Kuruludur. Bu husustaki görüş 
talepleri denetim ve soruşturma birimlerinin bağlı, ilgili veya ilişkili 
bulundukları Bakanlıklar ile diğer kurum ve kuruluşlarda üst amir 
aracılığı ile Kurula iletilir. Görüş ayrılıkları Kurulca giderilir.

 (6) Bakanlıkların Teftiş Kurulları, Bakanlıkları bünyesinde yürü-
tülen inceleme ve soruşturmalara ilişkin hazırlayacakları yıllık faa-
liyet raporunu ilgili yılı takip eden Ocak ayı içinde Kurula gönderir-
ler.”
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	 CBK’nin	 2.	 maddesine	 göre	 soruşturmacı,	 hiyerarşik	 kademeler	
esas	alınarak	 ilgili	kamu	 idaresi	 içinden	üst	yöneticinin	 idari	 soruştur-
ma	yapmakla	görevlendireceği	kamu	görevlisini,	Teftiş	Kurulu	 ise,	bu	
Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi	 kapsamına	 giren	 kamu	 idarelerindeki	
iç	denetim	birimleri	dışında	kalan	teftiş	kurulları	 ile	diğer	denetim	bi-
rimlerini	ifade	eder.

	 Devlet	 Denetleme	 Kurulu’na	 verilen	 koordinasyon	 ve	 uyumlaş-
tırma	 görevi,	 2443	 sayılı	 Kanun	 döneminde	 bulunmamaktaydı.	 Bu	
görev,	 genel	 olarak	 Başbakanlık	 Teftiş	 Kurulu	 Başkanlığı’nın	 uhde-
sinde	 yer	 almaktaydı.	 Nitekim,	 Başbakanlık	 Teftiş	 Kurulu	 Başkanlığı	
Yönetmeliği’nin	54.	maddesinde	bu	göreve	yer	verilmiştir69.	

	 Koordinasyon	ve	uyumlaştırma	görevi,	Türk	İdaresi	içindeki	Teftiş	
kurulları	ile	soruşturmacıların	her	türlü	inceleme,	soruşturma	ve	rapor-
lama	faaliyetlerine	ilişkin	Kurul’un	belirleyeceği	usul	ve	esasları	ve	buna	
uyulmasını	sağlamayı	 ihtiva	eder.	Teftiş	kurulları	ve	soruşturmacıların	
denetim	 hususundaki	 düzenlemelerde	 Kurul’un	 “uygun görüş”ünün	
alınması	zorunluluğu	getirilmiştir.	Bu	zorunluluğun	anlamı,	 ilgili	 idare	
denetime	ilişkin	olarak	bir	yönetmelik	çıkarmak	isterse,	Kurul’un	uygun	
görüşünü	 almak	 zorunda	 olmasıdır.	 Kurul’un	 uygun	 görüşünün	 alın-
ması,	denetime	ilişkin	yönetmeliğin	çıkarılabilmesi	konusunda	bağlayı-
cıdır.	Eş	söyleyişle	İdare,	Kurul’un	uygun	görüşü	doğrultusunda	işlem	
tesis	edebilmekte	ve	fakat	Kurul’un	görüşünü	beğenmezse	işlemi	tesis	
69		Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	Yönetmeliği
	 “Teftiş	Kurulu	Başkanlığının	Koordinasyon	Görevi”	m.54:“Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı, teftiş 

hizmetleriyle ilgili olarak tespit edilen usul ve esasların sağlıklı bir biçimde yürütülmesini sağlamak, standart-
lardan sapmaları ve mükerrerlikleri önlemek, teftiş sistemini geliştirmek maksadıyla her türlü tedbiri almakla 
görevli ve yetkilidir.

 Bu cümleden olmak üzere:
 a) Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Bakanlıklar Teftiş Kurulu Başkanları, Hesap Uzmanları 

Kurulu Başkanı, Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu Başkanı ve Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanı 
yılda en az bir kez toplantıya çağrılırlar. Bu toplantıda Başkanlık ve koordinatörlük görevini Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanı, bulunmaması halinde vekili yapar.

 b) Teftiş ve denetimle ilgili kurulların görev ve çalışma esaslarına dair tüzük ve yönetmelik tasarıları değişik-
likler de dahil olmak üzere incelemek üzere Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir ve inceleme 
sonucuna göre işlem yapılır.

 c) Yukarıda (a) fıkrasında yazılı kurulların, yıl içindeki teftiş, soruşturma, inceleme görevleri ve bunların so-
nuçlarıyla ilgili istatistiği bilgileri içeren bir çizelge, her yıl Ocak ayı içinde Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkan-
lığına gönderilir.”
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etme	 zorunluluğu	 bulunmamaktadır.	 Bu	 bakımdan	 değerlendirilmesi	
gereken	bir	diğer	nokta	da,	 ilgili	düzenlemede	“…denetimi ilgilendiren 
yönetmelikler…” ibaresidir.	Kanaatimize	göre	yönetmelikler	ibaresi,	genel 
düzenleyici işlemler	olarak	algılanmalıdır.	Aksi	halde	idareler,	yönetme-
likle	yapacağı	düzenlemeyi,	bir	başka	düzenleyici	işlem	türü	ile	gerçek-
leştirerek	 Kurul’un	 uygun	 görüşünün	 alınması	 prosedüründen	 muaf	
olabilecektir.	Kaldı	ki,	CBK’nin	8.	maddesinde	Kurul	Karar	Organına	
ilişkin	olarak	belirtilen	“…e) Kamu kurum ve kuruluşlarının denetim ve 
soruşturma birimlerinin düzenlemeleri hakkında görüş vermek…” görevi,	
bahsi	geçen	koordinasyon	ve	uyumlaştırma	görevini	 ifade	etmektedir.	
Dolayısıyla	burada	terminoloji	hatasından	ziyade	bir	durum	söz	konusu	
olmasa	gerektir.

	 Aynı	görev	kapsamında	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	ayrıca,	ida-
reler	arası	görüş	ayrılıklarını	ve	sorunlarını	çözen	Cumhurbaşkanlığı’na	
bağlı,	 anayasal	 bir	 üst	 denetleme	 organı	 niteliği	 bulunmaktadır.	
Kurul’dan	bu	hususta	görüş	 talepleri,	denetim	ve	 soruşturma	birimle-
rinin	bağlı,	ilgili	veya	ilişkili	bulundukları	Bakanlıklar	ile	diğer	kurum	ve	
kuruluşlarda	üst	amir	aracılığı	ile	Kurula	iletilir.	Bu	düzenleme	de	yine,	
Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	Yönetmeliği’nin	55.	maddesinde	
yer	almaktadır70.	

	 Görüldüğü	üzere,	söz	konusu	koordinasyon	ve	uyumlaştırma	göre-
vi	olarak	ifade	edilen	durumlarda	Kurul’un	2443	sayılı	Kanun	dönemin-
de	herhangi	bir	düzenleme	yer	almamaktadır.	5	sayılı	CBK	ile	birlikte,	
CBK’de	 yer	 alan	 koordinasyon	 ve	 uyumlaştırma	 görevi	 kapsamında,	
Kurul’un	 lağvedilen	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı’nın	görevle-
rini	devraldığı	ifade	edilmelidir.	Aynı	şekilde,	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	
Başkanlığı	Yönetmeliği’nde	müfettişlerin	 ilgilileri	görevden	uzaklaştır-
ma	yetkileri	de	mevcuttur.	Çalışmanın	ilerleyen	kısımlarında	bu	yetki-
den	de	bahsedilmektedir.	

70 Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	Yönetmeliği
	 “Denetim	Hizmetleriyle	İlgili	Sorunların	Çözümü”,	m.55:“ (1) Teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş 

birimlerin görev ve yetkileriyle ilgili olarak uygulamada ortaya çıkan sorunların çözüm mercii, Başbakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanlığıdır.

 (2) Görüş istemine dair yazılar, teftiş ve denetim birimlerinin  bağlı bulundukları Bakanlıklar aracılığıyla 
Başbakanlık teftiş Kurulu Başkanlığına iletilir.”
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	 1.3.	Kurul’un	Diğer	Görevleri

	 Kurul’un	 CBK’den	 kaynaklanan	 diğer	 görevleri;	 antlaşma	 veya	
sözleşmelerdeki	esaslar	çerçevesinde	uluslararası	kuruluş	ve	örgütlerde	
inceleme	ve	araştırma	yapmak,	kamu	yönetimi	ve	kamu	hizmetlerinin	
sunumunda	saydamlık,	verimlilik,	etkinlik	ve	iyi	yönetişim	alanlarında	
çalışmalar	yapmak,	uluslararası	kurum	ve	kuruluşlar	nezdinde	görev	ala-
nıyla	ilgili	olarak	katkı	sağlamak	ve	çalışmalarda	bulunmak,	yapılan	katkı	
ve	çalışmaları	izlemek	ve	gerektiğinde	koordine	etmek,	mevzuatta	veri-
len	diğer	görevleri	yapmak	ve	Cumhurbaşkanı’nın	vereceği	diğer	işleri	
yapmaktır.

	 Kurul’un	görevlerine	ilişkin	bu	sayma	yöntemi	ve	Cumhurbaşkanı	
tarafından	verilen	diğer	 işleri	yapma	şeklindeki	belirleme	 ile	Kurul’un	
görev	alanlarının	oldukça	genişlemiş	olduğu	görülmektedir.	Bu	anlamda	
Kurul’un	4.	maddede	belirtilen	kamu	kurum,	kuruluş	ve	tüzel	kişilikler-
de	her	türlü	idari	soruşturma,	inceleme,	araştırma	ve	denetleme	faaliyeti	
ve	Teftiş	Kurulları	ile	soruşturmalardaki	koordinasyon	ve	uyumlaştırma	
görevinin	yanında,	diğer	görevler	olarak	tabir	ettiğimiz	kategoride	gö-
revleri	yer	almaktadır.	Bu	da,	Kurul’un	görev	alanının	genişlemiş	oldu-
ğunu	ve	bu	yönüyle	daha	etkin	bir	anayasal	üst	denetleme	organı	haline	
geldiğini	gösteren	bir	olgudur.	

	 2.	Grup	Başkanı’nın	Görevden	Uzaklaştırma	Yetkisi

	 2443	 sayılı	 Kanun	 sisteminde	Kurul’un	 faaliyetleri	 esnasında	 de-
netlenen	 kurum	 ve	 kuruluştaki	 görevlilerin	 görevden	 uzaklaştırılması	
veya	uzaklaştırmanın	yetkili	makamlara	teklif	edilmesi	durumu	söz	ko-
nusu	değildi.	İnceleme,	araştırma	ve	denetlemeler	sırasında	suç	sayılan	
bir	eylem	veya	işlemin	ortaya	çıkması	hâlinde,	denetçilerin	bu	durumu	
tutanak	altına	alması	gerekmekteydi71.	Denetçilerin	bunun	dışında	bir	
yetkisinden	bahsedilmesi	söz	konusu	değildi.	Ancak,	Başbakanlık	Teftiş	

71	Uygulama	Yönetmeliği	m.22.
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Kurulu	Başkanlığı	Yönetmeliği’nin	13.	maddesinde	görevden	uzaklaş-
tırma	tedbirine	ilişkin	bir	hüküm	yer	almaktadır72.	

	 Mevcut	 sistemde,	 5	 sayılı	 CBK’nin	 6.	 maddesinde	 belirtilen	 ko-
şulların	varlığı	halinde	grup	başkanının	görevden	uzaklaştırma	 tedbiri	
uygulaması	 veya	 uygulanmasını	 teklif	 etmesi	mümkün	 hale	 gelmiştir.	
Buna	göre,	grup	başkanı;	a)	Denetlemeler	sırasında	denetimi	güçleşti-
ren	veya	engelleyen	davranışlarda	bulunan,	b)	Görevde	kalması	halinde	
kamu	zararını	 artıracağı	 anlaşılan,	 c)	Suç	delillerini	karartacağı	 anlaşı-
lan,	ç)	Kamu	hizmetinin	gerekleri	yönünden	görevi	başında	kalmasında	
sakınca	görülen,	hallerde	bu	tedbiri	uygulayabilir,	uygulanmasını	teklif	
edebilir.	Bu	kapsamda,	görevden	uzaklaştırma	tedbirine	ilişkin	gerekçeli	
yazı,	görevden	uzaklaştırılanın	atamaya	yetkili	amirine,	Kurul	Başkanına	
ve	diğer	ilgililere	bildirilir.

	 Denetlemeler	 sırasında	 görevden	 uzaklaştırma	 gerekçesinin	 orta-
dan	kalkması,	denetlemeler	sonunda	suç	işlendiğinin	belirlenememesi	
veya	disiplin	yönünden	memurluktan	çıkarma	dışında	bir	ceza	öneril-

72 Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Yönetmeliği
	 “Görevden	Uzaklaştırma”	m.13: “Müfettişler görevlendirildikleri hususlarla ilgili olarak aşağıdaki şartların 

gerçekleşmesi halinde ilgilileri usulüne göre görevden uzaklaştırabilirler:
 a) Kamu hizmetleri gerekleri yönünden görevi başında kalması sakıncalı olmak,
 b) Para ve para hükmündeki belge ve senetleri, her türlü mal ve ayniyatı, bunların hesap, belge ve defterlerini 

göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınmak, denetim, inceleme ve soruşturmayı güçleşti-
recek, engelleyecek davranışlarda bulunmak,

 c) 3628 sayılı 19/4/1990 günlü Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu-
nun 17 nci maddesine giren eylemlerde bulunmak,

 d) Evrakta sahtecilik ve kayıtlarda tahrifat yapmak.
 Görevden uzaklaştırma tedbiri, teftiş ve tahkikatın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılan 

kişinin görevi başında kalmasının sakıncalı olduğunun açık bir şekilde ortaya konması, ( b ) bendinde yazılı 
hususun ise, bir tutanakla tespit edilmesi gerekir. Zanlıların ilgili yasalardaki susma hakkı saklıdır.

 Herhangi bir personelin görevden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gerekli tedbirler o iş yeri-
nin amirince alınır. Görevden uzaklaştırılan personelin görevini müfettiş üstlenemez.

 Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti; Müfettiş tarafından gerekçesiyle birlikte tayine yetkili amirine, Teftiş Kuru-
lu Başkanlığına ve diğer ilgililere yazıyla hemen bildirilir.

 Teftiş ve tahkikat neticesinde suçun işlendiğinin anlaşılamadığı veya yeterli delil bulunamadığı hallerde; gö-
revden uzaklaştırılmış olan memur ve diğer personel Müfettişin derhal vereceği rapor üzerine, tayine yetkili 
amirlerince bekletilmeksizin görevine iade edilir.

 Görevden uzaklaştırılması gereken memurlar hakkında, işledikleri suçların nev’i ve mahiyetine göre kanuni 
esaslar dahilinde takibat yapılır.

 Görevden uzaklaştırılana ait soruşturma ile merkezdeki ünitelerce bu soruşturmaya ait rapor üzerinde yapıla-
cak işlemin diğer işlerden öncelikle tamamlanması ve sonuçlandırılması zorunludur.”
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mesi	halinde,	ilgili	denetim	veya	soruşturma	grubunca	hazırlanacak	yazı	
veya	rapor	üzerine,	görevden	uzaklaştırılan,	atamaya	yetkili	amir	tarafın-
dan	derhal	görevine	başlatılır	(5	s.	CBK,	m.	6).	Grup	başkanının	ilgililer	
hakkında	görevden	uzaklaştırma	 tedbirinin	uygulanmasını	 veya	uygu-
lanmasını	 teklif	 etme	yetkisinin,	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	
Yönetmeliği’nin	13.	maddesine	benzer	hükümler	içermekte	olduğu	gö-
rülmektedir.	Bu	yönüyle	de	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	Başbakanlık	
Teftiş	Kurulu	Başkanlığı’ndan	birtakım	yetkiler	devraldığı	gözlemlene-
bilir.

	 Türk	 İdare	 Hukuku	 kitaplarında	 Devlet	 memurluğu	 statüsünde	
kısıntı	yapan	haller	başlığı	altında	ele	alınmakta	olan	görevden	uzaklaş-
tırma	 tedbiri,	 devlet	 kamu	 hizmetlerinin	 gerektirdiği	 hallerde,	 görevi	
başında	kalmasında	sakınca	görülen	memur	hakkında	uygulanan	bir	ih-
tiyati	tedbir,	idari	bir	önlem	olarak	değerlendirilmektedir73.	Bu	bakım-
dan	görevden	uzaklaştırma	tedbiri,	bir	göreve	son	verme	işlemi	değildir.	
Görevden	 uzaklaştırılan	memurun	memuriyetle	 ilgisi	 devam	 etmekle	
birlikte,	görevle	ilişkisi	fiilen	kesilmektedir74.	

	 Görevden	uzaklaştırma	tedbirinin	uygulanmasında	yetkili	idari	ma-
kam	ve	kişilerin	kimler	olduğu	657	sayılı	DMK’nin	138.	maddesinde	sa-
yılmıştır.	Buna	göre,	atamaya	yetkili	amirler,	bakanlık	ve	genel	müdür-
lük	müfettişleri75;	 illerde	 valiler	 ile	 ilçelerde	 kaymakamlar	 yetkilidir76.	

73	 AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA,	 a.g.e.,	 s.725	 vd.;	 SANCAKDAR	vd,	 a.g.e.,	 s.495	 vd.;	AKGÜNER/
BERK,	a.g.e.,	779	vd.;	TAN,	Turgut,	İdare	Hukuku,	Turhan,	2.	Baskı,	Ankara,	2013,	s.541	vd;	ALTAY,	
Evren,	Görevden Uzaklaştırma,	B.	2,	Turhan,	Ankara,	2007,	s.1.

74		SANCAKDAR	vd,	a.g.e.,	s.495;	ALTAY,	a.g.e.,	s.25.
75	11.04.2019	tarih	ve	30742	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayımlanan	“Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu 

Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği”nin	15.	maddesinde	Genel	Müdürlük	Müfettişlerinin	
görevden	uzaklaştırma	yetkileri	düzenlenmiştir.	Söz	konusu	yetki,	esasen	hem	657	sayılı	DMK	m.138	
hem	de	7068	sayılı	Genel	Kolluk	Disiplin	Hükümleri	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararnamenin	Kabul	
Edilmesine	Dair	Kanun’un	28.	maddesine	dayanmaktadır.	Bu	maddenin	 ilk	 fıkrası	 şöyledir:	 “Disiplin 
soruşturması nedeniyle görevden uzaklaştırma hususunda 657 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”.	Görülü-
yor	ki,	genel	müdürlük	müfettişlerinin	genel	müdürlük	bünyesindeki	faaliyetler	ve	hiyerarşi	kapsamında	
görevden	uzaklaştırma	yetkileri	ve	sınırları	mevzuatla	kayıt	altına	alınmıştır.	Ancak,	5	sayılı	CBK	kapsa-
mında	DDK	Grup	başkanının	sahip	olduğu	görevden	uzaklaştırma	yetkisinin	yalnızca	Cumhurbaşkan-
lığının	hiyerarşisinde	mi	yoksa	denetleme	faaliyetlerine	tabi	olan	tüm	kuruluşlarda	mı	bu	yetkiye	haiz	
olduğu	belirsizdir.

76		ALTAY,	a.g.e.,	s.46.
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Görevden	uzaklaştırma	tedbirine	yönelik	olarak	5	sayılı	CBK’de	öngö-
rülen	sistem,	DMK’nin	sistemine	göre	oldukça	yenidir.	138.	maddede	
görevden	uzaklaştırma	kararı	verme	yetkisine	sahip	olan	kişiler	açıkça	
sayılmıştır.	Ancak	5	 sayılı	CBK’nin	6.	maddesinde,	denetim	ve	 soruş-
turma	 grup	 başkanlarının	maddede	 sayılan	 koşulların	 varlığı	 halinde,	
görevden	 uzaklaştırma	 tedbirini	 uygulayabileceği	 veya	 uygulanmasını	
teklif	edebileceği	hüküm	altına	alınmıştır.	

	 İdari	 işlem	 tesis	 etme	 yetkisi,	 ancak	 anayasa	 veya	 kanundan	 kay-
naklanmakta	olup,	bu	durum		“idarenin kanuniliği ilkesi/kanuni dayanak 
ilkesi”nin	zorunlu	bir	sonucudur77.	Nitekim,	hiçbir	kimse	veya	organın	
kaynağını	 Anayasadan	 almayan	 bir	 Devlet	 yetkisi	 kullanamayacağına	
ilişkin	Anayasa’nın	6.	maddesi	hükmü	de	bu	durumu	ifade	etmektedir.	
Bu	 sebeple	 idare	 hukukunda	 yetki “istisna”, yetkisizlik	 “kural”dır	 şek-
linde	yerleşen	bir	 ilke	mevcut	olup,	yetkinin	“istisnaî”	mahiyeti	gereği	
dar	yoruma	tabi	tutulması	gerekmektedir78.	Ayrıca	söz	konusu	yetkinin	
kanun	 çerçevesinde	 ve	 istisnai	 vaziyette	 tutulması,	 memur	 güvenliği	
noktasında	ve	insan	haklarının	korunması	rejimi	bakımından	elzemdir.	
Bu	bakımdan,	idari	tedbir	mahiyetinde	görevden	uzaklaştırma	işlemini	
tesis	etmeye	kimlerin	yetkili	olduğu,	657	sayılı	Kanun’un	138.	madde-
sinde	sınırlı	sayı	yöntemiyle	belirtilmiştir.	Bu	açıdan,	Bakanlık	ve	genel	
müdürlük	müfettişlerine	tanınan	bu	yetkinin,	diğer	soruşturma	ve	dene-
tim	elemanlarınca	kullanabilmesi	olanaklı	değildir79.	Bizim	de	iştirak	et-
tiğimiz	görüş	üzere,	bu	kişilerin	ancak	görevden	uzaklaştırma	tedbirinin	
uygulanmasını	teklif	etme	yetkileri	mevcuttur.	

	 Görevden	 uzaklaştırmaya	 ilişkin	 138.	maddenin	 yanında,	 5	 sayılı	
Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi	ile	düzenlemeye	gidilmiştir.	Bu	bakım-
dan	5	sayılı	CBK’nin	6.	maddesine	göre	grup	başkanının	görevden	uzak-
laştırma	 tedbiri	 uygulama	 yetkisine	 (uygulanmasını yetkili makamlara 

77	AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA,	a.g.e.,	s.343;	AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA,	Türk İdari Yargılama 
Hukuku,	Savaş,	Ankara,	2018,	s.444;	ULU,	Güher,	 İdari	 İşlemin	Yetki	Unsuru,	Seçkin,	Ankara,	2012,	
s.176-177.

78	 AKYILMAZ/SEZGİNER/KAYA,	 Türk İdari Yargılama Hukuku,	 Savaş,	 Ankara,	 2018,	 s.445;	 ULU,	
a.g.e.,	s.189-190.;	DURAN,	Lütfi,	İdare	Hukuku	Ders	Notları,	İstanbul,	1982,	s.401.	

79	ALTAY,	a.g.e.,	s.56.
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teklif etme değil) ilişkin	olarak	Anayasa	m.	104	ve	m.	108’in	incelemesi	
gerekmektedir.	Anayasa’nın	108.	maddesinin	son	fıkrası,	Devlet	Denet-
leme	Kurulu’nun	işleyiş,	üyelerinin	görev	süresi	ve	diğer	özlük	işlerinin	
Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi	ile	düzenleneceğini	ifade	etmekte	olup,	
belirtilen	düzenleme	gereğince	5	sayılı	Devlet	Denetleme	Kurulu	hak-
kında	 Cumhurbaşkanlığı	 Kararnamesi	 çıkarılmıştır.	 Anayasa’nın	 104.	
maddesinin	17.	fıkrasına	göre80	CBK,	Anayasa’da	münhasıran	kanunla	
düzenlenmesi	öngörülen	konularda	çıkarılamamakla	birlikte,	kanunda	
açıkça	düzenlenen	konularda	da	çıkarılamamaktadır.	Bu	durum	kanu-
nilik	 ilkesinin	 iki	boyutu	(intralegem – secundumlegem)	 olarak	yorum-
lanabilir.	 Ayrıca,	 CBK	 ve	 kanunlarda	 farklı	 hükümlerin	 mevcudiyeti	
durumunda,	kanun	hükümleri	uygulanmaktadır.	Yine	TBMM’nin	aynı	
konuda	kanun	çıkarması	durumunda,	Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi	
hükümsüz	hale	gelmektedir.	Bu	açıdan	görevden	uzaklaştırma	tedbiri-
nin	kişilerin	temel	hak	ve	özgürlüklerini	kısıtlayacağı	ve	bunun	da	ancak	
kanundan	 alınan	 yetki	 çerçevesinde	 gerçekleştirilmesi	 gerektiği	 husu-
sunda	 kuşku	 bulunmamaktadır.	 Dolayısıyla	 bu	 normun	 Cumhurbaş-
kanlığı	Kararnamesi	ile	düzenlenemeyeceği	açıktır81.
 
	 Somut	durumun	değerlendirilmesi	neticesinde,	görevden	uzaklaş-
tırma	tedbirinin	yetki	unsuruna	yönelik	olarak	657	sayılı	DMK’nin	138.	
maddesinde	sayılan	idari	makam	ve	kişilerin,	5	sayılı	CBK’nin	6.	madde-
si	yoluyla	genişletilmesi,	kanaatimize	göre	istisnanın	geniş	yorumlanma-
sı	suretiyle	“idarenin kanuniliği ilkesi”nin	aşılmasıdır.	Diğer	bir	anlatımla,	
doğrudan	denetim	veya	soruşturma	grubu	başkanının	görevden	uzak-
laştırma	tedbiri	uygulaması	hukuka	aykırı	olacaktır.	Ancak,	grup	başka-
nının	görevden	uzaklaştırma	tedbirinin	uygulanmasını	teklif	edebilme-
si,	yani	6.	maddenin	1.	fıkrasının	son	cümlesinin	son	kısmı	olan	“… veya 
80 1982	 Anayasası	m.104/17:“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı ka-

rarnamesi çıkarabilir. Anayasanın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi 
hakları ve ödevleriyle dördüncü bölümde yer alan siyasi haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenlenemez. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda Cumhurbaşkanlığı ka-
rarnamesi çıkarılamaz. Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamaz. 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kanunlarda farklı hükümler bulunması halinde, kanun hükümleri uygu-
lanır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, Cumhurbaşkanlığı karar-
namesi hükümsüz hale gelir.”

81	ARDIÇOĞLU,	M.	Artuk,	“Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi”,	Ankara	Barosu	Dergisi,	2017/3,	s.42.
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bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir…”	ibaresi,	gerek-
mektedir.	 Bu	 durum,	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	mevcut	 yapısına	
da	zarar	vermeyecek	ve	kişilerin	 temel	hak	ve	hürriyetlerinin	anayasal	
anlamda	korunması	rejimi	de	korunmuş	olacaktır.	Nitekim	Danıştay	bir	
kararında,	soruşturma	ve	denetim	elemanlarının	görevden	uzaklaştırma	
yetkisine	 sahip	olmadığı	ve	 fakat	bu	konuda	görevden	uzaklaştırmaya	
yetkili	amirlere	teklifte	bulunabilecekleri	gerekçesine	yer	vererek	bu	hu-
sustaki	iradesini	ortaya	koymuştur82.

	 Grup	 Başkanı’nın	 “görevden uzaklaştırma”	 başlıklı	 6.	 madde	 dü-
zenlemesine	ilişkin	olarak	CBK’de	ayrıca	hüküm	bulunmayan	hallerde,	
CBK’nin	 26.	maddesinde	 657	 sayılı	 DMK’ye	 yapılan	 yollama	 gereği,	
DMK	m.	137-145	maddelerinin	somut	duruma	uygulanması	gerekmek-
tedir.	

	 SONUÇ
 
	 6771	 sayılı	 Anayasa	 değişikliği	 ile	 “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi”ne	geçilmiş	olup	Cumhurbaşkanı,	Yürütme	erkinin	başı	hâline	
gelmiştir.	Şüphesiz	bu	gelişmeyle	başbakanlık	ve	bakanlar	kurulu	siste-
minden	vazgeçilmiştir.	Bu	bakımdan,	idarenin	yargı	dışı	denetim	araç-
larından	olan	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	ile	Başbakanlık	Yük-
sek	Denetleme	Kurulu	da	lağvedilmiştir.	Merkez	teşkilatındaki	bu	köklü	
değişim,	Cumhurbaşkanı’nın	gözetim	ve	denetim	görevinin	de	önemini	
artıran	 bir	 etken	 haline	 gelmiştir.	 Bu	 gerekçelerle	 Devlet	 Denetleme	

82	Danıştay	5.	Dairesi,	E.1994/286,	K.1997/966,	5.5.1997,	DD,	S.	94,	s.339-341.:	“…Fakülte sekreteri olan 
davacının, atamaya yetkili amiri üniversite rektörü olduğuna göre 657 sayılı Kanun’un 137. maddesine göre 
disiplin amiri sıfatıyla fakülte dekanı tarafından görevden uzaklaştırılmasına ilişkin işlemde yetki yönünden 
hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir. / … / 657 sayılı Devlet Me-
murları Kanunu’nun 138. maddesinde görevden uzaklaştırmaya yetkili amirler: atamaya yetkili amirler, ba-
kanlık ve genel müdürlük müfettişleri, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar olarak sınırlı bir şekilde sayılmış 
olup, memur güvenliği gereği görevden uzaklaştırma yetkisi her üste değil, ancak anılan maddede belirtilen 
amirlere tanınmıştır. Bu sebeple sözü edilen maddede bakanlık ve genel müdürlük müfettişlerine tanınan yetki-
nin diğer soruşturma ve denetim elemanlarınca kullanılamayacağı, ancak bu kişilerin yetkili amirlere görevden 
uzaklaştırma için teklifte bulunabilecekleri açıktır. / Olayda soruşturma komisyonunca davacının görevden 
uzaklaştırılması gerekli görülmüş ve bu tedbire başvurulması dekanlığa teklif edilmiş ise de, bu önerinin 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanununun 52. maddesi uyarınca davacıyı atamaya yetkili amir olan rektöre yapılması 
ve ancak rektörün adı geçeni görevden uzaklaştırması mümkün bulunduğundan dava konusu işlemde yetki 
yönünden hukuka uyarlık bulunmamıştır…”.
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Kurulu,	 Türk	 idari	 yapılanmasında	 denetim	 sahasında	 meydana	 ge-
len	boşluğu	doldurucu	anayasal	bir	üst	denetim	organı	olarak	Anayasa	
m.108’den	alınan	yetki	ile	5	sayılı	Devlet	Denetleme	Kurulu	Hakkında	
Cumhurbaşkanlığı	Kararnamesi	ile	adeta	boyut	değiştirmiştir.	
 
	 Türk	 İdari	 yapılanmasında	 Devlet	 Denetleme	 Kurulu’nun	 CBK	
düzenlemesi	öncesindeki	yeri	ile	mevcut	durumdaki	yeri	oldukça	farklı-
lık	arz	etmektedir.	Görev	alanı	bakımından	yargı	organı	dışında,	önceki	
sistemin	aksine	Silahlı	Kuvvetlerini	de	denetleyen	bir	kurum	olarak	ön-
görülmüştür.	Ayrıca,	Kurul’un	denetiminin	boyutları	da	yalnızca	incele-
me,	araştırma	ve	denetleme	ile	sınırlı	kalmayıp	her	türlü	idari	soruştur-
mayı	da	yapabilen	bir	yapı	ortaya	konulmuştur.	Bunun	yanı	sıra,	Kurul’a	
kamu	kurum	ve	kuruluşlarının	teftiş	ve	denetim	organları	arasında	koor-
dinasyon	ve	uyumlaştırma	görevinin	tanımlanmış	olduğu	da	görülmek-
tedir.	Bu	yönü	 itibariyle	Kurul,	hâlihazırda	bir	üst	 teftiş	kurulu	olarak	
Türk	İdari	yapılanmasında	Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	ve	Cumhurbaş-
kanı	emriyle	hareket	eden	bir	yapıdadır.	Bu	durum,	Anayasa	değişikliği	
öncesindeki	Başbakanlık	Teftiş	Kurulu	Başkanlığı	ile	Başbakanlık	Yük-
sek	Denetleme	Kurulu’nun	görev	ve	yetkilerinin	de	Devlet	Denetleme	
Kurulu’na	intikal	ettiği	izlenimini	vermektedir.
 
	 Kurul’un	 teşkilatlanması	 ve	 çalışma	 usulü	 de	 Kararname	 ile	 dü-
zenlenmiştir.	Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	yapısı	 ile	Cumhurbaşkanının	
emriyle	hareket	eden	dinamiği	korunarak,	Kurul	üyelerinin	veya	gerek-
tiğinde	Kurul	Başkanı’nın	başkanlığında	hareket	 eden	denetim	ve	 so-
ruşturma	grupları	 ile	denetçiler	eliyle	 faaliyet	gösterebilmesi	mümkün	
kılınmıştır.	Bunun	yanında	grup	başkanının	denetimler	esnasında	karar-
namede	belirtilen	koşulların	oluşması	halinde	ilgililer	hakkında	görev-
den	uzaklaştırma	tedbiri	uygulaması	veya	uygulanmasını	yetkili	makam-
lara	teklif	etme	yetkisi	 tanınmıştır.	Kanaatimize	göre,	grup	başkanının	
görevden	 uzaklaştırma	 tedbiri	 uygulama	 yetkisi	 (uygulanmasını yetkili 
makamlara teklif etme değil)	 kanunî	 idare	 ilkesine	 aykırı	 düşmektedir.	
Buna	 rağmen	 anılan	 yetki,	 Kurul’un	 mevcut	 sistemdeki	 konumunun	
önceki	 sisteme	 nispetle	 ne	 derece	 değiştiğini	 göstermesi	 bakımından	
önemlidir.	Zira,	önceki	sistemde	inceleme,	araştırma	ve	denetlemeler	sı-
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rasında	suç	sayılan	bir	eylem	ve	işlemle	karşılaşılması	halinde	durumun	
bir	 tutanak	altına	alınmasının	dışında	bir	yaptırım	öngörülmemektey-
di83.
 
	 Sonuç	olarak,	Devlet	Denetleme	Kurulu’nun	Türk	idari	yapılanma-
sı	 içindeki	konum	ve	 işlevinin	önceki	sisteme	göre	değişimden	ziyade	
bir	dönüşüme	uğradığının	kabul	edilmesi	gerekir.	Kurul’un	bir	üst	de-
netleme	organı	olarak	belirtilmesi,	teftiş	ve	denetim	organları	arasında	
koordinasyon	ve	uyumlaştırma	görevinin	tanımlanması	ve	Kurul’a	ida-
ri	 soruşturma	 yapma,	 görevden	uzaklaştırma	 gibi	 yetkilerin	 verilmesi,	
Kurul’u	 Cumhurbaşkanlığı	 teşkilatı	 içerisinde	 yardımcı	 birimlerden,	
icracı	birimlere	yaklaştıran	bir	seyire	doğru	sürüklemiştir.

83	Uygulama	Yönetmeliği,	“Suç	Sayılan	Eylem	ve	İşlemler”	m.22.
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Sara HASANOVA*

AZERBAYCAN`DA ANAYASA YAPIM SÜRECİ

 ÖZET

CONSTITUTION-MAKING IN AZERBAIJAN

	 XX.	 yüzyıl	 boyunca	Azerbaycan`da	dört	 farklı	 sistem	egemen	olmuştur:	Çarlık	
Rusya,	Azerbaycan	Halk	Cumhuriyeti	dönemi,	Sovyet	yönetimi	ve	bugünkü	Azerbaycan	
Cumhuriyeti.
 
	 Ekim	Devrimi,	Çarlığa	tabi	olan	ulusların	birçoğunun	bağımsız	ulus	devletleri	kur-
ması	ile	sonuçlanmıştır.	Azerbaycan	Halk	Cumhuriyeti,	Çarlık	Rusya`nın	parçalanması	
ile	kurulan	devletlerden	biridir.	Halk	Cumhuriyeti	dönemi,	Azerbaycan	anayasacılık	ha-
reketinin	başlangıcı	olduğu	için	çalışmada	incelenmiştir.
 
	 SSCB`nin	dağılmasından	sonra	bağımsızlığını	ilan	eden	devletlerde	sosyalist	sis-
temden	liberal	sisteme,	planlı	ekonomiden	piyasa	ekonomisine	geçiş	görülmüş	ve	bu	de-
ğişimler,	anayasalara	da	yansımıştır.	SSCB`den	ayrılan	Azerbaycan	Cumhuriyeti`nde	de	
aynı	süreç	yaşanmıştır.	Sürecin	daha	iyi	anlaşılması	açısından	çalışmada	bağımsızlıktan	
sonraki	dönemle	beraber	Sovyet	dönemi	de	incelenmiştir.

 Anahtar Kelimeler:	Anayasa	Yapımı,	Azerbaycan`da	Anayasa	Yapımı,	Azerbay-
can	 Sovyet	 Sosyalist	Cumhuriyeti	Anayasası,	 Azerbaycan	Anayasası,	Nahçıvan	Özerk	
Cumhuriyeti	Anayasası.

 ABSTRACT
     
	 During	the	XX.	century	four	different	systems	were	dominant	in	Azerbaijan:	Tsa-
rist	Russia,	 the	period	of	Azerbaijan	Democratic	Republic,	 Soviet	 administration	 and	
present-day	Azerbaijan	Republic.
The	October	Revolution	resulted	in	the	creation	of	independent	nation-states	by	many	
of	the	nations	subject	to	Tsarism.	Azerbaijan	Democratic	Republic	is	one	of	the	states	es-
tablished	by	the	fragmentation	of	the	Tsarist	Russia.	The	period	of	Democratic	Republic	
was	examined	in	the	study	because	it	was	the	beginning	of	the	Azerbaijan	constitutional	
movement.
 
	 In	the	states	that	declared	independence	after	the	dissolution	of	the	USSR,	the	
transition	from	the	socialist	system	to	the	liberal	system,	from	the	planned	economy	to	
the	market	economy	were	observed	and	these	changes	were	reflected	 in	the	constitu-
tions.	The	same	process	was	experienced	in	the	Republic	of	Azerbaijan,	which	left	the	
USSR.	 In	 terms	of	better	understanding	 the	process,	 the	Soviet	period	was	examined	
with	the	period	after	independence	in	the	study.
 
 Keywords: Constitution-making,	Constitution-making	in	Azerbaijan,	The	Cons-
titution	of	Azerbaijan	Soviet	Socialist	Republic,	The	Constitution	of	Azerbaijan,	The	
Constitution	of	Nakhchivan	Autonomous	Republic.
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	 GİRİŞ 

	 Toplumun	hayatında	yeni	bir	anayasa	yapılması	genellikle	olağan	
bir	 iş	 değildir.	Anayasa	 yapımı	 hemen	hemen	her	 zaman	öncekinden	
farklı,	özel	bir	takım	şartların	ortaya	çıkmasına	bağlıdır.	Bu	“durumlar”,	
rejim	değişikliği,	savaş yenilgisinden sonra yeniden inşa,1	dış	baskılar,	ba-
ğımsızlık	kazanılması	vs.	şeklinde	ortaya	çıkabilir.	

	 Azerbaycan	Cumhuriyetinde	anayasacılık	süreci,	yukarıda	bahset-
tiğimiz	 rejim	 değişikliklerinden	 bir	 çoğu	 yaşanılarak	 hazırlandığı	 için,	
kanaatimizce	buradaki	anayasa	yapım	sürecinin	araştırılması	önem	ar-
zetmektedir.

	 Azerbaycan	anayasacılık	tarihi	4	evreye	(aşamaya)	ayrılmaktadır:
	 1.	Birinci	evre	1918-1920;
	 2.	İkinci	evre	1920-1991;
	 3.	Üçüncü	evre	1991-1995;
	 4.	Dördüncü	evre	1995	-	bugüne	kadar.

	 Ekim	Devrimi	ile	Rusya	İmparatorluğu`nun	parçalanması,	eski	İm-
paratorluğun	 işgalindeki	milletlerin	 birçoğunun	 bağımsız	 ulus	 devlet-
leri	kurması	 ile	 sonuçlanmıştır.	Azerbaycan	Halk	Cumhuriyeti,	Çarlık	
Rusyası`nın	 parçalanması	 ile	 kurulan	 devletlerden	 biridir.	 Bu	 dönem	
aynı	 zamanda,	 Azerbaycan	 anayasacılık	 hareketinin	 başlangıcıdır.	 Bu	
sebeple	çalışmamızda	incelenmiştir.

	 SSCB`ye	 dahil	 olduktan	 sonra	 Azerbaycan	 Cumhuriyeti`nde	 ilk	
defa	yazılı	anayasa	geleneği	başlamıştır.	1920-1991	yılları	arasında	Azer-
baycan	SSC`de		sosyalist	ideolojisini	yansıtan	dört	anayasa	kabul	edil-
miştir.	

	 Sovyetler	Birliği`nin	dağılması,	XX.	yüzyılın	sonunda	dünyada	gö-
rülen	 büyük	 siyasi	 ve	 iktisadi	 değişimin	 en	 önemli	 tetikleyicilerinden	

1	Mustafa	Erdoğan,	Anayasal	Demokrasi,	5.	Baskı,	Siyasal	Kitapevi,	Ankara	2003,	s.	48
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biri	ve	bölgede	yeni	bir	sürecin	başlangıcı	olmuştur.	Geniş	arazi	sınırları	
olan	devletin	çöküşü,	doğal	olarak,	içinde	barındırdığı	pek	çok	milleti	ve	
topluluğu	büyük	ölçüde	etkilemiştir.

	 Sovyet	Sosyalist	Cumhuriyetleri	Birliği`nin	 (SSCB)	dağılması	 ile	
birçok	devlet	gibi	Azerbaycan	da	bağımsızlığını	ilan	etmiştir.	Bağımsız	
devlet	statüsünün	kazanılması	ile	birlikte	demokratik	ilkelere	dayalı	ve	
hukukun	üstünlüğünün	olduğu	yeni	bir	devletin	yapılandırılmasına	yö-
nelik	hamleler,	anayasa	yapımını	gündeme	getirmiştir.

	 Çalışma,	Azerbaycan`ın	bağımsızlığına	kadar	anayasacılık	 tarihini	
ve	Azerbaycan	Cumhuriyeti	kurulduktan	 sonra	yürütülen	anayasa	ya-
pım	sürecini	konu	almaktadır.	

	 Hala	 yürürlükte	 olan	 Moskova	 ve	 Kars	 Sözleşmeleri	 gereğince	
Azerbaycan`ın	parçası	olarak	 tanınsa	da,	 farklı	bir	 statüsü	olduğu	 için	
Nahçıvan	Özerk	Cumhuriyeti	Anayasası	da	ikinci	bölümde	incelenmiş-
tir.

	 I.	AZERBAYCAN`DA	ANAYASACILIĞIN	TARİHİ	GELİŞİMİ

	 A.	Azerbaycan	Halk	Cumhuriyeti2	Dönemi

	 XX.	yüzyılın	başlangıcında	dünyada	yaşanan	olayların	akışı,	Çarlık	
Rusyası	 işgalindeki	 Azerbaycan’ın	 bağımsızlığını	 kazanmasına	 zemin	
hazırlamıştır.	Birinci	Dünya	Savaşı,	Rusya’da	1917	ihtilali,	işgal	altında	
olan	 birçok	 halk	 gibi	 Azerbaycan	 halkının	 da	 bağımsızlık	 ilan	 ederek	
kendi	devletini	kurması	ile	sonuçlanmıştır.	

	 Rusya`daki	Ekim	Devrimi`nden	kısa	bir	süre	sonra	11	Kasım	1917	
tarihinde	Tiflis`te	Gürcü,	Ermeni	ve	Azerbaycanlı	temsilcilerden	oluşan	
Transkafkasya	 Komiserliği	 (veya	 Maveray-ı	 Kaflas	 Konfederasyonu)	
karma	hükümeti	kurulmuştur3.	14	şubat	1918	tarihinde	ise	Komiserli-
2	Bazı	kaynaklarda	“Azerbaycan	Demokratik	Cumhuriyeti”	olarak	anılmaktadır.
3 http://www.turkbilimi.com/azerbaycan-halk-cumhuriyetimusluman-ve-turk-toplumlarinda-kurulan-ilk-

laik-ve-demokratik-devlet/	(16.03.2019)	
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ğin	yasama	organı	olan	Transkafkasya	Seymi	kurulmuştur4.	Bu	Seymin	
müslüman	üyeleri	Azerbaycanlılardan	oluşmaktaydı.	

	 25	Mayıs	1918	 tarihinde	Gürcistan`ın	ayrılması	 ile	Seym	de	par-
çalanmıştır.	 27	 Mayıs	 tarihinde	 Müslüman	 üyeler,	 bir	 araya	 gelerek	
Azerbaycan`ın	yönetimini	üstlendiklerini	ilan	etmiştir.	Bu	üyeler,	Mil-
li	Şura`yı	kurarak	 	M.E.Resulzade`yi	Şura`nın	başkanı	seçmiştir.	Milli	
Şura`da	dört	farklı	partiden	olan	üyelerin	bulunması,	meşru	hükümetin	
çok	partili	sisteme	dayandığını	söylememize	olanak	sağlamaktadır5.	

	 XX.	 yüzyılın	 başlangıcında	 Rus	 İmparatorluğu	 parçalanırken	 28	
Mayıs	1918	tarihinde	Azerbaycan	Milli	Şurası6,	İstiklal	Beyannamesi	ile	
Azerbaycan	Halk	 Cumhuriyeti`ni	 ilan	 etmiştir.	 İstiklal	 Beyannamesi,	
Şura`nın	iki	üyesi7	dışında	geri	kalan	24	üyenin	lehte	oyu	ile	kabul	edil-
miştir.	Azerbaycan	anayasacılık	tarihinde	28	Mayıs	1918’de	Azerbaycan	
Halk	Cumhuriyeti`ni	 ilan	eden	 İstiklal	Beyannamesi	 (Misak-ı	Milli8),	
anayasa	niteliğindeki	ilk	belge	olmuştur9.	Azerbaycan	Cumhuriyet`inde	
anayasacılık	hareketinin	başlangıcı	da	genellikle,	1918	yılı	olarak	kabul	
edilmektedir10.
 

4	 Zeynalov,	 Məhərrəmov;	 “Azərbaycan	 Xalq	 Cumhuriyətində	 İnsan	 Hüquqları	 və	 Demokratiya”	
https://humanrightsazerbaijan.wordpress.com/2018/04/11/az%C9%99rbaycan-xalq-cumhuriyy%	
C9%99tind%C9%99-insan-huquqlari-v%C9%99-demokratiya-2/	(02.10.2018).

5	 	 	Bkz:	Zeynalov,	Məhərrəmov,	 “Azərbaycan	Xalq	Cumhuriyətində	 İnsan	Hüquqları	 və	Demokratiya”;	
Milli	 Şurada	 “Musavat”,	 “İttihat”,	 “Müslüman	 Sosyalist	 Bloku”,	 “Hümmet”	 partilerinden	 olan	 üyeler	
bulunmaktaydı.

6				Bazı	kaynaklarlarda	Milli	Şura,	Milli	Meclis	olarak	anılmaktadır.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Anar	İsgenderov,	
“Kafkas	İslam	Ordusu	ve	Azerbaycan	Halk	Cumhuriyetinin	Oluşumu”,	Atatürk	Üniversitesi	Yayınları,	
Erzurum	2012,	s.	46.

7				Bu	üyeler,	S.M.	Qənizadə	ve	C.	Axundov	olmuştur.	Bkz:	Zeynalov	Məhərrəmov.
8			İsgenderov,	s.	46.
9	 	 Qumru	 Əliyeva,	 Günay	 Hacızadə,	 Heydər	 Əliyev	 və	Müstəqil	 Azərbaycanın	 İlk	 Konstitusiyası, 	 Ed.	

Südabə	 Həsənova,	 Azərbaycan	 Nəşriyyatı,	 Bakı	 2011,	 s.	 5-6	 http://web2.anl.az:81/read/page.
php?zoom=0&bibid=250598&pno=7	(18.03.2019)	

10	Mayıl	Bayramov.	Azərbaycan	Respublikasının	Məhkəmə	Hakimiyyəti, Qanun	Nəşriyyatı,	 Bakı	 2004,	
(Mayıl	Bayramov,	Azerbaycan	Cumhuriyeti`nin	Mahkeme	Hakimiyeti,	Ganun	Yayınları,	Bakü	2004),	
s.	100.
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	 Azerbaycan	 tarihinde	 ilk	 anayasal	 nitelikteki	 belge	 olan	 İstiklal	
Beyannamesi’nin	kabulü	ile	Azerbaycan’ın	devlet	idare	(yönetim)	şek-
linin	“Cumhuriyet”	olduğu	ilan	edilmiştir11.	Bu	Beyanname	ile	bağımsız	
devletlere	özgü	olan	parlamento,	hükümet,	ordu,	maliye	sistemleri	gibi	
birçok	anayasal	kavramın	yasal	zemini	oluşturulmuştur12.

	 Bu	hukuki	ve	siyasi	belgeyle	bağımsız	Azerbaycan	devletinin	kurul-
duğu	açıklanmış,	hakimiyetinin	geçerli	olduğu	arazinin	sınırları	belirlen-
miş,	bununla	birlikte	devletin	faaliyet	ilkeleri	yerine	oturmuştur.13  

	 Bu	dönemde,	 “Devlet	Bayrağının	Kabul	Edilmesi	Hakkında”	 (24	
Haziran	1918),	“Milli	Ordunun	Oluşturulması	Hakkında”	(26	Haziran	
1918),	 “Azerbaycan	Dilinin	Devlet	Dili	 İlan	Edilmesi	Hakkında”	 (27	
Haziran	1918),	“Azerbaycan	Parlamentosu’nun	Kurulması	Hakkında”	
(19	 Kasım	 1918),	 “Azerbaycan	 Vatandaşlığı	 Hakkında”	 (11	 Ağustos	
1919)	 Kanunları	 kabul	 edilmiştir.	 Bu	 kanunların	 içerdiği	 konuların	
tümü,	bugünkü	Azerbaycan	Anayasası`nda	mevcut	olan	hükümlerdir.	
Bütün	 bunlar	 göz	 önünde	 bulundurularak,	 Halk	 Cumhuriyeti	 döne-
minde	Azerbaycan’da	maddi	anlamda	anayasacılık	olduğunu	söyleyebi-
liriz.14 

	 İstiklal	Beyannamesi,	Azerbaycan	demokrasi	ve	parlamento	tarihi-
nin	en	parlak	belgesi	olarak	bugün	de	büyük	önem	taşımaktadır.	“Azer-
baycan”	kelimesi	kendi	modern	 siyasi	 ve	hukuki	 anlamını,	 resmi	dev-
let	ismi	olarak	statüsünü	bu	“kurucu	belge”	(təsis	sənədi)	ile	almıştır15.	
11	İsgenderov,	s.	46.
12	Zeynalov,	Məhərrəmov	“Azərbaycan	Xalq	Cumhuriyyətində	İnsan	Hüquqları	və		Demokratiya”.
13	İsgenderov,	s.	46.
14“Maddi	anlamda	Anayasa,	isminin	de	ifade	ettiği	gibi,	Devletin	ve	hükümetin	kuruluşu	ve	işleyişi	ve	fert-

lerin	hak	ve	hürriyetleri	 ile	alakalı	 temel	kaidelerin	bütünüdür.”	Hüseyin	Nail	Kubalı,	Anayasa	Huku-
ku,	Esra	Matbaacılık,	İstanbul	1965,	s	137;  “Bir	toplumun,	siyasal	açıdan	örgütlenmesini,	devletin	ana	
görevlerini	 yürüten	organların	kuruluş	 ve	 işleyişini	düzenleyen,	bireylerin	 temel	hak	 ve	hürriyetlerini	
güvence	altına	alan	kuralların	tümüne	“maddi”	anlamda	anayasa	denir.”		Gözübüyük,	s.	4.

15	Egemenliğin	kaynağı	(md.	1),	devletin	şekli	(	md.	2),	birey	hak	ve	hürriyetleri	(md.	5),	ile	ilgili	genel	ilke-
leri	içeren	İstiklal	Beyannamesi`ni	modern	anayasalar	anlamında	anayasa	olarak	nitelendirmek	mümkün	
olmasa	da,	onun	Cumhuriyet	tarihinde	özgürlüğe	ilişkin	ilk	yazılı	belge	özelliğini	taşıması	önem	arzet-
mektedir.	Cabir	Aliyev,	Anayasa	Şikayeti, 	Beta	yayınları,	İstanbul	2010,	s.	45.
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Böylece,	1918	yılından	1920	yılına	kadar	varlığını	sürdürmüş	Azerbay-
can	Halk	Cumhuriyeti	dönemi,	anayasacılık	tarihinin	ilk	evresini	oluş-
turmaktadır.	

	 İstiklal	beyannamesi,	zorunlu	şartlar	gereği		bir	günde	hazırlanmış	
olup,		genel	sınırları	çizen,	6	maddede	toplanan	hükümlerden	ibarettir.	
28	 Nisan	 1920	 tarihinde	 Rusya	 tarafında	 Azerbaycan	 Halk	
Cumhuriyeti`nin	varlığına	son	verilmiş	ve	bununla	anayasacılık	tarihi-
nin	ikinci	evresi	başlamıştır.

	 B.	Sovyetler	Dönemi

	 Herhangi	bir	ülkede	ilk	defa	veya	yeni	baştan	anayasa	yapılması	için	
çok	farklı	nedenler	olabilir.	Bunları	bir	tür	yıkılma	veya	köklü	bozulma-
dan	sonra	 sosyo-politik	ortamda	“taze bir başlangıç”	 şartlarının	ortaya	
çıktığı	durumlar	olarak	tanımlamak	mümkündür.	Devrimler	ve	darbeler	
de	genellikle,	taze başlangıç	şartları	yaratmaktadırlar16.	AHC’nin	işgalin-
den	sonra	sovyet	hakimiyetinin	kurulması	ile	köklü	değişiklik	yaşanmış-
tır.	Devletin	 şekli,	 hakimiyet,	 yönetim	 sistemi	 tamamen	değiştiği	 için	
yeni	bir	anayasaya	ihtiyaç	duyulmuştur.

	 Azerbaycan’da	 yazılı	 anayasacılığın	 temeli	 Sovyet	 hakimiyetinin	
kurulmasından	 sonra	 atılmıştır.	 Sovyet	 hakimiyeti	 döneminde	 kabul	
edilmiş	Azerbaycan	SSC’nin	1921,	1927,	1937	ve	1978	tarihli	Anayasa-
ları	benzer	ideoloji	ve	ilkelerin	varisliğini	koruyarak	(daha	çok	ideolojik	
karakterli),	topluma	hakim	olan	siyasi	rejimi	belirlemekteydi17.	Bu	Ana-
yasalardan	hiçbiriyle	Azerbaycan’ın	bağımsızlığı	sağlanamamıştır.	
 
	 XX.	 yüzyılın	 sonuna	 kadar	 Sovyet	 Sosyalist	 Cumhuriyetleri	
Birliği`nin	 (SSCB’nin)	 bünyesinde	 olan	 	 Azerbaycan	 SSC’de	 1921-
1991	aralığında	geçen	70	sene	boyunca	komunist	ideolojisinin	şartları-
na	uygun	4	Anayasa	kabul	edilmiştir:	

16	Mustafa	Erdoğan,	Anayasal	Demokrasi,	5.	Baskı,	Siyasal	Kitapevi,	Ankara	2003,(Anayasal	Demokrasi)	
s.	48-49.

17	 Qumru	 Əliyeva,	 Günay	 Hacızadə,	 Heydər	 Əliyev	 və	 Müstəqil	 Azərbaycanın	 İlk	 Konstitusiyası,  
Ed.	 Südabə	 Həsənova,	 Azərbaycan	 Nəşriyyatı,	 Bakı	 2011,	 s.	 6	 http://web2.anl.az:81/read/page.
php?zoom=0&bibid=250598&pno=7	(18.03.2019)
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	 1.	19	Mayıs	1921	tarihli;
	 2.	26	Mart	1927	tarihli;
	 3.	14	Mart	1937	tarihli;
	 4.	21	Nisan	1978	tarihli.18

	 6	 Mayıs	 1921	 tarihinde	 toplanan	 I.	 Azerbaycan	 Genel	 Sovyeti	
Kongresi`nin19	gündeminde	olan	önemli	konulardan	biri	de,	Azerbay-
can	SSC`nin	ilk	anayasasının	kabul	edilmesi	olmuştur20.	Bu	Kongrede	
anayasa	taslağı	tartışılmıştır	ve	19	Mayıs	1921	tarihinde	Anayasa,	oybir-
liğiyle	kabul	edilmiştir.	

	 Sovyet	Azerbaycanı’nın	 ilk	Anayasası	olan	1921	Anayasası	 sovyet	
ideolojisini	yansıtmakta,	sovyet	siyasi	ve	iktisadi	sistemlerinin	esasları-
nı	kapsamaktaydı.	Bu	Anayasa,	 sosyalist	 tipli	 anayasacılığın	başlangıcı	
olmuş	ve	onu	izleyen	diğer	üç	Anayasa	sosyalizm	ilkelerini	daha	da	pe-
kiştirmiştir21.	Anayasa,	5	bölüm,	15	alt	başlık,	104	maddeden	oluşmakta,	
maddelerin	 geneli	 devletin	 siyasi	 yapısı,	 Sovyet	 hakimiyetinin	 düzen-
lenmesi	kuralları,	temsili	kurumlara	seçim	kuralları	ve	ilkeleri,	devletin	
sembolleri	ve	bu	gibi	konuları	içermekteydi.	

	 Sovyetler	 yeni	 kurulduğu	 için	 Birliğe	 dahil	 olan	 devletlerin	 sos-
yal,	 siyasi	 ve	 iktisadi	 hayatında	 yaşanan	değişim	 ve	 yenilikler,	 birliğin	
kurulmasının	 ilk	 yıllarında	 kabul	 edilen	 anayasaların	 değiştirilmesi-
ni	 gerektirmiştir.	 Özellikle,	 Transkafkasya	 Sovyet	 Federativ	 Sosyalist	
Cumhuriyeti`nin	kurulması	devletin	sınırlarını	tamamen	değiştirmiştir.	
Yeni	kurum	ve	kuruluşlar	ortaya	çıkmıştır.	Birliğe	dahil		olan	birçok	dev-
lette	olduğu	gibi	Azerbaycan	SSC’de	de	26	Mart	1927	tarihinde	Ana-
yasa	değiştirilmiştir.	V.	Azerbaycan	Genel	Sovyeti	Kongresi	tarafından	

18	 İlqar	 Cəfərov,	 Azərbaycan	 Respublikası	 Konstitusiyasının	 Şərhi,	 Hüquq	 Ədəbiyyatı	 Nəşriyyatı,	 Bakı	
2010,	s.	6.

19	Azerbaycan	Genel	Sovyet	Kongresi	(Ümumazərbaycan	Sovetlər	Qurultayı),	ilk	kurulduğu	zamanlarda	
devletin	temsili	yasama	organı	olmuştur.	

20	Cəfərov,	s.	6.
21	Ziyafət	Əsgərov,	Elşad	Nəsirov,	Mübariz	İsmayılov,	Hamiz	Məmmədov,	Azərbaycanın	Dövlət	və	Hüqu-

qunun	Əsasları,	Qapp-poliqraf	Nəşriyyatı,	Bakı	2003,	s.	29.	
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kabul	edilen	1927	Anayasası,	bir	öncekine	kıyasla	kısaltılarak	5	bölüm,	9	
alt	başlık,	101	maddeden	oluşturulmuştur.	

	 “Anayasal	değişme	ve	 anayasa	 yapımı,	 sadece	yeni	devletlerde	ya	
da	rejimin	değişikliği	geçiren	ülkelerde	görülen	bir	olgu	değildir22”.	Ni-
tekim,	Azerbaycan	SSC`de	de	1937	ve	1978	Anayasalarının	kabulü,	bu	
savı	onaylar	niteliktedir.	1930`lu	yıllarda	sosyalist	devrim	ideolojisinin	
daha	da	yerleşmesi,	karşı-devrim	unsurlarının	nispeten	ortadan	kaldırıl-
ması,	yeni	bir	siyasi	ortam	yaratmış	ve	SSCB`de	yeni	bir	anayasanın	ya-
pımı	ihtiyacını	ortaya	çıkarmıştır.	5	Ocak	1936	tarihinde	yeni	Anayasa	
kabul	edilmiştir.	SSCB`yi	oluşturan	cumhuriyetlerin	Birliğin	anayasası-
na	uygun	federe	devlet	anayasası	yapması	gerekmekteydi23.	Bu	sebeple	
Azerbaycan	SSC`nin	üçüncü	Anayasası	14	Mart	1937	tarihinde	Azer-
baycan	SSC`nin	Yüksek	Sovyetince	kabul	edilmiştir.	Önceki	iki	Anaya-
sada	olduğu	gibi	bu	Anayasa	da,	sovyet	ideolojisini	yansıtmaktaydı.	14	
altbaşlıkta	155	maddeden	oluşan	Anayasa,	 yalnızca	Yüksek	Sovyet`in	
kanun	 yaratıcılığı	 girişiminde	 bulunma	 hakkını	 tanımaktaydı24.	 Diğer	
kurum	ve	şahıslara	kanun	taslağı	hazırlama	girişimi	hakkı	tanınmamak-
taydı.

	 Azerbaycan’ın	Sovyetler	Birliği’ne	dahil	olduğu	dönemin	dördüncü	
ve	son	Anayasası,	Azerbaycan	SSC’nin	Yüksek	Sovyeti’nin	olağanüstü	
toplantısında	21	Nisan	1978	tarihinde	kabul	edilmiştir.	Bu	Anayasanın,	
diğerleri	 ile	kıyaslandığında	daha	geniş	hükümler	içerdiği	görülmekte-
dir.	11	bölüm,	22	alt	başlık	 ve	185	maddeden	oluşan	Anayasa,	bütün	
hakimiyetin	halka	mahsus	olduğunu	tespit	etmekteydi.25		Kanaatimizce,	
bu	Anayasa	geniş	kapsamlı	olduğu	için	kazuistik	anayasa	sayılabilir.	

22	Yavuz	Atar,	Demokrasilerde	Anayasal	Değişmenin	Dinamikleri	ve	Anayasa	Yapımı,	Mimoza	Yayınları,	
Konya	2000,	s.	1.

23	Aliyev,	s.	46;	Bu	Anayasa,	“Stalin	Anayasası”	olarak	da	anılmaktadır.	Anayasa`yla	sosyalist	devlet	siste-
minin	özellikleri	 açıkça	ortaya	çıkmıştır.	Enes	Mehmetoğlu,	Azerbaycan	Anayasasında	Yürütme	Erki,	
(Yüksek	Lisans	Tezi),	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	İzmir	2010,	s.6-7.

24	“Kanun	yaratıcılığı	girişiminde	bulunma	hakkı”,	herhangi	bir	kişiye	kanun	taslağı	hazırlayarak	mecliste	
tartışmaya	sunabilme	hakkını	ifade	etmektedir.	1995	Anayasası	ile,	kanun	yaratıcılığı	girişimi,	millet	ve-
killerine,	Cumhurbaşkanına,	Ali	Mahkemeye,	seçim	hakkı	olan	40000	vatandaşa,	Azerbaycan	Cumhuri-
yeti	Savcılığına,	Nahçıvan	Ali	Meclisine	tanınmıştır.	Bkz:	Anayasa	madde	96.

25	Metin	için	bkz:	http://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf	(03.12.2017).
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Temel	hak	ve	hürriyetler	bakımından	diğerlerinden		daha	geniş	bir	hak-
lar	 kataloğuna	 yer	 veren	Anayasa,	 ilk	 kez	 “sağlığın	 korunması	 hakkı”,	
“konut	hakkı”,	“sanat	hürriyeti26”	ve	“kültürel	başarılardan	yararlanma	
hakkı”	gibi	haklar	ve	hürriyetleri	de	kapsamıştır.	

	 1978	Anayasası,	1980’li	yılların	ikinci	yarısından	sonra		pek	çok	kez	
değiştirilmiş	ve	eklemeler	yapılmıştır.		

	 1980`lerin	sonuna	doğru	SSCB`de	dönemin	Komünist	Parti	Ge-
nel	 Sekreteri	 Mihail	 Gorbaçov	 tarafından	 başlatılan	 reform	 hareketi	
(perestroyka),	Birliğe	 üye	devletlerde	 ters	 tepki	 ile	 sonuçlanarak	mil-
liyetçi	akımları	tetiklemiştir.	SSCB`nin	dağılması	ve	federe	devletlerin	
bağımsızlık	bildirileri	ile	beraber	Birlik`ten	kopuşları,	bir	geçiş	süreci	ile	
sonuçlanmıştır27.

	 “Anayasalar,	yeni	dönemlerin	habercisi	ve	simgesidir.	Eğer	eskinin	
muhafazası	 isteniyorsa	 yani	 inşa	 edilmiş	 yapının	 sadece	 güçlendiril-
mesi	ve	korunması	hedefleniyorsa	eski,	gözden	geçirilir28”.	İlk	metnin-
den	 ciddi	 şekilde	 farkları	 olan	 1978	 Anayasası,	 bağımsız	 Azerbaycan	
Cumhuriyeti’nin	1995	Anayasası	kabul	edilene	kadar	yürürlükte	kalmış-
tır29.	Fakat	bağımsızlıktan	sonra	Azerbaycan`ın	devlet	yapısı	ve	yönetim	
şeklinde	gerçekleşen	değişimler,	1978	Anayasası	ile	bağdaşmayacak	ka-
dar	büyük	olduğu	için	yeni	bir	anayasa	yapımı	kaçınılmaz	olmuştur.	

26	“...	Stalin	Rusyası`nın	Anayasası	ile	herhangi	bir	liberal	demokratik	ülkenin	anayasası	arasında	bu	bakım-
dan	hiçbir	fark	yoktur.	Bir	devletin	anayasaya	sahip	olması	onun	demokratik	ya	da	diktatöryel	karakteri	
hakkında	bir	bilgi	vermez.”	Dikmen	Caniklioğlu,	Anayasal	Devlette	Meşruiyet,	s.	72;	Sanat	hürriyeti,	for-
malite	olarak	var	olsa	da,	aslında	1930`lu	yıllar	SSCB`de	bilim	insanlarının,	gazetecilerin,	yazarların	vs.	
toplu	sürülmesi	ve	katliamı	aslında	bu	hürriyetin	var	olmadığını	kanıtlamaktadır.	Bu	süreç,	Birliğe	dahil	
olan	hemen	hemen	bütün	devletlerde	uzun	süre	devam	etmiş,	“milletin	düşünen	beyinleri”nin	neredeyse	
yok	edilmesiyle	sonuçlanmıştır.	1937	yılında	en	acımasız	haddine	ulaşan	süreç,	Azerbaycan	tarihinde	
“represiya	dövrü”	(repression)	olarak	adlandırılmaktadır.	“Represiya”	zamanı	yüz	bine	kadar	Azerbay-
canlı	asker,	bilim,	sanat	ve	din	insanı,	öğretmen	vs.	“pantürkist”	“panislamist”	“halk	düşmanı”	“devrimci”	
“isyancı”	ve	bu	gibi	 asılsız	 iddialarla	Sibirya`ya	 sürülmüş	veya	katledilmiştir.	Bu	dönem,	doktrinlerde	
“Büyük	Temizlik”	olarak	da	anılmaktadır.	Döneme	ilişkin	ayrıntılı	bilgi	 için	bkz:	http://tarixinstitutu.
az/page/112/repression(16.06.2019),	 https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780203130018/
chapters/10.4324/9780203130018-18		(14.06.2019).

27	Aliyev,	s.	47.
28	Evran	Topuzkanamış,		s.	4993.
29	Əsgərov,	Nəsirov,	İsmayılov,	Məmmədov,	s.		29-30.	
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 II.	BAĞIMSIZLIK	SONRASINDA	ANAYASA	YAPIMI

	 A.	1995	Azerbaycan	Anayasası`nın	Yapım	Süreci

	 “Anayasalar,	her	şeyden	önce,	eski	bir	düzenin	reddedilmesi,	çök-
mesi	veya	başarısızlığa	uğramasını	takiben	yeni	bir	siyasi	düzen	kurma-
nın	 aracıdırlar30”.	 Sosyalizmin	 çöküşü,	 yeni	 kurulan	 devletlerde	 yeni	
anayasaları	beraberinde	getirmiştir.	1980`li	ve	1990`lı	yıllar	anayasa	ya-
pımının	yoğun	olarak	yaşandığı	dönem	olmuştur31.	Özellikle,	1989`dan	
sonra	demokrasiye	geçiş	sürecindeki	ülkelerde	anayasal	değişme	ve	ana-
yasa	yapımı	yeniden	gündeme	gelmiştir32.	Elster`e	göre,	bu	dönem	için	
demokrasiye	geçiş	sürecindeki	ülkelerde,	deyim	yerindeyse,	bir	anaya-
sal değişme ve anayasa yapımı dalgasıyla	karşı	karşıyayız33.

	 Demokrasiye	geçiş	sürecinde	olan	ülkelerde,	anayasal	değişmenin	
başlıca	nedeni,	siyasal	güç	ve	karar	alma	yetkisinin	tek	bir	siyasal	parti	ya	
da	yönetici	seçkinlerin	elinde	bulunduğu	otoriter	yönetimlerden	insan	
haklarına	dayalı	anayasal	demokrasiye	ve	planlı	ekonomiden	piyasa	eko-
nomisine	geçiş	biçiminde	ortaya	çıkan	rejim	değişikliğidir34.	

	 Herrero`ya	göre	dağılan	Sovyetler	Birliği`nin	içinden	çıkan	devlet-
lerin	 yüzyüze	geldiği	meydan	okuyuşların	 tarihte	daha	önce	herhangi	
bir	benzeri	kesinlikle	olmamıştır	Ulusal	kurtuluş	ve	otoriter	rejimlerden	
demokrasiye	 geçiş	 süreçleri	 olmuştur	 ama,	 benzeri	 diğer	 komünizm-
sonrası	ülkeler	hariç,	sosyalist	bir	ekonomiden	piyasa	ekonomisine	ge-
çiş	sürecinin	herhangi	bir	örneği	yoktur.	Hatta,	totaliter	bir	sistemden	
demokrasiye,	devletin	bir	 savaş	 sonucunda	önceden	yıkılması	(Üçün-
cü	Reich`ın	debellatiosu)	olmadan	geçmek	veya	bundan	da	az	olarak,	

30	Erdoğan,	s.	48.
31	Erdoğan,	s.	49.
32	Atar,	s.	1.
33	Jon	Elster,	“Constitutionalism	in	Eastern	Europe”,	The	University	of	Chicago	Law	Review, C.	58,	No.	2,	

1991,	(Constitutionalism),	s.	447`den	aktaran:	Atar,	s.	1.	
34	Elster,	Constitutionalism,	s.	448`den	aktaran:	Atar,	s.	2.
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bütün	bu	siyasi,	ulusal	ve	ekonomik	geçiş	süreçlerinin	üst	üste	gelmesi	
görülmemiş	bir	şeydir35.

	 Litvanyalı	 akademisyen	 Nida	 Gelazis,	 komünizmin	 çöküşü	 son-
rasında	 bağımsızlıklarına	 kavuşan	 Baltık	 Devletlerinin,	 Slovakya	 ve	
Slovenya`nın	anayasalarını	oldukça	hızlı	bir	biçimde	kabul	etmiş	olma-
larının,	“Rusya	tarafından	yeniden	ilhak	edilme	ihtimaline	karşı	koymak	
amacıyla	(...)	girişilen	bir	meşruiyet	artırımı	çabası”	olarak	yorumlana-
bileceğini	belirtmektedir36.	Azerbaycan`da	da,	hemen	hızlı	bir	 şekilde	
anayasa	yapma	çabası	bu	yönde	yorumlanabilir.

	 Bağımsızlık	 sonrasında	 yeni	bir	 devletin	 kurulması,	 anayasa	 yapı-
mının	nedenlerinden	biridir.	Yeni	bir	anayasanın	hazırlanıp	kabul	edil-
mesi	bağımsızlığını	kazandıktan	sonra	Azerbaycan	devletinin	karşısın-
da	duran	başlıca	görevlerden	biri,	hatta	birincisi	olmuştur.	Bu	amaçla	9	
Şubat	1991	yılında	Azerbaycan	Cumhuriyetinin	Yüksek	Sovyeti	(yasa-
ma	organı	)	“Azerbaycan	Cumhuriyeti	Anayasası`nın	Yeni	Taslağının	
Hazırlanması	Hakkında”	 (Azərbaycan	 Respublikası	 Konstitusiyasının	
Yeni	 Layihəsinin	 Hazırlanması	 Haqqında),	 6	 Aralık	 1993	 yılında	 ise	
Azerbaycan	Cumhuriyeti`nin	Milli	Meclisi	(Parlamentosu)	“Azerbay-
can	Cumhuriyetinin	 İlk	Anayasası`nın	Taslağının	Hazırlanması	Hak-
kında”	(Azərbaycan	Respublikasının	İlk	Milli	Konstitusiya	Layihəsinin	
Hazırlanması	Haqqında)	 kararları	 kabul	 etmişlerdir37.	 Lakin,	 anayasa	
hazırlanmasıyla	 görevli	 komisyonlar	başarısız	olmuştur38.	Başarısız	ol-
malarına	rağmen,	kanaatimizce,	bu	komisyonların	çalışmaları	da	 ince-
lenmelidir.

35	Miguel	Herrero	de	Minon,	“Demokrasiye	Geçiş	ve	Anayasal	Tercihler”,	BDT	Ülkelerinde	Demokrasiye	
Geçiş	ve	Anayasa	Yapımı,	Çev.	Ergun	Özbudun,	Levent	Köker,	Yetkin	Basımevi,	Ankara	1993	s.	42.

36	Nida	Gelazis,	“Institutional	Engineering	in	Lithuania:	Stability	through	Compromise”,	Zielonka,	op.	cit.	
içinde,	ss.	165-185,	s.	165`dan	aktaran:	Sadurski,	s.	41.

37	Azerbaycan`da	Parlamento,	bağımsızlığın	ilanından	sonra	Kasım	1995`e	kadar	farklı	isimlerle	anılmış,	
1995	Kasım	ilk	parlamento	seçimlerinden	sonra	kesin	olarak	Milli	Meclis	olarak	adlandırılmıştır.	Bkz:	
http://www.meclis.gov.az/?/az/content/13	(11.10.2017).

38	Bu	sürece	ilişkin	ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	http://lib.aliyev-heritage.org/az/8261747.html		(11.10.2017).
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	 Kanaatimizce,	1990`dan	1995`e	kadarki	zaman	dilimi,	son	dönem	
Azerbaycan	tarihindeki	en	karmaşık	ve	zor	yıllardır.	Bağımsızlık	müca-
delesi,	1990	yılının	Ocak	ayında	Kızıl	Ordu`nun	“baskın”ı,	Hocalı	katli-
amı,	1994	yılına	kadar	devam	eden	Ermenistan	Azerbaycan	savaşı,	dar-
be	girişimleri	vs.	bu	döneme	tekabül	etmektedir39.	Ayrıca,	bağımsızlığın	
ilanından	sonra	Azerbaycan`da	1991-1993	yılları	arasında	üç	kez	cum-
hurbaşkanı	 değişmiştir.	 Sosyalist	 sistemden	 liberal	 bir	 sisteme	 geçişle	
birlikte	ülkenin	ilk	kez	tanıdığı	kavramlara	ve	sisteme	adapte	olması	da	
haliyle	zaman	almıştır.	Olaylara	bu	açıdan	bakıldığında,	karmaşık	siyasi	
olayların	anayasa	yapımı	sürecini	ve	anayasanın	temel	felsefesini	etkile-
mesi	kanaatimizce	kaçınılmazdır.	

   “Yeni anayasa taslağı hazırlamakla görevlendirilmiş bir ko-
misyon, 1991 yılının mart ayında kurulmuş fakat, siyasi istikrarsız-
lık bu komisyonun çalışmasını engellemiştir40”. Fakat, belirttiğimiz 
üzere bu şartlar altındaki bir ülkede yeni anayasa yapımının her açı-
dan zorluklarla karşılaşması doğal bir durumdur. Bu yıllar arasında 
anayasa yapımı ile ilgili görevli komisyonun çalışmaları sonuca ula-
şamamıştır. Ekim 1992 tarihinde Türkiye`de düzenlenen anayasa 
yapımı ve demokrasiye geçişle ilgili bir sempozyumda Azerbaycan 
temsilcilerinin anayasa yapımı ile görevli komisyonların çalışmaları 
hakkında verdikleri bilgi dikkate değerdir: 

      “Yeni bir Anayasa oluşturmakla görevli bir komisyon Mart 
1991`de kurulmuş fakat, siyasi istikrarsızlık bu komisyonun çalışma-
sını engellemiştir. Ancak Haziran 1992`de yeni bir Başkan`ın seçil-
mesinden sonradır ki gerilimler azalmıştır ve şimdi yeni Anayasa`yı 
hazırlamak amacıyla gönüllü uzmanlardan oluşan bir grup oluştu-
rulmuştur. Bu gruba daha sonra, Cumhurbaşkanı ile Parlamento 
Başkanı`nın ortak tasarrufları sonucu resmi bir statü kazandırılmış-
tır.

39	Azerbaycan`da	demokrasiye	geçiş	süreci	hakkında	genel	bilgi	için	bkz:	Audrey	L.	Altstadt,	“Azerbaijan`s	
Struggle	Toward	Democracy”,	Confilct,	Cleavage,	and	Change	in	Centeral	Asia	and	the	Cuacasus	için-
de,	Karen	Dawisha	ve	Bruce	Parrott	(Der.),	Cambridge	University	Press,	Cambridge	1997,	ss.	124-131.

40	BDT	Ülkelerinde	Demokrasiye	Geçiş	ve	Anayasa	Yapımı,	Çev.	Ergun	Özbudun,	Levent	Köker,	Yetkin	
Basımevi,	Ankara	1993,	s.	29.	
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    Anayasa taslağı, Ekim 1991`de referandumla kabul edilen 
Azerbaycan Bağımsızlık Beyannamesi`nden esinlenmiştir.

   Temel amaçlardan biri insan haklarının korunmasıdır. İnsan 
haklarının korunması tümüyle biçimsel bir düzeyde kalmamalı fa-
kat, etkin hukuki garantiler de olmalıdır. Dolayısiyle, Anayasa tas-
lağına ek olarak, insan haklarının korunmasını sağlayacak yasaların 
yürürlüğe konması öngörülmüştür. 

   Anayasa taslağı, bireysel mülkiyet ve devlet mülkiyeti olmak 
üzere iki tür mülkiyet öngörmektedir. Mülkiyet ihlal edilemez olma-
lıdır ve mülkiyeti güvence altına almak için bir araç niteliği taşıyacak 
yeni bir yasa tasarısı üzerinde çalışılmaktadır.

   Anayasa taslağı, mevcut haliyle güçlü yürütme organına sa-
hip bir başkanlık sistemi gerektirmektedir. Daha yakınlarda, taslağı 
hazırlayan grup, parlamenter sistemin de tercih edilebilir olup olma-
dığını araştırmaya başlamıştır. En azından, parlamentonun referan-
duma gidebilmesi ve güçlü bir yargı organı gibi, geçmişte hiç varolma-
mış fren ve denge mekanizmalarını devreye sokma ihtiyacı vardır.

   Taslağı hazırlayan grup, bireylerin hak ve ödevleri ile ilgili bö-
lüm ve Cumhuriyet`teki güçlerin örgütlenmesini düzenleyen bölüm 
olmak üzere 2 bölümü tamamlamış bulunmaktadır. Anayasa tasla-
ğının diğer kısımları grup içinde halen tartışılmaktadır41”.

	 Bu	açıklama,	aslında	ülkedeki	mevcut	kaos	durumunu	göz	önüne	
sermektedir.	Devletin	yönetim	şekliyle	ilgili	tartışmaların	olduğu	(“Ana-
yasa taslağı, mevcut haliyle güçlü yürütme organına sahip bir başkanlık sis-
temi gerektirmektedir. Daha yakınlarda, taslağı hazırlayan grup, parlamen-
ter sistemin de tercih edilebilir olup olmadığını araştırmaya başlamıştır”.)  
dikkat	 çekmektedir.	 Yönetim	 şekli	 ile	 ilgili	 tartışmaların	 sürdüğü	 bir	
ortamda Cumhuriyet`teki güçlerin örgütlenmesini düzenleyen bölüm”ün	
tamamlanmış	olması	ise,	konuyu	tartışmaya	açık	hale	getirmektedir.	
41	BDT	Ülkelerinde	Demokrasiye	Geçiş	ve	Anayasa	Yapımı,	Çev.	Ergun	Özbudun,	Levent	Köker,	Yetkin	

Basımevi,	Ankara	1993,	ss.	29-30.
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	 Ayrıca,	 çalışmanın	 insan	hakları	 ve	özellikle	mülkiyet	üzerine	 yo-
ğunlaşmış	olması,	sosyalist	düzenden	kopma	çabaları	olarak	değerlendi-
rilebilir.	

	 Önceki	çalışmaların	başarıyla	sonuçlanmadığını	dikkate	alarak	Mil-
li	Meclis,	 2	Mayıs	 1995	 tarihinde	Anayasa	 taslağını	 hazırlamak	 üzere	
görevlendirilen	komisyonun	üyelerinin	 tayin	edildiği	 yeni	karar	kabul	
etmiştir.	Bu	komisyon,	başkan	(o	zamanki	Cumhurbaşkanı	Haydar	Ali-
yev),	başkan	yardımcısı	ve	32	üyeden	oluşturulmuştur.	İşin	yoğunluğu	
ve	önemi	göz	önünde	bulundurularak,	aynı	zamanda	vatandaşlar,	teşki-
latlar	ve	devlet	kurumları	tarafından	gelen	tekliflerin	değerlendirilmesi	
ve	araştırılması	amacıyla	Komisyon`un	kendi	kararıyla	5	Haziran	1995	
tarihinde	özel	çalışma	grubu	oluşturulmuştur.

	 Taslak	hazırlandıktan	sonra	Komisyon`un	kararıyla	15	Ekim	1995	
tarihinde	halk	müzakeresi	(halk	tartışması)	için		resmi	gazetede	yayın-
lanmıştır.42	Bundan	sonra	vatandaşlar	ve	kurumlardan	gelen	tekliflerin	
de	değerlendirilmesiyle	Anayasa	taslağının	son	hali,	12	Kasım	1995	ta-
rihinde	halk	oylamasına	(referendum)	sunulmuştur43.	Bütün	bu	sürecin	
sonunda,	referendumla	12	Kasım	1995	tarihinde,	5	bölüm,	12	alt	baş-
lık,	158	madde	ve	geçici	hükümlerden	(keçid	müddəaları)	 ibaret	yeni	
Anayasa	kabul	edilmiştir.	Bu	Anayasa,	27	Kasım	1995	tarihinde	resmi	
gazetede	yayınlanarak	yürürlüğe	girmiştir.	Dikkat	çeken	bir	noktaya	de-
ğinmek	gerekir.	Şöyle	ki,	Azerbaycan`da	ilk	Parlamento	seçimleri	de	12	
Kasım	1995	tarihinde	yani,	Anayasa`nın	halkoylamasına	sunulmasıyla	
eş	zamanlı	olarak	(tam	olarak	aynı	gün)	yapılmıştır44.

42	 http://lib.aliyev-heritage.org/az/8261747.html	 (11.10.2017);	 “Bununla	 beraber	muhalif	 partiler,	 bu	
Anayasa`nın	bir	“iktidar	anayasası”	olduğu	ve	muhalif	görüşlerin	değerlendirilmediği	yönünde	itiraz	ileri	
sürmüş,	hatta	bazı	partiler	referandum	öncesinde	halkı	oy	vermemeğe	çağırmıştır”.	Bkz:	Nesirli, Anar.	
1995	Azerbaycan	Anayasasında	Temel	Hak	Ve	Özgürlükler,	(Yayınlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	An-
kara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara	2002,	s.	86.

43	 	Anayasa	Komisyonu	6	ay	çalışmış	ve	bu	süreçte	8	toplantı	gerçekleştirmiştir.	Bkz:	Azerbaycan	Gazetesi,	
11	Kasım	1995	sayısı,	s.	2.

44	Anayasa	yapımında	zamanlama,	demokrasiye	geçisin	hangi	aşamasında	ve	ne	süre	içinde	yapılmış	olması	
doktrinde	 tartışmalara	neden	olan	bir	 konudur.	Özellikle,	 anayasanın	 “kurucu	 seçimler”den	önce	ya-
pılmış	olması	durumu.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	Ergun	Özbudun,	Demokrasiye	Geçiş	Sürecinde	Anayasa	
Yapımı,	Bilgi	Yayınevi,	Ankara	1993,	s.	117-120.
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	 Dönemin	karışık	olması	nedeniyle	1995	Anayasası`nın	hazırlanma-
sı	SSC`den	sonra	da	varlığını	sürdüren	bir	organ,	yani	Yüksek	Sovyet	ta-
rafından	yürütülmüştür.	Yüksek	Sovyet`e	milletvekillerinin	seçim	şart-
ları,	özellikle	seçimin	demokratik	olup	olmaması	tartışılabilir45.	Sonuçta	
Yüksek	Sovyet,	bağımsız	Azerbaycan	Cumhuriyeti`nin	oluşturduğu	bir	
kurum	değildir.	Elster`e	göre	bir	anayasanın	meşrutiyet	kazanması	için;	
birincisi,	bu	anayasa	meşru	bir	biçimde	oluşturulan	kurucu	meclis	 ta-
rafından	yapılmalıdır	(alt-meşrutiyet);	 ikincisi,	bu	meclisin	karar	alma	
usulleri	demokratik	ilkelere	uygun	olmalıdır	(usul	meşrutiyeti);	üçün-
cüsü	ise,	meclis	tarafından	hazırlanan	taslak	halkoyuna	sunularak	onay-
lanmalıdır	(üst-meşrutiyet)46.	Bu	açıdan	değerlendirecek	olursak,	ilk	iki	
aşama	tartışmaya	açık	olsa	da	son	aşama	büyük	ölçüde	gerçekleşmiştir.	
Dolayısıyla,	Anayasa`nın	Ali	Sovyet	tarafından	hazırlanması,	onun	de-
mokratik	 şartlarla	 hazırlanmış	 olması	 açısından	 tartışılabilir47.	 Lakin,	
“bir	anayasa	demokratik	usulle	hazırlanmasa	da	halkoylamasına	sunula-
rak	“demokratik”	hale	getirilebilir48”.	Özbudun`a	göre	de	eğer	anayasa	
tam	demokratik	olmayan	bir	yöntemle	hazırlanmışsa	halkoylaması,	bu	
anayasaya	bir	ölçüde	demokratik	meşruluk	kazandırmaktadır49.	Bütün	
bunları	göz	önünde	bulundurursak,	Azerbaycan	Anayasası`nın	demok-
ratik	bir	anayasa	olduğu	söylenebilir.	Şöyle	ki	12	Kasım	1995	tarihinde	

45	1990	Yüksek	Sovyet	seçimlerinde	Azerbaycan	Komünist	Partisi	(AKP),	sandalyelerin	çoğunu	kazanmayı	
başarmıştır.	Hem	Azerbaycan	Halk	Cephesi	Partisi	hem	de	milletlerarası	gözlemcilere	göre	bu	seçimler	
ne	adil	ne	de	serbest	olmuştur.	Yüksek	Sovyet	toplandığında	vekillerin	yüzde	sekseni	AKP	üyesi	olmuş-
tur.	Yüksek	Sovyete	girmeği	başaran	küçük	bir	muhalif	grup	ise	Azerbaycan	Demokratik	Bloku	(Demb-
lok)	ismiyle	örgütlenmiştir.	Levent	Gönenç,	Azerbaycan	Anayasası	Üzerine	Notlar,	s.	189.	Bağımsızlığın	
ilanı	ve	Anayasa	yapımında	bu	muhalif	grubun	etkin	olduğu	bilinmektedir.

46	Jon	Elster,	“Constitution-Making	in	Eastern	Europe:	Rebuilding	the	Boat	in	the	Open	Sea”,	Publik	Ad-
ministration,	C.	71,	1993,(Constitution-Making)	ss.	178-179`dan	aktaran:	Gönenç,	s.	215-216.

47	Bu	konuya	 ilişkin	Türk	hukuk	doktrininde	de	 tartışmalar	vardır.	Ayrıntılı	bilgi	 için	bkz:	Gönenç, Le-
vent.	“Azerbaycan	Anayasası	Üzerine	Notlar”,	http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/294/2683.pdf 
(05.10.2018);	“Tümüyle	yeni	bir	anayasanın	yapılması	ihtimalinde	bu	anayasayı	yapan	organın	yapısı	
önem	kazanmaktadır.	Bu	açıdan,	tam	demokratik	ve	tam	demokratik	olmayan	anayasa	yapımı	yöntem-
leri	arasında	ayrım	yapılabilir.	Tam	demokratik	yöntem	uygulanırken	yeni	anayasa,	serbest	ve	yarışmacı	
seçimlerle	seçilmiş	ve	kararlarında	bütünüyle	bağımsız	hareket	edebilen	bir	kurucu	meclis	veya	normal	
yasama	meclisi	tarafından	yapılır”.	Ayarıca	daha	ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	Ergun	Özbudun,	Demokrasiye	
Geçiş	Sürecinde	Anayasa	Yapımı,	Bilgi	Yayınevi,	Ankara	1993,	(Anayasa	Yapımı),	s.	112.

48	Evran	Topuzkanamış,	s.	4994.
49	Özbudun,	Anayasa	Yapımı,	s.	113.
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yapılan	 referanduma	 katılanların	 yüzde	 doksan	 ikisi	 anayasaya	 “evet”	
oyu	kullanmıştır50.	

	 Yeni	bir	 anayasa	yapılırken,	 genellikle	daha	önce	yapılmış	benze-
ri	örneklerden	yararlanılır,	ya	da	başka	bir	ifade	ile	söyleyecek	olursak,	
“anayasal	 model,	 çoğu	 zaman	 mevcut	 anayasalardan	 ödünç	 alınarak	
ulusal	şartlara	uyarlanır51”.	Anayasa	Komisyonu`nun	başkanı	H.	Aliyev,	
anayasanın	 yapım	 sürecinde	 verdiği	 bir	 röportajda	 “yeni	 Anayasamız	
demokratik	ilkelere	dayanmalıdır.	Bu	Anayasa,	yeni	dünyada	demokra-
sinin	bütün	başarılarından	ve	gelişmiş	demokratik	devletlerin	anayasa-
cılık	tecrübelerinden	yararlanarak,	Azerbaycan	Cümhuriyeti`nin	milli,	
tarihi	adetlerini	yansıtan	ilkeleri	kapsamalıdır”	şeklinde	açıklamada	bu-
lunmuştur52.	Anayasal	değişimin	dinamikleri	ve	anayasa	yapımına	 iliş-
kin	olarak,	özellikle	demokrasiye	geçiş	 sürecinde	 istikrarlı	demokratik	
kurumların	oluşturulmasına	rehberlik	edecek,	 iyi	 işlenmiş	ve	geliştiril-
miş	bilimsel	bir	çerçeve	bulunmamaktadır53.	Bu	durumda,	anayasa	yapı-
mında	diğer	ülkelerin	deneyimlerinden	yararlanma	zorunluluğu	ortaya	
çıkmaktadır.	 Bu	 sebeple	 çeşitli	 ülkelerin	 deneyimlerinin	 incelenerek	
bunlardan	 yararlanılabilecek	 sonuçlar	 çıkarılması	 önem	 kazanmakta-
dır54.

	 Diğer	taraftan	orijinal	bir	anayasa	yapımı,	artık	anayasa	yapma	ko-
nusunda	yaratıcı tahayyülün55 neredeyse	tükenmiş	olması,	anayasal	ye-
niliklerin	denenmesinin	ise	tehlikeli	olabilmesi	nedeni	ile	nadir	görülen	

50	 “Central	 Electoral	 Commission	 Reports	 Over	 90	 per	 cent	 of	 Voters	 Backed	 Constitution”,	 SWB,	
SU/2467	F/2,	22	Nov	95;	Halk	oylamasına	seçmenlerin	%86`sı	katılmış	ve	oy	kullananların		%91.9`u	
Anayasa`nın	kabul	edilmesi	yönünde	oy	kullanmıştır.	Bkz:	Azerbaycan	Gazetesi,	10	Kasım	1996	sayısı,	
s.	1;	“Bu	seçim,	topraklarının	%20`si	işgal	altında	olan	ve	7	milyonluk	nüfusunun	1	milyonu	Karabağda-
ki	savaş	nedeniyle	muhacir	olan	bir	ülke	için	büyük	bir	başarıdır”.	Bkz:	Akın	Karakaş,	Geçiş	Sürecinde	
Azerbaycan	Anayasası`nda	Sosyal	Haklar”,	(Yayınlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	İstanbul	Üniversitesi	
Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	İstanbul	1996,	s.	83.

51	Erdoğan,	s.	49.
52	http://www.azerbaijan-news.az/index.php?mod=3&id=121554		(01.11.2017).
53	Peter	C.	Ordershook,	“Some	Rules	of	Constitutional	Design”,	Social	Philisophy	and	Policy, C.	10,	No.	

2,	Summer	1993,	s.	198.
54	Atar,	s.	2.
55	Erdoğan,	s.	48.
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bir	 durum	 halini	 almıştır.	 Benzer	 örneklerden	 yararlanılarak	 yapılan	
anayasalar,	doktrinde	“türev	veya	taklit	anayasa”	olarak	geçmektedir56.		
Genel	 olarak,	 otoriter	 rejimlerden	 demokrasiye	 geçen	 ülkelerde	 ana-
yasa	 yapımının	 üç	 tipi	 görülmektedir:	 İlki,	 ülkenin	 otoriter	 rejimden	
önce	mevcut	olan	demokratik	anayasasına	aynen	geri	dönülmesi;	ikin-
cisi,	 otoriter	 rejim	 anayasasının	 kısmen	 değiştirilmesi;	 üçüncüsü	 ise,	
tümden	 yeni	 bir	 anayasa	 yapılması57.	 Azerbaycan	 örneğinde,	 üçüncü	
tip	görülmektedir.	Fakat,	yeni	bir	anayasa	kabul	edilinceye	kadar	1978	
Anayasası`nın	bazı	hükümlerinin	yürürlükte	olması	gerçeği,	1991-1995	
yılları	arasında	ikinci	yolun	izlendiğini	söylemeye	izin	vermektedir.

	 B.	Anayasa`ya	Genel	Bakış

	 Gönenç`e	göre,	1995	Anayasası	biçimsel	olarak	değerlendirilirdi-
ğinde	kazuistik	yöntemle	hazırlanmış	bir	anayasa	olduğu	göze	çarpmak-
tadır.	 Diğer	 post-komünist	 devletlerin	 anayasaları	 ile	 kıyaslandığında	
metni	daha	kısa	olsa	dahi,	Azerbaycan	Anayasası	çerçeve	anayasa	olarak	
görülemez58.

	 Cəfərov`a	göre,	1995	Anayasasının	hükümleri	 	uluslararası	huku-
kun	herkes	 tarafından	kabul	görmüş	normlarına	ve	Azerbaycan	halkı-
nın	manevi	değerlerine	dayanmaktadır59.	Komisyon	Anayasa	 taslağını	
hazırlarken,	uluslararası	hukukun	genel	ilkelerini	benimsemiştir.	Temel	
hak	 ve	 hürriyetlere	 (“insan	 ve	 vatandaş	 hak	 ve	 hürriyetlerine”)	 geniş	
kapsamlı	yer	ayırmış	olması	1995	Anayasası`nın	temel	özelliklerinden	
biridir60.	Bu	anlamda	iki	ana	fikir	izlenilmiştir:	uluslararası	hukuk	pratiği	
dikkate	alınmakla	hakların	 tespiti;	Anayasanın	kendisiyle	normlaştırıl-
mış	temel	hak	ve	hürriyetlerin	sağlanması	ve	gerekli	koruma	mekaniz-
malarının	yaratılması. 
56	Erdoğan,	s.	49.	
57	Ergun	Özbudun,	Demokrasiye	Geçiş	Sürecinde	Anayasa	Yapımı,	Bilgi	Yayınevi,	Ankara	1993,	(Anayasa	

Yapımı),		s.	111.
58	“Bu	tür	bir	düzenlemenin	amacı,	pek	çok	konuyu	açıkça	düzenleyerek	 iktidarın	kötüye	kullanılmasını	

önlemek	olabilir.	Özellikle	Sovyet	döneminde	yaşanan	acı	tecrübelerin	bu	konuda	belirleyici	olduğu	dü-
şünülebilir”.		Gönenç,	s.	194.	

59	Cəfərov,	s.	11.
60	Cəfərov,	s.	12.
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“Temel	haklar,	hürriyetler	ve	ödevler”	olarak	adlanan	II.	bölüm,	2	alt-
başlık	ve	41	maddeden	oluşmakla,	kapsamına	göre	Anayasanın	en	ge-
niş	 bölümüdür61.	 Azerbaycan	 SSC	 anayasaları,	 komunist	 düzeni	 sağ-
lamayı	 kendinin	 yüce	 görevi	 ve	 amacı	olarak	belirlemekteydi62. 	 1995	
Anayasası`nda	 ise	Cumhuriyetin	 temel	 amacı,	 insan	 ve	 vatandaş	 hak	
ve	 hürriyetlerinin	 sağlanması	 olarak	 belirlenmiştir: İnsan ve vatandaş 
hak ve hürriyetlerinin, Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının refahının 
sağlanması, devletin yüce amacıdır	(madde	12); İnsan ve vatandaş hak ve 
hürriyetlerini sağlamak ve onları korumak yasama, yürütme ve mahkeme 
organlarının görevidir	(madde	71).

	 Genellikle,	günümüzdeki	yazılı	anayasalarda,	uluslararası	belgeler-
deki	temel	hak	ve	hürriyetler	tespit	edilip	ve	çoğu	zaman	buna	ek	kanun-
larla	da	düzenlenmektedir.	Anayasalarda	temel	hak	ve	hürriyetlere	yer	
verilmesi	sıradan	bir	hal	almış	olsa	da,	anayasa	yapımı	ve	değiştirilme-
sinde	aşırıya	kaçılması	herkes	tarafından	olumlu	bir	adım	olarak	değer-
lendirilmemektedir.	Hatta	 bu,	 referendumda	 anayasayı	 onaylatmanın	
“garantisi”		ya	da	“kandırmaca”	olarak	görülebilmektedir63.
 
	 Anayasa,	 ön	 söz	 (preamble),	 esas	 kısım,	 yekun	hükümler64,	 geçiş	
hükümlerinden	oluşmaktadır.	1995	Anayasası`nın	ön	sözü	(başlangıcı)	
ile,	Anayasanın	kabulünün	gerekçeleri	ve	gelecek	niyeti	açıklanmakta-
dır.
 
	 Yekun	hükümlerde,	anayasanın	kabulü	ile	ona	değişiklik	ve	ilaveler	
(eklerin)	yapılmasının	şartları	yer	almaktadır.

	 Geçiş	hükümlerinde,	anayasanın	kabul	edildiği	zamanın	siyasal,	ik-
tisadi	ve	diğer	şartları	göz	önünde	bulundurulararak	bu	devrin	taleple-

61	Azerbaycan	hukuk	doktrininde,	temel	hak	ve	hürriyetlerin	bu	kadar	geniş	kapsamlı	olması,	ona	atfedilen	
değeri	 göstermekle,	 toplumda	ve	genellikle	dünyadaki	yeni	 siyasi	 koşulların	oluşmasıyla	 ilişkilendiril-
mektedir.	Cəfərov,	s.	12.

62	http://files.preslib.az/projects/remz/pdf/atr_kons.pdf		(03.11.2017).
63	Benzeri	görüş	için	bkz:Versteeg,	Unpopular	Constitutionalism,	s	12.	
64	Kullanılan	“yekun	hükümler”	ibaresi,	bu	metinde	Azerbaycan	Anayasası`ndan	aynen	alınarak	kullanıl-
mıştır.	Türkçeye	en	yakın	karşılığı	“nihai	hükümler”,	veya	“son	hükümler”	olabilir.
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rine	uygun	hükümler	tespit	edilmekte	ve	bu	hükümlerle	yasamada	olan	
veya	olabilecek	zıtlıkların	ortadan	kaldırılması	amaçlanmaktadır.	

	 Bağımsız	Azerbaycan	devletinin	 ilk	Anayasası`nın	 kabul	 edilmesi	
Azerbaycan`ın	devlet	ve	hukuk	tarihinde	önemli	bir	yere	sahiptir.	Dev-
letin	formasyonunda,	hukuk	sisteminin	ve	mevzuatın	gelişiminde	köklü	
değişim,	Anayasa`nın	kabulünden	sonra	başlamış,	temel	kanunların	ge-
neli	1995	2005	yılları	arasında	kabul	edilmiştir.	Örneğin,	A.C.`nin	Mül-
ki	Mecellesi	(Medeni	Kanun),	Cinayet	Mecellesi	(Ceza	kanunu),	Mülki	
Prosesual	Mecellesi	(Medeni	Usül	Kanunu)	1	Eylül	2000	tarihinde	yü-
rürlüğe	girmiştir.

	 C.	Anayasanın	Başlangıç	Kısmında	Milli	Kimliğin	İfadesi

	 Azerbaycan	 Anayasası	 “preambula”	 yani,	 başlangıç	 kısmı	 ile	 baş-
lamaktadır.	Preambula	kelimesi,	 fransızca	olup,	 “preambule”	yani	 “ön	
söz”	demektir65.	“Genel	olarak,	anayasaların	başlangıç	bölümleri	huku-
ki	olmaktan	ziyade,	edebi	bir	dille	kaleme	alınır	ve	bu	kısımda	pek	çok	
duygu	yüklü	 ifadeler	kullanılır66”.	Başlangıçlar,	genelde	bir	norm	oluş-
turmasa	da,	burada	anayasanın	kabul	edilmesinin	amacı	ve	diğer	önemli	
niyetler	beyan	edilir67.	

	 Başlangıç	kısımlarının	normatif	nitelikte	olmadığı	görüşünün	aksi	
yönünde	 görüş	 de	 vardır.	 	 Bu	 görüşe	 göre,	 başlangıç	 kısmındaki	 ifa-
delerin	 belirsiz	 olması,	 onların	 normatif	 karakterden	mahrum	olduğu	
anlamına	gelmez.	Anlamı	belirsiz	olan	ifadeler	yorum	yoluyla	belirgin-
leştirilebilir	ve	bunları	anayasa	mahkemeleri	kanunların	anayasaya	uy-
gunluğunun	yargısal	denetiminde	ölçü	norm	olarak	kullanabilir68.	

	 Farklı	ülkelerdeki	anayasaların	başlangıç	kısımlarındaki	farklılıklar,	
o	ülke	anayasasının	hangi	gerekçe	ile	ve	nasıl	bir	sürecin	ardından	kale-
65	Nağıyev,	s.	33.
66	Gözler,	I,	s.	124.
67	Nağıyev	s.	33.
68	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	Kemal	Gözler,	Anayasa	Hukukunun	Genel	Teorisi,	cilt	I,	s.	124-125.
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me	alındığıyla	ilgilidir69.	1990`dan	sonra	yapılan	eski	sosyalist	ülkelerin	
anayasalarının	neredeyse	hepsinde	bir	başlangıç	kısmı	vardır	ve	onların	
geneli	“Biz...	halkı...”	şeklinde	başlamaktadır70.	Bu	anayasalar	içinde	en	
ilginç	örnek	ise,	Rusya	Federasyonu`nun	Anayasası`dır.	Keza	bu	Ana-
yasa,	“Biz,	Rusya	Federasyonunun	çok	uluslu	halkı...”	 ifadesiyle	başla-
maktadır.	Azerbaycan	örneği	de,	diğer	geçmiş	Sovyetler	Birliği	devletle-
rindeki	örneklerden	farklı	değildir.	Anayasanın	ön	sözü	okunduğunda,	
onun	halkın	ağzından	ve	halkın	adı	zikredilerek	yazıldığı	görülmektedir:	
“Azerbaycan	halkı	kendisinin	yüzyıllarca	süren	devlet	geleneklerini	sür-
dürerek,...	aşağıda	gösterilen	niyetlerini	beyan	eder:	...”

	 Versteeg`e	göre	başlangıçlar,	halkın	geçmişinin	ışığında	gelecek	he-
deflerini	açıklamaktadır	ve	muhtamelen	anayasanın	 istenilen	diğer	kı-
sımlarıyla	kıyaslandığında	başlangıç	kısımları,	halkın	ayırıcı	özelliklerini	
ifade	etmek	için	daha	geniş	imkanlar	sunar71.	

	 Başlangıç	kısmına	yer	veren	anayasaların	hemen	hemen	hepsinde,	
bu	kısımda	benzer	 ilkelere,	örneğin,	hukuk	devletine,	 insan	haklarına,	
demokrasiye	vs.	bu	gibi	değerlere	gönderme	yapılır.	Aynısı	1995	Ana-
yasası	için	de	geçerlidir.	Anayasası`nın	ön	sözü	siyasi	ve	ideolojik	önem	
taşıyarak,	Anayasa`nın	doğru	anlaşılması	ve	uygulanması	açısından	bir	
yönlendirici	işlev	görmektedir72.	

	 Başlangıçta,	kısaca	devletin	hedeflerinin	sayıldığını	da	söyleyebili-
riz.	“Bu	hedefler	arasında;	bağımsızlık,	egemenlik,	toprak	bütünlüğünün	
korunması,	demokratik	bir	sistemin	güvence	altına	alınması,	laik	bir	hu-
kuk	devletinin	 kurulması,	 herkesin	 hakettiği	 hayat	 seviyesinin	 sağlan-
ması	ve	diğer	dünya	milletleri	ile	dostluk	ve	barış	içinde	yaşanması	gibi	
hedefler	bulunmaktadır73”.	Dikkat	çeken	bir	noktaya	değinmek	gerek-
mektedir:	Başlangıç	kısmında	Anayasa,	diğer	hedeflerin	yanında	“vatan-

69	Sevinç,	s.	64.
70	Gözler,	I,	s.	123.
71	Versteeg,	Unpopular	Constitutionalism.
72	Nağıyev		s.	33.
73	Gönenç,	s.	195.
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daş	cemiyeti	kurulmasının	başarılmasını74”	da	Cumhuriyetin	hedefleri	
arasında	saymaktadır.	 	Fakat	kanaatimizce,	bu	anlaşıllır	bir	durumdur.	
Nitekim,	tek	partili	bir	düzende	yönetilen	Azerbaycan	SSC`de	sivil	top-
lum	 örgütleri	 totaliter	 baskılar	 yüzünden	 gelişme	 imkanı	 bulamamış-
tır75.

	 D.	Tali	Kurucu	İktidar	İzinde	Anayasa`nın	Değiştirilmesi

	 “Anayasalar,	 insan	 eseri	 olmak	 itibariyle	 kusursuzluk	 ve	 ebedilik	
iddiasında	 bulunamazlar76”.	 Günümüzde	 hemen	 hemen	 bütün	 yazılı	
anayasalarda	 değiştirilmelerine	 ilişkin	 usul	 ve	 kurallar	 belirlenmiştir.	
Genellikle	yazılı	anayasalar	diğer	kanunlara	nazaran	daha	farklı	değiştir-
me	usullerine	tabi	tutulur77.	

	 “Fakat	aynı	 zamanda,	her	anayasa	 sürekliliğe	dayanır,	 aksi	 takdir-
de	herhangi	bir	yasadan	farkı	kalmazdı78”.	Elbette	ki,	burada	kastedilen	
süreklilik	daimi	değişmezlik	gibi	anlaşılmamalıdır.		Anayasanın	sürekli-
liğinin	sağlanması	için	onun	değiştirilmesi	her	ülkede	farklı	usüllere	tabi	
tutulur.	Fakat,	genelde	bu	usullerin,	diğer	bütün	kanunların	değiştiril-
mesinden	daha	zor	olması	öngörülür.	Bu	da,	doktrinde	“katı	anayasa79”	
adı	verilen	anayasaları	meydana	getirir.	Kanunlar	için	aranmadığı	halde,	
bir	anayasanın	değiştirilebilmesi	için	değişiklik	teklifinin	halkoylaması-
na	(referanduma)	sunulması	gerekiyorsa,	bu	anayasa	katıdır80.		

74	“Vatandaş	cemiyetinin	kurulmasından	Anayasa`nın	ne	kastettiği	açık	olmamakla	birlikte,	bu	hedefin	sivil	
toplumun	oluşturulması	şeklinde	anlaşılmasının	Azerbaycan	Cumhuriyet`inde	demokrasinin	gelişmesi	
açısından	daha	yararlı	olacağı	söylenebilir”.	Gönenç,	s.	194.

75	Genel	olarak	baktığımızda	demokratik	rejimlerin	istikrarı,	büyük	ölçüde	güven	(trust)	ve	hoşgörü	(tole-
rance)	ile	karakterize	edilen	demokratik	bir	siyasi	kültürün	varlığına	bağlıdır.	Bu	siyasi	kültürün	yeşere-
ceği	toprak	ise	sivil	toplumdur”.	Gönenç,	s.	195.

76	Özbudun,	Yöntem	Sorunları,	s.	155.
77	Özbudun,	Anayasa	Hukuku,	s.	164.
78	Boysen,		s.	177.	
79	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	Gözler,	I,	s.118.
80	Gözler,	I,	s.	119;	“Anayasaların	katılığını	sağlamanın	yollarından	biri	de	anayasa	değişikliklerinin	onay-

lanması	 için	halk	oylamasına	gidilmesinin	 şart	koşulmasıdır.”	Erdoğan,	 s.	56;	 “Anayasa,	Halkın	otori-
tesinden	kaynaklanır:	onların	güvenlik	ve	saadeti	için	kurulmuştur;	onların	elinde	çömlekçinin	elinde-
ki	kildir;	hak	yaratmak,	korumak,	geliştirmek,	daha	iyi	hale	getirmek	ve	istediği	biçimde	onu	bitirmek	
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1995	Anayasası`nın	son	bölümü	onun	değiştirilmesi	 şartlarını	belirle-
mektedir.	Madde	152	gereğince,	Anayasa`da	değişiklikler	 yalnız	 refe-
randum	yolu	 ile	yapılabilir.	Böylece,	1995	Anayasası`nın	 	katı	olduğu	
sonucuna	varabiliriz.

	 Prof.	Gabriel	L.	Negretto,	anayasa	değişikliklerini	amendment	ve	
replacement	olarak	ikiye	ayırmıştır81.	Yazar	ilk	anlamda	(amendment)	
değişikliği,	anayasanın	özüne	halel	getirmeyen,	mevcut	anayasal	düze-
ni	 değiştirmeyen,	 küçük	 değişimler	 olarak	 açıklarken,	 ikinci	 anlamda	
değişikliği	ise	(replacement),	tam	tersine,	devletin	veya	siyasi	sistemin	
temel	yapısını	değiştirebilecek	anayasa	değişikliği	olarak	açıklamıştır82.	
Anayasalarda	 bazı	 hükümler	 değiştirilemeyecek	 hükümler	 olarak	 ilan	
edilebilir	ve	anayasa	yargısı	yapan	kurumlar	(genelde	anayasa	mahke-
meleri)	devletin	temel	yapısını	değiştirmenin	geçersiz	olduğu	görüşünü	
savunurlar83.

	 “1995	Anayasası`nın	dikkat	 çekici	bir	diğer	özelliği	de,	diğer	pek	
çok	 post	 komünist	 devletlerin	 anayasalarında	 olduğu	 gibi	 anayasanın	
değiştirilmesinin	zorlaştırılmış	olmasıdır.	Anayasa	değişikliği	 için	refe-
randum	usulünün	benimsenmiş	olması,	Anayasaya	büyük	ölçüde	katılık	
kazandırmaktadır84”.	

	 1995	Anayasası	 “değişim”	ve	 “ekleme”	(ilave/əlavə)	kavramlarını	
ayırmaktadır.	Artık	belirttiğimiz	üzere	Anayasa`daki	değişikliklerin	re-
ferandumla	yapılması,	zorunlu	bir	şart	olarak	belirlenmiştir.	Anayasa`ya	
ekleme	 yapılması	 156.	 ve	 157.	 madde	 ile	 düzenlenmiştir.	 Adı	 geçen	
maddelere	 göre,	 eklemeler	 yapılması,	Cumhurbaşkanı	 veya	 	 en	 az	 63	
milletvekilinin	teklifi	üzerine	Milli	Mecliste	95	oy	çokluğu	ile,	anayasa	

hakkına	sahiptir.	Eğer	böyleyse,	benzer	bir	biçimde	onu	değiştirmeye	de	haklarının	olduğundan	şüphe	
edilebilir	mi?”	Kay,	s	52.

81	Negretto,	Gabriel	L.	“Constitution-Making	in	Comperative	Perspective”,	Oxford	Research	Encyclope-
dia	of	Politics,	ss.	1-43,	Gabrielnegretto.com		(15.10.2015);	Benzeri	görüş	için	bkz:	Özbudun,	Yöntem	
Sorunları,	s.	156.

82	Negretto,	s.	3.
83	Negretto,	s.	3.
84	Gönenç,	s.	195.
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kanunu	(konstitusiya	qanunu)85  şeklinde	ve	iki	kere	oylamadan	sonra	
kabul	edilebilir.	İkinci	oylama,	ilk	oylamadan	6	ay	sonra	yapılmalı	ve	her	
iki	oylamadan	sonra	Cumhurbaşkanının	 imzasına	sunulmalıdır.	 İkinci	
oylamadan	sonra	yapılan	imza	işlemi	üzerine	anayasa	kanunu	yürürlüğe	
girer.	

	 “Temelde	anayasalar	en	az	iki	bölüme	ayrılabilir:	Anayasanın	esası,	
yani	anayasada	hep	aynı	kalan	ve	anayasanın	istikrarını	emniyet	altına	
alan	 şey	 ve	 değişebilen	 diğer	 düzenlemeler86”. Azerbaycan	 Anayasa-
sı	 155.	 maddesi	 ile	 değiştirilemeyecek	 hükümlerini	 öngörmüştür.	 Bu	
maddeye	göre,	Anayasa`nın	1.	(hakimiyetin	temeli),	2.	(halkın	egemen-
liği),	6.(hakimiyetin	benimsenmesi	yasağı),	7.	(Azerbaycan	devleti),	8.	
(devlet	başkanı)	ve	21.	(devlet	dili)	maddeleri	değiştirilemez.

	 Anayasa	değişikliği,	Anayasa	metninin	belli	koşullar	altında	açıkca	
değiştirilmesi	ve	boşluklarının	doldurulmasıdır.	Bu	niteliğiyle	Anayasa	
değişikliği,	“Anayasanın	ihlalinden”	ve	“Anayasanın	değiştirilmesinden”	
ayrılır87.	Bir	devletin	anayasasını	yapma	veya	değiştirme,	başka	bir	de-
yimle	o	devletin	temel	siyasal	yapısını	belirleme	iktidarına	“kurucu	ikti-
dar”	ve	ya	“kuruculuk	fonksiyonu”	adı	verilir88.		Mevcut	Anayasaya	göre,	
değişiklik	ve	 ilavelerin	edilmesi	 teklifi	Milli	Meclis	ve	Cumhurbaşkanı	
tarafından	yapılabilir.

85	“Anayasa	kanunları,	Azerbaycan	Cumhuriyeti	Anayasası`nın	ayrılmaz	parçalarıdır	ve	ona	uygunsuzluk	
içeremez.”	Anayasa	Madde	156.5;	Azerbaycan	hukukunda	kanunlar,	üç	kategoriye	ayrılmıştır:	Anayasa	
kanunu,	mecelle	ve	kanun.	Anayasa	kanunlarının	kabulü,	diğer	iki	kategori	ile	kıyaslandığında	daha	zorlu	
şartlara	tabi	tutulmuştur.	Yukarıda	da	belirtildiği	üzere	Anayasa`ya	eklemeler	anayasa	kanunu	ile	yapıla-
bilir.	Ekleme	yapılabilecek	maddeler	Anayasa`da	belirtilmiştir.	Örneğin,	Anayasa`nın	22.,	94.,	95.,	108.	
maddeleri.	Fakat,	belirtmemiz	gereklidir	ki,	Azerbaycan	hukuk	doktrininde	anayasa	kanunları	konusun-
da	teorik	açıdan		bir	boşluk	mevcuttur.

86	Boysen,	s.	181.
87	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	Zafer	Gören,	Anayasa	Hukuku,	Yetkin	Hukuk	Yay.,	Ankara	2011	s.	28.	

88	“Kurucu	iktidar,	iki	değişik	durumda	ortaya	çıkabilir	ve	buna	uygun	olarak	iki	tür	kurucu	iktidardan	söz	
edilebilir:	Asli	kurucu	iktidar	ve	tali	(türevsel)	kurucu	iktidar.”	Özbudun,	Anayasa	Hukuku,	s.	163;	“Bir	
devletin	anayasasının	yeniden	yapılması	veya	tümden	yapılması	süreci,	asli	kurucu	iktidardır.	Onun	ay-
rıt	 edici	 özelliği,	 ortaya	 çıkış	biçimi	değil,	 yeni	 anayasayı	meydana	getirirken	herhangi	bir	pozitif	 hu-
kuk	normu	ile	bağlı	olmamasıdır.”	Özbudun,	Anayasa	Hukuku,	s.	164;	“Tali	kurucu	iktidar,	bir	ülkenin	
anayasasının,	o	anayasada	belirlenmiş	usullere	uyulmak	suretiyle	değiştirilmesidir.”	Özbudun,		Anayasa	
Hukuku,	s.	164.		
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	 Milli	 Meclis	 veya	 Cumhurbaşkanı	 Anayasa	 değişikliği	 teklif	 etti-
ğinde	Anayasa	madde	153	gereğince,	değişim	taslağı	önceden	Anayasa	
Mahkemesi`ne	sunularak	Anayasa`ya	uygunluğu	ile	ilgili	karar	alınması	
gerekmektedir.

	 Kümülatif	olarak	1995	Anayasasın`da,		24	Ağustos	2002,	18	Mart	
2009	ve	26	Eylül	2016	tarihlerinde	olmak	üzere	toplam	üç	kez	değişiklik	
yapılmıştır.	Değişiklikler	Anayasa`nın	5.	bölümünde		öngörülen	şartlara	
uygun	olarak	ve	referandum	yolu	ile	yapılmıştır.	13	Aralık	2005	tarihin-
de	ise	Anayasa`nın	Milli	Meclis`in	yetkilerini	düzenleyen	95.	maddesi-
ne	ekleme	yapılmıştır.

	 E.	Nahçıvan	Özerk	Cumhuriyeti	(NÖC)	Anayasası

	 Nahçıvan	Özerk	Cumhuriyeti,	 yürürlükte	 olan	Moskova	 ve	Kars	
Sözleşmeleri	 gereğince,	Azerbaycan	Cumhuriyetinin	bir	parçası,	 fakat	
özerk	bir	Cumhuriyet	olarak	belirlenmiştir89.	

	 Bahsedilen	 Moskova	 Antlaşması,	 TBMM	 ve	 Rusya	 arasında	 16	
Mart	 1921	 tarihinde	 karşılıklı	menfaatler	 esas	 alınarak	 imzalanmıştır.	
Antlaşmanın	başlangıç	kısmında,	“İmzalayan taraflar arasında ulusların 
kardeşliği ilkesi ve her ulusun kendi geleceğini serbestçe saptama hakkına 
sahip olduğu”	hükmü	yer	almıştır90.

	 Antlaşmanın	 3.	 maddesi	 gereğince,	 Taraflar,	 Nahçıvan	 vilayeti-
nin	 Azerbaycan’ın	 himayesi	 altında	 özerk	 bir	 bölge	 (arazi)	 olmasını,	
Azerbaycan’ın	 bu	 özerklikten	 hiçbir	 zaman	 başka	 bir	 devletin	 lehine	
vazgeçmemesi	kaydıyla	kabul	etmişlerdir91.

89	NÖC	Anayasasının	1.	maddesine	göre	NÖC,	Azerbaycan	Cumhuriyeti	dahilinde	demokratik,	hukuki,	
özerk	bir	cumhuriyettir.

90	 Antlaşma	 hakkında	 ayrıntılı	 bilgi	 için	 de	 bkz:	 https://antlasmalar.com/moskova-antlasmasi/  
(17.03.2017).

91	https://antlasmalar.com/kars-antlasmasi/		(16.06.2019).
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	 Kars	Antlaşması,	Sovyetler	Birliği	döneminde,	birliğin	himayesinde	
bulunan	üç	cumhuriyet;	Azerbaycan,	Ermenistan,	Gürcistan	ve	Türkiye	
arasında	13	Ekim	1921’de	imzalanan	antlaşmadır.	Kars	Antlaşması,	as-
lında	temel	olarak	Moskova	Antlaşması’nın	hükümlerine	dayanır92.	Bu	
Antlaşmanın	beşinci	maddesi	ile,	yine	Moskova	Antlaşmasında	olduğu	
gibi	 Azerbaycan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Nahçıvan bölgesine 
özerklik	verileceği	düzenlenmiştir.

	 İlk	 Azerbaycan	 Cumhuriyeti’nin	 kurucularından	 olan	 Mehmed	
Emin	Resulzade	kendi	kitabında	Nahçıvan	ile	ilgili	şunları	yazmaktadır:	

	 “Türkiye, Bolşevik Rusyası ile – bizim bildiğimiz – iki muahe-
de ile merbuttur: Biri Moskova Muahedesidir ki, 1921 senesinde 
imzalanmıştır; diğeri de Mavera-yı Kafkas cumhuriyetleri ile akd 
olunan Kars Muahedesi ki, 11 Eylül 1922 tarihinde imzalanmış-
tır. Birinci Müahede ile Türkiye murahhasları Kafkasya cumhu-
riyetlerinin mevcudiyetini tespit ettirmekle beraber, Azerbaycan 
komunistleri tarafından Ermenistan şuralarına hediye olunan 
Nahçıvan vilayeti mümtaz vilayet ünvanıyla ve salis bir hüküm’e-
te hediye edilmemek şartıyla Azerbaycan taht-ı himayesine veril-
miş ve bir de tarafeyn-i akideyn Şark milletlerinin istiklallerine 
ihtiram edeceklerini mütekabilen teyid eylemişlerdir”.93

	 Görüldüğü	üzere,	uzun	zamandan	beri	Nahçıvan’da	özerklik	vardır.	
Bu	sebeple,	burada	Azerbaycan’ın	1995	Anayasası’na	uygun	olmakla	be-
raber	Nahçıvan’a	ait	bir	anayasa	yürürlüktedir.

	 NÖC	 Anayasası,	 Özerk	 Cumhuriyetin	 Yüksek	 Meclisi	 (yasama	
organı)	 tarafından	 28	Nisan	 1998	 tarihinde	 kabul	 edilmiştir.	 “Nahçı-
van	Özerk	Cumhuriyeti	Anayasasının	onaylanması	hakkında”		29	Ara-
lık	 1998	 tarihli	 Azerbaycan	 Cumhuriyeti	 Anayasa	 Kanunu`na	 göre,	
NÖC`nin	Anayasası,	Azerbaycan	Cumhuriyeti	Milli	Meclisi		tarafından	
92 http://www.kurtulussavasi.gen.tr/kars-antlasmasi.html		(17.03.2017).
93	Ayrıca,	ayrıntılı	bilgi	için	bkz:	Mehmed	Emin	Resulzade.	Azerbaycan	Cumhuriyeti,	Azerbaycan	Türkleri	

Kültür	ve	Dayanışma	Derneği	Yayınları,	İstanbul	1990.s.	106-107.
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onaylanmış	ve	Cumhurbaşkanı	tarafından	imzalandığı	anda	(29	Aralık	
1998)		yürürlüğe	girmiştir94.	

	 Nahçıvan	Anayasası,	başlangıç	kısmı	içermemektedir,	fakat	bunun	
yerine	Anayasanın	ilk	bölümü	olan	Genel	Hükümler`e	geçmeden	önce	
burada	 “Nahçıvan`ın	 kısa	bir	 tarihi”	 ya	da	 “Nahçıvan`ın	 tanıtımı”	di-
yebileceğimiz	 bir	metin	 yer	 almaktadır.	 Özetleyecek	 olursak,	 bu	me-
tinde	Nahçıvan`ın	 özerkliğinin,	 halen	 yürürlükte	 olan	 16	Mart	 1921	
tarihli	Moskova	ve	13	Ekim	1921	tarihli	Kars	sözleşmelerine	dayandı-
ğı,	bu	sözleşmelerle	onun	Azerbaycan	Cumhuriyeti’nin	bir	parçası	ol-
duğu	 ve	 sınırlarının	 belirtildiği	 gösterilmektedir.	 Tarihleri	 belirtilerek	
Nahçıvan`ın	 önce	Nahçıvan	 SSC,	Nahçıvan	Diyarı,	 Nahçıvan	Özerk	
SSC	ve	 en	 sonda	Nahçıvan	ÖC	olarak	 adlandırıldığı	 belirtilmektedir.	
SSC	olduğu	dönemde,	sırasıyla	1926,	1937	ve	1978	Anayasaları`nın	ka-
bul	edildiği	belirtilmiş,	en	son	kabul	edilen	ve	yürürlükte	olan	1998	tarih-
li	NÖC	Anayasası`nın	ise	1995	Azerbaycan	Cumhuriyeti	Anayasası`na	
dayandığı	tespit	edilmiştir.	

	 Nihayet,	metnin	en	sonunda	Azerbaycan	Anayasası`nın	başlangıç	
kısmında	da	yer	alan	hükümlerinden	bazıları	gösterilerek	Anayasa`nın	
gösterilen	 amaçlarla	 kabul	 edildiği	 belirtilmektedir.	 Lakin,	 1995	
Anayasası`nın	başlangıç	hısmından	farklı	olarak,	bu	metinde	“Azerbay-
can	halkı”	veya	“Nahçıvan	halkı”,	hatta	genel	olarak	halk	kelimesi	kulla-
nılmamıştır.	

	 NÖC	Anayasası,	Azerbaycan	Anayasası`na	 uygun	hazırlanmış	 ve	
onunla	herhangi	bir	zıtlık	içermesinin	mümkünsüzlüğü	öngörülmüştür.	
Anayasa	50	maddeden	ibaret	olup,	daha	çok	devlet	organları	ve	yönetim	
şekliyle	ilgili	hükümleri	içermektedir.

94  http://www.genprosecutor.gov.az/files/file/Naxchivan_MR		(22.04.2018).
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	 SONUÇ

	 Devletin	temel	yasası	olan,	onun	sınırları,	halkıyla	arasında	olan	hak	
ve	ödevleri	belirleyen	ve	bu	gibi	devletin	devlet	olabilmesi	için	gerekli	
olan	önemli	konuları	belirleyen	anayasaların	hazırlanması,	 sıradan	bir	
olay	değildir.	Bu	sürecin	kendisi,	genel	anlamda	olağan	bir	süreç	olarak	
görülemez.	 Azerbaycan	Cumhuriyeti`nde	 ise	 buna	 ek	 olarak	 anayasa	
yapım	 süreci,	 devletin	 aktif	 bir	 savaş	 halinde	bulunduğu	bir	 zamanda	
yürütülmüştür.	 Bütün	 bunları	 göz	 önünde	 bulunduracak	 olursak,	 du-
rum	kuşkusuz	daha	karışık	bir	hal	almaktadır.	Azerbaycan`daki	anayasa	
yapım	sürecinin	demokratikliği	konusu,	Türk	hukuk	doktrini	de	dahil	
olmak	üzere	hukuk	doktrinlerinde	 tartışmalara	neden	olmuştur.	Ana-
yasa,	dönemin	mevcut	karmaşası	içinde	demokratikliği	tartışmaya	açık	
bir	yasama	organının	atadığı	komisyon	tarafından	hazırlanmıştır.	Fakat,	
Anayasa`nın	halk	oylamasında	katılımcıların	%92`i	tarafından	onaylan-
mış	olması,	kanaatimizce	anayasayı	“demokratikleştirmiştir”.	

	 Yukarıda	bahsedildiği	üzere,	günümüz	anayasaları,	 genelde,	 türev	
anayasalardır.	Azerbaycan	Anayasası	da	hazırlanırken,	uluslararası	hu-
kuk	kuralları,	Azerbaycan	Halk	Cumhuriyeti	döneminde	kabul	edilen	
birçok	kanunlar,	Sovyet	döneminden	edinilmiş	yazılı	anayasacılık	 tec-
rübeleri	ve	diğer	demokratik	devletlerin	tecrübeleri	baz	alınmıştır.	Fakat	
Azerbaycan`daki	 güncel	 hukuk	 doktrininde	 SSC	 anayasalarının	 ince-
lenmesi	 göz	 ardı	 edilmiştir.	 	Fikrimizce,	Azerbaycan	SSC	anayasaları-
nın	daha	derinden	incelenmesi,	Azerbaycan	anayasa	tarihi	açısından	ol-
dukça	önem	arz	etmektedir.	Bu	sebeple,	bağımsızlıktan	sonra	yürütülen	
anayasa	yapım	süreci	incelenirken	Halk	Cumhuriyeti	ve	SSC	dönemleri	
ile	uluslararası	hukukun	temel	ilkeleri	de	göz	önünde	bulundurulmalı-
dır.

	 Anayasaların	değiştirilmesi,	en	az	onun	yapılması	kadar	önemli	bir	
meseledir.	 Anayasa	 değişiklikleri,	 kendisinde	 öngörülen	 şartlara	 göre	
Milli	Meclis	ve	Cumhurbaşkanının	teklifi	üzerine	halk	oylamasıyla	ya-
pılabilir.
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	 1995	 Anayasasının	 yapılması	 esnasında	 asli	 kuruculuğun	mevcut	
olduğu	kanaatindeyiz.	Lakin,	doktrinde	yapılan	“asli	kurucu	iktidar”	ve	
“tali	 kurucu	 iktidar”	 ayrımı	 temel	 alınarak	 1995	Anayasası`nın	 yapım	
sürecinin	incelenmesi	için	öncelikle	bu	Anayasa`nın	kabul	edildiği	dö-
nemin	siyasi	şartları	göz	önünde	bulundurularak,	SSC`den	Azerbaycan	
Cumhuriyeti`ne	geçiş	 süreci,	 bu	 süreçte	parlamentonun	 statüsü	 ve	 iç	
hukukun	daha	detaylı	araştırılması	gerekmektedir.

 KISALTMALAR

	 A.C.	–	Azerbaycan	Cumhuriyeti.
	 AHC	–	Azerbaycan	Halk	Cumhuriyeti.
	 AKP	–	Azerbaycan	Komünist	Partisi.
 NÖC	–	Nahçıvan	Özerk	Cumhuriyeti.
 SSC	–	Sovyet	Sosyalist	Cumhuriyeti.
 SSCB	–	Sovyet	Sosyalist	Cumhuriyetleri	Birliği.
	 TBMM	–	Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi.
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DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMASI

 ÖZET

THE PROTECTİON OF CİVİL SERVANTS AGAİNST JUVENİLES AND SLANDERS

	 Devlet	memurluğu,	asli	ve	sürekli	bir	kamu	hizmetidir.	Memurluk,	kamu	hizmeti	
olma	özelliğini	bünyesinde	bulunduran	bir	meslek	olduğu	içindir	ki,	memurun	görev	ya-
parken	kendisini	tam	bir	emniyet	içerisinde	hissetmesi	gerekir.	Görev	gereklerinin	ifası	
esnasında,	 kendisini	 şikâyet	 edilme	 tehdidi	 altında	 hissetmemesi,	 icra	 ettiği	 görevden	
kaynaklı	 olarak	 takdir	 yetkisini	 hukukun	 sınırları	 içerisinde	 kullanabilmesinin	 temini	
kamu	hizmetlerinin	sunuş	kalitesi	ile	de	doğrudan	alakalıdır.

 Anahtar Kelimeler:	İsnat,	İftira,	Devlet	Memuru,	Tazminat,	Teminat.

 ABSTRACT
     
	 The	civil	service	is	a	primary	and	permanent	public	service.	Since	the	civil	service	
is	a	profession	that	includes	the	public	service,	the	officer	must	feel	fully	confident	in	his	
duty.	During	the	performance	of	the	duty	requirements,	the	fact	that	he	does	not	feel	
threatened	to	complain	and	that	he	can	use	his	discretion	within	the	boundaries	of	the	
duty	is	directly	related	to	the	presentation	quality	of	public	services.
 
 Keywords: Juveniles,	slander,	civil	servant,	compensation,	indemnity.
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	 GİRİŞ 

	 Devlet	memurluğu,	bir	kamu	hizmetidir.	Kamu	hizmeti	niteliğinde	
olan	bir	mesleki	faaliyet	olmasından	dolayı,	kamu	hizmetine	hâkim	olan	
tüm	ilkelerin	memurun	ifa	etmiş	olduğu	bütün	görevlerinde	bulunması	
koşuldur.	Aynı	zamanda	memurluk	statü	gerektiren	bir	 iştigal	konusu	
olduğundan	 memurların	 hak,	 yükümlülük	 ve	 yasakları	 Anayasamızın	
70.	ve	128.	maddelerinden	hareketle	kanunla	düzenlenmiştir.	Ülkemiz-
de	memurlar	için	temel	kanun	niteliğindeki	657	sayılı	Devlet	Memurla-
rı	Kanunu	(DMK)’nin	25.	maddesinde	de	memurlar	hakkında	özel	bir	
düzenlemeye	yer	verilerek,	memurlara	güvence	sağlanmıştır.

	 Kanun	 koyucu	 bahsedilen	 yasal	 düzenleme	 ile	 memurların	 icra	
ettikleri	görevler	esnasında	her	 türlü	haksız	karalama,	sataşma,	gerçek	
dışı	 isnat	ve	suçlamalara	karşı	korunmalarını,	görevlerin	emniyet	duy-
gusu	içerisinde	 ifa	etmelerini	amaçlamaktadır.	Esasında	 isnat	ve	 iftira-
lara	karşı	korunma	hakkı	dar	bir	başlıktır.	Aslolan	idarenin	memurunu	
koruma	ve	gözetim	yükümlülüğüdür1.	Zira	memurlar	idarenin	görünen	
yüzüdür	veya	daha	açık	bir	 ifade	 ile	memurlar	 idarenin	 insan	unsuru-
nu	oluşturmaktadır.	 İdarenin	elindeki	 en	önemli	hareket	 vasıtası	olan	
takdir	 yetkisini,	memurlar	 kullanmaktadır.	Takdir	 yetkisinin	 yanı	 sıra	
memurlar,	 idare	 adına	 harcamalar	 yapmakta,	 meslektaşları	 hakkında	
açılan	soruşturmaları	yürütmekte,	atamalar	yapmakta,	kurumların	stra-
tejik	kararlarını	tayin	etmekte,	bu	gibi	idareyi	bağlayıcı	veya	temsil	edici	
birtakım	tasarrufların	içinde	olmaktadır.	Bu	gibi	tasarrufların	herhangi	
bir	aşamasında	görev	alan	memurların	ifa	ettiği	işlemler,	hizmet	alanın	
veya	memurla	bire	bir	muhatap	olan	kişilerin	aleyhine	de	olabileceğin-
den,	memurlar	kin	ve	husumete	maruz	kalabilmekte	ve	sık	sık	isnat	ve	
iftiralara	uğrayabilmektedir.	Kanun	koyucu	da	bu	gerekçeleri	dikkate	al-
mak	suretiyle	memurluğun	güvenceli	bir	meslek	olması	gerçeğinden	de	
hareketle,	memura	hukuksal	teminat	sağlamıştır.	
1	Alman	Hukuku’nda	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunma	hakkı	“Gözetim	Yükümlülüğü	(fürsorgepflicht)”	nün	

alt	başlıklarından	birisi	olarak	ifade	edilmektedir.	Alman	Hukuku	için	bu	konuda	bkz.	§	78	Bundesbeam-
tengesetz,	§	45	Beamtenstatusgesetz;	Gözetim	yükümlülüğünün	Türk	hukukundaki	yaklaşımı	için	bkz.	
Akıncı,	M.,	Danıştay	Kararları	Işığında	İdarenin	Gözetim	ve	Denetim	Görevi,	İstanbul,	Legal	Yayınevi,	
2017,	s.158	vd.
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	 Çalışmada	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunma	hakkının	içerik	ve	anla-
mı,	başta	DMK	olmak	üzere,	diğer	kamu	personel	hukukunu	ilgilendi-
ren	mevzuat	hükümleri	çerçevesinde	ülkemizde	uygulanışına	yer	verile-
rek	görüş	ve	düşüncelerimiz	izaha	çalışılacaktır.	

	 I.	MEMURLARIN	KORUNMASI	

	 Memurlar,	belli	bir	statüye	bağlı	olarak	çalışmakta	ve	kamu	yararını	
gerçekleştirmek	amacıyla	kamu	hizmeti	ifa	etmektedir2.	Memurların	gö-
revlerini	icra	ederken	birtakım	yükümlülükleri	ile	yapmaları	yasak	olan	
birtakım	tavır	ve	davranışları	bulunmaktadır.	Memuriyetin	aynı	zaman-
da	bir	kamu	hizmeti	olduğu	hususu	dikkate	alındığında,	memurun	taraf-
sızlık,	devlete	sadakat	gibi	temel	birtakım	yükümlülüklerinin	bulunması	
doğaldır.	Her	ne	 kadar	memur	 ile	devlet	 arasındaki	 ilişki	 statü	 ilişkisi	
niteliğinde	olsa	da	memurdan	 tam	bir	 sadakat	 içerisinde	 tarafsızlık	ve	
diğer	yükümlülüklerine	bağlı	kalarak	görevlerini	icra	etmesi	beklenmek-
te	 olup3;	 devletin	 de	memura	 yönelik	 birtakım	 sorumlulukları	 bulun-
maktadır4.	Memurların	kamu	hizmetlerini	gerçekleştirmek	için	yaptığı	
faaliyetler	ise	bazen	kişilerin	özel	menfaatlerine	dokunabilmekte	ve	sırf	
bu	nedenle	menfaati	zedelenen	kişiler	memur	hakkında	asılsız	iddia	ve	
şikâyetlerde	bulunarak	memurları	korkutmak	istemektedir5.	Bu	durum	
memurların	bazı	güvencelere	sahip	olmasını	gerektirmektedir.	Bir	diğer	
ifadeyle,	 memurların	 yerine	 getirmekle	 yükümlü	 oldukları	 kamu	 hiz-
metlerini	verimli,	düzenli	ve	sürekli	bir	şekilde	yerine	getirebilmesi	ken-
dilerini	güvende	hissetmelerine	bağlıdır.	Aksi	takdirde,	memurun	çalış-
2	Akyılmaz,	B.,	M.	Sezginer	ve	C.	Kaya,	Türk	İdare	Hukuku,	Ankara,	Savaş	Yayınevi,	2018,s.	653;	Günday,	

M.,	İdare	Hukuku,	Ankara,	İmaj	Yayınevi,	2017,	s.	589.
3	Sadakat	yükümlülüğü	konusunda	bkz.	Akyılmaz,	B.,	“Türk	Hukukunda	Kamu	Görevlilerinin	Devlete	Sa-

dakat	Yükümlülüğü”.	Danıştay	ve	İdari	Yargı	Günü	149.	Yıl	Sempozyumu,	2017,s.	15-34;	Kaya,	C.,	“Av-
rupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	Kararları	Işığında	Kamu	Görevlilerinin	Sadakat	Yükümlülüğü”.	Danıştay	
ve	İdari	Yargı	Günü	149.	Yıl	Sempozyumu,	2017,s.	35-58.
4	Devletin	istihdam	ettiği	memura	belirli	bir	yaşam	standardı	sağlaması,	sağlık	ve	sosyal	güvence	bakımın-
dan	emniyet	içerisinde	bulundurması,	emeklilik	güvencesi	ile	istihdam	etmesi,	Alman	Hukuku’nda	“Gü-
vence	İlkesi”	(Alimentationsprinzip)	olarak	isimlendirilmektedir.	Droege,	M.,	“DasAlimentationsprinzip	
in	Zeiten	der	Schuldenbremse”,	LKRZ.,	2014,s.	177;Hartmann,	B.,	“LandesgrundrechteundAlimentati-
onsprinzip”,	NWVBl.,	2014,s.	211.	OVG	Münster	(6.	Senat),	Beschluss	vom	04.12.2017	-	6	A	2553/16.	
Karşılıklılık	ilişkisi	için	bkz.	Schnellenbach,	H.,Beamtenrecht	in	der	Praxis,	Münih.,	2013,	s.	249.

5	Gözler,	K.,	İdare	Hukuku	II,	Bursa,	Ekin	Yayınevi,	2009,s.	801.
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ma	performansı	ve	yürütmüş	olduğu	kamu	hizmetleri	olumsuz	yönde	
etkilenecektir.	Bu	nedenle	memurların	özel	olarak	korunması	 ihtiyacı	
hâsıl	olmuş	ve	bu	ihtiyacı	karşılayacak	çeşitli	hukuki	düzenlemeler	ihdas	
edilmiştir.	Bu	kapsamda	hukuk	düzenimizde	memurlar,	üçüncü	şahısla-
ra	karşı	cezai	olarak	korunduğu	gibi,	görevleri	ile	ilgili	her	türlü	isnat	ve	
iftiralara	karşı	da	koruma	altına	alınmıştır.	Böylece	kanunlara	hem	adli	
kovuşturmadan	evvel	koyulan	usullerle	hem	de	sonrasında	kötü	niyetle	
ihbar	edenler	hakkındaki	ihdas	edilen	hükümler	ile	memurlar,	haksız	it-
hamlarda	bulunan	üçüncü	şahıslara	karşı	korunmak	istenmiştir.

	 Çalışmamızın	 temelini	memurların	 isnat	ve	 iftiralara	karşı	korun-
ması	oluşturmakla	birlikte,	konumuzla	yakından	ilgisi	olması	sebebiyle	
kısaca	belirtmek	gerekir	ki;	memurlar	cezai	olarak	koruma	altına	alına-
rak,	gereksiz	ceza	kovuşturmalarına	karşı	korunmuştur.	Bu	doğrultuda	
memurların	 görevleri	 sebebiyle	 işlemiş	 oldukları	 iddia	 edilen	 suçla-
rın	 soruşturulması	 ve	 kovuşturulması	 özel	 kurallara	 tabi	 tutulmuştur.	
Anayasa’nın	129.	maddesinin	son	 fıkrasında	“Memurlar ve diğer kamu 
görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuştur-
ması açılması, kanunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdiği 
idari merciin iznine bağlıdır.”denilmek	suretiyle	bazı	istisnalar	hariç,	me-
murların	 yanı	 sıra	diğer	 kamu	görevlileri	 hakkında	 ceza	 kovuşturması	
yapılabilmesi	 izin	 şartına	 bağlanmıştır.	 Bu	madde,	memurlar	 ve	 diğer	
kamu	görevlilerini	kapsayan	özel	soruşturma	ve	izin	sisteminin	anaya-
sal	 teminatını	oluşturmaktadır.	Benzer	 şekilde	DMK’nin	“Kovuşturma 
ve yargılama”	başlıklı	24.	maddesinde	de	“Devlet memurlarının görevleri 
ile ilgili veya görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturma ve 
kovuşturma yapılması ve haklarında dava açılması özel hükümlere tabi-
dir.” hükmüne	yer	verilmektedir.	Bu	hükümlerden	hareketle	1999	tarih	
ve	 4483	 sayılı	Memurlar	 ve	Diğer	 Kamu	Görevlilerinin	 Yargılanması	
Hakkında	Kanun	çıkarılmıştır6.	Bu	kanun	ile	memurlar	ve	diğer	kamu	
görevlilerinin	görevleri	sebebiyle	işledikleri	suçlardan	dolayı	yargılana-

6	 Ülkemizde	 memurların	 görevleri	 nedeniyle	 işlenen	 suçlardan	 dolayı	 özel	 bir	 soruşturma	 yöntemine	
tabi	 tutulmasının	uzun	bir	 geçmişi	 vardır.	Bu	konudaki	 ilk	hukuksal	düzenleme	1872	 tarihli	Memurin	
MuhakematıNizamnamesi’dir.	Daha	sonra	1999	yılına	kadar	kamu	görevlileri	tarafından	görevleri	sebe-
biyle	işlenen	suçların	kovuşturulmasında,	4	Şubat	1913	tarihli	Memurin	Muhakematı	Hakkında	Kanunu	
Muvakkat	(MMHK)	uygulanmaktaydı.
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bilmeleri	için	izin	vermeye	yetkili	merciler	ve	izlenecek	usulün	esasları	
hüküm	altına	alınmıştır7.	Kamu	görevlilerinin	suç	işledikleri	iddiasının	
soruşturulması	 ve	 kovuşturulmasından	 önce	 yetkili	 idari	 mercilerden	
izin	alınması	gerektiği	öngörülmüştür.	Böylece	memurların	yerli	yersiz	
ithamlarla	karşılaşması	önlenerek	gereksiz	davalarla	uğraşmaması,	dava	
tehdit	ve	baskısı	altında	kalmamaları,	görevlerini	rahatlıkla	yerine	getir-
meleri	ve	kamu	hizmetlerinin	aksamaması	sağlanmak	istenmiştir8.	Me-
murlara	görev	suçlarında	özel	bir	kovuşturma	usulünün	uygulanması	bir	
ayrıcalık	olmayıp,	memurluk	açısından	bir	teminat	sağlama	amaçlıdır9.

	 II.	İSNAT	VE	İFTİRALARA	KARŞI	KORUMA

	 İsnat	 ve	 iftiralara	 karşı	 korunma	 hakkı,	 657	 sayılı	 DMK’nin	 25.	
maddesinde	memurlara	tanınan	haklardan	birisi	olarak	ifade	edilmiştir.	
Esasında	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunma	hakkı,	memurun	idareye	karşı	
sahip	olduğu	bir	başka	hak	olan	‘Güvenlik	Hakkı’nın	alt	başlıklarından	
birisidir.	Ancak	DMK’de	isnat	ve	 iftiralara	karşı	korunma,	ayrı	bir	hak	
olarak	25.	maddede,	güvenlik	hakkı	da	yine	bağımsız	olarak	18.	madde-

7		Memurlar	ve	diğer	kamu	görevlilerinin	yalnızca	görev	sebebiyle	yani	görevden	doğan	suçları	4483	sayılı	
Kanun	kapsamındadır.	Görev	sebebiyle	işlenen	suçlar,	memuriyet	görevinin	yerine	getirilmesi	sebebiy-
le	 işlenen	suçları	 içerir.	Bir	diğer	deyişle,	suçun	memuriyet	 işleminin	yapılması	veya	yapılmaması	 ile	 il-
gili	olması	gerekmektedir.	Görev	sırasında	olmakla	birlikte	görev	sebebi	dışında	 işlenen	suçlar	kapsam	
dışında	olup,	genel	hükümlere	tabidir.	(Akyılmaz	vd.,	2018:	703);	Suçun	kamu	görevinden	kaynaklan-
ması	için	kamu	görevlisinin	icra	etmesi	gereken	işleriyle	ilgili	olması,	suçu	doğuran	fiil	ile	kişinin	görevi	
arasında	 illiyet	bağı	bulunması	gerekmektedir.	Çağlayan,	R.,	 “Memurlar	ve	Diğer	Kamu	Görevlilerinin	
Yargılanmasına	İlişkin	4483	Sayılı	Kanunun	Hakkında	Bir	Değerlendirme”.	Atatürk	Üniversitesi	Erzincan	
Fakültesi	Dergisi,	7(1-2),	2003,	s.117;	D2D,	T.	22.06.2000,	E.2000/2035,	K.	2000/2963,	Kazancı	İçtihat	
Bilgi	Bankası.

8  “Memurlar bireylerle olan ilişkileri nedeniyle, kin ve düşmanlıkla karşılaşabilirler. Hatta özel kişiler memurları, 
yalnızca tehdit ederek zorlayarak değil, gereksiz yere hukuk ve özellikle ceza davası açarak sindirebilir, ürkek 
ve iş yapamaz duruma itebilir. Böyle bir memur da herkesi memnun etmek için işi idare etme yoluna sapabilir. 
Zira gereksiz yere yargı önüne çıkmak ve giderlere katlanmaktansa, edilgen kalmak daha iyidir. Böyle bir tu-
tum ise kamu hizmetini aksatacak, bireylerin gözünde yönetimin güvenilirliğini ve saygınlığını sarsacaktır. Öte 
yandan kamu görevlilerinin sık sık kimileyin de yanılgıyla ceza mahkemelerinin önüne çıkmaları devletin ve 
ulusun güvenliği açısından da sakıncalı olabilmektedir. Devletin gizli sırları tehlikeye düşebilmektedir. İşte bu 
deneyimleri yaşayan toplumlarda yasa koyucular; memurların yerli yersiz yargı önüne çıkarılmasını önlemek 
ve onları görevlerinden ayırmamak eğiliminde olmuşlardır. Bu eğilim, ilk dönemlerde hükümdar tarafından 
duyumsanmış, kendisini temsil eden memurunu hükümdar denetim dışında tutmuş, dava açılmasına gerek 
duyduğunda ise bu izni kendi vermiştir. Kimi çağcıl devletlerde de aynı kaygılarla bu yola gidilmiş ve yönetsel 
güvenceyi sağlayan sistemler öngörülmüştür.”Selçuk,	S.,	Memur	Yargılaması	Hakkında.	İstanbul,	TÜSİAD	
Yayınları,	1997,	s.	19.

9 Çağlayan,	s.	109.
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de	düzenlenmiştir.	Oysa	güvenlik	hakkı;	kanunda	yer	alan	tüzük	ve	yö-
netmeliklerin	kendileri	 için	aynen	uygulanmasını	talep	etme,	kanunda	
belirtilen	haller	dışında	memurun	memurluğuna	son	verilememesi,	ay-
lığının	kesilememesi	ve	diğer	haklarının	elinden	alınamaması,	çalışılan	
kurumla	ya	da	amirle	 ilgili	 şikâyette	bulunma	ve	dava	açabilme	hakkı,	
memur	hakkında	yapılmış	olan	 ihbar	ya	da	şikâyetlerin	gerçek	dışı	ol-
duğu	kanaatine	varıldığında	şikâyeti	yapanlar	için	kamu	davası	açılması	
gibi	durumları	da	içine	alan	daha	ilkesel	ve	kapsayıcı	olan	bir	haktır.

	 A.	Genel	Olarak

	 Hukuk	 düzenimiz,	 asılsız	 isnat	 ve	 iftiralarda	 bulunarak,	 memur	
hakkında	soruşturma	ve	kovuşturma	açılmasına	sebep	olanlar	hakkın-
da	ayrıca	yaptırım	koymak	suretiyle	 temiz ve dürüst Devlet memurlar10 
hakkında	güvence	sağlamak	istemiştir.	Bu	kapsamda	DMK’nin	25.	mad-
desinde	ve	4483	 sayılı	Kanun’un	15.	maddesinde	kamu	görevlilerinin	
görevleri	ile	ilgili	işlemiş	oldukları	suçlardan	yargılanma	usulünü	düzen-
leyen	hükmü	yer	almaktadır11.	

	 B.	Korumanın	Koşulları

	 Memurların	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunabilmeleri	için	gerekli	olan	
koşullar,	mevzuat	metinlerinde	maddeler	halinde	sayılmamış	olsalar	da,	

10	Kanunun	gerekçesinde	şu	 ifadelere	yer	verilmiştir:	“Madde, kamu hizmetlerini yürütürken bâzı kişilerin 
haksız ve kanunsuz maksatlarına hizmet etmiyen Devlet memurlarına karşı bu kişiler tarafından garazan 
tertip ve isnadedilegelmekte olan iftira ve hakaretlerden temiz ve dürüst Devlet memurlarını korumayı amaç 
tutmaktadır. Usulüne uygun bir surette yapılan soruşturma veya kovuşturmada böyle bir sonuca varıldığı tak-
dirde, memur, hakaretçi veya iftiracı ile karşı karşıya bırakılmamakta, merkezde en büyük âmirin, illerde de 
valilerin Cumhuriyet savcılarından kamu dâvası açılmasını istemeleri esası kabul edilmektedir. Böylece yapı-
lacak işlemlerde ‘birçok iftiranın önlenebileceği umulmaktadır” Başbakanlık	Kanunlar	 ve	Kararlar	Tetkik	
Dairesi’nin	7.9.1964	tarih,	71	-	2200/3844	sayılı,	TBMM	977	sıra	sayılı	Devlet	Memurları	Kanunu	Gerek-
çesi,	 https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/MM__/d01/c042/mm__01042129ss0977.
pdf,	erişim	tarihi:	29.12.2018.

11	 Aynı	 minvalde	 özel	 kanun	 ve	 yönetmeliklerde	 düzenlemeler	 olduğu	 da	 görülmektedir.	 Buna	 göre	
bkz.	2575	sayılı	Danıştay	Kanunu’nun	90.	maddesi,	2802	sayılı	Hâkimler	ve	Savcılar	Kanunu’nun	76.	
maddesi,Jandarma	Genel	Komutanlığı	ve	Sahil	Güvenlik	Komutanlığı	Personel	Yönetmeliği	(RG.,	21.	
1.	2017,	sy.	29995)	m.	33/	1.	Türk	Standartları	Enstitüsü		Personel	Yönetmeliği	(RG.,	14.07.2002,	sy.	
24815)	m.	21/	II.	Türkiye	Radyo-Televizyon	Kurumunda	Memur	Statüsünde	İstihdam	Edilen	Personel	
Yönetmeliği	(RG.,	24.09.2008,	sy.	27007)	m.	102/	4	gibi.
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bu	konudaki	başat	kaynağımız	olan	DMK’nin	25.	maddesinden	hare-
ketle	birtakım	çıkarımlarda	bulunabilmemiz	mümkündür.	

	 1.	 Hakkında	 Haksız	 Şikâyet,	 İsnat	 veya	 İftirada	 Bulunulan						
Kişinin	‘Memur’	Sıfatını	Taşıması

	 DMK’nin	 25.	maddesi	 gereği,	 isnat	 ve	 iftiralara	 karşı	 korumadan	
istifade	edebilmek	için	öncelikle	mağdur	olan	kişinin	‘devlet	memuru’	
sıfatını	taşımış	olması	gerekmektedir.	Çünkü	çalışmamızın	konusu	olan	
mezkûr	kanun	hükmü,	memurların	haklarını	düzenleyen	başlık	altında	
yer	 almaktadır.	 Anayasamızın	 128/1.	 maddesi12	 ile	 ifade	 edilen	 “me-
mur”	kavramı,	DMK’nin	4.	maddesinin	A	bendinde	tanımlanmaktadır.	
Bu	doğrultuda	memurlar;	mevcut	kuruluş	biçimine	bakılmaksızın,	dev-
let	 ve	diğer	kamu	 tüzel	kişiliklerince	genel	 idare	esaslarına	göre	yürü-
tülen	asli	ve	sürekli	kamu	hizmetlerini	ifa	ile	görevlendirilen	kişilerdir.	
Daha	açık	 ifadeyle	memurluk,	“asli ve sürekli niteliği olan, idare ile ara-
sındaki ilişki bir sözleşme ilişkisi olmayan, statü ilişkisi biçiminde tezahür 
eden, kamu hukuku formunda ortaya çıkan, bir kamu hizmeti ilişkisidir.”13 
olarak	tanımlanabilir14.	Memurların	atanmaları,	ilerleme	ve	yükselmele-
ri,	ödev,	hak	ve	sorumlulukları,	aylıklarını	ve	ödenekleri,	kısacası	bütün	

12 “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yü-
kümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri 
eliyle görülür.”Ancak	fıkra,	memur	ve	diğer	kamu	görevlilerinin	tanımını	yapmamakta,	yalnızca	bu	kişiler	
eliyle	yürütülecek	görevleri	belirlemektedir.	Anayasa	Mahkemesi’nin	aynı	doğrultuda	vermiş	olduğu	bir	
kararı	şu	şekildedir:	“…Anayasa’nın 128. maddesinin birinci fıkrasında “Devletin kamu iktisadi teşebbüsle-
ri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri-
nin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür”	denilmektedir.	Bu	
kuralla	açıkça	memur	ve	kamu	görevlisi	 tanımı	yapılmamış,	onlara	gördürülecek	 iş	belirlenme	yoluna	
gidilmiştir.”AYM.,	T.	22.11.2007,	E.	2004/114,	K.	2007/85,	RG.,	24.12.2007,	sy.	26736.	Bu	husus	hük-
mün	 gerekçesinde,	 tanımın	 Anayasa’da	 yapılmasının	 imkânsızlığı	 ile	 açıklanmıştır.	 Anayasa’nın	 128.	
maddesinin	 gerekçesi	 için	bkz:	Bakırcı,	F.	 ve	Ş.	 İba,	Gerekçeli	 ve	Notlu	1982	Anayasası	 (2017	Deği-
şiklikleri,	Cumhurbaşkanlığı	Geri	Gönderme	Gerekçeleri	ve	Anayasa	Mahkemesi	Kararları	Dâhil	Bütün	
Değişiklikler	ve	Gerekçeleriyle),	Ankara,	Turhan	Kitabevi,	2017,s.	446.

13	Ersöz,	A.	K.,	“Devlet	Memurlarının	Siyaset	Yapma	Yasağı	ve	Değerlendirilmesi”,	Türkiye	Adalet	Akade-
misi	Dergisi,	26(7),	2016,	s.	73.

14	Danıştay	 ise	bir	 kararında	memuru	 şu	 şekilde	 tanımlamıştır:	 “Kamu idare ve kurumlarında kamu hiz-
metlerini yürüten kişilerden; idare örgütüne ve hizmet kadrosuna sürekli biçimde girmiş ve onunla kaynaşmış 
olan, örgüt içinde ve aralarında hiyerarşi bağı ve kendilerine özgü statüleri bulunan, görevleri dışında da bu 
statüleri ile resmi sıfat ve yetkilerini koruyan, kamu hizmetinin gerektirdiği alanlarda uzmanlaşmış olanlar 
memur sayılırlar.”D1D.,	19.12.1996,	E.	1996/	131,	K.	1996	/	242,	Sinerji	İçtihat	Bilgi	Bankası.

DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMASI
Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ  - Arş. Gör. Seher SERTTAŞ



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2019 �168

özlük	işleri	DMK’de	düzenlenmiştir.	Memur	tanımı	içerisine	girmeyen,	
kamu	işçileri,	seçim	yoluyla	gelen	kamu	görevlileri,	sözleşmeli	personel	
gibi	kategoriler	 içerisinde	yer	almakta	olan	kişiler,	bu	korumadan	 isti-
fade	 edemeyeceklerdir15.	 Ancak	 4483	 sayılı	 Kanun’un	 15.	 maddesin-
de	“Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin” 
ibaresi	ile	memurlara	ek	olarak,	diğer	kamu	görevlilerinin	de	belirtilen	
madde	 kapsamında	 yer	 aldığı	 görülmektedir.	 Diğer	 kamu	 görevlileri,	
1961	Anayasası’nda	yer	almayan,	Türk	idare	hukukuna	1982	Anayasası	
ile	giren	bir	kavramdır.	Ancak	bu	kavramın	içeriğini,	kimlerden	oluştu-
ğunu	belirten	bir	hüküm	Anayasa	veya	kanunlarda	yer	 almamaktadır.	
AYM	bir	kararında	Anayasa’nın	128.	maddesinde	geçen	diğer	kamu	gö-
revlilerinin,	memurlar	ve	işçiler	dışında	kamu	hizmetlerinin	gerektirdiği	
asli	ve	sürekli	görevlerde,	kamu	hukuku	ilişkisi	 ile	çalışanlar	olduğunu	
belirtmiştir16.	 Bu	minvalde,	 diğer	 kamu	 görevlileri	 kapsamının	 içerisi-
ne	genel	 idare	esaslarına	göre,	asli	ve	sürekli	kamu	hizmeti	 ifa	edenler	
girmektedir.	Belediye	başkanları,	belediye	meclis	üyeleri	ve	muhtarlar	
gibi	seçim	yoluyla	gelen	görevliler,	yerine	getirdikleri	kamu	hizmetleri-
nin	sürekli	olmaması,	görevlerini	belli	süreler	içinde	yerine	getirmeleri	
nedeniyle	Anayasa’nın	128.	maddesi	kapsamında	diğer	kamu	görevlisi	
olarak	nitelendirilemez17.	Anayasa	m.128/1	kapsamında	diğer	kamu	gö-
revlisi	sayılmayan	belediye	başkanları,	belediye	meclis	üyeleri	ve	muh-
tarlar,	4483	sayılı	Kanun’un	uygulama	alanına	alınmıştır.	Memurlar	ve	
diğer	kamu	görevlilerine	ek	olarak,	özel	kanunlarındaki	hükümler	sebe-
biyle,	özelleştirme	idaresi	personeli,	belediye	başkanları,	belediye	mec-
lisi	ve	belediye	encümeni	üyeleri,	muhtarlar,	kamu	iktisadi	teşebbüsleri	
genel	müdür	ve	yönetim	kurulu	üyeleri,	özel	idare	personeli	4483	sayılı	
Kanun’un	kapsamına	girerler18.	Bu	nedenle	belirtilen	kişiler,	her	ne	ka-
dar	kendi	özel	yasalarında	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunma	mekanizma-
larına	sahip	olmasalar	da,	4483	sayılı	Kanun’un	15.	maddesi	kapsamın-
da	öngörülen	koruma	imkânından	yararlanabilirler.
15	Türkiye’de	seçilerek	göreve	gelen	belediye	başkanı,	meclis	üyesi,	muhtar,	milletvekili	gibi	kişilerin	doğru-

dan	haksız	isnatlara	ve	iftiralara	karşı	korunmasını	sağlayan	özel	bir	düzenlemeye	rastlayamadık.	Oysaki	
bu	mağduriyetin	en	fazla	tarafı	olan	kamu	görevlisi	grupları,	siyasi	kimliklerinden	dolayı	seçilmiş	kamu	
görevlileridir.	

16	AYM,	T.	21.02.2008,	E.	2005/10,	K.	2008/63,	RG.,	07.11.2008,	sy.	27047.
17	Akgüner,	T.	ve	Berk	K.,	İdare	Hukuku,	İstanbul,	Der	Yayınları,	2017,	s.	550.
18	Akgüner	ve	Berk,	s.	754.
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	 Aday	memur	olarak	çalışmakta	olan	kişiler	her	ne	kadar	asil	memur	
sıfatını	tam	taşımıyor	olsalar	da,	bu	madde	kapsamındaki	koruma	statü-
sü	karşısında	memur	olarak	değerlendirileceklerdir.	Sözleşmeli	personel	
bakımından	ise	başta	399	sayılı	KHK	ve	233	sayılı	KHK	ile	sözleşmeli	
personel	çalıştıran	kurumların	kendilerinin	çıkarmış	oldukları	özel	yö-
netmeliklerde	herhangi	bir	surette	doğrudan	böyle	bir	hakka	malik	ol-
duklarına	dair	bir	düzenleme	bulunmamaktadır.	Ancak	DMK’nin	kamu	
personel	hukuku	bakımından	genel	ve	 temel	yasa	hüviyetinde	olduğu	
dikkate	alındığında,	sözleşmeli	personelin	de	DMK	kapsamında	değer-
lendirilmesi	gerekmektedir.	Bu	yorum,	DMK’ye	tabi	olmayan	özel	ka-
nunları	bulunan	diğer	kamu	görevlileri	(hakim-savcı,	TSK	mensupları,	
emniyet	mensupları,	öğretim	elemanları	gibi)	için	de	geçerlidir.

	 2.	Memur	Hakkında	 Bir	 “İhbar	 veya	 Şikâyet”te	 Bulunulmuş	
Olması

	 İhbar;	 şikâyet	 biçimindeki	 bildirmeler	 dışında,	 herhangi	 bir	 kişi	
tarafından	 yetkililere	 işlendiği	 ileri	 sürülen	bir	 suçun	haber	 verilmesi-
dir.	 Şikâyet	 ise;	mağdur	 veya	 zarar	 gören	 tarafından	yetkili	mercilere,	
işlendiği	ileri	sürülen	bir	suçun	haber	verilmesidir19.	Ceza	hukuku	anla-
mında,	5271	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanunu	(CMK)	m.	158	uyarınca	
ihbar	veya	şikâyet,	yazılı	bir	dilekçe	ile	yapılabileceği	gibi;	sözlü	talebin	
tutanağa	geçirilmesi	suretiyle	de	yapılabilir.	Maddede	ihbar	ve	şikâyetin	
yapılabileceği	makamlar	 çeşitli	 ihtimaller	 göz	önünde	bulundurularak	
düzenlenmiştir.	Buna	göre	kural	olarak	ihbar	ve	şikâyetlerin	yapılabile-
ceği	merciler,	savcılık	veya	kolluktur.		Aynı	şekilde	valilik,	kaymakamlık,	
mahkeme,	 elçilik	 ve	 konsolosluklara	 da	 konusu	 ceza	mevzuatı	 kapsa-
mında	suç	teşkil	eden	ihbar	ve	şikâyette	bulunulabilir.	Ancak	bir	kamu	
görevinin	yürütülmesiyle	bağlantılı	olarak	işlendiği	iddia	edilen	bir	suç	
nedeniyle,	ilgili	kurum	ve	kuruluş	idaresine	yapılan	ihbar	veya	şikâyet,	
cezai	tahkikat	amacıyla	gecikmeksizin	ilgili	Cumhuriyet	Başsavcılığı’na	
gönderilmeli;	yanı	sıra	idari	soruşturma	usullerinin	icrası	için	de	yetkili	
idari	birimlere	tevdi	edilmelidir.	Bu	konuda	yetkili	idarenin	kim	olacağı	
19	Özgenç,	İ.,	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2017,	s.	675;	Gökcen,	A.,	

M.	Balcı,	M.	E.	Alşahin	ve	K.	Çakır,	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	Ankara,	Adalet	Yayınevi,	2018,	s.	71.

DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMASI
Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ  - Arş. Gör. Seher SERTTAŞ
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konusunda	bilgi	sahibi	olma	yükümlülüğü,	3071	sayılı	Dilekçe	Hakkı-
nın	Kullanılmasına	Dair	Kanun’un	5.	maddesine	göre20,	dilekçeyi	alan	
kuruma	aittir.	

	 İhbar	ve	şikâyet	hakkı,	başta	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’nin	
13.	 maddesinde	 ifade	 edilen	 ‘Etkili	 Başvuru	 Hakkı’,	 devamında	
Anayasa’nın	 74.	 maddesinde21	 yer	 bulan	 dilekçe	 hakkı	 kapsamında	
örneklendirilebilecek	 anayasal	 bir	 hak	 olup,	 aynı	 zamanda	 hak	 arama	
hürriyetinin	(AY	m.	36)	de	bir	parçasını	oluşturmaktadır.	Konuyu	doğ-
rudan	düzenleyen	Anayasa’nın	74.	maddesine	göre,	herkes	kendileriyle	
veya	kamu	ile	ilgili	dilek	ve	şikâyetleri	hakkında,	yetkili	makamlara	yazı	
ile	başvurma	hakkına	sahiptir.	Kişilerin	kendileriyle	veya	kamu	ile	ilgili	
dilek	ve	şikâyetlerini	yetkili	makamlara	nasıl	yapacakları	3071	sayılı	Di-
lekçe	Hakkının	Kullanılmasına	Dair	Kanun	ve	4982	sayılı	Bilgi	Edinme	
Hakkı	Kanunu’nda	düzenlenmiştir.	Dilekçe	hakkı,	temel	hak	ve	özgür-
lüklerin	işlerlik	kazanması,	korunması	ve	sağlanması	bakımından	önemli	
bir	araçtır22.	Bilgi	Edinme	Hakkı	Kanunu’nun	6-14.	maddeleri	arasında	
bilgi	edinme	başvurusunun	usulü	belirlenerek23,	bilgi	edinme	amacıyla	
idarelere	tevdi	edilen	dilekçelerde,	dilekçe	sahibinin	belirlenebilir	olma-
sı	zorunlu	tutulmuştur24.	Aynı	zamanda	Kanun’un	6.	maddesi	uyarınca,	
20 “Dilekçe, konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verilmesi durumunda, bu makam tarafından yetkili idari 

makama gönderilir ve ayrıca dilekçe sahibine de bilgi verilir”.
21 “Anayasa’mızın 74. maddesine göre, vatandaşların ve karşılıklılık bulunması koşuluyla Türkiye’de oturan 

yabancıların, kendileriyle veya kamu ile ilgili hususlarda dilek ve şikâyet hakları bulunmaktadır. Bu kurumun 
bireylere tanıdığı hak, onların idare ve diğer bireylerle ilişkilerinde gerek “çıkarlarını koruması” gerek “özgür-
lüklerini kısıntısız” kullanabilmesi bakımından, devlet organlarına başvurmasını gerekli kılar. Bu başvuru, 
bireyin kendisi, üçüncü kişi veya kamuyla ilgili olabilir. Başvurulabilecek devlet organları da, yasama, yürütme 
ve yargıdır. Dilekçe hakkının yargısal alanda başlıca ortaya çıkış biçimi ise, ihbar ve şikâyet hakkının kullanıl-
masıdır.” YCGK.,	22.03.2005,	E.	2005/	4-17,	K.	2005	/	33,	Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası.

22	Yenerer	Çakmut,	Ö.,	“Dilekçe	Hakkının	Kullanılmasının	Engellenmesi	Suçu	(TCK	m.121)”.	Marmara	
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	23(1),	2017,s.	46.

23	Bilgi	Edinme	Hakkı	Kanununun	Uygulanmasına	İlişkin	Esas	ve	Usuller	Hakkında	Yönetmelik’in	9.-18.	
maddeleri	arasında	başvurunun	hangi	usullerle	yapılacağı	belirlenmiştir.	Yönetmelikte	kanunun	öngör-
düğü	usulden	daha	ayrıntılı	 bilgilerin	başvurucu	 tarafından	 sunulması	 istenilmiştir.	Buna	göre	başvu-
rucu,	sadece	isim	bilgisini	değil,	ikametgâh	adresini,	işyeri	bilgilerini;	tüzel	kişiler	bakımından	ise	tüzel	
kişinin	unvanı	ve	adresi	ile	yetkili	kişinin	imzasını	ve	yetki	belgesini	içeren	dilekçeyle	istenen	bilgi	veya	
belgenin	bulunduğu	kurum	ve	kuruluşa	yapılacağı	ifade	edilmiştir.	Yine	dilekçede,	istenen	bilgi	veya	bel-
geler	açık	ve	ayrıntılı	olarak	belirtileceği	düzenleme	altına	alınmıştır.

24 Özellikle	15	Temmuz	2016	Darbe	girişiminden	sonra	kamuda	çalışan	birçok	kişi	ile	ilgili	terör	örgütle-
ri	 ile	irtibat	ve	iltisak	iddiasıyla	isimsiz	ihbar	mektuplarının	sayısındaki	ciddi	artış	nedeniyle,	o	dönem	
Başbakanlık	tarafından	yayımlanan	2016/	21	sayılı	Genelge	ile		sahibinin	adı,	soyadı	ve	imzası	ile	iş	veya	
ikametgâh	adresi	ihtiva	etmeyen	ihbarlara	itibar	edilmeyeceği	düzenlenmiştir.	
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belli	bir	konuyu	ihtiva	etmeyen	dilekçeler	ile	yargı	mercilerinin	görevine	
giren	konularla	ilgili	olan	dilekçeler	incelemeye	alınmayacaktır25.	

	 Ceza	yargılaması	hukukunda	da	benzer	şekilde	çok	sayıda	isimsiz,	
dayanaksız,	delilsiz	iddiaların	çokluğu	ve	şikâyet	hakkının	kötüye	kulla-
nılmasından	dolayı,	CMK’nin	158.	maddesine	6.	bent	eklenerek	“…İh-
bar	ve	şikâyet	konusu	fiilin	suç	oluşturmadığının	herhangi	bir	araştırma	
yapılmasını	gerektirmeksizin	açıkça	anlaşılması	veya	ihbar	ve	şikâyetin	
soyut	ve	genel	nitelikte	olması	durumunda	soruşturma	yapılmasına	yer	
olmadığına	karar	verilir…”	denilmiştir.	Memur	ve	diğer	kamu	görevli-
leri	hakkında	cezai	soruşturma	istemi	ile	yapılacak	ihbar	ve	şikâyetlerin	
ise	somut	ve	özel	nitelikte	olması,	ihbar	veya	şikâyetlerde	kişi	veya	olay	
belirtilmesi,	 iddiaların	 ciddî	bulgu	ve	belgelere	dayanması,	 ihbar	 veya	
şikâyet	dilekçesinde	dilekçe	 sahibinin	doğru	ad,	 soyad	ve	 imzası	 ile	 iş	
veya	 ikametgâh	 adresinin	 bulunması	 zorunludur	 (4483	 sayılı	 Kanun	
m.4/3).	Bu	duruma	aykırı	ihbar	ve	şikâyetler,	Cumhuriyet	başsavcıları	
ve	izin	vermeye	yetkili	merciler26	tarafından	işleme	konulmaz	ve	bu	hu-
sus	ihbar	veya	şikâyette	bulunana	bildirilir27.	Ancak	iddialar,	sağlam	ve	
şüpheye	yer	vermeyecek	belgelerle	ortaya	konulmuş	 ise	dilekçede	ad,	
soyadı,	imza	ile	iş	veya	ikametgâh	adresinin	olup	olmadığı	veya	doğrulu-
ğu	şartı	aranmaz.	Başsavcılar	ve	yetkili	merciler	ihbarcı	veya	şikâyetçinin	
kimlik	bilgilerini	 gizli	 tutmak	 zorundadır	 (4483	 sayılı	Kanun	m.4/4).	
4483	sayılı	Kanun’un	söz	konusu	düzenlemesi,	memura	karşı	yöneltilen	

25 “…Dilekçe hakkının kullanılmasının engellenmesi suçunun oluşumu için mağdurun dilekçeyi belli bir hakkını 
kullanmak için vermesi gerekmektedir. Hak, mağdurun kişisel, sosyal veya ekonomik durumuna, malvarlığına 
ya da vatandaşlığına ilişkin konularda olabilir. Kavramı geniş düşünmek ve benzeri hususları da kapsam 
içinde değerlendirmek gereklidir” Yenerer	Çakmut,	s.	49.

26	Belirtilen	nitelikteki	ihbar	ve	şikâyetlerde	de	işleme	koymama	kararı	verebilecek	tek	merciin	cumhuriyet	
başsavcılığı	olduğu	ifade	edilmektedir.	Gökcan,	H.	T.	ve	M.	Artuç,	Kamu	Görevlisi	ve	Özel	Soruşturma	
Usulleri	(Memur	Yargılaması),	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2008,	s.	340.	

27	Benzer	düzenleme	2802	sayılı	Hâkimler	ve	Savcılar	Kanunu	m.	97’de	yer	almaktadır.	Söz	konusu	mad-
de:	“Hâkim ve savcılar hakkında; a) Belli bir konuyu içermeyen veya somut delile dayanmayan, b) Başvuru 
sahibinin adı, soyadı, imzası ile iş veya yerleşim yeri adresi ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye 
Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmayan, c) Daha önceden şikâyet konusu yapılıp sonuçlanan hususlarda 
yeni delil içermeyen, d) Kanun yollarına başvuru sebebi olarak ileri sürülebilecek veya hâkimlerin yargı yetkisi 
ve takdiri kapsamında kalan hususlara ilişkin bulunan, e) Akıl hastalığı sebebiyle vesayet altına alınanlar ile 
henüz vesayet altına alınmamış olmakla birlikte bu hastalığa duçar oldukları sağlık kurulu raporu ile belir-
lenenlerce verilmiş olan, İhbar ve şikâyetler işleme konulmaz. Ancak (b) bendinde yazılı şartları taşımayan 
ihbar ve şikâyetlerin somut delillere dayanması durumunda, konu hakkında gerekli araştırma ve inceleme 
yapılır.”	şeklindedir.
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asılsız	 isnat	ve	 iftira	niteliğinde	olan	 ihbar	ve	şikâyetlerin	ayıklanması,	
bakımından	önemlidir.	 	Zira	genel	ve	 soyut	 iddialarla,	 ciddi	ve	 somut	
nitelikte	 olmayan	 ihbar	 ve	 şikâyet	 dilekçelerinin	 işleme	 koyulmaması	
suretiyle	memur	ve	diğer	kamu	görevlileri	asılsız	ve	kötü	niyetli	isnatlar-
dan	korunmuş	olacaktır28.

	 3.	Garaz	veya	Mücerret	Hakaret	İçin	Uydurma	Bir	Suç	İsnadı	
Olması

	 İnsanların	idare	ile	ilgili	olan	yakınmalarını,	sözlü	veya	yazılı	olarak	
yetkili	mercilerle	yaptıkları	paylaşımlar,	hukuk	düzeni	içerisinde	olağan-
dır.	Fakat	başvurunun	adı	 ihbar,	 şikâyet,	 dilekçe	 vs.	 her	ne	 ad	 altında	
olursa	olsun,	tıpkı	diğer	haklar	gibi	sınırsız	değildir	ve	hukuk	düzenince	
de	bu	hakların	suiistimaline	müsaade	edilmemelidir.	Dilekçe	hakkı	veya	
bilgi	edinme	hakkı	görüntüsü	altında	kamu	adına	görev	yapan	kişilere	
suç	isnat	etmek,	kişileri	müsnet	suçlardan	dolayı	adli	ve	idari	mercilerin	
önüne	şüpheli,	sanık,	soruşturulan	sıfatları	 ile	çıkarmak,	bu	sayede	ka-
riyer	olanaklarını	kullanılamaz	hale	getirmek29	ve	en	önemlisi	de	şahsi	
ve	 ailevi	manevi	 kişiliklerini	 lekelemek	hakkın	kötüye	kullanılmasıdır.	
Ülkemizdeki	yargısal	ve	idari	soruşturma	süreçlerinin	uzunluğu,	yargı-
lamanın	maddi	ve	manevi	maliyeti	de	hesaba	katıldığında,	sürecin	so-
nunda	her	halükarda	‘kaybedenin’	kamu	görevlisi	olacağı	bir	gerçektir.	

28	Günay,	F.,	“Memurlar	ve	Diğer	Kamu	Görevlilerinin	İsnat	ve	İftiralara	Karşı	Korunması”,	Vergi	Sorunları	
Dergisi,	218,	2006,	s.	7.

29	Örneğin	Doçentlik	başvurusunda	bulunan	bir	öğretim	üyesi	hakkında	“terör	örgütü	üyeliği”	nedeniyle	
suç	duyurusunda	bulunulması	halinde	7085	sayılı	Kanunun	4/1.	maddesi	gereğince,	hakkındaki	soruş-
turmanın	tamamlanmasına	kadar	yetkili	Üniversitelerarası	Kurul	tarafından	işlem	yapılamamaktadır.	Bu	
nedenle	salt	başvuru	sürecini	durdurmak	için	aralarındaki	kişisel	husumetten	kaynaklı	olarak	haksız	ve	
kötü	niyetli	ihbarlar	yapılması	neticesinde	muhatap	tarafından	başvuru	süreci	belirsiz	süreler	boyunca	
engellenmektedir.	Bu	hüküm	Anayasa’nın	38.	maddesindeki	masumiyet	karinesine	de	aykırıdır.	Çünkü	
Türkiye’de	ceza	yargılamasının	azami	ne	kadar	sürede	sonuçlanacağını	gösteren	bir	norm	yoktur.	Yar-
gılama	boyunca	kişinin	akademik	dereceyi	gösteren	doçentlik	başvurusunun	da	bekletilmesi	bize	göre	
ölçülü	bir	tedbir	değildir.	Kaldı	ki	kişi	soruşturma	devam	ederken	doçentlik,	hatta	profesörlük	unvanı	
almış	olsa	dahi,	hakkında	terör	örgütü	üyeliğinden	mahkûmiyet	kurulur	ise	DMK	m.	48/A-5	gereğince	
memuriyeti,	öğretim	üyeliği	vs.	kamusal	görevleri	idarenin	başkaca	bir	işlem	yapmasına	gerek	kalmadan	
zaten	sona	erecektir.	Bu	nedenle	eğitim	hakkının	içerisinde	(AY	m.	42)	yer	alan	bir	konunun,	ceza	soruş-
turması	ile	ilişkilendirilmesi	bize	göre	yerinde	değildir.	Uygulamada	terör	örgütü	üyeliğinden	yargılanan	
kişilere	 lisans,	 yüksek	 lisans,	 doktora	 eğitimine	devam	hakkı	 verilirken,	 doçentlik	 başvuruların	 askıya	
alınması	eşitlik	ilkesine	de	(AY	m.	10)	aykırı	niteliktedir.
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Üstelik	kamu	adına	yetki	kullanan	‘kişi30’,	şahsi	nedenlerle	değil;	sahip	
olduğu	yetki	ve	görevden	dolayı	şikâyet	edilmekte,	hakkında	ihbarlarda	
bulunulmakta,	ya	da	son	zamanlarda	artan	şekli	ile	medya/	sosyal	med-
ya	 yoluyla	 yıpratılmaktadır.	 Bu	 nedenle	 DMK,	 ihbar	 ve	 şikâyetlerin;	
kasten	yani	garaz,	kin	ve	hakaret	amacıyla	hareket	edilerek	uydurma	bir	
suç	 isnat	edilmesi	 suretiyle	yapılması	halini	özel	olarak	düzenlemiştir.	
Haksız	isnatta	bulunanın	sorumlu	olabilmesi	 için	kasten(bilerek	ve	is-
teyerek)	hareket	etmesi	şartı	getirilerek;	isnatta	bulunan	kişide	özel	bir	
kastın	bulunması	şartını	aramıştır.	Çünkü	burada	kanun	koyucunun	bir	
taraftan	hak	arama	özgürlüğünü	tanıması	ve	koruması	gerekmekte	iken;	
diğer	 yandan	 da	 lekelenmeme	hakkını,	 kamu	hizmetlerinin	 güvenceli	
bir	biçimde	sunulmasını	da	garanti	etmesi	elzemdir.	

	 ‘Garaz	veya	mücerret	hakaret’	kavramından	kastedilenin	ne	olduğu-
nu	öncelikle	ortaya	koymak	gerekmektedir.	Çünkü	‘garaz	veya	mücerret	
hakaret’	kelimeleri,	tek	başlarına	suç	tipi	değildir.	‘Garaz	veya	mücerret	
hakaret’		tamlama	olarak,	sadece	DMK	ve	4483	sayılı	Kanun’da	kullanıl-
maktadır.	Garaz	kelimesinin,	birinci	anlamı	kin;	ikinci	anlamı	ise	hedef,	
amaç,	maksat	 şeklindedir31.	Mücerret	 ise	 tek	başına	 soyut	 anlamında;	
hakaret	kelimesi	ise	Türk	Dil	Kurumu	(TDK)	Sözlüğü’nde	onur	kırma,	
onura	dokunma	veya	küçültücü	söz	veya	davranış	anlamına	gelmekte-
dir.	Hukuk	terminolojisindeki	anlamı	itibariyle	ise	Türk	Ceza	Kanunu	
(TCK)’nin	 125/1	maddesinde: “Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını 
rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek 
suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldır(mak)” şeklinde	ya-
pılmıştır.	Hakaret	 suçunun	gerçekleşebilmesi	 için	fiilin	objektif	olarak	
mağdurun	saygınlığını	hedef	almış	olması,	saygınlığını	zedeleyebilecek	
nitelikte	 olması	 yeterlidir32.	 Kişilerin	 beğenilmeyen	 yanlarının	 ortaya	
konulması,	eleştirilmeleri,	verilen	bir	karardan,	yapılan	bir	işten	duyulan	
memnuniyetsizliğin	 ifade	 edilmesi,	 hakaret	 olarak	 değerlendirilemez.	
30 “Hukuksal kurgunun öznesi kişidir” Karahanoğulları,	O.,	İdarenin	Hukukla	Kavranması:	Yasallık	ve	İdari	

İşlemler	(Yargı	Kararlarına	Dayalı	Bir	İnceleme),	Ankara,	Turhan	Kitabevi,	2015,	s.	1.
31	 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5c3c6b97a480d4.8	

8003831,	erişim	tarihi:	14.1.2019.
32	Aydın,	D.,	“Türk	Ceza	Kanunu’nda	Hakaret	Suçu”,	Prof.	Dr.	Nur	Centel’e	Armağan	Marmara	Üniversi-

tesi	Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	19(2),	2013,	s.	891.
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Hakaretin	kamu	görevlisi	hedef	alınarak	yapılması	durumu,	ceza	mev-
zuatından	önce	özel	hüküm	olarak	Anayasamızın	39.	maddesinde	dü-
zenlenmiştir:	“Kamu	görev	ve	hizmetinde	bulunanlara	karşı,	bu	görev	ve	
hizmetin	yerine	getirilmesiyle	ilgili	olarak	yapılan	isnatlardan	dolayı	açı-
lan	hakaret	davalarında,	sanık,	isnadın	doğruluğunu	ispat	hakkına	sahip-
tir.	Bunun	dışındaki	hallerde	ispat	isteminin	kabulü,	ancak	isnat	olunan	
fiilin	doğru	olup	olmadığının	anlaşılmasında	kamu	yararı	bulunmasına	
veya	şikâyetçinin	ispata	razı	olmasına	bağlıdır.”

	 Anayasa’nın	 39.	 maddesinin	 gerekçesinde	 isnadın	 doğruluğunu
ispatla,	sanığın	beraatının	ancak	üç	şekilde	mümkün	olabileceği	düzen-
lenmiştir33.	Buna	göre: 

	 1)	İsnadın,	kamu	görev	ve	hizmetinde	bulunanlara	karşı,	bu	görev	
ve	hizmetin	yerine	getirilmesiyle	ilgili	olması,	

	 2)	İsnadın	ispatında	kamu	yararı	bulunması,	

	 3)	Şikâyet	sahibinin	ispata	razı	olmasıdır.	

	 DMK’den	sonra	yürürlüğe	giren	4483	sayılı	Kanun’un	15.	maddesi-
nin34	önceki	metninde	yer	alan	“garaz veya mücerret hakaret	için”	ibaresi,	
“ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek amacıyla” şeklinde	değiştirilmiş-
tir35.	DMK’de	yer	alan	“Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikâyetler, 
33	Koloş,	U.,	“Türk	Hukukunda	İsnadın	İspatı	Hakkının	Çok	Boyutlu	Hukuk	Kavrayışı	Bakımından	Anali-

zi”,		İstanbul	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Mecmuası,		72(1),	2014,	s.	634.
34 “Memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek 

amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı hazırlık soruşturması sonucunda anlaşılır veya yargıla-
ma sonucunda sabit olursa haksız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet başsavcılığınca 
re’sen soruşturmaya geçilir”.

35	17.07.2004	 tarihli	5232	sayılı	Kanun	 ile	maddede	yapılan	değişiklik	gerekçesi:” ‘garaz, kin veya mücerret’ 
hakaretin, şikâyet dilekçesi ile ispat edilmesi mümkün olmamaktadır. Bunun yerine ihbar edileni mağdur etmek 
amacı getirilmiştir.”Çiçek,	İ.,	Gerekçeli-Açıklamalı-İçtihatlı	Memurlar	ve	Diğer	Kamu	Görevlilerinin	Yargı-
lanması	Hakkında	4483	Sayılı	Kanun,	İstanbul,	Kazancı	Hukuk	Yayınevi,	2008,	s.301;	Ancak	Gökcan	ve	Ar-
tuç	bu	düzenlemeyi	eleştirmekte	ve	aksini	düşünmektedir.	“ Getirilen bu düzenleme, ihbar ve şikâyetin ‘memur 
ya da kamu görevlisinin mağdur edilmesi amacıyla yapıldığı’ gerekçe gösterilerek hemen hemen tüm ihbarcı ya 
da şikâyetçinin soruşturma geçirmesine neden olacak niteliktedir. Bunun, ihbar ve şikâyet yolunun kullanılmasını 
önemli ölçüde engelleyeceği kuşkusuzdur. Ülke gerçekleri gözetildiğinde, suç isnadında bulunmanın, aklanmaları 
durumunda suçlanan kişinin mağdur edildiği anlamını taşıyacağı ortadadır.”. Gökcan	ve	Artuç,	s.438.
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garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldı-
ğı…”	şeklindeki	ifadenin	de	bu	doğrultuda	değiştirilmesi,	maddenin	an-
laşılabilirliği	ve	uygulanabilirliği	bakımından	kanaatimizce	daha	yerinde	
olacaktır.	

	 İhbar	ve	şikâyetin	garaz,	kin	veya	mücerret	hakaret	kastı	 ile	yapıl-
madığı	 ancak	 yeterli	 delil	 bulunmaması	 sebebiyle,	 memur	 hakkında	
takipsizlik	 yahut	 beraat	 kararı	 verildiğinde	 ise,	 isnatta	 bulunanın	 so-
rumluluğu	söz	konusu	olmayacaktır.	Zira	DMK,	 ihbar	ve	şikâyetlerde	
açık	bir	şekilde	garaz	veya	mücerret	hakaret	kastını	aramıştır36.	İhbar	ve	
şikâyette	bulunan	kişi	memura	 zarar	 vermek	 amacını	 taşımadığından,	
aksinin	kabulü	anayasal	şikâyet	hakkının	kullanımını	engelleyecektir37.	
Diğer	taraftan,	garaz	ve	kinle	isnat	edilen	fiil	uydurma	bir	suç	niteliğin-
de	olmalıdır.	Suç	kavramı;		müeyyidesi	ceza	veya	güvenlik	tedbiri	olan	
ve	kanunlarda	yer	alan,	hukuk	düzenine	aykırı	davranışlardır38.	TCK	m.	
2/1’de:“Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez 
ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik 
tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.”	 şek-
linde	yer	alan	hüküm,	bir	fiilin	suç	olarak	kabul	edilebilmesi	 için	açık-
ça	kanunda	belirtilmesi	gerektiğini	ifade	etmiştir.	Garaz	veya	mücerret	
hakaret	 amacıyla	ortaya	 atılan	 suç	 isnadının	uydurma	olması	hareketi	
ise	ceza	hukuku	bakımından	iftira	suçunu	teşkil	etmektedir39.	Pınar,	bu	
hareketlerin	‘hakaret	veya	iftira’	fiillerini	oluşturabileceğini	ifade	etmek-
tedir40.	 Malkoç’a	 göre	 ise,	 memur	 aleyhine	 belirtilen	 saiklerle	 yapılan	
şikâyetler	ile	‘uydurma	suçu,	iftira	ve	hakaret’	suçları	işlenmiş	olabilir41.	
Kanımızca	söz	konusu	düzenleme	ile	memurlar,	yalnızca	 iftira	suçuna	
36	Ancak	uygulamadaki	en	önemli	güçlüklerden	birisi	de	garaz	veya	mücerret	hakaret	kavramlarının	ispatı-

dır.	Özellikle	“ustaca”	yapılan	ihbarlarda	bu	güçlük,	daha	da	artmaktadır.	Sancakdar,	O.,	E.	Us,	M.	Tur-
han	Kasapoğlu,	L.	B.	Önüt	ve	S.	Seyhan,	İdare	Hukuku	Teorik	Çalışma	Kitabı,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	
2018,	s.	396.	

37	Malkoç,	İ.,	Açıklamalı-	Gerekçeli	Memur	Yargılaması	4483	Sayılı	Memurlar	ve	Diğer	Kamu	Görevlileri-
nin	Yargılanması	Hakkında	Kanun,	Ankara,	Sözkesen	Matbaacılık,	2000,	s.	115.

38	Koca,	M.	ve	İ.	Üzülmez,	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2017,	s.	41.
39	Onar,	S.	S.,	İdare	Hukukunun	Umumi	Esasları	II,	İstanbul,	İsmail	Akgün	Matbaası,	1966,	s.	1254.
40	Pınar,	İ.,	Devlet	Memurları	Kanunu	Şerhi,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2006,	s.	177.
41	Malkoç,	s.	112.
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karşı	koruma	altına	alınmıştır.	Nitekim	TCK’nin	267.	maddesinde	dü-
zenlenen	iftira	fiili:	“Yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunarak ya 
da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma 
ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağ-
lamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat etmek”	olarak	tanımlan-
mıştır.	İftira	suçunda	fail,	yetkili	makamlara	ihbar	ve	şikâyette	bulunarak	
işlemediğini	bildiği	halde	hakkında	soruşturma	ve	kovuşturma	başlatıl-
masını	ya	da	idari	bir	yaptırım	uygulanmasını	sağlama	özel	kastıyla,	bir	
kimseye	hukuka	aykırı	bir	fiil	isnat	etmektedir42.	İftira	suçunun	meydana	
gelebilmesi	 için	 ihbar	veya	 şikâyet	 seçimlik	hareketlerinin	 söz	konusu	
olması	 gerekir.	 Başka	 şekilde	 suç	 isnadında	 bulunulması	 durumunda,	
diğer	 şartlar	da	mevcutsa	hakaret	 suçu	meydana	gelecektir43.	Nitekim	
Yargıtay	bir	kararında;	failin	mağdura	yüklenen	eylemi	işlemediğini	ke-
sin	olarak	bildiği	halde,	suç	işlediğinden	bahisle	yetkili	mercie	ihbar	ve	
şikâyette	bulunmasının	iftira	suçunu,	bu	mercilerin	dışında	kalan	kişile-
re	duyurmasının	ise	hakaret	suçunu	teşkil	edeceğini	belirtmiştir44.

	 TCK’nin	271.	maddesinde45	yer	alan	suç	uydurma	suçunda	fail,	iş-
lenmediğini	bildiği	bir	suçu	herhangi	bir	kimseye	isnat	etmeden,	yetkili	
makamlara	işlenmiş	gibi	ihbar	etmekte	ya	da	bu	suçun	delil	veya	ema-
relerini	 soruşturma	 yapılmasını	 sağlayacak	 biçimde	 uydurmaktadır46.	
Bu	suç	tipinde	işlendiği	iddia	edilen	suçun	faili	olarak	herhangi	bir	kişi	
gösterilmemektedir47.	Diğer	bir	ifadeyle,	bu	suç	tipinde	fail	anonim	ol-
42	Yargıtay	16.	CD.,T.	28.05.2015,	E.	2015/1153,	K.	2015/1604,	Sinerji	Mevzuat	ve	İçtihat	Bilgi	Bankası.
43	Artuk,	M.	E.,	A.	Gökcen	ve	A.	C.	Yenidünya,	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler,	Ankara,	Adalet	Yayınevi,	

2015,	s.	1161.
44	YCGK.,T.19.12.1994,	E.	1994/	4-327,	K.	1994	/	348,	Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası.
45 “İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya 

emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir.”
46	Serttaş,	A.	T.,	Türk	Ceza	Hukukunda	İftira	Suçu	TCK	m.267,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2018,	s.	49;	

Sönmez,	A.	S.,	Türk	Ceza	Kanunu’nda	İftira	Suçu,	Ankara,	Hâkim	Yayınları,	2016,	s.	67.
47	Serttaş,	s.	50;	Sönmez,	s.	 	67;	Tezcan	D.,	M.	R.	Erdem	ve	R.	M.	Önok,	Teorik	ve	Pratik	Ceza	Özel	Huku-

ku,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2018,	s.	1226;	Ünver,	Y.,	TCK’da	Düzenlenen	Adliyeye	Karşı	Suçlar,	Ankara,	
Seçkin	Yayıncılık,	2016,	s.	66;“İftira suçunun oluşabilmesi için failin yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bu-
lunarak işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım 
uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat etmesi gerektiği, somut olayda; sanığın isim 
vermeden ve belirli bir kişiye isnatta bulunmadan faili meçhul kişi veya kişilerin kendisi adına cep telefonu hattı 
alarak kullandıklarını beyan ederek Cumhuriyet savcılığına ihbar ve şikâyette bulunmaktan ibaret eyleminin suç 
uydurma suçunu oluşturacağı…”Y16CD.,	T.	9.3.2015,	E.	2015/	66,	K.	2015	/	15,	Sinerji	İçtihat	Bilgi	Bankası.
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duğundan,	DMK’nin	 25.	maddesi	 kapsamında	 asılsız	 isnatta	 bulunan	
kişinin	 işleyebileceği	bir	 suç	 tipi	olamaz.	Bu	nedenlerle,	DMK’nin	25.	
maddesi	ile	memurun	korunduğu	suç	tipinin	yalnızca	iftira	suçu	olduğu-
nu	söyleyebiliriz.	Nitekim	Çetin’e	göre	de,	DMK’nin	25.	ve	4483	sayılı	
Kanun’un	15.	maddesinde	yer	alan	düzenlemeler,	iftira	suçunun	özel	bir	
şeklidir48.

	 İlaveten	belirtelim	ki,	suç	isnadının	memuriyet	işleminin	yapılma-
sı	 veya	 yapılmaması	 ile	 ilgili	 olması	 gerekmektedir.	 Başka	 bir	 deyişle,	
memurlara	yerine	getirmiş	olduğu	memuriyet	görevi	sebebiyle	iftirada	
bulunulmalıdır.	 Memurların	 memuriyet	 görevleri	 ile	 ilintili	 olmayan,	
şahsi	ilişkilerinden	kaynaklanan	nedenlerle	suç	işlemiş	olduğu	yönünde	
yapılan	 iftiralarda,	memur	 isnat	ve	 iftiralara	karşı	korunma	hakkından	
faydalanamaz.	 Böyle	 bir	 durumda	memurun	 hakkını	 ilgili	 mercilerde	
bizzat	 araması	 gerekir.	Örneğin,	memurun	 komşusu	 ile	 arasında	olan	
husumeti	sonucu,	komşusunun	memur	aleyhine	uyuşturucu	sattığı	id-
diası	ile	ihbar	ve	şikâyette	bulunması	halinde	memur	korumadan	yarar-
lanamayacaktır.	Ancak	 aynı	 şikâyetin	memurun	 görevi	 sebebiyle	 tesis	
ettiği	işlemden	etkilenen	bir	kişi	tarafından	yapılması	halinde	memurun	
korumadan	yararlanması	gerekir49.

	 Kanun	 koyucunun,	 memurun	 isnat	 ve	 iftiralara	 karşı	 korunması	
için	konuyu	sadece	ceza	yargılaması	hukuku	bağlamında	ele	aldığı	an-
laşılmaktadır.	 Oysa	 memurlar,	 sadece	 görevleri	 ile	 ilgili	 ceza	 yargıla-
ması	sistematiği	içinde	tehdit	altında	değildir.	Salt	yargı	başlığı	altında	
örneğin	memura	 yapmış	olduğu	bir	 görevden	dolayı	 idari	 para	 cezası	
verilmesi50	ve	bu	cezaya	itiraz	süreci,	memur	aleyhine	görevi	nedeniyle	
hukuk	davası	açılması51,	memurun	disiplin	soruşturması	süreçlerine	tabi	
tutulması,	Sayıştay’da	yapılan	yargılamalar	ve	bu	yargılamaların	neticesi	
48	Çetin,	E.,	Ceza	Hukukunda	Memur	ve	Memur	Suçları,	Ankara,	Eda	Matbaacılık,	2000,	s.	481.
49	Güçlü,	Y.,	Devlet	Memurunun	El	Kitabı,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2009,	s.	196.
50	Örneğin	ilk	defa	devlet	memuriyetine	başlayan	bir	kişinin	bilgilerinin	Hizmet	Takip	Programı	(HİTAP)	

sistemine	 zamanında	 girmediği	 gerekçesi	 ile	 doğrudan	 sistem	 sorumlusu	 devlet	memurunun	 şahsına	
5510	sayılı	Kanunun	102/	i	maddesi	gereğince	verilen	idari	para	cezaları	gibi.	

51	Örneğin	DMK’nin	12.	veya	13.	maddeleri	anlamında	genel	mahkemelerde	memur	aleyhine	açılan	zarar	
tazmin	(rücu)	davaları	gibi.
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olarak	açılan	rücu	davası	gibi	usuller	sonucunda	memurun	haklı	bulun-
ması	hallerinde	korumanın	nasıl	gerçekleşeceği	merak	konusudur.	An-
cak	kanundaki	düzenleme,	memurların	sadece	cezai	sorumluluk	gerek-
tiren	bildirimlere	karşı	koruma	altında	oldukları	fakat	diğer	sorumluluk	
türleri	 bakımından	 güvencesiz	 oldukları	 sonucuna	 varmamıza	 neden	
olmaktadır.	Memuriyet	 görevinin	 ifasında,	 karşılaşma	 ihtimali	 her	 za-
man	daha	fazla	olduğu	disiplin	cezası	verilmesi	istemli	şikâyetler,	idari	
para	cezasını	gerektiren	sorumluluklar,	hukuk	davası	açılmasına	neden	
olan	olaylar	ile	ilgili	olarak	korumasız	bırakılması,	memuriyetin	güven-
celi	bir	meslek	niteliğinde	bulunması	ilkesine	aykırıdır.	Bu	durumlarda	
yapılan	şikayetlerin	ciddi,	makul,	olgusal	temellere	dayanıp	dayanmadı-
ğını	kontrol	edecek,	başvuruları	belirli	bir	eliminasyon	sürecine	tabi	tu-
tacak	mekanizmalara	ihtiyaç	vardır.	Uygulamada	özellikle,	bilgi	edinme	
adı	altında	çok	sayıda	şikâyet	yapılmakta,	bazı	idarelerce	de	sorumluluk	
üstlenmemek	 için	 her	 başvuru,	 soruşturma	 ile	 nihayete	 erdirilmekte,	
muhatap	memur	savunma	vermek,	kendisini	sürekli	izah	etmek	zorun-
da	kalmaktadır.	Bu	sorun	nedeniyle	de	birçok	memur,	takdir	yetkisi	kul-
lanmaktan	kaçınmakta,	iş	yaparken	sürekli	bir	öz	sınırlama	süreci	içinde	
olmaktadır.	Sonuç	olarak	ağır	 işleyen	bürokrasi,	 işleyişin	ciddi	 şekilde	
yavaşlaması	 gibi	problemler	ortaya	 çıkmaktadır.	Memurun	 içinde	bu-
lunduğu	iklimin	böylesine	nahif	ve	korunaksız	olması,	kamu	için	önemli	
bir	sorun	görünümündedir.	Bu	nedenle	bir	taraftan	vatandaşın	dilekçe,	
başvuru	 haklarının	 korunması,	 idarenin	 kamuoyu	 denetimine	 açık	 ve	
şeffaf	 olmasının	 temini	 ile	 diğer	 taraftan	memurun	 görevini	 güvenlik	
içinde	ifa	etmesinin	sağlanması	arasında	dengenin	kurulması	gereklidir.	
Asılsız	suç	isnadında	bulunarak	iftira	atan	kişinin	kamu	görevlisi	olması	
halinde	 ise,	bu	kişi	hakkında	4483	sayılı	Kanun	uyarınca	 iznin	gerekli	
olup	olmadığı	sorusu	gündeme	gelmektedir.	Buna	göre	isnadın	sadır	ol-
duğu	kişi	kamu	görevlisi	olsa	bile	 işlenen	 iftira	fiilinin	görev	sebebiyle	
işlenen	bir	suç	olmadığı	kabul	edilmektedir52.	Nitekim	Yargıtay	4.	Ceza	
Dairesi	vermiş	olduğu	bir	kararında,	iftira	suçu	nedeniyle	açılan	davada	
aynı	hususu	vurgulamış	ve	iftira	suçunun	bu	kapsamda	olmadığı	gerek-
çesiyle,	muhakemenin	genel	soruşturma	kurallarına	tabi	olduğunu	ifade	
etmiştir.	Söz	konusu	karar:	
52	Boz,	S.	S.,	Memur	Yargılamasında	İzin	ve	İtiraz	Süreci,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2014,	s.	75;	Sönmez,	s.	213.
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“Dairemizce	 de	 benimsenen	 Yargıtay	 Ceza	 Genel	
Kurulu’nun	 17.02.2004	 tarih,	 2004/2-10	 Esas,	 2004-40	
Karar	sayılı	kararında	belirtildiği	üzere;	4483	sayılı	Yasada	
geçen	“görev	sebebiyle	işlenen	suç”	kavramının	memuriyet	
görevinden	doğan,	görev	ile	bağlantılı	ve	görevden	yararla-
nılarak	işlenebilen	suçların	başka	bir	anlatımla	sadece	me-
murlar	 tarafından	 işlenebilen,	 failin	 memur	 sayılmasının	
suç	tipinde	kurucu	unsur	olarak	öngörüldüğü	suçları	ifade	
ettiği	 anlaşılmalıdır.	 4483	 sayılı	Yasanın	 “Amaç”	başlığını	
taşıyan	birinci	maddesinde	“bu	kanunun	amacı,	memurlar	
ve	 diğer	 kamu	 görevlilerinin	 görevleri	 sebebiyle	 işlediği	
suçlardan	dolayı	yargılanabilmeleri	 için	 izin	vermeye	yet-
kili	mercileri	belirtmek	ve	 izlenecek	usulü	düzenlemektir.	
Bu	bağlamda	sanıklara	yükletilen	“iftira”	suçunu	görevleri	
nedeniyle	 işledikleri	 suçlardan	 saymaya	olanak	bulunma-
dığından	genel	hükümler	çerçevesinde	yürütülecek	soruş-
turma	ve	kovuşturma	sonucunda	 toplanacak	kanıtlar	çer-
çevesinde	yargılamaya	devam	edilerek	sanıkların	hukuksal	
durumların	belirlenmesi	gerekirken	soruşturma	ve	kovuş-
turma	koşulunun	gerçekleşmediğinden	söz	edilerek…”53

şeklindedir.	Ayrıca	4483	sayılı	Kanun’un	15.	maddesinde	yer	alan	“hak-
sız isnatta bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca re’sen soruşturmaya geçilir.” ifadesinde	yer	alan	‘re’sen’	ibaresi	izin	
alınmasına	gerek	olmadığını	göstermektedir.	Mezkûr	Kanun’un	amacı	
memurlar	 ve	 diğer	 kamu	 görevlilerinin	 görevleri	 sebebiyle	 işledikleri	
suçlardan	 dolayı	 yargılanabilmeleri	 için	 izin	 vermeye	 yetkili	mercileri	
belirtmek	ve	izlenecek	usulü	düzenlemektir.	Ancak	“Cumhuriyet Başsav-
cılığınca re’sen dava açılacak haller”	başlıklı	15.	madde	ile	izin	usulünün	
istisnası	niteliğinde	hükme	yer	verilmiştir.	Bu	nedenle	 	“haksız isnatta 
bulunanlar hakkında yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen 
soruşturmaya geçilir.” ifadesinden	 izin	alınmadan,	Cumhuriyet	Başsav-
cılığınca	 soruşturmaya	 geçilebileceğini	 anlamak	 gerekir.	 Dolayısıyla	
müfterinin	 memuriyet	 sıfatına	 haiz	 olması,	 yargılanabilmesi	 için	 izin	
alınmasını	gerektirmemektedir.	 İhbar	ve	şikâyetlerin	maddedeki	yazılı	

53 Y4CD.,	29.11.2011,	E.2009/18686,	K.2011/22480,	Sinerji	İçtihat	Bilgi	Bankası.
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amaçlarla	yapılması	halinde,	kişilerin	sıfat	ve	memuriyeti	ne	olursa	olsun	
haklarındaki	soruşturma	genel	hükümlere	göre	yapılacaktır54.

	 İftira	atan	kamu	görevlisinin	sadece	ceza	hukuku	bakımından	me-
suliyeti	bulunmamakta	yanı	sıra	disiplin	hukuku	bakımından	da	sorum-
luluğu	 bulunmaktadır.	Disiplin	mevzuatı	 konusundaki	 temel	 dayanak	
norm	olan	DMK’nin	125.	maddesinin	alt	bentlerinde	iftira,	suç	uydur-
ma,	haksız	 şikâyeti	cezalandıran	birçok	düzenleme	mevcuttur55.	Belir-
tilen	 düzenlemeler	 gereğince	 iftira	 atan	memura	 kişisel	 suç	 sayılması	
gerekçesiyle	adli	mercilerce	izin	şartı	aranmaksızın	soruşturma	açılacak;	
diğer	taraftan	da	memur	olmaları	dikkate	alınarak	disiplin	hukuku	çer-
çevesinde	sorumlu	tutulacaklardır.	Bu	konuda	bize	göre,	 iftira	eylemi-
nin	ortaya	çıkması	ile	yasal	şartların	yerine	gelmesi	durumunda,	idare-
nin	disiplin	soruşturması	açma	yükümlülüğü	vardır.	İdare,	vaki	olayda	
bağlı	yetki	çerçevesinde	hareket	etmek	mecburiyetindedir.	

	 4.	İsnadın	Sabit	Olmaması

	 Memurların	 isnat	ve	 iftiralara	karşı	 idare	 tarafından	korunabilme-
sinin	son	şartı	ise,	memur	hakkında	yürütülen	soruşturma	veya	yargıla-
manın	tabi	olduğu	kanuni	işlem	sonucunda	isnadın	sabit	olmamasıdır.	

54	Esasında	Türk	Ceza	Hukuku’nda	kamu	görevlilerine	karşı,	görevleri	nedeniyle	işlenen	Hakaret	(TCK	m.	
125/3-a),	Kasten	Öldürme	(TCK	m.	82/1-g),	Kasten	Yaralama	(TCK	m.	86/3-d),	İşkence	(TCK	m.	
94/2-b),	Mala	Zarar	Verme	(TCK	m.	152/1-g),	Görevi	Yaptırmamak	için	Direnme	(TCK	m.	265/1)	
gibi	suç	tiplerinde	suçun	ağırlaştırıcı	nedeni	olarak	sayılması	halleri,	kamu	görevlisini	görevini	icra	eder-
ken	korunması	amacı	ile	olduğu	söylenebilir.	

55	DMK	m.	125/A-e	(Uyarma)	 “Devlet	memuru	vakarına	yakışmayan	 tutum	ve	davranışta	bulunmak”;	
DMK	m.	125/B-g	(Kınama):	“İş	arkadaşlarına,	maiyetindeki	personele	ve	iş	sahiplerine	kötü	muamele-
de	bulunmak”;	DMK	m.	125/D-ı	(Kademe	İlerlemesinin	Durdurulması)):	“Görevin	yerine	getirilme-
sinde	dil,	ırk,	cinsiyet,	siyasi	düşünce,	felsefi	inanç,	din	ve	mezhep	ayrımı	yapmak,	kişilerin	yarar	veya	za-
rarını	hedef	tutan	davranışlarda	bulunmak”,	fiilin	ağırlığına	göre	DMK	m.	125/E-g:	“Memurluk	sıfatı	ile	
bağdaşmayacak	nitelik	ve	derecede	yüz	kızartıcı	ve	utanç	verici	hareketlerde	bulunmak”	suçu	nedeniyle	
de	memuriyetten	çıkarma	cezaları	verilebilir.	2547	sayılı	Yükseköğretim	Kanunu’nun	53/3-ı	maddesine	
göre:	 “Dayanaksız,	 yersiz	 ve	 kasıtlı	 olarak	 suç	 isnadında	bulunmak”	 aylıktan	 kesme	 cezasını	 gerektir-
mektedir.	 2547	 sayılı	 Yükseköğretim	Kanunu’nun	53/4-e	maddesine	 göre:	 “Basın-yayın	 veya	 bilişim	
sistemlerini	kullanarak	amiri,	iş	arkadaşları,	personeli,	hizmetten	yararlananlar	veya	öğrencileri	hakkında	
gerçeğe	aykırı	açıklamada	veya	haksız	 isnatta	bulunmak	veya	rızaları	olmaksızın	özel	hayatlarıyla	 ilgili	
açıklama	yapmak”	suçu	kademe	ilerlemesinin	durdurulması	cezasını	gerektirmektedir.	Fiilin	ağırlığına	
ve	derecesine	göre	2547	sayılı	Yükseköğretim	Kanunu’nun	53/6-c	maddesine	göre:	“Kamu	hizmeti	veya	
öğretim	elemanı	sıfatı	 ile	bağdaşmayacak	nitelik	ve	derecede	yüz	kızartıcı	ve	utanç	verici	hareketlerde	
bulunmak”	Kamu	Görevinden	Çıkarma	Cezası’nı	gerektirmektedir.
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İsnadın	sabit	olmadığının	anlaşılması,	hazırlık	soruşturması	sonucunda	
olabileceği	gibi	yargılama	sonunda	da	olabilir.	Memur	hakkında	asılsız	
isnatlarda	bulunan	kişinin	ihbarı	neticesinde	yetkili	makamların	soruş-
turmaya	başlamaları	gerekmeden	ihbarın	yetkili	mercilere	ulaşması	 ile	
iftira	suçu	oluşmasına	rağmen56,	memurun	korumadan	faydalanabilme-
si	için	soruşturma	veya	yargılamanın	tabi	olduğu	kanuni	işlem	sonucun-
da	bu	isnadın	sabit	olmadığının	kesinleşmesi	gerekir.	

	 Öncelikle	madde	metninde	geçen	‘soruşturma’	tabirinden	ne	anla-
şılması	gerektiği	ifade	edilmelidir.	Bazı	yargı	kararlarında57	soruşturma	
tabiri,	 hem	 ceza	 soruşturması	 hem	 de	 idari	 soruşturmayı	 kapsayacak	
biçimde	ele	alınmıştır.	Boz’a	göre	ise,	4483	sayılı	Kanun’da	da	yer	alan	
bu	aşama	ön	inceleme	aşamasıdır58.	Bize	göre	soruşturmadan	kastedi-
len	 sadece	 ceza	 soruşturması	olup,	ön	 inceleme	 aşaması	 veya	disiplin	
soruşturması	değildir.	Memurlar	hakkında	yapılan	ön	inceleme	sonun-
da	 ‘soruşturma	 izni	 verilmemesi	 kararı’	 yahut	 ‘soruşturma	 izni	 verilip	
bu	kararın	itiraz	üzerine	bozulması’	hallerinde	memur	isnat	ve	iftiralara	
karşı	 korunma	hakkından	yararlanamaz.	Zira	garaz	veya	mücerret	ha-
karet	için	uydurma	bir	suç	isnadının	tespiti	ancak	bir	ceza	soruşturması	
sonucunda	tayin	edilebilir.	İdari	soruşturma	ile	suç	isnadının	doğrulu-
ğu	veya	yanlışlığının	tespiti	mümkün	değildir.	Ayrıca	4483	sayılı	Kanun	
m.	15’te	de	açıkça	hazırlık	soruşturması	olarak	bu	evre	vurgulanmıştır.	
Bu	süreç,	memur	tarafından	4483	sayılı	Kanun	kapsamına	giren	bir	suç	
işlendiğinin	 anlaşılması	 halinde,	 soruşturma	 izni	 vermeye	 yetkili	 idari	
merci	tarafından	yürütülen	ön	inceleme	sonucunda	cumhuriyet	savcı-

56	Yurtcan,	E.,	Yargıtay	Kararları	Işığında	İftira	Suçu,	Ankara,	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	2015,	s.	16.
57 “…idari ve cezai yönden yapılan soruşturmalar sonucunda, davacının üzerine atılı suçlamaların sabit olmadı-

ğına karar verildiğine ve…”D5D.,	1.6.1988,	E.	1988/1262,	K.	1988/1785,	Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası.
58	 Kast	 edilenin	 cumhuriyet	 savcısının	 başlattığı	 soruşturma	 olamayacağını,	 aksi	 halde	 4483	 sayılı	

Kanun’un	4.	maddesinde	yer	alan	hükmün	göz	ardı	edilmiş	olacağını	ifade	etmiştir.	Yazar	bu	konudaki	
düşüncelerinde:“Kural Cumhuriyet başsavcılarının hiçbir işlem yapmamalarıdır ki, bir soruşturmanın var-
lığından bahsedilebilsin. Gerekli ve kaybolma ihtimali bulunan delillerin tespiti için yapılan işlemler, hazırlık 
soruşturması olarak kabul edilse bile Cumhuriyet Başsavcılarının “toplanması gerekli ve kaybolma ihtima-
li bulunan delilleri tespitten başka hiçbir işlem yapmayacaklarını” düzenleme altına almak ve Cumhuriyet 
Başsavcılarından bir de isnadın haksız çıkmasına ilişkin incelemeyi yapacak kadar belge, bilgi, ifadeye sahip 
olmalarını beklemek çelişki içermektedir.”	ifadelerine	yer	vermiştir.	Boz,	s.	75.
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lığına	hazırlık	soruşturması59	yapılmasına	izin	verme	ile	başlar.		Mezkûr	
Kanun	kapsamına	girmeyen	suç	tipleri	için	memur	hakkında	doğrudan	
genel	hükümlere	göre	cumhuriyet	savcısı	tarafından	soruşturma	yapılır.	
İsnadın	haksız	çıkmasının	yargılama	sonunda	sabit	olması	ise,	soruştur-
madan	sonra	ceza	yargılamasının	başlatılıp	sona	erdirilmesidir.	İlk	dere-
ce	mahkemesinin	kararı	temyize	götürülürse,	Yargıtay’ın	kararı	beklen-
melidir.	Bu	kapsamda;

	 -	İzne	gerek	olmayan	durumlarda	genel	hükümlere	göre	soruştur-
ma	yapılması	sırasında	veya	izin	gereken	durumlarda	yetkili	mercilerce	
soruşturma	izni	verilmesinden	sonra	cumhuriyet	savcısı	tarafından	ha-
zırlık	soruşturması	yapılması	esnasında,	memur	hakkındaki	suç	iddiala-
rının	doğru	olmadığı	anlaşılır	ise	takipsizlik	kararı	verilir	ve	iddianame	
düzenlenmez.	

	 -İddianamenin	düzenlenmesi	ve	mahkemece	iddianamenin	kabulü	
ile	başlayan	kovuşturma	sonucunda	suç	işlenmediği	tespit	edilirse	me-
mur	hakkında	beraat	kararı	verilir.	Bu	hallerde	memurun	isnat	ve	iftira-
lara	karşı	korunması	gerekir.	

	 C.	İsnat	ve	İftiralara	Karşı	Korunma	Hakkının	Kullanılması	ve	
Usul	

	 İsnat	ve	iftiralara	karşı	korunma	hakkı	gerek	DMK’de;	gerekse	de	
4483	sayılı	Kanun’da	ilkesel	düzeyde	ifade	edilmiştir.	Fakat	bu	hakkın,	
kimler	tarafından	nasıl	kullanılacağı,	korumanın	kapsamı,	süresi,	koru-

59	4483	sayılı	Kanun	m.	11:“Soruşturma izninin itiraz edilmeden veya itirazın reddi sonunda kesinleşmesi ya 
da soruşturma izni verilmemesine ilişkin karara karşı yapılan itirazın kabulü üzerine dosya, derhal yetkili ve 
görevli Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir. İzin üzerine ilgili Cumhuriyet başsavcılığı, Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanunu ve diğer kanunlardaki yetkilerini kullanmak suretiyle hazırlık soruşturmasını yürütür ve sonuç-
landırır.”	Hazırlık	soruşturmasını	yapacak	merciler	ise	4483	sayılı	Kanun	m.12’te	sayılmıştır:	“Hazırlık 
soruşturması genel hükümlere göre yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılır. Ancak Cum-
hurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Bakan yardımcıları ve valiler 
ile ilgili olarak yapılacak olan hazırlık soruşturması Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili, kay-
makamlar ile ilgili hazırlık soruşturması ise il Cumhuriyet Başsavcısı veya Başsavcı vekili tarafından yapılır. 
Hazırlık soruşturması sırasında hâkim kararı alınmasını gerektiren hususlarda; Cumhurbaşkanlığı İdari İş-
ler Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Bakan yardımcıları ve valiler için Yargıtay’ın	ilgili	
Ceza Dairesi’ne, kaymakamlar için il Asliye Ceza Mahkemesi’ne, diğerleri için ise genel hükümlere göre yetkili 
ve görevli Sulh Ceza Hâkimi’ne başvurulur.”
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ma	hakkının	yerine	getirilip	getirilmemesinden	kimin	sorumlu	olacağı,	
yukarıda	tartışıldığı	gibi	konusu	sadece	suç	teşkil	eden	eylemlerin	değil,	
disiplin	 veya	hukuk	 sorumluluğu	 çerçevesinde	de	memurun	hukuken	
himaye	edilip	edilmeyeceği	düzenlenmemiştir.	Kanun	koyucunun	isnat	
ve	iftiralara	karşı	korunma	hakkından	tam	olarak	ne	anlaşılması	gerek-
tiğini,	içeriğini	ve	sınırlarını	ayrıntısı	ile	tarif	etmesi	gereklidir.	Esasında	
icra	ettiği	görev	nedeniyle,	kişiliği	 suçlamaya	konu	edilen	memur	 için	
idarece	sağlanabilecek	korumanın	muhteviyatı	konusunda	bugüne	ka-
dar,	herhangi	bir	düzenleyici	 işlem	(yönetmelik,	tebliğ	vs.)	dahi	yapıl-
mamıştır60.	

	 Türkiye’de	 kamu	 kurum	 ve	 kuruluşlarının	 hukuk	 müşavirlik-
lerinin	 görev	 ve	 yetkilerini	 düzenleyen	 659	 sayılı	 KHK’nin	 Hukuk	
Müşavirliği’nin	görev	ve	yetkilerini	düzenleyen	4.	maddesinde,	idarenin	
memurlarını	isnat	ve	iftiralara	karşı	korumasına	ilişkin	hukuk	müşavir-
liğine	sorumluluk	yükleyen	herhangi	belirlemeye	rastlanmamıştır61.	Bu	
konuda	en	somut	düzenlemeye	sağlık	çalışanlarına	yönelik	olarak	çıkarı-
lan	663	sayılı	KHK’nin	54.	maddesinde	rastlamaktayız.	Mezkûr	düzen-
lemeye	göre:	

60	Bu	konuda	elimizdeki	tek	düzenleyici	işlem	3.7.2009	tarih	ve	27277	sayılı	Resmi	Gazete	’de	yayımlanan	
tavsiye	 içerikli	2009/12	sayılı	Başbakanlık	Genelgesi’dir.	Buna	göre:	“657 sayılı Devlet Memurları Ka-
nununun 25 inci maddesinin uygulanması ile ilgili olarak; yürütülen soruşturma ve yargılamanın tabi oldu-
ğu kanuni işlem sonucunda memur hakkındaki şikayet ve ihbarın sabit görülmemesi durumunda, memurun 
garaz, soyut hakaret veya uydurma bir suç maksadıyla maruz kaldığı bu isnat ve iftiralara karşı korunması 
için kamu davası açılması konusunda yetkili amirlere yüklediği sorumluluğun yerine getirilmesinde titizlik 
gösterilecektir.”

61	659	sy.	KHK	m.	4/1:“Hukuk birimleri; idarelerde muhakemat hizmetleri ile hukuk danışmanlığına ilişkin iş 
ve işlemleri yürütmekle görevli ve sorumludur. (2) Hukuk birimleri muhakemat hizmetleri kapsamında; a) 
İdarenin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya 
intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı 
ile takip eder. b) İdarece hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgi-
li işlemleri koordine eder, izler ve denetler. (3) Hukuk birimleri hukuk danışmanlığı kapsamında; a) İdare	
hizmetleriyle	 ilgili	olarak	diğer	kamu	kurum	ve	kuruluşları	 tarafından	hazırlanan	mevzuat	 taslaklarını,	
idare	birimleri	tarafından	hazırlanan	mevzuat	taslakları	 ile	düzenlenecek	her	türlü	sözleşme	ve	şartna-
me	taslaklarını,	idare	ile	üçüncü	kişiler	arasında	çıkan	uyuşmazlıklara	ilişkin	işleri	ve	idare	birimlerince	
sorulacak	diğer	işleri	inceleyip	hukuki	mütalaasını	bildirir.	b)	Anlaşmazlıkları	önleyici	hukuki	tedbirleri	
zamanında	alır,	uyuşmazlıkların	sulh	yoluyla	çözümü	konusunda	mütalaa	verir.	c)	İdarenin	amaçlarını	
daha	iyi	gerçekleştirmek,	mevzuata,	plan	ve	programa	uygun	çalışmalarını	temin	etmek	amacıyla	gerekli	
hukuki	teklifleri	hazırlar”.

DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMASI
Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ  - Arş. Gör. Seher SERTTAŞ
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	 (Sağlık)	Bakanlık	 ve	 bağlı	 kuruluşlarında;	 sağlık	 hizmeti	 sunumu	
sırasında	veya	bu	görevlerden	dolayı	personele	karşı	 işlenen	suçlar	se-
bebiyle	ceza	hukuku	kapsamında	yürütülmekte	olan	 işlemler	ve	dava-
larda	personelin	talebi	üzerine	Bakanlık	ve	bağlı	kuruluşlarınca	hukukî	
yardım	yapılır.	Bakanlık	ve	bağlı	kuruluşları	merkez	ve	taşra	teşkilatı	ile	
döner	sermaye	teşkilatı	kadrolarında	bulunan	hukuk	birimi	amirleri,	hu-
kuk	müşavirleri	ve	avukatlar,	ayrıca	vekâletname	ibraz	etmeksizin	ilgili	
personeli	vekil	sıfatı	ile	temsil	eder.	Bu	yardımın	usûl	ve	esasları	Bakan-
lıkça	 belirlenir.	 Devlet	 ve	 vakıf	 üniversitelerine	 ait	 birimlerde	 görevli	
sağlık	çalışanlarına	da	birinci	fıkra	çerçevesinde	ilgili	üniversite	tarafın-
dan	hukuki	yardım	yapılır.	Bu	yardımın	usul	ve	esasları	Yükseköğretim	
Kurulu	tarafından	belirlenir.

	 Yine	 bu	 düzenlemeye	 uygun	 olarak	 Sağlık	 Bakanlığı	 Personeli-
ne	 Karşı	 İşlenen	 Suçlar	 Nedeniyle	 Yapılacak	 Hukuki	 Yardımın	 Usul	
ve	 Esasları	 Hakkında	 Yönetmelik62	 yayımlanmıştır.	 Ancak	 663	 sayılı	
KHK’ye	 uygun	 olarak	 yayımlanan	 Sağlık	 Bakanlığı	 Personeline	Karşı	
İşlenen	Suçlar	Nedeniyle	Yapılacak	Hukuki	Yardımın	Usul	ve	Esasları	
Hakkında	Yönetmelik,	 sağlık	personelinin,	 idarenin	hukuksal	himaye-
sinden	istifade	edebilmesini	belirli	şartlara	bağlamıştır.	Buna	göre63:	

	 a)	Sağlık	hizmeti	 sunumu	 sırasında	veya	bu	görevlerinden	dolayı	
personele	karşı	kanunlarda	suç	olarak	tanımlanan	bir	fiilin	gerçekleşti-
rilmiş	olması.

	 b)	İlgilinin	veya	kanuni	mirasçılarının	talepte	bulunması.

62	RG.,	28.04.2012,	sy.	28277.	Sağlık	Bakanlığı	Personeline	Karşı	İşlenen	Suçlar	Nedeniyle	Yapılacak	Hu-
kuki	Yardımın	Usul	ve	Esasları	Hakkında	Yönetmelik,	sadece	Sağlık	Bakanlığı	ve	bağlı	kuruluşlarında	
çalışmakta	olan	personeli	kapsamaktadır.	Üniversite	hastanelerinde	çalışmakta	olan	sağlık	personelinin	
hukuki	yardımdan	faydalanabileceği,	663	sy.	KHK	m.	54’te	yer	almasına	rağmen,	bu	konuda	özel	bir	yö-
netmelik	çıkarılmamıştır.	Çünkü	üniversitelere	bağlı	hukuk	müşavirlerinin	doğrudan	bağlı	oldukları	dü-
zenleme	659	sayılı	KHK’dir.	Her	ne	kadar	663	sayılı	KHK,	sağlık	çalışanları	ile	ilgili	özel	bir	düzenleme	
yapmış	olsa	da,	üniversiteler	bakımından	bu	yetkinin	nasıl	kullanılacağını	ayrıntısıyla	düzenlememiştir.	
Bu	konuda	bize	göre	üniversite	hukuk	müşavirlerinin	sağlık	çalışanlarına	bireysel	olarak	hukuki	yardım-
da	bulunabilmesi,	663	sy.	KHK’deki	düzenlemeye	rağmen	hala	belirsizliğini	korumaktadır.		

63	Sağlık	Bakanlığı	Personeline	Karşı	İşlenen	Suçlar	Nedeniyle	Yapılacak	Hukuki	Yardımın	Usul	ve	Esasları	
Hakkında	Yönetmelik’in	5.	maddesi.
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	 c)	İlgili	personelin	soruşturma	safhasında	şüpheli,	kovuşturma	saf-
hasında	ise	sanık	durumunda	bulunmaması	gerekmektedir.	

	 Belirtilen	şartların	yerine	getirilmesi	durumunda	kurum	hukuk	mü-
şavirleri,	çalışanlara	doğrudan	hukuki	yardımda	bulunabilecektir.	Fakat	
bu	durum	ayrı	bir	sorunu	gündeme	getirmektedir.	Buna	göre,	merkezi	
idare	ve	yerinden	yönetim	kuruluşlarında	yeterli	sayıda	hukuk	müşavi-
rinin	bulunmaması,	hukuk	müşavirlerinin	mevzuat	gereğince	başta	ku-
rumun	kendi	yapısını	ilgilendiren	dava,	icra	takibi,	müşavirlik	hizmetleri	
gibi	birçok	ayrı	görevi	icra	etmektedir.	Hukuk	müşavirlerine	bu	çeşitli	
görevlerinin	yanı	 sıra,	personellerin	 isnat	 ve	 iftiralara	karşı	 korunması	
hakkı	kapsamında	avukatlık	hizmeti	sunma	görevi	verilmesi	durumun-
da,	 verilen	bu	hizmetin	 yeterli	 ve	 etkin	 olamayacağı	 kuşkusuzdur.	Bu	
nedenle	 hem	 personelin	 hakkını	 korumak,	 hem	 de	 nitelikli	 avukatlık	
hizmeti	temin	edebilmek	açısından,	hukuk	müşavirlerinin	mali	ve	özlük	
hakları	iyileştirilmeli,	sayılarının	artırılmalı	ya	da	idarece	kurum	dışı	avu-
katlık	hizmeti	satın	alınması	yoluna	gidilmelidir64.		

	 1.	 İdarenin	 İsnatta	Bulunanlar	Hakkında	Kamu	Davası	Açıl-
masını	Cumhuriyet	Savcılığından	İstemesi

	 Memurlarla	ilgili	olarak	yapılan	ihbar	ve	şikâyetlerin	garaz	veya	mü-
cerret	hakaret	için	uydurma	bir	suç	isnadı	suretiyle	yapıldığı	soruşturma	
ve	yargılamanın	tabi	olduğu	kanuni	işlem	sonucunda	anlaşılırsa,	isnatta	
bulunanlar	hakkında	merkezde	memurun	en	büyük	amiri,	illerde	valiler	
kamu	davası	açılmasını	cumhuriyet	savcılığından	istemelidir.	Böyle	bir	
durumda	memurun	 ayrıca	 talep	 etmesine	 gerek	olmaksızın,	 belirtilen	
mercilerin	 re’sen	 harekete	 geçerek,	 ihbarda	 bulunan	 ve	 soruşturma/
kovuşturmaya	sebep	olanlar	aleyhine	kamu	davası	açılmasını	sağlama-
sı	gerekir.	Bir	diğer	ifadeyle,	müfteri	hakkında	iftira	davası	açılması	için	
memurun	müracaat	ve	şikâyetine	gerek	yoktur,	 idare	bu	görevi	yerine	

64	Kamuda	çalışan	avukatlara	ilişkin	bkz.	Dalkılıç,	E.	E.,	“Kamu	Avukatlarının	Türk	İdare	Hukuku	Açısın-
dan	Dikkate	Alınması	Gereken	Sorunları”,	Türkiye	Barolar	Birliği	Dergisi,	124,	2016,	s.	305-322;Yılmaz,	
E.,	“Kamuda	Çalışan	Avukatlar”,	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	57(3),	2008,	s.	733-	751.
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getirme	zorunluluğundadır65.	İdare	belirtilen	alanda	bağlı	yetki	içinde-
dir66.	Bu	nedenle	idarenin	söz	konusu	yükümlülüğüne	aykırı	davranması	
halinde,	kusur	sorumluluğu	gündeme	gelecektir.	Zira	DMK’de	açık	bir	
şekilde	idarelere,	isnat	ve	iftiraya	uğrayan	memurunu	koruma	yükümlü-
lüğü	getirilmiş	ve	idare	aktif	bir	pozisyonun	içerisine	sokulmuştur.	Ni-
tekim	Danıştay’ın	bu	konuda	belki	de	emsal	nitelikte	olan	şu	ana	kadar	
temin	edebildiğimiz	tek	kararında:	

	 “…İdarenin	 bağlı	 yetki	 ile	 zorunlu	 olduğu	 işlem	 ve	 ey-
lemleri	 yapmaktan	 kaçınmasının	 ve	 yasalarla	 düzenlenen	
idari	bir	hizmeti	hiç	işletmemesinin	hizmet	kusurunu	oluş-
turduğu,	davacı	tarafından	hakkında	yapılan	asılsız	isnat	ve	
iftiralara	 dayalı	 haberler	 üzerine	 gazeteler	 ile	 ilgili	 gerekli	
yasal	 işlemlerin	 yapılması	 talebiyle	 davalı	 idareye	 yaptığı	
başvurunun,	bu	konuda	kişisel	dava	açılması	gerektiğinden	
bahisle	reddine	ilişkin	cevabi	yazı	üzerine	bakılan	davanın	
açıldığı;	yukarıda	anılan	mevzuat	hükmü	uyarınca	gazete-
lerde	davacının	 ismi	 belirtilerek	 yapılan	haberlerin	 asılsız	
isnatlar	olduğunun	Milli	Eğitim	Bakanlığı	müfettişlerince	
düzenlenen	soruşturma	raporu	ile	sabit	olduğu	göz	önüne	
alındığında	 davalı	 idarenin	 anılan	 gazeteler	 hakkında	 suç	
duyurusunda	 bulunmayarak	 hizmet	 kusuru	 işlediği,	 bir	
kamu	 görevlisinin	 asılsız	 olduğu	 sabit	 olan	 ve	 toplumun	
husumetini	çekecek	nitelikte	gerçek	dışı	isnatlara	karşı	ko-
runmadığı	bellidir.	Bu	nedenle	de	davacının	duyduğu	elem	
ve	üzüntüden	dolayı	oluşan	manevi	zararının	karşılanması	
gerekir…67”
gerekçelerine	yer	verilmiştir.

65	Onar,	s.	1254.
66	Atay,	E.	E.,	İdare	Hukuku,	Ankara,	Turhan	Kitabevi,	2016,	s.	907;	…davacının 657 sayılı yasanın 25. mad-

desi gereğince Devlet tarafından isnat ve iftiralara karşı korunmaya alınmasının gerekmesine karşın…”D5D.,	
1.6.1988,	E.	1988/1262,	K.	1988/1785,	Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası.

67	D2D.,	20.12.2004,	E.	2004/2624,	K.	2004/1641,	Kazancı	İçtihat	Bilgi	Bankası.
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	 Memurlar	hakkında	görevi	sebebiyle	yapılan	isnat	ve	iftiralar,	4483	
sayılı	Kanun	kapsamına	girmeyen68	bir	suçtan	kaynaklanıyorsa	ve	bu	su-
çun	asılsız	olduğu	soruşturma	ve	yargılamanın	tabi	olduğu	kanuni	işlem	
sonucunda	 anlaşılırsa,	DMK’nin	 25.	maddesi	 gereği	 idarenin	 ihbarda	
bulunan	 hakkında	 kamu	 davası	 açılmasını	 Cumhuriyet	 Savcılığından	
istemesi	gerekmektedir.	Ancak	memura	isnat	edilen	suç,	4483	sayılı	Ka-
nun	kapsamına	girmekte69	ise	ve	bu	suçun	asılsız	olduğu	soruşturma	ve	
yargılamanın	 tabi	 olduğu	 kanuni	 işlem	 sonucunda	 anlaşılırsa,	memur	
hakkında	DMK	m.	 25	 hükmü	 de	 geçerli	 olmakla	 birlikte,	 4483	 sayılı	
Kanun	m.	15	gereği	Cumhuriyet	Başsavcılığı’nın	kendiliğinden	ilgililer	
hakkında	 soruşturma	 başlatması	 gerekmektedir.	 Her	 hâlükârda,	 iftira	
suçu	görevi	sebebiyle	memura	atfedilmişse	memurun	isnat	ve	iftiralara	
karşı	korunması	idarenin	yükümlülüğüdür70.	

	 D.	 Medya	 Yoluyla	 Memurlara	 Yapılan	 Hakaret	 ve	 İftiralara	
Karşı	Korunma

	 Günümüzde	memurlar	aleyhine	adli	veya	idari	mercilere	yansıyan	
haksız	 şikâyetlerden	 daha	 çok,	 yazılı	 (gazete,	 dergi	 vs.),	 görsel-işitsel	
(televizyon,	haber	siteleri	vs.)	medya	araçları	yahut	da	en	yaygın	haliyle	

68	3628	sayılı	Mal	Bildiriminde	Bulunulması,	Rüşvet	ve	Yolsuzluklarla	Mücadele	Kanunu	m.	17/1	uyarınca;	
3628	sayılı	Kanun’da	ve	4389	sayılı	Bankalar	Kanunu’nda	yazılı	suçlarla,	irtikâp,	rüşvet,	basit	ve	nitelikli	
zimmet,	görev	sırasında	veya	görevinden	dolayı	kaçakçılık,	resmî	ihale	ve	alım	ve	satımlara	fesat	karıştır-
ma	Devlet	sırlarının	açıklanması	veya	açıklanmasına	sebebiyet	verme	suçlarından	veya	bu	suçlara	iştirak	
etmekten	sanık	olanlar	hakkında	4483	sayılı	Kanun	hükümleri	uygulanmaz.	Ayriyeten	özel	soruşturma	
ve	kovuşturma	usullerine	tabi	olan	kişiler	ile	suçun	niteliği	yönünden	kanunlarda	gösterilen	soruşturma	
ve	kovuşturma	usullerine	tabi	olan	suçlar	da	kapsam	dışıdır.

69	4483	SK	m.	2:“ Bu Kanun, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttük-
leri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin 
görevleri sebebiyle işledikleri suçlar hakkında uygulanır. / Görevleri ve sıfatları sebebiyle özel soruşturma ve 
kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen 
soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümler saklıdır. /Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali genel hü-
kümlere tabidir. / Disiplin hükümleri saklıdır. / (Ek: 2/1/2003-4778/33 md.) 765 sayılı Türk Ceza Kanu-
nunun 243 ve 245 inci maddeleri ile 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 154 üncü maddesinin 
dördüncü fıkrası kapsamında açılacak soruşturma ve kovuşturmalarda bu Kanun hükümleri uygulanmaz.”

70	 Memur	 hakkında	 isnat	 edilen	 suçtan	 aklansa	 dahi,	 idarenin	 kanaatiyle	 “memura	 duyulan	 güvenin	
sarsılması	 nedeniyle”	 görev	 yeri	 değişikliği	 kararını,	 Danıştay	 isnat	 ve	 iftiralara	 karşı	 korunma	 hakkı	
kapsamında	 hukuka	 aykırı	 bulmuştur.	 D5D.,	 1.6.1988,	 E.	 1988/	 1262,	 K.	 1988/	 1785,	 https://me-
murunyeri.com/2012-08-19-18-24-50/yargi-kararlari/108-memur-haklari/159-memurun-isnat-ve-
iftiralara-karsi-korunmasi.html,	erişim	tarihi:	9.2.2019.

DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMASI
Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ  - Arş. Gör. Seher SERTTAŞ
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sosyal	medya	(twitter,	google,	youtube,	facebook,	instagram	vs.)	mec-
raları	kullanılarak	 itibarsızlaştırma	davranışında	bulunulmaktadır.	Me-
murların	 icra	 ettikleri	 görevler	 nedeniyle	manevi	 şahsiyet	 kavramının	
unsurları	olan	onur,	şeref	ve	haysiyetleri,	nadiren	belli	fakat	çoğunlukla	
da	kimliği	belirsiz	kişilerce	hedef	alınmaktadır.	Son	yıllarda	bir	hâkim	
yapmış	olduğu	yargılamadan	veya	verdiği	bir	karardan,	bir	müfettiş	yü-
rüttüğü	idari	soruşturmadan,	bir	öğretmen	veya	öğretim	üyesi	ise	derste	
anlatmış	olduğu	şeylerden	veya	verdiği	sınav	notlarından	dolayı	medya	
üzerinden	 yıpratılmalara,	 güncel	 tabiriyle	 algı	 operasyonlarına	maruz	
kalabilmektedir.	Bu	 isnatlar,	 kimi	 zaman	memurların	 özel	 hayatlarına	
ilişkin	konularda,	kimi	zaman	da	hedef	alınan	kişiyi	 terör	örgütleri	 ile	
ilişkilendirilerek	memur	aleyhine	kamuoyu	oluşturmak	niyetleriyle	ya-
pılmaktadır.	Belirtilen	mecrada,	ilgili	kamu	personelinin	manevi	kişiliği	
tartışılmakta	olduğundan,	kendisini	nasıl	koruyabileceği,	iş	istencini	na-
sıl	diri	 tutabileceği	konularında	 idarenin	gerekli	 gözetim	ve	muhafaza	
yükümlülüğünün	bulunduğu,	bize	göre	DMK’nin	25.	maddesinin	lâfzî	
yorumundan	olmasa	da	amaçsal	yorumundan	çıkarılabilir.	Bu	manada	
memurun	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunması	ilkesinden	kast	edilen	ko-
ruma	sadece	yargısal	ölçekte	değil;	kamuoyuna	karşı	korunma	olarak71 
da	 değerlendirilebilmelidir72.	 Zira	 burada	 düşünülmesi	 gereken	 temel	
konu,	‘memur yetkili olduğu görevi icra etmeseydi, ismi bu şekilde şikâyete 
veya itibarsızlaştırmaya konu edilecek miydi?’sorusudur.	Eğer	görev	ilişki-
si	olmasaydı,	memur	açık	hedef	haline	gelmeyecek	idiyse	memurun	her	
türlü	korumaya	muhatap	haline	gelmesi	bize	göre	zaruridir.	Bu	konuda	
Türk	 Hukuku’nda	 koruma,	 internet	 yoluyla	 yapılan	 saldırılara	 ilişkin	
5651	sayılı	İnternet	Ortamında	Yapılan	Yayınların	Düzenlenmesi	ve	Bu	
Yayınlar	Yoluyla	İşlenen	Suçlarla	Mücadele	Edilmesi	Hakkında	Kanun73 
ile	yazılı	basın	organlarının	gerçek	dışı	ya	da	karalama	amacı	ile	yaptık-

71	 Kamuoyuna	 karşı	 korunmanın	 yanı	 sıra	memurların	 diğer	memurların	 fiziksel,	 sözel	 ya	 da	 duygusal	
(mobbing)	saldırılarına	karşı	korunmaları	da	bu	kapsamda	değerlendirilmektedir.	Dürr,	H.	ve	H.	Dürr,	
Beamtenrecht,	Münster,	2009,	s.	41;	OLG	StutgartNVwZ-RR	2003,	s.	715.

72	BVerwG	NJW	1960,	1538.
73	5651	sK	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 sağla-
yıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza 
hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir”.
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ları	yayınlara	ilişkin	olarak	5187	sayılı	Basın	Kanunu74	ile	özel	televizyon	
kanallarının	 ihlallerine	 karşı	 ise	 6112	 sayılı	 Radyo	 ve	Televizyonların	
Kuruluş	ve	Yayın	Hizmetleri	Hakkında	Kanun75	yoluyla	 sağlanmakta-
dır.	İfade	edilen	farklı	kanun	düzenlemelerinin	kişilere	sağlamış	olduğu	
haklar	 çerçevesinde	 kurumlar,	 kendi	 hukuk	müşavirlikleri	 veya	 anlaş-
malı	oldukları	vekilleri	marifeti	ile	kurumun	kendisinin	ve	çalışanlarının	
şeref,	onur	ve	haysiyetini	koruyucu	tedbirleri	almak	zorundadır.	

	 Memurların	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunmasının	bize	göre	artık	en	
güncel	ve	tartışmalı	sahası,	medyadır.	Belirtilen	alanda,	idarenin	nasıl	bir	
koruma	mekanizması	geliştireceği,	kendi	personelini	hangi	yöntemlerle	
muhafaza	altına	alabileceği	 tartışılmalıdır.	Çünkü	uygulamada	idarele-
rin	kendi	personelini	kişisel	olarak	hedef	alan	mesnetsiz,	soyut	ve	tez-
yif	 edici	 davranışlara	 karşı	 bulundukları	 suç	duyuruları	 veya	hukuksal	
girişimler,	adli	mercilerce	doğrudan	kurumu	ilgilendirmediği	gerekçesi	
ile	reddedilmektedir.	Böyle	bir	durumda	ise	idarenin	memura	karşı	asli	
yükümlülüklerinden	birisi	olan	isnat	ve	iftiralara	karşı	koruma	hakkı,	an-
lamsız	hale	gelmektedir.	 İfade	edilen	nedenle	de	konu	hakkında	yasal	
düzenleme	yapılması	gereklidir.	

	 SONUÇ	VE	DEĞERLENDİRME

	 Çeşitli	kanunlarda	memurlar	ve	diğer	kamu	görevlilerinin	isnat	ve	
iftiralara	karşı	korunmasına	yönelik	düzenlemeler	bulunmaktadır.	Zira	
74	5187	sK	m.	14/	1:“Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlâl edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı 

yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç 
unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazı-
sını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten 
itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüs-
hada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır”.

75	6112	sK	m.	18/	1:	“Gerçek ve tüzel kişiler, kendileri hakkında şeref ve haysiyetlerini ihlâl edici veya gerçeğe 
aykırı yayın yapılması hâlinde, yayın tarihinden itibaren altmış gün içinde, üçüncü kişilerin hukuken koru-
nan menfaatlerine aykırı olmamak ve suç unsuru içermemek kaydıyla, düzeltme ve cevap yazısını ilgili medya 
hizmet sağlayıcıya gönderir. Medya hizmet sağlayıcılar, hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, yazıyı aldığı 
tarihten itibaren en geç yedi gün içinde, cevap ve düzeltmeye konu yayının yapıldığı saatte ve programda, izle-
yiciler tarafından kolaylıkla takip edilebilecek ve açıkça anlaşılabilecek biçimde düzeltme ve cevabı yayınlar. 
Düzeltme ve cevap hakkı doğuran programın yayından kaldırıldığı veya yayınına ara verildiği durumlarda, 
düzeltme ve cevap hakkı, yedi günlük süre içinde anılan programın yayın saatinde kullandırılır. Düzeltme ve 
cevapta, buna neden olan yayın belirtilir”.

DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMASI
Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ  - Arş. Gör. Seher SERTTAŞ
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memurların	görevlerini	doğru	ve	tarafsız	bir	şekilde	yerine	getirebilmesi	
için	görevi	dolayısıyla	karşılaşabileceği	her	türlü	haksız	suçlama	ve	ifti-
ralara	karşı	korunması	gerekmektedir.	Özellikle	DMK’nin	25.	maddesi,	
memurun	haksız	isnat	ve	iftiralara	karşı	korunması	amacıyla	yapılan	bir	
düzenlemedir.	İsnatta	bulunanların	haksızlığının	Cumhuriyet	Başsavcı-
lığınca	yürütülecek	soruşturma	veya	mahkemece	yürütülecek	yargılama	
sonucunda	sabit	olmadığı	ortaya	çıkar	ise	suç	duyurusunda	bulunulması	
zorunludur.	Söz	konusu	madde	mahiyeti	itibariyle	idareye	takdir	hakkı	
tanımamaktadır.	Bu	durum	isnada	uğrayan	memurlar	için	bir	hak	oldu-
ğu	gibi,	idare	için	de	bir	yükümlülüktür.	İsnat	ve	iftiralara	karşı	korunma	
hakkı	kapsamında	genel	olarak	değerlendirmelerimiz	şu	şekildedir:

	 1.	Memurları	korumak	amacıyla	öngörülen	isnat	ve	iftiralara	karşı	
korunma	hakkının	uygulamada	yeterince	etkili	olduğu	ve	memurların	
bu	haktan	etkin	bir	şekilde	faydalandığı	söylenemez.	Zira	yapılan	ihbar	
ve	şikâyetlerde	‘garaz	veya	mücerret	hakaret’	özel	kastının	olduğunu	ve	
iftira	fiilini	niteliği	itibariyle	ispatlamak	çok	zordur.	İftira	fiilinin	niteli-
ği	 itibariyle	 ispatının	zor	olması	nedeniyle	bu	suça	maruz	kalan	kamu	
görevlisi,	masum	olmasına	 rağmen	 idari	 veya	adli	müeyyidelerle	karşı	
karşıya	kalabilmektedir.	Ayrıca	idareler	kendisine	bir	yükümlülük	olarak	
kanunen	verilmesine	rağmen,	isnat	ve	iftira	iddiasıyla	vatandaşları	yargı	
önüne	götürmede	genel	olarak	isteksiz	davranmaktadır.

	 2.	Memurun	haksız	bir	şekilde	itham	edilmesi	halinde	memura	na-
sıl	bir	hukuki	destek	sağlanacağı	konusunda	somut	ve	sistematik	bir	ya-
sal	düzenleme	yoktur.

	 3.	DMK	m.	25	hükmü,	sadece	memur	hakkında	açılan	ceza	soruş-
turmalarını	 kapsamaktadır.	 Ancak	 memurun	 disiplin	 sorumluluğunu,	
mali	 sorumluluğunu,	 kişisel	 idari	 para	 cezası	 veya	 mali	 yaptırımlara	
çarptırılması	durumlarını	kapsamına	dâhil	etmemektedir.

	 4.	Memurlar	 hakkında	 dilekçe	 veya	 bilgi	 edinme	 hakkının	 kulla-
nılması	adı	altında,	bilgi	veya	görüş	istemeden	daha	ziyade	şikâyet	yolu	
işletilmektedir.	Ülkemizde	 ise	bu	 tip	başvuruları	 elimine	 eden,	bir	 ön	
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komisyon	bulunmamaktadır.	Yapılan	başvuruları	ayırt	etmeksizin	doğ-
rudan	ilgili	idarelere	gönderilip,	inceleme	veya	soruşturma	açılması,	ge-
rek	kamu	personelinin	gerekse	de	idarelerin	kurumsal	yapısının	yavaş-
lamasına	ve	motivasyon	kaybetmesine	neden	olmaktadır.	Bunun	yerine	
bilgi	 edinme	 başvurularının	 derecelendirilmesi,	 ön	 değerlendirmeye	
tabi	 tutulması,	 şikâyet	 talepli	başvurularda	 ise	 şikâyetin	 sebebi,	olayın	
işleniş	biçimi,	hangi	memurun	hangi	sebeple	suçlu	görüldüğü	gibi	hu-
susların	dilekçelerde	açık	olmasına	dikkat	edilmelidir.	

	 5.	Memurun	yaptığı	görev	nedeniyle,	şahsını,	ailesini	hedef	alan	ha-
ber	ve	paylaşımların	doğruluğu	tahkik	edildikten	sonra,	memurun	kişi-
sel	varlığını	zedeleme	gayesiyle	yapılan	bildirimlere	karşı	idarenin	ilgili	
mevzuat	hükümleri	yardımıyla	aktif	koruma	içerisinde	olması	gerekir.

	 6.	 İsnat	ve	 iftiralara	karşı	korunma	hakkının	tam	olarak	hangi	sal-
dırılara	 karşı	 ve	 ne	 gibi	 bir	 koruma	 yöntemiyle	 temin	 edileceği	 yasal	
düzenleme	ile	yeniden	tayin	edilmeli	ya	da	bu	konuya	ilişkin	olarak	en	
azından	koruma	usulünü	tespit	eden	bir	düzenleyici	işlem	yapılmalıdır.	

	 7.	İsnat	ve	iftiralara	karşı	koruma	hakkı	kanun	maddesi	olarak	kâğıt	
üzerinde	kalmamalı,	uygulamada	da	aktif	bir	şekilde	işletilmelidir.	İda-
relerin	bu	hakkı	icra	etme	konusunda	serbest	değil;	bağlı	yetki	içerisinde	
oldukları	hatırlatılmalıdır.	Bu	konuda	ilgili	memurun	başvuruda	bulun-
ması	beklenmemeli,	idare	yükümlülüklerini	re’sen	yerine	getirmelidir.	

DEVLET MEMURLARININ İSNAT VE İFTİRALARA KARŞI KORUNMASI
Doç. Dr. A. Kürşat ERSÖZ  - Arş. Gör. Seher SERTTAŞ
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