www.izmirbarosu.org.tr

İZMİR

BAROSU
DERGİSİ

Yıl: 85 • Ocak 2020 • Sayı: 1 • Dört ayda bir yayımlanır • ISSN 1305-757X
HAKEMLİ BİR DERGİDİR

SAHİBİ
İzmir Barosu Adına Başkan
Av. Özkan YÜCEL
SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Av. Gamze KARAOĞLU
YAYIN KURULU
Av. Ali BULUT
Av. Aydın SUNELCAN
Av. Ayşe Eylem ERKIPÇAK
Av. Cemal N. ERDEM
Av. Doğukan ALGAN
Av. Fatih KARAMERCAN
Av. Gülşah ÇAĞDAŞ
Av. İmge KAÇMAZ
Av. Ozan BALIM
Av. Senem UYGUN KILIÇ
Av. Sinem TOP
Av. Suna KARABULUT
Av. Dr. Uğur BULUT

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 1

www.izmirbarosu.org.tr

DANIŞMA KURULU
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. Gonca EROL
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Anayasa Hukuku ABD
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
Dr. Öğr. Ü. Yaşar Metin ÖZDEMİR

İzmir Bakırçay Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi A.B.D.
Prof. Dr. Yasemin IŞIKTAÇ
İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Müslüm TURAN
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Hukuk Felsefesi ve Sosyalijisi ABD
Doç. Dr. Sevtap METİN
İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Ertuğrul UZUN
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İdare Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER
Prof. Dr. Müslüm AKINCI
Prof. Dr. Zehreddin ASLAN
Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR
Prof. Dr. Turan YILDIRIM
Doç. Dr. Mustafa AVCI
Doç. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP
Dr. Öğr. Ü. Ahmet Kürşat ERSÖZ
Dr. Öğr. Ü. Muhlis ÖĞÜTÇÜ

Lefke Avrupa Ü. Hukuk Fakültesi
Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Anadolu Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara Hacı Bayram Veli Ü.Hukuk Fakültesi
Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Mustafa ALP
Prof. Dr. Şükran ERTÜRK
Prof. Dr. Ali Cengiz KÖSEOĞLU
Prof. Dr. Serkan ODAMAN
Prof. Dr. Ali Nazım SÖZER
Prof. Dr. Melda SUR
Doç. Dr. Gaye BAYCIK
Doç. Dr. Yeliz BOZKURT GÜMRÜKÇÜOĞLU
Doç. Dr. Zeynep ŞİŞLİ
Dr. Öğr. Ü. Canan ERDOĞAN
Dr. Öğr. Ü. Erhan BİRBEN
Dr. Öğr. Ü. Ayça İZMİRLİOĞLU
Dr. Öğr. Ü. Meltem ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Ü. Dilek Dulay YANGIN

Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
İbni Haldun Ü.Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Üni., İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
İzmir Demokrasi Ü. Hukuk Fakültesi
Kıbrıs İlim Ü. Hukuk Fakültesi
Celal Bayar Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamu Hukuku A.B.D.- Uluslararası Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Necdet BASA
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Genel Kamu Hukuku 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
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ
Prof. Dr. Yusuf KILDİŞ
Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ

Çankaya Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
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
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Medeni Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Faruk ACAR
Prof. Dr. Osman Gökhan ANTALYA
Prof. Dr. Murat AYDOĞDU
Prof. Dr. Ebru CEYLAN
Prof. Dr. Selma ÇETİNER
Prof. Dr. Şeref ERTAŞ
Prof. Dr. Kadir Emre GÖKYAYLA
Prof. Dr. Mustafa Alper GÜMÜŞ
Prof. Dr. Ayşe HAVUTÇU
Prof. Dr. Nevzat KOÇ
Prof. Dr. Şebnem AKİPEK ÖCAL
Prof. Dr. Çağlar ÖZEL
Prof. Dr. Suat SARI
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Prof. Dr. Herdem BELEN
Prof. Dr. Aydın ZEVKLİLER
Doç. Dr. Serkan AYAN
Doç. Dr. Ayşe ARAT
Doç. Dr. Sezer ÇABRİ
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ
Dr. Öğr. Ü. Mehmet Beşir ACABEY
Dr. Öğr. Ü. Özlem ACAR
Dr. Öğr. Ü. Eylem APAYDIN
Dr. Öğr. Ü. İsmail ATAMULU
Dr. Öğr. Ü. Gamze TURAN BAŞARA
Dr. Öğr. Ü. Nalan KAHVECİ
Dr. Öğr. Ü. Tuba KUTOĞLU
Dr. Öğr. Ü. Cem ÖZCAN
Dr. Öğr. Ü. Tuğçe TEKBEN
Dr. Öğr. Ü. Özlem TÜZÜNER
Dr. Öğr. Ü. Ali Haydar YAĞCIOĞLU

Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
İstanbul Aydın Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
İstanbul Gedik Üni. Medeni Hukuk A.B.D.
Yakın Doğu Ü. Hukuk Fakültesi
Bahçeşehir Ü. Hukuk Fakültesi
Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Yakın Doğu Ü. Hukuk Fakültesi
TED Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Medeni Hukuk A.B.D.
İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
İstanbul Ticaret Ü. Hukuk Fakültesi
Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi
Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
İstanbul Kültür Ü. Hukuk Fakültesi
Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Erciyes Ü. Hukuk Fakultesi
Çankaya Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Kıbrıs İlim Ü. Hukuk Fakültesi
İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi
Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi
Afyon Kocatepe Ü. Hukuk Fakültesi
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.
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Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN
Doç. Dr. Emel HANAĞASI
Doç. Dr. Nedim MERİÇ
Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN
Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA
Dr. Öğr. Ü. Aziz Serkan ARSLAN
Dr. Öğr. Ü. Mehmet AKÇAAL
Dr. Öğr. Ü. Nur BOLAYIR
Dr. Öğr. Ü. Evrim ERİŞİR
Dr. Öğr. Ü. Fatih GÜNDOĞDU
Dr. Öğr. Ü. Nilüfer BORAN GÜNEYSU
Dr. Öğr. Ü. Taylan Özgür KİRAZ
Dr. Öğr. Ü. Ece BAŞ SÜZEL
Dr. Öğr. Ü. Çiğdem YAZICI TIKTIK
Dr. Öğr. Ü. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL
Arş.Gör.Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL
Dr. Uğur BULUT

Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi
Lefke Avrupa Ü. Hukuk Fakültesi
Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Kırıkkale Ü. Hukuk Fakültesi
Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
İstanbul Bilgi Ü. Hukuk Fakültesi
Kültür Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
Anadolu Ü. Hukuk Fakültesi
Maltepe Ü. Hukuk Fakültesi
Bilgi Ü. Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk A.B.D.
MEF Ü. Hukuk Fakültesi
Bahçeşehir Ü. Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku A.B.D.
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
İzmir Barosu

Milletlerarası Özel Hukuk A.B.D.
Prof. Dr. Ziya AKINCI
Prof. Dr. Hacı CAN
Prof. Dr. Bahattin Bahadır ERDEM
Prof. Dr. Sibel ÖZEL
Doç. Dr. Ayfer UYANIK
Doç. Dr. Musa AYGÜL
Doç. Dr. Rifat ERTEN
Doç. Dr. Ceyda SÜRAL
Doç. Dr. Banu ŞİT KÖŞGEROĞLU
Dr. Öğr. Ü. Özlem CANBELDEK AKIN
Dr. Öğr. Ü. Cemil GÜNER

Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Marmara Ü. Hukuk Fakültesi
MEF Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi
Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Kadir Has Ü. Hukuk Fakültesi
Hacettepe Ü. Hukuk Fakültesi
Girne Üni. Hukuk Fakültesi
Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi

Roma Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Halide Gökçe TÜRKOĞLU
Doç. Dr. Kadir GÜRTEN
Doç. Dr. Ahmet KARAKOCALI
Doç. Dr. İrem KARAKOÇ
Doç. Dr. Eşref KÜÇÜK

Yaşar Ü. Hukuk Fak. Roma Hukuku ile Hukuk Tarihi A.B.D
Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Anadolu Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Hacettepe Ü. Hukuk Fakültesi

Ticaret Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR
Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN
Prof. Dr. Mehmet HELVACI
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY
Prof. Dr. Ahmet TÜRK
Prof. Dr. Vural SEVEN
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI
Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL

Yeditepe Ü. Hukuk Fakültesi
Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi
İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
İzmir Ekonomi Ü. Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Türk-Alman Ü. Hukuk Fakültesi
Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku A.B.D.
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Doç. Dr. Ecehan YEŞİLOVA ARAS
Doç. Dr. Özge AYAN
Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL
Dr.Öğr. Ü. Ebru TÜZEMEN ATİK
Dr. Öğr. Ü. Fatih AYDOĞAN
Dr. Öğr. Ü. Sevil DOĞAN
Dr. Öğr. Ü. Ramazan DURGUT
Dr. Öğr. Ü. Emin Cem KAHYAOĞLU
Dr. Öğr. Ü. Nagehan KIRKBEŞOĞLU
Dr. Öğr. Ü. Hüsnü TURANLI

İzmir Demokrasi Ü. Hukuk Fakültesi
Manisa Celal Bayar Ü. Uygulamalı Bilimler Y.O. Uluslararası Ticaret Bölümü
Dokuz Eylül Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Selçuk Ü. Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku A.B.D.
İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Celal Bayar Ü. İİBF, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D.
İstanbul Ü. İşletme Fakültesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Ticaret Hukuku A.B.D.
Muğla Sıtkı Koçman Ü. İşletme Fakültesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Ticaret Hukuku A.B.D.

Diğer
Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ 		
Prof. Dr. Nilgün Toker		
Doç. Dr. Kutluhan BOZKURT		
Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ		
Av. Serkan CENGİZ 		
Av. Talih UYAR		

Sosyal Psikoloji A.B.D.
Felsefe A.B.D.
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Devletler Genel Hukuk ABD
Çalışma Eko. ve End. İlişkileri A.B.D. Ankara Ü.Siyasal Bilgiler Fak.
İzmir Barosu, Avrupa İ.H.M. Yargılaması ile İnsan Hakları Hukuku
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.
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YÖNETİM YERİ
İZMİR BAROSU
1456 Sokak No: 14
35220 Alsancak / İZMİR
Tel: 0232 400 00 00 - 463 00 14
Faks: 0232 463 66 74
e-posta: yayin@izmirbarosu.org.tr
yayin.kurul@gmail.com
www.izmirbarosu.org.tr

BASIMA HAZIRLIK - BASKI
YABANERİ MATBAACILIK
AMBALAJ - YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Bornova Cad. No: 9/6 B Öztim İş Merkezi 35070 IŞIKKENT / İZMİR
Tel: 0232 472 07 77 (Pbx)

Baskı Tarihi
01.06.2020
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YAZI GÖNDERİM KURALLARI
1. Dergimizin”hakemli” olması, sadece hakem denetiminden geçmiş yazılara yer verileceği
sonucunu getirmemektedir. Dergimizde”hakemli” ve”hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.
2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere
gönderilmemiş olması gerekmektedir.
3. İzmir Barosu Dergisinde bilimsel yazı ve makalelerin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Anayasa
Mahkemesi, AİHM kararları ve kesinleşmiş mahkeme kararları, karar incelemeleri, yabancı makale
çevirileri, seminer çözümlemeleri İzmir Barosu kurul raporları ve hukuk tartışmaları gibi yazılara Yayın Kurulunun kararı ile yer verilecektir.
4. İzmir Barosu Dergisinin yazı dili Türkçe’dir.
5. Yazarlar, unvanlarını, görev yaptıkları kurumlarını, haberleşme adresleri ile telefon numaralarını ve varsa e-posta adreslerini belirtmelidirler.
6. Yazıların uzunluğu dergi formatında Times New Roman karakterinde 12 punto (dipnot,
kaynakça, özet, kısaltmalar cetveli 10 punto) yazılarak, A4 boyutunda iki adet bilgisayar çıktısı ile
ve dijital gönderilmesi gerekmektedir. Dipnotlarda bold karakter kullanılmaz. Kaynakça bölümünde
yazar soyisim ve isimleri bold karakterler kullanılarak yazılır.
7. Makalelerin en fazla 100 sözcükten oluşan Türkçe ve İngilizce, Almanca veya Fransızca
özetlerin; her iki dilde yazı başlığı ile beşer anahtar sözcüğün yazının başına eklenerek gönderilmesi
gereklidir.
8. Her yazar ile ilgili dipnot konulmalı, sadece yıldız ile işaretlenmeli, bununla ilgili numaralandırma yapılmamalıdır.
9.Yazar adı ve varsa ikinci adı ilk harfi kısaltılmış olarak, soyadı aynen yazılmalıdır. Tümü bold
olmalıdır.
10. Dergiye gönderilecek / verilecek yazılar, yayın ilkeleri bakımından Yayın
Kurulunda ön incelemesi yapıldıktan sonra, yazarı tarafından istenildiği takdirde, hakeme / hakemlere
gönderilecek; hakemlerden gelecek raporlar doğrultusunda yazının”hakemli makaleler” bölümünde
basılmasına karar verilecektir.
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 9
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11. Hakem incelemesi istenilen yazılar, en az iki hakem incelemesinden geçirilecek ve iki
olumlu rapor üzerine yayımlanacaktır. Bir olumlu bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme
başvurulacaktır. Üçüncü hakemin görüşü doğrultusunda iki olumlu görüş ortaya çıktığında yazı yayımlanacaktır. Hakemler yazıları “biçimsel ve içerik olarak bilimsel ölçütlere uygunluk” yönünden
denetleyeceklerdir. Hakem raporları yayım arşivinde saklanacaktır. Yazılar hakemlere gönderildiğinde yazarın adı soyadı bildirilmeyecektir. Aynı şekilde yazar da kimlerin hakem denetimi yaptığını
bilmeyecektir. Hakemle yazarın bir konudaki görüşünün farklı olması, yazının hakem denetiminde
olumlu sonuç alınmasına engel değildir. Hakemler yazılara ilişkin üç sonuç bildirebileceklerdir.”
yayımlanması uygundur”,” yetersizliklerin giderilmesi için iade edilmelidir”,” yayımlanması uygun
değildir”. Yazının hakem tarafından yetersiz bulunması halinde, hakem raporlarında”yazar nüshası”,
yani hakem kimlik bilgilerinin olmadığı nüsha yazara verilecektir. Yazar, raporda saptanan eksiklikleri
giderdikten sonra, yazı yeniden aynı hakeme verilecektir. Bunun sonucuna göre yazıyla ilgili gerekli
işlem yapılacaktır.
12. Hakemli inceleme istenmeyen yazılar, Yayın Kurulu incelemesi ile yayımlanacaktır. Yayın
Kurulunda her yazı en az iki üye incelemesinden geçirilecek, raportörler görüşlerini Kurul’a sunacak
ve Yayın Kurulunca yazının yayımlanıp yayımlanmayacağına karar verilecektir. Gerektiğinde yazı okunarak bütün üyelerce oylanmak suretiyle yayımlanıp yayımlanmamasına karar verilecektir. Yazardan
Yayın Kurulunca eksik görülen konuların düzeltilmesi istenebilecektir. Yazım yanlışları Yayın Kurulu
tarafından düzeltilecek, diğer eksiklikler bakımından yazarlarla bağlantı kurularak düzeltilmesi yazarından istenecektir.
13. Yayımlamayan yazılar, yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak yazıların yayımlanıp yayımlanmayacağı ilgilisine en kısa sürede bildirilecektir.
14. Yazardan düzeltme isteğinde, düzeltmenin en geç 15 gün içinde yapılarak Yayın Kuruluna
ulaştırılması gereklidir.
15. Dergi’ye gönderilen yazıların yazım bakımından son denetiminin yapılmış olduğu, yazarın
dijital ortamdaki biçimiyle yazısının yayımlanmasına”olur” verdiği kabul edilecektir. Yazının baskı
düzeltmeleri Yayın Kurulu tarafından yapılacak, yazarına bu düzeltmeler için yazı gönderilmeyecektir.
16. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, yazının basılı ve elektronik
yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacaktır.
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Av. Can YAVUZ*

SOSYAL MEDYA EBEVEYNLİĞİ VE
ÇOCUKLARIN UNUTULMA HAKKI
SHARENTING AND CHILDREN’S RIGHT TO BE FORGOTTEN

ÖZET
Sosyal medya ebeveynliği terimi, ebeveynlerin büyük bir kitleye ulaşmak için çocuklarını teşhis edilebilecek şekilde İnternet’te paylaşması anlamına gelir. Global bir olgu olan sosyal
medya ebeveynliği Türkiye’de de görülmekte ve çocuk haklarını tehdit eden bir seviyeye ulaştığı iddia edilmektedir. Bu makale ebeveynlerin çocuklarını niçin sosyal medyada paylaştığına
ve bunun çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin literatürü taramıştır. Çalışma hukuki
çözüm önerileri sunmuş ve ilgili paydaşlara tavsiyeler vermiştir. Hukuki çözüm önerilerinden
birisi olan çocukların unutulma hakkı çalışmada hem teorik hem de uygulama açısından tartışılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Çocuk hakları, sosyal medya ebeveynliği, sosyal medya, mahremiyet hakkı, unutulma hakkı, ebeveyn hakları, kişisel verilerin korunması.
ABSTRACT
The term sharenting refers to the act of parents who overshare about their children on
the Internet in an identifiable manner to reach a mass audience. Sharenting is a global phenomenon that is visible in Turkey, and it is argued that it poses a threat to children’s rights.
This article reviews literature on why parents post about their children on social media and its
adverse impacts on children. The study proposes legal solutions and gives advice to the related
stakeholders. Children’s right to be forgotten—one of the legal solution suggestions—is discussed in both theory and practice in the study.
Keywords: Children’s rights, sharenting, social media, right to privacy, right to be forgotten, parental rights, personal data protection.
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1. Giriş
“Bebekler, tıpkı kediler gibi, İnternet’in her yerinde.1”
Türk toplumunda kişisel alan ve mahremiyet kavramları birçok
kültüre göre daha dar bir bölgeye sıkışmıştır. Bu olgu çocuklara da
yansımaktadır. Birçok çocuk yetişkinlerce “kamu malıymışçasına” izin
alınmadan öpülmekte, kucağına alınmakta, aç olmamasına rağmen karnı doyurulmaya çalışılmaktadır. Bu yaklaşımın çevirim içi dünyada da
yer bulması şaşırtıcı değildir. Bu makale ebeveynlerin çocuklarını sosyal
medyada ölçüsüzce paylaşmasını konu edinmiştir. Endişeler genelde
ebeveyn perspektifinden çocuğun İnternet kullanımı üzerinde yoğunlaşırken, bu çalışma çocuk bakış açısından ebeveynlerin İnternet kullanımına ve bunun çocuklar üzerinde yarattığı sorunlara eğilmiştir.
Son dönemde iyice su yüzüne çıkan sosyal medya ebeveynliği,
Türkiye’de de etkileri görülmeye başlayan global bir vakıadır. Türk sosyal medya ebeveynlerinin Instagram’da yüzbinlerce takipçisi olduğu2 ve
popülerleştikçe teşhirciliklerinin arttığı3 göz önünde bulundurulursa,
durumun ülkedeki çocuk haklarını tehdit eden bir raddeye ulaştığı ileri
sürülebilir. Makaledeki “sosyal medya ebeveyni” terimi, çocuğunu sıkça, teşhir edilebilecek şekilde, geniş seyirci kitlesine ulaşmak amacıyla
İnternet’te paylaşan anne ve babaları tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.4
1 The Atlantic, “The Perils of ‘Sharenting’”, 6.10.2016, https://www.theatlantic.com/technology/archi-

ve/2016/10/babies-everywhere/502757/, erişim 23.10.2019
2  Onedio, “Kim Bu İnsanlar, Neden Binlerce Takipçileri Var? Paylaştıkları ve Yaptıklarıyla Her Daim Merak
Edilen 16 Instagram Annesi”, 12.04.2018, https://onedio.com/haber/kim-bu-insanlar-neden-binlercetakipcileri-var-paylastiklari-ve-yaptiklariyla-her-daim-merak-edilen-16-instagram-annesi-817697, erişim
23.10.2019
3 “Ünlü ve blogger annelerin takipçi sayıları arttıkça, çocuklu fotoğraf sayıları da artış göstermektedir. Bu sonuç,

takipçilerin ilgi ve beklentilerinin, fenomenler tarafından yapılan paylaşımlar üzerinde önemli bir etkisi olduğunu
ortaya çıkarmaktadır.” Serap Duygulu, “Sosyal Medyada Çocuk Fotoğrafı Paylaşımlarının Mahremiyet İhlali
ve Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi”, TRT Akademi, Cilt 4, Sayı 8, Temmuz 2019, s. 456

4 The Atlantic, “The Ethical Implications of Parents Writing About Their Kids”, 15.01.2013, https://
www.theatlantic.com/sexes/archive/2013/01/the-ethical-implications-of-parents-writing-about-theirkids/267170/, erişim 23.10.2019
16
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Çalışmada sırasıyla ebeveynlerin niçin sosyal medyada çocuklarını
paylaştığına, bu paylaşımların ne gibi sorunlara meydan verebileceğine ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. İzleyen başlıklarda çocukların
unutulma hakkına değinilmiş ve sosyal medya ebeveynliğinin yarattığı
problemlerin çözülmesi için ilgili paydaşlara tavsiyeler sunulmuştur.
Makalede hem sosyal medya ebeveynlerinin hem de sıradan anne babaların çocuklarını sosyal medyada paylaşmasının yarattığı sıkıntılara
değinilmeye gayret edilmiştir.
2. Ebeveynlerin Çocuklarını Sosyal Medyada Paylaşma Sebepleri
Bir görüşe göre ebeveynler “bebeğin büyüme aşamalarını günlük olarak tutmak, bu süreçte yakın çevre ile iletişimde kalmak, annelik duygusunun sevincini paylaşmak, izolasyon duygusunun üstesinden gelmek gibi sebeplerle” İnternet’te çocuklarını konu edinen paylaşımlar yapmaktadır.5
Araştırmalar doktrin görüşünü doğrular niteliktedir. Amerika Birleşik
Devletleri’nde (ABD) yürütülen bir araştırma, ebeveynlerin önemli bir
kısmının sosyal medyayı ebeveynlik için faydalı bir bilgi kaynağı olarak
gördüğünü ve sosyal medya aracılığıyla ebeveynlik hakkında sosyal ve
duygusal destek aldıklarını ortaya koymuştur. Ebeveynler sosyal medyayı arkadaşları ve aileleriyle irtibatlarını sürdürmek için kullandıklarını
da belirtmişlerdir.6
Ebeveynler, sosyal medyada çocuklarının hayatını paylaşarak aile
ve arkadaşlarıyla kolayca etkileşime geçebilmekte, çoğu zaman (beğeni,
tekrar paylaşım, pozitif yorum gibi) olumlu bir geri bildirim almaktadır.
Bunun yarattığı iyi ruh hali ebeveynleri tekrar paylaşım yapmaya yönelterek adeta bir paylaşım döngüsü yaratmaktadır. Ebeveynlerin çocuk5  Duygulu, s. 438
6  Pew Research Center, Parents and Social Media, Temmuz 2015, s. 2-10, https://www.pewinternet.org/
wp-content/uploads/sites/9/2015/07/Parents-and-Social-Media-FIN-DRAFT-071515.pdf,erişim
23.10.2019
Estonya’daki ebeveynler de benzer güdülerle çocuklarını sosyal medyada paylaşmaktadır. Andra Siibak,
Keily Traks, “The dark sides of sharenting”, Catalan Journal of Communication & Cultural Studies, Cilt
11, Sayı 1, s. 115
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larını konu edinen paylaşımlarının çoğu zaman iyi bir niyetle yapıldığı
görülmektedir.7
Günümüzün çocuklarının hayatları doğumdan itibaren (kimi zaman doğumdan önce) sosyal medyada arşivlenmeye başlanmaktadır.
Bir araştırmaya göre iki yaşın altındaki çocukların yüzde seksen birinin
sosyal medya hesabı ya da dijital ayak izi bulunmaktadır. İki yaşın altında çocuğu olan annelerin yüzde seksen biri çocuklarının fotoğraflarını
sosyal medyaya yüklemiş; annelerin üçte biri yeni doğan çocuklarını
sosyal medyada paylaşmış; annelerin yüzde yirmi üçü ise doğum öncesi
ultrason görüntülerine sosyal medya hesabında yer vermiştir.8 Diğer ifadeyle, çağımızın çocuklarının kayda değer bir kısmı adım atmadan önce
dijital ayak izi bırakmaktadır.9 Otuz yaşın üstündeki bir kişinin dijital
ayak izi genelde on ila on beş yıl öteye dayanırken bu günlerde çocuklarının dijital ayak izleri doğumla hatta doğumdan önce başlamaktadır.10
Ebeveynler, çocuklarının sosyal medyada başkaları tarafından paylaşılmasından genel olarak rahatsızlık duymamaktadır. ABD’de yapılan
bir araştırmaya göre ebeveynlerin yalnızca yüzde on ikisi, çocuklarının;
eşleri, aile fertleri ya da arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşılmasından tedirgin olmuştur. Ebeveynlerin yüzde on biri, çocuklarının;
eşleri, aile fertleri ya da arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldığında onlardan içeriği kaldırmalarını talep etmiştir.11

7  Zaman zaman çocukların hikâyelerinin İnternet’te paylaşılması kamu yararına da olabilir. Basmakalıp inanışların üstünden gelinmesi, bilimsel araştırmalara veya insan hakları savunuculuğuna destek olma amaçlı
paylaşımlar bu duruma örnek teşkil etmektedir. Stacey B. Steinberg, “Sharenting: Children’s Privacy in
the Age of Social Media”, Emory Law Journal, Sayı 66:839, 2017, s. 846, 847, 852
8  AVG tarafından gerçekleştirilen araştırma; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, Almanya, Bir-

leşik Krallık, İspanya, İtalya, Japonya, Yeni Zelanda, Avustralya’da 2012’da yapılmıştır. businesswire.com, “Digital Birth: Welcome to the Online World AVG Study Finds a Quarter of Children Have
Online Births Before Their Actual Birth Dates”, 6.10.2010, https://www.businesswire.com/news/
home/20101006006722/en/Digital-Birth-Online-World, erişim 23.10.2019

9  Sevim Çimke, Dilek Yıldırım Gürkan, Sevinç Polat, “Sosyal Medyada Çocuk Hakkı İhlali: Sharenting”,
Güncel Pediatri, Cilt 16, Sayı 2, Ankara, 2018, s. 261
10 businesswire.com, “Digital Birth: Welcome to the Online World AVG Study Finds a Quarter of Children    
      Have Online Births Before Their Actual Birth Dates”
11 Pew Research Center, “Parents and Social Media”, s. 4-5
18
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Bu noktaya değin ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşma güdülerine değinilmiştir. Sosyal medya ebeveynlerinin çocuklarını
sosyal medyada paylaşmalarının altında farklı amaçlar yattığı ileri sürülebilir. Sosyal medya ebeveynleri kendilerini; “prensesin annesi”, “şehzadenin annesi”, “akademik anne”, “becerikli anne”, “bilgili baba” gibi sıfatlarla tanımlamaktadır.12 Böylece kendilerini toplumda var edecek bir
kimlik yaratmakta ve “anneliğin, [ve babalığın] kişisel tatmin elde etme,
başarılı olma ya da takdir edilme olarak algılandığı anlaşılmaktadır.”13
Çocukların sosyal medyada paylaşılmasının ekonomik bir yönü
olabilir. Sosyal medya ebeveynlerinin ticari işletmelerle ekonomik çıkara dayalı bir ilişki geliştirdiği söylenebilir. Markalar, sosyal medya fenomeni ebeveynleri kullanarak hedef kitlelerine daha samimi, kişisel reklamlar sunmakta ve sosyal medyadaki görünürlüklerini arttırmaktadır.
Sosyal medya ebeveynlerinin ise paylaşımlarıyla ebeveynliği bir mesleğe
dönüştürdüğü öne sürülebilir. Paylaşımlarda markaların etiketlenmesi,
ürün yerleştirme yöntemi kullanılması, açıkça ürün veya hizmet tavsiye edilmesi, markaların etkinliklerine katılıp buradan yapılan paylaşımlardan ücret alınması, ticari işletmenin sunduğu ürün veya hizmetin bedavaya kullanılması gibi pratiklerle ebeveynliğin metalaştırıldığı
gözlemlenmiştir.14 Vahşi kapitalizm ebeveynliği de etkisi altına almaya
başlamıştır.    
12 Yaşar Üniversitesi, “Sosyal medyanın dijital babaları”, 1.1.2019, https://haber.yasar.edu.tr/teknoloji/
sosyal-medyanin-dijital-babalari.html, erişim 25.10.2019; Onedio, “Kim Bu İnsanlar, Neden Binlerce
Takipçileri Var? Paylaştıkları ve Yaptıklarıyla Her Daim Merak Edilen 16 Instagram Annesi”; Duygulu,
s. 438-439
13 Duygulu, s. 439
14 “Blogger olmak, deneyimlerin paylaşılmasıyla sınırlı kalmış olsaydı sorun yoktu. Ancak artık neredeyse uzman
görüşü gibi paylaşımlara yönelmeye başlayınca sorunlar da başlamış oldu. Öncelikle ‘anne olmak’ gibi bir
meslek çıktı. Oysa anne olmak bir meslek değildir. Anneliğin reklamı olmaz. Hâlbuki bazı Blogger annelerin
kendi annelikleri üzerinden diğer anneleri yargıladıklarını, yönlendirdiklerini hatta ‘En iyi anne benim’ tutumları sergilediklerini, ayrıca açık ya da gizli ürün reklamları yaptıklarını görüyoruz. Deneyim paylaşmak
artık ürün tanıtımı yapmaya, üstelik bunu da çocukları üzerinden yapmaya dönüştü! Birçok Blogger annenin;
psikolog, diyetisyen, doktor gibi paylaşımlar yapması, hem onlar hem de onları takip edenler açısından son
derece sakıncalı. Çocuklar büyüyünce onlara neden reklam ve tanıtım malzemesi haline geldiklerini, neden onlar üzerinden para kazanıldığını anlatmak mümkün olmayacak.” Hürriyet, “Blogger anneler teşhirci mi?”,
8.8.2017, http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/omur-kurt/blogger-anneler-teshirci-mi-40513007, erişim 23.10.2019
Medyaya yansıyan benzer yönde ithamlar için: Vatan, “‘Blogger’ anneye çocuk istismarı suçlaması!”,
30.6.2017, http://www.gazetevatan.com/-blogger-anneye-cocuk-istismari-suclamasi--1080670 gundem /, 23.10.2019
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“…kapitalist toplumsal ilişkiler sistemi içinde her mal ya da hizmetin bir
metaya dönüştüğü bu çağda anneliğin de metalaştığı görülmektedir. Tüketim kültürü ekseninde; yeni medyanın oluşturduğu yeni mesleklere anneyi de
dahil etmesi, ‘anneliği bir yarış mekanizması’ haline getirmiştir. Bunun sonucunda markalar ‘en iyi anne olma motivasyonu’ bağlamında pazarlama
stratejileri geliştirmiştir… Instagram anneliği denen ‘örnek anne algısının’
en iyi anne olmak isteyen anneleri tüketime teşvik ettiği görülmektedir.15”
3. Ebeveynlerin Çocuklarını Sürekli İnternet’te Paylaşmasının
Çocuk Hakları Üzerindeki Olumsuz Etkisi
Bu başlık, ebeveynlerin çocuklarını konu edinen sosyal medya paylaşımlarının çocuklar üzerinde nasıl bir tesir doğurabileceğini irdeleyecektir. Konuya ilişkin danışılması gereken ilk paydaşın çocuklar olması
gerektiği düşünülmektedir. Microsoft’un aralarında Türkiye’nin de yer
aldığı yirmi beş ülkede gerçekleştirdiği araştırmaya göre, çocukların
yüzde kırk ikisi ebeveynleri tarafından sosyal medyada paylaşılmalarını
bir sorun olarak görmektedir. Çocukların yüzde on biri bunu ciddi, yüzde on dördü orta ölçekte ve yüzde on yedisi küçük bir problem olarak
nitelemiştir.16
Çocuğunun komik, şirin, ilgi çekebilecek anlarını kaydetmek için
ebeveynin elinde devamlı akıllı telefon bulunması onun çocuğuyla ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilir. On bir yaşındaki Ellen’ın ebeveynleri
onun birçok hatırasını sosyal medyaya yüklemiştir. Kendini Google’da
aratınca İspanyolca derslerinden yüzme notlarına kadar çok sayıda
kişisel verisine rastlayan Ellen durumdan son derece rahatsız olmuştur. Ellen artık çevresinde akıllı telefon olduğunda fotoğrafının çekilip
İnternet’e yüklenebileceğinden dolayı gergin hissettiğini söylemiştir.17
15 Rengim Sine, Damla Parlak Yorgancı, “Yeni Medya ve Metalaşan Annelik: Instagram Anneliği Üzerine
Bir Odak Grup Çalışması”, Route Educational and Social Science Journal, Cilt 4, Sayı 8, 2017, s. 410
16 Microsoft, “Teens say parents share too much about them online – Microsoft study”, 9.10.2019, https://
blogs.microsoft.com/on-the-issues/2019/10/09/teens-say-parents-share-too-much-about-themonline-microsoft-study/#_ftn1, erişim 24.10.2019

17 The Atlantic, “When Kids Realize Their Whole Life Is Already Online”, 20.02.2019, https://www.theat-

lantic.com/technology/archive/2019/02/when-kids-realize-their-whole-life-already-online/582916/,
erişim 24.10.2019
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Bu durum gözetim anksiyetesi teorisini çağrıştırmaktadır. Kurama göre
her gün paylaşılan tüm veriler kişiyi çok fazla açığa vururken diğer yandan onu yanlış şekilde tanıtmakta böylece kişide kaygıya neden olmaktadır.18
Çocuğun hayatının her anının durmaksızın kayıt altına alınması,
bunun sosyal medyada paylaşılması ve bu pratiğin sosyal medya beğenileriyle takdir edilmesi, çocukların, özel hayatın gizliliği ve makul mahremiyet beklentisi gibi kavramları yanlış anlamasına sebebiyet verebilir.
Rol modeli olarak görülen ebeveyninin19 sosyal medyada daima paylaşım yaptığını gözlemleyen çocuk bunu bir norm olarak algılayabilir, dijital kimliğine fazlaca bağlanabilir ya da bu hüviyeti zorla benimsemek
durumunda kalabilir.20 Diğer yandan, çoğu kişinin sosyal medyadaki
görünümüyle gerçek dünyadaki yaşamı arasında ayrım vardır. Çocuğun
gerçek kimliğinden ziyade dijital kimliğini benimsemesi ya da sosyal
medyadaki imajını içselleştirmek zorunda bırakılması onda psikolojik
sorunlara yol açabilir.21
Sosyal medya ebeveynleri yaptıkları paylaşımlardan dolayı çocuklarının mutluluk duyduğunu belirtmiştir. Sosyal medya ebeveynlerinin bu
sevincin gelecekte de devam edeceğine dair güçlü bir kanı beslediği görülmüştür.22 Sözü geçen bakış açısı çocukların birey olduğunu göz ardı
18 Kate Crawford, “The Anxieties of Big Data”, 30.05.2014, https://thenewinquiry.com/the-anxieties-of-

big-data/, erişim 24.10.2019
19 Microsoft’un araştırmasında çocukların çevirim içi dünyadaki davranışları konusunda kimi rol modeli
olarak benimsediği sorusuna çocukların yüzde sekseni ebeveynlerim şeklinde yanıtlamıştır. Microsoft,
“Teens say parents share too much about them online – Microsoft study”

20 “Her yaşı ve her anı fotoğraflanan, komik videoları çekilen, binlerce insanın kendisini izlediği, tanıdığı ve yorum

yaptığı çocuklar, kendileri de birer fenomen olan blogger anneleri tarafından sosyal medya fenomeni haline
getirilmektedirler. Kendileri adına oluşturulan bu hesapları yönetmek ve fotoğraf/video paylaşımları yapmak,
yaşları ve eğitimleri göz önüne alındığında çocukların kendi başlarına yapamayacağı bir eylemdir. Çocukları
kendi kimliklerinin dışında farklı bir imajın içine yerleştirmek ise onlara aynı zamanda sanal kimlikler oluşturmak anlamına gelmektedir.” Duygulu, s. 439

21 “Sosyal medyada kişilerin görünmek istedikleri dijital kimlikleriyle var olmaları, aslında gerçeklikten uzak
sanal bir toplum oluşmasına sebep olmaktadır. Dolayısıyla sosyal medyada kendisini takip eden kişilerle ve
onların olumlu görüş ve düşünceleriyle tatmin olan, gündelik yaşamını sosyal medyadaki görünürlüğüyle sürdüren kişilerde ‘narsizm’, ‘paranoya’, ‘depresyon’, ‘anksiyete’ gibi psikolojik sorunların arttığı gözlemlenmektedir.” Duygulu, s. 446

22 Hürriyet, “Blogger anneler teşhirci mi?”
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 21

www.izmirbarosu.org.tr

etmektedir.23 Her anı kaydedilerek, paylaşılarak ve bundan takdir alarak
büyüyen çocukların “modaları geçtikten sonra” hayatlarına ne şekilde
devam edeceğini zaman gösterecektir. Ancak yaşanacak ilgi kaybının
çocuklarda psikolojik sorunlara sebep olabileceği öne sürülmüştür.24
İnternet görünürlüğü ve dijital ilginin çocuklar üzerinde nasıl bir
tesire yol açabileceğini kestirmek kolay olmamakla birlikte dördüncü
sınıf öğrencisi Nate’in beyanları bu hususa kısmen ışık tutabilir. Nate,
kendini Google arama motorunda aratmış, adının geçtiği ve geçen yıl
sınıf arkadaşlarıyla yaptığı yemeğin haberine rastlamıştır. Nate hissiyatını: “Şaşırdım, gerçekten çok şaşırdım, beni ünlü hissettirdi… gazetedeyim
diyerek gidip yeni arkadaşlar edinmeliyim” şeklinde dile getirmiş, habere
rastladığından bu yana birkaç ayda bir kendini Google’da aradığını belirtmiştir.25
Çocuklarının fotoğraf ve videolarını sürekli İnternet’e yükleyen
ebeveynlerin göz ardı ettiği nokta İnternet’e yüklenen içeriklerin “kamu
23 “Dikkat edilirse, çocuklar ergenlik dönemine kadar ailelerinin okulda ve sosyal ortamlarda yanlarında bulun-

malarını isterler ve sorun çıkarmazlar. Ancak ergenlik dönemine gelindiğinde özerklik duygusu ve arkadaş
ortamlarının da etkisiyle bundan rahatsız olurlar. Okula annesiyle gelen çocuğa ‘ana kuzusu, süt çocuğu’ gibi
yakıştırmalar yapılır. Bu dönemde çocuklar; fiziksel, cinsel ve sosyal farkındalıklarının da gelişmesiyle birlikte ailelerinin her an yanında olmasından kaçınmaya başlarlar. Annelerinin okula gelmesini bile istemezken,
arkadaş ortamlarında kendilerine yer edinirken ve bireyselleşirken, bebeklik ve çocukluk dönemlerine ait fotoğraflarının sanal ortamlarda yer bulması onların psikolojik durumunu olumsuz olarak etkileyebilir. Ayrıca anne babaların fotoğrafın altına yaptıkları ‘bebeğim’, ‘minik prensim’, ‘uğur böceğim’ vb. tanımlamalar,
çocukların arkadaşlarının gözünde küçük düşmüş hissetmelerine yol açabilir, çocukları çeşitli yakıştırmalara
maruz bırakabilir. Bundan dolayı çocuklar, fotoğraflarını paylaşan ailelerine öfkelenebilirler. Dolayısıyla
sosyal ağlarda çocukların fotoğraflarını paylaşmanın, çocukları gelecek yıllarda böyle bir duruma düşürme
riski bulunmaktadır.” Duygulu, s. 439-440
Annesinin kendini konu edinen sosyal medya paylaşımlarını gördükten sonra hüsrana uğrayan ve sosyal
medyayı bırakan bir çocuğun yazısı için: fastcompany.com, “I’m 14, and I quit social media after discovering what was posted about me”, 18.03.2019, https://www.fastcompany.com/90315706/kids-parentssocial-media-sharing, erişim 24.10.2019

24 Şengül Hablemitoğlu, “Çocuk Hakları İhlali ve Çocukların İstismar Alanı Olarak ‘’Sosyal Medya’’
(Bölüm II)”, 11.07.2016, https://www.linkedin.com/pulse/%C3%A7ocuk-haklar%C4%B1-ihlali-ve%C3%A7ocuklar%C4%B1n-istismar-alan%C4%B1-ii-hablemito%C4%9Flu, erişim 24.10.2019
25 İlgili beyanlar 20 sayılı dipnotta dile getirildiği üzere, “gündelik yaşamını sosyal medyadaki görünürlüğüyle

sürdüren kişilerde ‘narsizm’, ‘paranoya’, ‘depresyon’, ‘anksiyete’ gibi psikolojik sorunların arttığı” teşhisiyle
değerlendirilmelidir. Çocuğun beyanları için bakınız: The Atlantic, “When Kids Realize Their Whole
Life Is Already Online”
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malı” haline dönüştüğü ve kontrolünün son derece zor olduğudur.26 Bu
yargıyı doğrulayan örnekler mevcuttur. Bunlardan ilki çevirim içi kimlik
hırsızlığıdır. Ebeveynler çocuklarına ait içerikleri sosyal medyaya yüklemiş, üçüncü kişiler de farklı sosyal medya hesapları aracılığıyla bu fotoğraf ve videoları kendi çocuklarına aitmiş gibi paylaşmıştır.27
Başka bir örnek, bir bebeğin fotoğrafının İnternet meme28 halini almasına ilişkindir. Bir anne, Ağustos 2007’de on bir aylık bebeğinin yüz
ifadesinin fotoğrafını çekmiş, bunu kişisel Flickr29 hesabına ve Getty
Images’e30 yüklemiştir. Bu fotoğraf Ocak 2008’den itibaren sosyal paylaşım sitelerinde görülmeye başlanmış, sonrasında önde gelen sosyal
medya forumu Reddit’te yer bulmuş ve bir İnternet meme biçimini almıştır. Bahsi geçen fotoğraf Flickr ve Getty Images’den kaldırılmıştır.
Annenin tüm çabasına rağmen İnternet’te hızla yayılmaya devam eden
İnternet meme31 hakkında bugün Google Arama’da 427 milyon sonuç
çıkmaktadır.32

26 Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gibi düzenlemeler; kişisel
verilerin korunması, unutulma hakkı ve mahremiyet hakkına gün geçtikçe daha fazla önem verilmeye
başlanması olumlu gelişmeler olmakla birlikte günümüzde İnternet’e yüklenen içeriklerin kontrolünün
halen son derece güç olduğu söylenebilir.
27 Kylie Rymanowicz, “Sharenting: The downside to posting about your children on social media”,
1.10.2018, https://www.canr.msu.edu/news/sharenting-the-downside-to-posting-about-your childrenon-social-media, erişim 24.10.2019; Quartz, “Instagram’s ‘digital kidnappers’ are stealing children’s
photos and making up new lives”, 25.10.2018, https://qz.com/1434858/digital-kidnapping-is-areminder-of-the-dangers-of-social-media/, erişim 24.10.2019

28 İnternet meme “İnternet üzerinde anonim olarak yayılan olgulara verilen isimdir… İngilizce’de yer alan
meme kelimesi, ‘kopyalanan’ anlamına gelen Eski Yunanca mimeme kelimesinin kısaltılmış halidir. Kelimenin
Türkçesi henüz bulunmadığından ve kullanılmadığından İnternet ortamında İngilizce’den geldiği şekilde kullanılmaktadır. İnternet geyikleri [memeleri], İnternette yayılmaya müsait olan her türlü olgu olabilir. Herhangi bir link, İnternet sitesi, resim, yazı veya söz öbeği bir İnternet geyiği haline gelebilir. Geyiklerin yayılma
şekli genelde forumlar, sosyal paylaşım siteleri, bloglar, e-postalar yoluyla gerçekleşir.” https://tr.wikipedia.
org/wiki/%C4%B0nternet_fenomeni, erişim 15.10.2019
29 Flickr bir resim ve video barındırma sitesidir.
30 Getty Images bir stok fotoğrafçılık ajansıdır.
31 https://knowyourmeme.com/memes/success-kid-i-hate-sandcastles#fn6, erişim 24.10.2019
32 İlgili arama 24.10.2019’da kişisel hesaplardan çıkılıp çerezler temizlendikten sonra Google Incognito
modunda yapılmıştır.
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İnternet’e yüklenen içerikler Google’ın son derece gelişmiş algoritmaları33 aracılığıyla taranmakta, dizine eklenmekte ve arama sonucu
olarak sunulmaktadır.34 Böylece, çocukların fotoğraf ve videoları da
dâhil olmak üzere İnternet’e yüklenen her içerik tüm İnternet kullanıcıları tarafından (zaman ve mekân kısıtlaması olmadan) nispeten kolayca
bulunabilir. Sonuç olarak, bir annenin bebeğinin fotoğrafını İnternet’e
yüklemesi, çocuğunun evrensel çapta bir komedi imajına dönüşmesine
sebep olmuş, annenin mücadelesi bunun önüne geçememiştir.35
Son günlerde tartışılan bir konu İnternet’e yüklenen çocuk fotoğraflarının yüz tanıma sistemlerini36 geliştirmek için hukuka aykırı şekilde kullanılmasıdır. Çocukların Flickr’a yüklenen fotoğraflarının izin
alınmaksızın ve hukuka aykırı şekilde yüz tanıma sistemlerini eğitmek
için kullanıldığı iddia edilmiştir. Bir güvenlik açığı sebebiyle gizli olarak
etiketlenen fotoğrafların da bu süreçte kullanılabildiği öne sürülmüştür.
Bir başka ifadeyle, ebeveynlerin sosyal medyaya yüklediği hatta gizli
olarak kategorilendirdiği çocuk fotoğraflarının ticari şirketlerin gözetim
teknolojisini geliştirmek için faydalandığı verilere dönüştüğü iddia edilmektedir.37
33 Algoritma basit bir şekilde: “Girdi unsurlarından sonuç elde etmeye yarayan sonlu mantıki işlem ve komutlardır (resmi kurallar takımıdır). Bunlar otomatikleştirilmiş bir çalışma işlemi ve makine öğrenimine dayanarak
dizayn edilmiş modellerin objesi olabilir” şeklinde tanımlanabilir. https://www.coe.int/en/web/artificialintelligence/glossary, erişim 7.10.2019
34 Google Arama’nın işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi için: https://support.google.com/webmasters/

answer/70897?hl=tr, erişim 24.10.2019
35 Bahsi geçen durum cımbızla seçilmemiştir ve benzer çok sayıda olaya İnternet’te kolayca rastlanabilir.
Benzer örnekler için bakınız: The Sun, “‘I FLIPPED OUT’ Remember the ‘Disaster Girl’? Zoe Roth, the
face behind the meme, speaks out about her bizarre fame”, 18.07.2016, https://www.thesun.co.uk/living/1463344/remember-the-disaster-girl-zoe-roth-the-face-behind-the-meme-speaks-out-about-herbizarre-fame/, erişim 24.10.2019; https://knowyourmeme.com/memes/first-day-on-the-internet-kid,
erişim 24.10.2019; https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Luck_Brian, erişim 24.10.2019
36 Yüz tanıma sistemlerinin genel olarak iki amacı vardır. Bunlar ya bilinmeyen bir yüzün kimliğini tespit
etmek ya da daha önceden tanımlanmış bir yüzü doğrulamaktır. Bu süreçte fotoğraf, video veya gerçek
zamanlı görüntüler kullanılabilir. Sistemin çalışma sürecinde genellikle şu adımlar izlenmektedir. Sistem
bir yüz görüntüsünü alır, yüzün farklı kısımları (göz, kaş, burun vb.) arasındaki mesafeyi ölçer ve bunu
nümerik bir koda dönüştürür. Son adımda bu kodu veri tabanındaki bir imge ile eşleştirmeye çalışır.
Bazı yüz tanıma sistemleri eşleşme olasılığı skorunu da hesaplayabilir. https://www.eff.org/tr/pages/
face-recognition, 24.10.2019
37 The New York Times, “How Photos of Your Kids Are Powering Surveillance Technology”, 11.10.2019,  
https://www.nytimes.com/interactive/2019/10/11/technology/flickr-facial-recognition.html, erişim
24.10.2019
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Çocukların fotoğraf ve videolarının İnternet’e yüklenmesinde karşılaşılan bir başka sorun pedofilidir. Bir anne tuvalet eğitimi sırasında
çocuklarının fotoğrafını çekmiş ve İnternet’e yüklemiştir. Üçüncü kişiler
fotoğrafı indirip bazı değişiklikler yaptıktan sonra pedofililer tarafından
sıklıkla kullanılan bir İnternet sitesine yüklemiştir.38 Bir başka çocuğun
büyük anne ve babası, torunlarının fotoğrafını Facebook sayfalarında
kamuya açık şekilde paylaşmıştır. Çocuğun annesi kısa bir süre sonra
bahsi geçen fotoğrafın pedofililerin kullandığı bir İnternet sayfasında
sergilendiğini öğrenmiş ve hissiyatını travma olarak nitelemiştir.39 Bu
hikâyeler bireysel olaylar değildir. Avustralya E-Güvenlik Komiseri’nin
demecine göre ebeveynlerin İnternet’e yüklediği çocuk imgelerinin kayda değer kısmı pedofili sitelerine taşınmıştır. Bu fotoğraflar “jimnastikçi”, “plajdaki çocuklar” gibi etiketlerle kategorilendirmiştir.40
Sorunun ölçeğini kavrayabilmek için bazı açıklamalara ve istatistiklere bakmak faydalı olabilir. Facebook, Temmuz 2018 – Mart 2019
arasında çocuk çıplaklığı ve çocukların cinsel istismarı nedeniyle yirmi
bir milyon içeriği platformundan kaldırılmıştır.41 Birleşik Krallık Polis
Şefleri Konseyinde çalışan bir yetkilinin 2017’deki açıklamasına göre
çocuk istismarı görüntüleri sebebiyle Birleşik Krallık polisi ayda dört
yüzden fazla kişiyi tutuklamakta ve beş yüz civarında çocuğu koruma altına almaktadır. Yetkilinin demecine göre polis eşi benzeri görülmemiş
sayıda çocuk istismarı vakıasıyla ilgilenmekte, tüm çabalarına rağmen
yaptıkları buzdağının görünen ucundaki sorunları bile çözememektedir.42 Dahası, çocuk istismarı imgeleri genelde bire bir iletişimle, şifreli
38 Steinberg, s. 847-848
39 The Telegraph, “Parents discover children’s Facebook photos on Russian paedophile website”,
13.01.2015, https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/crime/11342175/Parents-discover-childrens- Facebook-photos-on-Russian-paedophile-website.html, erişim 24.10.2019
40 The Sydney Morning Herald, “Millions of social media photos found on child exploitation sharing sites”, 30.07.2015, https://www.smh.com.au/national/millions-of-social-media-photos-found-on-childexploitation-sharing-sites-20150929-gjxe55.html, erişim 24.10.2019

41 Facebook şeffaflık raporunun ilgili bölümü için bakınız: https://transparency.facebook.com/commun-

ity-standards-enforcement#child-nudity-and-sexual-exploitation, erişim 24.10.2019
42 National Police Chiefs’ Council, “The scale of child sexual abuse means we cannot solely prosecute our
way out”, 28.2.2017, https://news.npcc.police.uk/releases/the-scale-of-child-sexual-abuse-means-wecannot-solely-prosecute-our-way-out, erişim 24.10.2019
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 25

www.izmirbarosu.org.tr

ve sofistike yöntemlerle paylaşılmaktadır.43 Bu yüzden çocukların fotoğraf ve videolarının çocuk istismarı imgesine dönüşümü çoğu zaman tespit edilmemektedir.
Siber dünyaya yüklenen içeriklerin tamamen silinmesinin neredeyse imkânsız olması, çocuk istismarı imgesinin yıllar boyu İnternet’te kalmasına ve tekrar tekrar görüntülenmesine sebep olmaktadır. Bu çocukta
hayat boyu sürecek bir travmaya yol açabilir.44 Ebeveynlerin çocuklarının fotoğraf ve videolarını yalnızca yakın çevreleriyle paylaşması da sıkıntılara yol açabilir. Çünkü çocuk istismarı vakıalarının dikkate değer
kısmı çocuğu veya aileyi tanıyan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir.45
Çağımızda İnternet görünürlüğünün gün geçtikçe önem kazandığı
yadsınmamakta, dijital mahremiyeti etkileyen faktörlerin değiştiği görülmekte ve mahremiyet hakkının etkin şekilde korunmasının zorlaştığı
bir dönemde yaşadığımız düşünülmektedir. Ebeveynlerin çocuklarının
fotoğraf ve videolarını sosyal medyaya yüklemesi, çocuklara silinmesi
güç dijital dövme yaptırmalarıyla eş değer görülebilir.46 Diğer ifadeyle, çocukların fotoğraf ve videolarının ebeveynler tarafından İnternet’e
yüklenmesi, bu imgelerin zaman ve mekân açısından sürekli erişilebilir
ve asla unutmayan bir dijital hafızada yer almasıyla sonuçlanmaktadır.
Bu nedenle, çocukları konu edinen bir paylaşım yapmadan etraflıca düşünülmesi tavsiye edilmektedir. Ancak ebeveynler çocuklarının mahremiyeti için endişelense bile çocuklarının imajını İnternet’te paylaşmaya

43 UNICEF, Child Safety Online Global challenges and strategies, UNICEF, Mayıs 2012, s. 14, https://
www.unicef-irc.org/publications/pdf/ict_techreport3_eng.pdf, erişim 24.10.2019
44 İbid.

45 Milliyet, “Çocuklara kötülük hep tanıdıklardan!”, 27.6.2018, http://www.milliyet.com.tr/gundem/
cocuklara-kotuluk-hep-tanidiklardan-2695755, erişim 24.10.2019, T24, “Çocuklara cinsel tacizde
bulananların yüzde 78’si tanıdık!”, 3.3.2012, https://t24.com.tr/haber/cocuklara-cinsel-tacizdebulananlarin-yuzde-78si-tanidik,198449, erişim 24.10.019
46 The Guardian, “The ‘sharent’ trap – should you ever put your children on social media?”, 24.05.2018,
https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2018/may/24/sharent-trap-should-parents-put-theirchildren-on-social-media-instagram, erişim 24.10.2019
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devam etmektedir. Bunun nedeni, paylaşımın yarattığı olumlu sonuçların olumsuzlara baskın geldiğine yönelik inançtır.47
Ebeveynlerin çocuklarını konu edinen paylaşımlarının öngörülenden fazla bilgiyi açığa vurduğu öne sürülmüştür.48 Bir araştırmaya göre
ebeveynlerin yüzde elli altısı çocukları hakkında utanç verici bilgi, yüzde yirmi yedisi ise çocuklarının uygunsuz fotoğraflarını paylaşmıştır.49
Çocukların İnternet’teki geçmişinin geleceği sorunlara yol açabilir. Bir
araştırmaya göre ABD’deki şirketlerin dörtte üçü işe başvuran adayları
İnternet’ten soruşturmakta, bir başka araştırmaya göre ABD’deki işverenlerin yüzde yetmiş dokuzu, üniversitelerin beşte biri ve hukuk okullarının yüzde kırkı adaylarını İnternet’ten araştırmaktadır.50 Çocuklar
yetişkinliğe evrildikçe eğitim ve iş amaçlı başvurular yapacaktır. Bu başvurular ele alınırken ebeveynlerin paylaşımları sayesinde kamuya açık
bilgi haline gelen çocuğun utanç verici ve uygunsuz anları bir faktör olarak değerlendirilecek belki de başvurunun reddedilmesine yol açacaktır.51
Google’ın eski icra kurulu başkanı Eric E. Schmidt’in çarpıcı açıklamaları tartışmayı zenginleştirebilir: “Her şeyin herkes tarafından daima
bulunabilir, bilinebilir olmasının ve herkes tarafından sürekli olarak kayıt
altına alınmasının neye yol açacağını toplumun anladığını sanmıyorum.52”
Schmidt’e göre günümüzün çocukları sosyal medyada bir şamata şeklin47 London School of Economics and Political Science Department of Media and Communications, What

do parents think, and do, about their children’s online privacy? Parenting for a Digital Future: Survey
Report 3, Mayıs 2018, s. 1, http://eprints.lse.ac.uk/87954/1/Livingstone_Parenting%20Digital%20
Survey%20Report%203_Published.pdf, erişim 24.10.019

48 Forbes, “Your Instagram Posts Might Reveal A Lot More About You Than You Intend To Share”,
26.3.2019,
https://www.forbes.com/sites/jessicabaron/2019/03/26/your-instagram-posts-mightreveal-a-lot-more-about-you-than-you-intend-to-share/#705bdb02d1fe, erişim 24.10.2019
49 Steinberg, s. 848
50 Can Yavuz, İnternet’teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması Unutulma Hakkı, Seçkin
Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, Nisan 2018, s. 24
51 The Telegraph, “Half of employers ‘reject potential worker after look at Facebook page’”, 11.1.2010,
https://www.telegraph.co.uk/technology/facebook/6968320/Half-of-employers-reject-potentialworker-after-look-at-Facebook-page.html, erişim 24.10.2019

52 Can Yavuz, İnternet’teki Arama Sonuçlarından Kişisel Verilerin Kaldırılması Unutulma Hakkı, s. 23
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de yer almaktadır. Bu nedenle çağımızın çocukları yetişkinliğe eriştiğinde bu geçmişten kurtulmak için otomatikman adını değiştirme hakkına
sahip olmalıdır.53
4. Ebeveynlik Haklarıyla Çocuk Haklarını Dengelemek
Gerek Türk54 gerekse Avrupa55 hukukunda ebeveyn çocuğun kişisel verilerinin koruyucusu pozisyonundadır. Ancak çocuğun kişisel verilerinin muhafızının her durumda çocuğun yararını gözettiği varsayımı
doğru olmayabilir. Çocuğun hakları ile ebeveynlik haklarının çatıştığı
uyuşmazlıklar meydana gelebilir. Bu başlıkta çocukların her anını sosyal
medyaya yükleyerek onların hayatını adeta Truman Show filmine çeviren ebeveyn paylaşımlarına karşı hukukun ne şekilde çözüm sunabileceği incelenmiştir.  
Türkiye’de meydana gelen bir hukuki uyuşmazlık makalenin odağıyla yakından alakalıdır. Instagram’da çok sayıda takipçisi olan ve daima çocuklarını paylaşan bir sosyal medya annesi, eşine boşanma davası
açmıştır. Davalı taraf, eşinin sosyal medya aracılığıyla çocuklarını reklam malzemesi yapıp istismara davet çıkardığını iddia ederek çocukların
velayetini talep etmiştir. Mahkeme ara kararıyla çocukların velayetini
babaya vermiş ve annenin çocuklarını sosyal medyada paylaşmasını ya53 İbid.
54 Örneğin, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik
madde on beş fıkra dört şu şekildedir: “Anne veya babanın, onbeş yaş altındaki çocuklarının kişisel sağlık verilerine erişimleri için diğer ebeveynin onayı gerekir. Evliliğin sona ermiş olması hâlinde velayet hakkını
kullanma yetkisine sahip bulunan ana veya baba, çocuğun kişisel sağlık verilerine erişimi için diğer tarafın
onayına ihtiyaç duymaz.”
55 Avrupa Veri Koruma Tüzüğü madde sekiz şu şekildedir:
“1. 6(1) maddesinin (a) bendinin uygulandığı hallerde, doğrudan bir çocuğa bilgi toplumu hizmetleri sağlanması ile ilgili olarak, çocuğun en az 16 yaşında olması halinde, ilgili çocuğun kişisel verilerin işlenmesi hukuka
uygundur. Çocuğun 16 yaşından küçük olması halinde, söz konusu işleme faaliyeti, ancak rızanın çocuk üzerinde velayet hakkı bulunan kişi tarafından verilmesi veya onaylanması halinde ve verildiği veya onaylandığı
ölçüde hukuka uygundur.
Üye devletler, 13 yaştan küçük olmamak kaydıyla, bu amaçlara yönelik olarak kanunla daha küçük bir yaş
belirleyebilir.
2. Bu durumlarda, kontrolör mevcut teknolojiyi dikkate alarak rızanın çocuk üzerinde velayet hakkı bulunan
kişi tarafından verildiğini veya onaylandığını doğrulamak adına makul çaba sarf eder.
3. 1. paragraf bir çocuğa ilişkin bir sözleşmenin geçerliliği, oluşturulması veya etkisi ilgili kurallar gibi üye
devletlerin genel sözleşme hukukunu etkilemez.”
28 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �

Av. Can YAVUZ

SOSYAL MEDYA EBEVEYNLİĞİ VE ÇOCUKLARIN UNUTULMA HAKKI

www.izmirbarosu.org.tr

saklamıştır. Mahkeme bir sonraki celsede pedagog raporuna dayanarak
çocukların velayetini anneye vermiş ve sosyal medya paylaşım yasağını
sürdürmüştür.56 Bahsi geçen annenin çocuklarını sosyal medyada paylaşmayı bıraktığı gözlemlenmiştir.57
Mahkemenin kararı hakkında tüm dosyaya erişilemediğinden net
bir yorum yapmak güçtür. Ayrıca, velayetin kime verileceğine karar verilirken çok sayıda kriterin gözetilmiş olması muhtemeldir. Çocukların
aralıksız olarak sosyal medyada paylaşılması bu faktörlerden yalnızca birisidir ve kararı ne ölçüde etkilediğini kestirmek zordur. Sosyal medya
ebeveynliği hükme önem ölçüde tesir eden bir etken olarak göz önünde bulundurulduysa iki ihtimal ön plana çıkmaktadır. İlk olasılık olarak
velayetin sosyal medya yasağına uymasını takiben anneye verilmesi,
çocukları kesintisiz olarak sosyal medyada paylaşmanın velayeti etkileyecek ölçüde bir sorun olarak görüldüğü anlamına gelebilir. Karşıt bakış
açısına göre, annenin uzun süre çocuklarını sosyal medyada ölçüsüzce
paylaşmasına karşın çocuklarının velayetini alabilmesi, sosyal medya
ebeveyninin hareketlerinin çocuk haklarını ciddi ölçekte tehdit eden bir
pratik olarak görülmediği manasına gelebilir.
Benzer bir boşanma davası İtalya’da görülmüştür. On altı yaşındaki
bir çocuk, fotoğraflarının rızası olmaksızın sosyal medyada annesi tarafından paylaşıldığını belirtmiş ve annesinin ilgili fotoğraf ve yorumları
İnternet’ten silmesini talep etmiştir. Mahkeme, annenin fotoğrafları kaldırmasına aksi halde para cezasına çarptırılmasına karar vermiş, annenin
izin almaksızın çocuğunun yeni imgelerini sosyal medyada paylaşmasını
yasaklamış ve kararını telif hakları kanununa dayandırmıştır.58
56 Vatan, “‘Blogger’ anneye çocuk istismarı suçlaması!”; Cumhuriyet, “Pedagog görüşü dava seyrini değiş-

tirdi: Mahkemeden bloger anneyi sevindiren karar”, 25.7.2017, http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/
turkiye/788721/Pedagog_gorusu_dava_seyrini_degistirdi__Mahkemeden_bloger_anneyi_sevindiren_karar.html, erişim 24.10.2019

57 İlgili birey ve çocuklarının kişisel verilerinin korunması için bu dipnotta bahsi geçen sosyal medya hesabının ayrıntılarına yer verilmemiştir.
58 The Independent, “Woman faces £9,000 fine if she posts pictures of her son on Facebook”, 12.1.2018,

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/facebook-fines-woman-son-photos-postsocial-media-court-italy-rome-a8155361.html, erişim 24.10.2019; Euronews, “Mum faces €10,000 fine
if she shares pictures of her son on Facebook”, 9.1.2018, https://www.euronews.com/2018/01/09/
mum-faces-10-000-fine-if-she-shares-pictures-of-her-son-online, erişim 24.10.2019
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Bu davanın tüm ayrıntılarına erişilemediğinden net bir hukuki çıkarım yapmak zordur. Erişilen bilgiler ışığında, davada çocuk lehine bir karar çıkmış olmasına karşın ayrıntılara bakıldığında hükmün gözüktüğü
kadar yenilikçi bir içerik taşımadığı öne sürülebilir. Çocuğun mahremiyet talebi boşanma davası sırasında gündeme gelmiş ve baba tarafından
desteklenmiştir.59 Bu yönüyle dava Türkiye’deki hukuki uyuşmazlıkla
benzeşmektedir. Davaların ayrıştığı yön İtalyan mahkemesinin kararını
telif haklarıyla gerekçelendirmesidir. Bu sebeple, çocuk lehine çıkan karara karşın hükmün gerekçesi göz önünde bulundurulduğunda, davada
çocuk hakları tartışmasının nispeten tali kaldığı ileri sürülebilir.  
Makalenin konusuyla dolaylı bağlantısı olan bir uyuşmazlık Alman
Federal Federal Temyiz Mahkemesinin (Bundesgerichtshof) önüne
gelmiştir. Davada olaylar şu şekilde gelişmiştir: On beş yaşındaki çocuk
tren çarpması sonucu hayatını kaybetmiştir. Çocuğun kaza sonucunda
mı yoksa intihar ederek mi vefat ettiği konusunda bazı soru işaretleri
vardır. Çocuğun arkadaşlarından ölüm haberini öğrenen Facebook çocuğun hesabını anıtlaştırmıştır.60 Bu nedenle çocuğun Facebook hesabına ve mesajlarına erişilememektedir. Ebeveynler çocuklarının siber
zorbalık sonucu intihar etmiş olabileceği, çocuklarının ölüm nedeninin
anlaşılmasında onun Facebook hesabı ve Facebook Messenger mesajlarının gerekli bilgileri sağlayabileceği kanaatindedir. Ebeveynler bu
sebeple çocuklarının hesabına erişmek için Facebook’a başvurmuştur.
Facebook, çocuğun mesajlarının ortaya konulması durumunda çocukla
Facebook üzerinden iletişime geçen diğer kişilerin mahremiyetinin zarar göreceğini ileri sürerek talebi reddetmiştir.61
59 BBC Türkçe, “Oğlunun fotoğraflarını izinsiz sosyal medyada paylaşan anne suçlu bulundu”, 8.1.2018,

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42604622, erişim 24.10.2019
60 Facebook’un anıtlaştırma sürecine ilişkin ayrıntılı bilgi için bakınız: https://tr-tr.facebook.com/
help/1506822589577997, erişim 24.10.2019
61 The Guardian, “Parents lose appeal over access to dead girl’s Facebook account”, 31.5.2017, https://

www.theguardian.com/technology/2017/may/31/parents-lose-appeal-access-dead-girl-facebookaccount-berlin, erişim 24.10.2019; Deutsche Welle, “Berlin court rules grieving parents have no right
to dead child’s Facebook account”, 31.5.2017, https://www.dw.com/en/berlin-court-rules-grievingparents-have-no-right-to-dead-childs-facebook-account/a-39064843, erişim 24.10.2019; BBC Türkçe,
“Facebook ruling: German court grants parents rights to dead daughter’s account”, 12.7.2018, https://
www.bbc.com/news/world-europe-44804599, erişim 24.10.2019
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Uyuşmazlık yargıya taşınmış, yerel mahkeme verdiği kararda ebeveynleri haklı bulmuştur. Mahkemeye göre çocuğun Facebook verileri
Alman miras hukuku çerçevesinde miras edinilebilecek özel yazışma
kapsamındadır ve ebeveynlerin çocuklarının iletişimini bilme hakkı
vardır. Temyizde bu karar bozulmuştur. Berlin Temyiz Mahkemesinin görüşü Facebook’un yorumuyla özdeştir: Çocuğun sosyal medya
hesabının ebeveynleriyle paylaşılması çocukla iletişime geçen kişilerin
“haberleşme gizliliğinin anayasal beklentisini” ihlal eder. Uyuşmazlık
sonunda Federal Temyiz Mahkemesine taşınmış, yüksek mahkeme
ebeveynleri haklı bulmuştur. Facebook hesabı, tıpkı günlük ve mektuplar gibi, çocuğun mirasının bir parçasıdır. Ayrıca, ebeveynler çocuklarının İnternet’te kiminle konuştuğunu bilme hakkına haizdir.62
Bu davada karar gerekçesi çocuk haklarından ziyade miras hukukuna dayanmaktadır. Çocuk hakları açısından bakıldığında, ebeveynlerin
çocuğun İnternet üzerinden kiminle görüştüğünü bilme hakkına sahip
olduğuna hükmedilerek, ebeveyn haklarının çocuğun mahremiyet hakkı karşısında ağır bastığına karar verilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana gelen, çocuğun mahremiyeti ile ebeveynlik haklarının çatıştığı bir uyuşmazlık (makalenin konusuyla dolaylı ilgisine rağmen) tartışmayı zenginleştirebilir. Nguon v.
Wolf63 davasındaki olayları akışı şu yönde olmuştur. On yedi yaşındaki
kız çocuğu Nguon okulda bir kız öğrenciyle cinsel ilişkiye girmesi sonucu disipline sevk edilmiştir. Eyalet kanunları gereğince disiplin sürecinin
adil şekilde yürütülebilmesi için ebeveynlere haber verilmelidir. Nguon, ebeveynlerinin cinsel yönelimini bilmediğini, bunun gizli kalmasını
istediğini, kız arkadaşını hiçbir zaman evine getirmediğini, annesinin
de okula nadiren geldiğini belirterek makul mahremiyet beklentisini
vurgulamış, disiplin sürecinde cinsel yöneliminin ebeveynleriyle paylaşılmamasını talep etmiştir. Mahkemeye göre Nguon’un disipline sevk
62  İbid.
63  United States District Court, C.D. California, 517 F. Supp. 2d 1177 (C.D. Cal. 2007), 25.7.2007
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edilme nedeninin açıklanması yasal sürecin ve adil yargılanma hakkının
gereğidir. Bu durum çocuğunun yüksek yararı ilkesiyle bağdaşmakta ve
Nguon’un mahremiyet hakkı karşısında ağır basmaktadır.64
Bu dava, mahremiyet hakkı ve çocuk hakları bakımından diğer
davalara kıyasen daha doyurucu bir tartışma içermektedir. Ebeveynlik
hakları, çocuğun (adil yargılanma) hakkının korunması ile yetişkinliğe
doğru filizlenen çocuğun mahremiyeti arasındaki ikilemin çözümünün
kolay olmadığı, mahkemelerin çatışan haklar arasındaki ince dengeyi
bulmakta zorlandığı söylenebilir.65 Mahkeme, ebeveynler lehine kararını çocuğun yüksek yararı ilkesiyle gerekçelendirmiştir. Mahkeme çocuğun yüksek yararı ilkesini tam ters yönde kullanarak çocuğun talebini
onaylayan bir karara da imza atabilirdi. Takdirin ebeveynler lehine kullanılması on yedi yaşındaki çocuğun tercihine yeterince değer vermeyen
ebeveyn odaklı bakış açısının uzantısı olarak nitelenmiştir.66 Karar, çocuğun cinsel yönelimini yeterli derecede önemsemediğinden ayrımcılık
yasağı bağlamında da eleştirilmiştir.67
Yukarıdaki içtihatlar ışığında, çocuğun mahremiyet hakkının ebeveynler tarafından ileri sürüldüğü veya desteklendiği durumlarda mahkemelerin isteme daha olumlu yaklaştığı, çocuktan gelen mahremiyet
talebine mahkemelerin görece mesafeli olduğu, çocuğun mahremiyet
hakkıyla ebeveynlik haklarının çatıştığı uyuşmazlıklarda çocuk hakları
tartışmasının nispeten eksik kaldığı gözlemlenmiştir.
Konuya ilişkin mevzuatı incelemek yararlı olabilir. Dijital çağda
çocuğun mahremiyet hakkı ile ebeveynlik hakları dengesinin mevzuatta kurulabilmesi için Afrika Çocuk Hakları ve Refahı Sözleşmesi’ne
göz gezdirmek yerinde olacaktır. Afrika Çocuk Hakları ve Refahı
Sözleşmesi’nin onuncu maddesi çocuğun mahremiyet hakkını güvence64  Steinberg, s. 856-857
65  İbid., s. 858
66  İbid., s. 847
67 American Civil Liberties Union’ın görüşü için bakınız: https://www.aclu.org/cases/nguon-v-wolf,
erişim 24.10.2019
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ye almıştır. Sözleşme’nin Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’den ayrıldığı
nokta, çocuğun mahremiyet hakkı söz konusu olduğunda yasal vasilere
çocuğun davranışları üzerinde “makul” bir denetim yetkisi tanımasıdır. Diğer deyişle, Afrika Çocuk Hakları ve Refahı Sözleşmesi gereğince ebeveyn çocuğunun mahremiyet hakkı üzerinde (Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’ye68 kıyasen daha) kısıtlı bir denetim yetkisine sahiptir.
Öngörülen makul denetim yetkisinin çocukların mahremiyet hakkının
ebeveyn haklarına karşı dengelenmesinde hukuki dayanak oluşturabileceği düşünülmektedir.
Kimi uzmanlar bir çözüm yolu olarak ceza hukukunun kullanılabileceğini gündeme taşımıştır. Fransız kanunlarına göre başkalarının özel
hayatının mahrem detaylarını izin almadan paylaşan kişi bir yıla kadar
hapis cezası ve kırk beş bin Avro para cezasına çarptırılabilmektedir.
Bazı hukukçulara göre bu hüküm ebeveynlerin izin almadan çocuklarını
sosyal medyada paylaşmasını da kapsamaktadır.69
Türk hukukuna dönüldüğünde, Türk Ceza Kanunu’nun kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedilmesi, verilmesi, ele geçirilmesi ve
yok edilmemesini suç olarak düzenlediği, bu suçların soruşturma ve kovuşturmasını şikâyete bağlı tuttuğu görülmektedir.70 Yargıtay’ın içtihadı
gereğince ilgili kişinin rızasına aykırı şekilde sosyal medyada fotoğrafının paylaşılması suç oluşturmaktadır.71 Millî Eğitim Bakanlığı da çocuk68 Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de yer alan ilgili madde şu şekildedir: “Taraf Devletler, bu Sözleşmenin

çocuğa tanıdığı haklar doğrultusunda çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol
gösterme ve onu yönlendirme konusunda ana-babanın, yerel gelenekler öngörüyorsa uzak aile veya topluluk
üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve
ödevlerine saygı gösterirler.”
Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de çocuğun özel yaşamının gizliliği hakkına keyfi ya da haksız biçimde
müdahale edilmesi durumunda ilgili hakkın ihlali gündeme gelir. Bu müdahale ebeveynlerden de gelebilir. Ancak ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşmasının çocuğun özel yaşamının gizliliği
hakkına Sözleşme kapsamında keyfi veya haksız bir müdahale oluşturup oluşturmayacağı tartışmalara
yol açabilir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme madde 16

69 The Telegraph, “French parents ‘could be jailed’ for posting children’s photos online”, 1.3.2016, https://

www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/12179584/French-parents-could-be-jailedfor-posting-childrens-photos-online.html, erişim 24.10.2019

70 5237 sayılı kanun madde 135-139
71 Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Esas: 2015/13582, Karar: 2017/3109, 12.04.2017
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ların imgelerinin İnternet’te hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının suç
teşkil ettiğini tekrarlamıştır.72
Yukarıda değinilen ceza hukuku mevzuatı ve yargı kararının, ebeveynlerin çocuklarının imgelerini sosyal medyada paylaşmasını kapsayıp kapsamadığı tartışmalara yol açabilir. Ancak burada bir kırmız çizgi
çekilmelidir. Ebeveynlerin çocuklarının fotoğraf ve videolarını istismara
varacak ölçüde kaydetmeleri ve işlemeleri yaptırıma tabi olmalıdır. Aksi
durumda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 8’de koruma altına
alınan özel ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edileceği unutulmamalıdır.73
Konuyla ilgili suçların soruşturma ve kovuşturmasının şikâyete
tabi olması, sosyal medyada ebeveyni tarafından durmadan İnternet’te
paylaşılan çocuğun veya temsilcisinin Cumhuriyet Savcılığına başvurmasını gerektirmektedir. Sosyal medya ebeveynlerinin paylaşımlarının
çocuk hakları üzerindeki olumsuz etkisine karşın, ceza hukukunun son
çare olarak görülmesi gerektiği, çocukla ebeveyni arasında sosyal medya paylaşımları dışında ciddi bir sorun yoksa ebeveyni ile çocuğun ceza
mahkemesinde karşı karşıya gelmesinin önemli sıkıntılara neden olacağı
düşünülmektedir. Bu sebeple, sosyal medya ebeveynlerinin paylaşımlarının sona erdirilmesi için ceza hukukunun ideal ve kolay bir yöntem
olmadığı söylenebilir. Benzer şekilde, çocuğun medeni kanun çerçevesinde kişilik haklarının korunması için kullanabileceği yöntemlerin74
72 “Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlardaki yönetici, öğretmen ve öğrenciler tarafından okulda ders sırasında

veya serbest zamanlarda yapılan faaliyet, eylem ve durumların görüntüsünün alındığı, sesinin kaydedildiği
veya videosunun çekildiği; daha sonra bunların internet sitelerine yüklendiği veya sosyal medya ortamlarında
paylaşıldığına ilişkin bilgiler Bakanlığımıza ulaşmaktadır.
…il, ilçe, okul ve kurum yöneticileri tarafından, okul veya kurumlarında görev yapan tüm personel ile öğrenim
gören öğrencilerin, kişilerle ilgili her türlü ses, yazı, görüntü ve video kayıtlarının internette veya farklı dijital
ya da basılı ortamda hukuka aykırı şekilde paylaşılmasının Anayasaya, uluslararası sözleşmelere ve 1739
sayılı Kanununa aykırı olduğu; bu fiillerin Türk Ceza Kanununda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda
bilgilendirilmesi sağlanacak ve bu durumların önüne geçilmesi için gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca, kişilerin psikolojik ve sosyal yönlerine olumsuz etki yapacak her türlü ses, görüntü ve video kayıtlarının genel ağ
ortamlarına yüklediği ve paylaştığı tespit edilenler hakkında ilgili mevzuatı çerçevesinde gerekli yasal işlemler
başlatılacak ve sonucundan Bakanlığa bilgi verilecektir.” Millî Eğitim Bakanlığı, Genelge 2017/12, http://
mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1833.pdf, erişim 24.10.2019

73 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (Büyük Daire), Söderman – İsveç, 5786/08, 12.11.2013
74 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu madde 24-25
34 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �

Av. Can YAVUZ

SOSYAL MEDYA EBEVEYNLİĞİ VE ÇOCUKLARIN UNUTULMA HAKKI

www.izmirbarosu.org.tr

de çocuğu mahkemede ebeveyni ile karşı karşıya getirmesinden dolayı sıkıntılı bir sürece yol açabilir.75 Her iki metodun vakit alan, hukuki
uzmanlık gerektiren süreçler olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu sebeple sözü geçen yöntemlerin son ve istisnai çare olarak gündeme
gelmesi faydalı olabilir.
Mahkemeler tarafından uygulanabilecek, ölçülü ve aile hayatına daha az müdahale eden bir önlem Çocuk Koruma Kanunu madde
beş kapsamında alınabilecek danışmanlık tedbiri76 olabilir.  Bu tedbirin
avantajı cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya kendiliğinden çocuk
hâkimi tarafından alınabilmesi ve çocuğun aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik olmasıdır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da
benzer bir yaklaşım sergilemektedir. Bakanlık resen harekete geçerek
sosyal medyada çok sayıda takipçisi olan bir çocuğun ailesine ve çocuğa
danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca Bakanlık kapsamında çocukların
ekranlarda ve sosyal medyada sömürülmesini engellemek için bir Kurul
kurulduğu medyaya yansımıştır.77
5. Bir Çözüm Önerisi Olarak Çocukların Unutulma Hakkı
Unutulma hakkı hem Türk hem de Avrupa Birliği mevzuatı kapsamında güvence altına alınmış bir insan hakkıdır. Türkiye’deki kişisel verilerin korunması mevzuatı çocuklara ilişkin düzenleme içermediğinden,78
bu başlıkta çocukların unutulma hakkına ilişkin detaylı düzenlemeleri
sebebiyle Avrupa Veri Koruma Tüzüğü mercek altına alınacaktır.
75 Burada bir başka sorun çocuğun yasal temsilcisinin kim olacağıdır. Bu durum özellikle ayırt etme gücü
olmayan çocuklarda ortaya çıkmaktadır. Böyle bir durumda ya diğer ebeveyn ya da atanacak kayyım ile
bu talep ileri sürülebilir.  
76 “Koruyucu ve destekleyici tedbirler, çocuğun öncelikle kendi aile ortamında korunmasını sağlamaya yönelik
danışmanlık, eğitim, bakım, sağlık ve barınma konularında alınacak tedbirlerdir. Bunlardan; a) Danışmanlık tedbiri, çocuğun bakımından sorumlu olan kimselere çocuk yetiştirme konusunda; çocuklara da eğitim ve
gelişimleri ile ilgili sorunlarının çözümünde yol göstermeye,… yönelik tedbirdir.”
77 Hürriyet, “Efecanları koruma kurulu: Sömürülmelerine izin verilmeyecek”, 7.9.2017, http://www.hurriyet.com.tr/gundem/efecanlari-koruma-kurulu-somurulmelerine-izin-verilmeyecek-40571181, erişim
24.10.2019

78 Kişisel verilerin korunması mevzuatında yapılan taramada çocuktan yalnızca Kişisel Sağlık Verilerinin

İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik madde on beş fıkra dört’te bahsedildiği
görülmüştür.
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 35

www.izmirbarosu.org.tr

Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü kişisel verilerin “tamamen kişisel veya ev faaliyeti esnasında bir gerçek kişi tarafından” işlendiği durumları kapsamamaktadır.79 Bu düzenleme sebebiyle ebeveynler çocuklarını
sosyal medyada paylaştığında, çocuklar ebeveynlerine karşı Tüzük kapsamında başvuru yapamayacaktır. Ancak Tüzük’te çocukların unutulma
hakkını talep edebileceği bir yol bulunmaktadır.  
Facebook, Instagram gibi sosyal medya platformları Avrupa Veri
Koruma Tüzüğü madde 4/780 kapsamında kontrolör olarak tanımlanabilir. Veri öznesi (çocuk), Avrupa Veri Koruma Tüzüğü madde 17/1
(c) bendine81 dayanarak doğrudan Facebook, Instagram gibi (kontrolör) sosyal medya platformlarından unutulma hakkı talep edebilir. Bu
talebin değerlendirilmesinde çocuğun haklarıyla çatışan hakların dengelenmesi ve talebin kabulü için veri “işleme faaliyetine yönelik ağır basan
meşru bir gerekçe bulunmaması” gereklidir.82 Bu noktada çocuğun kişisel
verilerinin korunması ile ebeveynin ifade özgürlüğü83 karşı karşıya gelecek ve çatışan haklar olay bazında dengelenecektir.84

79 Avrupa Veri Koruma Tüzüğü madde 2/2 (c) bendi
80 İlgili madde şu şekildedir: “‘kontrolör’ yalnız başına veya başkalarıyla birlikte kişisel verilerin işlenmesine

ilişkin amaçlar ve yöntemleri belirleyen gerçek veya tüzel kişi, kamu kuruluşu, kurumu veya diğer herhangi
bir organdır; söz konusu işleme amaçları ve yöntemlerinin Birlik ya da üye devlet hukukuna göre belirlenmesi
durumunda, kontrolör veya kontrolörün belirlenmesine özgü kriterler Birlik ya da üye devlet hukukuna göre
belirlenebilir;”

81 Sözü geçen madde şu şekildedir: “1. Veri sahibinin kendisi ile ilgili kişisel verilerin herhangi bir gecikmeye

mahal verilmeksizin silinmesini kontrolörden talep etme hakkı bulunur ve, aşağıdaki hallerden birinin geçerli
olması durumunda, kontrolörün kişisel verileri herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin silme yükümlülüğü
bulunur:
…
(c) veri sahibinin 21(1) maddesi uyarınca işleme faaliyetine itirazda bulunması ve işleme faaliyetine yönelik
ağır basan meşru bir gerekçe bulunmaması ya da veri sahibinin 21(2) maddesi uyarınca işleme faaliyetine
itirazda bulunması;”

82 Avrupa Veri Koruma Tüzüğü madde 17/1 (c) bendi, Avrupa Veri Koruma Tüzüğü Gerekçe madde 47
83 Avrupa Veri Koruma Tüzüğü madde 17/3 (a) bendi
84 Anna Bunn, “Children and the ‘Right to be Forgotten’: what the right to erasure means for European

children, and why Australian children should be afforded a similar right”, Media International Australia,
2019, Sayı 170(1), s. 39-40
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İstisnai bir durum85 olmaması halinde, çocuğun kişisel verilerinin
istem ve kontrol dışında sosyal medyaya yüklenmiş olması ya da geçmişte izin verildiyse bile bu iznin geri çekilmiş olması,86 kişisel veriler sosyal
medyaya yüklendiği sırada çocuğun bunun sonuçlarını tam olarak idrak
edemeyecek pozisyonda olması,87 çocuğun kişisel verilerin işlenmesinden doğan risk, sonuç ve koruma mekanizmalarından daha az haberdar
olması88 nedeniyle çocuklardan gelen unutulma hakkı talebinin kabulünün olası olduğunu söylemek akla yatkın gözükmektedir.89 İstatistikler
bu kanıyı destekler niteliktedir. Bir araştırmaya göre çocuklar tarafından Google’a yapılan unutulma hakkı başvurularının başarı oranı yüzde
yetmiş sekizdir. Bu kabul oranı diğer başvurucuların taleplerine kıyasen
oldukça yüksektir.90
85  İstisnai durumları düzenleyen Avrupa Veri Koruma Tüzüğü madde 17/3 şu şekildedir:
“3. 1 ve 2. paragraflar işleme faaliyeti aşağıdaki amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde uygulanmaz:
(a) ifade ve bilgi edinme hakkının kullanılması;
(b) kontrolörün tabi olduğu Birlik veya üye devlet hukuku çerçevesinde işleme faaliyeti gerektiren bir yasal
yükümlülüğe uygunluk açısından veya kamu yararına gerçekleştirilen bir görevin yerine getirilmesi veya kontrolöre verilen resmi bir yetkinin uygulanması açısından;
(c) 9(2) maddesinin (h) ve (i) bentlerinin yanı sıra 9(3) maddesi uyarınca halk sağlığı alanındaki kamu
yararı sebeplerinden dolayı;
(d) 1. paragrafta atıfta bulunulan hakkın ilgili işleme hedeflerinin yakalanmasını imkansız hale getirmesi
veya yakalanmasına ciddi şekilde zarar vermesinin muhtemel olduğu ölçüde, 89(1) maddesi uyarınca kamu
yararına arşivleme amaçları, bilimsel veya tarihi araştırma amaçları ya da istatistiki amaçlar doğrultusunda
veya
(e) yasal iddialarda bulunulması, bu iddiaların uygulanması veya savunulması açısından.”
86 Avrupa Veri Koruma Tüzüğü madde 7/3’e göre kişisel veri işlenmesi için verilen rızanın geri çekilmesi, rıza
verilmesi kadar kolay olmalıdır.”
87 Avrupa Veri Koruma Tüzüğü Gerekçe madde 65
88 Avrupa Veri Koruma Tüzüğü Gerekçe madde 38
89 Avurpa Adalet Divanının unutulma hakkı kararına göre veri öznelerinin kişilik hakları genel kural olarak
İnternet kullanıcılarının bilgiye erişim hakkı karşısında ağır basmaktadır. Avrupa Adalet Divanı, Google Spain SL and Google Inc. v Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja
González, C-131/12, 13.5.2014, paragraf 97
Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi, çocukların unutulma hakkı talebinin, özellikle de yetişkinlerin
İnternet’e yüklediği içeriklere yönelik olması durumunda, başarı şansının yüksek olduğunu belirtmiştir. Information Commissioner’s Office, Consultation: Children and the GDPR guidance, Versiyon 1.0
20171221, s. 49-50, https://ico.org.uk/media/about-the-ico/consultations/2172913/children-andthe-gdpr-consultation-guidance-20171221.pdf, erişim 24.10.2019
90 Özel kişilerin unutulma hakkı taleplerinin yüzde kırk dördü, devlet dışında faaliyet gösteren kamuya mal
olmuş kişilerin taleplerinin yüzde otuz beşi, ölmüş kişiler adına yapılan başvuruların yüzde yirmi yedisi,
siyasetçi ve kamu görevlilerinin taleplerinin yüzde on birinin kabul edildiği göz önünde bulundurulursa,
çocukların unutulma hakkı taleplerinin kabul edilme şansının yüksek olduğu savunulabilir
Theo Bertram ve diğerleri, “Three years of the Right to be Forgotten”, s. 7, https://elie.net/static/files/three-years-of-the-right-to-be-forgotten/three-years-of-the-right-to-be-forgotten-paper.pdf, erişim
24.10.2019
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Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşması sorununa
bir çözüm olarak ileri sürülen unutulma hakkının; ceza hukuku, çocuk
hukuku ve medeni hukuk araçlarına göre bazı avantajları vardır. Öncelikle, unutulma hakkı talebi (Avrupa Birliği’nde) doğrudan kontrolöre
(örneğin Google, Facebook, Instagram) başvuru yapılmasını mümkün
kılmaktadır. Böylece talep nedeniyle çocuk ile ebeveyninin mahkemede karşı karşıya gelmesinin önüne geçilebilir. Talebin doğrudan sosyal
medya platformlarına yapılabilmesi süreci daha kolay, hızlı ve ucuz bir
hale getirmektedir.
Diğer yandan sözü geçen çözüm önerisini Türkiye’de hayata geçirmek mümkün gözükmemektedir. Çünkü unutulma hakkı Türkiye’de
ancak mahkemelere başvurulup dava açılarak tatbik edilmektedir. Dahası, Türkiye’de unutulma hakkı erişim engelleme yöntemiyle uygulanmaktadır.91 “Fakat çoğunlukla hesap oluşturularak kullanılan ‘facebook.
com’, ‘youtube.com’, ‘twitter.com’ gibi internet adreslerinin ‘https’ protokolünü kullanmalarından dolayı bu sitelere ait URL adreslerine erişimin engellenmesi teknik olarak mümkün bulunmamaktadır.92” Bir başka ifadeyle,
sosyal medya ebeveynleri çocuklarını konu edinen paylaşımlarını https
protokolü kullanan İnternet siteleri (Facebook, Instagram) vasıtasıyla
yapmaktadır. Türkiye’de unutulma hakkı erişim engelleme yöntemiyle
hayata geçirilmektedir ve sosyal medya ebeveynlerinin kullandığı siteler
teknik olarak erişime engellenememektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki
uygulama şekliyle unutulma hakkı çocukların sorununa çözüm sunamayacaktır.  
6. İlgili Taraflara Yönelik Tavsiyeler
Bu başlık çocukların ebeveyn paylaşımlarından ne şekilde korunabileceği hakkında ilgili paydaşlara bazı öneriler sunacaktır.
Bu paragrafta değinilen görüşü destekleyen açıklamalar için bakınız: Information Commissioner’s Office, Consultation: Children and the GDPR guidance, s. 49-50; Bunn, s. 38-40
91 Unutulma hakkının Türkiye’de uygulaması için bakınız: Yavuz s. 102-130
92 Erişim Sağlayıcıları Birliği resmi İnternet sayfası sıkça sorulan sorular bölümü, https://www.esb.org.tr/
sss, erişim 24.10.2019
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Çocuklarını sosyal medyada paylaşan ebeveynlere yönelik tavsiyeler
• Çocuğu konu eden paylaşım yapmadan önce bunun sonuçları
hakkında çocuğun uygun dille aydınlatılması;
• Paylaşımlar konusunda çocuklarla küçük yaştan itibaren sağlıklı
bir diyalog geliştirilmesi;93
• Çocuğu sosyal medyada paylaşmadan önce ondan izin istenmesi;
• Çocuğun obje olduğu paylaşımların makul ölçüde tutulması;
• Paylaşımlarda çocuğun mümkün olduğu ölçüde tanımlanamayacak hale getirilmesi;
• Paylaşımların çocuğun günlük rutinini açığa vurmayacak şekilde
yapılması;
• Paylaşımların çocuğun tam adı, doğum tarihi ve benzeri kimlik
hırsızlığında kullanılabilecek kişisel verileri içermemesi;
• Sosyal medya platformlarının gizlilik ayarlarının öğrenilmesi ve
bu ayarlar gözetilerek paylaşım yapılması;
• Çocukları resmeden paylaşımların herkesin görebileceği, kamuya
açık şekilde yapılmaması;
• Çocukları konu edinen paylaşımlarda coğrafi konum etiketlemesi
yapılmaması;94
93 “Lucy adındaki genç kız, ‘12-13 yaşlarındayken (Facebook’ta) hakkımda utanç verici şeyler olduğunu fark
ettim. Ondan (babasından) fotoğrafları kaldırmasını istedim ve bunu yaptı ama neden böyle bir istekte bulunduğumu pek anlamadı. Eğer bana bu fotoğrafların herkes tarafından görülmesini isteyip istemediğim sorulsaydı muhtemelen hayır derdim’ şeklinde bir açıklamada bulunmuştur.” Duygulu, s. 441

94 The Guardian, “The ‘sharent’ trap – should you ever put your children on social media?”
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• Çocuğun paylaşıldığı içeriklerde etiketleme yapılmaması;
• Çocuğun yarı çıplak veya çıplak olduğu fotoğraf ve videoların paylaşılmaması.
Sosyal medya ebeveynlerini takip eden sosyal medya kullanıcılarına yönelik tavsiyeler
• Sosyal medya ebeveyni hesaplarının ticari amaç güdebileceğinin
dikkate alınması;
• Sosyal medya ebeveynlerinin tecrübe paylaşımı adı altında yaptıkları tavsiyelerin ticari bir anlaşma sonucu ortaya çıkmış bir reklam olabileceğinin göz önünde tutulması;95
• Sosyal medya ebeveynlerinin önerilerinin uzman görüşü olmadığının hesaba katılması;
• Çocukların çıplaklığını barındıran içeriklerin tekrar paylaşılmaması.96
Araştırmacılara yönelik tavsiyeler
• Çocukların dijital mahremiyetlerinin ebeveynlerine karşı nasıl
korunabileceğine yönelik çok disiplinli çalışmalar yürütülerek konuya
ilişkin literatürün genişletilmesi;
• Konuyla ilgili vakıa incelemelerinin arttırılması.

95 Bir araştırmaya göre üç aylık dönemde paylaşılan Türk blogger annelerin fotoğraflarının yüzde otuzu,
ünlü annelerin fotoğraflarının yüzde yedisi hem çocuk hem reklam içermektedir. Duygulu, s. 452
96 Hürriyet, “Blogger anneler teşhirci mi?”
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Mahkemelere yönelik tavsiyeler
• Çocuk haklarıyla ebeveynlik haklarının çatıştığı hukuki uyuşmazlıklarda çocuğun üstün yararı ilkesi gözetilerek karar verilmesi;
• Çocuk Haklarına Dair Sözleşme madde 19’un itinayla uygulanması.
Politika oluşturuculara yönelik tavsiyeler
• Dijital okuryazarlık eğitiminin yaygınlaştırılması;
• Toplumun dijital tehditlere yönelik farkındalığının arttırılması;97
• Çocukların kişisel verilerinin korunmasına ilişkin mevzuatın geliştirilmesi;
• Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na çocuklarla ilgili hükümler
eklenmesi;
• Avrupa Veri Koruma Tüzüğü’nde yer alan çocukların unutulma
hakkının Türk hukukunda kabul edilmesi;
• Çocuğun mahremiyet hakkıyla ebeveynlik haklarının dengelenmesi için Afrika Çocuk Hakları ve Refahı Sözleşmesi’ndekine benzer bir
düzenleme yapılması;
97 Bu amacı gerçekleştirmek için kamu spotu, eğitici yayınlar vb. yöntemler kullanılabilir. Duygulu, s. 470
Alman polisinin çocukların sosyal medyada paylaşılmasının sorunlar yaratabileceğine ilişkin bir sosyal medya paylaşımı iki yüz bin kişi tarafından tekrar paylaşılmış ve on iki milyon kişi tarafından
görüntülenmiştir. BBC, “German police warn parents over Facebook pictures of children”, 15.10.2015,
https://www.bbc.com/news/technology-34539059, erişim 24.10.2019
Fransız Jandarması bir sosyal medya paylaşımında “çocuğunuz hakkında gururlu anne ve babalar olabilirsiniz… size çocuklarınızın Facebook’ta fotoğraflarını paylaşmanın tehlikesiz olmadığını hatırlatıyoruz”
mesajını paylaşmıştır. Jandamanın yerel bir şubesi, ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşmanı
tamamen bırakmalarını tavsiye etmiştir. The Verge, “French police tell parents to stop posting Facebook photos of their kids”, 2.3.2016, https://www.theverge.com/2016/3/2/11145184/france-facebookkids-photos-privacy, erişim 24.10.2019
Millî Eğitim Bakanlığı, Genelge 2017/12’de çocukların kişisel verilerinin hukuka aykırı paylaşılmasının
“Kanununda suç olarak düzenlenmiş olduğu hususunda bilgilendirilmesi sağlanacak” ifadesini kullanıştır.
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• Sosyal medya platformlarına çocukların imgelerini içeren paylaşımlara dair teknik tedbirler alma yükümlülüğü getiren düzenlemeler
üzerinde çalışılması.98
Sonuç
Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşması olgusunu
konu edinen bu literatür taramasının çıktıları şu yöndedir. İlk aşamada anne babaların niçin çocuklarını sosyal medyada paylaştığı irdelenmiştir. Ebeveynler, çocuklarının büyüyüşünün ajandasını tutma, yakın
çevreleriyle iletişimde kalma, ebeveynlik duygusunun verdiği heyecan
ve mutluluğu paylaşma, bilgi edinme, sosyal ve duygusal destek alma
gibi güdülerle çocuklarının imajını sosyal medyada paylaşmaktadır. Çocuklarını sosyal medya üzerinden durmaksızın, teşhir edilebilir şekilde
ve geniş bir hedef kitleyle paylaşan ve makalede sosyal medya ebeveyni
olarak tanımlanan anne babaların, toplumda kimlik edinme, ebeveynliği
mesleğe çevirme, takdir edilme ve çocuğu metalaştırarak ekonomik kazanç sağlama saikleriyle çocuklarını sosyal medyada paylaştığı not edilmiştir. Gözlemlenen bir başka husus, ilk anlarından itibaren çocukların
hayatlarının sosyal medyada paylaşılmaya başlanmasıdır.
İzleyen başlıkta ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşmasının ne gibi sorunlara yol açacağı tetkik edilmiştir. On çocuktan dördü sosyal medyada ebeveynleri tarafından paylaşılmalarını bir problem
olarak nitelemiştir. Bu paylaşımların çocuğun ebeveyniyle olan iletişiminde hasara yol açabileceği, gözetim anksiyetesine neden olabileceği,
kimlik hırsızlığına vesile olabileceği, çocuğun özel hayatın gizliliği ve
makul mahremiyet beklentisi gibi kavramları yanlış anlamasına meydan
vereceği, çocuğun dijital kimliğini benimsemesinin (ya da içselleştirmek
zorunda bırakılmasının) onda psikolojik sorunlara sebebiyet verebileceği öne sürülmüştür. Çocuklar İnternet’te paylaşılırken göz ardı edilen
bir husus İnternet’e yüklenen içeriklerin kamu malı halini aldığı ve kont98 Facebook Mühendislik Başkan Yardımcısı Jay Parikh, ebeveynler çocuklarının fotoğraf ve videolarını

kamuya açık şekilde paylaştığında uyarı yapacak bir sistemi düşündüklerini belirtmiştir. The Telegraph,
“French parents ‘could be jailed’ for posting children’s photos online”
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rolünün oldukça güç olduğudur. Çocuğun İnternet’e yüklenen video ve
fotoğraflarının öngörülenden daha fazla bilgiyi ifşa ettiği ve çocuğun
İnternet’teki geçmişinin gelecekte problemler doğurabileceği, çocuğun
İnternet’e yüklenen verilerinin kimi zaman hukuka aykırı şekilde işlendiği (yüz tanıma sistemlerini geliştirmek için kullanıldığı) ve pedofili
sitelerine taşındığı da gözlemlenmiştir.
Ebeveynlerin çocuklarını sosyal medyada paylaşmasına karşı uygulanabilecek hukuki tedbirlere bakıldığında, Ceza Kanunu ve Medeni
Kanun’un sunduğu yöntemlerin dezavantajları olduğu, sorunun çözümü için çocuğun ebeveyniyle mahkemede karşı karşıya gelmesinin ideal
bir metot teşkil etmediği söylenebilir. Çocuk Koruma Kanunu’nun daha
pratik, ölçülü ve aile yaşamına daha az müdahale eden bir yöntem sunduğu görülmüştür. Konuya etkin bir hukuki çözüm sunmak için Avrupa
Birliği’ndeki unutulma hakkının bir çözüm önerisi olarak dikkate alınması gerektiği ayrıca Afrika Çocuk Hakları ve Refahı Sözleşmesi’ndeki
gibi çocuğun mahremiyet hakkına makul ebeveyn denetimi getiren bir
düzenlemenin Türk kanunlarına aktarılmasının faydalı olabileceği düşünülmektedir. Kişisel verilerin korunması mevzuatının çocuk odaklı
bir bakış açısıyla güncellenmesinin zorunlu olmasının yanı sıra soruna
ilişkin ebeveynler ve toplumda farkındalık yaratılması için eğitim kampanyaların hayata geçirilmesinin yerinde olacağı söylenebilir.
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Dr. Öğr. Üyesi Onur SARI*
YAPAY ZEKÂNIN TÜRK FİKRİ MÜLKİYET HUKUKUNA GÖRE KORUNMASI

PROTECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ACCORDING TO TURKISH INTELLECTUAL PROPERTY LAW

ÖZET

Yapay zekâ sistemleri günümüzde birçok sektörde kullanılmaya başlanmıştır. Bu yapay zekâ sistemlerinin geliştirilmesinde kayda değer bir emek ve fikri çaba sergilenmektedir. Yazılımcılar yeni algoritmalar geliştirerek veya var olan algoritmalardan faydalanarak yapay zekâ modelleri oluşturmaktadır.
Bu süreçte algoritmaların birlikte çalışmasını sağlamak, uygun parametreleri belirlemek, kullanılacak
verinin tasnifini yapmak ve kodlamak oldukça emek istemektedir. Yazılımcının emeğinin ve çabasının
ise hukuken korunması gerekir. Böylelikle yapay zekâ çalışmaları teşvik edilecek, sistem üzerindeki hak
sahiplerinin hakları korunacak, ekonomik ve teknolojik gelişim sağlanacaktır. Yapay zekâyı koruyan hukuki bir düzenleme ise ülkemizde henüz yapılmamıştır. Ancak yapay zekânın bilgisayar programı niteliği
nazara alındığında Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu m. 2/1 bağlamında ilim ve edebiyat eseri olarak korunabilir. Yapay zekâ sisteminin patent verilebilir bir buluş olarak kabul edilmesi halindeyse Sınai Mülkiyet
Kanunu madde 82 ve devamındaki maddeler bağlamında patent korumasından yararlanabilir. Ancak
her yapay zekâ sisteminin patentle veya bilgisayar programı olarak korunacağını söylemek güçtür. Kanuni koşulları sağlayan yapay zekâ sistemleri bu korumalardan yararlanabilir. Yapay zekâ sistemlerinin
koşulları varsa haksız rekabet hükümleri gereği korunabileceği de söylenebilir. Ancak haksız rekabet
hükümleriyle amaçlanan dürüst bir rekabet ortamı yaratmaktır. Dolayısıyla dürüstlük kurallına aykırı
davranışlara maruz kalan yapay zekâ sistemleri haksız rekabet hükümleriyle korunabilir. Sonuç olarak
mevcut düzenlemelerle tüm yapay zekâ sistemlerinin korunabileceğini söylemek güçtür. Bu nedenle yapay zekâyı koruyan özel bir kanuni düzenleme yapılmasında fayda vardır.  
Anahtar Kelimeler: Yapay Zekâ, Patent, Eser Koruması, Yazılım Koruması, Haksız Rekabet, Ticaret Hukuku, Medeni Hukuk, Fikri Mülkiyet Hukuku.
ABSTRACT
Nowadays artificial intelligence systems have started to be used in many sector. Significant labor
and intellectual effort are being demonstrated in the development of these artificial intelligence systems.
Developers create artificial intelligence models by developing new algorithms or by utilizing existing algorithms. During this process, ensuring these algorithms to operate together, determining the suitable
parameters, assorting and codifying the data to be used require remarkable labour. Therefore, the exertion and effort of the software developers should be protected by law, which will result in an economical and technical development and will ensure the artificial intelligence studies to be encouraged and
the rights of the system beneficiaries to be protected. However, there hasn’t been a statutory regulation
protecting the artificial intelligence in Turkey yet. On the other hand, considering the computer program character of the artificial intelligence, it can be protected as a science and literature work within the
Article 2/1 of the Law on Intellectual and Artistic Works. If the artificial intelligence system is approved
as a patentable invention, it can benefit from patent protection within the 82nd and following Articles
of Industrial Property Law. However, it is difficult to say that every artificial intelligence system will be
protected by patent or computer program. Artificial intelligence systems that provide legal conditions
can benefit from these protections. It can also be said that artificial intelligence systems can be protected
in accordance with the provisions of unfair competition if there are conditions. However, unfair competition regulations aim at creating a fair competitive environment. Therefore, artificial intelligence
systems exposed to the behaviours contradictory to good faith can be protected with unfair competition
provisions. Therefore, artificial intelligence systems that are exposed to behaviors contrary to the rules
of honesty can be protected by unfair competition provisions. As a result, it is difficult to say that all artificial intelligence systems can be protected with the existing regulations. Therefore, it is useful to make a
peculiar statutory regulation that protects artificial intelligence.
Keywords: Artificial Intelligence, Patent, Copyright, Software Protection, Unfair Competition, Commercial Law, Civil Law, Intellectual Property Law.
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I. GİRİŞ
Sanayi devrimiyle birlikte insanların yapacağı birçok iş makineler
tarafından yapılmaya başlanmıştır. Makinelerin yaygınlaşmasıyla birlikte üretim ve kalite artarken maliyetler düşmüştür. Bunun yanı sıra insan gücüne olan ihtiyaç, hizmet ve üretim sektöründe azalmıştır. Yapay
zekâyla birlikte insan gücüne ihtiyaç daha da azalacaktır. Birçok sektörde insanların yerini makineler kullanılacaktır.
Yapay zekâ teknolojisiyle birlikte birçok iş günümüzde makinelere
yaptırılmaktadır. Örnek olarak kanser hastalığını teşhis eden sistemler,
insansız otomobiller, insansız marketler verilebilir. Genellikle yapay
zekâ sistemleri satranç oynamak gibi tek bir görevi icra etmek için kullanılmaktadır. Birden fazla görevi yerine getirebilen yapay zekâ sistemleri
oldukça nadir olarak görülmektedir. İnsan gibi davranabilen bir yapay
zekâysa henüz üretilememiştir. Bu hedefi tutturamamanın birkaç sebebi
bulunmaktadır. İlk sebebi insan beyninin oldukça karmaşık bir yapıya
sahip olmasıdır. Beynin sadece küçük bir kısmı bilim insanlarınca anlaşılmıştır. Bir diğer sorun yapay zekâyı çalıştıracak teknik alt yapı, işlemci
teknolojisi ve bilgisayar teknolojisinin henüz istenen seviyeye gelmemesidir. Daha hızlı bilgisayarlarla daha iyi sonuçlar alınması beklenmektedir. Bir diğer sorun ise kendisini veri konusunda göstermektedir. Yapay
zekâ sistemlerinin öğrenmesi, işlemesi ve çalışması için veriye ihtiyaç
duyulmaktadır. İnternet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla birlikte sayısız
veri, dolaşıma girmiştir. Bu veri dolaşımı da yapay zekâ teknolojisinin
gelişmesine katkı sağlayacaktır.
Yapay zekâ teknolojisinin gelişmesiyse oldukça güç olmuştur. Tarihsel açıdan bakıldığında yapay zekâ sistemlerinden beklenti her zaman
yüksektir. Fakat mevcut sonuçlar bu beklentileri karşılamadığı için hayal kırıklıkları ortaya çıkmıştır. Bunun en önemli sebebi karmaşık matematiksel işlemleri hızlı bir şekilde yapabilecek bilgisayarların henüz günümüzde üretilememiş olmasıdır. İkinci önemli sebebi yapay zekânın
başarılı olması için gereken verinin yeni yeni dolaşıma girmesidir. Üçüncü sebep ise yapay zekâ teknolojisini oluşturan yapay zekâ modelleri,
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algoritmaların ve yazılımların geliştirilmesinde yaşanan güçlüklerdir.
Milyonlarca veriyi işleyerek tahminler yapan veya sonuçlar üreten yapay zekâ sistemlerini geliştirmek zaman almıştır. Son yıllarda makine
öğrenmesinde ve makine öğrenmesinin alt dalı olan derin öğrenmede
yaşanan gelişmeler neticesinde yapay zekâ istenen seviyeye gelmeye
başlamıştır.
Yapay zekânın geliştirilmesinde kayda değer bir fikrî çaba görülmektedir. Teknik olarak bakıldığında yapay zekâ, matematiksel formüllerle bir takım tahminlerde bulunmakta veya sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte algoritmanın oluşturulmasının önemli bir rolü vardır.
Nitekim yapay zekâ algoritmayla veriyi işlemekte ve tahminlerde bulunmaktadır.1 Başarılı bir yapay zekânın gelişmesi için ise elde edilen verilerin doğruluğunun yüksek, hata payının ise düşük olması gerekir. Yapay
zekânın geliştirilmesinde kodlama ve yazılım süreci de oldukça emek isteyen bir iştir. Yazılımcı yapay zekâ sistemini veya algoritmasını kodlarken kayda değer bir fikrî çaba harcamaktadır. Özellikle de yapay zekânın
işleyeceği veri setlerinin oluşturulması ve hangi yapay zekâ modelinin
uygulanacağının belirlenmesi oldukça emek isteyen bir fikrî çabadır.
Yapay zekâ fikrî bir çalışma neticesinde ortaya çıktığı için bir tür fikrî
ürün olarak kabul edilebilir. Ancak bu fikrî ürün patent, marka, tasarım,
eser gibi kanunda özel olarak düzenlenmemiştir. Biz de çalışmamızda
meşakkatli çalışmalarla ortaya çıkan ancak kanunda özel olarak düzenlenmeyen yapay zekânın hukuken nasıl korunabileceğini inceleyeceğiz.
II. YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİSİ
Yapay zekâ teknolojisi hızla birçok sektörde kendisini göstermeye
başlamıştır. İnsansız hava araçları, yapay zekâ sistemli teşhis yöntemleri, otonom araçlar, dolandırıcılık tespit sistemleri gibi birçok yapay zekâ
sistemi hayatımıza girmiştir.
1 Günümüzde birçok tip yapay zekâ algoritması geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları; basit regresyon, karar
ağaçları, naive bayes, derin öğrenme, SVM, lineer regresyon gibi sayılabilir.
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Yapay zekâ konusunda çalışmalarıyla tanınan Andrew Ng; elektrik
teknolojisinin Dünya’nın işleyiş şeklini değiştirdiğini, ulaştırma, üretim,
tarım ve sağlık hizmetlerini hızla geliştirdiğini belirtmiştir. Aynı etkiyi
yapay zekânın da günümüzde yapabileceği görüşündedir.2 İcra edilebilmesi sadece insana özgü olarak görülen kabiliyetler yapay zekâ tarafından da gerçekleştirilebilmektedir.3 Doktrinde yapay zekâ çalışmalarıyla
insan zekâsının nasıl çalıştığını anlamak ve zeki bilgisayar programları
ile bilgisayarları oluşturmanın amaçlandığı belirtilmiştir.4 Yapay zekâ
teknolojisiyle hedeflenen amaçlaraysa henüz ulaşılamamıştır. Hedeflere
ulaşılabilmesi için yapay zekâ teknolojisinin gelişmesinin yanı sıra veri
biliminin ve bilgisayar teknolojisinin de gelişmesi gerekir. Veri ne kadar
yoğun olursa yapay zekâ işlevini o kadar başarılı bir şekilde yerine getirecektir.5 Bununla birlikte işlenen verinin yoğunluğu kadar doğruluğu
ve kalitesi de önem arz etmektedir. İkinci önemli gelişmeyse donanım
teknolojilerinde beklenmektedir. Yapay zekâ ancak hızlı bilgisayarlarla
beklenen işlevini yerine getirebilmektedir. Bu nedenle hızlı ve verimli
bilgisayarların üretilmesi yapay zekâ teknolojisine önemli bir katkı sağlayacaktır.6 Özellikle de kuantum bilgisayarlarının geliştirilmesi ve yayılmasıyla birlikte yapay zekâda önemli gelişmeler beklenmektedir. Yapay
zekâ alanındaki birçok araştırmacı bu amaçlara ulaşmak amacıyla eş güdümlü olarak çalışmaktadır. Bu süreçte yapay zekâ kavramının tanımlanması da önem arz etmektedir.
Yapay zekâ; kuantum bilgisayarları, verinin süratle çoğalması, yeni
tip çiplerle birlikte hızla gelişmektedir. Bu gelişme neticesinde yapay
2 Ng Andrew: Why AI is the new electricity by Shana Lynch on March 14, 2017, Stanford News, Kaynak:
https://news.stanford.edu, (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019).
3 Lenardon Joao Paulo: The Regulation of Artificial Intelligence, Tilburg University, Master Thesis, 2017, s.10

4 Rissland L. Edwina: “Artificial intelligence and law: Stepping stones to a model of legal reasoning.”, Yale Law

Journal, I.99, 1989, s.1957 – 1982, s.1959
5  Yuan Mengqia, Price Rebecca, Van Erp Jeroen, Osorio Socha Jorge Andres: ‘’Designing with Meaningful
Data: Deep personalisation in the air travel context.’’, Design Research Society 2018 Catalyst, 2018, s.1440
– 1454, s.1441
6  Doktrinde CPU teknolojisinin gelişmesiyle birlikte daha gelişmiş yapay zekâ programlarının geliştirilebileceği belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Nareyek Alexander: “AI in computer games.” Queue 1.10,
2004, s. 58 -65, s.60
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zekânın kullanım alanları ve yapay zekânın uygulama metotları da değişebilir. Bu nedenle yapay zekâ kavramı da teknolojideki gelişmeyle
birlikte güncellenebilecek ve günün koşullarına adapte edilebilecektir.
Mevzuatımızdaysa henüz yapay zekâyı düzenleyen bir yasal düzenleme bulunmadığı için yapay zekâ tanımı da yapılmamıştır. Hukuki düzenlemelerde yapay zekânın kesin bir tanımının yapılmamasında fayda
vardır. Aksi halde kanun koyucunun yapmış olduğu tanım, teknolojinin
gelişmesi karşısında güncelliğini yitirebilir ve yetersiz kalabilir.  Bununla birlikte yapay zekâ kavramı doktrinde değerlendirilmiştir. Doktrinde
Mc Carthy; yapay zekâ kavramını başta akıllı bilgisayar programları olmak üzere akıllı makineler yapma bilimi ve mühendisliği olarak tanımlamıştır.7 Rissland yapay zekâyı, bilgisayar biliminin kavramsal çerçevelerini ve araçlarını kullanarak bilişsel süreçlerin incelenmesi şeklinde
tanımlamıştır.8 PwC raporunda yapay zekâ; bulundukları ortamı ve
çevreyi algılayabilen ve algıladıkları çevreye karşı öğrenebilen, aksiyon
alabilen ve düşünen bir bilgisayar sistemi olarak tanımlanmıştır.9 Lexico
sözlüğündeyse yapay zekâ; görsel algılama, konuşma, tanıma, karar verme ve diller arası çeviri gibi makul bir insan zekâsı gerektiren görevleri
gerçekleştirebilen bilgisayar sistemlerinin geliştirilmesi ve teorisi olarak
tanımlanmıştır.10
Yapay zekâ, bilgisayar sistemlerinin incelenmesi ve oluşturulmasıyla ilgilenen bir bilgisayar bilimi dalıdır.11 Adım adım programlayacak
kadar iyi bilmediğimiz ama neticeyi doğru ve yanlış olarak ayırabileceğimiz girdi ve çıktıları makinenin kendisinin öğrenmesini sağlar.12 Yapay
zekâ kendisine sunulan verileri doğru bir şekilde yorumlamakta, bunları
7   McCarthy John, What is Artificial Intelligence?, Kaynak: http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai.
html, (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019) s.2
8 Rissland, s.1958
9   PwC Report, What’s the real value of AI for your business and how can you capitalise?, Kaynak: https://

www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf,(ERİŞİM
TARİHİ:21.06.2019) s.2

10 Lexico Sözlüğü, Kaynak: https://www.lexico.com/en/about, (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019)
11 Shubhendu Shukla, Vijay J. Frank: “Applicability of Artificial Intelligence in Different Fields of Life.” Interna  
tional Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER), Vol.1, Issue 1, 2013,  s. 28 -35.
12 Say Cem: 50 Soruda Yapay Zekâ,  17. Baskı, Bilim ve Gelecek Kitaplığı, İstanbul, 2019, s. 101
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öğrenebilmekte ve öğrendiği verileri de belirli hedeflere ulaşmak veya
verilen görevi yerine getirmek için kullanabilmektedir.13 Doktrinde iş
hayatındaki sorunları çözen yapay zekâ teknoloji sistemleri beş ana alana ayrılmıştır. Bunlar robotik ve otonom araçlar, bilgisayar görüşü, dil,
yapay yardımcılar ve makine öğrenmesidir.14 Günümüzde yapay zekâ
teknolojisiyle geliştirilen robotik finans danışmanları, otonom araçlar,
kişisel dijital asistanlar birçok işi yerine getirebilmektedir.15 İnsansız
hava araçları, otonom otomobiller, insansız marketler hızla yayılmaktadır. Teknolojideki gelişmeler karşısında yapay zekânın kesin bir tanımının yapılması ise güçtür. Çünkü teknoloji geliştikçe yapa zekâ kavramı
da değişebilecektir.
Yapay zekâ teknolojisi genel olarak yapay dar zekâ, yapay genel
zekâ ve yapay süper zekâ olmak üzere doktrinde üçe ayrılmaktadır. Yapay dar zekâda, tek bir görevi icra eden programlar söz konusu olmaktadır. Örneğin satranç oynamak, oyun oynamak gibi tek bir görevi yerine
getirmektedir.16 Bu tek görev dışında diğer alanlarda uygulanamamaktadır. Verilmiş olan bu tek göreviyse ya insan kapasitesinde veya insandan
daha başarılı bir şekilde icra edebilmektedir.17 Yapay dar zekâ sistemleri
günümüzdeyse sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle de satış verilerinin
değerlendirilmesi, tıbbi sonuçların incelenmesi ve oyun sektöründe uygulamaları görülmektedir. Fakat yapay dar zekâ sadece kendisine yüklenen görevi yerine getirir. Başka bir alanda kullanılması pek mümkün
değildir.
13 Kaplan Andreas, Haenlein Michael: “Siri, Siri, in my hand: Who’s the fairest in the land? On the interpreta-

tions, illustrations, and implications of artificial intelligence.” Business Horizons V.62.1, 2019, s.15-25, s.17
14 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Bughin Jacques, Hazan Eric, Ramaswamy Sree, Chui Michael, Allas Tera,
Dahlström Peter, Henke Nicolaus, Trench Monica: Artificial Intelligence The Next Digital Frontier?,
Mc Kinsey Company, 2017 Kaynak: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Industries/
(ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019), s.8

15 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Yampolskiy V. Roman, Spellchecker M. S.: “Artificial intelligence safety and

cybersecurity: A timeline of AI failures.”, Cornell University arXiv Database, 2016, Kaynak: https://arxiv.
org/about, (ERİŞİM TARİHİ:02.03.2019),  s.2

16 Pennachin Cassio, Goertzel Ben: ‘’Contemporary Approaches to Artificial General Intelligence’’, Ed. Cassio
Pennachin Goertzel Ben, Artificial General Intelligence, Vol. 2. New York: Springer, 2007. s.6
17 Kaplan, Haenlein, s.16
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Yapay genel zekâysa sadece satranç ya da oyun oynamak gibi tek
bir alanda değil, çeşitli alanlarda bilgi edinebilen uygulanabilen akıl ve
düşünce yeteneğine sahip sistemleri ifade eder.18 Genel zekâ, insanlarla
aynı türden görevleri yerine getirebilen programlardır. Bu görevleri yerine getirirken insanlarla aynı başarı seviyesinde başarılı olmaktadır. Yapay dar zekâdan en önemli farkıysa otonom olarak birçok alanda verilen
görevleri yerine getirebilmektir.19 Yapay dar zekâ sadece tek bir görevi
yerine getirebilirken, yapay genel zekâ insanın ifa edebileceği herhangi
bir görevi yerine getirebilir.20
Yapay süper zekâysa; bilimsellik, yaratıcılık, bilgelik ve sosyal beceriler de dâhil olmak üzere her alanda en zeki insan beyinlerinden
bile daha zeki bir varlıktır.21 İnsanüstü bir performans sergileyerek tüm
alanlarda hemen çözüm bulabilir veya verilen görevi yerine getirebilir.22
Yapay süper zekâ, insan beynin kapasitesini geçebilecek niteliktedir. Bu
nedenle insanların güçlükle çözebileceği birçok sorunu hızlı bir şekilde
çözebilecektir. Fakat henüz böyle bir yapay zekâ sistemi kurulmamıştır.
Yapay zekâyla insanın idrak kabiliyeti makinelere sağlanmaktadır.23
Böylelikle yapay zekâ öğrenebilmekte, öğrendiği bilgileri işleyebilmekte
ve verilen görevleri yerine getirebilmektedir. Yapay zekânın çalışmasında makine öğrenmesinin önemli bir rolü bulunmaktadır. Makine öğrenmesi yapay zekâ alanının bir alt dalıdır. Makine öğrenmesi gözetimli
öğrenme, gözetimsiz öğrenme ve takviyeli öğrenme şeklinde gerçekleşebilir. Bu tekniklerde makine, algoritmalar aracılığıyla öğrenmekte ve
veriyi işlemektedir.24 Makine öğrenmesi için çeşitli programlama dilleri
18 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Cassio, Goertzel, s.6
19 Kaplan, Haenlein, s.16
20 Bughin, Hazan, Ramaswamy, Chui, Allas, Dahlström, Henke, Trench, s.8
21 Bostrom Nick: “How long before superintelligence?.”, International Journal of Futures Studies v.2, 1998.
https://jfsdigital.org/(ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019) (Superintelligence)
22 Kaplan, Haenlein, s.16
23 Bughin, Hazan, Ramaswamy, Chui, Allas, Dahlström, Henke, Trench, s.6
24 Günümüzdeyse en çok üzerinde durulan konulardan birisi derin öğrenmedir. Derin öğrenmeyse makine
öğrenmesinin bir alt dalıdır. Doktrinde derin öğrenme ‘’verilen bir yığın girdi – çıktı çifti üzerinde antreman
yapıp bir dönüşüm çıkarsamak ve bu dönüşümün daha önce görmediği bir girdiyle karşılaştığında ona uygun
çıktıyı vereceğini ummak’’ şeklinde tanımlanmıştır. Bakınız; Say, s.105
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bulunmaktadır. Her programlama dilinin içeriğinde makine öğrenmesi
için yazılmış kütüphaneler yer almaktadır. Böylelikle yapay zekâ üzerinde çalışan kişiler kütüphanelerden faydalanarak makine öğrenmesi sistemleri kurabilecektir.
Algoritmaların geliştirilmesi, yapay zekâ modelinin belirlenmesi,
data setlerinin oluşturulması, kodlama ve test süreçleri dikkate alındığında yapay zekâ fikri bir çaba ve düşüncenin neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu çaba ve emeğin ise hukuk düzeni tarafından korunması
gerekir.
III. YAPAY ZEKÂNIN TARİHÇESİ
İkinci Dünya Savaşı sonrası birçok bilim insanı bağımsız araştırmalarla akıllı makineler üzerinde çalışmalar yapmıştır.25 Matematik, psikoloji, mühendislik alanları başta olmak üzere birçok alandaki bilim insanı
yapay bir beyin yaratılıp yaratılamayacağı yönünde araştırmalara girişmiştir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Dünya düzeninde insan gibi düşünebilen makinelerin yaratılması düşüncesi sıklıkla tekrarlanmaya
başlanmıştır.1940’lı yıllarda Vannevar Bush ve Alan Turing gibi bilim insanları tarafından yapay zekâ, bilgisayar biliminin alt dalı olarak konu haline getirilmiştir.26 Bu araştırmacılardan en bilineni ise Alan Turing’dir.
1950’li yıllarda Turing yapay zekâ alanında çağ açacak “Computing
Machinery and Intelligence” adlı makaleyi yazmıştır. Turing henüz yapay zekâ kavramı tanımlanmamışken “Makineler düşünebilir mi?” sorusunu ortaya atmıştır. Arkasından ise Turing Testi geliştirilmiştir. Turing
Testi ile biri bilgisayar, diğeri ise insan iki kişi görünmeyen bir ortamda
tutulmaktadır. Kullanıcı hem bilgisayara hem de insana bir takım sorular
sormaktadır. Bu soruların neticesinde kullanıcı kimin bilgisayar kimin
insan olduğunu belirlemeye çalışmaktadır. Kullanıcı, insan ve makine
25 McCarthy John, What is Artificial Intelligence?, Kaynak: http://jmc.stanford.edu/articles/whatisai.
html, (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019) s.7
26 Lenardon, s.8
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arasındaki farkı söyleyemezse bilgisayarın düşünebileceği varsayılmıştır.27
1956 yılında yapay zekâ için bir dönüm noktası kabul edilen Dartmouth Çalıştayı,  Marvin Minsky, John McCarthy ve diğer iki bilim insanı olan Claude Shannon ve Nathan Rochester tarafından düzenlenmiştir.28 İlk defa yapay zekâ terimi de John McCarthy tarafından 1956
yılında dile getirilmiştir. Darthmouth Çalıştayı’yla birlikte yapay zekâ
konusunda bir iyimserlik havası başlamıştır. Dönemin öncüleri hem
elektronik bilgisayarın doğuşuna hem de Turing’in hesaplanabilirlik
kuramına(yapılması mümkün olan her şeyi yapabilen makine) tanık olmuş ve anlamış bir kuşaktır.29 Yapay zekânın her sorunu çözebileceği ve
her şeyi yapabileceği düşünülmektedir. 1970’li yıllara kadar yapay zekâ
alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır.
1970’li yıllardaysa milyonlarca dolar yatırım yapılmasına rağmen
beklenen sonuçlar elde edilememiştir. Yapay zekâ teknolojisi bekleneni
sağlamadığı için birçok çevrece eleştirilmiştir. 1960’larda ve 1970’lerde
hızlı bir şekilde gelişmesi beklenen yapay zekânın, beklentileri karşılamaması, 1980’lere doğru yapay zekâ araştırmalarına ilginin azalmasına
ve finanse edilmemesine yol açmıştır.30 Yapay zekânın yarattığı hayal kırıklığı nedeniyle ilk olarak 1970’li yıllarda devlet, araştırmacılara sağladığı fonları önemli ölçüde kısmıştır. Arkasından 1980’li yıllardaysa yapay
zekâya ilişkin yatırımlara tamamen son verilmiştir; açık kalan programlar ise tamamen kapatılmıştır. Aynı şekilde özel sektörde bu dönemde
yapay zekâya ilişkin yatırımlarını ve araştırmalarını askıya almaya başlamıştır.31 1970’li ve 80’li yıllar bu nedenle yapay zekâ kışı olarak doktrinde adlandırılmıştır. Daha sonralarıysa bilgisayar biliminde kayda değer
gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. 1981 yılında Japonya Uluslararası
27 Turing Testi hakkında bilgi için bakınız; Hayes Patrick, Ford Kenneth: “Turing test considered harmful.”,

IJCAI V.1, 1995, s.972 – 977, s.972
28 Minsky Marvin, McCarthy John, Shannon Claude, Rochester Nathan: “A Proposal For The Dartmouth
Summer Research Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955.” AI magazine v.27.4, 2006, s. 53 – 60, s.54
29 Say, s.86

30 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Bridy Annemarie: “Coding creativity: copyright and the artificially intelligent
author.” Stan. Tech. L. Rev. V.5, 2012, s. 1 -28, s.2
31 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Lenardon, s.8
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Ticaret ve Sanayi Bakanlığı insanlarla konuşabilecek, çeviri yapabilecek
ve resimleri yorumlayabilecek programlar üretilmesini hedefleyen beşinci kuşak Bilgisayar Projesi’ne 850 milyon dolar kaynak ayırmıştır.32
Ayrıca 1970’li yılların sonunda ilk mikroişlemcilerin ortaya çıkmasıyla
yapay zekâ yeniden gündeme oturmuştur.33 Mikro işlemcilerle beraber
uzman sistemlerin34 altın çağı da başlamıştır. Arkasından uzman sistemlerin yükselişiyle birlikte yapay zekâya ilişkin ilgi tekrardan artmaya başlamıştır.35 Bu dönemdeki yapay zekâ çalışmaları önceki dönemlerdeki
çalışmalara nazaran daha az hırslıdır. Yapay genel bir zekâ yaratmaktansa spesifik görevleri yerine getiren yapay dar zekâ sistemleri geliştirmeye
odaklanılmıştır.36
Bilgisayar sistemlerindeki yetersizlikler ve yeterli verinin bulunmaması nedeniyle 1987-1993 yıllarında yapay zekâ tekrardan kış dönemine girmiştir.37 Bu dönemde gerek bilgisayar teknolojisinin henüz yapay
zekânın donanımsal ihtiyaçlarına karşılık vermemesi gerekse de veriye
ulaşmanın güç olması nedeniyle yapay zekânın gelişimi sekteye uğramıştır. Fakat 1993’den sonra yapay zekâdaki gelişmeler ve bilgisayar
teknolojisinin gelişmesi neticesinde yapay zekâya ilgi tekrardan artmıştır. 1997 yılında IBM tarafından geliştirilen Deep Blue adlı yapay zekâ
Dünya satranç şampiyonu olan Gary Kasparov’u yenmiştir.38 2011 yılında Apple “Siri”yi çıkarmıştır. IBM’in Watson isimli programı Jeopardy
oyununda iki şampiyonu yenmiştir. Tüm bu gelişmelerle birlikte yapay
zekâ teknolojisi tekrardan ayağa kalkmıştır.
32 Say, s.89
33 History of Artificial Intelligence, Council of Europe, Kaynak: https://www.coe.int/en/web/artificialintelligence/history-of-ai, (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019).
34 Uzman sistemler, bir yapay zekâ ürünü olup belli bir alandaki çok miktarda bilginin, insan uzmanlardan

elde edilen bilgiyle kodlanıp o alandaki soruları cevaplamak için kullanılmasıdır. Bakınız; Say, s.89
35 WIPO Technology Trends 2019: Artificial Intelligence, Geneva: World Intellectual Property Organiza-

tion, 2019, s.19 (Tech  Trends)
36 AI: 15 key moments in the story of artificial intelligence, BBC Website, Kaynak: https://www.bbc.com/
timelines/zq376fr#zqb2tyc (ERİŞİM TARİHİ: 14.06.2019)
37 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Tech  Trends, s.19

38 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Rockwell Anyoha: Can Machines Think?, Harvard University, Kaynak: http://
sitn.hms.harvard.edu/flash/2017/history-artificial-intelligence/, (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019).
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Günümüzdeyse yapay zekâ sağlıktan ekonomiye, eğitime kadar
her alanda faydalanılan bir teknoloji olmuştur. Fakat halen daha insanın yapabileceği tüm fiilleri icra edebilen bir yapay zekâ üretilememiştir.
Bunun temel sebebi kanımızca hem bilgisayar alanında hem de veri işleme alanında yeterli mesafe alınamamasıdır. Bilgisayarlar daha hızlı ve
daha güçlü oldukça yapay zekâ yaratıcılığın ve inovasyonun ana aktörü
olacaktır.39 Günümüzde de bilgisayarın gücü önemli ölçüde artmakta
algoritmalar daha sofistike hale gelmekte ve belki de hepsinden önemlisi yapay zekâ verilerini destekleyen her gün milyarlarca gigabayt veri
paylaşılmaktadır.40 Yakın bir zamanda bu gelişmeler neticesinde hedeflenen yapay zekâ teknolojisi kullanıma sunulabilecektir. Yapay zekânın
başarılı olması sadece yapay zekâ teknolojisine bağlı değildir. Doktrinde
de ifade edildiği üzere yapay zekânın başarılı olması; veri ve veri analizinin gelişmesi, bulut ağlarının yaygınlaşması, kuantum bilgisayarlarının
gelişmesi ve blockchain teknolojisiyle sıkı sıkıya bağlıdır.41  Bu teknolojilerdeki gelişmelerle birlikte yapay zekâ teknolojisi de gelişecektir.
Yapay zekâ, geleceğin değil günümüzün teknolojisi olup etkileri her
geçen görülmekte ve daha iyi bir şekilde anlaşılabilmektedir.42 Tarihsel
süreçte de görüldüğü üzere yapay zekâ teknolojisinden beklenti her zaman yüksek olmuştur. Fakat yapay zekâ bu beklentileri yerine getirememiştir. Hatta bu nedenle çeşitli dönemlerde hayal kırıklığı yarattığı
ve rafa kaldırıldığı söylenebilir. Ancak teknolojideki gelişmelerle birlikte
tekrardan gündeme gelmiştir. Yapay zekânın tökezlemesinin en önemli
nedeni mevcut teknolojinin yapay zekânın gereksinimlerini karşılayamamış olmasıdır. Teknolojideki gelişimle doğru orantılı olarak yapay
zekâ da gelişecektir.

39 Hristov Kalin: “Artificial intelligence and the copyright dilemma.” IDEA I.57, 2016, s.431 – 454, s.434
40 Bughin, Hazan, Ramaswamy, Chui, Allas, Dahlström, Henke, Trench, s.6
41 Halpin Luke, Dannemiller Doug: ‘’Artificial intelligence, The next frontier for investment management
firms’’, Deloitte’s Report, 2019, Kaynak: https://www2.deloitte.com/insights/us/en/focus/cognitivetechnologies/, (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019), s.12
42 Lenardon, s.25
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Yapay zekâ geliştirilmesi tarihsel süreçte de görüldüğü üzere oldukça meşakkatlidir. Tabiri caizse iki adım ileri bir adım geri gidilmiştir.
Bunun nedeni yapay zekâ çalışmalarının oldukça yoğun emek gerektirmesidir. Yoğun emek isteyen ve fikrî bir ürün olan yapay zekâ sistemleri
üzerinde meşakkatli çalışmalarda bulunan bilim insanları ile girişimcilerin hukuken haklarının korunması gerekir.
IV. Yapay Zekâ Üzerindeki Hakların Korunması  
Yapay zekâ araştırmalarıyla insanın idrak kabiliyetine sahip makinelerin üretilmesi hedeflenmektedir. İnsan gibi düşünebilen makinelerle
birçok günlük iş; hızlı, hatasız ve ucuz bir şekilde makinelere yaptırılabilecektir. Günümüzde insanın hızında ve gücünde görevleri yerine getirebilen yapay zekâlarla ilgili birçok çalışmalar yapılsa da bu çalışmalar
insan zekâsının karmaşıklığı karşısında henüz başarıya ulaşamamıştır.43
Yapay zekâ diğer fikrî ürünler44 gibi meşakkatli bir çalışma neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu meşakkatli çalışmayı icra eden yazılımcıların,
girişimcilerin, mucitlerin ve fikir insanlarının ise haklarının korunması
gerekir. Böylelikle üretmiş oldukları yapay zekâdan faydalanırken hem
maddi hem de manevi olarak tatmin olabileceklerdir. Ancak şimdiye
kadar yapay zekânın korunmasını sağlayan özel bir kanuni düzenleme
ülkemizde yapılmamıştır. Böyle bir düzenlemenin yapılmasıysa güçtür.
Nitekim yapay zekâ teknolojisi halen gelişmekte olan bir teknolojidir.
Bu teknolojinin ne gibi sonuçları olacağı, toplumu, ekonomiyi nasıl etkileyeceği kestirilememektedir.
Yapay zekâ konusunda bir düzenlemenin bulunmamasıysa günümüzde bir takım ihtilaflara neden olabilir. Bu durumda özellikle yapay
43 Butler L. Timothy: “Can a computer be an author-copyright aspects of artificial intelligence.” Comm/Ent
LS V.4, 1981, s.707-747, s.708
44 Doktrinde Tekinalp, fikri mülkiyet hukukunun konusunun, yani fikir ve sanat eserlerinin, patentlerin, faydalı modellerin, endüstriyel tasarımların düzenlendikleri hukukların ve yarı iletken topografyalar ile dijital
iletişimlere dair kuralların, ortak bir yanı olduğunu belirtmiştir. Bu hukuklar aklın, düşüncenin ve hissedip
ifade etmenin ortaya çıkardığı, fikri ürün diye adlandırılan sonucun ve onun sahibinin korumasını konu
almışlardır. Tekinalp Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, 5.Baskı, İstanbul, 2012, s.5
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zekâ üzerinde çalışan veya yatırım yapan kişilerin haklarına zarar verebilir. Nitekim yapay zekâ çalışmaları oldukça emek, birikim ve masraf isteyen bir süreçtir. Bu çalışmaları yapanların yapay zekâ üzerindeki haklarının nasıl korunacağının belirlenmesi gerekir. Kanunda özel olarak yapay
zekâyı koruyan bir düzenleme yapılmadığı için mevcut düzenlemeler
bağlamında değerlendirme yapılacaktır. Fikrî bir çaba olması nedeniyle
yapay zekânın bilgisayar programı olarak veya patent olarak korunması
düşünülebilir.
Genel itibariyle bakıldığında yapay zekânın temelinde bir bilgisayar
programının yattığı görülür. Bilgisayar programlarının geliştirilmesi ve
uygulanması, araştırmacıların yapay zekâ oluşturma girişimlerinde kullandıkları temel yoldur.45 Bu nedenle yapay zekânın bilgisayar programı
gibi korunabileceği söylenebilir. İkinci olarak yapay zekânın patentle
korunması akla gelebilir. Tekniğin bilinen durumuna katkı sağlayan,
sanayiye uygulanabilir ve yeni yapay zekâ sistemleri patentle korunabilecektir. Nitekim günümüzde yapay zekâ sistemlerinin korunmasına
yönelik birçok patent başvurusu yapılmaktadır.
Bilgisayar programı ile patent korumasının sağlanması ise her zaman mümkün değildir. Çünkü patent ve bilgisayar programı koruması sağlanmasının bir takım hukuki koşulları bulunmaktadır. Her yapay
zekâ sistemininse bu koruma koşullarına sahip olduğu söylenemez. Bununla birlikte yapay zekâ teknolojisi haksız rekabet hükümlerine göre de
korunabilir. Dürüstlük kurallına aykırı davranışlara konu edilen ve bilgisayar programı veya buluş niteliğinde sayılmayan yapay zekâ sistemleri
böylelikle koruma altına alınabilecektir. Özellikle de algoritma, yapay
zekâ modellemesi, kodlama sürecinde değerli bir know how bilgisi edinilebilir. Bu know how bilgisi de kanımızca haksız rekabet hükümleri
gereği korunabilir. Yapay zekânın başarılı olmasında verinin de önemli
bir rolü vardır. Doğru ve yeterli veriyi işleyen yapay zekâlar istenilen sonuçları vermektedir. Eğer ki yapay zekânın işlemesi için sağlanan veriler
bir veri tabanında tutuluyorsa bu veri tabanını oluşturan veya yatırım
yapan kişinin veri tabanı üzerindeki hakları hukuken korunabilir.
45 Butler, s.710
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Sonuç olarak yapay zekâyı koruyan özel hukuki düzenlemeler bulunmamakla birlikte yapay zekânın tümü veya bir kısmı bilgisayar programı korumasından, patent korumasından faydalanabilir. Bu fikri hak
korumaları dışında haksız rekabet hükümleri gereği de korunabilir. Yapay zekânın beslendiği veri tabanı ise koşulları varsa veri tabanı korumasından faydalanabilir.
1. YAPAY ZEKÂ BİLGİSAYAR PROGRAMI OLARAK KORUNABİLİR Mİ?
Yapay zekâ bilgisayar biliminin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkmış
bir alandır. Yazılımcılar kodlama yaparak yapay zekâ sistemleri ortaya
çıkarmaktadır. Genellikle de Prolog, Python, Lisp, C++ gibi programlama dilleri kullanılmaktadır. Bu nedenle yapay zekânın bir nevi bilgisayar
programı gibi geliştirildiği söylenebilir.
Yapay zekâyla bilgisayar programının birçok ortak noktası bulunmaktadır. İlk olarak yapay zekâ geliştirilmesinde kullanılan teknoloji,
bir bilgisayar programının geliştirilmesinde kullanılan teknolojiden
farklı değildir.46 Yine yapay zekâ bilgisayar tarafından sıradan bir yazılım gibi algılanabilir, çoğaltılabilir veya başka şekilde iletilebilir.47. Yapay
zekânın bulunduğu programlar, RAM, ROM, çipler, kartlar gibi diğer
bilgisayar programı depolama araçlarında saklanabilir. Bir bilgisayar
programı niteliğine sahip olması nedeniyle kolaylıkla ve hızlı bir şekilde kopyalanabilir ve bilgisayar donanımında saklanabilir.48 Bu durumda
yapay zekânın bilgisayar programı gibi haksız bir şekilde kullanılması
veya çoğaltılması sonuçlarını ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle yapay
zekânın bilgisayar programı gibi korunabileceği düşünülebilir. Hukuk
doktrininde de yapay zekânın genel itibariyle bilgisayar programı başlığı
altında korunabileceği belirtilmiştir.49
46 Butler, s.724
47 Butler, s.724
48 Bostrom Nick: “Ethical issues in advanced artificial intelligence.” Science Fiction and Philosophy: From

Time Travel to Superintelligence Ed. Susan Schneider, 2009, Wiley – Blackwell Publications, s.277-284,
s.278 (Ethics)

49 Yapay zekâdaki gelişmelerle birlikte yapay zekânın buluşlar üretilebileceği, şiir yazabileceği, resim ya66 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �
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Bilgisayar programlarının nasıl korunacağıysa doktrinde tartışmalıdır. Bilgisayar programlarının korunması konusunda iki yaklaşım ağır
basmaktadır. 1970 ve 1980’li yıllarda bilgisayar programlarının eser olarak mı, patent olarak mı yoksa sui generis bir sistem olarak mı korunacağı konusunda oldukça kapsamlı tartışmalar yaşanmıştır.50 Bu tartışmalar
neticesinde bilgisayar programlarının genel itibariyle eserle korunması
gerektiği, ancak buluşla ilgili yazılımlar ile bilgisayar yazılımı kullanan
cihazların patentle korunabileceği belirtilmiştir.51
Uluslararası hukukta da bilgisayar programlarının nasıl korunacağı yönünde çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bilgisayar programlarının
korunması konusunda Fikri Mülkiyet Haklarının Ticari Niteliklerine
İlişkin Anlaşma m.10’da Bern Sözleşmesi 1971 hükümlerine göre bir
edebi eseri gibi korunacağı düzenlenmiştir. Avrupa Birliği’nde de bilgisayar programlarının yeknesak bir şekilde korunması için çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bilgisayar programlarının korunmasına ilişkin ilk
düzenleme 14.05.1991 tarihli 91/250/EEC sayılı Direktif’tir. Avrupa
Birliği Hukukunda da 14.05.1991 tarihinde Bilgisayar Programlarının
Hukuken Korunmasına İlişkin Direktif yürürlüğe girmiştir. Bu direktifte bilgisayar programlarının eser olarak korunması gerektiği belirtilmiştir. Sonradan 20.02.2002 tarihli Bilgisayar Uygulamalı Buluşların
Patentlenebilirliğine Dair Yönerge Önerisi ile bilgisayar programlarının
patentle korunması konusunda bir çalışma yapılmıştır. Fakat bu çalışma
sonradan rafa kaldırılmıştır. 23.04.2009 tarihli Bilgisayar Programlarının Korunması Hakkında Direktif’le konu tekrardan ele alınmıştır. Üye
pabileceği, program yazabileceği muhtemeldir. Nitekim bu alanda günümüzde bile birçok yapay zekâ
sistemi tasarlanmış ve devreye sokulmuştur. Bu yapay zekâların ürettiği fikri ürünlerin nasıl korunacağıysa ayrı bir tartışma konusudur. Bu hususta genel itibariyle dört görüş ağır basmaktadır. Birinci görüşe
göre yapay zekâyı meydana getiren yazılımcının yapay zekânın ürettiği fikri ürünler üzerinde hak sahibi
olması, ikincisi kullanıcının bu fikri ürünler üzerinde hak sahibi olması, üçüncüsü yapay zekâya bir kişilik
benzeri hak atfedilmesi ve hak sahibi olmasının sağlanması, dördüncüsüyse fikri ürünün kamunun kullanımına açık tutulmalıdır. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Manolakev Petar Hristov: Works Generated by
AI – How Artificial Intelligence Challenges Our Perceptions of Authorship, Tilburg Universitesi Yüksek
Lisans Tezi, Tilburg, 2017, s.30 vd. Bridy, s.21 vd.
50 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Copyright Protection of Computer Software, WIPO Resmi Sitesi, Kaynak:
https://www.wipo.int/copyright/en/activities/software.html (ERİŞİM TARİHİ: 18.02.2019)
51 Copyright Protection of Computer Software, WIPO Resmi Sitesi, Kaynak: https://www.wipo.int/copyright/en/activities/software.html (ERİŞİM TARİHİ: 18.02.2019)
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devletler bilgisayar programlarını 2009/24/EC sayılı Direktif’te Bern
Konvansiyonu bağlamında edebi bir eser gibi telif hukuku bağlamında
koruyacağı düzenlenmiştir.52 Türk Hukukunda da Avrupa Birliği’ndeki
genel yaklaşım kabul edilmiştir. FSEK. m.2/1’de ilim ve edebiyat eserleri başlığı altında, her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları
ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların
hazırlık tasarımlarının korunacağı düzenlenmiştir.
Yapay zekâysa bir tür bilgisayar programı kabul edilip eser gibi korunabilir. Yapay zekânın bilgisayar programı olarak kabul edilmesi halinde yapay zekâyı oluşturan yazılımcı da tıpkı bir yazar gibi eser korumasından faydalanabilir.53  Nitekim yapay zekânın yaratıcısının yoğun
emek harcaması ve karmaşık yapay zekâyı geliştirmesi nedeniyle eser
korumasıyla bir nevi ödüllendirilmesi ve geliştirilmesi için teşvik edilmesinde fayda vardır.54 Böylelikle yazılımcı vermiş olduğu emek karşılığında hukuken bir koruma elde edecektir. Ancak her bilgisayar programının hukuken korunması mümkün değildir.
Bilgisayar programının korunabilmesi için eser vasfında olması gerekir. Zira ancak eser sayılabilen fikri emek ürünleri üzerindeki haklar
eser korumasından faydalanır.55  FSEK bağlamında eserin korunabilmesi için iki koşulun yerine getirilmesi gerekir. Birincisi eserin sahibinin
hususiyetini taşıması ikincisiyse eserin kanunda sayılan kategorilerden birinin içine dâhil olmasıdır. Ülkemizde 1995 yılında 4110 sayılı
Kanun’la birlikte bilgisayar programları, FSEK bağlamında ilmi ve edebi
52 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Aksu Mustafa: Avrupa Birliği Parlamentosu ve Konseyinin Bilgisayar Prog-

ramlarının Hukuki Korunmasına Dair Yönergesi (2009/24/EG), Terazi Hukuk Dergisi, V.4.37, 2009,
s.139-143, s.140 vd.

53 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Hristov, s.446 vd. Doktrinde Anglo Sakson Hukuku’nda kabul edilen alın
teri teorisi gereği yazılımcıyla nihai hâl almış yazılım arasında mantıksal bir bağın bulunması gerektiği
belirtilmiştir. Böyle bir bağ görülebiliyorsa yazılımcı yazılım üzerinde hak iddia edebilir. Manolakev, s.32

54 Manolakev, s.31
55 Doktrinde bir fikri ürüne eser niteliği tanıyabilmek için objektif ve sübjektif unsur olmak üzere iki un-

surun varlığının arandığı belirtilmiştir. Objektif unsurdan kasıt fikri ürünün iktisaden değerlendirmeye
elverişli olması; sübjektif unsurdan kasıt ise ancak sahibinin özelliğini taşımasıdır. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Erel N. Şafak: Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yetkin Yayınevi, 3.Baskı, Ankara, 2009, s.51,52
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eser kategorisinde düzenlenmiştir.56 Yüksek mahkeme kararlarında da
bilgisayar programı edebi eser olarak kabul edilmiştir. Örneğin Danıştay 10. Hukuk Dairesi’nin 2002/837 E. sayılı 25.09.2002 tarihli kararında; gerek 5846 sayılı Kanun ve gerekse ülkemizin fikri mülkiyet hakları
konusunda taraf olduğu uluslararası sözleşmelerdeki düzenlemeler neticesinde bilgisayar programlarının edebi eser olarak korunması gerektiği belirtilmiştir.57 Yargıtay’a göre de bilgisayar programları eserdir.58
FSEK’teki kategorilerde yapay zekâ düzenlenmemiştir. Ancak yapay
zekânın bir tür bilgisayar programı olduğunun kabulü halinde FSEK
bağlamında ilim ve edebiyat eseri kategorisinde düzenlendiği kabul edilebilir.
Bilgisayar programı, FSEK m.1/B-g’de, “Bir bilgisayar sisteminin
özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş
bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmaları” olarak tanımlanmıştır. Bununla birlikte FSEK
m. 2/I/1 gereği bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program
sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları eser korumasından faydalanabileceği düzenlenmiştir. İlgili düzenleme dikkate alındığında FSEK’te sadece bilgisayar programlarının değil bilgisayar programı hazırlık tasarımlarının da koruma altına alındığı anlaşılmaktadır.
FSEK’te “hazırlık tasarımı” deyimi kullanılmakla birlikte hazırlık tasarımı kavramının ne olduğu açıklanmamıştır. Doktrindeyse ATEŞ, hazırlık tasarımını, henüz bilgisayar programı sayılacak düzeyde olmamakla
birlikte, bir sonraki aşamada program olma niteliğini kazanacak durumda
bulunan bir program yapım tasarımı şeklinde anlaşılması gerektiğini ifade
etmiştir.59 Bununla birlikte hangi hazırlık tasarımlarının koruma altın56 Avrupa Konseyi Direktifi’ne kadar bilgisayar programlarının sui generis olarak mı korunacağı yoksa bir
eser kategorisi altında mı korunacağı tartışmalıydı. Ancak kanunda yapılan düzenlemeyle birlikte edebi
eser olarak korunacağı belirlenmiştir. Erel, s.59,60
57 Karar için bakınız; Erdil Engin: İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 1.Baskı, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2004, s.14 (Fikir ve Sanat Eserleri)
58 ’’4110 sayılı Yasa ile her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bunların hazırlık tasarımları,
ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılarak koruma altına alındığı…’’ Bakınız; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,
Esas: 2005/13114, Karar: 2007/4345, Türk Hukuk Sitesi, Kaynak http://www.turkhukuksitesi.com/
serh.php?did=5369 ERİŞİM TARİHİ: 21.02.2019
59 Ateş Mustafa: Fikri Hukukta Eser, Turhan Kitapevi, 1.Baskı, Ankara, 2007, s.152
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da olduğu tartışmalıdır. Doktrindeki ARBEK’e göre bilgisayar programlarının tasarımları ancak bir sonraki aşamada program haline gelirse korunabilecektir.60 Bu görüşe göre bilgisayar programının tasarımı
sonraki aşamada bilgisayar programı olmazsa bilgisayar programı gibi
korunamayacaktır. Doktrinde TEKİNALP de hazırlık tasarımlarının
ilim ve edebiyat eseri olarak korunabilmesi için bilgisayar programının
tasarım halinde kalmaması gerektiğini ve tasarımın bir sonraki aşamada program haline getirilmesi gerektiğini belirtmiştir.61  NAL/SULUK
ise hazırlık tasarımının eser olarak korunabilmesi için bir sonraki aşamada program olması şartı aranmayacağını, herhangi bir aşamada program olabilecek niteliğe sahip olmasının yeterli olduğu görüşündedir.62
ATEŞ’e göreyse hazırlık tasarımının korunabilmesi için bilgisayar programı haline gelmesinin şart olmadığı, hazırlık tasarımının başlı başına
bir eser olduğunu belirtmiştir.63 Bununla birlikte hazırlık tasarımı sürecinde kaynak kodlarda geliştirilebilir. Nitekim doktrinde ATEŞ’e göre
kanundaki hazırlık tasarımı hükmünün yorumlanması halinde hazırlık
tasarımı olabilecek yegâne ürün, kaynak kodudur.64 Biz yazarın bu görüşüne katılmamaktayız. Hazırlık tasarımı aşamasında sadece kaynak
kod değil, front developer veya back developer tarafından başkaca unsurların da geliştirilebileceği görüşündeyiz. Kanımızca yapay zekâ modellerinin oluşturulması, algoritmaların kodlanması da hazırlık tasarımı
bağlamında değerlendirilebilir. Nitekim bir yapay zekâ algoritmasının
kodlanmasından sonra bilgisayar programı haline getirilmesi genellikle
mümkündür. Hatta bazı yapay zekâ algoritmaları bilgisayar programı
formatında da olabilir.
Yazılımcı tarafından ortaya çıkarılan kaynak kodların korunmasıysa
önem arz etmektedir. Nitekim kötü niyetli kullanıcılar çeşitli yöntem60 Arbek Ömer: Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, 1.Baskı, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2005,
s.110
61 Tekinalp, s.117,118

62 Suluk Cahit, Karasu Rauf, Nal Temel: Fikri Mülkiyet Hukuku, Seçkin Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, 2017,
s.153
63 Ateş, s.152
64 Ateş, s.152
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lerle kaynaklar kodlara erişebilir, bunları derleyip yeni program yapmış
gibi ortaya çıkarabilir, haksız bir şekilde yararlanabilir. Özellikle de kötü
niyetli kullanıcılar dekomplasyon yöntemiyle65 kaynak kodları haksız
bir şekilde elde edebilir. Kaynak kodların sahibinin rızası hilafında erişilip kullanılması kod sahibinin ekonomik menfaatlerine zarar verecektedir. Bu nedenle kaynak kodların hukuken korunması gerekir.
Kaynak kodların hukuken korunup korunmayacağıysa tartışılmalıdır. Bu konuda MEMİŞ, kaynak kodun, bir programa dönüşüp dönüşülmediğine bakılmaksızın sahibinin hususiyetini taşıdıkları ve edebi bir ifadeye dönüştürüldükleri için eser olarak korunmaları gerektiği görüşündedir.66
ATEŞ’e göreyse kaynak kodlar zaten bir programın parçası olduğu için
eser sayılmalıdır.67 TOPALOĞLU’na göre de kaynak kodlar fikri hukuk
tarafından koruma altına alınmıştır.68 Bizim görüşümüze göre de kaynak
kodlar bir edebi eser olarak korunabilir. Bununla birlikte kaynak kodların koruması bilgisayar programı olarak korunması anlamına gelmemelidir. Kaynak kodlar sahibinin hususiyetini taşıması koşuluyla ayrı bir
ilmi eser olarak korunabilecektir.69 Herkesin kullanımına açık kodlar ise
bir başkası tarafından kendi eseri olduğu iddiasıyla koruma altına alınamayacaktır. Nitekim bu kodların kullanımı kamuya açıktır. Tüm yazılımcılar kullanabilir. Ancak herkesin kullanımına açık kodların bazıları
sadece eğitim veya ticari olmayan amaçlar için de kamunun kullanıma
açılabilir. Yine yapay zekâ konusunda sıklıkla başvurulan herkese açık
kütüphanelerde bulunmaktadır. Böylelikle yazılımcılar gereksiz yere var
olan program ve kodları yazmaktan kurtulmaktadır.

65 Doktrinde dekomplasyon yöntemi; bir programa ait nesne kodunun çeşitli yöntemler ve programlar
kullanılarak kaynak koduna çevrilmesi olarak tanımlanmıştır. Kıyak Emre: Bilgisayar Programının Kaynak Kodları Üzerinde Mahkemece İnceleme Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar, Terazi
Hukuk Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 97, Eylül 2014, s.56-61, s.57
66 Tekin Memiş: ‘’Fikri Hukuk Bakımından Kaynak Kodların Korunması’’, Fikri Mülkiyet Yıllığı, 2009, On
İki Levha Yayıncılık, s.293 - 308, s.297
67 Ateş, s.152

68 Topaloğlu Mustafa: Bilişim Hukuku, 1.Baskı, Ankara, 2005, s.26
69 Memiş, s.298
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FSEK bağlamında bir eser olan bilgisayar programının korunması
için ikinci şart ise eserin sahibinin hususiyetini taşımasıdır.70 Bir eserin
sahibinin hususiyetini taşıması için yaratıcısının ruhundan kaynaklanan
bir takım özellikler taşıması gerekir.71 Eser, sahibinin yaratıcı gücünün
özelliğini yansıtabilmeli ve böylelikle bağımsız bir fikri çalışma ürünü
olmalıdır.72 Eserin hususiyetinin oluşması için o eserin yaratılması sırasında şahsi özelliklerin ortaya çıkmasına imkân tanıyan bir alanın da
bulunması gerekir.73 Bununla birlikte fikri mülkiyet hukukuyla düşünce
korunmaz. Korunan düşüncenin ifadesi, tasviri ve şeklidir. Bu nedenle
bir yapay zekâyı oluşturacak bilgisayar programı fikri korunmayacaktır.
Bu fikrin ortaya çıkardığı dışa vurumu korunacaktır. Ayrıca eğer ki bir
fikir birden fazla ifadeyle ortaya çıkarsa her bir ifade orijinal olmak koşuluyla ayrı ayrı korunabilir.
Bilgisayar programları açısından hususiyetin nasıl tespit edileceği
de önem arz etmektedir. 2009/24/EC sayılı Direktif’de bir bilgisayar
programı, yazarının kendi entelektüel yaratımı neticesinde orijinal ise
korunabileceği belirtilmiştir.( 2009/24/EC Direktifi Art.1/3) Bununla birlikte bilgisayar programının işlevi üzerinde çok emek harcanması
veya karmaşık olması önem arz etmemektedir. Direktif ’ten de anlaşılacağı üzere bir bilgisayar programının korunabilmesi için eser sahibinin
kendi fikri faaliyetinin bir ürünü olması ve başka bir eserden kopya edilmemesi yeterlidir.74
Yapay zekânın bilgisayar programı olarak kabul edilmesi neticesinde eser korumasından faydalanabilecektir. Fakat eser korumasından
faydalanabilmesi için sahibinin hususiyetini taşıması gerekir. Bununla
birlikte günümüzde yapay zekâ teknolojisi sadece yazılımdan da oluş70 Yargıtay’da emsal bir kararında bilgisayar programının korunması için sahibinin hususiyetini yansıtacak
biçimde şekillenmiş bulunması gerektiğini ve ilim eseri vasfında olması gerektiğini belirtmiştir. Yargıtay 11.H.D. 06.06.2018 tarihli E. 2016/12590 K. 2018/4355 kararı. Kaynak: Kazancı İçtihat Bankası,
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/giris.html (ERİŞİM TARİHİ: 04.06.2019)

71 Öztan Fırat: Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku, Turhan Kitabevi, 1.Baskı, Ankara, 2008, s.92
72 Erel, s.52
73 Öztan, s.95
74 Ayrıntılı bilgi için bakınız Erel, s.55
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mamaktadır. Bazı yapay zekâ uygulamalarının fiziksel sonuçları da ortaya çıkabilir. Özellikle de robotik sistemlerde fiziksel sonuçlar görülmektedir. Doktrinde yapay zekâ fonksiyonları elektromekanik tarafından
gerçekleştirilse de yazıcılar, robot kolları gibi aygıtların ve makinenin
temel kontrolünün yerleşik bilgisayara yüklenen bilgisayar programı
tarafından sağlandığı belirtilmiştir.75 Dolayısıyla robotik sistemlerde de
bir kodlama ve arkasından ortaya çıkan bir yazılımın bulunduğu görülmektedir. Yapay zekânın geliştirilmesinde algoritmalarında önemli bir
rolü bulunmaktadır. Algoritmaların eser gibi korunup korunamayacağı ayrı bir tartışma konusudur.76 Ayrıca yapay zekânın tasarlanmasında
kaynak kodların önemli bir işlevi vardır. Bu kaynak kodların eser gibi
korunabileceği doktrinde ifade edilmiştir.
Yapay zekânın bilgisayar programı sayılıp eser gibi korunmasının
bir takım ihtilaflı noktaları da bulunmaktadır. Öncellikle yapay zekâ sistemleri karmaşık matematiksel yöntem ve formüllerle çalışmaktadır. Bir
yapay zekâ sistemi oluşturulurken algoritma veya algoritmalar oluşturulmakta, bu algoritma üzerinde çeşitli düzenlemeler yapılmakta, veriler
toplanmakta ve parametreler belirlenmektedir. Oluşturan yapay zekâ
modeliyse kodlanmaktadır. Bu süreçte yapay zekânın bilgisayar programı gibi korunmasının kabul edilmesi halinde yazılımcının oluşturduğu yapay zekâ modelinin de korunup korunamayacağı tartışmalıdır.
Nitekim asıl emek yapay zekâ modellerinin oluşturulmasında kendisini
göstermektedir. İkinci olarak yapay zekâ sistemlerinin temelinde bir yazılım yatsa da yazılımın dışında da birçok unsur bulunmaktadır. Örneğin birçok yapay zekâ sisteminde sensörler, kameralar ve çeşitli cihazlar
bütünleşik bir şekilde çalışmaktadır. Bu nedenle sadece yapay zekânın
yazılım unsurunu korumak yeterli bir koruma sağlayamayacaktır.  Ayrıca yapay zekânın bilgisayar programı olarak korunması için sahibinin
hususiyetini taşıması gerekir. Yapay zekâ sistemlerindeyse böyle bir
hususiyet değerlendirmesi yapılması her zaman mümkün olmayabilir.
Nitekim yazılımcılar mevcut kütüphanelerden veya algoritmalardan ya75 Butler, s.710
76 Bu konu ‘’Yapay Zekâ Sistemleri Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunabilir Mi?’’ başlığı altında
değerlendirilmiştir.
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rarlanarak yeni yapay zekâ sistemleri geliştirme eğilimindedir. Bu ortaya
çıkan yeni yapay zekâ sistemlerinin eser olarak korunup korunamayacağıysa tartışmalıdır.
Sonuç olarak yapay zekâ sistemlerinin bilgisayar programı olarak
korunmasının sağlanması her olasılıkta mümkün görülmemektedir.
Özellikle de yapay zekâyı oluşturan algoritma kodlamasının, yapay zekâ
modellerinin oluşturulmasının hazırlık tasarımı olarak kabul edilip edilmeyeceği noktasında belirsizlikler bulunmaktadır. Ayrıca yapay zekâ
bilgisayar programının yanı sıra birçok aygıtla bütünleşik bir şekilde çalışmaktadır.
2. YAPAY ZEKÂ PATENT VE FAYDALI MODELLE KORUNABİLİR Mİ?
Günümüzde yapay zekâyı korumak amacıyla patent başvuruları
sıklıkla yapılmaktadır.77 WIPO verilerine göre başta 51.273 başvuruyla
telekom, arkasından 50.861 başvuruyla ulaştırma ve 40.758 başvuruyla
sağlık sektörü olmak üzere çeşitli sektörlerde binlerce patent başvurusu
yapılmıştır.78 Yapay zekânın patentle korunup korunamayacağıysa tartışmalıdır. Çünkü patent koruması için patent verilebilirlik koşullarının
yerine getirilmesi gerekir.
Patent koruması, buluşları korumaya yönelik bir hukuki korumadır.
Bu nedenle yapay zekânın patentle korunması için ilk önce buluşun ne
olduğunun tanımlanması gerekir. Buluş kavramı kanunumuzda tanımlanmamıştır. Kanun koyucu buluşun tanımını yaparak buluş kavramını
sınırlandırmamak için kanunda buluş kavramına yer vermemiştir. Kanımızca teknolojideki hızlı değişim karşısında buluşun tanımının yapılmaması yerinde bir yaklaşımdır. Nitekim teknolojik ilerlemeyle birlikte
buluş tanımının içine dâhil olamayacak birçok yenilik ilerleyen zaman77 Doktrinde patent korumasının fikri korumaya odaklandığı eser korumasının ise fikre değil ifadeye odaklandığı belirtilmiştir. Butler, s.736
78 The Story of AI in Patents, Kaynak: https://www.wipo.int/tech_trends/en/artificial_intelligence/
story.html (ERİŞİM TARİHİ: 02.05.2019)
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larda ortaya çıkabilir. Kanunda tanım yaparak bu yenilikleri patent korumasından mahrum bırakmamak gerekir.
Buluşun tanımını yapmak, tanımın kanunda yapılmaması karşısında mahkeme içtihatlarına ve doktrine kalmıştır. TDK sözlüğünde
“Buluş”; bulma işi, ilk defa yeni bir şey yaratma, icat, bilinen bilgilerden
yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem
geliştirme olarak tanımlanmıştır.79 Doktrinde yazarlarda buluşu tanımlamıştır.  TEKİNALP’e göre buluş “Bir beşeri gereksinim olarak ortaya
çıkan soruna, teknik alana giren, uygulanabilir bir öğreti ile çözüm getiren,
fikri bir üründür.”80 Erdil’e göre “Buluş, doğa güçlerinin egemenlik altına
alınarak belli bir teknik sonucu elde etmeye yönelik olması sebebiyle tekniğin ilerlemesine hizmet eden, sınai alana uygulanabilir ve tekrarlanabilir
bir teknik kural, yaratıcı bir fikri üründür.”81 BİLGİLİ, DEMİRKAPI’ya
göre “İnsan zekâsının ürünü olan, özel teknik bir sorunun çözümüne olanak tanıyan yenilik unsuru taşıyan fikirdir.”82 Kanımızca buluş, teknik bir
alandaki soruna getirilen bir çözümdür. Dolayısıyla bir buluştan söz edebilmek için öncellikle bir sorun olmalı ve bu sorunun çözümü için teknik
alandan faydalanılması gereklidir.83 Teknik bir alana ilişkin olmayan ve
çözüm ile sonuç yaratmayan yenilikler buluş olarak kabul edilmeyecektir.
Buluş sahibinin, mevcut durumda yer alan bir eksikliği gidermek ve
ihtiyacı karşılamak için ortaya koyduğu teknik yönü olan çözüm, buluşu oluşturur.84 Yapay zekânın ise patentle korunabilir olması için buluş
niteliğinde olması beklenir. Dolayısıyla yapay zekânın tekniğe ilişkin
olması veya teknik sonuçlar yaratması gerekir. Örneğin araba üretmesi
gibi… Buna karşılılık birçok yapay zekâ sistemi günümüzde tahmin, teşhis veya tespitlerde kullanılmaktadır. Örneğin ATM dolandırıcılığının
79 Türk Dil Kurumu Sözlüğü, Kaynak: www.tdk.gov.tr (ERİŞİM TARİHİ: 02.05.2019)
80 Tekinalp, s.530
81 Erdil Engin: Fikri Mülkiyet Hukuku, Vedat Kitapçılık, 1.Baskı, İstanbul, 2016, s.175 (Fikri Mülkiyet)
82 Bilgili Fatih, Demirkapı Ertan: Ticari İşletme Hukuku, Dora Yayınevi, Bursa, 2013, s.204,
83 Sarı Onur: Patent Lisans Sözleşmesi, Seçkin Yayınevi, Ankara, 2019, s.35
84 Kayakökü Ahmet: Patent Başvurusu, Seçkin Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara, 2017, s.13
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tespiti, trafik durumu tahmini veya hastalık teşhisleri85 gibi… Bunların
teknik bir sonuç olup olmadığıysa tartışmalıdır.
Patent koruması bir ürüne veya usule tanınabilir. Bu nedenle patent; ürün patenti ve usul patenti olmak üzere ikiye ayrılabilir. Ürün patentinde buluşun kendisi bir üründür. Bu ürüne patent koruması sağlanmaktadır. “Ürün dar anlamda zati bir değeri ve özellikleri olan, muayyen
somut bir cisimdir.”86  Makine, tertibat, cihaz, mamulat, madde bileşenleri ürün patenti korumasına girer. Usul patentleriyse bir ürünü oluşturan
veya atomun parçalanması gibi ürün niteliği taşımayan sonuçlar ortaya
çıkaran, teknik düzeni ve bu düzende kullanılan maddeleri belirleyip
içeren, bir çözümdür.87 Fiziki bir varlığı bulunmayan usul patentleri,
faydalı sonuçlar meydana getiren bir dizi eylem ve teşebbüsten oluşur.88
Usul patentiyle bir nevi ürünü ortaya çıkaran yöntem korunmaktadır.
Birde patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde edilen ürünler bulunmaktadır. Bunlarda patentle korunabilir. Fakat bu ürünlerin tespitti
oldukça güçtür. Doktrinde eğer elde edilen ürünün varlık sebebi doğrudan doğruya usul verilen patent ise ve usul patenti belirgin biçimde bu
üründen anlaşılabiliyorsa patent konusu usul ile doğrudan doğruya elde
edilen üründen söz edilebileceği belirtilmiştir.89 Dolayısıyla usulün yanı
sıra usul sonucunda ortaya çıkan ürün de patentle korunabilir. Yapay
zekânın da bir ürün veya usul olarak vasıflandırılması gerekir.
Salt buluşun varlığıysa patent elde edilebilmesi için yeterli değildir.
Bir buluşun, patent elde edebilmesi için Sınai Mülkiyet Kanunu(SMK)
m. 83’de sayılan bir takım olumlu koşulları taşıması gerekir. SMK m.
85 Hastalık teşhislerinde karar ağacı algoritmaları kullanılabilir. Karar ağaçları, eğitim verilerinin sınıflarınıanaliz etmektedir. Ayrıca test verilerinin hangi sınıfa ait olduğunu eğitim verilerinden çıkarttığı kurallara
göre belirlemektedir. Bakınız; Erdem Fırat, Derinpınar Mustafa Andaç, Nasırzadehdızajı Rouhollah, Şeker Selen Oy, Dursun Zafer, Bayram Bülent: “Rastgele Orman Yöntemi Kullanılarak Kıyı Çizgisi Çıkarımı
İstanbul Örneği”. Geomatik V.3/2, 2018,  s.100-107, s.102
86 Kaya Arslan: ‘’Türk Hukuku’nda Patentten Doğan Haklar’’,  İHFM C: L V - S 4, 1997, s.173 – 200, s.185
87 Keskin Serap: Patent ve Markanın Ceza Normlarıyla Korunması, Seçkin Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara,
2003, s.39
88 Ayrıntılı bilgi için bakınız Öztürk Özgür: Türk Hukukunda Patent Verilebilirlik Şartları, Arıkan Yayınevi,
1.Cilt, Ankara, 2008, s.79
89 Kaya, s.189
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82’de sayılan olumsuz koşullarıysa taşımaması gerekir. Olumsuz koşullara değinirsek SMK m. 82/2’de buluş sayılmayan hususlar ve m.
82/3’de patent verilemeyecek buluşlar iki başlıkta düzenlenmiştir. Bu
iki başlıkta düzenlenenlere kural olarak patent koruması sağlanamayacaktır. Konumuz açısından önem arz eden husus ise SMK m. 82/2’de
düzenlenmiştir.
SMK m. 82/2’de buluş sayılmayan hususlar sayılmıştır. Bunlar,
“keşifler, bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemler, zihni faaliyetler,
iş faaliyetleri veya oyunlara ilişkin plan, kural ve yöntemler, bilgisayar
programları, estetik niteliği bulunan mahsuller, edebiyat ve sanat eserleri ile bilim eserleri, bilginin sunumu”dur. Görüldüğü üzere yapay zekâ,
bilgisayar programı olarak kabul edilmesi halinde buluş olarak değerlendirilemeyecektir. Çünkü bilgisayar programları patentle korunamamaktadır. Bununla birlikte bazı bilgisayar programlarının teknik bir takım
sonuçları olabilir. Konusu teknik nitelik taşıyan patent başvurularının,
bir bilgisayarın programlanması suretiyle uygulanması veya patent başvurusunun uygulanması için bilgisayara ihtiyaç duyulması halinde sırf
bilgisayar programı kullanılıyor diye patent başvurusu reddedilmemelidir.90 Özellikle de bir bilgisayar programını barındıran teknik buluşlar,
bir makine veya sınai usulün parçasını oluşturan bilgisayar programları,
teknik bir işlemi yerine getiren makinelerin içindeki bilgisayar programları patentle korunabilir.91 Kanımızca SMK m. 82/2’de belirtilen
bilgisayar programları; office programları gibi tekniğe bir etkisi olmayan
programlardır. Dolayısıyla bir buluşun içeriğinde yer alan bilgisayar
programları koşulları varsa ve teknik sonuçlar yaratıyorsa patentle korunabilir. Doktrinde de örnek olarak teknik bir yönü olmayan muhasebe programı ile hukuk programının patentlenemeyeceği ancak CNC
tezgâhını çalıştıran program ile bir otomobil fren sisteminin kontrol
eden yazılımın patentlenebileceği belirtilmiştir.92
Yapay zekâyı da bilgisayar programı gibi kabul edersek bu durumda
yapay zekâ ancak buluş niteliğindeyse ve teknik sonuçlara etkisi bulu90
Öztürk, s.109
91
Ayrıntılı bilgi için bakınız Topaloğlu, s.59 vd., Nal, Suluk, Karasu, s.151
92
Suluk, Karasu, Nal, s.239
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nursa patentle korunabilir. Türk Patent ve Marka Kurumu’na günümüzde 60’ın üzerinde yapay zekâya ilişkin patent başvurusu yapılmıştır.93 Bu başvurularda yazılımın yanı sıra yapay zekânın nasıl çalışacağı,
yapay zekâ ağı, girdi üniteleri, ara katmanları, ara katmanlarındaki proses elemanları, çıktı süreci, yapay zekânın hangi teknik ekipmanlardan
faydalanacağı, bu teknik ekipmanların yerleştirilmesi ve kurulması da
tarifnamelerde yer bulmaktadır. İstemlerdeyse yapay zekâ modeli, yapay zekâ yazılımı, yapay zekânın birlikte çalışacağı teknik parçalar ve yapay zekânın çalışması için gereken araçlar ile bunların kurulumu da yer
bulmaktadır. Böylelikle başvuran sadece yapay zekâ yazılımını korumak
için değil, yapay zekânın kurulduğu sistemleri, yapay zekâ modellerini,
yapay zekânın kullanımı için gerekli parçaları ve kurulum usulünü de
koruma altına almak istemektedir. Dolayısıyla yapay zekânın kullanımı
bir takım yöntemler, zihni faaliyetler, iş planları neticesinde de mümkün
olabilir. Örneğin yapay zekâyla çalışan bir süpermarkette kameraların,
rafların ve alıcıların doğru açılarda kurulması gerekir. Bu doğru açıların
tespittiyse bir yönteme, iş planına bağlıdır. SMK m. 82/2 bağlamında
yapay zekâ modelleri, yapay zekâ ağları, tahmin modülleri, hesaplama
modülleri; matematiksel yöntemler, iş faaliyetleri olarak kabul edilirse
yapay zekâ patentle korunamayacaktır. Ancak buluş olarak kabul edilirse yapay zekânın bu unsurları patentle korunabilecektir.
SMK m. 82/3’deyse patent verilemeyecek buluşlar sayılmıştır. Bunlar kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar ile insan veya
hayvan vücuduna uygulanacak teşhis yöntemleri, cerrahi yöntemler gibi
tedavi yöntemleri, insan klonlama gibi işlemlerdir. Bunlardan özellikle
kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı buluşlar konumuz açısından önem
arz eder. Yapay zekâyla kumar, bahis gibi ahlaka aykırı faaliyetler yürütülürse veya kamu düzenini bozucu sonuçların ortaya çıkması amaçlanırsa bu yapay zekâ, buluş olarak kabul edilse bile, korunmayacaktır.
Yine günümüzde birçok yapay zekâ sistemi teşhis yöntemi olarak kullanılmaktadır. Bu tür yapay zekâ programları da SMK m. 82/3 gereği
patentle korunamayabilecektir.
93 Ayrıntılı araştırma için bakınız; Türk Patent ve Marka Kurumu Websitesi, Kaynak: http://online.turkpatent.gov.tr (ERİŞİM TARİHİ:05.06.2019)
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Bir buluşun patentle korunabilmesi için SMK m. 83 gereği yeni olması, buluş basamağı kriterini taşıması ve sanayiye uygulanabilir olması
gerekir. Bu koşullardan birini bile ihtiva etmeyen buluş patent korumasından yararlanamayacaktır. Yenilikten kasıt buluşun tekniğin bilinen
durumuna dâhil olmaması gerektiğidir. (SMK m. 83/1) Eğer buluş var
olan teknik çerçevesinde biliniyorsa yeni sayılmaz. Tekniğin bilinen durumu ise SMK’nin gerekçesinde, kamunun erişimine açık olan doğrudan veya dolaylı yazılı veya sözlü bilgi ile kullanılan, üretilen veya satılan
ürün olarak tanımlanmıştır.94 Bu var olan tekniğin bilinen durumuna ait
olmayan buluş yeni sayılacaktır. Var olan tekniğin nasıl tespit edileceği
de SMK m. 83/2 tanımlanmıştır. İlgili düzenlemeye göre “Tekniğin bilinen durumu, başvuru tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde, yazılı veya sözlü tanıtım yoluyla ortaya konulmuş veya kullanım ya da başka
herhangi bir biçimde açıklanmış olan toplumca erişilebilir her şeyi kapsar.”.
Dolayısıyla buluş yazılı veya sözlü tanıtımla halka duyurulduysa başka ülkelerde kullanılıyorsa veya başka bir ülkede patente başvurusuna
konu olduysa yeni sayılmayacaktır. Yenilik incelemesi ülke bazında da
yapılmaz. Buluşun yeni olup olmadığı Dünya çapında yapılan araştırma
neticesinde belli olacaktır.
Buluşun aynı zamanda buluş basamağı kriterini de içermesi gerekir.
Buluş basamağı kriteri gereği her yeni buluş korunmayacaktır. Buluşun
korunabilmesi için mevcut tekniğin bilinen durumuna aşikâr olmayan
ve kayda değer bir katkı yapması gerekir. Tekniğin bilinen durumundan
kolaylıkla çıkarılabilecek buluşlar yeni sayılmayacaktır. SMK m. 83/4
gereği “Tekniğin bilinen durumu dikkate alındığında, ilgili olduğu teknik
alandaki uzmana göre aşikâr olmayan buluşun, buluş basamağı içerdiği kabul edilir.”. Dolayısıyla bir buluşun buluş basamağı kriterine sahip olup
olmadığı somut başvuruya göre değerlendirilecektir. Bu değerlendirmeyi ise konusunda uzman kişi yapacaktır.

94 Sınai Mülkiyet Kanunu Gerekçesi m.85, Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu Websitesi, https://www.
turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/resources/temp/D386475F-DF3B-4446-86EB-14B783211D78.
pdf;jsessionid=9344B152AA0395A1D4D732C9F627D947 (ERİŞİM TARİHİ: 09.06.2019)
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Buluşun sanayiye uygulanabilir de olması gerekir. Sanayiye uygulanabilirlikten kasıt, buluşun tarım dâhil sanayinin herhangi bir dalında
üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.(SMK m. 83/6) Sanayinin büyük
ölçekli küçük ölçekli olmasıysa önem arz etmez. Sanayiye uygulanabilirlik kıstasında verimlilik de önem arz etmemektedir. Önemli olan buluşun uygulanabilir olması ve üretilebilir olmasıdır.95 Yapay zekânın ise bu
üç koşulu yerine getirmesi her zaman mümkün değildir. Örneğin spor
müsabakalarında oyun kurallarını değerlendiren bir yapay zekâ sistemi
veya müşterilerinin kredibilitesini tahmin eden bir yapay zekâ sistemi
sanayiye uygulanabilir sayılmayabilir. Fakat bir fabrikanın ihtiyaçlarını
hesaplayıp buna göre siparişlerde bulunan yapay zekâ sanayiye uygulanabilir kabul edilebilir.
İkinci tartışmaysa yenilik ve buluş basamağı kriterinden kaynaklanmaktadır. Yapay zekâ sistemlerinin çalışmasını sağlayan yapay zekâ modellemeleri hemen hemen tüm yapay zekâ sistemlerinde uygulanabilir.
Örneğin bireysel müşterilerin kredibilitesini tahmin eden bir makine
öğrenmesi modeli aynı zamanda sigorta şirketleri, gayrimenkul şirketleri tarafından da farklı tahminlerde kullanılabilir. Bunların patentle
korunması halinde sonraki uygulamaların gelişmesi pek mümkün olmayacaktır. Çünkü sonraki yapay zekâ sistemleri yeni sayılmayacaktır. Bu
durumda patent hukukunun teknolojik gelişmeyi teşvik etme amacına
aykırı bir sonuç yaratacağı gibi yapay zekânın gelişmesine de zarar verecektir. Bununla birlikte doktrinde bilinen bir çözümün başka bir teknik
alanda kullanılması halinde patent verilebileceği de belirtilmiştir.96 Bu
görüşün kabul edilmesi durumunda aynı yapay zekâ sistemlerinin farklı
çözümler için kullanılması halinde farklı varyasyonlara patent verilebilecektir.  Ancak aynı veri setlerini, aynı makine öğrenmesi modelleriyle
işleyen ve tahmin eden fakat farklı sektörlere hizmet veren yapay zekâ
sistemlerinin ikisinin de patentle korunup korunamayacağı yönünde
95 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Tekinalp, s.546, Erdil, Fikri Mülkiyet, s.179, Noyan Erdal: Patent Hukuku,

Adalet Yayınevi, 2.Baskı, Ankara, 2015s.232
96 Ayrıntılı bilgi ve örnek mahkeme kararları için bakınız Tekinalp, s.535 Yazar örnek olarak bir elektrik sü-

pürgesinin emici mekanizmasının gaz ayıraç makinelerine de yansıtılması, taşıt araçlarındaki diferansiyel
sistemin oyuncaklara taşınmasını vermiştir. Alman Yüksek Mahkeme kararları için bakınız; Tekinalp,
s.535
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tartışmalar yaşanacaktır. Örneğin bankalar tarafından taşınmaz değerlemesinde kullanılan bir yapay zekâ sisteminin, sigorta şirketleri tarafından da kullanılması halinde ihtilaflar doğabilir.
Bir buluşun patent alabilmesi için buluş basamağı kriterine de sahip
olması gerekir. Bir buluşun, buluş basamağı (tekniğin bilinen durumunu
aşması) kriterine sahip olması için teknik bir niteliği haiz olması beklenir. Diğer bir anlatımla buluş teknik sahaya ilişkin olmalıdır. Doktrinde
ERDİL; bir buluşun teknik niteliği haiz olması için; tabiat güçlerinden
yararlanılarak, bu güçlerin kullanılmasıyla meydana getirilmesi, çözümün uygulanabilir, somut sonuçlar ortaya çıkarması ve tekrarlanabilir
olması gerektiğini belirtmiştir.97 SULUK ise patentin teknik yönü olan
buluşlara verilebileceğini, teknik saha dışında kalan buluşlara ise patent
verilemeyeceğini belirtmiştir.98 Yazar örnek olarak finans sektöründe
yeni bir tahvil modeli ya da oyun sektöründe yeni bir oyun geliştirilmesinin patent korumasından faydalanamayacağını belirtmiştir.99 Yazara
göre bu gelişmelerin teknik bir yönü yoktur. Dolayısıyla teknikten kasıt
tabiat güçlerinden yararlanılması ve somut sonuçlar yaratılması olarak
anlaşılırsa birçok yapay zekâ sistemine patent verilemeyecektir.
Yapay zekâ sistemlerinin her zaman teknik bir sonuç doğurması
mümkün değildir. Örneğin şiir yazan yapay zekâ sistemi teknik bir sonuç
yaratmaz. Yine şeker ve kanser hastalığının teşhisinde veya tahmininde
kullanılan yapay zekâ teknik bir sonuç doğurmaz. Bununla birlikte şiir
yazan yapay zekânın çalışma süreci teknik bir konu olarak değerlendirilebilir. Hangi verilerin yüklendiği, makine öğrenmesinin hangi usulle,
nasıl gerçekleştiği ve elde edilen sonuçlardan oluşan süreç teknik bir süreç olarak değerlendirilebilir. Yine hastalık teşhisinde kullanılan yapay
zekânın hastalık teşhisinde nasıl kullanıldığı ve geliştirilmesi süreci, teknik bir süreç olarak değerlendirilebilir. Nitekim yapay zekânın korunmasına ilişkin patent başvurularında da yapay zekânın öğrenme, verileri
işleme ve tahmin süreçleri genellikle istemlere konu edilmektedir.
97 Erdil, Fikri Mülkiyet, s.178,179
98 Suluk, Karasu, Nal, s.229
99 Suluk, Karasu, Nal, s.229
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Özetle bir yapay zekânın patentle korunabilmesi için öncellikle bir
buluş olarak kabul edilmesi gerekir. Buluşun kesin bir tanımıysa hukuk
mevzuatında yapılmamıştır. Ancak buluşun teknik bir sahaya ilişkin teknolojik gelişmişlik ve yenilik barındırması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu
teknik sahanın içeriğine ne gibi yeniliklerin gireceğiyse muğlaktır. Örneğin daha iyi bir üretimi sağlayacak bir yapay zekâ teknik saha içerisinde
rahatlıkla değerlendirilebilecekken, finansal planlama yapan bir yapay
zekâ bu kadar basit bir şekilde teknik sahaya dâhil edilemeyecektir. Bununla birlikte yapay zekânın verileri işlemesi, öğrenmesi, test süreci,
tahminleri ve sonuçlarını içeren sürecin teknik bir süreç olarak kabul
edilmesi halinde patent korumasından faydalanması mümkündür. Bu
nedenle yapay zekânın patentle korunması için öncellikle buluş kavramıyla teknik sahanın sınırlarının belirlenmesi gerekir. Bir diğer önemli
sorun SMK. m.82/2’de sayılan patent verilemeyecek konulardan kaynaklanmaktadır. Bunların arasında zihni faaliyetler, iş faaliyetleri ve bilgisayar programları sayılmıştır. Yapay zekâ sistemleriyse genellikle yazılım, entegre devre topoğrafyalar, bilgisayarlar, sensörler ve kameralar
gibi cihazlardan oluşmaktadır. Örneğin yabancıları algılayan yapay zekâ
sistemiyle çalışan bir drone’da; kamera, sensör, alıcılar, yazılım ve diğer
ekipmanlar bulunmaktadır. Böyle bir yapay zekâ sisteminin bilgisayar
programı olarak değerlendirilmesi veya bir yöntem, iş faaliyeti gibi değerlendirilmesi halinde patentle koruması mümkün olmayacaktır. Her
bir parçanın ayrı ayrı değerlendirilip korunması da talep edilebilir. Bunun için istemlerin düzgün ve planlı bir şekilde yazılması gerekir. Fakat
böyle bir durumda bazı istemler patent korumasından faydalanabilecekken bazıları patent korumasından faydalanamayabilecektir. Bu sonuçta
başvuranın menfaatlerine zarar verecektir. Bu nedenle yapay zekânın
patentle korunması için hangi yapay zekâ sistemlerinin SMK m. 82/2
bağlamında kaldığı hangilerinin kalmadığının açıklığa kavuşturulması
gerekir. Bunların yanı sıra buluş niteliğindeki yapay zekâya patent verilebilmesi için yeni, buluş basamağı kriterini içeren ve sanayiye uygulanabilir olması da gerekir. Fakat açıklamalarımızda da belirttiğimiz üzere özellikle de birçok yapay zekâ sistemi sanayiye uygulanabilir kabul
edilmeyecektir. Bu durumda yapay zekânın patentle korunmasına mani
olacaktır.
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Yapay zekânın patentle korunabilmesi konusunda birçok tartışmalı
noktalar bulunmaktadır. Bu tartışmalı noktaların giderilmesi için öncellikle buluş, teknik saha ve sanayiye uygulanabilir olma kriterlerinin
tekrardan gözden geçirilmesi gerekir. Ayrıca yazılımların hangi şartlarda
patent verileceği hususunun da açıklığa kavuşturulmasında fayda vardır.
Mevcut durumda tüm yapay zekâ sistemlerinin patentle korunabileceği
şeklinde bir çıkarım yapılamamaktadır. Sadece patent verilebilirlik koşullarını taşıyan yapay zekâ sistemleri tamamen veya kısmen patentle
korunabilecektir. Bu durumda en çok başvuru yapanların haklarına zarar verecektir. Nitekim yapay zekâ sistemini patentle korumak isteyenin
başvurusu çeşitli aşamalarda ret olabilir. Hatta patent başvurusu kabul
edilen ve patent koruması elde eden başvuran daha sonraları hükümsüzlük davasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle yapay zekânın patentle
korunabileceği konusundaki muğlak noktalar hak sahipleri için her zaman risk teşkil edecektir.
Son olarak yapay zekânın tamamı veya bir parçası faydalı modelle
de korunabilir. Faydalı model yeni ve sanayiye uygulanabilir buluşlara
tanınan bir korumadır. Faydalı modelde buluş basamağı kriteri aranmadığı için buluşun yeni ve sanayiye uygulanabilir olması yeterlidir. Ancak
faydalı modellerin korunması başvuru tarihinden başlamak üzere 10
yıldır. Yapay zekânın patentle korunmasındaki birçok tartışmalı nokta
faydalı model koruması için de geçerlidir. Bu nedenle tekrardan detaylı
değerlendirme yapılmayacaktır.
3. YAPAY ZEKÂ TTK’DE DÜZENLENEN HAKSIZ REKABET HÜKÜMLERİNE GÖRE KORUNABİLİR Mİ?
Yapay zekâ sistemlerinin haksız rekabet hükümleriyle korunması şartları varsa mümkündür. Haksız rekabet rakipleri,
müşterileri(tüketicileri), mesleki çıkarları ve milli ekonomiyi korumak
gibi çeşitli amaçlara hizmet eder.100
100 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Tamer Ahmet: Yanlış veya Yanıltıcı Beyan ve Hareketlerle Haksız Rekabet,
Adalet Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, 2011, s. 52 vd.
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Haksız rekabet hükümleriyle korunmak istenen ise dürüst ve bozulmamış bir rekabet ortamıdır.101 Mülga TTK m. 56’daysa korunmak istenenin iktisadi rekabet olduğu düzenlenmişti. Fakat TTK m. 54 gerekçesinde iktisadi rekabet kavramının hukukî olmadığı, anlam ve içeriğinin
belirsiz olduğu ve karşıt kavramı olan “iktisadî olmayan (gayrî iktisadî)
rekabet” ile anlamlandırılmak yoluna gidince de kavramı yorumlamanın iyice zorlaştığı belirtilmiştir.102 Yeni metnin dürüst ve bozulmamış
rekabet kavramı ile hukuken tanımlanabilir bir rekabeti vurguladığı da
gerekçe de belirtilmiştir.103 Doktrinde de mülga TTK m. 56’da yer verilen “iktisadi rekabet” ifadesinin TTK m. 54’te yer verilmemesi sebebinin haksız rekabet uygulamasında karşılaşılabilecek olası belirsizliklerin
önüne geçilmesi gayesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.104 Doktrinde
bir diğer görüş ise haksız rekabet hükümleriyle korunmak istenenin
aynen mülga TTK m. 56’daki gibi iktisadi rekabet olduğu, bu nedenle
gerekçedeki açıklamaların isabetli olmadığı yönündedir.105
Yapay zekâysa bir tür bilgisayar programı veya patent olarak kabul
edilirse fikri hak olarak korunabilir. Fakat önceki bölümlerde de ifade
ettiğimiz üzere bu konuda tartışmalı ve belirsiz noktalar bulunmaktadır.106 Bununla birlikte yapay zekâ haksız rekabet hükümleri gereği
101 Karasu, Suluk, Nal, s.425
102 TTK. m.54 Gerekçesi, Türk Ticaret Kanunu.Net, Kaynak: http://www.ticaretkanunu.net/gerekce/
(ERİŞİM TARİHİ 20.07.2019)
103 TTK. m.54 Gerekçesi, Türk Ticaret Kanunu.Net, Kaynak: http://www.ticaretkanunu.net/gerekce/
(ERİŞİM TARİHİ 20.07.2019)
104 Özel Çağlar, Özdemir Semih Sırrı: ‘’Türk Hukukunda Haksız Rekabete İlişkin Düzenlemeler’’, Dokuz
Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 19, Özel Sayı (Prof. Dr. Şeref Ertaş’a Armağan), 2017,
s.189-206, s.197
105 Nomer Ertan N. Füsun, Ülgen Hüseyin, Helvacı Mehmet, Kendigelen Abuzer, Kaya Arslan: Ticari

İşletme Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, 5.Baskı, İstanbul, 2015, s.526
106 Fikri ürün korumalarıyla haksız rekabet koruması arasında bir takım farklar da bulunmaktadır. Konu
bakımından değerlendirdiğimizde fikri hakkın konusu fikri ürünün korunmasıyken haksız rekabetin
konusu rekabet ilişkilerinin dürüstlük kuralı çerçevesinde düzenlenmesidir. Fikri hakların koruduğu
menfaat fikri ve sınai ürünler ile bunların sahiplerinin korunmasıyken; haksız rekabette rakipler, müşteriler, mesleki ve ekonomik birlikler ve genel olarak iktisadi rekabet korunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için
bakınız;  Poroy Reha, Yasaman Hamdi: Ticari İşletme Hukuku, Vedat Kitapçılık, 14.Baskı, İstanbul,
2012, s.306 Fikri mülkiyet hakları sahiplerine tekelci nitelikte mutlak haklar tanırken, haksız rekabet
hukuku yalnızca dürüstlük kurallarına aykırı davranışlara karşı koruma sağlar. Şehirali Çelik Feyzan Hayal: Tasarımların Haksız Rekabet Hükümlerine Göre Korunması, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü Yayınları, 1.Baskı, Ankara, 2014, s.76
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de koruma altına alınabilir. Bir fikri ürünün ayrıca haksız rekabet hükümlerine göre korunup korunmayacağı ise tartışmalıdır. Doktrindeki TOPALOĞLU’na göre haksız rekabet hükümleri ile Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu ve Sınai Mülkiyet Kanunu arasında özel genel ilişkisi
bulunmaktadır. Haksız rekabet hükümleri FSEK’te düzenlenen eser
korumasıyla patent hukukuna göre genel hüküm niteliğindedir.107 POROY, YASAMAN’a göreyse fikri hakkın izinsiz kullanımı aynı zamanda
haksız rekabet teşkil edeceği yönündedir. Bu görüşe göre, aynı fiilin her
iki hükmü de ihlal etmiş sayıldığı ve kümülatif koruma sağlandığının
kabulü gerekir.108 ŞEHİRALİ ÇELİK’e göre fikri mülkiyet hukukuyla
haksız rekabet hukuku hükümleri arasında özel genel ilişkisi bulunmamaktadır.109 Yazara göre iki hukuk dalı, rekabet düzeni içinde birbirini
tamamlayıcı işleve sahip olup kısmen kesişen kısmen de ayrışan düzenleme alanlarını içermektedir. Ancak haksız rekabet hükümlerinin uygulanmasından kasıt, fikri mülkiyet koruması talep edilmemiş koruma
süresi sona ermiş veya koruma elde edememiş ürünlerin haksız rekabet
hükümleriyle korunacağı şeklinde anlaşılmamalıdır.110 Somut olaya
göre değerlendirme yapılmalıdır.
Haksız rekabette fikri hukukun aksine eserin orijinal olması ve sahibinin özelliğini taşıması veya patent verilebilirlik koşullarına sahip olması aranmaz. Ürünün bir ticari başarısının bulunması haksız rekabet
hükümlerinin uygulanması için yeterlidir.111 Bununla birlikte fikri hakkın amacı, fikri ürünü ve bu ürünü yaratan kişiyi korumakken; haksız
rekabetin amacı emeğin korunması sonucunda dürüst rekabet ortamı
yaratmaktır.112 Doktrinde dürüst rekabet kavramından kastın “Rekabet
107 Topaloğlu, s.65
108 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Poroy, Yasaman, s.307
109 Şehirali Çelik, s.116
110 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Şehirali Çelik, s.116, 117 Özellikle de koruma süresi dolan sınai hakların hak-

sız rekabet hukuku bağlamında korunması konusu doktrinde eleştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız;
Odman Boztosun Ayşe: “Haksız Rekabet Hukukunda Emeğin Korunması İlkesinin Yargıtay Kararları
Işığında Değerlendirilmesi”, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu, XXI, 9-10 Aralık 2005,
Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1.Baskı, Ankara, 2005, s.197 – 235, s.216

111 Topaloğlu, s.65
112 Poroy, Yasaman, s.306
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ortamındaki davranışların ahlaklı ve dürüst olması” gerektiği; bozulmamış rekabet ifadesinden kastın ise “Tıpkı rekabet(kartel) hukukunda olduğu gibi bir müessese olarak rekabetin korunduğu, toplumun bozulmamış
ve düzgün işleyen bir rekabet ortamına sahip olmasının amaçlandığıdır.”113
Türk Hukuku’nda haksız rekabet hükümleri ayrıntılı bir şekilde
Türk Ticaret Kanunu’nda(TTK) m. 54 ile m. 63 arasında düzenlenmiştir. Ayrıca Türk Borçlar Kanunu’nda da haksız rekabet düzenlenmiştir.114 Haksız rekabetin farklı kanunlarda düzenlenmesi ikilem yaratmıştır. Doktrinde NOMER ERTAN, haksız rekabet müessesinin ticari
nitelik taşısın taşımasın tüm haksız rekabet hallerini kapsayacak şekilde ve son derece ayrıntılı olarak düzenlendiği, bu çerçevede TTK’nin
haksız rekabete ilişkin hükümlerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin ticari
olsun olmasın genel hüküm niteliğindeki yegâne düzenleme olduğunu belirtmiştir.115 Bu görüşe göre “Düzenleme şekli, kapsamı, koruduğu
menfaatler ve özellikle hukuki yaptırımlar ve davacılar konusunda kabul
ettiği sistem dikkate alındığında bugün haksız rekabet ile ilgili uygulama
alanı bulabilecek yegâne kanun TTK’dir; TBK ve Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanun’un uygulanma kabiliyeti yoktur.”116 GÖLE, BOZER’e
göre TTK’deki tüm hususlar ticari iş niteliğinde sayıldığından ve TTK
m. 54 ile TTK m. 55’te dürüstlük kuralına aykırı davranışları da zikrederek haksız rekabeti çok daha geniş bir kapsamdan ele aldığından TBK m.
57’nin uygulama alanı kalmadığı görüşündedir.117 BİLGİLİ DEMİRKAPI da ticari olsun ya da ticari olmasın tüm haksız rekabet hallerinde TTK
113 Nomer Ertan, Ülgen, Helvacı, Kendigelen, Kaya, s.526,527
114 TBK. m.57’de ‘’Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri azalan veya onları kaybetme tehlikesiyle
karşılaşan kişi, bu davranışlara son verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde zararının giderilmesini isteyebileceği’’ düzenlenmiştir. Doktrinde ilgili düzenlenmenin Türk Medeni Kanunu’nun 24. maddesinin uygulanmasıyla yakından ilgili olabileceği belirtilmiştir. Yazarlara göre TBK. m.57’yle kişiliğin ekonomik
alanda da korunmasına ilişkin bir kural koyulmuştur. Bakınız; Özel, Özdemir, s.194 Bununla birlikte
TBK. m.57 bağlamında haksız rekabetin oluşması için gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür
ilanların yapılması ya da dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması gerekir. Dolayısıyla dürüstlük kuralına aykırılık, TBK’da da esas alınmıştır.
115 Nomer Ertan, Ülgen, Helvacı, Kendigelen, Kaya, s.522 vd.
116 Nomer Ertan, Ülgen, Helvacı, Kendigelen, Kaya, s.525
117 Bozer Ali, Göle Celal: Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları,
Ankara, 2017, s.183,184
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m. 54 vd. hükümlerinin uygulanması gerektiğini belirtmiştir.118 Bununla
birlikte mülga TTK’nin haksız rekabete ilişkin hükümlerinin hazırlanmasında 1943 tarihli İsviçre Haksız Rekabete Karşı Federal Kanun’dan
yararlanılmış ve mülga BK m. 48’in kaldırılması düşünülmüştür. Ancak
kanun tasarısını inceleyen Adliye Komisyonu ticari alandaki haksız rekabet hükümlerinin ekonomik hayatın diğer sahalarında uygulama alanı
bulamayacağından söz ederek mülga BK. m. 48’in kaldırılması düşüncesini uygun bulmamıştır. Aynı yaklaşım yürürlükteki TBK için de kabul görmüştür.119 Türk Borçlar Kanunu (TBK) m. 57’deki “Ticari işlere
ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.”120
hükmüyle birlikte ticari işlere ait haksız rekabet hallerinin varlığı halinde Türk Ticaret Kanunu’nun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.
TBK’deki düzenlemeyle birlikte Türk Ticaret Kanunu’nda haksız rekabetin düzenlendiği 54 ile 63. maddeleri saklı tutulmuştur. 121  Haksız
rekabet hükümlerinin hem TBK hem de TTK’de düzenlenmesiyse ihtilaflara sebep olabilir. Doktrinde ticari işlerde ortaya çıkan haksız rekabet
halleri için TTK’nin, adi işlerde haksız rekabet için ise TBK’nin uygulanmasının isabetli bir çözüm olmadığı, ticari olsun olmasın tüm haksız
rekabet hallerine uygulanabilecek genel nitelikteki hükümlerin ticaret
kanununda değil özel bir kanunda düzenlenmesi gerektiği ve borçlar kanunundaki haksız rekabet hükümlerinin kaldırılması gerektiği belirtil118 Bilgili, Demirkapı, s.230
119 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Arkan Sabih: Ticari İşletme Hukuku, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırmaları
Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2015, s.319; Ayhan Rıza, Çağlar Hayrettin: Ticari İşletme Hukuku Genel
Esaslar, Yetkin Yayınevi, 11. Baskı, Ankara, 2018, s.355

120 Mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu’nda da benzer bir düzenleme bulunmaktadır. BK. m.48/2’de ‘’Ticari
işlere ait olan haksız rekabet hakkında Ticaret Kanunu hükümleri mahfuzdur.’’ şeklinde düzenleme yapılmıştır.

121 Yargıtay’ın emsal bir kararında da ‘’Türk Ticaret Kanunu 56-65. maddelerinde haksız rekabeti düzenlemiş,
ancak BK.nın 48. maddesini kaldırmamıştır. Bu suretle tacirler arasındaki haksız rekabete TTK hükümleri, tacir olmayanlar (iki berber gibi) arasındaki haksız rekabete ise BK.’nın 48.maddesi uygulanacaktır.
Nitekim; TTK tasarısında, BK.’nın 48. maddesinin kaldırılması öngörüldüğü halde, komisyon “ticari
sahadaki haksız rekabet için konulmuş bulunan haksız rekabet hükümleri iktisadi hayatın diğer sahalarında tatbik yeri bulamayacağından BK.’nın 48. maddesinin kaldırılması teklifinin uygun görmediğini”
belirtmiş, ancak “BK.’nın 48. maddesindeki hükümle yeni TTK. arasındaki tatbik sahası farkını belirtmek
üzere BK.’nın 48. maddesine bir fıkra eklenmesini uygun bulmuş” ve 6763 sayılı TTK. Mer’iyet ve Tatbik
Şekli Hakkında Kanun’un 41/II-a maddesi ile BK.’nın 48.maddesine “ticari işlere ait olan haksız rekabet
hakkında T.T.K. hükümleri mahfuzdur” fıkrası eklenmiştir.’’ Bakınız; Yargıtay 11. H. D. 15.05.1989 tarihli E:1988/2889 K:1989/2929 Kararı, Hukuki Net Kaynak: www.hukukinet.com, (ERİŞİM TARİHİ:
24.06.2019)
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miştir.122 Ayrıca doktrinde TTK. m. 54 – 63 arasındaki hükümlerin kaynağını oluşturan İsviçre düzenlemesinin ticari olsun veya olmasın bütün
haksız rekabet halleri için uygulandığı, söz konusu hükümlerin sadece
ticari alandaki haksız rekabet için getirilen ve iktisadi hayatın diğer alanlarında uygulama alanı bulamayacak hükümler olmadığı belirtilmiştir.123
Ticari işlere ait olan haksız rekabet fiilini diğerinden ayırmakta oldukça güçtür.124 Doktrinde mevcut TTK m. 54-63 hükümlerinin, TBK m.
57’nin uygulanmasına engel oluşturmadığı da belirtilmiştir.125 Bu görüşe göre TTK’nin 54 - 63. maddeleri özel hüküm niteliğinde olup, 6098
sayılı TBK m. 57 ise genel hüküm niteliğindedir.126
Haksız rekabet nitelik olarak bir haksız fiil olmakla birlikte haksız
rekabetin varlığı için kusur ve zarar şartı aranmamaktadır.127 Bununla
birlikte haksız rekabet fiillerinin oluşmasında fiili işleyeninin genellikle bir kusuru bulunmaktadır. Bu kusur, kast veya ihmal şeklinde ortaya
çıkabilir. Ancak haksız rekabet sorumluluğunun oluşması için fiilli işleyenin mutlaka kusurlu olması aranmaz. Bir kimse kusuru bulunmasa
bile haksız rekabetin oluşmasına mahal verebilir.128 Kusurun varlığı halindeyse zarar gören, maddi veya manevi tazminat talep edebilir. Haksız
rekabetten ötürü sorumluluğun doğması için zarara uğranması şart değildir.  Zarar tehlikesinin varlığı halinde de haksız rekabet hükümlerine
başvurulabilir. Ancak zararın varlığı halinde tazminat davası açılabilir.
Haksız rekabetin geçekleşmiş olması için haksız rekabette bulunan kişinin bu fiiliyle kendisine veya başkasına bir menfaat sağlamış olması veya
kâr elde etmiş olması da zorunlu değildir.129
122 Arkan, s.319 Ayrıca bakınız Poroy, Yasaman, s.346
123 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Ayhan, Çağlar, s.356,357
124 Ayhan, Çağlar, s.356,357
125 Uygur Turgut: 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt I, Seçkin Yayıncılık, 1.Baskı, Ankara, 2012,
s. 448, Özel, Özdemir, s.193,
126 Uygur, s. 448

127 Tekil Fahiman: Ticari İşletme Hukuku, Tekil Müşavir Yayıncılık, İstanbul, 1997, s.225, Nomer Ertan,
s.119 Doktrinde Domaniç, Ulusoy’da  haksız rekabetin normal rekabetin kötüye kullanılması olarak
belirtmiş ve bir haksız fiil olduğunu ifade etmiştir. Bakınız; Domaniç Hayri, Ulusoy Erol: Ticaret Hukukunun Genel Esasları, Arıkan Yayınevi, 5.Baskı, İstanbul, 2007, s.272
128 Bilgili, Demirkapı, s.232
129 Nomer Ertan, Ülgen, Helvacı, Kendigelen, Kaya, s.537, Karasu, Suluk, Nal, s.426
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Haksız rekabet, TTK m. 54’de genel olarak düzenlenmiştir. TTK
m. 54/2’ye göre “Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki
aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır.” denilerek haksız rekabetin genel bir tanımı verilmiştir. İlgili düzenleme dikkate alındığında bir davranışın haksız rekabet teşkil etmesi için dürüstlük kuralına aykırı bir davranış veya ticari uygulama mevcut olmalı ve bu
davranış ve ticari uygulamanın rakipler, tedarik edenler veya müşterileri
etkilemesi gerekir.130 Kanunda haksız rekabetin aldatıcı davranış veya
dürüstlük kuralına aykırı bir davranışın varlığı halinde söz konusu olacağı belirtilmiştir. Fakat aldatıcı davranış ifadesinin kullanılmasına gerek
yoktur. Dürüstlük kurallına aykırı davranış genel bir ifadedir. Aslında
aldatıcı davranış da dürüstlük kuralına aykırı davranışın özel bir şekli
olmaktadır.131 Doktrinde de belirtildiği üzere aldatıcı davranış, dürüstlük kuralına zaten aykırılık taşıyacağı için bunun ayrıca vurgulanmasına
gerek yoktur.132 Dürüst davranma kuralı haksız rekabetin tanınmasında
belirleyici bir etkiye sahiptir. TTK m. 54’ün genel gerekçesinde de belirtildiği üzere hukuka uygun ve bozulmamış rekabet ortamına katılanlar, piyasanın tüm aktörlerinin dürüst davranış kurallarına göre hareket
edeceğine güvenir ve güvenmek hakkını haizdir.133 Dürüstlük kuralını
ihlâl eden ise bu güvene aykırı hareket etmiş olur. Bu da haksız rekabet
oluşturur.134
TTK m. 54’te düzenlenen haksız rekabete ilişkin bu genel kaideyi
hâkim; zamana, mekâna, mevcut çevrenin sosyal ve ekonomik ilişkileri130 Tekinalp Ünal: Yeni Haksız Rekabet Hukukunda Amaç, İlke ve Üç Boyutluluk, Prof. Dr Seza Reisoğlu

Armağanı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 1.Baskı, Ankara, 2016, s.25,43, s.37
(Haksız Rekabet)

131 Bilgili, Demirkapı, s.232
132 Bahtiyar Mehmet: Ticari İşletme Hukuku, Beta Yayınevi, 19.Baskı, İstanbul, 2018, s.174 Doktrinde

BOZER, GÖLE’de aldatıcı hareketlerin dürüstlük kuralını ihlal eden, dürüstlük kuralına aykırı hareket
niteliğinde olduğunu, bu nedenle dürüstlük kurallına aykırı hareketlerin aldatıcı hareketleri de kapsadığını belirtmiştir. Bozer, Göle, s.192

133 TTK. m.54 Gerekçesi Türk Ticaret Kanunu.Net, Kaynak: http://www.ticaretkanunu.net/gerekce/
(ERİŞİM TARİHİ 20.07.2019)
134 Ayrıntılı bilgi için bakınız; TTK. m.54 Gerekçesi Türk Ticaret Kanunu.Net, Kaynak: http://www.ticaretkanunu.net/gerekce/ (ERİŞİM TARİHİ 20.07.2019)
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ne göre değerlendirecektir.135 Somut inceleme neticesinde ihtilafa ilişkin
davranışın, haksız rekabet teşkil edip etmeyeceğini bulacaktır. Bununla
birlikte yapay zekâ teknolojisi piyasada hızlı değişimler yaratabilecek
yenilikleri içermektedir. Bu yeniliklerin suiistimal edilmesi olasıdır. Bir
yapay zekâ sistemi üzerindeki hak sahibinin, rakiplerin veya müşterilerin dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ve ticari uygulamalara maruz
kalması mümkündür. Böyle bir durumda TTK m. 54 bağlamında haksız
rekabet sorumluluğu ortaya çıkabilir. Hâkim somut olaya göre yapay
zekâ sisteminin geliştirilmesinin, kullanımının veya ticari uygulamalara
konu edilmesinin haksız rekabet teşkil edip etmeyeceğini değerlendirecektir. Fakat somut olaya göre değerlendirme yapılması farklı mahkeme
kararlarına sebep olabilir. Bunun yerine yapay zekâyı koruyan yeknesak
bir kanuni düzenlemenin yapılması daha uygun bir çözüm olacaktır.
Haksız rekabet sayılabilecek bazı önemli haller TTK m. 55’te altı
başlık altında sayılmıştır. Bu başlıklar; dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı davranışlar, sözleşmeyi
ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek, başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma, üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek,
iş şartlarına uymamak ve dürüstlük kuralına aykırı işlem şartlarını kullanmaktır.136 Haksız rekabet halleri TTK m. 55’te sayılan bu hallerden
ibaret değildir. Kanundaki özellikle ifadesi sayılanların örnek niteliğinde
olduğunu göstermektedir.137  Başka bir ifadeyle kanundaki sayım sınırlı
değildir. Kanun koyucu örnekseme yoluyla belli başlı haksız rekabet hallerini kanunda saymıştır. Somut olayda TTK m. 54 bağlamında dürüstlük kuralına aykırı hallerin varlığı halinde de haksız rekabet hükümleri
uygulanabilir.138 Mevcut bir olayda kanunda sayılan bu hallerden birinin
varlığı halinde veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlar ile ticari uy135 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Doğanay İsmail: Türk Ticaret Kanunu Şerhi, Beta Yayınevi, 4.Baskı, İstanbul, 2004, s.385,386
136 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Bilgili, Demirkapı, s.232 vd.
137 Bozer, Göle, s.194
138 Doktrinde de TTK. m.55’de düzenlenmeyen fiillerin, TTK. m.54 genel hüküm bağlamında haksız rekabet olarak nitelendirilebileceği belirtilmiştir. Eylemde haksızlık unsuru ve somut rekabet etkileri dikkate alınmalıdır. Güneş İlhami: Uygulamada Fikri Mülkiyet Hakları ve Haksız Rekabet Davaları, Seçkin
Yayınevi, 4.Baskı, Ankara, 2017, s.307 (Haksız Rekabet)
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gulamaların varlığı halinde haksız rekabet hükümlerine başvurulabilir.
Bununla birlikte TTK m. 55’te sayılan kategorilerden birinin kapsamına girdiği saptanan davranış için artık genel hükme göre bir inceleme
yapılmasına gerek duyulmamaktadır.139 Bu davranışın doğrudan haksız
rekabete yol açtığı kabul olunabilir.
Yapay zekânın korunması konusunda özellikle TTK m. 55/1-d
bağlamında üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek ile TTK
m. 55/1-c bağlamında başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma
hükümlerine başvurulabilir.  TTK m. 55/1-d’ye göre “Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak ele
geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı
davranmış olur.” hükmü düzenlenmiştir. Böylelikle üretim ve iş sırları
koruma altına alınmıştır. Üretim ve iş sırlarının hukuka aykırı bir şekilde
ifşa edilmesi halinde haksız rekabet hükümlerine başvurulabilecektir.140
Madde metnindeki sır kavramının ise açıklanması gerekir. Doktrinde
sır, “Başkaları tarafından daha önceden bilinmeyen, sahibinin de açıklanmamasında yarar gördüğü her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır.141 Kanun düzenlemesindeki sırdan kasıt ise doktrinde de belirtildiği üzere
hiç bilinmeyen değil uzun ve masraflı bir çalışma sonucunda elde edilebilen bilgilerdir.142 Ayrıca bir vakanın sır olarak vasıflandırılması için
gizli tutulmasının istenmiş olması da gerekir.143 Üretim ve iş sırlarından
anlaşılması gereken ise kolayca akılda kalabilecek formüller, planlar ve
kamunun bilgisi dâhilinde olan hususlar değildir. Üretim veya iş sırrı
değerlendirmesinde sırrın ilgili alanda rakip firmalarca tam olarak bilinmemesi ve bu sır nedeniyle üretilmiş ürünlerin diğer ürünlerden farklı
olması birer ölçüt olarak kabul edilir.144 Doktrinde bu düzenlemenin
kapsamına bir işletmenin, üretim, dağıtım, organizasyon ve yönetim ala139 Arkan, s.324
140 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Nomer Ertan, s.334
141 Bilge Mehmet Emin: Ticari Sırların Korunması, Asil Yayın Dağıtım, 1.Baskı, Ankara, 2005, s.19
142 Arkan, s.329
143 Doğanay, s.422
144 Ayhan Çağlar, s.376
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nında oluşturduğu teknik – ticari bilgi ve tecrübelerin girdiği ifade edilmiştir.145 Doktrinde iş sırlarına örnek olarak müşteri çevresi, müşterilerle yapılan sözleşmeler, reklam fikirleri, yatırım planları, fiyat tahminleri
sayılmış; üretim sırları olarak ise üretim biçimi, üretim süreci, patent
bilgileri gibi işletmenin teknik alanıyla ilgili bilgiler sayılmıştır.146 Yapay
zekâyı oluşturan algoritmalar, planlamalar, iş süreçleri ve öğretme teknikleri kanımızca üretim sırrı olarak değerlendirilebilir. Yapay zekânın
işleyeceği data setler, bunların oluşturulma yöntemleri, yapay zekânın
işlemiş olduğu müşteri, satış, pazarlama bilgilerinin işyerinde nasıl uygulanacağı gibi yöntemler ise iş sırrı olarak kabul edilebilir. Özellikle
de yapay zekâ modellerinin haksız rekabet hükümleriyle korunmasında fayda vardır. Nitekim yazılımcı bir yapay zekâ sistemi oluştururken
çeşitli algoritmalardan faydalanarak, parametreleri belirleyerek, algoritmaların çalışmasını sağlayarak kayda değer bir emek harcamaktadır.
Bu emekten dürüstlük kurallına aykırı bir şekilde yararlanma hallerine
karşı haksız rekabet hükümleriyle koruma sağlanabilir. Bununla birlikte
üretim veya iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa eden kimsenin menfaat
sağlamış olması da zorunlu değildir.147 Fiil şirket ortakları veya üçüncü
kişiler tarafından da gerçekleştirilebilir.148
İlgili düzenlemeyle ticari sırlarda koruma altına alınmıştır.149  Ticari
sır, tacir tarafından oluşturulan ve tacirin üçüncü kişilerden gizlemekte
haklı olduğu bilgilerin tümünü oluşturur.150 Ticari işletmeyle bağlantılı
olan hem teknik hem de teknik nitelikte olmayan ve ekonomik bir değer ifade eden rekabet avantajı sağlayan tüm sırlar ticari sır olarak kabul
edilebilir.151 Bu nedenle ticari sır kapsamı oldukça geniş ve kapsayıcıdır.
Doktrinde teknik sır ya da üretim sırrı gibi kavramlarında ticari sırrın
145 Arkan, s.329
146 Karasu, Suluk, Nal, s.438
147 Nomer Ertan, Ülgen, Helvacı, Kendigelen, Kaya, s.560
148 Nomer Ertan, Ülgen, Helvacı, Kendigelen, Kaya, s.560
149 Ticari sırların korunmasında haksız rekabet hükümlerinin yanı sıra TBK’daki haksız fiillere ilişkin genel
hükümlerin de uygulanması söz konusu olabilir. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Bilge, s.48
150 Poroy, Yasaman, s.342
151 Bilge, s.37
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bir parçası olduğu belirtilmiştir.152 Bu bilgiler hukuka aykırı bir şekilde ifşa edilirse yararlanılırsa veya yayılırsa haksız rekabet hükümlerine
başvurulabilir. Yapay zekâ sisteminin kendisi, geliştirilmesi, çalışması, iş
planı ve yöntemi, ticari sır veya üretim sırrı olarak değerlendirilebilir.
Böylelikle haksız rekabet hükümleri gereği korunabilecektir. Bununla
birlikte işletme sırları başkasının yardımcıları vasıtasıyla da ele geçirilebilir. Uygulamada da özellikle yazılım sektöründe bu vakaya sıklıkla
karşılaşılmaktadır. Başkasının yardımcıları olarak kabul edilen işçiler,
vekiller veya diğer yardımcı kişiler, işverenin veya müvekkilinin üretim
ve iş sırlarını ifşa etmeye yöneltmek TTK m. 55/1-b.3 bağlamında haksız rekabettir.153
Yapay zekâ veya yapay zekâyı oluşturan unsurlar iş ürünü olarak da
sayılabilir. TTK m. 55/1-c gereği başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz
yararlanma halinde haksız rekabet sorumluluğu ortaya çıkacaktır. Bununla birlikte kanun koyucu; özellikle kendisine emanet edilmiş teklif,
hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz yararlanmayı; üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden, bunların kendisine
yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, yararlanmayı ve kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmayı TTK m. 55/1-c bağlamında
iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma hallerine örnek olarak saymıştır. Bu
hükümle genel olarak başkalarının emeğinden, işlerinden ve deneyimlerinden haksız yararlanmanın önlenmesi amaçlanmaktadır.154 İş/çalışma
ürünlerinin sözleşmesel veya sözleşme öncesi güven ilişkisi çerçevesinde taklit edilmesine veya devralınmasına karşı koruma sağlanmıştır.155
Yapay zekânın geliştirilmesinde kullanılan iş ürünlerinin, haksız kullanımı halinde bu hükme başvurulabilir.
152 Bilge, s.37
153 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Nomer Ertan N. Füsun: Haksız Rekabet Hukuku, On İki Levha Yayıncılık,

1.Baskı, İstanbul, 2016, s.316 vd.
154 TTK. m.55/1-c Gerekçesi Türk Ticaret Kanunu.Net, Kaynak: http://www.ticaretkanunu.net/gerekce/ (ERİŞİM TARİHİ 20.07.2019)
155 Nomer Ertan, Ülgen, Helvacı, Kendigelen, Kaya, s.559
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Haksız rekabette bulunan kişiler genellikle başkalarının emeğinden
ve işgücünden haksız yere faydalanmak istemektedir. Bu nedenle yapay
zekâ sistemlerinin taklit edilmesi de olasıdır.156 Böyle bir taklidin varlığı
halinde haksız rekabet hükümleri gereği taklit edilen yapay zekâ sistemi
korunabilir. Nitekim taklit eden bir başkasının emeğinden haksız ve dürüstlük kuralına aykırı bir şekilde yararlanmaktadır. Böyle bir taklit hukuk düzeni tarafından korunmayacak, dürüst davranma kurallının ihlali
sayılabilecektir. Taklit ise yapay zekâ modellerinin benzerliği, kodların
birbirine çok benzer olması, yapay zekâ sisteminin benzer olması şeklinde ortaya çıkabilir.
Yapay zekânın kullanılmasında, geliştirilmesinde ve incelenmesinde Know How’ın da önemli bir rolü bulunmaktadır. Yapay zekânın kullanımı artıkça bu alanda uzmanlaşmak isteyen firmalar belirli bir Know
How’a da ihtiyaç duyacaktır. Bununla birlikte yapay zekâyı oluşturan
unsurlar Know How olarak korunabilir. Özellikle de tekniğe ilişkin olup
da patent alınmamış unsurlar Know How olarak korunabilir. Buna karşılık Know How uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir kavram olmakla
birlikte henüz hukuk tarafından özel bir düzenlemeyle koruma altına
alınmamıştır. Kanun koyucu kesin bir tanım yaparak Know How’ın sınırlarını belirlemek istememiştir. Buna karşılık doktrinde yazarlarca çeşitli tanımlar yapılmıştır. Doktrinde ARBEK’in de belirtiği üzere Know
How kavramı bir ticari işletmenin ekonomik faaliyette bulunurken kullandığı her türlü idari, mali, teknik ve diğer alanlara ilişkin bilgilerin tamamı
olarak tanımlanabilir.157 Doktrinde ERBAY’a göreyse Know How, “Sınai alandaki, teknik, ticari, işletme, yönetim ve organize karakterli hukuken
korunmayan gizli veya gizli olmayan sahibine ekonomik yarar sağlayan
bilgi ve tecrübelerdir”.158 Doktrinde BAŞ ise Know How kavramını “Bir
işletmenin mesleki faaliyetleriyle ilgili olan teknik ve ticari alana ilişkin bilgi
ve tecrübelerdir” şeklinde tanımlamıştır.159 Know how bilgilerinin ortak
156 Yörük Atila Pelin: Reklamların Haksız Rekabet Boyutu Karşısında Tüketicilerin Korunması, İstanbul
Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2018, s.67
157 Arbek, s.69
158 Erbay İsmail: Know How Sözleşmesi, Yetkin Yayınevi, 1.Baskı, Ankara, 2002, s.78
159 Bilge, s.36
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özelliği soyut olmaları ve insan zihninin bir çabası olarak da gayri maddi
olmalarıdır.160 Know How günümüzdeki kabulüyle teknik ve ticari alandaki bilgi ve tecrübelerden oluşur.161 Ayrıca Know How olarak değerlendirilen bilgi ve tecrübeler üçüncü kişilerce ulaşılmaz nitelikte olmalıdır.162 Kolayca öğrenilebilen ve herkesçe bilinen bilgiler, Know How
olarak kabul edilmemelidir.
Know How sınai haklardan birisi olarak da kanunda düzenlenmemiştir. Bu nedenle patent, tasarım marka gibi sınai hak olarak korunmayacaktır. Ancak Know How TTK m. 55/1-d bağlamında haksız rekabet
hükümlerine göre korunabilir.163   Nitekim TTK m. 55/1-d’de başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak veya üretim ve iş sırlarını
hukuka aykırı ifşa edilmesi halinde haksız rekabet hükümlerine başvurulabileceği düzenlenmiştir. Know How’da bu bağlamda değerlendirilebilir. Bununla birlikte SMK m. 126/1’de sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa patent başvurusunu veya patenti devreden veya lisansını veren,
devralan veya lisans alana patent konusu buluşun normal bir kullanımı
için zorunlu olan teknik bilgileri vermekle yükümlü tutulmuştur. Dolayısıyla bir patent lisans sözleşmesinin kurulması halinde veya bir patent hakkının devri halinde lisans veren veya devreden teknik bilgiyi de
sunmalıdır. Buradaki teknik bilgi kavramına Know How’da girmektedir.
SMK m. 128/2 gereği devralan veya lisans alan ise kendisine verilen gizli
bilgilerin açıklanmasını önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Bu durumda devralan veya lisans alanın elde etmiş olduğu Know
How’ı açıklamamakla yükümlü olduğu anlaşılmaktadır. Dolayısıyla
Know How’ın korunması konusunda ve ifşa edilmemesi konusunda
özel bir yükümlülük düzenlenmiştir.164 Yapay zekâ bakımından konuyu
değerlendirirsek, yapay zekâya ilişkin bilgisayar programları veya buluş
160 Arbek, s.69
161 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Erbay, s.80 vd.
162 Erbay, s.85
163 Benzer yönde Arkan, s.329
164 Patent lisans veya devir sözleşmelerinde lisans sahibi veya devreden Know How bilgisini vermek zorun-

da değildir. Kanun koyucu ‘’sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça’’ diyerek teknik bilginin sunulmaması
yönünde bir düzenleme yapılabileceğine cevaz vermiştir. Eğer ki patent devir veya lisans sözleşmesinde
teknik bilginin sunulmayacağı yönündeki bir hüküm varsa bu hüküm geçerlidir.
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niteliğindeki parçalar önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz üzere belirli
koşullarda patentle koruma altına alınmış olabilir. Yapay zekânın kullanımı için bir takım Know How bilgilerine de ihtiyaç duyulabilir. Bu
durumda yapay zekâ patent lisans sözleşmesine veya devir sözleşmesine
konu edilirse devreden veya lisans veren sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça teknik bilgiyi de sunmalıdır. Bu bilgiyi edinen lisans alan veya
devralan ise bu bilgiyi ifşa etmemekle yükümlüdür.  
Yapay zekânın işlevini yerine getirmede yapay zekânın öğrenmesini
ve çalışmasını sağlayan algoritmaların da önemli bir rolü bulunmaktadır.165 Makine öğrenmesi amacıyla geliştirilen bir programın yerleşik bir
algoritması vardır. Bu algoritmalar sayesinde yapay zekâ sistemi giren
verilerden öğrenmekte ve daha sonra bu verileri işleyerek bağımlı veya
bağımsız bir şekilde karar verebilmektedir. Yazılımcı istediği amaca
ulaşmak amacıyla yapay zekâ algoritmalarıyla bir model oluşturmaktadır. Yapay zekânın algoritmaları tek bir görev için kullanılabileceği gibi
birden fazla görevi yerine getirmek için de oluşturulabilir. Örneğin alpha go oynanmasını ve öğrenmesini sağlayan bir algoritma, satranç ve
benzeri oyunlar için de kullanılabilir. Böyle bir algoritmanın nasıl korunacağıysa tartışmalıdır. Önceki bölümlerde de ifade ettiğimiz üzere
yapay zekânın hukuken korunmasını düzenleyen bir düzenleme henüz
yapılmamıştır. Aynı durum algoritmalar için de geçerlidir.166  Bu durumda algoritmaların mevcut fikri hak korumalarıyla korunup korunamayacağı tartışılmalıdır.
Algoritmaların korunması konusunda ilk akla patent gelmektedir.
SMK’de algoritmalara açıkça patent verilemeyeceği yönünde bir düzenleme yapılmadığı gibi patent verilebileceği yönünde de bir düzenleme
yapılmamıştır. Bununla birlikte bilindiği üzere patent korumasıyla buluşlar koruma altına alınmıştır. SMK m. 82’deyse buluş niteliğinde sa165 Guadamuz Andres: Artificial Intelligence and Copyright, WIPO Magazine, 2017/5, Kaynak: https://

www.wipo.int/wipo_magazine/en/2017/05/article_0003.html (ERİŞİM TARİHİ: 21.04.2019)
166 Doktrinde bir algoritmanın birçok sektörde veya yazılımda kullanılabileceği belirtilmiştir. Örneğin tek
bir algoritma sağlıktan, finans hizmetlerine kadar her alanda kullanılabilir. Bu durum karşısında algoritmaları düzenleyen genel bir düzenlemenin yapılması gerektiği doktrinde belirtilmiştir. Ayrıntılı bilgi
için bakınız; Kaplan, Haenlein, s.43
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yılmayan hususlar sayılmıştır. Bunlardan SMK m. 82/2-a’da “Keşifler,
bilimsel teoriler ve matematiksel yöntemlerin buluş niteliğinde olmadığı”
belirtilmiştir. Algoritmalar bir matematik formülü olarak kabul edilirse
patentle korunması pek mümkün gözükmemektedir. Algoritmaya ilişkin patent başvurusu reddedilebilir. Bununla birlikte doktrinde matematik algoritmalarıyla bilgisayar algoritmalarının farklı olduğu da ifade
edilmiştir. TOPALOĞLU; matematik formülü olan algoritmalara patent verilemeyeceğini, ancak bilgisayar algoritmasının farklı olduğunu
belirtmiştir.167 Yazarın görüşüne göre program algoritmaları teknik bir
sonuç meydana getirecek bir sahaya ilişkin olmaları koşuluyla patent
korumasından yararlanabilir.168 Bizim görüşümüze göre de teknik bir
sonuç meydana getirecek sahaya ilişkin algoritmalar koşulları varsa
patentle korunabilir.169 Bununla birlikte doktrinde ÖZTÜRK ise algoritmaların münhasıran bir buluşun konusu olamayacağını doktrinde
ifade etmiştir.170 Yapay zekâyı oluşturan algoritmalarda ise veriler girdi
olarak sunulmaktadır. Algoritma çeşitli yöntemlerle bu veriyi işlemekte
ve bir dizi hesaplamadan sonra bir sonuç üretmektedir. Böyle bir algoritmanın teknik yönü bulunduğu için patentle korunabilir. Özellikle bir
yapay zekâ modellinde birçok algoritma kullanılabilir. Yazılımcının bu
algoritmaları seçmesinde, parametreleri belirlemesinde ve kodlamasında teknik bir sürecin gerçekleştiği kabul edilebilir. Ancak yapay zekânın
çalışmasını sağlayan formüller, denklemler, hesaplamalar patent korumasından yararlanamayacaktır. Nitekim bunlar tamamen matematiksel
işlemler ve formüllerdir.
Algoritmaların FSEK bağlamında eser gibi korunması da düşünebilir. Ancak FSEK m.2’nin gerekçesinde “Mantık, algoritma ve programlama dilleri, düşünce ve ilkeleri içeriyor olsa da söz konusu düşünce ve ilke167 Topaloğlu, s.60
168 Topaloğlu, s.62
169 Avrupa Hukuku’nda algoritmalar, matematik metodu sayıldığı için patent korumasından faydalanamayacağı kabul edilmiştir. Fakat algoritmaya ilişkin patent talebi teknik araçları içeren bir yönteme (örneğin bir bilgisayar) veya bir cihaza yönelikse bu durumda talep bir bütün olarak değerlendirilmelidir.
Matematik metodu olduğu gerekçesiyle talep ret edilmemelidir. Bakınız; Patenting Artificial Intelligence Conference Summary, 30 May 2018, EPO Munich s.7

170 Öztürk, s.109
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ler bu kanun kapsamında koruma altında olmamalıdır görüşü hakimdir.
Fakat bu tür düşünce ve ilkelerin ifadeleri kendilerinin uygun düştüğü eser
türünün hükümlerine tabi olarak koruma altında olmalıdır” denilmiştir.
Doktrindeyse TOPALOĞLU, algoritmanın eser koruması kapsamı dışında olduğunu   belirtmiştir.171 ALTUNKAYNAK da bilgisayar programlarının ancak ifade edilmiş şekillerinin korunduğunu; programın
mantığı, algoritma ve program dillerinin, fikri hukukun koruması kapsamı dışında olduğunu belirtmiştir.172 Mukayeseli ABD Hukuku’nda da
bilimsel ve teknik metotlar, keşifler, iş operasyonları, matematik ilkeleri,
formüler ve algoritmaların eser korumasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.173  Kanımızca algoritmalar bir bilgisayar programının ögesine
temel oluşturabilir. Ancak düşünce ve ilke olarak kabul edilirse FSEK m.
2/son gereği eser korumasından yararlanamayacaktır. Bununla birlikte
FSEK m. 2/1 bağlamında bir sonraki aşamada bilgisayar programı sonucu doğurması koşuluyla hazırlık tasarımları olarak kabul edilirse eser
korumasından faydalanabilecektir. Nitekim yapay zekâ sistemleri algoritmalardan oluşan yapay zekâ modelleri sayesinde çalışmaktadır. Bazı
algoritmalar kod halini alabilir veya yazılım da olabilir. Bu algoritmaların oluşturulması bir sonraki aşamada bilgisayar programı olması koşuluyla hazırlık tasarımı olarak kabul edilebilir. Algoritmalar kod yazılarak
bir program haline de getirilebilir. Bu durumda kanımızca kod, edebi
eser olarak korunabilecektir. Kodlama neticesinde bilgisayar programı
ortaya çıkarsa bu bilgisayar programı da eser korumasından faydalanabilir.
Algoritmalar ticari sır olarak da korunabilir. TTK m. 55-d’de üretim
ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; dürüstlüğe aykırı davranış
olarak düzenlenmiştir. Özellikle de gizlice ve izinsiz olarak ele geçirdiği
veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği üretim ve iş sırlarını
değerlendiren veya başkalarına bildiren kişiler haksız rekabet hükümleri
171 Topaloğlu, s.27
172 Altunkaynak Aysun: Bilgisayar Yazılımlarının ve İş Metotlarının Patentlenebilirliği, Türk Patent Enstitüsü Patent Dairesi Başkanlığı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2013, s.19,20
173 Ayrıca bakınız USA Copyright Office Circular 31, Kaynak: https://www.copyright.gov/circs/circ31.
pdf,  (ERİŞİM TARİHİ: 21.06.2019).
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gereği sorumlu tutulabilir. Yazılım sektöründe ticari sırların gizliliğine
ilişkin sözleşmelerle belirli algoritma programlarına, kaynak kodların
kullanımına ve erişimine bir takım limitler getirilmektedir.174 Bu tür sözleşmelerde algoritmaların üretim ve iş sırrı olarak düzenlenmesi mümkündür. Böylelikle bilgisayar programının algoritmalarını gören kişi,
edindiği bilgiyi üçüncü kişilerle paylaşamayacaktır.
Yapay zekâ veya yapay zekâyı oluşturan unsurların haksız rekabet
hükümleriyle korunabileceği söylenebilir. Ancak her zaman haksız rekabet hükümleriyle korunması mümkün olmamaktadır. Nitekim nitelik itibariyle yapay zekâ, bilgisayar programı veya patent olarak kabul
edilirse, aynı zamanda kanunen korunan bir fikri ürün olmaktadır. Fikri
ürünler fikri mülkiyet hukuku bağlamında düzenlenmektedir. Konu bakımından değerlendirdiğimizde fikri mülkiyet hukukuyla haksız rekabet
hukuku arasında bir takım farklar görülmektedir. Fikri mülkiyet hakları
hukuk düzeninin korunmaya değer gördüğü fikir ürünler üzerinde hak
sahipleri lehine tekelci haklar yaratmaktadır. Bu nedenle fikri mülkiyet
hukuku fikri ürünleri korumaktadır. Haksız rekabet hukukuysa ürün korumasına yönelik olmayıp dürüstlük kurallına aykırı davranışlara karşıdır.175 Dolayısıyla haksız rekabet hükümleriyle fikri ürünler ve fikri ürün
sahiplerinin ürünleri üzerindeki tekelci hakkın korunması amaçlanmamıştır. Haksız rekabet hükümleriyle dürüst ve adil bir rekabet ortamının
korunması amaçlanmaktadır. Bu nedenle haksız rekabet hükümleriyle
yapay zekâ sistemlerinin her zaman korunabileceğini söylemek güçtür.
Ancak yapay zekâ sisteminin dürüstlük kuralına aykırı şekilde kullanımı, edinimi veya ele geçirilmesi söz konusuysa haksız rekabet hükümleri gereği korunabilir. Ayrıca bu koruma her zaman yapay zekâ sistemi
üzerindeki hak sahibini tatmin etmeyebilir. Nitekim haksız rekabet koruması fikri hak korumaları gibi açık ve belirli bir koruma sağlamaz. Bu
durumda çelişkili kararlara sebebiyet verebilir. Bir mahkeme için yapay
zekâ ticari sır olarak değerlendirilebilecekken başka bir mahkeme ticari
sır olarak görmeyebilir. Bu durumda yapay zekâ üzerinde çalışan kişilerin haklarının kaybına sebebiyet verebilir. Ayrıca yapay zekânın patent
174 Butler, s.738
175 Şehirali Çelik, s.76
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gibi fikri hakla korunması halinde birde haksız rekabet hükümleri gereği
korunup korunamayacağı da tartışmalıdır. Nitekim doktrinde fikri mülkiyet korumasına alternatif bir haksız rekabet korumasının varlığının
fikri mülkiyet korumasını işlevsiz, anlamsız hale getireceği ve sınaî haklardaki tescil sistemini de zaafa uğratacağı belirtilmiştir.176 Dolayısıyla
bu görüşün kabul edilmesi halinde tescilsiz bir yapay zekâ sisteminin korunması mümkün olmayacaktır. Bununla birlikte günümüzde ülkemizdeki mahkeme kararlarının genel eğilimi tescilsiz sınai ürünlerin haksız
rekabet hükümleri gereği korunabileceği yönündedir.177
Sonuç olarak tüm yapay zekâ sistemlerinin haksız rekabet hükümleriyle korunması da güç gözükmektedir. Somut olaya göre değerlendirme yapılarak yapay zekânın kullanımının haksız rekabet teşkil edip
etmediğine bakılacaktır.

176 Suluk Cahit: “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Tescilsiz Sınai Ürünlerin Haksız Rekabet

Hükümleri İle Korunması”, 2014/1, FMR, 2014, s.169 – 189, s.188
177 Doktrinde de Şehirali Çelik, hem tescilli bir hakkın hem de tescil başvurusu yapılmamış veya sonradan
tescilsiz hale gelmiş bir ürünün şartları varsa haksız rekabet hükümleriyle korunabileceği görüşündedir.
Yazara göre somut olaya göre haksız rekabet hukukunun öngördüğü davranış kurallarına uyulup uyulmadığının tespit edilmesi gerekir. Şehirali Çelik, s.117 Yargıtay’ın emsal bir kararında; ‘’davacı ABD’de
tescilli, patent hakları kendine ait olan 4400/4500 model etiketleyicileri kendilerinin rızası olmadan
davalı tarafından aynen taklit edilerek, Türkiye ve Ortadoğu’ya sattığını, davalının üretim ve satışını
yaptığı makinenin tasarım olarak davacı makinasının aynısı olduğunu, kendilerine ait patente konu olan
buluş hakkında faydalı model başvurusunda bulunduğunu ileri sürerek, davalı eyleminin haksız rekabet
teşkil ettiğinin tespit ve önlenmesine, haksız rekabetin neticesi olan durumun ortadan kaldırılmasına,
haksız rekabet ve yanlış beyanların düzeltilmesine, davalının ürettiği makinelerin üretim ve satışının
durdurulmasına, hükmün ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Yargıtay kararında; patent
ve faydalı model hakkında düzenleme getiren 551 sayılı KHK’da Türkiye’de tescil edilmemiş olan buluşların korunmayacağı yönünde bir hüküm bulunmadığına, TTK.’nın haksız rekabete ilişkin 56 vd.
maddeleri de dikkate alındığında, tarafların iddia ve savunmaları üzerinde durularak, davalı taraf adına
tescil edildiği anlaşılan faydalı modelin hükümsüzlüğü istemi ile açılan dava sonucu da gerektiğinde
beklenilerek, oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiğine, yazılı gerekçeyle davanın reddedilmesinin doğru olmadığına, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulmasına karar vermiştir.’’ Bakınız;
Aksakal Ayşegül, Aydın Başak, Öztürk Özge, Yıldırım Eyyüp: ‘’Yüksek Yargı Kararları’’, 2009/2, FMR,
2009, s. 119 -136, s.127
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4. Yapay Zekânın İşlediği Veriler Veri tabanı Olarak Korunabilir Mi?
İnternet ve bilişim teknolojilerinin gelişimiyle üretilen, saklanan
ve işlenen veri miktarında logaritmik düzeyde artışlar yaşanmaktadır.178
Her gün kentilyon bytle’larca veri dolaşıma sokulmaktadır. Bu kadar
çok verinin olması bir takım sorunlara da sebebiyet vermektedir. İlk sorun bu verilerin nasıl tasnif edileceğidir. Diğer bir sorun verilerin güvenilir olup olmadığıdır.
Verilerin artışı yapay zekâ teknolojisine önemli bir etkisi olmuştur. Başarılı bir yapay zekâ sistemi için veriye ihtiyaç duyulmaktadır.
Yapay zekâ genel olarak diğer büyük veri kaynakları aracılığıyla elde edilen harici bilgileri, girdi olarak kullanır ve makine öğrenimi yöntemleriyle gelen bilgileri işler.180 Bu nedenle yapay zekânın işlevini yerine getirmesinde beslendiği veri tabanlarının önemli bir rolü bulunmaktadır.
Nitekim yapay zekâ genellikle kendisine verilen verileri kullanarak bilgileri öğrenmekte ve işlemektedir.181 Bu nedenle yapay zekâya ne kadar
çok veri girilirse o kadar başarılı olacaktır. Günümüzde de yapay zekâ
sistemleri özellikle de İnternet’te paylaşılan sayısız verilerle eğitilmektedir. Bu verilerin büyük bir kısmı herkesin erişimine açık olduğu için
yapay zekâ da erişebilmektedir.
179

Verilerin çok olması yapay zekânın başarılı olması için önemli bir
ölçüttür. Ancak verilerin güvenilir, sağlıklı ve doğru olmasında da fay178 Veri biliminin gelişmesi konusunda ayrıntılı değerlendirme için bakınız; Sütcü S.Cem , Aytekin Çiğdem: Veri Bilimi, Paloma Yayınevi, 1.Baskı, İstanbul, 2018, s.154
179 Doktrinde Say; Biyolojik beyinlerin yıllarca gözleri açık dolaşan canlılara takılı oldukları ve sayısız gö-

rüntüye maruz kaldıkları için görüntü tanıma işinde başarılı olduklarını belirtmiş olup yapay sinir ağlarının da sadece albümdeki resimlerle değil milyonlarca resimle eğitilmesi halinde çok daha başarılı bir
şekilde öğrenebileceklerini belirtmiştir. Günümüzde de Facebook, Google gibi devlerin sahip olduğu
resim ve yazılarla makineler Dünya’nın nasıl göründüğünü ve insan dillerinin düzenini öğrenmektedir.
Say, s.104, 104

180 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Kaplan, Haenlein, s.17
181 Doktrinde de yapay zekânın, yüksek miktarda yüksek kaliteli verilere erişimi olduğunda ve otomatikleştirilmiş iş süreçlerine entegre edildiğinde etkili olacağı belirtilmiştir. Bakınız; Bughin, Hazan, Ramaswamy, Chui, Allas, Dahlström, Henke, Trench, s.31
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da vardır. Bu nedenle veri tasnifinin yapılması gerekir. Bununla birlikte
sistemler sürekli belirli veri setlerinde eğitildiği için, önyargıya duyarlı
olabilirler; Bundan kaçınmak için, kullanıcıların bunları kapsamlı veri
kümeleriyle eğittiğinden emin olması gerekir.182 Doğru ve kaliteli verinin derlenmesiyse emek gerektirir.
Veri tabanı üzerindeki emek ise korunmalıdır. Nitekim bir veri
tabanın oluşturulması, düzenlenmesi ve güncellenmesi meşakkatli bir
süreçtir. Veri tasnifinin yapılması, hangi parametrelerin esas alınacağının belirlenmesi, verilerin ayıklanması önemli bir çalışma gerektirir. Bu
süreçte çalışan kişilerin veya yatırımcıların hakları korunmalıdır. Veri tabanında ne kadar sağlıklı veri varsa yapay zekâ da o kadar başarılı sonuçlar verecektir. Kısıtlı, sağlıksız ve yetersiz bir veri tabanından beslenen
yapay zekânın ise beklenen sonuçları vermesi güçtür. Bu nedenle yapay
zekânın faydalandığı veri tabanın güncel ve yeterli veriye sahip olması
gerekir. Bunun için de veri tabanı üzerinde fikri bir çalışmanın yapılması
gerekir. Bu fikri çalışmanın da ödüllendirilmesinde fayda vardır. Hukukumuzdaysa veri tabanları FSEK m. 6/11 bağlamında işlenme eser ve
FSEK ek madde 8 bağlamında sui generis olarak korunmaktadır.183
Veri tabanı korumasına değinmeden önce veri tabanı tanımlanmalıdır. Veri tabanı doktrinde düzenli bilgilerin bir arada tutulduğu elektronik olan veya olmayan bir ortam olarak tanımlanmıştır.184 Veri tabanı
içeriğinde veriler ve materyaller bulunabilir. FSEK’te verinin tanımıysa
yapılmamıştır. Doktrinde veri, her türlü bilgilerin ve olguların insan tarafından anlam kazanacak ve değerlendirilecek şekilde düzenlenmesi şeklinde
tanımlanmıştır.185  Materyaller ise veri dışındaki bilgilerdir.186 Doktrinde materyal kavramı; belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde
182 Bughin, Hazan, Ramaswamy, Chui, Allas, Dahlström, Henke, Trench, s.8
183 Veri tabanlarının korunmasında ikili bir yaklaşım kanunda düzenlenmiştir. Bu düzenleme 96/9/AT

sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi’yle uyumludur.
184 Güneş İlhami: Uygulamada Hususiyet İçeren Veri Tabanlarının Koruması ve Sui Generis Koruma, Terazi Hukuk Dergisi, V.13.142, 2018, s.99-102, s.99 (Veri Tabanı)
185 Ateş, s.362
186 Tekinalp, s.140
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seçilip derlenen her şey olarak tanımlanmıştır.187 Veri tabanının içeriğini
oluşturan veri ve materyaller fikri hukuk anlamında ilim ve edebiyat eseri, güzel sanat eseri, musiki eser veya sinema eseri gibi fikri ürünler olabileceği gibi; eser niteliği bulunmayan metin, ses, görüntü, grafik veya
resim şeklindeki malzemelerde olabilirler.188 Veri tabanını oluşturan veriler, telif hakkı veya başka bir şekilde korunuyor olabilir. Bu durumda
verinin, veri tabanı içeriğine alınması için sahibinden izin alınması gerekir.189
Her veri tabanıysa hukuken korunmayacaktır. İlk olarak FSEK m.
6/11’e göre veri tabanı bir işleme eser olarak korunmaktadır. Belli bir
maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde verilerin ve materyallerin
seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya
diğer biçimdeki veri tabanları işleyenin hususiyetini taşımak koşuluyla
işlenmesi halinde eser olarak korunacaktır (FSEK m. 6/11). Fakat veri
tabanlarına sağlanan bu korumanın kapsamına veri tabanı içerisinde yer
alan veri ve materyaller girmemektedir. Dolayısıyla bir veri tabanı içerisinde yer alan eser, materyaller ve veriler, veri tabanı korumasından faydalanamayacaktır. Fakat veri tabanı içerisinde yer alan eser, materyaller
ve veriler bağımsız olarak korunabilir. İnternet veya bilgisayar ortamındaki verilere erişim için bir takım bilgisayar programlarına da ihtiyaç duyulabilir. Veri tabanının hazırlanmasında veya kullanılmasında ihtiyaç
duyulan bilgisayar programları veri tabanı olarak korunmayacaktır. Fakat şartları varsa edebi eser olarak korunabilir.190
Veri tabanın verileri ve materyalleri belli bir maksada göre ve hususi bir plan dâhilinde bir araya getirmesi gerekir. Rastgele bir araya
getirilen veriler ve materyaller veri tabanı korumasından faydalanamaz.
Veri tabanı içerisinde bir düzenin ve seçiciliğin de bulunması gerekir.
Doktrinde de özgün bir veri tabanı düzenlemesinden bahsedebilmek
için sistematik ve metodik tarzda bir veri tabanı düzenlemesi yapılma187 Çolak Uğur: ‘’Topluluk ve Türk Hukukunda Veri Tabanlarına Sağlanan Sui Generis Koruma ve Spin-Off
Teorisi’’, FMR Dergisi 2005/1, 2005, Ankara, s. 19 -68, s.31,32
188 Ateş, s.360
189 Topaloğlu, s.144
190 Ateş, s.370
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sı gerektiği belirtilmiştir.191 Ayrıca veri tabanının işlenme eser olarak
korunabilmesi için eser sahibinin hususiyetini taşıması gerekmektedir.
Doktrinde FSEK m. 6’da açıkça belirtilmemişse de hususiyet ifadesinden AB Veri Tabanı Yönergesi m. 3’te düzenlenen kendi fikirsel yaratıcılığı anlaşılması gerektiği belirtilmiştir.192 Fakat veri tabanları arasında
içerik benzerliği teknik zorunluluklardan kaynaklanıyorsa bu durumda
eser sahibinin hakkının ihlali söz konusu olmayacaktır.193
Veri tabanının korunması için erişebilir de olması gerekir. FSEK m.
6/11’de bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları denilerek veri tabanının erişilebilir olma özelliği üzerinde durulmuştur. Doktrinde erişebilirlik; veri tabanı içeriğinin istendiğinde insanlar tarafından
okunabilmesi, görülebilmesi, işitilebilmesi kısaca insan tarafından idrak
edilebilmesi şeklinde tanımlanmıştır.194 Kanımızca teknolojideki gelişmeler karşısında insan tarafından idrak edilemeyen ancak makineler
tarafından idrak edilebilen veri tabanları da korumadan faydalanabilir.
Nitekim bu tür veri tabanlarını insanlar idrak edememekte, makineler
idrak ederek işleyebilmekte, okuyabilmektedir. Kanunda da sadece insanların algılayabileceği veri tabanlarının korunduğu yönünde özel bir
düzenleme yapılmamıştır. Bu nedenle veri tabanın korunması için insan
tarafından erişilmesi önemli değildir. Önemli olan bir araç ile okunabilmesi veya başka şekillerde erişilebilir olmasıdır. FSEK m. 6/11 bağlamında veri tabanı işlenme eser olarak korunacaktır.195 Koruma süresiyse
eser sahibinin yaşamı boyunca ve ölümünden itibaren yetmiş yıldır.196
191 Ateş, s.373
192 Nal, Suluk, Karasu, s.157
193 Yargıtay’ın emsal bir kararında ‘’davacı kataloğu ile içeriksel örtüşme mevcut ise de bu örtüşmenin kullanılan bilgilerin teknik nitelikli olması nedeniyle zorunlu olduğu, sunuluşun bütünsel değerlendirilmesinde farklılıkların ağır bastığı, bire bir kopyalamanın olmadığı, veri tabanları arasında benzerliğin
oransal olarak zayıf olduğu, dolayısıyla davalı kataloğunun davacı kataloğundan oluşturulduğu sonucuna varılamadığı ve ayrıca davalının fiilinin haksız rekabet olarak değerlendirilemeyeceği ve davanın reddine ilk derece mahkemesince karar verilmiştir.’’ Bu karar Yargıtay tarafından onanmıştır. Yargıtay 11.
H.D. 10.05.2017 Tarihli 2006/3851 E. ve 2007/7260 K. sayılı kararı aktaran Güneş, Veri Tabanı, s.102
194 Ateş, s.376
195 Yargıtay’ın veri tabanının işlenme eser olarak korunması konusundaki emsal bir kararında ‘’davacıların
paylı eser sahipleri olduğu davada sözcüklerin Türkçe ve İngilizce karşılıklarından oluşan veri tabanının
FSEK m.6 bağlamında bir veri tabanı olduğu kabul edilmiş ve eser sahiplerinin ismine yer vermeksizin
çoğaltılıp yayma eylemlerinin davacıların mali hakları yanında umuma arz ve adın belirtilmesi manevi
haklarının ihlali olarak değerlendirme yapılmıştır.’’ Yargıtay 11. H.D. 10.05.2017 Tarihli 2006/3851 E.
ve 2007/7260 K. sayılı kararı aktaran Güneş, Veri Tabanı, s.101
196 Nal, Suluk, Karasu, s.157
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Veri tabanına yönelik ikinci korumaysa FSEK ek madde 8’de düzenlenmiş olup veri tabanı yatırımcılarına yönelik sui generis bir korumadır. İlgili düzenlemeye göre; bir veri tabanının içeriğinin oluşturulmasına, doğrulanmasına veya sunumuna nitelik ve nicelik açısından
esaslı bir nispet dâhilinde yatırım yapan veri tabanı yapımcısı, ayrıca veri
tabanının içeriğinin önemli bir kısmının veya tamamının; herhangi bir
araç ile herhangi bir şekilde sürekli veya geçici olarak başka bir ortama
aktarılması; herhangi bir yolla dağıtılması, satılması, kiralanması veya
topluma iletilmesi, hususlarında izin vermek veya yasaklamak hakkına
sahiptir. Fakat kamu güvenliği, idarî ve yargı işlemlerinin gerektirdiği
istisnalar ile bu kanunda yazılan istisnaların varlığı saklıdır. Sui generis
korumayla veri tabanındaki verilerin seçimi ve düzenlenmesinde eser
sahibinin hususiyetini yansıtmayan ama veri tabanı yapımcısının emek,
mali ve kültürel yatırımıyla gerçekleştirdiği edimi korumak yattığı doktrinde belirtilmiştir.197
Sui generis veri tabanı koruması için esaslı bir yatırım yapılması
gerekir. Doktrinde yatırımın esaslı olmasından kastın sadece parasal
olarak anlaşılmaması gerektiği önemli bir emek ve zaman harcandıysa
bununda esaslı bir yatırım olarak değerlendirilebileceği belirtilmiştir.198
Sui generis bir veri tabanının korunması aleniyet tarihinden itibaren on
beş yıldır. Görüldüğü üzere işleme eser bağlamındaki veri tabanına göre
daha kısa bir koruma süresi öngörülmüştür. Ancak veri tabanına yeni
yatırım alınarak değişikliğin yapılması halinde koruma süresi yeniden
başlayacaktır.199
Veri tabanın korumasında verilerin ve materyallerin niteliği, yoğunluğu ve sayısı ise önem arz etmemektedir. Az sayıda verinin ve materyallin bulunduğu bir veri tabanı da hukuken korunabilecektir. Yapay zekâ
ise bu veri tabanlarını işleyerek öğrenecek, kendini test edebilecek veya
analizler yapabilecektir. Bu nedenle veri tabanları oluşturmak yapak
zekâ endüstrisi için oldukça önemli bir sektördür.
197 Nal, Suluk, Karasu, s.157
198 Ateş, s.379
199 Ayrıntılı bilgi için bakınız; Tekinalp s.142, Topaloğlu s.75, Güneş, Veri Tabanı, s.102
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V. SONUÇ
Yapay zekâ teknolojisi bankacılık, sigortacılık, eğitim ve sağlık gibi
birçok sektörde etkisini göstermiş ve hızla gelişen bir teknolojidir. Fakat
yapay zekânın ne olduğu ve nereye kadar gelişeceği günümüzde halen
kestirilememektedir. Bunun en büyük sebebiyse teknolojik gelişmelerle
birlikte yapay zekânın da hızla gelişmesinden kaynaklanmaktadır.
Teknolojideki hızlı değişim karşısında yapay zekânın net bir tanımı
yapılamamıştır. Yapay zekâ teknolojisi için önemli bir konu olan makine öğrenmesinde daha yolun başında olduğumuz görülmektedir. Buna
karşılık yapay zekâ birçok sektörde kullanılmaktadır. İnsansız marketler,
yapay zekâlı teşhis araçları, yapay zekâlı güvenlik drone’ları gibi birçok
teknoloji hayatımıza girmiştir. Bu teknolojilerle uğraşan girişimci ve bilim insanlarının ise yapay zekâ sistemleri üzerindeki haklarının korunması gerekir.
Günümüzde yapay zekânın korunmasını sağlayan kanuni düzenlemeler ülkemizde yapılmamıştır. Ancak yapay zekâ bir tür buluş veya bilgisayar programı olarak nitelendirilebilir. Fakat her iki koruma tipinin
koşullarını her yapay zekâ sistemi taşımamaktadır. Bu nedenle yapay
zekânın her zaman bilgisayar programı olarak korunacağı veya patentle korunacağı gibi kesin bir yargıya ulaşmak mümkün değildir. Ayrıca
yapay zekâ sistemlerinin tamamının da bir fikri hak korumasından faydalanması güç olmaktadır. Örneğin yapay zekânın teknik sahaya ilişkin
buluş niteliğindeki istemleri patentle korunabilecekken diğer kısımları
patentle korunamayacaktır.
Yapay zekânın haksız rekabet hükümlerine göre korunabileceği
de düşünülebilir. Fakat haksız rekabet hükümleriyle korunmak istenen
dürüst rekabet ortamıdır. Dolayısıyla dürüstlük kurallına aykırı davranışların varlığı halinde yapay zekâ sistemleri korunabilecektir. Bununla
birlikte haksız rekabet hükümleri korunmasında da somut uyuşmazlığa
göre değerlendirme yapılacak olması yapay zekâ sistemlerinin korunmasında farklı sonuçlara sebebiyet verebilecektir. Örneğin bir mahke106 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �
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mece yapay zekâ sisteminin bir kısmının veya tamamının ifşa edilmesi
ticari sırrın ifşa edilmesi olarak değerlendirilebilecekken bir başka mahkemece yapay zekâ sisteminin unsurları ticari sır sayılmayabilir. Yine
benzerlik taşıyan yapay zekâ sistemlerinin taklit olarak değerlendirilip
değerlendirilmeyeceği de tartışmalıdır. Bu konuda mahkemelerin farklı kararlar vermesi olasıdır. Ayrıca yapay zekâ sistemleri; algoritmalar,
kodlar, alıcılar, sensörler gibi çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. Bu kadar kapsamlı bir teknolojinin haksız rekabet hükümleriyle korunması
oldukça zordur. Bu nedenle haksız rekabet hükümleri gereği de yapay
zekânın tam anlamıyla korunabileceğini söylemek güçtür. Yapay zekâ
teknolojisi doğru ve yoğun veriye de ihtiyaç duymaktadır. Bu verilerin
derlenmesi ve veri tabanı haline getirilmesi emek isteyen bir süreçtir. Bu
nedenle yapay zekânın yararlandığı veri tabanları da hukuken korunabilir.
Sonuç olarak yeni bir teknoloji olan yapay zekâyı koruyabilecek
hukuki bir düzenleme tam anlamıyla geliştirilememiştir. Yapay zekâ
teknolojisinin yayılmasıyla birlikte bu eksiklik birçok ihtilafa neden olabilecektir. Mevcut düzenlemelerin yetersizliği karşısında yapay zekânın
entegre devre topoğrafyalar veya ıslahçı hakları gibi ayrı bir kanuni düzenlemeyle korunmasında fayda vardır.
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1980 TARİHLİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN
HUKUKİ YÖNLERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ VE
TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI
THE HAGUE CONVENTION OF 1980 ON THE CIVIL ASPECTS OF INTERNATIONAL
CHILD ABDUCTION AND THE IMPLEMENTATION IN TURKEY

ÖZET
Evlendiğiniz kişi, ortak çocuğunuzu sizden izinsiz başka bir ülkeye kaçırırsa ne yapılması gerekir? Uluslararası çocuk kaçırma vakası teşkil edebilecek bu olayda izlenmesi
gereken adımlar nelerdir? Bu durumda Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi’ne başvurulması ve çocuğun iadesinin talep edilmesi gerekir.
Bu çalışma, Lahey Sözleşmesi’ni ve Türkiye’deki ilgili mevzuatı genel hatlarıyla ele alarak
Sözleşme’nin anlaşılmasına katkı sağlamak ve uygulamadaki sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışmada öncelikle Lahey Sözleşmesi’nin genel esasları, amacı ve uygulanabilirliği ile
iade sürecine ilişkin esaslar incelenmiştir. Daha sonra Sözleşme’nin Türkiye’deki uygulamalarına ve ortaya çıkan sorunlara değinilmiştir. Özellikle Türkiye’de iade ve velayet
davalarının ilişkisi ile iade kararının icrası hususunda uygulamada ortaya çıkan sorunlar
belirtilmiş ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Çocuk Kaçırma, Lahey Sözleşmesi, 5717 sayılı
Kanun, Merkezi Makam, İade
ABSTRACT
What should be done if the person you marry abducts your joint child to another country without your permission? What are the steps to be taken in this event that
may constitute an international child abduction? In this case, the Hague Convention on
the Civil Aspects of International Child Abduction should be applied and return of the
child should be requested. This study has been prepared in order to contribute to the
understanding of the Convention by addressing the Hague Convention and the relevant
legislation in Turkey and to suggest solutions to problems in practice.  
In this study, firstly, the general principles, purpose and the applicability of the Hague
Convention and the principles regarding the return process have been examined. Subsequently, the implementation of the Convention in Turkey and emerging issues have
been mentioned. Especially, issues in the relationship between return and custody cases
and the execution of the return order which arise in practice have been indicated and
solution recommendations have been made.
Keywords: International Child Abduction, the Hague Convention, the Law no.
5717, Central Authority, Return.
* Makale Geliş Tarihi: 07.11.2019, Kabul Tarihi: 12.12.2019
Avukat, İzmir Barosu. aysn1996@hotmail.com
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I. GİRİŞ
Uluslararası evliliklerin artması ve dolaşımın kolaylaşması nedeniyle sayısı gün geçtikçe artan uluslararası çocuk kaçırma vakaları ülkemizde de dikkat çeken boyutlara ulaşmıştır. Bu soruna çözüm bulunması
amacıyla 25.10.1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki
Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi1 hazırlanmıştır. Türkiye bu sözleşmeye taraf olmuş ve 01.08.2000 tarihinden sonra meydana gelen uluslararası çocuk kaçırma vakalarında Lahey Sözleşmesi’ni uygulamaya başlamıştır. Sözleşme’nin uygulanmasına ilişkin olarak 22.11.2007 tarihli
ve 5717 sayılı Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun2  ve Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler
Genel Müdürlüğü tarafından 16.11.2011 tarihli ve 65/2 sayılı Genelge
düzenlenmiştir.
Lahey Sözleşmesi’nin, uluslararası çocuk kaçırma vakalarının çözümüne ilişkin en önemli adımlardan biri olduğu açıktır. Bununla birlikte
Sözleşme’nin taraf devletlere geniş takdir yetkisi tanıması nedeniyle uygulamada sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Özellikle Sözleşme’nin çocuğun üstün menfaatinin ancak çocuğun önceki mutat meskene iadesi
ile sağlanacağı görüşünü benimsemiş olması ve iade talebinin reddedilebilmesini sağlayan Sözleşme’de öngörülmüş olan istisnaların taraf devletlerce çok farklı şekillerde yorumlanıp uygulanması bu sorunların başında gelmektedir. Benzer şekilde ileride bahsedilecek olan yoruma açık
diğer hükümlerin de gözden geçirilmesiyle, daha çok vaka Sözleşme’nin
asıl amacına ve çocuğun üstün menfaatine hizmet edecek şekilde çözülebilecektir.
Benzer şekilde Sözleşme’nin Türkiye uygulamasında da önemli
adımlar atılmış olmakla birlikte, Sözleşme’nin mahkemeler tarafından
tam anlaşılmamış olması ve ülke genelindeki bütün aile mahkemelerinin iade davalarında yetkili kılınmış olması, benzer vakalara ilişkin tamamen farklı kararların verilmesine yol açmaktadır. Bu sorunların uluslara1 15.02.2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmî Gazete.
2 04.12.2007 tarihli ve 26720 sayılı Resmî Gazete.
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rası çocuk kaçırma vakalarına ilişkin olarak belirli aile mahkemelerinin
yetkili kılınması ile azaltılabileceği açıktır. Ayrıca iadede dostane çözüm
yollarının geliştirilmesi (arabuluculuk müessesesinin bu alanda uygulanmasının sağlanması), iade ve velayet davaları arasındaki ilişki ve iade
kararının icrası konularına ilişkin olarak iç hukuktaki mevzuatın geliştirilmesi gerekmektedir.   
Çalışmada öncelikle Lahey Sözleşmesi’nin; amacı, uygulanabilirliğine ilişkin kıstasları, iade talebi ve süreci ile iade kararı verilmesinin
istisnaları dahil olmak üzere genel esasları incelenecektir. Daha sonra
Sözleşme’nin Türkiye’deki uygulaması; merkezi makam, başvuru süreci, iade süreci, istisnaların değerlendirilmesindeki bakış açısı, iade ve
velayet davaları arasındaki ilişki, iade kararının icrası ve genel esaslara
değinilerek değerlendirilecektir.   
II. LAHEY SÖZLEŞMESİ’NİN GENEL ESASLARI
Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına
Dair Sözleşme’nin3 9. 10. ve 11. maddelerinde, çocuklara ilişkin koruma
ve kişisel ilişki kurma haklarının güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanması ve çocukların yasa dışı yollarla ülke dışına kaçırılmasının önlenmesi amacıyla taraf devletlere sorumluluklar yüklenmiştir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesini sağlamak için hazırlanan sözleşmelerden
biri de Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey
Sözleşmesi’dir4.
Bu nedenle Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’de
belirtilen çocuğun üstün menfaati5, Lahey Sözleşmesi uygulanırken de
esas alınmalıdır6. Çocuğun üstün menfaati, çocuktan çocuğa değiştiği
3 27.01.1995 tarihli 22184 sayılı Resmî Gazete.
4 Giray, F. K. (2007). Milletlerarası Özel Hukukta Kaçırılan veya Alıkonulan Çocukların İadesi, İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Doktora Tezi, s. 23,24.
5 Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme m. 3/1: “Kamusal ya da özel sosyal yardım kuruluşları,
mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir.”

6 Erdem, B. (2015). “Türk Hukukunda Uluslararası Çocuk Kaçırma Ve Uygulamaları”, Milletlerarası Kamu
Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 35., S. 2., s. 147.
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gibi, zaman içinde kişisel olarak tek bir çocuk açısından da değişim gösterir. Bu nedenle üstün menfaatin, çocuğun büyümesi ve içinde bulunduğu koşulların değişmesi de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerekir. Zira her çocuğun, üstün menfaatine uygun davranılmasına
hakkı vardır7.  
Lahey Sözleşmesi temel olarak, kanuna aykırı bir şekilde, Sözleşme
kapsamına giren kişilerden biri tarafından, mutat meskeninin bulunduğu taraf devletten başka bir taraf devlete kaçırılan veya orada alıkonulan
çocukların, mutat meskenine dönüşünün sağlanmasına yöneliktir. Bu
kaçırma veya alıkoyma, Sözleşme tarafından, uluslararası çocuk kaçırma
olarak tanımlanmaktadır.
Nitelik bakımından Lahey Sözleşmesi, özel hukuk karakterli bir
adli yardım sözleşmesi olup çocuk kaçırmanın cezai boyutuna8 ilişkin
bir düzenleme içermemektedir9. Dolayısıyla Sözleşme’nin, taraf devletlerin işbirliğine dayandığı ve bu işbirliğinin sağlanması ile etkinlik
kazanacağı açıktır10. Sözleşme’ye Ekim 2019 itibariyle yüz bir devlet
7  UNICEF (Ekim 2018). Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler, s. 10.
8 Türk hukuku bakımından çocuğun kaçırılmasından kaynaklanan cezai sorumluluk 26.09.2014 tarihli
5237 sayılı TCK m. 234’te düzenlenmiştir: “(1) Velayet yetkisi elinden alınmış olan ana veya babanın ya da
üçüncü derece dahil kan hısmının, onaltı yaşını bitirmemiş bir çocuğu veli, vasi veya bakım ve gözetimi altında
bulunan kimsenin yanından cebir veya tehdit kullanmaksızın kaçırması veya alıkoyması hâlinde, üç aydan bir
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (2) Fiil cebir veya tehdit kullanılarak işlenmiş ya da çocuk henüz oniki
yaşını bitirmemiş ise ceza bir katı oranında artırılır. (3) Kanunî temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk
eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları durumdan haberdar etmeksizin yanında tutan
kişi, şikâyet üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”
9 Giray, F. K. (2007). s. 20.
10 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yönlerine Dair Lahey Sözleşmesi̇:

Amacı, Uygulaması ve Kısa Bir İçtihat Analizi”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S. 115., s. 512: “Lahey
Sözleşmesi’ne ilişkin uygulamanın denetlenmesi ve değerlendirilmesi için özel bir komisyon oluşturulmuş olup,
bu komisyon belirli aralıklarla gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya gelmektedir. Özel Komisyon genellikle, katılımcılardan Sözleşme’nin uygulanması konusunda toplanan bilgileri içeren raporlar yayınlamaktadır.
Buna ilaveten, esasen Sözleşme ile ilgili davalara ilişkin bir veri tabanı olarak tasarlanmış olan “INDACAT”,
değişik ülkelerin konuya ilişkin dava özetleri ile kısa analizlerini ve Lahey Sözleşmesi ile ilgili önemli belgeleri
içermektedir. Yapılan tüm bu çalışmalarla, Sözleşme uygulamasının başlangıç teması olan iletişim ve tecrübe
paylaşımının hızlandırılması amaçlanmaktadır.”; Ancak tüm devletlerin katılımının ve bilgi paylaşımının
sağlanamaması nedeniyle INCADAT’ın yetersiz kaldığına ilişkin eleştiriler de mevcuttur. Bkz. Leto, M.
(2002). “Whose Best Interest? International Child Abduction Under the Hague Convention”, Chicago
Journal of International Law, C. 3., S.1, s. 251.; Ek olarak, taraf devletler arasında bilgi paylaşımını sağlamak
amacıyla kurulmuş ve Eylül 2019 tarihi itibariyle 84 devletten 135 hakimin üyesi olduğu Lahey Uluslara-
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taraftır11.  Türkiye’nin yanında; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri,
Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bahama Adaları,
Barbados, Belarus (Beyaz Rusya), Belçika, Belize, Birleşik Krallık, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Burkina Faso, Çekya, Çin Halk
Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, Ekvator, El Salvador,
Estonya, Ermenistan, Fas, Fiji Adaları, Filipinler, Finlandiya, Fransa,
Gabon, Gine, Guatemala, Guyana, Güney Afrika, Güney Kıbrıs, Güney Kore, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Honduras, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Irak, Jamaika, Japonya, Kanada,
Karadağ, Kazakistan, Kolombiya, Kosta Rika, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Küba, Lesotho, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan,
Malta, Meksika, Moldova, Monako, Morityus (Mauritius), Nikaragua,
Norveç, Özbekistan, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya, Saint Kitts ve Nevis, San Marino, Seyşeller, Singapur, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Sri Lanka, Şili, Tayland, Trinidad
ve Tobago, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Uruguay, Venezuela, Yeni
Zelanda, Yunanistan, Zambiya ve Zimbabve Sözleşme’ye taraf devletlerdir.
A. Sözleşmenin Amacı
Lahey Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre sözleşmenin amacı: “a)
Taraf Devletlere gayrikanunî yollardan götürülen veya alıkonan çocukların
derhal geri dönmelerini sağlamak; b) Taraf bir Devletteki koruma ve ziyaret haklarına, diğer Taraf Devletlerde etkili biçimde riayet ettirmek”tir.
Daha ayrıntılı bir ifade ile Sözleşme; çocuğun, Sözleşme kapsamındaki kişiler tarafından, kanun ile koruma veya ziyaret hakkına aykırı olarak, mutat meskeninin bulunduğu taraf devletten diğer bir taraf devlete
rası Hakimler Ağı (International Hague Network of Judges) bulunmaktadır. Bu ağ konusunda ayrıntılı
bilgi için bkz. Sheffield M. W., Rowland M. D. (2019). “International Hague Network of Judges: Significance in Implementation of the 1980 and 1996 Hague Conventions on the Civil Aspects of International
Child Abduction”, Family Court Review, C. 57., S. 2., s. 175-185., üye hakimlerin listesi için bkz. https://
assets.hcch.net/docs/18eb8d6c-593b-4996-9c5c-19e4590ac66d.pdf (Erişim tarihi: 04.12.2019)
11 Üye devlet listesi için bkz. http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid. (Erişim  
tarihi: 23.11.2019).
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götürülmesi veya bu devlette alıkonulması hâlinde uygulama alanı bulur. Bu durumdaki çocuğun, mutat meskeninin bulunduğu taraf devlete
ivedilikle iadesi sağlanarak, önceki mevcut durumunun yeniden tesisi
amaçlanmaktadır.
Sözleşme, çocuğun üstün menfaatinin ancak çocuğun önceki mutat meskenine iadesi ile sağlanacağı görüşüne dayanmaktadır.
Sözleşme’nin bu tutumu, çocuğun üstün menfaati ile iadenin çakıştığı
durumlarda dâhi iadenin tercih edilmesine yol açmaktadır. Fakat bu durum Sözleşme’nin ruhuna aykırılık teşkil eder ve kanaatimizce, mutat
meskene iadenin üstün menfaati kesin olarak sağlayacağına dayanan bu
görüşün esnetilmesi gerekmektedir.
Sözleşme, çocuğun iadesine ilişkin usul ve esasları genel hatlarıyla
belirtmiş, iade başvurusundan başlayan ve iade kararının yerine getirilmesine veya iade talebinin reddedilmesine kadar olan sürece ilişkin
ayrıntıları taraf devletlerin uygulamalarına bırakmıştır. Ancak taraf devletlere sağlanmış olan bu yetki kullanılırken, Sözleşme’nin uluslararası
niteliği ve taraf devletlerin hukuk sistemlerinin farklılıkları göz önünde
bulundurulmalı ve ulusal düzenlemeler buna uygun şekilde yapılmalıdır12. İşte bu noktada, taraf devletler arasında işbirliği sağlanmasının
önemi Sözleşme’de de benimsenmiş ve bu işbirliğinin sağlanması amacıyla, Sözleşme tarafından, taraf devletlere merkezi makam belirlenmesi
yükümlülüğü getirilmiştir13.
B. Sözleşme’nin Uygulanabilirliği
Sözleşme’nin daha iyi anlaşılabilmesi ve uygulanabilmesi için şu
hususlara değinmekte fayda görmekteyiz: Koruma hakkı ile kaçır12  Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 480-481.
13 Lahey Sözleşmesi m.6: “(1) Her Taraf Devlet, sözleşmenin kendisine yüklediği mükellefiyetleri yerine getir-

mekle görevli bir merkezî makam tayin eder. (2) Federal bir Devlet, birden fazla hukuk sisteminin yürürlükte
bulunduğu bir Devlet veya özerk toprak birimlerine sahip bir Devlet, birden fazla merkezî makam tayininde ve
bu makamların her birinin yetkilerinin toprakları açısından genişliğini tayinde serbesttir. Bu yetkiden yararlanan Devlet, taleplerin bu Devlet bünyesindeki merkezî makama intikalini teminen sunulacağı yetkili merkezî
makamı tayin eder.”
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manın veya alıkoymanın kanuna aykırılığının değerlendirilmesi ve
Sözleşme’nin kişi yönünden, yer yönünden ve zaman yönünden uygulanabilirliğinin incelenmesi.
1. Kaçırma veya Alıkoymanın Kanuna Aykırılığın Değerlendirilmesi
Sözleşme’nin 3. maddesine göre;
“Bir çocuğun yer değiştirmesi veya geri dönmemesi:
a) Çocuğun yer değiştirmesinden veya geri dönmemesinden hemen önce mutat meskeninin bulunduğu Devlet kanunu tarafından, bir
şahsa, müesseseye veya başka bir kuruma, tek başına veya müştereken
verilen koruma hakkının ihlâli şeklinde meydana geldiği takdirde ve
b) Bu hak yer değiştirme veya geri dönmeme anında tek başına veya
müştereken fiili biçimde kullanılmakta veya bu olaylar meydana gelmese
kullanılacak ise, kanuna aykırı addedilir.
(a)’da söz konusu edilen koruma hakkı, özellikle, kanuni bir yetkiden,
adlî veya idarî bir karardan veya bu Devletin kanununa göre yürürlükte
olan bir anlaşmadan doğabilir.”
Sözleşme’ye göre kaçırma, çocuğun, mutat meskeni olan
Sözleşme’ye taraf bir devletten başka bir taraf devlete kanuna aykırı olarak götürülmesini ifade etmekteyken; alıkoyma, çocuğun, hukuka uygun bir biçimde götürüldüğü taraf devletten mutat meskenine kanuna
aykırı olarak geri gönderilmemesi anlamına gelmektedir.
Öncelikle belirtilmesi gereken husus, koruma hakkı kavramı ve bunun Sözleşme’de ne anlamda kullanıldığıdır. Sözleşme velayet hakkı yerine ondan daha üst ve geniş bir kavram olan koruma hakkını kullanmıştır. Bu şekildeki kullanımla, devletler arasındaki velayet hakkına ilişkin
kavramsal farklılığın Sözleşme’de yer alması engellenmek istenmiştir.
Zira velayet hakkı her zaman çocuğun mutat meskeninde değişiklik yaİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 123
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pabilme hakkını içermemektedir14. Koruma hakkı ise, çocuğun yerinin
değiştirilebilmesi hakkını ihtiva eder ve çocuğun kaçırılmadan önceki
mutat meskeni hukukuna göre belirlenir15. Benzer şekilde, çocuğun
kaçırılması veya alıkonulmasındaki kanuna aykırılık da çocuğun mutat
meskeni hukukuna bağlıdır16. Sözleşme’nin 3/2. maddesinde belirtildiği
üzere, koruma hakkı, sadece bir mahkeme kararına dayanmak zorunda
değildir; çocuğun mutat meskeninin bulunduğu devletin kanunundan,
taraf olduğu anlaşmadan ya da adli veya idari bir karardan kaynaklanabilir.
Koruma hakkı, ebeveynlere veya ebeveynlerden birine ait olabileceği gibi bir başka 3. kişiye veya bir kuruma da ait olabilir17. Bunun
dışında, çocuğun kaçırma veya alıkonmadan önceki mutat meskeninin
bulunduğu devlet ile kaçırıldığı veya alıkonulduğu devletin Sözleşme’ye
taraf olması, çocuğun on altı yaşından küçük olması ve talebin kural olarak kaçırılma veya alıkonma tarihinden itibaren bir yıl içinde yapılması
gereklidir. Aşağıda kişi, yer ve zamana ilişkin bu kısıtlamalar incelenecektir.
2. Sözleşme’nin Kişi Yönünden Uygulaması
a. Sözleşme’nin kapsamına giren çocuklar
Sözleşme’nin 4. maddesine göre; “Sözleşme, koruma ve ziyaret haklarının ihlâlinden hemen önce, mutat ikametgâhı Taraf Devletlerden birinde bulunan çocuklara uygulanır. Sözleşmenin uygulanması çocuk 16 yaşına
geldiğinde sona erer.”

14 Ayrıntılı bilgi için bkz. Giray, F. K. (2007). s. 84-116.
15 Silberman, L. (1994). “Hague Convention on International Child Abduction: A Brief Overview and
Case Law Analysis”, Family Law Quarterly, C. 28., S. 1., s. 17.
16  Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 481.
17  Erdem, B. (2015). s. 151.
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Görüldüğü üzere Sözleşme’de çocuğun yaşına ilişkin sınırlama
genel bir ifade ile düzenlenmiştir ve yeterince açık değildir. Bu nedenle, yaşa ilişkin iki temel tartışma yaşanmaktadır. İlki, Sözleşme’nin 16
yaşına basılmasını mı yoksa 16 yaşının doldurulmasını mı baz aldığına
ilişkindir18. Bu husus taraf devletlerde farklı uygulamalara neden olmaktadır. Kanaatimizce, çocuk 16 yaşını dolduruncaya kadar Sözleşme kapsamında iadesi talep edilebilir.
Diğer tartışma ise, 16 yaş sınırının, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması anından itibaren mi yoksa iade talebinin yapıldığı zamandan
itibaren mi hesaplanacağına ilişkindir. Çocuğun kaçırılması veya alıkonulması sırasında 16 yaşından küçük olmasının yeterli olduğu görüşünü
savunanlar, 16 yaşından büyük kişilerin Sözleşme kapsamında zaten kaçırılma veya alıkonma fiiline konu olamayacağı, bu nedenle de kanuna
aykırı fiilin gerçekleştiği tarihin esas alınması gerektiği görüşündedir. Bu
şekilde 16 yaşından küçükken kaçırılıp iade sürecinde bu yaş sınırını geçen çocuklara da Sözleşme’nin ve iade sürecinin uygulanmasına devam
edilerek, önceden yaratılmış kanuna aykırılığa meşruluk kazandırılmamış olunacağı fikrine dayanmaktadırlar19.
Buna karşılık, 16 yaş sınırının iade talebinin yapıldığı andan itibaren
hesaplanacağı görüşünde olanlar ise, Sözleşme’nin 4. maddesiyle getirilen yaş kısıtlamasının sıkı bir şekilde uygulanması gerektiğini, zira bu nedenle çocuğun yaşının diğer uluslararası sözleşmelerden farklı olarak 16
yaş olarak düzenlendiğini, bu yaştaki kişilerin zorla kaçırılamayacağını
veya alıkonamayacağını, Sözleşme’nin bu mantık çerçevesinde düzenlendiğini belirterek görüşlerini savunmaktadırlar20.
Kanaatimizce, ilk görüş hakkaniyete daha uygun olmakla birlikte; Sözleşme özelinde değerlendirme yapıldığında, ikinci görüşün
Sözleşme’nin özüne ve düzenleniş amacına daha uygun olduğu açıktır.
18  Türkiye’de bu hususa 22.11.2007 tarihli ve 5717 sayılı Kanun’un 3/1-c maddesi ile açıklık getirilmiş ve
Sözleşme’nin çocuğun 16 yaşını dolduruncaya kadar uygulanacağı kabul edilmiştir.
19  Giray, F. K. (2007). s. 31.
20  Pèrez Vera, E. (1982). Explanatory Report on the 1980 Hague Child Abduction Convention, HCCH Publication, s. 449,450., p. 76-78.  
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İade prosedürü devam ederken çocuğun 16 yaşını doldurmuş olması durumunda ne yapılacağına ilişkin sözleşmede hüküm bulunmamaktadır. Doktrindeki bir görüşe göre, bu durumda iade prosedürünün devam ettirilemeyeceği savunulurken21; bir başka görüşe göre ise,
çocuğun yalnızca iade talebi sırasında 16 yaşından küçük olmasının
Sözleşme’nin uygulanması bakımından yeterli olacağı22 savunulmaktadır. Sözleşme’de net bir hükmün bulunmaması, taraf devletler arasında
farklı uygulamalara yol açmaktadır. Bu nedenle, devletler arasında yeknesaklık sağlanması amacıyla, bu boşluğun Sözleşme’ye açık bir hüküm
konularak giderilmesi en doğru çözüm olacaktır.  
Ek olarak belirtmek gerekir ki, Sözleşme’nin kapsamına, sadece
evlilik birliği içerisinde doğan çocuklar değil, aynı zamanda evlilik dışı
doğan veya evlat edinilen çocuklar da girer. Zira Sözleşme bu konuda
herhangi bir ayrım yapmamıştır23.
b. Sözleşme kapsamında iade talebinde bulunabilecek kişiler
ile kaçırma veya alıkoyma fiilini gerçekleştirebilecek kişiler
Sözleşme kapsamında iade talebinde bulunma hakkı olanlar: koruma hakkı ihlâl edilenler, şahsi ilişki kurulması hakkı olanlar ile bakım
ve gözetimle görevli kurumlardır24. Çocuğa karşı koruma hakkına sahip
olup da bu hakkın gereklerini yerine getirmeyen taraf, çocuğun iadesini
21 Silberman, L. (1994). s. 30.; Erdem, B. (2015). s. 155: “Kanaatimce, 16 yaş tamamlandıktan sonra işlemler daha önce başlamış olsa bile bu çocuğun La Haye Sözleşmesi’nin uygulama alanından çıktığının kabulü
gerekir.”

22 Giray, F. K. (2007). s. 33: “Nitekim kimi hâllerde, çocuk onaltı yaşına basmasına rağmen iade prosedürü işle-

meye devam edebilir. Mesela iadenin talep edildiği devlet bu duruma rıza göstermiş olabilir. Zira Sözleşme’de
bu hususu engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır. Hatta Sözleşme’nin 12. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca çocuğun hukuka aykırı olarak yerinin değiştirilmesi veya alıkonmasından itibaren bir yıllık süre geçmiş
ve de çocuk hâlihazırda bulunduğu ortama alışmamış ise müracaat makamı, talep hâlinde çocuğun iadesine
hükmetmelidir. Görüldüğü gibi Sözleşme’de öngörülen bir yıllık hak düşürücü süre geçmiş olsa bile, çocuğun
iade edilmesi gerekir. Şu hâlde, Sözleşme’de öngörülen onaltı yaş sınırının aşıldığı hâllerde, çocuğun kendi
görüşü alınmak kaydıyla ve de mutat meskenine iade edilmesi onun üstün menfaatine hizmet edecek ise veya
kendisi buna açıkça rıza göstermiş ise çocuk iade edilebilmelidir.”

23 Giray, F. K. (2007). s. 34.
24 Ayrıntılı bilgi için bkz. KÖSEOĞLU, B. (2007). Uluslararası Çocuk İadesi ve Uluslararası Nafaka Alacakları Davaları, Ankara: Türkiye Barolar Birliği Yayınları, 4. Bası, s. 5-7.
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talep edemez. Lahey Sözleşmesi’nin 3. maddesinde de belirtildiği üzere,
çocuğun iadesini talep edebilmek için ya koruma hakkının bilfiil kullanılıyor olması ya da kaçırma gerçekleşmeseydi kullanılacak olması gerekir.
Sözleşme’de, çocuğu kaçırabilecek veya alıkoyabilecek kişilere ilişkin açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Sözleşme’nin içeriğinden, koruma hakkına sahip olmayan ebeveynin ve ilerde koruma hakkına sahip
olabilecek yakın akrabalar ile üçüncü kişilerin kaçırma veya alıkoyma
fiilini gerçekleştirebileceği anlaşılmaktadır. Bu kişiler; büyükbaba, büyükanne veya evlat edinen ebeveynler olabileceği gibi taraf devletlerin
kültürel özelliklerine göre bu kapsamda sayılabilecek kişiler de olabilir.
Bazı kurumlar, iade talep edebilecekleri gibi, aynı zamanda Sözleşme
kapsamında çocuk kaçırma veya alıkoyma fiilini de gerçekleştirebilirler25.
Önemle vurgulamak gerekir ki, Lahey Sözleşmesi’nin uygulanabilmesi için çocuğun iadesini talep eden kişi ile çocuğu kaçıran veya alıkoyan kişinin, hangi devletin vatandaşı olduğunun bir önemi bulunmamaktadır. Çocuğun kaçırılmadan önceki mutat meskeninin bulunduğu
devlet ile çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu devletin Sözleşme’ye
taraf olması yeterlidir. Örneğin, mutat meskenleri Hollanda olan İranlı
ebeveynlerden birinin, çocuklarını Çekya’ya kaçırdığı bir olayda, her ne
kadar İran Sözleşme’ye taraf bir devlet olmasa da çocuğun mutat meskeni olan Hollanda ile çocuğun kaçırıldığı Çekya Sözleşme’ye taraf olduğundan, diğer İranlı ebeveyn çocuğun Lahey Sözleşmesi kapsamında
Hollanda’ya iadesini isteyebilecektir.
3. Sözleşme’nin Yer Yönünden Uygulaması
Sözleşme’nin uygulanabilmesi için gerek çocuğun kaçırılma veya
alıkonmadan önceki mutat meskeninin bulunduğu devletin gerekse de
kaçırıldığı veya alıkonulduğu devletin Sözleşme’ye taraf olması gerekmektedir26.
25 Pèrez Vera, E. (1982). s. 451., p. 81-82.  
26 Mackie, S. (1996). “Procedural Problems in the Adjudication of International Parental Child Abduction
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Çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu devletin belirlenmesinde
bir sorun bulunmamaktadır. Ancak kaçırılma veya alıkonmadan önceki mutat meskeninin dikkatli bir biçimde belirlenmesi gerekmektedir27.
Zira bu belirleme, çocuğun üstün menfaatinin mutat meskene iadesi ile
sağlanacağı temeline dayanan Sözleşme’nin uygulanabilmesi açısından
son derece önemlidir28. Ancak Sözleşme’de bu önemli kavramın tanımına yer verilmeyerek mutat meskenin belirlenmesi taraf devletlerin
yorumuna bırakılmıştır29. Mutat meskenin belirlenmesine ilişkin olarak,
belirli bir yaşın altında ve bakıma muhtaç olan çocukların, bağımsız bir
mutat meskeni olamayacağı yönünde görüşler mevcuttur30.  
Cases”, Temple International and Comparative Law Journal, C. 10., S. 2., s. 465-466: Çocuğu kaçıran veya
alıkoyan kişi çocuğu Sözleşme’ye taraf olmayan devlete götürerek Sözleşme’nin uygulanmasını engelleyebilir. Sözleşme’ye taraf devlet sayısının arttırılması ile bu durumun önüne geçilerek Sözleşme’nin daha
başarılı olması sağlanabilir.  
27 Genel olarak mutat mesken, ikametgâh kavramının aksine, fiili durumu yansıtır. Kişinin yaşam ilişkileri-

nin kurulduğu yerdir. Bu nedenle kişinin iradesi aranmaz. Mutat meskene ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz.
Giray, F. K. (2007). s. 48-83.

28 Anayasa Mahkemesi 2015/10826 No’lu 17.07.2018 tarihli Angela Jane Kilkenny başvurusunda, mutat meskenin yanlış belirlenmesinin yargılamaya etkisi görülmektedir: “§79. Başvurucu, çocuğun mutat
meskeninin Avustralya olduğunu iddia ederek ülkesine iadesini talep etmiş ise de yargısal makamlarca
başvurucunun talebi reddedilmiştir. Ret gerekçesinde öncelikle çocuğun Türkiye’ye geldiğinde 5-6 aylık olduğu dikkate alınarak Avustralya’da alıştığı bir ortamın bulunmadığı, bu nedenle Avustralya’nın mutat mesken
olarak kabul edilemeyeceği tespitine yer verildiği anlaşılmaktadır. Oysaki başvurucunun 2010 yılının Eylül
ayında Türkiye’ye geldiği, bu tarihte dokuz aylık olan çocuğunun babası tarafından kendisi aleyhine açılan
boşanma davasında çocuğa yurt dışına çıkış yasağı konulduğu, bu tarihte de on aylık olduğu görülmektedir.
Dolayısıyla bu aşamada çocuğun Türkiye’de sadece bir aydır bulunuyor olmasına binaen mutat meskenin
Türkiye olmadığı hususu açıktır. Başvurucunun anılan tedbir tarihinden itibaren yasal zorunluluk gereği çocuğuyla birlikte Türkiye’de yaşadığı da tartışmasız olmasına karşın iade incelemesini yapan yargısal makamın
çocuğun mutat meskenini belirlerken mevcut bu durumu göz ardı ettiği gözlemlenmektedir.”
29 Silberman, L. (1994). s. 20.; Leto, M. (2002). s. 249: Mutat meskene iade ile dolaylı olarak velayet dava-

sını görmeye yetkili devlet belirleneceğinden, mutat meskenin, somut olaylara dayalı araştırmalarla belirlenmesine izin vermek için Sözleşme’de tanımına yer verilmediği görüşündedir.; Ortak bir mutat mesken kavramının oluşturulabilmesine ilişkin görüş için bkz. Davis, C. D. (2006). “The Gitter Standard:
Creating a Uniform Definition of Habitual Residence under the Hague Convention on the Civil Aspects
of International Child Abduction”, Chicago Journal of International Law, C. 7., S. 1., s. 321-335: ABD’de
görülen Gitter v. Gitter (396 F.3d 124) davasında ortaya konan mutat meskenin belirlenmesine ilişkin
standartlar kabul edilerek en azından ABD’de yeknesak bir uygulama başlatılabileceği savunulmuştur.
Gitter standartları olarak adlandırılan, mutat meskene ilişkin tespit yapılırken mahkemece bakılması gereken hususlar şunlardır: 1. Çocuğun mutat meskenini değiştirmeye yetkili kişilerin son ortak niyetleri,
2. Çocuğun yeni çevresine alıştığını gösteren kesin suretteki deliller. Mutat meskenin bu standartlara
uygun olarak tespit edilmesiyle çocuğun üstün yararının sağlanacağı görüşü belirtilmiştir.  

30 Erdem, B. (2015). s. 153-155: “Sözleşme’nin amacı olan ‘çocuğun üstün yararı ilkesinin’ sağlanabilmesi ba-

kımından her somut vakıadaki çocuğun mutat meskeninin, hukuken doğru bir şekilde yorumlanması şarttır.
Kanaatimce hiçbir suretle 5-6 ya da 17 aylık bir bebeğin annesinden (ya da bebeğe bakan başka birisi ise
ondan) ayrı, bağımsız bir mutat meskeni olamaz. Anne bakımına muhtaç henüz hiç yuvaya dahi gitmemiş
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Belirtilmesi gereken diğer bir husus da çocuğun iadesinin ancak
ihlâlden önceki mutat meskeninin bulunduğu devlete yapılabileceğidir.
Başka bir taraf devlete iade, talep edilse bile, mümkün değildir. Zira sözleşmenin asıl amacı, çocuğun mutat meskenine iadesinin sağlanmasıdır.
Örneğin; mutat meskenleri Amerika olan Fransız baba ile İtalyan annenin çocuğunun, baba tarafından Sözleşme’ye taraf olan Fransa’ya kaçırıldığı bir olayda, anne çocuğun ancak mutat meskeni olan Amerika’ya
iadesini isteyebilir, diğer taraf devlet olan İtalya’ya iadesini isteyemez.
4. Sözleşme’nin Zaman Yönünden Uygulaması
Sözleşme’nin 35. maddesinde; “(1) Sözleşme, Taraf Devletler arasında sadece, bu Devletlerde yürürlüğe girmesinden sonra meydana gelen
kaçırma veya kanuna aykırı olarak geri dönmeme hâllerinde uygulanır.”
şeklinde belirtilerek, sözleşmenin zaman yönünden uygulanabilirliği
ilgili devletteki yürürlük tarihine bağlanmıştır. Sözleşme’nin yürürlüğe
giriş tarihi açısından da Sözleşme’nin 43. maddesinde düzenleme yapılmıştır31.
Değinilen düzenleme dışında Sözleşme’de süreye ilişkin iki ana düzenleme daha bulunmaktadır. Bunlardan ilki madde 11’de belirtilen 6
haftalık süredir. Anılan hüküm şu şekildedir: “(1) Tüm Taraf Devletlerin
adlî ve idarî makamlarının, çocuğun geri dönmesini teminen en kısa zamansosyalleşmemiş hiç bir arkadaşı ya da öğretmeni olmamış bir bebeğin annesinden ayrı, bağımsız bir mutat meskeni olamaz. Hiç şüphesiz ki bazen istisnai durumlarda annenin hiç bakmadığı ilgilenmediği, babanın baktığı
bir bebek de olabilir. On yaşındaki çocuğun mutat meskeni ile 5 yaşındaki çocuğun ya da 8-10 aylık bir bebeğin
mutat meskeninin tespiti aynı şekilde belirlenemez. … Özetle kanaatimize göre öncelikle mutat mesken kavramında çok küçük bebeklerin annesinden ya da babasından ayrı, bağımsız bir mutat meskenlerin olduğunu
kabul etmek hayatın doğal akışına aykırıdır. Mahkemeler ve Yargıtay, talep edilen çocuğun yaşı çok küçük ise
bebek ya da bebek kabul edilebilecek yaşta ise, mutat mesken talep eden ülkede olsa bile, iade talebini reddederken bu ret kararını genelde biraz sonra inceleyeceğimiz Lahey Sözleşmesi’nin istisna maddesine dayanarak
ret kararı vermektedirler. Halbuki kanaatime göre, bu tip davalarda Sözleşme’nin istisna maddesine gitmeye
dahi gerek bulunmaksızın, 8 aylık bir bebeğin istisnalar hariç bağımsız bir mutat meskeni olamayacağından,
iade talebinin ret edilmesi mümkündür.”; Benzer görüş için bkz. Davis, C. D. (2006). s. 326.
31 Lahey Sözleşmesi m.43: “Sözleşme, 37 ve 38. maddelerde öngörülen, üçüncü onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdiinden sonraki üçüncü ayın ilk günü yürürlüğe girer. Müteakiben sözleşme, 1.Daha sonra
onaylayan, kabul eden, tasvip eden veya katılan Devletler için, onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin
tevdiinden sonraki üçüncü ayın ilk günü; 2. Sözleşmenin, 39. ve 40. maddeler uyarınca teşmil edildiği topraklar veya toprak birimleri için, söz konusu maddelerde öngörülen tebliğden sonraki üçüncü ayın ilk günü;
yürürlüğe girer.”
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da gereğine tevessül etmeleri yükümlülükleridir. (2) Müracaatta bulunulan
adlî veya idarî makam, müracaattan itibaren 6 hafta içinde karar vermezse,
talep eden veya talep edilen devletin merkezî makamı kendi girişimi ile gecikmenin nedenlerine dair bir belge isteyebilir. Cevap, talep edilen Devletin
merkezî makamına gelir ise, bu makamın, cevabı, talepte bulunulan Devletin merkezî makamına veya icabında müracaat sahibine intikal ettirmesi
gereklidir.”
Buna göre, kendisinden iade talep edilen devlet, kural olarak 6 haftalık süre içerisinde iadeye ilişkin karar vermelidir. Ancak söz konusu 6
haftalık süre, kesin olmayıp, sözleşme tarafından çocuğun bir an önce
iadesinin sağlanması amacıyla makul süre olarak belirlenmiştir. Bu şekilde, çocuğun ivedilikle iadesi ile birlikte, uzun süreli zarara maruz kalmasının ve yeni çevresine alışması ile kaçıran veya alıkonan kişiye avantaj
sağlanmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Ancak uygulamada, 6 haftalık süre içerisinde çocuğun iadesine ilişkin karar verilmesi mümkün
olamamaktadır. Bu süre, çocuğun üstün menfaatinin iadeyi gerektirip
gerektirmediği hususuna ilişkin gerekli araştırmaların yapılması ve çözüme ilişkin gerekli girişimlerde bulunulması için yeterli değildir. Bu nedenle de 6 haftalık süre, Sözleşme tarafından, ilgili devletin sorumluluğuna yol açacak kesin bir süre olarak öngörülmemiş, sadece bu 6 haftalık
süre sonrasında, talep eden devletin istemi hâlinde, talepte bulunulan
devlete gecikmenin nedenleri hakkında bilgi verme yükümlülüğü yüklenmiştir.
Sözleşme’de bulunan süreye ilişkin diğer düzenleme ise 12. maddedeki 1 yıllık süredir. Buna göre; “(1) Bir çocuğun, 3. maddede belirtildiği
şekilde, kanuna aykırı olarak yeri değiştirilmiş veya çocuk alıkonulmuş ve
çocuğun bulunduğu Taraf Devletin adlî veya idarî makamına müracaat
anında, yer değiştirme veya alıkonulmadan itibaren bir yıldan az zaman
geçmişse, müracaatta bulunulan makam, çocuğun derhal geri dönmesini
emreder. (2) Yukarıdaki fıkrada öngörülen bir yıllık sürenin sona ermesinden sonra bile müracaatta bulunulursa, adlî veya idarî makamın, keza
çocuğun geri dönmesini emretmesi gerekir, yeter ki, çocuğun yeni çevresine
intibak ettiği tespit edilmesin.”
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Görüldüğü üzere, iade talebinde bulunulduğu anda, kaçırılma veya
alıkonmadan itibaren 1 yıl geçmemişse, (Sözleşme’de belirtilen istisna
hâllerin varlığının tespit edilmemesi durumunda) talepte bulunulan
devletin iade kararı vermesi gerekir. Bu konuda taraf devletlere takdir
hakkı tanınmamıştır. Sözleşme’nin, bu düzenleme ile 1 yıldan kısa bir
sürede çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu ülkede mutat mesken edinemeyeceğini bir nevi karine olarak kabul ettiği söylenebilir32.
1 yıllık sürenin geçmesi durumda da iade kararı verilebilir. Ancak
bu durumda, çocuğun yeni çevreye uyum sağlayıp sağlamadığının incelenmesi gerekir. Eğer çocuk yeni çevresine uyum sağlamış ise talepte bulunulan devlet iade kararı vermek zorunda değildir. Bu konuda Sözleşme, taraf devletlere takdir hakkı tanımış ve çocuğun yeni çevreye uyum
sağlamış olduğunun tespiti hâlinde dâhi iadeye karar verilebileceğini
öngörmüştür33. Bu yaklaşım Sözleşme’nin ‘çocuğun üstün menfaatinin
ancak çocuğun mutat meskene iadesi ile sağlanacağı’ görüşüne uygun
olmakla birlikte, kanaatimizce, çocuğu bir kez daha alıştığı yerden ayırmak suretiyle aslında çocuğun üstün menfaatine aykırılık teşkil edebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, çocuğun yanında onu
kaçıran veya alıkoyan kişinin de bu değerlendirmede dikkate alınması
gerektiğidir. Çocuğun, kötü muamele veya istismar ya da aile içi şiddet
gibi durumlar nedeniyle bu fiillerin mağduru tarafından kaçırılması veya
alıkonulması durumunda yeni çevreye alışma nedeniyle iade talebinin
reddedilmesi sorun yaratmayacaktır. Ancak çocuğu kaçıran veya alıkoyan kişi, çocuğa kötü muamelede bulunan veya istismar eden biri ise,
bu 1 yıllık süreyi çocuğu saklamak suretiyle kötüye kullanarak, çocuğun
yanında kalmasını sağlamaya çalışabileceği göz önünde bulundurulmalı
ve buna göre değerlendirme yapılmalıdır34.

32 Giray, F. K. (2007). s. 55.
33 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 491.
34 Bruch, C. S. (2004). “The Unmet Needs of Domestic Violence Victims and Their Children in Hague
Child Abduction Convention Cases”, Family Law Quarterly, C. 38., S. 3., s. 539.
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C. İade Süreci
1. Merkezi Makam ve Görevleri
Sözleşme’nin 6. ve 7. maddesi gereğince, taraf devletler,
Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri amacıyla bir
merkezi makam tayin etmek ve tayin ettikleri merkezi makamları diğer
taraf devletlerin merkezi makamlarıyla Sözleşme’nin etkili bir şekilde
uygulanabilmesi için işbirliği yapmaya teşvik etmek durumundadırlar.
Merkezi makamların görevleri, genel hatlarıyla Sözleşme’nin 7.
maddesinin 2. fıkrasında belirlenmiştir35. Buna göre merkezi makamların görevleri;
• İade başvurusu üzerine kaçırılan veya alıkonulan çocuğun yerini
tespit etmek,
• İade başvurusu sonuçlanıncaya kadar çocuğun ve ilgililerin uğrayabilecekleri zararları önlemek amacıyla geçici tedbirler almak/aldırmak (varsa pasaportuna el koyma veya yurt dışına çıkışı yasaklama vb.),
• Çocuğun iradi yolla iadesini sağlamak veya başka dostane çözüm
yollarına teşvik etmek,
• Gerekirse çocuğun sosyal durumunun araştırılması amacıyla karşılıklı bilgi akışı sağlamak,
• Devlete, Sözleşme’nin uygulanmasında sahip oldukları haklara
ilişkin bilgi sağlamak,
• Çocuğun iadesine ve gerekirse kişisel ilişki kurma hakkının tesisi
ile kullanılmasına ilişkin adli/idari dava açılmasını sağlamak veya buna
teşvik etmek,
35 Sözleşme’de hüküm bulunmamasına rağmen merkezi makamların, Sözleşme’nin uygulanması sürecinde
yer alan adli ve idari merciler ile barolara Sözleşme’nin hükümleri ve uygulanması hakkında eğitimler
vermesi hususunda aktif rol üstlenmesi gerektiği görüşü mevcuttur. Bkz. Mackie, S. (1996). s. 465.   
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• Tarafların adli ve hukuki yardıma ulaşmalarını sağlamak veya kolaylaştırmak, hatta gerekirse bir avukatın katılımını sağlamak,
• İade kararı verilmesi hâlinde çocuğun mutat meskeninin bulunduğu taraf devlete güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak,
• Diğer taraf devletlerin merkezi makamlarıyla karşılıklı bilgilendirme yapmak ve Sözleşme’nin uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek
muhtemel engellerin önüne geçilmesini sağlamaktır.    
Buradan da anlaşılacağı üzere, merkezi makam Sözleşme’nin uygulanmasını sağlayan en önemli unsurdur. Zira merkezi makam, iade talebinin alınmasından başlayarak talebin sonuçlanmasına kadar geçen tüm
süreçte, adeta çocuğun vekili gibi hareket ederek36, sözleşmenin çizdiği
sınırlar çerçevesinde ve çocuğun üstün menfaati ilkesi doğrultusunda,
çocuk için en doğru ve faydalı çözümü bulmak amacıyla hareket etmektedir.
Merkezi makamın sağladığı en önemli avantajlardan biri, iade talebinde bulunacak kişiyi, çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu taraf
devlete bizzat giderek müracaat etme külfetinden kurtararak, çocuğun iadesi talebinde bulunma sürecini kolaylaştırmış olmasıdır37. Zira
Sözleşme’nin 8. maddesinde bu husus “(1) Bir çocuğun, korunma hakkı
ihlâl edilerek yerinin değiştirildiğini veya alıkonulduğunu ileri süren kişi,
kurum veya örgüt, çocuğun geri dönmesini sağlamak üzere yardım etmeleri
için gerek çocuğun mutat ikametgâhı merkezî makamlarına, gerek herhangi
bir başka Taraf Devlet merkezî makamına başvurabilir.” şeklinde belirtilmiştir. Ancak çocuğun merkezi makamlar aracılığıyla iadesinin talep
edilebilmesine ek olarak, doğrudan çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu devlette iade davası açılabilmesi de mümkündür38.  
36 Öztekin Gelgel, G. (2005). “Devletler Özel Hukukunda Velayet, Çocuk Kaçırmaları, Evlat Edinmeye

İlişkin Problemler”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, S. 8., s. 133.
37 Takcı, T. (2014). “Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi’nin Uygulanmasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri”, Türkiye Adalet Akademisi
Dergisi, S.19., s. 1042.
38 Giray, F. K. (2007). s. 197.; Silberman, L. (1994). s. 13: İade için merkezi makamlara başvurmadan
doğrudan dava açılabilmesinin yanında merkezi makamın iade başvurusunu reddetmesi durumunda da
doğrudan iade davası açılabilmesi mümkündür.
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Görüldüğü üzere, Sözleşme’nin işletilmesinde merkezi makamlara
çok önemli görevler düşmekte ve hatta Sözleşme’nin işlerliği merkezi
makamların etkinliğine bağlı bırakılmış bulunmaktadır. Merkezi makamlar hem talep eden olarak hem de talep edilen olarak çift yönlü hareket ederken, diğer taraf devletlerin merkezi makamlarıyla tam işbirliği
içerisinde görevlerini yürütürlerse Sözleşme’nin güvenli ve hızlı biçimde
uygulamasını temin etmiş olurlar39. Bu nedenle, Sözleşme’de hem merkezi makamlara hem de bunların arasındaki işbirliğine önem verilmiş ve
işbirliğini sağlamak amacıyla çeşitli düzenlemelere yer verilmiştir. Bunlardan biri de 9. madde olup bu maddeyle; iade başvurusu yapılan merkezi makamın, çocuğun başvuruda belirtilenden başka bir taraf devlette
olduğuna kanaat getirmesi hâlinde, iade talebini, doğrudan doğruya ve
derhal bu devlete iletmesi ve bu konuda talep eden merkezi makam ile
gerekli ise başvuruda bulunan kişiyi bilgilendirmesi düzenlenmiştir.
2. Başvurunun İçeriği ve İncelenmesi
Yukarıda belirttiğimiz üzere, iade başvurusunun, çocuğun mutat
meskeninin bulunduğu devletin merkezi makamına da yapılabileceğini
belirten Sözleşme’nin 8. maddesi, ayrıca iade başvurusunda bulunması
gereken bilgi ve belgeleri de düzenlemiştir. Buna göre iade talebinde;
• Çocuk ile talepte bulunan ve çocuğu kaçırdığı veya alıkoyduğu
iddia edilen kişinin kimliğine ilişkin bilgiler,
• Çocuğun doğum tarihi,
• İade talebinde bulunmasının dayanağını oluşturan sebepler,
• Temini mümkünse, çocuğun bulunduğu yer ve çocuğun birlikte
olduğu varsayılan kişinin kimliği ile ilgili mevcut tüm bilgileri
bulunmalıdır. Ayrıca başvuruya eklenmesi veya başvuruyu desteklemesi
gereken bazı belgeler de mevcuttur. Bunlar:
39 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 486-487.
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• Yararlı kararların veya anlaşmaların onaylı örnekleri,
• Devletin konu ile ilgili kanuna dair, merkezi makamdan veya mutat meskeninin bulunduğu devletin başka bir yetkili makamından ya da
başka bir yetkili şahıstan mutat bir belge veya onaylı bir beyan,
• Faydalı tüm diğer belgeler.
Bu bilgi ve belgeleri içeren bir başvuru yapıldığında merkezi makamın, Sözleşme kapsamına girebilecek bir kaçırma veya alıkoyma olup
olmadığını incelemesi gereklidir. Bu nedenle, çocuğun iadesinin talep
edileceği ülkenin Sözleşme’ye taraf olup olmadığının, çocuğun yaşının
16’dan küçük olup olmadığının ve talepte bulunan kişinin Sözleşme
kapsamında başvuru hakkının bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi ve sonucunda başvuruyu kabul etmesi veya ilgili devlete başvuruyu
iletmesi gerekmektedir40.
Bu incelemenin önemi özellikle merkezi makamların doğrudan talebi reddedebilme hakkında ortaya çıkmaktadır. Zira Sözleşme’nin 27.
maddesinde bulunan; “Sözleşmenin gerekli gördüğü şartların yerine getirilmediğinin veya talebin haklı olmadığının açıklıkla götürülmesi hâlinde,
merkezî makam böyle bir talebi kabul etmek zorunda değildir. Bu durumda, ret sebeplerini talep edene veya icabında talebi kendisine iletmiş olan
merkezî makama bildirir.” şeklindeki açık hüküm nedeniyle yapılan inceleme sonucunda, talebin gerekli şartları taşımadığı veya talebin açıkça
haklı olmadığı tespit edilirse talep reddedilebilir.
3. İadede Çözüm Yolları
İade başvurusunun bütün şartları taşıması ve kabul edilmesi durumunda artık çocuğun iadesine ilişkin sürecin başlaması gereklidir. Çocuğun iadesi için Sözleşme’de dostane çözüm ve dava yolu olmak üzere
iki çözüm yolu bulunmaktadır.
40 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 488-489.
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Sözleşme’nin 7/2-c hükmü gereğince öncelikle çocuğun iradi olarak
iadesinin sağlanmaya çalışılması yani dostane bir çözüm bulunması gerekir. Bu noktada özellikle dostane çözüme teşvik açısından, çocuğu kaçıran veya alıkoyan kişiye iradi teslim hâlinde, cezai veya hukuki yollara
başvurulmayacağına, iade prosedürüne ilişkin masrafların yükletilmeyeceğine, çocuğun iade edilmesi durumunda çocukla kişisel ilişki kurulmasının sağlanacağına ilişkin güvence verilmesi önem taşımaktadır41.
Buna rağmen, dostane çözüm yolu sonuçsuz kalır ve çocuk iade edilmezse, artık Sözleşme’nin 7/2-f hükmü gereğince iadeye ilişkin dava
açılması ve iadenin dava yoluyla sağlanması söz konusu olacaktır. Dava
açılması hâlinde, merkezi makamların gerekli hukuki ve adli yardımı temin etme ve hatta bir avukatın katılımını sağlama yükümlülükleri bulunmaktadır42.
Sözleşme, dava yoluyla iade durumunda, iade talep eden kişiye
koruma hakkını ispatlamasında kolaylık sağlamıştır. Sözleşme’nin 14.
maddesinde “Talepte bulunulan Devletin adlî veya idarî makamı, 3. madde çerçevesinde kanuna aykırı bir yer değiştirme veya geri dönmeme hâlinin
mevcudiyetini belirlemek amacıyla, çocuğun mutat ikametgâhı Devletindeki
hukuku ve tanınmış veya tanınmamış kararları, bu hukukun kanıtını veya
ayrıca uygulanabilir yabancı kararların tanınmasına ilişkin belirli usulleri
doğrudan doğruya göz önünde bulundurabilir.” düzenlemesine yer verilerek, tanıma ve tenfiz prosedürüne gerek kalmadan, taraf devletlerce
özellikle koruma hakkına ilişkin olarak verilen kararların doğrudan delil
olarak kabul edilmesi gerektiğine değinilmiştir.
Ayrıca, dava yoluyla iadeye karar verilirken, uluslararası evliliklerin
neden olduğu kültürel farklılıkların dikkate alınmaması gerekir43; dikkat
41 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 491: “Bu sistem, İngiltere ve Avustralya’da uygulanmakta olup, taahhütler rejimi olarak adlandırılmakta ve iade sürecindeki engellerin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla başvuru sahibine
yüklenen veya teklif edilen vaatleri ifade etmektedir.”
42 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 492.
43 Erdem, B. (2015). s. 165-166: “Lahey Sözleşmesi bakımından hiçbir surette çocuğun ya da anne ya da babasının dini en ufak bir öneme sahip değildir. Bu davaların neticesinde çocuğun bir kültürden alınıp diğer bir
kültüre verildiği ya da verilmediği bir gerçektir. Ancak bu durum çocuğun hayatının gerçeğidir. Anne ve babası,
birbirinden farklı dine ve kültüre ve vatandaşlığa sahip ise zaten çocuklarının da, birbirinden farklı kültürde
yaşaması, büyümesi, doğduktan sonra her iki ortak kültüre de, hem sosyal, hem de dini bakımdan sahip olması
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edilmesi gerekenler, çocuğun yaşı, talep eden/talepte bulunulan devletin Sözleşme’ye taraf olup olmadığı gibi hususların yanı sıra aşağıda
“istisnalar” başlığı altında değinilecek hususlardır.
4. İadenin İstisnaları
Sözleşme’nin 27. maddesinde belirtilen doğrudan ret hakkının dışında, Sözleşme’de çocuğun iadesi talebinin reddedilebileceği istisnai
hâller de düzenlenmiştir44.  
Belirtmek gerekir ki, Sözleşme’nin “Bu bölüm hükümleri, adlî veya
idarî makamın, çocuğun geri dönmesinin her an emretmek hakkını sınırlamaz.” şeklindeki 18. maddesi gereğince bu istisnalar emredici nitelikte
değildir. Yani iade talep edilen devletin bu istisnaların varlığı hâlinde
dahi takdir yetkisi bulunmaktadır ve iadeye karar verilebilir.
a. Sözleşme’nin 13/1-a maddesi uyarınca iadenin reddi
i. Koruma hakkının etkin şekilde kullanılmaması
Koruma hakkı sahibi olan kişinin iade talebinde bulunabilmesi için
bu hakkı ya kaçırma veya alıkonma esnasında fiilen kullanıyor olması
ya da kaçırılma veya alıkonma gerçekleşmese idi kullanacak olması gereklidir. Eğer koruma hakkı etkin bir şekilde kullanılmıyorsa ve çocuğu
kaçıran veya alıkoyan kişi iade davasında bunu ispatlarsa, iade talebi reddedilebilir.  
ii. Hukuka aykırı olarak gerçekleştirilen yer değişikliğine izin
veya icazet verilmesi
Sözleşme, koruma hakkı sahibinin çocuğun yerinin değiştirilmesine izin vermiş olabileceğini veya daha sonradan onaylamış olabileceğini
gerektiğini baştan kabul ediyorlar demektir. Dolayısı ile çocuğun hayatının doğal durumu olan bu farklılıkların çocuk kaçırma davalarında mahkemelerimiz bakımından da hiçbir önemi bulunmaması gerekir.”
44 Bu istisna hâlleri sınırlı sayıda düzenlenmiştir. Silberman, L. (1994). s. 25: İstisna hâllerinin sınırlandırılmış olmasının Sözleşme’nin başarılı olmasında en önemli faktörlerden biri olduğu görüşündedir.

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 137

www.izmirbarosu.org.tr

de göz önünde bulundurmuştur. Buna göre eğer önceden izin veya sonradan icazet verilmişse, iade talebinin reddedilebileceği hükmüne yer
verilmiştir. Ancak izin veya icazet verilmesi durumları dar yorumlanmalı
ve bu şekilde Sözleşme’nin asıl amacı olduğundan, çocuğun mutat meskenine iadesinin sağlanması ön planda tutulmalıdır45.
b. Sözleşme’nin 13/1-b maddesi uyarınca iadenin reddi
İadenin çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı
veya başka bir şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşüreceği46
yolunda ciddi bir risk olduğu tespit edilirse, iade kararı verilmesi zorunlu değildir47. Bu istisna, uygulamada en çok karşılaşılan istisnadır. Sözleşme hükmünde tehlike/risk olarak düzenlenen bu istisnaların, ihtimal
boyutunda olmasının iade talebinin reddedilebilmesi için yeterli olup
olmadığı tartışmalıdır48. Belirtilen durumlardan şüphelenilmesi hâlinde,
iade talebini inceleyen merci, gerekirse mutat meskeninin bulunduğu
yerdeki yetkili mercilere ulaşarak ve hatta büyükelçilikler veya konsolosluklardan yardım alarak bu risklerin varlığına ilişkin bilgi edinebilir49.  

45 Giray, F. K. (2007). s. 120.; Silberman, L. (1994). s. 26: Kaçıran veya alıkoyan kişi ile iade talep eden kişi

arasında iadeye ilişkin olarak yapılan görüşmelerin, icazet olarak değerlendirilmesi konusunda mahkemelerin dikkatli davranması gerektiği belirtilmiştir.

46 Koruma hakkına sahip kişinin, çocuğun mutat meskeni devletine dönmeyecek olması, aile içi şiddet, cin-

sel istismar, çocuğun iade sonrası tehlikeli veya ağır işlerde çalıştırılacak olması, koruma hakkına sahip kişinin sağlığının yerinde olmaması gibi hâller müsamaha edilemeyecek durumlara örnek olarak verilebilir.

47 Özellikle psikolojik tehlikeye maruz kalması hâli çok dikkatli değerlendirilmelidir. Zira çocuğun
kaçırılmaya veya alıkonmaya konu olması zaten çocuk açısından psikolojik bir travmadır. Bu nedenle
çocuğun kaçırılma veya alıkonma süresine göre değişebilen ve tüm hayatı boyunca da devam edebilen
psikolojik etkiler detaylı şekilde değerlendirilmelidir. Çocuğun hayatını en az etkileyecek şekilde bu
etkilerin giderilebilmesi için doğru kararın verilmesi zaruridir. Özellikle çocuğun ebeveynlerinden biri
tarafından kaçırılması veya alıkonulması durumu, psikoloji alanında da birçok çalışmaya konu olmuş
ve başta kaybetme duygusu, uyku problemleri, depresyon, endişe ve hüzün olmak üzere çeşitli psikolojik etkileri bulunduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Freeman, M.
(1998). “The Effects and Consequences of International Child Abduction”, Family Law Quarterly, C.
32., S. 3., s. 603-622.
48 Tehlikenin/riskin olasılığının yeterli olduğuna ilişkin görüş için bkz. Erdem, B. (2015). s. 162. ; mevcut
bir tehlikenin/riskin var olması gerektiğine ilişkin görüş için bkz. Giray, F. K. (2007). s. 124 vd.  
49 Giray, F. K. (2007). s. 120.
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Fiziksel zarar tehlikesinin veya psikolojik zarar riskinin ya da müsamaha edilemeyecek bir durumun bulunduğu tespit edildiğinde dâhi,
bazı mahkemeler, çocuğun iade edileceği devletin, çocuğun korunması
için gerekli tüm tedbirleri alacağından (örneğin çocuğun bir bakım kurumuna bırakılması gibi) bahisle iadeye karar vermektedirler. Bu durumun çocuğun üstün menfaatini sağlayıp sağlamadığı tartışma yaratır50.
Zira Sözleşme kapsamında çocuğu kaçırabilecek veya alıkoyabilecekler,
çocukla belli bir yakınlığa sahip kişiler ve hatta genellikle ebeveynlerden
biridir. Kanaatimizce bu durumda, kaçıran veya alıkoyan kişinin incelenmesi ve çocuğun menfaatine ise iade talebinin reddedilmesi gerekir.
Zira, mutat meskenine gönderme ısrarı, ona bakabilecek yakın bir kişinin yanında yaşaması yerine bir kuruma gönderilmesine ve dolayısıyla
da çocuğun üstün menfaatinin daha çok zedelenmesine sebep olabilir.
Bu durum çocuğun da iadeyi istemediği ve özellikle de kötü muamele,
istismar veya aile içi şiddet nedeniyle çocuk kaçırma fiilinin gerçekleştirildiğinin iddia edildiği hâllerde daha da sakıncalıdır51.
50 Giray, F. K. (2007). s. 166-167: “Mahkemeler, çocuğun bakım ve gözetimi konusunda, çocuğun mutat meskeni devletince, alternatif olarak alınabilecek tüm ihtimallerin yetersiz kalacağına inandıkları vakit, çocuğun iadesini reddetmektedirler. Kural olarak mahkemeler, çocuğun mutat meskeninin bulunduğu yer makamlarınca
çocuk için gereken korumanın tesis edileceğine inanmaktadırlar. Bu görüşte olanlara göre, 1980 tarihli Lahey
Sözleşmesi’ne taraf olan akit devlet, bu Sözleşme’yi imzalamakla geçici veya daimî olarak çocuk için gereken
tüm tedbirleri almayı kabul etmiş varsayılmalıdır. Bu nedenle, bir Lahey Sözleşmesi’ne taraf devletin, diğer
bir Lahey Sözleşmesi’ne taraf devlete güvenmemesi için hiçbir haklı neden veya gerekçe bulunmamaktadır.
Çocuğun mutat meskeninin bulunduğu anlaşmaya taraf devletin, çocuk için gereken tüm tedbirleri alacağına
ve yerine getireceğine güvenilmelidir. Buna karşın doktrinde, çocuğun özellikle aile içi şiddete ve cinsel istismara maruz kaldığı durumlarda, mutat mesken makamlarınca gereken tedbirlerin alınacak olması gerekçesiyle mahkemelerin 13. maddenin (b) bendini uygularken çekingen davranması eleştirilmektedir. Bu görüşü
savunanlara göre, mahkemeler, merkezi makamların iade sonrasında çocuk için gerekli tüm tedbirleri alıp
onu koruyacakları faraziyesiyle hareket etmektedir. Oysa beklentiler gerçeği karşılayamayabilir. Söz gelimi,
1980 tarihli Lahey Sözleşmesi’ni kaleme alanlara göre çocuk kaçırmalarının prensipte en fazla babalar tarafından gerçekleştirileceği farz edilirken umulanın aksine kaçırmaların %70’inden fazlasının anneler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu nedenle çocuğun, mutat meskeni makamlarınca her zaman için
en iyi şekilde gözetileceğinin bir faraziye olduğu iddia edilmektedir. Çocuğu korumaya yönelik kanunların
veya hukuki düzenlemelerin bulunması yeterli değildir. Bunların etkin olarak fiilen günlük hayatta yaşatılıyor
olması gereklidir. Bu görüşü savunanlara göre 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi, kaçırılan çocukları korumak
amacıyla kaleme alınmıştır; yoksa, uluslararası platformda devletlerin velayete ilişkin düzenlemelerini veya
aile hukukuna ilişkin politikalarını tartışmak veya bunları yarıştırmak değildir. Kanaatimizce, çocuğa karşı
aile içi şiddetin veya cinsel istismarın söz konusu olduğu hallerde, iade kararını değerlendirecek olan mahkeme,
çocuğu hukuka aykırı olarak alıkoyan kişinin, çocuğun mutat meskeni ülkesini terk etmezden önce bu istismarı
önlemeye yönelik başvurduğu hukukî tedbirleri ve bunun filli sonuçlarını dikkate almalıdır. Bu tedbirlerin
yetersizliği, çocuğun mutat meskeni makamlarınca gereken korumayı tesis edemeyeceklerine karine teşkil edebilir.”
51 Bruch, C. S. (2004). s. 536.
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Sözleşme’nin tanıdığı geniş takdir yetkisi nedeniyle, taraf devletlerce
çok farklı biçimlerde yorumlanmasının52; yani bir yerde çocuğun üstün menfaatine öncelik verilmesinin, başka bir yerde ise Sözleşme’nin
amacına sıkı sıkıya bağlı kalınmasının, uygulamaları yeknesak olmaktan
uzaklaştırdığı açıktır. Kanaatimizce, en azından söz konusu istisnaların
yorumlanmasına ilişkin belli kriterlerin Sözleşme tarafından öngörülmüş olması gerekirdi53.
c. Yaşı ve olgunluğu dikkate alınan çocuğun iade talebine kendisinin karşı çıkması (m. 13/2)
Gerek Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin idrak çağında olan çocukların görüşünün esas alınmasını emreden 12. maddesi
gerekse de bizzat Lahey Sözleşmesi’nin 13/2. maddesi gereğince, iadesi
istenen çocuğun gerçek görüşünün dikkate alınarak karar verilmesi gerekir. Yani eğer çocuk idrak çağındaysa ve bildirdiği görüşün sonuçlarını
anlıyorsa, iadeyi istememesi durumunda, çocuğun görüşüne uygun olarak iade talebinin reddine karar verilebilir.
Unutulmaması gereken nokta ise çocuğun yanında bulunduğu ebeveynin etkisiyle kendi görüşü dışında görüşler de bildirebileceğidir. Bu
nedenle uzmanların yardımıyla çocuğun görüşünün alınması ve sonrasında çocuğun üstün menfaatinin de gözetilerek görüşüne uygun karar
verilmeye çalışılması, kanaatimizce çocuk açısından en yararlı yöntem
olacaktır. Başka bir deyişle, çocuğun yüksek menfaati aksini gerektiriyorsa çocuğun iradesi dikkate alınmamalıdır.
Bunun yanında, Sözleşme’nin önemli özelliklerinden biri de çocuğun görüşünün alınabilmesi için herhangi bir yaş şartı koymamış
52 Giray, F. K. (2007). s. 130-132: İstisnaları dar yorumlayıp iade kararı vermeye meyilli olan İngiliz
Mahkemeleri’nden birinin vermiş olduğu kararda, çocuğa karşı cinsel istismarda bulunulduğu hâlde
bile, çocuğun mutat meskeninin bulunduğu devletin gerekli önlemleri alacağı gerekçesiyle, çocuk iade
edilmiştir. Buna karşın, bazı devletler ise istisnaları geniş bir şekilde değerlendirerek karar vermektedir.
Örneğin; bir Fransız Mahkemesi, çocuğun iade edileceği mutat meskendeki hava kirliliğinin çocuğun
sağlığı açısından risk oluşturacağı gerekçesiyle iade talebini reddetmiştir.
53 Benzer görüş için bkz. Leto, M. (2002). s. 247-248,253.
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olmasıdır. Bu durumda çocuğun yaşına göre değil, idrak gücüne göre
çocuğun iradesi ağırlık kazanır. Yani çocuk kendi iradesiyle, etki altında
kalmadan ve sonuçlarını anlayarak görüşünü bildirebilir durumdaysa,
çocuğun görüşü dikkate alınır54. Ancak belirtilmesi gerekir ki, çocuğun
dinlenmesine ilişkin hususlar usuli işlemler olduklarından dolayı, lex
fori prensibine göre yani davaya bakan mahkemenin hukukuna göre incelenecektir55.
d. Çocuğun iadesinin, talepte bulunulan devletin insan hak ve
hürriyetlerine ilişkin temel ilkelerini ihlal edecek nitelikte olması
(m. 20)
Eğer çocuğun iadesini talep eden devlet, iadeye karar verecek devlete göre, insan hakları ihlallerinin mevcudiyetinin kabul edildiği56 veya
çocuğun temel haklarının ihlâl edileceğinden kuvvetle şüphe duyulan
bir devlet ise, iade talebi reddedilebilir57. Uygulamada bu istisna kapsamında iade talebinin reddi yaygın değildir58. Bu madde kapsamında
reddedilebilecek iade taleplerine örnek olarak; çocukların erken yaşta
evlendirildiği, işçi olarak çalıştırıldığı, kız çocukları bakımından sünnetin yaygın olduğu, cinsiyete dayalı velayet kararlarının verildiği, velayet
davalarının dini mahkemelerde görüldüğü veya onur suçlarının (kadın
aile üyelerinin aile onurunu zedeleyen davranışları olduğuna inanılması
54 Giray, F. K. (2007). s. 153.
55 Giray, F. K. (2007). s. 166.
56 Giray, F. K. (2007). s. 173: “Temel hak ve özgürlüklerin korunması kriterine dayanılarak çocuğun iadesinin
reddedilebilmesi için, söz konusu ihlâlin, çocuğun iadesini talep eden devletin yürürlükte bulunan hukukî
mevzuatında mevcut olması ve bundan kaynaklanıyor olması gerekir.”

57 Erdem, B. (2015). s. 161.; Boggs, D. J. (2000). “Remarks on the 1980 Hague Convention on the Civil

Aspects of International Child Abduction”, New York University Journal of International Law and Politics,
C. 33., S. 1., s. 47-48: Sözleşme’nin 20. maddesine göre iadenin reddedilebilmesi için talep eden devletin
ne şekilde değerlendirilmesi gerektiğine; bu hükmün talepte bulunulan devletin, talep eden devletten gelen
kişilere sığınma hakkı tanıdığı bir devlet olması durumunu mu yoksa talep eden devlete hiçbir şart altında
kimseyi iade etmediği bir devlet olması durumunu mu ifade ettiğine veya bağımsız yargısı bulunmadığı
görünen bir devletin bu hükme konu olup olamayacağına ilişkin sorunların olduğu ifade edilmektedir.

58 Silberman, L. (1994). s. 29.; Mackie, S. (1996). s. 463-464: Zira madde 20 kapsamında değerlendiri-

lebilecek devletler, genellikle Sözleşme’ye taraf olmamaktadır. Örneğin; İran hukuk sistemi gereğince
kadınlara velayet hakkı verilmemektedir ve İran Sözleşme’ye taraf değildir. Ancak aksi örnekler de mevcuttur: Burkina Faso, kadın sünnetinin yaygın olarak görülmekte olmasına rağmen Sözleşme’ye taraftır.   
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nedeniyle öldürülmesi) yaygın olduğu devletlerin iade talepleri verilebilir59.
İade kararı ile temel insan haklarına ve devletlerin kendi kamu düzenlerine aykırılık oluşabileceğinden bu istisna re’sen dikkate alınmalıdır. Görüldüğü üzere, bu maddede düzenlenen istisnalar, iadeyi talep
eden devletin hukuki düzenlemelerine ilişkindir. Bu da madde 13’teki
istisnalardan farklılık arz eder. Zira madde 13’teki istisnalar çocuğa ilişkin şahsi (öznel) sebeplerden kaynaklanır60.
e. İadenin, çocuğun alıkonulduğu veya kaçırıldığı ortama alışmış olması nedeniyle reddi (m. 12/2)
Daha önce değinildiği üzere, iade başvurusunda bulunulduğu anda
kaçırma veya alıkoyma fiilinin üstünden bir yıl geçmişse ve çocuğun,
kaçırıldığı veya alıkonulduğu yere alıştığı tespit edilirse, iade talebi reddedilebilir. Burada ret kararı verilebilmesi için gereken maddi unsur,
çocuğun bilfiil mutat meskeninin bulunduğu çevrenin dışında, yeni bir
yerde bulunuyor ve o yerde yaşıyor olması; manevi unsur ise, çocuğun
yeni ortamına alışması ve o yeri kabullenmesidir61.
Bu istisna gereğince, iade süreci ne kadar sürerse sürsün, eğer bir
yıllık süre içerisinde iade talep edilirse çocuğun yeni çevresine alışmış
olup olmadığına bakılmaz. İade süreci Sözleşme tarafından kural olarak
6 hafta olarak belirtildiği için bu istisna Sözleşme’ye uygundur62. Ancak
59 Giray, F. K. (2007). s. 175-176.; Bruch, C. S. (2000). “Religious Law, Secular Practices, and Children’s
Human Rights in Child Abduction Cases under the Hague Child Abduction Convention”, New York
University Journal of International Law and Politics, C. 33., S. 1., s. 52,56.  
60 Giray, F. K. (2007). s. 178.; Silberman, L. (1994). s. 28.
61 Giray, F. K. (2007). s. 179,181: “Belli bir süre geçtikten sonra çocuğun iadesinin reddedilmesinin gerekliliği
iki nedene dayandırılmaktadır. Çocuğun iadesine ilişkin talebin sınırsız bir zamana yayılarak, koruma hakkı
sahibinin keyfi iradesine bırakılmak istenmemiştir. Koruma hakkına sahip kişinin, çocuğun yerinin değiştirilmesinden hemen sonra iade için gerekli işlemleri yürüteceğine inanılmaktadır. Bu konuda yavaş davranılması çocuğun iadesi konusundaki isteksizliğin göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle tasarıyı kaleme
alanlar, çocuğun belli bir süreye kadar iade edilmesinde mutabık kalmışlardır. Bunun yanında, konunun uzmanı olan kişi ve pedagogların görüşlerine yer verilerek, çocukların altı ay ile en geç bir sene içinde yeni çevrelerine alışıyor olmaları gerçeği karşısında, iade talebi için belli bir süre öngörmenin çocuğun menfaati açısından
yerinde olacağı kabul edilmiştir.”
62 Erdem, B. (2015). s. 161.
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uygulamada, uzun süren iade davaları nedeniyle, kimi zaman çocuklar
yeni çevrelerine uyum sağlamakta ve iade kararı verildiğinde yine alıştığı bir çevreden ayrılmak zorunda kalacağı için zarara uğramaktadır. Bu
durum da çocuğun üstün menfaatine aykırılık oluşturmaktadır. Ancak
davanın uzun sürmesi dolayısıyla çocuğun yeni çevreye alıştığı ve iadenin üstün menfaatine aykırı olacağı gerekçesiyle iade talebinin reddine
karar verilmesi de haklı eleştirilere sebep olmaktadır63.
Ek olarak, çocuğun yeni çevresine uyum sağladığı konusunda ispat
yükü, doktrinde bir görüşe göre çocuğu kaçıran veya alıkoyan kişidedir.
Zira çocuğun yeni çevreye alışmış olması durumunda verilecek iade talebinin reddi kararı bu kişinin lehine olacaktır64. Ancak kanımızca, çocuğun yeni çevreye uyum sağlayıp sağlamadığı mahkemeler tarafından
re’sen dikkate alınmalıdır. Çocuğun üstün menfaatinin gözetilmesi zorunluluğu bunu gerektirir.
5. İade ve Velayet
Sözleşme’nin 19. maddesine göre “Sözleşme çerçevesinde verilen, çocuğun geri dönmesine ilişkin bir karar, koruma hakkının esasını etkilemez.”
Açıkça belirtildiği üzere, iade kararı koruma (velayet) hakkına ilişkin
olmayıp, iade kararı ile sadece çocuğun mutat meskenine dönüşünün
sağlanarak, gerektiği takdirde koruma (velayet) hakkına ilişkin kararın
mutat mesken devletince verilmesi amaçlanmıştır65. Bu nedenle, iade
talebini inceleyen mahkeme tarafından, sadece çocuğun mutat meskeninin bulunduğu devlete iade edilip edilmeyeceği hususuna ilişkin karar
verilebilecek, koruma (velayet) hakkına ilişkin bir karar verilemeyecektir. İade talebine ilişkin bir dava açılmadan önce, velayete ilişkin (veya
boşanma ile birlikte velayet istenmesine ilişkin) bir dava açılmış ise ve
daha sonra iade talebinde bulunulursa, velayet davasına bakan mahkeme, iade sürecinin sonuçlanmasını beklemek zorundadır66.
63 Leto, M. (2002). s. 251.
64 Giray, F. K. (2007). s. 182.
65 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 497.
66 Erdem, B. (2015). s. 157.
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İade kararının koruma (velayet) hakkını etkilemeyeceği açıktır. Ancak iade kararı, koruma (velayet) hakkına ilişkin karar verilirken takdiri
delil olarak dikkate alınabilir67. (m. 17) Dolayısıyla iade kararı verilirken,
ilerde koruma (velayet) hakkına ilişkin verilecek kararı etkileyebileceğinden, hassas davranılmalı, olabildiğince detaylı araştırma yapılmalı ve
karar iyi bir şekilde gerekçelendirilmelidir. Yine de iadenin gerçekleşmesi ile birlikte, iade edildiği devlet mahkemeleri tarafından çocuğun
üstün menfaatinin değerlendirilmesi yerine, kaçıran veya alıkoyan kişinin cezalandırılması amacıyla velayetin iadeyi talep eden ebeveyne verilmesi söz konusu olabilmektedir68.
6. Çekince Koyulabilecek Hükümler
Sözleşme’nin 42. madde hükmü, taraf devletlere sadece 24. madde
ile 26/3. madde hükümlerine çekince koyabilme hakkı tanımıştır. Bu iki
hüküm dışında Sözleşme’ye herhangi bir çekince koyulması mümkün
değildir.
Sözleşme’nin 24. maddesi şu şekildedir: “(1) Tüm talep, yazışma ve
diğer belgeler talepte bulunulan Devlet merkezî makamına kendi orijinal dilinde gönderilir ve buna, talepte bulunulan devletin resmi dili veya dillerinde
bir tercüme veya bu tercümenin yapılması güç ise, Fransızca veya İngilizce
bir tercüme eklenir. (2) Bununla beraber, Taraf bir Devlet, 42. maddede
öngörülen çekinceyi ileri sürerek, kendi merkezî makamına gönderilecek
talep, yazışma ve diğer belgelerde gerek Fransızca gerek İngilizce’nin kullanılmasına karşı çıkabilir.”  Belirtildiği üzere, bu hükme çekince koyan
devletlerle, talep ve yazışmalarda bu devletin resmi dillerini kullanmak
zorunlu olup, bunun dışında İngilizce veya Fransızca talep ve yazışma
yapılamayacağı düzenlenmiştir.
Çekince koyulabilecek diğer bir hüküm olan 26. maddeye göre;
“(1) Her merkezî makam sözleşmeyi uygularken kendi masraflarını karşılar. (2) Taraf Devletlerin merkezî makamı ve diğer kamu servisleri, sözleş67 Öztekin Gelgel, G. (2005). s. 134.
68 Bruch, C. S. (2004). s. 540.
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menin uygulanması çerçevesinde vaki taleplerle ilgili olarak hiçbir masraf
isteyemezler. Özellikle, müracaatçıdan, dava masrafları veya icabında bir
avukatın davaya katılmasının gerektireceği masrafları isteyemezler. Ancak,
çocuğun geri dönüşüne bağlı olarak yapılan veya yapılabilecek işlemlerin
yarattığı masrafların ödenmesini isteyebilirler. (3) Bununla beraber, Taraf
bir Devlet, 42. maddede öngörülen çekinceyi belirterek, yukarıdaki fıkrada yer alan, bir avukatın veya hukuk müşavirinin katılmasına veya dava
masraflarına bağlı giderleri, bunları kendi adlî ve hukukî sistemi tarafından
karşılandığı ölçüde, ödemekle yükümlü bulunduğunu beyan edebilir.” Buna
göre taraf devletler, Sözleşme’nin uygulanması sırasında ortaya çıkan
masrafları, kendileri karşılamakla yükümlü olup bu masrafları iade başvurusunda bulunan kişiden talep edemezler. Ancak bu hükme çekince
koyan devletler, yine aynı maddede belirtilen sınırlar çerçevesinde, yapılan masrafları ilgili taraftan talep edebileceklerdir69.
7. Ziyaret Hakkı (Kişisel İlişki Kurma Hakkı)
Sözleşme çerçevesinde merkezi makamdan iade dışında, kişisel ilişki kurma hakkının kullanılmasının sağlanması da talep edilebilir. Ancak
kişisel ilişki kurulması amacıyla çocuğun 12. madde uyarınca derhal iadesi talep edilemez70.
Sözleşme’nin 5. maddesine göre, kişisel ilişki kurma hakkı ziyaret hakkı adıyla düzenlenmiş ve “çocuğun, sınırlı bir süre için, mutat
ikametgâhından başka bir yere götürülmesi hakkını ihtiva eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Ziyaret hakkı Sözleşme’nin 21. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: “(1) Ziyaret hakkının tesisi veya korunması amaçlı bir talep, taraf bir Devletin merkezî makamına, çocuğun geri dönüşünü
69 Bu hükme çekince koyulabilmesinin nedeninin, daha çok devletin Sözleşme’ye taraf olmasını sağlamak
olduğu görüşündeyiz. Ancak bu hükme çekince koyulması, Sözleşme’nin amacı olan iadenin sağlanması
hususunu tehlikeye düşürebilmektedir. Zira, iade için gerekli masraflar çok yüksek olabilir ve bu masrafların, hükme koyulan çekince dolayısıyla iade talep eden tarafından karşılanması gerekliliği, finansal durumunun yeterli olmaması nedeniyle kişinin iade talebinde bulunamaması veya geç talepte bulunmasına
sebep olabilir. Bu hükme çekince koyulması, özellikle adli yardım benzeri müesseselerin bulunmadığı
taraf devletleri ilgilendiren iade taleplerinde daha ağır sonuçlar doğurabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için
bkz. Mackie, S. (1996). s. 453-459.

70 Giray, F. K. (2007). s. 207.; Silberman, L. (1994). s. 17,31.
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amaçlayan bir talep ile aynı şekiller içinde yapılabilir. (2) Merkezî makamlar, ziyaret hakkının rahatça kullanılması ve bu hakkın kullanılmasının tabi olabileceği tüm şartların yerine getirilmesi ve ziyaret hakkına karşı
muhtemel engellerin olanaklar ölçüsünde kaldırılması yolunda 7. maddede
yer alan işbirliği yükümlülükleri ile bağlıdırlar. (3) Merkezî makamlar, ziyaret hakkını organize etmek veya bu hakkı ve tabi olabileceği şartları korumak amacıyla kanunî bir süreci gerek doğrudan doğruya gerek aracılar ile
başlatabilir veya teşvik edebilirler.”
Anlaşıldığı üzere, ziyaret hakkının sağlanmasında da sorumluluk,
merkezi makamlara verilmiştir. Buna göre; her taraf devletin merkezi
makamı, başvuru üzerine71 ziyaret hakkı olan kişinin, bu hakkı kullanmasını temini için gerekli bütün önlemleri (gerekirse adli veya hukuki dava yoluyla) almakla ve ziyaret hakkına ilişkin sürenin sonunda da
çocuğun mutat meskeninin bulunduğu taraf devlete güvenli bir şekilde
dönüşünü sağlamakla yükümlüdür.
III. LAHEY SÖZLEŞMESİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI
Lahey Sözleşmesi, Türkiye tarafından 21.01.1998 tarihinde imzalanmış ve Türkiye açısından 01.08.2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir72.
Sözleşme’nin iç hukukta etkili bir şekilde uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan 22.11.2007 tarihli ve 5717 sayılı Uluslararası
Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun 04.12.2007
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Sözleşme’nin uygulanmasında ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla, Adalet Bakanlığı Uluslararası
71 Giray, F. K. (2007). s. 208: “Ancak çocuğun mutat meskeni devletinde çocukla kişisel ilişki kurulması engel-

lenmiş bir kişinin, 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerine istinaden çocuğun kendisinin bulunduğu ülkeye
geçici olarak gönderilmesini veya teslim edilmesini isteyebilme hakkı bulunmamaktadır.”

72 15.02.2000 tarihli ve 23965 sayılı Resmî Gazete.; Türkiye açısından Sözleşme’ye taraf olunması aslında iç

hukuktaki düzenlemelerin de Sözleşme ile benzer olması sebebiyle yerinde olmuştur. Erdem, B. (2015).
s. 148: “Öncelikle çocuğun en tabi hakkı olan anne ve babasıyla görüşme hakkı elinden alınmakta ve çok açık
bir çocuk hakkı ihlali işlenmektedir. Gerek Medeni Kanun gerek İcra İflas Kanunu ve Ailenin Korunmasına
İlişkin Kanun, iç hukukta müşterek çocuğu diğer tarafa göstermeyen ebeveynin, çocuğa ve çocuk kendisinden
kaçırılan diğer ebeveyne büyük zarar veren bu hukuka aykırı fiilini engellemek için çeşitli hükümler getirmiştir.”
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Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 16.11.2011 tarihli
ve 65/2 sayılı Genelge yayımlanmıştır73.
Çalışmanın bu kısmında, 5717 sayılı Kanun ve 65/2 sayılı Genelge esas alınmak suretiyle, Sözleşme’nin Türkiye’deki uygulamasına ve
mevcut sorunlara genel hatlarıyla değinilecektir.
A. Türkiye’de Merkezi Makam
Sözleşme’nin 6. maddesi uyarınca taraf devletlere yüklenen, merkezi makam tayin etme yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla, 5717
sayılı Kanun’un 4. maddesi ile Türkiye’de Adalet Bakanlığı Uluslararası
Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü merkezi makam olarak kabul
edilmiştir74. Yine aynı madde uyarınca merkezi makamın, Sözleşme ile
kendisine yüklenen yükümlülükleri, Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla yerine getireceği düzenlenmiştir.
Türkiye’nin talepte bulunulan ülke olduğu hâllerde, iade talebi öncelikle merkezi makam olarak Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne gelir. Genel Müdürlük, gerekli bütün
belgelerin bulunduğunu tespit ederse, iade sürecinin başlatılması amacıyla başvuru evraklarını, çocuğun bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına iletir.
Türkiye’nin talepte bulunan ülke olduğu hâllerde, iade talebi doğrudan Genel Müdürlüğe yapılabileceği gibi Cumhuriyet Başsavcılıklarına
da yapılabilir. Uygulamada genellikle iade için savcılıklara başvurulmaktadır. Bu durumda savcılık, çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu iddia
edilen ülkenin Sözleşme’ye taraf olup olmadığını tespit ettikten sonra,
talepte bulunana, gerekli olan belgeleri toplamasında yardım eder. Ge73 Sözleşme’nin ve 5717 sayılı Kanun’un uygulanmasına ilişkin 01.03.2008 tarihli ve 65/1 sayılı
Genelge’nin, Sözleşme’ye taraf devletler ve uygulamada karşılaşılan sorunlar açısından güncellenmesine
ihtiyaç duyulması nedeniyle 16.11.2011 tarihli ve 65/2 sayılı Genelge hazırlanmıştır.
74 Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, 10.01.2019 tarihli 30651 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 7. maddesi ile Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği
Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.
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rekli belgeler toplandıktan sonra, başvuruyu ilgili devletin merkezi makamına iletmek üzere Genel Müdürlüğe gönderir75. Genel Müdürlük de
talebin Sözleşme’nin kapsamına girip girmediğine ilişkin genel bir inceleme yapar ve talebi haklı görürse çocuğun kaçırıldığı veya alıkonulduğu
iddia edilen ülkenin merkezi makamına iletir76.
B. Türkiye’de Başvurunun İçeriği ve İncelenmesi
Türkiye’ye bir başvuru yapıldığında, Genel Müdürlükçe öncelikle talepte bulunan devletin Sözleşme’ye taraf olup olmadığı incelenir.
Daha sonra iadesi talep edilen çocuğun 16 yaşını doldurup doldurmadığı ve başvurunun çocuğun alıkonulması veya kaçırılmasından itibaren 1
yıllık süre içerisinde yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Bununla birlikte,
başvuru evrakında sözleşmede belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz olarak yer alıp almadığı ve çocuğun bulunabileceği adrese ilişkin bilgi verilip verilmediğine de bakılır. Bunlardan herhangi birinde eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi hâlinde, talepte bulunan merkezi makamdan
bu eksikliklerin giderilmesi istenir. Eğer eksiklik yoksa veya giderilirse
talep işleme alınır77.
C. Türkiye’de İadede Çözüm Yolları
Genel Müdürlüğün talebi ilettiği Cumhuriyet Başsavcılığı, öncelikle iadesi talep edilen çocuğun bildirildiği yerde olup olmadığını araştırır.
Çocuk bulunduğunda ise, Sözleşme’nin temel amacı çocuğun korunması olduğundan, çocuğun sağlık durumu ve psikolojik durumu tespit
edilmelidir. Savcılık bu işlemleri mahkemeler kanalıyla delil tespiti yoluyla yaptırabilir78.
75 16.11.2011 tarihli 65/2 sayılı Genelge s. 2-3, p. 2.
76 Erdem, B. (2015). s. 164.
77 İyisoy, A. (2013). Türk Merkezi Makamı Perspektifinden Uluslararası Çocuk Kaçırma Sözleşmesinin Uygulanması, Ankara: 1980 Tarihli Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi ve Uygulaması Semineri, Özel Hukuk
Meselelerinde Adli İşbirliği Çalıştayı, s. 40-41.
78 Köseoğlu, B. (2007). s. 14.
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Cumhuriyet Başsavcılığı, daha sonra kolluk ve diğer yetkili makamlar
aracılığıyla, çocuğu kaçırdığı veya alıkoyduğu iddia edilen kişinin rızası ile çocuğu teslim etmesini veya iade başvurusunda bulunan tarafla
dostane bir çözüme ulaşılmasını sağlayarak olayı çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Eğer çocuk, kaçırdığı veya alıkoyduğu iddia edilen kişi
tarafından rıza ile teslim edilecek olursa, durum talepte bulunan devletin merkezi makamına iletilmesi amacıyla Genel Müdürlüğe bildirilir.
Önemle belirtmek gerekir ki, çocuğu kaçırdığı veya alıkoyduğu iddia
edilen kişi çocuğu rıza ile teslim etmezse, bu aşamada çocuk zorla bu kişiden alınamaz. Zira kaçırma veya alıkoyma hususu henüz bir iddiadan
ibaret olup, talebin haklılığı ancak dava sonucunda mahkemenin kararı
ile kesinlik kazanacaktır79.
Sözleşme’nin öncelikle uygulanmasını tercih ettiği yöntem olan
dostane çözüm yolunun sağlanmasının Türkiye’deki uygulamasında
eksiklikler bulunmaktadır80. Dostane çözümün sağlanması için arabuluculuk müessesesi önerilmektedir. Zira doktrinde, savcılık yerine arabuluculuğun, gönüllü çözüm açısından daha etkili olacağı görüşü kabul
görmektedir81. Arabuluculuk yoluyla çocuğu en az zarar göreceği şekilde mutat meskenine ulaştırmak ve taraflar arasında uzlaşma sağlamak,
Sözleşme’nin amacına da hizmet edecektir. Arabuluculuk yönteminde
çocuk kendisini daha güvende hissedip, tarafların gönüllü katılımı ile
açık iradesini daha rahat dile getirebilecektir. Kısa süren ve daha verimli olan bu yöntemle zamandan da tasarruf edilecektir. Müzakerelerin gizliliği (mahkemeler gibi kamuya açık olmaması) sayesinde çocuk
79 Erdem, B. (2015). s. 165. ; Giray, F. K. (2007). s. 198.
80 Öztekin Gelgel, G. (2017). “25 Ekim 1980 Tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırma Ve Hukuki Yönlerine
İlişkin Lahey Sözleşmesi Çerçevesinde Arabuluculuk Uygulaması”, Milletlerarası Kamu Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, C. 37., S. 2., s. 624: “Uygulamada Cumhuriyet Başsavcılıklarının ceza hukuku alanında çalışmaları, bu görevi layıki ile yerine getirmelerine engel olmaktadır. Zira; sulhe gitmek, tarafları
barıştırmak ve uzlaşmaya varmak konularında yardım etme girişimleri, içinde bulundukları görevin ve öğretilerinin yapısına da ters düşmektedir. Bu sebeple çocuğun iadesi yolunda attıkları ilk adım yakalama, celp yolu
ile çağırma olduğundan taraflar için ürkütücü olarak algılanmaktadırlar. Ancak prosedür aracı kurum olan
Cumhuriyet Başsavcılıklarının işlemi ile başlayacaktır.”; Silberman, L. (1994). s. 14: Sözleşme’nin harç
ve masraflara ilişkin hükmüne çekince koyulabilmesi veya çekince koyulmasa dahi merkezi makamların
finansal kaynaklarının sınırlı olması nedeniyle gerekli hukuki yardımın sağlanamadığı, bu nedenle iade
talep edenleri temsilen savcıların sürece dahil olmasının bu sorunu çözeceği görüşü de mevcuttur.
81 Takcı, T. (2014). s. 1075.
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bu yöntem içinde daha rahat ve güvenli hareket edebilecektir82. Ancak
5717 sayılı Kanun ve 6325 sayılı Hukuki Uyuşmazlıklarda Arabuluculuk Kanunu dâhil olmak üzere iç hukukta, arabuluculuğun Sözleşme
kapsamındaki olaylarda uygulanabileceğine dair bir hüküm bulunmadığından, mevcut durumda Türkiye’deki uluslararası çocuk kaçırma ve
alıkoyma vakalarında arabuluculuk uygulanamamaktadır.
Dostane çözüm yöntemi etkili olmazsa, yani Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uzlaşma süreci sonuçsuz kalır ve çocuk rıza
ile teslim edilmezse, çocuğun iade edilip edilmeyeceğini ilişkin karar
verilmesi amacıyla savcılık tarafından davaname düzenlenir. 5717 sayılı
Kanun’un 6. maddesi uyarınca, bu davanameyle, çocuğun bulunduğu
yerdeki aile mahkemesinde83 (aile mahkemesinin bulunmadığı hâllerde
bu sıfatla asliye hukuk mahkemesinde) dava açılır. Açılan davada talepte
bulunan kişiyi Genel Müdürlük ve dolayısıyla da Cumhuriyet Başsavcılığı temsil edeceğinden davanamede, davacı taraf olarak talepte bulunan
kişinin yanında “başvuranı temsilen Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne izafeten Cumhuriyet Savcısı”
şeklinde belirtilmesi gereklidir84.
5717 sayılı Kanun’un 8. maddesine göre davanın açılması üzerine
aile mahkemesi, esasa girmeden önce psikolog ve pedagog gibi uzmanlar yardımıyla tarafları sulh yoluna teşvik eder. Eğer sulh yoluyla çözüm
sağlanırsa ve çocuk iade edilirse mahkemece “karar verilmesine yer olmadığına” hükmedilmelidir85.

82 Öztekin Gelgel, G. (2017). s. 629.
83 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 513: “Özellikle, iade davalarında yargılama yetkisinin mahkemelerin iş bölümü

nazara alınarak düzenlenmesi yerine, Sözleşme’nin Almanya uygulamasında görüldüğü üzere sınırlı sayıda
aile mahkemesinin belirli bölgeler itibarıyla yetkili kılınmasının, iade prosedürünün daha hızlı ve etkili hale
gelmesini sağlayacağı düşünülmektedir.”; Almanya’daki bu uygulamanın iade kararı oranlarında değişiklik
yaratmadığı tespiti için bkz. Leto, M. (2002). s. 251.

84 Takcı, T. (2014). s. 1045-1046.
85 Köseoğlu, B. (2007). s. 20.
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Sulh sağlanamadığı takdirde ise mahkemece yargılamaya devam
edilerek esas hakkında karar verilir. Yargıtay86, tarafların ve Cumhuriyet
savcısının katılımını gerekli görmekte87 ve dosya üzerinden yapılan incelemeyi kabul etmemektedir88. İade davalarında, 5717 sayılı Kanun’un 9.
maddesi uyarınca basit yargılama usulü uygulanmakta ve 16. maddesine
göre de iade davaları adli tatilde de görülmektedir. Söz konusu bu iki
hüküm Sözleşme’nin 2. maddesinde taraf devletlere yüklenen, en süratli
usullere başvurma yükümlülüğüne uygun olarak düzenlenmiştir.   
Aile Mahkemeleri tarafından verilen kararlara karşı, 2 haftalık süre
içerisinde istinaf ve daha sonrasında yine 2 haftalık süre içerisinde temyiz kanun yoluna başvurulabilir. İade talebinin reddine ilişkin kararlar,
Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla merkezi makama, merkezi makam
tarafından da talep eden yabancı devletin merkezi makamına bildirilir.
Yabancı devlet merkezi makamı, ret kararına karşı kanun yoluna başvurulmasını talep ettiği takdirde, Cumhuriyet Başsavcılığı’nca bu talebe
uygun olarak kanun yoluna başvurulur89. Anlaşılacağı üzere Cumhuriyet
Başsavcılığı’nın ret kararına karşı kanun yoluna başvurmama konusunda takdir yetkisi bulunmamaktadır90. Ancak iade kararı verilmesi durumunda, Cumhuriyet savcısının iade talep edeni temsil etmesi nedeniyle,
kanun yoluna başvurmaması gerekir91.
86 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 13.12.2001 tarihli 2001/16164 Esas 2001/17696 Karar sayılı kararı;
10.12.2001 tarihli 2001/16027 Esas 2001/17495 Karar sayılı kararı.
87 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 31.10.2016 tarihli 2016/11428 Esas 2016/14224 Karar sayılı kararı;
16.12.2015 tarihli 2015/21585 Esas 2015/24334 Karar sayılı kararı.
88 Öztekin Gelgel, G. (2005). s. 137-138.
89 Takcı, T. (2014). s. 1071-1072: “Sözleşme’nin uygulanmasında, Cumhuriyet savcılıkları, başvuran adına
hareket etmelerine rağmen, bazı hallerde kamu davasındaki görevleri gibi değerlendirmede bulunarak, gerekli gördükleri hallerde çocuğun yabancı ülkeye iadesine dair talebin reddedilmesi şeklinde aleyhe olarak esas
hakkında mütalaa vermekte yahut çocuğun iadesine karar verildiğinde bu karara karşı temyiz yoluna başvurmaktadırlar. Oysa savcılıklar her durumda, başvuran adına hareket etmeleri nedeniyle iade davasındaki esas
hakkındaki mütalaalarını çocuğun yabancı ülkeye iadesi yönünde vermelidirler. Aksi halde çocuğun iadesinin
reddine karar verilmesi yönünde mütalaa veren savcı, mahkemece iadenin reddine karar verildiğinde ve bu ret
kararını temyiz etmesi gerektiğinde, yaptığı iki işleminde çelişkiye düşmüş olmaktadır. Başvuruda bulunan
tarafın savcı tarafından temsil edilmesindeki bir diğer sakınca ise, bir tarafın kamu gücünü temsil eden bir
kamu görevlisince temsil edilmesi nedeniyle diğer tarafın kendisinin eşit şartlarla temsil edilmediğini hissedebilmesidir.”
90 Köseoğlu, B. (2007). s. 30.
91 Takcı, T. (2014). s. 1066.
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Belirtilmesi gereken diğer bir husus da kanun yollarından feragatin
mümkün olduğudur. Başvurucu istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurudan feragat edebileceği gibi davadan da hüküm kesinleşinceye kadar
her zaman feragat edebilir92.
1. Türkiye’de İade Kararı Verilinceye Kadar Alınabilecek Önlemler
Sözleşme’nin özellikle 7/2-b maddesince merkezi makamlara yüklenen görevlerden biri de çocuğun ve ilgililerin oluşabilecek yeni tehlikelerden ve uğrayabilecekleri yeni zararlardan korunması amacıyla
geçici önlemler almak veya alınmasını sağlamaktır. Bu hükmün yerine
getirilmesi amacıyla 5717 sayılı Kanun’un 10. ve 24. maddelerinde birtakım önlemlere yer verilmiştir.
5717 sayılı Kanun’un 10. maddesi ile dava esnasında çocuğun korunması amacıyla geçici koruma tedbirleri öngörülmüşken, 24. maddesinde iade kararının kesinleşmesinden sonra çocuğun yerinin takibi
ve çocuğun tekrar yerinin değiştirilmesinin önlenmesi amacıyla çeşitli
tedbirler düzenlenmiştir93. Bu önlemlere talep üzerine karar verilebile92 Mortaş, S. (2013). Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi hakkında İçtihat ve Hukuk Sistemi, Ankara: 1980
Tarihli Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi ve Uygulaması Semineri, Özel Hukuk Meselelerinde Adli
İşbirliği Çalıştayı, s. 72.; Öztekin Gelgel, G. (2017). s. 625: “Alman Duisburg Gençlik Dairesi, anne ve
babası ile Türkiye’ye gelen ve burada alıkonulan çocukların iadesini talep etmektedir. Türk mahkemesinde
dava açan Gençlik Dairesi, çocukların gerçek mutat meskeni olan Almanya’ya iadesini talep etmiştir. Körfez
Aile Mahkemesi’nde görülen bu davaya Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müdahil olarak katılmıştır. Aile
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ailenin çocuklar üzerinde velayet görevini yerine getirmesinde bir sakıncanın
olmadığını güvence altına almak için hasta ve bakıma muhtaç olan çocukların tedavi ve bakımının Bakanlığın
gözetimi altında olacağı teminatını vermiştir. Bunun üstüne Alman Duisburg Gençlik Dairesi davadan feragat
etmiştir. Mahkeme iade davasını feragat nedeniyle ret ederek, hükme bağlamıştır.”
93 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 18.02.2013 tarihli 2013/2054 Esas 2013/3856 Karar sayılı kararı: “Davacı, …

çocuklarının …Lahey Sözleşmesi hükümlerine göre iadesi için dava ikame edeceğini ileri sürerek, çocuklarının
güvenliklerinin sağlanması ve halen bulundukları yerin değiştirilmemesi için önlem alınmasını istemiştir. Bu
başvuru üzerine, mahkemece; duruşma açılmaksızın evrak üzerinde yapılan inceleme sonucu, çocukların iade
davası açılması durumunda dava sonuçlanıncaya kadar nüfus kayıtlarının alınması ve değiştirilmesi işlemleri
ile okul ve muhtarlık kayıtlarının değiştirilmesinin tedbiren durdurulmasına, ikametlerinin değiştirilmemesi
için tedbir konulmasına karar verilmiş, kararı küçüklerin babası temyiz etmiştir. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair 1980 tarihli Lahey Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik usul ve esasları
düzenleyen 5717 sayılı Kanuna göre, geçici koruma tedbirlerinin alınabilmesi için iade davasının açılmış olması gerekir (md.10) ya da iadeye karar verilmesi halinde bu kararın yerine getirilmesi aşamasında tedbir
alınabilir (md.24). Dava sonuna kadar talep üzerine veya re’sen alınabilecek geçici koruma tedbirlerinin neler
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ceği gibi mahkemece re’sen de karar verilebilir. 5717 sayılı Kanun’un 18.
maddesi gereğince, geçici tedbir kararları Cumhuriyet Başsavcılığınca,
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu veya diğer ilgili kurum ve
kuruluşlar aracılığıyla yerine getirilir.
Çocuğun korunması amacıyla çocuk; bakım ve gözetimi üzerine
alan akrabalardan birine veya güvenilir bir aile yanına teslim edilebilir,
çocuk bakımı ve yetiştirme veya benzeri kurumlara yerleştirilebilir ya
da bir hastaneye veya tedavi evine yahut eğitimi güç çocuklara mahsus
kurumlara yerleştirilebilir. Çocuğun üstün menfaatini korumayı amaçlayan bütün bu tedbirlere hükmedilirken gerektiğinde çocuğun görüşü
ve uzman raporu alınabilir.
Çocuğun yerinin değiştirilmesinin önlenmesi amacıyla ise; çocuğun pasaport veya kimlik kayıtlarına dava süresince el konulabilir, geçici olarak çocuğun yurt dışına çıkışı veya
çocuk adına pasaport alınması veya yenilenmesi işlemleri ile
çocuğun okul, muhtarlık veya nüfus kayıtlarının alınması veya değiştirilmesi işlemleri durdurulabilir, çocuğun tayin edilen sürelerde yetkili makamlarca kontrol edilmesine karar verilebilir. Ancak bu tedbirler sınırlı
sayıda değildir. 24. maddede bu amaçla her türlü tedbirin öngörülebileceği de belirtilmiştir.
D. Türkiye’de İadenin İstisnalarının Değerlendirilmesi
İadeye ilişkin istisnalar Sözleşme’de belirtilenlerle sınırlıdır, mahkemeler veya merkezi makamlar tarafından genişletilemezler. Aynı şekilde Sözleşme’ye göre istisnalar da dar yorumlanmalıdır. Zira istisnaların dar yorumlanmaması, koruma hakkının esasına ilişkin konularda
araştırma yapılmasına ve bu da iade sürecinin uzamasına sebep olabilir.
Koruma hakkına ilişkin araştırmayı yapması gereken devlet, çocuğun
olduğu Yasanın 10. maddesinde, iade kararının yerine getirilmesi aşamasında alınabilecek geçici tedbirler ise
24. maddede sayılmıştır. Dava açılmadan yasanın 10. maddesindeki tedbirlere, iade kararı verilip kesinleşmeden de 24. maddedeki tedbirlere başvurulamaz. Henüz iade davası açılmadığına göre, davacının talebinin 10.
madde çerçevesinde değerlendirilmesine de olanak yoktur. Bu husus gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi
doğru bulunmamıştır.”
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mutat meskeninin bulunduğu devlettir. İade talebinde bulunulan devletin tek görevi çocuğun, menfaatine uygun olarak karar verebilecek olan
mutat meskeninin bulunduğu devlete, vakit kaybetmeksizin iadesini
sağlamaktır. Sözleşme’nin Türkiye’deki uygulamasında sıkça karşılaşılan sorunlar da istisnaların geniş yorumlanması nedeniyle yaşanmaktadır94.
Ancak, kanaatimizce, çocuğun üstün menfaati gereği, iade kararının ortaya çıkaracağı sonuçlar iyi değerlendirilmelidir. İade sebebiyle
çocuk geri dönülemez zararlara maruz kalma tehlikesi altında ise, istisnaların dar yorumlanması düşüncesi gereğince iadeye karar verilmesi,
Sözleşme’nin ruhuna ve asıl amacı olan çocuğun üstün menfaatine aykırılık teşkil edecektir. Örneğin; çocuk iade edildiğinde, çocuğu kaçırmış
olan ebeveynin çocuk ile görüşme imkânı ortadan kalkacak ise iade hususu daha ayrıntılı biçimde değerlendirilmelidir.   
Türkiye’deki diğer bir sorun da istisnaların geniş yorumlanarak
çocukların iade edilmemesinin aksine; bu konuya ilişkin özel mahkemeler ve uzman kurumlar görevlendirilmesi95 yerine, tüm aile mahkemelerinin ve Cumhuriyet Başsavcılıklarının görevli sayılması nedeniyle,
Sözleşme’nin tam anlaşılmaması ve dolayısıyla da çocukların iade edilmemesini gerektiren durumlar söz konusuyken iade edilmesidir. Diğer
ülkeler tarafından Türkiye’ye iade sayısı düşük iken Türkiye genellikle
çocuk iade eden ülke konumundadır96. Devletler arasında güç yarışına
neden olabilen bu vakalarda, öncelikle dikkat edilmesi gerekenin çocu94 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 511.
95 Kara, K. (2018). “Çocuk Kaçırma Davalarında Arabuluculuk”, Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Uluslararası Hukuk Bülteni, S. 13., s. 48: “Özellikle vurgulanması gereken hususlardan birisi;
Sözleşme’ye taraf ülkelerde bu Sözleşme’nin uygulandığı davalara yoğunlaştırılmış yargı yetkisini haiz özel
mahkemeler tarafından bakılmasının sağlanmış olmasıdır. Bu mahkemeler uzmanlık mahkemeleri olarak görev ifa etmektedir. Buna örnek verilecek olursa; Almanya’da yaklaşık 600 adet aile mahkemesi bulunmaktadır. Ancak bunlardan sadece 22 tanesi özel olarak çocuk kaçırma davalarında yetkilendirilmiştir. Yaklaşık 3,5
milyon nüfuslu Berlin’de bu davalara bakan tek bir mahkeme olup yalnızca 2 hâkim tarafından bu davalar
yürütülmektedir. Çek Cumhuriyeti’nde Brno Belediye Mahkemesi bu hususta tek yetkili mahkemedir. Yine
Hollanda’da çocuk kaçırma davaları, Lahey’de bulunan ve 15 kadar hâkimden müteşekkil özel yetkili bir
bölge mahkemesinde görülmektedir.”
96 Takcı, T. (2014). s. 1071.
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ğun üstün menfaati olduğu unutulmamalıdır97. Bu nedenle de çocuğun
iadesine ilişkin istisnalar dikkatli değerlendirilmeli ve iade talebinin, bu
istisnalar doğrultusunda yeterli derecede gerekçelendirmek suretiyle
reddedilmesinden çekinilmemelidir98. Zira bu vakalarda önemli olan
husus çocuğun üstün menfaatinin sağlanmasıdır. Bu nedenle devletler
arasındaki diplomatik ilişkiler ve üstünlük çatışması çocuğun menfaatinin üzerinde tutulmamalıdır.   
Türkiye’nin iade kararı verirken dikkat etmesi gereken diğer bir husus da çoğunlukla iade sonrası Türkiye’de kalan ebeveyn ile iade edilen
çocuk arasında kişisel ilişki kurulmasının vize uygulamaları nedeniyle
çok zor hâle gelmesidir. Benzer şekilde çocuğu kaçıran veya alıkoyan
kişinin, bu eylemin bazı devletlerde suç sayılması nedeniyle, o ülkeye
gitmesi durumunda bir ceza yargılaması ile karşı karşıya kalabileceği için
çocuğun iade edildiği ülkeye gidememesi de kişisel ilişkinin sağlanmasına engel olmaktadır. Kişisel ilişki kurmanın aynı zamanda çocuğun da
97 Erdem, B. (2015). s. 166.
98 Anayasa Mahkemesi de 2015/10826 No’lu 17.07.2018 tarihli Angela Jane Kilkenny başvurusundaki ka-

rarında, iade talebinin reddedilmesinde istisna hâllerine dayanılırken gerekçelerinin açıkça gösterilmesi
gerektiğine işaret etmiştir: “§81. İade talebinin reddi hususunda gerekçe olarak gösterilen bir başka husus,
Lahey Sözleşmesi’nin 13. maddesi kapsamında çocuğun geri dönmesi halinde fiziksel ve psikolojik gelişiminin
tehlikeye gireceği kanaatidir. Söz konusu kanaatin nasıl oluştuğu gerekçeden anlaşılamamakla birlikte mevcut
olduğu değerlendirilen tehlikenin Mahkemece somutlaştırması yerine sadece tespitinin varlığıyla yetinildiği
anlaşılmaktadır. Asıl olanın çocuğun iadesi olup istisnaların sınırlı olarak belirlendiği bu tür hassas olaylarda, şayet olaya özgü koşullar bir istisna maddesini oluşturuyorsa mahkeme kararlarında bu koşulların neler
olduğu şüpheye yer vermeyecek şekilde açıklanmalıdır. Gerekçede varsayıma dayalı yapılan çıkarımlar veya
istisnai madde hükmünün tekrarlanması suretiyle mevcudiyetine dair yapılan tespitler nesnellikten uzak olup
varılan sonucun gerekliliğini kanıtlayamamaktadır. Bu bağlamda Mahkemenin Lahey Sözleşmesi’nin 13.
maddesinin koşullarının oluştuğu hususundaki gerekçesinin denetlenmesine olanak verecek düzeyde somutlaştırılmadığı kanaatine varılmaktadır.”; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 26.02.2014 tarihli 2013/769 Esas
2014/142 Karar sayılı kararı: “Davalı anne savunmasında, davacı baba tarafından çocuğa sistematik olarak
şiddet uygulandığını, davacının uyuşturucu kullandığını ileri sürmüştür. Şiddet ve uyuşturucu olgusu bir kısım davalı tanıkları tarafından da dillendirilmiştir. Bilindiği üzere, talepte bulunulan Devlet, geri dönmesinin
çocuğu fiziki veya psikolojik bir tehlikeye maruz bırakacağı veya başka bir şekilde, müsamaha edilemeyecek
bir duruma düşüreceği yolunda ciddi bir risk olduğunu tespit ederse, çocuğun iadesi talebini ret edebilir (Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi m. 13/1-b). Mahkemece öncelikle bu
yönün açıklığa kavuşturulması gerekir. Şu hale göre, Mahkemece iade halinde çocuğun fiziki veya psikolojik
bir tehlikeye maruz kalıp kalmayacağı ya da başka bir şekilde müsamaha edilemeyecek bir duruma düşeceği yolunda ciddi bir riskin bulunup bulunmadığı konusunda sosyal çalışmacı, psikolog veya pedagog gibi
bir uzmandan rapor alınarak gerektiğinde çocuk da dinlenilerek, sonucu uyarınca çocuğun iadesi hususunun
değerlendirilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeksizin eksik inceleme sonucu yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması
usul ve yasaya aykırı olup direnme kararı açıklanan bu değişik gerekçe ve nedenlerle bozulmalıdır.”; Yargıtay
2. Hukuk Dairesi 15.06.2010 tarihli 2010/124 Esas 2010/11846 Karar sayılı kararı.
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bir hakkı olması dolayısıyla çocuğun menfaatlerini de zedeleyen bu gibi
durumlar aslında Sözleşme’nin 13/1-b hükmünde belirtilen müsamaha edilemeyecek durum olarak değerlendirilebilir. Zira bu tür durumlar
çocuğun Türkiye’de kalan ebeveyni ile uzun süre boyunca görüşememesine ve bağlantısının kopmasına neden olur. Ebeveynin çocuğu fiziki
olarak görememesinin yanı sıra çocukla teknolojik cihazlar aracılığıyla
dâhi görüşmesi, ebeveynler arası husumet ve iade sürecinde yaşanılan
olumsuzluklar nedeniyle engellenebilmektedir99. İşte bu gibi durumlarda iadeye karar verilirken daha dikkatli davranılmalıdır. Çocuğun iade
edileceği devletten vize kolaylığı sağlanmasına ilişkin bir güvence veya
kişisel ilişki kurulmasının kolaylaştırılacağına ilişkin bir taahhüt istenilmesi ve buna göre iadeye karar verilmesi yerinde bir çözüm olacaktır100.
Görüldüğü üzere Türkiye’de istisnaların değerlendirilmesi konusunda yerleşik bir uygulama tam anlamıyla mevcut değildir. Kimi zaman
istisnalar çok geniş şekilde yorumlanmaktayken kimi zaman ise yeterince değerlendirmeye alınmamaktadır101.
99    Erdem, B. (2015). s. 170.
100 Takcı, T. (2014). s. 1075.
101 Takcı, T. (2014). s. 1059-1061: “Bir Türk mahkemesi kararı şu şekildedir: Çocuğun annesi tarafından
babanın velayet hakkı ihlal edilerek haksız olarak mutat meskeni olan X ülkesinden Türkiye’ye kaçırıldığı
iddiası ile iade davası açılmıştır. Mahkeme, alınan psikolog raporunda, çocuğun iyi Türkçe konuştuğunun,
annesine düşkün olduğunun belirlenmesini, çocuğun, annesinin kendisine iyi davrandığını, annesi ile birlikte
kalmaktan mutlu olduğunu, babası ile birlikte kaldıkları dönemde babasının kendisine ve annesine kötü davrandığını, babası ile görüşmek istemediğini, babasına kızgın olduğunu belirtmesini ve yine raporda çocuğun
psiko-sosyal gelişiminin yaşadığı bu olaylar nedeniyle olumsuz yönde etkilendiğinin, anne-babası arasında
devam eden iletişim probleminin çocuğun duygusal gelişimini olumsuz yönde etkileyebileceğinin tespit edilmesini gözetmiş ve yine, 7 yaşındaki çocuğun bizzat dinlenmesinde; babasının annesini üzdüğünü, annesi
üzülünce kendisinin de üzüldüğünü, babasının kendisini aramadığını, annesi ile babası barışmayacaksa annesi ile birlikte yaşamayı istediğini belirtmesini de gözeterek şu şekilde hüküm kurmuştur: Davalının çocuğu
Türkiye’ye getirip kendi nüfusuna tescil ettirip, okula kaydettirdiği, çalışmaya başladığı, boşanma davası
açtığı, çocuğun anne yanında kalmaktan mutlu olduğu, babasını görmek istemekle birlikte yanına gitmek istemediği, babanın bu süreçte çocuğu ile irtibat kurmadığı, anne ve babanın birliktelik dönemlerinde babanın
çocuğa karşı zarar verici eylemi bulunmamakla birlikte anneye karşı davranışları ve tartışmaları nedeniyle
çocuğun olumsuz etkilendiği, babanın çocuğun bedensel sağlığına direkt olarak zarar vermediği ama eşine uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddetten dolayı çocuğun psiko-sosyal gelişiminin olumsuz etkilendiği, çocuğun
babaya tepkili olduğu tespit edilmiş ve iade edilmesinin ruh sağlığına yönelik ağır bir tehlike oluşturabileceği
kanaatine varılmış olmakla çocuğun iadesi talebinin reddine karar vermek gerekmiştir. Sözleşme’nin 13/1 b
maddesi uyarınca çocuğun mutat meskeni olan X ülkesine iade edilmesi halinde çocuğun psikolojik olarak bir
tehlikeye maruz kalacağı yolunda ciddi bir risk bulunduğundan çocuğun mutat meskenine iadesi talebinin
reddine karar verilmiştir. (Üsküdar 2. Aile Mahkemesi’nin 19.04.2007 tarihli, E. 2006/483 K. 2007/207
sayılı kararı) Yine başka bir Türk mahkemesi kararında, velayeti annesine verilmiş olan, annesi ile birlikte
Y ülkesinde yaşayan 7 yaşındaki çocuğun şahsi ilişki kurma hakkı kapsamında babası ile birlikte Ülkemize
gelmesi sonrasında annesine iade edilmeyerek Türkiye’de haksız olarak alıkonulduğu iddiasına ilişkin olarak
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Sözleşme’nin 13/1-b hükmündeki istisnasının Türkiye’de geniş
yorumlandığı görülmektedir. Özellikle, çocuğun anne şefkatine muhtaç
olduğu veya yaşının çok küçük olduğu gerekçesiyle iade talepleri reddedilmektedir102. Bu şekildeki değerlendirmenin çocuğun üstün menfaatine
hizmet ettiği müddetçe yerinde olduğu görüşündeyiz. Ancak bu şekilde
şu değerlendirme yapılmıştır: Babanın vekili tarafından çocuğun psikolojik sorunları olduğunun bildirilmesi
üzerine, çocuk için Türkiye’de alınan doktor raporlarında çocuğun güvensiz, kaygı düzeyinin yüksek olduğu,
insanlarla ilişki kurmakta zorlandığı, çizimlerinin yaşı ile uyumlu olmadığı, dört yaşındaki bir çocuğun performansını sergilediği, çocuğun iki ayrı aile yaşantısı olduğu, annesiyle yaşadığı ortamda ihmal edildiği, babası ile birlikteyken aşırı ilgiye boğulduğunun ifade edildiği ve bundan sonraki yaşantısında kendini güvende
hissedip, kabul gördüğü bir ortamda bulunması ve ileriki yaşantısında bir sorun yaşamaması için psikolojik
desteğin sürmesi gerektiği, çocuğun alınan beyanında, annesinin çalışmak zorunda olduğunu bu nedenle kendisinin daha çok annesinin erkek arkadaşı ile zaman geçirdiğini, onunla yaşadıklarının ayıp şeyler olduğunu,
bu konuda konuşmak istemediğini belirttiği, çocuğa çizdirilen resimlerle ilişkilendirildiğinde, çocuktaki korku
ve güvensizlik duyguları ile annesinin erkek arkadaşının bağlantılı olduğunun anlaşıldığı, Y ülkesinde yaşadığı ortamda annenin erkek arkadaşı tarafından cinsel içerikli uygun olmayan oyun, davranış ve mesajlara
maruz kaldığı, bu tür bir muamelenin çocuk istismarı kapsamına girdiği ve çocuğun cinsel istismara uğramış
olduğunun tespit edildiği, daha ileri bir tacizin takip ve tedavi sürecinde araştırılması gerektiği, çocuğun ortaya koyduğu davranışların cinsel istismar olduğu ancak bu yaştaki çocukların cinsel istismarı tanımlama ve algılama konusunda yetersiz oldukları, zira oyun adı altında ya da başka şekillerde sunularak cinsel istismarın
çocuklara normal olarak gösterilebileceği, bu açıdan psikiyatrik muayenede tespit edilen istismar olgularının
bir kısmının kesin, bir kısmının ise şüpheli olduğu, istismar olduğuna dair güçlü kanıtların bulunduğu bildirilmiştir. Bu raporlara rağmen mahkeme, doktor raporlarında, cinsel istismarın gerçekleştiğine dair kesin ya
da kesine yakın tespitler olmadığı, çocuğun iadesinin reddedilebilmesi için çocuğun fizyolojik ve ruh sağlığına
yönelik ağır bir tehlikenin ortaya çıkması ihtimalinin bulunması veya çocuktan katlanmasının beklenemeyeceği başka bir durumun ortaya çıkacak olduğunun kanıtlanması gerektiği, çocuğun iadesini isteyen kişinin
annesi olduğu, bir annenin, yeni eşi tarafından çocuğunun cinsel istismara uğrama tehlikesi olduğunu bilerek
ya da bundan şüphe duyarak çocuğunun istismar ortamına geri gönderilmesini talep etmeyeceği, Y ülkesi
tarafından geçmişte böyle bir istismar yaşanmış olsa bile çocuğun gerek önceden yaşadığı bu olayın soruşturulacağı, gerekse ileriye yönelik gerekli tedbirlerin alınacağına dair gerekli güvencenin verildiği gerekçesi ile
Sözleşmenin 13/1 b maddesinde hükme bağlanan şart oluşmadığından anılan çocuğun Y ülkesine iadesine
karar verilmiştir. Biz bu kararda Sözleşme’nin 13/1 b maddesinde belirtilen ret nedenin oluştuğunu, cinsel
istismar tehlikesinin çocuğun beyanları ve alınan raporlarla soyut bir iddiadan çıkıp somut bir tehlike boyutuna vardığını değerlendirerek, çocuğun iadesine dair kararın isabetsiz olduğunu düşünmekteyiz. (Kocaeli 1.
Aile Mahkemesi’nin 28.07.2008 tarihli, E. 2008/267 K. 2008/709 sayılı kararı)”
102 Öztekin Gelgel, G. (2005). s. 138: “Ancak bazı kararlarında Yargıtay ana şefkatine muhtaç olma olgusunu
bir yana bırakıp 13 (b) maddesini ‘çocuğun yararı ilkesi’ ile orantılı olarak değerlendirmiştir. Bu yaklaşımın
daha yerinde olduğu kanaatini taşımaktayız (Bu konuda bkz. 2. HD 4.6.2000, E:2004/10536)” ; Anayasa Mahkemesi de konuya ilişkin olarak 2013/5126 No’lu ve 02.07.2015 tarihli Marcus Frank Cerny
bireysel başvurusunda “§87. …İlgili Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz dilekçesinde, Lahey Sözleşmesi ve
5717 sayılı Kanun hükümlerinde mutat meskenin tespiti ve çocuğun mutat mesken ülkesine iadesinin öngörülmesine karşın davanın velayet hükümlerine göre çözümlenmesi yoluna gidildiği ve olayda uygulama yeri
olmayan çocuğun küçüklüğü ve anneye ihtiyacı gibi öznel ölçütlere dayanılarak sonuca gidildiği tespitlerine
yer verilmesine ve başvurucunun da aynı yöndeki itirazlarına rağmen derece mahkemelerince söz konusu
istisna hükümleri ve somut olaya uygulanabilirlikleri hususunda bir inceleme yapılmadığı gibi bu hususta
bir açıklamada da bulunulmadığı nazara alındığında karar gerekçelerinin aile hayatına saygı hakkı bağlamında ilgili ve yeterli olmadığı, bu hakka orantılı bir müdahalede bulunulmadığı anlaşılmaktadır.” şeklinde
değerlendirmede bulunmuştur. ; Yargıtay’ın salt yaş küçüklüğünün iadenin reddi için yeterli olmadığına ilişkin kararları için bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 23.05.2011 tarihli 2011/8304 Esas 2011/8799
Karar sayılı kararı; 07.06.2012 tarihli 2012/10227 Esas 2012/15537 Karar sayılı kararı.
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bir yaklaşım yerine, daha açık ve somut kriterler getirilmesinin belirlilik
ve hukuk devleti ilkesinin gereklerine daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
Çocuğun görüşünün alınması açısından Türkiye uygulamasına bakıldığında103, mahkemeler genellikle 9 yaş ve üstü çocukları, uzman pedagog veya psikolog yardımıyla dinlediği görülür104. Bu istisna bakımından Yargıtay’ın daha titiz davrandığı ve çocuğun yaşı ile olgunluğunu
dikkate aldığı görülmektedir.
Çocuğun görüşünün alınmasındaki bu yerinde değerlendirmelerin
aksine, Sözleşme’nin 12/2. maddesindeki istisnanın geniş yorumlandığı birçok Yargıtay kararı da mevcuttur105. Ancak bu istisnanın da çocuğun görüşünün alınmasındakine benzer şekilde, çocuğun yaşı ve sosyal
konumu gibi unsurlar değerlendirilerek incelenmesi yerinde olur. Zira
okula giden ve kendi sosyal çevresi bulunan bir çocuğun çevresine alışmış olup olmadığının incelenmesi ile daha küçük yaşta, okula gitmeyen
103 Takcı, T. (2014). s. 1064: “Yargıtay’ın bir kararında 14 yaşındaki çocuğun görüşünün göz önünde bulundurulmasının uygun olacağı bir yaş ve olgunluğa erişmiş olduğu, duruşmada dinlenen çocuğun geri dönmek
istemediğini ifade ettiği, geri dönmeyi istememesinin, çocuğun yüksek çıkarına aykırı olduğuna ilişkin bir
delil ve olgu da bulunmadığı belirtilerek, Sözleşme’nin 13. maddesinin (b) bendinin ikinci paragrafındaki;
adli veya idari makamın, çocuğun geri dönmek istemediğini ve görüşünün göz önünde bulundurulmasının
uygun olacağı bir yaşa ve olgunluğa erişmiş bulunduğunu gözlemlemesi halinde, geri dönme talebini reddedebileceği hükmünü gözeterek, davadaki bu çocuğun görüşüne değer verilerek, iade isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmasının yanlış olduğu belirtilmiştir. (Bkz. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin
29.11.2007 tarihli, E. 2007/15728 K. 2007/16679 sayılı kararı)”; Giray, F. K. (2007). s.152: “Yargıtay
bir kararında, (2.HD. 3.05.2004 Tarih E. 2004/4839 K. 2004/5712) karar tarihinde henüz on yaşında
olan 1994 doğumlu çocuğun görüşlerine başvurulmamış olunmasını, onun dinlenilmemesini Çocuk Hakları
Sözleşmesi’nin 3., 6. ve 12. maddeleri ile TMK’nın 339/2. maddesine aykırı bulmuş ve hükmü bozmuştur.
Keza bir başka davada, (2.HD. 14.04.2004 Tarihli E. 2004/3825 K. 2004/4729) karar tarihinde onbir
yaşında olan 1993 doğumlu Onur’un dinlenilmemesi usul ve yasaya aykırı bulunmuştur. Gene bir başka
kararında Yargıtay, (2.HD. 08.03.2004 Tarihli E. 2004/1860 K. 2004/2812) karar tarihinde on yaşında
olan çocuğun idrak çağında olduğu belirtilerek, kendisinin dinlenilmemesini usul ve yasaya aykırı bulmuştur.
Keza velayetin düzenlenmesine ilişkin bir başka davada Yargıtay, (1.10.2003 Tarihli HGK. E.2003/2513 K.2003/521) çocuğun kendisini ilgilendiren konuda görüşünün alınmamasını BM. Çocuk Hakları
Sözleşmesi’ne aykırı bulmuştur.”
104 Erdem, B. (2015). s. 158.
105 Öztekin Gelgel, G. (2005). s. 141: “Yargıtay 2003 yılında vermiş olduğu bir kararında 1996 doğumlu kız
çocuğunun yeni çevresine uyum sağladığına karar vermiş iadesini ret etmiştir. O tarihlerde 5 yaşında olan
kızın iadeden kaçınılması için somut olarak ortaya atılan kanıtların çok belirgin ve şüphe götürmez olması
gerekirken çocuğun ana şefkatine ihtiyacı olduğunun gerekçe olarak gösterilmesi, bu hükmün ne kadar geniş
yorumlandığının örneğidir.”
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ve bir kişinin bakımına bağımlı olan bir çocuğun çevresine uyum sağlayıp sağlamadığının değerlendirilmesi farklı olacaktır106.     
E. Türkiye’de İade ve Velayet
Sözleşme’nin 19. maddesinde düzenlenen iade kararının koruma
hakkının esasını etkilemeyeceği hususu, 5717 sayılı Kanun’da da yer almıştır. 5717 sayılı Kanun’un 12. maddesinde iade davasında velayet düzenlenmiş ve çocuğun iadesine dair bir karar verilmişse aynı hükümde
velayet hakkında bir karar verilemeyeceği, ancak iade talebinin reddine
karar verilmişse velayet hakkına ilişkin bir karar verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
13. madde ise iade başvurusundan sonra verilmiş bir velayet kararının, iade talebinin reddine gerekçe oluşturmayacağını düzenlemiştir.
Ancak bu hükmün uygulamada sorunlara yol açacağı açıktır. Örneğin,
çocuğun annesi tarafından Türkiye’ye kaçırıldığı bir olayda, annenin
hemen velayet davası açtığını varsayalım. Daha sonra baba Sözleşme
uyarınca çocuğun iadesini talep ettiğinde, henüz iade başvurusu incelenirken velayetin anneye verilmesi durumunda sorun ortaya çıkacaktır.
Zira velayet kararı, iade talebini etkilemediği için süreç devam edecek
ve hatta iade kararı ile sonuçlanabilecektir. Bu durumda çocuğun mutat
meskenine iade edilip daha sonra annesi tarafından velayet hakkı kapsamında alınıp tekrar Türkiye’ye getirilmesi mi söz konusu olacaktır?
Yoksa artık velayet annede olduğu için ve velayet hakkı mutat meskeni
belirleme hakkını da içerdiği için, çocuğun Türkiye’de kalması meşru
hâle mi gelecektir? Bu durumda çocuk aslında mutat meskenine iade
edilemeyecek ve iade kararı sadece çocuğun hukuka aykırı olarak kaçırıldığının tespiti niteliğinde mi kalacaktır107? Bu soruların çözülmesi için
106 Öztekin Gelgel, G. (2005). s. 141.
107 Nitekim 2013/5126 No’lu ve 02.07.2015 tarihli Marcus Frank Cerny bireysel başvurusuna konu olayda: Müşterek çocuğun mutat meskeni olan ABD’den annesi tarafından götürüldüğü ve geri dönmesine
izin verilmediği iddiası ile başvurucu baba tarafından Lahey Sözleşmesi kapsamında iade talebinde bulunulmuş, Ankara 7. Aile Mahkemesinin 2012/757 Esas sayılı dosyası üzerinde iade davası açılmış ve
sonucunda iade talebinin reddine karar verilmiştir. Ret gerekçesi olarak tarafların müşterek bir çocuklarının bulunduğu ve tarafların ABD’de yaşadıkları; davalı kadının, kız kardeşinin düğünü için müşterek
çocuk ile birlikte Türkiye’ye geldiği, akabinde Ankara 9. Aile Mahkemesi’nin 2011/1268 Esas sayılı
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daha açık bir düzenleme yapılması gerekmektedir.
Ek olarak, 5717 sayılı Kanun’un 14. maddesi gereğince, iade davası
görülürken velayete ilişkin dava da açılırsa, iade davasının sonuçlanması
velayet davasında bekletici mesele yapılır. Ayrıca, içerikleri farklı olan
velayet davası ile iade davasının birleştirilmiş olması hâlinde 15. madde
ye verildiği ve başvurucu baba ile kişisel ilişki tesisine karar verildiği, Lahey Sözleşmesi’nin 12. maddesinde düzenlenen derhâl iade koşullarının oluşmadığı, çocuğun yaşı, anneye muhtaç hâli de dikkate alınarak talebin reddi yönünde tam bir vicdani kanaat oluştuğu ifade edilmiştir. Söz konusu karar, temyiz
ve karar düzeltme kanun yollarından geçerek 16/05/2013 tarihinde kesinleşmiştir. Baba tarafından,
derece mahkemelerince olayda tatbiki gereken Lahey Sözleşmesi’nin esasa ve usule dair hükümlerinin
dikkate alınmadığı ve sonuç olarak çocuğu ile kişisel ilişkisinin engellendiği iddiası ile AYM’ye bireysel
başvuruda bulunulmuştur. AYM ise: “§87. …İlk derece mahkemesi kararında, Lahey Sözleşmesi’nin 12.
maddesinde düzenlenen derhâl iade koşullarının oluşmadığı; çocuğun yaşı, anneye muhtaç hâli de dikkate
alınarak talebin reddi gerektiğinin belirtilmesine rağmen çocuğun Türkiye’de bulunmasının ilgili Sözleşme
hükümleri uyarınca yasal olup olmadığı ve iade kararına temel alınacak olan mutat meskenin neresi olduğu
ve nasıl tespit edildiği ile Sözleşme’nin 12. maddesindeki iade şartlarının hangi suretle gerçekleşmediği hususlarında hiçbir açıklamaya yer verilmediği görülmekte, Yargıtay onama ilamında ise ilk derece mahkemesince
iadeden kaçınma koşullarının oluşmadığının ve Lahey Sözleşmesi’nin 13. maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendinin nazara alındığının anlaşıldığı ifade edilmektedir. İlgili Cumhuriyet Başsavcılığının temyiz dilekçesinde, Lahey Sözleşmesi ve 5717 sayılı Kanun hükümlerinde mutat meskenin tespiti ve çocuğun mutat mesken ülkesine iadesinin öngörülmesine karşın davanın velayet hükümlerine göre çözümlenmesi yoluna gidildiği
ve olayda uygulama yeri olmayan çocuğun küçüklüğü ve anneye ihtiyacı gibi öznel ölçütlere dayanılarak
sonuca gidildiği tespitlerine yer verilmesine ve başvurucunun da aynı yöndeki itirazlarına rağmen derece
mahkemelerince söz konusu istisna hükümleri ve somut olaya uygulanabilirlikleri hususunda bir inceleme
yapılmadığı gibi bu hususta bir açıklamada da bulunulmadığı nazara alındığında karar gerekçelerinin aile
hayatına saygı hakkı bağlamında ilgili ve yeterli olmadığı, bu hakka orantılı bir müdahalede bulunulmadığı anlaşılmaktadır.” şeklinde değerlendirmede bulunarak ihlâl kararı vermiştir. Bu başvuruda iade ve
velayet ilişkisine dair belirtilmesi gereken husus ise babanın iade yargılamasının yenilenmesi talebine
ilişkin olarak AYM’nin verdiği karardır. Buna göre: “§93. Mevcut başvuruda Anayasa’nın 20. maddesinin ihlal edildiği tespit edilmiş olmakla birlikte Ankara 9. Aile Mahkemesinin E.2011/1268 sayılı dosyası
üzerinde açılan boşanma davası sonucunda velayet ve kişisel ilişki hakkının esasına dair kurulan hükmün
derece mahkemelerinden geçerek 13/10/2014 tarihinde kesinleştiği, söz konusu hükümde başvurucu baba
ile çocuk arasında çocuğun yaşına ilişkin dönemler de nazara alınmak suretiyle belirli periyotlar dâhilinde
şahsi ilişki kurulmasına hükmedildiği, Lahey Sözleşmesi’nin çocuğun velayetinin esasına ilişkin
değerlendirmenin henüz yapılmadığı dönemde, kaçırma fiilinin mağduru olduğunu iddia eden anne veya baba
ile müşterek çocuk arasındaki ilişkinin koparılmadan sürdürülmesine dair menfaati güvence altına almaya
çalıştığı, bu kapsamda başvuru sürecinde kesinleştiği anlaşılan Mahkeme kararı ile velayet ve kişisel ilişkinin
esasının karara bağlandığı, bu yönüyle yeniden yargılamaya hükmedilmesi suretiyle söz konusu ara dönemdeki ilişkilerin sürdürülmesi bağlamında zarara uğrayan menfaatin yeniden canlandırılmasının mümkün
olmadığı; …ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasında hukuki yarar
görülmediğinden, başvurucunun yeniden yargılama yapılması yönündeki talebinin reddine karar verilmesi
gerekir.” AYM, bireysel başvuru incelemesi sırasında, çocuğun velayetinin anneye verilmesine ilişkin kararın kesinleştiğini göz önünde bulundurarak, artık iadeye ilişkin yargılamanın yenilenmesinin gerekli
olmadığına hükmetmiştir. Bu değerlendirmede AYM’nin velayete ilişkin karar verildikten sonra iadeye
ilişkin bir karar verilmesinin artık sadece tespit niteliğinde kalacağı ve bu nedenle yeniden yargılama
yapılmasının gerekmediğine karar verdiği düşüncesindeyiz.
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gereğince davalar ayrılır ve öncelikle iade davası sonuçlandırılır108. İade
davasında verilen karara göre de velayet davası görülür.
Anılan hükümler uygulamada çelişkilere yol açmaktadır. Mahkemelerin iade davasını velayet davası için bekletici mesele yapmalarında
bir sorun bulunmamaktadır. Aynı şekilde, iade davasında iade talebinin
reddedilmesi durumunda da velayet davasına ilişkin sorun oluşmamaktadır. Ancak hem iadeye karar verilip hem de daha sonra velayete ilişkin
davanın o devlette görülmeye devam edilmesi, Sözleşme’nin amacına
aykırılık teşkil edebilmektedir. Zira Sözleşme’nin amacı, çocuğun ivedilikle mutat meskenine iadesinin sağlanarak, velayetine ilişkin kararın
daha yakın olduğu mutat mesken hukukuna göre verilmesini sağlamaktır109.
Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin 2015/13760 No’lu ve 18.07.2018
tarihli Cem Ramazan Ninek başvurusunda, çocuğun başvurucu babanın
talebi üzerine iadesi kararının, hemen sonra velayetin anneye verilmesine hükmedilmesi nedeniyle uygulanamamasından dolayı aile hayatına
saygı hakkının korunması için devletin makul tedbirleri almadığına ve
bu hakkın ihlâl edildiğine ilişkin kararında da bu sorun dile getirilmiştir:
“§95. Öte yandan iade kararının kesinleşmesinin hemen sonrasında çocuğun velayetinin anneye verilmesi hususu da tartışmaya değerdir. Çocuğun
geri verilmesi ile ilgili karara kadar velayet hakkının esası hakkındaki davanın ertelenmesi zorunluluğu hem Lahey Sözleşmesi’nde hem de 5717 sayılı
Kanun’da düzenlenmiştir. Bu kurallar velayet davasının, çocuğun geri alınışına ilişkin davada alınacak kararı etkilemesinden kaçınılmasını sağlamaya
yöneliktir. Bu bağlamda velayetle ilgili uyuşmazlığın esasına dair prosedü108 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 21.06.2010 tarihli 2010/6336 Esas 2010/12225 Karar sayılı kararı: “Mahkemece; çocuğun babası ile annesi arasında görülmekte olan boşanma davasının yargılaması aşamasında, velayete yönelik geçici düzenleme yapıldığı gerekçe gösterilerek bu davanın boşanma dosyası ile birleştirilmesine
karar verilmiştir. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanunun uygulanmasından doğan davalar adli tatilde görülebilir. İade davası ile velayet davası birleştirilmiş ise birleştirilen davalar
tefrik edilerek öncelikle iade davası görülüp sonuçlandırılması gerekmektedir. (5717 sayılı Yasa md.15-16)
Boşanma ve fer’ilerine ilişkin dava ile iade davasının yargılama usul ve esasları farklı olduğundan bu yön
dikkate alınmadan davaların birleştirilmesine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”
109 Silberman, L. (1994). s. 11, 33-34: Sözleşme’nin amacının velayet davasının mutat meskende görülmesi olmasının yanı sıra; Sözleşme’nin başarısının da çocuğun iade edildiği mutat meskende görülecek
olan velayet davasının adaletli ve tarafsız olmasına bağlı olduğu görüşündedir.
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rünü, çocuğun iadesini müteakip, mutad meskeni yetkili makamlarınca yürütülmesi amaçlanmaktadır. Zira mutad meskenin çocuğun yer değişikliğinden önce belirli bir süre yaşadığı yer olması sebebiyle aynı zamanda velayet
hususunun belirlenmesine yönelik delillerin de bulunduğu yer olması muhtemeldir. Buna rağmen velayet kararının iade kararının kesinleşmesinden
hemen sonra verilmiş olması, Lahey Sözleşmesi ve 5717 sayılı Kanun’daki
düzenlemenin amacıyla bağdaşmamaktadır.”
Bu konuya ilişkin olarak, 5717 sayılı Kanun’un 12. maddesinde
iade ve velayet kararlarının sadece aynı hükümde olması durumu düzenlenmiştir. Kanaatimizce bu sorun, taraf devletlerin iç hukuk (özellikle kanunlar ihtilafı hukuku) düzenlemelerine aykırılık oluşturmayacak
şekilde çözülmelidir. Bunun için, 5717 sayılı Kanun’un 14. maddesinde,
velayet davasında iade davasının bekletici mesele yapılacağı hususunun
yanında, eğer iade davası velayet davasından önce açılmışsa ve iadeye
karar verilirse velayet davasının usulden reddedilmesi gerektiği şeklinde
bir düzenleme yapılabilir.
Daha somut bir anlatımla; bir çocuğun annesi tarafından Türkiye’ye
kaçırıldığı bir olay düşünelim. Eğer anne bir Türk mahkemesinde velayet davası açarsa ve mahkeme kendisini 5718 sayılı Milletlerarası Özel
Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun’a (MÖHUK) göre davaya
bakmaya yetkili görmüyorsa davayı reddedecektir. Bu nedenle Türk
mahkemelerinde iade davasının görülmesi Sözleşme’nin amacıyla bir
çelişki oluşturmayacaktır.
Aynı şekilde, bu Türk mahkemesinin, MÖHUK’a göre kendini yetkili görmesi durumunda, iade davası da henüz açılmamışsa, bir çelişki
oluşmayacaktır. Ancak velayet davası görülürken açılan iade davasının,
velayet davası açısından bekletici mesele yapılması dışında bir etkisi olmamalıdır. Zira iade davasından önce, velayet davasına bakan mahkeme
kendini yetkili görmüş yani kendi hukukunun yetki bakımından çocukla
yakın ilgili olduğunu kabul etmiştir. Aksi durum, yani velayet davasına
bakmakta olan mahkemenin iade kararı nedeniyle sonradan yetkisiz sayılması, o devletin hukukuna saygı gösterilmediği sonucunu doğurabi162 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �
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lir. Bu nedenle kanımızca, velayet davası önce açılmışsa, iade kararından
yetki yönünden etkilenmemelidir.
Ancak iade davasının önce açılması durumunda, velayete ilişkin
dava da Türk mahkemelerinde açılırsa, bu durumda mahkemenin yetki incelemesi yaparken taraflar arasında iade davası bulunup bulunmadığını inceleme imkânı da olacaktır. Bu nedenle, henüz usuli inceleme
aşamasındayken iade davası bekletici mesele yapılmış olacaktır. İade
davasının sonucuna göre, velayet davasının akıbeti belirlenmelidir. Yani
eğer iade talebi reddedilirse, velayet davası görülmeye devam edilmeli;
eğer iadeye karar verilirse velayete ilişkin karar verilmeyip, buna ilişkin
karar verme yetkisi çocuğun iade edildiği mutat meskeninin bulunduğu
devlete bırakılmalıdır. Kanaatimizce böyle bir yükümlülük ilgili devletin Sözleşme’ye taraf olmasından dolayı kabul edilebilir niteliktedir. Bu
şekilde hem devletlerin iç hukuklarına saygılı hem de çocuğun yararına
uygun hareket edilmiş olacaktır.
F. Türkiye’de İade İlamının İcrası
İade kararının icra edilebilmesi için kesinleşmesi gerekir. (5717
sayılı Kanun m.17) Kesinleşen iade kararı, merkezi makamdan onay
alındıktan sonra, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu (İİK) gereğince yerine
getirilir. Ancak İİK madde 25’teki çocuk tesliminden farklı olarak, iade
kararının yerine getirilmesi için yazılı bir icra emrinin tebliği gerekmez.
Bu şekilde, çocuğu alıkoyan veya kaçıran kişinin çocuğu tekrar kaçırmasının önüne geçilmeye çalışılmıştır110. (5717 sayılı Kanun m.18)
İade kararının yerine getirilmesinde, çocuğun bulunduğu yerdeki
icra müdürlükleri yetkilidir. Bu icra müdürlüğü, çocuğu alıkoyan veya
kaçıran kişi hazır bulunmuyorsa ve hemen bulunması da mümkün değilse, iade kararını bu kişinin yokluğunda yerine getirme ve çocuğun bulunabileceği yerler gösterilmediği takdirde zorla bu yerleri açtırma yetkisine sahiptir. (5717 sayılı Kanun m.19) Aynı şekilde, yazılı başvurusuyla,
kolluk kuvvetlerinin yardımıyla zor kullanma yetkisi de bulunmaktadır.
110 Nebioğlu Öner, Ş. (2014). s. 498.
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(5717 sayılı Kanun m.20) İade kararı, alıkoyan veya kaçıran kişinin yokluğunda yerine getirilebilirken, 5717 sayılı Kanun’un 23. maddesi gereğince çocuğun iadesi için başvuranın veya tayin edeceği bir kişinin ya da
kurum yetkilisinin hazır bulunması gerekir.
İcra müdürlüğü, iade kararını yerine getirirken İİK’nın 25/b maddesinde öngörülen “… ilamların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların
bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir.” şeklindeki yükümlülüğe de uymak zorundadır. (5717 sayılı Kanun
m.21)
İcra müdürünün, ayrıca, talep üzerine veya re’sen icrayı erteleme
yetkisi de bulunmaktadır. 5717 sayılı Kanun’un 22. maddesine göre,
iade kararının yerine getirilmesinin, çocuğun fiziksel ve duygusal yönden gelişimini ağır bir tehlike altında bırakacağının uzman tarafından
tespit edilmesi hâlinde, icra müdürü tehlike ortadan kalkıncaya kadar
icrayı erteler.
5717 sayılı Kanun’un 25. maddesi yaptırım açısından İİK madde
341’e atıfta bulunmaktadır. Buna göre, iade kararının icrası sırasında
çocuğu gizleyen veya ilamın icrasından sonra tekrar kaçıran taraf ile bu
kişilere iştirak edenler ve 5717 sayılı Kanun’a göre yapılan tebliğ, tedbir
ve emirlere uymayanlar hakkında İİK madde 341 hükümleri uygulanır.
İİK madde 341’e göre bu kişiler hakkında, şikâyet üzerine altı aya kadar
tazyik hapsine karar verilir, ancak hapis cezası uygulanırken çocuğun
teslim edilmesi hâlinde kişi tahliye edilir.
Uygulamada İİK’nın 341. maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak
sorun çıkabilmektedir. Zira 5717 sayılı Kanun’un 18. maddesi gereğince
iade kararının icra edilebilmesi için yazılı icra emrinin tebliği gerekmez.
Ancak yazılı icra emrinin tebliği İİK madde 341’deki suçun bir unsurudur. Kanaatimizce, İİK madde 341’deki suçun oluşabilmesi için icra
emrinin tebliği gerekmektedir. Zira icra takibine konu iade kararının
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gereğinin yerine getirilmesinin icra emri gönderilmesini gerektirmeyen
bir usule tabi olması; kanunda yazılı olan bir suçun kanuni unsurlarının
değiştirilebilmesi anlamına gelmez. Bu, hukuk devleti ilkesinin ve ceza
hukukunun en temel ilkelerinden olan suçta ve cezada kanunilik ilkesinin gereğidir. Bu suçun meydana gelebilmesi için bizzat alıkoyan veya
kaçıran kişiye, gerekli ihtarları içeren bir icra emrinin gönderilmiş olması şarttır. İade kararının yerine getirilmesi için icra emri gönderilmesinin
gerekmiyor olması bu şartı değiştirmez, sadece iade kararının icrası usulünü değiştirir. Zaten ihtaratlı icra emri gönderilmemiş olan bir kişinin,
adresinde bulunmadığından bahisle ceza verilmesi mantıksızdır. Zira
herhangi bir ihtar yapılmamış olan kişinin her an adresinde bulunmak
gibi bir yükümlülüğü de bulunmamaktadır.
İİK madde 341’deki suçun unsurlarının, 5717 sayılı Kanun’un 18.
maddesinde öngörülen icra usulüyle uyumlu olmaması nedeniyle, iade
kararının icrasına engel olunması cezasız kalabilmektedir. Bu nedenle
5717 sayılı Kanun’un 25. maddesi ile İİK’daki suça atıf yerine, iade kararının icrası usulüyle uyumlu unsurlar içerecek şekilde söz konusu suçun
yeniden düzenlenmesiyle bu durumun önüne geçilmesi yerinde olacaktır.
G. Türkiye’de Harç ve Masraflar
Türkiye, 03.11.1999 tarihli ve 4461 sayılı Kanun’la Sözleşme’nin,
26/3. maddesine çekince koyularak onaylanmasını uygun bulmuştur.
Bu nedenle Türkiye açısından harç ve masraflar, 5717 sayılı Kanun’a
göre değerlendirilmelidir.
5717 sayılı Kanun’un 27. maddesine göre “Bu Kanunun uygulanmasından doğan dava ve işler harca tabi değildir. Yargılama masrafları
kovuşturma ödeneğinden karşılanır. Bununla birlikte yargılama masrafları
davayı kaybedene yükletilir.”. Ancak başvuran adına bir avukat tutulması
veya bir müsteşarın katılımı nedeniyle oluşan masraflar ve çocuğun iadesinden kaynaklanan masraflar kovuşturma ödeneğinden karşılanmaz.
Buna karşın, başvuruda bulunanın adli yardımdan yararlanma hakkı bulunmaktadır. (5717 sayılı Kanun m.28)
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H. Kişisel İlişki Kurulması
Sözleşme’nin 21. maddesinde düzenlenen ziyaret hakkı, 5717 sayılı
Kanun’un 11. maddesinde kişisel ilişki kurulması adıyla düzenlenmiştir.
Buna göre, kişisel ilişki hakkının korunması veya tesisi amacıyla yürütülecek tüm işlemler yukarıda değindiğimiz çocuğun iadesine ilişkin usul
ve esaslara tabidir. Ancak bu durum, kişisel ilişki kurulması amacıyla çocuğun iadesinin talep edileceği anlamına gelmemektedir.
Buna ek olarak, çocuğun iadesine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin davalar görülürken, mahkeme, başvuruda bulunan ile çocuğun arasında geçici kişisel ilişki kurulmasına karar verebilir. Bu olumlu düzenlemelerin yanı sıra, Yargıtay kişisel ilişkinin sınırını belirlerken,
çocuğun mutat meskeninden çıkarılmaması ve kişisel ilişkinin çocuğun
mutat meskeninde kurulması görüşündedir111. Ancak bu yaklaşımın,
Sözleşme’nin benimsediği, iade kararı vermede uluslararası evliliklerin
çok kültürlü yapısı nedeniyle çocuğu farklı kültüre yollamanın bir engel
olamayacağı görüşüne aykırı olduğu açıktır.
IV. SONUÇ
Uluslararası evliliklerin hızla artış göstermesi sonucu ortaya çıkan
uluslararası çocuk kaçırma vakalarına çözüm bulmak ve bunların önüne
geçmek amacıyla düzenlenen 1980 tarihli Lahey Sözleşmesi, bu konuda atılmış önemli adımlardan biridir. Ancak Sözleşme’nin konuyu genel
hatlarıyla düzenlemesi nedeniyle önemli boşlukların bulunması ve taraf
devletlere geniş takdir yetkileri vermesi, Sözleşme’nin taraf devletlerce
farklı uygulanmasına yol açmakta ve uygulamada yeknesaklık sağlanmasında sıkıntılar yaşanmaktadır. Özellikle iadenin istisnasına ilişkin
düzenleme içeren maddelerin taraf devletlerce farklı yorumlanması,
kimi devletlerce çocuğun üstün menfaatinin ön planda tutulması nedeniyle yapılan geniş yorumlama sonucu iadenin reddine karar verilmesi, kimi devletlerce de Sözleşme’nin amacına sıkı sıkıya bağlı kalınması
nedeniyle dar yorumlama sonucu iadeye karar verilmesi, Sözleşme’nin
düzenleniş amacına tam anlamıyla hizmet edememektedir. Bu nedenle
111 Öztekin Gelgel, G. (2005). s. 137.
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Sözleşme’nin bu hükümlerinin yeniden kaleme alınarak, taraf devletlere tanınan takdir yetkisinin sınırlandırılması ve başta iadenin istisnaları olmak üzere Sözleşme’de yoruma açık olan hükümler açısından
daha ayrıntılı düzenlemeler yapılarak, bütün taraf devletler nezdinde
Sözleşme’nin uygulanmasında birliğin sağlanması, en etkili çözüm yolu
olacaktır.
Türkiye’de ise 01.08.2000 tarihinden itibaren uygulama alanı bulan
Lahey Sözleşmesi’ne dayanan başvurularda yıllar geçtikçe artış olduğu
görülmektedir. Ancak genel olarak iade talep edilen ülke konumunda
olan Türkiye’nin, iade sürecinin daha hızlı ve güvenli işlemesi için mevzuatında birtakım düzenlemeler yapması şarttır. Öncelikle Sözleşme’nin
Cumhuriyet savcıları aracılığıyla yürütülmesi, uygulamada sorunlara yol
açmaktadır. Bu sorunların ortadan kaldırılması amacıyla arabuluculuk
yöntemi önerilmektedir. Ek olarak, iade davalarında Türkiye genelindeki tüm aile mahkemelerinin görevli sayılması, benzer olaylara ilişkin
farklı kararlar verilmesine yol açmaktadır. Aile mahkemelerinin, iş yüklerinin fazlalığı nedeniyle, Sözleşme ve buna ilişkin gerek ulusal gerekse
uluslararası içtihatları inceleme olanaklarının bulunmaması dolayısıyla
da bu konuda uzmanlaşamamaları, Sözleşme’nin amacına ve çocuğun
üstün menfaatine aykırı kararlar verilmesine yol açmaktadır. Bu nedenle
Almanya’da olduğu gibi sadece belirli aile mahkemelerinin özel olarak
iade davalarında yetkilendirilmesi sağlanarak bu soruna çözüm getirilebilir.
Ayrıca 5717 sayılı Kanun’da değişiklik yapılarak, iade ve velayet davaları arasındaki ilişki çelişkiye yer vermeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. İade kararından sonra verilen velayet kararları, kimi zaman
iade kararının icrasını imkânsız hâle getirebilmektedir. Bu nedenle velayet davasında iade sürecinin bekletici mesele yapılmasının yanında, iade
kararının velayet davası açısından usulden ret sebebi olabilecek şekilde
düzenleme yapılması uygulamadaki sorunları giderebilir. Ek olarak, iade
kararının icrasına engel olunması hâlinde İİK’daki suça atıf yapılması,
bu suçun iade kararının icrasına ilişkin usullerle uyumlu olmaması sebebiyle cezasız kalmasına neden olabilmektedir. Bu durum, suçun unsurlarının 5717 sayılı Kanun’da, icra usulüne uygun olarak yeniden düzenlenmesiyle çözüme kavuşabilir.
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Bazı Sorunlar ve Bu Sorunlara Çözüm Önerileri”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 19., ss. 1039-1078. http://yayin.taa.gov.tr/dergiler/
taad/taad19.pdf (Erişim tarihi: 02.12.2019).
T.C. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü (2013). 1980 Tarihli Lahey Çocuk Kaçırma Sözleşmesi ve
Uygulaması Semineri, Ankara: Özel Hukuk Meselelerinde Adli İşbirliği
Çalıştayı.
http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/yayinlarimiz/laheycocuksemineri.pdf (Erişim tarihi: 23.11.2019).
UNICEF (Ekim 2018). Çocuk Dostu Hukuki Yardıma İlişkin Rehber İlkeler. https://d.barobirlik.org.tr/2019/cocukdostuhukukiyardim/files/assets/common/downloads/publication.pdf?uni=6a9e4651
e2f4658f5cc0e8d74b2deac4 (Erişim tarihi: 01.12.2019).
https://assets.hcch.net/docs/18eb8d6c-593b-4996-9c5c19e4590ac66d.pdf  
(Erişim tarihi: 04.12.2019).
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.status&cid.
(Erişim tarihi: 23.11.2019).
Angela Jane Kilkenny, B. No: 2015/10826, 17.07.2018.
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/10826 (Erişim
tarihi: 05.12.2019).
172 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �

Av. Aysun ATICI

1980 TARİHLİ ULUSLARARASI ÇOCUK KAÇIRMANIN HUKUKİ
YÖNLERİNE DAİR LAHEY SÖZLEŞMESİ VE TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMASI

www.izmirbarosu.org.tr

Cem Ramazan Ninek, B. No: 2015/13760, 18.07.2018.
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2015/13760 (Erişim
tarihi: 05.12.2019).
Marcus Frank Cerny, B. No: 2013/5126, 02.07.2015.
https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/BB/2013/5126 (Erişim tarihi: 05.12.2019).
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 26.02.2014 tarihli 2013/769
Esas 2014/142 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
yargitay/hukuk-genel-kurulu-e-2013-769-k-2014-142-t-26-2-2014
(Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 31.10.2016 tarihli 2016/11428 Esas
2016/14224 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
yargitay/2-hukuk-dairesi-e-2016-11418-k-2016-14224-t-31-10-2016
(Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 16.12.2015 tarihli 2015/21585 Esas
2015/24334 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
yargitay/2-hukuk-dairesi-e-2015-21585-k-2015-24334-t-16-12-2015
(Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 18.02.2013 tarihli 2013/2054 Esas
2013/3856 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
yargitay/2-hukuk-dairesi-e-2013-2054-k-2013-3856-t-18-2-2013 (Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 07.06.2012 tarihli 2012/10227 Esas
2012/15537 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
yargitay/2-hukuk-dairesi-e-2012-10227-k-2012-15537-t-7-6-2012
(Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 23.05.2011 tarihli 2011/8304 Esas
2011/8799 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 173

www.izmirbarosu.org.tr

yargitay/2-hukuk-dairesi-e-2011-8304-k-2011-8799-t-23-5-2011 (Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 21.06.2010 tarihli 2010/6336 Esas
2010/12225 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
yargitay/2-hukuk-dairesi-e-2010-6336-k-2010-12225-t-21-6-2010
(Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 15.06.2010 tarihli 2010/124 Esas
2010/11846 Karar sayılı kararı. https://www.lexpera.com.tr/ictihat/
yargitay/2-hukuk-dairesi-e-2010-124-k-2010-11846-t-15-6-2010 (Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 13.12.2001 tarihli 2001/16164 Esas
2001/17696 Karar sayılı kararı. http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=2hd-2001-16164.htm&kw=`2001/17696`+Karar#fm
(Erişim tarihi: 01.12.2019).
Yargıtay
2.
Hukuk
Dairesi’nin
10.12.2001
tarihli 2001/16027 Esas 2001/17495 Karar sayılı kararı. http://www.
kazanci.com/kho2/ibb/files/dsp.php?fn=2hd-2001-16027.
htm&kw=`2001/17495`++Karar#fm (Erişim tarihi: 01.12.2019).
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ÖZET

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda, kasten öldürme suçunun cezasını arttıran
sebeplerden birisi olan tasarlamanın hukuki niteliği tartışmalıdır. Türk Ceza Kanunu tasarlamayı tanımlamamıştır. Etraflıca düşünülmüş ve daha sonra harekete geçilmiş olması
nedeniyle kastın en yoğun şekli olan tasarlama,   yalnızca suç işleme yönünde ısrar ve
kararlılıktan ibaret değil;  aynı zamanda ahlaken var olan bir düşüklüğü ve tehlikeliliği de
bünyesinde barındırır.  Hem psikolojik hem de dış dünyaya yansıyan bir boyutu olan tasarlamanın daha ağır cezalandırılmasının nedeni soğukkanlılık olmayıp failin plan yaparak suçun işlenmesini kolaylaştırması, mağdurun savunmasını zayıflatması ve bu surette
tehlikeliliğini daha belirgin şekilde açığa vurmasıdır.
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ABSTRACT
Legal nature of premeditation which is one of the reasons that expands the period
of penalty imposed for murder is controversial in the Turkish Criminal Code numbered
5237. Premeditation is not defined in the Turkish Criminal Code. Premeditation, which
is the most intense form of intention since it is thought thoroughly and taken into action
is not only composed of persistence and determination to commit a crime, but also embodies an inferiority existing morally and dangerousness.  The reason why premeditation which is both a psychological problem and reflection to the world has an aggravated
penalty is not equanimity, but the plans of the offender and commitment to the crime,
this weakens the victim, thus revealing out its dangerousness more obviously.
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equanimity.
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GİRİŞ
Kasten öldürme suçunun cezasını arttıran sebeplerden biri olan tasarlamanın niteliği tartışmalıdır. 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda olduğu gibi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda da tasarlayarak öldürme,
kasten öldürmenin nitelikli hali olarak düzenlenmiştir. Ancak her iki kanunda da tasarlamanın tanımı yapılmamış hukuki sınırları belirlenmemiştir. Benzer şekilde, 765 sayılı mülga Türk Ceza Kanunu’nun mehaz
kanunu olan İtalyan Ceza Kanunu da tasarlamayı tariften kaçınmıştır.
Mehaz kanunun gerekçesinde şöyle denmişti : “Tasarlamanın tarifi hakimlerin zihnini karıştırır. Hakimin vicdanını ihlal edecek tarif koymaktansa bunu adaletin son haddi olan hakimin aklı selimine bırakmak daha
uygundur.”. Tarifin faydasız ve hatta sakıncalı olduğu inancında olanlar
da vardır. Böyle düşünenlere göre tasarlama, herkesin zihninde canlı ve
açık bir kavram olarak mevcuttur, her tarif bu berraklığa zarar verebilir.
Diğer bir anlayışa göre tasarlama doktrinde oluş halindedir, bir yasal tanım içinde dondurulması sakıncalıdır1.
Kanaatimizce tasarlamanın tanımının yapılmasının hakimin zihnini karıştıracağı yönündeki düşünce doğru değildir. Bu kadar karışık,
değişik yoruma elverişli bir kavram için kanun koyucu mutlaka tercihini
gösteren bir yasal tanım vermeliydi. Cezayı ağırlaştıran bu nitelikli halin
apaçık ortaya konması her şeyden önce hukuki belirlilik ilkesinin bir gereğidir.  Hukuki güvenlikle bağlantılı olan bu ilkeye göre, kanun düzenlemeleri herhangi bir tereddüde ve şüpheye yer vermeyecek şekilde açık
ve net olmalıdır.
Çalışmamızda teorik açıklamalar ve Yargıtay’ın yeni içtihatları,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun sistematiği çerçevesinde ele alınarak, tasarlamanın hukuki niteliği ile ilgili değerlendirmelerde bulunulmaktadır.

1 Erem, Faruk, Teammüd, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, C.: XXXVII, S.: 1-4, Ankara 1982, s. 15.
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I. GENEL OLARAK TASARLAMA
Kasten öldürmenin tasarlayarak işlenmesi, Türk Ceza Kanunu
(TCK) m.82/1-a uyarınca suçun ağırlaşması sonucunu doğuracaktır2.
Ancak tasarlamanın ne olduğu kanunumuzda tanımlanmamıştır. Kavram olarak tasarlama, bir şeyin nasıl gerçekleşebileceğini düşünmek, zihinde hazırlamaktır3. Ceza hukuku bağlamında tasarlamanın anlaşılabilmesi için öncelikle   “düşünce kastının” izahı gerekir. Failin ani bir kararla
suçu işlemesi “ani kast”, buna karşılık suçu işleme kararından sonra gerekli gördüğü hazırlıkları yaparak ve bu şekilde suçun işlenmesini kolaylaştırarak icraya başlaması durumunda “düşünce kastı” söz konusu olur.
Düşünce kastı, devletin suç ve ceza politikası gereği bazı suçların nitelikli hali olarak kabul edilmek suretiyle, cezanın arttırılmasının nedenlerinden biri sayılır. Örneğin, eski ceza kanunumuz adam öldürme (m.
450/4) ve etkin eylem (m.457/2) suçlarında düşünce kastına, “taammüt” adını vererek, bu suçların nitelikli hali olarak düzenlenmiştir.  Yeni
Türk Ceza Kanunu ise kasten öldürme suçunda (m. 82/1-a), düşünce
kastını “tasarlama” adı altında yine nitelikli bir hal olarak kabul etmiştir4.
Ancak bu örneğin dışında kural olarak, ceza kanunumuz suçların ani bir
kararla veya tasarlanarak işlenmesi arasında bir fark gözetmez5.
Tasarlama bir suçu önceden iyice düşünüp taşınarak işlemektir.
Tasarlama etraflıca düşünülmüş ve daha sonra harekete geçilmiş olması
nedeniyle kastın en yoğun şeklidir6. Tasarlamanın olması için, genelde,
suç fikrinin zihninde oluşmasından sonra suçu işleyeceği ana kadar failin suçu işlemekte kararlı olması ve hazırladığı bir plan, program altında
işlemeyi kastettiği suçu işlemiş olması aranmaktadır7. Tasarlanarak işle2 Centel, Nur/Zafer, Hamide/Çakmut, Özlem, Kişilere Karşı İşlenen Suçlar, Cilt: I, Beta Yayınevi, İstanbul
2017, s.43.
3 http://sozluk.gov.tr/ Erişim Tarihi:26.08.2019.

4 İçel, Kayıhan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Beta Yayın, İstanbul 2017, s. 445.
5 Hakeri, Hakan, Ceza Hukuku Genel Hükümler/Temel Bilgiler, Astana Yayınları, Ankara 2018,  s. 205.
6 Özbek, Veli Özer/ Doğan, Koray/ Bacaksız, Pınar/ Tepe, İlker, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler,

Seçkin Yayıncılık,  Ankara 2018, s. 263.
7 Hafızoğulları, Zeki/ Ketizmen, Muammer, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Hayata Karşı Suçlar, Ankara Barosu Dergisi, Yıl 66, Sayı 1, Kış 2008, s. 148.
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nen suçlarda ani kasttan farklı olarak suça karar verilmesi ile icrası arasında bir zaman farkı mevcuttur8. Bir başka deyişle tasarlama, düşünce
ile eylem arasında herhangi bir geçici zaman aralığını gerektirir9. Ayrıca
tasarlayarak işlenen suçlarda, o suçu işlemek için bir amacın varlığı da
şarttır10. Herhangi bir amaç olmaksızın işlenen suçlarda tasarlamanın
varlığından söz etmemiz mümkün değildir.
Tasarlama muayyen bir kişiye yönelik olmalıdır. Gayri muayyen
kişi veya kişilere karşı plan yapılmışsa tasarlama hükmü uygulanmaz11.
Kastın en yoğun biçimi olan tasarlama, failin psikolojik durumuyla ilgili görünmesine rağmen, fiilin işlenişine ilişkin hususları da kapsar. Bu
nedenle tasarlamanın sübjektif bir neden olduğu kadar, objektif bir neden olduğu da söylenebilir. Öğreti ve uygulamada, aksini savunanlar12
olmakla birlikte tasarlamanın şahsi değil, fiili bir neden olduğu genel
olarak kabul edilmektedir13.
Tasarlamanın söz konusu olup olmadığı her olayın özellikleri ve nitelikleri dikkate alınarak belirlenir. Bu belirleme esnasında, olaya ilişkin
her türlü olgu değerlendirilebilir. Olguların tümünün ortaya koyduğu
sonuç, olayda tasarlamanın varlığı ya da yokluğu kanaatine ulaşmayı
sağlar.
Doktrindeki bir görüşe göre, tasarlamayla ilgili yargıca yol gösterecek olan kavram, “tehevvür” kavramıdır. Tehevvür, önceden tasarlanmamış, planlanmamış, olay sırasında oluşan hukuka aykırılık şuuru ve
kastla insan öldürme fiilini gerçekleştirmektir. Tehevvür bu niteliği ile
8    Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Yetkin Yayınları, Ankara 2018, s. 442.
9    Dubber, Markus D., Hörnle, Tatjana, Criminal Law, Oxford Press, Oxford 2014, p. 717.
10 Mannheımer, Mıchael J. Zydney, Not the Crime but the Cover-Up: A Deterrence-Based Rationale for  
the Premeditation-Deliberation Formula, Indıana Law Journal, Vol. 86:879, Indiana 2011, p. 884.  
11 Artuk, M. Emin/ Gökcen, Ahmet/ Alşahin, M.Emin/ Çakır, Kerim, Ceza Hukuku Genel Hükümler,
Adalet Kitabevi, Ankara 2018, s. 356.
12 Dönmezer/ Erman, C. II, kn. 1284; Erem/ Danışman/ Artuk’a göre de tasarlama suçlunun iradesine

ilişkin, onun kastını arttıran, bu nedenle tamamen sübjektif mahiyette bir nedendir.
13 Şahin, M.Ekici, İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Suça Etki Eden Nedenlerin Şeriklere Sirayeti, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.64-S. 3, Ankara 2015, s.658-659.
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tasarlamanın karşısında yer alan ve tasarlamayı ortadan kaldıran bir durumdur. Tehevvürün söz konusu olduğu durumlarda tasarlamadan söz
edilemez. Tehevvür aniden ortaya çıkan bir durumdur; bu nedenle tasarlamadan tamamen farklıdır. Tasarlamada fail öldürme sonucunu önceden düşünür, fiili planlar ve sonra harekete geçer. Ülkemizde uygulamada sıklıkla karşılaşılan “pusu kurma” olgusu bunun bir örneğidir. Pusu
kurmanın söz konusu olduğu durumlarda, fail mağdurun hayatını adeta
kontrol altına alır, kendisini izler, gerçekleştireceği fiili planlar, uygun
olan zamanı, koşulları, yeri belirler ve sonra harekete geçer14.
Alman Hukuku’nda yapılan bir tanıma göre tasarlama, failin kendisini fiili işlemekten alıkoyan nedenlerin bilincinde olduğu ve kendisini
fiile yönelten nedenleri de tarttığı psikolojik durumdur. Fiilin ayrıntılı
olarak planlanması ve hazırlanması ise sadece tasarlamanın varlığına işaret eden bir karine olarak kabul edilmektedir15.
II. TASARLAMANIN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ TEORİLER
Tasarlamanın esası konusunda yazarlar arasında fikir birliği yoktur.
Gerçekten tasarlamanın kabulü için suç kararı ile netice arasında belli
bir zaman aralığının bulunmasını (devamlılık teorisi) yeterli görenler
olduğu gibi, failin soğukkanlılıkla hareket etmesini (psikolojik görüş)
veya planlı davranmasını (plan kurma görüşü) ya da durup düşünmesini, hesaplamasını (teemmül görüşü) arayan yazarlar da vardır16.  Tasarlamanın uygulanabilmesi için bu teorilerden birinin veya birden fazlasının kabul edilmesi gerekir. Bu nedenle çalışmamızın bundan sonraki
kısmında teoriler konusu üzerinde duracağız.

14 Yurtcan, Erdener, Yargıtay Kararları Işığında Öldürme ve Yaralama Suçları, Türkiye Barolar Birliği Yayınları: 286, Ankara 2015, s. 194-195.  
15 Hakeri, Hakan, Kasten Öldürme Suçları, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s. 219.
16 Artuk vd., s. 354.
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A. DEVAMLILIK TEORİSİ
Devamlılık teorisine (kronolojik nazariye) göre, tasarlama, suç işleme düşüncesinin ortaya çıktığı andan neticenin gerçekleşmesine kadar az çok bir zaman geçmiş bulunması demektir. Suç kararının ortaya
çıkmasından neticenin gerçekleştirilmesine kadarki bu zaman aralığı ne
kadar uzun olursa verilen karar da o kadar ciddidir. Fail, bu zaman aralığına rağmen kararından vazgeçmeyip öldürme eylemini gerçekleştiriyorsa bu, failin kötü olduğunu gösterir ve bu nedenle failin daha ağır bir
şekilde cezalandırılması şarttır.
Teori taşıdığı belirsizliğin ve mantıksızlığın yanı sıra, failin iç dünyasına ilişkin bir durum olan tasarlamayı, sadece harici bir unsur olan
zamanın uzunluğu veya kısalığı gibi bir kritere bağlaması dolayısıyla
eleştirilmiştir17. Ayrıca failin suç işleme kararı ile icra arasında geçen sürenin varlığı, her zaman failin kötü olduğunu göstermez. Bazen bu süre
failin elinde olmayan sebepler sonucunda da uzayabilir. Örneğin, bu
süre failin suç işleme aletini elde etmek için çaba harcaması nedeniyle
uzayabileceği gibi, suçun muhatabı olan mağdura ulaşmadaki aksamalardan kaynaklı da uzayabilir. Bu açıdan tasarlamanın unsurunun harici
bir kritere dayandırılması, her zaman istenilen sonucu vermeyebilir18.
B. SOĞUKKANLILIK TEORİSİ
Psikolojik görüş de denilen bu teori, tasarlamayı failin psikolojik
dünyasında suçu soğukkanlı bir şekilde gerçekleştirmesine dayandırmaktadır19. Yargıtay’ın20 da bazı kararlarında benimsediği soğukkanlılık
teorisine göre, tasarlamada iki koşulun bulunması gerekir. Bunlardan
birincisi, suç işleme kararı ile icraya başlama arasında bir zaman aralığının bulunması, ikincisi ise bu süre içerisinde suç işleme kararından dön17 Artuk vd., s. 354.
18 Palut, Adem, Kasten Adam Öldürme Suçu, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2018, s.223.
19 Demirbaş, Timur, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2018, s. 382.

20 Yargıtay’ın tasarlama ile ilgili görüş ve kararları aşağıda ayrı bir başlık altında incelenmiştir.
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meyen failin soğukkanlı hareket etmesidir; tasarlamadan dolayı cezanın
arttırılmasını haklı gösteren neden, bu teoriye göre faildeki soğukkanlılıktır21. Failin suç işlerken hiçbir heyecan duymaması ondaki ruh kötülüğünün bir göstergesidir22.
Soğukkanlılık teorisinin kabul edilmesi halinde tasarlama, failin zihinsel faaliyeti ile ilgili, onun suç işlemedeki ısrar ve sebatını gösteren,
dolayısıyla ruh halini, psikolojik durumunu yansıtan şahsi bir neden olarak değerlendirilecektir23.
Teoriyle ilgili Soyaslan’a göre, tasarlamanın ağırlaştırıcı neden sayılmasının sebebi suç işleme anı ile karar anı arasında zaman bulunuşu ve bu zaman zarfında düşünme taşınma olanağına sahip olan failin
bu düşüncesinden vazgeçmeyişi ve suçu icra edişidir. Yazar, buna tam
olarak soğukkanlılık demenin mümkün olmadığını ifade etmektedir.
Çünkü fail derecesi farklıda olsa düşündüğü tasarladığı anda soğukkanlı
olabilir ama suçu icra ederken soğukkanlılığını kaybedebilir, heyecanlanabilir. Ancak failin günlerce düşünmesi ve düşüncesinden vazgeçmemesi dolayısıyla kötü bir iradeye sahip olduğu sabittir24.
Teori, soğukkanlılığın kişiye göre değişen bir karakter (mizaç) meselesi olması nedeniyle haklı olarak eleştirilmiştir. Manzini bunu, “soğukkanlılık ceza hukukuna yabancı olan bir psikopatlık olayından başka
bir şeyin belirtisi olamaz” şeklinde, ifade etmiştir. Kaldı ki, bir kimsenin
yapacağı hareket hakkında düşünerek hazırlıklarını yapabilmesi için,
öfkeden uzak, tam bir soğukkanlılık içerisinde bulunması, hem gerekli
değildir, hem de gerçeklere aykırıdır25. Öte yandan, ani bir suçu da fail
soğukkanlılıkla işlemiş olabilir. Bu nedenle irade ile ilgili olmayan, ceza
21 İçel, s. 445.
22 Erem, s.16.
23 Şahin, s. 660.
24 Soyaslan, Doğan, Ceza Hukuku Özel Hükümler, 8. Baskı, Yetkin Yayınları, Ankara 2010, s. 133.
25 Demirbaş, s. 382.
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hukukuna yabancı psikolojik bir hali temel alan soğukkanlılığı, tasarlamanın esası kabul ederek failin cezasını arttırmak mantıklı değildir26.  
Teoriye benzer bir diğer eleştiri İçel’den gelmektedir. Yazara göre,
bireyin karakter özelliği olan soğukkanlılığın tasarlamada cezanın arttırılması nedeni sayılması halinde, cezalandırmanın failin karakter özelliğine göre uygulanabilmesi gibi cezalandırmanın amaçlarıyla bağdaşmayan bir durum ortaya çıkacaktır27.
Bize göre de, soğukkanlılık, hukuki bir terim değildir ve objektif olarak sınırları belirsizdir.  Soğukkanlılık, failin psikolojik durumuna ilişkin
sübjektif bir kavramdır. O nedenle tasarlamada, soğukkanlılık kriterini
esas alıp cezanın arttırılması doğru değildir. Kaldı ki fail ani bir şekilde
aldığı suç işleme kararını soğukkanlı bir şekilde de tatbik edebilir.
C. PLAN KURMA TEORİSİ
Plan kurma teorisinin esası, failin suç işleme kararını vermesi ile harekete geçmesi arasında geçen sürede, suçu nasıl işleyeceğine dair plan
yapmasına dayanır28. Bu teoriye göre; tasarlamanın ağırlaştırıcı neden
sayılmasının hukuksal gerekçesi, failin suç işleme kararı ile icraya başlaması arasındaki süre içinde, suç işleme konusundaki fikirlerini toplaması, araçlarını seçmesi ve suçun icrası hakkında adeta bir proje meydana
getirmesidir. Bu şekilde failin suçu işlemek hususunda kolaylık sağlaması, hasmını zayıf anında vurması cezanın arttırılmasının nedenidir29.  Örneğin, maktulün 5237 TCK.’nın 86/2 maddesi kapsamında kalan basit
bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, maktuldeki
kronik kalp damar hastalığının aktif hale gelerek ölümün gerçekleştiği
olayda; ölümün gerçekleşmesi için planlı bir şekilde mağdurdaki hastalı26 Artuk, s.354-355.
27 İçel, s. 447.
28 Demirbaş, s. 383.
29 İçel, s. 445-446.
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ğın aktif hale getirilmesi söz konusuysa, tasarlayarak öldürmenin varlığı
düşünülebilir30.
Buradaki plan tüm ayrıntılarıyla yapılmış bir plan değildir. Önemli
olan ana hatlarıyla yapılmış bir plan olmasıdır. Öte yandan failin yaptığı
plana harfiyen uyması şart değildir. Örneğin bıçak kullanmayı planlayan
fail zehir kullanabilir31. Buna karşılık, hasmı (H)’yi asitle yaralamak için
plan kuran fail (F), daha sonra fikrini değiştirip onu bıçakla öldürürse,
tasarlama olmaz; çünkü failin ana hatlarıyla işlemeyi planladığı fiil farklıdır. Diğer taraftan, failin hazırladığı planı iyi tatbik edememiş, dolayısıyla suçu tasavvur edilen ölçüde müsayit bir ortamda işleyememiş olması,
tasarlamayı ortadan kaldırmaz. Öztürk ve Erdem’e göre, plan kurma,
dolayısıyla tasarlamanın ne olduğu konusunda her olaya tatbiki mümkün bir şablon yaratmak mümkün değildir. Bu nedenle olayı yargılayan
hakim, bu söylenenleri dikkate alarak, günlük yaşam deneyimlerine, somut olayın özellikleri ve eldeki delillere göre somut olayda failin bir plan
çerçevesinde hareket etmiş olup olmadığını, yani failde yoğun kastın
(tasarlamanın) bulunup bulunmadığını saptayacaktır32.
Özbek vd. göre, plan kurma failin kastının yoğunluğunu ortaya
koymak bakımından önem kazanmaktadır. Fiilin teşebbüs aşamasında
kalması tasarlama suretiyle işlenmediği anlamına gelmez. Önemli olan
planı yapmak ve uygulamaktır; plandaki ufak sapmalar ya da neticenin
gerçekleşmemiş olması failin fiili tasarlamadığı sonucuna yol açmaz.
Zira tasarlamanın daha ağır şekilde cezalandırılıyor olmasının sebebi,
ölüm neticesinin gerçekleşme ihtimalinin daha yüksek olması veya mağdurun kurtulabilme ihtimalinin daha düşük olmasıdır33. Bu sebeplere,
plan sayesinde failin yakalanmasının güçleşmesini de eklememiz kanaatimizce uygun olacaktır.
30 Gökcen, Ahmet/Balcı, Murat, Kasten Öldürme Suçu (TCK. M. 81), Marmara Üniversitesi Hukuku
Fakültesi Dergisi, C.17, S.1-2, s. 122
31 Özbek vd., s. 264.
32 Öztürk, Bahri/Erdem, M. Ruhan, Uygulamalı Ceza Hukuku ve Güvenlik Tedbirleri Hukuku, Seçkin
Yayınevi, Ankara 2017, s. 309.
33 Özbek vd., s. 264.
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Tasarlama konusunda plan kurma teorisi kabul edildiğinde, tasarlamanın fiile ilişkin özellikleri, şahsa ilişkin özelliklerine göre daha fazla ön
plana çıkmakta ve tasarlamanın fiile ilişkin bir ağırlatıcı neden olduğu
kabul edilmektedir. Türk ceza hukuku öğretisinde de ağırlıklı olarak
benimsenen plan kurma teorisine uygun olacak şekilde, tasarlamanın
fiili bir ağırlatıcı neden olduğu değerlendirilmektedir. Gerçekten de tasarlama yalnızca failin zihni faaliyetine ilişkin kişisel bir özellik olarak
değerlendirilemez; tasarlama fiilin işlenme biçimini de kapsar, her tasarlamada bir plan yapma ve hazırlık safhası vardır34. Bu nedenle, tasarlama
şahsi değil, fiili bir ağırlatıcı nedendir.
Plan kurma teorisi de, araçların hazırlanmasının ve suç yerinin belirlenmesinin plan yönünden şart koşulması hallerinde, tasarlamanın uygulanmasını imkansız hale sokacağı nedeniyle eleştirilmiştir. Örneğin,
aleyhinde tanıklık edeni cezaevinden çıkar çıkmaz öldürmeyi kafasına
koyan hükümlü, durumu yönünden araç hazırlaması veya suçtan sonra
ne yapılabileceğini planlaması imkansızdır; bu nedenle cezaevinden çıktıktan sonra tanığı eline geçirdiği herhangi bir araçla öldürmesi halinde,
tasarlamanın bulunmadığı sonucuna varmak gerekecektir. Bu nedenle,
plan kurma teorisini, suçun nasıl işleneceğine dair ana hatlarıyla plan yapılması şeklinde anlamak gerekir. Örneğin, bir kadının, kendisine kötü
davranan dostunun yüzüne kezzap atmayı planlaması, fakat bir gün tabancasıyla onu öldürmesi halinde, tasarlamanın varlığı kabul edilemez;
çünkü, kadının kararıyla harekete geçmesi arasında ana hatlarıyla düşündüğü fiil, kezzap atmak suretiyle müessir fiil iken, gerçekleştirdiği fiil
insan öldürmedir35.
Teoriye başka eleştiriler de yöneltilmiştir. Buna göre, ani bir karar
sonrası işlendiği halde mağdurun korunma imkanını tamamen ortadan
kaldıran saldırılara rastlandığı gibi, plan kurarak işlendiği halde mağdurun kendisini müdafaa edebileceği olaylar da az değildir. Ayrıca tasarlayarak işlenmelerine rağmen teşebbüs aşamasında kalmış öldürme
suçlarının, basit öldürmelere göre daha az bir sayıda olmadıkları suç is34 Şahin, s. 661.
35 Demirbaş, s.383.
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tatistiklerinden anlaşılmaktadır. Kaldı ki, plan kurma teorisi kabul edildiğinde, iyi tertiplenmiş her suç için (örneğin, hırsızlık, dolandırıcılık)
tasarlamayı cezayı arttıran bir sebep saymak gerekirdi36.
Soyaslan ise teoriyle  ilgili olarak, karar anı ile icra anı arasında failin
plan yapmamış olma ihtimali üzerinde durmaktadır. Yazara göre fail düşündüğü tasarladığı fiili ani olarak plansız programsız da uygulayabilir.
Mesela aylar önce öldürmeye karar verdiği hasmı ile sokakta karşılaştığında eline geçirdiği bir taşla onu öldürmesi gibi. Ancak o ana kadar
kafasında düşünce olarak taşıdığı ve düşündüğünden dönmediği de sabittir37.
D. TEEMMÜL TEORİSİ
Teemmül (durup düşünme, hesaplama), görüşüne göre, tasarlama,
“suç işleme kararından sonra failin icra hareketlerine başlayacağı zamana
kadar, yapacağı hareketlerin kötülüğünü idrak edip suç işlemekten vazgeçmesi mümkün olduğu halde, bunu gerçekleştirmeyip suçu işlemiş olması,
ahlaken veya ruhen düşük niteliklere sahip olduğunu gösterir ve bu sebeple
cezanın ağırlaştırılması gerekir” şeklinde açıklanmaktadır38.
Bu teoriye göre, tasarlayarak öldürmede suça karar verildiği an ile
suçu işleme anı arasında uzunca bir zaman geçmiştir. Fail bu arada kararından dönebilirdi. Bu fırsattan faydalanmamış olması cezasının arttırılmasına sebep sayılmıştır. Kısacası tasarlayarak öldürmede fail yapacağı
hareket üzerinde tekrar düşünebilir ve bunun sonunda da -eğer ruhen
çok kötü bir insan değilse- hareketinin kötülüğünü anlayarak suç işlemekten vazgeçebilirdi. Teemmüle yetecek kadar zaman geçmiş olmasına rağmen, suçun işlenmiş olması sebebi ile ceza arttırılmalıdır39.

36 Artuk vd., s. 355.
37 Soyaslan, Özel Hükümler…, s. 133.
38 Demirbaş, s. 383.
39 Erem, s. 18.
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 185

www.izmirbarosu.org.tr

Teemmül ile plan kurma ölçüsünün birlikte bulunması fikrinde
olanlar da vardır: Böyle düşünenlere göre tasarlamanın mevcut sayılabilmesi için karar ile icra arasında bir sürenin geçmiş olması ve suçun
özenle hazırlanmış bulunması şarttır40.
Bu teori de kesin bir ölçü getirmediği için eleştirilmiştir. Nitekim
bir anda kızıp karşısındakini öldüren kimse, üzerinde düşündükten sonra kararını icra edenden her zaman ahlaken daha üstün sayılamaz. Başkasının hayatına kıymak için bir an dahi düşünmeyen kimse, bu konuda
tereddüt eden ve belki de uzun bir vicdan muhasebesi sonunda suçu işleyen failden toplum için daha tehlikelidir. Bu bakımdan suç işleme kararı üzerinde durup düşünmek her zaman ruh kötülüğünü göstermez41.
E. TEORİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yukarıda özetlediğimiz teorilere ilişkin genel olarak kanaatimiz şu
şekildedir: Devamlılık teorinin, tasarlamanın varlığı için aradığı, “zaman” kriteri belirsizlikler içermektedir. Suç işleme düşüncesinin ortaya
çıktığı andan neticenin gerçekleşmesine kadar geçecek olan sürenin tam
olarak miktarı bu teoriyi savunanlarca ortaya konamamıştır. Ayrıca bu
teori, tasarlamanın kişinin mizacıyla ilgili içsel yanını tamamen görmezden gelmiştir.
Soğukkanlılık teorisinde ise kişiliğe ilişkin bir kavram olan soğukkanlılığın, suç işleme kararının alınması esnasında mı yoksa suç işleme
anında mı aranacağı belli değildir. Bu soruya bir yanıt verilse dahi soğukkanlılık gibi psikolojik bir durumun objektif olarak tespiti pek mümkün
görünmemektedir. Ayrıca ani bir kararla suç işleyen failin de soğukkanlı
olabileceğini unutmamak gerekir.  İşte bu nedenlerden ötürü soğukkanlılık gibi içsel bir kavramdan hareketle kişiye verilecek cezanın arttırılmasını doğru bulmuyoruz.

40 Erem, s. 19.
41 Artuk, s.356.
186 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KOÇ

CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA TASARLAMANIN NİTELİĞİ SORUNU

www.izmirbarosu.org.tr

Kanımızca, kastın yoğunluğunu gösterdiği ve fail yerine fiili ön
plana çıkardığından plan kurma teorisi tasarlamanın hukuki esasını en
isabetli şekilde izah eden teoridir. Tasarlanarak işlenen bir suçtan bahsedebilmemiz için suç işleme planı ve plan gereğince hareket edilmesi
olmazsa olmazdır. Bu teoriye yöneltilen, “araçların hazırlanması ve suç
yerinin belirlenmesinin plan yönünden şart koşulması halinde tasarlamanın
uygulanmasının imkansızlaşacağı” yönündeki eleştiriye katılmamaktayız. Zira burada bahsi geçen planı tüm ayrıntılarıyla değil; suçun nasıl
işleneceğine dair ana hatlarıyla yapılan bir plan şeklinde anlamak gerekir. Örneğin, mağduru tabanca ile öldürmeyi planlayan bir kişinin bu fiilini bıçak ile gerçekleştirmesi halinde sonuç değişmez.  Bu noktada son
olarak ifade etmek istediğimiz husus, tasarlamanın varlığı, suç planın
yanı sıra kişinin kararından dönme imkanına sahip olduğu bir düşünme
evresini de gerektirir. Bu nedenle tasarlama kavramını açıklarken plan
kurma teorisinin yanında teemmül teorisi de dikkate alınmalıdır.
III. YARGITAY İÇTİHATLARINDA TASARLAMANIN ESASI
Tasarlama konusunda Yargıtay’ın kararlarında esas aldığı ölçütler
büyük bir değişkenlik göstermektedir42. Bu kararlarda tasarlamanın esasına ilişkin sadece bir ölçütün benimsenmiş olduğunu söylemek güçtür.
Yargıtay tasarlamayı nitelerken genellikle soğukkanlılık teorisini tercih
etmiştir: “Sanıkların mağduru öldürmeye önceden karar verdiklerine, bu
kararlarında sebat ve ısrar gösterdiklerine, aradan geçen ve tasarlamanın
varlığı için yeterli olan zamana rağmen soğukkanlılıkla eylemlerini gerçekleştirdiklerine dair yeterli kanıt bulunmadığından, sanıkların kasten
insan öldürme suçundan cezalandırılmaları yerine yazılı şekilde hüküm
kurulması…”43.
Yargıtay bazı içtihatlarında da plan kurma teorisini benimsemiştir:
“Tasarlama” halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı olmadan
alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapıla42 Toroslu, s. 215.
43 Yarg.1.CD., 4.5.2010, 2008/7521, 2010/3262. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (11.08.2019)
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rak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu yönde sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada
delil bulunmadığının gözetilmemesi…”44.
Yargıtay bazı kararlarında ise soğukkanlılığı esas almakla birlikte planlamadan da söz etmektedir:   “Yargıtay Ceza Genel Kurulunun
28.04.1998 gün ve 117-155, 13.11.2001 gün ve 239- 247, 03.10.2006
gün ve 30-210, 15.12.2009 gün ve 200-290, 02.02.2010 gün ve 239-14,
16.02.2010 gün ve 251-25 ile 12.06.2012 gün ve 560-227 sayılı kararları
ile yerleşik yargısal kararlarda kabul edildiği üzere, tasarlama; ani kast
türünün dışında kalmakta, düşünce kastına girmektedir. Tasarlamanın
hukuki niteliği öğretide tartışmalı olmakla birlikte, istikrar kazanmış
Yargıtay uygulamalarına göre, tasarlamadan bahsedilebilmesi için; 1-  
Failin bir kimsenin hayat hakkı veya vücut bütünlüğüne karşı eylemde
bulunmaya sebatla ve şartsız olarak karar vermesi, 2- Failin düşünüp
planladığı suçu işlemeden önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı
ruhi sükûnete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini
icraya başlaması, 3-  Failin gerçekleştirmeyi planladığı fiili, belirlenmiş
bir kurgu dâhilinde icra etmesi gerekmektedir.
Tasarlama halinde fail, anında karar verip fiili işlememekte, suç işleme
kararı ile fiilin icrası arasında sükûnetle düşünebilmeye yetecek kadar süre
geçmektedir. Fail bu süre içerisinde suçu işleyip işlememe konusunda düşünmekte ve ancak suçu işlemekten vazgeçmemektedir. Failin suçu işlemekten
vazgeçmesi ve fakat bir başka nedenle veya bir başka ani kararla eylemi
gerçekleştirmesinde tasarlamadan söz edilemez. Suç işleme kararının hangi
seviyedeki fiil için ve ne zaman alındığı ile eylemin şarta bağlı olmayan bu
kararlılıktan ne kadar zaman geçtikten sonra işlendiği mevcut delillerle ispatlanmalı, suç kararıyla eylem arasında geçen zaman dilimi içerisinde ruhi
sükûnete ulaşılıp ulaşılamayacağı değerlendirme konusu yapılmalıdır.
Öte yandan amacı somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti
sağlamak, suç işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin
bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden kurmak olan
44 Yarg. 1. CD. 25.01.2012, 2011/3246, 2012/318. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (11.08.2019)
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ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel ilkelerinden birisi de öğreti
ve uygulamada;“ suçsuzluk” veya“ masumiyet karinesi” olarak isimlendirilen kuralın uzantısı olan, Latince“ in dubio pro reo” olarak ifade edilen“ şüpheden sanık yararlanır” ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında
sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi bakımından göz önüne alınması gereken soruna ilişkin şüphenin mutlaka sanık lehine değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu
suçun işlenip işlenmediği, işlenmiş ise sanık tarafından işlenip işlenmediği ve
gerçekleştirilme şekli konusunda şüphe belirmesi halinde de geçerlidir.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde; Yerel
mahkeme kararında da belirtildiği üzere; maktulün, sanığın babasına ait
evi satın alması ve tapuyu devretmek için fazla bedel istemesi nedeniyle aralarında husumet bulunduğu, kasten öldürme eyleminin de bu husumetten
kaynaklandığı sabit ise de, dosya içerisinde sanığın maktulü öldürmeye sebatla ve şartsız olarak ne zaman karar verip bu yönde bir plan yaptığı, ulaştığı ruhi sükûnete rağmen öldürme kararından vazgeçmeyerek bu amaçla
tabanca edinerek olay öncesinde maktulün evinin bulunduğu mahalleye
geldiği, olay tarihinde de maktulü takip ederek öldürdüğü hususunda, tasarlamanın varlığını ispat edecek nitelikte, her türlü şüpheden uzak, kesin ve
inandırıcı delil bulunmamaktadır.
Bu itibarla, somut olayda tasarlamanın varlığı için aranan şartların
gerçekleşmediği nazara alınarak yerel mahkemece, sanığın kasten öldürme
suçundan cezalandırılması yerine, ilk hükümde direnilerek tasarlayarak öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesinde isabet bulunmadığından, direnme hükmünün bu nedenle bozulmasına karar verilmelidir.”45.
Yargıtay’ın, tasarlamanın tespiti için öldürme kararı ile kararın icrası arasında “makul bir sürenin geçmesini” esas alan kararları da vardır:
“...Sanık H.. (1987 d.lu)’nin olaydan birkaç gün önce amcalarının talimatı
ile oluşan öldürme kararından tanık D’ye bahsettiği, olaydan bir gün önce
dahi F.. ile H..’nın yerlerinin tespit edildiğini söyleyip “bayram var, bayram”
diyerek öldürme kararında sebat ve ısrar ettiğini ortaya koyduğu, tasarla45 Yarg. CGK.23.09.2014, 2014/423 E., 2014/390 K. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (11.08.2019)
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ma için öldürme kararı ile eylem arasında makul bir sürenin geçmesinin yeterli olduğu, bu makul sürenin mahkeme gerekçesinde belirtildiği gibi “yaklaşık en az 20-30 gün” olmayıp her olayın özelliğine göre 1-2 günü geçen
bir zaman olarak kabul edildiği, bu nedenle maktuller F.. ile H..’ya yönelik
öldürme fiillerinin tasarlanarak işlendiğinin kabulü gerektiği gözetilmeden,
yazılı şekilde hükümler kurulması ...”46.
Son olarak YCGK’nın vermiş olduğu güncel kararlarında, tasarlamaya ilişkin yukarıdaki teorilerin karması niteliğinde bir kriteri kullandığı görülmektedir: “... Tasarlamadan söz edilebilmesi için; failin, bir kimsenin vücut bütünlüğü veya yaşam hakkına karşı eylemde bulunmaya sebatla
ve koşulsuz olarak karar vermiş olması, düşünüp planladığı suçu işlemeden
önce makul bir süre geçmesine ve ulaştığı ruhi sükûnete rağmen bu kararından vazgeçmeyip sebat ve ısrarla fiilini icraya başlaması ve gerçekleştirmeyi
planladığı fiili, belirlenmiş kurgu dâhilinde icra etmesi gerekmektedir...”47.
Yukarıdaki kararları ışığında Yargıtay’ın, tasarlamanın varlığı için şu
şartları aradığını söyleyebiliriz:
1-Failde öldürme kastı olmalıdır. Bu kast doğrudan kasttır. Olası
kastın bulunduğu durumlarda, tasarlamanın varlığından söz edilemez.
2-Fail suç işleme kararında ısrar gösterip, sakince ve uzun bir süre
işleyeceği fiili düşünmelidir. Bir başka deyişle, karar ve icra arasında makul bir süre bulunmalıdır.
3- Failin gerçekleştirmeyi planladığı fiili, belirlenmiş bir kurgu
dâhilinde icra etmesi gerekmektedir.
4- Olayda tasarlamanın varlığını ispatlar deliller de bulunmalıdır.

46  Yarg.1.CD, 15.12.2016, 2015/5826 E., 2016/4314 K. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (11.08.2019)
47 YCGK, 12.04.2016, Esas No. 2015/1-1222, Karar No. 2016/189. https://karararama.yargitay.gov.tr/
(12.08.2019)
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Doktrindeki bir düşünceye göre, tasarlamanın varlığı için Yargıtay’ın
aradığı bu ölçütler yeterli sayılamaz. Failin öldürmeyi düşünüp, taşınması ve belli bir süre aldığı bu kararda ısrar ederek kişiyi öldürmesi fiilin
tasarlanarak işlendiğini kabule yeterli değildir. Zira öldürmeye yönelik
fikri hazırlığın yanı sıra, tasarlamaya asıl karakterini veren husus öldürme fiilinin icrasına yönelik bir hazırlığın da yapılmış olmasıdır48. Tasarlamayı esasen kasten öldürme fiilinin işleyişine ilişkin bir özellik olarak
görüp; fiilin icrasına yönelik bir hazırlığın varlığını şart koşan bu düşünceye biz de katılmaktayız.
IV. TASARLAMA İLE İLGİLİ BAZI SORUNLAR
A. HAKSIZ TAHRİK İLE TASARLAMANIN BİRLİKTE UYGULANIP UYGULANAMAYACAĞI SORUNU
TCK’nın 29. maddesi, kişiye haksız fiilin kendisinde oluşturduğu
hiddet ve şiddetli elemin etkisi altında işlediği suçtan dolayı verilecek
olan cezanın belli bir oranda indirilmesini öngörmüştür.
Haksız tahrik, kişinin haksız bir fiilin kendisinde meydana getirdiği
hiddetin (öfkenin, gazabın) etkisi altında bir suç işlemesi halinde kusur
yeteneğindeki azalmayı ifade etmektedir. Haksız tahrik, kusurun irade
unsuru üzerinde etkili olan bir nedendir. Haksız tahrik halinde failin
iradesinde bir zayıflama meydana gelmektedir. Böylece, haksız bir fiilin
meydana getirdiği hiddetin etkisi altındaki kişinin suç işlemekten kendisini alıkoyma yeteneği, önemli ölçüde azalmış bulunmaktadır. Böyle
bir etki altında kalan kişinin, kendini yönlendirme veya belli fiilleri işlemekten alıkoyma yeteneğinin tam olduğundan bahsedilemez. Ancak,
hiddetin kusur yeteneğini zayıflatan bir etkisini kabul edebilmek için,
bunun haksız bir fiilden kaynaklanması gerekir49.  
Tasarlama ile hafifletici neden haksız tahrikin bir arada bulunup,
bulunmayacağı tartışılmıştır. Bunun nedeni, çalışmamızın giriş kısmın48  Koca, Mahmut/Üzülmez, İlhan, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler, Adalet Yayınevi, Ankara 2019, s. 97.
49 Özgenç, İzzet, Türk Ceza Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınevi, Ankara 2017,  s.444-445.
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da detaylı bir şekilde belirttiğimiz üzere tasarlamanın belirsiz bir kavram oluşundandır. Haksız tahrik ile tasarlamanın birlikte uygulanıp
uygulanamayacağı sorunu tasarlama ile ilgili kabul edilen teoriye göre
değişmektedir50.   Bu konuda çoğunluk, ancak plan kurma teorisinin
kapsamında bunun olanaklı sayılacağını, buna karşılık soğukkanlı bir
kişinin aynı zamanda haksız tahrikin etkisi altında olmaması nedeniyle,
soğukkanlılık teorisi kapsamında bu tür birleşmeye olanak tanınamayacağını savunmuştur51. Erem’e göre tasarlamanın ölçüsü “soğukkanlılık”
ise bir heyecan haline karşılık gelen haksız tahrikin tasarlama ile bağdaşamaması gerekir. Tasarlamanın esasını “teemmül ölçüsü” nde ararsak
karar ile icra arasında uzunca bir zaman geçmiş olmasını gerektiren tasarlamanın, uzun sürmemesi icap eden tahrik hali ile uzlaşamayacağını
görürüz52. Benzer bir görüşe göre de, tasarlamayı soğukkanlılık teorisi
ile açıklayacak olursak, kişinin soğukkanlı bir şekilde suçu işlediğinden
söz ederiz ki, bir kimsenin hem soğukkanlı hem de haksız tahrik altında
hiddetli ya da şiddetli elem içerisinde olduğunu söylemek mümkün değildir53. Ancak, uygulamada soğukkanlılık teorisi kapsamında da koşulları varsa tahrikin uygulanabileceği sonucuna ulaşılabildiği gibi54 farklı
değerlendirme yapan Yargıtay kararları da vardır 55.
50 Sözüer, Adem, Ceza Hukuku Uygulama Rehberine Giriş ve Pratik Çalışma Notu, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İstanbul 2015,
s. 34.

51 İçel, s.448.
52 Erem, s. 28.
53 Kazancı, B. Eker, Mağdurun Davranışları ve Heyecan Halinin Ceza Sorumluluğuna Etkisi - Haksız Tah-

rik, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., İzmir 2013, s. 1344.
54 Soyaslan’a göre, ağır ve haksız bir muameleye maruz kalan kişi bunun intikamını soğukkanlılıkla hasmını
öldürerek alabilir. (Ceza Hukuku Özel Hükümler, s. 134.)
55 “ Şu halde; sanığın, öldürme olayından 12 gün önce aleyhine sonuçlanan boşanma davası ve öncesinde gelişen olaylar nedeniyle, boşanma davasının istemediği şekilde neticelenmesinin hemen ardından eşini öldürme
kararını verdiği, öldürme kararından sonra suç tarihine kadar geçen 12 günlük sürede ulaştığı ruhi sükunete
rağmen öldürme kararından vazgeçmediği, kararını gerçekleştirmek amacıyla olay sonrasında rahatlıkla kaçabilmek için olay yerine geldiği ticari taksiyi olay yerinin hemen yakınında beklettiği, konuşmak bahanesiyle
yaklaştığı ve o sırada evinin bahçesinde temizlik yapmakta olan maktûleye tamamı arkadan olmak üzere,
ensesine isabet edecek şekilde 7 el ateş ederek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmakla; öldürme eyleminin tasarlayarak gerçekleştirildiğinin kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Bu itibarla, sanık hakkında Özel Daire bozma kararı doğrultusunda haksız tahrik olmaksızın tasarlayarak eşini öldürme suçundan hüküm kurulması yerine, yerel mahkemece eski hükümde ısrar edilmesinde
isabet bulunmadığından, direnme hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.” (Yarg. CGK. 15.12.2009,
1-200/290). https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (15.08.2019)
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Haksız tahrikte cezanın azaltılmasının nedeni, failin kusurundaki bir
azalmadan kaynaklanmaktadır. Tasarlama ise failin aldığı suç işleme
kararını ana hatları ile planlamasını gerektirir. Failin maruz kaldığı haksız fiil nedeniyle içine düştüğü öfke durumu, onu işlemeye karar verdiği
suçu ana hatlarıyla planlamasına engel olmaz. Özellikle maruz kaldığı
haksızlığa hemen tepki gösterme imkanı bulamayan kişiler bakımından
bu ihtimal daha çoktur. Örneğin askerde iken karısını kaçıran şahsı öldürmek için askerliğinin bitmesini bekleyen ve bu sırada da onu nasıl
öldüreceği hususunda planlar yapan ve terhis olduktan sonra hazırladığı
plan doğrultusunda karısını kaçıran şahsı öldüren fail, haksız tahrik altında olmasına rağmen fiili tasarlayarak işlemiş olur. Bu nedenle, somut
olayın durumuna göre iki müessesenin bir olayda birlikte uygulanması
mümkündür56.
Bizce de tasarlama ile haksız tahrik kavramları aynı olayda birlikte uygulanabilir. Zira yukarıda belirttiğimiz üzere tasarlamanın hukuki
esası hakkında plan kurma teorisini daha tutarlı bulmaktayız. Plan kurma teorisi çerçevesinde hukuki esasları belirlenen tasarlama ile soğukkanlılık gibi iki zıt ruh halinin bir arada olmasına neden olacak herhangi
bir durum da söz konusu olmayacaktır. Nitekim Yargıtay’ın kararları
da57, tasarlama ile haksız tahrikin aynı olayda beraber uygulanabilmesi
yönündedir.
Alman Ceza Kanunu’nda, Türk Ceza Kanunu’nun aksine, genel hükümlerde haksız tahrik düzenlenmemiştir. Alman CK m. 213’te kasten
56 Koca/Üzülmez, s. 99.
57 Yarg.1.CD, 01.02.2017, Esas No. 2015/6168, Karar No. 2017/226; “Toplanan deliller, karar yerinde in-

celenip, sanıklar ... ve ...’un ...’yı kasten öldürme, sanıklardan ...’un resmi belgede sahtecilik ve sanık ...’nın
suçluyu kayırma suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, tahrike ve takdire ilişen cezaları azaltıcı sebeplerin nitelik ve derecesi takdir kılınmış, savunmaları
inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümde düzeltme
nedeni dışında isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ... Yorğun müdafii ve sanık ...’nın temyiz itirazı ile, katılanlar ..., ..., ... ve ... vekilinin, öldürme eyleminde tasarlama unsurunun mevcut olduğuna,
haksız tahrik ve takdiri indirim hükmünün uygulanmaması gerektiğine, sanık ... müdafiinin sübuta, müvekkilinin öldürme olayına hiçbir şekilde yardım ve katkısı olmadığına yönelen ve yerinde görülmeyen
temyiz itirazlarının reddiyle…” Benzer şekilde: Yarg.1.CD, 25.01.2017, Esas No. 2015/5967, Karar No.
2017/133. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (13.08.2019)
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öldürmenin hafif hali olarak düzenlenen ve belirtilen koşulları taşıyan
haksız bir tahrik altında işlenen kasten öldürme suçunun, daha hafif şekilde cezalandırılacağını ifade eden bu hüküm, TCK m. 29’da yer alan
haksız tahrikin bir tezahürü olarak görülebilse de, aslında farklılıklar arz
etmektedir. Zira haksız tahrik ve tasarlama Türk ceza hukukunda bir
arada bulunabilir. Fakat Alman Ceza Kanunu’ndaki bu düzenleme, failin derhal hareket etmesini şart koşmaktadır58. Bu durum haksız tahrik
ve tasarlamanın bir arada bulunmasına engel teşkil etmektedir.
Tasarlama ile akıl hastalığının bağdaşıp bağdaşmadığı da tartışılmaktadır. Gerek doktrinde, gerek uygulamada, çeşitli nedenler ileri sürülerek bu iki şeyin bağdaştığını ileri sürenler yanında, bağdaşmadığını
ileri sürenler de bulunmaktadır59. Tasarlama ile akıl hastalığının bağdaşabileceğini savunan bir düşünceye göre, kendisine yapılan çok ağır ve
haksız hareketten sonra fail mağduru öldürmek konusunda şartlanarak
akli dengesini bozabilir. Akli dengesi bozuk olan bu kişinin düşünerek
taşınarak adam öldürmesinde hem tasarlama hem de akıl hastalığı vardır60.
B. TASARLAMA HATA (YANILMA) İLİŞKİSİ
Genel bir tanımla, düşüncenin gerçeğe uygun bulunmaması şeklinde ifade edebileceğimiz “hata (yanılma)”, gerçeğin bilinmemesi yüzünden ortaya çıkabileceği gibi, yeter derecede bilinmemesinin bir sonucu
da olabilir61. Kastın bilme unsuru bakımından gerekli olan yegane husus, suç failinin fiili (gerçek) durumların farkında olmasıdır62.

58 Olgun, Eser, Kasten Öldürme Suçunun Türk-Alman Karşılaştırmalı Ceza Hukuku Bakımından İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.19, S.2, 2013 Özel sayı, s.
1654.

59 Hafızoğulları, Zeki/ Özen, Muharrem, Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler – Kişilere Karşı Suçlar, US-A
Yayıncılık, Ankara 2016, s. 47.
60 Soyaslan, Özel Hükümler…, s. 134.
61 İçel, s.482.
62 Heinrich, Bernd, Ceza Hukuku Genel Kısım-I, Adalet Yayınevi, Ankara 2014, s. 172.
194 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �

Dr. Öğr. Üyesi Coşkun KOÇ

CEZA HUKUKU BAĞLAMINDA TASARLAMANIN NİTELİĞİ SORUNU

www.izmirbarosu.org.tr

TCK m.30/1’e göre: “Fiilin icrası sırasında suçun kanuni tanımındaki maddi unsurları bilmeyen bir kimse, kasten hareket etmiş olmaz. Bu
hata dolayısıyla taksirli sorumluluk hali saklıdır.” Bu hüküm uyarınca suçun maddi unsurlarına ilişkin hata, kastı ortadan kaldırır. Ancak kasıtlı
suçlarda, hatanın failin kusurluluğunu ve cezai sorumluluğunu etkileyebilmesi için esaslı olması gerekir. Hatanın esaslı olmasıyla kast edilen,
failin hataya düşmeseydi fiilinin suç teşkil etmemesidir. Bu durumda
kast şeklindeki kusurluluk unsuru tamamen ortadan kalkacağı için ceza
sorumluluğu söz konusu olmaz. Örneğin, havaalanında kendisinin sanarak başkasının valizini alan kişinin düştüğü hata esaslı olduğu için kusurluluk ve dolayısıyla sorumluluk oluşmaz; zira, failin düşündüğü gibi
olsaydı eylemi suç teşkil etmeyecekti63. Mağdurun kimliğindeki hata ise
esaslı hata olmadığından kastı kaldırmaz. Örneğin failin, (A) sanarak
(B)’yi öldürmesi halinde sorumluluğu değişmez. Ancak bu gibi durumlarda, ceza sorumluluğunu arttıran tasarlamaya ilişkin hükümlerin olaya
uygulanıp uygulanamayacağı hususu tartışmalıdır.
Doktrindeki bir görüşe göre, cezayı ağırlaştıran bu durumun mağdurun şahsı ile değil, failin sübjektif durumu ile ilgili olması nedeniyle
tasarlama ile yanılma (hata) bir arada uygulanabilir. Örneğin, Ahmet’i
tasarlayarak öldürmek isteyen fail onun yerine Mehmet’i öldürür. Bu
halde failin Mehmet’i de tasarlayarak öldürdüğü kabul edilir64. Bu anlayışa göre maktulün şahsında hata suretiyle işlenen suçlarda tasarlama
kabul olunmalıdır. Çünkü böyle bir hata tasarlayarak öldürmek niyetini
ortadan kaldırmaz. Burada önemli olan şu veya bu kişinin ölmesi değil,
insan hayatının daha etkili cezalar ile korunmasıdır65.  
Aynı görüşte olan Dönmezer’e göre, tasarlama mağdurun kişiliği
veya sıfatıyla ilgili bulunmayıp, kastın daha ileri bir derecesini oluşturduğundan, kasıtlı suçlarda yanılma ve sapma halinde suçtan zarar gören
63 İçel, s. 483.
64 Özbek vd., s.265.
65 Erem, s. 25.
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kimse aleyhine gerçekleşen suçun kasıtlı olduğunu kabul ederek tasarlama sirayet edebilir66.
Ne var ki, eski Türk Ceza Kanunu döneminde Yargıtay, 1936 tarihli
bir içtihadı birleştirme kararında kişide yanılma ve sapma durumunda
tasarlamanın uygulanmayacağını belirtmiş67; uygulama da aynı doğrultuda gelişmiştir6869. Koca-Üzülmez’e göre,  Yargıtay’ın bu içtihadı, Yeni
Türk Ceza Kanunu’nun düzenleme ve anlayışına uygundur. Zira tasarlayarak öldürmenin kastedilen kişiden bir başkasına karşı işlenmesi halinde, öldürülen kişiye karşı tasarlama kastı bulunmamaktadır. Yazarlara
göre, tasarlamanın fiile ilişkin olduğu ve mağdurun şahsından bağımsız
olduğundan söz edilemez. Faili tasarlayarak öldürme fiilini işlemeye
iten sebep, öldürülmek istenilen mağdurla ilgilidir. Fail herhangi bir kişiyi değil, gerçekte öldürmek istediği kişiyi savunmasız yakalayarak suçu
daha kolay işlemeyi planlamaktadır. Bu itibarla, fail bakımından kimin
tasarlanarak öldürüldüğünün bir önemi yoktur denemez70.  
C. TASARLAMANIN ŞERİKLERE SİRAYETİ
5237 sayılı TCK uyarınca tasarlama kasten öldürme suçunun cezasını arttıran nitelikli bir haldir. Bu nitelikli sebebin fiile mi yoksa şahsa
mı bağlı olduğu hususu tartışmalıdır. Bu nedenle tasarlamanın şeriklere
sirayeti başlığı altında öncelikle TCK’daki suça iştirak hükümlerinden
kısaca bahsetmekte fayda vardır. Ceza hukukunda faillik ve şeriklik şeklinde ikili sistem kabul edilmektedir. Buna göre faillik altında bir kimse
müşterek fail olabileceği gibi dolaylı fail de olabilecektir. Şeriklik başlığı
66 Dönmezer, Sulhi, Kişilere ve Mala Karşı Cürümler, Beta Basım, İstanbul 1998, s. 55.
67 Yarg. İBK 13.11.1936 14/32 YİBK Ceza Bölümü, C.1, s.331. (Meral E. Şahin, s.660)
68 Yarg. 1. CD 29.12.1994 3818/4509. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (14.08.2019)
69 “Bu bilgiler ışığında somut olay değerlendirildiğinde; Karısını kaçıran K. S..’ı tasarlayarak öldürmeye karar

veren sanığın hata ile K.. olduğunu zannederek kardeşi C. S..’ı öldürmesi sabit olup, sanık öldürme suçunun
nitelikli unsurunun gerçekleştiği konusunda hataya düştüğünden ve bu hatanın kaçınılmaz olması şartı aranmadığından sanığın hatasından yararlanması gerekmektedir. Bu itibarla, sanığın kasten öldürme suçunun
basit haliyle cezalandırılmasına karar veren yerel mahkeme hükmü isabetlidir.”. Yargıtay CGK - Karar :
2013/622. https://barandogan.av.tr/ (23.01.2020).

70 Koca/Üzülmez, s. 98.
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altında ise azmettiren ya da yardım eden bulunmaktadır. TCK m. 37/1
gereğince suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren
kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Müşterek fail olabilmek için
suçun işlenmesinde ortak icra, icrasını birlikte gerçekleştirme ve suçun
icrasına önemli bir katkıda bulunma gerekir. Dolaylı fail, TCK’nın m.
37/2 hükmü gereğince suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişidir. Azmettirme, suç işleme kararı bulunmayan bir kimseye bu
yönde bir karar verdirmeyken71 yardım etme, failin işlediği suça maddi
ve manevi nitelikte destekte bulunmaktır72.
Tasarlayarak öldürme eylemi, iştirakin çeşitli şekilleri olan faillik
veya şeriklik hallerinden herhangi biri kapsamında işlenebilir. Failin
gerçekleştirdiği öldürme eyleminde tasarlama varsa, iştirak halinde işlenen suçlarda söz konusu nitelikli hal, bunu bilen diğer fail ve ortaklar
bakımından da uygulanır73.
Bu noktada şeriklerin durumuna biraz detaylı değinecek olursak,
şeriklik hallerinden yardım etme durumunda eylemin gerçekleşmesine
yardım ettiği sabit olan failin de asıl fail gibi tasarlayarak öldürme nedeniyle cezalandırılması ve kanunda belirtilen oranda cezasında indirim
yapılması gerekir. Şerikliğin bir diğer şekli olan azmettirme halinde şeriğin sorumluluğu doğrudan değildir. Şerikler, suçtan bağlılık kuralı gereğince (TCK m. 40) sorumlu tutulurlar. Başka bir anlatımla, şeriklerin
suçla irtibatları, failin şahsına ve işlediği fiile bağlılık arz etmektedir. Bu
nedenle, şerikler kendilerince bilinen ve failin işlediği fiilden veya şahsından kaynaklanan nitelikli hallerden etkilenirler. Bu açıdan bakıldığında azmettirme ve yardım etme hallerinde şerikler tasarlama nitelikli
halini biliyorlarsa bu nitelikli halden sorumlu olacaklardır74.

71 Sözüer, s.41.
72 Artuk, s.695.
73 Tezcan, Durmuş/ Erdem M. Ruhan/ Önok, Murat, Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, Seçkin Yayınevi, Ankara 2006, s.115.
74 Palut, s. 234.
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Yargıtay’ın içtihatları da, tasarlamanın suça iştirak edenlere sirayet
edeceği yönündedir. Nitekim: “...Sanık Abdulcebbar’ın kan gütme saikiyle tasarlayarak öldürme suçuna azmettirmesinden kurulan hükümde, faillerin tasarlayarak öldürme suçunu işledikleri anlaşılmakla, şerik
olan sanık Abdulcebbar’ın 5237 sayılı TCK’nın 40. maddesi uyarınca
bağlılık kuralı gereği “TCK’nın 38/1.maddesi yollamasıyla 82/1-a maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, bağlılık kuralına hatalı anlam verilerek “TCK’nın 38/1.maddesi yollamasıyla 82/1-a-j maddesi uyarınca
cezalandırılması...”75.
Yargıtay’ın aynı yönde bir diğer kararı da şöyledir: “Sanık Hüseyin’in,
yerel mahkemece eylemin sanıklar tarafından işlendiğini kabulde esas alınan beyanlarında, sanık Ali ile birlikte sanık Mehmet Ali’yi katılanın öldürülmesi konusunda değil de yaralaması konusunda azmettirdiğini belirtmesi, sanığın oluşa uygun olan bu anlatımlarının aksine, azmettirmenin
tasarlayarak kasten öldürme suçuna teşebbüse yönelik olduğu yönünde
dosya kapsamı itibarıyla her türlü şüpheden arınmış, kesin ve inandırıcı bir
delilin bulunmaması karşısında, azmettirmenin tasarlayarak kasten öldürme suçuna teşebbüse yönelik olduğu hususu şüphe boyutunda kalmaktadır.
Bu itibarla, yerel mahkemece, sanık Hüseyin’in anlatımları bölünmek ve bir
kısmına itibar edilip, bir kısmına itibar edilmemesi suretiyle delillerin değerlendirilmesinde takdir hatasına düşülerek, dosya kapsamına uymayan ve
ihtimallere dayalı gerekçelerle sanıklar Hüseyin ve Ali’nin kasten yaralama
suçuna azmettirme yerine tasarlayarak kasten öldürme suçuna teşebbüse
azmettirmeden mahkumiyetlerine karar verilmesi isabetsiz olup, direnme
hükmünün bozulmasına karar verilmelidir.”76.
D. TASARLAMANIN İSPATI SORUNU
Yargıtay, tasarlayarak öldürmenin hukuki olmaktan ziyade eylemli
bir durum olduğundan, kanunun tasarlamayı tanımlamadığı ve hakimin
75 Yarg.1.CD, 24.09.2014, Esas No. 2014/1769, Karar No. 2014/4149. https://karararama.yargitay.gov.
tr/ (17.08.2019)
76 Yargıtay CGK - Karar: 2014/489. https://barandogan.av.tr/ (23.01.2020).
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olayın niteliği, nedeni ve oluşuna göre tasarlamanın söz konusu olup olmadığını belirlemesi gerektiğine işaret etmektedir77.
Yargıtay kararlarında tasarlamanın ispatı için delillerin mevcudiyetine özel olarak vurgu yapılmaktadır: “Sanık ... açısından tasarlamanın koşullarının oluştuğuna ilişkin yeterli ve inandırıcı deliller bulunmadığı
gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek tasarlayarak öldürme suçundan yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.”78.
Failin tasarlayarak öldürdüğünün ispatı için şu kıstaslardan yararlanabilir: Suç aletinin seçimi, failin saiki, olayın gelişimi, failin öldürme fiilini gerçekleştirirken kullandığı yöntem (örneğin tuzak kurmak gibi)79.
Nitekim Yargıtay 1994 tarihli bir içtihadında pusu kurmayı tasarlama
için yeterli bir delil kabul etmiştir80.
SONUÇ
2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda tasarlama, kasten öldürme suçunun cezasını arttıran nitelikli hallerden birisi olarak
düzenlenmiştir. Ceza hukuku açısından çok eski bir kavram olmasına
rağmen gerek uygulamada gerek doktrinde tasarlamanın hukuki esasları
ile ilgili bir netlik yoktur. Tasarlama TCK’da tanımlanmamıştır. Bu noktada, tasarlamanın tanımının yapılmasının hakimin zihnini karıştıracağı
yönündeki düşünceye katılmamaktayız. İyi bir tanım konunun netleş77 “Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre, “Tasarlama” halinin kabulü için öldürme kararının şarta bağlı

olmadan alınması, ruhsal dinginliğe ulaşıldığını kabule elverişli makul bir süre geçmesine karşın eylem kararlılığından dönülmemesi ve belli bir hazırlık yapılarak sebat ve ısrarla bir plan dahilinde öldürme fiilinin
gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, bu yönde sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin dosyada delil bulunmadığı anlaşılmakla; sanığın TCK’nin 81. maddesi uyarınca cezalandırılması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, yazılı şekilde tasarlayarak öldürme suçundan hüküm kurulmak suretiyle fazla ceza tayini;…”.  Yarg.1. CD, 09.10.2019 T.  2019/3281 E. ,  2019/4263 K. https://karararama.yargitay.gov.tr/
(17.08.2019

78 Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 2015/1222 E.  ,  2016/189 K. https://karararama.yargitay.gov.tr/YargitayBilgiBankasiIstemciWeb/ (23.01.2020)
79 Hakeri, Kasten Öldürme, s.223-224.

80 Yarg. CGK. 05.12.1994, 298/324. https://karararama.yargitay.gov.tr/ (18.08.2019)
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mesi için mutlaka faydalı olacaktır. Ayrıca cezayı ağırlaştıran bu nitelikli
halin apaçık ortaya konması her şeyden önce hukuki belirlilik ilkesinin
bir gereğidir.
Tartışmalı bir kavram olan tasarlama, genel olarak bir suçu önceden
iyice düşünüp taşınarak işlemektir. Tasarlama etraflıca düşünülmüş ve
daha sonra harekete geçilmiş olması nedeniyle kastın en yoğun şeklidir.
Tasarlama yalnızca suç işleme yönünde ısrar ve kararlılıktan ibaret değildir. Tasarlama aynı zamanda ahlaken var olan bir düşüklüğü ve tehlikeliliği de bünyesinde barındırır. Bu açıdan tasarlama, sinsilik, zalimlik
gibi psikolojik unsurların bir karmasıdır.
Tasarlamanın hem psikolojik hem de dış dünyaya yansıyan bir
boyutu vardır. Tasarlamanın psikolojik boyutu, suç işleme kararındaki ısrar ve soğukkanlılıktır. Dışsal boyutu ise, hazırlık, plan ve bu plan
doğrultusunda suçun işlemesidir. Bu çok boyutlu yapısından ötürü, tasarlamanın esası hakkındaki kriterin tespiti için somut olaya tek yönlü
bakamayız. Yukarıda detayı bir şekilde izah ettiğimiz teorilerden sadece
birinin gerçekleşmesi, tasarlamanın varlığı için yeterli değildir. Ancak
bir tercih yapmak gerekirse, tasarlamanın dış dünyaya yansıyan boyutuna ağırlık vermek kanaatimizce uygun olacaktır. Zira dış dünyaya
yansıyan hareketlerin tahlili,  failin tehlikeliliği ve kastın yoğunluğunun
ispatı noktasında kolaylık sağlar. İşte bu nedenle tasarlamanın hukuki
esasıyla ilgili olarak, suç işleme kararı ile icrası arasında bir zaman aralığının varlığı, suç işleme kararında ısrar ve basitte olsa bir planlamanın
varlığı önem arz eder. Failin plan kurması suçun işlenmesini kolaylaştırdığı gibi mağdurunda kendini savunmasını zorlaştırır ki tasarlama nedeniyle cezanın ağırlaştırılmasının temel nedeni budur. Buna karşılık, ceza
hukukuna yabancı kavramalar olan failin içsel kararlığının ve soğukkanlılığının objektif olarak tespiti zordur. Soğukkanlılık teorisi benimsendiğinde, tasarlama ile haksız tahrikin bir arada bulunması da mümkün
olmamaktadır. Yargıtay da tasarlamanın esası hakkında son dönemde
verdiği kararlarda dışsal etki ağırlıklı karma kuramı benimsemiş görünmektedir.
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İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 23. MADDE
KAPSAMINDA SEKS İŞÇİLERİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ
CONSIDERATION ON SITUATION OF SEX WORKERS WITHIN THE CONTEX OF 23 ATRICLE OF UNIVERSAL DECLERATION OF HUMAN RIGHTS IN TURKEY

ÖZET
İnsanların, bir başkasına muhtaç olmadan insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşam
sürme kaygısı, emek ve sermaye döngüsünün oluşmasına sebep olmuştur.  Seks işçiliği de bu
kaygıdan hareketle ortaya çıkmıştır. Diğer bir deyişle, seks işçiliği de özünde emek ve sermaye
döngüsünün bir parçasıdır.
Çalışmanın konusu, Türkiye’nin taraf olduğu İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin (İHEB) 23.
maddesinde koruma altına alınan, çalışma hakkı kapsamında seks işçiliğidir.
Yaptığımız çalışma sırasında, seks işçiliğinin toplum nazarında hoş karşılanmaması bir yana,
kamu kurumları tarafından da ihmal edildiği / görmezden gelindiğini tespit edilmiştir. Ülkemizde yaşanan İHEB’ye aykırı uygulamalar makale içerisinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Seks işçiliği, genelev, genel kadının çalışma hakkı, insan hakları, insan onuru.
ABSTRACT
An individual’s anxiety about living in a decent manner without the need for another,
pushed the individual into a labor and capital cycle. People have been trying to find a lot of
effort to get rid of this anxiety. Because of this anxiety, sex workers are in the cycle of labor and
capital. The subject of the study constitute the practice of the right of sex workers to work which
enshrined in Article 23 of Human Rights Universal Declaration that Turkey is a party to this.
The conclusion reached in terms of the practice of the right to work is that many of the inland
declarations are not harmonized and that sex work is not seen as profession by the government
and society.
Keywords: Sex worker, brothel, general woman’s right to work, human rights, human
dignity.
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GİRİŞ
Bireyi ya da bireyin içerisinde yer aldığı toplumu anlamak / anlamlandırmak sadece onların kabullendikleriyle değil, aynı zamanda onların
yok saydığı, dışladığı ve nefret söylemlerine maruz bıraktığı kişileri /
grupları da anlamaya çalışmakla mümkündür.
İnsanlık tarihi boyunca var olan hiçbir sosyal olgu yok sayılmak suretiyle maddi dünyada sökülüp atılabilmiş değildir. Aksine, dışlanmaya,
yok sayılmaya maruz kalan toplum kesimleri toplumun acı gerçeği ve
kanayan yarası olarak var olmaya devam etmiş ve hatta bundan sonra da
olmaya devam edecektir. Toplumların çoğunda yok sayılan gruplardan
birisi de seks işçileri olmuştur. Nitekim seks işçileri ülkemizde de bir çok
problemle karşı karşıya kalarak hayata kalma mücadelesini sürdürmektedir.
Seks işçilerine yönelik Türk hukuk sisteminin oluşturduğu mevzuat, seks işçilerinin çalışma hakkını olumsuz etkilemektedir. Seks işçiliğinin insan onuru ile bağdaşmayan bir meslek olduğu ve terk edilmesi
gerektiğini öne süren veya seks işçiliğini ahlaki olarak yanlış gören ve
yasaklanmasını isteyen politikaların uygulanması, seks işçilerinin yaşam
ve çalışma koşullarını olumsuz etkilemektedir. Bu durum seks işçilerini
yasal olmayan seks işçiliğine ve riskli koşullarda çalışmaya itmektedir.
Bunun doğal sonucu olarak da, seks işçileri daha fazla sömürülmekte ve
şiddete maruz kalmaktadır. Seks işçilerinin de tıpkı diğer meslek sahiplerinin yararlandığı çalışma hakkından yararlandırılması gerekmektedir.1
Bu gerçeklikten hareketle makalemizde seks işçilerinin (çalışma
hakkı kapsamında) ülkemizde yaşadıkları olumsuz durumlar değerlendirilmiştir.

1 Muhtar Çokar -  Habibe Yılmaz Kayar, Seks İşçileri ve Yasalar Türkiye’de Yasaların Seks İşçilerine Etkileri ve
Önerileri, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, İstanbul,  2011, s.9
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Makalemizin başında seks işçiliğinin kısa tarihçesi incelenmiş, daha
sonra seks işçiliğinin tanımı, tasnifi ve Türk hukuk düzeninde yer alan
seks işçiliğine yönelik düzenlemeler açıklanmıştır. Akabinde de bu mevzuat hükümlerinin İHEB’nin 23. maddesi (Çalışma Hakkı) kapsamında
incelenmesi yapılmıştır.
		
1. TARİHÇE
İnsanın en temel dürtü ve ihtiyaçlarından birinin seks yapmak olduğu dikkate alındığında, seks işçiliğinin insanlık tarihi kadar eskilere
dayandığını söyleyebiliriz. Hatta öyle ki Sümer uygarlığında “tanımak”
sözcüğü seks yapmak anlamında kullanılmaktaydı.2 Ancak bilimsel araştırmalara baktığımızda seks işçiliğinin insanların şehir hayatına geçmesiyle birlikte ortaya çıktığının kabul edildiğini görmekteyiz3.
Cinsel ilişki kurmak eylemine farklı uygarlıklar tarafından farklı anlam ve misyonlar yüklenmiştir. Örneğin poligami yaşam biçimlerinde
cinsel arzu hediye olarak misafirlere veya karşıdaki kişiye sunulabilmekteydi. Buradaki cinsel ilişki ticari nitelikte değildi4.
Seks işçiliği ve ticareti tarihte dini yaşamın bir parçası ve hatta bazı
dönemlerde dini yaşamın finansmanı olarak da kullanılmıştır. Örneğin
Mezepotamya uygarlıklarında seks işçiliği tam olarak kısıtlanmamıştır.
Hatta öyleki M.Ö. 1750’de (Hammurabi döneminde) tapınaklarda ve
caddelerde çok yoğun olarak seks ticareti yapılmıştı5. Hammurabi zamanında tapınaklarda sadece rahipler, hizmetkarlar ve rahibeler değil, onların yanı sıra tapınanla ilah arasında bir aracı görevi gören kutsal sayılan
2 Eric Berkowitz, Seks ve Ceza Arzuyu Yargılamanın Dört Bin Yıllık Tarihi”, çev.  Orhan Düz, 3. Baskı, Kollektif Yayınevi, İstanbul, 2013, s.25
3 Esin Küntay - Muhtar Çokar, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savu-

nuculuk Projesi, Bilgilendirme Dosyası 8: Seks Ticareti, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği, 2007,
s.12 http://www.cetad.org.tr/CetadData/Books/46/pdf-dosyasini-indirmek-icin-tiklayiniz.pdf E.T.
30.01.2017

4 Küntay, s.12.
5 Ayrıntışlı bilgi için bakınız (bkz.) Berkowitz, s.48 ve devamı (vd.)
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fahişeler de bulunmaktaydı. Nitekim tapınakların gelirlerinin önemli bir
bölümünü kutsal sayılan bu fahişelerin kazançları oluşturmaktaydı6.
Eski Mezopotamya uygarlıklarında olduğu gibi Eski Yunan’da da
kozmolojik düzen ve bu düzenin simgesel olarak dini ritüellerde yer
alması çok önemli olmuştur. Bu nedenle başlangıçta kutsal tapınak fahişeliği Eski Yunan’da da sürdürülmüştür. Ancak daha sonraları denizci ve tüccar bir kent olan Atina’da seks işçiliği ticari bir nitelik almıştır.
Eski Yunan ve Roma’da seks işçiliği sadece izin verilen ve düzenlenen
bir kurum olarak var olmamış, aynı zamanda devlet tarafından da içselleştirilmiştir. İlk devlet genelevi Solon tarafından kurulmuş ve geliriyle
fahişeler tanrıçasına bir tapınak yaptırmıştır.”7
Türkiye açısından bakıldığında da tarihsel süreç içerisinde seks
işçiliğinin ilerleme gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle Osmanlı
Devleti’nin erken döneminde seks işçiliği daha çok eğlence alanında faaliyet gösteren ve yaşamlarını da buradan temin eden kadınlar tarafında
dans ve eğlence ile birlikte yapılmaktaydı8. Osmanlı Devleti’nde resmî
anlamda seks işçiliği ilk olarak II. Selim tarafından çıkarılan fermanda
kendini göstermiştir. Bu fermanla İstanbul kadısına şehirde yaşayan bütün uygunsuz kadın ve erkeklerin (seks işçileri) listelenmesi ve hapsedilmesi emredilmiştir9.
Osmanlı’da genelevler 19. yüzyılda ortaya çıkmış ise de, bundan
önceki dönemde gayri resmi şekilde çalışan evlerin mevcut olduğu bilinmektedir. Bu gayri resmi genelevler belirli kişilere (yönetici ve zengin
sınıfına) hizmet vermekte ise de, güvenlik güçlerine yakalanma riskinden ötürü sürekli olarak yer değiştirmekteydi10. Osmanlı’da ilk yerleşik
6 Küntay, s.12.
7 Küntay - Çokar,  s.12.
8 Derya Üçgül, Fuhuş Seks İşçiliği ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadelenin Hukuki
Boyutu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mersin, Çağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015,
s.13-14 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp  E.T. 30.03.2018
9 Murat Bardakçı, Osmanlı’da Seks Sarayda Gece Dersleri, s.94 https://stratejikoperasyon.files.wordpress.
com/2014/05/murat-bardak-osmanlda-sex.pdf  E.T. 20.04.2018
10 Bardakçı, s.99
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genelev II. Mahmut döneminde 1812 yılında açılmıştır. İlk resmi genelev ise, 1884 yılında II.Abdülhamit’in izniyle (kerhane yönetmeliğiyle)
Galata ve Pera’da açılmıştır. Genelevler daha sonra Anadolu’nun bir çok
yerine yayılmıştır11.
Cumhuriyetin ilanından sonra seks işçiliği yapılmasına vesika verilmek suretiyle izin verilmiştir. Ancak 12 Nisan 1930 tarihinde 2019 sayılı
Fuhuş ile Mücadele Tamimi yayınlanarak genelev açılması ve seks işçiliği
yapılması yasaklanmıştır.1213 Bu tamimden hemen sonra 24.04.1930 tarihinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu çıkarılarak seks işçiliğine yönelik düzenleme yapılacağı belirtilmiştir14. 1933 yılında da bu Kanuna dayanılarak
12/11/1933 tarih ve 15264 sayılı kararname ile; “Fuhuşla ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevî Hastalıklarla Mücadele Nizamnamesi”  hazırlanmıştır15.
1933 tarihli nizamname uzun bir süre yürürlükte kalmış ve Türkiye’deki yasal seks işçiliği bu nizamname doğrultusunda icra edilmiştir. 19.04.1961 tarihinde “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş
Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü”16 çıkartılarak,
1933 tarihli nizamname yürürlükten kaldırılmıştır. Bu tüzükte 18.02.1973
tarihinde bir takım değişiklikler yapılmıştır17. Bu tüzük halen dahi ülkemizde  yasal seks işçiliğini düzenleneyen hukuk  normudur.
11 Soner Yalçın, “Genelevleri Kim Açtı”, 01.03.2018, https://odatv.com/fuhus-mirasi-01031853.html   
E.T. 20.04.2018
12 Aslı Alpar, “Patronsuz, pezevenksiz bir dünya için mücadeleye devam!”, http://kaosgl.org/sayfa.
php?id=23214  E.T. 21.04.2018
13 Zafer Toprak, “İstanbul’da Fuhuş ve Zührevi Hastalıklar 1914-1933”, s.15 https://www.
academia.edu/13904195/%C4%B0stanbul_da_Fuhu%C5%9F_ve_Z%C3%BChrevi_
Hastal%C4%B1klar_1914-1933 E.T. 21.04.2018
14 06.05.1930 tarih ve 1489 sayılı Resmi Gazete,   http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://
www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1489.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/1489.pdf   E.T.
21.04.2018

15 23.11.1933 tarih ve 2560 sayılı  Resmi Gazete,  http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://
www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2560.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/2560.pdf   E.T.
21.04.2018
16 19.04.1961 tarih ve 10786 sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/main.
aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/10786.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/
arsiv/10786.pdf  E.T. 21.04.2018

17 18.02.1973 tarih ve 14452 sayılı Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/main.
aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/14452.pdf&main=http://www.resmigazete.gov.tr/
arsiv/14452.pdf  E.T. 21.04.2018
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2. SEKS İŞÇİLİĞİ KAVRAMI
Tarihsel sürece baktığımızda seks işçiliğinin farklı kavramlarla ifade
edildiğini görmekteyiz. Örneğin fuhuş, fahişe, oruspu, hayat kadını, genel kadın, vesikalı, ticari seks, seks kölesi, seks bağımlısı, iffetsiz, escort
ve seks işçisi gibi kavramlar kullanılmıştır. Bunlardan seks işçisi kavramı, yeni bir kavram olup uygulamada pek benimsenmemektedir. Seks
işçisi kavramının ortaya çıkışı şiddet ve sömürüyü reddetmek amacıyla
olmuştur18.
Bu noktada vurgulamalıyız ki, seks işçiliği kavramı doktrinde ve uygulamada farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Örneğin;
Ozan “ayırt etme gücüne sahip olan yetişkinler arasında para ve mal
karşılığında ve zorlama unsuru olmadan cinsel hizmetin verilmesidir” şeklinde tanımlamaktadır19.
Odabaşı “kiminle olduğunun hiçbir öneminin olmadığı gerçek kimliklerin
saklandığı, karşılığı para olan cinsel ilişki” şeklinde tanımlanmaktadır20.
Seks İşçilerinin İnsan Hakları Komisyonu tarafından seks
işçiliği“belirli sosyo-ekonomik durumların sonucunda, bir hizmet sektörü
olarak para karşılığında cinsiyeti erkek olsun kadın olsun müşterilerle, cinsiyeti erkek olsun kadın olsun çalışanların ilişkilerini belirleyen profesyonel bir
hizmet alanı” olarak tanımlanmaktadır21.
Türk Dil Kurumu tarafından ise, seks işçiliği “Para karşılığında erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden ve bu işi meslek edinen kadın, fahişe,
orospu, orta malı, kaldırım çiçeği, kaldırım süpürgesi, kaldırım yosması, sürtük” olarak tanımlanmıştır22.
18 Çokar - Kayar, s.12
19 Yılmaz Ozan, “Seks İşçiliği Terimi ve Öneriler”,   http://kaosgl.org/sayfa.php?id=17239 E.T. 30.01.2017
20 Aysun Balseven Odabaşı, Geçmişten Günümüze Seks İşçiliği, Hüksam Sunum Slaydı, 26.05.2010 http://
slideplayer.biz.tr/slide/3077670/ E.T. 10.10.2016
21 Odabaşı, E.T. 10.10.2016

22 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.59b45ebd5ac086.0
9 588257E.T.25.03.2017
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Seks İşçiliği konusunda 19.04.1961 Tarihli Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzük’ünün23 15. maddesinde de “Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun
için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlar” olarak tanımlamıştır.
Kanaatimizce seks işçiliği; “sosyal, ekonomik, psikolojik nedenlerden ötürü bireyin para veya mal karşılığında başkalarına cinsel tatmin sağlayan
ilişki bütünü” olarak tanımlamak mümkündür. Zira biz seks işçiliğinin
esasında insanların, bir başkasına muhtaç olmadan insan haysiyetine yakışır bir şekilde yaşam sürme kaygısından, emek – sermaye döngüsünden kaynaklandığını düşünmekteyiz. Ayrıca vurgulamalıyız ki, tanımlama yapılırken sadece kadının esas alınması da doğru olmayacaktır. Zira
bir menfaat karşılığında cinsel ilişkiye girmek sadece kadınlara özgü bir
davranış olmayıp, pekala erkekler tarafından da yapılabilecek olan ve nitekim yapılmakta da olan bir eylemdir.
Yukarıdaki tanımlar göz önüne alındığında, seks işçiliğini tanımlanmasındaki ana unsurun cinsel ilişki olduğu şüphesizdir.
3. SEKS İŞÇİLİĞİNİN TASNİFİ
Seks işçiliğinin icrası bir çok şekilde yapılmakta olduğundan tasnif
yapılırken de birden fazla kriter esas alınabilmektedir24.
Biz çalışmamızda konunun uzunluğu ve esasında diğer tasniflerinde temelini teşkil etmesi nedeniyle yalnızca seks işçiliğinin yasal olup
olmamasına göre tasnif yaparak açıklamada bulunacağız. Ancak seks işçiliği konusunda yapılmakta olan diğer tasnifleri şu şekilde belirtebiliriz:
I- Cinsiyet Açısından Ayrım
a-Kadın
23 Makalemizin kalan kısmında kısaca “Tüzük” olarak ifade edilecektir.
24 Hasan Dursun, “Fuhşa Ve Fuhuş Hakkındaki Temel Türk Hukuk Normlarına Genel Bir Bakış”, Türkiye
Barolar Birliği Dergisi, Ankara, 2011, S. 91, s.416-418.
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b-Erkek
II- Cinsiyet Kimliği Açısından Ayrım
a- Trans Kadınlar
b- Trans Erkekler
III- Mekan Açısından Ayrım
a-Genelev Seks İşçiliği
b-Sokak Seks İşçiliği
c-Eğlence Kulüpleri Seks İşçiliği
d- Online Seks işçiliği (Telefon-İnternet-vb)
e-Randevu Evleri  Seks İşçiliği
f- Otel-Pansiyon-Masaj Salonu Seks İşçiliği
g- Evde seks işçiliği
IV- Bağımlı Olup Olmamasına Göre Ayrım
a-Komisyoncuya Bağlı Çalışan Seks işçisi
b-Kendi Hesabına Çalışan Seks İşçisi
V- Ücret Açısından Ayrım
a-Düşük Ücretle çalışan Seks işçileri (Bağımlı Çalışanlar)
b-Yüksek Ücretle Çalışan Seks İşçileri (Kendi Hesabına Çalışanlar-Escort)
3.1. Yasal- Yasal Olmayan Seks İşçiliği
Bu ayrım seks işçiliğinin Tüzük kapsamında belli şartları taşıyıp ilgili komisyonlardan izin alınarak, kamunun gözetiminde ve kamunun
belirlediği yerlerde yapılıp yapılmamasına göre yapılan ayrımdır. Diğer
bir deyişle, seks işçiliğinin mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmamasına göre yapılan ayrımdır.
3.1.1. Yasal Olan Seks İşçiliği
Türk hukuk kurallarına uygun olarak, yani resmi olarak yapılan seks
işçiliğidir. Buradaki ana mevzuat yukarıda bahsettiğimiz tüzüktür.
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Yasal seks işçilerinin sayısı konusunda güncel bilgi bulunmamaktadır. Ulaşabildiğimiz tek araştırma 2004 yılında Ankara Ticaret Odasının25 yapmış olduğu araştırmadır.
Bu kategorideki seks işçileri sağlık sigortasına ve Umumi Hıfzıssıhha  Kanunun kapsamında 506 sayılı Kanunun ek 13. maddesi ile 4/1(a)
kapsamında sigorta26 sahiptirler.
Yasal seks işçileri vergilendirmeye27 de tabidirler.

25 Detaylı bilgi için bakınız: Ankara Ticaret Odası: Hayatsız Kadınlar Dosyası Raporu, 2004.
26 Can Tuncay - Ömer Ekmekçi, Sosyal Güvenlik Hukuku Dersleri, Beta, İstanbul, 2016, s.295
27 Gelir İdaresi Başkanlığına 22.02.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.35.16.01-176200-213 sayılı özelge ile  ge-

nelev işletmesinde çalışan kadınların ücret ile ilgili başvuru yapılmış olup verilen kararda; “İlgide kayıtlı özelge talep formunda, genelev işletmesinde çalışan kadınlar için herhangi bir ücret istisnasının bulunup
bulunmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde»Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek
kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.» hükmüne yer verilmiş olup,
2 nci maddesinde de gelire giren kazanç ve iratlar yedi bent halinde sayılmıştır.Anılan Kanunun 61
inci maddesinde ise, «Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı
verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.Ücretin ödenek, tazminat,
kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye,
gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak
şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.»
hükmü yer almaktadır.Buna göre, ücret geliri aşağıda belirtilen üç ana unsurun birlikte olması halinde
mümkündür.Bunlar;• Belli bir iş yerine bağlı olma,• Bir işverene tabi olma,• Hizmetin karşılığı olarak bir
ödemenin yapılmasıdır.İş yerine bağlılıktan maksat, kendisine ait olmayan bir organizasyonun işyerinde
çalışılmasıdır. İşverene tabilikten maksat ise; işverenin hizmetli üzerinde hiyerarşik bir kontrol ve
yaptırım uygulama hakkının bulunup bulunmamasıdır. Aynı Kanununun 94 üncü maddesinde «Kamu
idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler,
vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini
beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme
hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler
dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat
yapmaya mecburdurlar.» hükmüne yer verilmiş olup, 1 inci bendinde ise, hizmet erbabına ödenen
ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç),
103 ve 104 üncü maddelere göre gelir vergisi tevkifatı yapılacağı hükme bağlanmıştır.213 sayılı Vergi
Usul Kanununun 238 inci maddesinde ise;»İşverenler her ay ödedikleri ücretler için (Ücret bordrosu)
tutmaya mecburdurlar. Gelir Vergisi Kanununa göre vergiden muaf olan ücretlerle diğer ücret üzerinden
vergiye tabi hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri için bordro tutulmaz....» hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, genelev işletmesinde çalışan kadınların bir işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak
çalışmaları halinde elde ettikleri gelirin ücret olarak değerlendirilmesi ve ücret bordrosu düzenlenmek
suretiyle Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin 1 inci bendi gereğince 103 üncü ve 104 üncü
maddelere göre tevkifata tabi tutularak vergilendirilmesi gerekmektedir.Bilgi edinilmesini rica ederim.”
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3.1.2. Yasal Olmayan Seks İşçiliği
Seks işçiliğinin mevzuatta belirtilen kurallara uyulmadan kayıt dışı
olarak sokakta, evde, otoyolda, masaj salonlarında vb. alanlarda yapılması halini yasal olmayan seks işçiliği olarak tanımlayabiliriz.
Yasal olmayan seks işçilerinin kayıt dışı olmalarından ötürü istatistiksel olarak sayılarının belirlenmesi ya da onlara ilişkin verilere ulaşılması mümkün değildir.
Uygulamada yasal olmayan seks işçilerinin 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu 37. maddesi uyarınca başkalarını fuhuş amacıyla rahatsız ettiklerinden bahisle idari para cezasıyla cezalandırıldığı görülmektedir.
Konu ile ilgili Anayasa Mahkemesine yapılan bir bireysel başvuru üzerine yapılan değerlendirmede uygulamanın hukuka aykırı olduğuna (oy
çokluğuyla) karar verilmiştir28. Bu kararda özetle, 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’na göre yapılan işlemin geçerli olamayacağı belirtilirken, gerekçe olarak polisin idari para cezası tutanağında yer alan fuhuş amacıyla
başkalarını rahatsız etmek fiili ile 5326 sayılı kanunun 37. maddesinde
tanımlanan maddenin birbiriyle uyuşmadığı, burada fuhuş eyleminin
bir karşılığının bulunmadığı, hiç kimsenin işlendiği zaman yürürlükte
bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamacağı,
kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan
daha ağır bir ceza verilemeyeceği belirtilmiştir. Bu karar seks işçilerine
Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezasının verilemeyeceğine
dair emsal karar teşkil etmektedir.
4. SEKS İŞÇİLİĞİ İLGİLİ SAYISAL VERİLER
Seks işçiliğinin ülkemizdeki son durumuna ilişkin sayısal verileri
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’dan (bilgi edinme
kanunu kapsamında) istemiş isek de, ilgili kurum tarafımıza bilgi ver28 Anayasa Mahkemesi, Cem Burak Karataş Başvurusu, 2014/19152, 18/10/2017, Genel Kurul Kararı http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/
12/20171221.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171221.htm
E.T.20.03.2018
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memiştir. Bu nedenle elimizdeki tek veri kaynağı olan Ankara Ticaret
Odasının 2004 tarihli araştırmasıyla konuya açıklık getirmek zorunda
kalınmıştır29.
Ülkemizde 2004 yılında Ankara Ticaret Odası tarafından yapılan
araştırmaya göre; 56 genelevin bulunduğu, bu genelevlerde çalışan seks
işçisi sayısının 3000 civarı olduğu,   30.000 kadının vesika beklediği,
15000 civarında kadının ise tescilli olduğu yine; kayıt dışı çalışan seks
işçililerinin sayısı 100.000 civarında olduğu ayrıca yıllık seks işçiliğinin
cirosunun 3,4 milyar dolar olduğu tespit edilmiştir30.
5. SEKS İŞÇİLİĞİNİN YASAL DAYANAĞI  
Yukarıda belirttiğimiz üzere, ülkemizde seks işçiliğiyle ilgili ayrıntılı
düzenleme 24.04.1930 tarih ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 128 maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılmış
olan 30.01.1963 tarihli Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları
Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele
Tüzüğüdür.
Tüzük incelendiğinde içeriğinde   seks işçiliğinin tanımının yapıldığı, işçilerin tescil ve sağlık muayene işlemlerinin nasıl yapılacağının
açıklandığı, genelevlerin açılmaları ve işletilmesine ilişkin kuralların belirlendiği, tüzük kapsamında kurulacak komisyonların31 nasıl kurulup
çalıştırılacağının açıklandığı ve ayrıca tüzük kapsamındaki kuralların ihlalinden doğacak yaptırımların belirlendiği görülmektedir32.
29 11.01.2018 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığından 4982 sayılı Bilgi Edinme
Kanunu kapsamında Türkiye’de bulunan Yasal seks işçileri ile ilgili istatistik bilgiler talep edilmiş fakat
11.08.2018 tarih ve 1800078594 sayılı cevabi yazıyla ilgili bilgilerin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunun
7. Maddesi uyarınca kurum dışı kullanılmasının uygun olmaması sebebiyle uygun görülmediğine karar
verilmiştir. 25.01.2018 tarihinde karar karşı Bilgi Edinme Değerlendirme Kuruluna itiraz edilmiş ancak;
kurul 08.02.2018 tarih ve 2018/217 karar sayısı ile itirazımı da ret etmiştir.
30 Detaylı bilgi için bakınız: Ankara Ticaret Odası, Hayatsız Kadınlar Dosyası Raporu 2004. http://www.
atonet.org.tr/yeni/index.php?p=201&l=1 E.T. 27.03.2017
31 19.04.1961 Tarihli Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü 1. Maddesinde belirtilen; Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla
Mücadele Komisyonları ve Zührevi Hastalıklar ve Fuhuşla Mücadele Komisyonlarına Yardım Kurulları
32 Üçgül, s.74
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5.1. Seks İşçiliğinin Yasal Dayağın Olan Tüzük   Kapsamında
Bazı Kavramlar
5.2.1. Seks İşçiliği Kavramının Tanımı
Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü’nün
15. maddesinde seks işçilerinin tanımı yapılmıştır. Maddede kavram
“Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve
bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlar” şeklinde açıklanmıştır.
Tanımdan anlaşılacağı üzere yasal seks işçisi olarak yalnızca kadınlar kabul edilmiştir. Diğer bir deyişle  trans erkek bireylerin seks işçiliği
yapmasına izin verilmemiştir. Bu durum seks yapmanın tüm insanlar
için temel ihtiyaçlardan olması nedeniyle eleştiriye açıktır.
5.2.2. Seks İşçisi Olma  Şartları
Bir kadının seks işçisi olarak tescil edilmesi için gereken şartlar,
Tüzük’ün 20. maddesinde33 belirlenmiştir. Ancak bu şartlar ön şartlar
olarak kabul edilmiş ve devamında   21. maddede ek şartlar da konulmuştur.
Tüzük’ün 20. maddesine göre bir kadının seks işçisi olabilmesi için;
• Bir çok erkek ile cinsel ilişkisinin bulunması,
• Cinsel ilişkinin tekrar edilebilir boyutta olması,
• Kadının  seks işçiliğini sanat edindiğinden şüphe edilmemesi,
• Gizli ve ayrıntılı yapılan araştırmada bir başkasının (değişik erkekler) cinsel ihtiyacını menfaat karşılğı   tatmin etmeyi sanat edildiğinin  
anlaşılması,
33 Madde 20: “Mükerreren ve bir çok erkeklerle münasebette bulunması dolayısiyle bir kadının fuhşu sanat edindiğinden şüphe edilir ve hakkında gizli ve etraflıca yapılan inceleme ile elde edilen müspet delillerle kendisinin
15 inci maddede yazılı genel kadınlar vasıflarını haiz olduğu meydana çıkarılırsa, evvela bu kadını fuhşa
sürükleyen sebepler komisyonca araştırılır ve kendisinin tekrar namuslu bir hayata dönmesini sağlıyacak tedbirler düşünülür. Bu tedbirlerin faide vermediği hallerde bu kadın hakkında 21 inci maddedeki şartlar varsa
Genel Kadınlar hakkındaki hükümler, bu şartlar yoksa 23 üncü maddede yazılı sağlık tedbirlerine dair hükümler uygulanır.”
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• Seks işçiliğinin, neden yapıldığı hususların komisyonca araştırılıp
“tekrar namuslu bir hayata” dönmesi için önlemlerin alınması,
• Alınacak önlemlere rağmen seks işçiliğinin engelenememesi gerekmektedir.
Görüldüğü üzere kadın bireyin seks işçisi olarak kabul edilmesi için,
o kadının bir çok unsuru aynı anda ve bir arada bulundurması gerekmektedir. Ancak bu şartlar da yeterli olmamaktadır. Bir kadın bireyin
seks işçisi olabilmesi için Tüzük’ün 21. Maddesinde belirtilen şu şartları
da taşıması gerekmektedir.
• Fuhşu meslek edinmiş olmak veya hakkında komisyonca karar verilmiş olmak34
• 21 yaşını doldurmuş olmak35
• Türk vatandaşlığına sahip olmak36
• Vatansız olmamak37
• Evli Olmamak38
Bu noktada Türk vatandaşı olma şartının niçin arandığı anlaşılmamakla birlikte, Türk vatandaşı olmayanların zaten seks işçiliği yapma
imkanı bulunmadığından, “vatansız olmamak” şartına niçin ihtiyaç duyulduğu da anlaşılamamaktadır.
5.2.3. Seks İşçiliğinin İfa Yeri
Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzük’ü seks
işçiliğinin yapılabileceği yerleri şu şekilde belirlemiştir39:
34 Bkz.Tüzük Madde 21/a
35 Bkz.Tüzük Madde 21/b
36 Bkz.Tüzük Madde 21/c
37 Bkz.Tüzük Madde 21/d
38 Bkz.Tüzük Madde 124 (ek madde )
39 Bakınız: Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Züh-        
       revi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü 19.Maddesi
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5.2.3.1. Genel Ev
“Genel ev” kavramı, Tüzük’ün 16. maddesinde “seks işçilerin bir
arada oturarak seks işçiliği yaptığı yada bu amaçla toplandığı yerler” olarak
tanımlamıştır40.
Uygulamada sorun yaşanabilmesi nedeniyle genelev açma şartlarının tartışılmasının gerektiğini düşünsek de, konunun genişliği nedeniyle
sadece genelev açacak kişi açısından aranan şartları belirtmekle yetineceğiz. Genelev açacak kişide aranan şartlar şunlardır41:
• 40 Yaşını bitirmiş olmak,
• Kısıtlı olmamak,
• Yabancı ülke vatandaşı olmamak,
• Vatansız olmamak,
• Ağır hapis veya altı aydan aşağı olmamak üzere hapis cezasına
mahkum edilerek cezasının tamamen infazından veya af yahut zaman
aşımı ile düştüğü tarihten itibaren beş yıl geçmiş olmak,
• Evli kadınlar için, eşinden noter  huzurunda izin almış olmaktır.
Yukarıdaki koşulları taşıması durumunda kadın veya erkek vatandaşların genelev açması mümkündür.
5.2.3.2. Birleşme Yerleri
Tüzük’ün 17. maddesi gereği, seks işçiliğinin ifa edilmesi için ayrılacak yerlerin kapalı mekanlar olması ve kısa süreli kullanıma tahsis edilmesi gerekmektedir42.

40 Madde 16 – “Genel kadınların bir arada oturarak fuhuş yaptıkları veya bu mak- sat için toplandıkları yerlere
(Genel ev) ismi verilir.”
41 Bkz.Tüzük Madde 51, 54
42 Madde 17 – Fuhuş maksadiyle muhtelif kimselere kısa müddetler için açık bulundurulan kapalı yerlere
(Birleşme yerleri) denilir.
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5.2.3.3. Tek başına Seks işçiliği  Yapılan Yerler
Tüzük’ün 18. maddesi gereği, seks işçiliğini tek başına yapan kadınların fuhuş yaptıkları ikametgahları tek başına fuhuş yapılan ev olarak
tanımlanmıştır43.
6. İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİGESİ
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen Birleşmiş Milletler İHEB insan hakları tarihi için bir dönüm noktası olmuştur. Bildirge bir çok devlet tarafından kabul edilerek uluslarası hukukun bir paçası halini de almıştır44. Türkiye Cumhuriyeti bu
beyannameyi 6 Nisan 1949 tarihinde onaylamıştır. Bildirge 30 maddeden oluşmakta olup, temel insan hak ve özgürlüklerini korunma altına
almaktadır. Çalışma hakkı 23. maddede45 düzenlenmekle temel hak ve
özgürlüklerden olduğu kabul edilmiştir.
İHEB’nin 23.maddesinin
-1.fıkrasında “Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.” denilerek
çalışma hakkı kapsamında çalışma hakkı,
-2.fıkrasında; “Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için
eşit ücrete hakkı vardır.”denilmekle ayrımcılığın önlenmesi,
-3. fıkrasında“Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve
43 Madde 18 – Fuhşu tek başına yapan kadınların ikametgah edinip içinde fuhuş yapmayı itiyat ettikleri
yerlere (Tek başına fuhuş yapılan ev ) denir.
44 Tarihçe için detaylı Bilgi  Bakınız: Görkem Birinci, “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin Kısa Tarihi I:

Milletler Cemiyeti’nden Birleşmiş Milletler’e”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 2017,
C.7, s.2,;  Pir Ali Kaya - Işın Ulaş - Ertuğrul Yılmazer, “Uluslararası İnsan Hakları Hukukunda Çalışma
Hakkı”, Sosyal Siyaset Konferans Dergisi, Sayı 70, 2016,  s.55-80

45 Madde 23 1. Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe
karşı korunma hakkı vardır. 2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı
vardır. 3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 4. Herkesin çıkarını
korumak için sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.
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gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır.” denilmekle sosyal güvenlik
hakkı ve insan onurunun korunması gereği,
-4. fıkrasında ise; “Herkesin çıkarını korumak için sendika kurma veya
sendikaya üye olma hakkı vardır.” denilerek örgütlenme (sendikal) hakkı
koruma altına almıştır46.
Çalışma hakkı, bireylerin insan onurunu koruyacak / yakışacak gelirle yaşamını sürdürmesini koruma altına alan temel insan haklarından
biridir. Çalışma hakkı yaşama hakkıyla doğrudan bağlantılı olup, bireyin
toplum içinde insan onuruna yakışır bir şekilde hayatını sürdürebilmesi için gereklidir. Bu hak ayrıca diğer temel hak ve özgürlüklerin hukuk
dünyasında anlam ve sonuç doğurmasında motor görevi de görmektedir47.
Çalışma hakkı kavramı, çalışma ve hak kavramlarının birleşmesinden meydana gelen bir ifadedir. Çalışma kavramı yaşamın öznesi olan
bireyin sürekliliğini sağlayan sosyal bir faaliyettir48.
Çalışma hakkı esasında bir yandanda sosyal bir ödevdir. Zira bireyin çalışarak emek ve üretim ilişkisi içerisinde bulunması gerekmektedir.
Nitekim Türk hukuku bakımından bakıldığında, Anayasa’nın (AY) 49.
maddesinin49 kenar başlığının  “Çalışma Hakkı ve Ödevi” olarak düzenlenmesi de bu görüşümüzü desteklemektedir. Diğer bir deyişle, çalışma
faaliyeti sadece bir hak değil aynı zamanda birey açısından bir görevdir.
46 Açıklamalı İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/insan_
haklari_evrensel_bildirisi.pdf E.T. 01.04.2018
47 Kaya – Ulaş - Yılmazer, s.56-57
48 Murat Şen, “İnsan Hakları bağlamında Çalışma Hakkı”, S. 17 http://www.muratsen.org/wp-content/

uploads/insan-haklar%C4%B1-ba%C4%9Flam%C4%B1nda-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fmahakk%C4%B1.pdf E.T. 28.03.2018

49 T.C. 1982 Anayasası “A. Çalışma hakkı ve ödevi Madde 49 – Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. (Değişik fıkra: 3/10/2001-4709/19 md.) Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını
geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” http://www.mevzuat.
gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf  E.T. 29.03.2018
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Bu noktada belirtmeliyiz ki, AY’nın 49. maddesinin yer aldığı bölümün
başlığı da “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler”dir. Jellinek’in haklar
kategorisinde50 çalışma hakkı “pozitif statü hakları” na denk gelmektedir. Bilindiği üzere pozitif statü hakları, bireylere devlet erkinde olumlu
bir hizmet ve yardım isteme imkanı tanıyan haklardır51. Bu açıdan çalışma hakkı aynı zamanda istem / talep içeren bir haktır.
Çalışma hakkının hukuki niteliği incelendiğinde çalışma hakkının
bir çok temel hak ve özgürlükle ilintili, temel kamu haklardan biri olduğu da görülmektedir.
Çalışma hakkı ayrıca sahibinin sosyal durumunu korumaya yarayan, sahibine bağlı bir haktır. Dğer bir deyişle, çalışma hakkı kişiye sıkı
sıkıya bağlı bir haktır. Çalışma hakkının kişiye bağlı olması, kişinin bu
hakkı kullanıp kullanmamakta özgür olması ve bu hakkı kullanmak istemesi durumunda bizzat kullanmasının gerektiği anlamına gelmektedir.
Çalışma hakkının kullanılıp kullanılmamasının kişinin iradesine bağlı
olmasının bir diğer sonucu ise, kişinin çalışma hakkını kullanmaya karar
vermesiyle hukuki bir durum meydana getirmesidir. Bu durum, çalışma
hakkının yenilik doğuran bir hak özelliğine de sahip olduğunu göstermektedir.  Çalışma hakkının bir diğer özelliği ise, bir devlet egemenliği
altında bulunan herkesin bu haktan yararlanabiliyor olmasıdır. Diğer bir
deyişle, çalışma hakkı, devlet egemenliği altında yaşayan vatandaşlara ve
yabancılara, yaş ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her zaman ve her durumda tanınan, herkesin yararlanabileceği genel bir haktır52.
Çalışma hakkı aynı zamanda sosyal devlet ilkesinin hukuk dünyasında ve sosyal hayatta gerçekleşmesine yardımcı eden sosyal bir haktır.53
50 Detaylı bilgi için bkz. Aydın Turhan, “İnsanHakkı Kuşakları Arasındaki Tamamlayıcılık İlişkisi” İnönü
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013,  C.4 s.2
51 http://www.caglarerbek.com/2013/01/negatif-pozitif-ve-aktif-statu-haklar_28.html E.T. 02.04.2018

52 Fevzi Demir, “Çalışma Hakkı Kavramı ve Hukuki Niteleği”, Sosyal İnsan Hakları Ulusal Sempozyumu
VI. Bildiriler, Petrol-İş Yayını:119, İstanbul, 2014 s.147-154
53 Mustafa Kılıçoğlu, “Çalışma Hakkı Kapsamında İş Güvencesi” s.1 http://www.anayasa.gov.tr/files/insan_haklari_mahkemesi/sunumlar/ym_4/KilicogluCalismaHakki.pdf E.T. 02.04.2018
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Çalışma hakkı her ne olursa olsun bir işe sahip olmak anlamına gelmemektedir. Çalışma hakkı bireylere devlet erkinden çalışma ortamını,
koşullarını, çalışma sürelerinin uygunluğunu, çalışan çocuk, kadın veya
gençlerin korunmasını, adil ücret sağlanmasını, ücretli izin ve dinlenme
imkanının sağlanmasını, sosyal güvenlik sağlanmasını ve çalışma hakkı
ile bağlantılı olan diğer hakları talep etme imkanını talep etme imkanı
sağlamakta, bu kapsamda devlete de bunları yapma yükümlülüğünü
içermektedir54.
Karel Vasak tarafından yapılan hakların kuşaklara göre ayrımında  
çalışma hakkı ikinci kuşak haklar kategorisinde yer almaktadır55.
7. TÜRKİYE’DEKİ SEKS İŞÇİLİĞİNİN ÇALIŞMA HAKKI
KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu başlık altında İHEB’nin 23.maddesi (çalışma hakkı ) kapsamında Türkiye’deki seks işçilerinin durumu değerlendirilecektir.
Seks işçiliğinin bir meslek olarak ele alınıp alınmayacağı konusunda
ülkemizde farklı görüşler bulunmakta ise de, bu husus doğrudan inceleme konumuz olmadığından burada tartışma konusu yapmayacağız56.
54 Kılıçoğlu, s.7  E.T. 02.04.2018
55 Detaylı bilgi için bkz. Mahmut Gökpınar, “Bir Kavram Olarak İnsan Hakları Ve Çeşitli Açılardan Sınıflan-

dırılması” Türkiye Barolar Birliği Dergisi, 2015, s.120
56 Detaylı bilgi için bkz. Sabriye Dilek Demir, “Kadın Seks İşçiliğinin Hukuki Mevzuat Çerçevesinde İncelenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,2009;
Halil Çelik,“Fahişelikten Seks İşçiliğine: Örgütlenme Deneyimi ve Güncel Tartışmalar”https://www.
academia.edu/15642411/Fahi%C5%9Felikten_Seks_%C4%B0%C5%9F%C3%A7ili%C4%9Fi
ne_%C3%96rg%C3%BCtlenme_Deneyimi_ve_G%C3%BCncel_tart%C4%B1%C5%9Fmalar
E.T.04.04.2018;
https://bianet.org/bianet/print/86376-pornografiye-ve-seks-endustrisine-hayir
E.T.03.04.2018;https://www.birgun.net/haber-detay/seks-isciligi-bir-meslektir-75953.html
E.T.03.04.2018; Ergün Altan, “Kırmızı Şemsiye: Seks Meslek Olarak Tanınsın”, 06.03.2014, http://
sendika62.org/2014/03/kirmizi-semsiye-seks-isciligi-meslek-olarak-taninsin-ergur-altan-171989/
E.T.03.04.2018; http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=6527 E.T.03.04.2018;http://www.ikgv.org/
sws_dosyalar/seks_isciligi_genel.pdf E.T.02.03.2018;    Umut Güner, “Türkiye’de Seks İşçiliği”,
16.02.2009, http://kaosgl.org/sayfa.php?id=2483 E.T.04.04.2018; http://scora.turkmsic.net/blog/
seks-isciligi-onurlu-bir-meslektir E.T.04.04.2018; https://proleteren.wordpress.com/2014/07/28/
fuhus-seks-isciligi/ E.T. 04.04.2018
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7.1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 23 maddesi 1. Fıkranın
Değerlendirilmesi
Bildirgenin 23. maddesinin 1. fıkrasında “Herkesin çalışma, işini serbestçe seçme, adaletli ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe karşı korunma hakkı vardır.” denilmek suretiyle çalışma özgürlüğü ile birlikte çalışılan ortamın elverişli olması ve işsizlikten korunma hakları da düzenleme
altına almıştır.
7.1.1. Çalışma Özgürlüğü Açısından
Çalışma özgürlüğü, kişinin istediği işte çalışabilme özgürlüğü anlamına gelmektedir57. Çalışma hakkının hukuki niteliğini kişiye sıkı sıkıya
bağlı bir hak olarak kabul ettiğimizde, kişinin bu hakkını kullanıp kullanmamasını da onun iradesine bırakmamız gerekmektedir. Bu durum,
çalışma hak ve özgürlüğünün bir biriyle uyum içinde olduğunu göstermektedir.
Çalışma özgürlüğü, AY’nın “Temel Haklar ve Ödevler” başlığı taşıyan ikinci kısmının üçüncü bölümünde “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve
Ödevler” başlığı altında 48. maddede “Herkes, dilediği alanda çalışma ve
sözleşme hürriyetlerine sahiptir...” şeklinde düzenlenmekle,   İHEB kapsamında çalışma özgürüğü güvence altına alınmış olunmaktadır. Ayrıca
vurgulamalıyız ki, AY’nın 48. maddesinde “herkes” denilmekle hiçbir
ayrım gözetilmeksizin Türkiye’de yaşayan insanların tamamına din, dil,
ırk gibi ayrımlar gözetlmeksizin (kanuni şartlara uygun olmak şartıyla)
çalışma hakkı verilmiştir. Bu durumda ülkemizde yaşayan herkesin seks
işçiliği   yapmayı da seçebilme imkanına sahip olması gerekmektedir.
Ancak Tüzük’ün 21. maddesine baktığımızda seks işçiliği yapabilmek
için cinsiyet, yaş ve vatandaşlık hususlarında sınırlamalar bulunduğunu
görmekteyiz. Getirilen bu sınırlamalar bireyin seks işçiliği alanında çalışma özgürlüğüne bir engel olup, Anayasa’nın 48. maddesine ve İHEB’nin
23/1 maddesine aykırıdır.
57 Mustafa Cin, “Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalışma Özgürlüğü”, Mevzuat Dergisi, 2005, S.88
https://www.mevzuatdergisi.com/2005/04a/06.htm E.T.04.04.2018
İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 225

www.izmirbarosu.org.tr

Bu noktada önemle vurgulamalıyız ki, normlar hiyerarşisi gereği Tüzük
AY’a aykırı olamayacaktır. Ayrıca AY’nın 90. maddesinde58usulüne göre
onaylanıp yürürlüğe giren uluslararası anlaşmaların iç hukuk açısından
bağlayıcı olduğu düzenlendiğinden Tüzük bu yönüyle de hukuka aykırılık teşkil etmektedir. AY’nın 90. maddesinde temel hak ve hürriyetlerle
ilgili kanunların uluslararası anlaşmalarla çatışması durumunda uluslararası anlaşmaya üstünlük tanınması nedeniyle de59 Tüzük’ün çelişen
hükümlerinin esasında geçersiz kaldığını söyleyebiliriz.
7.1.1.1 Yaş  Açısından Sınırlama
Tüzük’ün 21 maddesinin b fıkrasında seks işçisi olabilmek 21 yaşını
doldurmuş olmak şartına bağlanmıştır. Bu durumda diğer koşulları taşısa da bir kimse 21 yaşını doldurmadıkça seks işçisi olarak çalışamayacaktır.
Reşitliğin 18 yaşa bağlanmasına karşın seks işçiliğinin 21 yaşı doldurmaya bağlanmasının temel sebebi, Tüzük’ün yürülüğe girdiği tarihte
yürürlükte olan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 436. maddesinde60 21 yaşını doldurmamış kişiyle fuhuş amaçlı cinsel ilişkinin suç
58 1982 Anayasası, MADDE 90- Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluş-

larla yapılacak andlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onaylamayı bir kanunla
uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticarî veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan
andlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu
takdirde bu andlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye
dayanılarak yapılan ekonomik, ticarî, teknik veya idarî andlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisince
uygun bulunması zorunluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticarî veya özel kişilerin
haklarını ilgilendiren andlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlarına değişiklik
getiren her türlü andlaşmaların yapılmasında birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş milletlerarası andlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasaya aykırılık iddiası
ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. (Ek cümle: 7/5/2004-5170/7 md.) Usulüne göre yürürlüğe
konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

59 Kemal Gözler, Gürsel Kaplan, İdare Hukuku Dersleri,  Ekin, Bursa,  2015, s.36-37
60 Madde 436(Değişik madde: 11/06/1936 - 3038/1 md.) “ Her kim fuhuş zımnında rızasile olsa bile
henüz yirmi bir yaşını bitirmeden bir bakiri veya bir kadını yahut cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz
icrası yahut hile ile yirmi bir yaşını bitiren bir bakir veya kadını başkası için iğfal veya tedarik veyahut
sevk veya bir yerden diğer yere naklederse bir seneden üç seneye kadar hapis ve elli liradan beş yüz liraya
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olarak düzenlenmesinden kaynaklanmaktaydı. Başka bir anlatımla,Ceza
Kanunu ve Tüzük’ün birbirine uyumlu olması sağlanmak istenmekteydi.
Ancak 765 sayılı TCK yürürlükten kaldırılmıştır. Onun yerine yürürlüğe giren 5237 Sayılı TCK’da61 ise bu hususta düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda yaş sınırının 18 yaşın doldurulmasına indirilmesinde
hukuki açıdan bir sakınca bulunmamaktadır62. Bu kabulümüz karşısında 18 yaşını dolduran ancak 21 yaşını doldurmayan kişiler bakımından
seks işçiliği yapmak özgürlüğünün sınırlandığını söyleyebiliriz. Konunun yargıya götürülmesi halinde getirilen yaş sınırının AY ve İHEB’ye
aykırılık teşkil etmesi nedeniyle iptal edilebileceğini düşünmekteyiz.
7.1.1.2 Cinsiyet Açısından Sınırlama
Makalemizde kısaca “Tüzük” şeklinde ifade ettiğimiz mevzuatın
açık adını bu noktada tekrar yazmak durumundayız. Zira, Tüzük’ün tam
adı “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele”dir.  Tüzük’ün
isminden de anlaşılacağı üzere ülkemizde seks işçiliği yapabilmek için
kadın olmak gerekmektedir. Başka bir anlatımla ülkemizde seks işçisi
olabilmek için cinsiyet bakımından da sınırlamaya gidilmiştir.
Tüzük’ün ikinci kısmında “tarifler” kenar başlığı altında düzenlenen
15. Maddesinde de seks işçisi tanımlanırken Tüzük’ün adına uygun şekilde “kadın” vurgusu yapılmıştır63. Yukarıda belirttiğimiz üzere, AY’nın
48. maddesinde herkese dilediği alanda çalışma özgürlüğü tanınmıştır.
kadar ağır para cezasile cezalandırılır. Bu fiil yirmi bir yaşını doldurmıyan bakir veya kadın hakkında iğfal
veya cebir ve şiddet veya tehdit veya nüfuz icrasile yahut kardeş veya usul veya sıhri usulden yahut koca
veya veli veya vasi veya muallim veya mürebbi veya hizmetkarları yahut nezaretleri altına verilen sair
kimseler tarafından yapılırsa iki seneden beş seneye kadar hapsolunur   Bu fasla giren suçların ihzari hareketlerini işliyenler asıl suç için yazılı cezanın altı da biri ile cezalandırılır.” http://www.ceza-bb.adalet.
gov.tr/mevzuat/765.htm  E.T.04.04.2018.
61 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu bakınız: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5237.pdf  E.T.
04.04.2018
62 Üçgül,  s.75  

63 Genel kadınlar : Madde 15 – (Değişik : 31.1.1973 - 7/5786 K.) Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşı-

lığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara (Genel
kadın) denilir
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Bilindiği üzere AY’da temel hak ve özgürlüklerin düzenlenmesinde iki
tür sınırlama getirilmiştir. Bunlardan biri genel sınırlama, diğeri özel
sınırlama nedenleridir. Genel sınırlama nedenleri AY’nın 13. maddesinde64belirtilmiştir. Buna göre temel hak ve özgürlükler, ancak AY’nın
13. maddesinde belirtilen şartlarla sınırlandırılabilecektir. Özel sınırlama nedenleri ise, her temel hak ve özgürlük bakımından düzenlendiği
maddelerde ayrı ayrı yer almaktadır. Çalışma özgürlüğünü düzenleyen
AY’nın 48. maddesinde özel sınırlama sebepleri düzenlenmediğinden,
bu hakka ancak genel sınırlama sebepleri kapsamında sınırlama getirilebilecektir65. AY’nın 13. maddesi kapsamında sınırlama yapabilmek
içinse sınırlamanın kanunla yapılması gerekmektedir. Sınırlamanın ana
hatları kanunla belirlendikten sonra yönetmelik vb. alt mevzuatla kanunla belirlenen prensipler çerçevesinde ayrıntılar kaleme alınabilecektir. Kanunla sınırlama getirmeksizin alt mevzuatla sınırlama getirilmesi
mümkün değildir. Diğer bir deyişle, temel hak ve özgürlüklerin kanunla
sınırlanması ilkesi, yürütmenin hiçbir şekilde düzenleyici işlemlerle sınırlama getiremeyeceği anlamına gelmemektedir. Ancak yürütme organı kanunun öngörmediği bir sınırlamayı düzenleyici işlemle koyamayacaktır. Seks işçiliğini kadınlarla sınırlayan düzenlemenin herhangi bir
kanunda değilde tüzükte yer aldığı dikkate alındığında, getirilen cinsiyet
sınırlandırmasının hukuka aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim getirilen bu cinsiyet sınırlaması İHEB’ye de aykırılık teşkil etmektedir.
Bu noktada önemle vurgulanması gereken bir husus da, ülkemizde
sadece kadınların değil erkeklerin, travestilerin ve trans erkeklerin seks
işçisi olarak çalıştığıdır66. Bu insanlar Tüzük kapsamında olmadıkların64 Madde 13 – (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın

yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.
Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

65 Zühtü Arslan, “Temel Hak ve Özgürlüklerin Sırınlanması: Anayasa’nın 13.Maddesi Üzerine Bazı Düşünce-

ler” Anayasa Yargısı Dergisi”2002, C.19, s.139-155
66 Detaylı bilgi için bkz. Kemal Ördek,   “Türkiye’de Trans olmak: Dışlanma Ayrımcılık ve Şiddet”
http://www.kirmizisemsiye.org/Dosyalar/T%C3%BCrkiye’de%20Trans%20Olmak%20
-%20D%C4%B1%C5%9Flanma,%20Ayr%C4%B1mc%C4%B1l%C4%B1k%20ve%20
%C5%9Eiddet%20F%C4%B0NAL.pdf E.T. 04.04.2018; http://www.kirmizisemsiye.org/Dosyalar/
Bar%C4%B1%C5%9F%20ve%20%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk%20istiyoruz.pdf  E.T. 04.04.2018;  
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dan yasa dışı çalışmaktadırlar. Yasa dışı çalışma ise, sadece çalışanların
kendi sağlıkları bakımından değil, toplum sağlığı bakımından da tehlike
yaratmaktadır. Bu durum dahi başlı başına İHEB’ye aykırılık teşkil etmektedir. Kaldı ki bu sakınca sadece çalışma hakkı bakımından değil,
sağlık hakkı gibi daha pek çok hakkının ihlali olarak da görülebilecektir.
7.1.1.3. Yabancılık Unsuru Açısından Sınırlama
Tüzük’ün 21 maddesinin c fıkrasında seks işçisi olmak için yabancı
olmama şartı da aranmıştır. Diğer bir deyişle, yabancıların Türkiye’de
seks işçisi olarak çalışma özgürlüğü ortadan kaldırılmıştır. Bu noktada
İHEB ve AY’a döndüğümüzde, bu metinlerde çalışma özgürlüğü düzenlenirken “Herkes” kavramından hareket edilmesi nedeniyle getirilen bu
sınırlamanın da hukuka aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Ancak önemle
vurgulanmalıdır ki, AY’da yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin sınırlandırılması özel olarak düzenlenmiştir. AY’nın “Yabancıların Durumu” kenar başlıklı 16. maddesi“Temel hak ve hürriyetler, yabancılar için,
milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir” şeklindedir.
Hükümden de anlaşılacağı üzere temel hakların milletlerarası hukuka
uygun olarak kanunla sınırlandırılması kabul edilmiştir. Bu kapsamda
iç hukukta çeşitli iş alanları, kanunlarla yabancılara   yasaklanmış veya
çalışma iznine tabi tutulmuştur67.
Türkiye’de bazı iş ve meslekleri yabancıların yapıp yapmayacakları
ayrı ayrı yasalarla düzenlenmiştir68. Fakat seks işçiliği ile ilgili olarak yasak koyan metne baktığımızda yasağın yasayla değil tüzükle getirildiğini
görmekteyiz. AY’nın 16. maddesinde yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin ancak kanunla sınırlandırılabileceğinin hüküm altına alınmahttp://www.kirmizisemsiye.org/Dosyalar/3%20Mart_INFO%20SHEET.pdf
E.T.
04.04.2018;
http://www.kirmizisemsiye.org/Dosyalar/3%20Mart_%C4%B0DAR%C4%B0%20PARA%20
CEZASI%20INFO%20SHEET.pdf E.T. 04.04.2018; http://www.kirmizisemsiye.org/Dosyalar/
erkek_i%C3%A7%20sayfalr_BASKI.pdf E.T. 04.04.2018;   http://www.milliyet.com.tr/avukattimbaskidan-seks-iscisi--gundem-2078767/ E.T 01.02.2018;   http://www.sivilsayfalar.org/2017/03/06/
seks-iscilerinin-uzerindeki-baski-zulum-hep-ayni/ E.T. 04.04.2018
67 Aysel Çelik, Yabancılar Hukuku, İstanbul, Beta, 2016, s.162-163
68 Detaylı  bilgi için bakınız Çelik, s.162 vd.
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sına rağmen; seks işçiliğinin  düzenleyici işlem olan tüzükle sınırlanması
AY’a aykırılık teşkil etmektedir.
Mevcut sınırlamaya İHEB’de de yer verilmediğinden getirilen sınırlandırma uluslararası yükümlülüklerimize de aykırılık teşkil etmektedir.
Getirilen bu sınırlama tıpkı yukarıda yaptığımız açıklamalarda olduğu gibi yabancıların yasa dışı çalışmasına sebep olmakta, bu durumsa
gerek onların gerekse toplumun sağlığını tehlikeye atmaktadır69.
7.1.2. Çalışma Ortamının Elverişli Olması Açısından
Çalışma ortamı bakımından Tüzük’te AY’nın 49. maddesi ve  
İHEB’nin 23. maddesinin 1. fıkrasına uygun olarak düzenleme yapılmıştır. Sosyal haklar gereği devlet, olumlu bir edimde bulunma, çalışma ortamını elverişli hale getirme gibi yükümlülükler ve buna dönük
yasal düzenlemeler yapmak ve kurumları oluşturmak ödevi altındadır70.
Kaldı ki çalışma hakkının hukuk dünyasında anlamlı bir hale gelmesinin
koşullarından biri de çalışanın, çalışma ortamının insan haklarına elverişli olmasının gerektiği izahtan varestedir. Bu noktada seks işçilerinin
çalışma ortamının elverişli olup olmadığı meselesini ikili ayrım yaparak
açıklanmaya çalışılacağız.
Tüzük’te seks işçilerinin çalışma ortamı detaylı bir şekilde düzenlenmiştir. Tüzük’ün 46. maddesinde71 genelevin açılabilmesi için genelevin açılacağı yerde polis teşkilatının ve sağlık ocağının bulunması esas
alınmıştır. Yine Tüzük’ün 7. kısmında seks işçiliğinin yapılacağı ortamın
69 Benzer açıklamalar için bkz. Uğur Batı, “Hayatın Arka Sokakları: Seks İşçilerine Karşı Toplumsal Şiddet”,

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, C.10, s.2,; Ördek, s.91. http://www.
kirmizisemsiye.org/Dosyalar/Rapor%20T%C3%BCrk%C3%A7e%20PDF.pdf E.T. 04.04.2018; Ömer
Faruk Kazancı, “Seks İşçilerinin Yaşağı Mağduriyetlere Kısa Bir Bakış”, 02.07.2012, http://www.bukak.
boun.edu.tr/?p=727  E.T. 04.04.2018;  http://arsiv.ntv.com.tr/news/255563.asp E.T.04.04.2018

70 Sarper Süzek, İş Hukuku, İstanbul,2016, Beta, 2016  s. 59-61
71 Madde 46 – Genel evlerin açılabilmesi için: a) Polis teşkilatı olmak, b) Hükümet veya belediye tabibi
bulunmak, c) Bu Tüzüğün sağlık kayıt ve şartlarına ait hükümlerini uygulayacak vasıtalara malik olmak
veya bu hükümlerin uygulanmasını mümkün kılacak müesseselerin kurulmasını sağlamak, şarttır
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hijyenik olması, korunma aracı olarak prezervatif bulundurulması72, günün belli saatinden sonra müşteri kabul edilmemesi73, kapı ve pencere
boyutlarının belli şekilde olmasına kadar çok ayrıntılı hükümler bulunmaktadır74.
Tüzük, her ne kadar yasal seks işçilerinin çalışma ortamı hakkında
gereksiz düzenlemeler içeriyorsa da, çalışma ortamının elverişli olması
açısından olumlu değerlendirilmelidir.
Seks işçilerine elverişli ortamın sağlanması konusunda asıl problem
yasal olmayan seks işçileri kategorisinde ortaya çıkmaktadır. Kayıt dışı
çalışan seks işçileri kimi zaman kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde,
kimi zamanda otoyol kenarlarında müşterilerinin araçlarında yada masaj solunu vb alanlarda seks işçiliği yapmak zorunda kalmaktadır. Bu da
yasal olmayan seks işçilerinin çalışma ortamlarından kaynaklı güvenlik
ve sağlık problemi yaşamalarına ve hatta müşterileri tarafından şiddete maruz kalmalarına sebep olmaktadır75. Nitekim Kadıköy Belediyesi
ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı tarafından yapılan bir araştırmada
seks işçilerinin maruz kaldıkları şiddetin yoğunluğunu gözler önüne sermiştir. Araştırmaya göre yasal olmayan seks işçilerinin yüzde 43’ü müşterilerinden şiddet gördüklerini belirtmişlerdir. Bu seks işçilerinden 26
kişi darp, 14 kişi gasp, 12 kişi kaçırma, 7 kişi alıkoyma, 4 kişi bıçaklama,
9 kişi tecavüz, 4 kişi para ödememe, 8 kişi öldürmeye teşebbüs ve silah
çekme, 3 kişi cisim atma, 3 kişi ise aşağılamaya maruz kaldığını belirtmiştir. Ayrıca 37 kişi de polisin kendilerine şiddet uyguladığını belirt72 Madde 75 – (Değişik : 31.1.1973 - 7/5786 K.) Fuhuş yerlerinde alınması gerekli genel hijyen şartları
yanında bir korunma aracı olarak prezervatif bulundurulur
73 Madde 78 – Fuhuş yerlerine saat 24.00 den sonra hiçbir ziyaretçi kabul edilmez.

74 Madde 81 – Fuhuş yerlerinin kapıları camsız ve daima kapalı olacak ve ancak ziyaretçiler tarafından çalın-

dıktan sonra açılacaktır. Kapı zili veya tokmağının yanında evin numarasını gösteren okunaklı bir levha
bulunacaktır. Evin bütün pencerelerine yolun seviyesinden itibaren iki metre yüksekliğindeki hizaya kadar buzlu veya sair herhangi bir surette gayri şeffaf kılınmış cam geçirilecek ve birinci katın bu yüksekliğe
kadar olan pencere kanatları mıhlanarak hiç bir suretle açılmasına müsaade edilmiyecektir. Diğer katların pencereleri açılabilirse de kadınların pencere önünde açık saçık oturarak kendilerini teşhir etmeler ve
geçenlere söz atmaları yasaktır.

75 Detaylı bilgi için bkz. Batı, s.210 vd.
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miştir76. Bu verilerden hareketle, seks işçiliğinin elverişli çalışma ortamının sağlanması konusunda Türkiye’nin AY ve İHEB gereklerine uygun
davranmadığını söyleyebiliriz.
7.1.3. İşsizlikten Korunma Açısından
İHEB’nin 23. maddesinin 1. fıkrasında. “... işsizliğe karşı korunma
hakkı vardır.” denilerek bireyler koruma altına alınmıştır. AY’da da 49.
maddede “... işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.” denilmek suretiyle bireyler İHEB’ye uyumlu olarak
güvence altına alınmıştır.
İşsizlik kavramı  Türk Dil Kurumu tarafından77 “iş bulamama durumu” olarak tanımlanırken başka bir tanımda da işsizlik, “çalışma yeteneğinin bulunmasına ve sürekli iş aramasına rağmen iş bulamayan bireylerin durumu” şeklinde tanımlanmıştır78.
Türkiye’deki seks işçilerini işsizlikten korunma açısından incelendiğinde, ilk göze çarpan husus, bu konuda yasal düzenlemeleri yapan
Tüzük’ün zaten seks işçiliğini bir iş-meslek olarak görmekten uzak olduğudur. Tüzük’te seks işçilerinin bir an önce “normale” dönmeleri için
bir çok hüküm konulmakla, bireyler bu seks işçiliğinden vazgeçirilmeye
çalışılmıştır. Nitekim Tüzük’ün 13. maddesinin c fıkrasında79 seks işçiliği “namasuzluk ve ahlaksızlık” olarak görülmektedir. Tüzük’ün 20.
maddesinde de80 seks işçisi olarak tescil edilmeye karar verilen kişilerin
76 http://www.ikgv.org/sws_dosyalar/calisma_riskler.pdf  E.T. 05.04.2018
77http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5ac4b2a656bca7.86253025 E.T. 05.04.2018
78 Yunus Taş - Merve Bilen, “Avrupa Birliği Ve Türkiye’de Genç İşsizliği Sorunu Ve Çözüm Önerileri” HAK-İŞ

Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 2014/2, C.3, S.6, s.53
79 19.04.1961 Tarihli Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bu-

laşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü Madde 13/ c” Namuslu kimseleri fuhşa ve ahlaksızlığa
tahrik ve teşvik edenleri tesbit etmek,”

80 19.04.1961 Tarihli Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bu-

laşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü Madde 20: “Mükerreren ve bir çok erkeklerle münasebette bulunması dolayısiyle bir kadının fuhşu sanat edindiğinden şüphe edilir ve hakkında gizli ve etraflıca
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tekrar namuslu bir hayata dönmesi için önlemlerin alınacağı, bu önlemlerin namuslu hayatta dönmede yarar sağlamaması durumunda son çare
olarak seks işçisi olarak tescil edileceği açıkça belirtilmiştir.
Tüzük’ün 108 maddesinde81 seks işçisinin seks işçiliğinden vazgeçmek istediğine kanaat getirdiğinin anlaşılması durumunda komisyon
tarafından himaye edileceği düzenlenirken; 109. maddede82 ise, seks
işçilerinin fena bir hayat sürdürdükleri, onları bu fenalıktan kurtarmak
için çalışma yapan derneklerle işbirliği yapılacağı ve fena hayatlarından
kurtaracak tedbirlerin alınacağı belirtilmektedir.
Tüzük’ün ilgili maddeleri göz önüne alındığında, seks işçiliğini
meslek olarak kabul  etmeyen devlet erkinin, bu insanları işsizliğe karşı korumasını ve önlem alınmasını beklemek fazla iyimserlik olacaktır.
Zira devlet önlem almak bir yana ötekileştirmektedir.
Tüzük’ün 4. kısmında genel evlerin açılma şartları ve mükellefiyetleri düzenlenirken çok katı ve ayrıntılı kurallar getirilmiştir. Bu durum
işsizliğin önlenmesi bir yana hali hazırda kurulan bir çok genelevin de

yapılan inceleme ile elde edilen müspet delillerle kendisinin 15 inci maddede yazılı genel kadınlar vasıflarını haiz olduğu meydana çıkarılırsa, evvela bu kadını fuhşa sürükleyen sebepler komisyonca araştırılır ve
kendisinin tekrar namuslu bir hayata dönmesini sağlıyacak tedbirler düşünülür. Bu tedbirlerin faide vermediği hallerde bu kadın hakkında 21 inci maddedeki şartlar varsa Genel Kadınlar hakkındaki hükümler,
bu şartlar yoksa 23 üncü maddede yazılı sağlık tedbirlerine dair hükümler uygulanır.”
81 19.04.1961 Tarihli Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden
Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü Madde 108. Madde;” Fuhuş hayatından vazgeçmek
istediğine kanaat getiren genel kadınları zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonu himaye edecektir. Bu gibi kadınların ellerinden alınmış olan nüfus hüviyet cüzdanları geri verilirve durumlarının bir
süre gizlice göz altında bulundurulmasına itina edilir.”
82 19.04.1961 Tarihli Genel Kadınlar Ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler Ve Fuhuş Yüzünden Bu-

laşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü Madde 109; “Zührevi hastalıklar ve fuhuşla mücadele komisyonları, genel kadınları fena hayatlarından vazgeçirebilmek veya yeniden fuhuş hayatına atılmış veya
atılmak üzere bulunan kadınları bu fena yoldan kurtarmak için alacakları tedbir ve yapacakları teşebbüslerde, bu maksatlarla veya buna yakın gayelerle teşekkül etmiş olan hayır derneklerinin çalı şmalarından
faydalanırlar. Komisyon, bu gibi derneklerle temasa geçerek yılda bir defa olağanüstü toplantı yapar ve
bu dernekler başkan veya temsilcilerini davet ederek bunlarla beraber fuhuşun zararlarını önliyecek, düşmüş kadınları fena hayatlarından kurtaracak tedbirleri alır.”
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kapatılarak83 bir çok kayıtlı seks işçisinin işsiz kalmasına veya kayıt dışı
olarak kötü koşullarda çalışmasına sebebiyet verecek niteliktedir.
7.2. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 23 maddesi 2. Fıkranın
Değerlendirilmesi
Bildirgenin 23. maddesinin 2.fıkrasında; “Herkesin, herhangi bir
ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır.”denilerek eşitler
arasında ücret açısından eşitlik vurgusu yapılmıştır. Anayasamızın 55.
maddesi84 de ücrette adalet sağlanması kenar başlığında işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ile ilgili düzenleme yaparak bildirgeye uyum
sağlamıştır. Türkiye ücret adaletinin sağlanmasın için bir çok uluslararası belgeye taraf olmuş ayrıca iç hukukunda paralel düzenlemeler yapmıştır85. Ancak yasal seks işçilerinin ücret acısından eşitliğin nasıl sağlanabileceği konusunda mevzuat itibarıyla ya da akademik olarak herhangi bir
kıstas belirlenmemiştir.
7.3. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 23 maddesi 3. Fıkranın
Değerlendirilmesi
İnsan hakları Evrensel bildirgesinin 23. maddesinin 3. fıkrası “Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal
koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir
ücrete hakkı vardır.” denilerek önümüze sosyal güvenlik hakkını koymakta ve insan onurunu yakışır hayatın idame edilmesi unsurunu öne
sürmektedir.
83 Detaylı Bilgi İçin bakınız: http://www.pembehayat.org/haberler.php?id=1654 E.T. 04.04.2018; http://

www.milliyet.com.tr/genelevler-ayaga-kalkti-gundem-1651361/ E.T. 04.04.2018;   http://www.hurriyet.com.tr/gundem/genelev-kapandi-emniyet-muduru-bu-mesaji-paylasti-40583924  E.T. 04.04.2018;  
https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/185146-kapatilmak-istenen-antep-genelevindenleyla-anlatiyor   E.T. 04.04.2018; http://www.internethaber.com/genelevler-kapatiliyor-mu-618672h.
htm  E.T. 04.04.2018

84 MADDE 55- Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde
etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.
85 Detaylı Bilgi İçin Bakınız: Ebru Çolakoğlu,Türk İş Hukukunda İşverenin Eşit Davranma Borcu, Yayınlan-

mamış Yüksek Lisans Tezi, Konya, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011; Mustafa Kılıçoğlu, “İşHukukunda Ayrımcılık” http://www.anayasa.gov.tr/files/insan_haklari_mahkemesi/sunumlar/
ym_4/KilicogluAyrimcilik.pdf E.T. 04.04.2018
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7.3.1. İnsan Onuruna Yakışır Yaşam SürdürmeAçısından
Bildirgenin 23. maddesinin 3. fıkrasında insan onuruna yaraşır bir
yaşam hakkı tesis edilmesi gerektiği vurgulanırken, AY’nın 1, 17 ve 32.
maddelerinde de insan onuru kavramına yönelik paralel düzenlemeler
yapılmıştır.
İnsan onuru86 doktrinde“insanın kimliğini ve kişiliğini tanımlayan,
hiç kimsenin bahşetmesine bağlı olmadığı için dokunulmazlığı/mahremiyeti de kendiliğinden garantiye alınmış olan insanın verili yapısı” olarak  
tanımlanmaktadır. İnsan onuru kavramını değerlendiren Anayasa Mahkemesi de 28.6.1966 tarihli kararında87 bu kavramı“insanın ne durumda,
hangi şartlar altında bulunursa bulunsun sırf insan oluşunun kazandırdığı değerin tanınmasını ve sayılmasının anlatılması” olarak değerlendirilmiştir. İnsanın sadece insan olmasından kaynaklı insan onuru kavramı,
ancak özgürlük ve eşitlik denklemi ile hukuk dünyasında kendisini var
edebilecektir88.
Bu noktada vurgulamalıyız ki, sosyal devlet ilkesi eğemenliği altında yaşayan tüm vatandaşların insan onuruna yakışır yaşam sürdürmesi
için gerekli tüm önlemleri almak, kurumları inşa etmekle yükümlüdür.
Türkiye’nin seks işçiliği uygulamasına bakıldığında bir çok nedenden ötürü insan onuru ile bağdaşmayan uygulamalar görülmektedir.
Nitekim seks işçileri ifa ettikleri meslekleri nedeniyle toplum tarafından
ötekileştirilmeye ve psikolojik baskılara maruz kalmaktadır. Bu nedenden ötürü ister istemez bir çok seks işçisi alkol-uyuşturucu madde kul-

86 Şaban Ali Düzgün, “İnsan Onuru: Kaynağı, Sınırı Ve Temellendirilmesi” s.1 www.sabanaliduzgun.com/
?wpdmact=process&did=MTEuaG90bGluawE.T. 04.04.2018
87 Anayasa Mahkemesi, 28.6.l966 tarih ve 1963/132 esas, 1966/29 karar sayılı http://kararlaryeni.anayasa.

gov.tr/Karar/Content/b95ec65c-f13d-4bcd-a586-4f2b970f58c3?excludeGerekce=False&wordsOnly
=False  E.T. 04.04.2018

88 İbrahım, Ö. Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri Genel Esasları,  Legal, 2014İstanbul, s.213
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lanma sorunuyla baş başa kalabilme ihtamali yüksek olup    bu da seks
işçilerinin sağlığını ciddi şekilde tehdit etmektedir89 90.
Yasal seks işçiliğinin dayanağı olan Tüzük’te seks işçisi olarak tescil
edilme kararının Komisyon’nun takdir yetkisine bırakılması da objektif
değildir.
Yasa dışı seks işçiliği yaparken tespit edilen seks işçisinin seks işçiliğini alışkanlık haline getirdiğine komisyon tarafından karar verilirse bu
kişinin de seks işçisi olarak tüzük kapsamında tescili gerekecektir. Bu
tescilden sonra seks işçisinin genelevde çalışması hususunda rızası alınmamaktadır. Seks işçileri tescilden sonra vesikalı olduklarından ötürü
başka bir hayat yaşama şansları kalmamaktadır. Bu durumda da çoğu
kez fiziksel veya ekonomik şiddet aracılığıyla genelevde geçen hayatları
yaşam biçimleri haline gelmektedir91.
Yine bir çok seks işçisi tüzük kapsamında koşulları taşımasına rağmen komisyon tarafından tescil beklediğinden ötürü mesleklerini kayıt
dışılığına yönelmekte bu da insan onuruna yakışmayan bir çok durum
meydana getirmektedir.
Tüzük kapsamında seks işçisi olarak tescil edilmesine karar verilen
seks işçisinin kimliği alınarak92 karşılığında “hüviyet muayene cüzdanla89 Çokar - Kayar,   s.36
90 Bkz. (Bilimsel Araştırma Sonucu İçin ) Ayşe Yüksel, İstanbul Genel Evlerinde Çalışan Kadınların
Mediko-Sosyal durumları, Yayınlanmamış Doktora, Tezi, İstanbul, İstanbul Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1991; Aysun Balseven Odabaşı, Ankara İli Genelevlerinde Çalışan Kadınların Cinsel Yolla
Bulaşan Hastalıkları Meslek Riskleri Uğradığı Şiddet ve İstismar Bağlamında Bir Araştırma, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Ankara, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2009
91 Çokar - Kayar,  s.83-84
92 Madde 22 – Genel kadın olarak tescili gerekeceği komisyon tarafından 20 ncimaddeye göre yapılan inceleme ile anlaşılan kadınların her biri için ekli örneğe göre (Sicil kartonu) tertip edilip numaralanır ve bu
kartona kadınların birfotoğrafı yapıştırılıp adları, soyadları, yaşları, doğdukları, ikamet ettiklerive fuhuş
yapacakları yerler kaydolunur. Bu kartonlar, komisyonca uygun görülen bir yerde saklanır. Kadınların
nüfus hüviyet cüzdanları da makbuz karşılığında alınarak kartonaeklenir. Bu suretle kaydedilen genel
kadınların ellerine sicil kartonunun numa-rasını gösteren, ekli örneğine uygun bir (Hüviyet muayene
cüzdanı) verilir. Bu cüzdanda, sahibinin kim olduğunu gösteren bilgilerden başka, sicil kartonundakinin
aynı olan bir fotoğrafı ve yılın her ayına mahsus birer sahife üzerine haftada iki defa yapılacak muayenelerin kaydına mahsus haneleri gösteren bir kısım bulunur. Bu cüzdanlar her yıl değiştirilir.
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rı” verilmekte bu durumda ister istemez seks işçilerinin resmi işlemlerini
takip etmesini zorlaştırmakta aracılara bağlılığı artırmaktadır.
Tüzük’te düzenlenmemesine rağmen uygulamada seks işçileri yaşamlarını genelevlerde sürdürme zorunluluğu altında tutulmaktadırlar.
Bu işçilerin genelev dışına çıkmaları bağlı bulundukları emniyet birimlerinin iznine bağlanmış olup; dışarı çıkmalarının uygun görülmesi durumunda da, güvenlik gerekçesiyle bir başka genelev çalışanının refakat
koşuluyla genelev dışına çıkmalarına müsaade edilmektedir93.
Ayrıca vurgulanmalıdır ki, devlet erki seks işçiliği olgusuna salt
kamu sağlığı açısından baktığından, seks işçilerinin genelevlerde yaşadığı diğer sorunlar önemsenmemiştir. Bu olgudan hareketle bir çok seks
işçisinin cebir ve tehdit ile senet imzalattırılarak borçlandırıldığı, buna
maruz kalan seks işçilerinin sadece karın tokluğuna çalıştıkları bir çok
defa basına yansımıştır94.
Tekrar ve önemle vurgulanmalıdı ki, yasal seks işçiliğinin dayanağı olan Tüzük incelendiğinde Tüzük’te “namusuz, ahlaksız, fena hayat”
vb. kavramların kullanılması devletin seks işçisine bakış açısını ortaya
koymaktadır. Bu kavramları kullanmakla devlet seks işçilerinin onurunu
zedelediği gibi, bu işçileri toplum nezdinde de ötekileştirmektedir.
7.3.2. Sosyal Güvenlik Hakkı  Açısından
Bildirgenin 23.maddesinin 3.fıkrasında “..her türlü sosyal koruma
önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak…” hükmüyle çalışanların
sosyal güvenlik hakkına işaret edilmiştir. AY’nın 60. maddesi95 “Sosyal
Güvenlik Hakkı” kenar başlığıyla İHEB’ye paralel düzenleme içermektedir.
93 Çokar - Kayar,  s.85
94 https://www.sabah.com.tr/yasam/2015/12/16/zorla-senet-imzalatip-genelevde-calistirmaya-19-yilhapis E.T. 04.04.2018;   https://www.evrensel.net/haber/47444/genelevin-asil-patronu-devlet E.T.  
04.04.2018;  http://www.hurriyet.com.tr/glocklu-genelev-cetesine-baskin-9436194 04.04.2018
95 MADDE 60- Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri
alır ve teşkilatı kurar.
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Sosyal güvenlik hakkı, bir devlette o devletin halkının bugününü ve
geleceğini koruma-güvence altına almayı amaçlayan kurumlar bütününü ifade etmektedir. Bu kapsamda sosyal güvenlik hakkı, sosyal programlar ile yükümlü olan  devlet aygıtından olumlu edimin beklenildiği
hak kategorisidir96.
Türkiye’deki yasal seks işçiler sosyal güvenlik hakkı açısından, ilk
başlarda bir kimseye bağlı çalışan olarak kabul edilmemiş; bu nedenden ötürü sigortalı sayılmamışlardır.97 29.06.1978 tarih ve 2167 sayılı
kanunla 506 sayılı Kanun’a eklenen ek 13. madde98 ile 5510 sayılı Sosyal
Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4.maddesi gereği seks
işçileri bu tarihten itibaren sosyal güvenlik hakkına kısmende olsa kavuşmuştur.
Her ne kadar seks işçilerinin sigortalı olması gerekmekte ise de, genelev patronları seks işçilerinin sigortalarını tam olarak yatırmamakta
bu da seks işçilerinin emeklilik şansını yok etmektedir99. Bu durumda
seks işçilerinin sosyal güvenlik hukuku kapsamında, emekli olma ve işsizlik sigortasından yararlanma imkanları teorik olarak mümkün olsa da,
bu durum uygulamada pek karşılık bulamamaktadır.
Seks işçilerine geç de olsa sigortalı olma hakkının kanunla tanınması elbette olumlu bir gelişmedir. Fakat son yıllarda genevlerinin kapanması veya tüzük kapsamında seks işçisi olma koşulu taşımadığından
bahisle kişilerin seks işçisi olarak tescillenememesi nedeniyle bir çok kişi
kayıt dışı çalışmaya yönelmiştir. Yasal olmayan seks işçiliği yapmak zorunda olan çalışanlar (ki bunlar aslında seks işçiliği alanında asıl büyük
çoğunluğu oluşturmaktadır) kayıtdışı alanda güvencesiz bir şekilde hayatlarını sürdükmektedir. Bu durumda kayıtdışı çalışan seks işçileri riskli
ve güvencesiz çalışma hayatında kazandığı gelirinin önemli bir kısımını
96 Tuncay - Ekmekçi, s.1-3
97 Üçgül, s.63
98 Ek Madde 13- 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar da bu Kanun hükümlerine tabidirler. Bu kimseleri çalıştıranlar bu Kanuna göre işveren sayılırlar.
99 http://t24.com.tr/haber/1800-seks-iscisinin-sigorta-zaferi,369606 E.T. 04.05.2018
238 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �

Av. Aydın IŞIK

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ 23. MADDE KAPSAMINDA
SEKS İŞÇİLERİ’NİN TÜRKİYE’DEKİ DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

www.izmirbarosu.org.tr

zorunlu sağlık sigortası primlerine harcamaktadır. Sosyal güvencesizlik,
sağlık hizmetlerine erişimin önünde çok temel bir engel olup, kayıtdışılığa mecbur edilen seks işçileri, para kazanabildikleri ölçüde sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir100.
Sonuç olarak hem yasal seks işçileri hem de yasal olmayan seks işçileri, sosyal güvenlik hakkına erişimde sorun yaşamaktadır. Bu durum
da seks işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimlerini engellemekte ve sağlık
durumlarına zarar vermektedir101. Seks işçilerinin yaşayacağı sağlık sorunlarının bulaşıcı olması halinde onlarla birlikte olan şahıslarında sağlığını kaybedeceği, hatta bu kişilerin ailelerinin de sağlığını kaybedeceği
dikkate alındığında seks işçilerinin sağlığının korunmasının önemi çok
daha fazla ortaya çıkmaktadır.
7.4. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 23 maddesinin 4.
Fıkrasının Değerlendirilmesi
İHEB’nin 23. maddesi 4.fıkrasında; “Herkesin çıkarını korumak için
sendika kurma veya sendikaya üye olma hakkı vardır.”  diyerek sendika
kurma özgürlüğü koruma altına almıştır. AY’nın 51. maddesi102 “Sendika Kurma Hakkı” kenar başlığı ile bildirge ile paralel düzenleme içermektedir.
Sendika, işçilerin çalışma hayatlarında ekonomik, sosyal hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek üzere bir araya gelerek bir iş kolunda
faaliyette bulunmak üzere oluştuşturulan tüzel kişileklerdir103. Sendikal
özgürlük, örgütlenme özgürlüğünün bir başka şekli ve özel bir yönü100 Türkiye’de Seks İşçilerinin Cinsel sağlık Ve Üreme Sağlığı: İhtiyaçlar Ve Öneriler Raporu, 2014, Ankara,

s.34-36  http://www.kirmizisemsiye.org/Dosyalar/Cinselsaglikihtiyaclaroneriler.pdf E.T. 05.04.2017
101 Kemal Ördek, Seks İşçileri İçin Sağlık Hizmet Yönetimi ve Sunumu: T.C. Sağlık Bakanlığı’na Yönelik El
Kitabı, Ankara, 2017,  s. 92;  http://swannet.org/userfiles/Turkey%20publication%20MoH.pdf  E.T.
05.04.2017

102 Madde 51 –Çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara
serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir.

103 Kübra Doğan Yenisey, “Sendikal Örgütlenmede İşkolu Esası ve İşkolunun Belirlenmesi” Çalışma ve Toplum, 2013/4, S.39,  s.46
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dür104. Sendikal hak, işveren karşısında daha zayıf konumda olan işçilerin çalışma hayatından kaynaklı her türlü çıkarlarını topluluk şeklinde
talep ederek, insan onuruna yakışır hayatın sürdürülmesinde rol oynamaktadır.
Seks işçilerinin Türkiye’de örgütlenme çabası 2007 yılından sonra
çeşitli dernekler ve toplum kesimlerinin bir araya geldiği toplantılar sonucunda ve bazı trans bireylerin haklarını savunan derneklerini girişimi
ile ortaya çıkmıştır105. Fakat resmi olarak böyle bir sendika henüz kurulamamıştır.
Sendikal özgürlüğünün ayrıntılarını düzenleyen 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözlemesi Kanunu incelendiğinde sendikal örgütlenmenin işkolu esasına dayalı olarak kuralabildiği (m.3) görülmektedir106.
6356 sayılı Kanun’un 4. maddesinde iş kollarının ayrıntılarının bakanlıkça çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hüküm altına alınmış ve
19.12.2012 tarihinde İşkolları Yönetmeliği yayınlanmıştır. İlgili yönetmelikte seks işçiliğine iş kolu olarak yer verilmediğinden dolayı seks işçilerinin sendika özgürlüğünün engellendiğini söyleyebiliriz.
Seks işçiliği, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu’nun 4.maddesi gereği   iş olarak kabul edilerek sigorta kapsamına alınmış; 506 sayılı Kanunun ek 13. Madde ile genel ev işletenleri
de işveren olarak kabul etmiş; yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  tarafından 26.12.2012 tarihli İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliği’nde 107 seks işçiliği hizmetini tehlikeli iş olarak
görülmüşse de İş Kolları Yönetmenliği kapsamında iş kolu olarak de104 Osman Doğru - Atilla Nalbant, “İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Açıklama ve Önemli Kararlar” Pozi-

tif, 2013, C.2, Ankara, S.446
105 Çelik,   s, 15-16; http://www.hurriyet.com.tr/seks-iscileri-icin-sendika-11137885 E.T.06.04.2018;
http://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/109259-seks-iscileri-kirmizi-semsiye-sendikasinikuruyor  E.T. 05.04.2018
106 Gaye Baycık, “6356 Sayılı Kanunun Uygulanması Bakımından Sendikal Örgütlenme Düzeyi Ve İşkolunun
Belirlenmesi” İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.5, S.2, 2014, s. 209
107 İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği     https://kms.kaysis.gov.tr/Home/
Goster/41886 E.T. 06.04.2018
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ğerlendirilmediğinden ötürü sendikal özgürlükleri engelenmiştir. Bu
engel binlerce seks işçisinin örgütsüz olması nedeniyle bir çok sosyal,
ekonomik vb. problemlerle baş başa kalmasına ve de sosyal olarak izole
edilmesine neden olmaktadır.
SONUÇ
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi›nin 23. maddesi kapsamında seks
işçiliğinin değerlendirilmesinde, Türkiye’nin Anayasal düzeyde bildirgeye uygun düşecek şekilde düzenlemeler yapmış olduğunu ancak uygulamada bu Anayasa’da öngörülen imkanının pek olmadığı, seks işçilerinin korunmasının şeklen ve teorik düzeyde kaldığını söyleyebiliriz.
Anayasalar üst norm olup temel hak ve özgürlüklerin çerçevesini
düzenleyerek ayrıntıları kanun ve düzenleyici işlemlerle koruma altına
almayı hedeflemektedir. Bir temel hak ve özgürlüğün mevzuat çerçevesinde düzenlenmiş olmasından, ilgili temel hak ve özgürlüğün gerçekleştirildiği ve korunduğu sonucu çıkartılamaz. Elbetteki hak ve özgürlüklerin hukuk dünyasında anlam ve sonuç doğurması yasal olarak
koruma altına alınması önemlidir. Bununla birlikte, kuralın işletilmemesi, kuralın gerçek hayata, pratiğe yansıtılması için kanun ve düzenleyici
işlemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bu tamamlayıcı unsurların eksik bırakılması durumunda ilgili temel hak ve özgürlüklerin hiçbir anlam
ifade etmeyeceği açıktır.
Türkiye’deki seks işçiliğini düzenleyen Tüzük göz önüne alındığında, Tüzüğün çağın gerisinde kaldığı, kullandığı dilin seks işçilerini korumak bir yana, ötekileştirerek hedef gösterdiği, İnsan Hakları Evrensel
Bildirge’sinin 23. maddesine aykırı olduğu, Türkiye’nin taraf olduğu birçok Uluslararası sözleşmeye de aykırılık teşkil ettiği belirtilmelidir.
Tüzük kapsamında seks işçiliğine yönelik birçok sınırlamanın hukuka uygun bir şekilde yapılmadığı ve tüzüğün kendisinin hukuk devleti
anlayışıyla bağdaşmayan bir metotla çıkarıldığı söylenebilir. Tüzüğün
çıkarılma amacı seks işçilerini korumak ve yasal bir statü vermek değil,
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aksine seks işçilerinin çalışma hayatına girmesini engellemek, fuhuş ile
mücadele etmek ve fuhuştan kaynaklı hastalıkları bertaraf etmektir. İnsanlık tarihi kadar eski olan seks işçiliğine yönelik bu durum, seks işçilerini kayıt dışı çalışmaya yöneltmiş, toplum nezdinde sadece meta olarak
görülmesine yol açmıştır.
Sayıları yüz binlerle ifade eden ve her geçen günde artan seks işçileri
için utangaç ve ayrımcı bir dil kullanmak, kamu sağlığı ve güvenliği gibi
bazen ölçüsüz ve keyfi olabilecek olan kavramların içerisine bu hayatları
hapsetmek, sorunun daha da derinleşmesine ve seks işçilerinin, başkalarına daha da bağımlı bir biçimde çalışmasına sebebiyet verecektir.
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ZORUNLU ARABULUCULUKTA
GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALARIN DURUMU
STATUS OF THE TEMPORARY LEGAL PROTECTION IN COMPULSORY MEDIATION

ÖZET
Arabuluculuk faaliyeti, yargı dışı bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bununla birlikte,
yargılama ile çok sıkı bağlantısı bulunmaktadır. Zorunlu arabuluculuğun kabulünden sonra bu
bağlantı daha da kuvvetlenmiş, bununla birlikte sorunlar da artmıştır. Bunlardan biri de, zorunlu arabuluculukta geçici hukukî korumaların durumudur. Zira, geçici hukukî korumalara ancak
bir mahkeme tarafından karar verilebilir. Aynı anda hem geçici hukukî korumaya başvurulması
hem de arabulucuya başvurmak zorunda kalınması halinde, bir çelişki doğacaktır. 6325 sayılı
HUAK m. 18A/16’da, zorunlu arabuluculukta geçici hukukî korumalarla ilgili sınırlı bir düzenleme yapılmışsa da, bu çok yetersiz bir düzenlemedir. Bu çalışmada, bu konuyla ilgili sorunlar ve
çözüm önerileri ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Arabuluculuk, zorunlu arabuluculuk, ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz,
geçici hukukî koruma.
ABSTRACT
Mediation is an extrajudicial dispute resolution process. However, it is very closely linked to the trial procedure. After the adoption of compulsory mediation, this connection was
further strengthened, but the problems increased. One of them is the situation of temporary
legal protections in compulsory mediation. A court can only decide the temporary legal protections. At the same time, there will be a contradiction if both the temporary legal protection
is applied and the mediator is forced to apply. HUAK Art. 18A/16, although there is a limited
regulation on temporary legal protections in compulsory mediation, this is very inadequate. In
this study, problems related to this issue and solutions will be put forward.
Keywords: Mediation, compulsory mediation, interim injunction, provisional attachment, temporary legal protection.
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GİRİŞ
2012 yılında kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu ile “iradî ve ihtiyarî” olarak kabul edilen arabuluculuk, 2017 yılında 7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu’ndaki ayrı
bir madde ve 2018 yılında 7155 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu’na
eklenen yeni bir madde ile “dava şartı” şeklinde “zorunlu arabuluculuk”
olarak da hukuk sistemine girmiştir. Zorunlu arabuluculuk, temelde
iş ve ticarî uyuşmazlıklarda, alacak ve tazminat talepleri ile ilgili olarak
dava şartı şeklinde kabul edilmiş, ayrıca iş hukukunda işe iade talepleri
de zorunlu arabuluculuk kapsamına alınmıştır.
Esasen arabuluculuğun temel ilkesi, iradî yani gönüllü bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olmasıdır. Ancak çok kısa sürede, iş hukuku ve ticaret hukuku gibi hem hayat hem hukuk bakımından oldukça geniş ve
farklı boyutları olan iki alanda, zorunlu arabuluculuğun kabul edilmesi,
zorunlu arabuluculuk düzenlemesinin temelde yanlışlığı yanında, yetersiz ve muhtemel sorunlara cevap vermeyişi, kendisi ile birlikte birçok
tartışmayı da birlikte getirmiştir. Bu çalışmada, zorunlu arabuluculukla
ilgili diğer sorun ve tartışmalara girmeyeceğiz; burada sadece zorunlu
arabuluculuk karşısında geçici hukukî korumalarla ilgili sorunların durumunu ele alarak, genel çerçevesi ile bir değerlendirme yapmaya çalışacağız.  Zorunlu arabuluculuk zorunlu ancak sorunlu bir düzenlemedir, arabuluculuğun özüne aykırıdır, gerçek anlamda arabuluculuk da
değildir. Doğru uygulanan ihtiyarî arabuluculuğa değil, ama sorunlu bir
düzenleme olan zorunlu arabuluculuğa yönelik birçok eleştirimiz, doğuracağı tehlikeli gidişe yönelik değerlendirmemiz mevcuttur. Ancak şu
anda yürürlükte, yanlış da olsa bir düzenleme söz konusu olup görmezlikten gelinemez. Bu sebeple, en azından zararın asgarîye indirilmesi,
yanlış olan kurumun mümkün olduğunca doğru uygulanması için çaba
göstermek gerekir. Bu çalışma, kendisi yanlış olan kurumun içinde ayrı
bir sorun olan geçici hukukî korumalarla ilgili doğru bir yaklaşımı ortaya koymak amacını taşımaktadır. Sorun hepimizin sorunudur, sorunu
görmezlikten gelmek, sadece sistemden yararlananları değil, tüm hukuk
sistemini bozacak bir potansiyeli içinde barındırmaktadır.
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Hukuk yargılamasında farklı geçici hukuki korumalar olmakla birlikte, temelde uyuşmazlık konusu para ise “ihtiyati haciz”, para dışındaki
talepler bakımından ise “ihtiyati tedbir” şeklinde geçici hukukî korumalar karşımıza çıkmaktadır. Bunun dışında, delillerle ilgili geçici hukukî
koruma olarak da “delil tespiti” söz konusudur.
Bu incelemede, henüz daha uyuşmazlık çözüm süreci başlatılmadan geçici hukukî koruma talep edilmesi ve uyuşmazlık çözüm süreci
başlatıldıktan sonra geçici hukukî koruma talep edilmesinin ortaya çıkartacağı sorunlar ile bu taleplerin incelenmesinin arabuluculuğa etkisi
ya da arabuluculuk sürecinin bunlara etkisi, şartları, incelemesi, sonuçları, tamamlayıcı merasim, icrası gibi yönleriyle ele alınacaktır. Çalışmada, genel bir yaklaşım ortaya konularak, konuyla ilgili genel sorunlara
değinilecektir. Özel geçici hukukî korumalar üzerinde durulmayacaktır.
Örneğin, ticaret hukukunda bir kısmı ihtiyati tedbir, bir kısmı ihtiyati
haciz, bir kısmı da delil tespiti temelli, ayrıca bu kategoriler dışında kendine özgü birçok geçici hukukî koruma bulunmaktadır. Bu hususlara
sadece ilgili olduğu ölçüde örnek olarak değinilecektir. Zira, zorunlu
arabuluculuk karşısında bunların her biri başlı başına ayrı bir değerlendirme konusu olabilecek niteliktedir.
A. ZORUNLU ARABULUCULUĞUN UYGULAMA ALANI  
Zorunlu arabuluculuk, aslında arabuluculuğun özünden ve amacından uzaklaşmaktır. Çünkü müzakereye, iknaya, karşılıklı menfaatleri
dengelemeye, empati kurmayı sağlamaya, anlaşmaya dayanan arabuluculukta “zorunluluk”, kelime anlamıyla ve ifade olarak zaten kurumla
uyumlu bir anlayış değildir. Adeta birbiriyle tartışan ve kavga eden iki
kişiyi öfkeleri dahi dinmeden, kolundan çekip gönülsüz şekilde barıştırmaya benzemektedir. Biraz da, barışmazsanız başınıza şunlar gelir
zorlamasıyla görünüşte bir anlaşma ortaya çıkabilir. Ancak bu anlaşmanın hakkaniyetli ve dengeli olup olmadığı, kalıcılığı, hangi yeni sorunlar
doğuracağı, her zaman tartışmaya açıktır. Arabuluculukta önemli olan
kalıcı ve gönül huzuruyla devam edecek anlaşmayı, barışı sağlamaktır;
kişilerin içinde tereddüt barındıran anlaşma, gerçek bir anlaşma değil256 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �
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dir. Öncelik, yargının iş yükünü azaltmaya verilerek, ideal sebeplerden
çok,   pratik mülahazalarla ülkemizde zorunlu arabuluculuğun önce iş
uyuşmazlıklarından başlayarak şimdi ticaret hukukuna (ve belki diğer
alanlara) doğru yaygınlaştırılması söz konusu olmuştur. Zorunlu arabuluculuğun, içinde birçok sakıncayı barındıran bir yol olduğu, hatta
yargı ve uyuşmazlık çözümü bakımından da tehlikeli bir girdap oluşturabileceği, aslında zorunlu arabuluculuğun, arabuluculuk da olmadığı kanaatindeyiz. Farklı çalışmalarımızda bu yöndeki eleştirilerimiz ve
değerlendirmelerimizi ortaya koyduk1 ve koymaya devam edeceğiz. Bu
eleştirilerimizden yanlış bir sonuç çıkartılmamalıdır. Yargı sistemi ile
doğru bir şekilde entegre edilmiş ve kendi ilkeleri içinde doğru uygulanan, yargının yerine geçip onun rolünü çalmayan gerçek arabuluculuğa
karşı olmadığımızı belirtirken, gerçek arabuluculuk olan ihtiyarî arabuluculuğun doğru bir kurumsal yapıya kavuşması için destek olduğumuzu ve bu konuda ilk çalışmaları yaptığımızı hatırlatmakta yarar olduğunu
düşünüyoruz.
2012 yılında kabul edilen 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında
Arabuluculuk Kanunu (HUAK) ile ülkemizde uyuşmazlıkların çözümü
bakımından yargı dışında önemli bir alternatif kabul edilmiş ve ihtiyarî
arabuluculuk hukuk sistemine girmiştir. Böylece, taraflar üzerinde serbestçe tasarruf edebildiği hukuk uyuşmazlıklarında, dava açmak yerine, isterlerse arabulucuya başvurarak bu sorunu çözme imkânını elde
etmiştir (HUAK m. 1/2). Nitekim Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda
(HMK) da bu yönde düzenlemeler yapılmış, yargılamada arabuluculuğun teşvik edilmesi (HMK m. 137/1, 140/2-3, 320/2) esası benimsenmiştir. Yapılan bu düzenlemeler, arabuluculuğun da amacına ve ruhuna
uygun olarak ihtiyarîlik üzerine kurulmuştur. Zaten arabuluculuğun temel ilkelerinden biri de iradî olmaktır (HUAK m. 3/1)2.
1 Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Özekes M., “Arabuluculuk Mahkemelerine Doğru Tehlikeli Gidiş”,
Kayseri Barosu Dergisi-Duruşma Arası, 2019/1, s. 52-63; Özekes M., “Zorunlu Arabuluculuğun Hak Arama Özgürlüğü ve Arabuluculuk İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi-Zorunlu Arabuluculuğa Eleştirel Bir
Yaklaşım”, Arabuluculuğun Geliştirilmesi Uluslararası Sempozyumu, Yargıtay’ın 150. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliği, Yargıtay ve AYBÜ Hukuk Fakültesi, Ankara/6-7 Aralık 2018 (Toplantı Kitabı: Edt. Ersin
Erdoğan, Ankara 2019, s. 111 vd.); Ekmekçi Ö./Özekes M./Atalı M./Seven V., Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, İstanbul 2019, s. 137 vd.
2 Arabuluculuk ilkeleri hakkında bkz. Özekes M., Pekcanıtez Usûl-Medenî Usûl Hukuku, C. III, 15. Bası,
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Bu düzenlemelerin üzerinden çok zaman geçmeden ve arabuluculuğun sonuçları tam olarak görülmeden, 2017 yılında kabul edilen
7036 sayılı yeni İş Mahkemeleri Kanunu3 (İşMK) ile belirli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk zorunlu hale getirilmiş, dava şartı şeklinde bir
zorunlu arabuluculuk düzenlemesi yapmıştır. Yani, kanunda belirtilen
uyuşmazlıklar bakımından, taraflar dava açmadan önce arabulucuya
başvurmak, bu yoldan sonuç alamadıklarını veya başarısız olduklarını
belgelendirdikten sonra dava açmak durumundadırlar; aksi halde açılan dava, dava şartı yokluğundan usûlden reddedilecektir (İşMK m. 3)4.
Buna bağlı olarak zorunlu arabuluculuk kapsamında diğer bazı kanunlarda da düzenleme yapılmıştır. İş uyuşmazlıklarındaki bu düzenlemeden sonra, 2018 yılında bu sefer Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) yeni
bir madde eklenerek (TTK m. 5A) ticarî uyuşmazlıklarda da dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. 7155 sayılı Kanunla5 yapılan bu değişiklikle , ticarî uyuşmazlıklarda da zorunlu
arabuluculuğun kabul edilmesi yanında, ayrıca 6325 sayılı HUAK’a eklenen yeni bir bölüm (5. Bölüm) ve 18A maddesi ile dava şartı olan arabuluculuk ayrıca genel bir düzenlemeye kavuşmuştur6. Esasen buradaki
hükümlerin neredeyse tamamı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesi
ile aynı yöndedir. Kanun yapma tekniği bakımından temel hata, önce
konuyla ilgili genel kanun olan HUAK’da düzenleme yapıp daha sonra
özel kanunlarda sadece o konuyla ilgili kısmını düzenlemek yerine, önce
özel bir kanunda ayrıntılı düzenleme yapılmış, daha sonra genel düzenlemeye gidilmiş olmasıdır. Bu, uygulamada zaman zaman karışıklığa yol
açabilecektir. Buna dikkat çekiyor, ancak konumuz dışında kaldığından
bu hususa ayrıca girmiyoruz.    
İstanbul 2017, s. 2818 vd.; Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 28 vd.; Kekeç E. K., Arabuluculuk Yoluyla
Uyuşmazlık Çözümünde Temel Aşamalar ve Taktikler, 3. Baskı, Ankara 2016, s. 57 vd.; Özbek M., Alternatif Uyuşmazlık Çözümü, C. I, 4. Baskı, Ankara 2016, s. 600 vd.
3 RG, T. 25.10.2017, S. 30221.
4 İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk hakkında bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 125 vd., özellikle 199 vd.
5 RG, T. 19.12.2018, S. 30630.

6 Ticarî uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk hakkında bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 125 vd.,
özellikle 287 vd.
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Zorunlu arabuluculuğun kapsam ve uygulama alanını tam olarak
belirlerken, iş hukuku ve ticaret hukukuyla ilgili uyuşmazlıkların tamamında zorunlu arabuluculuğun söz konusu olmadığını belirtmek
gerekir. İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk kapsamına nelerin
girdiği, İş Mahkemeleri Kanunu’nun 3. maddesinin 1. fıkrasında “Kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve
tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulmuş
olması dava şartıdır.” şeklinde belirtilmiştir. Maddenin 3. fıkrasında ise,
aslında alacak ve tazminat niteliğinde olmakla birlikte, bazı uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuğun dışına çıkartılmıştır. Bu fıkraya göre ise, “İş
kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra
hükmü uygulanmaz”.
Ticarî uyuşmazlıklar bakımından düzenleme ise, Türk Ticaret
Kanunu’na yeni eklenen 5A maddesi ile yapılmıştır. Bu maddenin 1.
fıkrasına göre “Bu Kanunun 4 üncü maddesinde ve diğer kanunlarda belirtilen ticarî davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesi olan alacak
ve tazminat talepleri hakkında dava açılmadan önce arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır”.
Zorunlu arabuluculuğun geçerli olduğu bu iki alana bakıldığında,
zorunlu arabuluculukta ortak yönlerin ve temel bir yaklaşımın olduğu
anlaşılmaktadır. Bu tespit asıl inceleme konumuz olan geçici hukukî
korumalar bakımından da önemlidir. Çünkü uyuşmazlığın kapsamının
ve uygulama alanının belirlenmesi, aynı zamanda başvurulabilecek geçici hukukî korumaları ve ona ilişkin sorunları da belirlemeye yardımcı
olacaktır. Bu bakış açısı ile yukarıda belirtilen konuyla doğrudan ilgili
iki hüküm de dikkate alındığında, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki
uyuşmazlıkların uygulama alanı ve kapsamı bakımından ortak noktanın
“alacak ve tazminat talepleri” olduğu görülmektedir. İş uyuşmazlıklarında buna ek olarak bir de işe iade talepleri zorunlu arabuluculuk kapsamına alınıp, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan alacak ve
tazminatlar ise dışarda tutulmuştur. Ticaret hukukunda ise daha somut
bir belirleme yapılarak, alacak ve tazminatın “bir paranın ödenmesine yöİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 259
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nelik” olacağı belirtilmiştir. Ancak İş Mahkemeleri Kanunu’nda 3. maddede açıkça paradan bahsedilmese de, madde gerekçesine bakıldığında,
açıklama yapılan ve örnek verilen alacak taleplerinin tümünün para olduğu görülmektedir7.
Bu tespitten sonra, ilerde ayrıntılı şekilde açıklayacak olmakla birlikte, para alacakları için asıl geçici hukukî korumanın ihtiyati haciz (İİK
m. 257 vd.) para dışındaki dava/uyuşmazlık konuları içinse asıl geçici
hukukî korumanın ihtiyati tedbir (HMK m. 389 vd.) olduğuna dikkat
çekelim. Salt bu bakış açısı ile kapsama giren her iki uyuşmazlık türünde, ilk başta alacaklı tarafın geçici hukukî koruma talebinin ihtiyati haciz
olabileceği görünmektedir. Ancak konu bu kadar basit değildir.
B. GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALAR VE BU KONUDA ARABULUCULUKLA İLGİLİ DÜZENLEME
Herhangi bir yargılamada ve uyuşmazlık çözüm sürecinde, temelde
yer alan maddî ilişkinin, buna bağlı olan menfaat dengesinin ve hukukî
sorunun tespiti, açıklığa kavuşturulması ve çözümü, belirli bir zamana
ihtiyaç duyar. Bir uyuşmazlığın göz açıp kapayıncaya kadar çözümü işin
niteliği gereği mümkün değildir. Bu süreçte, yani hak durumu açıklığa
kavuşuncaya kadar, hatta daha uyuşmazlık çözüm sürecini veya yargılamayı başlatmadan önce ortaya çıkan durumlar, hakkın ihlâli sonucu
doğurabilir veya tehlikeye düşürebilir. Birbiriyle uyuşmazlık halinde
olan tarafların kendi menfaatlerini gözeterek yapacağı işlemler ve ortaya koyacağı davranışlar, ulaşılmak istenen sonucu anlamsız kılabilir
veya uyuşmazlığın çözümünü uygulanamaz hale getirebilir. Örneğin,
uyuşmazlık konusu mal veya hak başkasına devredilebilir, ortadan kaldırılabilir. Bu sebeplerle, yargılama veya uyuşmazlık çözüm süreci başlamadan ya da başlamış olsa dahi henüz sonuçlanmadan, uyuşmazlık
konusunu korumak, güvence altına almak gerekebilir. Bunun da yolu,

7 Zorunlu arabuluculuğa dahil olan uyuşmazlıkların genel çerçevesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 129 vd.
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kesin hukukî koruma ortaya çıkıncaya ya da uyuşmazlık nihaî olarak çözülünceye kadar, geçici hukukî korumalardan yararlanmaktır8.
Geçici hukukî korumaların farklı sebepleri, fonksiyonları ve uygulama alanları vardır. Konumuzun dışında kaldığından, bunların ayrıntısına
girmiyoruz. Ancak geçici hukukî korumaların asıl uyuşmazlığı çözmeye yönelik bir fonksiyonlarının olmadığı, asıl amacının asıl korumanın
sonucunu güvence altına almak, ayakta tutmak olduğunu belirtmek
gerekir. Geçici hukukî korumalar, hak aramanın önemli bir yansıması
olarak, asıl hakka ulaşırken bir yönüyle yolu açık tutma ve ona ulaşmayı güçleştirecek ya da imkânsızlaştıracak engelleri ortadan kaldırmayı
amaçlar. Bu sebeple hangi taraf talep ederse etsin, temeldeki menfaat
dengesini gözetmek, her iki tarafın da menfaatini mümkün olduğunca
bağdaştıracak yolu bulmak gerekir. Burada ölçülülük, amaca uygunluk,
asıl korumaya hizmet, onunla uyumlu bir karar ve yol izlenmesi önemlidir. Geçici hukukî korumalarda tam bir inceleme yapılmadığı ve acele
karar verildiği için, kararın haksız olma ihtimali de göz önünde tutulmalıdır. Bunun sonucu olarak da kanun koyucu, normal bir yargılamada
söz konusu olmayan teminat yatırılması, karşı taraf dinlenmemişse karara itiraz edilmesi gibi bazı tedbirler almış, haksız karara karşı da belirli
şartlarda tazminat davası açılmasını mümkün kılmıştır9.
Geçici hukukî korumaların temel özellikleri olarak, (1) yargı organlarınca karar verilmesi, (2) her iki tarafça da istenebilmesi, (3) geçici
nitelikte olması, (4) incelemenin basit ve çabuk şekilde yapılması, (5)
kararların bağlayıcı ve zorlayıcı olması, (6) yargılamada kural olarak
yaklaşık ispatın yeterli olması, (7) hukukî dinlenilme hakkı bakımından,
karşı taraf önceden dinlenmeden de karar verilebilmesi söz konusudur10.
8 Geçici hukukî korumalar hakkında bkz. Özekes M., Pekcanıtez Usûl, s. 2435 vd.; Özekes M., İcra İflâs
Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999, s. 36 vd.; Yılmaz E., Geçici Hukukî Himaye Tedbirleri, C. I, Ankara
2001, s. 27 vd.; Erişir E., Geçici Hukukî Korumanın Temelleri ve İhtiyatî Tedbir Türleri, İstanbul 2013, s. 1
vd.
9   Özekes, Pekcanıtez Usûl, s. 2444; Özekes, İhtiyati Haciz, s. 18 vd.; Erişir, s. 69 vd.
10 Özekes, Pekcanıtez Usûl, s. 2437; Yılmaz, s. 32 vd.
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Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Onuncu Kısmı “Geçici Hukukî
Korumalar” olarak düzenlenmiş, bu Kısmın Birinci Bölümü ise “ihtiyati
tedbire” ayrılmıştır (HMK m. 389-399). İhtiyatî tedbir, en geniş uygulanan geçici hukukî koruma türü olmakla birlikte, bunun dışında da geçici hukukî korumalar mevcuttur. Uygulamada çok yanlış uygulanmak
ve zaman zaman ihtiyatî tedbirle karıştırılmakla birlikte “ihtiyati haciz”,
para alacaklarına özgü ayrı ve özel bir geçici hukukî korumadır (İİK m.
257-268). İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz dışında, bunlardan farklı nitelikte ve farklı bir amaca hizmet eden, uyuşmazlık konusunun değil, sadece delillerin korunmasına yönelik bir geçici hukukî koruma olan “delil
tespiti” bulunmaktadır (HMK m. 400-405)11. Ancak tüm geçici hukukî
korumalar bunlarla da sınırlı değildir. Bunların dışında, özel kanunlarda
düzenlenen (örneğin, TMK’da aile hukukunda, TTK’da şirketler hukukunda ya da fikrî ve sınaî haklarla daha özel bazı kanunlarda o konuya
özgü olan) geçici hukukî korumalar bulunmaktadır (HMK m. 406 atfı).
Hatta bu özel düzenlemelerin bir kısmı çok geniş etki ve sınırları olan,
uzun süre devam edebilen geçici hukukî korumalardır. Ailenin korunması hakkındaki düzenlemeler, fikrî ve sınaî haklarla ilgili geçici hukukî
koruma düzenlemeleri, buna örnektir. Hatta deniz icra hukuku gibi, sistemin bir geçici hukukî koruma olan ihtiyati haciz üzerine inşa edildiği
düzenlemeler de bulunmaktadır.
Türk hukukunda, sadece medenî yargıda değil, ceza yargısında, idarî
yargıda, hatta anayasa yargısında en önemli sorunların başında, gereksiz
başvurulan, amacı dışına çıkan, tam bilinmeden yanlış uygulanan, birbirine karıştırılan, hatta adeta asıl korumanın yerine geçen geçici hukukî
koruma sorunu bulunmaktadır. Bu yanlışlıklar büyük hak kayıplarına
sebebiyet vermekte, bugün yargı sistemini de, deyim yerindeyse bloke
etmektedir. Bunun medenî yargıda en tipik örneği, ihtiyatî tedbirlerle
ihtiyatî hacizler arasındaki sınırın aşılması, yanlış kararlar verilmesidir.
Bu çerçevede, para alacakları için asıl olan geçici hukukî koruma ihtiyati
haciz iken ve kanun koyucu bunu tereddüte mahal vermeyecek şekil11 Geçici hukukî koruma türleri hakkında bkz. Özekes, Pekcanıtez Usûl, s. 2445 vd.; Yılmaz, s. 169 vd.
Ayrıca bkz. Erişir, s. 225 vd.
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de açıkça düzenlemişken (İİK m. 257 vd.)12, bugün ihtiyati haciz yerine
ihtiyatî tedbir kararları verildiği, hatta “ihtiyati tedbir zımnında ihtiyati
haciz” gibi, hiçbir kanunî dayanağı olmayan, sınırları ve sonuçları belirsiz, açıkça ifade etmek gerekirse hukukî garabet örneği, hayalî, akla ve
hukuka zarar uygulamalara sıkça rastlanmaktadır13. Şu soruyu sormak,
garipliği anlamak için yeterlidir: Böyle bir karar verildiğinde hangi hükümlere göre asıl hukukî koruma yoluna başvurulacak, hangi kanun hükümleri uygulanacak, nasıl icra edilecektir? Bunların cevabı yoktur. Bu
tür yanlış kanıksamalar, uygulamada süregelmektedir. Bu; bilgisizlikten,
ilgisizlikten, sorumsuzluktan veya kötü niyetten kaynaklanmaktadır.
Geçici hukukî korumalarla ilgili bu sorunlar karşımızda durmaktayken, uygulama henüz bu labirentten çıkamamışken, özellikle zorunlu
arabuluculuk kabul edildikten sonra, bu bağlantı içinde geçici hukukî
korumalar bakımından yeni sorun potansiyeli fazlasıyla oluşmuştur.
Çünkü iki sorunlu alan iç içe geçtiğinde, sorun aritmetik değil; geometrik artmaktadır. Zorunlu arabuluculuğun ilk kabul edildiği alan olan iş
uyuşmazlıklarındaki düzenleme yürürlüğe girdiğinde, bu soruna ayrıca
dikkat çekmiş bulunuyoruz14. Bu uyarılar ve uygulamada ortaya çıkan
soru ve sorunlar karşısında 7155 sayılı Kanunla HUAK’a eklenen 18A
12 “Bu durumda davanın konusunun bir miktar para alacağına ilişkin olduğu ve para alacağı için ancak ih-

tiyati haciz kararı verilebileceği düşünülmeden davalının malvarlığına ihtiyati tedbir konulması usul ve
yasaya aykırıdır.” 19. HD, 30.04.2013, 2012/17366, 2013/7797 (Lexpera İçtihat).

13 Bu konuda İzmir BAM 4. Hukuk Dairesi’nin şu kararı oldukça aydınlatıcıdır: “Davacı vekili dilekçesinde
tazminat istemine karşılık ihtiyati haciz yerine geçmek üzere ihtiyati tedbir konulmasını istemiştir. 6100
Sayılı HMK’nun 33. maddesi gereğince olayları anlatmak taraflara, hukuki niteleme mahkemeye aittir.
İhtiyati tedbir ve ihtiyati haciz iki ayrı koruma tedbiri olup amaçları, konuları ve sonuçları bakımından
birbirinden farklıdır. Biri diğerinin yerine geçmek üzere karar verilmez. Diğer bir anlatımla talep ya ihtiyati haciz ya da ihtiyati tedbir şeklinde nitelendirilip hüküm altına alınmalıdır. Nitekim 6100 Sayılı
HMK’nun 406/2. fıkrasında “İhtiyati haciz, muhafaza tedbirleri ve geçici düzenleme niteliğindeki kararlar gibi geçici hukuki korumalara ilişkin diğer kanunlarda yer alan özel hükümler saklıdır.” denmiştir.
Bu fıkranın gerekçesinde “özellikle uygulamada farklı geçici hukuki korumaların birbirinin yerine kullanılmasının hatta -ihtiyati tedbir zımnında ihtiyati haciz kararı verilmesi- gibi aslında kanuna tamamen
aykırı geçici hukuki koruma kararı oluşturulmasının önüne geçilmesi amaçlanmıştır.” denmiştir. Dava
konusu istek haksız eylemden kaynaklanan tazminata (para alacağına) ilişkin olduğundan geçici koruma
talebinin ihtiyati haciz olduğu kabul edilmeli ve buna göre inceleme yapılarak karar verilmelidir.” İzmir
BAM 4. HD, T. 11.4.2017, E. 2017/330, K. 2017/320 (Lexpera İçtihat).
14 Özekes M./Atalı M., “7036 Sayılı Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine Eleştiri, Değerlendirme ve Öneriler”,
Yeni İş Mahkemeleri Kanunu Üzerine, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul Üniversitesi İş
Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul/23 Aralık 2017 (Toplantı Kitabı: Edt. Ö.Ekmekçi vd., İstanbul 2018, s. 41-122).
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maddesi içinde 16. fıkra bu konuya ayrılmıştır. Bu hükme göre “Dava
açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397 nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi
hâlinde ise 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264
üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar
işlemez”.
Bu hükümle aslında sorun çözülmüş değildir. Çünkü bu hüküm sadece ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî hacizle ilgili, o da sadece geçici hukukî
koruma kararından sonra belirli sürede açılması gereken tamamlayıcı merasime, o da sadece dava açılmasına ilişkin sürenin korunmasına
yöneliktir. Bunun dışında, diğer geçici hukukî korumalarda ne olacağı,
ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî hacizle ilgili diğer konularda nelere dikkat edileceği vs. üzerinde durulmamıştır.
Bu düzenleme ile ilgili şu tespiti de yapmak gerekir: Hüküm
HUAK’da yer almaktadır; zorunlu arabuluculuğun ilk ve ayrıntılı olarak
düzenlendiği İşMK m. 3’de buna benzer bir hüküm yoktur. Ancak, hüküm bulunmayan hallerde HUAK hükümlerinin uygulanacağına ilişkin
genel atıf sebebiyle (İşMK m. 3/21), bu hüküm iş uyuşmazlıklarında da
uygulanacaktır.
C. ARABULUCULUKTA GEÇİCİ HUKUKÎ KORUMALARLA İLGİLİ TESPİTLER, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1. Genel Olarak
Aşağıda geçici hukukî korumaların zorunlu arabuluculukla ilişkisi
içinde bazı tespitler yapıp sorunları ortaya koyarak, bazı çözüm önerilerinde de bulunacağız. Doğru düzenlenen ve doğru uygulanan ihtiyarî
arabuluculuğa karşı olmadığımızı, ancak arabuluculuğun temel felsefesine aykırı olması ve hak arama özgürlüğünü zedelemesi sebebiyle
zorunlu arabuluculuğa karşı olduğumuzu belirtmekle birlikte; şu anda
yanlış da olsa zorunlu arabuluculuk şeklinde bir düzenlemenin bulun264 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �
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ması gözardı edilemez. Hak aramanın temellerine, arabuluculuğun özüne ve ilkelerine aykırı zorunlu arabuluculuğa karşı olmakla birlikte, şu
anda yürürlükte olmasından dolayı yok farz edilerek ortaya çıkartacağı
sorunlarda duyarsız kalınması da doğu değildir. Girişte de belirttiğimiz
üzere, şimdi yapılması gereken şey, zorunlu arabuluculuğa eleştiri getirmekle birlikte, en azından onun doğru anlaşılması, doğru uygulanması
ve deyim yerindeyse en az zararla atlatılması için herkes çaba göstermelidir. Çünkü sorun, kişisel yaklaşımlardan çok, hukuk sorunumuzdur,
hepimizin sorunudur. Bu çalışmayı da, bu yönde bir katkı ve çaba, doğru
anlama ve uygulamaya yol gösterme olarak ortaya koyuyoruz.
Yukarıda belirtildiği üzere, HUAK m. 18A/16’da, zorunlu arabuluculuk kapsamında geçici hukukî korumalarla ilgili olarak, sadece dava
açılmadan önce geçici hukukî koruma istendiğinde tamamlayıcı merasimle bağlantılı bir düzenleme yapılmış, geçici hukukî koruma olarak da
ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî hacze değinilmiş, bunun dışında bir düzenleme
yapılmamıştır. Bu sebeple, geçici hukukî korumaların arabuluculuk çözüm yöntemiyle uyumu, hangi durumda ne tür bir geçici hukukî koruma istenebileceği, geçici hukukî korumanın arabuluculuk faaliyetinden
önce veya sonra istenmesinin mümkün olup olmadığı ve bunun ortaya
çıkartacağı durum, geçici hukukî koruma kararının icra edilmesinin sürece etkisi, konuyla bağlantılı tamamlayıcı merasim, ayrıca haksız geçici
hukukî koruma kararı verilmesi halinde tazminata ilişkin taleplerin ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Aşağıda bunları gereksiz tartışmalara girmeden değerlendirip , somut olarak açıklamaya çalışacağız.
2. Geçici Hukukî Koruma Taleplerinin Arabuluculukla Uyumu Sorunu
Aşağıda zorunlu arabuluculuğun geçici hukukî korumalarla ilişkisi
içinde daha teknik açıklamalara geçmeden önce, geçici hukukî koruma
talep etmenin arabuluculukla uyumuna değinmek gerekir. Çünkü, yukarıda geçici hukukî korumalarla ilgili bilgi verilirken belirtildiği üzere,
geçici hukukî korumaların özellikleri arasında, yargı organlarınca karar
verilmesi, yaklaşık ispatın aranması, kararların ise bağlayıcı ve zorlayıİzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 � 265
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cı olması gibi özelliklerine değinmiştik. Bu özelliklerin (ve hatta diğer
özelliklerin) arabuluculukla uyumlu olduğu söylenemez. Bundan dolayı
arabuluculuk faaliyetinden önce ya da sonra geçici hukukî koruma talep etmek, deyim yerindeyse arabuluculuk sürecini baştan sonuçsuzluğa itmek ve süreci sabote etmektir. En azından geçici hukukî koruma
istemenin, arabuluculuktaki anlaşma zeminiyle uyumlu bir teşebbüs
olmayacağı açıktır. Ancak diğer yandan da, şartları oluştuğunda geçici
hukukî korumaya engel olunamaz. Aksini düşünmek, hakkı tehlikeye
düşen için, arabuluculuğun bu tehlikeyi büyütmesine sebep olacaktır.
İster arabuluculuk faaliyeti başlamadan önce, ister bu faaliyet başladıktan sonra, şartları mevcutsa geçici hukukî koruma talep edilmesine
engel bir durum yoktur. Zaten böyle bir engelleme de , hak arama özgürlüğünü sınırlandırması, etkin hukukî korumaya zarar vermesi ve hakkı tehlikeye düşenin, buna engel olmak için hukuk düzeninden yardım
istemesi yönündeki beklentisini boşa çıkarması bakımından, açıkça hukuka aykırı olurdu. Bunun sonucu olarak, taraflardan biri arabuluculuk
sürecinden önce veya sonra geçici hukukî koruma talep edebilir. İster
sadece talep edilip bu talep reddedilsin, ister bu talep kabul edilsin, her
iki halde de geçici hukukî korumadan dolayı artık tarafların birbirine karşı güveni ve müzakere ortamı baştan zedelenecektir. Örneğin, bir taraf
geçici hukukî koruma kararı alarak masaya oturursa, diğer tarafın buna
hoşgörü ile bakacağını düşünmek mümkün olmadığı gibi, kararı alan tarafın da bunun rahatlığıyla diğeri üzerinde baskı oluşturması,  işin doğası
gereğidir. Deyim yerindeyse, bir kimsenin diğerine bir yumruk attıktan
sonra, onunla hemen aynı anda masaya oturtulup anlaştırmak ne kadar
mümkünse, geçici hukukî koruma kararı aldıktan sonra arabuluculuk
müzakeresi yürütmek de, o kadar anlamlı ve mümkündür. Keza tam
arabuluculuk süreci işletilirken, bir tarafın diğeri aleyhine geçici hukukî
koruma kararı aldığı durumlarda, ortada iki risk var demektir. Birincisi,
aleyhine karar alınan taraf, bir yandan arabuluculuk müzakerelerini yürütürken, diğer yandan da kararı alan tarafın haklarını ihlâl yönünde bir
faaliyet ve davranış içinde olduğu anlamı doğar. Zira geçici hukukî korumaların temelinde, genel olarak bir tarafın diğerinin haklarını ihlâl eden
ve tehlikeye düşüren, gecikmesinde sakınca olan bir davranışının olması
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yatmaktadır. Böyle bir davranış sergileyen kişinin yürüteceği arabuluculuk faaliyeti, olsa olsa oyalama ya da bir zorunluktan ibarettir. İkincisi
ise, bir arabuluculuk süreci içinde bir taraf geçici hukukî koruma talep
etmişse, ya artık karşı tarafla güven zeminini kaybetmiştir ya da diğer
tarafı baskı altına almaya çalışıyordur. Bu ihtimallerden hangisi olursa
olsun, arabuluculuk anlayışıyla bağdaşan tarafı yoktur.
Bunların yanında, geçici hukukî korumalara yargı organlarınca ve
yaklaşık ispat faaliyeti de dikkate alınarak karar verildiği düşünülürse,
bir mahkemenin belirli ölçüde de olsa bir tarafın haklı olduğuna karar
verdikten sonra, bu yargı kararı karşısında hâlâ daha anlaşmak istemeyen tarafı, önce arabulucuya başvurmaya zorlamanın anlamsızlığı ortadadır. Ayrıca geçici hukukî koruma kararlarının bağlayıcı ve zorlayıcılığı
karşısında, bir yandan geçici hukukî koruma kararı yerine getirilirken,
diğer yandan arabuluculuk müzakeresi yürütmek, hayatın gerçekleriyle
uyumlu bir durum değildir.
Bunların yanında, bir kısmı ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz ya da delil
tespiti niteliğinde, ancak bir kısmı da kendine özgü ve özel düzenlenen
geçici hukukî korumalar bakımından daha farklı sorunlar da karşımıza
çıkabilir. Bunların arabuluculukla uyumu ise tamamen ayrı bir değerlendirmeyi gerektirmektedir. Bir iki örnekle meselenin nasıl çıkmazda
olduğunu ortaya koymak mümkündür. Düzenleme yapılırken bunların
değerlendirilmediği ve düşünülmediği açıkça anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, ticarî uyuşmazlıklar bakımından, hiçbir ayrım yapılmadan bir
paranın ödenmesi gereken alacak ve tazminat talepleri, zorunlu arabuluculuk kapsamında sayılmıştır. Oysa deniz ticaret hukukunda, cebrî icraya ilişkin özel düzenlemeler yapılmış (TTK m. 1350), örneğin deniz
alacakları, özel bir usûle tâbi tutulup temelinde ihtiyatî hacizle başlayan
bir alacak tahsili prosedürü öngörülmüştür ve düzenlemelerin çoğu
takip temellidir15. Böyle bir durumda, bunların zorunlu arabuluculuğa
tâbi olduğunu söylemek mümkün olmayacaktır. Keza deniz alacakları
15 Deniz icra hukuku hakkında bilgi için bkz. Pekcanıtez H./Atalay O./Sungurtekin Özkan M./Özekes M.,

İcra İflâs Hukuku Ders Kitabı, 6. Bası, İstanbul 2019, s. 335 vd.; Atamer K., Deniz Ticaret Hukuku-Deniz
İcra Hukuku, C. IV, 2. Baskı, İstanbul 2019, s. 165 vd.
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için ihtiyatî haczin tamamlanması bakımından, zorunlu arabuluculuk
yolunu göstermek çıkar yol değildir. Kanundaki düzenleme de bunu
pek mümkün kılmamaktadır. Kaldı ki, deniz ticaret hukukuna ilişkin
düzenlemelerin neredeyse tamamı uluslararası düzenlemeler ve uluslararası anlaşmaların yansımasıdır. Ayrıca bu uyuşmazlıkların birçoğu da
uluslararası uyuşmazlık niteliğindedir. Benzer durum kıymetli evrakta,
örneğin kıymetli evrakın iptali prosedüründe ya da şirketlerle ilgili özel
geçici hukukî korumalarda, haksız rekabet düzenlemelerinde vs. karşımıza çıkmaktadır.
Kısaca, geçici hukukî koruma talebi ile zorunlu arabuluculuğu bağdaştırmak, hukuken ve fiilen pek mümkün değildir; ütopik bir anlayışın
yansımasıdır. Gerçekten arabuluculuğa inanan kişiler, arabuluculuk sürecine başvuruyor veya bu süreçte yer alıyorsa, bu süreçten önce ya da
süreç içinde geçici hukukî koruma talep etmemeleri en uygun olandır.
Ancak bu da her zaman gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır.
3. Zorunlu Arabuluculuk Alanlarında Uygulanacak Geçici
Hukukî Koruma Türleri
a. Kural Olarak İhtiyatî Haciz Talep Edilebileceği
Zorunlu arabuluculuk kapsamındaki talepler bakımından hangi
geçici hukukî korumaların geçerli olacağının da açıklığa kavuşturulması gerekir. Bunun için de, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki talepler
tespit edilerek buna bağlı geçici hukukî korumalar değerlendirilmelidir.
Yukarıda (A) başlığı altında zorunlu arabuluculuğun uygulama alanı
belirtilirken, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki taleplerin neler olabileceğine değinilmişti. Buna bağlı olarak aşağıda ayrıca değerlendirme
yapılacaktır.
Zorunlu arabuluculuğun düzenlendiği alanlardan biri olan TTK
m. 5A’da, bir miktar paranın ödenmesi olan alacak ve tazminat talepleri
hakkında zorunlu arabuluculuğa başvurulabileceği belirtilmiştir16. Şayet
16 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 287 vd.
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sadece bu talep esas alınarak bir geçici hukukî koruma yoluna başvurulacaksa, bu geçici hukukî koruma kural olarak ihtiyati haciz olabilir. Çünkü bir para alacağını talep eden kimse, İİK m. 257 gereğince kural olarak
ancak ihtiyatî haciz talep edebilir. Para dışındaki uyuşmazlık konuları
hakkında geçici hukukî koruma ihtiyatî haciz değil, esasen ihtiyatî tedbir
olabilir (HMK m. 389/1). Bu sebeple, zorunlu arabuluculuk kapsamındaki bir ticarî uyuşmazlıkta alacaklı olduğunu ileri süren taraf, şayet bu
para alacağını güvence altına almak için bir geçici hukukî koruma talep
etmeyi düşünüyorsa, bu durumda ihtiyatî haciz talep edebilir. Bunun
dışındaki durumlar için, şartları oluşmuşsa ihtiyatî tedbir talep edilmesi
mümkündür. Örneğin, alacaklının karşı tarafa ihtar göndererek, borcu
olan parayı ödemesini talep etmesi karşısında, borçlu olduğu iddia edilen kişi, duruma göre kendisine yöneltilecek talep ve takipleri durdurmak için, şartları oluşmuşsa ihtiyatî tedbir talep edebilecektir.
İş hukukunda ise, ticaret hukukundaki kadar somutlaştırma yapılmadan İşMK m. 3/1’de işçi veya işverenlerin alacak ve tazminat talepleri ile işe iade talepleri hakkında zorunlu arabuluculuğun geçerli olduğu
belirtilmektedir. Ancak söz konusu maddenin gerekçesinde verilen örneklerin ve yapılan açıklamaların tamamının para alacaklarına yönelik
olduğu görülmektedir. Özellikle alacaklı olan tarafın, zorunlu arabuluculukla bağlantılı olarak talep edebileceği geçici hukukî korumanın para
alacaklarına yönelik geçici hukukî koruma olarak ihtiyati haciz olduğunu (İİK m. 257 vd.), bu yönüyle ticaret hukuku ile ilgili yukarıda belirtilenlerden farklı bir durumun oluşmayacağını söyleyebiliriz17. Bunun
dışındaki hallerde, şartları oluşmuşsa ihtiyatî tedbir istenebilecektir.
b. Delil Tespiti Talebinin Mümkün Olup Olmaması
Zorunlu arabuluculuğun söz konusu olduğu durumlarda, şartları
oluştuğunda delil tespiti de istenmesi mümkündür (HMK m. 400 vd.).
Bu noktada haklı olarak arabuluculuğun yargılama olmadığı, ispat ve
delil faaliyetinde bulunulmadığı, bu sebeple de delil tespiti talebinde
17 Bu konuda ayrıntılı bilgi ve iş hukuku yönünden tartışma için bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 133,
199 vd.
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hukukî yararın olmayacağı ve delil tespiti talebinin anlamsız olacağı söylenebilir. Ancak bu düşünce tam doğru değildir. Çünkü, kaybolacak ve
daha sonra gösterilmesi güç bir delil mevcutsa, onun daha sonra tespiti
mümkün olamayacağından, o anda tespit edilmesi, ilerdeki muhtemel
uyuşmazlıklar için önem taşıyacaktır. Ayrıca, ortada başlamış bir yargılama yoksa, uyuşmazlık konusuna göre zorunlu arabuluculuğun mu,
yoksa dava yolunun mu kullanılacağı henüz belli değildir. Tüm bunların
dışında, zorunlu arabuluculukta önce arabulucuya başvurulması dava
şartı olsa da, tarafların bu yolda başarısız olmasından sonra dava açma
hakları herhalde mevcuttur. Bu sebeple de ileride henüz daha dava açılıp açılmayacağı belli olmadığı için, o anda delili tespitte mutlak yarar
vardır. Zira, dava açana kadar arabuluculuk aşamasında geçecek sürede
delillerin kaybolması, teminin güçleşmesi söz konusu olabilir. Bu sebeplerle, arabuluculuk yoluna başvurulsa dahi, daha sonra dava açılma
ihtimalî karşısında, delil tespiti talebinde ilgili tarafın güncel bir hukukî
yararı vardır.
4. Geçici Hukukî Korumaların Arabuluculuk Sürecinden Önce
veya Sonra Talep Edilmesi
Geçici hukukî korumalar, bir yargılamadan önce veya sonra talep
edilebilir. Bunun gibi, arabuluculuk sürecinden önce ya da sonra da geçici hukukî koruma talep edilmesi mümkünüdür. Burada önemli olan
husus, o konuda asıl korumanın zamanının gelip gelmediğidir. Örneğin,
bir icra takibinde takip kesinleşmiş, kesin haciz aşamasına gelinmişse,
artık ihtiyatî haciz istenmesinde hukukî yarar yoktur; keza delil tespitinde, o delilin zaten inceleme sırası gelmişse delil tespiti istenemez.
Bir geçici hukukî koruma talep edilmiş ve bu yönde karar verilmiş
olması, zorunlu arabuluculuğa başvuru için engel değildir. Örneğin işçi,
işverenine karşı işçilik haklarından kaynaklanan bir takım parasal taleplerini ileri sürmeyi düşünüyorsa ya da bir ticarî ilişkide alacaklı taraf
alacağını alamadığını için bunu talep edecekse, kural olarak dava şartı
olması sebebiyle dava açmadan önce arabulucuya başvurması zorunludur. Ancak bu yola başvuruncaya kadar, karşı tarafın mallarını kaçır270 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �
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ması, gizlemesi ya da kendisinin kaçması durumu ortaya çıkarsa, (İİK
m. 257/2) o zaman para alacağını güvence altına almak için ihtiyatî haciz talep edilmesi mümkündür. Hatta muaccel olmuş, örneğin ödeme
zamanı geldiği halde ödenmemiş ücret alacağı ya da bir ticarî ilişkide
senede bağlanmış, vadesi gelmiş, buna rağmen ödenmemiş bir alacak
gibi alacaklar için, bu risklerin ortaya çıkmasını dahi beklemeye gerek
bulunmamaktadır. Çünkü bir para alacağı rehinle temin edilmemişse ve
muaccel olmasına rağmen borçlu tarafından ödenmemişse, başkaca bir
şarta ihtiyaç duymadan ihtiyatî haciz istenebilir (İİK m. 257/1). Böyle
bir durumda, alacağı olduğunu ileri süren önce ihtiyatî haciz talep edecek, ancak ihtiyatî haciz kararından sonra hemen dava açmayarak, dava
şartı olması sebebiyle bu alacak için zorunlu arabuluculuk yoluna başvurması gerekecektir.
Benzer durum arabuluculuk süreci başlatıldıktan sonra da ortaya
çıkabilir. Yukarıdaki örneklerde olduğu gibi, işçilik alacağı olan bir işçi
ya da bir ticarî ilişkide alacaklı, alacağını alamadığı için zorunlu olarak
arabuluculuk sürecini başlatmış, ancak karşı taraf da bunu fırsat bilerek
malvarlığını kaçırmaya başlamışsa (İİK m. 257/2) ya da alacak zaten
muaccel olmasına rağmen (İİK m. 257/1) bu süreci bir oyalama ya da
uzatma imkânı görerek borcunu ödemeyi geciktirmek için kullanıyorsa,
arabuluculuk süreci içinde de ihtiyatî haciz talep edilmesine engel yoktur.
Yukarıda ihtiyatî haciz için verilen örnekler, şartları oluştuğunda
ihtiyatî tedbir ve delil tespiti için de aynen geçerli olacaktır. Örneğin,
arabuluculuk sürecine başlamadan önce veya sonra, ileride açılması
muhtemel bir davada kullanılacak delilin kaybolma, zarar görme ihtimali söz konusuysa, bu çerçevede delil tespiti talep edilebilir, diğer yandan
da arabuluculuk süreci işletilebilir.  
Zorunlu arabuluculuk süreci, bazen kanunun öngörmediği sonuçlara ya da bir tarafın bunu fırsat olarak kullanmasına yol açabilir. Örneğin, kendisine karşı bir alacak talebiyle zorunlu arabuluculuk yoluna
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ması mümkün olmadığından, bu sürecin değil ama bu alacak talebinin
daha sonra tahsilinin önüne geçmek için, engelleyici mahiyette ihtiyatî
tedbirler talep edebilir. Şüphesiz tedbir talep edilmesi, tedbire karar verilmesi anlamına gelmeyecektir; ancak borçlunun elinde inandırıcı deliller varsa, mahkemeden böyle bir karar alması da muhtemeldir. Böyle bir durumda arabuluculuk süreci, borçlu tarafa, tedbir kararı alması
ve onun doğuracağı sonuçlar bakımından süre kazandırmış olacaktır.
Özellikle İİK m. 72, menfi tespit davasının takipten önce veya sonra
açılmasına göre ayrım yaptığı için, duruma göre borçlu, arabuluculuk
sürecinde geçen zaman sebebiyle, daha sonra takip yapılabilme ihtimalini de gözeterek tedbir talep ederek dava açabilir18. Bunun dışında diğer
tarafın kendi karşı talepleri için gerekli geçici hukukî korumaları talep
etmesi, bu süreçte mümkün olabilir; arabuluculuk sürecinin başlaması,
asıl uyuşmazlık konusu talepleri somut hale getireceği için, karşı taraf
bundan hareketle bazı taleplerini ileri sürebilir.
Gerek zorunlu arabuluculuk sürecini başlatmadan, gerekse başlattıktan sonra, geçici hukukî koruma talep edilmesi halinde, yukarıda
ayrı başlık altında açıklandığı üzere19, bu talebin arabuluculuk süreci ile
uyumu ve süreci bir yönüyle sekteye uğratması, devamını zorlaştırması
ayrı bir sorundur. Ancak ne olursa olsun arabuluculuk, ihtiyaç duyulan
geçici hukukî koruma talebine engel değildir.
5. Arabuluculuk Sürecinde Geçici Hukukî Koruma Kararının
İcrası
Geçici hukukî koruma kararlarının, verildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde uygulanmasını talep etmek zorunludur. Geçici hukukî
korumanın uygulanması/icrası ile geçici hukukî koruma hakkında ta18 Her ne kadar menfi tespit davası ve buna ilişkin talepler bakımından da zorunlu arabuluculuğun geçerli

olacağı şeklinde hukukî kavramları zorlayan ve menfi tespit davasının niteliğine uymayan yorumlar yapılıyorsa da, gerek İşMK gerekse TTK’daki zorunlu arabuluculuk hükümlerinin alacak ve tazminat taleplerini içerdiği düşünülürse, belirtilen bu görüşlerin geçerliliği ve hukukî tarafı olamaz. Aksinin kabulü
Kanunun ifadesini aşan ve hukukî kurumları zedeleyen, hak arama özgürlüğünü sınırlandıran yorumlar
olacaktır. Bu konuda bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 189 vd.

19 Bkz. yuk. C, 2.
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mamlayıcı merasim, birbirine karıştırılmamalıdır. Geçici hukukî korumanın uygulanması demek, alınan kararın belirli süre içinde gereğinin
yerine getirilmesidir; tamamlayıcı merasim ise, geçici hukukî koruma
kararından sonra, belirli bir süre içinde asıl/nihaî koruma olan takip
veya dava yoluna başvurulmasını ifade eder. Arabuluculuk bakımından
kanun koyucu HUAK m. 18A/16’da sadece tamamlayıcı merasime ilişkin sınırlı bir düzenleme yapmıştır.
İhtiyatî tedbirlerin uygulanması (HMK m. 393), tedbir kararının
verildiği tarihten itibaren bir hafta içinde talep edilmelidir (HMK m.
393/1). Tedbir kararı, gerekirse zor kullanılarak yerine getirilir (HMK
m. 393/3). İhtiyatî haczin icrasında ise (İİK m. 261), kararın verildiği
tarihten itibaren on gün içinde talep zorunludur (İİK m. 261/1). Keza
ihtiyatî haciz de, haciz hükümlerine göre icra edileceği için, (İİK m.
261/2) gerekirse zor kullanılacaktır.
Arabuluculuk sürecine başvurulacak olması veya arabuluculuk sürecinin zaten başlamış olması, yukarıda açıklandığı üzere ihtiyatî tedbir
veya ihtiyatî haciz talebine ve bu konuda karar verilmesine engel olmadığı gibi, bu kararların yerine getirilmesi ve icrasına da engel olmaz. Ancak
burada da yine bir çelişki ortaya çıkacaktır. Zira, bir yandan müzakere,
anlaşma, karşılıklı menfaat dengesini gözeterek sonuca ulaşmayı gerekli
kılan arabuluculuk süreci yürürken, diğer yandan da bir tarafın diğer tarafa karşı gerekirse zor kullanacağı bir süreç olan geçici hukukî koruma
kararının icrasını istemesi, dramatik-trajik-çelişkili bir durum ortaya çıkartacaktır. Örneğin, arabuluculuk süreci henüz başlamadan önce karşı
taraf hakkında ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî haciz kararı alan tarafın, onun
evinde ve iş yerinde gerekirse zor kullanarak bunları uygulatmasından
sonra, sırf zorunluluk olduğu için karşılıklı arabuluculuk sürecine başvurulmasını beklemek, hukukun esas aldığı normal, makul, orta zekâlı
bir insan doğasını biraz zorlayan bir durumdur. Böyle bir durumda, ne
arabuluculuk sürecini başlatan tarafın ne de karşı tarafın sağlıklı bir müzakere yürüteceğini düşünmek, hayatın gerçeklerinden uzak, çok safça
bir yaklaşım olacaktır.
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Sonuç olarak, içinde bazı zorluklar ve çelişkiler barındırsa da, arabuluculuk sürecinden önce veya sonra alınan bir geçici hukukî koruma
kararı uygulanabilir, buna engel bir durum bulunmamaktadır. Ancak bu,
ister istemez arabuluculuk sürecini olumsuz etkileyecektir.
6. Arabuluculuk Sürecinde Geçici Hukukî Koruma Kararları
İçin Tamamlayıcı Merasim
Yukarıda da kısaca belirtildiği üzere, HUAK’da arabuluculukla geçici hukukî korumalar arasında kurulan tek bağlantı, alınan geçici hukukî
koruma kararlarıyla ilgili tamamlayıcı merasim hakkındadır (HUAK m.
18A/16).
İhtiyatî tedbirlerde, tedbir kararı dava açılmadan önce verilmişse,
tedbir talep eden, bu kararın uygulanmasını talep ettiği tarihten itibaren
iki hafta içinde esas hakkındaki davasını açmak ve dava açıldığına ilişkin
belgeyi, kararı uygulayan memura ibraz ederek dosyaya koydurmak ve
karşılığında bir belge almak zorundadır; aksi halde, tedbir kararı kendiliğinden kalkar. Tedbir kararının etkisi, aksi belirtilmedikçe nihaî kararın
kesinleşmesine kadar devam eder (HMK m. 397).
İhtiyatî hacizde ise tamamlayıcı merasimin, dava açılması veya takip yapılması yoluyla gerçekleştirilmesi mümkündür. Çünkü ihtiyatî haciz ihtiyatî tedbirden farklı olarak sadece para alacakları için istenebilir
(İİK m. 257). Para alacakları içinse önce dava açarak ilâmlı takip veya
doğrudan ilâmsız takip yollarından biri seçilebilir. Kanun koyucu bir ayrım yaparak, dava açılmadan veya takip yapılmadan önce ihtiyatî haciz
kararı alınması ile dava ya da takip başladıktan sonra ihtiyatî haciz kararı alınmasına göre, hangi sürede dava veya takip yoluna başvurulması
gerektiğini, başvurulmuşsa da hangi sürede ne tür işlemlerin yapılması
gerektiğini ayrıntılı şekilde düzenlemiştir (İİK m. 264). Dava açılmadan
veya takip yapılmadan önce ihtiyatî haciz için tamamlayıcı merasim süresi, haczin icrasından, haciz yoklukta yapılmışsa haciz tutanağının tebliğinden itibaren yedi gündür.
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HUAK’a eklenen 18A maddesinin 16. fıkrasına göre, “Dava açılmadan önce ihtiyati tedbir kararı verilmesi hâlinde 6100 sayılı Kanunun 397
nci maddesinin birinci fıkrasında, ihtiyati haciz kararı verilmesi hâlinde ise
9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 264 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen dava açma süresi, arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar işlemez”. Bu
çerçevede, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî hacizde tamamlayıcı merasim için
aranan süreler, arabuluculuk sürecinin başından sonuna kadar (arabuluculuk bürosuna başvurudan son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar)
işlemeyecek, korunacaktır. Bu aslında bir zorunluluktur. Çünkü dava
açmak için önce arabulucuya başvurunun zorunlu olduğu durumlarda,
tamamlayıcı merasim süreleri içinde dava açılması ve karar alınması
mümkün olmadığından, alınan geçici hukukî koruma kararlarının ayakta kalması ancak bu hükümle mümkün olabilecektir. Aksi halde, geçici
hukukî koruma anlamsızlaşacak ve etkin hukukî koruma ile hak arama
özgürlüğü zedelenecektir.
Bu hükümde dikkat edilmesi gereken husus, tamamlayıcı merasim
olarak sadece dava hakkında bir düzenleme yapılmış olması, aşama olarak da davadan önceki ihtimalin dikkate alınmasıdır. Bu yönüyle düzenleme, doğrudur. Çünkü zorunlu arabuluculuk bir dava şartı olarak
düzenlendiği için, sadece dava ile bağlantı içindeki durum dikkate alınabilir. Takip bakımından, önce arabulucuya başvuru zorunluluğu mevcut
değildir; zorunlu arabuluculuğun söz konusu olduğu alanlarda, arabulucuya başvurmadan doğrudan takip yapılması mümkündür. Kaldı ki,
HUAK m. 18A/16 hükmü, sadece davayı düzenlemekle zaten takibe de
engel bir durum olmadığını kabul etmiş demektir. Şüphesiz bu ayrımın
yapılmış olması, asıl ihtiyatî haciz bakımından önem taşır. İhtiyatî tedbirlerin para dışındaki uyuşmazlık konuları hakkında söz konusu olduğu düşünülürse (HMK m. 389), tamamlayıcı merasim olarak da zaten
davadan başka yol yoktur. Zira para dışındaki alacaklar doğrudan takip
konusu olamaz, ancak önce dava açılıp ilâm alındıktan sonra ilâmlı icra
takibi yapılabilir.
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HUAK m. 18A/6’da tartışmaya açık olan husus ise, ihtiyatî haciz
talebinden sonra dava açılmayıp takip yapılır ve takibe de itiraz edilirse,
bundan sonra ne olacağının düzenlenmemiş ve cevaplanmamış olmasıdır. Zira ilâmsız icra takibi üzerine borçlu ödeme emrine itiraz ederse,
takip durur ve bu itiraz alacaklıya tebliğ edilir. Alacaklı, ihtiyatî haczin
devam etmesini istiyorsa, elindeki belgelerin niteliğine göre, itirazın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde icra mahkemesinde itirazın kaldırılmasını istemek (İİK m. 68 vd.) veya genel mahkemede itirazın iptali
davası açmak (m. 67) durumundadır. HUAK m. 18A/16’nın dava açılması ihtimalini düzenlemesi ve sadece İİK m. 264/1’e atıf yapması karşısında, takibe başvurmaya engel bir durum olmadığı gibi, takibe itiraz
edildiğinde de itirazı bertaraf etmek için icra mahkemesine ya da genel
mahkemelere müracaat etmeye de engel bir durum yoktur. Çünkü İİK
m. 264’ün diğer hükümleri atfın dışında kalmaktadır; ayrıca bu yollar takibe bağlı ve onun devamı sayılacak hukukî imkânlardır. Ayrıca alacaklı,
belirtilen sürelerde itirazı bertaraf etmeye yönelik olarak bu taleplerde
bulunmazsa, ihtiyatî haciz kalkacaktır. Sonuç olarak, arabuluculuk sürecinden önce veya sonra ihtiyati haciz talep edildiğinde, ihtiyati haczi tamamlayıcı merasim olarak icra takibi yapılabilir, takibe karşı itiraz
edildiğinde de itirazın kaldırılması için icra mahkemesine veya iptali için
genel mahkemelere başvurulabilir.
Bu düzenlemenin ve vardığımız sonucun, esasen uygulamada gereksiz bir tartışmayı da bertaraf ettiğini belirtmekte yarar vardır. Zira
itirazın iptali davasının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu,
takipten sonra itiraz söz konusu olursa önce arabulucuya başvurulması
gerektiği yönünde, takip hukukuna ve itirazın iptali davasının niteliğine aykırı tartışmalar yapılabilmektedir. Oysa itirazın iptali davası, icra
hukukuna özgü bir davadır, belirli sürede açılabilir, sonucunda özel
hukuka ilişkin bir yaptırım niteliğinde olan, asgarî oranı maktu olan
bir tazminata da karar verilir (İİK m. 67); özellikle bu tazminat, şartları
oluştuğunda hâkimin dahi takdirinde olmayan, ilgili taraf için bir haktır20. Bu sebeple zorlayıcı, bağlayıcı, sonucunda özel bir tazminat hakkı
20 Zorunlu arabuluculuk durumunda itirazın iptali davası açılması konusunda değerlendirme için bkz. Ekmekçi/Özekes/Atalı/Seven, s. 196 vd.
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olan ve bunların tümünün de ancak yargısal bir kararla ortaya çıkabileceği düzenleme olan itirazın iptali davasının arabuluculuk yoluyla karara
bağlanması, daha doğrusu alacaklının buna zorlanması, icra hukukunda kendisine tanına bir hakkın ihlâli anlamına gelir21. Eğer itirazın iptali
davasının da zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu düşünülüyorsa,
kanun koyucu neden İİK m. 264’de sadece birinci fıkraya atıf yapmıştır?
İtirazın kaldırılması (İİK m. 68 vd.) ise bu tartışmanın dışındadır. İtirazın kaldırılması yolunun ise tamamıyla icra mahkemesinde görülmesi ve
icra hukukuna özgü bir yol olması sebebiyle, böyle bir tartışmayla dahi
ilgisi olmayacaktır, bu tartışmanın dışındadır.
7. Haksız Geçici Hukukî Koruma Kararı Verilmesi ve Bu Konuda Açılacak Tazminat Davası Bakımından Arabuluculuğun Değerlendirilmesi
Gerek ihtiyatî tedbirin (HMK m. 392, 399) gerekse ihtiyatî haczin
(İİK m. 259) haksız olması ihtimaline karşı, bu geçici hukukî korumaları
talep edenlerden teminat alınır. Geçici hukukî korumanın haksız olduğu anlaşılırsa, aleyhine geçici hukukî koruma kararı verilen taraf veya bu
geçici hukukî korumadan zarar gören ilgili üçüncü kişiler, lehine geçici
hukuk koruma kararı verilene karşı tazminat davası açabilirler, dava kazanıldığında da tazminat öncelikle teminattan alınır.
21 Esasen bu tartışmaların yapılması dahi anlamsızdır. İcra hukukunun temel amacını, ilkelerini, menfaat

dengesini bilmemekten kaynaklanmaktadır. Bu konuda tartışma yapan ve tavsiye verenlerin de gerçek
anlamda uzman olmadığı gözden uzak tutulmamalıdır. Uzman olmayan ve bilgisi bulunmayan, konuyla ilgili araştırma yapmayan kişilerin, belirli hususları birçok kez tekrar etmeleri ya da onun yanlış bir
uygulamaya sebep olması o şeyi doğru haline getirmez. Geçmişte de uzun süre Dünya’nın düz olduğu
iddia edilmiş, hatta bunu inkâr edenler cezalandırılmıştır; ancak herkes yuvarlak Dünya’nın üzerinde
yaşamaya devamedegelmiştir; keza işkence ile ikrarın delil olduğu dönemlerde de bu gayet meşru kabul
edilmiş, ancak hakikat yine değişmemiştir. Sonunda bunların akıl dışı, insanlık dışı ve hukuk dışı olduğu
anlaşılmıştır. O sebeple, yüzyılların birikimi ve bilgisini inkâr, bir gün öyle veya böyle geri teper. Doğruların ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İcra hukuku ilkeleri ve menfaat dengesi konusundan belirli
asgarî bir bilgi sahibi olmak için bkz. Umar B., İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişimi ve Genel Teorisi,
İzmir 1973; Çiftçi P., İcra Hukukunda Menfaat Dengesi, Ankara 2010; Özekes M., İcra Hukukunda Temel
Haklar ve İlkeler, Ankara 2009, s. 65 vd.; Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin Özkan/Özekes, s. 11 vd. Bu
eserler okunduğunda, ileri sürülen bazı görüşlerin icra hukuku karşısında aslında ne kadar temelsiz olduğu anlaşılacaktır. Tabi bunun için meseleye hukukî bir bakış açısıyla bakmak gerekir; hukuku zorlayan
yorumlarla sorunlar çözülmeye çalıştığında, zaten artık hukukun eşiği aşıldığı için başka zeminde tartışma yapılıyor demektir, lakin hukukçunun o zeminde tartışma yapması da mümkün değildir.
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Bu düzenleme çerçevesinde çözülmesi gereken bazı sorunlar bulunmaktadır. İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararı alınmasına sebep olan
asıl uyuşmazlık hakkında, (zorunlu arabuluculuk kapsamında olmadığından) doğrudan dava açılabiliyorsa ya da (zorunlu arabuluculuk kapsamında olsa da) arabuluculuk süreci başarısız olduğu için dava açılmışsa yahut bu geçici hukukî korumalar, gerekli işlemler yapılmadığından
kendiliğinden kalkmış veya itiraz üzerine kaldırılmışsa, burada genel düzenlemeden ayrılmayı ya da tartışmayı gerektiren bir durum yoktur. Ancak, asıl uyuşmazlık zorunlu arabuluculuk kapsamında bir uyuşmazlıksa
ve arabuluculuk sürecine başvurulması sonucu uyuşmazlık anlaşmayla
çözülmüşse, o zaman daha sonra tazminat davası açılıp açılamayacağı
sorusu cevaplanmalıdır. Çünkü arabuluculuk sonucu varılan anlaşma ile
artık yargılamada olduğu gibi, gerçek anlamda bir haklılık ya da haksızlık
durumu ortaya çıkmaz, bir uzlaşma ve karşılıklı anlayışla sorun çözülmüş olur. Şüphesiz burada arabuluculuğun temel anlayışı ve arabuluculuğun özelliği bakımından olması gereken en doğru şey, arabuluculuk
sürecinde, bu geçici hukukî korumanın durumunun da, teminat ve tazminat konusunu da dikkate alarak açıklığa kavuşturulması, tarafların bu
konuda da bir anlaşmaya vararak bunu anlaşma metnine dahil etmeleri,
sorunu kapsamlı olarak çözmeleridir. Kanaatimizce böyle bir hususu,
zorlamamak, baskı oluşturmamak şartıyla arabulucu da makul sorular
ve açıklamalarla gündeme getirebilir.
Zorunlu olarak arabuluculuk sürecinden önce ya da sonra bir geçici hukukî koruma kararı alınmış, daha sonra arabuluculuk süreci bir
şekilde anlaşmayla sonuçlandırılmış, bununla birlikte anlaşma metninde geçici hukukî koruma ve bu konudaki tazminatla ilgili bir açıklama
yapılmamış, anlaşmaya bu konuda madde eklenmemiş olabilir. Kanaatimizce bu durumda da artık tazminat davası açılamaz. Bunun temel sebebi, ortada artık bir anlaşma olduğundan, tarafların karşılıklı müzakeresi, mutabakatı söz konusudur; dolayısıyla ihtiyatî tedbir veya ihtiyatî
haczin haksızlığından da söz edilemez. Haksızlık olmayınca da, tazminat davasının temel şartı oluşmamış demektir. Aksinin kabulü, anlaşma
metnine bakarak bir yorum yapılması anlamına gelir ki, o zaman kimin
anlaşmada daha çok şey aldığına, kimin talebinin daha çok karşılandı278 İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2020 �
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ğına, bu çerçevede haklılık haksızlık tartışmasına girmek gerekir. Oysa
arabuluculuğun niteliği gereği, bazen gelecekteki bir menfaat (örneğin
tarafların arasındaki iş ilişkisinin ya da ticarî ilişkinin devamını sağlayarak gelecekteki olumlu beklentiler) sebebiyle, anlaşmada bir taraf belki
biraz daha fazla taviz vermiş olabilir; ancak gelecekteki menfaat bu tavizi
dengeleyecek niteliktedir. Bu sebeple de anlaşma metni haklılık- haksızlığı anlamaya yetmeyecektir.
Açıkladığımız sebeplerle, taraflar arabuluculuk sonucu bir anlaşmaya varmışlarsa, anlaşma metninde açıkça yazılmasa da, geçici hukukî koruma kararının haksızlığı ve buna bağlı tazminat davası da ortadan kalkmış demektir; şayet taraflar bu konuyu da anlaşmaya dahil ederlerse,
ilerde ortaya çıkacak tartışmaları da tamamen ortadan kaldırmış olurlar.
Burada tartışılması gereken diğer önemli konu, şayet haksız ihtiyatî
tedbir veya ihtiyatî haciz sebebiyle tazminat davası açılması mümkünse,
bu uyuşmazlık için önce arabulucuya mı başvurulmak zorundadır, yoksa doğrudan dava açılabilir mi? Bu tartışmanın yapılması için, zorunlu
arabuluculuk kapsamındaki bir uyuşmazlıkla ilgili geçici hukukî koruma
kararı alınmış olması, daha sonra arabuluculuk sürecinde uyuşmazlıkla
ilgili bir anlaşmanın olmaması ve asıl uyuşmazlık hakkında dava açılması
gerekir. Bu davanın sonucunda, geçici hukukî koruma kararı alan haksız
çıkarsa ya da alınan geçici hukukî koruma kararının gerekleri yerine getirilmediği için kendiliğinden kalkar veya itiraz üzerine kaldırılırsa, aleyhine geçici hukukî koruma kararı alınanlar ile bu karardan zarar gören
ilgili üçüncü kişilerin tazminat talep etme hakları doğar. Kanaatimizce,
buradaki tazminat talebi için, önce zorunlu arabuluculuk söz konusu olmayacak, taraf veya üçüncü kişi doğrudan tazminat davası açabilecektir.
Bu görüşümüzün farklı gerekçeleri vardır. Öncelikle, bu talep asıl
uyuşmazlık konusunun doğrudan sonucu değildir. Bu sebeple, bir iş
veya ticarî uyuşmazlığın devamı sayılarak halli gereken hususlardan
sayılamaz. O uyuşmazlık sebebiyle alınan bir geçici hukukî korumanın
haksızlığı ve geçici hukukî koruma sebebiyle ortaya çıkan zararlar sebebiyle başvurulan bir yoldur. Kanun koyucu sadece asıl uyuşmazlığın
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görüldüğü mahkemede çözümünün daha kolay olacağı düşüncesiyle
ihtiyatî tedbirde bu mahkemeyi (HMK m. 299/2) ya da ihtiyatî haciz
kararını veren mahkemenin konuya daha yakın olduğu düşüncesiyle o
mahkemeyi de (İİK m. 259/son) görevli ve yetkili saymıştır. Kaldı ki,
karşı taraf bakımından alınan geçici hukukî koruma kararının asıl uyuşmazlıkla bağlantısı olsa dahi, zarar gören üçüncü kişiler bakımından
böyle bir bağlantıdan da her zaman söz edilemez. Bu sebeple, aynı geçici
hukukî koruma ve aynı sonuç bakımından, bazıları için zorunlu arabuluculuk kapsamında çözüm arayıp bazıları için mahkemeye başvurmak,
çelişki de doğurabilecektir. Ayrıca, bu tazminat talepleri, haksız geçici
hukukî koruma taleplerine karşı bir hukukî koruma ve bir yaptırım olup
aynı zamanda aleyhine karar verilen için bir güvence oluşturmaktadır.
Bu tazminat sorumluluğu, çoğunlukla kusur sorumluluğu dışında kabul
edilmektedir22. Kaldı ki, tazminat kararı öncelikle teminattan yerine getirilecektir. Bunların dışında, yaklaşık ispatla karar veren yargı kararına
karşı, o karara esas olan talebin haksızlığının da yine bir yargı kararıyla ortaya çıkması işin niteliği gereğidir. Bu gerekçelerle, haksız geçici
hukukî koruma sebebiyle ortaya çıkan tazminat taleplerinin zorunlu
arabuluculuk kapsamı dışında olduğunu kabul etmek gerekir. Şüphesiz
taraflar isterlerse, bu konuda ihtiyarî arabuluculuğa başvurmalarına da
engel bir durum yoktur.
SONUÇ
Çalışmanın muhtelif yerlerinde belirttiğimiz üzere, doğru düzenlenen ve doğru uygulanan ihtiyarî arabuluculuğa taraftar olmakla birlikte;
arabuluculuk düşüncesi, temel felsefesi ve ilkelerinden de uzaklaşması
sebebiyle zorunlu arabuluculuğun doğru bir yöntem olmadığı, içinde
birçok riski barındırdığı kanaatindeyiz. Ayrıca çerçevesi doğru çizilmemiş ve doğru uygulanmayan ihtiyarî arabuluculuk da, zorunlu arabuluculuk kadar olmasa da, sorun çıkarma potansiyeli taşımaktadır. Zorunlu
arabuluculuk aslında arabuluculuk da değildir. Ancak zorunlu arabuluculuk bugün yürürlüktedir ve uygulanmaktadır, görmezlikten gelerek
sorun çözülemez. Ortaya çıkan risk ve sorunlar hepimizin sorunudur;
22 Özekes, Pekcanıtez Usûl, s. 2541; Yılmaz, s. 1275.
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görünürdeki tek amacı yargının iş yükünü azaltmak olan, arkasında sorunlar yumağı ve tehlikeler barındıran bu yanlış kurumun, en az zararla
atlatılması, bu haliyle de doğru uygulanması için çaba gösterilmelidir.
Çünkü sorun, sonunda hukuk sistemimiz ve hepimiz bakımından ciddî
sonuçlar doğuracaktır. Bu çalışmayı da bu anlayışın sonucu olarak kaleme almış, zorunlu arabuluculuk süreci içinde ayrı bir sorun alanı olan
geçici hukukî korumaların durumu, doğuracağı muhtemel sorunlar ve
çözümlerini ortaya koymaya çalışmış bulunuyoruz. Çalışmada belirginleşen temel sonuçları ve tespitleri şöyle sıralayabiliriz:
1. Öncelikle belirtmek gerekir ki, gerçekten ideal bir arabuluculuk süreci çerçevesinde tarafların geçici hukukî koruma talep
etmeleri, arabuluculukla uyumlu değildir. Çünkü bir yandan uzlaşma ve anlaşma esaslı bir yola girmeyi düşünen, bu yola giren
ya da bu yola girmeye en hafif deyimiyle mecbur olan taraflar (bu
yola zorlananlar), bu yolun sağlıklı işlemesini istiyorlarsa, diğerini zor durumda bırakacak, anlaşma ortamını bozacak çabalardan
uzak durmalı; diğer yandan da bunu fırsat bilerek, hakkı tehlikeye
düşüren davranışlar içinde olmamalıdır. Fakat hayatın gerçekleri
ve tecrübeler bunun her zaman mümkün olmadığını göstermektedir. Bu sebeple, asıl hakkı koruyan veya asıl uyuşmazlığı çözen
yollara başvurmadan önce veya bu yollara başvurduktan sonra,
nihaî koruma ortaya çıkmadan geçici hukukî koruma ihtiyacı doğabilecektir.
2. Zorunlu arabuluculuk kapsamında düzenleme yapılan iş hukuku ve ticaret hukuku alanlarındaki taleplerin “alacak ve tazminat talepleri” olduğu, ticaret hukukunda bu taleplerin “bir paranın
ödenmesi” şeklinde somutlaştırıldığı, iş hukukunda da ilgili madde
gerekçesinde bu yönde örnekler verildiği görülmektedir. Ayrıca iş
hukukunda işe iade talepleri de zorunlu arabuluculuk kapsamındadır. Bu tespit, başvurulacak geçici hukukî koruma yönünden
önem taşımaktadır.
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3. Zorunlu arabuluculuktan önce veya sonra, şartları oluştuğunda ihtiyatî tedbir, ihtiyatî haciz veya delil tespiti ile özel geçici
hukukî korumalara başvurmaya engel bir durum yoktur.
4. Zorunlu arabuluculuk kapsamında düzenlemenin konusunu esasen para şeklindeki alacak ve tazminatın oluşturduğu, para
alacakları için de asıl geçici hukukî korumanın ihtiyatî haciz (İİK
m. 257 vd.) olduğu gözden uzak tutulmamalıdır. Bununla birlikte, özellikle borçlu tarafın, şartları varsa ihtiyatî tedbir talebini de
ileri sürmesi (HMK m. 389) ve ilerde açılması (gerekirse zorunlu
arabuluculuktan sonra) muhtemel davada kullanılmak üzere delil
tespitini de (HMK m. 400 vd.) talep etmesi mümkündür.
5. Zorunlu arabuluculuk sürecinden önce ya da sonra alınan
geçici hukukî koruma kararlarının icrasına, arabuluculuk süreci
engel değildir; arabuluculuk sürecinde de geçici hukukî koruma
kararları icra edilebilir.
6. İhtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararı verildikten sonra, belirli
bir süre içinde tamamlayıcı merasim olarak ihtiyatî tedbirin ardından dava açılması, ihtiyatî haczin ardından ise dava açılması ya da
takip yapılması gerekir. Geçici hukukî korumalarla zorunlu arabuluculuk ilişkisini düzenleyen tek kanun hükmü, bu konudadır.
HUAK m. 18A/16’da, dava açılmadan önce ihtiyatî tedbir veya
ihtiyatî haciz kararı verilmesi halinde, HMK ve İİK’da tamamlayıcı merasim için öngörülen dava açma sürelerinin işlemeyeceği
belirtilmiştir. Hükmün sadece dava açılması halini düzenlemesi
sebebiyle, ihtiyatî hacizde tamamlayıcı merasim olarak takip yapılmasına ilişkin bir engel yoktur; ihtiyatî hacizde dava açmak yerine takip yapılması tercih edilirse, bu konuda sürelerin korunması
söz konusu olmayacaktır. Takipten sonra, bu takibe itiraz edilirse
ve ihtiyatî haczin ayakta kalması isteniyorsa, yine İİK’da öngörülen sürede itirazın kaldırılması yoluna başvurulması ya da itirazın
iptali davası açılması gereklidir. Bu konuda zorunlu arabuluculuk
hükümleri de işlemeyecek, dava açmaya engel olmayacaktır. Bu
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hem kurumun niteliğinden, hem de HUAK m.18A/16’da sadece dava açılmasına yönelik fıkraya atıf yapılmasından kaynaklanmaktadır.
7. Haksız ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararı verilir ve karşı
taraf veya üçüncü kişiler bundan zarar görürlerse, bu kişilerin kural olarak tazminat davası açmaları mümkündür. Kanaatimizce,
asıl uyuşmazlık zorunlu arabuluculuk kapsamında bir uyuşmazlık
olup, arabuluculuğa başvurulması sonucu bir anlaşmaya varılmışsa, artık haklılık veya haksızlık değerlendirilmesi yapılamayacağından, geçici hukukî koruma sebebiyle tazminat davası da açılamaz. Taraflar arabuluculuk sonucu bir anlaşmaya varmışlarsa,
anlaşma metninde açıkça yazılmasa da, anlaşmaya varılması ile
geçici hukukî koruma kararının haksızlığı ve buna bağlı tazminat
davası da ortadan kalkmış demektir; şayet taraflar bu konuyu da
anlaşmaya dahil ederlerse, sadece ilerde ortaya çıkacak tartışmaları da tamamen ortadan kaldırmış olurlar. Bu konuda diğer bir
husus ise, haksız geçici hukukî koruma sebebiyle bir tazminat davası açıldığında, asıl uyuşmazlık zorunlu arabuluculuk kapsamında olsa dahi, tazminat davası için bunun bir dava şartı oluşturmayacağı, doğrudan dava açılabileceğidir.  
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