


www.izmirbarosu.org.tr

1İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

İZMİR

DERGİSİ
BAROSU
Yıl: 85 • Mayıs 2020 • Sayı: 2 • 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. Aydın SUNELCAN

Av. Ayşe Eylem ERKIPÇAK

Av. Cemal N. ERDEM

Av. Gülşah ÇAĞDAŞ

Av. İmge KAÇMAZ

Av. Ozan BALIM

Av. Özcan ÇİNE

Av. Senem UYGUN KILIÇ

Av. Sinem TOP

Av. Suna KARABULUT



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �2

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
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
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 

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
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ Türk-Alman Ü.Hukuk Fak.
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
Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Tuğba BAYZİT Kıbrıs İlim Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Selman DURSUN İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Pınar BACAKSIZ Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Zekiye Özen İNCİ On Dokuz Mayıs Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Serkan MERAKLI Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Diğer
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ   Ege Üniversitesi Tıp Fak. , Adli Tıp ABD 
Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ   Sosyal Psikoloji A.B.D.
Prof. Dr. Nilgün Toker  Felsefe A.B.D.
Doç. Dr. Kutluhan BOZKURT  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi, Devletler Genel Hukuk ABD
Doç. Dr. Gaye Burcu YILDIZ  Ankara Ü.Siyasal Bilgiler Fak. Çalışma Eko. ve End. İlişkileri A.B.D. 
Av. Serkan CENGİZ   İzmir Barosu, Avrupa İ.H.M. Yargılaması ile İnsan Hakları Hukuku
Av. Talih UYAR  İzmir Barosu, İcra-İflas Hukuku
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İzmir Barosu Dergisi’nde yayımlanmakta olan makaleler

Journal of Izmir Bar Association is being permanently indexed in

hukuk veritabanında taranmaktadır.
law database.
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 1. Dergimizin”hakemli” olması, sadece hakem denetiminden geçmiş yazılara yer verileceği 
sonucunu getirmemektedir. Dergimizde”hakemli” ve”hakemsiz” yazılar birlikte yer alabilecektir.

 2. Dergimize gönderilecek yazıların başka bir yerde yayımlanmamış ya 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 Ya-
yın Kurulunun kararı ile yer verilecektir.

 4. İzmir Barosu Dergisinin yazı dili Türkçe’dir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 16. Gönderilen yazıların yayımlanmasına karar verildiği takdirde, yazının basılı ve elektronik 
yayım haklarına İzmir Barosu sahip olacaktır.



www.izmirbarosu.org.tr

11İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

İZMİR

DERGİSİ
BAROSU

İÇİNDEKİLER INDEX

HAKEMLİ MAKALELER

İş Hukukunda İşverenin Eşit Davranma Borcu ve 
Özellikle İş Sözleşmesinin Feshi Açısından Önemi
Av. Zeynep Sümeyra DEVECİ ............................................................................................... 15

Mit’in Görev ve Faaliyetine İlişkin Bilgi ve Belge Üzerinde Suç İşlenmesi İle 
Mit Mensuplarının Kimliklerinin İfşa Edilmesi ve Kimlikleri Üzerinde İşlenen Sahtecilik
Suçu (2937 Say. Kanun M. 27/1 ve 2)
Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN ......................................................................................... 65

Seri Muhakeme Usulü (Cmk M. 250)
Dr. Öğr. Ü. M. Emre TULAY .....................................................................................................  117

Analık Halinin Kıdem Tazminatı Bakımından Değerlendirilmesi
Dr. Öğr. Ü. Meltem ÖZTÜRK ..................................................................................................  159

Kitle Fonlaması Platformunun Bilgi Formundan Sorumluluğu
Dr. Murat Can PEHLİVANOĞLU .........................................................................................  199

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerinin
Hukuksal Çerçevesi
Av. Dr. Vedat LAÇİNER ................................................................................................................ 237

İş Uyuşmazlıklarında Dava Şartı Arabuluculuk ve Arabuluculuk Tutanakları
Av. Hıdır KIRKICI ............................................................................................................................... 279

MAKALELER



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �12



www.izmirbarosu.org.tr

13İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

HAKEMLİ MAKALELER



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �14



www.izmirbarosu.org.tr

15İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

Av. Zeynep Sümeyra DEVECİ*
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OBLIGATION OF EQUAL TREATMENT IN EMPLOYMENT LAW AND ESPECIALLY IMPORTANCE OF 
TERMİNATION OF LABOUR CONTRACT

	 İşverenin	eşit	davranma	borcu	temelini	Anayasa’da	yer	alan	eşitlik	ilkesinden	alan	
ve	İş	Kanunu’nun	5.	maddesinde	düzenlenmiş	bir	borçtur.	Mevzuatımızın	çeşitli	hüküm-
lerinde	eşit	davranma	borcuna	ilişkin	düzenlemelere	yer	verilmiştir.	İşveren,	iş	ilişkisinin	
her	aşamasında	işçilere	karşı	eşit	davranma	borcu	altındadır.	Bu	yükümlülüğünü	yerine	
getirmediği	hallerde	bazı	yaptırımlar	ile	karşılaşabilecektir.	İşverenin	eşit	davranma	borcu	
özellikle	iş	ilişkisinin	sona	ermesinde	önem	arz	ettiğinden	çalışmamızda	bu	kapsamda	in-
celeme	yapılacaktır.		 
 
 Anahtar Kelimeler:	Eşitlik	ilkesi,	ayrımcılık	yasağı,	eşit	davranma	borcu,	iş	huku-
ku,	ayrımcılık	tazminatı.
 
 ABSTRACT
     
	 Employer’s	prohibition	of	discrimination	depends	on	equality	principle	in	Consti-
tution	and	Turkish	Labour	Act	Article	5.	Also,	Turkish	legislation	has	brought	provisions.	
Employer	has	to	comply	prohibition	of	discrimination	at	every	stage	of	the	employment	
relationship.	 If	 employer	 doesn’t	 implement	 this	 obligation,	 there	 are	 some	 enforce-
ments.	This	paper	aims	to	examine	employer’s	prohibition	of	discrimination	at	the	end	of	
the	employment	relationship.

 Keywords: Equality	principle,	prohibition	of	discrimination,	obligation	of	equal	
treatment,	employment	law,	discrimination	compensation.
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	 GİRİŞ

	 Kaynağını	 T.C.	 Anayasası’nın	 10.	 maddesinden	 alan	 eşitlik	 ilke-
si	hukukun	birçok	alanında	geçerli	olduğu	gibi	iş	hukuku	açısından	da	
önem	arz	etmektedir.	Gerek	Anayasa’nın	10.	maddesi	gerekse	4857	sa-
yılı	İş	Kanunu’nun	5.	maddesi	iş	hukukunda	eşit	davranma	borcu	açısın-
dan	yasal	dayanak	oluşturmaktadır.	Söz	konusu	eşitlik	ilkesi	iş	hukukun-
da	işverenin	işçilere	karşı	eşit	davranma	borcu	altında	olması	sonucunu	
doğurur.	Yalnızca	Anayasa	ve	İş	Kanunu’nda	değil	6356	sayılı	Sendika-
lar	ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	Kanunu,	6701	sayılı	Türkiye	İnsan	Hakları	ve	
Eşitlik	Kurumu	Kanunu,	5378	sayılı	Engelliler	Hakkında	Kanun’da	da	
işverenin	eşit	davranma	borcuna	ilişkin	düzenlemeler	yer	almaktadır.	

	 Eşit	davranma	borcu	iş	sözleşmesinin	kurulması	aşamasında,	deva-
mı	süresince	ve	sona	ermesinde	karşımıza	çıkmaktadır.	Bazı	koşulların	
gerçekleşmesi	ile	işverenin	işçilere	karşı	eşit	davranma	borcu	söz	konu-
su	olur.	Biz	bu	çalışmamızda	öncelikle	genel	olarak	eşitlik	ilkesi	ve	eşit	
davranma	borcundan	bahsettikten	sonra	iş	sözleşmesinin	farklı	aşama-
larında	işverenin	eşit	davranma	borcunun	görünümlerini	inceleyeceğiz.	
Bu	hususta	özellikle	iş	sözleşmesinin	sona	ermesinde	işverenin	eşit	dav-
ranma	borcu	altında	olup	olmadığı	ve	eşit	davranma	borcuna	aykırılığın	
yaptırımlarını	ele	alacağız.      
   
	 I.	İş	Hukukunda	Eşit	Davranma	Borcu

	 A.	Eşitlik	Kavramı	ve	Eşit	Davranma	Borcu

	 Sözlük	 anlamı	 olarak	 eşitlik	 “iki	 veya	 daha	 çok	 şeyin	 eşit	 olması,	
kanunlar	yönünden	insanlar	arasında	ayrım	bulunmaması	durumu”	an-
lamına	gelmektedir1.	Süzek	eşit	davranma	borcunu,	aynı	ve	benzer	du-
rumda	bulunan	kişilerin	farklı	işleme	tabi	tutulmaması,	haklı	ve	objektif	
nedenler	olmadıkça	kişililer	arasında	ayrım	yapılmaması	ve	kişilere	ay-
rıcalık	tanınmaması	biçiminde	tanımlamıştır2.	İş	hukuku	açısından	eşit	
1	www.tdk.gov.tr
2	SÜZEK	Sarper, “İşverenin	Eşit	Davranma	Borcu”, Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	Sayı	12,	Yıl	3,	Aralık,	2018,	

(Eşit	Davranma	Borcu),	s.	24-25.
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davranma	ilkesi	işverene,	işçilere	karşı	eşit	davranma	borcu	yükler.	Aynı	
zamanda	bu	ilke	işverenin	tüm	işçilere	karşı	keyfi	davranışlarda	bulun-
masını	yasaklayan,	eşit	durumda	bulunan	 işçilere	 farklı	muamelelerde	
bulunmayı	engelleyen	bir	nitelik	de	taşır3.	Haklı	nedenler	gerektiriyorsa	
işçiler	arasında	bir	ayrım	yapılması	ve	farklı	davranılması	da	eşit	davran-
ma	borcu	kapsamındadır4.	Genel	anlamda	eşit	davranma	yükümlülüğü	
denildiğinde	eşit	menfaat	sağlamaktan	ziyade	keyfi	ve	sübjektif	neden-
lerle	ayrımcılık	yapmama	yükümlülüğü	anlaşılmaktadır5.

	 Eşit	davranma	borcu	yapma	(olumlu)	ve	yapmama	(olumsuz)	şek-
linde	ortaya	çıkabilir.	Yapmama	borcu	işverene	haklı	bir	neden	olmadan	
işçiler	arasında	ayrım	yapmama	şeklinde	ortaya	çıkarken	yapma	borcu	
kanunda	düzenlenen	engelli,	eski	hükümlü	çalıştırma	gibi	özel	düzenle-
meler	olarak	ortaya	çıkmaktadır6.	

	 Doktrinde	iş	hukuku	açısından	eşit	davranma	ilkesi	dar	anlamda	ve	
geniş	anlamda	eşitlik	ilkesi	olmak	üzere	ikiye	ayrılmıştır.	Geniş	anlamda	
eşit	davranma	ilkesi	işverenin	bireysel	ve	toplu	iş	ilişkilerinde,	sendikaya	
tabi	olanlar	ve	sosyal	sigortalara	tabi	olanlar	dahil	tüm	işçiler	açısından	
eşit	davranma	borcu	altında	olduğunu	ifade	eder.	Dar	anlamda	eşit	dav-
ranma	 ilkesi	 ise	 işverenin	hizmet	 sözleşmesi	 ile	 çalıştırdığı	 işçiler	 ara-
sında	eşitsizliğe	yer	vermemesi	olarak	karşımıza	çıkar.	Dolayısıyla	dar	
anlamda	eşit	davranma	ilkesi	sadece	bireysel	düzeydeki	iş	ilişkileri	açı-
sından	geçerlidir7.
3	TUNCAY	A.	Can,	İş	Hukukunda	Eşit	Davranma	İlkesi,	Faküleler	Matbaası,	İstanbul,	1982,	(Eşit	Davran-

ma), s.	5;	MOLLAMAHMUTOĞLU Hamdi/ASTARLI Muhittin,	İş	Hukuku,	4.	Bası,	Turhan	Kitabevi,	
Ankara,	2011,	s.	640;	ERTÜRK	Şükran/GÜRSEL	İlke, “İş	Hukukunda	Eşit	Davranma	İlkesi”,	Prof.	Dr.	
Sarper	Süzek’e	Armağan,	Beta,	İstanbul,	2011,	s.	428.

4		MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	640;	SUR	Melda,	“İş	İlişkisinde	Eşitlik	İlkesi	ve	Ayrımcılık	Ya-
sağı”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	Sayı	37,	2017,	s.	40.

5		YENİSEY DOĞAN	Kübra,	“Eşit	Davranma	İlkesinin	Uygulanmasında Metodoloji	ve	Orantılılık	İlkesi”,	
Legal	İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku	Dergisi,	Sayı	7,	2005,	(Metodoloji	ve	Orantılılık),	s.	979.

6		MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	645;	BAYSAL	Ulaş,	“İşverenin	Eşit	Davranma	Borcu	ve	İş	Söz-
leşmesinin	Feshinde	Uygulanması”,	Legal	İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku	Dergisi,	Sayı	25,	2010, 
s.	63;	DOĞAN	Sevil,	“İş	Hukukunda	Eşitlik	İlkesinin	Anlamı”,	Türkiye	Adalet	Akademisi	Dergisi,	Yıl	3,	
Sayı	9,	2012, s.	183.

7	TUNCAY,	Eşit	Davranma, s.	6.	Yuvalı’ya göre	“dar	anlamda	eşit	davranma	borcu”	kavramı	aynı	veya	ben-
zer	durumda	bulunan	işçilere	eşit	işlem	yapılmasını	değil	işverenin	belli	nedenlere	dayalı	olarak	ayrımcılık	
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	 B.	Eşit	Davranma	Borcunun	Hukuki	Dayanakları

 1. Anayasa

	 1982	tarihli	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası	“Kanun	Önünde	Eşit-
lik”	başlıklı	10.	maddesinde	eşitliğe	 ilişkin	 temel	bir	düzenlemeye	yer	
vermiştir.	Söz	konusu	maddeye	göre	“Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksi-
zin kanun önünde eşittir. Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, 
bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alına-
cak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.”

	 Anayasa	10.	madde	ile	yalnızca	ayrım	yasağı	hallerini	düzenleme-
miş	 geniş	 anlamda	 eşit	 davranma	 borcunu	 da	 kapsayacak	 şekilde	 bir	
düzenlemeye	yer	vermiştir.	Dolayısıyla	söz	konusu	madde,	bireyler	ara-
sı	 ilişkilerde	de	göz	önünde	bulundurulmalıdır8.	Yine	Anayasa’nın	11.	
maddesinde	yer	alan	“Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı or-
ganlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hu-
kuk kurallarıdır.” ifadesi	de	anayasa	hükümlerinin	ve	dolayısıyla	eşitlik	
ilkesinin	yalnızca	kamu	hukuku	açısından	değil	özel	hukuk	açısından	da	
uygulama	alanı	bulacağını	göstermektedir9.

	 Anayasa	Mahkemesi	bu	hususta	bir	kararında10 “Kanun önünde eşit-
lik aynı durumda olanlara aynı şekilde muamelede bulunulmasını (yatay 
eşitlik) gerektirdiği gibi farklı durumda olanlara farklı muamelede bulunul-
mayı (dikey eşitlik) de gerektirir.”	ifadelerine	yer	vermiştir.

yapma	yasağını	ifade	etmektedir.	Bkz.	YUVALI	Ertuğrul,	İşçinin	Kişisel	Özellikleri	Bakımından	İşverenin	
Eşit	Davranma	Borcu,	Turhan	Kitabevi,	Ankara,	2012, s.	47.

8			TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	24;	SÜZEK, Eşit	Davranma	Borcu, s.	25.
9				TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	108;	SÜZEK, Eşit	Davranma	Borcu,	s.	26;	MOLLAMAHMUTOĞLU/

ASTARLI, s.	646;	YILDIZ	Gaye	Burcu,	İşverenin	Eşit	İşlem	Yapma	Borcu,	Yetkin,	Ankara,	2008,	(Eşit	
İşlem),	s.	65;	SUR,	s.	35;	ULUCAN	Devrim,	“Yeniden	Yapılanma	Sürecinde	İş	Hukuku	Açısından	Eşit-
lik	İlkesi	ve	Uygulaması”,	Prof.	Dr.	Turhan	Esener’e	Armağan,	Cilt	I,	Seçkin,	Ankara,	2016,	s.	192;	YÜK-
SEL	Sera	Reyhani,	İş	Hukukunda	Eşit	Davranma	İlkesi,	Legal	İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku	
Dergisi,	Cilt	10,	Sayı	39,	2013, s.	60;	ERTÜRK/GÜRSEL,	s.	426;	DOĞAN, s.	180.

10	T.	29.9.2004,	E.	2004/86,	K.	2003/67,	(YILDIZ	Gaye	Burcu,	“İş	Sözleşmesinin	Feshinde	Eşit	İşlem	Yap-
ma	Borcu	ve	Ayrımcılık	Yasağı”,	Prof.	Dr.	Ali	Güzel’e	Armağan,	Cilt	1,	2010, (Ayrımcılık	Yasağı), s.	842).
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	 2.	4857	Sayılı	İş	Kanunu	ve	Diğer	Mevzuat	

	 1475	sayılı	İş	Kanunu’nda	eşit	davranma	borcuna	ilişkin	bir	hüküm	
bulunmuyordu.	Yalnızca	26.	maddenin	4.	fıkrasında	“Bir işyerinde aynı 
nitelikte işlerde ve eşit verimle çalışan kadın ve erkek işçilere sadece cinsiyet 
ayrılığı sebebiyle farklı ücret verilemez” hükmüne	 yer	 verilmişti.	 Ancak	
Anayasa’nın	 10.	Maddesi	 (1961	 Anayasasının	 12.	 maddesi)	 iş	 huku-
ku	açısından	da	eşit	 işlem	yapma	borcuna	dayanak	oluşturuyordu.	Bu	
hususta	Tuncay özel	hukuktaki	eşit	davranma	ilkesi	ile	Anayasa	Huku-
kundaki	eşitlik	ilkesinin	temelde	aynı	olduğunu	söylemiştir11.	Eski	yasa	
döneminde	sosyal	yardımların	verilmesinde	ve	yönetim	hakkına	ilişkin	
konularda	eşit	davranma	borcunun	mutlak	olarak	uygulanmayacağı	be-
lirtilmişken	işe	alma,	ücret	ve	işten	çıkarma	gibi	işverenin	seçim	serbes-
tisi	ve	sözleşme	özgürlüğünün	ön	planda	olduğu	alanlarda	eşit	davran-
ma	borcuna	göre	işverenin	sözleşme	özgürlüğüne	öncelik	tanınmıştı12.
4857	sayılı	İş	Kanunu	ile	eşit	davranma	ilkesi	iş	hukuku	açısından	yasal	
bir	dayanağa	kavuşturulmuştur.	 İK	m.	5	 “eşit	davranma	 ilkesi”	başlığı	
altında	7	fıkra	halinde	eşit	işlem	yapma	borcundan	bahsetmiştir.	Söz	ko-
nusu	maddenin	ilk	fıkrasına	göre	“İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engel-
lilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı 
ayrım yapılamaz.”	6.2.1014	tarihinde	6518	sayılı	Kanun’un	57.	maddesi	
ile	“renk	ve	engellilik”	unsurları	da	eşit	davranma	 ilkesinin	kapsamına	
alınmıştır13. Ancak	maddede	ve	benzeri	 sebepler	 ifadesine	yer	verildi-
ğinden	sınırlayıcı	bir	sayıma	yer	verilmediği,	bunun	dışındaki	hallerde	
de	eğer	ayrımcılık	yasağını	ihlal	ediyorsa	bu	madde	kapsamında	olacağı	
kabul	edilmektedir.	Bu	sebeple	işçinin	evli	veya	bekar	olması,	çocuk	sa-
yısı,	ikamet	ettiği	yer,	doğum	yeri,	sendika	üyesi	olması	veya	üye	olduğu	
sendika	gibi	özellikleri	de	ayrım	yasağı	kapsamında	değerlendirilmeli-
dir14.

11	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	9.
12	YENİSEY, Metodoloji	ve	Orantılılık,	s.	975-976.
13	GÜNAY	Cevdet	İlhan,	İş	Kanunu	Şerhi,	Cilt	1,	4.	Baskı,	Yetkin,	Ankara, s.	265.
14	GÜNAY, s.	266.
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	 İş	Kanunu	m.	5	dışında,	Kanunun	m.12	ve	m.13	ile	Sendikalar	ve	
Toplu	 İş	 Sözleşmesi	 Kanunu’nun	 25.	 maddesinde	 de	 eşit	 davranma	
borcuna	ilişkin	düzenlemelere	yer	verilmiştir.	İK	m.	12/1’e	göre	“Belirli 
süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olma-
dıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleş-
mesiyle çalıştırılan emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz.” Yine	İş	
Kanunu’nun	12.	maddesinin	2.	fıkrasına	göre	“Kısmî süreli iş sözleşmesi 
ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşme-
sinin kısmî süreli olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme 
tâbi tutulamaz.”	Görüldüğü	üzere	burada	İK	m.	5/2	hükmüne	paralel	
düzenlemelere	yer	verilmiş	ve	belirli	süreli	ile	belirsiz	süreli	ve	kısmi	sü-
reli	ile	tam	süreli	sözleşme	ile	çalışan	işçiler	arasında	ayrım	yapılamaya-
cağı	yasal	dayanağa	kavuşturulmuştur.	Buna	göre	salt	 iş	sözleşmesinin	
belirli	süreli	veya	kısmi	süreli	olmasından	dolayı	işçiler	farklı	bir	işleme	
tabi	tutulamayacaktır.	6356	sayılı	Sendikalar	ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	Ka-
nunu	m.25’te	(eski	Sendikalar	Kanunu	madde	31)	de	sendikal	nedene	
dayalı	 olarak	 ayrımcılık	 yapılması	 yasaklanmıştır.	 Sendikal	 nedenlere	
dayalı	ayrımcılık	yasağı	işe	alma	aşamasında,	iş	akdinin	devamı	süresin-
ce	ve	fesih	durumunda	varlığını	sürdürür15.	Tam	süreli-kısmi	süreli	veya	
belirli	süreli-belirsiz	süreli	sözleşmeler	açısından	öncelikle	aynı	işyerin-
de	çalışan	işçiler	dikkate	alınacaktır.	Aynı	işyerinde	böyle	bir	işçinin	bu-
lunmaması	halinde	o	işkolunda	şartlara	uygun	işyerinde	aynı	veya	ben-
zer	işte	çalışan	işçilerle	karşılaştırma	yapılması	gerekir16.

	 İş	Kanunu	ve	Sendikalar	ve	Toplu	 İş	Sözleşmesi	Kanunu	dışında	
5378	sayılı	Engelliler	Hakkında	Kanun	ile	de	ayrımcılık	yasağına	ilişkin	
düzenlemeye	yer	verilmiştir.	İlgili	kanun	m.	14’te	“İşe başvuru, alım, öne-
rilen çalışma süreleri ve şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, 
sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere istihdama ilişkin 
hiçbir hususta engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.”	ifa-

15	KILIÇ	Ebru,	“İşverenin	Eşit	Davranma	Borcu	Açısından	Türk	İş	Hukukunun	Avrupa	Birliği	İş	Hukuku-
na	Uyumu”,	Türkiye	Adalet	Akademisi	Dergisi,	Cilt	1,	Yıl	2,	Sayı	6,	2011, s.	228.

16	YENİSEY, Metodoloji	ve	Orantılılık,	s.	985;	ŞENER	Battal,	İş	Sözleşmesinin	Feshinde	Eşit	Davranma	
Borcu,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	İzmir,	2011,	s.	88-89.
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delerine	yer	verilerek	engelliler	hakkında	ayrımcılık	yapılması	yasaklan-
mıştır17.

	 3.	Türkiye	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu	Kanunu

	 6701	 sayılı	 Türkiye	 İnsan	 Hakları	 ve	 Eşitlik	 Kurumu	 Kanunu	
20.04.2016	 tarihinde	 mevzuatımıza	 girmiş	 yeni	 bir	 düzenlemedir18.	
Kanun’un	amaç	ve	kapsam	başlıklı	ilk	maddesinde	“Bu Kanunun amacı; 
insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, 
kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken ta-
nınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu 
ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin 
mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine 
getirmek üzere Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun kurulması, teş-
kilat, görev ve yetkilerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.”	ifadelerine	yer	
verilmiştir.

	 Kanun’da	ayrımcılık	ile	ilgili	olarak	düzenlemelere	de	yer	verilmiş-
tir.	Bu	hususta	kanunun	genel	gerekçesi	şu	şekildedir:	“Tasarı ile ayrım-
cılığın temelleri, türleri, kapsamı ve istisnaları AB müktesebatına ve Avru-
pa Konseyi belgelerine uyumlu olarak düzenlenmiştir. Ayrımcılığın konusu 
“hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma” olarak belirlenirken, 
“cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, 
doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş” şeklinde düzenlenmek-
te, böylece hak ve hürriyetlerden yararlanmayı sayılan temellere dayalı bir 
davranış ve uygulama ile hukuka aykırı şekilde engellemenin ayrımcılık 
oluşturacağı hükme bağlanmaktadır. Ayrımcılık yasağının kapsamı ile ilgili 
olarak, AB uygulamasında üç ana kategori ortaya çıkmaktadır: İstihdam, 
mal ve hizmetlere erişim, sosyal hizmetlere erişim. Tasarı, her üç kategoriyi 

17	YENİSEY	DOĞAN	Kübra,	“İşverenin	Sözleşmenin	Feshinde	Eşit	Davranma	Borcuna	İlişkin	İki	Yargıtay	
Kararının	Düşündürdükleri”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	Yıl	1,	Sayı	2,	Haziran,	2006, (Fesihte	Eşit	Davran-
ma),	s.	60;	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	427.

18	Bu	hususta	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	ODYAKMAZ	ZEHRA	/	KESKİN	BAYRAM	/	DENİZ	YUSUF, “6701	
Sayılı	 Türkiye	 İnsan	Hakları	 ve	 Eşitlik	 Kurumu	Kanunu	Üzerine	 Bir	 Değerlendirme-I”,	 Uyuşmazlık	
Mahkemesi	Dergisi,	Sayı	7,	s.	721-761;	SAVAŞ	KUTSAL	F.	Burcu,	“Türkiye	İnsan	Hakları	ve	Eşitlik	
Kurumu	Kanunu	Hükümleri	Doğrultusunda	İşyerinde	Psikolojik	Taciz”,	İş	Hukukunda	Yeni	Yaklaşım-
lar,	Beta,	2017.
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de ayrımcılık yasağının kapsamına alarak ilgili sektörleri ayrıntılı biçimde 
düzenlemekte, bunun yanında istihdam piyasasına ilişkin ayrımcılık husus-
ları ayrı bir madde başlığı altında düzenlenerek işe alma, çalışma ve işe son 
verme süreçlerinin tümü ayrıcalık yasağının alanına dahil edilmektedir. Bu 
noktada bir diğer husus da ayrımcılık yasağının ve ilgili usullerin kamu ve 
özel dahil tüm toplumsal kesimlerin aralarındaki ilişkileri kapsamına al-
masıdır.”

	 Kanunun	3.	maddesinde	genel	olarak	eşitlik	ilkesi	ve	ayrımcılık	ya-
sağından	bahsedilmiş	6.	maddede	ise	istihdam	ve	serbest	meslekte	ay-
rımcılık	yasağı	özel	olarak	koruma	altına	alınmıştır.	Buna	göre	“(1)İşve-
ren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi; işverenin çalışanı veya bu 
amaçla başvuran kişi, uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere bir işyerinde 
bulunan veya bu amaçla başvuran kişi ve herhangi bir sıfatla çalışmak ya 
da uygulamalı iş deneyimi edinmek üzere işyeri veya iş ile ilgili olarak bilgi 
edinmek isteyen kişi aleyhine, bilgilenme, başvuru, seçim kriterleri, işe alım 
şartları ile çalışma ve çalışmanın sona ermesi süreçleri dâhil olmak üzere, 
işle ilgili süreçlerin hiçbirinde ayrımcılık yapamaz.

 (2) Birinci fıkra iş ilanı, işyeri, çalışma şartları, mesleki rehberlik, mes-
leki eğitim ve yeniden eğitimin tüm düzeylerine ve türlerine erişim, meslekte 
yükselme ve mesleki hiyerarşinin tüm düzeylerine erişim, hizmet içi eğitim, 
sosyal menfaatler ve benzeri hususları da kapsar.

 (3) İşveren veya işveren tarafından yetkilendirilmiş kişi, istihdam baş-
vurusunu gebelik, annelik ve çocuk bakımı gerekçeleriyle reddedemez.

 (4) Serbest mesleğe kabul, ruhsat, kayıt, disiplin ve benzeri hususlar 
bakımından ayrımcılık yapılamaz. 

 (5) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına girmeyen 
her türlü iş ve iş görme sözleşmeleri de bu madde kapsamındadır. 

 (6) Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam bu madde hükümlerine 
tabidir.” Madde	 gerekçesinde	 “iş başvurularının gebelik, annelik, çocuk 
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bakımı gerekçeleriyle reddedilemeyeceği hükme bağlanarak kadınların iş 
hayatında karşılaşabildiği zorluklara karşı bir güvence sağlanmaktadır.” 
denmiştir.

	 İstihdam	ve	serbest	meslek	alanlarında,	zorunlu	mesleki	gereklilik-
lerin	varlığı	hâlinde	amaca	uygun	ve	orantılı	olan	farklı	muamele,	sadece	
belli	bir	cinsiyetin	istihdamını	zorunlu	kılan	durumlar	varsa,	işe	kabul	ve	
istihdam	sürecinde	hizmetin	zorlukları	nedeniyle	yaş	sınırlarının	belir-
lenmesi	ve	uygulanması,	gereklilik	ve	amaçla	orantılı	olması	şartıyla	yaşa	
dayalı	 farklı	muamele	hallerinde	m.	7	gereğince	ayrımcılık	 iddiası	 ileri	
sürülemez.

	 Görüldüğü	üzere	TİHEK	Kanunu’nda	4857	sayılı	İş	Kanunu’ndan	
farklı	bir	düzenlemeye	yer	verilmiştir.	 İK	m.	5	yalnızca	cinsiyet	ve	ge-
belik	nedeniyle	 işe	almada	ayrımcılık	yapamayacağını	düzenlemişken;	
TİHEK	 Kanunu	 ile	 herhangi	 bir	 sınırlama	 yapılmaksızın	 işe	 alımlar-
da	 da	 ayrımcılık	 yapılamayacağı	 düzenlenmiştir.	 6701	 sayılı	 TİHEK	
Kanunu’nda	 ayrımcılık	 yasağına	 aykırılığa	 ilişkin	 idari	 yaptırım	 öngö-
rülmüştür.	 Kanunun	 25.	 maddesine	 göre	 “Ayrımcılık yasağının ihlali 
hâlinde, bu ihlalin etki ve sonuçlarının ağırlığı, failin ekonomik durumu ve 
çoklu ayrımcılığın ağırlaştırıcı etkisi dikkate alınarak ihlalden sorumlu olan 
kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşla-
rı, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri hakkında bin Türk lirasından 
on beş bin Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanır.”	Türkiye	İn-
san	Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu	bir	yargı	organı	olmadığından	vereceği	
karar	yargı	kararı	niteliği	taşıyan	ve	tarafları	bağlayıcı	nitelikte	değildir.	
Kurum’un	yalnızca	idari	para	cezasına	hükmetme	yetkisi	vardır19.

	 Kanun’un	17.	maddesine	göre,	ayrımcılık	yasağının	ihlali	sebebiy-
le	zarar	gördüğünü	 iddia	eden	gerçek	veya	 tüzel	kişiler	Türkiye	 İnsan	
Hakları	ve	Eşitlik	Kurumu’na	başvurabilir.	Ancak	kuruma	başvurmadan	
önce	kanuna	aykırı	olduğunu	iddia	ettikleri	uygulamayı	düzeltmesi	için	

19	SAVAŞ	KUTSAL,	s.	279.
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ilgiliye	başvurmalıdır.	Dolayısıyla	 işçi	6701	sayılı	Kanun’un	6.	madde-
si	 kapsamında	 ayrımcılığa	maruz	 kaldığı	 iddiasında	 ise	Türkiye	 İnsan	
Hakları	 ve	Eşitlik	Kurumu’na	 başvurmadan	önce	 işverene	başvurarak	
söz	konusu	uygulamayı	düzeltmesini	istemek	durumundadır.	Eğer	işve-
ren	bu	talebi	reddeder	veya	30	gün	içinde	cevap	vermezse	ancak	Kuru-
ma	başvuru	yapılabilir.	Ayrıca	17.	maddenin	2.	fıkrasının	son	cümlesi-
ne	göre,	 “Kurum, telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ihtimali 
bulunan hâllerde, bu şartı aramadan başvuruları kabul edebilir.” Yine	17.	
maddenin	5.	 fıkrasında	İş	Kanunu	kapsamındaki	 işçiler	açısından	özel	
bir	düzenlemeye	yer	verilmiştir.	Buna	göre	“4857 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi kapsamına giren ayrımcılık iddialarına ilişkin başvurular, 4857 
sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirlenen şikâyet usulleri izlendikten 
sonra herhangi bir yaptırım kararı alınmadığı hâllerde yapılabilir.”	Dola-
yısıyla	İK	m.	99	kapsamında	5.	maddeye	aykırılık	sebebiyle	işveren	veya	
işveren	 vekili	 aleyhine	 idari	 para	 cezasına	 hükmedilmişse	 6701	 sayılı	
Kanun	kapsamındaki	 yaptırım	uygulama	alanı	bulmayacaktır.	Tek	bir	
eylem	için	birden	fazla	yaptırım	uygulanamaması	ilkesi	sebebiyle	kanı-
mızca	böyle	bir	ayrık	düzenlemeye	yer	verilmesi	yerinde	olmuştur.	An-
cak	 İK.	m.	5	kapsamında	ayrımcılık	 iddiasının	bulunması	durumunda	
şikâyet	usulünün	ne	olacağına	 ilişkin	mevzuatımızda	herhangi	bir	dü-
zenleme	bulunmaması	belirsizliklere	yol	açmakta	ve	Kurum’a	başvuru-
yu	güçleştirmektedir20.

	 Ayrımcılık	iddiası	ile	Kurum’a	başvuru	halinde	ispat	yükü	ile	ilgili	
olarak	da	kanunda	açık	düzenleme	yer	almaktadır.	Kanunun	21.	mad-
desine	göre,	“Münhasıran ayrımcılık yasağının ihlali iddiasıyla Kuruma 
yapılan başvurularda, başvuranın iddiasının gerçekliğine ilişkin kuvvetli 
emarelerin ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyması hâlinde, 
karşı tarafın ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini is-
pat etmesi gerekir.”	Söz	konusu	maddenin	gerekçesinde	de	“Madde ile, 
ayrımcılık yasağı ihlali iddiasıyla Kuruma yapılacak başvurularda ispat yü-
künün paylaştırılması ilkesi benimsenmekte, iddia sahibinin kuvvetli emare 
ve karine oluşturacak olguların varlığını ortaya koyması durumunda ispat 
yükünün ayrımcılık yaptığı iddia edilen tarafa geçmesi hükme bağlanmak-

20	Bu	hususta	bkz.	SAVAŞ	KUTSAL,	s.	273	vd.
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tadır.” ifadelerine	yer	verilmiştir.	Görüldüğü	üzere	ispat	hususunda	ispat	
yükünün	paylaştırılması	 ilkesi	benimsenmiş	ve	bu	 iddiaların	 ispatında	
tam	ispat	aranmayarak	mağdurun	ispat	zorluğunu	giderecek	bir	düzen-
lemeye	yer	verilmiştir.	Ancak	söz	konusu	ispat	kolaylığı	yalnızca	Kurum	
tarafından	yapılacak	incelemeler	açısından	geçerlidir,	yargı	önüne	taşı-
nan	uyuşmazlıklarda	uygulama	alanı	bulmaz21.

	 C.	Eşit	Davranma	Borcunun	İçeriği

	 İK	m.	5’te	yer	alan	düzenlemenin	eşit	davranma	borcundan	ziyade	
işverenin	ayrım	yapma	yasağını	düzenlediği	savunulmaktadır.	İK	m.	5’in	
başlığı	her	ne	kadar	“eşit	davranma	borcu”	olsa	da	öğretide	baskın	olarak	
ikinci	fıkra	dışında	ayrım	yasağı	hallerinin	öngörüldüğü	dolayısıyla	genel	
anlamda	eşit	davranma	borcuna	yer	verilmediği	kabul	edilmektedir.22.	
Bu	düzenleme	karşısında	işveren	dil,	ırk,	renk,	cinsiyet,	engellilik,	siyasal	
düşünce,	felsefî	inanç,	din	ve	mezhep	ve	benzeri	sebeplerle	işçilere	karşı	
ayrımcılık	yapamayacaktır.	Ayrımcılık	yasağı	temel	olarak	hak	ve	özgür-
lüklere	ilişkin	iken	dar	anlamda	eşit	davranma	borcu	denildiğinde	daha	
çok	işverenin	yönetim	hakkı	anlaşılmaktadır23.	Eşit	işlem	yapma	borcu	
ancak	işçi	 ile	işveren	arasında	iş	ilişkisi	kurulduktan	sonra	ortaya	çıkıp	
işvereni	keyfi	uygulamalarda	bulunmaktan	alıkoyarken	ayrımcılık	yasağı	
işe	alma	aşamasından	iş	sözleşmesi	sona	erene	kadar	her	an	geçerli	olan	
işverenin	işçinin	değiştiremeyeceği	veya	değiştirmesi	beklenemeyeceği	
özellikleri	sebebiyle	bu	işçiye	karşı	diğer	işçilerden	daha	kötü	muame-
lede	 bulunmayı	 engelleyen	 bir	 nitelik	 taşır24.	 Eşit	 davranma	 borcuna	
aykırılık	ancak	işçinin	hukuken	bir	talep	hakkının	doğduğu	durumlarda	

21	SAVAŞ	KUTSAL,	s.	277.
22	ÇELİK	Nuri,	“İşletmenin,	İşyerinin	veya	İşin	Gerekleri	Sebebiyle	İş	Sözleşmesinin	Feshinde	Eşit	Dav-

ranma	Borcu”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	Yıl	1,	Sayı	4,	Aralık	2006,	(Eşit	Davranma),	s.	6;	SÜZEK	Sarper,	
İş	Hukuku,	11.	Bası,	Beta,	 İstanbul,	2015,	(İş	Hukuku),	s.	480;	SÜZEK,	Eşit	Davranma	Borcu,	s.	26;	
MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	650;	YILDIZ,	Ayrımcılık	Yasağı,	 s.	838;	YENİSEY,	Fesihte	
Eşit	Davranma,	 s.	61;	YENİSEY	DOĞAN	Kübra,	 “İş	Kanununda	Eşitlik	 İlkesi	ve	Ayrımcılık	Yasağı”,	
Çalışma	ve	Toplum,	Sayı	4,	2006,	(Ayrımcılık	Yasağı),	 	s.	65;	YENİSEY,	Metodoloji	ve	Orantılılık,	s.	
976-977;	YUVALI,	s.	45;	DOĞAN,	s.	182.	Ayrıca	aksi	yönde	bkz.	BAYSAL,	s.	62.

23	YENİSEY, Ayrımcılık	Yasağı, s.	66;	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	68;	TUNCAY,	Eşit	Davranma,	s.	6.
24	YILDIZ, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	844.
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ortaya	çıkar.	Ücret,	işverenin	yönetim	ve	disiplin	hakkına	dayalı	olarak	
yaptığı	işlemler	bu	kapsamda	kabul	edilebilir25.

	 Her	ne	kadar	İş	Kanunu’nda	ayrımcılık	yasakları	düzenlenmiş	olsa	
da	Anayasa’da	yer	alan	eşitlik	ilkesi	hem	ayrımcılık	yasaklarını	hem	de	
eşit	davranma	borcunu	düzenlemiş	olduğundan	iş	ilişkileri	açısından	da	
bu	uygulama	alanı	bulacak	ve	işveren	açısından	eşit	davranma	borcunun	
varlığından	bahsedilecektir26.	Yargıtay	da	bu	husustaki	 bir	 kararında27 
“Aynı nitelikte olan işçilerden bir kısmını koruyucu hükümler dışında tut-
mak hem Anayasanın eşitlik ilkesine hem de iş hukukunun temel kuralları-
na uygun düşmez.”	ifadelerine	yer	vermiştir.

	 Eşit	davranma	borcu,	işverenin	mutlak	olarak	tüm	işçilere	eşit	ola-
rak	davranması	anlamına	gelmez.	Aynı	veya	benzer	nitelikteki	işçiler	açı-
sından	ancak	işverenin	eşit	davranma	borcu	söz	konusudur28.	Eğer	haklı	
nedenler	söz	konusu	ise	işçiler	arasında	farklılık	yapılması	eşit	davranma	
borcunun	bir	gereğidir29.	Ancak	bazı	sınırlı	hallerde	eşit	davranma	borcu	
mutlak	nitelik	 taşır.	Kişi	hak	ve	özgürlüklerine	mutlak	olarak	uyulma-
sı	 gereken	 alanlarda	 işverenin	 eşit	 davranma	borcu	mutlak	olarak	uy-
gulama	alanı	bulur.	Irk,	etnik	köken,	cinsiyet,	cinsel	eğilim,	dini	felsefi	
inanç,	siyasal	düşünce	gibi	durumlarda	işverenin	işçiler	arasında	ayrım	
yapmaması	mutlaktır30.	Elverişli	ve	gerekli	olduğu	iddia	edilen	araç	ile	
müdahale	edilen	eşit	davranma	borcunun	niteliği	arasında	orantı	olması	
gerekir31.	Eğer	eşit	davranma	borcunun	mutlak	olarak	uygulanacağı	ka-
bul	edilirse	normla	düzenlenen	amaç	orantısız	olarak	aşılmış	olur	ve	bu	
durum	işverenin	sözleşme	özgürlüğüne	müdahale	niteliği	taşır32.

25	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	642;	ÇOLAKOĞLU	Ebru,	Türk	İş	Hukukunda	İşverenin	Eşit	
Davranma	Borcu,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Konya,	2011,	s.	13.

26	SÜZEK, İş	Hukuk,	s.	480;	YUVALI, s.	46;	SUR,	s.	39-40.
27	9.	HD.	T.	11.9.1967,	8479/7519,	(TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	53;	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	480)
28	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	482;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	65;	DOĞAN, s.	182.
29	 YILDIZ, Eşit	 İşlem,	 s.	 66;	 MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	 s.	 640;	 ÇELİK	 Nuri, İş	 Hukuku	

Dersleri,	26.	Bası,	Beta,	İstanbul,	2013,	(İş	Hukuku),	s.	195-196;	ERTÜRK/GÜRSEL,	s.	428.
30	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	641;	ŞENER,	s.	68-76.
31	YENİSEY, Metodoloji	ve	Orantılılık,	s.	996.
32	YENİSEY, Metodoloji	ve	Orantılılık,	s.	977.	Yargıtay	da	bu	hususta	bir	kararında	şu	ifadelere	yer	vermiş-
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	 II.	Eşit	Davranma	İlkesinin	Uygulanabilmesi	İçin	Gerekli	Olan	
Koşullar

	 A.	İşverenle	İş	İlişkisi	İçinde	Olan	Birden	Fazla	İşçi	Bulunması

	 İşverenin	işçilere	karşı	eşit	davranma	borcundan	bahsedilebilmesi	
için	işyerinde	çalışan	iki	veya	daha	fazla	işçinin	bulunması	gerekir33.	Bu	
koşul	 işçiler	 arasında	 karşılaştırma	 yapılabilmesinin	 doğal	 sonucudur.	
Zira	sadece	birden	fazla	işçi	bulunması	durumunda	birine	diğerine	oran-
la	farklı	davranıldığı	ileri	sürülebilir34.	Ancak	ayrımcılık	yasağı	açısından	
tek	işçi	olsa	da	işverenin	ayrımcılıkta	bulunabilmesi	mümkündür.	Örne-
ğin	işyerinde	çalışan	tek	işçinin	cinsel	tercihinin	anlaşılmasından	sonra	
iş	sözleşmesinin	feshedilmesi	durumunda	ayrımcılık	söz	konusu	olmak-
tadır35.	Genel	anlamda	eşit	davranma	borcunun	uygulanması	açısından	
objektif	ölçülere	göre	belirlenecek	gruplar	arasında	karşılaştırma	yapıl-
ması	gerekir36.	

	 İşçilerin	niteliklerinin	de	eşit	davranma	borcunun	tespitinde	dikka-
te	alınması	gerekir.	Buna	göre	işçilerin	yaptıkları	işin	niteliği,	uzmanlığı,	
öğrenimi,	 kıdemi,	 çalışkanlığı	 gibi	 nedenlerle	 işveren	 tarafından	 farklı	
uygulamalara	tabi	tutulması,	ücret,	prim	veya	sosyal	haklar	konusunda	
farklılık	 bulunması	 eşit	 davranma	 borcuna	 aykırılık	 teşkil	 etmeyecek-
tir37.	Eşit	davranma	borcu	açısından	önemli	olan	işverenin	aynı	nitelik-
lere	sahip,	eşit	değerdeki	benzer	işlerde	çalışan	işçiler	arasında	eşit	dav-
ranmasıdır38.

tir:	“Diğer önemli bir nokta da işverenin “eşit davranma” ilkesinin de mutlak şekliyle anlaşılmamasıdır. İşve-
renin, işçiler arasındaki gerek objektif ve gerek subjektif nitelikleri, pozisyon, görevin önemi, çalışma şartları v.s 
nedenler farklı ücret, prim ve sosyal hak ödemesi, eşit davranma borcuna aykırılık teşkil etmeyeceğini de kabul 
etmek gerekir.”	9.	HD.	T.	20.5.1985,	E.	1985/2546,	K.	1985/5437	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	

33	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	149;	YÜKSEL, s.	63;	BAYSAL, s.	68;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	185;	ERTÜRK/
GÜRSEL, s.	432;	DOĞAN, s.	185.

34	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	149;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	648.
35	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	186.
36	YENİSEY, Metodoloji	ve	Orantılılık,	s.	984.
37	SÜZEK,	İş	Hukuku,	s.	482;	ÇELİK,	Eşit	Davranma,	s.	6;	ÇELİK,	İş	Hukuku,	s.	196;	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	66.
38	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	65.
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	 Ayrıca	eşit	davranma	borcu	ancak	işveren	ile	iş	ilişkisi	içinde	bulu-
nan	işçiler	açısından	geçerlidir.	Zira	İK	m.	5	açıkça	iş	ilişkisinde	ayrım	
yapılamayacağını	düzenlemiştir39.	Dolayısıyla	aynı	işyerinde	çalışan	me-
mur	veya	 sözleşmeli	personel	 ile	orada	 iş	 sözleşmesi	 ile	 çalışan	 işçiler	
arasında	eşit	davranma	borcundan	bahsedilemez40.	Yine	 işyerinde	ge-
çici	 iş	 ilişkisi	 ile	 çalışanlar	 kanunda	 aksi	 öngörülmemişse	 kural	 olarak	
eşit	davranma	borcunun	konusunu	oluşturmazlar41.	Bu	hususta	ayrıca	
alt	 işverenlik	 ilişkisi	 açısından	 da	 değerlendirme	 yapmakta	 fayda	 var-
dır.	Kural	olarak	asıl	işverenin	alt	işverenin	işçilerine	karşı	eşit	davran-
ma	 borcu	 bulunmamaktadır.	 Zira	 alt	 işverenin	 işçileri	 ile	 asıl	 işveren	
arasında	herhangi	bir	 iş	 ilişkisi	bulunmamaktadır.	Ancak	alt	 işverenlik	
ilişkisi	muvazaalı	olarak	kurulmuşsa	alt	işverenin	işçileri	baştan	itibaren	
asıl	 işverenin	 işçileri	 olarak	 kabul	 edileceğinden	bu	durumda	da	 artık	
asıl	işverenin	eşit	davranma	borcu	altında	olduğundan	bahsedilmesi	ge-
rekir42.	Yargıtay	da	bu	hususta	bir	kararında	asıl	işverenin,	alt	işverenin	
işçilerine	karşı	eşit	işlem	yapma	borcu	altında	olmadığını	ancak	bu	iliş-
kinin	muvazaaya	dayanması	halinde	kanunun	açık	hükmü	gereğince	alt	
işverenin	işçilerinin	başlangıçtan	beri	asıl	işverenin	işçisi	sayılacağından	
işçilerin	bu	durumda	asıl	 işverenden	eşit	 işlem	yapma	borcuna	dayalı	
olarak	talepte	bulunabileceğine	hükmetmiştir43.

	 İşveren	ile	işçinin	iş	ilişkisi	içinde	bulunması	gerekliliğinin	bir	sonu-
cu	olarak	işverenin	eşit	davranma	borcu	ancak	iş	ilişkisinin	başlamasın-
dan	sonra	söz	konusu	olacaktır44.	Ancak	bu	kural	mutlak	olarak	uygu-

39	YÜKSEL, s.	63.
40	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	186;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	648;	BAYSAL, s.	69;	DOĞAN, s.	185.
41	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	648-649;	BAYSAL, s.	68.
42	YILDIZ, Eşit	İşlem, s.193;	BAYSAL, s.	68-69;	DOĞAN, s.	185.
43	9.	HD.	T.	28.02.2011,	E.	2010/23498,	K.	2011/5236,	(DOĞAN, s.	185-186)
44	Yargıtay	da	bir	kararında	“Ayrımcılık iddiasında bulunan işçinin kiminle karşılaştırılacağının belirlenmesi 

varılacak sonuç açısından büyük önem taşımaktadır. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesindeki “farklı iş-
lem yapılamaz” sözleri iki benzer durum arasındaki başkalığa işaret etmektedir. İşverenin aynı nitelikte olsa 
bile çalışan ile yeni işe aldığı işçi arasında eşit işlem borcu bulunmamaktadır. Zira eşit işlem borcu iş ilişkisi 
kurulduktan sonra uygulanabilecek bir yaptırımdır ve iş ilişkisi kurulma aşamasında işveren yeni işçi ile ücret 
konusunda iradi olarak anlaşmak zorundadır. Yaptırılacak iş aynı nitelikte olsa bile işyerinde çalışan işçilerin 
ücretlerinden daha yüksek olabilir. Somut uyuşmazlıkta davalı işverenin aynı nitelikte olsa bile yeni işe aldığı 
işçi için ücretini çalışan sendika üyesi emsal işçiye göre daha yüksek ücret kararlaştırması ve ödemesi eşit işlem 
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lanmaz.	İK	m.	5/3’te	yer	alan	“İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin 
sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şart-
larının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, cinsiyet veya 
gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.”,	Sendikalar	
ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	Kanunu	m.	25/1’de	yer	alan	“İşçilerin işe alın-
maları; belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri, belli bir sendikadaki 
üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilmeleri veya herhangi bir sendikaya 
üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı tutulamaz.” ve	5378	sayılı	En-
gelliler	Hakkında	Kanun	m.	14’te	yer	alan	hüküm	iş	 ilişkisi	 içinde	eşit	
davranma	borcu	olması	kuralının	istisnasını	oluşturmaktadır45.

	 B.	İşyerinin	Aynı	Olması

	 İşverenin	eşit	davranma	borcundan	bahsedebilmenin	bir	diğer	ko-
şulu,	 işverenin	birden	 fazla	 işçisinin	aynı	 işyerinde	çalışıyor	olmasıdır.	
Doktrinde	bu	kural	“işyerinde	birlik”	olarak	ifade	edilmiştir46.	Kural	ola-
rak	başka	işverenlere	ait	işyerlerindeki	uygulamalar	diğer	işveren	açısın-
dan	aynı	uygulamada	bulunma	borcu	yüklemez47.	Ancak	benzer	çalışma	
koşullarına	sahip	işyerleri	bulunuyorsa	ve	bu	işyerleri	tekdüzen	esaslarla	
yönetiliyor	ayrıca	karşılıklı	işçi	geçişleri	de	yüksekse	artık	böyle	bir	du-
rumda	da	eşit	davranma	borcundan	bahsedebilmek	mümkündür48.	Do-

borcuna aykırılık teşkil etmeyecektir. İşverenin bu işlemde farklı davranması sözleşme serbestisi kapsamında 
kalmaktadır. Bu nedenle davacının fark alacaklarının reddi gerekir.” diyerek	işverenin	sözleşme	serbestisi-
ne	işaret	etmiştir.	Bkz.	9.	HD.	T.	7.10.2013,	E.	2011/33127,	K.	2013/25090	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

45	BAYSAL, s.	66.
46	TUNCAY,	Eşit	Davranma,	s.	148;	SÜZEK,	İş	Hukuku,	s.	481;	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	179;	DOĞAN,	s.	

183;	ERTÜRK/GÜRSEL,	s.	432;	ŞENER,	s.	86;	ÇOLAKOĞLU,	s.	32.
47	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	148;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	647;	UŞAN	M.	Fatih,	“İş	

Sözleşmesinin	Feshinde	İşverenin	Eşit	Davranma	Borcu	Var	Mıdır?	(Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesinin	Bir	
Kararı	Üzerine	Değerlendirme)”,	Legal	İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku	Dergisi,	Sayı	8,	2005, s.	
1626.

48	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	180;	BAYSAL, s.	70;	DOĞAN,	s.	184.	Ancak	Yargıtay	bir	kararında	“Eşitlik ilkesi 
aynı durumda olan işçiler yönünden geçerlidir. Başka bir anlatımla işverenin, farklı konumda olan işçiler ba-
kımından eşit davranma yükümü yerine yönetim hakkı kapsamında farklı davranma serbestisinden söz edilir. 
Somut olayda da davacının birlikte istihdam edilen bir işçi olduğu gözetilerek bir değerlendirmeye gidilmelidir. 
Davacının davalı işverenin diğer bir işçi ya da aynı guruba ait başka bir işçi ile karşılaştırılması doğru olmaz. 
Birlikte istihdam: oluşturan işverenlerin eşit davranma yükümü, kural olarak birlikte istihdama dahil işçiler 
yönünden hüküm ifade eder.” ifadelerine	yer	vermiştir.	9.	HD.	T.	12.2.2008,	E.	2007/33247,	K.	2008/114	
(Kazancı	İçtihat	Bankası).	
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layısıyla	eşit	işlem	yapma	borcu	organizasyon	yapısından	ziyade	yapılan	
işin	ve	çalışma	koşullarının	benzerliği	ile	ortaya	çıkmaktadır49.	Bu	sebep-
le	aslında	işyerinde	birlik	koşulunda	işyeri	esasının	değil	işletme	esasının	
dikkate	alınması	daha	doğrudur50.	
 
	 İş	Kanunu	açısından	işyeri	hatta	işletme	dışındaki	yerlerde	de	eşit	
davranma	borcunun	söz	konusu	olması	mümkündür.	Bu	haller	kanunda	
açıkça	düzenlenmiştir.	İK	m.	12’nin	son	fıkrasına	göre	“Emsal işçi, işye-
rinde aynı veya benzeri işte belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçidir. 
İşyerinde böyle bir işçi bulunmadığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun bir 
işyerinde aynı veya benzer işi üstlenen belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştı-
rılan işçi dikkate alınır.” Yine	İK	m.	13/3’e	göre	“Emsal işçi, işyerinde aynı 
veya benzeri işte tam süreli çalıştırılan işçidir. İşyerinde böyle bir işçi bulun-
madığı takdirde, o işkolunda şartlara uygun işyerinde aynı veya benzer işi 
üstlenen tam süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan işçi esas alınır.” Görüldüğü	
üzere	bu	düzenlemeler	ile	eşit	davranma	borcu	işyeri	ve	işletme	dışına	
taşınmış	ve	emsal	işçi	kriteri	getirilmiştir51.
 
	 Bu	noktada	bahsedilmesi	gereken	bir	diğer	husus	da	işyerinin	devri	
halinde	eşit	işlem	yapma	borcunun	varlığının	söz	konusu	olup	olmadı-
ğıdır.	İş	Kanunu	m.	6’da	işyeri	devri	düzenlenmiştir.	Söz	konusu	mad-
denin	ilk	fıkrasına	göre	“İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme 
dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya 
bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte 
devralana geçer.” Söz	konusu	madde	ile	devralınan	işyerindeki	işçilerin	
durumunun	kötüleştirilmemesi	amacıyla	koruyucu	düzenlemelere	yer	
verilmiştir.	Devir	 ile	birlikte	 işveren	 iş	 sözleşmelerinden	bütün	hak	ve	
borçları	ile	sorumlu	olacağından	eşit	davranma	borcu	açısından	da	so-
rumluluğu	söz	konusudur52.	Örneğin	işverenin,	aynı	iş	kolunda	aynı	işi	

49	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	180.
50	BAYSAL, s.	70.	Yuvalı’ya göre	de	kural	olarak	aynı	işyerinin	işçisi	olmak	gerekse	de	istisnaen	belli	başlı	

durumlarda	aynı	işletmeye	dahil	değişik	işyerleri	arsında	da	işverenin	eşit	davranma	borcu	söz	konusu	
olabilir.	YUVALI, s.	49.

51	YILDIZ, Eşit	İşlem, s.	181;	BAYSAL, s.	70;	DOĞAN, s.	184;	YÜKSEL, s.	62.
52	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	183-185;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	648;	DOĞAN, s.	184.
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aynı	çalışma	koşulları	altında	yürüttüğü	işyerinde	uzun	yıllardan	işçile-
rine	Kurban	Bayramı	öncesinde	kurban	parası	verdiğini	ve	bu	uygulama	
işyeri	uygulaması	haline	geldiğini	kabul	edelim.	İşyeri	devri	söz	konusu	
olduğunda	aynı	işveren,	devraldığı	işyerinde	böyle	bir	uygulama	olma-
dığından	oradaki	işçilere	kurban	parası	ödemezse	ve	bu	işçi	daha	sonra	
askere	gitmek	 için	 iş	 sözleşmesini	 feshedip	kıdem	tazminatı	 talebinde	
bulunursa,	 kıdem	 tazminatı	 hesabının	 eşit	 davranma	borcu	 gereğince	
kurban	 parası	 da	 dikkate	 alınarak	 hesaplanması	 gerekir.	 Zira	 işveren	
devraldığı	işyerindeki	işçilere	karşı	da	eşit	davranma	borcu	altındadır53.

	 C.	 İşverenin	 Hukuken	 Kollektif	 Bir	 Davranışta	 Bulunması	
veya	Kural	Koyması

	 İşverenin	ancak	işyerindeki	tüm	işçileri	ilgilendiren	bir	uygulamada	
bulunması	halinde	eşit	davranma	borcu	söz	konusu	olur54.	Ancak	bir	iş-
çinin	çalışkan	olması	nedeniyle	ödüllendirilmesi	gibi	bireysel	nitelikteki	
uygulamaların	olması	durumunda	eşit	davranma	borcu	söz	konusu	de-
ğildir55.

	 Yalnızca	 işlemin	 işverenden	 kaynaklanması	 durumunda	 eşit	 dav-
ranma	borcu	söz	konusu	olur.	Eğer	kanundan	veya	toplu	iş	sözleşmesin-
den	kaynaklanan	sebeplerle	farklı	uygulama	söz	konusu	ise	artık	burada	
eşit	davranma	borcunun	varlığından	bahsedilemez.	Sendikalar	ve	Toplu	
İş	Sözleşmesi	Kanunu	m.	25/2’de	“İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle 
sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasın-
da, çalışma şartları veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi 
bir ayrım yapamaz. Ücret, ikramiye, prim ve paraya ilişkin sosyal yardım 
konularında toplu iş sözleşmesi hükümleri saklıdır.”	düzenlemesine	yer	ve-

53	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	184-185.
54	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	149-150;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	650.
55	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	150;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	650;	BAYSAL, s.	67;	DO-

ĞAN, s.	186;	YÜKSEL, s.	64;	ÇOLAKOĞLU,	s.	34-35.	Ertürk/Gürsel’e	göre	bu	şekilde	işverenin	tek	bir	
işçiyi	ödüllendirmesi	halinde	de	bu	uygulamayı	haklı	kılacak	sebeplerin	varlığı	aranmalıdır.	Aksi	halde	
uygulama	bireysel	olsa	da	haklı	sebep	olmaksızın	o	işçi	ile	diğer	işçiler	arasında	farklılık	meydana	getiril-
mesi	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	teşkil	edecektir.	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	433-434.	Aynı	yönde	bkz.	
YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	187.
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rilerek	toplu	iş	sözleşmesi	kapsamında	ücret,	ikramiye,	prim	veya	paraya	
ilişkin	sosyal	yardım	konularında	farklı	uygulamaların	bulunmasının	eşit	
davranma	borcuna	aykırılık	oluşturmayacağı	düzenlenmiştir56.	Örneğin	
toplu	iş	sözleşmesinde	düzenlenen	maddi	faydalardan	sadece	sendikaya	
üye	olan	işçilerin	yararlanması	eşit	davranma	borcunun	ihlali	anlamına	
gelmeyecektir57.	Ancak	iş	süreleri,	işverenin	yönetim	hakkı,	disiplin	ce-
zaları,	iş	akdinin	feshi,	iş	sağlığı	ve	güvenliği	gibi	parasal	hükümler	dışın-
daki	toplu	sözleşme	hükümleri	sendika	üyesi	olmayan	işçiler	açısından	
da	eşit	davranma	borcu	kapsamında	uygulanır58.

	 Ç.	Uygulamanın	Bir	ya	da	Bir	Kısım	İşçinin	Aleyhine	Olması

	 Eşit	 davranma	 borcuna	 aykırılıktan	 söz	 edilebilmesi	 için	 işveren	
tarafından	yapılan	bir	uygulamanın	bir	kısım	işçiye	yarar	sağlarken	bir	
kısım	işçinin	aleyhine	olması	gerekir59.	Ancak	şu	kadar	işçinin	aleyhine	
bir	durum	oluşmuşsa	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	söz	konusu	olur	
demek	doğru	değildir.	Tek	bir	 işçi	bile	bu	uygulamadan	olumsuz	ola-
rak	etkileniyorsa	ve	 işveren	bu	davranışını	objektif	olarak	haklılaştıra-
mıyorsa	artık	bu	durumda	işverenin	genel	anlamda	eşitlik	ilkesine	aykırı	
davrandığı	kabul	edilmelidir60.	Eğer	aleyhe	durum	oluşturan	kural	veya	
işlem	yasal	bir	zorunluluktan	kaynaklanıyorsa	eşit	davranma	borcundan	
söz	edilemez.	İşveren	açısından	asıl	olarak	yasak	olan	keyfi	bir	davranışla	
bir	veya	birden	çok	işçiyi	diğerlerine	göre	daha	kötü	duruma	getirmek-
tir61.

56	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	486;	BAYSAL, s.	68;	YILDIZ, Eşit	İşlem, s.	215;	DOĞAN, s.	186;	SÜMER	Haluk	
Hadi,	İş	Hukuku	Uygulamaları,	7.	Baskı,	Seçkin,	Ankara,	2019,	s.	104.

57	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	486;	BAYSAL, s.	68.
58	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	486;	EKONOMİ	Münir,	Ferdi	İş	Hukuku,	Cilt	1,	İstanbul	Teknik	Üniversitesi	

Yayınları,	İstanbul,	1974,	s.	158;	SÜMER,	s.	104.
59	 TUNCAY, Eşit	 Davranma, s.	 138;	 ERTÜRK	 Şükran, İş	 İlişkisinde	 Temel	 Haklar,	 1.	 Baskı,	 Seçkin,	

Ankara,	2002,	s.	100.
60	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	138;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	192;	DOĞAN, s.	187.
61	BAYSAL, s.	69.
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	 D.	Aynı	Zaman	Dilimi	İçinde	Gerçekleştirilmiş	Uygulama	Olması

	 Doktrinde	“zamanda	birlik”	olarak	adlandırılan	bu	koşula	göre	eşit	
davranma	borcu	açısından	karşılaştırılacak	olan	davranışların	kural	ola-
rak	aşağı	yukarı	aynı	zaman	dilimi	içinde	meydana	gelmiş	olması	gere-
kir62.	Dolayısıyla	geçmişte	yapılmış	bir	uygulamaya	dayalı	olarak	bugün	
işçinin	eşit	davranma	borcu	kapsamında	bir	talepte	bulunması	mümkün	
değildir63.	Burada	aynı	zaman	dilimi	kavramından	anlaşılması	gereken	
işyerinde	karşılaştırılabilir	durumdaki	işçilerin	çalışma	koşullarının	aynı	
şekilde	devam	ettiği	süredir64.	

	 Yargıtay	da	bir	kararında65	zamanda	birlik	koşulu	doğrultusunda	şu	
ifadelere	yer	vermiştir:	“Dosyadaki bilgi ve belgelere ve mahkemece karara 
esas alınan bilirkişi raporuna göre kapsam dışı 4 işçinin sözleşmeleri 1997 
yılı içinde son bulmuştur. Davacının ise 2000 yılında sözleşmesi bozuldu-
ğuna göre arada üç yıl gibi uzun bir süre mevcuttur. Gerçekten 1997 yılın-
dan sonra ekonomik krizin ortaya çıkması sonucu davacı ve bir kısım işçiler 
sözleşmelerini 1475 sayılı Yasanın 16. maddesine göre fesih yoluna gitmiş-
lerdir. Bundan başka 1997 ile 2000 yıları arasında işverenin de değiştiği gö-
rülmektedir. Bir başka anlatımla işyeri el değiştirmiştir. Yeni işveren ile eski 
işverenin uygulamalarının farklılığından söz edilemez. Son olarak, ayrıca şu 
hususun da belirtilmesi önem taşımaktadır. Her işçi işverenle yapmış oldu-
ğu sözleşmeye göre özel hükümler konulmak suretiyle çalıştırılabilir. Bir an 
için yukarıdaki hususlar gerçekleşmemiş olsa dahi mahkemece önceki söz-
leşmeleri feshedilen işçilerin hizmet akitleri getirtilerek özel hükümler taşı-
yıp taşımadıkları tespit edilmeliydi. Bu hususlar dahi araştırılmadan bütün 
işçiler için aynı durum söz konusuymuş gibi isteğin hüküm altına alınması 
hatalıdır.” Söz	konusu	kararda	da	belirtilmiş	olduğu	üzere	üç	yıllık	süre	
içinde	hukuka	uygun	olarak	işyerindeki	çalışma	koşullarının	değişip	de-
ğişmediğinin	belirlenmesi	gerekir.	Eğer	çalışma	koşulları	değişmişse	ve	
62	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	150;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	189;	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	434;	DOĞAN, s.	187.
63	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	150;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	189.
64	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	190;	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	434.
65	9.HD.	T.	11.3.2002,	E.	2001/18348,	K.	2002/3479	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	Bu	karar	için	ayrıca	bkz.	

YILDIZ, Eşit	İşlem	Yapma	Borcu,	s.	190.
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bu	değişiklikler	iş	hukuku	açısından	geçerli	kabul	edilebiliyorsa	eşit	dav-
ranma	borcuna	aykırılıktan	söz	edilemez66.

	 III.	İş	Hukukunda	Eşit	Davranma	İlkesinin	Uygulanması

	 A.	Genel	Olarak

	 İş	hukukunda	eşit	davranma	ilkesi	iş	ilişkisinin	kurulması	aşamasın-
da,	iş	ilişkisinin	devamı	süresince	ve	iş	sözleşmesinin	feshi	aşamalarında	
karşımıza	çıkabilir.	Biz	bu	çalışmamızda	iş	ilişkisinin	kurulması	ve	iş	iliş-
kisinin	devamı	süresince	eşit	davranma	borcundan	kısaca	bahsettikten	
sonra	iş	sözleşmesinin	feshinde	eşit	davranma	borcunu	önemi	sebebiyle	
ayrı	bir	başlık	altında	ele	alacağız.

	 B.	İş	İlişkisinin	Kurulmasında	Eşit	Davranma	Borcu

	 Bir	kimsenin	ilk	kez	işe	alınması	sırasında	işverenden	eşit	davranma	
borcuna	uygun	davranmasını	isteme	hakkı	olup	olmadığı	hususunda	iş	
hukukunda	kabul	edilen	genel	görüş	 işe	almada	 işverenin	eşit	davran-
ma	borcu	altında	olmadığı	yönündedir.	Zira	eşit	davranma	borcundan	
bahsedebilmek	için	meydana	gelmesi	gereken	koşullardan	birisi	de	işçi	
ile	işveren	arasında	bir	iş	ilişkisinin	kurulmuş	olmasıdır.	Ayrıca	işveren	
hangi	işçiyi	aldığında	daha	iyi	verim	elde	edeceğini	belirleme	yetkisine	
sahiptir	ve	bu	durum	işverenin	sözleşme	özgürlüğünün	bir	sonucudur67.	
Ancak	kanunda	bazı	hallerde	işverenin	iş	sözleşmesinin	kurulması	aşa-
masında	da	ayrım	yapamayacağı	açıkça	düzenlenmiştir.	Bunlardan	ilki	
İK	m.	5/3’te	yer	almaktadır.	Maddeye	göre	“İşveren, biyolojik veya işin ni-
teliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir işçiye, iş sözleşmesinin yapıl-
masında, şartlarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde, 
cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz.” 
Görüldüğü	üzere	burada	cinsiyet	ve	gebelik	nedeniyle	iş	ilişkisinin	ku-
rulması	 sırasında	da	ayrım	yapılmaması	gerektiği	açıkça	düzenlenmiş-
tir.	Dolayısıyla	işveren	haklı	bir	gerekçesi	olmaksızın	sırf	hamile	olduğu	

66	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	190.
67	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	154;	SÜZEK, İş	Hukuku, s.	483;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	170;	BAYSAL, s.	65
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için	işçi	ile	iş	akdi	yapmaktan	kaçınamaz68.	Ancak	yapılacak	işin	niteliği	
hamilelikle	bağdaşmayacaksa	işverenin	işe	alımda	adaya	hamile	olup	ol-
madığını	sorması	ve	hamile	olması	halinde	iş	akdi	yapmaktan	kaçınma-
sı	 cinsiyete	veya	gebeliğe	dayalı	 ayrımcılık	olarak	değerlendirilemez69.	
Mankenlik,	 spor	öğretmenliği,	 radyasyon	 tehlikesinin	bulunduğu	 işler	
bu	kapsamda	kabul	edilebilir70.	Yine	yapılacak	iş	için	kullanılacak	mad-
de	anne	ya	da	bebeğin	sağlığı	için	tehlike	oluşturacak	nitelikteyse	adaya	
hamile	olup	olmadığının	sorulması	ve	bu	nedenle	işe	alınmaması	ayrım-
cılık	teşkil	etmez71.

	 İşe	 alımda	 ayrım	 yasağına	 ilişkin	 bir	 diğer	 düzenleme	 Sendikalar	
ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	Kanunu	m.	25’te	düzenlenmiştir.	Maddenin	ilk	
fıkrasına	göre	“İşçilerin işe alınmaları; belli bir sendikaya girmeleri veya gir-
memeleri, belli bir sendikadaki üyeliği sürdürmeleri veya üyelikten çekilme-
leri veya herhangi bir sendikaya üye olmaları veya olmamaları şartına bağlı 
tutulamaz.”	Bu	hüküm	ile	işverenin	sözleşme	özgürlüğüne	sınırlama	ge-
tirilmiş	ve	işveren	işe	alma	sırasında	işçilere	eşit	davranmakla	yükümlü	
tutulmuştur72.

	 Bu	konudaki	bir	diğer	düzenleme	5378	sayılı	Engelliler	Hakkında	
m.	14’te	düzenlenmiştir.	 İkinci	 fıkraya	göre	“İşe başvuru, alım, önerilen 
çalışma süreleri ve şartları ile istihdamın sürekliliği, kariyer gelişimi, sağlıklı 
ve güvenli çalışma koşulları dâhil olmak üzere istihdama ilişkin hiçbir hu-
susta engelliliğe dayalı ayrımcı uygulamalarda bulunulamaz.” 

	 Görüldüğü	 üzere	 kural	 olarak	 işveren,	 işe	 almada	 eşit	 davranma	
borcu	 altında	olmamakla	birlikte	 cinsiyet	 ve	 gebelik	halinde,	 sendikal	
nedenlerde	 ve	 engellerin	 işe	 alımlarında	 ayrımcılık	 yapamaz.	 Kanun-
larda	açıkça	bu	hususta	düzenleme	yer	aldığından	işveren	işe	alımlarda	
68	SÜZEK, İş	Hukuku, s.	483.	Ayrıca	bu	hususta	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	198	vd.
69	EYRENCİ	ÖNER, “İşe Girişte Personel Seçimi ile İlgili Hukuki Sorunlar”, İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	

Hukuku	Türk	Milli	Komitesi,	15.	Yıl	Armağanı	s.	255;	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	199;	ERTÜRK,	s.	68-71.	
70	EYRENCİ,	s.	255;	ERTÜRK,	s.	68-71.
71	ÇOLAKOĞLU,	s.	42.
72	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	154.
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ayrım	yasağına	aykırı	davranamaz.	Ancak	bu	haller	dışında	 işveren	 işe	
alımlarda	sözleşme	özgürlüğü	gereğince	eşit	davranma	borcu	altında	de-
ğildir.

	 C.	İş	İlişkisinin	Devamı	Süresince	Eşit	Davranma	Borcu

	 İş	ilişkisinin	devamı	süresince	de	işveren,	eşit	davranma	borcuna	ve	
ayrımcılık	yasağına	uygun	davranmakla	yükümlüdür.	Dolayısıyla	işvere-
nin	ücret,	işçiye	sağlanacak	maddi	menfaatler,	çalışma	koşulları,	yüksel-
me	ölçütleri,	disiplin	cezaları	gibi	uygulamalarda	eşit	davranma	borcuna	
uygun	davranması	gerekir73.	Eşit	davranma	borcuna	aykırılık	genel	ola-
rak	işverenin	yönetim	hakkını	İK	m.	5’te	yer	alan	koşullara	ve	ayrımcılığı	
yasaklayan	diğer	düzenlemelere	aykırı	olarak	keyfi	biçimde	kullanması	
halinde	ortaya	çıkar74.	Ancak	işverenin	yönetim	hakkı	mutlak	bir	hak	ol-
madığından	işveren	bu	yetkisini	keyifliğe	kaçmadan	eşit	davranma	bor-
cu	sınırları	çerçevesinde	kullanmalıdır75.

	 Sosyal	yardımlar	açısından	 işverenin	 işçiler	arasında	gruplar	oluş-
turması	 mümkündür.	 Örneğin	 işin	 sorumluluk	 ve	 tehlike	 derecesine	
göre,	belirli	sayıda	çocuğu	olanlara,	belirli	bir	kıdemi	olanlara	göre	bir	
gruplandırma	yaparak	sosyal	yardımda	bulunabilir.	Ancak	işverenin	bu	
grupları	oluştururken	keyfi	davranmaması	gerekir76.	Eğer	toplu	iş	sözleş-
mesinde	ücret,	ikramiye,	prim	ve	paraya	ilişkin	sosyal	yardım	hükümleri	
varsa	sözleşme	kapsamında	olan	işçiler	ile	olmayan	işçiler	arasında	ay-
rım	yapabilecektir77.	Ancak	parasal	konular	dışındaki	tüm	toplu	iş	söz-

73	SÜZEK, İş	Hukuku, s.	484;	SUR,	s.	41.	Yargıtay	da	bir	kararında	“İşveren	tüm	işlemlerinde	olduğu	gibi	
ikramiye	 dağıtımında	 da	 aynı	 durumdaki	 işçileri	 arasında	 farklı	 işlem	 yapamaz.	 Bu	 husus,	 işverenin	
işçilere	 yardım	 ve	 gözetme	borcuna,	 eşit	 işlem	 yapma	 ilkesine	 ayrı	 düşer.”	 diyerek	 ikramiyede	 ayrım	
yapılmaması	gerektiğine	hükmetmiştir.	9.	HD.	T.	9.3.2005,	3551/7831	(AKYİĞİT	Ercan, İş	Kanunu	
Şerhi,	1.	Cilt,	3.	Baskı,	Seçkin,	Ankara,	2008,	s.	327).

74	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	206.
75	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	158;	SÜZEK, İş	Hukuku, s.	486;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	207;	ŞENER,	s.	102.
76	SÜZEK, Eşit	Davranma	Borcu, s.	29;	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	485-486;	YENİSEY, Metodoloji	ve	Orantı-

lılık,	s.	997;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	209;	DOĞAN, s.	190.
77	ERTÜRK, s.	108;	ŞENER,	s.	105.
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leşmesi	hükümleri	diğer	işçilere	de	eşit	olarak	uygulanmak	durumunda-
dır78.

	 Kural	olarak	işverenin	sözleşmenin	kurulması	aşamasında	iki	fark-
lı	 işçi	 ile	 farklı	 ücretleri	 kararlaştırmış	olması	mümkündür.	Bu	durum	
sözleşme	serbestisi	ilkesinin	doğal	bir	sonucudur79.	Ancak	ücrete	yapıla-
cak	zamlar	açısından	işveren	haklı	ve	makul	bir	neden	olmaksızın	işçiler	
arasında	farklılık	oluşturamaz.	Böyle	bir	uygulamada	bulunması	halinde	
eşit	davranma	borcunun	ihlali	söz	konusu	olur80.	Yıldız’a	göre	işçilerin	
kıdemleri,	bireysel	nitelikleri,	yaptıkları	iş	ve	bu	işi	yaparken	göstermiş	
oldukları	başarı	aynı	veya	benzer	ise	buna	rağmen	işçiler	arasında	ücret	
açısından	farklılık	oluşturulmuşsa	artık	burada	eşit	davranma	borcunun	

78	SÜZEK, Eşit	Davranma	Borcu, s.	29;	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	486.
79	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	 642;	ULUCAN,	 s.	 195.	Yargıtay	bir	 kararında	ücretle	 ilgili	

olarak	“Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre işyerinde çalışan bazı işçilere fazla çalışma ücreti %100 zamlı, 
bayram ve genel tatil ücreti % 200 zamlı olarak ödenmiştir. Davalı vekili mavi yakalı çalışanlara belirtilen 
oranlar üzerinden ödeme yapıldığını açıklamakla birlikte, beyaz yakalı işçilere ise yasal oranların uygulan-
ması gerektiğini savunmuştur. İş mevzuatında beyaz yakalı işçi mavi yakalı işçi ayrımı bulunmamaktadır. Bu 
sebeple çalışanlar arasında fazla çalışma ve bayram genel tatil ücretleri bakımından farklı oranların uygulan-
ması İş Kanunu’nun 5. maddesine aykırılık oluşturur. Bilirkişi raporunda, davaya konu işçilik alacaklarının 
işyeri uygulamasına göre zamlı olarak hesaplandığı seçenek bir değerlendirmeye tabi tutulmalı ve indirim hu-
sus da düşünülerek karar verilmelidir.” diyerek	eşit	davranma	borcuna	işaret	etmiştir.	9.	HD.	T.	23.9.2014,	
E.	2012/36446,	K.	2014/27623	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	Bu	kararın	eleştirisi	için	bkz.	ERDEM	ÖZ-
DEMİR,	“Beyaz	Yakalı	ve	Mavi	Yakalı	İşçiler	Arasında	Fazla	Çalışma	ile	Ulusal	Bayram	ve	Genel	Tatil	
Ücretleri	Bakımından	Farklı	Oranların	Uygulanması	Eşitlik	İlkesine	Aykırılık	Oluşturur	Mu?”,	Sicil	İş	
Hukuku	Dergisi,	Sayı:	33,	2015,	s.	45-55.

80	ULUCAN,	s.	196;	BAYSAL, s.	67.	Yargıtay	da	bir	kararında	“Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, işyerinde 
çalışan işçilere Nisan 2003 tarihinde; 90.000.000 TL zam yapıldığı halde, davacı işçiye verim düşüklüğünden 
söz edilerek bu ücret artışının 20.000.000 TL olarak uygulandığı anlaşılmaktadır. Davacı işçinin verimsiz 
çalıştığına dair işverence yapılmış bir tespit de bulunmamaktadır. İşverenin gerekçesiz olarak davacıya em-
sallerinden daha az ücret artışı yapması, işçiye iş sözleşmesini haklı olarak fesih imkanı vermektedir.”	ifade-
lerine	yer	vererek	ücret	zamlarında	haklı	bir	gerekçe	olmaksızın	 farklı	uygulamada	bulunulmasını	eşit	
davranma	borcuna	aykırı	olarak	nitelemiştir.	9.	HD.	T.	5.4.2005,	E.	2005/9518,	K.	2005/12140.	Aynı	
yönde	bkz.	9.	HD.	T.	3.4.2000,	E.	2000/1034,	K.	2000/4713;	9.	HD.	T.	9.2.2004,	E.	2004/1674,	K.	
2004/1674	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	Yargıtay	yakın	tarihli	başka	bir	kararında	salt	işçinin	ücretine	zam	
yapılmamasının	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	anlamına	gelmeyeceğine	hükmetmiştir.	Söz	konusu	ka-
rara	göre	“…Somut olayda mahkemece aynı konumdaki diğer işçilere nazaran davacıya zam yapılmaması 
gerekçe gösterilerek eşit davranmama tazminatına hükmedilmişse de bu konuda yeterli inceleme ve araştırma 
yapılmadan hüküm kurulması isabetli olmamıştır. Zira işveren tarafından salt zam yapılmaması eşit dav-
ranmama tazminatının şartlarının oluşması için 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince işverenin 
belirli bir olgu gözetilerek işçiyi diğerlerinden farklı ve kasıtlı bir uygulamasının bulunması şarttır. Sırf işçinin 
ücretine zam yapılmaması halinin değinilen madde kapsamında değerlendirilerek tazminata hükmedilmesini 
haklı kılmaz.” 9.	HD.	T.	19.3.2012,	E.	2010/279,	K.	2012/8969	(GÜNAY, s.	276). Ancak	Ertürk’e	göre	
kişisel	ve	bireysel	ücret	zamları	sözleşme	özgürlüğü	ilkesine	bağlı	olduklarından	işverenin	eşit	davranma	
yükümlülüğü	yoktur.	ERTÜRK, s.	104.

İŞ HUKUKUNDA İŞVERENİN EŞİT DAVRANMA BORCU VE
ÖZELLİKLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ AÇISINDAN ÖNEMİ

Av. Zeynep Sümeyra DEVECİ



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �38

ihlali	söz	konusu	olacaktır.	Dolayısıyla	farklı	ücret	uygulamasını	objek-
tif	olarak	haklı	gösterecek	bir	sebep	söz	konusu	değilse	eşit	davranma	
borcu	 ihlal	edilmiş	olur81.	 İşçiler	arasında	ücret	zammı	konusunda	ay-
rımcılık	 yapılıp	 yapılmadığının	 tespit	 edilebilmesi	 için	daha	 fazla	 zam	
uygulanan	işçilerin	diğer	işçilerden	cinsiyet,	dil,	din,	ırk,	sendikal	üyelik,	
özürlülük,	 siyasi	görüş,	cinsel	eğilim	gibi	bir	 farklılığı	olup	olmadığına	
bakılmalı	eğer	bu	nitelikte	bir	fark	söz	konusu	ise	işverenin	eylemi	söz-
leşme	özgürlüğü	kapsamında	değil	ayrımcılık	yasağı	kapsamında	değer-
lendirilmelidir82.	

	 IV.	İş	Sözleşmesinin	Feshinde	Eşit	Davranma	Borcu

	 A.	Genel	Olarak

	 İş	 sözleşmesinin	 feshinde	 işverenin	 eşit	 davranma	 borcu	 altında	
olup	olmadığı	doktrinde	oldukça	 tartışmalıdır.	Bir	görüşe	göre	 iş	 söz-
leşmesinin	 feshi	 açısından	kural	olarak	 işverenin	eşit	davranma	borcu	
yoktur.	 Ancak	 söz	 konusu	 borcun	 işverenin	 objektif	 ve	 haklı	 nedene	
dayanmayan,	 keyfi	 ve	 kötüniyetli	 fesihleri	 açısından	 sınırlı	 olarak	 uy-
gulama	 alanı	 bulması	 mümkündür83.	 Diğer	 görüşe	 göre	 işverenin	 iş	
sözleşmesinin	 feshinde	 de	 eşit	 davranma	 borcuna	 uygun	 davranması	
gerekir84.	Ancak	öğretide	çoğu	yazar	tarafından	belirtildiği	üzere	ayrım	
yasakları	söz	konusu	olduğunda	işverenin	iş	sözleşmesinin	feshinde	eşit	
davranma	borcuna	uygun	davranması	gerektiği	hususunda	bir	tereddüt	

81	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	188.	Yine	Yargıtay	ücret	yönünden	eşitlikle	ilgili	olarak	şöyle	bir	karar	vermiştir:	
“…Esas itibari ile işveren henüz işe alınmamış kişilere veya iş sözleşmesi sona ermiş işçilerine karşı da eşit 
davranmakla yükümlü değildir. Bu nedenle 5. madde iş ilişkisi kurulduktan sonra uygulanabilecek bir yaptı-
rımdır. Kısaca işverenin çalışan ile yeni işe aldığı işçi arasında özellikle ücret yönünden eşit davranma borcu 
bulunmamaktadır…” 9.	HD.	T.	7.5.2012,	E.	2011/14167,	K.	2012/15810	(GÜNAY, s.	273).

82	ÇOLAKOĞLU,	s.	47-48.
83	DEMİRCİOĞLU	Murat/CENTEL	Tankut,	İş	Hukuku,	18.	Bası,	Beta,	İstanbul,	2015,	s.	115;	TUNÇO-

MAĞ	Kenan/CENTEL	Tankut,	İş	Hukukunun	Esasları,	7.	Baskı,	Beta,	İstanbul,	2015,	s.	144;	ÇELİK,	
İş	Hukuku,	s.	197;	YENİSEY,	Fesihte	Eşit	Davranma,	s.	65;	YENİSEY,	Ayrımcılık	Yasağı,	s.	69;	ÇELİK, 
Eşit	Davranma,	s.	6;	UŞAN,	s.	1630.

84	EKONOMİ, s.	157;	SÜZEK, s.	487;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	257;	AKYİĞİT, s.	315;	ERTÜRK/GÜRSEL, 
s.	445;	SÜMER,	s.	110.
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bulunmaması	gerekir85.	Burada	tartışılan	ayrım	yasakları	dışında	kalan	
genel	anlamda	işverenin	eşit	davranma	borcu	açısından	iş	sözleşmesinin	
feshidir.

	 B.	Süreli	Fesih	Hakkının	Kullanılması	Bakımından

	 1.	İş	Güvencesi	Kapsamında	Olan	İşçiler	Açısından

	 İK	m.	18/1	gereğince	iş	güvencesi	kapsamında	olan	işçiler	açısın-
dan	işveren	işçinin	belirsiz	süreli	iş	sözleşmesini	feshederken	işçinin	ye-
tersizliğinden	veya	davranışlarından	ya	da	işletmenin,	işyerinin	veya	işin	
gereklerinden	kaynaklanan	geçerli	bir	sebebe	dayanmak	zorundadır.	İK	
m.	 20	 gereğince	 iş	 sözleşmesi	 feshedilen	 işçi	 fesih	bildiriminde	 sebep	
gösterilmediğini	 veya	 gösterilen	 sebebin	 geçerli	 bir	 sebep	 olmadığını	
iddia	ediyorsa	fesih	bildiriminin	tebliğinden	itibaren	bir	ay	içinde	ara-
buluculuğa	başvurmak	zorundadır.	Şayet	arabuluculukta	anlaşma	sağ-
lanamazsa	işçinin	işe	iade	davası	açma	hakkı	vardır.	Bu	durumda	İK	m.	
21/1	gereğince	eğer	mahkeme	sebep	gösterilmediğini	veya	gösterilen	
sebebin	geçerli	olmadığını	tespit	ederse	yapılan	feshin	geçersiz	olduğu-
na	hükmeder86.

	 İK	m.	18/3-a	ve	d	bentleri	gereğince	sendika	üyeliği,	çalışma	saatleri	
dışında	veya	işverenin	rızası	ile	çalışma	saatleri	içinde	sendikal	faaliyette	
bulunmak,	ırk,	renk,	cinsiyet,	medeni	hal,	aile	yükümlülükleri,	hamilelik,	
doğum,	din,	 siyasi	görüş	ve	benzeri	nedenlerle	 işveren	 iş	sözleşmesini	
feshederse	bu	haller	geçerli	sebep	oluşturmaz.	Görüldüğü	üzere	İK	m.	
5’te	düzenlenmiş	olan	hususlara	burada	da	yer	verilmiştir87.

85	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	488;	YENİSEY, Fesihte	Eşit	Davranma,	s.	61;	YILDIZ, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	860.	
Mollamahmutoğlu’na göre	de	işverenin	fesihte	eşit	davranma	borcu	ayrım	yasağının	mutlak	olduğu	se-
beplerle	sınırlıdır.	Dolayısıyla	İK	madde	5/1’de	yer	alan	hususlara	dayalı	olarak	işveren	iş	sözleşmesini	
sona	erdiremez.	Bkz.	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	644.

86	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	926;	ÇELİK,	s.	266;	BAYSAL, s.	79;	SÜMER,	s.	243.
87	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	242.
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	 Eğer	işçinin	yeterliliğinden	ve	davranışlarından	kaynaklanan	bir	fe-
sih	söz	konusu	ise	işveren	aynı	durumda	olan	işçiler	açısından	bir	ayrım	
gözetmemeli	ve	eşit	davranma	borcuna	uygun	davranmalıdır88.	

	 İşçinin	iş	sözleşmesi	işletmenin,	işyerinin	ya	da	işin	gereklerinden	
kaynaklanan	 sebeplerle	 feshediliyorsa	 eşit	 davranma	 borcunun	 uygu-
lanışı	daha	sorunludur.	Bu	tür	fesihler	daha	çok	birden	fazla	kişiyi	ilgi-
lendirmektedir.	 Böyle	 bir	 durumda	 geçerli	 sebebin	 oluştuğu	 bir	 grup	
işçi	 arasından	 kimlerin	 sözleşmesini	 feshedeceğini	 işveren	 belirlemek	
durumundadır.	 İşverenin	bu	seçimi	yaparken	ne	derece	özgür	olduğu	
iş	güvencesi	 ile	 ilgili	 temel	problemlerdendir89.	Bu	hususta	Alman	hu-
kukunda	uygulanan	sosyal	seçim	kriterinin	Türk	hukuku	açısından	da	
uygulama	alanı	olup	olmadığının	belirlenmesi	gerekir.	Sosyal	seçim	Al-
pagut tarafından	“İşletme	gereklerinden	kaynaklanan	 fesihlerde	sosyal	
olarak	zayıf	olanın	korunması	amacıyla	işverenin	işten	çıkarılacak	işçile-
ri	belirli	kriterler	vasıtasıyla	seçim	yükümlülüğünü	ifade	eder.”	şeklinde	
tanımlanmıştır.	Alman	Feshe	Karşı	Koruma	Kanunu’na	göre	işverenin	
dikkate	alması	gereken	sosyal	seçim	kriterleri	işçinin	kıdemi,	yaşı,	geçin-
dirme	yükümlülükleri	ve	özürlülük	durumudur90.	

	 Türk	hukukunda	sosyal	seçim	kriterine	ilişkin	herhangi	bir	düzen-
lemeye	yer	verilmemiştir.	Bu	sebeple	bir	görüş	bu	gibi	durumlarda	 iş-
verenin	herhangi	bir	sınırlamaya	tabi	olmadığını	ve	söz	konusu	işçileri	
yönetim	hakkı	çerçevesinde	belirleyebileceğini	savunmaktadır91.	Huku-
kumuzda	yasal	dayanak	olmamasına	rağmen	Yargıtay	bazı	kararlarında	
sosyal	 seçim	 kriterleri	 belirleyerek	 bunlara	 göre	 kararlar	 vermiştir.	 9.	

88	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	489;	BAYSAL, s.	79;	DOĞAN, s.	193.
89	BAYSAL, s.	80.
90 ÇELİK,	Eşit	Davranma,	s.	7;	BAYSAL, s.	80
91	ÇELİK,	Eşit	Davranma,	s.	7.	Aynı	yönde	bkz.	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	245;	YUVALI,	s.	197.	Bu	hususta	

Alpagut	işverene	yasa	ile	öngörülmeyen	içeriği	ve	koşulları	belirsiz	bir	yükümlülüğün	getirilmesinin	isa-
betli	olmadığını	savunmaktadır.	Ayrıca	yasal	düzenlemelerin	bulunduğu	ülkelerde	sosyal	seçim	kriterine	
aykırı	olarak	iş	sözleşmesinin	feshedilmesi	halinde	yaptırımın	ne	olacağı	düzenlenmiştir.	Türk	hukuku	
açısından	bu	hususta	pozitif	bir	düzenleme	yer	almadığından	bunun	yaptırımının	ne	olacağı	da	belir-
sizdir.	ALPAGUT,	 “İş	Sözleşmesinin	Feshinde	Sosyal	Seçim	Yükümlülüğü	Mevcut	Mudur?”,	Sicil	 İş	
Hukuku	Dergisi,	Yıl	1,	Sayı	4,	Aralık	2006, s.	104.	Aynı	yönde	bkz.	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	625;	SÜZEK, 
Eşit	Davranma,	s.	33;	BAYSAL, s.	82-83;	DOĞAN, s.	194.
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Hukuk	Dairesi	2006	yılında	verdiği	bir	kararında92 “…Davacı işçinin ça-
lıştığı üretim bölümünün alt işverene verilmesinden sonra o ünitede çalışan 
işçilerin tamamının iş sözleşmesinin feshedilip edilmediği, tamamı işten çı-
karılmamış ise çıkarılan işçilerin seçiminde hangi objektif kriterlerin dikkate 
alındığı da irdelenmelidir. İşverence işten çıkarılacaklar seçilirken; işyerinde 
aynı işi üstlenen işçiler karşılaştırılmalı, işçiler arasında verim, hastalık nede-
niyle işe gelememe, iş görme borcunu yerine getirmede özen gösterme, kıdem, 
emekliliğe hak kazanma, evli ve çocuk sahibi veya genç olma gibi kriterlere 
göre oluşturulacak sıra göz önünde bulundurulmalıdır. Başka bir anlatımla 
sosyal seçimin hangi ölçütlere dayandığı saptanmalıdır…” ifadelerine	yer	
vermiştir.	Yargıtay’ın	bu	kararında	belirtmiş	olduğu	verimlilik,	hastalık,	
işe	gelmeme,	iş	görme	borcunu	yerine	getirmede	özen	göstermeme	gibi	
kriterlerin	sübjektif	nitelikte	olduğu,	bu	ölçütlere	hiçbir	ayrıma	yer	veril-
meksizin	gidildiği	ve	birbirleriyle	olan	ilişkilerine	yer	verilmediği,	bunla-
ra	dayalı	olarak	sözleşmesi	feshedilecek	olan	işçilerin	isabetli	olarak	be-
lirlenemeyeceği	 ileri	sürülmüştür93.	Yargıtay	daha	sonraki	kararlarında	
sosyal	seçim	yerine	objektif	kriter	kavramına	yer	vermiş	ancak	objektif	
kriterlerin	neler	olduğundan	bahsetmemiştir94.

92	9.	HD.	T.	3.4.2006,	E.	2006/4878,	K.	2006/8253,	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	Yargıtay	2009	tarihli	başka	
bir	 kararında	 sosyal	 seçim	kriterinin	bulunmadığını	 şu	 şekilde	 ifade	etmiştir:	“…Türk İş Hukuku’nda 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 5. maddesi eşit işlem borcuna aykırılık ve 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun 30	ve	
devamı	maddelerinde	sendika	üyesi	işçileri	koruyucu	düzenlemeler	dışında,	işletme	ve	işyeri	gerekleri	
ile	 fesihte,	 işten	çıkarılacak	 işçilerin	belirlenmesinde	yasal	bir	kritere	veya	sosyal	bir	 seçim	şartına	yer	
verilmemiştir.	Ancak	bireysel	veya	toplu	iş	sözleşmesi	ile	işçi	çıkartılmasında	bazı	kriterler	öngörülmüş	
veya	işveren	işten	çıkarmada	bazı	kriterler	gözettiğini	ileri	sürmüş	ise,	işverenin	sözleşme	ile	düzenlenen	
veya	kendisini	bağladığı	kriterlere	uyup	uymadığının	da	denetlenmesi	gerekir…”	9.	HD.	T.	27.4.2009,	E.	
2009/10026,	K.	2009/11699.	Aynı	yönde:	9.	HD.	T.	12.2.2015,	E.	2015/1199,	K.	2015/6314	(Kazancı	
İçtihat	Bankası).	

93	BAYSAL, s.	81.	Ayrıca	Yargıtay’ın	geçerli	 sebeple	 işten	çıkarmalarla	 ilgili	olan	 ispat	yükümlülüğü	ku-
ralını	sosyal	seçim	hususunda	da	uygulanacak	olarak	kabul	etmesi	eleştirilmiştir.	Yargıtay	sosyal	seçim	
esaslarının	uygulanması	konusunda	ispat	yükümlülüğünün	işverende	olduğu	sonucuna	varmıştır	ancak	
sözleşmenin	eşit	davranma	borcuna	aykırı	olarak	 işveren	 tarafından	keyfi	olarak	 feshedildiğinin	 iddia	
edildiği	durumda	bunun	işçi	tarafından	ispat	edilmesi	gerekir.	Bu	hususta	bkz.	ÇELİK,	Eşit	Davranma,	s.	
10.	Aynı	yönde	bkz.	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	888.

94	BAYSAL, s.	82.	Bu	yöndeki	bir	kararında	Yargıtay	“…Davalı şirkette Hukuk Müşaviri olarak çalışan da-
vacının iş sözleşmesinin norm kadrosunun iptal edildiği gerekçesi ile feshedildiği dosyadaki bilgi ve belgeler-
den anlaşılmaktadır. Davalı işverence dosyaya sunulan 24.5.2006 tarihli Hukuk Müşavirliği organizasyon 
şemasında 1 adet Baş Hukuk Müşaviri, 2 adet Hukuk Müşaviri ve 5 adet avukat kadrosu görülmekte iken, 
6.7.2006 tarihli şemada Hukuk Müşavirliği ile avukat sayısında birer adet azaltma yapılmıştır. Her ne ka-
dar Baş Hukuk Müşavirliği kadrosu vekaleten yürütülmekte ise de feshin son çare olması ilkesinden hareketle 
işçinin bir üst kadroda değerlendirilmesi işverenden beklenemez. Somut olayda, daha önce iki adet olan Hu-
kuk Müşavirliği kadrosu bire indirildiğinden o kadrodaki personel sayısında fazlalık meydana gelmiştir. Bu 
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Hukukumuzda	sosyal	seçime	ilişkin	açık	bir	düzenleme	yer	almasa	bile	
işveren	işçilerin	iş	sözleşmesini	feshederken	sınırsız	bir	özgürlüğe	sahip	
değildir.	İşveren	Anayasa’da	düzenlenen	eşitlik	ilkesi	ve	İş	Kanunu’nda	
düzenlenen	ayrım	yasaklarına	uygun	olarak	 fesihte	 işçilerin	seçiminde	
eşit	davranma	ilkesine	uygun	davranmalıdır95.	Örneğin	eşit	verimde	ça-
lışmalarına	rağmen	az	kıdemi	bulunan	işçiler	yerine	uzun	kıdemi	olan	
işçileri	veya	yaşlılık	aylığına	hak	kazanmış	olanlar	varken	bu	aylığa	hak	
kazanmasına	az	süre	kalmış	 işçileri	çıkaran	işveren	eşit	davranma	bor-
cuna	 aykırı	 davranmış	olur96.	Bunun	 sonucu	olarak	 işveren	 ayrımcılık	
yasağına	veya	eşit	davranma	borcuna	aykırı	olarak	işçinin	sözleşmesini	
feshetmişse	 geçersiz	 fesih	 söz	 konusu	olur97.	Yargıtay	 sosyal	 seçim	ve	
objektif	kriter	ile	ilgili	vermiş	olduğu	kararlarda	feshin	son	çare	olması	
ilkesi	ile	iş	sözleşmesi	feshedilecek	olan	işçilerin	seçimini	birlikte	incele-
miştir.	Ancak	feshin	son	çare	olması	ilkesi	ile	iş	sözleşmesi	feshedilecek	
işçilerin	seçilmesi	birbirinden	farklıdır98.	Sosyal	seçimde	iş	sözleşmesi-
nin	 feshinde	birden	çok	 işçi	 arasından	kimin	seçileceği	belli	kriterlere	
göre	belirlenirken	son	çare	olma	ilkesi	feshin	zorunlu	olup	olmadığı	ile	
ilgilidir.	Dolayısıyla	her	ikisinin	birlikte	incelenmesi	yerinde	değildir99.

 Yargıtay	da	eşit	işlem	yapma	borcuna	aykırılık	halinde	feshin	geçer-
siz	 sayılması	 gerektiğine	hükmetmektedir.	Bu	hususta	bir	 kararında100 
“Dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere göre, işyerinde bordro imzaladığı için 
iş sözleşmesi feshedilen bir işçiye destek vermek ve işe geri alınmasını sağla-
mak için davacının da aralarında olduğu bir kısım çalışanların 28.3.2008 
tarihinde çay molasını takiben bir saat süreyle üretimi durdurdukları sabit 
olmuştur…Davalı işveren söz konusu olay sonrasında 31.3.2006 tarihinde 

durumda, işten çıkarılacak Hukuk Müşaviri objektif kriterler göz önünde bulundurularak seçilmiş ise feshin 
geçerli nedene dayandığı, aksi halde fesih için geçerli neden bulunmadığı kabul edilmelidir…” ifadelerine	yer	
vermiştir.	9.	HD.	T.	14.5.2007,	E.	2007/9579,	K.	2007/14901	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	

95			SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	625;	SÜZEK, Eşit	Davranma,	s.	33-34.	Aynı	yönde	bkz.	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.								
									257;	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	447.
96			SÜZEK, Eşit	Davranma,	s.	33.
97			SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	626;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	257;	BAYSAL, s.	83.
98			BAYSAL, s.	82.
99				MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	888.
100	9.	HD.	T.	18.9.2007,	28933/26947,	(YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	258-259)
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eyleme katılan kişilerden 12 kişinin iş sözleşmesini, diğer işçileri toplu ola-
rak iş bırakmaya yönlendirdikleri gerekçesi ile feshetmiştir. Bu durumda 
davalı işverence yapılan feshin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 5.maddesinde 
düzenlenen eşit davranma borcuna aykırılık oluşturup oluşturmadığının 
değerlendirilmesi gerekir. İşverenin eşit davranma borcu iş sözleşmesinin 
feshinde de dikkate alınmalıdır. Somut olayda davacı işçinin, çay molasını 
takiben toplu olarak çalışmama şeklinde gerçekleşen eylemi yönlendirdiği 
belirlenebilmiş değildir. Böyle olunca, aynı durumda olan işçilerden büyük 
bir kısmı işyerinde çalışmaya devam ettiği halde davacı işçinin iş sözleşme-
sinin feshi, işverenin eşit davranma borcuna aykırılık oluşturur… İşverenin 
eşit davranma borcuna aykırı davranması sonucu somut olayda davacı işçi 
işsiz kalmıştır. Bu nedenle işverence yapılan feshin geçerli nedene dayandığı 
sonucuna varılması doğru olmaz…” ifadelerine	yer	vermiştir.

	 2.	İş	Güvencesi	Kapsamında	Olmayan	İşçiler	Açısından

	 İK	m.	17’ye	göre	iş	güvencesi	kapsamında	olmayan	işçilerin	iş	söz-
leşmeleri	karşı	tarafa	bildirilerek	feshedilebilir.	Yapılacak	olan	bu	süreli	
fesih	bildiriminde	işverenin	fesih	nedenini	bildirmesi	gerekli	değildir101.	
Ancak	işverenin	bu	hakkını	dürüstlük	kurallarına	uygun	olarak	kullan-
ması	gerekir.	Zira	İK	m.	17/6	gereğince	“18 inci maddenin birinci fıkrası 
uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı 
dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak 
sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında taz-
minat ödenir.” Görüldüğü	üzere,	işverenin	fesih	hakkını	kötüye	kullan-
ması	durumunda	kötüniyet	tazminatı	öngörülmüştür102.

	 İşverenin	eşit	davranma	borcu	açısından	kanunda	herhangi	bir	ay-
rıma	yer	verilmediğinden	iş	güvencesi	kapsamında	olsun	olmasın	tüm	
işçiler	açısından	geçerli	olduğunu	söylemek	gerekir103.	

101			SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	539;	ÇELİK,	s.	225;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	829;		TUNÇOMAĞ/
CENTEL,	s.	198;	SÜMER,	s.	304.

102		SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	559;	ÇELİK,	s.	225;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	833;	TUNÇOMAĞ/
CENTEL,	s.	202;	NARMANLIOĞLU,	s.	394;	ODAMAN,	s.	80;	SÜMER,	s.	304.

103	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	216;	BAYSAL, s.	84;	DOĞAN, s.	192.	Ancak	Çelik’e	göre	iş	sözleşmeleri-
nin	işverenlerce	tek	bir	işçi	ile	ilgili	olarak	feshi	hallerinde	eşit	davranma	borcu	söz	konusu	olmaz.	İşve-
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	 C.	Haklı	Sebeple	Fesih	Hakkının	Kullanılması	Bakımından

	 Haklı	nedenle	fesih,	dürüstlük	kuralı	gereği	iş	ilişkisini	sürdürmesi	
kendisinden	beklenemeyecek	tarafa	belirli	veya	belirsiz	süreli	iş	sözleş-
mesini	derhal	 feshetme	yetkisi	 veren	bir	bozucu	yenilik	doğuran	hak-
tır104.	İK	m.	24’te	işçinin	haklı	nedenle	fesih	hakkı	düzenlenmişken	m.	
25’te	de	 işverenin	haklı	nedenle	 fesih	hakkı	düzenlenmiştir.	Haklı	 se-
beple	 fesih	hakkının	kullanılması	bakımından	 işverenin	eşit	davranma	
borcu	altında	olup	olmadığı	hususunda	doktrinde	görüş	birliği	yoktur.	
Bir	 görüşe	göre	kural	olarak	 işveren	haklı	 sebep	oluşturan	olayın	ger-
çekleşmesi	 ile	 işçinin	 iş	 sözleşmesini	 feshetme	 hususunda	 serbesttir.	
Ancak	işveren	bu	hakkını	kullanırken	de	eşit	davranma	borcuna	uygun	
hareket	etmelidir105.	İşveren	iş	sözleşmesini	feshedeceği	işçileri	seçerken	
bu	seçimini	haklı	gösterecek	bir	 sebep	sunabiliyorsa	artık	eşit	davran-
ma	 borcuna	 aykırılık	 söz	 konusu	 olmayacaktır106.	 Aksi	 yöndeki	 görüş	
ise	haklı	sebeple	fesih	durumunda	eşit	davranma	borcunun	olmadığını	
savunmaktadır.	Çünkü	işverenin	haklı	nedenle	fesih	yoluna	gidip	gide-
meyeceği	haklı	neden	gerçekleşmiş	olsa	bile	birçok	faktöre	bağlıdır107.

ren	bireysel	ilişki	çerçevesinde	haklı	veya	geçerli	bir	nedenle	işçinin	işten	çıkarılmasına	eşit	davranma	
borcuna	uygun	davranmak	zorunda	değildir.	ÇELİK,	Eşit	Davranma,	s.	6.	Aynı	yönde	bkz.	ERTÜRK, 
s.	112;	YÜKSEL, s.	73.

104	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	706;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	704.
105	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	214;	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	489;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	250;	BAYSAL, s.	

85;	ŞENER,	s.	156.
106	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	492;	BAYSAL, s.	85.	
107	TUNÇOMAĞ/CENTEL, s.	 144;	DEMİRCİOĞLU/CENTEL, s.	 115;	ÇELİK,	 İş	Hukuku,	 s.	 198;	

YÜKSEL, s.	73;	UŞAN, s.	1630.	Uşan’a	göre	özellikle	haklı	sebeple	iş	sözleşmesinin	feshinde	işverenin	
aynı	konumda	bulunan	işçilerden	bir	kısmının	sözleşmesini	sona	erdirmesi,	bir	kısmını	ise	sona	erdir-
memesi	konusunda	kural	olarak	serbest	olması	gerekir.	Aksi	halde	işveren	olaya	karışan	her	iki	işçiyi	de	
işten	çıkarıp	daha	sonra	bunlardan	istediğini	tekrar	işe	alabilir.	Bu	durumda	işten	çıkarıldıktan	sonra	
tekrar	işe	alınmayan	işçi	kendisinin	işe	alınmamasını	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	olarak	nitelendi-
remeyecektir.	Ancak	işveren	haklı	sebeple	fesih	hakkını	kullanırken	de	kötüniyetli	hareket	etmemelidir.	
Yargıtay	da	2009	tarihli	bir	kararında	bu	yönde	bir	karar	vermiştir.	Söz	konusu	karara	göre	“Taraflar 
arasında uyuşmazlık, işverenin eşit davranma borcuna aykırı davranıp davranmadığı ve bunun sonuçları 
noktasında toplanmaktadır. Davacının da aralarında bulunduğu bir kısım işçiler, yasal olmayan bir ücret 
artışı talebinde bulunmuşlar ve mahkemenin de kabul ettiği üzere topluca çalışmama eylemine katılmışlar-
dır. Davacı işverence, anılan eylem sebebiyle, fesih haklı bir nedene dayanmaktadır. Aynı eyleme katılan işçi-
lerden bir kısmının daha sonra yeniden işe alınması, işverenin eşit davranma borcuna aykırı davrandığı an-
lamına gelmez. İşverence işe almada eşit davranma borcu, cinsiyet veya gebelik nedeniyle ayrım yapmamayı 
ifade eder. Eyleme katılan işçilerden bir kısmıyla yeniden iş sözleşmesi kurulmuş olması, davacı işçi yönünden 
haklı fesih nedenini ortadan kaldırmadığından, işverence yapılan feshin haklı nedene dayandığı kabul edil-
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	 Yargıtay	eşit	davranma	borcuna	ilişkin	açık	bir	düzenlemenin	olma-
dığı	1475	sayılı	Kanun	döneminde	vermiş	olduğu	bir	kararda	şu	ifadele-
re	yer	vermiştir108:	“Davacı işçi işyerinde kendisi gibi çalışan diğer işçilerin 
de imzası bulunan bir dilekçe ile işyeri Bölge Müdürlüğüne doğrudan başvu-
rarak işyerinin verimli ve rantabl çalışmasını önlediğini, çalışanlar arasında 
eşit davranmadığını, şikayetler yapılmasına yol açtığını bildirerek bazı te-
mennilerde bulunmuştur. Dilekçe içeriğinin incelenmesinden bölge Müdür-
lüğüne herhangi bir hakaret yapıldığı sonucuna varılmamaktadır. Bu ba-
kımdan davalı işverenin davacının sözleşmesini feshetmesinin haklı nedene 
dayandığını kabul etme olanağı yoktur. Bir an için hakaretin mevcut olduğu 
kabul edilse dahi davalı işveren dilekçeyi imzalayanların tamamının işlerine 
son vermemiş yalnız davacı işçinin işine son vermiştir. Böyle bir davranış 
iş hukukunun eşit işlem yapılmasına ilişkin kurallarına aykırılık oluşturur. 
Bundan başka davalı işveren davacının bu konuda öncülük ettiğini savun-
makta ise de bu da kanıtlanmış değildir. Davacının dilekçeyi imzalayanlar 
arasında ilk sırada yer almasının böyle bir girişimde bulunmasında öncülük 
ettiği sonucu çıkarılamaz. Bu durumda feshin haksız olduğu kabul edilerek 
bilirkişi tarafından hesap edilen ihbar ve kıdem tazminatları değerlendiril-
mek suretiyle hüküm altına alınmalıdır.” 

	 İş	 sözleşmesinin	 feshinde	eşit	davranma	borcunun	olup	olmadığı	
incelenirken	göz	önünde	bulundurulması	gereken	en	önemli	sorun	aynı	
olaya	karışan	bütün	işçilerin	iş	sözleşmesinin	feshinin	gerekip	gerekme-

meli ve davaya konu ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin reddine karar verilmelidir.” Yıldız’a göre	bu	olay	
açısından	işverenin	ilk	kez	iş	akdi	kurduğu	işçiler	değil	daha	önce	haklı	nedenle	iş	sözleşmesini	feshettiği	
ve	yeniden	işe	aldığı	işçiler	söz	konusudur.	Bu	sebeple	fesih	ve	yeniden	işe	alma	bir	arada	değerlendiril-
melidir.	İşveren	iş	sözleşmelerini	aynı	haklı	nedene	dayalı	olarak	feshettiği	işçilerden	bir	kısmıyla	neden	
yeniden	 iş	akdi	kurduğunu	objektif	olarak	ortaya	koymalıdır.	Aksi	 takdirde	haklı	 sebeple	 fesihte	eşit	
davranma	borcu	olduğunu	söylemenin	bir	anlamı	kalmayacaktır.	YILDIZ, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	870.

108	9.	HD.	T.1.11.199,	E.	1999/13603,	K.	1999/16485	(GÜNAY, s.	286-287).	Uşan’a göre	Yargıtay’ın	
dilekçeye	imza	atan	işçilerin	tümünü	işten	çıkarılmamasını	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	olarak	nite-
lendirmesi	yerinde	bir	çözüm	tarzı	değildir.	Bu	tür	durumlarda	daha	esnek	olunması	yazara	göre	daha	
yerindedir.	Bkz.	UŞAN, s.	1631.	Yargıtay	başka	bir	kararında	bıyık	bıraktığı	için	iş	sözleşmesi	haklı	ne-
denle	feshedilen	işçiyle	ilgili	olarak	“İşveren bıyık bırakan davacının işyerinde çalışmasını istemiyorsa bu 
hal makul bir neden olarak kabul edilip, hizmet akdini 1475 sayılı yasanın 13. maddesi gereğince feshederek 
davacıya ihbar ve kıdem tazminatları alacağını ödemesi gerekir. Tanık anlatımlarından işyerinde davacı ile 
aynı işi yapan bir işçinin işe girerken bıyıklarını kesmeyeceği şartını ileri sürdüğü ve işverence bu koşul kabul 
edilerek bu işçi bıyıklı olarak aynı işte çalıştırıldığından işverenin işçilere eşit davranma ilkesine de uymadığı 
saptanmıştır.” ifadelerine	yer	vermiştir.
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diğidir.	Elbette	ki	 işveren	olaya	karışan	 tüm	 işçilerin	 sözleşmesini	 fes-
hetmek	zorunda	değildir.	Her	bir	işçi	açısından	bireysel	değerlendirme	
yaparak	bu	hususta	 seçim	yapması	 gerekir109.	 İşverenin	 aynı	davranışı	
gerçekleştiren	işçilerden	bazılarının	iş	sözleşmesini	haklı	sebeple	feshe-
derken	diğerlerinin	 sözleşmesini	neden	 feshetmediğini	 açıklaması,	 bu	
hususta	keyfi	davranmadığını	ispat	etmesi,	iş	sözleşmesini	devam	ettir-
diği	 işçiler	 ile	 arasındaki	 güven	 ilişkisinin	 ortadan	 kalkmadığını	 ya	 da	
anılan	işçinin	teminindeki	güçlüğü,	mevcut	koşullar	altında	o	işçiye	işin	
veya	işletmenin	gereği	olarak	ihtiyaç	duyduğunu	ortaya	koyması	duru-
munda	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	olduğundan	bahsedilemeyecek-
tir110.	Yargıtay	iki	işçinin	kavgaya	karıştığı	bir	olayda	işçilerden	birisinin	
sözleşmesinin	 haklı	 sebeple	 feshedilirken	 diğer	 işçinin	 sözleşmesinin	
feshedilmemesini	 eşit	 davranma	 borcuna	 aykırı	 olarak	 nitelendirmiş-
tir111.	 Bu	 karar	 Yargıtay’ın	 işverenin	 her	 iki	 işçiyi	 de	 işten	 çıkarması	
gerektiğini	belirtmesi	yönüyle	eleştirilmiş	ve	 işyerinde	huzursuzluk	ve	
düzensizlik	söz	konusu	olduğundan	işverenin	bu	duruma	sebep	olan	iş-

109	YENİSEY, Fesihte	Eşit	Davranma,	s.	62-63;	YILDIZ, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	859.	Baysal’a göre	işveren	
işyerinde	kavgaya	karışan	iki	işçiden	birinin	sözleşmesini	haklı	nedenle	feshederken	çok	daha	uzun	sü-
redir	iş	ilişkisi	içinde	olduğu	ve	güven	ilişkisinin	daha	kuvvetli	olduğu	diğer	işçi	ile	iş	ilişkisine	devam	
edebilmelidir.	Bkz.	BAYSAL, s.	85.

110	YILDIZ, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	860.
111	Kararda	şu	ifadelere	yer	verilmiştir:	“Gerek ceza dosyasındaki kanıtlardan gerekse dosya içeriğinden taraf-

ların karşılıklı olarak birbirlerini darp ettikleri anlaşılmaktadır. Olay mesaiden sonra soyunma odasında 
meydana gelmiştir. Ceza kararında olayı başlattığı kabul edilen N. S.’nin bu olay sebebiyle iş akdinin feshe-
dilmediği ileri sürülmüştür. Davacının kaşını yararak yaralama fiilini ika eden N. S.’nin hizmet akdi bu olay 
nedeni ile feshedilmeyerek eşit işlem borcuna aykırı davranıldığı gibi dokuz yıl kıdemi bulunan davacının 
diğer işçiye sataştığı da kanıtlanamadığından, ihbar ve kıdem tazminatı alacak miktarları belirlenerek istek-
ler hüküm altına alınmalıdır.” 9.	HD.	T.	4.11.2004,	E.	2004/8413,	K.	2004/24957	(Kazancı	İçtihat	Ban-
kası).	Söz	konusu	kararla	ilgili	olarak	Yenisey somut	olayın	özellikleri	dikkate	alındığından	Yargıtay’ın	
işverenin	keyfi	ve	kötüniyetli	ayrımını	önlemeye	yönelik	olarak	karar	verdiğini	belirtmiştir.	Yazara	göre	
kavgayı	başlatmamış	olmasına	rağmen	9	yıllık	kıdemi	olan	işçinin	sözleşmesinin	feshedilmesi	işverenin	
bu	durumu	kıdem	 tazminatı	 ödemeden	 sözleşmeyi	 sona	 erdirmek	 için	bir	 fırsat	 olarak	değerlendir-
diğini	düşündürmektedir.	Bu	açıdan	keyfi	ve	kötüniyetli	ayrımcılığı	önleme	anlamında	eşit	davranma	
borcuna	 aykırılıktan	bahsedilebilir.	Bkz.	YENİSEY, Fesihte	Eşit	Davranma,	 s.	 63.	Yine	buna	benzer	
başka	bir	kararında	“Somut olayda, işyerinde meydana gelen eylem haklı fesih nedeni teşkil etmekle birlikte, 
olayın gelişimi göz önüne alındığında her iki işçinin de sözleşmesinin feshi gerekmektedir. Ancak, davalı tanığı 
Hatice S. davacının dışında tartışmaya karışan diğer personelin sözleşmesinin feshedilmediğini, sadece dava-
cının sözleşmesinin feshedildiğini beyan etmiştir. Bu durum işverenin eşit işlem borcuna aykırıdır” diyerek	
olaya	karışan	her	iki	işçinin	de	sözleşmesinin	feshinin	gerektiğini	ifade	etmiştir.	9.	HD.	T.	18.2.2010,	
E.	2008/20714,	K.	2010/3912	(ERGİN	Hediye, “İşçinin	İşyerinde	Çalışan	Diğer	Bir	İşçiye	Sataşması	
Nedeniyle	İş	Sözleşmesinin	İşveren	Tarafından	Feshi”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	Sayı:	34,	2015,	s.	81).
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çilerden	dilediğini	 işten	çıkarma	hakkına	sahip	olduğu	belirtilmiştir112.	
İşçiler	 arasında	 çıkan	 kavgalar	 sebebiyle	 yapılan	 fesihlerle	 ilgili	 olarak	
Yargıtay	kavganın	kim	tarafından	başlatıldığını,	haksız	tahrik	olup	olma-
dığını,	savunma	sınırlarının	aşılıp	aşılmadığını	incelemektedir113.

	 Yargıtay	başka	bir	kararında114 “Dosya içeriğine göre, davalının fesih 
işlemini, asıl işveren konumunda olan P. A. Gıda San. A.Ş.’nin istemi üzeri-
ne gerçekleştirildiği, davacının işyerinde 30 işçi ile birlikte mesai saatleri için-
de yaklaşık 1,5 saat toplantı yaptığı, işi bıraktığı ve zarara neden olduğunun 
belirtildiği, asıl işverence davacı ve bir kısım işçinin savunmalarının alındı-
ğı, özellikle halen işyerinde çalışan tanığın anlatımına ve belgelere göre, asıl 
işverene bağlı çalışan ve işveren temsilcisi konumunda olan işçinin, işçilere 
kötü davranışının şikayet edilmesi üzerine işyerinde toplantının işletme mü-
dürü ve şefinin bilgisi dahilinde gerçekleştiği, toplantıya katılanların aynı 
gün mesai yapmadıkları 1,5 saat için, vardiya bitiminden sonra yaklaşık 
3-4 saat çalıştıkları, böylece toplantı karşılığı çalışılmayan sürenin fazlası 
ile telafi edildiği, işverenin bir zararının oluşmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca 
toplantıya 30 işçi katıldığı belirtilmesine rağmen, sadece davacının da bu-
lunduğu 4 işçinin iş sözleşmelerinin feshi, eşit işlem yapma borcuna aykırılık 
teşkil etmektedir.” ifadelerine	yer	vermiştir.

	 V.	Eşit	Davranma	Borcuna	Aykırılık	ve	Sonuçları

	 A.	Ayrımcılık	Tazminatı

	 1.	Genel	Olarak	Ayrımcılık	Tazminatı

	 İş	Kanunu	m.	5/6’ya	göre	“İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarı-
daki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tu-

112	UŞAN, s.	1632.
113	 YENİSEY,	 Fesihte	 Eşit	 Davranma,	 s.	 62.	 Bu	 yöndeki	 kararlar	 için	 bkz.	 9.	 HD.	 T.	 27.11.1997,	 E.	

1997/18409,	K.	1997/19850;	9.	HD.	T.	8.6.1998,	E.	1998/8304,	K.	1998/10072;	9.	HD.	T.	1.11.2004,	
E.	2004/27589,	K.	2004/24585	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

114	9.	HD.	T.	25.4.2005,	E.	2005/11204,	K.	2005/14365	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	Yenisey eğer	Yargıtay	
bu	kararı	ile	fesihte	mutlak	bir	eşit	davranma	borcunun	olduğunu	ileri	sürüyorsa	buna	katılmanın	müm-
kün	olmadığını	ancak	işverenin	keyfi	davrandığı	ve	objektif	bir	neden	bulunmaksızın	sadece	bazı	işçileri	
işten	çıkarttığı	bu	nedenle	eşit	davranma	borcuna	aykırı	davrandığı	 ileri	 sürülüyorsa	kararın	yerinde	
olduğunu	ifade	etmiştir.	YENİSEY, Fesihte	Eşit	Davranma,	s.	63.
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tarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da ta-
lep edebilir. 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri 
saklıdır.” Doktrinde	söz	konusu	tazminat	“ayrımcılık	tazminatı”	olarak	
adlandırılmaktadır115.	Maddede	açıkça	iş	ilişkisinde	veya	sona	ermesin-
de	 ifadesine	 yer	 verildiğinden	 işe	 alımda	 ayrım	yapılması	durumunda	
ayrımcılık	 tazminatı	 söz	 konusu	 olmayacaktır116.	 Bu	 sebeple	 eğer	 işe	
alımda	bir	ayrımcılık	söz	konusu	ise	koşulların	mevcut	olması	halinde	
culpa	in	contrahendo	(sözleşme	öncesi	sorumluluk)	hükümlerine	baş-
vurulması	mümkündür117.	Ancak	ayrımın	cinsiyet	veya	gebelik	sebebiy-
le	yapılması	durumunda	işe	alınmada	ayrımcılığa	uğranması	halinde	de	
ayrımcılık	tazminatı	talep	edilebilir118.

	 Maddede	belirtilmiş	olduğu	üzere	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	
halinde	 işçinin	 dört	 aya	 kadar	 ücreti	 tutarında	 ayrımcılık	 tazminatına	
hükmedilir.	 Madde	 gerekçesinde	 “Maddenin altıncı fıkrasında hukukî 
yaptırım olarak öngörülen işçinin “dört aya kadar ücreti tutarındaki” taz-
minat için esas olacak ücret “asıl ücret” olup, ücretin ekleri olan ikramiye, 
prim ve paraya ilişkin sosyal yardımlar buna dahil değildir.” ifadelerine	
yer	verilerek	tazminata	esas	alınacak	olan	ücret	asıl	ücret	olarak	belirlen-
miştir119.	Tazminatın	tutarı	hâkim	tarafından	olayın	özelliğine,	ayrımcı-
lığın	ağırlığına,	işçinin	işyerindeki	konumuna	ve	kıdemine	uygun	olarak	

115	BAKIRCI,	s.	116-117;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	660;	YENİSEY,	Ayrımcılık	Yasağı,	s.	
76;	YILDIZ,	Eşit	İşlem,	s.	328;	SUR,	s.	49;	DOĞAN,	s.	200;	ERTÜRK/GÜRSEL,	s.	447;	SÜMER,	s.	
106;	ÇOLAKOĞLU,	s.	87.

116	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	651;	AKYİĞİT, s.	320;	ODAMAN	Serkan,	“Ayrımcılık	Taz-
minatının	Diğer	Tazminatlarla	Birlikte	Mevcudiyeti	Sorunu	Üzerine	Görüşler”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergi-
si,	Yıl	4,	Sayı	14,	Haziran	2009, s.	79;	DOĞAN, s.	200.

117	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	493;	DOĞAN, s.	200-201;	SUR,	s.	41.
118	 SÜZEK, İş	 Hukuku,	 s.	 493.	 Bu	 halde	 de	 ayrımcılık	 tazminatı	 talep	 edilemeyeceği	 yönünde	 bkz.	

ERTÜRK/GÜRSEL,	s.	437.	Yuvalı’ya göre	İK	madde	5/6’daki	düzenlemenin	lafzına	sıkı	sıkıya	bağlı	
kalındığında	işe	alımda	cinsiyete	dayalı	ayrım	yapılırsa	bu	yaptırımsız	kalacaktır.	Bu	yüzden	söz	konusu	
yasağın	bir	anlam	kazanabilmesi	için	İK	madde	5/6’nın	işe	almada	cinsiyete	dayalı	ayrım	yasağını	da	
kapsayacak	şekilde	yeniden	düzenlenmesi	gerekir.	Bkz.	YUVALI, s.	171.	Aynı	yönde	bkz.	YILDIZ,	Eşit	
İşlem,	s.	198.

119 Yenisey’e	 göre	 tazminatın	 işçinin	 dört	 aya	 kadar	 ücreti	 ile	 sınırlandırılması	 AB	 normlarına	 uyum	
açısından	yerinde	değildir.	Bkz.	YENİSEY, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	77.	Aynı	şekilde	Yıldız	da	konulan	bu	
üst	 sınırın	yerinde	olmadığını	dört	aylık	ücret	 tutarının	alt	 sınır	olarak	belirlenmesi	gerektiğini	 ifade	
etmektedir.	Bkz.	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	330.
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belirlenir120.	Eğer	 ayrım	 sendikal	nedene	dayanıyorsa	STİSK	m.	25/4	
gereğince	işverenin	işçinin	bir	yıllık	ücretinden	az	olmamak	üzere	taz-
minat	ödemesi	gerekir.	Ancak	bu	halde	hem	ayrımcılık	tazminatı	hem	
de	sendikal	tazminata	birlikte	hükmedilemez121.	

	 Maddede	 iş	 ilişkisinde	ve	sona	ermesinde	eşit	davranma	borcuna	
aykırılık	halinde	ayrımcılık	 tazminatına	hükmedileceği	düzenlendiğin-
den	işçinin	tazminat	talep	edebilmesi	için	iş	sözleşmesinin	sona	ermesi-
ne	gerek	yoktur122.	Ayrıca	ayrımcılık	tazminatının	talep	edilebilmesi	için	
eşit	davranma	borcunun	ihlali	sonucunda	 işçinin	zarar	görmüş	olması	
zorunlu	değildir123.

	 Her	 ne	 kadar	 maddenin	 yazılış	 tarzından	 ayrımcılık	 tazminatına	
yalnızca	ayrımcılık	durumlarında	hükmedileceği	anlaşılıyor	olsa	da	yal-
nızca	İK	m.	5/1’de	düzenlenen	ayrımcılık	hallerinde	değil	işverenin	eşit	
davranma	borcuna	aykırı	davranması	durumunda	da	ayrımcılık	tazmi-
natına	hükmedilebilmelidir124.	Yargıtay	da	bu	yönde	bir	kararında125	“…
İş	sözleşmesinin	feshi	işverenin	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	oluştu-
rur.	Söz	konusu	borca	aykırılığın	yaptırımı	4857	sayılı	 İş	Kanunu’nun	
5.maddesinin	6.	fıkrasında	4	aylık	ücrete	kadar	bir	tazminat	olarak	belir-
lenmiş	ve	ayrıca	yoksun	kaldığı	hakları talep edebileceği açıklanmıştır…” 
diyerek	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	halinde	de	ayrımcılık	tazminatı-
na	hükmedilebileceğine	karar	vermiştir.
120	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	494; MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	660;	YENİSEY, Ayrımcılık	Ya-

sağı,	s.	77;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	329;	GÜNAY, s.	267;	BAYSAL, s.	75;	YÜKSEL, s.	76;	KESER	Hakan,	
“4857	Sayılı	İK’na	Göre	İşverenin	İş	Sözleşmesin	Yapma	Ve	İş	İlişkilerinde	Eşit	İşlem	Yapma	Yüküm-
lülükleri	Ve	Bunlara	Aykırı	Davranması	Durumunda	Karşılaşacağı	Yaptırımlar”,	Kamu-İş,	Cilt	7,	Sayı	3,	
2004, s.	33;	SUR,	s.	49;	SÜMER,	s.	106.

121	Bu	hususta	ayrıntılı	açıklamalar	için	bkz.	aşa.	V-2-a.
122	YENİSEY, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	77;	ODAMAN, s.	79.
123	YENİSEY, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	77;	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	494;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTAR-

LI, s.	660;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	329;	GÜNAY, s.	267;	BAYSAL, s.	76;	DOĞAN, s.	201;	YÜKSEL, 
s.	76.	Bu	hususta	Yenisey	şu	 ifadelere	yer	vermiştir:	“Maddede işverenin ayrımcılık yapma niyetine yer 
verilmemiştir. Ayrımcılığın yapılmış olması tazminatın talep edilebilmesi için yeterlidir. Yasada öngörülen 
tazminatın hukuki niteliği zarar karşılığı öngörülen gerçek bir tazminat değil, medeni cezadır.” YENİSEY, 
Metodoloji	ve	Orantılılık,	s.	983.

124	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	329.	Aynı	yönde	bkz.	BAYSAL, s.	76.	Aksi	yönde.	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	497.
125	9.	HD.	T.	18.9.2007,	28933/26947	(YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	329-330)
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İK	m.	5/6’da	öngörülen	bu	düzenleme	nispi	emredici	nitelik	taşıdığın-
dan	 iş	 sözleşmeleri	 ve	 toplu	 iş	 sözleşmeleri	 ile	 söz	konusu	 tazminatın	
artırılabilmesi	mümkündür126.

 2.	Diğer	Tazminatlarla	İlişkisi

	 a.	Ayrımcılık	Tazminatı	ve	Sendikal	Tazminat

	 İK	m.	5/6’da	 ayrımcılık	 tazminatı	 ile	 ilgili	 düzenleme	getirilirken 
“2821 sayılı Sendikalar Kanununun 31 inci maddesi hükümleri saklıdır.” 
ifadesine	yer	verilmiştir.	6356	sayılı	Sendikalar	ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	
Kanunu	ile	2821	sayılı	kanun	yürürlükten	kaldırılmış	ve	81.	maddenin	
ikinci	fıkrasında	“Diğer mevzuatta 2821 ve 2822 sayılı kanunlara yapılan 
atıflar bu Kanuna yapılmış sayılır.” düzenlemesine	yer	verilmiştir.	Dola-
yısıyla	İK	m.	5/6’da	yer	alan	bu	atfın	6356	sayılı	Sendikalar	ve	Toplu	İş	
Sözleşmesi	Kanunu’nun	25.	maddesi	olarak	anlaşılması	gerekir.

	 Maddede	 açıkça	 Sendikalar	 ve	 Toplu	 İş	 Sözleşmesi	 Kanunu	 hü-
kümleri	 saklı	 tutulduğundan	 eğer	 işçi	 sendikal	 nedenle	 ayrıma	maruz	
kalmışsa	sendikal	tazminat	ile	birlikte	ayrımcılık	tazminatına	hükmedi-
lebilmesi	mümkün	değildir127.

	 b.	Ayrımcılık	Tazminatı	ve	Kötüniyet	Tazminatı

	 İş	Kanunu	m.	 17/6	 gereğince	 “Bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci 
maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin bi-
rinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygu-
lanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye 
kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tu-
tarında tazminat ödenir.”	Maddede	düzenlenmiş	olan	tazminat	doktrin-

126	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	494;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	660;	GÜNAY, s.	267;	BAYSAL, s.	74.
127	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	494;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	341;	GÜNAY, s.	269;	BAYSAL, s.	85;	AKYİĞİT, s.	

319;	DOĞAN, s.	202;	SUR,	s.	50;	SÜMER,	s.	110.	Ayrıca	bu	hususta	Ertürk/Gürsel	her	iki	tazminat	
bakımından	da	amacın	işverenin	ayrımcı	davranışlarının	yaptırıma	tabi	tutulması	olduğundan	sendikal	
tazminatın	İK	madde	5’te	düzenlenen	ayrımcılık	 tazminatının	özel	bir	 şekli	olduğunu	 ifade	etmiştir.	
ERTÜRK/GÜRSEL, s.	449.
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de	kötüniyet	tazminatı	olarak	adlandırılmaktadır.	Kötüniyet	tazminatı,	
iş	güvencesine	tabi	olmayan	 işçilerin	 iş	 sözleşmesinin	 feshinin	 işveren	
tarafından	kötüye	kullanılması	halinde	söz	konusu	olur128.

	 İşverenin	aynı	eylemine	dayalı	olarak	hem	ayrımcılık	tazminatı	hem	
de	kötüniyet	tazminatına	aynı	anda	hükmedilmesinin	mümkün	olup	ol-
madığı	doktrinde	tartışmalıdır.	Odaman’a	göre	işverenin	iş	sözleşmesini	
eşitlik	ilkesine	aykırı	olarak	feshetmesi	açıkça	kötüniyetli	bir	fesihtir.	Bu	
sebeple	işçinin	hem	ayrımcılık	tazminatı	hem	de	kötüniyet	tazminatını	
birlikte	istemesi	halinde	ikisine	birden	hükmedilmesi	yerinde	değildir.	
Böyle	bir	durumda	hangi	tazminat	işçinin	lehine	ise	ona	hükmedilmesi	
gerekir129.	Bakırcı’ya göre	iş	ilişkisinin	sona	ermesi	bakımından	işçi	şayet	
iş	güvencesi	kapsamında	değilse	iki	seçimlik	hakka	sahiptir.	Dolayısıy-
la	işçi	dilerse	İK	m.	17’de	yer	alan	kötüniyet	tazminatını	dilerse	m.	5’te	
yer	alan	ayrımcılık	tazminatını	talep	edebilir.	Ancak	kötüniyetli	olarak	
nitelendirilen	davranışlar	aynı	zamanda	ayrımcılık	da	oluşturduğu	için	
her	iki	tazminat	birlikte	talep	edilemez130.	Yine	Yenisey’e göre	ayrımcılık	
tazminatı	kötüniyet	tazminatının	özel	bir	halidir.	Kötüniyet,	ayrımcılık	
teşkil	eden	davranıştan	kaynaklanmaktadır.	Bu	yüzden	aynı	anda	hem	
kötüniyet	tazminatına	hem	de	ayrımcılık	tazminatına	hükmedilemez131.	
Sümer’e göre	işverenin	ayrımcılık	yaparak	işçinin	iş	sözleşmesini	feshet-
mesi	aynı	zamanda	kötüniyetli	bir	fesihtir.	Bu	yüzden	iki	tazminata	bir-
likte	hükmedilemez132.	Aksi	görüş	ise	ayrımcılık	tazminatının	kötüniyet	
128	 SÜZEK, İş	 Hukuku,	 s.	 559;	 ÇELİK,	 s.	 225;	 MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	 s.	 833;																									

TUNÇOMAĞ/CENTEL,	s.	202;	NARMANLIOĞLU,	s.	394;	ODAMAN, s.	80;	SÜMER,	s.	304.
129		ODAMAN, s.	80.
130	BAKIRCI	Kadriye, “İş	Güvencesi	Kapsamındaki	İşçilerin	Doğrudan	Tazminat	Talep	Hakları	ve	Kötü-

niyet	veya	Sendikal	Tazminat	ile	Ayrımcılık	Tazminatı	İlişkisi”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	Yıl	1,	Sayı	2,	
Haziran	2006,	s.	118-119.

131	YENİSEY, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	80-81.	Aynı	yönde	bkz.	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	450.	Yargıtay	da	ayrım-
cılık	tazminatı	ve	kötüniyet	tazminatına	birlikte	hükmedilen	bir	olayla	ilgili	olarak	“Aynı fesih sebebine 
bağlı olarak iki ayrı tazminata hükmedilebilmesi, ancak kanunun açıkça cevaz verdiği hallerde mümkündür. 
Oysa, yukarıda bahsedilen 4857 sayılı Kanun hükümlerinden iki tazminata da hükmedilebileceği sonucuna 
ulaşılamamaktadır. Bu durumda, aynı olay sebebiyle birden fazla tazminat koşullarının gerçekleşmesi halin-
de, işçi lehine olan tazminata hükmedilmesi gerekirken, iki tazminata birden hükmedilmesi usul ve kanuna 
aykırı olup bozmayı gerektirmiştir.” ifadelerine	yer	vermiş	ve	her	iki	tazminata	birlikte	hükmedilemeye-
ceğini	belirtmiştir.	22.	HD.	T.	29.11.2013,	E.	2012/29053,	K.	2013/27095	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

132	SÜMER,	s.	111.
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tazminatı	 ile	birlikte	 talep	edilebileceğini	 savunmaktadır.	Süzek’e göre	
İK	m.	5/6’da	yalnızca	Sendikalar	ve	Toplu	İş	Sözleşmesi	Kanunu’nun	
25.	maddesi	 saklı	 tutulmuş	ve	 sendikal	 tazminat	 ile	birlikte	ayrımcılık	
tazminatına	hükmedilemeyeceği	düzenlenmiştir.	Bunun	mefhumu	mu-
halifinden	ayrımcılık	 tazminatı	 ile	birlikte	kötüniyet	 tazminatının	 iste-
nebileceği	 anlaşılmaktadır133.	 Mollamahmutoğlu’na göre	 ayrımcı	 fesih	
aynı	 zamanda	 kötüniyetli	 fesihtir.	 Ayrımcılık	 halleri	 için	 kanunda	 ay-
rımcılık	tazminatı	düzenlenmiştir.		Ancak	diğer	ayrımcı	hallerden	farklı	
olarak	fesih	hakkının	kötüye	kullanılması	için	ayrıca	tazminat	öngörül-
düğünden	hem	ayrımcılık	tazminatı	hem	de	kötüniyet	tazminatı	birlik-
te	istenebilir.	Yıldız’a göre	kötüniyet	tazminatına	vücut	veren	sebepler	
ayrımcılık	tazminatına	hak	kazandıran	sebepleri	kapsar	ancak	birbirle-
riyle	 tamamen	aynı	değildir.	Ayrıca	İK	m.	5/6’da	sadece	sendikal	 taz-
minat	 saklı	 tutulmuştur.	Bu	yüzden	kötüniyet	 tazminatı	 ile	 ayrımcılık	
tazminatına	birlikte	hükmedilebilmesi	mümkündür134.	Baysal’a	göre	de	
eşit	davranma	borcuna	aykırılık	kötüniyet	olmadan	da	ortaya	çıkabilir.	
Bu	 sebeple	 eşit	 davranma	borcun	 aykırı	 fiil	 İK	m.	5/6’da	düzenlenen	
ayrımcılık	 tazminatına	 konu	 olurken	 fiilin	 kötüniyet	 içermesi	 halinde	
kötüniyet	tazminatına	da	hükmedilmesi	gerekir135.	Kanımızca	ikinci	gö-
rüş	daha	yerindedir.	Zira	ayrımcılık	oluşturan	fiil	ile	kötüniyetli	fiil	her	
zaman	aynı	olmayabilir.	Ayrıca	kanun	yalnızca	sendikal	tazminat	açısın-
dan	sınırlama	getirmiştir.	Bu	yüzden	her	iki	tazminata	da	birlikte	hük-
medilebilmelidir.

	 c.	Ayrımcılık	Tazminatı	ve	İş	Güvencesi	Tazminatı

	 İş	 güvencesi	 kapsamındaki	 işçinin	 iş	 sözleşmesi	 geçerli	 bir	 sebep	
olmadan	veya	hiçbir	sebep	olmadan	feshedilirse	İK	madde	20/1’e	göre	
işçi	iş	mahkemesinde	dava	açabilir.	İK	m.	21/1	gereğince	“İşverence ge-
çerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahke-
mece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar 
verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi 

133	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	495.	Aynı	yönde	bkz.	YUVALI, s.	227;	DOĞAN, s.	203.
134	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	331	vd.	
135	BAYSAL, s.	84.
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başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört 
aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü 
olur.”	Burada	düzenlenmiş	olan	tazminat	“iş	güvencesi	 tazminatı”	ola-
rak	adlandırılmaktadır.	İş	güvencesi	tazminatı	ile	ayrımcılık	tazminatına	
birlikte	hükmedilip	hükmedilemeyeceği	hususunda	da	doktrinde	fark-
lı	 görüşler	 bulunmaktadır.	 Bir	 görüşe	 göre	 işverenin	 aynı	 davranışına	
birden	fazla	yaptırım	uygulanması	mümkün	değildir	bu	yüzden	her	iki	
tazminata	birlikte	hükmedilemez136.	Yargıtay	da	bir	kararında	“Davacı-
nın iş akdinin işveren davalı belediye tarafından siyasi nedenle feshedildiği 
anlaşılmaktadır. Somut olayda 4857 sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca 
eşitsizlik tazminatı ile birlikte toplu iş sözleşmesinin 24. maddesindeki hak-
sız işten çıkartma için öngörülen iş güvencesi tazminatını gerektirir bir tek 
eylem söz konusudur. Bu durumda, söz konusu tazminatlardan iş güvence-
si tazminatına hükmedilmesi gerekir. 4857 sayılı Kanunu’nun 5. maddesi 
uyarınca eşitsizlik tazminatı isteğinin reddine karar verilmelidir.” diyerek	
her	 iki	 tazminata	birlikte	hükmedilemeyeceğine	karar	vermiştir137.	Di-
ğer	bir	görüşe	göre	ise	her	iki	tazminatın	birlikte	istenebilmesi	mümkün-
dür138.	Zira	kötüniyet	tazminatı	açısından	da	belirtildiği	üzere	kanunda	
yalnızca	sendikal	tazminat	hakkı	saklı	tutulmuş	diğer	tazminatların	iste-
nemeyeceğine	dair	bir	düzenlemeye	yer	verilmemiştir.	Bunun	yanında	
ayrımcılık	tazminatı	 ile	 iş	güvencesi	 tazminatının	amaçları	birbirinden	
farklıdır.	İş	güvencesi	tazminatı	feshin	geçersizliğinin	yargı	kararıyla	tes-
pit	edilmiş	olmasına	rağmen	işçinin	işe	başlamak	için	başvurması	üzeri-
ne	 işverenin	 işçiyi	 işe	başlatmamasının	yaptırımıdır.	Ayrımcılık	 tazmi-
natı	ise	iş	ilişkisinde	veya	iş	sözleşmesinin	feshinde	İK	m.	5’te	yer	alan	
ayrım	yasaklarına	uyulmamasının	yaptırımıdır139.	Kanımızca	da	her	iki	

136	TUNCAY	A.	CAN, “Birden	Fazla	Tazminatın	Kapsamına	Giren	Bir	Eylemde	Hangi	Tazminata	Hük-
medilecek?”,	Sicil	İş	Hukuku	Dergisi,	Yıl	3,	Sayı	10,	Haziran	2008, (Tazminat),	s.	108;	AKYİĞİT, s.	
319;	GÜNAY, s.	270.

137	9.	HD.	T.	6.6.2007,	E.	2006/30630,	K.	2007/18174.	Bu	kararın	değerlendirmesi	için	bkz.	TUNCAY, 
Tazminat,	s.	105-110.	Aynı	yönde	bkz.	9.	HD.	T.	18.6.2012,	E.	2010/13065,	K.	2012/23353;	9.	HD.	T.	
14.4.2016,	E.	2015/29051,	K.	2016/9441	(Kazancı	İçtihat	Bankası).

138	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	495;	SÜZEK, Eşit	Davranma,	s.	35;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	
662;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	336;	YENİSEY, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	79;	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	451;	YU-
VALI, s.	229;	ODAMAN, s.	38;	SÜMER,	s.	111.

139	YENİSEY, Ayrımcılık	Yasağı,	s.	78;	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	496;	SUR,	s.	50.
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tazminatın	uygulama	amaçları	birbirinden	farklı	olduğundan	iki	tazmi-
nata	birlikte	hükmedilebilmesi	mümkün	olmalıdır.

	 B.	Diğer	Yaptırımlar

	 İK	m.	5/6’da	“İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hü-
kümlerine aykırı davranıldığında işçi, dört aya kadar ücreti tutarındaki uy-
gun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir.” 
düzenlemesi	yer	almaktadır.	Bu	sebeple	 işçi	 iş	sözleşmesi	 feshedilmiş-
se	boşta	geçen	süre	ücretini	tazminat	olarak	isteyebilir.	Ayrım	daha	az	
ücret	ödemek	veya	hiç	ödememek	ya	da	ikramiye	ödememek	şeklinde	
gerçekleşmişse	fark	ücretini	veya	ikramiyeyi	de	isteyebilir140.	

	 Ayrıca	işçinin,	işveren	eşit	davranma	borcuna	aykırı	davranmasaydı	
içinde	bulunacağı	durumun	sağlanması	için	eda	davası	açabilmesi	müm-
kündür141.	 Yargıtay	 da	 bir	 kararında	 bir	 işyerinde	 aynı	 nitelikteki	 işte	
uzun	yıllar	çalıştığı	halde	daimî	 işçi	kadrosunda	olmayıp	geçici	 iş	kad-
rosunda	bulunduğu	gerekçesiyle	işçiye	çocuk	zammı	ve	doğum	yardımı	
ödenmemesini	Anayasanın	eşitlik	ilkesine	aykırı	yapay	bir	ayrım	olarak	
nitelendirmiş	ve	davacının	istediğinin	hüküm	altına	alınması	gerektiği-
ne	hükmetmiştir142.	

	 Eşit	 davranma	 ilkesine	 aykırılık	 sebebiyle	 işçi	 bir	 zarara	 uğramış-
sa	maddi	ve	manevi	tazminat	 istenebilmesi	de	mümkündür143.	Burada	
maddi	tazminat	sözleşmeye	aykırılık	hükümlerine	dayalı	olarak	istene-
bilecektir.	Eşit	davranma	borcuna	aykırılık	işçinin	kişisel	haklarına	saldı-
rı	niteliği	taşıyorsa	bu	durumda	da	artık	manevi	tazminat	istenebilmesi	
mümkündür144.

140	GÜNAY, s.	267;	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	497.
141	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	219;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	321.
142	9.	HD.	T.	26.9.2968;	9127/11140	(TUNCAY,	Eşit	Davranma, s.	220).
143	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	222;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	659;	YILDIZ, Eşit	İşlem,	

s.	326;	GÜNAY, s.	267;	ERTÜRK/GÜRSEL, s.	452.
144	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	223-224;	MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI,	s.	659;	YUVALI, s.	173.
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	 İşçi,	işverenin	eşit	davranma	borcuna	aykırı	davranışı	sebebiyle	İK	
m.	24/II	e	ve	f	uyarınca	iş	sözleşmesini	haklı	sebeple	feshetme	imkanına	
sahiptir145.	

	 İşverenin	ayrımcı	davranışına	karşı	getirilen	tek	düzenleme	tazmi-
nat	yaptırımı	değildir.	Bunun	dışında	işverenin	idari	ve	cezai	sorumlulu-
ğu	da	bulunmaktadır.	İK	m.	99’da,	İK	m.	5’te	öngörülen	ilke	ve	yüküm-
lülüklere	aykırı	davranan	 işveren	veya	 işveren	vekilinin	bu	durumdaki	
her	işçi	için	idari	para	cezası	ödemesi	gerektiği	düzenlenmiştir146.
5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nun	122.	maddesinde	de	ayrımcılık	cezai	
yaptırım	altına	alınmıştır147.	Buna	göre	“Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, en-
gellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynak-
lanan nefret nedeniyle bir kişinin işe alınmasını engelleyen kimse, bir yıldan 
üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” 

	 VI.	İspat	Yükü

	 İşverenin	 eşit	 davranma	 borcuna	 aykırı	 davrandığını	 iddia	 eden	
işçi	 kural	 olarak	 bu	 iddiasını	 ispat	 etmekle	 yükümlüdür.	 İK	 m.	 5›in	
son	 fıkrasında	 bu	 kural	 “20. madde hükümleri saklı kalmak üzere işve-
renin yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davrandığını işçi ispat etmekle 
yükümlüdür.” şeklinde	 ifade	 edilmiştir.	 Ancak	 bu	 kural	mutlak	 olarak	
uygulanmamaktadır.	 Bu	 konudaki	 ispatın	 güçlülüğü	 göz	 önünde	 bu-

145	TUNCAY, Eşit	Davranma, s.	 233;	 YENİSEY, Ayrımcılık	 Yasağı,	 s.	 76;	 YILDIZ, Eşit	 İşlem,	 s.	 327;	
MOLLAMAHMUTOĞLU/ASTARLI, s.	659;	BAYSAL,	s.	74;	GÜNAY, s.	266;	ERTÜRK/GÜRSEL, 
s.	453;	DOĞAN, s.	200.	Yargıtay	da	bir	kararında	“Dosya içeriğinden davalı işverenin işyerinde davacı dı-
şındaki tüm işçilere ücret zammı yaptığı halde davacının ücretine zam yapmadığı, bu hususu davalı ile dava-
cının görüştüğü buna rağmen davalı işverenin davacı ücretine zam yapılmayacağını açıklaması üzerine me-
sai bitiminde davacının işyerinden ayrıldığı; anahtarı işyerine bıraktığı, bir daha işyerine gelmemek suretiyle 
iş aktinin davacı tarafından sona erdirildiği anlaşılmaktadır. İşveren diğer işçilerin ücretlerine zam yaptığı 
halde davacı ücretlerine zam yapmamak suretiyle eşit işlem yapma borcuna aykırı davrandığı davacının ısra-
rına rağmen bu eylemini sürdürdüğü; bu nedenle hizmet aktini davacının feshetmekte haklı olduğu sonucuna 
varıldığından, ihbar tazminatının reddedilmesi doğru ise de kıdem tazminatı talebinin kabulü gerekirken 
yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.” diyerek	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	
halinde	haklı	sebeple	fesih	imkanının	olduğuna	hükmetmiştir.	9.	HD.	T.	1.11.2004,	E.	2004/8671,	K.	
2004/24558	(Kazancı	İçtihat	Bankası).	

146	2020	yılı	için	ceza	miktarı	her	bir	işçi	için	268,45	Türk	Lirasıdır.
147	Bu	hususta	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	YILDIZ, Eşit	İşlem,	s.	343	vd.
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lundurularak	kanunkoyucu	tarafından	bu	kural	yumuşatılmıştır148.	Söz	
konusu	düzenlemede	 20.	madde	hükümleri	 saklı	 tutularak	 işçi	 lehine	
düzenleme	getirilmiştir.	

	 Eğer	 işçi,	 işverenin	 İK	m.	 20’de	 yer	 alan	 düzenleme	 kapsamında	
geçerli	bir	sebep	göstermeksizin	veya	herhangi	bir	sebep	göstermeden	
sözleşmesinin	feshedildiğini	ve	bu	feshin	eşit	davranma	borcuna	aykı-
rılık	teşkil	ettiğini	iddia	ediyorsa	bu	durumda	artık	m.	20/2	söz	konusu	
olacak	ve	feshin	geçerli	sebebe	dayandığını	işveren	ispat	edecektir149.
Yine	İK	m.	5	son	fıkrada	“Ancak, işçi bir ihlalin varlığı ihtimalini güçlü bir 
biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren böyle bir ihlalin 
mevcut olmadığını ispat etmekle yükümlü olur.” düzenlemesine	yer	veril-
miştir.	Örneğin,	işyerinde	işveren	tarafından	terfi	ettirilen	tüm	işçilerin	
işveren	 ile	 aynı	dine	ya	da	aynı	 etnik	gruba	mensup	olmaları	halinde,	
uzun	süredir	terfi	ettirilmeyen	işçinin	sadece	bu	durumu	ve	farklı	bir	et-
nik	guruptan	veya	dinden	olduğunu	ispatlaması	halinde,	eşit	davranma	
borcunun	ihlalinin	varlığını	kuvvetli	bir	biçimde	ispatlanmış	olur	ve	ar-
tık	işverenin	eşit	davranma	borcuna	aykırı	davranmadığını	ispat	etmesi	
gerekir150.	

	 Eğer	ayrımcılık	sendikal	nedene	dayanıyorsa	Sendikalar	ve	Toplu	
İş	Sözleşmesi	Kanunu	m.	25/6’ya	göre	“İş sözleşmesinin sendikal nedenle 
feshedildiği iddiası ile açılacak davada, feshin nedenini ispat yükümlülüğü 
işverene aittir. Feshin işverenin ileri sürdüğü nedene dayanmadığını iddia 
eden işçi, feshin sendikal nedene dayandığını ispatla yükümlüdür.”	Ayrıca	
yine	m.	25/7	gereğince “Fesih dışında işverenin sendikal ayrımcılık yap-
tığı iddiasını işçi ispat etmekle yükümlüdür. Ancak işçi sendikal ayrımcılık 
yapıldığını güçlü biçimde gösteren bir durumu ortaya koyduğunda, işveren 
davranışının nedenini ispat etmekle yükümlü olur.”

148	SÜZEK, İş	Hukuku,	s.	497;	YÜKSEL, s.	77.
149	BAYSAL, s.	76;	YÜKSEL, s.	77;	KESER, s.	34.
150	BAYSAL, 94.



www.izmirbarosu.org.tr

57İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

	 SONUÇ

	 Kaynağını	Anayasa’nın	10.	maddesinden	ve	İş	Kanunu’nun	5.	mad-
desinden	alan	eşitlik	 ilkesi,	 işverene	 işçilere	karşı	eşit	davranma	borcu	
yüklemektedir.	Belirli	koşulların	varlığı	halinde	 işverenin	 işçilere	karşı	
eşit	davranma	borcu	doğar	ve	bu	borca	aykırılığın	bazı	yaptırımları	var-
dır.	Eşit	davranma	borcu	aynı	ve	benzer	durumda	bulunan	kişilerin	fark-
lı	işleme	tabi	tutulmaması,	haklı	ve	objektif	nedenler	olmadıkça	kişililer	
arasında	ayrım	yapılmaması	şeklinde	karşımıza	çıkmaktadır.
 
	 İşverenin	eşit	davranma	borcundan	bahsedebilmek	 için	öncelikle	
işverenle	iş	ilişkisi	içinde	olan	birden	fazla	işçi	bulunması,	işyerinin	aynı	
olması,	işverenin	hukuken	kollektif	bir	davranışta	bulunması	veya	kural	
koyması,	uygulamanın	bir	ya	da	bir	kısım	işçinin	aleyhine	olması,	aynı	
zaman	dilimi	içinde	gerçekleştirilmiş	uygulama	olması gerekir.	Tüm	bu	
koşulların	bir	arada	olması	halinde	ancak	işverenin	eşit	davranma	bor-
cunun	doğduğundan	bahsedilebilir.	
 
	 İşverenin	 eşit	 davranma	borcu,	 iş	 sözleşmesinin	 kurulmasında,	 iş	
sözleşmesinin	devamı	süresince	ve	sona	ermesinde	karşımıza	çıkabilir.	
Kural	olarak	iş	sözleşmesinin	kurulması	aşamasında	işveren,	eşit	davran-
ma	borcu	altında	değildir.	Bu	durum	sözleşme	özgürlüğü	ilkesinin	bir	
sonucudur.	Ancak	kanunkoyucu	bazı	haller	için	sözleşme	özgürlüğüne	
sınırlama	getirmiştir.	İş	Kanunu	m.	5/3	gereğince	cinsiyet	veya	gebelik	
hallerinde	 işveren	 iş	 sözleşmesinin	kurulması	 aşamasında	da	 eşit	dav-
ranma	borcu	altındadır.	İş	sözleşmesinin	devamı	süresince	eşit	davran-
ma	borcu	işverenin	ücret,	 işçiye	sağlanacak	maddi	menfaatler,	çalışma	
koşulları,	yükselme	ölçütleri,	disiplin	cezaları	gibi	uygulamalarında	kar-
şımıza	çıkmaktadır.	
 
	 İş	 sözleşmesinin	 feshinde	 işverenin	 eşit	 davranma	 borcu	 altında	
olup	olmadığı	doktrinde	tartışmalıdır.	Ayrım	yasakları	söz	konusu	oldu-
ğunda	işverenin	iş	sözleşmesinin	feshinde	eşit	davranma	borcuna	uygun	
davranması	 gerektiği	 konusunda	görüş	birliği	olmasına	 rağmen	ayrım	
yasakları	dışındaki	hallerde	eşit	davranma	borcu	söz	konusu	olup	olma-
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dığı	hususu	tartışmalıdır.	Bir	grup	yazar	sözleşme	özgürlüğü	ilkesi	gere-
ğince	 işverenin	 iş	 sözleşmesinin	 feshinde	eşit	davranma	borcu	altında	
olmadığını	savunurken	diğer	bir	grup	yazar	ise	işverenin	fesihte	de	eşit	
davranma	borcu	altında	olduğunu	savunmaktadır.
 
	 Eşit	davranma	borcuna	aykırılık	durumunda	kanunkoyucu	İK	mad-
de	5/6’da	tazminat	yaptırımı	öngörmüştür.	İşçinin	dört	aya	kadar	ücreti	
tutarında	olan	bu	tazminat,	doktrinde	ayrımcılık	tazminatı	olarak	adlan-
dırılmaktadır.	Ayrımcılık	tazminatının	talep	edilmesi	halinde	işverenin	
eşit	davranma	borcuna	aykırı	davrandığını	işçi	ispat	etmekle	yükümlü-
dür.	Ancak	işçi	bir	 ihlalin	varlığı	 ihtimalini	güçlü	bir	biçimde	gösteren	
bir	durumu	ortaya	koyduğunda,	işveren	böyle	bir	ihlalin	mevcut	olma-
dığını	ispat	etmekle	yükümlü	hale	gelir.	
 
	 Ayrıca	ayrımcılık	tazminatı	ile	birlikte	sendikal	tazminat,	kötüniyet	
tazminatı	ve	iş	güvencesi	tazminatı	istenip	istenemeyeceğinin	de	tespit	
edilmesi	gerekir.	İK	m.	5/6’da	açıkça	sendikal	tazminat	hakkı	saklı	tutul-
duğundan	her	iki	tazminatın	birlikte	istenemeyeceği	kabul	edilmektedir.	
Kötüniyet	tazminatı	ile	birlikte	ayrımcılık	tazminatı	istenip	istenemeye-
ceği	hususunda	doktrinde	görüş	birliği	yoktur.	Bir	görüşe	göre	kötüni-
yetli	davranış	aynı	zamanda	ayrımcılık	oluşturan	davranıştır	bu	yüzden	
tek	bir	eylem	için	birden	fazla	yaptırım	uygulanamaz.		Diğer	görüşe	göre	
ise	kanunda	yalnızca	 sendikal	 tazminat	 saklı	 tutulmuş	diğer	 tazminat-
lara	ilişkin	bir	sınırlamaya	yer	verilmemiştir.	Bu	yüzden	hem	ayrımcılık	
tazminatı	hem	de	kötüniyet	tazminatı	istenebilmesi	mümkündür.	Yine	
ayrımcılık	tazminatı	ile	sendikal	tazminatın	birlikte	istenip	istenemeye-
ceği	 tartışmalıdır.	Bir	 görüşe	göre	 aynı	davranışına	birden	 fazla	 yaptı-
rım	uygulanması	mümkün	değildir	bu	yüzden	her	iki	tazminata	birlikte	
hükmedilemez.	Diğer	görüşe	göre	ise	kanunda	sadece	sendikal	tazminat	
saklı	 tutulmuş	 diğer	 tazminatlardan	 bahsedilmemiştir.	 Ayrıca	 her	 iki	
tazminatın	amaçları	birbirinden	farklıdır.	İş	güvencesi	tazminatı	feshin	
geçersizliğinin	yargı	kararıyla	tespit	edilmiş	olmasına	rağmen	işçinin	işe	
başlamak	 için	başvurması	üzerine	 işverenin	 işçiyi	 işe	başlatmamasının	
yaptırımıdır.	Dolayısıyla	hem	ayrımcılık	tazminatı	hem	de	iş	güvencesi	
tazminatına	aynı	anda	hükmedilmesi	mümkündür.	
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	 Eşit	 davranma	 borcuna	 aykırılık	 neticesinde	 yalnızca	 ayrımcılık	
tazminatı	söz	konusu	değildir.	İşçi	ayrıca	İK	m.	5/6	gereğince	yoksun	
bırakıldığı	hakları	da	talep	edebilir.	Bununla	birlikte	İK	m.	99	gereğince	
işveren	idari	para	cezası	yaptırımına	tabi	tutulur.	Yine	TCK	m.	122	gere-
ğince	bazı	şartların	da	gerçekleşmesiyle	eşit	davranma	borcuna	aykırılık	
halinde	işverenin	cezai	sorumluluğu	bulunmaktadır.
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MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE 
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN

İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU 
(2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

 ÖZET

CRIMINAL OFFENSES ON INFORMATION AND DOCUMENTS CONCERNING THE DUTIES AND
ACTIVITIES OF MIT AND DIVULGING THE IDENTITIES OF MIT PERSONNEL AND FORGERY CRIMES 

ON IDENTITIES. (ARTICLE 27/1 and 2 of the LAW 2937) 

	 2937	 sayılı	 Devlet	 İstihbarat	 Hizmetleri	 ve	 Milli	 İstihbarat	 Teşkilatı	 (MİT)	
Kanunu’nun	 cezai	 hükümler	 kenar	 başlığı	 taşıyan	 27’nci	 maddesinin	 birinci	 fıkrasında;	
MİT’in	görev	ve	 faaliyetlerine	 ilişkin	bilgi	ve	belgeleri,	yetkisiz	olarak	almak,	 temin	etmek,	
çalmak,	sahte	olarak	üretmek,	bunlar	üzerinde	sahtecilik	yapmak	ve	bunları	yok	etmek	suçu	
cezalandırılmaktadır.	Böylece,	MİT’in	 görev	 ve	 faaliyetleri	 ile	buna	 ilişkin	bilgi	 ve	belgeler	
üzerindeki	sır	masuniyetinin	korunması	ve	böylece	devletin	 istihbarat	 temin	etme	ve	bunu	
değerlendirmek	tekelinin	korunmasına	çalışılmaktadır.	Bunun	yanı	sıra	MİT’in	görev	ve	faali-
yetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgelerin,	sahte	olarak	üretilmesi,	bunlar	üzerinde	sahtecilik	yapılma-
sı	ve	bunların	yok	edilmesi	eylemlerinin	özel	olarak	düzenlenmiş	birer	sahtecilik	suçu	olduğu	
söylenebilir.	

	 Kanun’un	27’nci	maddesinin	ikinci	fıkrasında	ise	MİT	mensupları	ve	ailelerinin	kim-
liklerini,	makam,	 görev	 ve	 faaliyetlerini,	 herhangi	 bir	 yolla	 ifşa	 etmek,	MİT	mensuplarının	
kimliklerini	 sahte	olarak	düzenlemek	 veya	değiştirmek	 ya	da	bu	 sahte	belgeleri	 kullanmak	
suç	olarak	kabul	edilmekte	ve	cezalandırılmaktadır.	Böylece	MİT	mensupları	ve	ailelerinin	
can	ve	mal	güvenliğine	yönelik	bir	kısım	saldırıların	önüne	geçilmesi	ve	dolayısıyla	bunların	
yaşam	hakları,	vücut	bütünlükleri	 ile	mal	varlıklarının	korunması	hedeflenmektedir.	Bunun	
yanı	sıra	MİT	mensuplarının	kimliklerinin	sahte	olarak	düzenlenmesi	veya	değiştirilmesi	ya	
da	bu	sahte	belgelerin	kullanılmasının	cezalandırılması	ile	diğer	sahtecilik	suçlarında	olduğu	
gibi	kamunun	söz	konusu	bu	resmi	belgelere	duyduğu	inancın	korunmasına	çalışılmaktadır.	.

 Anahtar Kelimeler:	Milli	İstihbarat	Teşkilatı	(MİT),	istihbarat	görev	ve	faaliyeti,	gö-
rev	ve	faaliyeti	ifşa	etmek,	MİT	Kimliği,	sahtecilik.

 ABSTRACT
     
	 Article	27/1	of	the	Law	2937	on	The	State	Intelligence	Services	and	the	National	In-
telligence	Organisation	titled	criminal	provisions	penalises	acts	concerning	unauthorised	ob-
taining,	procuring,	stealing,	falsely	producing,	forging	and	eliminating	information	and	docu-
ments	concerning	the	duties	and	activities	of	the	National	Intelligence	Organisation	(MIT)	
of	Turkey.	This	endeavours	to	preserve	the	inviolability	of	secrecy	concerning	the	duties	and	
activities	of	the	MIT	and	pertaining	information	and	documents	and	thus	preserve	the	state’s	
monopoly	of	procuring	and	evaluating	intelligence.	More	so,	it	could	be	said	that	“false	pro-
duction,	forgery	and	elimination	of	 information	and	documents	concerning	the	duties	and	
activities	of	the	MIT”	each	constitute	a	specially	arranged	forgery	offense.	
According	to	Article	27/2	of	the	same	law,	divulging	the	identities,	positions,	duties	and	acti-
vities	of	MIT	personnel	and	their	families	in	any	way,	falsely	producing	or	falsifying	or	using	
such	forged	documents	is	considered	a	crime	which	is	penalised.	This	endeavours	to	prevent	
certain	 attacks	on	 the	 safety	of	 life	 and	property	of	MIT	personnel	 and	 their	 families	 and	
therefore	aims	to	protect	their	right	to	live,	physical	integrity	and	assets.	On	the	other	hand,	
as	with	other	forgery	offenses,	penalising	the	forgery	or	alteration	of	MIT	personnel	or	use	of	
such	forged	documents	endeavours	to	protect	public	belief	 towards	the	mentioned	official	
documents.. 

 Keywords: National	Intelligence	Organisation	(MIT),	intelligence	duty	and	activity,	
divulging	duties	and	activities,	MIT	Identity,	forgery.
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	 GİRİŞ

	 2937	sayılı	Devlet	İstihbarat	Hizmetleri	ve	Milli	İstihbarat	Teşkilatı	
Kanunu,	önceki	644	sayılı	Milli	İstihbarat	Teşkilatı	Kanunu’nun	yerine,	
01.01.1984	tarihinde	yürürlüğe	konulmuş	ve	daha	sonra	birçok	hükmü	
defalarca	değiştirilmiştir1.	Kanun’un	amacı,	1’nci	maddesinde	de	ifade	
edildiği	gibi,	devlet	istihbaratının	istihsali	ve	kullanılması	ile	Milli	İstih-
barat	Teşkilatı	(MİT)’in	kuruluşu,	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	esas	ve	
usulleri	düzenlemektir.	

	 İstihbarat,	Arapça	 isim	olup,	 istihbar	 kelimesinin	 çoğulu,	 yani	 is-
tihbarlar	demektir.	İstihbar	ise	haber’den	gelmekte	olup	haber	ve	bilgi	
alma;	duyma	anlamındadır2.

	 2937	sayılı	Devlet	İstihbarat	Hizmetleri	ve	MİT	Kanunu’nun	cezai	
hükümler	kenar	başlığı	taşıyan	27’nci	maddesinde,	başlıca	dört	suça	yer	
verilmektedir.	Bunlar;	maddenin	birinci	fıkrasında	MİT’in	görev	ve	fa-
aliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri	yetkisiz	olarak	almak,	temin	etmek,	
çalmak,	 sahte	 olarak	 üretmek,	 bunlar	 üzerinde	 sahtecilik	 yapmak	 ve	
bunları	yok	etmek;	ikinci	fıkrasında,	MİT	mensupları	ve	ailelerinin	kim-
liklerini,	makam,	görev	ve	 faaliyetlerini3	herhangi	bir	yolla	 ifşa	etmek,	
MİT	mensuplarının	kimliklerini	sahte	olarak	düzenlemek	veya	değiştir-
mek	ya	da	bu	sahte	belgeleri	kullanmak;	dördüncü	fıkrasında	bu	Kanun	
kapsamındaki	görev	ve	yetkilerin	kullanılmasını	engellemek	ve	bu	Ka-
nun	kapsamındaki	görev	ve	yetkilerin	kullanılmasını	ihmal	veya	suisti-
mal	suretiyle	önlemek	ile	yükümlülüklerini	yerine	getirmemek;	altıncı	
fıkrasında	ise	MİT	personeli	bakımından,	istifa	işlemleri	tamamlanma-
dan	görev	yerini	terk	etmek,	görev	yerinden	veya	görevi	icabı	bulunmak	
zorunda	olduğu	yerden	izinsiz	veya	mazeretsiz	olarak	kesintisiz	on	gün	
suretiyle	ayrılmak	suçlarıdır.	

1	Kabul	Tarihi:	01.11.1983,	RG.,	03.11.1983	gün	ve	Sy.18210.
2	DEVELİOĞLU,	Ferit,	Osmanlıca	–	Türkçe	Ansiklopedik	Lugat,	29.	Baskı,	Aydın	Kitabevi	Yayınları,	An-

kara,	2012,	s.	524.
3	Bu	fıkrada	yer	alan	“ailelerinin kimliklerini”	ibaresinden	sonra	gelmek	üzere,	“makam, görev ve faaliyetlerini”	

ibaresi,	15.08.2017	gün	ve	694	sayılı	KHK’nin	75’inci	maddesiyle	eklenmiştir.



www.izmirbarosu.org.tr

67İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

	 Bu	 çalışmada	 söz	 konusu	 bu	 suçlardan	 ilk	 ikisi	 incelenmektedir.	
Bunlardan	birincisi	çalışmanın	ilk	bölümünde	“MİT’in görev ve faaliye-
tine ilişkin bilgi ve belge üzerinde işlenen suç” başlığı	 altında, ikincisi	 ise	
çalışmanın	ikinci	bölümünde	“MİT mensuplarının kimliklerinin ifşa edil-
mesi ve kimlikleri üzerinde işlenen sahtecilik suçu” başlığı adı	 altında	ele	
alınmıştır.	Çalışmanın	üçüncü	bölümünde,	incelenen	bu	her	iki	suç	ba-
kımından	nitelikli	hal	üzerinde	durulmuş,	çalışmanın	dördüncü	ve	son	
bölümünde	ise	bu	suçların	muhakemesi,	yaptırımı,	dava	zamanaşımı	ve	
suçluların	iadesi	konuları	irdelenmiştir.	

	 §1	 MİT’İN	 GÖREV	 VE	 FAALİYETİNE	 İLİŞKİN	 BİLGİ	 VE	
BELGE	 ÜZERİNDE	 İŞLENEN	 SUÇ	 (2937	 SAYILI	 KANUN	
m.27/1).

	 I.	KORUNAN	HUKUKİ	DEĞER

	 Suç	ile	korunan	hukuki	değer,	kanun	ile	korunan	ve	suçun	ihlal	etti-
ği	hak	veya	menfaattir4.

	 2937	 sayılı	 Devlet	 İstihbarat	 Hizmetleri	 ve	 MİT	 Kanunu’nun	
27/1’nci	maddesinde	yer	alan	bu	suçun	cezalandırılması	ile	birden	fazla	
hukuki	değerin	korunmakta	olduğu	söylenebilir.	Çünkü	“Millî İstihbarat 
Teşkilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin, yetkisiz olarak 
alınması, temin edilmesi ve çalınması eylemleri	cezalandırılmakla,	MİT’in	
görev	ve	faaliyetine	ilişkin	bilgi	ve	belgeler	üzerindeki	sır	masuniyetinin	
korunmasıyla	devletin	 istihbarat	 temin	etme	ve	bunu	değerlendirmek	
tekelinin	himaye	edildiği	 ve	böylece	kamu düzeni ve kamu otoritesinin 
korunmaya	çalışıldığı	söylenebilir.	Bunun	yanı	sıra	“MİT’in görev ve faa-
4	ÜNVER	Yener,	 Ceza	Hukukuyla	 Korunması	 Amaçlanan	Hukuksal	Değer,	 Seçkin	 Yayıncılık,	 Ankara,	

2003,	 s.	1	vd;	EREM	Faruk,	Ümanist	Doktrin	Açısından	Türk	Ceza	Hukuku,	Cilt	 I	Genel	Hükümler,	
Sevinç	Matbaası,	Ankara,	 1971,	 s.	 253;	EREM,	Faruk	 “Suçun	Konusu	ve	Hümanist	Doktrin”,	Ankara	
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	1968,	C.	25,	Sy.	1,	s.	12;	TOROSLU,	Nevzat,	Cürümlerin	Tasnifi	
Bakımından	Suçun	Hukuki	Konusu,	Sevinç	Matbaası,	Ankara,	1970,	s.	166;	CENTEL,	Nur	/	ZAFER	
Hamide	/	ÇAKMUT,	Özlem,	Türk	Ceza	Hukuku’na	Giriş,	Beta	Basım	Yayım,	İstanbul,	2017,	s.	233;	
KOCA,	Mahmut	/	ÜZÜLMEZ,	İlhan,	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	12.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	
Ankara,	2019,	s.	116;	ÖZGENÇ,	İzzet,	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	15.	Baskı,	Seçkin	Yayınları,	
Ankara,	2019,	s.	220;	DEMİRBAŞ,	Timur,	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	
2019,	s.	560.

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN
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liyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin, sahte olarak üretilmesi, bunlar üzerinde 
sahtecilik yapılması ve bunların yok edilmesi eylemlerinin özel	olarak dü-
zenlenmiş	birer	sahtecilik	fiili	olduğu	görülmektedir.	Bu	açıdan	ise	ko-
runan	hukuki	değerin	kamu güveni	olduğu	söylenmelidir5.	Çünkü	TCK	
m.	204	ila	212’nci	maddeleri	arasında	düzenlenmiş	bulunan	sahtecilik	
suçları	bakımından	korunan	hukuki	değer,	kamu	güvenidir6.	O	halde	bu	
suç	ile	korunan	hukuki	değer;	kamu düzeni, kamu otoritesi	ve	kamu güve-
nidir.

	 II.	SUÇUN	UNSURLARI

	 A.	SUÇUN	KANUNİ	TANIMI	

	 Kanun’un	27’nci	maddesinin	birinci	fıkrasında	“Millî İstihbarat Teş-
kilatının görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgi ve belgeleri, yetkisiz olarak alan, 
temin eden, çalan, sahte olarak üreten, bunlar üzerinde sahtecilik yapan ve 
bunları yok eden kişiye dört yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir”	denil-
mektedir7.

	 Suçun	kanuni	tanımının	açık	ve	belirli	olduğu	söylenemez.	Örne-
ğin;	bilgi ve belgeleri temin etmek ile	neyin	ifade	edilmek	istendiği	açık	ve	
belirgin	değildir.	Temin	etmek,	satın	almak	biçiminde	olabileceği	gibi	
hukuki	veya	gayrı	hukuki	yollardan	ele	geçirilmesi	olarak	anlaşılacak	ise	
o	zaman	temin	etmek	yerine,	bunu her ne sıfatla olursa olsun ele geçiren 
demek	daha	anlamlı	olabilirdi.	
5	Kamu	güveni,	topluma	ilişkin	hukuksal	varlık	ya	da	yarardır.	Toplumsal	yaşamın	barış	içinde	olağan	akışını	

devam	ettirmesi	için	bu	güvenin	devamı	ve	korunması	gereklidir; “…evrakta sahtekarlık suçlarının konusu 
kamu güvenidir”,	YCGK.,	06.03.2007	gün	ve	2007/276	E.,	2007/55	K.	(YURTCAN,	Erdener,	Yargıtay	
Kararları	Işığında	Sahtecilik	Suçları,	Güncellenmiş	4.	Bası,	Seçkin	Yayınları,	Ankara,	2019,	s.	171);	“Sah-
tecilik suçları ile korunan hukuki yarar kamu güvenidir”.	GÖKCEN,	Ahmet,	Belgede	Sahtecilik	Suçları,	
5.Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2018,	s.	135;	KOCA,	Mahmut	/	ÜZÜLMEZ,	İlhan,	Türk	Ceza	Hukuku	
Özel	Hükümler,	6.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2109,	s.	714.

6 “TCK m. 204 ila 212 maddeleri, topluma karşı suçlar başlığını	taşıyan	3.kısmının	“kamu	güvenine”	karşı	
suçlar	adlı	4.bölümünde	düzenlenmiştir.	TCK’da	kamuda	kullanılan	belgelerin	sahteleştirilmesi	eylemle-
rinin	kamu	güvenini	sarstığı	kabul	edilerek	suç	sayılıp	yaptırıma	bağlanmıştır”.	YCGK.,	06.03.2007	gün	ve	
2007/276	E.,	2007/55	K;	“Sahtecilik suçlarının hukuki konusu kamunun güveni olup, belgelerin gerçeğe aykı-
rı olarak tanzim edilmesi, gerçek bir belgeye eklemeler yapılması ya da tamamen veya kısmen değiştirilmesi ey-
lemlerinin kamu güvenini sarstığı kabul edilerek yaptırıma bağlanmıştır”.	YCGK.,	2013/813	E.,	2015/161	K.

7	Bu	fıkra	hükmü,	17.04.2014	tarih	ve	6532	Sy	Kanun’un	7’nci	maddesi	ile	değiştirilmiştir.



www.izmirbarosu.org.tr

69İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

	 Madde	metninde	 yer	 alan	 bilgi	 ve	 belgeleri	 çalmak	 tanımının	 da	
hukuki	olmadığı	söylenmelidir.	Çünkü	Türk	Ceza	Hukuku	sistemi	içe-
risinde	bu	tür	eylemleri	anlatmak	için	kullanılan	sözcük	“çalmak”	değil	
“hırsızlıktır” (TCK	m.	 141	 ve	 142	 gibi).	Çalmak	 kanuni	 bir	 terim	ol-
maktan	ziyade,	daha	çok	konuşma	dilinde	hırsızlık	suçu	için	kullanılan	
bir	sözcük	olup	Kanunun,	burada	genel	olarak	kullanılmakta	olan	TCK	
terminolojisinden	ayrılmış	olmasının	doğru,	yerinde	ve	haklı	bir	nedeni	
bulunmamaktadır.	Bu	nedenle,	bunun	değiştirilmesi	ve	TCK	ile	terim	
birliğinin	sağlanması	gerekir.	
 
 B.	SUÇUN	MADDİ	UNSURLARI
 
	 1.	Fail
 
	 Genel	 anlamda	 suçun	 faili,	 suçun	 kanuni	 tanımında	 yer	 alan	 fiili	
gerçekleştiren	kişidir8.	Failin	bir	fiili	işlemiş	sayılması	için,	o	fiili,	bizzat	
yapmış	olması	gerekmez.	Bir	aracı	kullanan	kişi	de	suçun	faili	sayılır9.	
 
	 Somut	suçun	faili,	MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	bel-
geleri,	yetkisiz	olarak	alan,	temin	eden,	çalan,	sahte	olarak	üreten,	bunlar	
üzerinde	sahtecilik	yapan	ve	bunları	yok	eden	kişidir.	Bu	kişi	herkes	ola-
bilir.	Bununla	birlikte,	suçun	MİT	mensubu	tarafından	işlenmesi,	mad-
denin	5’inci	fıkrasında	bir	ağırlaştırıcı	neden	olarak	düzenlenmiştir.	

8	HAFIZOĞULLARI,	Zeki	/	ÖZEN,	Muharrem,	Türk	Ceza	Hukuku,	Genel	Hükümler,	US-A	Yayıncılık,	
2.	Bası,	Ankara,	2010,	 s.	393;	GAROFALO,	Baron	Rafaele,	Criminologia	(Suç,	Suçlu	ve	Ceza),	Çev.:	
Muhittin	GÖKLÜ,	Nurkök	Matbaası,	İstanbul,	1957,	s.	5;	ÖZGENÇ	İzzet,	Suça	İştirakin	Hukuki	Esası	
ve	Faillik,	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	Hukuk	Müşavirliği	Yayınları,	İstanbul,	1996,	s.	58	vd.;	ARTUK,	
Mehmet	Emin	/	GÖKCEK,	Ahmet	/	ALŞAHİN,	Emin	/	ÇAKIR,	Kerim,	Ceza	Hukuku	Genel	Hüküm-
ler,	13.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2019,	s.	361;	ÖZBEK,	Veli	Özer	/	DOĞAN,	Koray	/	BACAKSIZ,	
Pınar,	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	10.	Baskı,	Seçkin	Yayınları,	Ankara,	2019,	s.	211;	AKBU-
LUT,	Berrin,	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	 6.Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	 2019,	 s.	 372;	KOCA	
/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	 s.	112;	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	 s.	211;	HAKERİ,	Hakan,	Ceza	
Hukuku	Genel	Hükümler,	22.Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2019,	 s.	132;	“Ceza hukuku bakımından 
mağdur, suçun maddi unsurlarına ait bir kavram olup, suçun maddi konusundan farklıdır”	DEĞİRMENCİ,	
Olgun,	“Ceza	ve	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Mağdur	Hakları”,	TBB	Dergisi,	Sayı	77,	2008,	s.	36.

9	ZAFER,	Hamide,	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	(TCK	m.1-75),	Ders	Kitabı,	Beta	Yayıncılık,	İstanbul	
2010,	s.	316;	GRAMATICA,	Toplumsal	Savunma	İlkeleri,	(Çev.:	Sami	Selçuk),	2.	Baskı,	İmge	Kitabevi,	
Ankara,	2005,	s.	75.
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	 2.	Mağdur

	 Suçun	mağduru,	kendisine	karşı	 suç	 işlenen	kimsedir10.	Başka	bir	
deyişle,	suç	teşkil	eden	fiil	ile	ihlal	edilen	menfaatin	sahibi,	suçun	mağ-
durudur11.	Kelime	anlamı	haksızlığa	uğramış	kimse	olan	mağdur,	ceza	
yargılamasında	“suç ile ihlal olunan varlık veya menfaatin sahibi”	olarak	
tanımlanmış	ve	yargısal	kararlarda	“suçun konusunun ait olduğu kişi ya da 
kişiler”	olarak	kabul	edilmiştir12.	Bununla	birlikte,	suç	sayılan	fiilden	za-
rar	gören	herkes	değil,	sadece	bu	fiil	ile	ihlal	olunan	ve	cezai	korumanın	
konusunu	oluşturan	varlık	ya	da	menfaatin	sahibini	anlamak	gerekir13.
 
	 Yargıtay	kararlarına	göre,	evrakta	sahtecilik	suçlarında	hukuken	ko-
runan	değer	kamu	güvenidir.	Çünkü	belgelerin	gerçeğe	aykırı	olarak	dü-
zenlenmesi,	gerçek	bir	belgeye	bir	ekleme	yapılması,	belgenin	tamamen	
veya	 kısmen	 değiştirilmesi	 eylemlerinin	 kamu	 güvenini	 sarstığı	 kabul	
edilerek,	bu	filler	cezalandırılmaktadır.	Bu	nedenle	sahtecilik	suçlarında	
mağdur,	toplumu	oluşturan	bireylerin	tamamıdır.	Suçun	belirli	bir	kişi-
nin	zararına	olarak	işlenmesi	halinde	ise	bu	kişinin	mağdur	değil,	suçtan	
zarar	gören	olarak	kabul	edilmesi	gerekir14.

	 Bu	 suç	bakımından	MİT,	 suçun	zarar	göreni	konumundadır.	Ka-
nunun	 3’üncü	maddesine	 göre;	MİT,	 Cumhurbaşkanlığı’na	 bağlı	 bir	
müsteşarlık	 şeklinde	kurulmuştur.	Bu	nedenle,	 suçun	 işlenmiş	olduğu	
gerekçesiyle	açılan	kamu	davasına,	MİT,	suçtan	zarar	gören	sıfatıyla	ka-
tılma	talebinde	bulunabilir.	
10	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	114;	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	211; ÖZGENÇ,	

Genel	Hükümler,	s.	223;	HAKERİ,	s.	138;	DEMİRBAŞ,	s.	565.
11	TOROSLU,	Nevzat,	Ceza	Hukuku	Genel	Kısım,	Savaş	Yayınevi,	Ankara,	2011,	s.	106.
12	YCGK.,	13.12.2016	gün	2014/507	E.,	2016/1237	K.;	YCGK.,	2017/21	E.,	2018/311	K.
13	KATOĞLU,	Tuğrul,	“Ceza	Hukukunda	Suçun	Mağduru	Kavramının	Sınırları”,	AÜHFD,	61/2,	2012,	

s.	657-693;	“Bütün suçlarda mağdur ancak gerçek kişi olabilir. Tüzel kişiler bir suçun işlenmesi dolayısıyla 
zarar görmüş olabilirler ancak mağdur olamazlar” ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	224;	Ancak	Yargıtay	
dolandırıcılık	 suçları	 bakımından	 şirketlerin	 de	 mağdur	 olarak	 kabul	 edilmesi	 gerektiğine	 dair	 karar	
vermiştir.	YCGK,	 09.03.2010	 gün	 ve	 2009/11-109	E.,	 2010/48	K.,	 (ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	 s.	
224).

14	YCGK,	13.12.2016	gün	ve	2014/507	E.,	2016/1237	K.;	YCGK.,	2017/21	E.,	2018/311	K.;	GÖKCEN,	
s.	182;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Özel	Hükümler,	s.	723;	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	225-226;	DEĞİR-
MENCİ,	s.	41.
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	 3.	Maddi	Konu
 
	 Üzerinde	suçun	meydana	geldiği,	“insan veya şey”	suçun	maddi	ko-
nusu	olarak	ifade	edilmektedir15.

	 Buna	göre,	suçun	üzerinde	işlendiği	MİTin	görev	ve	faaliyetlerine	
ilişkin	bilgi	ve	belgeler,	 sahte	olarak	üreten	bilgi	ve	belgeler	 ile	MİT’e	
ait	ve	üzerinde	sahtecilik	yapılan	veya	yok	edilen	bilgi	ve	belgeler	suçun	
maddi	konusunu	oluşturmaktadır.
 
	 Belge	kavramı,	TCK	sistemine	5237	sayılı	TCK	ile	girmiş	olup	esas	
itibariyle	evrak	karşılığı	kullanılmaktadır16.	Evrak,	Arapça	bir	isim	olup	
varakalar	demektir17.	Varaka	yazılı	kâğıt,	yaprak	anlamına	gelmektedir18.	
TCK’nın	resmi	belgede	sahtecilik	suçunu	düzenleyen	204’üncü	madde-
sinin	gerekçesine	göre;	“Belge, eski dilimizdeki evrak kelimesi karşılığında 
kullanılmakta olup, yazılı kâğıt anlamına gelmektedir. Bu bakımdan yazılı 
kâğıt niteliğinde olmayan şey ispat kuvveti ne olursa olsun, belge niteliği taşı-
mamaktadır.”	Ayrıca;	“Her ne kadar belgeden söz edilen durumlarda yazılı 
bir kâğıdın varlığı gerekli ise de, bazı durumlarda belgenin varlığını kabul 
için, yazının	kâğıt	üzerinde	bulunması	gerekmez.	Bir	metal	levha	üzerine	
yazı	yazılması	halinde	de	belgenin	varlığını	kabul	etmek	gerekir”	denil-
mektedir.	Yani	sahtecilik	bakımından	belge,	“hukuken önem arz eden ve 
belli bir kişi tarafından yapılan açıklamanın (irade beyanının) ispatı açısın-
dan cisimleştirildiği yazılı kâğıt (şey) olarak tanımlanabilir” 19.

15	EREM,	Türk	Ceza	Hukuku,	s.	250	;	ÖNDER,	Ayhan,	Ceza	Hukuku	Dersleri,	Filiz	Kitabevi,	İstanbul,	
1992,	s.	169;	CENTEL	/	ZAFER	/	ÇAKMUT,	s.	232;	ARTUK	/	GÖKCEK	/	ALŞAHİN	/	ÇAKIR,	s.	
377	vd.;	“Konusu bulunmayan bir suçtan söz etmek mümkün değildir” KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hü-
kümler,	 s.	116;	“Hareketin konusu, tipe uygun hareketin üzerinde gerçekleştiği maddi şeydir. Örneğin: bir 
insan (m. 81), taşınır bir mal (m. 141) gibi”.	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	211;	“Suçun konusu, 
eşya veya şahsın fiziki, maddi yapısıdır, bünyesidir”	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	219;	HAKERİ,	s.	140;	
DEMİRBAŞ,	s.	562.

16	GÖKCEN,	s.	73.	
17	“Evrak (Arapça isim): varak’ın çoğulu: 1.yapraklar, kağıtlar, 2. arşiv” DEVELİOĞLU,	s.	276.
18 “Varaka (Arapça isim): 1. tek yaprak, tek kağıt, 2. yazılı kağıt”	DEVELİOĞLU,	s.	1325.
19	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Özel	Hükümler,	s.	715.
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	 Söz	konusu	MİT’e	ait	bilgi	ve	belge	ise	cismani	bir	varlık	olabileceği	
gibi	MİT	tarafından	oluşturulmuş	ve	kâğıt	üzerine	yazılı	(bir	beyan	veya	
irade	 açıklaması)	 veya	 dijital	 ortamdaki	 oluşturulan	 bir	 bilgi	 ve	 belge	
olabilir.	Bu	nedenle	dijital	ortamda	oluşturulan	bir	bilgi	veya	belge	de	
söz	konusu	bu	suçun	maddi	konusunu	oluşturabilir20.	Kaldı	ki	belge	için	
üzerinde	bulunan	işaretlerin	bir	yazı	olması	gerektiği	ifade	edilebilir	ise	
de,	bilgi	için	bunun	bir	yazı	olmasına	da	gerek	yoktur.	Bu	nedenle,	bu	
suç	bakımından	oluşturulan	bilgi	ve	belgenin	bir	yazı	olması,	bu	yazının	
Türkçe	veya	yabancı	bir	lisanda	hazırlanmış	olması	ile	tamamen	kripto	
ile	oluşturulmuş	bir	yazı	olması	 arasında	 fark	yoktur.	Kanunda	açıkça	
bilgi	de	denildiği	için	yazı	olması	dışında	resim,	görüntü,	ses	kaydı,	fo-
toğraf	veya	benzeri	nitelikte	bir	olay	veya	olaylar	zincirinin	anlaşılması-
nı	sağlayan,	geçmişte	veya	gelecekte	olması	beklenilen	veya	planlanan	
iş	veya	işlemleri	açıklayan,	gösteren,	 izah	eden	her	türlü	bilginin	buna	
dâhil	edilerek	düşünülmesi	gerekir.	

	 Üzerinde	suçun	işlendiği	bilgi	ve	belgenin	MİT’in	görev	ve	faaliyet-
lerine	 ilişkin	bilgi	ve	belge	olması	gerekir.	Örneğin,	MİT’in	yürüttüğü	
bir	operasyon	ile	ilgili	olan	bir	bilgi	veya	belge	bu	kapsamda	değerlendi-
rilmelidir.	

	 MİT’in	görev	ve	faaliyetinin	ne	olduğu	ise	2937	sayılı	Devlet	İstih-
barat	Hizmetleri	ve	MİT	Kanunu	ile	bu	kanuna	dayanılarak	çıkartılmış	
bulunan	tüm	mevzuata	bakılarak	belirlenecektir21.	Örneğin;	Kanun’un	
20	Zira	depolamaya	uygun	cihazlara	kayıt	edilen	ve	depolanan	veriler	sahtecilik	suçu	bakımından	birer	belge	

olarak	kabul	edilmemektedir.	ARSLAN,	Çetin	/	BAŞTÜRK,	İhsan,	“Belgede	Sahtecilik	Suçunun	Ortak	
Konusu	Olarak	Elektronik	Ortamdaki	Veriler”,	ERÜHFD,	C.:VIII,	2013/2,	s.	209-2010.	Ancak,	bu	suç	
bakımından	ayrıca	belgenin	yanı	sıra	bilginin	de	açıkça	zikredilmiş	olması	nedeniyle,	bu	verilerin	de	su-
çun	konusunu	oluşturabileceğinin	kabulü	gerekir.	

21	Yürütülen	bu	görev	ve	 faaliyetler	 ile	bu	 faaliyetlerin	denetimiyle	 ilgili	olarak	Anayasa	Mahkemesi’nin	
vermiş	bulunduğu	karar	da	son	derece	önemlidir.	Çünkü,	Cumhurbaşkanı	ve	bir	kısım	Milletvekili	ta-
rafından,	03.07.2005	günlü,	5397	sayılı	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun’un,	3’üncü	
maddesiyle	 01.11.1983	 günlü,	 2937	 sayılı	 Devlet	 İstihbarat	 Hizmetleri	 ve	 Millî	 İstihbarat	 Teşkilatı	
Kanunu’nun	6’ncı	maddesine	eklenen	sekizinci	fıkrada	yer	alan	“Bu maddede yer alan faaliyetlerin dene-
timi, sıralı kurum amirleri, Başbakanlık teftiş elemanları ve Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya 
komisyon tarafından yapılır” şeklinde	yer	alan	ibareden	“…Başbakanın özel olarak yetkilendireceği kişi veya 
komisyon”	ibaresinin,	Anayasa’nın	2,	6,	7,	8,	11,	104,	105,	123	ve	128’inci	maddelerine	aykırılığı	savıy-
la	iptallerine	ve	yürürlüklerinin	durdurulmasına	karar	verilmesi	talep	edilmiş,	Anayasa	Mahkemesi	ise,	
Anayasa’nın	128’inci	maddesinin	birinci	fıkrası	kapsamındaki	görevleri	yürüten	bütün	personelin	nite-
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3’üncü	maddesine	göre	 “MİT’in teşkilatı ihtiyaca göre yönetmelikle dü-
zenlenir”.	4’üncü	maddesinin	son	fıkrasına	göre;	“MİT birimlerinin görev, 
yetki ve sorumlulukları Cumhurbaşkanınca onaylanacak bir yönetmelikte 
belirtilir”.	 5’inci	maddesinin	 son	 fıkrasına	göre;	 “Milli İstihbarat Koor-
dinasyon Kurulunun üyeleri, ayrıntılı görev ve yetkileri ile çalışma usul ve 
esasları yönetmelikle düzenlenir”.	 Kanunun	 6’ncı	 maddesine	 göre,	 “Bu 
maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usuller Adalet, İçişleri ve Ulaştırma 
Bakanlıkları ile MİT Müsteşarlığının görüşü alınmak suretiyle Başbakan-
lık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir22.	Yine	bu	
maddeye	göre,	“Bu Kanundaki görevlerin ifası ve yetkilerin kullanılması-
na ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir23”,	 “Bu Kanunda yazılı 
görevlerin yerine getirilmesi sırasında genel zabıtaya tanınmış olan hak ve 
yetkilerin, MİT mensuplarından kimlere tanınacağı, yönetmelikte belirtilir”.	
Kanun’un	32’nci	maddesine	göre	 “Bu Kanunun muhtelif maddelerinde 
çıkarılması öngörülen yönetmelikler, Cumhurbaşkanı tarafından onaylan-
mak suretiyle yürürlüğe konulur. Bu yönetmelikler Resmi Gazete’ de yayım-
lanmaz”. 

	 Bu	hususta	bir	tereddüttün	bulunması	durumunda	bunun,	öncelik-
le	MİT	Başkanlığı’na	sorularak	giderilmesi,	bunun	da	yeterli	olmama-
sı	durumunda	ise	Cumhurbaşkanlığı’na	sorularak	sorunun	giderilmesi	
gerekir.	Çünkü	MİT	Cumhurbaşkanlığı’na	bağlı	bir	müsteşarlık	olarak	
kurulmuştur	(2937	Sayılı	Kanun	m.	3).

likleri,	atanmaları,	görev	ve	yetkileri,	hakları	ve	yükümlülüklerinin	yasayla	düzenlenmesi	gerektiği,	iptali	
istenilen	ibarelerde	görevli	kılınan	Başbakan	tarafından	yetkilendirilecek	kişi	ya	da	komisyon	üyelerinin	
denetim	yetkisinin	gerektirdiği	nitelikleri	taşıyan	kişiler	arasından	belirlenmesi	gerektiği,	Başbakan	ta-
rafından	yetkilendirilecek	kişi	ya	da	komisyon	üyelerinin	niteliklerini	açık	bir	şekilde	belirlemediğinden	
bunun	Anayasa’nın	128’inci	maddesine	aykırı	olduğuna,	ayrıca	Anayasa’nın	2’nci	maddesinde	belirtilen	
hukuk	devletinin	temel	unsurlarından	birisi	de	hukuk	güvenliğini	sağlamak	olduğu,	hukuk	güvenliğinin	
ise	kurallarda	belirlilik	ve	öngörülebilirlik	gerektirdiği,	belirlilik	ve	öngörülebilirlik	özellikleri	taşımayan	
ve	dolayısı	ile	hukuki	güvenlik	sağlamayan	kuralların	Anayasa’nın	Türkiye	Cumhuriyeti’nin	bir	hukuk	
devleti	olduğunu	ifade	eden	2’nci	maddesi	ile	bağdaşmadığı,	iptali	istenilen	kuralın	takdire	bağlı	ve	be-
lirsiz	bir	yetki	içerdiğinden	hukuk	devleti	ilkesine	de	aykırı	olduğu	gerekçesiyle,	29.01.2009	günü	oybir-
liğiyle,	Kanunun	6’ncı	maddesine	eklenen	sekizinci	fıkrada	yer	alan	“… Başbakanın özel olarak yetkilen-
direceği kişi veya komisyon”	ibaresinin	Anayasa’ya	aykırı	olduğuna	ve	iptaline	karar	vermiştir.	Anayasa	M.,	
29.01.2009	gün,	2005/85	E.,	2009/15	K.,	(RG.,	03.04.2009	gün	ve	27189	Sy.).

22		Ek	fıkra:	03.07.2005	gün	ve	5397	Sy.	Kanun	3’üncü	m.
23		Ek	fıkra:	17.04.2014	gün	ve	6532	Sy.	Kanun	3’üncü	m.
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 4. Fiil
 
	 Suçu	oluşturan	hareketler,	birden	fazla	olacak	şekilde	gösterilmek-
tedir.	Bunlar:	MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri	yet-
kisiz	olarak	almak,	temin	etmek,	çalmak,	sahte	olarak	üretmek,	bunlar	
üzerinde	sahtecilik	yapmak	ve	bunları	yok	etmektir.	Buna	göre	bu	suç,	
seçimlik	hareketli	bir	suçtur.

	 Seçimlik	 hareketlerden	 birinin	 gerçekleştirilmesi	 durumunda	 suç	
işlenmiş	sayılacaktır.	Seçimlik	hareketlerden	birden	fazlasının	bir	arada	
gerçekleştirilmiş	olması,	bir	tek	suçu	meydana	getirir.	Kuşkusuz	böyle-
si	bir	durumda,	suçun	işlenilmesindeki	özellikler	ve	ortaya	çıkan	zarar	
miktarı	dikkate	alınarak,	fail	hakkında	daha	fazla	bir	cezanın	tayin	ve	tes-
pit	edilmesi	söz	konusu	olabilir	(TCK	m.	61).	

	 a.	Bilgi	ve	Belgeleri	Yetkisiz	Olarak	Almak
 
	 Teşkilatın	 görev	 ve	 faaliyetlerine	 ilişkin	 bilgi	 ve	 belgeleri	 yetkisiz	
olarak	almak	eylemi,	MİT’in	kendi	personeli	veya	personeli	olmayan	bir	
kimse	tarafından	da	işlenebilir.	Çünkü	MİT	personelinin	de	kendi	içeri-
sinde	bazı	belge	ve	bilgileri	almak	hususunda	yetkili	olup	olmaması	söz	
konusu	olabilir.	Bu	nedenle,	bir	kısım	bilgi	ve	belgeleri	almaya	yetkili	ol-
duğu	halde,	suça	konu	olan	bir	bilgi	veya	belgeyi	almaya	yetkili	olmayan	
bir	görevlinin	de	bu	suçu	işlemesi	mümkündür.
 
	 Suç,	bilgi	veya	belgenin	alınması	ile	oluşur.	Ancak	almak	fiilini,	bilgi	
veya	belgeyi	 failin	kendi	 egemenlik	 alanına	geçirmesi	biçiminde	 anla-
mak	gerekir.	
 
	 b.	Bilgi	ve	Belgeleri	Temin	Etmek
 
	 Teşkilatın	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri	temin	et-
mek	denilmekle,	aslında	belge	ve	bilgilerin	alınmasının	ötesinde	bir	du-
rumun	da	cezalandırılmak	istendiği	anlaşılmaktadır.	Teşkilatın	görev	ve	
faaliyetlerine	 ilişkin	bilgi	ve	belgenin	elinde	bulunmaması	gereken	bir	
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kimsede	olması	hali,	kanaatimizce	temin	etmek	olarak	değerlendirilme-
lidir.	Çünkü	temin	etmek,	almanın	da	ötesinde,	 satın	alınması,	ödünç	
alınması	veya	her	ne	biçimde	olursa	olunsun	ele	geçirilmesi	anlamında-
dır.	

	 c.	Bilgi	ve	Belgeleri	Çalmak

	 Teşkilatın	 görev	 ve	 faaliyetlerine	 ilişkin	 bilgi	 ve	 belgeleri	 çalmak,	
suç	konusu	bilgi	ve	belgelerin	bulundukları	yerden	gizlice	alınmasını	ifa-
de	eder.	

	 Burada	 suça	konu	bilgi	ve	belgenin	hırsızlığa	konu	edilmesi	 ifade	
edilmektedir.	Bu	nedenle	bilgi	ve	belgenin	zorla	alınması,	çalmak	olarak	
kabul	edilmese	de	temin	etmek	kapsamında	değerlendirilmesi	gereken	
bir	hareket	olarak	kabul	edilmelidir.	
 
 d.	Bilgi	ve	Belgeleri	Sahte	Olarak	Üretmek
 
 Sahte	kelimesi	Farsça	olup	Türkçe’	de	bir	şeyin	aslına	benzetilerek	
yapılan	düzme,	düzmece	anlamına	gelmektedir24.
 
 Burada	esas	itibariyle	sahtecilik	suçunun	özel	düzenlenmiş	bir	şek-
linin	söz	konusu	olduğu	söylenebilir.	Çünkü	suç	ve	cezalara	ilişkin	genel	
kanun,	TCK’dır.	Belgede	 sahtecilik	 suçları	da	 esas	 itibariyle	TCK’nın	
204	ila	212’nci	maddeleri	arasında;	topluma	karşı	suçlar	başlığını	taşı-
yan	3’üncü	kısmının,	kamu	güvenine	karşı	suçlar	adlı	4’üncü	bölümün-
de	düzenlenmiştir.	MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belge-
leri	 sahte	 olarak	 üretmek,	 bu	nedenle	 düzenlenmiş	 bir	 özel	 sahtecilik	
suçudur	ve	suça	konu	bu	belgenin	başlangıçtan	itibaren	tamamen	sahte	
bir	biçimde	üretilmesi	demektir25.	Örneğin;	tamamen	sahte	bir	biçimde	

24	“YCGK,	08.11.2018	gün,	2018/427	E.,	2018/517	K.;	Farsça	bir	sıfat	olan	“sahte; (1) düzme, düzmece, 
yapmacık;	yalandan;	taklit,	(2)	kalp;	karışık”	anlamına	gelmektedir.	Sahtekar; (1) sahteci; gerçeği bozan, 
değiştiren (2) kalpazan (hilekar)”	anlamına	gelmektedir.	DEVECİOĞLU,	s.	1067;	Ceza	hukuku	anlamı	
ile	sahtecilik	 ise	gerçeğin hileli şekilde değiştirilmesi, gerçeğin tahrif edilerek olduğundan farklı gösterilmesi 
şeklinde	tanımlanabilir.	GÖKCEN,	s.	38.

25 “Bu fiiller gerçek olmayan hususları yaratmak ya da gerçek belgeleri değiştirmek temeline dayanır”. YURT-

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �76

hazırlanan	ve	MİT	tarafından	hazırlanmadığı	 iddia	edilen	bir	 raporun	
üretilmesi	durumunda,	bu	suçun	gerçekleştirildiğinin	kabulü	gerekir.	
 
 e. Bilgi	ve	Belge	Üzerinde	Sahtecilik	Yapmak

	 Teşkilatın	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belge	üzerinde	sah-
tecilik	yapmak,	esasen	var	olan	ve	teşkilat	tarafından	hazırlanan	bilgi	ve	
belge	üzerinde	tahrifat	yapılması,	böylesi	bir	bilgi	veya	belgenin	bir	kıs-
mı	veya	tamamı	üzerinde	tahrifatlar	yapmak	suretiyle	onun	gerçekliği-
nin	değiştirilmesidir26.	

	 Bununla	birlikte,	sahte	olarak	üretilen	veya	üzerinde	sahtecilik	ya-
pılan	bilgi	ve	belgenin	aldatma	yeteneği	(iğfal	kabiliyetinin)	bulunması	
gerekir.	Çünkü bilgi	ve	belgeleri	 sahte	olarak	üretmek	 ile	bilgi	ve	bel-
ge	üzerinde	sahtecilik	yapmak	bakımından	en	önemli	hususlardan	biri,	
yaratılan	bu	sahte	bilgi	veya	belgenin	aldatıcı	niteliğinin	bulunmasıdır.	
Sahtecilik	bakımından	Türk	Hukukunda	içtihat	ile	yaratılan	bu	durum,	
5237	Sayılı	TCK	ile	kanunda	gösterilen	bir	özellik	haline	getirilmiştir.	
Çünkü	 gerek	 resmi	 evrakta	 sahtecilik	 suçunu	 düzenleyen	 204’üncü	
maddede	ve	gerek	ise	özel	evrakta	sahtecilik	suçunu	düzenleyen	207’nci	
maddede	açıkça	“belgenin başkasını aldatacak şekilde”	olmasından	bah-
sedilmektedir27.	

	 İnceleme	konusu	suç	bakımından	da	sahte	olarak	üretilen	ve	üze-
rinde	sahtecilik	yapılan	bilgi	ve	belge	bakımından	da	suçun	oluşabilmesi	
için	bunun	başkasını	aldatacak	nitelikte	(iğfal	kabiliyetinde)	olması	ge-

CAN,	s.	141.	“Bu seçimlik hareketle, belge esasında mevcut olmadığı halde, mevcutmuş gibi sahte olarak üre-
tilmektedir. Resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ise esasında mevcut olan belge üzerinde 
silmek veya ilaveler yapmak suretiyle değişiklik yapılmaktadır”.	YCGK.,	2017/335	E.,	2018/524	K.,	YURT-
CAN,	s.	165;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Özel	Hükümler,	s.	726;	Sahte	olarak	belge	düzenlemek	ifadesi	“taklit 
etmek”	olarak	anlaşılmalıdır.	TEZCAN,	Durmuş	/	ERDEM,	Mustafa	Ruhan	/	ÖNOK,	Murat	R.,	Teorik	
ve	Pratik	Ceza	Özel	Hukuku,	17.	Baskı,	Seçkin	Hukuk,	Ankara	2019,	s.	963.

26	Bu	hareket,	TCK	da	yer	alan	resmi	evrakta	sahtecilik	suçundaki	“başkalarını aldatacak biçimde belgeyi 
değiştirmeğe”	karşılık	gelmektedir.	Değiştirmek	ise	düzenleyen	olarak	gözüken	kişi	tarafından	belgenin	
düzenlenmesinden	sonra	ekleme	veya	çıkarma	yapılması	anlamındadır.	TEZCAN	/	ERDEM	/	ÖNOK,	
Ceza	Özel	Hukuku,	s.	963.

27	YURTCAN,	s.	142.
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rekir.	Bilgi	 veya	belgenin	 iğfal	 kabiliyetinin	bulunmaması	durumunda	
ise	 suç	gerçekleşmemiş	 sayılacaktır.	Sahteciliğin	herkes	 tarafından	an-
laşılamıyor	olması	durumunda	aldatma	gücünün	var	olduğu,	sahtecili-
ğin	 ilk	bakışta	herkes	 tarafından	anlaşılabiliyor	olması	durumunda	 ise	
aldatma	 gücünün	 bulunmadığı	 kabul	 edilecektir28.	 Aldatma	 gücünün	
(yeteneğinin)	belirlenmesinde	objektif	ölçütler	kullanılmalı	ve	aldatma	
gücünün	tespiti	için	belgenin	fiziki	nitelikleri,	içeriği	ve	içeriğindeki	şekil	
ve	üslup	dikkate	alınmalıdır29.	

	 Yargıtay’ın	 istikrar	 kazanmış	 kararlarına	 göre;	 sahtecilik	bakımın-
dan	 aldatma	 veya	 iğfal	 kabiliyetinin	 bulunup	 bulunmadığı	 ise	 bizzat	
mahkemece	yapılacak	bir	inceleme	ile	belirlenmelidir30.	Bir	başka	söy-
lem	ile	bu	hususta	belirlemeyi	yapmaya	mahkeme	hâkimi	bizzat	kendi-
si	yetkilidir31.	Buna	göre,	sahtecilik	suçlarının	asıl	ve	öncelikli	bilirkişisi	
hâkim	olup,	bu	hususun	takdiri	de	yalnızca	hâkime	aittir32.	

28	GÖKCEN,	s.	142-143.
29	GÖKCEN,	s.	116-119.
30 “Sahtecilik suçlarında aldatma yeteneği suçun unsurudur. Aldatıcılık yeteneği belgeden objektif olarak anlaşıl-

malıdır. Mesela belgenin kaba bir şekilde yapılması sahte olduğunun açıkça belli olması ve çoğu kişi tarafından 
ilk bakışta açıkça anlaşılması halinde aldatma yeteneği bulunmadığından belgede sahtecilik suçu oluşmaya-
caktır”, YCGK,	08.11.2018	gün,	2018/427	E.,	2018/517	K.;	“Aldatıcılık özelliği suçun temel unsurudur…
sahteciliğin kişileri aldatacak nitelikte (nesnel) bulunup bulunmadığı ve beş duyuyla ilk bakışta anlaşılabilir 
olup olmadığı şüpheye yer vermeyecek şekilde belirlenmelidir”	YCGK,	2013/409	E.,	2014/4	K.;	Benzer	doğ-
rultuda:	Yarg.11.CD.,	03.06.2013	gün	ve	2012/3332	E.,	2013/9213	K,	Yarg.	11.CD.,	15.04.2009	gün	ve	
2009/237	E.,	2009/4278	K.	(GÖKCEN,	s.	125).

31 “Belgelerde yapılan sahteciliğin aldatma yeteneği bulunup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, 
suça konu belge üzerinde bu konuda gözlemde bulunulmadan, aldatma yeteneğinin ne şekilde oluştuğu ka-
rar yerinde de açıklanıp tartışılmadan ve denetime olanak sağlayacak şekilde dosya içerisine de asılları 
bulundurulmadan eksik soruşturma	 karar	 verilmesi	 bozmayı”	 gerektirir.	 Yarg.11.CD.,	 2010/3414	 E.,	
2011/725	K.;	Aynı	doğrultuda:	Yarg.8.CD.,	2011/14887	E.,	2011/18206	K.,	Yarg.8.CD.,	2011/14887	
E.,	2011/18206	K.,	Yarg.11.CD.,	2010/5286	E.,	2010/11044	K.,.

32	Yarg.6.CD.,	2004/5889,	2006/2785,	Yargıtay	Kararları	Dergisi	(YKD),	2007/1;	Yarg.11.CD.,	2006/143	
E.,	2007/9307	K.,	YKD,	Sy.	2008/4;	Yarg.11.CD.,	29.09.2011	gün	ve	2011/10471	E.,	2011/20375	K.	
(GÜNDÜZ,	Remzi	/	GÜLTAŞ,	Veysel,	Belgelerde	ve	Faturalarda	Sahtecilik	Suçları,	4.Baskı,	Bilge	Ya-
yınevi,	Ankara	2013,	s.	29);	Yarg.6.CD.,	20.06.2006	gün	ve	2006/2003	E.,	2006/171	K.,	Yarg.6.CD.,	
28.06.2006	 gün	 ve	 2005/2003	 E.,	 2005/3504	 K.,	 Yarg.6.CD.,	 23.03.2006	 gün	 ve	 2004/5511	 E.,	
2006/2884	K.;	YCGK	2013/409	E.,	2014/4	K.
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	 f. Bilgi	ve	Belgeleri	Yok	Etmek

	 MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri	yok	etmek;	
var	olan	bilgi	veya	belgenin	içeriğinin	anlaşılamaz	veya	onun	kullanıla-
maz	hale	getirilmesi	olarak	 anlaşılmalıdır.	Çünkü	 söz	konusu	bu	 suça	
benzer	bir	biçimde,	TCK’nın	205’inci	maddesinde	resmi	belgeyi	boz-
mak,	 yok	 etmek	 veya	 gizlemek	 suçu	düzenlenmiş	 olup,	 bu	madde	 ile	
ilgili	olarak	Yargıtay,	vermiş	bulunduğu	kararları	ile	bundan	ne	anlaşıl-
ması	gerektiğini	ortaya	koymaktadır.	Buna	göre	resmi	belgeyi	bozmak;	
belgenin	maddi	 varlığına	 dokunulmaksızın,	 içeriğindeki	 bilgilerin	 an-
laşılamaz,	kullanılamaz	hale	getirilmesi	 suretiyle	belgeden	 faydalanma	
imkânının	 ortadan	 kaldırılması,	 başka	 bir	 deyişle	 belgenin	 delil	 değe-
rini	 bozan	davranışlarda	 bulunulmasıdır.	Örneğin;	 resmi	 bir	 belgenin	
üzerindeki	bazı	bilgilerin	silinmesi,	boyanması,	belgenin	maddi	olarak	
okunamaz	hale	getirilmesi	gibi	durumlarda	bozmadan	söz	edilir.	Resmi	
belgeyi	yok	etmek;	imha	etmek	suretiyle	resmi	belgenin	maddi	varlığını	
ve	belge	olma	niteliğini	ortadan	kaldırmaktır.	Belgenin	yırtılıp	kullanı-
lamayacak	hale	 getirilmesi,	 yakılması,	 imha	olacak	 şekilde	 gömülmesi	
gibi	davranışlar,	 yok	etmek	 sayılır33.	Failin	belgeyi	ortadan	kaldırmak,	
bozmak	(veya	gizlemekle)	 elde	etmek	 istediği	 sonuç,	hak	 sahibinin	o	
belgeden	yararlanmasını	engellemek	olmalıdır34.	

	 İncelemeye	konu	 suç	bakımından	kanaatimizce	önemli	bir	 eksik-
lik	bulunmaktadır.	Çünkü	burada	TCK	m.	205’de	belirtildiği	biçimi	ile	
“belgenin gizlenmesi”	fiili	gösterilmemiştir.	Bu	nedenle,	teşkilatın	görev	
ve	 faaliyetine	 ilişkin	 bilgi	 ve	 belgenin	maddi	 varlığının	 ortadan	 kaldı-
rılmaksızın	 sadece	gizlenmesi	ve	böylece	bu	bilgi	ve	belgeden	 istifade	

33	YCGK.,	 2017/866	E.,	 2017/466	K.,	 (YURTCAN	2019,	 s.	 344-	 353);	 “Belgeyi bozmak, yok etmek ya 
da gizlemek suçunun oluşabilmesi için belgenin içeriğindeki bilgilerin anlaşılamaz, kullanılamaz hale getir-
mekle birlikte maddi varlığına dokunulmaksızın ondan faydalanma olanağının	 imkansız	hale	getirilmesi	
suretiyle	bozulması	veya	belgenin	maddi	varlığına	son	verilerek	yok	edilmesi	ya	da	belgenin	bütünlüğüne	
dokunulmaksızın	hak	sahibinin	ondan	yararlanmasını	engelleyecek	şekilde	gizlenmesi	gerekmektedir”	
Yarg.11.CD.,	2012/2552	E.,	2013/10512	K.;	Aynı	doğrultuda:	“Failin bir belgeyi ortadan kaldırmak veya 
bozmakla elde etmek istediği sonuç, hak sahibinin o belgeden yararlanmasını engellemektir ki belge ortadan 
kalkınca veya bozulunca bu yararlanma olanağı kalmayacağından failin elde etmek istediği sonuç da gerçek-
leşmiş olur”.	Yarg.11.CD.,2011/4738	E.,	2012/1645	K;	Aynı	doğrultuda:	Yarg.11.CD.,	2012/2552	E.,	
2013/10512	K.

34	Yarg.17.CD.,	2016/16009	E.,	2018/15651	K.;	Yarg.11.CD.,	2015/3513	E.,	2017/3507	K.
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edilmesinin	önüne	geçilmesi	durumunda,	söz	konusu	bu	suçun	gerçek-
leşip	gerçekleşmeyeceği	hususu	tartışmalı	hale	gelmektedir.	Bu	nedenle	
madde	metnine	bilgi	ve	belgenin	yok	edilmesinden	sonra	gelmek	üzere	
“ya da gizlenmesi”	ibaresinin	eklenmesi	gerekir.

	 Teşkilatın	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgelerini	yok	et-
mek	maddi	bir	varlığı	olan	bilginin	üzerinde	yazılı	olduğu	bir	nesneyi	
(kâğıdı)	veya	belgeyi	yok	ekmek	olabileceği	gibi	kanaatimizce	bilgi	veya	
belgenin	üzerinde	kayıt	edildiği	dijital	verinin	yok	edilmesi	şeklinde	de	
gerçekleşebilir.	Fail	tarafından,	belge	veya	bilginin	saklandığı	dijital	or-
tama	girilmesi	ve	bunların	 silinmesi	ve	geri	getirilemez	biçimde	kayıp	
edilmesi	halinde,	bilgi	ve	belgeleri	yok	etmek	eyleminin	gerçekleştiğinin	
kabulü	gerekir.	
 
 5.	Netice	

	 Genel	anlamda	suçun	neticesi,	“kanunî tarifte yer alan dış âlemdeki 
değişiklik”	olarak	tanımlanabilir35.	
 
	 MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri	yetkisiz	ola-
rak	 alan,	 temin	eden,	 çalan,	 sahte	olarak	üreten,	bunlar	üzerinde	 sah-
tecilik	yapan	ve	bunları	yok	etmek	suçlarında	belirtilen	fiillerin	gerçek-
leştirilmesinden	sonra	ayrıca	başkaca	bir	neticenin	meydana	gelmesine	
gerek	yoktur.	Bir	başka	söylem	ile	bu	suçlar	bakımından	netice,	harekete	
bitişiktir36.	

35	DÖNMEZER,	Sulhi	/	ERMAN,	Sahir,	Nazari	ve	Tatbiki	Ceza	Hukuku,	Genel	Kısım,	Cilt	I,	12.	Bası,	
Beta	Basım	Yayım	Dağıtım	AŞ,	İstanbul,	1997,	s.	381;	ALACAKAPTAN,	Uğur,	Suçun	Unsurları,	Se-
vinç	Matbaası,	Ankara	1975,	s.	48	vd.;	ARTUK	/	GÖKCEK	/	ALŞAHİN	/	ÇAKIR,	s.	332;	ÖZBEK	/	
DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	225;	AKBULUT,	319;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	126	vd.;	
ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	190;	HAKERİ,	s.	173;	DEMİRBAŞ,	s.	241.

36 “Resmi belgede sahtecilik suçu, belgenin sahte olarak düzenlenmesiyle birlikte tamamlanır ise de; kullanılma-
sıyla	birlikte	sona	erer	(biter)”.	TEZCAN,	ERDEM,	ÖNOK,	Ceza	Özel	Hukuku,	s.	969.

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)
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 Suç,	bir	tehlike	suçudur37.	Suçun	işlenmesinden	sonra,	failin	ceza-
landırılması	için	ayrıca	somut	bir	zararın	doğması	beklenmez38.	

	 C.	SUÇUN	MANEVİ	UNSURU

	 MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri	yetkisiz	ola-
rak	almak,	temin	etmek,	çalmak,	sahte	olarak	üretmek,	bunlar	üzerinde	
sahtecilik	yapmak	ve	bunları	yok	etmek	fiilleri,	Kanun’un	bu	açık	anla-
tımı	karşısında,	ancak	kasten	 işlenebilir.	O	halde,	 suç	ancak	bilerek	ve	
istenerek	işlenebilir39.	Suç,	taksirle	işlenemez.	

	 Kanaatimizce	bu	suçun	olası	kast	ile	işlenmesi	de	mümkün	değildir.	
Çünkü	olası	kastta	fail,	gerçekleştirdiği	fiilin	muhtemel	bazı	neticeleri-
nin	meydana	gelebileceğini	düşünmekte,	bu	neticelerin	gerçekleşmesi-
nin	mümkün	ve	muhtemel	olduğunu	 tasavvur	etmektedir40.	Bir	başka	
söylem	ile	olası	kast	durumunda	fail,	fiili	işlerken,	bu	neticelerin	muhte-
melen	gerçekleşebileceğini	öngörmekte	ve	bunları	kabul	etmektedir41.	
Bu	nedenle,	bu	 suçun	olası	kast	 ile	 işlenmesi	mümkün	değildir.	Kaldı	
ki	suçun	bilgi	ve	belgeleri	sahte	olarak	üretmek	ve	bunlar	üzerinde	sah-
tecilik	yapmak	fiilleri	esas	itibariyle	birer	sahtecilik	suçudur.	Doktrinde	

37	Burada	 düzenlenmiş	 bulunan	 sahtecilik	 suçları	 da	 diğer	 sahtecilik	 suçları	 gibi	 soyut	 tehlike	 suçudur.	
GÖKCEN,	s.	185.

38	Bununla	birlikte	“Gerek resmi belgede gerekse özel belgede sahtecilik suçunda zarar kavramına yer verilme-
miştir. Ancak zarar doğurmayan veya en azından böyle bin tehlike yaratmayan sahteciliğin cezalandırılması 
anlamsızdır. Bu nedenle Yargıtay içtihatları aracılığıyla, önceden olduğu gibi, suçun oluşması için	zarar	veya	
zara	tehlikesinin	aranması	gerektiği”	görüşü	de	ileri	sürülmektedir.	TEZCAN	/	ERDEM	/	ÖNOK,	Ceza	
Özel	Hukuku,	s.	962.

39 “TCK m.204’de aldatma maksadıyla hareket edilmesine ilişkin bir ifadeye açıkça yer verilmemiş olsa da failin 
sahtecilik kastının bulunup bulunmadığının belirlenmesinde muhatabını aldatma maksadıyla hareket edip 
etmediği göz önünde bulundurulmalıdır”.	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	734;	“Belgede sahte-
cilik suçunun oluşabilmesi için, failin üzerinde tahrifat yaptığı şeyin, bir hukuki durumu tespit eden fonksiyon 
gördüğünü bilmesi yeterlidir”.	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	248.

40	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	254;	ARTUK	/	GÖKCEK	/	ALŞAHİN	/	ÇAKIR,	s.	394	vd;	ÖZBEK	/	
DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	266;	DEMİRBAŞ,	s.	383;	AKBULUT,	s.	409;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	
Hükümler,	s.	170;	HAKERİ,	s.	219.

41	İÇEL,	Kayıhan	/	SOKULLU	AKINCI,	Füsun	/	ÖZGENÇ,	İzzet	/	SÖZÜER,	Adem	/	MAHMUTOĞLU,	
Fatih	 Selami	 /	 ÜNVER,	 Yener,	 Suç	 Teorisi	 Suç	 Kavramına	 İlişkin	 Genel	 Bilgiler,	 Suçun	 Yapısal	
Unsurları,	Suçun	Özel	Oluşum	Biçimleri,	2.	Kitap,	3.	Baskı,	İstanbul,	2004,	s.	153	vd.;	KARAKEHYA,	
Hakan,	“Olası	Kast”,	Ceza	Hukuku	Dergisi,	Yıl	1,	Sayı	2,	Aralık,	2006,	s.	28	vd.;	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	
BACAKSIZ,	s.	266.
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aksi	kanaat	 ileri	 sürülmüş	olsa	da42	Yargıtay’ın	 istikrar	kazanmış	görü-
şüne	göre;	 sahtecilik	 suçlarının	zaten	olası	kast	 ile	 işlenmesi	mümkün	
değildir43.	

	 D.	SUÇUN	HUKUKA	AYKIRILIK	UNSURU
 
	 En	geniş	anlamı	ile	hukuka	aykırılık,	hukukça	korunmuş	hak	veya	
yarara	 saldırı,	 yani	fiilin	hukuk	düzenine	uygun	olmaması	 anlamında-
dır44.	Ceza	hukuku	anlamında	hukuka	aykırılık	ise,	suç	tipini	ihlâl	eden	
hareketin	 sadece	 ceza	 hukuku	 ile	 değil,	 tüm	 hukuk	 düzeni	 ile	 çelişki	
halinde	bulunmasıdır45.	Bir	başka	anlatımla	hukuka	aykırılık,	suç	tipini	
ihlâl	eden	hareketin,	hukuk	düzeni	tarafından	tasvip	edilmesini,	uygun	
görülmesini	gerektiren	ve	hukuka	uygunluk	nedeni	olarak	isimlendiri-
len	bir	durumun	bulunmamasıdır46.

	 Bu	suçun	mahiyeti	icabı	ilgilinin	rızası,	hakkın	kullanılması	ve	meş-
ru	savunma	çerçevesinde	işlenmesi	mümkün	değildir.	Bunun	yanı	sıra	
bu	 suç	 bakımından	 hukuka	 uygunluk	 nedenlerinden	 kanun	 hükmü-
42	Bunun	için	bknz.:	”Suç, bir avukatın belgenin sahte olabileceğini	düşünmüş	olmasına	rağmen,	mahkemeye	

delil	 olarak	 ibraz	 etmesi	 örneğinde	 olduğu	 gibi	 olası	 kastla	 da	 işlenebilir.”	 TEZCAN	 /	 ERDEM,	 /	
ÖNOK,	Ceza	Özel	Hukuku,	s.	969;	Aynı	görüş	doğrultusunda	GÖKCEN,	s.	220-221;	“TCK m.204/2 
maddesinde yazılı kamu görevlisi tarafından işlenen resmi belgede sahtecilik suçunun olası kast ile işlenmesi 
mümkündür. Örneğin; noterin kimlik bilgilerini onayladığı kişinin doğru kişi olup olmadığını yeteri kadar 
araştırmadan, olursa olsun diyerek belgeyi düzenlemesi”	 örnek	 olarak	 ifade	 edilmektedir.	GÖKCEN,	 s.	
331;	Aynı	doğrultuda:	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	737.

43 “Sahibi bulunduğu aracın gerekli harçlar yatırılıp ilgili diğer belgelerde eklenerek yetkili istasyona götürülüp 
teknik muayenesinin yaptırılmadığı, araç teslim edilmeksizin sadece ruhsatının kimliği tespit edilemeyen şahsa 
verilerek muayene işleminin sahte biçimde yapıldığını bilecek durumda olan sanığın, yüklenen suçu kasten 
işlediği sabit olduğu gibi resmi belgede sahtecelik suçunun olası kastla işlenemeyeceği	gözetilmeden,	suçun	
olası	kastla	işlendiğinden	bahisle	sanık	hakkında	TCK’nın	21/2	maddesinin	uygulanması”	yasaya	aykırı	
bulunmuştur.	Yarg.11.CD.,	23.01.2013	gün	ve	2011/4333	E.,	2011/1189	K.;	Yarg.11.CD.,	27.12.2012	
gün	ve	2010/	12579	E.,	2012/22578	K.

44	KUNTER,	Nurullah,	Suçun	Kanuni	Unsurları,	İstanbul	1949,	s.	77.
45	DEMİRBAŞ,	s.	263;	HAKERİ,	s.	302;	KATOĞLU,	Tuğrul,	Ceza	Hukukunda	Hukuka	Aykırılık,	Ankara,	

2003,	s.	23-24;	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	274;	AKBULUT,	s.	466;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	
Genel	Hükümler,	s.	262;	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	313.

46	Türk	Ceza	Hukuku	bakımından	hukuka	uygunluk	nedenleri,	TCK	m.24’de	düzenlenen	görevin	 ifası,	
m.25’de	düzenlenen	meşru	savunma	ve	zorunluluk	hali	ile	m.26’da	düzenlenmiş	bulunan	hakkın	icrası	
ve	mağdurun	rızası	olarak	tasnif	edilebilir.	DEMİRBAŞ,	s.	269	vd.;	HAKERİ,	s.	309	vd.;	ARTUK	/	GÖK-
CEK	/	ALŞAHİN	/	ÇAKIR,	s.	487;	AKBULUT,	s.	473;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	272;	
ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	323.
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SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
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nün	 yerine	 getirilmesi,	 (TCK	 m.	 24/1)	 gündeme	 gelebilir47.	 Çünkü 
Kanun’un	6’ncı	maddesinin	ilk	fıkrasının	“e”	bendine	göre;	MİT	görev-
lerini	yerine	getirirken	“İstihbarı faaliyetler için görevlendirilenlerin kim-
liklerini değiştirebilir, kimliğin gizlenmesi için her türlü önlemi alabilir, tüzel 
kişilikler kurabilir. Kimliğin oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve 
devam ettirilmesi için zorunlu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve do-
kümanlar ile araç ve gereçler hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanılabi-
lir”.	Bu	durumda	hazırlanan	bu	belge	ve	bilgilerin	gerçeğe	aykırı	olduğu	
son	derece	açıktır.	Bununla	birlikte	bu	durum	görevin	ifasından	(kanun	
hükmünün	yerine	getirilmesinden)	kaynaklandığı	 için	eylem	TCK	m.	
24/1	hükmü	gereğince	suç	teşkil	etmeyecek	demektir48.	Nitekim	Yargı-
tay	16.	CD	yeni	tarihli	bir	kararında,	“Sanığın hukuki durumunun TCK 
m. 24 hükmü gereğince değerlendirilmesi gerektiği, MİT Başkanlığınca gön-
derilen yazıyla, sanığın teşkilat nezdinde paylaştığı bilgiler ile silahlı terör 
örgütü yapılanmasına mensup birçok şahsın ortaya çıkarılmasına yardımcı 
olduğu, bu yapılanmaya yönelik mücadeleye önemli katkılar sağladığının 
bildirildiği, 2937 Sayılı Kanun’un Ek 1’inci madde, 2’nci fıkrası ve TCK 
m. 24/1 hükmü gereğince, görev, faaliyet ve yardımları nedeniyle sanığın 
sorumlu tutulamayacağına” karar	vermiştir49.	

	 III.	SUÇUN	ÖZEL	GÖRÜNÜŞ	BİÇİMLERİ
 
 A.	TEŞEBBÜS
 
	 Bu	suça	teşebbüs	mümkündür.	Çünkü	suça	teşebbüs,	işlenmek	is-
tenen	bir	suçun	icrasına	elverişli	araçlarla	başlanılmasına	rağmen,	elde	
47	TCK	m.24/1	hükmüne	göre,	“Kanunun hükmünü yerine getiren kimseye ceza verilemez”.
48	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	737.
49 “MİT Başkanlığı’nın dosyaya ibraz edilen yazı çerçevesinde, sanığın hukuki durumunun TCK m.24 hükmü 

gereğince değerlendirilmesi gerektiği, çünkü sanığın teşkilat nezdinde paylaştığı bilgiler ile silahlı terör örgütü 
yapılanmasına mensup birçok şahsın ortaya çıkarılmasına yardımcı olduğu, bu yapılanmaya yönelik müca-
deleye önemli katkılar sağladığının bildirildiği, 2937 Sayılı Kanun’un Ek 1’nci madde, 2’nci fıkrası gereğince, 
görev faaliyet ve yardımları nedeniyle sorumlu tutulamayacağının belirtildiği, bu hükmü göre; “6’ncı madde-
nin birinci fıkrasının	(e)	bendine	göre	kimlikleri	değiştirilenler,	MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	yardımcı	
olanlar	veya	istihbarat	hizmetlerinde	istifade	edilenler,	kamu	görevlisi	olup	olmadıklarına	bakılmaksızın;	
görev,	 faaliyet	ve	yardımları	sebebiyle	sorumlu	tutulamaz»	hükmünü içerdiği anlaşılmakla, anılan yasa 
hükmü ve TCK m.24 hükmü gereğince sanığın sorumluluğunun bulunmadığına”	karar	verilmiştir.	Yarg.16.	
CD,	18.07.2019	gün	2019/6994	E.,	2019/5050	K.
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olmayan	 nedenlerden	 dolayı	 icra	 hareketlerinin	 tamamlanamaması	
veya	icra	hareketleri	tamamlandığı	halde	failin	istemi	dışındaki	neden-
lerden	dolayı	neticenin	meydana	gelmemesidir50.
 
	 Söz	konusu	bu	suçu	oluşturan	ve	yukarıda	ele	alınan	fiilleri	meyda-
na	getiren	her	bir	icrai	hareketin	parçalara	ayrılmasının	mümkün	oldu-
ğu,	her	bir	durum	bakımından	suça	teşebbüsün	de	söz	konusu	olabilece-
ği	söylenmelidir.
 
 Buna	göre;	MİT’in	 görev	 ve	 faaliyetlerine	 ilişkin	bilgi	 ve	belgele-
rin	yetkisiz	olarak	alınmasına	yönelik	icra	hareketinin	gerçekleştirilme-
si,	 fakat	henüz	belge	ve	bilginin	alınamaması	veya	almaya	yönelik	 icra	
hareketlerinin	 gerçekleştirilmesi	 sırasında	 sanığın	 yakalanması	 ve	 bu	
nedenle	belge	ve	bilginin	alınamaması	durumunda,	suçun	teşebbüs	aşa-
masında	kaldığının	söylenmesi	gerekir.	
 
	 Bilgi	 ve	 belgenin	 temin	 edilmesine	 yönelik	 icra	 hareketleri	 bakı-
mından	da	aynı	şey	söylenebilir.	Örneğin,	bilgi	ve	belgenin	satın	almak	
suretiyle	temin	edilmesi	için	belge	ve	bilgiyi	satacak	olan	kimse	ile	an-
laşmanın	yapılması,	buna	 ilişkin	ödemelerin	gerçekleştirilmesi	ve	bilgi	
ve	bilginin	temini	için	satacak	olan	kimse	ile	bir	yerde	buluşulmasının	
kararlaştırılması	ancak	buluşma	yerine	geldiğinde	failin	yakalanması	ne-
deniyle	belgenin	fail	tarafından	ele	geçirilememesi	durumunda,	failin	te-
min	etmek	fiilini	tamamlayamadığı	göz	önünde	bulundurularak,	suçun	
teşebbüs	aşamasında	kaldığı	kabul	edilmelidir.	
 
	 Bilgi	ve	belgenin	çalınmasına	teşebbüs	bakımından	ise	hırsızlık	su-
çunun	 teşebbüs	 halinde	 kalmasına	 ilişkin	 açıklamaların	 esas	 alınması	
gerektiği	söylenebilir.	Buna	göre,	 failin	hırsızlık	suçunu	icrasına	ilişkin	

50	İÇEL,	Kayıhan	/	EVİK,	Hakan,	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	2.	Kitap,	4.	Bası,	Beta	Yayınları,	İstan-
bul,	s.	235;	DEMİRBAŞ,	s.	462;	ZAFER,	s.	294;	CENTEL	/	ZAFER	/	ÇAKMUT,	s.	439;	HAKERİ,	s.	476;	
HAFIZOĞULLARI	/	ÖZEN,	s.	327;	DÖNMEZER	/	ERMAN,	s.	413	;	ARTUK	/	GÖKCEK	/	ALŞAHİN	
/	ÇAKIR,	s.	676.	vd.;	BECCARIA,	Cesare,	Suçlar	ve	Cezalar	(Beşeriyetin	Mecellesi),	Çev.:	Dr.	Muhiddin	
GÖKLÜ,	2.	Baskı,	Güven	Basım	ve	Yayınevi,	İstanbul	1961,	s.	171;	JESCHECK,	Hans-Heinrich,	Alman	
Ceza	Hukukuna	Giriş,	Kusur	İlkesi,	(Çev.:	Feridun	YENİSEY),	Beta	Yayınları,	İstanbul,	2007,	s.	42.;	ÖZ-
BEK	/	DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	445;	AKBULUT,	s.	615;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	412	
vd.;	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	495.
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icra	hareketlerini	gerçekleştirdiği	sırada	yakalanması	veya	bilgi	ve	belge-
yi	bulunduğu	yerden	aldığı	halde	kendi	egemenlik	alanına	geçiremeden	
yakalanması	durumlarında,	suçun	teşebbüs	aşamasında	kaldığı	söylene-
cektir.	Örneğin;	failin	bilgi	ve	belgeleri	çalmak	için	MİT’in	bir	birimine	
girdiği,	belge	ve	bilgileri	almaya	çalıştığı	sırada	yakalanması	veya	bilgi	ve	
belgeleri	aldıktan	sonra	dışarı	çıkar	çıkmaz	belge	ve	bilgiyi	henüz	kendi	
egemenlik	alanına	geçiremeden	yakalanması	durumunda,	suçun	teşeb-
büs	aşamasında	kaldığı	söylenmelidir.	

	 Belge	ve	bilginin	yok	edilmesi	bakımından	ise	failin	belge	ve	bilgi-
nin	yok	edilmesine	ilişkin	icrai	eylemlerini	gerçekleştirildiği	sırada	yaka-
lanması	veya	yok	etmeye	yönelik	eylemlerini	bitirdiği	halde	failin	elinde	
olmayan	bir	nedenden	ötürü	bilgi	 veya	belgenin	 yok	olmaması	duru-
munda,	suçun	teşebbüs	aşamasında	kaldığı	kabul	edilmelidir.	Örneğin;	
failin	dijital	ortamda	bir	bilgi	 veya	belgeyi	 yok	etmek	amacıyla	 silme-
ye	çalışması	 sırasında	yakalanması	 veya	böylesi	bir	ortamdaki	bilgi	 ve	
belgenin	silinmesi	(yok	edilmesi	için)	failin	gerekli	işlemi	yaptığı	halde,	
bilgi	ve	belgenin	dijital	ortamda	geri	getirilebilmesi	durumunda,	 failin	
eyleminin	teşebbüs	aşamasında	kaldığının	kabulü	gerekir51.

	 Bununla	birlikte	bilgi	ve	belgenin	sahte	olarak	üretilmesi	veya	bilgi	
ve	belge	üzerinde	sahtecilik	fiilleri	bakımından	teşebbüsün	söz	konusu	
olup	 olmayacağı	 tartışılabilir.	 Çünkü	 TCK’da	 düzenlenmiş	 bulunan	
sahtecilik	suçlarına	teşebbüsün	mümkün	olup	olmadığı	tartışmalıdır.	

	 Yargıtay	6.	Ceza	Dairesi, “sanıklara yükletilen resmi belgede sahtecilik 
eylemine kalkışmanın hukuken olanaklı olmadığı, diplomanın sahte olarak 
düzenlendiği anda suçun da tamamlanmış sayılacağına ”52 karar vermiştir. 
Benzer	biçimde	11.	CD	de	“resmi belgede sahtecilik suçlarının niteliği gere-

51	TCK	m.205’de	yazılı	resmi	belgeyi	bozmak,	yok	etmek	veya	gizlemek	suçunun	tamamlandığından	söz	
edebilmek	için	gerçekleştirilen	davranışın	suçun	konusunu	oluşturan	belgeyi	kullanılamaz	hale	getirmiş	
olması	gerekir.	Belge	yırtılmış	olsa	bile	bir	araya	getirildiğinde	kullanılabilir	durumda	ise	fiil,	 teşebbüs	
aşamasında	kalmıştır	denilebilir.	GÖKCEN,	s.	387.

52	Yarg.	6.CD.,	19.02.2004	gün	ve	2004/21779	E.,	2004/1532	K.	(GÜNDÜZ	/	GÜLTAŞ,	s.	60);	“Res-
mi belgede sahtecilik suçunun, belgenin düzenlenmesi ile oluşacağı gözetilmeden, sanığın tamamlanmış 
suçtan mahkumiyeti yerine teşebbüs hükümlerine göre cezalandırılması bozmayı gerektirir”.	Yarg.15.CD.,	
2016/601	E.,	2016/7411	K.
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ği neticesi harekete bitişik suçlardan olması nedeniyle bu suçlara teşebbüsün 
mümkün olmadığı, suçun belgenin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kulla-
nılması ile oluşacağı”	görüşündedir53.	

	 TEZCAN	/	ERDEM	ve	ÖNOK,	failin	suçun	maddi	unsurunu	oluş-
turan	seçimlik	hareketlerden	herhangi	birini	doğrudan	icraya	başlayıp,	
elinde	 olmayan	 nedenlerle	 suçu	 tamamlayamaması	 durumunda	 failin	
teşebbüs	nedeniyle	sorumlu	tutulması	gerektiğini,	ancak	sahtecilik	suç-
larında	icra	başlangıcının	belirlenmesinin	çoğu	zaman	mümkün	olma-
dığını,	bu	nedenle	suça	teşebbüsün	ancak	istisnai	durumlarda	gündeme	
gelebileceğini	ifade	etmişlerdir54.	

	 Bizim	de	kabul	ettiğimiz	diğer	bir	görüşe	göre	ise,	belgede	sahtecilik	
suçlarının	neticesi	harekete	bitişiktir.	Bununla	birlikte	icra	hareketleri-
nin	 bölünebildiği	 hallerde,	 icra	 hareketlerine	 başlanmış	 olup	da	 failin	
elinde	olmayan	bir	sebeple	söz	konusu	bu	icrai	hareket	tamamlanama-
mış	 ise	 teşebbüs	hükümlerinin	 uygulanması	 gerekir55.	Çünkü	neticesi	
harekete	bitişik	suçlar	bakımından	önceki	TCK	zamanında	kabul	edilen	
tam	teşebbüs	yani	 icrai	hareketin	tamamlanması	 ile	birlikte,	neticenin	
meydana	gelmediği	hal	söz	konusu	olamaz	ise	de	eksik	teşebbüs	olarak	
kabul	 edilen	 icrai	 harekete	 başlanılmış	 olmakla	 birlikte,	 bunun	 failin	
elinde	olmayan	bir	sebepten	ötürü	tamamlanamaması	mümkündür.	O	

53 “Sanığın katılanın kimlik bilgilerine göre düzenleyip üzerine katılan ait fotoğrafı yapıştırdığı imzasız nü-
fus cüzdanı talep belgesini kızı aracılığı ile muhtara gönderdiği, ancak muhtarın şüphelenerek	 belgeyi	
onaylamayıp	katılana	durumu	bildirmesinden	ibaret	olayda,	resim	belgede	sahtecilik	suçunun	unsurları	
itibariyle	 oluşmadığı	 gözetilmeden,	 eylemin	 teşebbüs	 aşamasında	 kaldığından	 bahisle	 mahkumiyet	
hükmü	kurulması”	bozmayı	gerektirir.	Yarg.11.CD.,	26.02.2015	gün	ve	2014/1485	E.,	2015/22917	K.,	
(GÖKCEN,	s.	254)	;	“Resmi belgede sahtecilik suçlarına teşebbüsün mümkün olmadığı, suçun sahte resmi 
belgenin düzenlenmesi, değiştirilmesi veya kullanılması halinde oluşacağı cihetle, sanığın mağdur adına muh-
tarlığa sahte nüfus cüzdanı talep belgesi tanzim ettirmesi ve bu belge ile nüfus müdürlüğüne müracaat ederek 
mağdur adına nüfus düzenlemeye çalışırken yakalanması eyleminde tamamlanmış resmi belgede sahtecilik 
suçundan ceza verilmesi gerekirken resmi belgede sahteciliğe teşebbüs suçundan ceza verilmesinin doğru olma-
dığı”	Yarg.11.CD.,	02.04.2012	gün	ve	2012/1057	E.,	2012/4596	K.

54	TEZCAN	/	ERDEM	/	ÖNOK,	Ceza	Özel	Hukuku,	s.	969.
55	BAKICI,	Sedat	/	YALVAÇ,	Gürsel,	5237	Sayılı	Yasa	Kapsamında	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler	(2),	

Adalet	Yayınevi,	Ankara,	2008,	s.732;	“Resmi belgede sahtecilik suçu sırf hareket suçlarındandır. Bu nedenle, 
kanuni tarifte öngörülen seçimlik hareketlerden birinin icrasıyla birlikte suç tamamlanır. Diğer sırf hareket 
suçlarında olduğu gibi bu suç da tamamlanma anına kadar teşebbüse elverişlidir”.	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	
Özel	Hükümler,	s.	740.
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halde	sahtecilik	suçları	bakımından	da	icrai	hareketin	bölünebilir	oldu-
ğu	durumlarda,	icrai	hareketin	başlanmasına	rağmen	tamamlanamadığı	
durumlar	için	suçun	teşebbüs	aşamasında	kaldığı	kabul	edilmelidir.	
 
	 Teşebbüs	 bahsinde	 ele	 alınması	 gereken	 bir	 diğer	 konu	 da	 etkin	
pişmanlık	olabilir.	Etkin	pişmanlık,	failin,	suç,	netice	dâhil	olmak	üzere	
bütün	unsurları	ile	tamamlanmasından	sonra,	pişmanlık	duyarak,	verdi-
ği	zararı,	aynen	veya	nakden	gidermesi	veya	pişmanlık	duyduğunu	gös-
teren	bir	hareket	yapması	olarak	ifade	edilebilir56.
 
	 Kanaatimizce	bu	suç	bakımından	bir	etkin	pişmanlık	halinin	ayrıca	
düzenlenmesi	uygun	olur57.	Zira	bu	suçun	işlenmesinden	sonra	suç	işle-
yenin	elde	ettiği	bilgi	veya	belgeyi	ne	yaptığı,	kimlere	vermiş	olduğu	son	
derece	önemlidir.	Belge	ve	bilginin	başka	devletlerin	 istihbarat	birim-
lerinin	eline	geçip	geçmediği	veya	kimlere	ulaştırıldığının	öğrenilmesi,	
teşkilat	bakımından	suçun	işlenmesinden	sonra	alınacak	önlemler	bakı-
mından	önemli	olabilir.	Bunun	yanı	sıra,	elde	edilen	bilgi	veya	belgenin	
etkin	pişmanlık	gösterilerek	iade	edilmesi	gibi	bir	durum,	kuşkusuz	or-
taya	çıkması	muhtemel	daha	büyük	bir	zararın	gerçekleşmesine	de	engel	
olabilir58.	

	 B.	İŞTİRAK
 
	 Kanunlardaki	 düzenleme	 gereğince,	 tek	 bir	 fail	 ile	 işlenebilen	bir	
suçun	birden	çok	fail	tarafından,	aralarındaki	anlaşma	ve	işbirliği	gere-

56	ZAFER,	s.	305;	CENTEL	/	ZAFER	/	ÇAKMUT,	s.	464-465;	DÖNMEZER	/	ERMAN,	s.	443	-	452;	
HAFIZOĞULLARI	 /	 ÖZEN,	 s.	 342;	 İÇEL,	 /	 EVİK,	 s.	 259;	 ARTUK	 /	 GÖKCEK	 /	 ALŞAHİN	 /	
ÇAKIR,	s.	715;	DEMİRBAŞ,	s.	484;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	443;	HAKERİ,	s.	517.

57	Resmi	belgede	sahtecilik	suçunun	bünyesinin	etkin	pişmanlığa	müsait	olmadığı	ileri	sürülmüştür.	GÖK-
CEN,	s.	251;	Kanaatimizce	burada	düzenlenen	sahtecilik	suçları	da	dahil	olmak	üzere	cezalandırılan	tüm	
suçlar	bakımından	etkin	pişmanlık	hali	kabul	edilebilir.	Bu	suçların	bünyesinin	etkin	pişmanlığa	uygun	
olmadığı	söylenemez.	

58	Örneğin,	TCK	m.	192	hükmüne	göre; uyuşturucu	veya	uyarıcı	madde	imal	ve	ticareti	suçlarına	iştirak	et-
miş	olanlar	ya	da	kullanmak	için	uyuşturucu	veya	uyarıcı	madde	satın	alan,	kabul	eden	veya	bulunduran-
lar	bakımından	kabul	edilen	bu	düzenlemenin	bu	suçlar	ile	mücadele	bakımından	yararlı	ve	etkili	olduğu	
söylenmelidir.	ÇETİN,	Soner	Hamza,	Kullanmak	İçin	Uyuşturucu	veya	Uyarıcı	Madde	Satın	Almak,	
Kabul	Etmek,	Bulundurmak	 ya	da	Uyuşturucu	 veya	Uyarıcı	Madde	Kullanmak	Suçu	 (TCK	m.191),	
Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	(AÜHFD),	65	(4)	2016,	(s.	1353-1480),	s.1423-1429.
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ğince	 gerçekleştirilmesi	 durumunda,	 failler	 arasında	 suç	 ortaklığı	 söz	
konusu	olmakta	ve	bu	şekilde	işlenen	suçlara	da	iştirak	halinde	işlenen	
suçlar	denilmektedir59.

	 Bu	 suç	 bakımından,	 iştirak	 hükümlerinin	 uygulanması	 bir	 özellik	
göstermemektedir.	Bu	nedenle,	suça	dolaylı	faillik	mümkündür.	Suçun	
işlenmesinde	bir	 başkasını	 araç	 olarak	 kullanan	 kişi	 de,	 fail	 olarak	 so-
rumlu	olacaktır.	Kişinin	bu	 suçu,	 kusur	 yeteneği	olmayan	bir	 kimseyi	
araç	olarak	kullanmak	suretiyle	işlemiş	olması	durumunda	failin	cezası,	
TCK	m.	37/2	hükmü	gereğince	üçte	birden	yarısına	kadar	artırılacaktır
 
	 Bu	suça	azmettirme	veya	yardım	etme	hâli	mümkündür.	
 
	 Suçun,	birlikte	işlenilmesi	de	mümkün	görünmektedir.	
 
	 C.	İÇTİMA
 
	 Kural	olarak,	 ceza	kanunun	birden	 fazla	normunun	 ihlâl	edilmesi	
durumunda,	ihlâl	edilen	norm	sayısınca	suç	işlemiş	sayılır60.	Buna	kar-
şın,	TCK	m.	44	hükmüne	göre;	“İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun 
oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan ağır cezayı gerektiren suçtan do-
layı cezalandırılır”61.
 
 Bu	suç	bakımından	 içtima	açısından	ele	alınması	gereken	mesele,	
buradaki	suç	ile	TCK’da	bu	suça	benzer	nitelikte	yer	alan	düzenlemeler-
den	hangisinin	uygulanması	gerektiği	meselesi	olabilir.	

59	DEMİRBAŞ,	s.	493	vd.;	HAKERİ,	s.	526;	İÇEL	/	EVİK,	s.	263	;	CENTEL	/	ZAFER	/	ÇAKMUT,	s.	472-
473;	HAFIZOĞULLARI	/	ÖZEN,	s.	346;	BECCARIA,	s.	171	;	JESCHECK,	s.	44;	ARTUK	/	GÖK-
CEK	/	ALŞAHİN	/	ÇAKIR,	s.	721	vd.;	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	518;	AKBULUT,	s.	667;	
KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	444;	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	527.

60	ZAFER,	s.	330;	ÇETİN,	Soner	Hamza,	Türk	Ceza	Kanunu’nda	Seçenek	Yaptırımlar,	Adalet	Yayınevi,	
Ankara,	2011,	s.	297;	ÇETİN,	Soner	Hamza,	Türk	Ceza	Kanunu’nda	Adli	Para	Cezası,	Adalet	Yayınevi,	
Ankara,	2012,	s.	167-168;	ARTUK	/	GÖKCEK	/	ALŞAHİN	/	ÇAKIR,	s.	781;	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	
BACAKSIZ,	s.	539;	DEMİRBAŞ,	s.	540;	AKBULUT,	s.	742;	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	601.

61	HAFIZOĞULLARI	/	ÖZEN,	s.	377;	CENTEL	/	ZAFER	/	ÇAKMUT,	s.	502;	ALACAKAPTAN,	s.	60	
vd.;	JESCHECK,	s.	55	vd.;	DEMİRBAŞ,	s.	553	vd.;	HAKERİ,	s.620;	ARTUK	/	GÖKCEK	/	ALŞAHİN	
/	ÇAKIR,	s.	802;	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	555;	AKBULUT,	s.	798;	ÖZGENÇ,	Genel	Hü-
kümler,	s.	628	vd.

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �88

	 Kanun’un	27/1	maddesinde	ifade	edilen	bilgi	ve	belgeleri	yetkisiz	
olarak	 alan	 ya	 da	 temin	 eden	 hakkında	 görevi	 kötüye	 kullanmak,	 ça-
lan	kimse	hakkında	hırsızlık,	sahte	olarak	üreten	veya	bunlar	üzerinde	
sahtecilik	yapan	hakkında	 sahtecilik	veya	yok	eden	hakkında	 ise	mala	
zara	vermek	suçlarının	da	ayrıca	oluştuğu	söylenemez62.	Çünkü	burada	
özel	hükmün	genel	hükme	önceliği	kuralı	gereğince,	MİT	Kanunu’nun	
27’nci	maddesine	 öncelik	 tanınması	 ve	 bunun	 uygulanması	 gerekir63.	
Buradaki	 düzenlemenin	 özel	 bir	 düzenleme	 olduğunun	 göz	 önünde	
bulundurulması	ve	belirtilen	suçu	işleyenler	hakkında	ayrıca	belirtildi-
ği	şekli	ile	görevi	kötüye	kullanmak,	hırsızlık,	sahtecilik	veya	mala	zarar	
vermek	suçlarının	oluşmadığı	ve	bu	nedenle	bu	suçlardan	ayrıca	failin	
cezalandırılamayacağının	bilinmesi	gerekir64.

	 Bu	suçun	zincirleme	olarak	işlenmesi	mümkündür.	Zincirleme	suç,	
bir	suç	işleme	kararıyla	kanunun	aynı	hükmünün	birkaç	defa	ihlâl	edil-
mesi	olup	bu	durumda	kanun,	bazı	yönlerden	her	bir	ihlâli	bağımsız	bir	
suç	saymamakta	ve	ihlâllerin	tümünü	tek	suç	olarak	değerlendirmekte-
dir	(TCK	m.	43).	Bu	nedenle,	suçun	zincirleme	(teselsül)	halinden	söz	
edebilmek	 için	öncelikle,	 failde	aynı	suç	 işleme	kararının	varlığı,	 farklı	
zamanlarda	işlenmiş	birden	fazla	suç	ve	suçun	mağdurunun	aynı	kişi	ol-
ması	gerekir65.
62	Her	ne	kadar	Kanun’un	“Taleplerin karşılanması”	kenar	başlığını	taşıyan	28’nci	maddesine	göre;	“Bu Ka-

nunda MİT’e verilen görev ve yetkiler çerçevesinde yapılan her türlü talep öncelikli olarak yerine getirilir, bu ta-
lepleri yerine getirenlerin hukuki ve cezai sorumlulukları doğmaz. Bu Kanun ile diğer kanunlarda aynı konuyu 
düzenleyen farklı hükümlerin bulunması halinde bu kanun hükümleri uygulanır”	şeklindeki	düzenlemenin	
burada	uygulanması	akla	gelebilir	ise	de,	kanaatimizce;	bu	düzenleme	ile	MİT	Kanun’un	uygulanmasın-
daki	öncelik	sorunu,	madde	kapsamı	dikkat	alınacak	olursa	sadece	MİT’den	yapılacak	olan	taleplerin	
karşılanması	bakımındadır.	Bu	nedenle	belirtilen	 sorunun	 çözümünde	 ceza	hukukunun	genel	 ilkeleri	
yol	gösterici	olmalıdır.	

63	Burada	bir	fikri	içtima	halinin	bulunduğu	söylense	bile	26’nci	maddede	belirtilen	suç	için	cezanın	4	yıldan	
10	yıla	kadar	hapis	 cezası	olduğu,	oysa	TCK’da	yer	alan	 suçlar	bakımından	 ise	cezanın	bundan	daha	
az	olduğu,	nitekim	bunlardan	en	ağırı	olan	TCK	m.	142/1	(a)	maddesinde	yer	alan	kamu	kurum	ve	
kuruluşlarında	bulunan	eşya	hakkında	hırsızlık	suçunun	işlenmesinde	bile	cezanın	2	yıldan	5	yıla	kadar	
hapis	cezası	olduğu	dikkate	alınacak	olursa,	burada	yine	Kanunun	26’nci	maddesinin	uygulanması	söz	
konusu	olacaktır.	

64 “Aynı eyleme görünüşte uygulanabilir durumda bulunan çeşitli normlardan birisi diğer normların unsurlarının 
yanı sıra bazı ek unsur ve özellikler de ihtiva ediyorsa özel-genel norm ilişkisi söz konusu olur”.	HAKERİ,	s.	
633;	DEMİRBAŞ,	s.	540.

65	SANCAR	YALÇIN,	Türkan,	Müteselsil	 Suç,	 Seçkin	Yayınevi,	Ankara,	 1995,	 s.	 19	 ;	CENTEL	/	ZA-
FER	/	ÇAKMUT,	s.	509;	ALACAKAPTAN,	s.	60	vd.;	ARTUK	/	GÖKCEK	/	ALŞAHİN	/	ÇAKIR,	s.	
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	 Suçun	 mağdurunun	 aynı	 olması	 gerektiği	 hususundaki	 gereklili-
ğin66,	bu	suç	bakımından	bir	sorun	olmayacağı	açıktır.	Çünkü	söz	konu-
su	bu	suçun	mağduru	kamu	olarak	kabul	edilse	bile	suçtan	zarar	göreni	
yukarıda	da	belirtildiği	üzere,	MİT’dir.	
 
	 Zincirleme	suç	hükmünün	bu	suç	bakımından	uygulanabilmesi	için	
de	yine	birden	fazla	gerçekleştirilen	eylemlerin,	farklı	tarihlerde	işlenmiş	
olması	gerekir67.

	 Kanaatimizce	TCK’nın	212’nci	maddesine	göre	“Sahte resmi veya 
özel belgenin bir başka suçun işlenmesi sırasında kullanılması halinde, hem 
sahtecilik hem de ilgili suçtan dolayı ayrı ayrı cezaya hükmedilmesine”	iliş-
kin	kural,	bu	suç	bakımından	da	geçerlidir.	Bu	nedenle	buradaki	sahte-
cilik	suçunun	bir	başka	suçun	işlenmesi	sırasında	kullanılması	(örneğin	
ayrıca	dolandırıcılık	suçunun	da	işlenmiş	olması)	durumunda,	işlenmiş	
olan	bu	suçtan	da	failin	cezalandırılması	gerekir68.	Yargıtay’ın	da	kara-
rında	 belirttiği	 gibi;	 sahtecilik	 suçları	 esas	 itibariyle	 amaç	 değil,	 birer	
araç	suçtur.	Yani	fail	esas	itibariyle	amaç	suçu	işleyebilmek	için	araç	suç	

792;	DEMİRBAŞ,	s.	545;	ZAFER,	s.	336;	DÖNMEZER	/	ERMAN,	s.392-	393	;	HAFIZOĞULLARI	
/	ÖZEN,	s.	383;	ÖZBEK	/	DOĞAN	/	BACAKSIZ,	s.	543;	AKBULUT,	s.775;	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	
Genel	Hükümler,	s.	516;	ÖZGENÇ,	Genel	Hükümler,	s.	610;	HAKERİ,	s.	597;	TEZCAN	/	ERDEM	
/	ÖNOK,	Ceza	Özel	Hukuku,	 s.	 970;	 YCGK,	 14.01.2014	 gün	 ve	 2014/384	 E.,	 2014/2	K.,	 YCGK,	
03.12.2013	gün	ve	2013/1475	E.,	2013/577	K.,	YCGK	2013/173	E.,	2013/145	K.,	YCGK	08.07.2013	
gün	ve	2003/189	E.,	2003/207	K.

66	Bunla	birlikte,	sahtecilik	suçları	bakımından	Yargıtay’ın	bu	konuda	verdiği	kararlar,	mağdurun	aynı	kimse	
olması	gerektiğine	ilişkin	şartın	zorlama	yoluyla	işletilmemesi	anlamına	gelmektedir.	Örneğin:	“Sahteci-
lik suçlarının hukuki konusunun kamu güveni olduğu, suçun işlenmesi ile kamu güveninin sarsılması dışında, 
bir veya birden fazla kişi de haksızlığa uğrayıp, suçtan zarar görmesi halinde dahi, suçun mağdurunun toplu-
mu oluşturan bireylerin tamamının,	diğer	ifadeyle	kamunun	olduğuna	dair	kabulün	etkilenmeyeceği,	buna	
göre,	sanıklar	tarafından	eylem	ve	fikir	birliği	içinde	hareket	edilmek	suretiyle,	aynı	suç	işleme	kararıyla,	
farklı	mağdurlara	değişik	zamanlarda	verilmek	suretiyle	kullanılan	çekler	nedeniyle tek bir sahtecilik su-
çundan ceza verilip, bunun TCK 43 maddesi gereğince zincirleme suç hükümleri gereğince artırılması gerekir”.	
YCGK.,	22.04.2014	gün	ve	2013/11-397	E.,	2014/202	K.,	Yarg.15.CD.,	2016/1526	E.,	2016/5207	K.

67  “sanıklar hakkında başlatılan soruşturmalarda söz konusu trafik muayenelerinin belge üzerinde yazılı ta-
rihleri farklı ise de; her iki muayenenin de sahte olarak oluşturulduğu ve bu muayenelerin farklı tarihlerde 
düzenlendiğine dair kesin delil bulunmadığından, olayda TCK m.43/1 maddesinin uygulanmayacağının 
gözetilmemesi yasaya aykırıdır.”	YCGK,	2017/1090	E.,	2018/628	K.,	(YURTCAN	2019,	s.	147);	Aynı	
doğrultuda:	Yarg.11.CD.,	05.03.2015	gün	ve	2014/13695	E.,	2015/23133	K.,	Yarg.11.CD.,	04.04.2013	
gün	ve	2011/10809	E.,	2013/5616	K.,	(GÖKCEN,	s.	281).

68	Yarg.5.CD.,	2007/637	E.,	2007/3568	K.,	YKD,	Sy.	2009/2;	Yarg.5.CD.,	29.05.2008	gün	ve	2008/810	E.,	
2008/5474	K.,	Yarg.5.CD.,	15.05.2007	gün	ve	2007/637	E.,	2007/3568	K.,	Yarg.5.CD.,	18.10.2010	gün	
ve	2006/10942	E.,	2010/7566	K.	
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konumunda	bulunan	sahtecilik	suçunu	işlemektedir69.	Onun	için,	böy-
lesi	bir	durumda	araç	suç	konumunda	olan	sahtecilik	suçundan	da	ayrı-
ca	failin	cezalandırılması	gerekir.

	 §2	 MİT	 MENSUPLARININ	 KİMLİKLERİNİN	 İFŞA	 EDİL-
MESİ	 VE	 KİMLİKLERİ	 ÜZERİNDE	 İŞLENEN	 SAHTECİLİK	
SUÇU	(2937	SAYILI	KANUN	m.	27/2)
 
	 I.	KORUNAN	HUKUKİ	DEĞER

	 Bu	 suç	 ile	 korunmak	 istenen	hukuki	 değerin	 birden	 fazla	 olduğu	
söylenebilir.	Çünkü	MİT	mensupları	 ve	 ailelerinin	 kimliklerinin,	ma-
kam,	görev	ve	faaliyetlerinin	ifşa	edilmesinin	cezalandırılması	ile70	MİT	
mensupları	ve	ailelerinin	can	ve	mal	güvenliğine	yönelik	bir	kısım	saldı-
rıların	önüne	geçilmesi	ve	dolayısıyla	bunların	yaşam	hakları,	vücut	bü-
tünlükleri	ile	mal	varlıklarının	korunmasının	hedeflendiği,	bu	durumda	
korunan	hukuki	değerin	söz	konusu	bu	kimselerin	yaşam	hakkı,	vücut	
bütünlüğü	ve	mal	varlıklarının	korunması	hakkı	olduğu	söylenebilir.

	 MİT	mensuplarının	kimliklerinin	sahte	olarak	düzenlenmesi	veya	
değiştirilmesi	ya	da	bu	sahte	belgelerin	kullanılmasının	cezalandırılması	
ile	diğer	sahtecilik	suçlarında	olduğu	gibi	kamunun	söz	konusu	bu	resmi	
belgelere	duyduğu	inancın	korunmasına	çalışıldığı,	bu	nedenle	burada	
korunan	hukuki	değerin	ise	kamunun	güveni	(itimadı)	olduğu	söylene-
bilir	
 
	 II.	SUÇUN	UNSURLARI
 
	 A.	SUÇUN	KANUNİ	TANIMI	

	 Kanun’un	27’nci	maddesinin	ikinci	fıkrasında	MİT	mensupları	ve	
ailelerinin	kimliklerini,	makam,	görev	ve	faaliyetlerini	herhangi	bir	yolla	

69	YCGK,	2014/181	E.,	2015/	131	K.
70	Bu	fıkrada	yer	alan	“ailelerinin kimliklerini” ibaresinden	sonra	gelmek	üzere,	“makam, görev ve faaliyetleri-

ni”	ibaresi	15.08.2017	gün	ve	694	sayılı	KHK’nin	75’inci	maddesiyle	eklenmiştir.
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ifşa	edenler	ile	MİT	mensuplarının	kimliklerini	sahte	olarak	düzenleyen	
veya	değiştiren	ya	da	bu	sahte	belgeleri	kullananların	cezalandırılacağı	
belirtilmektedir.	 Burada	 yer	 alan	 “ailelerinin kimliklerini”	 ibaresinden	
sonra	gelmek	üzere	“makam, görev ve faaliyetlerini” ibaresi	15.08.2017	
gün	ve	694	sayılı	KHK’nin	75’inci	maddesi	ile	eklenmiş,	böylece	mad-
denin	 uygulama	 kapsamı	 genişletilmiştir.	 Bunun	 yapılmış	 olması	 ile	
MİT	mensupları	ve	ailelerinin	sadece	kimliklerinin	ifşa	edilmesi,	MİT	
mensuplarının	ise	makam,	görev	ve	faaliyetlerinin	getirilen	bu	koruma	
kapsamı	dışında	kalmasının	önüne	geçilmiştir.	Düzenlemenin	yerinde	
olduğu	söylenmelidir.

	 MİT	 mensuplarının	 kimliklerini	 sahte	 olarak	 düzenleyen	 veya	
değiştiren	 ya	 da	 bu	 sahte	 belgeleri	 kullananların	 cezalandırılacağının	
açıkça	belirtilmiş	olması	 ile;	 söz	 konusu	kimliklerin	maddenin	birinci	
fıkrasında	belirtilen	MİT’in	 görev	 ve	 faaliyetlerine	 ilişkin	bilgi	 ve	 bel-
geler	kapsamında	olup	olmadığı	gibi	bir	tartışmanın	da	önüne	geçilmiş	
olmaktadır.	
 
 B.	SUÇUN	MADDİ	UNSURLARI
 
	 1.	Fail
 
 a.	Somut	Suçun	Faili

	 Somut	suçun	faili,	MİT	mensupları	ve	ailelerinin	kimliklerini,	ma-
kam,	görev	ve	faaliyetlerini	herhangi	bir	yolla	ifşa	eden,	MİT	mensup-
larının	kimliklerini	 sahte	olarak	düzenleyen,	değiştiren	ya	da	bu	sahte	
belgeleri	kullanan	gerçek	kişidir.	Buna	göre	suçun	faili	herkes	olabilir.	

	 b.	Basın	Kanunu	ve	5651	Sayılı	Kanun	Gereğince	Sorumluluğu	
Bulunanlar

	 Bunun	yanı	 sıra	Kanun’un	3’üncü	 fıkrasına	göre;	“Birinci ve ikinci 
fıkra kapsamındaki bilgi ve belgelerin; radyo, televizyon, internet, sosyal 
medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları ile her türlü yazılı, 
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görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları vasıtasıyla yayımlanması, 
yayılması veya açıklanması hâlinde; 9.6.2004 tarihli ve 5187 sayılı Basın 
Kanununun 11’inci maddesi ile 4.5.2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Or-
tamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen 
Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4’üncü ve 6’ncı maddeleri 
hükümlerine göre sorumlulukları belirlenenler ile bunları yayanlar hakkın-
da üç yıldan dokuz yıla kadar hapis cezası verilir”	denilmektedir.	
 
	 Buna	göre,	ifşa	etmek	eyleminin	3’üncü	fıkrada	gösterilen	vasıtalar-
dan	biri	ile	gerçekleştirilmesi	durumunda,	suçun	asıl	failinin	2’nci	fıkra	
hükmüne	 göre;	 3’üncü	 fıkra	 gereğince	 sorumluluğu	 bulunanların	 ise	
3’üncü	fıkra	hükmüne	göre	cezalandırılması	gerektiği	anlaşılmaktadır.	
 
	 2.	Mağdur

	 Suçun	mağduru;	kimlikleri,	makam,	görev	ve	faaliyetleri	herhangi	
bir	yolla	ifşa	edilen	MİT	mensupları	ve	aileleri	ile	kimlikleri	sahte	olarak	
düzenlenen	veya	değiştirilen	MİT	mensuplarıdır.	

	 MİT	 mensubu,	 Kanun’un	 2’nci	 maddesinde	 tanımlanmaktadır.	
Buna	göre;	“Bu Kanun veya bu Kanuna göre çıkartılmış yönetmeliklerde 
yazılı görevleri yerine getirmekle görevlendirilmiş	MİT	personeli	ile	diğer	
görevliler”	MİT	mensubu	sayılmaktadır.	Aynı	hükme	göre	MİT	perso-
neli	ise,	MİT’in	kadrosuna	dâhil	olan	memurları,	Türk	Silahlı	Kuvvetle-
ri	kadrolarında	olup	MİT	’de	görevlendirilenleri	ve	MİT	‘de	çalıştırılan	
sözleşmeli	 personeli	 ifade	 eder.	Kanaatimizce	maddedeki	 “bu kanuna 
göre çıkartılmış yönetmeliklerde yazılı görevleri yerine getirmekle görevlen-
dirilmiş kimseler”	 kavramına,	Kanun’un	26’ncı	maddesinde	haklarında	
soruşturma	ve	yargılama	yapılabilmesi	için	izin	verilmesi	gerekenler	sa-
yılırken	gösterilen	“belirli bir görevi ifa etmek üzere kamu görevlileri ara-
sından Cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafından görevlendirilenlerin”	de	
dâhil	edilmesi	gerekir.	
 
	 Kimlik	kartlarının	 sahtecilik	 suçlarına	konu	edilmesi	durumunda,	
kimlik	 belgeleri	 sahte	 olarak	 düzenlenen	 kimselerin,	 sahtecilik	 suçları	
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bakımından	suçtan	zarar	gören	sıfatıyla	davalara	katılabileceği	ve	verilen	
kararlara	karşı	da	kanun	yoluna	da	başvurabileceklerinin	kabulü	gere-
kir71.	
 
	 3.	Maddi	Konu

	 Suçun	maddi	konusu,	MİT	mensuplarının	kimliklerinin	sahte	ola-
rak	düzenlenmesinde	sahte	olarak	düzenlenen	kimlik,	kimliğin	değişti-
rilmesinde	değiştirilen	kimlik	ya	da	bu	sahte	belgelerin	kullanılmasında	
kullanılan	sahte	kimlik	belgesidir.
 
 4. Fiil
 
	 Suçu	oluşturan	fiiller,	birden	fazla	olacak	şekilde	gösterilmektedir.	
Bir	 başka	 söylem	 ile	 bu	 suç	da	 seçimlik	 hareketli	 bir	 suçtur.	 Seçimlik	
hareketlerden	birinin	gerçekleştirilmesi	durumunda,	suç	işlenmiş	sayı-
lacaktır.	Seçimlik	hareketlerden	birden	fazlasının	bir	arada	gerçekleşti-
rilmiş	olması	durumunda,	bu	suçun	işlenilmesindeki	özellikler	ve	ortaya	
çıkan	zarar	miktarı	dikkate	alınarak,	fail	hakkında	daha	fazla	bir	cezanın	
tayin	ve	tespit	edilmesi	söz	konusu	olabilir	(TCK	m.	61).	
 
	 a.	MİT	Mensupları	ve	Ailelerinin	Kimliklerini,	Makam,	Görev	
ve	Faaliyetlerini	Herhangi	Bir	Yolla	İfşa	Etmek
 
 MİT	mensubu	kavramından	ne	anlaşılması	gerektiği	yukarıda	ifade	
edildiği	 için	 burada	 tekrar	 edilmeyecektir.	 Bununla	 birlikte;	 herhangi	
bir	yol	 ile	makam,	görev	ve	 faaliyetleri	 ifşa	edilen	MİT	mensuplarının	
ailelerinin	kimliklerinin	de	ifşa	edilmesi	suç	kapsamına	dâhil	edilmiştir.	
Kanun’un	m.	12/2	hükmüne	göre72;	“MİT personelinin kimliğinin gizlen-
mesi esastır”73.

71	Yarg.8.CD.,	2015/2403	E.,	2015/15007	K.
72	Ek	fıkra:	15.08.2017	tarihli	694	Sy.KHK,	68	m.
73	Hükmün	devamına	göre	ise	“Bu personele ilişkin özlük ve sosyal güvenlik haklarının tespitinde MİT Müs-

teşarlığı kayıtları esas alınır. Buna ilişkin usul ve esaslar Sosyal Güvenlik Kurumu ile	MİT	Müsteşarlığı	
tarafından	müştereken	hazırlanan	ve	Cumhurbaşkanı	tarafından	onaylanan	yönetmelikle	belirlenir”.
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İfşa	etmek;	gizli	bir	şeyi	yaymak,	ortaya	dökmek,	açığa	vurmak	demek-
tir74.	Üzerinde	durulması	gereken	önemli	noktalardan	biri	ise	ifşa	etme-
nin	bir	kez	gerçekleştirilmesinden	sonra,	MİT	mensupları	ve	ailelerinin	
kimliklerini,	makam,	görev	ve	 faaliyetlerini	 ifşa	etmek	eyleminin	yeni-
den	gerçekleştirilip	gerçekleştirilemeyeceğidir.	Kanaatimizce	ifşa	etmek	
bir	şeyi	açığa	çıkartmak,	ortaya	dökmek	ve	açığa	vurmak	olduğuna	göre,	
bunu	 ilk	 kez	 gerçekleştiren	 kimsenin	 eyleminin	 suç	 sayılması	 gerekir.	
MİT	mensubu	ve	ailesinin	kimliği,	makamı,	görevi	veya	faaliyeti	bir	kez	
açığa	çıkartılıp	ortaya	konulduktan	sonra,	suç	işleyen	kimseden	öğren-
miş	olduğu	bu	bilgileri	bir	başkasının	yeniden	açığa	çıkartmasından,	or-
taya	koymasından	söz	edilemez.	Bu	durumda,	açığa	çıkartılacak,	ortaya	
konulacak	MİT	mensubu	ve	ailesinin	kimliği,	makamı,	görevi	ve	faali-
yetinin	var	olduğu	söylenemeyeceği	için	esasen	böylesi	bir	durumda	su-
çun	kurucu	unsurunun	da	olmadığı	söylenmelidir.	İfşa	etmek;	bulmak,	
keşfetmek	gibidir.	Nasıl	ki	bulunmuş	veya	keşfedilmiş	bir	şey	yeniden	
bulunamaz	ve	keşfedilemez	ise	ifşa	edilmiş	bir	şeyin	de	yeniden	ifşa	edil-
mesi	diye	bir	şey	olamaz.	

	 İfşa	yani	açığa	çıkartmanın	nasıl	olması	gerektiği	ise	kanunda,	her-
hangi bir yol ile	denmek	suretiyle,	açık	bırakılmaktadır.	Bununla	birlikte,	
buradaki	ifşa	etmenin	Kanun’un	3’üncü	fıkrasında	belirtildiği	gibi	“rad-
yo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya 
araçları ile her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları 
vasıtasıyla yayımlanması, yayılması veya açıklanması hâlinde ya da 5187 
sayılı Basın Kanununun 11’inci maddesi ile 5651 sayılı İnternet Ortamında 
Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlar-
la Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 4’üncü ve 6’ncı maddeleri hü-
kümlerine göre sorumlulukları	belirlenenler	tarafından	gerçekleştirilmesi	
halinde,	 bunların	 da	 3’üncü	 fıkra	 gereğince	 cezalandırılması	 gerektiği	
söylenmelidir.	
 

74	“İfşa	(Arapça	isim)(çoğulu,	ifşaat):	gizli	bir	şeyi	yayma;	ortaya	dökme,	açığa	vurma”	demektir.	DEVEL-
LİOĞLU,	s.	478.
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	 b.	MİT	Mensuplarının	Kimliklerini	Sahte	Olarak	Düzenlemek
 
	 MİT	 mensuplarına	 gerektiğine	 kendilerini	 tanıtmak	 bakımından	
verilen	ve	teşkilat	tarafından	düzenlenen	bu	kimliklerin	sahte	olarak	dü-
zenlenmesi	ile	suç	oluşur.
Kimliğin	 sahte	 olarak	 düzenlenmesi;	 gerçek	 olmayan,	 gerçeği	 yansıt-
mayan	bir	kimlik	belgesi	anlamında	olup	örneğin;	teşkilatta	çalışmadığı	
halde,	teşkilatta	çalıştığını	göstermek	amacıyla	tamamen	gerçek	dışı	bir	
kimlik	belgesinin	düzenlenmesi	 ile	suçun	gerçekleştiği	kabul	edilmeli-
dir.	
 
	 c.	MİT	Mensuplarının	Kimliklerini	Değiştirmek	
 
	 MİT	mensuplarının	 kimliklerini	 değiştirmek,	 var	 olan	 bir	 kimlik	
üzerinde	 tahrifat	 yapmak	 suretiyle	 bir	 kısım	 veya	 üzerindeki	 bilginin	
tamamının	 değiştirilmesidir.	 Örneğin;	 kimlik	 üzerindeki	 tüm	 bilgiler	
aynen	bırakıldığı	halde;	kimlik	sahibinin	fotoğrafının	değiştirilmesi,	bu	
kapsamda	bir	eylem	olarak	değerlendirilmelidir.
 
 d.	MİT	Mensuplarının	Sahte	Olarak	Hazırlanmış	Kimliklerini	
Kullanmak
 
 Kanun	koyucu,	 tereddütleri	 gidermek	bakımından	MİT	mensup-
larının	 sahte	 olarak	 hazırlanmış	 kimliklerinin	 kullanılmasını	 da	 ayrıca	
belirtmek	suretiyle;	kimliğin	biri	 tarafından	sahte	olarak	hazırlanması,	
bir	başkası	tarafından	ise	bunun	kullanılması	durumunda,	kullananın	da	
eyleminin	suç	sayılmasını	sağlamıştır.	Bu	nedenle,	gerek	kimliğin	sahte	
olarak	düzenlenmiş	olması	ve	gerek	ise	kimlik	üzerinde	bir	kısım	deği-
şiklikler	yapılması	suretiyle	kimliğin	kullanılması	durumunda,	fail	bu	fık-
ra	hükmüne	göre	cezalandırılacaktır.	
 
	 Failin	 kimliği	 sahte	 olarak	 kendisinin	 düzenlemesi	 ve	 bunu	 kul-
lanması	durumunda;	suç	 için	belirlenen	 iki	 seçimlik	hareketin	birlikte	
gerçekleştirilmesi	 söz	 konusu	 olduğundan,	 bu	 suçun	 işlenilmesindeki	
bir	özellik	olarak	değerlendirilerek,	bunun	faile	verilecek	temel	cezanın	

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN
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belirlenmesinde	göz	önünde	bulundurulması	ve	cezanın	asgari	hadden	
ayrılmak	suretiyle	tayin	edilmesi	gerektiği	söylenebilir	(TCK	m.	61).	
 
	 MİT	mensuplarının	kimliklerini	sahte	olarak	düzenlemek,	kimlik-
leri	değiştirmek	ve	sahte	olarak	hazırlanmış	kimlikleri	kullanmak	eylem-
lerinin	esas	itibariyle	birer	sahtecilik	suçu	olduğu	ve	bu	nedenle	düzen-
lenen,	değiştirilen	ve	kullanılan	sahte	kimlik	belgesi	bakımından,	bunun	
aldatıcı	niteliğinin	bulunması	gerektiği	 son	derece	açıktır.	Hazırlanan,	
değiştirilen	ya	da	kullanılan	kimlik	belgesinin	aldatıcı	niteliği	(iğfal	kabi-
liyeti)	nin	suçun	kurucu	unsuru	olduğu	göz	ardı	edilmemelidir.	Bu	ne-
denle,	bu	hususta	yukarıda	birinci	suç	için	yapılan	açıklamaların	burada	
da	geçerli	olduğunun	bilinmesi	gerekir.	
 
	 C.	SUÇUN	MANEVİ	UNSURU
 
	 Kanun’un	açık	anlatımı	karşısında,	suç,	ancak	kasten	işlenebilir.	Su-
çun	olası	kast	ile	işlenmesi,	kanaatimizce	mümkün	değildir.	
Maddede	gösterilen	sahtecilik	suçları	bakımından	bu	suçların	olası	kast	
ile	işlenmesinin	mümkün	olmadığı,	Yargıtay	kararları	ile	de	açıklığa	ka-
vuşturulmuştur.	 Bu	 hususlara	 yukarıda	 değinildiği	 için	 burada	 tekrar	
edilmeyecektir.
 
 D.	SUÇUN	HUKUKA	AYKIRILIK	UNSURU

	 Bu	suç	bakımından	da	yukarıda	incelenen	suçta	olduğu	gibi,	kanun	
hükmünün	yerine	getirilmesi	(TC	m.	24/1)	gündeme	gelebileceği	gibi	
ayrıca	hakkın	kullanılması	(TCK	m.	26/1)	hukuka	uygunluk	nedeninin	
de	gerçekleşmesi	mümkündür.	

	 Bunun	dışında	suçun	mahiyeti	icabı,	ilgilinin	rızası	veya	meşru	sa-
vunma	çerçevesinde	işlenmesi	mümkün	görünmemektedir.
Kanun	hükmünün	yerine	getirilmesi	(TCK	m.	24/1)	hukuka	uygunluk	
sebebi	Kanun’un	6.maddesinin	 ilk	 fıkrasından	kaynaklanabilir.	Çünkü	
bu	hükmün	“e”	bendine	göre;	MİT,	görevlerini	yerine	getirirken	“İstih-
bari faaliyetler için görevlendirilenlerin kimliklerini değiştirebilir, kimliğin 
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gizlenmesi için her türlü önlemi alabilir, tüzel kişilikler kurabilir. Kimliğin 
oluşturulması veya tüzel kişiliğin kurulması ve devam ettirilmesi için zorun-
lu olması durumunda gerekli belge, kayıt ve dokümanlar ile araç ve gereçler 
hazırlanabilir, değiştirilebilir ve kullanılabilir”.	Bu	durumda	hazırlanan	bu	
belgelerin	gerçeğe	aykırı	olduğu	son	derece	açıktır.	Bununla	birlikte,	bu	
durum	kanun	hükmünün	yerine	getirilmesi	(ve	görevin	ifasından	kay-
naklandığı)	için	eylem	suç	teşkil	etmeyecek	demektir75.
 
	 Bunun	yanı	sıra	MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	 ilişkin	bilgi	ve	bel-
gelerin	 ifşası	 (açıklanması)	 eylemi	 bakımından	 hakkın	 kullanılmasına	
(TCK	m.	26/1)	ilişkin	hukuka	uygunluk	nedeni	de	gündeme	gelebilir. 
Danıştay	İdari	Dava	Daireleri	Genel	Kurulu’nun	bu	hususta	verdiği	ka-
rar,	anılmaya	değerdir.	Bu	kararda,	MİT	mensubunun	kendisine	teşvik	
ikramiyesi	verilmesi	 istemini	 içeren	dilekçesi	 ile	bu	dilekçeye	cevaben	
verilen	ve	MİT	Personel	Başkanının	imzasını	taşıyan	yazıyı,	idare	mah-
kemesine	sunulmak	üzere	avukatına	vermesinin,	gizli	bilgi	ve	belgelerin	
ifşası	 olarak	 değerlendirilmesi	 üzerine;	 hakkında	 soruşturma	 açıldığı	
ve	soruşturma	sonucunda	naklen	başka	kuruma	atandığı	olayda,	 idare	
mahkemesine	 sunulan	 belgelerin	 niteliğinin	 tartışılmasının	 gerektiği,	
MİT	Koruyucu	Güvenlik	Yönergesinde	“gizli”	tanımının,	“izinsiz açık-
landığı takdirde Milli Güvenliğimizi, prestij ve menfaatlerimizi ciddi surette 
haleldar edecek ve diğer yandan yabancı bir devlete geniş faydalar temin 
edecek mahiyette olan mesaj, doküman, gereç, tesis ve yerler için kullanılır” 
şeklinde	yapıldığı	ifade	edilmektedir.	Kararda	ayrıca,	MİT	mensubunun	
özlük	haklarıyla	ve	yönetsel	konularla	ilgili	belgeleri	mahkemeye	sundu-
ğu,	yönergede	belirtilen	nitelikte	herhangi	bir	belge	ya	da	bilgiden	söz	
edilmeyeceği,	 ayrıca	 bu	 durumun,	 Anayasa	 tarafından	 güvence	 altına	
alınmış	olan,	hak	arama	hürriyetinin	doğal	bir	gereği	olması	ve	2577	sa-
yılı	Yasa’nın	3’üncü	maddesinin	öngördüğü	biçimde	dava	konusu	edi-
len	işleme	ilişkin	belgelerin	dilekçeye	eklenmesi	zorunluluğu	karşısında	
da	mevzuata	aykırılığından	söz	edilemeyeceği76.	açıklanmaktadır
75	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	Genel	Hükümler,	s.	737.
76	Davacının,	MİT	Müsteşarlığı	...	Bölge	Başkanlığı,	...	Bölge	Müdürlüğü	emrindeki	görevinden	alınmasının	

Başbakanca	uygun	görülmesi	üzerine,	Milli	Kütüphane	Başkanlığı	emrine	şef	olarak	atanmasına	ilişkin	
işlemin	iptali	ve	bu	işlemler	nedeniyle	yoksun	kaldığı	parasal	haklarının	yasal	faiziyle	birlikte	ödenmesi-
ne	hükmedilmesi	istemiyle	açtığı	davada,	Danıştay	Beşinci	Dairesince	davanın	kabulüne	karar	verilmiş,	

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)
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davalı	idareler	ise	kararı	temyiz	etmiştir.	Yapılan	temyiz	incelenmesinde:	Danıştay	Beşinci	Dairesince;	
657	sayılı	Yasanın	74/1.	maddesinde	“Memurların bu kanuna tabi kurumlar arasında kurumların muva-
fakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68’nci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi 
suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya nakil-
leri mümkündür...”	hükmüne	yer	verildiği,	2937	sayılı	Devlet	İstihbarat	Hizmetleri	ve	MİT	Kanununun	
«Başka kuruma nakil”	başlıklı	19’ncu	maddesinde	de	“MİT fiili kadrosuna dahil personelden, teşkilatın 
özelliği ve hizmetin gerekli kıldığı şart ve vasıflar göz önüne alınarak teşkilata intibak edemedikleri üstlerince 
tescil edilenler, MİT Müsteşarının teklifi ve Başbakanın uygun görmesi üzerine genel hükümlere göre başka 
bir kurum veya kuruluşa naklen atanırlar”	hükmünün	yer	aldığı,	MİT	Müsteşarlığında	kadro	karşılığı	söz-
leşmeli	olarak	çalışan	personele,	sözleşme	esaslarının	8’nci	maddesi	(b)	fıkrasında	öngörülen	iki	aylık	
tutarın	da	teşvik	ikramiyesi	ödeneceğine	ilişkin	hüküm	uyarınca,	bu	statüde	çalışan	personelden	büyük	
çoğunluğuna	 teşvik	 ikramiyesi	 verildiği	 halde	 davacı	MİT	mensubuna	 verilmediği,	 yaptığı	 başvuruya	
verilen	 cevabi	 yazıda,	 takdire	bağlı	olan	bu	 ikramiyenin	kendisine	ödenmeyeceğinin	bildirilmesi	üze-
rine,	Erzurum	İdare	Mahkemesi’nde	iptal	davası	açan	davacı	MİT	mensubunun,	dilekçe	ekinde,	teşvik	
ikramiyesi	ödenmeyeceğine	 ilişkin	red	yazısı	 ile	daha	önce	almış	olduğu	teşekkür	ve	takdirnamelerini	
mahkemeye	 sunduğu	ve	MİT	müsteşarının	konuşmasından	alınan	ve	 teşvik	 ikramiyesine	 ilişkin	olan	
bazı	 ifadelere	de	dilekçede	yer	verildiği	gerekçesiyle	hakkında	soruşturma	başlatıldığı,	 soruşturma	so-
nunda	da	kınama	cezasıyla	 tecziyesine	ve	 idari	yönden,	kurum	dışında	bir	başka	yere	naklinin	öneril-
diği,	 bu	nedenle	dava	 konusu	 işlemin	 tesis	 edildiğinin	 anlaşıldığı,	Anayasa’nın	 “Hak arama hürriyeti” 
başlığını	taşıyan	36.	maddesinde;	“Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma hakkına sahiptir...”	hükmünün	yer	aldığı,	2577	sayılı	
İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu›nun	3’ncü	maddesinde	ise,	dava	konusu	kararın	ve	belgelerin	asılları	veya	
örneklerinin	dava	dilekçesine	ekleneceğinin	belirtildiği,	davacının	kendisine	teşvik	ikramiyesi	verilmesi	
istemini	içeren	dilekçesi	ile	bu	dilekçeye	cevaben	verilen	ve	MİT	Personel	Başkanının	imzasını	taşıyan	
yazıyı,	 idare	mahkemesine	 sunulmak	üzere	 avukatına	 vermesinin	 gizli	 bilgi	 ve	 belgelerin	 ifşası	 olarak	
değerlendirilmesi	üzerine	hakkında	soruşturma	açıldığı	ve	soruşturma	sonucunda	naklen	atanmış	oldu-
ğu	anlaşıldığına	göre	olayda	idare	mahkemesine	sunulan	belgelerin	niteliğinin	tartışılmasının	gerektiği,	
MİT	Koruyucu	Güvenlik	Yönergesinde	“gizli”	tanımının,	“izinsiz açıklandığı takdirde Milli Güvenliğimizi, 
prestij ve menfaatlerimizi ciddi surette haleldar edecek ve diğer yandan yabancı bir devlete geniş faydalar te-
min edecek mahiyette olan mesaj, döküman, gereç, tesis ve yerler için kullanılır”	şeklinde	yapıldığı,	davacının	
özlük	haklarıyla	ve	yönetsel	konularla	ilgili	belgeleri	mahkemeye	sunduğu	görülmekte	olup,	yönergede	
belirtilen	nitelikte	herhangi	bir	belge	ya	da	bilgiden	söz	edilmeyeceği,	ayrıca	bu	durumun,	Anayasa	tara-
fından	güvence	altına	alınmış	olan,	hak	arama	hürriyetinin	doğal	bir	gereği	olması	ve	2577	sayılı	Yasanın	
yukarıda	belirtilen	3’ncü	maddesinin	öngördüğü	biçimde	dava	konusu	edilen	işleme	ilişkin	belgelerin	
dilekçeye	eklenmesi	zorunluluğu	karşısında	da	mevzuata	aykırılığından	söz	edilemeyeceği,	kaldı	ki	ida-
re	mahkemesince	ara	kararı	 ile	Kurumdan	istenerek	getirtilebilecek	olan	belgelerin,	davacının	avukatı	
vasıtasıyla	mahkemeye	ibraz	edilmiş	olmasının,	avukatın	ifa	ettiği	hizmetin	kamu	hizmeti	niteliği	taşı-
dığı	da	göz	önüne	alındığında	gizli	belgelerin	ifşası	olarak	değerlendirilmesinin	mümkün	olmadığı,	öte	
yandan,	1986	yılından	beri	kurumda	çalışmakta	olan	davacının	aldığı	teşekkür	ve	takdirnameler	ile	sicil	
notları	dikkate	alındığında,	2937	sayılı	Yasanın	teşkilata	intibak	edemeyenlerin	başka	bir	kuruma	nakline	
ilişkin	19’ncü	maddesinin	dava	konusu	 işlemin	 tesisine	esas	alınmasında	da	yasal	 isabet	görülmediği,	
bu	durum	karşısında	anılan	işlemde	sebep	ve	maksat	yönlerinden	hukuka	uyarlık	bulunmadığı,	ayrıca	
hukuka	aykırılığı	saptanan	işlemler	nedeniyle	ilgililerin	uğradıkları	zararların	tazmininin	anayasal	ve	yasal	
bir	zorunluluk	olduğu	gerekçesiyle	dava	konusu	işlemlerin	iptaline,	bu	işlemler	nedeniyle	yoksun	kaldığı	
parasal	hakların	davanın	açıldığı	tarihten	itibaren	yürütülecek	yasal	faiziyle	birlikte	idarece	hesaplanarak	
davacıya	ödenmesine	dair	Danıştay	Beşinci	Dairesinin	20.03.1996	günlü,	E:	1994/7377,	K:	1996/1170	
sayılı	Kararının	onanmasına	kararı	verilmiştir.	Danıştay	İdari	Dava	Daireleri	Genel	Kurulu,	27.11.1998	
gün	ve	1996/381	E.,	1998/597	K.
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 III.	SUÇUN	ÖZEL	GÖRÜNÜŞ	BİÇİMLERİ
 
 A.	TEŞEBBÜS
 
	 Bu	suça	teşebbüs	mümkündür.	

	 MİT	mensupları	 ve	 ailelerinin	 kimliklerini,	 makam,	 görev	 ve	 fa-
aliyetlerini	herhangi	bir	 yolla	 ifşa	 etmek	 için	 gerekli	 icra	hareketlerini	
yapmaya	başlayan;	örneğin,	söz	konusu	kimselerin	kimliklerini,	makam,	
görev	ve	faaliyetlerini	sırf	ifşa	etmek	amacıyla	öğrenen	fakat	henüz	bun-
ları	 ifşa	edemeden	yakalanan	bir	failin	eyleminin	teşebbüs	aşamasında	
kaldığı	 söylenebilir.	 Bununla	 birlikte	 ifşa	 etmenin	 icrai	 hareketlerinin	
başlangıcını	tayin	ve	tespit	etmenin	çok	kolay	olamayacağını	da	söyle-
mek	gerekir.	Örneğin;	MİT’in	bir	yurt	dışı	operasyonuna	katılan	MİT	
mensuplarının	kimliklerinin	açıklanacağı	bir	TV	programının	yapılaca-
ğını	ilan	etmek	durumunda,	ifşa	için	icrai	hareketin	başladığı	söylenebi-
lir.	

	 MİT	mensuplarının	 kimliklerini	 sahte	 olarak	 düzenlemek,	 değiş-
tirmek	veya	bu	sahte	belgeleri	kullanmak	suçuna	teşebbüs	bakımından;	
Yargıtay’ın	 sahtecilik	 suçları	 bakımından	 teşebbüsü	 kabul	 etmediğine	
ilişkin	yukarıda	yapılan	açıklamalar	dikkate	alınmalıdır.	Ancak	yukarıda	
da	belirttiğimiz	gibi,	kanaatimizce	suçu	oluşturan	icrai	hareketlerin	bö-
lünebilir	olduğu	her	bir	hal	için	icrai	harekete	başlanılmış	olup	da	failin	
elinde	olmayan	bir	sebepten	ötürü	icrai	hareketin	tamamlanamadığı	du-
rumlarda,	suçun	teşebbüs	aşamasında	kaldığının	kabulü	gerekir.	
 
	 Teşebbüs	bahsinde	ele	alınması	gereken	bir	diğer	konu	da	etkin	piş-
manlık	olabilir.	Yukarıda	birinci	 suç	bakımından	belirtildiği	biçimi	 ile	
bu	suç	bakımından	da	bir	etkin	pişmanlık	halinin	ayrıca	düzenlenmesi	
uygun	olacaktır.
 
 

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)
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	 B.	İŞTİRAK

	 Bu	suç	bakımından,	 iştirak	hükümlerinin	uygulanması,	bir	özellik	
göstermemektedir.	Bu	nedenle,	suça	dolaylı	faillik	mümkündür.	Suçun	
işlenmesinde	bir	 başkasını	 araç	 olarak	 kullanan	 kişi	 de,	 fail	 olarak	 so-
rumlu	olacaktır

	 Bu	suça	azmettirme	veya	yardım	etme	hâli	mümkündür.	

	 Suçun,	birlikte	işlenilmesi	de	mümkün	görünmektedir.	

	 C.	İÇTİMA

 Bu	suç	bakımından	ele	 alınması	 gereken	mesele,	buradaki	 suç	 ile	
TCK’da	bu	suça	benzer	nitelikte	yer	alan	düzenlemelerden	hangisinin	
uygulanması	gerektiği	meselesi	olabilir.	Kanaatimizce	uygulama	önceli-
ğinin	hangisi	olmasına	ilişkin	mesele,	fikri	içtima	hükümlerine	göre	de-
ğil,	yukarıda	incelenen	suç	için	yapılan	açıklamalar	doğrultusunda	özel	
hüküm,	genel	hüküm	ayrımına	göre	çözümlenmelidir.	Kanunun	27/2	
maddesinde	 yer	 alan	 düzenlemenin	 özel	 hüküm	olduğu,	 göz	 önünde	
bulundurulmalıdır.	

	 MİT	mensupları	 ve	 ailelerinin	 kimliklerini,	 sahte	 olarak	 düzenle-
mek, değiştirmek,	sahte	belgeleri	kullanmak	suçunun	zincirleme	olarak	
işlenmesi	mümkün	ise	de	kanaatimizce,	MİT	mensupları	ve	ailelerinin	
kimliklerini,	makam,	görev	ve	faaliyetlerini	ifşa	etmek	fiilinin	zincirleme	
olarak	gerçekleştirilmesi	eylemin	doğası	gereği	mümkün	değildir.	Çün-
kü	ifşa	etmek	eyleminin	bir	kez	gerçekleştirilmesinden	sonra,	artık	eyle-
min	ikinci	kez	gerçekleştirilmesi	için	gerekli	olan	ifşa	edilecek	bir	husus	
kalmamış	demektir.	

	 MİT	mensupları	ve	ailelerinin	kimliklerinin	sahte	olarak	düzenlen-
mesi	ya	da değiştirilmesinden	sonra	bu	sahte	belgeleri	kullanmak	bakı-
mından,	temadi	söz	konusu	olabilir77.

77	Sahtecilik	suçunu	oluşturan	seçimlik	hareketlerin	aynı	belge	ile	 ilgili	olarak	(aynı	konu	üzerinde)	ger-
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	 §3.	İNCELENEN	İKİ	SUÇ	BAKIMINDAN	NİTELİKLİ	HAL	
 
	 I.	SUÇUN	MİT	MENSUBUNCA	İŞLENMESİ

	 27’nci	maddenin	 5’inci	 fıkrasında,	 “söz konusu fiillerin MİT men-
suplarınca işlenmesi hâlinde verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır” 
hükmü	bulunmaktadır.

	 Söz	konusu	bu	artırım	nedeni,	fıkranın	kendisinden	önce	düzenlen-
miş	bulunan	her	dört	suç	için	de	geçerlidir.	Bu	nedenle,	birinci	fıkrada	
yer	alan,	MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri,	yetkisiz	
olarak	alan,	temin	eden,	çalan,	sahte	olarak	üreten,	bunlar	üzerinde	sah-
tecilik	yapan	ve	bunları	yok	eden	kişiye	verilen	dört	yıldan	on	yıla	kadar	
hapis	cezası,	failin	MİT	mensubu	olması	halinde	ayrıca	1/3	oranına	ka-
dar	artırılacaktır.	

	 Aynı	şekilde	maddenin	ikinci	fıkrasında	yer	alan;	MİT	mensupları	
ve	 ailelerinin	 kimliklerini,	makam,	 görev	 ve	 faaliyetlerini	 herhangi	 bir	
yolla	 ifşa	edenler	 ile	MİT	mensuplarının	kimliklerini	 sahte	olarak	dü-
zenleyen	veya	değiştiren	ya	da	bu	sahte	belgeleri	kullananlara	verilecek	
olan	üç	yıldan	yedi	yıla	kadar	hapis	cezası	da	suçun	failinin	MİT	mensu-
bu	olması	durumunda,	beşinci	fıkra	gereğince	1/3	oranına	kadar	artırı-
lacaktır.	

	 II.	SUÇUN	TERÖR	AMACIYLA	İŞLENMESİ

	 TCK’nın	204’üncü	maddesinde	düzenlenen	resmi	evrakta	sahteci-
lik	suçu,	Terörle	Mücadele	Kanunu’nun	4’üncü	maddesinde	“terör ama-
cıyla işlenen suçlar”	arasında	sayılmıştır.	Bunun	için	şartların	gerçekleş-
mesi	durumunda,	TCK	m.204	maddesi	gereğince	verilen	temel	cezanın,	
yarı	oranında	artırılması	gerekir.	Çünkü	3713	sayılı	Terörle	Mücadele	

çekleştirildiği,	örneğin	sahte	olarak	 tanzim	edilen	belgenin	aynı	zamanda	kullanıldığı	hallerde	hukuki	
anlamda	 tek	 fiil	 ve	 tek	 suç	 söz	konusudur.	Kullanma	 temadi	 edebilir.	Temadinin	 söz	konusu	olduğu	
hallerde	ise	tek	fiilin	ve	dolayısıyla	tek	suçun	oluştuğunun	kabul	edilmesi	gerekir.	KOCA	/	ÜZÜLMEZ,	
Özel	Hükümler,	s.	742.

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)
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Kanunu	(TMK)’	nun	1’inci	maddesinde	terör	tanımı	yapılmış78,	3’üncü	
maddede	 terör	 suçları,	 4’üncü	maddede	 terör	 amacıyla	 işlenen	 suçlar	
tek	tek	sayılmış	ve	5’inci	madde	de	ise	cezalarda	yapılması	gereken	artı-
rımlar	gösterilmiştir.	

	 MİT	 Kanunu’nun	 27’nci	 maddesinde	 düzenlenen	 suçların	 terör	
amacıyla	 işlenmesi,	 kuvvetle	 muhtemeldir.	 Bu	 nedenle,	 kanaatimizce	
söz	konusu	bu	suçların	da	TCK	m.	204	hükmü	gibi	TMK’nın	4’üncü	
maddesinde	terör	amacıyla	işlenen	suçlar	arasında	gösterilmesi	gerekir.	
Böylece	bu	suçların	terör	amacıyla	işlenmesi	durumunda	verilecek	ce-
zanın	yarı	oranında	artırılması	ve	söz	konusu	bu	suçlar	ile	daha	etkin	bir	
mücadele	edilmesi	de	sağlanmış	olacaktır.	

78	Madde	1:	“Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden 
biriyle, Anayasa’da belirtilen Cumhuriyetin temel niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik ekonomik düzeni 
değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin 
varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratarak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve 
hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir ör-
güte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir”.	TMK	yer	alan	böylesi	
bir	tanım	dikkat	alındığında,	Türkiye’nin	sadece	kendi	ülkesi	ve	milleti	ile	bölünmez	bütünlüğüne	veya	
devletin	ve	Cumhuriyetin	varlığını	tehlikeye	düşüren	eylemlerin	cebir	ve	şiddet	kullanılarak	gerçekleş-
tirmesine	yönelik	hareketleri	bu	kapsamda	gördüğü,	diğer	bir	kısım	ülke	siyasi	otoritelerine	karşı	gerçek-
leştirilmesi	mümkün	veya	ülke	insanı	dışındaki	bir	kısım	insanların	hedef	alınmasına	yönelik	eylemlerin	
bu	kapsamda	değerlendirilmediği	görülmektedir.	Tüm	dünyada	sivil	 insanlara	karşı	gerçekleştirilecek	
olan	tedhiş	(terör)	eylemlerinin	esas	itibariyle	cezalandırılabilmesini	sağlayan	daha	geniş	bir	tanımın	ya-
pılmasının	uygun	olacağı	söylenmelidir.	ÇETİN,	Terörizmin	Finansmanı	Suçu,	Bilge	Yayınevi,	Ankara	
2017,	s.	23-24;	Sözlük	anlamı	ile	terör,	korku,	dehşet,	korkutmak,	yıldırmak	(tedhiş)	demektir.	Sözcük	
etimolojik	olarak,	Latince’den	gelmekte	olup,	korkutmak	anlamına	gelen	“terrere”	ve	büyük	korku,	deh-
şet	anlamına	gelen	“terror”	kelimelerinden	türemiştir.	Avrupa	dillerinde	de	hemen	hemen	aynı	anlamda	
ve	benzer	biçimlerde	kullanıldığı	görülmektedir.	ÇETİN,	Terörizmin	Finansmanı,	s.	2;	Terror	(isim)	:	
yılgı,	dehşet,	müthiş	korku	;	Terrorism	(isim)	:	yıldırma	siyaseti,	tedhişçilik,	terörizm,	korku	ve	dehşet	
salma	;	Terrorist	(isim)	:	tedhişçi,	yıldırgan,	terörist,	korku	ve	dehşet	saçan	;	Terrorize	(fiil)	:	tedhişcilik	
yapmak,	yıldırmak,	çok	korkutmak,	korku	ve	dehşet	salmak,	ATALAY,	Hamit	İngilizce-Türkçe	Sözlük,	
2.	Cilt,	(TDK)	Türk	Dili	Kurumu	Yayınları,	Ankara,	s.	3351.
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	 §4.	SUÇLARIN	MUHAKEMESİ,	YAPTIRIMI,	DAVA	ZAMA-
NAŞIMI	VE	SUÇLULARIN	İADESİ
 
	 I.	MUHAKEME

	 A.	Görevli	ve	Yetkili	Mahkeme

	 İnceleme	konusu	her	iki	suç	da,	re’sen	takibi	gereken	suçlardandır.	

	 Bu	suçlar	bakımından	görevli	mahkeme,	asliye	ceza	mahkemesidir.	
Çünkü	5235	Sayılı	Adlî	Yargı	 İlk	Derece	Mahkemeleri	 ile	Bölge	Adli-
ye	Mahkemelerinin	Kuruluş,	Görev	ve	Yetkileri	Hakkında	Kanun’un79 
12’nci	maddesinde	açıkça	gösterilen80	suçlar	dışında	ağırlaştırılmış	mü-
ebbet	hapis,	müebbet	hapis	ve	on	yıldan	fazla	hapis	cezalarını	gerektiren	
suçlarla	ilgili	dava	ve	işlere	bakmakla,	ağır	ceza	mahkemeleri	görevlidir.	
Kanunun	11’inci	maddesine	göre	 ise	“Kanunların ayrıca görevli kıldığı 
hâller saklı kalmak üzere, sulh ceza ve ağır ceza mahkemelerinin görevleri 
dışında kalan dava ve işlere asliye ceza mahkemelerince bakılır”.

	 MİT	Kanunu’nun	 27’nci	maddesinin	 1’inci	 fıkrasında	 gösterilen,	
suçu	işleyen	kişiye	dört	yıldan	on	yıla	kadar	hapis	cezası;	2’nci	fıkrasın-
da	gösterilen	suçu	işleyen	faile	ise	üç	yıldan	yedi	yıla	kadar	hapis	cezası	
verileceğine	göre,	bu	her	iki	suç	bakımından	da	asliye	ceza	mahkemesi	
görevli	olacak	demektir.

	 27’nci	maddenin	3’üncü	fıkrasında	belirtildiği	üzere,	birinci	ve	ikin-
ci	fıkra	kapsamındaki	bilgi	ve	belgelerin;	radyo,	televizyon,	internet,	sos-
yal	medya,	gazete,	dergi,	kitap	ve	diğer	tüm	medya	araçları	ile	her	türlü	
yazılı,	görsel,	işitsel	ve	elektronik	kitle	iletişim	araçları	vasıtasıyla	yayım-

79	Kabul	Tarihi:	26.09.2004,	RG.:	07.10.2004	gün	ve	25606	Sy.
80	Madde	12-	(Değişik:	31.03.2005	gün	ve	5328	Sy.K.,10.	m.)	“Kanunların ayrıca görevli kıldığı hâller saklı 

kalmak üzere, Türk Ceza Kanununda yer alan yağma (m. 148), irtikâp (m. 250/1 ve 2), resmi belgede sah-
tecilik (m. 204/2), nitelikli dolandırıcılık (m. 158), hileli iflâs (m. 161) suçları ile ağırlaştırılmış müebbet 
hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren suçlarla ilgili dava ve işlere bakmakla ağır 
ceza mahkemeleri görevlidir”;	11.05.2005	gün	ve	5348	sayılı	Kanunun	3’ncü	maddesiyle	bu	maddede	yer	
alan	“resmi belgede sahtecilik (m.204)” ibaresi, “resmi belgede sahtecilik (m.204/2)” olarak	değiştirilmiştir. 

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
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lanması,	 yayılması	 veya	 açıklanması	 hâlinde	 ya	 da	Basın	Kanunu’nun	
11’inci	maddesi	 ile	 İnternet	Ortamında	Yapılan	Yayınların	Düzenlen-
mesi	ve	Bu	Yayınlar	Yoluyla	İşlenen	Suçlarla	Mücadele	Edilmesi	Hak-
kında	Kanunun	4’üncü	ve	6’ncı	maddeleri	hükümlerine	göre	sorumlu-
lukları	belirlenenler	ile	bunları	yayanlar	hakkında	ceza	üç	yıldan	dokuz	
yıla	 kadar	hapis	 cezası	 olarak	belirlendiği	 için	bu	durumda	da	 görevli	
mahkeme	değişmeyecek	ve	yine	yargılama	asliye	 ceza	mahkemesinde	
yapılacak	demektir.	
 
 TCK	m.	204/1	hükmünde	yer	alan	resmi	belgede	sahtecilik	suçu-
nun,	 asliye	 ceza	mahkemesinin,	 ikinci	 fıkrasında	 gösterilen	 suçun	 ise	
ağır	 ceza	mahkemesinin	 görev	 alanı	 içinde	 bırakılmış	 olduğu	 dikkate	
alınacak	olursa;	kanaatimizce,	burada	gösterilen	her	iki	suç	bakımından	
da	gerek	hükmedilecek	cezanın	miktarı	ve	gerek	ise	suç	ile	ihlal	edilen	
hukuki	 değer	 dikkate	 alınarak,	 yargılamanın	 ağır	 ceza	mahkemesinde	
olması	 gerekir.	 Bu	 nedenle,	 Kanunda	 yapılacak	 bir	 değişiklik	 ile	 söz	
konusu	bu	suçların	da	ağır	ceza	mahkemesinin	görev	alanını	belirleyen	
1’inci	fıkra	kapsamında	gösterilmesinin	daha	uygun	olacağını	söylemek	
gerekir.	
 
	 Bu	 suçlarda	 da	 diğer	 suçlarda	 olduğu	 gibi,	 genel	 yetki	 kuralları	
(CMK	m.	12)	geçerli	olup	suçun	 işlendiği	yerin	belli	olmaması	duru-
munda,	özel	yetki	kuralları	(CMK	m.	13)	işlerlik	kazanacaktır.
 
 B.	Muhakeme	Şartı:	Cumhurbaşkanı’nın	İzni
 
 Her	iki	suç	da	esas	itibariyle	re’sen	takibi	gereken	suçlardır.	Bu	ne-
denle,	suçun	aşağıda	gösterilen	kimseler	dışında	işlenmesi	durumunda	
Cumhuriyet	Başsavcılıkları	tarafından	soruşturmanın	başlatılması,	delil-
lerin	toplanması	ve	davanın	açılması	gerekir.	Bunun	yanı	sıra, Kanun’un,	
“Soruşturma izni ve yargılama”	kenar	başlığını	taşıyan	26’ncı	maddesinin	
1’inci	fıkrasıra	göre81 “MİT mensuplarının veya belirli bir görevi ifa etmek 
üzere kamu görevlileri arasından Cumhurbaşkanı veya Başbakan tarafın-
dan görevlendirilenlerin; görevlerini yerine getirirken, görevin niteliğinden 

81	Bu	fıkra	hükmü	17.02.2012	gün	ve	6278	Sy.	Kanunun	1’inci	m.	ile	değiştirilmiştir.	
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doğan veya görevin ifası sırasında işledikleri iddia olunan suçlardan dolayı 
ya da 5271 sayılı Kanunun 250’nci maddesinin birinci fıkrasına göre kuru-
lan ağır ceza mahkemelerinin görev alanına giren suçları işledikleri iddiasıy-
la haklarında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır”82.
Cumhuriyet	savcıları,	MİT	görev	ve	faaliyetleri	ile	mensuplarına	ilişkin	
herhangi	bir	ihbar	veya	şikâyet	aldıklarında	veya	böyle	bir	durumu	öğ-
rendiklerinde,	bunu	MİT	Müsteşarlığına	bildirirler.	MİT	Müsteşarlığı-
nın,	 konunun	 görev	 ve	 faaliyetlerine	 ilişkin	 olduğunu	 belirtmesi	 veya	
belgelendirmesi	hâlinde,	adli	yönden	başkaca	bir	işlem	yapılmaz	ve	her-
hangi	bir	koruma	tedbiri	uygulanmaz.	Ancak,	birinci	fıkra	hükümlerine	
göre	işlem	yapılabilir	(m.	26/2)83.

	 Üçüncü	 fıkraya	 göre	 “İsimsiz, imzasız, adressiz yahut takma adla 
yapıldığı anlaşılan ya da belli bir olayı ve nedeni içermeyen, delilleri ve da-
yanakları gösterilmeyen ihbar ve şikâyetler, Cumhuriyet savcılarınca işleme 
konulmaz”.

	 Beşinci	fıkra	hükmüne	göre	ise	“Aynı konuya ilişkin yeni ve somut bir 
delil ortaya çıkmadan yeniden soruşturma yapılamaz”.
 
	 Dördüncü	fıkra	hükmü	MİT	müsteşarı	hakkında	yürütülecek	olan	
soruşturma	 ve	 kovuşturma	hakkındadır84.	Buna	 göre;	 ”MİT Müsteşarı 
hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlıdır85. 
82	15.08.2017	 tarihli	 ve	694	 sayılı	KHK’nin	74	üncü	maddesiyle,	bu	 fıkrada	yer	 alan	“Başbakan”	 ibaresi	

“Cumhurbaşkanı veya Başbakan”	şeklinde,	“Başbakanın”	ibaresi	“Cumhurbaşkanının”	şeklinde	değiştiril-
miştir.

83	Gerek	söz	konusu	bu	ikinci	fıkra	ve	gerek	ise	bundan	sonra	gelen	üçüncü	ve	beşinci	fıkra,	17.04.2014	
gün	ve	6532	Sy	Kanun’un	6’ncı	maddesi	ile	eklenmiş,	dördüncü	fıkra	hükmü	ise	aynı	kanun	ile	değiş-
tirilmiştir.

84	Bu	fıkra	hükmü,	17.04.2014	gün	ve	6532	Sy.	Kanun	6’ncı	maddesi	ile	eklenmiş;	15.08.2017	gün	ve	694	
Sy.	KHK’nin	74’üncü	maddesi	ile	değiştirilmiştir.

85	Hükmün	devamı	ise	şu	şekildedir:	“…Soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi kararlarına karşı on gün 
içinde Danıştay Birinci Dairesine itiraz edilebilir. İtirazlar öncelikle incelenir ve en geç üç ay içinde karara 
bağlanır. Verilen kararlar kesindir. İzin verilmesi üzerine soruşturma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tara-
fından yapılır. Hakim kararı gerektiren işlemlere dair Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının talepleri ile kovuş-
turmaya yer olmadığına dair kararlara yapılan itirazlar hakkında, soruşturma konusu suçların en ağırına 
bakmakla görevli Yargıtay ceza dairesini numara itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı tarafından karar 
verilir. Suçun son numaralı ceza dairesinin görevine girmesi halinde talebi inceleme yetkisi Birinci Ceza Dairesi 
Başkanına aittir. Hakim kararı gerektiren işlemlerde Başkanın verdiği kararlara karşı yapılan itirazı numara 
itibarıyla izleyen ceza dairesi başkanı inceler. Son numaralı daire başkanının kararı Birinci Ceza Dairesi Baş-
kanı tarafından incelenir. İddianame hazırlanması halinde kovuşturma Yargıtay ilgili ceza dairesince yapılır”.

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN
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 C.	Geçici	Koruma	Tedbirleri

 Bu	 suçlar	 bakımından	 zikredilen	 özel	 bir	 geçici	 koruma	 tedbi-
ri	 bulunmamaktadır.	 Bu	 nedenle	 şartlarının	 bulunması	 durumunda,	
CMK’da	yer	alan	her	bir	geçici	koruma	tedbirinin	bu	suçlar	bakımından	
da	uygulanması	mümkündür.	

	 II.	SUÇLARIN	YAPTIRIMI	

	 A.	Ceza	

	 MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgeleri,	yetkisiz	ola-
rak	alan,	temin	eden,	çalan,	sahte	olarak	üreten,	bunlar	üzerinde	sahte-
cilik	yapan	ve	bunları	yok	eden	kişiye	verilecek	olan	ceza;	dört	yıldan	on	
yıla	kadar	hapis	cezasıdır.	

	 MİT	mensupları	ve	ailelerinin	kimliklerini,	makam,	görev	ve	faali-
yetlerini	herhangi	bir	yolla	ifşa	edenler	ile	MİT	mensuplarının	kimlikle-
rini	sahte	olarak	düzenleyen	veya	değiştiren	ya	da	bu	sahte	belgeleri	kul-
lananlara	verilecek	ceza	ise	üç	yıldan	yedi	yıla	kadar	hapis	cezası	olarak	
belirlenmiştir.	

	 Bunun	yanı	sıra,	söz	konusu	bu	bilgi	ve	belgelerin;	radyo,	televizyon,	
internet,	sosyal	medya,	gazete,	dergi,	kitap	ve	diğer	tüm	medya	araçları	
ile	her	türlü	yazılı,	görsel,	işitsel	ve	elektronik	kitle	iletişim	araçları	vası-
tasıyla	 yayımlanması,	 yayılması	 veya	 açıklanması	hâlinde;	 ya	da	Basın	
Kanunu’nun	11’inci	maddesi	ile	İnternet	Ortamında	Yapılan	Yayınların	
Düzenlenmesi	ve	Bu	Yayınlar	Yoluyla	İşlenen	Suçlarla	Mücadele	Edil-
mesi	Hakkında	Kanun’un	4’üncü	ve	6’ncı	maddeleri	hükümlerine	göre	
sorumlulukları	belirlenenler	ile	bunları	yayanlar	hakkında	ise	üç	yıldan	
dokuz	yıla	kadar	hapis	cezası	verilmesi	gerektiği,	27’nci	maddenin	üçün-
cü	fıkrasında	gösterilmektedir.

 TCK	m.204/1	hükmüne	göre; bir	resmi	belgeyi	sahte	olarak	düzen-
leyen,	gerçek	bir	resmi	belgeyi	başkalarını	aldatacak	şekilde	değiştiren	
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veya	sahte	resmi	belgeyi	kullanan	kişinin	iki	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	
ve	ikinci	fıkrası	gereğince	görevi	gereği	düzenlemeye	yetkili	olduğu	res-
mi	bir	belgeyi	sahte	olarak	düzenleyen,	gerçek	bir	belgeyi	başkalarını	al-
datacak	şekilde	değiştiren,	gerçeğe	aykırı	olarak	belge	düzenleyen	veya	
sahte	resmi	belgeyi	kullanan	kamu	görevlisinin	 ise	üç	yıldan	sekiz	yıla	
kadar	hapis	cezası	ile	cezalandırılması	gerektiği	göz	önünde	bulunduru-
lacak	olursa,	inceleme	konusu	bu	her	iki	suç	bakımından	da	belirlenen	
cezanın	çok	fazla	olmadığı,	makul	ölçüler	içerisinde	kaldığı	söylenebilir.	

 B.	Güvenlik	Tedbiri	Uygulanması

Her	iki	suç	bakımından	da	suçun	failinin,	bir	tüzel	kişinin	yetkili	organı-
nı	oluşturan	gerçek	kişi	olması	ve	suçların	tüzel	kişinin	yararına	işlenme-
si	durumunda,	tüzel	kişi	hakkında	TCK	m.	60’da	yazılı	güvenlik	tedbir-
lerinin	uygulanması	gerekir86.	

 III.	DAVA	ZAMANAŞIMI

Kanun’un	birinci	 fıkrasında	düzenlenen	suç	 için	kişiye	verilecek	ceza-
nın	dört	yıldan	on	yıla	kadar	hapis;	ikinci	fıkrasında	düzenlenen	suç	için	
faile	verilecek	cezanın	ise	üç	yıldan	yedi	yıla	kadar	hapis	cezası	olduğu	
göz	önünde	bulundurulacak	olursa;	TCK	m.	66/1	(d)	gereğince	(ce-
zanın	üst	haddi	beş	yıldan	fazla	yirmi	yıldan	az	olduğu	için)	bu	her	iki	
suç	bakımında	da	dava	zamanaşımı	süresinin	15	yıl,	olağanüstü	dava	za-
manaşımı	süresinin	ise	TCK	m.67/4	hükmü	gereğince	22.5	yıl	olduğu	
söylenmelidir.	

86	TCK,	Madde	60	-	“(1) Bir kamu kurumunun verdiği izne dayalı olarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel 
kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle ve bu iznin verdiği yetkinin kötüye kullanılması suretiyle tüzel 
kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet halinde, iznin iptaline karar verilir.

 (2) Müsadere hükümleri, yararına işlenen suçlarda özel hukuk tüzel kişileri hakkında da uygulanır. 
 (3) Yukarıdaki fıkralar hükümlerinin uygulanmasının işlenen fiile nazaran daha ağır sonuçlar ortaya çıkara-

bileceği durumlarda, hakim bu tedbirlere hükmetmeyebilir.
 (4) Bu madde hükümleri kanunun ayrıca belirttiği hallerde uygulanır”.

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN
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	 IV.	İADE

	 MİT	Kanunu’nun	26’nci	maddesinin	7’inci	 fıkrasına	göre87;	Türk	
vatandaşları	 hariç	 olmak	 üzere	 tutuklu	 veya	 hükümlü	 bulunanlar;	
ırkı,	 etnik	 kökeni,	 dini,	 vatandaşlığı	 nedeniyle	 cezalandırılmayacağı,	
onur	 kırıcı	 ceza	 veya	muameleye	 tabi	 tutulmayacağı	 ya	 da	 işkence	 ve	
kötü	 muameleye	 maruz	 kalmayacağına	 ilişkin	 güvenceler	 bulunması	
kaydıyla,	 milli	 güvenliğin	 veya	 ülke	 menfaatlerinin	 gerektirdiği	 hal-
lerde	 Dışişleri	 Bakanı’nın	 talebi	 üzerine	 Adalet	 Bakanı’nın	 teklifi	 ve	
Cumhurbaşkanı’nın	onayı	ile	başka	bir	ülkeye	iade	edilebilir	veya	başka	
bir	ülkede	tutuklu	ya	da	hükümlü	bulunanlar	ile	takas	edilebilir.

	 SONUÇ

	 2937	 sayılı	 Devlet	 İstihbarat	 Hizmetleri	 ve	 MİT	 Kanunu’nun	
27/1’inci	maddesinde	yer	alan	suçun	cezalandırılması	 ile	korunan	hu-
kuki	değer;	kamu düzeni, kamu otoritesi	ve	kamu güvenidir. 

	 Bu	suçun	kanuni	tanımının	açık	ve	belirli	olduğu	söylenemez.	Bilgi	
ve	belgeleri	temin	etmek	ile	neyin	ifade	edilmek	istendiği	açık	ve	belir-
gin	değildir.	“Temin	etmek”	ifadesi	yerine	“bunu	her	ne	sıfatla	olursa	ol-
sun	ele	geçiren”	biçiminde	bir	ifadenin	kullanılması	daha	uygun	olabilir.	
 
	 Kanun’un	m.	27/1	metninde	yer	alan	bilgi	ve	belgeleri	çalmak	tanı-
mı,	hukuki	değildir.	Çalmak	teriminin	“hırsızlık”	olarak	değiştirilmesi,	
TCK	ile	terim	birliğinin	sağlanması	gerekir.	
 
	 Kanun’un	 27/1	 hükmünde	 yer	 alan	 suçun	 faili,	 herkes	 olabilir.	
MİT,	bu	suçun	zarar	göreni	konumundadır.	
 
	 Suçu	oluşturan	hareketler,	birden	fazla	olacak	şekilde	gösterilmek-
tedir.	Buna	göre	bu	suç,	seçimlik	hareketli	bir	suçtur.

	 Suçun	 maddi	 konusu,	 yetkisiz	 olarak	 alınan,	 temin	 edilen,	 çalı-
nan,	sahte	olarak	üretilen,	üzerinde	sahtecilik	yapılan	ya	da	yok	edilen,	

87		Bu	fıkra,	15.08.2017	gün	ve	694	sy	KHK’nin	74’üncü	maddesi	ile	eklenmiştir.	
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MİT’in	görev	ve	faaliyetlerine	ilişkin	bilgi	ve	belgelerdir.	Bu	bilgi	ve	bel-
ge,	dijital	ortamda	oluşturulan	bir	bilgi	ve	belge	de	olabilir.	

	 Sahte	olarak	üretilen	veya	üzerinde	sahtecilik	yapılan	bilgi	ve	belge-
nin	aldatma	yeteneğinin	(iğfal	kabiliyetinin)	bulunması	gerekir.	

	 MİT’in	görev	ve	 faaliyetlerine	 ilişkin	bilgi	 ve	belgeleri	 yok	etmek	
açısından	madde	metnine,	bilgi	ve	belgenin	yok	edilmesinden	sonra	gel-
mek	üzere	“ya da gizlenmesi”	ibaresinin	eklenmesi	gerekir.
 
 Suç,	bir	tehlike	suçudur.	Ayrıca	somut	bir	zararın	doğmasına	gerek	
yoktur.	
 
	 Bu	suç,	ancak	kasten	işlenebilir.	Kanaatimizce	bu	suçun	olası	kast	
ile	 işlenmesi	mümkün	değildir.	Kaldı	 ki	 suçun	bilgi	 ve	belgeleri	 sahte	
olarak	üretmek	ve	bunlar	üzerinde	sahtecilik	yapmak	fiilleri,	esas	itiba-
riyle	birer	sahtecilik	suçudur.	Doktrinde	aksi	kanaat	ileri	sürülmüş	olsa	
da	Yargıtay’ın	istikrar	kazanmış	görüşüne	göre;	sahtecilik	suçlarının	za-
ten	olası	kast	ile	işlenmesi	mümkün	değildir.	

	 Bu	 suç	bakımından,	hukuka	uygunluk	nedenlerinden	kanun	hük-
münün	yerine	getirilmesi	(TCK	m.	24/1),	Kanun’un	6’ncı	maddesinin	
ilk	fıkrasının	“e”	bendi	nedeniyle	gündeme	gelebilir.	Buna	karşın,	suçun	
mahiyeti	 icabı;	 ilgilinin	 rızası,	 hakkın	 kullanılması	 ve	meşru	 savunma	
çerçevesinde	işlenmesi	mümkün	değildir.

	 Söz	konusu	bu	suçu	oluşturan	fiilleri	meydana	getiren	her	bir	icrai	
hareketin	parçalara	ayrılmasının	mümkün	olduğu	her	bir	durum	bakı-
mından,	suça	teşebbüs	söz	konusu	olabilir.	

	 Kanaatimizce	bu	suç	bakımından	bir	etkin	pişmanlık	halinin	ayrıca	
düzenlenmesi	uygun	olur.

	 Kanun’un	27/1	maddesi	ile	TCK’da	belirtilen	benzer	suçlar	açısın-
dan	uygulama	önceliğinin,	buradaki	özel	düzenleme	nedeniyle	bu	ka-
nun	olduğu	hususu	göz	önünde	bulundurulmalıdır.	

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN
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	 Suçun	zincirleme	olarak	işlenmesi	mümkündür.	

	 İncelemeye	 konu	 ikinci	 suç	 olan	 MİT	 mensupları	 ve	 ailelerinin	
kimliklerini,	makam,	görev	ve	faaliyetlerini	ifşa	etmek,	kimliklerini	sahte	
olarak	düzenlemek	değiştirmek,	sahte	belgeleri	kullanmak	suçu	(2937	
Sayılı	Kanun	m.	27/2)	ile	korunmak	istenen	hukuki	değer,	birden	faz-
ladır.	MİT	mensupları	ve	ailelerinin	can	ve	mal	güvenliğine	yönelik	bir	
kısım	saldırıların	önüne	geçilmesi	ve	dolayısıyla	bunların	yaşam	hakları,	
vücut	bütünlükleri	 ile	mal	varlıklarının	korunmasının	hedeflendiği,	bu	
durumda	korunan	hukuki	değerin	söz	konusu	bu	kimselerin	yaşam	hak-
kı,	 vücut	bütünlüğü	ve	mal	varlıklarının	korunması	hakkı	olduğu	 söy-
lenebilir.	MİT	mensuplarının	kimliklerinin	sahte	olarak	düzenlenmesi	
veya	değiştirilmesi	ya	da	bu	sahte	belgelerin	kullanılmasının	cezalandı-
rılması	ile	diğer	sahtecilik	suçlarında	olduğu	gibi	korunmak	istenen	hu-
kuki	değerin	ise	kamu	güveni	(itimadı)	olduğu	göz	ardı	edilmemelidir.	
Suçun	faili	herkes	olabilir.	Suçun	mağduru,	kimlikleri,	makam,	görev	ve	
faaliyetleri	herhangi	bir	yolla	ifşa	edilen	MİT	mensupları	ve	aileleri	ile	
kimlikleri	sahte	olarak	düzenlenen	veya	değiştirilen	MİT	mensuplarıdır.	

	 Suçu	oluşturan	fiil,	birden	fazla	olacak	şekilde	gösterilmektedir.	Bu	
nedenle	suç,	seçimlik	hareketli	bir	suçtur.	

 MİT	mensupları	ve	ailelerinin	kimliklerini,	makam,	görev	ve	faali-
yetlerini	herhangi	bir	yolla	ifşa	etmek,	gizli	olan	bu	bilgiyi	yaymak,	orta-
ya	dökmek,	açığa	vurmak	demektir.	Bu	nedenle,	kanaatimizce	bunu	ilk	
kez	gerçekleştiren	kimsenin	eyleminin	suç	sayılması	gerekir.	İfşa	etmek;	
bulmak,	keşfetmek	gibidir.	Nasıl	ki	bulunmuş	veya	keşfedilmiş	bir	şey	
yeniden	bulunamaz	ve	keşfedilemez	ise	ifşa	edilmiş	bir	şeyin	de	yeniden	
ifşa	edilmesi	mümkün	değildir.	

	 Bu	 suç	 bakımından	 düzenlenen,	 değiştirilen	 ve	 kullanılan	 sahte	
kimlik	belgesinin	de	aldatıcı	niteliğinin	bulunması	gerekir.	

	 İnceleme	 konusu	 bu	 suç	 da	 ancak	 kasten	 işlenebilir.	 Suçun	 olası	
kast	ile	işlenmesi	kanaatimizce	mümkün	değildir.	Doktrinde	aksi	savu-
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nulmakla	birlikte	Yargıtay’ın	da	zaten	sahtecilik	suçlarının	olası	kast	ile	
işlenmesinin	mümkün	olmadığına	dair	kararları	bulunmaktadır.	
Bu	 suç	 bakımından	 da	 yukarıda	 incelene	 suçta	 olduğu	 gibi,	 kanun	
hükmünün	yerine	 getirilmesi	 (TC	m.	24/1)	 gündeme	gelebilir.	Ayrı-
ca	MİT’in	görev	ve	 faaliyetlerini	 ifşa	bakımından,	hakkın	kullanılması	
(TCK	m.	26/1)	hukuka	uygunluk	nedeninin	de	gerçekleşmesi	müm-
kündür.	Bununla	birlikte,	suçun	mahiyeti	icabı	ilgilinin	rızası	veya	meşru	
savunma	çerçevesinde	işlenmesi	mümkün	görünmemektedir.

	 Bu	suça	teşebbüs	mümkündür.	Her	ne	kadar	Yargıtay’ın	sahtecilik	
suçları	bakımından	 teşebbüsü	kabul	etmediği	hususunda	kararları	bu-
lunmakta	 ise	 de	 kanaatimizce,	 suçu	 oluşturan	 icrai	 hareketlerin	 bölü-
nebilir	olduğu	her	bir	hal	için	icrai	harekete	başlanılmış	olup	da,	failin	
elinde	 olmayan	 bir	 sebepten	 ötürü	 icrai	 hareketin	 tamamlanamadığı	
durumlarda,	suçun	teşebbüs	aşamasında	kaldığının	kabulü	gerekir.	

	 Yukarıda	birinci	suç	bakımından	belirtildiği	biçimi	ile	bu	suç	bakı-
mından	da	bir	 etkin	pişmanlık	 halinin	 ayrıca	 düzenlenmesinin	uygun	
olacağı	söylenmelidir.	

	 Buradaki	düzenleme	ile	TCK’da	bu	suça	benzer	nitelikte	yer	alan	
düzenlemelerden	 hangisinin	 uygulanması	 gerektiği	meselesi,	 özel	 hü-
küm	genel	hüküm	ayrımına	göre	çözümlenmelidir.	Bu	nedenle,	bu	suç	
bakımından	da	bu	kanun	hükmünün	uygulanmasına	öncelik	verilmeli-
dir.	

	 Suçun	 zincirleme	 olarak	 işlenmesi	 mümkün	 ise	 de	 kanaatimizce	
MİT	mensupları	ve	ailelerinin	kimliklerini,	makam,	görev	ve	faaliyetle-
rini	ifşa	etmek	fiilinin	zincirleme	olarak	gerçekleştirilmesi	;	eylemin	do-
ğası	gereği	mümkün	görünmemektedir.	

	 MİT	mensupları	ve	ailelerinin	sahte	olan	kimliklerinin	kullanılması	
bakımından,	temadi	söz	konusu	olabilir.

MİT’İN GÖREV VE FAALİYETİNE İLİŞKİN BİLGİ VE BELGE ÜZERİNDE
SUÇ İŞLENMESİ İLE MİT MENSUPLARININ KİMLİKLERİNİN İFŞA EDİLMESİ VE KİMLİKLERİ 
ÜZERİNDE İŞLENEN SAHTECİLİK SUÇU (2937 SAY. KANUN m. 27/1 ve 2)

Dr. Öğr. Ü. Soner Hamza ÇETİN
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	 MİT	Kanunu’nun	27’nci	maddesinde	düzenlenen	bu	 suçların	 te-
rör	amacıyla	işlenmesi	kuvvetle	muhtemeldir.	Bu	nedenle	kanaatimizce,	
söz	konusu	bu	suçların	da	TCK	m.	204	hükmü	gibi	TMK’nın	4’üncü	
maddesinde	terör	amacıyla	işlenen	suçlar	arasında	gösterilmesi	gerekir.	

	 İncelemeye	konu	her	iki	suç	bakımından	da	görevli	mahkeme,	asli-
ye	ceza	mahkemesidir.	Ancak	her	iki	suç	bakımından	da	gerek	hükme-
dilecek	 cezanın	miktarı	 ve	 gerek	 ise	 ihlal	 edilen	hukuki	değer	dikkate	
alınarak,	 yargılamanın	 ağır	 ceza	 mahkemesinde	 yapılması	 hususunda	
gerekli	yasal	değişikliğin	yapılması	gerekir.	

	 Bu	 suçlarda	 da	 diğer	 suçlarda	 olduğu	 gibi,	 genel	 yetki	 kuralları	
(CMK	m.	12)	geçerli	olup	suçun	 işlendiği	yerin	belli	olmaması	duru-
munda	özel	yetki	kuralları	(CMK	m.	13)	işlerlik	kazanacaktır.

	 İncelenen	her	iki	suç	da	esas	itibariyle	re’sen	takibi	gereken	suçlar-
dır.	Bunun	yanı	sıra,	failin	Kanun’un	26’ncı	maddesinin	1’inci	fıkrasın-
da	 gösterilen	 kimselerden	 olması	 durumunda,	 soruşturma	 yapılması	
Cumhurbaşkanı’nın	iznine	bağlıdır.

 Bu	suçlar	bakımından	zikredilen	özel	bir	geçici	koruma	tedbiri	bu-
lunmamaktadır.	 Şartlarının	 bulunması	 durumunda,	 CMK’da	 yer	 alan	
her	bir	geçici	koruma	tedbirinin	bu	suçlar	bakımından	da	uygulanması	
mümkündür.	

	 Her	iki	suç	bakımından	da	gösterilen	ceza	miktarının	üst	haddi	dik-
kate	alınacak	olursa;	TCK	m.	66/1	(d)	gereğince	bu	suçlar	bakımında	
dava	zamanaşımı	süresinin	15	yıl,	TCK	m.	67/4	hükmü	gereğince	ola-
ğanüstü	dava	zamanaşımı	süresinin	ise	22.5	yıl	olduğu	anlaşılmaktadır.	
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 ÖZET

ACCELERATED PROCEDURE OF TRIAL
(Article 250 of TURKISH CRIMINAL PROCEDURE CODE)

	 Türk	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda,	17.10.2019	tarih	ve	7188	Sayılı	Kanun	ile	
“Bazı	Suçlara	İlişkin	Muhakeme”	başlığı	altında,	“Seri	Muhakeme	Usulü”	adıyla	yeni	bir	
muhakeme	 usulü	 öngörülmüştür.	 Düzenleme,	 daha	 önce	 Türk	Hukukunda	 olmayan	
bir	muhakeme	usulü	teşkil	etmesi	bakımından	incelemeye	değerdir.	Kanun	koyucunun	
usul	ekonomisi	amacıyla	ihdas	ettiği	bu	yol;	kapsamına	aldığı	suçlar,	Cumhuriyet	savcı-
sının	yetki	ve	görevleri,	soruşturma	evresinde	dikkate	alınması	gereken	diğer	kurumlarla	
ilişki,	şüphelinin	hakları,	şüpheliden	kaynaklanan	bazı	durumlarda	muhakemenin	seyri,	
kovuşturma	evresinde	tatbik	edilecek	yöntem,	yaptırım	türü	ve	uygulanma	koşulları	ba-
kımından	özellikler	barındırır.	Eserde,	Seri	muhakeme	usulünün	 işlerliği,	Alman	Ceza	
Muhakemesi	Kanunu’nda	yer	alan	benzer	kurumlar	ile	temelde	karşılaştırarak	değerlen-
dirilmiştir.	.
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 ABSTRACT
     
	 A	new	trial	procedure	called	“Accelerated	Procedure	of	Trial”	has	been	stipulated	
under	the	title	“Criminal	Procedure	for	Certain	Crimes”	with	the	Law	no.	7188	dated	
10.17.2019	 in	Turkish	Criminal	Procedure	Code.	The	 regulation	 is	worth	 examining	
since	it	constitutes	a	procedural	procedure	which	does	not	previously	exist	in	Turkish	
law.	This	path	that	the	legislator	established	for	the	purpose	of	procedural	economy	sho-
uld	be	examined	for	the	authorities	and	duties	of	the	prosecutor,	the	relationship	with	
other	 institutions	that	should	be	considered	during	the	 investigation	phase,	 the	rights	
of	the	suspect,	the	course	of	the	criminal	proceeding	for	some	cases	because	of	the	sus-
pect,	the	method	to	be	applied	in	the	prosecution	phase,	the	type	of	sanction	and	the	
conditions	of	implementation.	It	would	also	be	useful	to	evaluate	the	functioning	of	this	
institution	by	essentially	comparing	with	the	similar	institutions	of	the	German	Code	of	
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	 A . 	 SERİ 	 MUHAKEME	 USULÜNÜN	 KANUNDAKİ	
DÜZENLEME	YERİ

	 Belirli	suçlar	hakkında	ve	kanunda	yer	alan	koşullarda	başvurulan,	
özel	mahiyette	bir	muhakeme	usulü	olarak	öngörülen	seri	muhakeme	
usulü,	CMK	m.	250’de	düzenlenmiş,	hukuki	nitelik	 itibariyle	bir	 ceza	
muhakemesi	kurumudur.	Maddenin	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esas-
lar,	CMK	m.	250/15	hükmüne	dayanılarak,	Adalet	Bakanlığı	tarafından	
31	Aralık	2019	tarihinde	çıkarılan	“Ceza	Muhakemesinde	Seri	Muhake-
me	Yönetmeliği”nde	belirtilmiştir.1 

	 CMK	m.	250,	5271	Sayılı	CMK’nın	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte	
uygulamada	sıkça	başvurulan	normlardan	biriydi.	Kanun	koyucu,	CMK	
m.	250’de,	bazı	suçlar	bakımından	özel	yetkili	ağır	ceza	mahkemeleri-
nin	yetkili	olmasını	öngörmüş,	bu	mahkemelerdeki	muhakemeye	 iliş-
kin	bazı	özel	düzenlemeler	getirmişti.	Eski	Devlet	Güvenlik	Mahkeme-
lerine	alternatif	olarak	görülen	 ihtisas	mahkemeleri,	CMK	m.	250’nin	
2.7.2012	 tarihli	 kanun	 değişikliğiyle	 ilga	 edilmiş,2,bu	 mahkemelerin	
yerini	Terörle	Mücadele	Kanunu	m.	10’a	göre	görevli	ağır	ceza	mahke-
meleri	almıştır.3	21.2.2014	tarihli	kanunla	TMK	m.	10’nun	da	yürürlük-
ten	kaldırılmasıyla,	artık	(önceki)	CMK	m.	250	ve	TMK	m.	10’da	yer	
alan	suçlara	ilişkin	yargılama,	ağır	ceza	mahkemelerinde	görülmektedir.	
CMK	m.	250	açısından	bakıldığında,	maddenin	2012	değişikliği	önce-
sinde	dayanağını	 teşkil	ettiği	yargılama	 ile	2019	değişikliği	 sonrasında	
öngördüğü	muhakeme	arasında	hiçbir	bağ	bulunmamaktadır.	CMK	m.	
250’nin	önceki	düzenlemesiyle	getirilen	muhakeme,	ilgili	maddede	yer	
alan	suçların	nitelik	yönünden	ağırlığına	binaen	ağır	ceza	mahkemele-
rinde	münhasır	bir	yargılama	süreci	ihtiva	ederken,	yeni	düzenleme	usul	
ekonomisi	barındıran,	esasen	Cumhuriyet	Savcısının	etkin	olduğu,	hızlı	

1	31	Aralık	2019	tarih	ve	30995	(4.	Mükerrer)	Sayılı	Resmi	Gazete
2	CMK	m.	250’nin	ilga	edilmeden	önceki	düzenlemesi	ve	özel	yetkili	ağır	ceza	mahkemeleri	hakkında	de-

taylı	bilgi	için	bkz.	Tulay,	M.Emre:	“Die	besonders	zuständigen	Strafgerichte	im	türkischen	Rechtssystem	
(Art.	10	Terrorbekämpfungsgesetz-Ges.	Nr.	3713)”,	SDÜHFD	Cilt:	2,	Sayı:	1,	2012,	s.	155	vd.

3	Tulay,	s.	155	vd.
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bir	muhakeme	içerir.4	İki	düzenleme	arasında	hiçbir	hukuki	ve	tarihi	bir	
bağ	yokken,	 seri	muhakeme	usulünün	CMK	m.	250’de	düzenlenmesi	
uygun	olmamıştır.	Elbette	kanunda	düzenleme	yeri	bakımından,	kuru-
mun	“Bazı	Suçlara	İlişkin	Muhakeme”	başlığı	altında	ihdası	gerekir.	An-
cak	bunun	için	ilga	edilmiş	bir	maddenin	tercih	edilmesi	yerine,	mesela	
CMK	m.	250a	gibi	ek	bir	madde	düzenlenmesi	daha	isabetli	olurdu.

	 B.	 SERİ	 MUHAKEME	 USULÜNÜN	 UYGULANMASI	 İÇİN	
ARANAN	YASAL	ŞARTLAR

	 I.	SERİ	MUHAKEME	USULÜNE	ENGEL	KURUMLAR

	 İşlendiği	 iddia	 olunan	 suça	 ilişkin	 yeterli	 şüphe	 oluşturacak	 delil	
elde	 edilmesi,	 iddianame	hazırlanması	 için	 şarttır	 (CMK	m.	 170/1).5 
Somut	 olay	 bakımından	 seri	 muhakeme	 usulünün	 işletilmesi	 için	 de	
evvela	yeterli	şüpheye	ulaşılmış	olmalıdır	(Yönetmelik	m.	8/1).6	Soruş-
turmanın	başlamadığı	halde,	bu	evre	için	öngörülen	kurumların	işletil-
mesi	de	mümkün	değildir.	Keza	soruşturma	evresinde,	kamu	davasının	
açılması	için	yeterli	şüphe	oluşturacak	delil	elde	edilememesi	kovuştur-
maya	yer	olmadığı	kararı	verilir	(CMK	m.	172-	Yönetmelik	m.	8/3).	Bu	

4	Madde	gerekçesi	(CMK	m.	250).	Adalet	Bakanlığı	Basın	ve	Halkla	İlişkiler	Müşavirliği’nin	“Yargıda	Seri	
Muhakeme	ve	Basit	Yargılama	Dönemi	Başladı”	başlıklı	kamuoyu	bilgilendirme	yazısında,	yılda	yaklaşık	
180.000	dosyanın	seri	muhakeme	kapsamına	girmesi	öngörülmektedir.	

	 CMUK	m.	386’da	yer	alan	ve	açılan	dava	üzerine	sulh	ceza	hakimince	duruşma	yapılmaksızın	karar	verme	
yetkisi	tanınan,	“Sulh	ceza	hakiminin	ceza	kararnamesi”	olarak	adlandırılan	düzenleme,	duruşma	yapıl-
madan	mahkumiyet	kararı	verilmesi	sıkıntılı	görüldüğünden	CMK	metninde	yer	almamıştır,	bkz.	Öztürk,	
Bahri	(Editör):	Nazari	ve	Uygulamalı	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	13.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	622.	CMK	
m.	250	ile	hukuk	kayatımıza	giren	usulün	yine	“ceza	kararnamesi”	olarak	adlandırılmasının	terminolojik	
olarak	daha	doğru	olacağı	yönünde	bkz.	Yavuz,	Hakan	A.:	Ceza	Muhakemesinde	Kovuşturmaya	Alter-
natif	Yöntemler,	Ankara	2020,	s.	309.	Tercih	edilen	kavrama	ilişkin	eleştiri	 için	ayrıca	bkz.	Kızılarslan,	
Hakan:	“7188	Sayılı	Kanun’la	Ceza	Muhakemesi	Hukukuna	Getirilen	Seri	Muhakeme	ve	Basit	Yargılama	
Usulleri”,	Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,	Cilt:	14,	Sayı:	183,	Kasım	2019,	s.	1907;	Yurt-
can,	Erdener:	Ceza	Yargılaması	Hukuku,	16.	Bası,	Ankara	2019,	s.	713.	

5		Yargıtay	1.	CD,	13.01.2010,	8224/3.	Ayrıca	bkz.	Ünver,	Yener/Hakeri,	Hakan:	Ceza	Muhakemesi	Huku-
ku,	16.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	514.	Hem	CMK	m.	160,	hem	de	CMK	m.	2/1-e	hükmüne	göre	suç	haberini	
alan	Cumhuriyet	savcısı	soruşturma	işlemlerine	başlar.	CMK	m.	158/6	ise,	bu	hususta	bir	istisna	hükmü	
teşkil	eder.	Delil	toplama	amacı	taşıyan	soruşturmada	yeterli	şüphe	oluşturacak	delil	elde	edilmesi,	iddia-
namenin	hazırlanması	açısından	aranan	koşuldur.			

6		Erdem,	Mustafa	Ruhan/Şentürk,	Candide:	“Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Yeni	Bir	Kurum	Olarak	Seri	
Muhakeme	Yöntemi,	(CMK	m.	250)”,	CHD	2019	(3),	s.	588;	Şahin,	Cumhur/Göktürk,	Neslihan:	Ceza	
Muhakemesi	Hukuku	–II–,	10.	Bası,	Ankara	2020,	s.	204.

SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK m. 250)
Dr. Öğr. Ü. M. Emre Tulay (LL.M. Bochum)



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �120

belirlemeden	sonra,	CMK	m.	250’de	yer	alan	ve	seri	muhakeme	usulüne	
engel	teşkil	eden	kurumları	incelemek	gerekir.	

	 1.	Kamu	Davasının	Açılmasının	Ertelenmesi	

	 CMK	m.	250’de	yer	alan	seri	muhakeme	usulünün	uygulanmasına	
yönelik	ilk	koşul,	Cumhuriyet	Savcısının	kamu	davasının	açılmasının	er-
telenmesi	kararı	vermemiş	olmasıdır.

	 Cumhuriyet	savcısının	soruşturma	evresinde	kovuşturmaya	yer	ol-
madığına	dair	karar	verme	ya	da	iddianame	düzenleme	dışında	başvu-
rabileceği	bir	diğer	yol,	CMK	m.	171’de	düzenlenen	“kamu	davasının	
açılmasının	 ertelenmesi”dir.7	 Esasen	 yeterli	 şüphe	 bulunması	 halinde	
kamu	davasının	açılması,	yani	iddianame	tanzimi	hususunda	mecburi-
lik	ilkesi	geçerliyken8,	hafif	ağırlıktaki	suçlara	ilişkin	maslahata	uygunluk	
ilkesi	çerçevesinde	bu	zorunluluk	esnetilmiş,	adli	sürecin	muhakeme	sü-
jeleri	üzerindeki	etkisi	yumuşatılmıştır.9		Belirtelim	ki,	17.10.2019	tarih	
ve	7188	sayılı	kanunla	CMK	m.	171	değişikliğe	uğramıştır.	Buna	göre,	
önödeme	ve	uzlaştırma	kapsamında	olan	bir	suç	hakkında	kamu	dava-
sının	açılmasının	ertelenmesi	kararı	verilemez.	Uzlaştırma	müzakereleri	
olumsuz	sonuçlandıktan	sonra	da	CMK	m.	171’e	göre	kamu	davasının	
açılmasının	ertelenmesi	kararı	verilmesi	mümkün	değildir.10 

	 Önödeme	ve	uzlaştırmaya	ilişkin	yeni	düzenlemeyle	birlikte	CMK	
m.	171’in	uygulama	alanı	daralırken,	maddenin	 ikinci	 fıkrasındaki	de-

7				Yenisey,	Feridun/Nuhoğlu,	Ayşe:	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	6.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	668	vd.
8				Soyaslan,	Doğan:	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	7.	Baskı,	Ankara	2018,	s.	390.
9	 	 	Centel,	Nur/Zafer,	Hamide:	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	15.	Bası,	İstanbul	2018,	s.	562;	Özbek,	Veli	

Özer/Doğan,	Koray/Bacaksız,	Pınar:	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	12.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	503.	Alter-
natif	ve	hızlı	bir	çözüm	yolu	amacıyla	öngörülen	seri	muhakeme	usulünün,	silahların	eşitliği,	lekelenme-
me	hakkı,	adil	yargılanma	hakkı,	nemo tenetur	gibi	birçok	temel	prensiple	çeliştiğine	dair	görüş	için	bkz.	
Aygörmez	Uğurlubay,	Gülsün	A./Haydar,	Nuran/Korkmaz,	Mehmet:	“Seri	Muhakeme	Usulüne	İlişkin	
Sorunlar”,	ASBÜ	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	2019	(2),	s.	279	vd.;	Yavuz,	s.	211.

10	2019	değişikliği	öncesinde,	uzlaştırmanın	olumsuz	sonuçlanması	halinde,	yürütülen	soruşturmada	CMK	
m.	171	uyarınca	kamu	davasının	açılmasının	ertelenmesi	kararı	verilebileceği	 ifade	edilmekteydi,	bkz.	
Akbulut,	Berrin/Aksan,	Murat:	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Uzlaştırma,	 2.	Baskı,	Ankara	 2019,	 s.	
134.	
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ğişiklikle	kurumun	uygulama	alanı	genişlemiştir.	Gerçekten,	artık	ceza	
üst	sınırı	üç	yıl	veya	daha	az	süreli	suçlarda	kamu	davasının	açılmasının	
ertelenmesine	karar	verilebilir.

	 CMK	m.	250	kapsamında	yer	alan	bir	suç,	CMK	m.	171	ile	birlikte	
değerlendirildiğinde,	şayet	erteleme	imkanı	varsa,	Cumhuriyet	savcısı-
nın	öncelikle	kamu	davasının	açılmasının	ertelenmesine	 ilişkin	değer-
lendirme	 yapması	 gerekir.11	 Bu	 değerlendirmenin	 olumsuz	 sonuçlan-
ması,	CMK	m.	250’nin	 işletilmesine	engel	 teşkil	etmeyecektir.	Dikkat	
edilirse,	 kanun	 koyucu	CMK	m.	 250/1’de,	 “kamu davasının açılması-
nın ertelenmesine karar verilmediği takdirde”	 diyerek,	 CMK	m.	 171’in	
uygulama	alanı	bulduğu	durumlar	 için	CMK	m.	250’yi	uygulama	dışı	
bırakmamış,	 erteleme	 kararı	 verilip	 verilmemesine	 göre	 bir	 belirleme	
yapmıştır.	Önemli	olan,	Cumhuriyet	savcısının	takdirini	kamu	davası-
nın	açılmasının	ertelenmesi	yönünde	kullanmamasıdır.	Seri	muhakeme	
usulü,	 Cumhuriyet	 savcısının	 maddi	 gerçeğe	 ulaşma	 sorumluluğunu	
kaldırmaz	(Yönetmelik	m.	8/1).

	 Kamu	 davasının	 açılmasının	 ertelenmesine	 karar	 verilmiş,	 ancak	
kişi	erteleme	süresi	içindeyken	kasten	bir	suç	işlemişse,	artık	ertelenen	
kamu	davasının	da	açılması	gerekir	(CMK	m.	171/4).	Bu	ihtimalde,	ön-
ceden	CMK	m.	171	sebebiyle	uygulanmayan	seri	muhakeme	usulünün	
uygulanabilirliğine	 ilişkin	bir	belirleme	yapılmamıştır.	Fakat	CMK	m.	
171/4’te	“kamu davası açılır”	ibaresinden	yola	çıkarak,	bu	durumda	ar-
tık	seri	muhakeme	usulünün	tatbik	edilmeyeceği	sonucu	çıkarılmalıdır.	
Fakat	meselenin	yorum	yoluyla	çözümlenmesi	yerine	yasal	olarak	açık-
lığa	kavuşturulması	hukuken	en	isabetli	olanıdır.			

	 2.	Önödeme	ve	Uzlaştırma	

	 Önödeme	 (TCK	m.	 75)	 ve	 uzlaştırma	 (CMK	m.	 253-255)	 ceza	
muhakemesi	kurumları	arasında	yer	alır.	Şartları	varken	önödeme	veya	

11	Şahin,	Cumhur:	Ceza	Muhakemesi	Hukuku	–I-,	9.	Bası,	Ankara	2019,	s.	111.
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uzlaştırmaya	 ilişkin	 usullerin	 işletilmemesi,	CMK	m.	 171/1-c’ye	 göre	
iddianamenin	iade	edilmesini	gerektirir.12

	 CMK	m.	250’de	açık	düzenleme	olmamasına	karşın	Yönetmelik	m.	
5/1’de	önödeme	ve	uzlaştırma	kapsamındaki	 suçların	 seri	muhakeme	
usulüne	tabi	olmadığı	öngörülmüştür.	

	 Konumuzla	alakalı	olarak,	 seri	muhakeme	usulü	 ile	uzlaştırmanın	
bir	arada	uygulanması	ihtimalini	tartışmak	gerekir.	Hakkı	olmayan	yere	
tecavüzde	mağdurunun	özel	kişi	olması	halinde	(TCK	m.	154/3)	suç	
uzlaştırmaya	tabidir.13	TCK	m.	154/3	hariç,	hem	uzlaştırma,	hem	seri	
muhakeme	usulü	kapsamında	olan	bir	suça	rastlanmamaktadır.	O	hal-
de	isnat	olunan	suçun	niteliğine	göre	ya	uzlaştırma,	ya	seri	muhakeme	
usulü	tatbik	edilecektir.	Hukuki	sonuçları	değerlendirildiğinde,	uzlaştır-
manın	seri	muhakeme	usulüne	göre	failin	lehine	olduğu	açıktır.	Kurum-
ların	yarışması	halinde	uzlaştırma	hükümleri	öncelikli	hale	gelir.	Nite-
kim	bu	hukuki	yorum,	ilgili	Yönetmelik	m.	5/1’de	açıkça	düzenlenmiş,	
önödeme	ve	uzlaştırmaya	tabi	suçlar	hakkında	seri	muhakeme	usulünün	
uygulanamayacağı	belirtilmiştir.	Ancak	düzenlemenin	kanun	ile	öngö-
rülmesinin	hukuken	daha	doğru	olduğunu	vurgulamak	gerekir.

	 TCK	m.	75	ve	CMK	m.	250	birlikte	tahlil	edildiğinde;	önödemeye	
ilişkin	kanun	koyucunun	suçun	ağırlığı	ve	öngörülen	cezayı	dikkate	ala-
rak	daha	hafif	hallerde	önödeme	ile	faile	ceza	verilmemesini,	daha	ağır	
hallerde	 ise	daha	az	olmakla	birlikte	bir	ceza	 tespitini	gerekli	gördüğü	
sonucuna	ulaşılabilir.	Mesela	genel	güvenliğin	taksirle	tehlikeye	sokul-
ması	suçu	(TCK	m.	171)	önödeme	kapsamındayken,	aynı	suçun	kas-
ten	 işlenmesi	 (TCK	m.	171)	 seri	muhakemeye	 tabi	kılınmıştır.	Diğer	
yandan,	her	iki	kurumun	uygulanmasına	tabi	olsa	da,	önödemeyi	kabul	
etmeyen	fail	açısından	CMK	m.	250’nin	uygulanması	mümkün	olmaya-
caktır.	Böylelikle,	ceza	normlarının	caydırıcılığının	korunduğunu	ifade	
etmek	gerekir.			
12	Şahin,	s.	107.
13	Demirtaş,	Soner:	“Hakkı	Olmayan	Yere	Tecavüz	Suçu	(TCK	m.	154)”,	Ceza	Hukuku	Dergisi,	Cilt:	13,	

Sayı:	36,	Nisan	2018,	s.	96.
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	 3.	Şahsi	Cezasızlık	Sebebi	ve	Etkin	Pişmanlık

	 Ceza	sorumluluğunu	kaldıran	bir	neden	olarak,	kanun	koyucu	bazı	
suçlarda	şahsi	cezasızlık	nedeni	öngörebilir.	Keza	etkin	pişmanlık,	ceza	
verilmesini	 engelleyen	bir	 kurum	olarak	özel	 hükümlerde	 yer	 alabilir.	
Şayet	somut	olayda	şahsi	cezasızlık	sebebi	veya	etkin	pişmanlık	hüküm-
lerine	 göre	 ceza	 verilmemesini	 gerektiren	 bir	 durum	 varsa,	 CMK	m.	
171/1	gereğince	kovuşturmaya	yer	olmadığı	kararı	verilebilir.14	Cumhu-
riyet	savcısının	takdir	yetkisi	bu	yönde	olursa,	kovuşturmaya	yer	olma-
dığı	kararı	verip	soruşturmayı	sonlandırmak	yerine,	seri	muhakeme	usu-
lüne	göre	yaptırım	belirlenmesi	beklenemez.	Fakat	CMK	m.	250’deki	
suçlar	 irdelendiğinde,	mevcut	 düzenlemelere	 göre	 bu	 kurumlarla	 seri	
muhakeme	usulünün	çakışması	söz	konusu	değildir.15	Aksi	olsaydı,	başlı	
başına	bir	çelişkiden	bahsedilirdi.	Çünkü	şahsi	cezasızlık	veya	etkin	piş-
manlık	halinde	mahkemenin	CMK	m.	223/4-a,	b	gereğince	ceza	veril-
mesine	yer	olmadığı	kararı	vermesi	gerekir.		

	 II.	SERİ	MUHAKEME	USULÜNE	TABİ	SUÇLAR

	 CMK	m.	250/2’de,	seri	muhakeme	usulüne	tabi	suçları	ceza	sınırı	
belirleyip	genel	olarak	belirlemek	yerine	“katalog	suç”	şeklinde	saymış-
tır.	CMK	m.	250/1’de	yer	alan	suçlar	dışında	bir	suç,	Cumhuriyet	sav-
cısı	tarafından	daha	hafif	olarak	değerlendirilse	veya	katalog	suçlardan	
biriyle	birlikte	işlense	bile,	o	suç	hakkında	seri	muhakeme	usulünün	uy-
gulanması	mümkün	değildir.16

	 TCK’da	yer	alıp	seri	muhakeme	kapsamında	görülen	suçlar	şunlar-
dır17:	Türk	Ceza	Kanunu’nda	yer	alan;	hakkı	olmayan	yere	tecavüz	(m.	
14	Özbek/Doğan/Bacaksız,	s.	505.	Kanunda	yer	alan	özel	özel	hükümlerin	yanı	sıra,	TCK	m.	22/6’da	dü-

zenlenen	 şahsi	 cezasızlık	 sebebini	de	bu	kapsamda	değerlendirmek	 icap	 eder.	Cezasızlık	hali	 ile	 ceza	
indiriminin	seçimlik	olduğu	hallerde	ise	karar	verme	yetkisi	hakimde	olduğundan,	Cumhuriyet	savcısı	
tarafından	erteleme	kararı	verilemeyecektir,	bkz.	Centel/Zafer,	s.	563.

15	Ancak	 belirtelim	 ki;	TCK	m.	 154/3’te	 yer	 alan	mağdurun	 özel	 hukuk	 kişisi	 olması	 halinde	TCK	m.	
167’nin	uygulanma	olasılığı	bulunmaktadır,	ayrıca	bkz.	Demirtaş,	s.	96.

16		Aldemir,	s.	55;	Yurtcan,	s.	714.
17	Katalog	suçlarla	ilgili	detaylı	inceleme	için	bkz.	Aldemir,	Hüsnü:	Ceza	Yargılamasında	Seri	Muhakeme	
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154/2-3),	genel	güvenliğin	kasten	tehlikeye	sokulması	(m.	170),	trafik	
güvenliğini	 tehlikeye	sokma	(m.	179/2-3),	gürültüye	neden	olma	(m.	
183),	 parada	 sahtecilik	 (m.	197/2-3),	mühür	bozma	 (m.	203),	 resmi	
belgenin	 düzenlenmesinde	 yalan	 beyan	 (m.	 206),	 kumar	 oynanması	
için	yer	ve	imkan	sağlama	(m.	228/1),	başkasına	ait	kimlik	veya	kimlik	
bilgilerinin	kullanılması	(m.	268).

	 Özel	kanunlarda	düzenlenen	bazı	suçlar	da	seri	muhakeme	usulüne	
tabi	kılınmıştır.	10/7/1953	tarihli	ve	6136	sayılı	Ateşli	Silahlar	ve	Bıçak-
lar	ile	Diğer	Aletler	Hakkında	Kanun	m.	13	(fıkra	1,	3,	5),	m.	15	(fıkra	1,	
2,	3),	31/8/1956	tarihli	ve	6831	sayılı	Orman	Kanunu	m.	93	(fıkra	1),	
13/12/1968	tarihli	ve	1072	sayılı	Rulet,	Tilt,	Langırt	ve	Benzeri	Oyun	
Alet	ve	Makinaları	Hakkında	Kanun	m.	2’de	belirtilen	suç	ile	24/4/1969	
tarihli	ve	1163	sayılı	Kooperatifler	Kanunu’nun	Ek	m.	2/1-(1)	numaralı	
bendinde	belirtilen	suçlar	da	seri	muhakeme	usulüne	tabidir.

	 Katalog	suçlar	değerlendirildiğinde,	kamuya	karşı	 işlenen	suçlarla	
karşılaşılmaktadır.	Ne	var	ki;	TCK	m.	154/3,	kamuya	veya	özel	kişilere	
ait	suların	mecrasını	değiştiren	kimse	hakkında	TCK	m.	154/1’de	(TCK	
m.	154-Hakkı	olmayan	yere	tecavüz)	yer	alan	cezaların	uygulanmasına	
ilişkindir.	Burada	özel	kişi,	özel	hukuk	tüzel	kişisi	olabileceği	gibi,	pekala	
gerçek	kişi	de	olabilir.18	O	halde	CMK	m.	250’de	zikredilen	diğer	suçlar-
dan	farklı	olarak,	kişilere	karşı	işlenmesi	söz	konusu	olabilecek	bir	suçun	
da	seri	muhakeme	usulü	kapsamına	alındığı	görülmektedir.	Böylelikle;	
aşağıdaki	 bölümlerde	 teferruatıyla	 değinileceği	 üzere,	 seri	muhakeme	
usulünün	niteliğiyle	bağdaşmayan	bir	durum	ortaya	çıkmaktadır.							
	 Cumhuriyet	savcısı,	soruşturma	konusu	olayın	anılan	suçlardan	bi-
rini	teşkil	ettiğini	tespit	ederse,	seri	muhakeme	usulüne	göre	işlem	yap-
mak	zorundadır.	Ancak	katalogda	yer	alan	suç,	seri	muhakeme	usulüne	
tabi	olmayan	bir	suç	ile	beraber	işlenmişse	nasıl	değerlendirme	yapılma-
sı	gerektiği	Kanunda	ve	Yönetmelikte	düzenlenmemiştir.	Bu	noktada,	

ve	Basit	Yargılama	Usulleri,	Ankara	2019,	s.	24	vd.	Katalog	suçların	failde	uyandırdığı	izlenimin	suçun	
işlenmesindeki	caydırıcılığı	azaltacağı	yönündeki	endişe	ve	buna	binaen	tekerrür	halinde	suçun	işlenme-
sinin	usul	kapsamı	dışında	bırakılması	hakkında	bkz.	Aygörmez	Uğurlubay/Haydar/Korkmaz,	s.	265.	

18	Anılan	suça	ilişkin	detaylı	değerlendirme	için	bkz.	Demirtaş,	s.	70	vd.
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suçlar	arasında	farklı	nev’iden	fikri	içtima	(TCK	m.	44)	ilişkisi	söz	konu-
suysa,	mesela	TCK	m.	179/2	ile	birlikte	yaralama	fiili	(TCK	m.	86-89)	
vuku	bulmuşsa,	artık	seri	muhakeme	usulünün	uygulanması	mümkün	
olmamalıdır.	Çünkü	muhakeme	genel	hükümlere	göre	yürütülse,	failin	
daha	ağır	suçun	cezasıyla	cezalandırılması	gerekir.	Ayrıca,	işlenen	diğer	
suçta	mağdur	ya	da	suçtan	zarar	görenin	menfaati	ve	buna	bağlı	olarak	
haksızlık	içeriği	göz	önüne	alındığında,	özel	muhakeme	yöntemine	baş-
vurulmaması	 yönündeki	 yorum	 isabetli	 görünmektedir.	 Şayet	 suçlar	
arasında	gerçek	içtima	ilişkisi	varsa,	CMK	m.	251/8’e	benzer	bir	hükme	
CMK	m.	250	altında	yer	verilmediğinden,	dosyaların	ayrılması	gerekir.

 III.	SERİ	MUHAKEME	USULÜNÜN	UYGULANMA	SÜRECİ

	 İşlendiği	 iddia	 olunan	 suça	 ilişkin	 yeterli	 şüphe	 oluşturacak	 delil	
elde	edilmesi,	 iddianame	hazırlanması	 için	şarttır	(CMK	m.	170/1).19 
Somut	olay	bakımından	seri	muhakeme	usulünün	işletilmesi	için	de	ev-
vela	yeterli	şüpheye	ulaşılmış	olmalıdır	(Yönetmelik	m.	8/1).20	Soruş-
turmanın	başlamadığı	halde,	bu	evre	için	öngörülen	kurumların	işletil-
mesi	de	mümkün	değildir.	Keza	soruşturma	evresinde,	kamu	davasının	
açılması	için	yeterli	şüphe	oluşturacak	delil	elde	edilememesi	kovuştur-
maya	yer	olmadığı	kararı	verilir	(CMK	m.	172-	Yönetmelik	m.	8/3).	

	 1.	Şüphelinin	Kabulü

	 a.	Çağrı	ve	Bilgilendirme	Süreci	

	 Seri	muhakeme	usulünün	uygulanması	Cumhuriyet	savcısı	tarafın-
dan	re’sen	gözetilmelidir.	Çünkü	bu	usulün	tatbikine	ilişkin	işlem	yapıl-
maması,	iddianamenin	iadesi	sebebidir	(CMK	m.	174/1-c).	Ancak	özel	
muhakeme	usulünün	uygulanması,	şüphelinin	özgür	iradesine	dayanan	
kabulüne	bağlıdır	(Yönetmelik	m.	5/3).	Şüphelinin,	seri	muhakeme	so-
19	 	Yargıtay	1.	CD,	13.01.2010,	8224/3.	Ayrıca	bkz.	Ünver/Hakeri,	 s.	514.	Hem	CMK	m.	160,	hem	de	

CMK	m.	 2/1-e	 hükmüne	 göre,	 suç	 haberini	 alan	Cumhuriyet	 savcısı	 soruşturma	 işlemlerine	 başlar.	
CMK	m.	158/6	ise,	bu	hususta	bir	istisna	hükmü	teşkil	eder.	Delil	toplama	amacı	taşıyan	soruşturmada	
yeterli	şüphe	oluşturacak	delil	elde	edilmesi,	iddianamenin	hazırlanması	açısından	aranan	koşuldur.			

20	Erdem	/Şentürk,	s.	588;	Şahin/Göktürk,	s.	204.
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nucunda	 tespit	 edilecek	yaptırım	yerine,	 anılan	 suçun	 faili	 olmadığını	
ve	haliyle	kovuşturma	sonucunda	beraat	edeceğini	düşünmesi	halinde,	
yapılan	teklifi	reddetmesi	tabiidir.	Talebin	reddi	halinde,	soruşturmaya	
genel	esaslara	göre	devam	olunur.21

	 Şüphelinin	özgür	iradesinin	tecellisi	için,	meramını	anlatacak	sevi-
yede	Türkçe	bilmeyen	ya	da	engelli	olan	kişiye	CMK	m.	202	hükmünde	
öngörülen	usule	göre	tercüman	atanır	(Yönetmelik	m.	5/5).	Tercüman	
giderleri	yargılama	giderinden	sayılmaz	(CMK	m.	324/5).

	 Seri	muhakeme	usulü	teklifi,	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	en	kısa	
sürede,	 telefon,	 faks,	eposta	gibi	 iletişim	araçlarıyla	da	yapılabilir	(Yö-
netmelik	 m.	 9/1).	 Çağrıya	 icabet	 hususunda	 şüpheli	 hakkında	 zorla	
getirme	ya	da	yakalama	kararı	verilemez	(Yönetmelik	m.	5/7).	Şüpheli-
nin	özgür	iradesine	dayanılması	açısından	bu	hüküm	yerinde	bir	yasağı	
barındırır.	Çağrı	üzerine	mazeretsiz	şekilde	ya	da	kendiliğinden	ifadeye	
gelmeyen	şüpheli	hakkında	ise	seri	muhakeme	usulü	uygulanmaz	(Yö-
netmelik	m.	9/2).		

	 CMK	m.	 250/2’de,	 cumhuriyet	 savcısı	 veya	 kolluk	 görevlilerinin	
şüpheliyi	 seri	muhakeme	usulü	hakkında	bilgilendirmesi	gerektiği	 ifa-
de	edilmektedir	(ayrıca	bkz.	Yönetmelik	m.	10).	Soruşturma	evresinde,	
keza	seri	muhakeme	usulünde	yetkili	olan	Cumhuriyet	savcısı	açısından	
böyle	bir	hukuki	yükümlülüğün	varlığında	tereddüt	yoktur.	Öyle	ki	anı-
lan	hüküm	olmasaydı	da,	muhakeme	usulü	açısından	şüphelinin	teklifi	
kabul	etmesi	şart	olduğundan,	sürece	ilişkin	aydınlatma	yükümlülüğü-
nün	 yerine	 getirilmesi	 gerekirdi.	 Ama	 bu	 sorumluluğun	 Cumhuriyet	
savcısının	yanında,	hususi	bir	hukuk	donanımı	olmayan	kolluk	görev-
lilerine	de	yüklenmesi,	ceza	muhakemesi	hukukuna	ilişkin	özel	esaslar	
barındıran	 seri	 muhakeme	 usulü	 kurumu	 ile	 bağdaşmamaktadır.22	 O	
halde,	sadece	kolluk	görevlilerinin	sürece	ilişkin	açıklamaları	yeterli	gö-
rülmemeli,	şüpheli	mutlaka	ve	bizzat	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	bil-

21	Aldemir,	s.	57.
22	Uygulamada	karşılaşılan	sorunlar	ve	adli-idari	kolluk	ayrımının	gerekliliği	üzerine	görüşler	için	bkz.	Po-

later,	Yusuf	Ziya:	“Adli	Kolluk-Savcı	İlişkisi	ve	Soruşturmalara	Etkisi”,	TBBD	Cilt:	28,	Sayı:	120,	Eylül	
2015,	s.	309	vd.
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gilendirilmelidir.23	Muhakeme	yöntemini	 etkileyen	 iradenin	 ancak	bu	
şekilde	hukuka	uygun	olduğu	kabul	edilebilir.24 

	 Savunma	hakkının	ayrılmaz	parçası	olan	hukuki	yardımdan	yarar-
lanabilmek	 için	müdafiin	muhakeme	 sürecinin	 tüm	aşamalarına	fiilen	
katılması	beklenir.25	CMK	m.	250	işletildiğinde,	şüpheliye	yapılan	tek-
lif	 ve	öngörülen	yaptırımın,	mevcut	yasal	hükümde	belirtilen	cezadan	
daha	az	miktarda	olması,	şüpheli	nezdinde	“ikrar”a	yönlendirme	olarak	
algılanmaya	müsaittir.26		Bu	sebeple,	seri	muhakeme	usulünün	fail	bakı-
mından	hukuki	etkisine	dair	doğru	bir	değerlendirme	yapılabilmesi	için	
sürece	 ilişkin	 bilgilendirmenin	müdafi	 huzurunda	 yapılması	 gerektiği	
kanaatindeyiz.27	 Böylece	 teklifin	 reddine	 dair	 beyan	 da	müdafi	 huzu-
runda	alınmalıdır.	Ne	var	ki	Yönetmelik	m.	10/1’deki	düzenlemeden,	
bilgilendirme	aşamasının	ve	haliyle	olası	ret	beyanının	müdafi	önünde	
yapılmasının	şart	koşulmadığı	anlaşılmaktadır.	

	 b.	Kabul	Beyanı

	 CMK	m.	250/3’e	göre,	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	seri	muhake-
me	usulünün	uygulanması	şüpheliye	teklif	edilir	ve	şüphelinin	müdafii	
huzurunda	teklifi	kabul	etmesi	hâlinde	bu	usul	uygulanır	(Yönetmelik	
m.	10/3).	Teklifin	kabulü	için	sadece	şüpheli	beyanı	yeterli	görülmemiş,	
beyanın	müdafi	huzurunda	alınması	şart	koşulmuştur.	Şüphelinin	kabul	
beyanı,	 varsa	vekalet	 verdiği	 avukat,	 yoksa	kendisine	atanacak	müdafi	
huzurunda	 alınacaktır	 (Yönetmelik	 m.	 10/1-d).	 Böylelikle	 CMK	 m.	
150’de	yer	alan	zorunlu	müdafilik	kapsamı	genişletilmiştir.28

23	Nitekim	özgür	iradenin	tesisine	dayalı	uzlaştırma	kurumunda,	ilgili	işlemlerin	yürütülmesi	ve	tarafların	
bilgilendirilmesi	sürecinde,	2016	tarihli	yasa	değişikliyle,	adli	kolluk	görevlisi	yerine	“uzlaştırmacı”	yetki-
lendirilmiştir,	ayrıca	bkz.	Akbulut/Aksan,	s.	192	vd.		

24	Seri	muhakeme	usulünde	bilgilendirme	sürecine	ilişkin	hukuki	sorunlar	hakkında	ayrıca	bkz.	Kızılarslan,	
s.	1927	vd.

25	Taner,	Fahri	Gökçen:	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Adil	Yargılanma	Hakkı	Bağlamında	Çelişme	ve	
Silahların	Eşitliği,	s.	193	vd.

26	Benzer	yönde	Kızılarslan,	s.	1927	vd.
27	Aynı	yönde	Aygörmez	Uğurlubay/Haydar/Korkmaz,	s.	268.	Aksi	görüşte	Aldemir,	s.	59.
28	Bu	düzenlemenin	özellikle	AİHS	ve	AİHM	içtihatlarıyla	güvence	altına	alınan	adil	yargılanma	hakkıyla	
örtüşmesi	nedeniyle	isabetli	olduğuna	ilişkin	bkz.	Erdem/Şentürk,	s.	586.
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Şüpheli	 teklifi	hemen	kabul	ederse	aynı	gün	mahkemeye	yönlendirilir	
(Yönetmelik	m.	10/9).	Fakat	talebi	halinde	teklifi	değerlendirmek	üze-
re	kendisine	bir	ayı	geçmemek	üzere	makul	bir	süre	verilir	(Yönetme-
lik	m.10/3).	Sürenin	 takdiri	konusunda	Cumhuriyet	savcısı	yetkilidir.	
Şüphelinin	bu	süre	zarfında	gelmemesi	ya	da	talebi	reddetmesi	halinde	
dosya	genel	usule	 tabi	olur	(Yönetmelik	m.	10/4).	Keza	 teklife	cevap	
verilmemesi	de	talebi	reddetme	olarak	yorumlanmalıdır.			
 
 Seri	muhakeme	usulünün	şüphelinin	kabulüne	bağlanması	isabet-
li	 görünmekle	birlikte,	 usulün	kabul	 edilmesiyle	birlikte	 esasen	 suçun	
işlendiği	ikrar	edilmektedir.29	O	halde,	seri	muhakeme	usulünün	mah-
keme	tarafından	uygulanmayıp	dosyanın	soruşturma	için	iade	edilmesi	
halinde,	şüphelinin	teklifi	kabul	etmiş	olması	ikrar	ve	delil	değeri	taşıma-
sı	söz	konusu	olacaktır.	Üstelik	müdafi	huzurunda	alınan	beyanın	son-
radan	inkarı,	ifadenin	delil	olarak	kullanılmasını	engellemez	(CMK	m.	
148/4).	CMK	m.	148/4’e	göre,	müdafi	hazır	olmaksızın	kollukça	alınan	
ifade,	 hakim	 veya	mahkeme	huzurunda	 şüpheli	 veya	 sanık	 tarafından	
doğrulanmadıkça	 hükme	 esas	 olamaz.30	 Böylelikle	müdafi	 huzurunda	
alınan	beyanın	delil	değeri	taşıması,	şüpheli	veya	sanığın	iradesine	bağlı	
kılınmamıştır.31	 Seri	muhakeme	 ilişkin	 teklifin	Cumhuriyet	 savcısı	 ta-
rafından	yapılması,	aynı	neticenin	ortaya	çıkmasına	engel	teşkil	edecek	
mahiyette	değildir.	Bu	problemi	 gidermek	 adına	CMK	m.	250/10	 ve	
Yönetmelik	m.	5/8’de,	seri	muhakeme	usulünün	herhangi	bir	sebeple	
tamamlanamaması	 veya	mahkemece	 soruşturmanın	 genel	 hükümlere	
göre	 sonuçlandırılması	 amacıyla	 dosyanın	 Cumhuriyet	 başsavcılığına	
gönderilmesi	hallerinde,	 şüphelinin	 seri	muhakeme	usulünü	kabul	 et-
tiğine	ilişkin	beyanları	ile	bu	usulün	uygulanmasına	dair	diğer	belgeler,	
takip	eden	soruşturma	ve	kovuşturma	işlemlerinde	delil	olarak	kullanı-
lamayacağı	öngörülmüştür.	İlgili	hükümlerde	kullanılan	“takip eden”	ifa-
desi	anlam	karışıklığına	yol	açabilecek	niteliktedir.	Ancak	bilgilendirme	
içeriğine	ilişkin	Yönetmelik	m.	10/1-ğ	ile	birlikte	değerlendirme	yapıl-
29	Karş.	Kızılarslan,	s.	1912.	Aksi	görüşte	Yavuz,	s.	308.
30	CMK	m	148/4	hükmünce,	delil	değerlendirmesinin	şüpheli	veya	sanığın	beyanına	bağlı	kılınmasına	iliş-

kin	eleştiri	için	bkz.	Ünver/Hakeri,	s.	564.		
31	Yenisey,	Feridun	(Editör):	Ceza	Muhakemesi	Hukuku	Başvuru	Kitabı,	3.	Baskı,	Ankara	2018,	s.	91.
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dığında,	soruşturmada	genel	hükümlerin	uygulanmasına	geçilmesi	ha-
linde,	şüphelinin	seri	muhakeme	usulünü	kabul	ettiğine	ilişkin	beyanları	
ile	bu	usulün	uygulanmasına	dair	diğer	belgelerin,	soruşturma	ve	kovuş-
turma	işlemlerinde	delil	olarak	kullanılamayacağı	anlaşılmaktadır.32 

	 c.	Şüpheli	Açısından	Bazı	Özel	Durumlar

	 Soruşturma	konusu	olayda	iştirak	ilişkisi	içinde	birden	fazla	şüphe-
linin	olması	halinde	CMK	m.	250/11’e	göre	bütün	şüphelilerin	seri	mu-
hakeme	usulü	teklifini	kabul	etmesi	gerekir.	Kanunda	teklifin	kabulüne	
ilişkin	 aranan	 irade	 birlikteliği	 için	 iştirak	 ilişkisi	 yeterli	 görülmüştür.	
Şüphelilerin	olayda	fail	veya	şerik	olmaları,	CMK	m.	250’nin	uygulan-
ması	açısından	bir	fark	doğurmaz.33	Anılan	koşul	bir	yönüyle,	seri	mu-
hakeme	usulünden	faydalanma	hakkı	olan	şüphelinin,	diğer	şüphelinin	
reddi	halinde	bu	haktan	yoksun	bırakılması	olarak	yorumlanabilir.	Di-
ğer	yandan	bu	düzenlemenin,	cezanın	şahsiliği	ilkesine	uygun	düştüğü	
söylenmelidir.	Çünkü	teklife	müspet	yanıt	verip	hakkında	öngörülecek	
yaptırımı	kabul	eden	şüphelinin,	suçu	 işlemediği	 inancında	olan	diğer	
şüphelinin	kovuşturma	evresinde	beraat	beklentisini	engellemesi	ceza-
nın	şahsiliği	ilkesiyle	çelişir.34 

	 CMK	m.	250’ye	dayanılarak	hüküm	kurulmuş	ve	bu	aşamadan	son-
ra	somut	olaya	iştirak	eden	başka	bir	şüpheliye	ulaşılmış,	şahıs	seri	mu-
hakeme	 usulü	 teklifi	 reddetmişse,	 buna	 dayanılarak	 hükmün	 geçersiz	
sayılmaması	gerekir.35	Aksi	durumda	seri	muhakeme	usulü	kurumunun	
işleyiş	ve	amacıyla	çelişki	doğar.	
32	Seri	muhakeme	usulünün	uygulanmasına	yönelik	esasların	kanun	metni	yerine	yönetmelikte	belirlenme-

sine	ilişkin	eleştiri	için	bkz.	Erdem/Şentürk,	s.	574.	
33	Erdem/Şentürk,	s.	588.
34	CMK	m.	255	gereğince,	aralarında	iştirak	ilişkisi	olsun	olmasın,	birden	çok	kişi	tarafından	işlenen	suçlar-

da	ancak	uzlaşan	kişinin	uzlaşmadan	yararlanabileceği	öngörülmüştür.	Anılan	hükmün	Anayasaya	aykırı	
olduğu	 iddiası,	 sanıklardan	birisinin	uzlaşmayı	 kabul	 iradesinin	diğer	 sanıklara	 teşmil	 etmesi	halinde,	
cezaların	 şahsiliği	 ilkesine	 aykırılık	oluşacağı	 gerekçesiyle	 reddedilmiştir,	Anayasa	Mahkemesi	Kararı,	
01.10.2009,	2009/124,	RG	08.03.2011,	Sayı:	27868	Benzer	yorumun	CMK	m.	250	bakımından	yapıl-
ması	evleviyetle	mümkündür.	Çünkü	uzlaşma,	suçun	ikrarı	değilken,	seri	muhakeme	usulünü	kabul,	aynı	
zamanda	yaptırımın	kabulü,	başka	deyişle	suçun	ikrarıdır.	Bu	nedenle,	iştirak	ilişkisi	bulunan	şüpheliler-
den	hepsinin	seri	muhakeme	usulünü	kabul	etmesi	şartı	isabetli	olmuştur.							

35	Erdem/Şentürk,	s.	588.

SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK m. 250)
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	 Seri	muhakeme	usulü,	şüphelinin	yaş	küçüklüğü,	akıl	hastalığı	ya	da	
sağır	ve	dilsizlik	hallerinde	de	uygulanamayacaktır	(CMK	m.	250/12).	
Gerçekten,	şüphelinin	beyanına	göre	şekillenen	muhakeme	usulünün,	
failin	irade	zayıflığına	rağmen	yürütülmesi	kurumun	nitelliğiyle	bağdaş-
maz.36	Diğer	yandan;	uzlaştırmada	olduğu	gibi	kanuni	temsilcinin	katı-
lım	ve	iradesine	göre	işlem	yapılması,	muhakeme	sonucunda	yaptırım	
öngörüleceği	 için,	 seri	 muhakeme	 usulü	 ile	 karşılaştırılamaz.37	 Sonuç	
olarak,	 CMK	 m.	 250/12’deki	 istisnanın	 makul	 bir	 düzenleme	 oldu-
ğu	belirtilmelidir.	Bu	koşul	bakımından,	yaş	küçüklüğü	(TCK	m.	32)	
ve	sağır	ve	dilsizlikte	(TCK	m.	33)	temel	alınan	yaş	sınırı	ve	aralıkları	
önemli	değildir.	O	halde	çocuklar	(18	yaşından	küçükler)	 ile	21	yaşı-
na	dek	sağır	ve	dilsizler	hakkında	CMK	m.	250	işletilemez.38	Fakat	bu	
istisnanın,	prensip	olarak	kusuru	olduğu	kabul	edilen	ve	somut	olayda	
algılama	 yeteneği	 olan	 küçükler	 için	 (yaş	 küçüklüğünde	15-18	 yaş	 ile	
sağır-dilsizlerde	18-21	yaş)	getirilmesi,	irade	özgürlüğüne	tanınan	önce-
lik	bakımından	isabetli	olmadığı	söylenmelidir.	İştirak	ilişkisi	içinde	yer	
alan	fail	ya	da	şeriklerden	birinin	bu	kişilerden	biri	olması	halinde	nasıl	
değerlendirme	yapılması	gerektiğine	ilişkin	Kanunda	belirlilik	yokken,	
Yönetmelik	m.	7/2’de,	anılan	kişilerle	birlikte	suçun	işlenmesi	halinde	
seri	muhakeme	usulünün	uygulanamayacağı	ifade	edilmiştir.	Suçun	bir-
likte	işlenmesi,	müşterek	failliğe	işaret	eder.39	O	halde	çocuk	ya	da	sağır	
ve	dilsiz	kişinin	şerik	olarak	yer	aldığı	suçta	fail	hakkında	seri	muhakeme	
usulünün	tatbik	edilebilir	olması	gerekir.	Fakat	çocuğun	şerik	olarak	fi-
ile	katılması	halinde	fail	açısından	seri	muhakeme	usulü	imkanı	varken,	
müşterek	faillik	halinde	bu	olasılığın	kalkmasını	haklı	bir	gerekçeye	da-
yandırmak	mümkün	görünmemektedir.	Diğer	yandan;	seri	muhakeme	
usulünün	 uygulanabilirliğini	 doğrudan	 etkileyen	 bir	 ihtimalin	 kanun	
metninde	ve	daha	belirli	şekilde	kaleme	alınması	şüphesiz	daha	doğru	
olurdu.	
36	Düzenlemeye	ilişkin	eleştiri	için	bkz.	Erdem/Şentürk,	s.	589.
37	Uzlaştırma	konusunda	bkz.	Akbulut/Aksan,	s.	160	vd.
38	Aldemir,	s.	58.
39	Örnek	olarak	bkz.	TCK	m.	102/3-d,	m.	106/2-c.	Kullanılan	ifadenin	aynı	şekilde	yorumu	için	bkz.	Koca,	

Mahmut/Üzülmez,	İlhan:	Türk	Ceza	Hukuku	Özel	Hükümler,	5.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	339;	Tezcan,	
Durmuş/Erdem,	Mustafa	Ruhan/Önok,	R.Murat:	Teorik	ve	Pratik	Ceza	Özel	Hukuku,	17.	Baskı,	An-
kara	2019,	s.	494.	
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	 Seri	muhakeme	usulü	kapsamı	dışında	bırakılan	bir	diğer	durum,	
şüpheliye	 ulaşılamamasıdır.	 Resmî	 mercilere	 beyan	 edilmiş	 olup	 da	
soruşturma	 dosyasında	 yer	 alan	 adreste	 bulunmama	 veya	 yurt	 dışın-
da	olma	ya	da	başka	bir	nedenle	şüpheliye	ulaşılamaması	halinde,	seri	
muhakeme	usulü	uygulanmaz	(CMK	m.	250/13,	Yönetmelik	m.	5/6).	
Hem	usul	 ekonomisi	 amacı	 barındıran,	 hem	 de	 tarafın	 iradesine	 tabi	
kılınan	 seri	 muhakeme	 usulünde	 böyle	 bir	 düzenleme	 öngörülmesi	
isabetlidir.	 Ancak	 “yurtdışında	 olma”	 ihtimali	 nasıl	 değerlendirilmeli-
dir?	Benzer	düzenleme	uzlaştırma	kurumu	için	de	öngörülmüş,	Adalet	
Bakanlığı	 Alternatif	 Çözümler	 Daire	 Başkanlığı	 kendisinden	 istenen	
görüşte,	 yurtdışında	 bulunan	 şüpheli	 hakkında	 uzlaştırma	 işlemlerine	
başlanılmasının	muhakemeyi	sürüncemede	bırakacağından	bahisle	uz-
laştırmaya	gidilmemesi	kanaatini	paylaşmıştır.40	Aynı	yorumun	burada	
yapılması	halinde	de,	yurtdışında	ikamet	eden	şüpheli	hakkında	CMK	
m.	250	işletilemeyecektir.	Oysa	resmi	makamlara	bildirilmiş	yurtiçi	ika-
metgah	adresi	de	olan	şüpheli	için	usulün	uygulanması,	bulunulan	yer	
konsolosluğu	aracılığıyla	beyanına	başvurulması;	kabulü	halinde	CMK	
m.	250’nin	işletilmesi,	fakat	hakim	huzurunda	mazeretsiz	şekilde	bulun-
maması	 halinde	 belirlenen	 usulden	 vazgeçtiğinin	 kabulü	 şeklinde	 bir	
uygulama	isabetli	olur	(CMK	m.	250/9).	Hatta	Yönetmelik	m.	9/1’de	
telefon,	faks,	eposta	gibi	 iletişim	araçlarına	başvurulması	mümkün	gö-
rüldüğüne	göre,	anılan	usulün	kolaylıkla	tatbik	edilebileceği	söylenebi-
lir. Son	olarak,	kanunda	öngörülmemiş	olmasına	rağmen	Yönetmelik’te	
yer	alan	bir	durumu	belirtmek	gerekir.	Seri	muhakeme	usulünü	kabul	
eden	 şüphelinin	mahkeme	 hükmü	 kuruluncaya	 kadar	 bu	 iradesinden	
vazgeçmesi	mümkün	 görülmüştür	 (Yönetmelik	m.	 5/4).	Mevcut	 im-
kan,	şüphelinin	özgür	iradesine	dayanan	muhakeme	usulü	bakımından	
yerinde	olmakla	birlikte,	 kabulden	vazgeçmenin	hüküm	kurulana	dek	
mümkün	 kılınması	 usul	 ekonomisi	 yönüyle	 isabetli	 olmamıştır.	 Keza	
şüphelinin	kabul	beyanı,	usulün	tatbiki	yönünden	kurucu	unsur	olduğu-
na	göre,	vazgeçme	iradesinin	şekil	ve	zamanına	yönelik	temel	düzenle-
menin	de	kanun	metninde	yer	alması	daha	doğru	olurdu.		

40	İlgili	görüş	için	bkz.	Akbulut/Aksan,	s.	180	(Dipnot	No.	440).
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	 2.	Yaptırımın	Belirlenmesi

	 a.	Genel	Olarak

	 Seri	muhakeme	 usulü	 kapsamında	 yer	 alan	 suça	 ilişkin	 soruştur-
mada,	usulün	uygulanmasını	kabul	eden	şüpheli	hakkında	Cumhuriyet	
Savcısı	yaptırım	belirleyecektir.	Kanunda	yer	alan	“yaptırım”	kelimesi,	
cezaların	mahkeme	tarafından	hükmedilmesinin	şart	olması	karşısında	
isabetli	 görünmektedir.	Ne	 var	 ki,	CMK	m.	 250/4	 ve	 devamında	 yer	
alan	 “yaptırımı belirler”,	 “ertelenebilir”,	 “uygulanabilir”	 ibarelerinden,	
Cumhuriyet	savcısının	doğrudan	ceza	belirleyebileceği	şeklinde	bir	an-
lam	çıkmaktadır.	Oysa	cezanın	veya	cezanın	ertelenmesi	ya	da	hükmün	
açıklanmasının	geri	bırakılması	kararının	kovuşturma	evresine	geçilme-
den,	 soruşturma	evresinde	ve	 savcı	 tarafından	verilmesi	hiçbir	 surette	
mümkün	değildir.	Nitekim	CMK	m.	250/9’da,	uygulanacak	yaptırımın	
mahkeme	kararına	tabi	kılındığı	açık	bir	şekilde	düzenlenmiştir.	Sonuç	
olarak,	kanunda	yaptırımın	belirlenmesine	ilişkin	ibareyi,	“yaptırım	tale-
bi”	olarak	anlamak	gerekir.	İlgili	Yönetmelik	m.	3/1-ç’de	de,	Cumhuri-
yet	Savcısı	tarafından	mahkemeye	yazılan	talep	yazısı	“Talepname”	ola-
rak	tanımlanmıştır.	Bu	bakımdan,	ilgili	fıkralardaki	ifadelerin	“yaptırımı 
talep eder”,	“erteleme/hükmün açıklanmasının geri bırakılması teklif edile-
bilir”	şeklinde	düzenlenmesinin	daha	doğru	olacağı	düşünülmektedir.
   
	 b.	Uygulanabilecek	Yaptırımlar	

	 Seri	muhakeme	usulünün	 tatbiki	 halinde,	 şüpheli	 hakkında	mah-
kemeden	teklif	edilebilecek	yaptırımlar	CMK	m.	250/4-6’da	düzenlen-
miştir.	
  
	 CMK	m.	250/4’e	göre;	Cumhuriyet	savcısı,	TCK	m.	61/1’de	be-
lirtilen	 hususları	 göz	 önünde	 bulundurarak,	 suçun	 kanuni	 tanımında	
öngörülen	cezanın	alt	ve	üst	sınırı	arasında	tespit	edeceği	temel	cezadan	
yarı	oranında	indirim	uygulamak	suretiyle	yaptırımı	belirler.	Bu	noktada	
indirim	yapmama	ya	da	indirim	oranını	değiştirme	yetkisi	söz	konusu	
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değildir.41	Kanunda	seçimlik	ceza	öngörülmesi	halinde	ise,	Cumhuriyet	
savcısının	iki	yaptırımdan	birini	belirleme	konusunda	takdir	yetkisi	var-
dır.42 

	 Öngörülen	uygulamada	dikkat	çeken	husus,	ceza	hakimini	bağlayıcı	
nitelikte	olan	TCK	m.	61’in,	seri	muhakeme	usulünde	Cumhuriyet	sav-
cısı	için	de	bağlayıcı	hale	geldiğidir.	Soruşturma	evresinde	Cumhuriyet	
savcısı,	düzenlediği	iddianamede	sadece	sevk	maddelerini,	bu	bağlam-
da	suç	ve	ceza	ile	varsa	yaptırım	hukukuna	dair	maddeleri	göstermekle	
yükümlüdür.43	Fakat	 seri	muhakeme	usulünde	Cumhuriyet	 savcısı	 ta-
rafından	somut	ceza	miktarı	tespit	ve	talep	edilecektir.	Ama	burada	da,	
TCK	m.	61’in	bilinçli	şekilde	ilk	fıkrayla	sınırlandırılmış	olması	halinde,	
cezada	artırım	veya	indirim	gerektiren	hallerin	(bilinçli	taksir-olası	kast	
ya	da	zincirleme	suç	gibi)	dikkate	alınmaması	sonucu	çıkacak	ve	bu,	adil	
ceza	tayininde	sıkıntı	doğuracaktır.

	 CMK	m.	250/5’e	göre;	dördüncü	fıkra	uyarınca	sonuç	olarak	be-
lirlenen	 hapis	 cezası,	 koşulları	 bulunması	 halinde	Cumhuriyet	 savcısı	
tarafından,	TCK	m.	50’de	yer	alan	seçenek	yaptırımlara	çevrilebilir	veya	
TCK	m.	51	çerçevesinde	ertelenebilir.	 İddianamede	ancak	 sevk	mad-
desi	olarak	belirtilen,	kovuşturma	evresinde	mahkeme	tarafından	tatbik	
edilen	TCK	m.	50	ve	TCK	m.	51,	seri	muhakeme	usulünde	Cumhuriyet	
savcısının	takdiri	bakımından	da	önem	kazanmıştır.44	Cumhuriyet	sav-
cısı,	kısa	süreli	hapis	cezası	gerektiren,	başka	ifadeyle	yaptırım	olarak	bir	
yıl	ve	daha	az	süreli	hapis	cezası	öngörülen	suçlar	için	TCK	m.	50’nin,	
yine	yasal	şartları	dahilinde	TCK	m.	51’in	kararlaştırılmasını	talep	ede-
cektir.	Ancak	anılan	yasal	kurumlar	açısından	geçerli	objektif	koşulların	
varlığı	mahkeme	tarafından	gözden	geçirilmek	zorundadır	(Yönetmelik	
m.	12/2).

41	Erdem/Şentürk,	s.	591.
42	Aldemir,	s.	67.
43	Yenisey/Nuhoğlu,	s.	673.
44	Genel	hükümlere	göre	mahkemenin	takdirinde	olan	hususların	Cumhuriyet	savcısının	takdirine	bırakıl-

ması	teknik	hukuk	yaklaşımı	ile	hatalıdır,	bkz.	Yurtcan,	s.	716.

SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK m. 250)
Dr. Öğr. Ü. M. Emre Tulay (LL.M. Bochum)
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	 CMK	 m.	 250/5’e	 benzer	 şekilde,	 CMK	 m.	 250/6’da	 da,	 CMK	
m.	 231’in	 kıyasen45	 uygulanabileceği	 ifade	 edilmiştir	 (Yönetmelik	m.	
10/6).	CMK	m.	231,	hükmün	açıklanması	usulünü	belirlemekle	birlik-
te,	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	kurumunu	düzenlemekte-
dir.	Hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	kararı	için	kanun	koyucu,	
CMK	m.	231/5	ve	devamı	fıkralarında,	kurumun	uygulanma	şartlarını	
öngörmüştür.	Burada	yer	alan	koşulların,	seri	muhakeme	usulünde	de	
aranması	 ve	 şartları	 dahilinde	 şüpheli	 hakkında	hükmün	 açıklanması-
nın	geri	bırakılması	kararı	verilmesi	mahkemeden	talep	edilebilir.	Seri	
muhakeme	usulü	teklifi	somut	cezayı	içermediğinden,	hükmün	açıklan-
masının	geri	bırakılmasının	kabul	 edilip	 edilmediğinin	 şüpheliye	 ayrı-
ca	sorulması	gerekir	(CMK	m.	231/6).46	Hem	erteleme,	hem	hükmün	
açıklanmasının	 geri	 bırakılması	 imkanı	 varsa,	 şüphelinin	 kabul	 etmesi	
koşuluyla,	öncelikli	olarak	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	ku-
rumu	tercih	edilmelidir.47  

	 Bu	bölümde	anılan	kurumların	işletilmesinde	ancak	objektif	koşul-
ların	varlığı	değerlendirilecektir.48	CMK	m.	250/7’de,	olası	tereddütlere	
yer	vermemek	bakımından,	seri	muhakeme	usulünde	talep	edilen	yap-
tırımın,	 güvenlik	 tedbirlerine	 ilişkin	hükümlerin	uygulanmasına	 engel	
teşkil	etmeyeceği	düzenlenmiştir.49 

	 Müsadere	konusunda	ise	(TCK	m.	54,	m.	55)	CMK	m.	256/1	ge-
reğince,	kamu	davası	açılmamış	veya	kamu	davası	açılmış	olup	da	esasla	

45	Kanun	metninde	yer	alan	“kıyasen”	ibaresinin,	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	kurumunun	hu-
kuki	niteliği	çerçevesinde	eleştirisi	için	bkz.	Erdem/Şentürk,	s.	592.	

46	Erdem/Şentürk,	s.	592.
47	Yargıtay	CGK	17.2.2009,	2009/9-7/24.	Ayrıca	bkz.	Erdem/Şentürk,	s.	592.
48	Erdem/Şentürk,	s.	591.
49	TCK	m.	53/1	düzenlemesinden,	hak	yoksunluklarının	mahkumiyet	hükmüne	bağlı	olarak	re’sen	uygu-

lanacağı	ve	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	ayrı	bir	belirleme	yapılmasına	gerek	olmadığı	anlamı	çıkabilir.	
Ama	TCK	m.	53/3,	5	ve	6	hükmü,	ayrı	bir	belirlemeyi	gerektirmektedir,	bkz.	Turhan,	Faruk:	“Yeni	Türk	
Ceza	Kanununda	Güvenlik	Tedbiri	Olarak	Hak	Yoksunluğu	ve	Yasaklılığın	Hukuki	Niteliği,	Kapsam	ve	
Koşulları	Üzerine	Bir	Değerlendirme”,	CHD	2007	(4),	s.	174	vd.	Ancak	mükerrirlere	özgü	infaz	rejimi-
nin	uygulanabilmesi	için	mahkeme	tarafından	belirleme	yapılması	şart	olduğu	için	Yönetmelik	m.	13/1-ç	
hükmü	gereğince	eksikliğin	giderilmesi	Cumhuriyet	savcılığından	istenebilmelidir.	Kanun	metnine	da-
yanılarak	paylaşılan	aksi	yönde	görüş	için	bkz.	Erdem/Şentürk,	s.	593.
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beraber	 bir	 karar	 verilmemişse;	 karar	 verilmesi	 için,	Cumhuriyet	 sav-
cısı,	davayı	görmeye	yetkili	mahkemeye	başvurmalıdır.	Yine	CMK	m.	
257/1’e	göre,	müsadere	kararı	ancak	duruşmalı	olarak	verilebilir.	CMK	
m.	250’de	istisnai	bir	düzenleme	yapılmadığından,	müsadere	için	ancak	
Cumhuriyet	savcısının	mahkemeden	talepte	bulunması	ve	karar	ve	ka-
nun	yoluna	ilişkin	sürecin	ayrıca	yürütülmesi	gerekir.50   

	 Yaptırımın	belirlenmesi	konusunda	Cumhuriyet	savcısına	tanınan	
geniş	yetkinin	kullanılması	öncelikli	olarak	şüphelinin	seri	muhakeme	
usulünü	kabul	etmesine	bağlı	kılınmıştır.	Neticeten	tespit	edilen	somut	
yaptırım,	varsa	güvenlik	tedbiri	ile	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakıl-
ması,	seçenek	yaptırım	ya	da	hapis	cezasının	ertelenmesine	ilişkin	hu-
suslar	“Seri	Muhakeme	Usulü	Kabul	Tutanağı”nda	gösterilir.	Tutanak,	
Cumhuriyet	savcısı,	şüpheli	ve	müdafi	tarafından	imzalanır	(Yönetme-
lik	m.	 10/8).	Mahkemece	 verilecek	 hükmün	 adli	 sicile	 kaydedileceği	
bilgisi	paylaşılmak	zorundadır	(Yönetmelik	m.	10/1-c,	f).	

	 c.	Yaptırım	Talebi

	 aa.	Mahkeme	Tarafından	Değerlendirme	

	 CMK	m.	250’ye	göre	yürütülen	soruşturma	sonunda	bir	ara	muha-
keme	evresi	(CMK	m.	170-174)	öngörülmemiştir.51 

	 Cumhuriyet	savcısı,	şüpheli	hakkında	seri	muhakeme	usulünün	uy-
gulanmasını	 yazılı	olarak	görevli	mahkemeden	 talep	eder.	Talep	yazı-
sında	yer	alması	gereken	hususlar	CMK	m.	250/8’de	gösterilmiştir	(Yö-
netmelik	m.	12).	Buna	göre;	şüphelinin	kimliği	ve	müdafii,	mağdur	veya	
suçtan	 zarar	 görenlerin	 kimliği	 ile	 varsa	 vekili	 veya	 kanuni	 temsilcisi,	
isnat	olunan	suç	ve	ilgili	kanun	maddeleri,	isnat	olunan	suçun	işlendiği	
yer,	tarih	ve	zaman	dilimi,	şüphelinin	tutuklu	olup	olmadığı;	tutuklan-
mış	ise,	gözaltına	alma	ve	tutuklama	tarihleri	ile	bunların	süreleri,	isnat	
olunan	suçu	oluşturan	olayların	özeti	yer	alır.	Ayrıca	CMK	m.	250/3’te	

50	Erdem/Şentürk,	s.	594.
51	Aygörmez	Uğurlubay/Haydar/Korkmaz,	s.	261.
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belirtilen	şartların	gerçekleştiği,	yani	şüphelinin	seri	muhakeme	usulünü	
müdafiinin	 katılımıyla	 kabul	 ettiği	 hususu	 gösterilmelidir.	 Son	olarak,	
belirlenen	yaptırım	ile	CMK	m.	250/5’te	düzenlenen	seçenek	yaptırım-
lar,	erteleme	ya	da	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılmasına	ilişkin	ka-
naat	ile	güvenlik	tedbirleri	talepname	içeriğine	dahildir.	

	 Kendisine	Cumhuriyet	savcısının	talebi	ulaşan	mahkeme,	ilgili	da-
valara	bakmakla	yetkili	ve	görevli	mahkemedir.	Katalog	suçlar	incelen-
diğinde	bu	mahkeme	 asliye	 ceza	mahkemesidir.52	Mahkeme,	 ilk	 önce	
şüpheliyi53	müdafi	huzurunda	dinlemek	zorundadır.	Dinleme,	istinabe	
ya	da	SEGBİS	yoluyla	da	yapılabilir	(Yönetmelik	m.	13/1).	Görüldü-
ğü	üzere,	zorunlu	müdafilik	mahkeme	önünde	de	geçerlidir	(CMK	m.	
250/9).	Müdafi	ya	vekaletname	ile	takibe	yetkili	olan,	ya	da	baro	tara-
fından	görevlendirilen	avukat	olup,	soruşturma	evresinde	görev	yapan	
avukat,	 mahkeme	 aşamasında	 da	 öncelikli	 olarak	 görevlendirilecektir	
(Yönetmelik	m.	11/4).		

	 CMK	m.	250/9	hükmünce;	mahkeme,	şüpheliyi	dinledikten	CMK	
m.	250/3’teki	 şartların	 gerçekleştiği	 ve	 eylemin	 seri	muhakeme	usulü	
kapsamında	olduğu,	teklifin	özgür	iradeyle	ve	müdafi	huzurunda	kabul	
edildiği	kanaatine	varırsa	talepte	belirlenen	yaptırım	doğrultusunda	hü-
küm	kurar	(Yönetmelik	m.	13/1).	Karar	(varsa)	mağdur,	suçtan	zarar	
gören	veya	genel	hükümlere	göre	davaya	katılma	hakkı	olan	kişilere	teb-
liğ	edilir	(Yönetmelik	m.	14/2).

	 Mahkeme	tarafından	eksik	veya	hatalı	noktalar	belirtilmek	suretiy-
le;	yasal	şartlara	aykırı	olarak	düzenlenen,	belirlenen	yaptırımda	maddi	
hata	yapılan,	yaptırım	hakkında	CMK	m.	231	veya	TCK	m.	50,	m.	51’in	
uygulanmasında	 objektif	 koşulların	 gerçekleşmediği	 anlaşılan,	 teklif	
edilen	cezanın	mahiyetine	uygun	bir	güvenlik	tedbiri	belirtilmeyen	ta-
lepnamenin	eksikliklerin	tamamlanması	amacıyla	Cumhuriyet	başsavcı-

52	Aldemir,	s.	25	vd.
53	Genel	esaslara	göre	söz	konusu	olan	bir	kovuşturma	evresi	bulunmadığından,	hem	Kanun,	hem	Yönet-

melik	metninde	mahkemenin	“şüpheli”yi	dinlemesi	tabiri	tercih	edilmiş,	“sanık”	sıfatı	kullanılmamıştır.	
Nitekim	doktrinde,	bu	sürecin	soruşturma	evresi	 içerisinde	düşünülmesi	gerektiği	 ifade	edilmektedir,	
bkz.	Şahin/Göktürk,	s.	208.
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lığına	gönderilmesine	karar	verilir	(Yönetmelik	m.	13/2).	Cumhuriyet	
savcısı	 tarafından	eksiklikler	 tamamlandıktan	ve	hatalı	noktalar	düzel-
tildikten	sonra	yeniden	düzenlenen	talepname	mahkemeye	gönderilir	
(Yönetmelik	m.	13/3).

	 Mahkeme,	atılı	suçun	seri	muhakeme	usulü	kapsamında	olmadığı	
veya	CMK	m.	250/3’te	yer	 alan	yasal	 şartların	oluşmadığı	halde	 tale-
bi	reddeder	ve	soruşturmanın	genel	hükümlere	göre	sonuçlandırılması	
amacıyla	dosyayı	Cumhuriyet	başsavcılığına	gönderir	(Yönetmelik	m.	
13/4).	Mazeretsiz	olarak	mahkemeye	gelmeyen	şüpheli	bu	usulden	vaz-
geçmiş	 sayılır	 (Yönetmelik	m.	13/5).	Burada	dikkat	edilmesi	gereken	
husus,	sanığın	dinlenmesi	neticesinde	CMK	m.	250/3	şartına	yeniden	
atıf	 yapılmış	olmasıdır.	O	halde	 sanık,	Cumhuriyet	 savcısı	huzurunda	
seri	 muhakeme	 usulünü	 kabul	 etmiş	 olsa	 bile,	 mahkeme	 önünde	 bu	
iradesini	geri	alabilir.	Nitekim	hüküm	kuruluncaya	dek	seri	muhakeme	
usulünün	 uygulanmasının	 reddedilebileceği	 kabul	 edilmiştir	 (Yönet-
melik	m.	5/4).	CMK	m.	250	kapsamında	yapılan	soruşturmada	genel	
hükümlere	göre	tipik	bir	kovuşturma	evresinden	bahsedilemeyeceğin-
den,	dosyanın	yeniden	soruşturma	evresinde	kalması	uygun	görülebilir.	
Ancak	bu	sürecin,	seri	muhakeme	usulünün	amacıyla	ne	ölçüde	uyuş-
tuğunu	da	tartışmak	gerekir.	Esasen	usul	ekonomisi	gayesiyle	getirilen	
bu	düzenlemenin,	anılan	ihtimalde	yargıyı	yine	ve	hatta	yasa	değişikliği	
öncesindeki	duruma	göre	daha	çok	meşgul	edeceği	söylenebilir.

	 Cumhuriyet	savcısının	delil	toplama	ve	maddi	gerçeğe	ulaşma	yü-
kümlülüğü	 devam	 ettiğinden	 (Yönetmelik	m.	 8/1),	 şüphelinin	 teklifi	
kabul	etmesinden	sonra,	Cumhuriyet	savcısının	elde	ettiği	deliller	CMK	
m.	250’de	sayılan	katalog	suçu	değil	de,	farklı	bir	suçu	işaret	ederse,	bu	
halde	sürecin	–mahkemeden	talepte	bulunulmadan	önce-yine	Cumhu-
riyet	savcısı	tarafından	sona	erdirilmesi	gerekir.54 

54	Erdem/Şentürk,	s.	589.
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	 bb.	 Dosyanın	 Cumhuriyet	 Başsavcılığına	 Gönderilmesi	 İhti-
mali 

	 Sanığın	 mahkeme	 önünde	 seri	 muhakeme	 usulünü	 reddetmesi	
halinde,	soruşturmanın	genel	hükümlere	göre	sonuçlandırılması	isten-
mektedir.	Soruşturma	evresinde	verilecek	kararlardan	biri,	iddianame-
nin	düzenlenmesidir.

	 Bu	 kapsamda	 anılacak	 diğer	 ihtimal,	 yeterli	 şüphe	 elde	 edileme-
diğinden	bahisle	kovuşturmaya	yer	olmadığına	dair	karar	verilmesidir.	
Bu	noktada	 sorun,	 şüphelinin	daha	önceki	 ifadesinde	 seri	muhakeme	
usulünü	ve	böylece	hakkında	uygulanacak	yaptırımı	kabul	etmek	sure-
tiyle,	aslında	bir	“ikrar”da	bulunmuş	olmasıdır.	Üstelik	bu	ikrar,	müdafi	
huzurunda	gerçekleşmiştir.	Bunun	 sonucunda,	 sanığın	önceki	beyanı,	
“şüpheli	ifadesi”	olarak	geçecek	ve	yeterli	şüphe	addedilip	kovuşturma-
ya	yer	olmadığına	karar	verilmesi	mümkün	olmayacaktır.55	Fakat	mev-
cut	 düzenlemede,	 şüphelinin	 kabul	 beyanının	 delil	 değeri	 taşımadığı	
benimsenmiştir	(CMK	m.	250/10).			

	 Mahkeme	atılı	suçun	seri	muhakeme	usulü	kapsamında	olmadığın-
dan	bahisle	dosyayı	geri	gönderebilecektir.	Bu	halde,	daha	önce	müdafi	
huzurunda	alınan	ifade	ve	bu	usulün	uygulanmasına	dair	diğer	belgeler	
anılan	 suçun	muhakemesinde	 delil	 olarak	 kullanılamayacaktır	 (CMK	
m.	 250/10,	Yönetmelik	m.	 5/8).	Teklifin	 kabulü	 suçu	 ikrar	 niteliğini	
haiz	olduğundan,	böyle	bir	istisnanın	öngörülmesi	gereklidir.	Ama	“di-
ğer	belgeler”	tabiri	nasıl	yorumlanmalıdır?	Delillerin	toplanması	başlıklı	
Yönetmelik	m.	8/1’de,	seri	muhakeme	usulü	için	evvela	yeterli	şüphe-
nin	 şart	 olduğu	 vurgulanmıştır.	 Cumhuriyet	 savcısının	 mahkemenin	
geri	gönderme	kararından	sonra,	daha	önce	edindiği	bilgi	ve	belgeleri	
Yönetmelik	m.	 5/8’e	 göre	 kullanamayacağı	 şeklinde	 genel	 bir	 sonuca	
varılabilir.	Fakat	 “diğer	belgeler”i,	 şüphelinin	Cumhuriyet	 savcısından	
başka,	kolluk	ve	mahkeme	önündeki	beyanları	şekilde	anlamak,	soruş-
turmanın	işleyişine	daha	uygun	bir	yorumdur	ve	esasen	yasal	düzenle-
medeki	amacın	bu	olduğu	sonucuna	ulaşılmalıdır.	Bu	durumun,	mad-

55	Yeterli	şüphe	bakımından	değerlendirme	için	bkz.	Yenisey/Nuhoğlu,	s.	673.
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di	gerçeğin	şart	koşulduğu	ceza	muhakemesinde	hiçbir	anlamı	yoktur.	
Doktrinde	 ise,	 seri	muhakeme	usulüne	başlanmadan	önceki	delillerin	
muteber	olduğu,	sonraki	aşamada	elde	edilen	delillerin	ise	kullanılama-
yacağı	ifade	edilmektedir.56

	 Son	olarak;	dosyanın	 tekrar	Cumhuriyet	 savcılığına	gönderilmesi	
halinde,	soruşturma	evresindeki	şartlar	dahilinde	CMK	m.	171’e	göre	
kamu	davasının	açılmasının	ertelenmesi	kararı	da	verilebilir.		

	 IV.	KANUN	YOLU

	 Seri	muhakeme	usulünde	verilen	kararlara	karşı	kanun	yolu	CMK	
m.	250/14’te	düzenlenmiştir.	Buna	göre;	CMK	m.	250/9	kapsamında,	
Cumhuriyet	savcısının	talebi	doğrultusunda	mahkemece	kurulan	hük-
me	 itiraz	 edilebilir.	 Yasa	 metninde	 yer	 alan	 ifadenin,	 gemiş	 anlamda	
kanun	yolu	şeklinde	mi,	yoksa	teknik	anlamda	itiraz	kanun	yolu	olarak	
mı	anlaşılması	gerektiği	hususu	bir	an	için	tartışmalıdır.57	Ancak	Yönet-
melik	m.	10/1-ç’de	yer	alan	“Cumhuriyet savcısı tarafından teklif edilen 
yaptırım hakkında talep doğrultusunda mahkemenin hüküm kuracağı, bu 
hükme karşı itiraz kanun yoluna başvurabileceği”	hükmü	doğrultusunda,	
seri	muhakeme	usulü	kapsamında	verilen	karara	karşı	itiraz	kanun	yolu-
nun	öngörüldüğü	anlamı	çıkmaktadır.58 

	 İtiraz	kurumuna	ilişkin	diğer	kurallar	(CMK	m.	267-271)	CMK	m.	
250/14	açısından	da	geçerlidir.	CMK	m.	267’ye	göre,	mahkeme	karar-
larına	karşı	ancak	kanunun	açıkça	yer	verdiği	durumlarda	 itiraz	müm-
kündür.59	Kanunda,	mahkemenin	hüküm	kurması	hali	için	kanun	yolu	
öngörülmüştür.	O	halde,	mahkemenin	talebi	reddedip	Cumhuriyet	baş-
savcılığına	göndermesi	işlemine	itiraz	söz	konusu	değildir,	verilen	karar	
56	Erdem/Şentürk,	s.	584.
57	Ersoy,	Uğur:	“Seri	Muhakeme	ve	Basit	Yargılama	Usullerinde	İtiraz	Kurumuna	İlişkin	Sorunlar	ve	Çö-

züm	Önerileri”,	SÜHFD,	C.	28,	S.	2,	2020,	s.	861.
58	Kanun	yolu	bakımından	aynı	yönde	Aygörmez	Uğurlubay/Haydar/Korkmaz,	s.	273;	Erdem/Şentürk,	s.	

598;	Ersoy,	s.	862;	Yavuz,	s.	307.	
59	Konuyla	alakalı	ayrıca	bkz.	Alan,	Bayram	Volkan:	“Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	İtiraz	Kanun	Yolu”,	

Fasikül	Hukuk	Dergisi,	Cilt:	8,	Sayı:	74,	Ocak	2016,	s.	14	vd.
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kesindir.60	Diğer	 yandan,	CMK	m.	 250	 kapsamındaki	 suçlarda	 yetkili	
mahkeme	asliye	ceza	mahkemesi	olduğundan,	itirazı	incelemeye	yetkili	
merci,	asliye	ceza	mahkemesinin	yargı	çevresindeki	ağır	ceza	mahkeme-
sidir.61  

	 Genel	hükümlere	uyan	bir	kovuşturma	evresinden	bahsedilemedi-
ğinden,	kanun	yoluna	başvuru	yetkisi	olan	kişiler	bakımından	tereddüt	
yaşanabilir.	 Evvela	 özgür	 iradenin	 oluşmadığı	 iddiasında	 olan	 şüpheli	
hükme	karşı	 kanun	yolunu	 işletebilir.	Ayrıca	Yönetmelik	m.	13/2’nin	
yorumuyla	birlikte,	somut	olay	bakımından	varsa	mağdur,	suçtan	zarar	
gören	 ya	 da	 genel	 hükümlere	 göre	 davaya	 katılma	 hakkı	 olanların	 da	
kanun	yoluna	başvuru	hakları	bulunmaktadır.62	 İtirazın	 içeriğinin,	 seri	
muhakeme	usulünün	yasal	şartlarına	dair	olacağında	kuşku	yoktur.

	 Kanun	 yolu	 ile	 ilgili	 olarak;	 kanaatimizce,	 seri	 muhakeme	 usulü	
çerçevesinde	 verilen	 kararlara	 karşı	 hangi	 kanun	 yoluna	başvurulması	
gerektiğinin,	mahkemenin	talep	doğrultusunda	verdiği	hüküm	çeşidine	
göre	belirlenmesi	daha	isabetli	olurdu. 63	Bu	yönde	bir	yasa	değişikliği-
ne	gidilmesi	halinde,	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	kararına	
karşı	itiraz,	mahkumiyet	hükmüne	karşı	istinaf	kanun	yoluna	başvurul-
ması	mümkün	hale	gelecek,	kanun	yollarına	ilişkin	yasada	benimsenen	
sistemle	uyumluluk	sağlanacak	ve	tüm	süjelerin	hakları	daha	kapsamlı	
şekilde	korunacaktır.64    
60	CMK	m.	311’in	CMK	m.	250’ye	göre	yürütülen	muhakeme	bakımından	da	uygulanabileceğine	ilişkin	

değerlendirme	için	bkz.	Aygörmez	Uğurlubay/Haydar/Korkmaz,	s.	276.
61	Ersoy,	s.	862.
62	Aynı	yönde	Kızılarslan,	s.	1944.	Aksi	görüşte	Erdem/Şentürk,	s.	598.
63	Esasen	aynı	görüşü	paylaşmakla	birlikte,	yasa	metninden	yola	çıkarak	her	hâlükârda	yalnızca	itiraz	kanun	

yolunun	mümkün	olduğu	yönünde	bkz.	Erdem/Şentürk,	s.	598.	Seri	muhakeme	usulü	kapsamında	veri-
len	kararlara	karşı	mevcut	düzenlemede	itiraz	hakkı	tanındığı,	fakat	istinaf	kanun	yolunun	benimsenme-
sinin	daha	doğru	olacağı	görüşünde	Yavuz,	s.	307;	Yurtcan,	s.	719.

64	Doktrinde	Ersoy,	CMK	m.	250/14’ün	ceza	muhakemesi	prensipleri	doğrultusunda	hukuken	sıkıntılı	ol-
duğunu	belirtmekle	birlikte,	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	kararına	karşı	Yargıtay	içtihadına	
dayanılarak	yapılan	esastan	incelemenin,	CMK	m.	250	bakımından	da	geçerli	olması	gerektiği	görüşün-
dedir.	Böylelikle	ağır	ceza	mahkemesinin,	 sadece	seri	muhakeme	usulünün	şekli	 şartlarıyla	 sınırlı	kal-
madan	dosyayı	değerlendirmesi	ve	“beraat”	kararı	vermesi	dahi	mümkündür.	Ayrıca	yazar,	istinaf	kuru-
munda	öngörülen	aleyhe	bozma	yasağına	ilişkin	normun	CMK	m.	250’de	de	yer	almasını	önermektedir,	
Ersoy,	s.	862	vd.	
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	 V.	 DÜZENLEMENİN	 ZAMAN	 BAKIMINDAN	 UYGULAN-
MASI	

	 Kanunilik	 ilkesinin	 sonuçlarından	 biri	 olarak,	 ceza	 hukuku	 ku-
rallarında	derhal	uygulama	 ilkesi	 esastır.65	Ancak	 suç	 ve	 cezaya	 ilişkin	
hükümler	 ile	güvenlik	 tedbirlerinde,	 fail	hakkında	uygulanacak	birden	
fazla	 normun	 varlığı	 halinde	 lehe	 olan	 hüküm	 uygulanır.	 Böylelikle,	
maddi	 ceza	 hukuku	 normları	 failin	 lehine	 olarak	 geriye	 yürür.66	 Şekli	
ceza	hukuku	normları	ise,	kanunda	ayrıca	bir	belirleme	yapılmamışa,	fa-
ilin	lehine	veya	aleyhine	olmasına	bakılmaksızın	derhal	uygulanır.67	Seri	
muhakeme	usulü,	suç	ve	cezayı	belirleyici	nitelikte	olmayıp,	suça	ilişkin	
muhakemeyi	barındırdığı	için	şekli	ceza	hukuku	normudur	ve	kural	ola-
rak	derhal	uygulama	ilkesine	tabidir.		

	 CMK	Geçici	Madde	5/c	bendi	uyarınca,	CMK	m.	250’de	düzen-
lenen	seri	muhakeme	usulü	 ile	m.	251	ve	m.	252’de	düzenlenen	basit	
yargılama	usulüne	 ilişkin	hükümler,	1/1/2020	 tarihinden	 itibaren	uy-
gulanır.	CMK	Geçici	Madde	5/d’ye	göre	ise,	1/1/2020	tarihi	itibarıy-
la	 kovuşturma	 evresine	 geçilmiş,	 hükme	 bağlanmış	 veya	 kesinleşmiş	
dosyalarda	seri	muhakeme	usulü	ile	basit	yargılama	usulü	uygulanmaz.	
O	halde,	1/1/2020	itibarıyla	kovuşturma	evresine	geçilmiş	dosyalarda	
artık	 seri	 muhakeme	 usulü	 nedeniyle	 dosyanın	 yeniden	 Cumhuriyet	
başsavcılığına	 gönderilmesi	 söz	 konusu	 değildir.	 İddianamenin	 hazır-
landığı,	ancak	henüz	kabul	edilmediği	durumda,	1/1/2020	tarihinin	de	
geride	bırakılmış	olması	halinde,	iddianamenin	iadesi	yönünde	karar	mı	
verilmeli,	 yoksa	 iddianame	 kabul	 edilip	 artık	 kovuşturma	 evresine	mi	
geçilmelidir?	 Kanunda	 yer	 alan	 “kovuşturma	 evresine	 geçilmiş	 olma”	
ibaresi,	 iddianamenin	kabulü	olarak	anlaşıldığından	(CMK	m.	175)68,	
65	Tulay,	M.Emre:	“Kanunilik	İlkesi	Işığında	Ceza	Kanunlarının	Zaman	Bakımından	Uygulanması	ve	Delil	

Elde	Etme	Yöntemlerinde	Zaman	Bakımından	Uygulanma	Sorunu”,	MÜHF-HAD,	Cilt	:	22,	Sayı:	3,	Yıl:	
2016	(Prof.	Dr.	Cevdet	Yavuz’a	Armağan),	s.	2720	vd.			

66	Özgenç,	İzzet:	Türk	Ceza	Hukuku,	14.	Bası,	Ankara	2018,	s.	135;	Tulay,	MÜHF-HAD	(2016),	2721.		
67	Artuk,	M.Emin/Gökcen,	Ahmet/Alşahin,	M.Emin/Çakır,	Kerim:	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	12.	

Baskı,	Ankara	2018,	s.	159	vd.;	Koca,	Mahmut/Üzülmez,	İlhan:	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	
12.	Baskı,	Ankara	2019,	s.	75.	

68	Özbek/Doğan/Bacaksız,	s.	503;	Öztürk,	s.	624;	Yenisey	(Editör),	s.	186.

SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK m. 250)
Dr. Öğr. Ü. M. Emre Tulay (LL.M. Bochum)



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �142

dosyanın	iade	edilmesi	gerekir.69	Bu	yönüyle,	zaman	eşiği	bakımından	
“iddianamenin	hazırlanması”nın	tercih	edilmesi	daha	isabetli	olurdu.

	 Esasen	 muhakeme	 normu	 olan	 uzlaştırma	 konusunda	 Yargıtay,	
failin	lehine	hüküm	doğurmasına	bağlı	olarak,	hükümlü	hakkında	dahi	
uyarlama	yargılaması	yapılarak	dosyanın	uzlaştırma	bürosuna	gönderil-
mesi	gerektiği	görüşündedir.70	Anılan	içtihat	fail	lehine	görünmekle	bir-
likte,	bu	yönde	bir	uygulamanın	kanunda	belirlenmesi	gerekir.	Kanuni	
bir	düzenleme	yokken,	sırf	 fail	 lehine	olduğundan	bahisle,	muhakeme	
normları	hakkında	 lehe-aleyhe	değerlendirmesi	yapmak	 isabetli	değil-
dir.71	Böyle	olmakla	beraber,	 uygulamada	 söz	 konusu	 içtihadın	CMK	
m.	 250	 açısından	 da	 benzer	 sonuçlar	 doğurabileceği	 düşünülebilirdi.	
Üstelik	bu	uygulama,	uzlaştırma	 açısından	getirdiğimiz	 eleştiriden	 et-
kilenmezdi.	Çünkü	seri	muhakeme	usulü,	esasen	bir	muhakeme	normu	
olmasına	 rağmen,	 yaptırımın	 belirlenmesi	 konusunda	 ceza	miktarı	 ve	
diğer	bağlı	sonuçlar	değerlendirildiğinde,	fail	nezdinde	maddi	ceza	hu-
kuku	normu	etkisi	doğurmaktadır.	Ne	var	ki	CMK	Geçici	Madde	5/d	
bendi,	bu	şekilde	bir	uygulamanın	seri	muhakeme	usulü	bakımından	uy-
gun	düşmediğini	açıkça	belirtmiştir.	Sonuç	olarak,	fail	hakkındaki	sevk	
maddesinin	 sonraki	 kanun	 değişikliğiyle	 seri	muhakeme	 usulüne	 tabi	
kılınmış	olması	halinde,	lehe	sonuç	doğsa	da,	CMK	m.	250’nin	uygulan-
ması	söz	konusu	olamaz.	Ayrıca	böyle	bir	 imkan	tanınsaydı,	kurumun	
düzenleniş	gayesiyle	de	çelişki	doğar,	adli	sistemin	işleyişi	bir	süreliğine	
tıkanırdı.	

	 VI . 	SERİ 	MUHAKEME	USULÜNÜN	2015 	TARİHLİ
YASA 	 TASARISINDA	 ÖNGÖRÜLEN	 KURUM	 İLE
KARŞILAŞTIRILMASI

	 Seri	 muhakeme	 usulünü,	 2015	 tarihli	 “Ceza	 Muhakemesinde	 İş	
Yükünün	Azaltılması	Amacıyla	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına	
69	Aldemir,	s.	23.
70	Yargıtay	 4.	CD,	 2.5.2019,	 2019/7966;	 8.	CD,	 25.6.2018,	 2018/7439;	 İzmir	BAM	1.	CD,	 25.9.2017,	

2017/1782.	
71	Aynı	yönde	Koca/Üzülmez,	s.	75.	Aksi	görüşte	Akbulut/Aksan,	s.	33.
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Dair	Kanun	Tasarısı”		m.	20’de	öngörülen	“Basit	Yargılama	Usulü”	ile	
karşılaştırmasını	yapmak,	özellikle	kuruma	ilişkin	paylaştığımız	eleştiri-
ler	bakımından	faydalı	olacaktır.	

	 Anılan	tasarıda,	yine	CMK	m.	250’de	düzenlenmesi	öngörülen	ve	
artık	“Seri	Muhakeme	Usulü”	başlığını	taşıyan	madde,	“Basit	Yargılama	
Usulü”	olarak	düzenlenmiştir.	Tasarıda	yer	alan	basit	yargılama	usulü,	
bugün	için	CMK	m.	251’i	değil,	CMK	m.	250’de	öngörülen	seri	muha-
keme	usulünü	karşılamaktadır.

	 Tasarıya	göre,	üst	sınırı	beş	yıl	ve	daha	az	süreli	hapis	cezası	gerek-
tiren	suçlarda	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	basit	yargılama	usulünün	
uygulanmasına	karar	verilebilir.	Bu	yönüyle	katalog	 suç	benimsenme-
miş	ve	usulün	uygulama	alanı	geniş	tutulmuştur.

	 Tasarıdaki	düzenlemeye	göre,	 fail	 hakkındaki	 yaptırımı	belirleme	
yetkisi	mahkemededir.	Cumhuriyet	savcısı,	usulün	uygulanma	koşulla-
rını	tespit	ettikten	sonra	basit	yargılamanın	tatbikini	talep	eder.	Koşul-
ların	oluşması	halinde	mahkeme,	metinde	yer	 alan	yaptırımlardan	bir	
veya	 birkaçına	 hükmeder.	 CMK	m.	 250’de	 ise	 yaptırım	 Cumhuriyet	
savcısı	tarafından	tespit	ve	teklif	edilir.	Mahkemenin	ayrı	bir	takdir	ya	da	
yaptırımı	değiştirme	yetkisi	yoktur.

	 Tasarıda,	basit	yargılama	usulünün	şüphelinin	kabulüne	bağlı	oldu-
ğu	ve	bu	kabulün	“suçu	ikrar”	niteliği	taşıdığı	açıkça	belirtilmiştir.	Ancak	
usulün	uygulanması	mahkeme	tarafından	reddedilirse,	şüphelinin	ikrarı	
delil	olarak	kullanılamayacak	ve	beyanı,	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	
dosyadan	 çıkartılacaktır.	 CMK	 m.	 250/10	 ve	 ilgili	 Yönetmelik’te	 de	
benzer	bir	koruma	normu	ihdas	edilmesine	rağmen,	beyanın	suçu	ikrar	
niteliği	taşıdığı	açıkça	zikredilmemiştir.

	 Tasarıda	öngörülen	basit	yargılama	usulünde,	kapsama	alınan	suç-
lar	hapis	cezası	süresine	göre	tespit	edildiğinden,	uzlaştırma	kapsamına	
giren	suçlarla	çakışması,	CMK	m.	250	düzenlemesine	göre	daha	 fazla	
karşılaşılan	bir	durumdur.	Tasarı	metninde	de,	özel	muhakeme	usulü	

SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK m. 250)
Dr. Öğr. Ü. M. Emre Tulay (LL.M. Bochum)
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karşısında	uzlaştırmanın	öncelikli	olduğu	ve	fakat	uzlaşmanın	olumsuz	
sonuçlandığı	 hallerde	 basit	 yargılama	usulünün	 tatbik	 edileceği	 kabul	
edilmiştir.	

	 Tasarıda,	usulün	tatbiki	failin	beyanına	bağlanmasına	rağmen,	mü-
dafi	huzurunda	beyan	şartı	getirilmemiştir.	Oysa	CMK	m.	250	ile	birlik-
te,	son	derece	olumlu	şekilde,	zorunlu	müdafilik	söz	konusudur.	

	 C.	ALMAN	CEZA	HUKUKU	İLE	KIYAS

	 CMK	m.	250’de	öngörülen	seri	muhakeme	usulünü	Alman	huku-
kunda	yer	alan	özel	yargılama	usulleriyle	karşılaştırmak,	kuruma	ilişkin	
esasları	değerlendirmek	açısından	aydınlatıcı	olacaktır.	Bu	amaçla,	aşa-
ğıda	Alman	Ceza	Muhakemesi	Kanunu	257c,	407	vd.	ile	417	vd.	madde-
leri	genel	hatlarıyla	paylaşılacaktır.	 

	 I.	KANUNİ	DÜZENLEME

	 1.	 Mahkeme	 ile	 Muhakeme	 Süjeleri	 Arasında	 Uzlaşma	
(Verständigung	 zwischen	 Gericht	 und	 Verfahrensbeteiligten-	 §	
257c	StPO)

	 CMK	m.	250	gerekçesinde	kanun	koyucu,	seri	muhakeme	usulüne	
ilişkin	karşılaştırmalı	hukuktan	verdiği	örnekte	Alman	Ceza	Kanunu	m.	
257c’ye	atıf	yapmıştır.	“Verständigung zwischen Gericht und Verfahrens-
beteiligten”	 başlıklı	 kanun	maddesi,	 “Mahkeme	 ile	muhakeme	 süjeleri	
arasında	 uzlaşma”	 konusunu	 düzenlemektedir.72	 Anılan	 hükme	 göre,	
kovuşturma	evresinde	mahkeme	ile	sanık	ve	savcılık,	mahkemenin	tak-
dir	edeceği	durumlarda,	hüküm	ve	ara	kararlara	bağlı	yaptırımlar	konu-
sunda	uzlaşabilir.73	Uzlaşmaya	konu	olan	olay	ve	uygulanacak	yaptırım	
değerlendirilmesinde	delillerin	serbestçe	tartışılması	esastır.74	Uzlaşma	
72	Kanun	maddesinin	Türkçe	metni	 için	bkz.	Yenisey,	Feridun/Oktar,	 Salih:	Alman	Ceza	Muhakemesi	

Kanunu	Strafprozeßordnung	(StPO),	2.	Baskı,	İstanbul	2015.
73	KK-StPO/Moldenhauer/Wenske,	§	257c	Rn.	8.
74	KK-StPO/Moldenhauer/Wenske,	§	257c	Rn.	13	vd.
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için	sanığın	ikrarı	şarttır.75	Ancak	mahkeme,	sanığın	tutum	ve	davranış-
larının	tahmin	edilenden	farklı	seyretmesi	ya	da	dava	konusu	olay	için	
öngörülen	cezanın	yeniden	değerlendirilmesi	gerektiği	hallerde	uzlaş-
ma	ile	bağlı	değildir.76	Bu	ihtimalde	sanığın	ikrarının	olayla	ilgili	olarak	
kullanılamayacağı	belirtilmiştir.77 

	 Alman	Ceza	Kanunu	m.	 257c,	 kovuşturma	 evresinde	 esas	 olarak	
mahkemenin	takdirine	bırakılmış	bir	muhakeme	örneğidir.	Başka	deyiş-
le,	muhakemenin	ana	aktörü	mahkemedir.78	Sanığın	ikrarı	esas	olmakla	
birlikte,	olayın	tahlili	ve	uygulanacak	yaptırımın	tespiti	hususunda	de-
lillerin	ikamesi	ve	tartışılması	söz	konusudur.	Sanığın	davranışları	ya	da	
suç	için	öngörülen	cezanın	yeniden	değerlendirilmesi	gerekliliği	karşı-
sında	mahkeme	 uzlaşma	 ile	 bağlı	 değildir.	 Tüm	 bunlar	 değerlendiril-
diğinde,	Cumhuriyet	savcısının	yaptırımı	belirleyip	talepte	bulunduğu	
ve	 temelde	 delillerin	 tartışılması	 esasına	 dayanmayan	 seri	muhakeme	
usulü	(CMK	m.	250)	ile	Alman	Ceza	Kanunu	m.	257c	arasında	hukuki	
nitelik	yönünden	bir	benzerlik	görünmemektedir.	Kanun	gerekçesinde	
Alman	Ceza	Kanunu	m.	257c’ye	yapılan	atıf	 isabetli	olmadığı	gibi,	şa-
yet	anılan	kurum	dikkate	alınarak	bir	düzenleme	yapılmak	istenmişse,	
amaçtan	çok	uzak	kalındığı	belirtilmelidir.				

	 2.	Ceza	Kararnamesi	Muhakemesi	(Verfahren	bei	Strafbefeh-
len-	§§	407	StPO)

	 Hakim	ve	mahkeme	yetkisindeki	davalarda,	 isnat	olunan	 suç	 için	
öngörülen	ceza	bir	yıldan	az	süreli	hapis	cezası	veya	adli	para	cezası	ise	
(Vergehen- §	12	StGB)	ve	savcılık	tarafından	duruşma	yapılması	gerekli	
görülmezse,	savcılığın	yazılı	talebi	üzerine,	duruşma	yapılmaksızın	yazılı	
ceza	kararnamesi	 ile	müeyyide	belirlenebilir.79	18	yaşından	küçüklerin	
işlediği	iddia	olunan	suçlarda	bu	usul	uygulanmazken,	kişinin	önceki	bir	

75	BGH	4.8.2010,	2	StR	205/10,	NStZ	2011,	s.	107;	MüKoStPO/Jahn/Kudlich,	§	257c	Rn.	157.
76	MüKoStPO/Jahn/Kudlich,	§	257c	Rn.	158	vd.
77	KK-StPO/Moldenhauer/Wenske,	§	257c	Rn.	32;	MüKoStPO/Jahn/Kudlich,	§	257c	Rn.	172.
78	KK-StPO/Moldenhauer/Wenske,	§	257c	Rn.	9.
79	BeckOK	StPO/Temming,	§	407	Rn.	7;	KK-StPO/Maur,	§	407	Rn.	1.
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suçtan	tutuklu	veya	hükümlü	olması	ya	da	yokluğu	usulün	tatbikine	ku-
ral	olarak	engel	değildir.80  

	 Savcılığın	talebi	yazılı	ve	belli	müeyyidelerin	hükmedilmesine	yö-
nelik	olmalıdır.81	Savcı	tarafından	duruşma	yapılmasına	gerek	görülme-
mesi	halinde	 talepname	 ile	mahkeme	aşamasına	geçilir.82	Bu	aşamaya	
gelinebilmesi	 için	 savcının,	 adeta	hakim	gibi,	 yeterli	 şüphenin	ötesine	
geçmesi	aranmaktadır.83   

	 Savcılığın	 talepnamesinde	 yer	 verebileceği	 yaptırımlar	 kanunda	
açıkça	 sayılmıştır.	Bunun	dışında	bir	 yaptırım	öngörülmesi	 söz	 konu-
su	olamaz.	Ancak	birden	fazla	yaptırıma	hükmedilmesi	mümkündür.84  
Alman	Ceza	Muhakemesi	Kanunu	Madde	408	Fıkra	2’de	yer	alan	yap-
tırımların	 talep	 edilmesi	 halinde	 zorunlu	 müdafilik	 öngörülmüştür.85 
Hapis	cezası	talebi	halinde,	sanık	hakkında	verilecek	ceza	-ertelenmek	
kaydıyla-	bir	yıla	kadar	hapis	cezası	olabilir.86 

	 Ceza	 kararnamesi	muhakemesinde,	 genel	 esaslara	 istisna	 şekilde,	
sanığın	önceden	dinlenmesine	lüzum	yoktur.87

	 Olayın	 ceza	 kararnamesi	 muhakemesinin	 yetki	 alanına	 giriyorsa,	
ilgili	usule	ilişkin	esasların	tatbiki	konusunda	bir	takdir	hakkı	tanınma-

80	MüKoStPO/Eckstein,	§	407	Rn.	24	vd.
81	MüKoStPO/Eckstein,	§	407	Rn.	65.
82	BeckOK	StPO/Temming,	§	407	Rn.	10;	KK-StPO/Maur,	§	407	Rn.	3.
83	MüKoStPO/Eckstein,	§	407	Rn.	60.
84	MüKoStPO/Eckstein,	§	407	Rn.	58.	Yaptırım	talepleri	şu	şekilde	olabilir:	para	cezası,	ceza	kaydı	koyarak	

ikaz,	sürme	yasağı,	mülkiyetin	devlete	geçmesi,	müsadere,	imha	etme,	kullanılmaz	hale	getirme,	hükmün	
ilanı	ve	bir	hükmî	şahıs	veya	şahıslar	birliği	hakkında	verilmiş	olan	mahkûmiyet	veya	para	yaptırımı,	2.	
yasaklamanın	iki	seneden	fazla	olmaması	koşulu	ile,	sürücü	belgesinin	geri	alınması.	2a.	her	türlü	hayvan	
veya	belli	bir	cins	hayvan	sahibi	olmaktan	veya	bakmaktan	veya	mesleki	bir	bağlantı	kurmaktan	bir	sene-
den	üç	seneye	kadar	yasaklanması	veya	3.	cezadan	sarfınazar	edilmesi.

85	Düzenlemenin	anayasal	ilkelerle	uyumluluğu	hakkında	bkz.	MüKoStPO/Eckstein,	§	407	Rn.	70	vd.
86	KK-StPO/Maur,	§	407	Rn.	8;	MüKoStPO/Eckstein,	§	407	Rn.	46.
87	KK-StPO/Maur,	§	407	Rn.	20;	MüKoStPO/Eckstein,	§	407	Rn.	69.
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mıştır.88	Ancak	mahkeme	aşamasına	geçmeden	hakim	tarafından	verilen	
ara	kararda,	 isnat	olunan	suça	 ilişkin	yeterli	delil	 elde	edilmediğinden	
bahisle,	talebin	reddi	imkanı	vardır.89	Ayrıca	isnat	olunan	suçun	hukuki	
niteliğine	ilişkin	farklı	bir	değerlendirme	yapılır	ya	da	talep	edilen	yaptı-
rımdan	başka	bir	yaptırım	belirlenmek	istenir	ve	savcılık	talebinde	dire-
nirse,	duruşma	yapılmadan	karar	verilemez.90	Bu	ihtimalde	sanığa	giden	
talepnamede	öngörülen	yaptırım	çeşidi	yer	almaz.91  

	 Dava	konusu	işin	esasen	ceza	kararnamesi	muhakemesinin	alanına	
girdiği	kovuşturma	evresinde	anlaşılır	ve	sanığın	yokluğu,	gaip	olması	ya	
da	önemli	başka	bir	 sebep	yüzünden	duruşmaya	devam	edilemiyorsa,	
savcı	sözlü	olarak	usulün	uygulanmasını	talep	edebilir.92	Bu	halde,	tale-
bin	reddini	gerektiren	sebepler	yoksa	(m.	408/3)	talep	kabul	edilir,	aksi	
halde	davaya	devam	olunur.93 
 
	 Ceza	 kararnamesi	 sanık	 ve	 kanuni	 temsilciye	 tebliğ	 edilir.	 Karar-
nameye	 karşı	 itiraz	 (muhalefet	 etme-Einspruch)	 imkanı	 tanınmıştır.	
Tebliğden	itibaren	iki	hafta	içinde	muhalefet	edilmeyen	kararname	ke-
sin	hüküm	niteliği	taşır.94	Muhalefet	kabul	edilirse	hakim,	duruşma	için	
gün	 tayin	eder.95	Ancak	muhalefetin	adli	para	cezasının	 tam	gün	sayı-
sına	 ilişkin	olması	halinde,	 savcılık,	 sanık	ve	müdafiin	onayıyla	duruş-
ma	açılmaksızın	karar	verilebilir.96	Dava	ve	muhalefetin	kararın	tefhime	
dek	geri	 alınması	mümkündür.	Fakat	kovuşturma	evresinde	ceza	mu-
hakemesi	kararnamesi	uygulanmasına	geçilmişse,	davanın	geri	alınması	
mümkün	değildir.97
88	MüKoStPO/Eckstein,	§	408	Rn.	1.
89	KK-StPO/Maur,	§	408	Rn.	9.	MüKoStPO/Eckstein,	§	408	Rn.	8.	Yer	bakımından	yetkisizlik	halinde	ise	

genel	hükümlere	göre	ret	imkanı	vardır,	MüKoStPO/Eckstein,	§	408	Rn.	6..
90	MüKoStPO/Eckstein,	§	408	Rn.	27.
91	KK-StPO/Maur,	§	408	Rn.	21.
92	KK-StPO/Maur,	§	408a	Rn.	9;	MüKoStPO/Eckstein,	§	408a	Rn.	15.
93	MüKoStPO/Eckstein,	§	408a	Rn.	23.
94	MüKoStPO/Eckstein,	§	410	Rn.	31.
95	MüKoStPO/Eckstein,	§	411	Rn.	24.
96	KK-StPO/Maur,	§	411	Rn.	9a.	
97	KK-StPO/Maur,	§	411	Rn.	24.
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	 Kararnameye	muhalefet	 edilmesi	 halinde	mahkeme,	muhalefetin	
kapsamında	kalmak	kaydıyla,	kararname	ile	bağlı	değildir.	Ama	kararna-
mede	belirlenen	yaptırımdan	sanık	aleyhine	sapılması	yasaklanmıştır.98

	 Sanığın	geçerli	bir	mazeret	olmadan	duruşmaya	gelmemesi	ya	da	
müdafiden	yararlanmaması	halinde,	şartlar	dahilinde	zorla	getirme	ka-
rarı	verme	imkanı	tanınmıştır.99

	 Ceza	 kararnamesi	 muhakemesiyle	 ilgili	 ortaya	 konulan	 ve	 genel	
esaslarıyla	aktarılan	hususlar	incelendiğinde,	hızlı	bir	muhakeme	olma-
sına	rağmen	yeterli	şüphenin	ötesine	geçen	bir	savcılık	aşamasının	oldu-
ğu	ve	muhakeme	sürecinde	şüphelinin	mahkemeyi	duruşmaya	zorlama	
imkanın	bulunduğu	göze	çarpmaktadır.	Buradan	hareketle	düzenleme-
nin	 ceza	muhakemesine	 hakim	 uluslararası	 ilkelerle	 bağdaştığı	 görül-
mektedir.100      

	 3.	Hızlı	Muhakeme	Usulü	(Beschleunigtes	Verfahren-	§§	417	
StPO)

	 Alman	 Ceza	 Hukukunda	 “Beschleunigtes Verfahren	 (§§	 417-420	
StPO)”	 başlığı	 altında,	 hızlı	muhakeme	 usulüne	 yer	 verilmiştir.101	 Bu	
sistemde;	işlendiği	iddia	olunan	suçun	basit	bir	iş	teşkil	etmesi102	ya	da	
suça	ilişkin	delillerin	açık	olması	nedeniyle	hızlı	muhakemeye	elverişli	
olması	halinde103,	savcılık	tarafından	mahkemeden	hızlı	muhakemenin	
yazılı	veya	sözlü	olarak	talep	edilmesi	gerekir.	Talep	üzerine,	kovuştur-

98			Ancak	bu	kurumu	“aleyhe	bozma	yasağı”	gibi	düşünmemek	gerekir,	BeckOK	StPO/Temming,	§	411	
Rn.	11.

99			KK-StPO/Maur,	§	412	Rn.	6.
100	Detaylı	değerlendirme	için	bkz.	BeckOK	StPO/Temming,	§	407	Rn.	1	vd.
101	BeckOK	StPO/Temming,	§	417	Rn.	1.
102	Soruşturma	konusu	olayın	basit	 iş	 teşkil	edip	etmediği	hususunda	suçta	gündeme	gelen	 tüm	süjeler	

bakımından	değerlendirme	yapılmalıdır.	Bu	noktada	işlenen	tek	bir	suçun	varlığı	ile	karşılaşılması	daha	
muhtemel	olmakla	birlikte,	birden	fazla	suç	işlenmesi	halinde	de	somut	olayın	şartlarına	göre	basit	iş	
değerlendirmesi	yapmak	mümkündür.	Siyasi	 saikle	 işlenen	suçlar	basit	 iş	kapsamı	dışında	tutulmak-
tadır,	bkz.	KK-StPO/Graf,	§	417	Rn.	8.	Ayrıca	bkz.	MüKoStPO/Putzke/Scheinfeld,	§	417	Rn.	12	vd.

103	BeckOK	StPO/Temming,	§	417	Rn.	2	vd.;	KK-StPO/Graf,	§	417	Rn.	7.
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ma	evresi	hakkında	karar	verilmesine gerek	olmaksızın	ve	talep	tarihi	ile	
duruşma	tarihi	arasında	altı	haftalık	süreyi	geçmemek	üzere	muhakeme-
ye	geçilir.104	İddianame	düzenlenmesi	şart	değildir.	Bu	nedenle,	 iddia-
namenin	yokluğu	halinde,	duruşmanın	başında	atılı	suça	ilişkin	savcılık	
tarafından	açıklama	yapılır.	Hüküm	açıklanana	dek	savcının	talebi	geri	
alması	mümkündür.105	Duruşmada	müdafinin	 yer	 alması	 kural	 olarak	
aranmaz.	Ne	var	ki,	altı	aydan	fazla	hapis	cezası	ihtimalinde	duruşmada	
müdafiin	bulunması	şarttır.106	Böylelikle	özel	bir	zorunlu	müdafilik	ön-
görülmüştür.107

	 Hızlı	muhakeme	neticesinde	 verilecek	 ceza,	 bir	 yıl	 hapis	 cezasını	
geçemez.	Sürücü	belgesine	el	konulması	hariç,	güvenlik	tedbirine	karar	
verilemez.108  

	 Mahkeme,	hızlı	muhakemenin	şartlarının	varlığı	halinde	hızlı	mu-
hakeme	usullerini	tatbik	etmek	zorundadır.109	Ancak	hüküm	açıklanana	
dek	hızlı	muhakemenin	şartlarını	tahlil	etme	ve	muhakemeyi	reddetme	
hakkını	haizdir.110	Şayet	mahkeme	hızlı	muhakeme	talebini	reddederse,	
atılı	 suça	 ilişkin	 yeterli	 şüphenin	 varlığı	 halinde	 kovuşturmaya	devam	
edilir,	dosya	yeniden	savcılığa	gönderilmez.	Fakat	talep	reddedilir	ve	ko-
vuşturmaya	geçilmesi	kararı	da	verilmezse,	bu	durumda	dosya,	yeni	bir	
iddianame	düzenleme	zorunluluğu	olmaksızın	savcılığa	iade	edilir.	Du-
ruşmaya	katılan	sanık,	müdafi	ve	savcının	kabul	etmesi	halinde,	dosyada	

104	Süre	konusunda	doktrinde	iki	hafta	ve	bir	ay	süre	olması	gerektiğini	benimseyen	görüş	ve	bunun	yasa	
hükmüne	aykırılık	teşkil	ettiğine	ilişkin	değerlendirme	için	bkz.	BeckOK	StPO/Temming,	§	417	Rn.	
2.	Verilen	süre	her	halükarda	savunma	hakkının	kullanımı	elverişli	kılmalıdır,	KK-StPO/Graf,	§	417	
Rn.	11.	Diğer	yandan	kurumun	niteliği	gereği	silahların	eşitliğine	halel	gelmeden,	derhal	duruşmaya	
geçilmesi	beklenir,	MüKoStPO/Putzke/Scheinfeld,	§	418	Rn.	9.		

105	MüKoStPO/Putzke/Scheinfeld,	§	417	Rn.	32.
106	KK-StPO/Graf,	§	418	Rn.	11.
107	MüKoStPO/Putzke/Scheinfeld,	§	418	Rn.	24.	
108	KK-StPO/Graf,	§	419	Rn.	4.
109	BeckOK	StPO/Temming,	§	417	Rn.	5;	KK-StPO/Graf,	§	418	Rn.	2.
110	KK-StPO/Graf,	§	417	Rn.	6;	MüKoStPO/Putzke/Scheinfeld,	§	417	Rn.	23	vd.	(31).	Karş.	BeckOK	

StPO/Temming,	§	417	Rn.	5.	
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yer	alan	tanık,	bilirkişi,	sanık	ya	da	diğer	sanık	beyanları	ile	yetinilebilir;	
bu	kişilerin	ifadelerine	yeniden	başvurma	zorunluluğu	yoktur.111 

	 Çocuklar	ve	Nato	üyesi	ülkeler	tarafından	gönderilen	asker	gruplar	
hakkında	yürütülen	soruşturmada,	tabi	olunan	özel	kanunlar	gereği	hızlı	
muhakeme	usulü	işletilemez.112

	 Hızlı	muhakeme	ile	ilgili	paylaşılan	ana	esaslar	değerlendirildiğin-
de,	kurumun	CMK	m.	251’de	yer	alan	basit	yargılama	usulü	ile	de	kar-
şılaştırılabilir	olduğu	 söylenebilir.	Ancak	değinilen	hususlar,	 kurumun	
basit	yargılama	usulü	ile	bire	bir	kıyası	doğru	kılmamakta,	CMK	m.	250	
ile	mukayesesinin	de	yararlı	olacağını	göstermektedir.

 II.	TÜRK	VE	ALMAN	CEZA	HUKUKU	KIYASINDA	TESPİT	
EDİLEN	TEMEL	FARKLAR	

	 1.	Savcılık	Aşamasındaki	Temel	Farklılıklar

	 CMK	 m.	 250’de	 öngörülen	 seri	 muhakeme	 usulüyle	 benzerlik	
gösteren	 ceza	 kararnamesi	muhakemesi	 ((§§	407-412	StPO)	 ile	hızlı	
muhakeme	(§§	417-420	StPO),	Türk	Hukukundaki	uygulamadan	belli	
başlı	farklılıklar	bulunur.	Bunlardan	ilki,	özel	muhakemeye	tabi	suçlarda	
kendini	gösterir.	CMK	m.	250’de	katalog	suçlara	yer	verilmişken,	Alman	
Ceza	 Kanunu’nda	 böyle	 bir	 sınırlama	 yoktur.	 Suçun	 ispatına	 yönelik	
açık	deliller	olması	ya	da	suçun	takibinin	“basit”	olarak	nitelendirilmesi	
halinde	hızlı	muhakeme	mümkündür.	Ceza	muhakemesi	kararnamesin-
de	ise	üst	sınırı	bir	yıldan	az	hapis	veya	adli	para	cezası	gerektiren	suçlar	
uygulamaya	tabidir.		

	 Türk	 Hukukunda	 seri	 muhakeme	 usulünü	 yürüten	 merci	 olarak	
Cumhuriyet	savcılığı	öne	çıkmaktadır.	Gerçekten,	Cumhuriyet	savcısı	
hem	şüpheliye	teklifte	bulunmakta,	hem	de	uygulanacak	yaptırımı	be-
lirleyip	mahkemeye	sunmaktadır.	Oysa	Alman	Hukukundaki	düzenle-
mede	hem	savcı,	hem	mahkemenin	süreçte	etkin	şekilde	yetkilidir.	

111	KK-StPO/Graf,	§	420	Rn.	3	vd.
112	KK-StPO/Graf,	§	417	Rn.	2.	
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Seri	muhakeme	usulü,	şartları	oluşsa	bile	şüphelinin	müdafi	huzurunda-
ki	kabul	 iradesine	bağlıdır.	Buna	karşın	hızlı	muhakeme	usulünün	tat-
biki	Alman	Ceza	Kanunu’nda	şüphelinin	iradesine	bağlı	kılınmamıştır.	
Fakat	ceza	kararnamesi	muhakemesinde	şüphelinin	iradesi	(itiraz/mu-
halefet),	sürecin	duruşmalı	olarak	ilerlemesi	sonucu	doğurabilmektedir.	
Türk	Hukukunda	katalog	suçların	hepsi	bakımından	ve	savcı	tarafından	
yapılan	 teklif	 sırasında	 da	 zorunlu	 müdafilik	 öngörülmüşken,	 Alman	
Hukukunda,	hızlı	muhakemede	hakim	huzurundaki	 ifade	sırasında	ve	
cezanın	 altı	 ayın	 üzerinde	 beklenmesi	 durumunda	 zorunlu	müdafilik	
söz	konusudur.	Ceza	kararnamesi	muhakemesinde	ise	zorunlu	müdafi-
lik,	savcılık	talepnamesinde	yer	alan	yaptırıma	bağlıdır.		

	 2.	Mahkeme	Aşamasındaki	Temel	Farklılıklar

	 Seri	muhakeme	usulünde	şüpheli,	duruşmaya	katılmak	zorundadır.	
Katılmaması	 halinde	 seri	 muhakeme	 usulünden	 vazgeçmiş	 sayılır	 ve	
dosya	 soruşturma	 işlemleri	 için	 tekrar	Cumhuriyet	 savcılığına	 gönde-
rilir.	Zorla	getirme	kararı	söz	konusu	olmaz.	Oysa	Alman	Hukukunda	
hızlı	muhakemede	şüpheli,	duruşmaya	katılmak	zorunda	değildir.	Başka	
deyişle,	talebe	cevap	vermemesi	ya	da	duruşmaları	takip	etmemesi	ha-
linde	hızlı	muhakeme	usulünden	vazgeçmiş	sayılmaz.	Buna	karşın	ceza	
kararnamesi	muhakemesinde,	yasal	şartlar	dahilinde	zorla	getirme	kara-
rı	verilebilir.		

	 Yaptırım	 bakımından	 ise,	 seri	 muhakeme	 usulünde	 somut	 ceza	
Cumhuriyet	 savcısınca	 teklif	 edilmekte,	 mahkeme	 tarafından	 onay-
lanmaktadır.	Mahkemenin	ceza	miktarı	üzerinde	takdir	yetkisi	yoktur.	
Öyle	ki;	erteleme,	hükmün	açıklanmasının	geri	bırakılması	ve	hatta	tak-
diri	 indirim	 nedenleri	 de	 savcı	 tarafından	 tespit	 edilmektedir.	 Alman	
Hukukunda	 ise,	hızlı	muhakemede	 savcısının	yaptırımın	 tespitine	yö-
nelik	bir	yetkisi	bulunmazken,	ceza	kararnamesi	muhakemesinde	esas	
olarak	savcı	tarafından	yaptırım	talep	edilir.	Mahkemenin	ise	belli	yasal	
şartlar	dahilinde	yaptırımlar	üzerinde	etkisi	tanınmıştır.	

SERİ MUHAKEME USULÜ (CMK m. 250)
Dr. Öğr. Ü. M. Emre Tulay (LL.M. Bochum)
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	 Yaptırım	konusunda	bir	diğer	fark,	güvenlik	tedbirlerinde	kendisini	
gösterir.	Seri	muhakeme	usulünün	tatbiki,	güvenlik	tedbirlerinin	uygu-
lanmasına	engel	değildir.	Oysa	Alman	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda,	
sürücü	ehliyetine	el	konulması	hariç,	hızlı	muhakemede	güvenlik	 ted-
birine	karar	verilemeyeceği	belirtilmiştir.	Ceza	kararnamesinde	ise,	ka-
nunda	sayılan	güvenlik	tedbirlerine	karar	verilmesi	imkanı	tanınmıştır.		

	 Son	olarak;	delillerin	tartışılması	konusunda,	Türk	Hukukunda	il-
gili	 Yönetmelik	m.	 8’de	delillerin	 toplanmasına	 ilişkin	 düzenleme	 yer	
almakta	ve	seri	muhakeme	usulünün	Cumhuriyet	savcısının	maddi	ger-
çeğe	 ulaşma	 yükümlülüğünü	 kaldırmadığı	 belirtilmektedir.	Mahkeme	
nezdinde	ise	ayrı	bir	değerlendirme	söz	konusu	değildir.	Ancak	Alman	
Hukuku	 yönünden,	 delillerin	 değerlendirilmesi	 bahsine	 daha	 ayrıntılı	
yer	 verilmiştir.	Duruşmaya	 katılan	 sanık,	müdafi	 ve	 savcının	 kabulleri	
halinde,	dosyada	yer	alan	tanık,	bilirkişi,	sanık	ve	diğer	sanıkların	beyan-
larına	yeniden	başvurulmayıp,	önceki	ifadeleri	değerlendirilebilecektir.	
Görüldüğü	üzere,	hızlı	muhakeme	usulü	delillerin	tartışılması	imkanını	
ortadan	kaldırmayıp,	sadece	yönteme	ilişkin	pratik	düzenleme	barındır-
maktadır.	Fakat	 seri	değerlendirme	yöntemi,	 tarafların	kabulüne	bağlı	
kılınmıştır.	Ceza	kararnamesi	muhakemesinde	ise	delillerin	savcılık	aşa-
masında	dahi	yeterli	şüphenin	ötesine	geçmesi	aranmakta	ve	delillerin	
tartışılması	talebi	halinde	duruşma	yapılması	öngörülmüştür.		

	 GENEL	DEĞERLENDİRME	ve	HUKUKİ	KANAATİMİZ					
 
	 Adli	işlerin	hızlandırılması	amacı	güden	seri	muhakeme	usulü,	yu-
karıda	değinilen	hususlarda,	 gerek	Alman	Ceza	Muhakemesi	Kanunu	
örneği,	gerekse	2015	tarihli	Tasarıyla	karşılaştırıldığında	bazı	temel	ek-
sik	ve	hukuken	eleştiriye	açık	hususlar	barındırmaktadır.

	 Seri	muhakeme	usulü	kapsamındaki	suçlar	katalog	suç	şeklinde	be-
lirlenmiştir.	Mağdur	veya	kamu	nezdinde	ağırlığı	ne	olursa	olsun,	 ilgi-
li	maddede	 yer	 almayan	bir	 suçun	muhakemesinde	CMK	m.	250’nin	
takdiren	tatbiki	mümkün	değildir.	Diğer	yandan,	anılan	suçlara	 ilişkin	
hem	maddi	unsurlar,	hem	ceza	miktarı	yönünden	genel	hükümlere	göre	
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yürütülen	muhakemenin	de	uzun	süren	işlemlerden	olmadığını	belirt-
mek	gerekir.	Öngörülen	özel	usulün	amacı	muhakeme	sürecini	hızlan-
dırmaksa,	somut	olay	ve	beklenen	ceza	miktarına	göre	Cumhuriyet	sav-
cısına	takdir	yetkisi	verilmesi	ya	da	2015	Tasarısında	olduğu	gibi	ceza	
miktarının	üst	sınırına	göre	belirleme	yapılması	seri	muhakeme	usulü-
nün	uygulanma	sahasını	genişleterek	kurumu	daha	işlevsel	kılardı.	

	 Seri	muhakeme	usulünün	uygulanması	için	şüphelinin	muhakeme-
ye	 ilişkin	talebi	kabul	etmesi	şarttır.	CMK	m.	250/2’ye	göre,	seri	mu-
hakeme	usulüne	ilişkin	kolluk	ya	da	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	bil-
gilendirme	yapılması	gerektiği	 ifade	edilmiştir.	Uygulamada	teknik	bir	
adli	kolluk	oluşumunun	bulunmaması	sebebiyle,	bilgilendirmenin	kol-
luk	tarafından	yapılması,	usulün	hukuki	anlam	ve	sonuçlarını	kavramak	
bakımından	sorun	teşkil	edebilir.113	Bu	nedenle,	 sürece	dair	açıklama-
ların	mutlaka	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	yapılması	gerekir.	Kanuni	
görevin	sadece	Cumhuriyet	savcısı	ile	sınırlı	olması	şüpheli	hakları	açı-
sından	daha	isabetli	olurdu.

	 Seri	muhakeme	usulü	teklifinin	müdafi	huzurunda	kabul	edilmesi	
gerekliliği	 son	 derece	 olumludur.	Ne	 var	 ki,	 sadece	 teklifin	 kabulüne	
ilişkin	değil,	teklifin	içeriği	ve	hukuki	sonuçlarına	dair	açıklamaların	da	
müdafi	huzurunda	yapılması	beklenir.	Bu	beklenti	uygulamayla	pekişti-
rilebilir	olmasına	rağmen,	Yönetmelik	m.	10’un	katı	şekilde	yorumlan-
ması	halinde	mümkün	değildir.	Özetle,	müdafinin	muhakemenin	tüm	
aşamalarına	 katılmasına	 imkan	 tanıyacak	 şekilde	 kanuni	 düzenleme	
yapmak	daha	doğru	olurdu.114

	 Seri	muhakeme	 usulünde	Cumhuriyet	 savcısı	 uygulanacak	 yaptı-
rımı	 belirlemekle	 yükümlüdür.	 Fakat	 sadece	 alt	 ve	 üst	 sınırlar	 arasın-
da	bir	miktarın	belirlenmesi	değil,	adeta	hakim	gibi	diğer	hususları	da	
kullanacaktır.	 Nitekim	 yaptırımın	 belirlenmesinde	 erteleme	 ve	 hük-
mün	açıklanmasının	geri	bırakılması	kurumlarını	da	değerlendirecektir.	
113	Nitekim	uzlaştırma	kurumunda	da,	özgür	iradenin	tesisi	için	gerekli	bilgilendirme	süreci	yasal	olarak	

kolluğun	değil,	uzlaştırmacının	görev	ve	yetkisindedir,	bkz.	Akbulut/Aksan,	s.	192	vd.	
114	Karş.	Yavuz,	s.	336.
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Mevcut	 düzenleme,	mahkemelerin	 iş	 yükünü	 azaltırken,	Cumhuriyet	
savcısının	iş	yükünü	artırmaktadır.115	Oysa	muhakeme	süjelerinin	görev	
ve	yetkileri	bakımından,	 sadece	usulün	uygulanmasını	 talep	etmek	ve	
yasal	 indirim	oranlarını	belirtmekle	yetinip,	nihai	ceza	ve	alternatif	 in-
faz	normlarının	uygulanmasının	delilleri	değerlendirme	görev	ve	yetkisi	
çerçevesinde	mahkemeye	bırakılması	daha	uygun	olurdu.

	 CMK	m.	250’de	yer	alan	katalog	suçlar	her	ne	kadar	doğrudan	ki-
şilere	karşı	 işlenen	suçlar	olmasa	da,	 somut	olayda	gerçek	kişinin	suç-
tan	zarar	gören	olması	da	mümkündür	(Mesela	kasten	gürültüye	neden	
olma	suçu).	Bu	gibi	hallerde	sadece	şüpheliyi	dikkate	alıp	onun	irade-
sine	 bağlanan	 bir	 usulle	 ceza	 indirimi	 öngörmek	 yerine,	 suçtan	 zarar	
görenin	zararının	giderilmesinin	de	bir	koşul	olarak	düzenlenmesi	daha	
isabetli	olurdu.

115	Ayrıca	bkz.	Aygörmez	Uğurlubay/Haydar/Korkmaz,	s.	271.
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 ÖZET
EVALUATION OF MATERNITY STATUS IN TERMS OF SEVERANCE PAY

	 	 İş	 hukukunun	 en	 önemli	 müesseselerinden	 biri	 olan	 kıdem	 tazminatı,	 kadının	
analık	nedeniyle	 	 iş	 akdini	 feshetmesi	halinde	ödenmemektedir.	 İş	mevzuatında	anneyi	
ve	çocukları	koruyucu	pek	çok		düzenlemeye	yer	verildiği	halde	bu	konuda	henüz	bir	dü-
zenleme	yapılmamış	olması	bir	eksikliktir.	Analık	halinde	kadın	 işçiyi	koruyan	düzenle-
melerin,	işçinin	bir	gün	en	son	çalıştığı	işyerine	geri	döneceği	esasına	göre	yapıldığı	dikkati	
çekmektedir.	Oysa	kadın	 işçi,	çocukla	birlikte	değişen	koşulları	ve	 ihtiyaçları	nedeniyle,	
iş	ve	aile	yaşamı	arasında	denge	kurmakta	zorlanabilmektedir.	Kıdem	tazminatını	düzen-
leyen	1475	sayılı	İş	Kanunu’nun	14.	maddesinde	analık	halinde	iş	sözleşmesini	feshetme	
hakkı	 tanınmaması,	 işçileri	kıdem	tazminatından	vazgeçmekle,	zoraki	çalışmak	arasında	
tercih	 yapmak	 zorunda	 bırakabilmektedir.	 Karşılaştırmalı	 hukuktaki	 kıdem	 tazminatı	
uygulamaları		incelendiğinde	bazı		ülkelerde	doğumun	kadın	açısından	haklı	fesih	sebebi	
olarak	kabul	edildiği	görülmektedir.	Kıdem	tazminatı	fonu	oluşturulduğunda	bu	ülkelerde	
olduğu	gibi	 	 analık	haline	bağlı	 fesihlerde	 fondan	kıdem	tazminatı	ödenmesi	 	mümkün	
hale	getirilebilir.	Böylelikle	mevcut	durumun	aşağıda	tartıştığımız	sakıncalarının	azalacağı	
düşünülmektedir.	Bu	çalışmada	iş	sözleşmesini	analık	nedeniyle	feshetmek	isteyen	kadın	
işçiye	kıdem	tazminatı	ödenmesi	ihtiyacı		değerlendirilmiştir. 
 
 Anahtar Kelimeler:	Kıdem	tazminatı,	kıdem	tazminatı	 fonu,analık,	aile	dostu	 iş	
hukuku
 
 ABSTRACT
     
	 Severance	pay,	one	of	the	most	important	institutions	of	labor	law,	is	not	paid	in	the	
event	the	woman		terminates	the	employment	contract		due	to	maternity.	Although	there	
are	many	regulations	in	the	labor	legislation		protecting	the	mother	and	children,		the	lack	
of	a	regulation	in	this	regard	is	considered	a	deficiency.	It	is	seen	that	the	current	protecti-
ve	regulations	are	made	on	the	basis	that	the	female	worker	will	return	to	her	last	place	of	
employment	one	day.	Yet,	due	to	her	changed	circumstances	and	needs	upon	the	arrival	
of	the	child,	the	female	worker	may	find	it	difficult	to	balance	work	life	and	family	life.	The	
absence	of	the	right	to	terminate	the	employment	contract	in	the	case	of	maternity	in	ar-
ticle	14	of	the	Labor	Law	No.	1475,	which	regulates	severance	pay,	may	force	the	workers	
to	choose	between	give	up	on	the	severance	payment	and	working	strainedly.	When	the	
severance	pay	applications	in	comparative	law	are	analyzed,	it	is	seen	that	in	some	count-
ries,	birth	is	accepted	as	a	valid	reason	for	termination	for	women.	When	the	severance	
pay	fund	is	created,	it	can	be	made	possible	to	pay	severance	pay	from	the	fund	in	case	
of	termination	related	to	maternity	status,	as	in	these	countries.	Thus,	it	is	believed	that	
the	drawbacks	of	current	situation	that	we	discussed	below	will	decrease	.	In	our	study,	
the	situation	of	the	female	worker	wanting	to	terminate	the	employment	contract	due	to	
maternity	was	evaluated	in	terms	of	the	right	to	severance	pay.

 Keywords: Severance	 pay,	 severance	 pay	 found,maternity,	 family-friendly	 emp-
loyment	law
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	 GİRİŞ

	 İşçinin		en	önemli	haklarından		biri	olan	kıdem	tazminatı,	kadının		
analık	nedeniyle		iş	akdini	feshetmesi	halinde	ödenmemektedir.	İş	mev-
zuatında	analık	halinde	kadın	işçileri	ve	çocukları	koruyucu	birçok	dü-
zenlemeye	yer	verilmişken	analık	nedeniyle	fesihlerde	kıdem	tazminatı	
hakkı	 tanınmaması	önemli	bir	 eksikliktir.	Özellikle	 son	yıllarda	 iş	hu-
kukunda	kadın	işçileri	kapsayan	bir	çok	aile	dostu	düzenleme	yapıldığı	
görülmektedir.	Ancak		bu	düzenlemelerin	neredeyse	tamamının	kadın	
istihdamının	korunması	amacını	gözettiği	ve	işçinin	bir	gün	en	son	ça-
lıştığı	 işyerine	geri	döneceği	 esasına	dayandırıldığı	 	dikkati	 çekmekte-
dir.	Ülkemize	özgü	sosyal,	kültürel	ve	ekonomik	koşulların	bu	yaklaşımı	
haklı	 çıkardığı	 yadsınamaz	 bir	 gerçektir.	 Bununla	 birlikte	 kadınların,	
analıkla	değişen	yaşam	koşulları	nedeniyle,	“iş,	çocuk	ve	ev”	üçgeninde	
denge	kurmakta	zorlanabildikleri	de	ayrı	bir	gerçektir.	Çalışan	annelerin	
kendilerini	koruyucu	düzenlemeler	karşısındaki	tatmin	duygusu,	işteki	
pozisyonu,	kazancı,	işinde	mutlu	olup	olmaması,	çocuğunun	yaşı	ve	ba-
kımını	kimin	üstlendiği	gibi		birçok	faktörden	etkilenmektedir.1	Sadece	
büyük	 işyerlerinde	 kreş	 ve	 çocuk	 bakım	 ünitelerinin	 bulunması,	 özel	
kreşlerin	ve	anaokullarının	masraflı	olması,	bakıcı	maliyetinin	yüksekliği	
gibi	pek	çok	etmen	kadın	işçinin	çocuklarının	bakım	ve	eğitimiyle	ilgi-
lenmek	amacıyla	 işten	ayrılmasını	zorunlu	hale	getirebilmektedir.2 Bu	
faktörlere,	çocuğun	sağlık	durumunu,	annenin	çocuk	sayısını,	medeni	
halini,	evliyse	eşinin	ev	işlerine	ve	çocuk	bakımına	destek	düzeyini,	iş	ve	
ev	arasındaki	mesafeyi	ve	ulaşım	süresini,	büyük	anne	bakımı	gibi	des-
teklerin	olup	olmamasını	ve	bu	desteklerde	zamanla	yaşanabilen	mah-
rumiyetleri	de	eklemek	gerekmektedir.	
              
	 Kadın	işçi,	çalışma	hayatını	çocukla	birlikte	eskisi	gibi	yürütmesinin	
mümkün	olmadığı	durumlarla	karşılaştığında	veya	bebeğin	bakımı	için	
verilen	yasal	 izin	süreleri	yetersiz	kaldığında	çalışmaya	ara	vermeyi	ya	

1	ÖZEK,	Manolya,	Çalışan	Annelerin	İş	Stresiyle	Başa	Çıkma	Becerisi	İle	Tükenmişlik	Düzeylerinin	Aile	
Değerlendirmesine	Ve	Çocuklarının	Davranışlarına	Etkileri,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	İzmir,	
2011,	s.62,	63.

2	 CANBOLAT,	Talat,	ÖZKAN,	 Sema,	Deniz,	Doğum	Borçlanması	 Yapılabilecek	 Süreler, İş	 Ve	Hayat	
Dergisi,S.6,2017,s.107	.
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da	doğumla	birlikte	değişen	koşullarına	daha	uygun	bir	 işte	 çalışmayı	
isteyebilir.	İş	sözleşmesini	bu	nedenle	feshettiğinde	ise	mevcut	düzen-
lemeler	analığa	bağlı	feshi	haklı	neden	olarak	kabul	etmediği	için	kıdem	
tazminatına	hak	kazanamamaktadır.	Bu	durumun	işçiyi	istemeden	çalış-
makla	kıdem	tazminatından	vazgeçerek	işten	ayrılma	arasında	ikilemde	
bıraktığı	görülmektedir.	İlk	seçenek	kadın	işçinin	çalışma,	hatta	çalışma-
ma	özgürlüğünü	kısıtlarken,	ikincisi	kıdem	tazminatı	üzerindeki	mülki-
yet	hakkını	etkilemektedir.	Bu	açıdan	bakıldığında	analığın	fesih	nedeni	
olarak	gözetilmemesinin	kadın	işçiyi	baskı	altında	tuttuğu	düşünülmek-
tedir.
                
	 Diğer	 taraftan	analık	halinde	kadını	koruyucu	düzenlemeler	 tartı-
şılırken,	çocuğun	ihtiyaçları,	anne-çocuk	ilişkisinin	doğası	daha	çok	göz	
önünde	bulundurulmalıdır.	Zira	analık	halinde	kadının	çalışması	çocuk	
üzerinde	de	somut	etkiler	yaratmaktadır.	Nitekim	bu	gerçeği	kabul	eden	
bazı	Avrupa	Birliği	ülkelerinde	“ihtiyaçlar	ve	iş	yaşamı”	arasındaki	den-
ge,	“bebekler	ve	patronlar”		(Babies	and	Bosses)		arasında	uzlaşma	kav-
ramıyla	ifade	edilmektedir.3	Çalışan	annelerin		günlük	yaşamlarına	daha	
geniş	bir	pencereden	bakıldığında		analık	halinde	çalışmanın		düşünül-
düğünden	çok	daha	fazla	faktörün	etkisi	altında	olduğu	daha	da	belirgin	
hale	gelmektedir.

 I.KIDEM	TAZMİNATI	KAVRAMI	VE	HUKUKSAL	NİTELİĞİ       
              
	 İş	hukukunda,	ekonomik	olarak	güçsüz	olan	işçileri	korumak	ama-
cıyla,	 iş	 sözleşmesinin	 feshi	 halinde	 ortaya	 çıkacak	 tehlikeleri	 azaltan	
bazı	 çareler	 aranmıştır.	 Bunlardan	 bir	 tanesi	 de	 kıdem	 tazminatıdır.4 
Kıdem	 tazminatı,	 çalışma	 sürecinin	 işçi	 üzerinde	 oluşturduğu	 yıpran-
manın	 ve	 işçinin	 işverene	 sağladığı	 katkının	 karşılığı	 olarak	 işverence	
verilen	toplu	para	olarak	tanımlanabilir.	5	Yapılan	bir	başka	tanıma	göre	

3	 https://www.oecd.org/els/family/babiesandbosses-reconcilingworkandfamilylifeasynthesisoffindingsf-
oroecdcountries.	htm,	Erişim	Tarihi.01.02.2020. 

4	NARMANLIOĞLU,	Ünal,	Türk	Hukukunda	Kanundan	Doğan	Kıdem	Tazminatı,İstanbul,1973,s.1.		
5	ÇİL,	Şahin,	İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukukuna	İlişkin	Sorunlar	ve	Çözüm	Önerileri,	İstanbul,	2009,	
s.322.
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kıdem	 tazminatı	 iş	 sözleşmesinin	belli	nedenlerle	 sona	erdirildiği	hal-
lerde	işçiye	veya	onun	ölümü	halinde	mirasçılarına	işverenin	ödemekle	
yükümlü	bulunduğu	meblağdır.6 

	 Kıdem	tazminatını	düzenleyen	1475	sayılı	eski	İş	Kanunu’nun	14.	
maddesinde	değişiklik	yapan	2320	sayılı	Kanun’un	gerekçesinde	de	bu	
tazminatın,	iş	akdinin,	kanunda	belirtilen	nedenlerden	dolayı	feshedil-
mesi	ya	da	kendiliğinden	sona	ermesi	durumunda,	işverenin,	bir	yıla	ya-
kın	kıdeme	sahip	olmak	şartıyla	işçisine,	eğer	işçi	ölmüşse	yasal	mirasçı-
larına	sunduğu	ve	onları	yoksulluk	riskine	karşı	koruyan	ek	bir	güvence	
olduğu	belirtilmiştir.7 
            
	 Öğretide	kıdem	tazminatının	hukuki	niteliği	hususunda	birçok	gö-
rüş	ortaya	atılmıştır.	Bu	görüşler,	kıdem	tazminatının	ücret,	 tazminat,	
işsizlik	tazminatı,	nevi	şahsına	münhasır	müessese	olduğu	görüşleridir.	
İçlerinde	en	fazla	taraftar	bulan	görüş	ise	tazminat	görüşüdür.8	Kıdem	
tazminatının	belirtilen	bu	 görüşleri	 belirli	 ölçülerde	 içinde	barındıran	
kendine	özgü	bir	kurum	olduğu	söylenebilir.9	Yargıtay	da	bazı	kararla-
rında	kıdem	tazminatının	işini	kaybeden	işçiye,	işinde	sebat	gösterme-
sinin	ve	 işverene	verdiği	hizmetin	karşılığı	olarak	ödenen	bir	tazminat	
olduğunu		belirtmektedir.10	Başka	bir	kararında	ise	Yargıtay,	kıdem	taz-
minatının	işyerinde	sadakatle	çalışan	işçinin	“yıpranma	karşılığı”	oldu-
ğunu	belirtmiştir.11 

	 	Kıdem	tazminatı	 ilk	olarak	Fransa’da,	 	 işten	ayrılan	 işçilere,	 işve-
ren	 tarafından	 	 hediye	 olarak	 verilmeye	 başlanmış	 ve	 sonrasında	 ya-

6			ÇENBERCİ,	Mustafa,	İş	Kanunu	Şerhi,	Ankara,	1976,s.365.
7			Söz	konusu	gerekçe	23.10.1980	tarihli	ve	17140	sayılı	Resmi	Gazete›de	yayımlanmıştır.
8			KILIÇOĞLU,	Mustafa,	Şerhli	İş	Kanunu	Yorumu,	Ankara,1999,s.318.
9	 ÖZVERİ,	Murat,Kıdem	Tazminatı:	Fon	Yerine	Güvence	Gereksinimi,2019,	http://www.turkis.	org.tr/

dosya	/2bXXu30p4MV2.pdf,Erişim	Tarihi	,	16.12.2019,22.
10	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi’nin	 ,	25.06.2009	Tarihli,	 	2008/3611	E.,	2009/18066	K.sayılı	kararı,	www.

kazancı.com.,	Erişim	Tarihi	,	16.12.2019.
11	Yargıtay	HGK,27.01.1993	T.,1992/9-647	E.,1993/14	sayılı	Kararı.	Kazancı	İçtihat	Bankası,	Erişim	Ta-

rihi	,	10.02.2020.
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salarda	kendine	yer	bulmuştur.12	Ülkemizde	 ise	 ilk	kez	 	3008	Sayılı	 İş	
Kanunu’nda	düzenlenmiştir.	Bu	düzenlemeye	göre		kıdem	tazminatı,	iş	
sözleşmesi	feshedilmiş	olan	ve	işyerinde	en	az	5	yıl	çalışmış	olan		işçiye	
ödenmekteydi.	Kıdem	tazminatı	miktarı		ise	işçinin	çalıştığı	her	yıla	kar-
şılık	15	günlük	ücretiydi.13	Kıdem	tazminatı,	3008	sayılı	İş	Kanunu’nun	
yürürlükten	 kaldırılmasından	 sonra	 	 yürürlüğe	 giren	 1475	 sayılı	 İş	
Kanunu’nun	14.	maddesinde	 	 	 	düzenlenmiş	ve	bazı	kanunlarla	geçir-
diği	 	 değişiklikler	 sonucunda	 bugünkü	 biçimini	 almıştır.14	 4857	 sayılı	
Kanun’da	 kıdem	 tazminatı	 düzenlenmemiş	 ancak	 Kanunun	 geçici	 6.	
maddesinde	kıdem	tazminatı	fonunun	oluşturulması		öngörülmüştür.15 
Başka	bir	deyişle	kaldırılan	1475	sayılı	İş	Kanunu’nun	yürürlükte	olan	
14.	maddesi,	fon	oluşturuluncaya	kadar	kıdem	tazminatını		düzenleme-
ye	devam	edecektir.														

	 854	sayılı		Deniz	İş	Kanunu	kapsamındaki	işçilerin	kıdem	tazminatı	
hakkı	da	1475	sayılı	İş	Kanunu	ile		paralellik	göstermektedir.16 	Deniz	İş	
Kanunu’nun	kapsamında	kimlerin	yer	aldığı	Kanun’un	1.	maddesinde,	
kıdem	tazminatına	hak	kazandıran	haller	ve	ödenme	esasları	Deniz	 İş	
Kanunu’nun	20.	maddesinde	düzenlenmiştir.	Gemi	adamı	olarak	çalı-
şan	kadın	olmayacağı	ya	da	evlilikle	bu	tür	çalışmanın	bağdaşmayacağı		
düşüncesiyle	olsa	gerek,	4857	sayılı	İş	Kanunu’ndan	farklı	olarak	kadın	
işçiye	evlilik	nedeniyle	verilen	fesih	hakkı	bu	Kanun’da	tanınmamıştır.	

	 Gazeteciler	 diğer	 işçilerden	 farklı	 olarak	 fikir	 işçisi	 olarak	 kabul	
edilerek	 	 çalışma	mevzuatları	 farklı	bir	kanunda	 	düzenlenmiştir.	Kısa	
adıyla	Basın	İş	Kanunu	olarak	bilinen,	5953	sayılı	Basın	Mesleğinde	Ça-
lışanlarla	Çalıştıranlar	Arasındaki	Münasebetlerin	Tanzimi	Hakkındaki	
Kanun	kapsamında	çalışan	bu	kişilere	de		kıdem	tazminatı	hakkı	veril-

12	ANDAÇ,	Faruk,	İş	Hukuku,	Ankara,	2006,s.99.
13	CENTEL,	Tankut,	DEMİRCİOĞLU,	Murat,	İş	Hukuku,İstanbul,2003,s.199.
14	1475		sayılı	İş	Kanunu,	bu	Kanunda	değişiklikler		yapan	1927,		2320,		2457,		2762		ve		2869		sayılı	Ka-

nunların	yürürlüğe		girmesiyle	bugünkü	biçimini	almıştır.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.ERGİN,	Berin,Türk	İş	
Hukukunda	Kıdem	Tazminatının	Geçirdiği	Safhalar,İstanbul,1989,s.7,27.

15	ÇELİK,	Nuri,	CANİKLİOĞLU,	Nurşen,	CANBOLAT,	Talat,	İş	Hukuku	Dersleri,	30.	Bası,Beta	Yayı-
nevi,	İstanbul	2017,	s.650.

16	ÇELİK,	Nuri,	İş	Hukuku	Dersleri,26.Baskı,İstanbul,2013,s.326.
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miştir.	Kıdem	tazminatı	hakkı	Kanun’un	6.	ve	11.	maddelerinde	hükme	
bağlanmıştır.	4857	sayılı	İş	Kanunu’ndan	farklı	olarak	bu	Kanun	kapsa-
mındaki	bir	fikir	işçisinin	kıdem	tazminatına	hak	kazanabilmesi	için	en	
az	beş	yıl	kıdeminin	bulunması	şarttır.	Kanunun	kapsamında	kimlerin	
yer	aldığı	 ise	1.	maddede	düzenlenmiştir.	Basın	İş	Kanunu’na	göre	kı-
dem	tazminatına	hak	kazandıran	nedenler	ve	bu	tazminatın	hesaplanma	
esasları	4857	sayılı	İş	Kanunu’ndan	oldukça	farklıdır.	
                    
	 Çalışmamızda	 kıdem	 tazminatına	 hak	 kazanma	 şartları	 incelenir-
ken	4857	sayılı	İş	Kanunu	kapsamında	çalışanlar		esas	alınmışır.	Ancak		
kadın	işçiye	analık	haline	bağlı	fesih	hakkı	verilmesi	hususunda	önerilen	
yasal	değişikliğin	Basın	İş	Kanunu	ve	Deniz	iş	Kanunu	kapsamındaki		iş-
çileri	de	kapsaması	gerektiğinin		eşitlik	ilkesinin	doğal	bir	sonucu	oldu-
ğunu	da	belirtmeliyiz.
                 
	 II.KIDEM	TAZMİNATINA	HAK	KAZANMA	ŞARTLARI 
                   
	 A.İş	Kanunu	Kapsamında	İş	Sözleşmesinin	Bulunması	
 
	 4857	Sayılı	İş	Kanunu’un	yürürlüğe	girmesiyle	birlikte	1475	sayılı	İş	
Kanunu		yürürlükten	kalkmışsa	da	4857	Sayılı	İş	Kanun’un	120.	madde-
sinin	yollamasıyla,	kıdem	tazminatını	düzenleyen	14.	maddesi	yürürlük-
te	kalmıştır.17	1475	sayılı	İş	Kanunu’nun	14.	maddesinin		“Bu	Kanuna	
tabi	işçilerin	hizmet	akitlerinin”	şeklindeki	giriş	cümlesinden	kıdem	taz-
minatından	faydalanmanın	ilk	şartının	iş	sözleşmesiyle	çalışmak	olduğu	
anlaşılmaktadır.18 

	 Hangi	 iş	 sözleşmelerinin	 4857	 sayılı	 Kanun	 kapsamında	 olduğu		
bu	noktada	önemlidir.	4857	sayılı	Kanunu’nun	4.	maddesi	hangi	iş	söz-
leşmelerinde	Kanun’un	uygulanmayacağını	 açıkça	 belirtmiştir.	Anılan	
maddede	belirtilen	işlerin	dışında	kalan	işlerse	Kanun	kapsamındadır.19

17	ÖZKARACA		Ercüment.,	Sigortalılık	Süresi	ve	Prim	Ödeme	Gün	Sayısını	Tamamlama	Suretiyle	Kıdem	
Tazminatı	Çalışma	ve	Toplum,	2013/1,s.154. 

18	ÇELİK,	N.,CANİKLİOĞLU	N.,CANBOLAT,T.,326,	KILIÇOĞLU,M.,s.318.
19	LİMON,s.154.
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	 B.	Bir	Yıl	Çalışma	Şartı
               
	 Kıdem	tazminatı	hakkı,	çalıştığı	işyerinde	bir	yıllık	kıdemi	olan	iş-
çiye	tanınmıştır.	1475	sayılı	Kanun’un	14.	maddesi	“işçinin işe başladı-
ğı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için 
işverence işçiye otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceğini”	
hüküm	 altına	 almıştır.20	 Kıdem	 tazminatı	 hesabında	 kıdem	 süresinin	
başlangıcı,	işçinin	çalışmaya		başladığı	tarihtir. Bu	sürenin	altında	yapı-
lan	çalışmalarla	kıdem	tazminatına	hak	kazanılamadığından,	bu	süreyi	
dolduramadan	 işten	ayrılan	 işçiye	 	orantılı	 ödeme	de	yapılamamakta-
dır.21	Ancak	 işverenin	bu	 sürenin	bitimine	çok	az	kala	 iş	 sözleşmesini	
kötü	niyetle	feshettiği	durumlarda	işçinin	kıdem	tazminatına	hak	kaza-
nacağını	söylemek	mümkündür.22 
                  
	 İş	sözleşmesinin	fasılalı	olarak	akdedildiği	durumlarda	ise	işçinin	kı-
demi,		çalıştığı	bütün	süreler	dikkate	alınarak	hesaplanmaktadır.	(1475	
S.	K.	m.14/II)		Aynı	şekilde	işyerinin	devredildiği	ya	da	başka	bir	yere	
nakledildiği	durumlarda	da	işçinin	kıdemi,	işyeri	veya	işyerlerindeki	bü-
tün	çalışmaları	göz	önüne	alınarak	belirlenmektedir.23 İşçinin	hastalığı	
nedeniyle	çalışmaya	ara	verdiği	ve	hamilelik	veya	doğum	nedeniyle	izin	
kullandığı	zamanlar	da	kıdem	süresine	dahil	olmaktadır.	24 
                  
	 C.	İş	Sözleşmesinin	Belli	Nedenlerle	Sona	Ermiş	Olması
                  
	 1.	İşçinin	İş	Sözleşmesini	Haklı	Nedenle	Feshi	
                  
	 İşçi	iş	sözleşmesini	sağlık	sebepleri,	ahlak	ve	iyiniyet	kurallarına	uy-
mayan	haller	 ile	 zorlayıcı	 sebeplerin	varlığı	halinde	derhal	 feshedebil-

20	LİMON,s.157.		
21	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu,12.06.1991	Tarihli,	991/9-287	E.,991/349	sayılı	Kararı,aktaran,	DEMİR,	s.409.
22	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesi,	2012/35856	Esas	sayılı	dosyada	verdiği,	2013/10606	s.	kararında			iş	akdinin	

davacının	kıdeminin	altı	ay	olmasına	az	bir	süre	kala	feshedilmesinin	dürüstlük	ilkesini	ihlal	ettiğine	hük-
metmiştir.		Kazancı	İçtihat	Bankası,	Erişim	Tarihi	,	02.02.2020.

23	ERGİN,s.177.
24	LİMON,s.157. 
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mektedir.25	İşçiye	iş	sözleşmesini	derhal	feshetme	hakkı	veren	nedenler	
mülga	1475	sayılı	İş	Kanunu’nun	16.	maddesinde	düzenlenmişti.	Yürür-
lükte	olan	4857	sayılı	Kanun	bu	nedenleri	24.	maddede	düzenlenmiştir.	
İş	sözleşmesinin	işçi	tarafından	bu	maddeye	göre	feshi	kıdem	tazmina-
tına	 hak	 kazandıran	 durumlar	 arasındadır.	 İşçi	 açısından	 haklı	 neden	
oluşturan	haller	ise	aşağıda	açıklanmıştır.
                 
 a.	Sağlık	Nedeniyle	Fesih          

	 İşin	 niteliğinden	 kaynaklanan	 bir	 nedenle	 işin	 yürütülmesi,	 işçi-
nin	 sağlığı	 ya	 da	 yaşamı	 için	 tehlike	 yarattığında	 (m.24/1-a),	 işveren	
veya	 	 işyerindeki	bir	 işçi	bulaşıcı	ya	da	işle	 	bağdaşmayan	bir	hastalığa	
yakalandığında(m.24/1-b),	 işçinin	 sağlık	 nedeniyle	 fesih	 hakkı	 doğ-
maktadır.	 İşin	 niteliğinden	 kaynaklanan	 hastalıklarla	 kastedilen	 ge-
nellikle	meslek	hastalıklarıdır.26 Yüksek	Mahkeme	de	bu	tür	fesihlerde	
feshin	haklı	olup	olmadığını	tespit	edebilmek	açısından	işin	niteliğinin	
gerçekten	işçi	açısından	tehlike	oluşturup	oluşturmadığının	tespitini	ge-
rekli	görmektedir.27 
                   
 b.	 Ahlak	 ve	 İyiniyet	 Kurallarına	 Aykırı	 Durumlar	 Nedeniyle	
Fesih 
                 
	 4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	24.	ve	25.	maddelerinin	2.	bentlerinde	
sırasıyla	işçinin	ve	işverenin	iş	sözleşmesini	ahlak	ve	iyiniyet	kurallarına	
aykırı	durumlar	nedeniyle	fesih	hakkı	düzenlenmiştir.28	4857	s.	İş	Kanu-
nu	m.	24/2’ye	göre	işveren	iş	sözleşmesi	yapıldığı	sırada	yanlış	bilgiler	
vererek	işçiyi	yanıltırsa,	işçinin	ya	da	ailesinin	onuruna	veya	namusuna	
yönelik	 	 	davranışlarda	bulunur	ya	da	 	 işçiye	 tacizde	bulunursa,	 işçiye	
25	LİMON,s.	156.   
26	ERGİN,s.143.
27	Yüksek	Mahkeme	bir	kararında	işin	niteliğinden	kaynaklanan	bir	nedenin		işçinin	sağlığı	açısından	teh-

likeli	yaratıp	yaratmadığını	ve	işçinin	işine	devam	etmesinden		alıkoyacak	şekilde		bir	hastalığa	yol	açıp	
açmadığının	 tespit	 edilmesi	 için	 	 sağlık	 	 	 raporu	 alınmasını	 gerekli	 görmüştür.Bkz:22.Hukuk	Dairesi,	
2013/6958	E.,2014/6362	K.sayılı,	18.03.2014	tarihli	kararı,	Kazancı,	Erişim	Tarihi	,02.02.2020.

28	ODAMAN,	Serkan,	İş	Kanunu	Ve	Borçlar	Kanunu	Bakımından	“Ahlak”	Kavramı,	İstanbul	Üniversitesi	
İktisat	Fakültesi	Mecmuası,	S.55,	2011,	s.878.
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ya	da	ailesine		sataşırsa,	işyerinde	cinsel	tacize	uğrayan	işçisini		koruyu-
cu	önlemler	almazsa,	ücretini	 iş	sözleşmesine	ve	yasaya	uygun	şekilde	
ödemezse,	işçi	tarafından		iş	sözleşmesi	derhal	feshedilebilmektedir.	Bu	
nedenlerle	yapılan	fesihlerde	 	 işçiye	kıdem	tazminatı	ödenmesi	gerek-
mektedir.													
                
 c.	Zorlayıcı	Nedenlerle	Fesih	
                 
 İş	hukukunda	zorlayıcı	nedenler,	 işçi	 veya	 işverenin	 iradesi	dışın-
da	gelişen,		öngörülemeyen	ve	kaçınılması	mümkün	olmayan	durumlar	
olarak	tanımlanabilir.29	4857	sayılı	İş	Kanunu	m.	24/3’te;		işyerinde	işin	
bir	haftadan	uzun	süreyle	durmasına	yol	açacak	nitelikte	zorlayıcı	ne-
denler	oluştuğunda		işçinin	iş	sözleşmesini		derhal	feshedebileceği	dü-
zenlenmiştir.	Bu	durumda	işçiye	kıdem	tazminatı	ödenmesi	gerekmek-
tedir.	
              
	 2.	Emekli	Aylığına	Hak	Kazanma	Nedeniyle	veya	Yaşı	Bekle-
mek	İçin	Fesih             
              
	 İşçinin	 yaşlılık	 aylığı	 almak	 için	 iş	 sözleşmesini	 fesih	 hakkı	 ilk	 iş	
kanununun	 yürürlüğe	 girdiği	 tarihten	 bu	 yana	 kıdem	 tazminatına	
hak	kazandıran	nedenler	arasında	sayılmıştır.30	1475	sayılı	 İş	 	Kanunu	
m.14/1-b	hükmüne	göre		işçinin			yaşlılık	veya	malullük	aylığı	bağlatmak	
ya	da	toptan	ödeme	almak	için	iş	sözleşmesini		feshetmesi	durumunda			
kıdem	tazminatı	hakkı	doğmaktadır.	İşverenin,	işçinin	kuruma		başvuru	
yaptığını	gösteren	 	belgeyi	 	kendisine	ibraz	etmesiyle	kıdem	tazminatı	
ödeme	yükümlülüğü	başlamaktadır.31 

	 Diğer	taraftan	1999	yılında	4447	sayılı	Kanun’la	yapılan	değişikle	
yaş	 şartını	 sağlayamadığı	 için	 	yaşlılık	aylığına	hak	kazanamasa	da	 	bu	

29	CAN,s.	36	.
30	SUBAŞI,	İbrahim,	KABAKÇI,	Mahmut,	5	YIL	+	3600	GÜN	=	KIDEM	TAZMİNATI?	,	İş	ve	Hayat,	S.4,	

Ankara,	2018,119,	LİMON,	s.149.
31	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesinin,	,2017/14558	E.	,2017/29080	K.		sayılı,	19.12.2017	Tarihli	kararı.	Kazan-

cı	İçtihat	Bankası,	Erişim	Tarihi	,02.02.2020.
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aylığa	 hak	 kazanabilmek	 için	 gereken,	 yaş	 dışındaki	 şartları	 sağlayan	
işçilere	de	 	kıdem	 tazminatı	 alma	 imkanı	getirilmiştir.32	 İşçinin	kıdem	
tazminatı	alabilmek	için	çalışma	yaşamından	çekilmesi	ise	zorunlu	de-
ğildir.33

	 3.	İşçinin	Ölümü		                 

	 İş	 sözleşmesinde	 işçi	 işini	 bizatihi	 kendisi	 görmekle	 yükümlüdür.	
Bu	nedenle	 	 işçi	 öldüğünde	 	 iş	 sözleşmesi	 de	 	 sona	 ermektedir.34	 İşçi	
öldüğünde	yasal	mirasçılarına	kıdem	tazminatı	ödenebilmesi	 için	 işçi-
nin	işyerinde	en	az	bir	yıllık	kıdeminin	bulunması	şarttır.(1475	S.K.	m.	
14/1)	Kanunda	ölümün	şekline		ilişkin	herhangi	bir	açıklamaya		yer	ve-
rilmediği	de	belirtilmelidir.
                   
	 4.	Evlenme	Nedeniyle	Fesih           
                  
	 1475	sayılı	İş	Kanunu’na	29.03.1983	tarihli	ve	2869	sayılı	Kanun’la	
eklenen	bir	hükümle,	kadın	 işçiye	evlendiği	 tarihten	başlayarak	bir	yıl	
içinde	 iş	 sözleşmesini	 feshetmesi	 durumunda	 	 kıdem	 tazminatı	 hakkı	
verilmiştir.35	 Ancak	 işçinin	 bu	 hükümden	 faydalanabilmesi	 için	 resmi	
nikâhla	evlenmesi	gerekmektedir.36	 	Bu	 	hak	sadece	kadına	verildiğin-
den	erkek	işçinin		böyle	bir		imkandan	faydalanması	mümkün	değildir.	
Evlenme	nedeniyle	fesih	hakkını	kullanmak	isteyen	işçinin	bu	talebinin	
işveren	tarafından	kabul	edilmesi	zorunluluğu	bulunmamaktadır.37	Ka-
dın	 işçinin	bu	fesih	hakkını	kullanabilmesi	 için	1	yıl	çalışmış	olma	ko-
şulunu	gerçekleştirmiş	olması	ise	zorunludur.	Evliliğin	ilk	evlilik	olması	

32	SUBAŞI,	İ,	KABAKÇI,M.,s.118.;	GÜZEL,	Ali,	İş	İlişkisinin	Sona	Ermesi	Ve	Kıdem	Tazminatı,	Yargıtay’ın	
İş	Hukuku	Ve	Sosyal	Güvenlik	Hukukuna	İlişkin	Kararlarının	Değerlendirilmesi,Ankara,2012,s.382.

33	ÇELİK,	N.,	CANBOLAT,	T.,	CANİKLİOĞLU	N.,	s.657.
34	KOCAGİL,İ.,	2014,s.430.
35	ERTÜRK,	Şükran,	Çalışma	Hayatımızda	Kadın	Erkek	Eşitliği,	2008,	Ankara,s.187.
36	DEMİR,	F.,s.407,Ayrıca	Bkz:	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nun	24.01.2018	Tarihli,	2015/7-3743	Esas,	

2018/81	K.	Sayılı	Kararı,	Kazancı	İçtihat	Bankası,	Erişim	Tarihi	,21.01.2020.
37	 Yargıtay	 9.	 Hukuk	 Dairesinin	 18.10.2015	 Tarihli	 ve	 2005/33799	 K.	 Sayılı	 Kararı,	 Kazancı	 İçtihat	

Bankası,Erişim	Tarihi	,21.01.2020.
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şart	olmayıp38	söz	konusu	fesih	hakkının,	resmi	nikahın	kıyıldığı	tarihten	
itibaren	bir	yıl	içinde	kullanılması	gerekmektedir.39	Bu	gerekçeyle	işten	
ayrılan	ve	kıdem	tazminatı	alan	bir	kadın	işçinin	başka	bir	işte	çalışması-
na	engel	bir	hal	de	bulunmamaktadır.	Yargıtay	da	bir	kararında	işyerin-
den	evlilik	gerekçesiyle		kıdem	tazminatı	alarak	ayrılan	bir	kadın	işçinin	
başka	bir	işte	çalışmaya	başlamasının	kötü	niyet	göstergesi	sayılmadığını	
belirtmiştir.	40                 
            
	 Kadın	işçiye	verilen	bu	fesih	imkanının	yasal	dayanağı	ise	1475	sayı-
lı		İş	Kanunu’nun	yürürlüğe	girdiği	tarihte		yürürlükte	bulunan	743	sayılı	
Türk		Medeni	Kanunu’dur.	Bu	Kanun’un		159.	maddesine	göre		kadın	
ancak	 kocasının	 izniyle	 çalışabilmekteydi.41	 Evlendiğinde	 kocasından	
böyle	bir	izin	alamayan	kadına	kıdem	tazminatı	ödenmesi	hükme	bağ-
lanmıştı.42	Kanunun	gerekçesinde	bu	düzenlemenin		amacı,	toplumun	
temeli	olan	aile	birliğini	korumak,	kadının ailevi	 sorumlulukları	nede-
niyle	 	 geçmiş	 çalışmalarının	 heba	 edilmemesi	 olarak	 açıklanmıştır.43 
Yargıtay	da	bir	kararında		evlenen	kadının	çalışma	hayatını	gereği	gibi	
sürdüremeyeceği	düşüncesinin	ve	 	ailenin	 	 	korunması	amacının	 	yasa	
koyucuyu	 bu	 doğrultuda	 bir	 düzenlemeye	 yönelttiğini	 belirtmiştir.44 
Öğretide	söz	konusu	düzenlemeyle	 ilgili	olarak	kadının	eş	ve	 toplum-
sal	baskılar	sonucu		çalışma	hayatından	uzaklaşmasına	olanak	sağlayıcı	
38	NARMANLIOĞLU,	Ünal,	İş	Hukuku	Ferdi	İş	İlişkileri	I,Beta,2012,s.574.
39	Yargıtay	bir	kararında,	davacının	evlenmek	amacıyla	evlilik	tarihinden	on	gün	kadar	önce	iş	akdini	sona	

erdirmek	amacıyla	davalı	işyerine	dilekçe	verdiğini,	yani	fesih	hakkını,	resmi	evlilik	işlemini	tamamlama-
dan	kullandığını,	davacı	kadın	işçinin	nikah	öncesi	 iş	akdini	sonlandırmaya	yönelik	yaptığı	bu	işlemin	
fesih	olarak	nitelendirilmesinin	mümkün	bulunmadığını,	işyerinden	ayrılmak	amacıyla	verilen	dilekçe-
nin	istifa	mahiyetinde	olduğunu,	1475	Sayılı	İş	Kanunu’nun	14.maddesinin	1.fıkrasında	yer	alan	fesih	
hakkının,	resmi	evlilik	işleminin	gerçekleştiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	içerisinde	kullanılacağına	dair	kanu-
nun	açık	hükmüne	aykırı	davranıldığını	belirtmiştir.	Bkz:Yargıtay,Hukuk	Genel	Kurulu’nun,	12.10.2016	
tarihli,2014/9-1136	E.,	2016/968	K.	Sayılı	Kararı,	Kazancı	İçtihat	Bankası,Erişim	Tarihi	,21.01.2020.

40	9.	HD,	2010/10705	E.,	2012/16586	K.	Sayılı,	10.05.2012	Tarihli	Kararı,	Kazancı,Erişim	Tarihi	,21.01.2020.
41ERTÜRK,2008,s.187.
42ANADOLU,2001,s.250.
43EŞMELİOĞLU,	İ.,	Gerekçeli,	Açıklamalı,	İçtihatlı	İş	Kanunları	Ve	Mevzuatı,	Ankara,1986,196’dan	alıntı,	

ERTÜRK,	s.188.	
44	Yargıtay	9.	HD.,09.03.2015	T.,201/15255	Esas	 , 2015/9473	K.	Sayılı	Kararı,	Kazancı,	Erişim	Tarihi	 ,	

21.01.2020.
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nitelikte	olduğu	için	kaldırılması	gerektiği	yönünde	görüşler	ortaya	atıl-
mıştır.45
              
	 Söz	 konusu	düzenleme	daha	 sonra	Anayasa’nın	10.	maddesinde-
ki	 eşitlik	 ilkesine,	 49.	maddesinde	yer	 alan	 çalışma	hakkına	 aykırı	 bu-
lunarak	iptal	edilmiştir.46	Ardından		4721	Sayılı	Türk	Medeni	Kanunu	
ile	çalışma	özgürlüğü	bakımından	evli	kadın	ve	evli	erkek	eşit	duruma	
getirilmiştir.47	Ancak	kadınlara	evlilik	nedeniyle	verilen	bu	 fesih	hakkı	
kaldırılmamıştır. Bu	defa	da	erkek	 işçiye	böyle	bir	 fesih	 imkanının	 ta-
nınmamasının	 erkek	 aleyhine	 eşitsizlik	 yarattığı	 gerekçesiyle	 Anayasa	
Mahkemesi’ne	 başvurulmuştur.	 Anayasa	Mahkemesi,	 kadının	 ve	 aile-
nin	korunması	ve	aile	 içi	uyum	 için	bazı	 sosyal	gerçeklerin	göz	önün-
de	 bulundurulması	 gerektiğini	 belirterek	 söz	 konusu	 düzenlemeyi		
Anayasa’ya		aykırı	bulmamıştır.48	Ailedeki	statüsü	nedeniyle	kadına	ve-
rilen	bu	fesih	imkanının,	aile	içindeki	görevleri	ve		önemi	daha	da	artan		
analıkta	tanınmaması	ise	çelişkili	gözükmektedir.	
                 
	 5.	Muvazzaf	Askerlik	Sebebiyle	Fesih 
                
	 1475	 sayılı	 Kanun,	 erkek	 işçinin,	 bir	 yıllık	 kıdemi	 olma	 şartıyla	
muvazzaf	 askerlik	 görevi	 nedeniyle	 işten	 ayrılması	 durumunda	kıdem	
tazminatı	 hakkı	 bulunduğunu	 belirtmiştir.(m.14/3)	 Muvazzaf	 asker-
lik,	askerlik	şubesinden	sevk	tarihinde	başlayan	ve	1111	Sayılı	Askerlik	
Kanunu’nda		belirtilen	süre	boyunca	devam	eden	hizmet	süresidir.	(As-
kerlik	Kanunu	m.6)	Muvazzaf	askerlik			Anayasa’nın	72’inci	maddesinde	
de	düzenlenmiştir.	Bu	hükümde	askerliğin	her	Türk	için	hem	hak	hem	
de	 görev	 olduğu	 	 belirtilmiştir.	 İşverenin	muvazzaf	 askerlik	 sebebiyle	
işten	ayrılmak	isteyen	işçisinin	kendisine	yaptığı	yazılı	başvuru	üzerine	
kıdem	tazminatını	ödeme	yükümlülüğü	doğmaktadır.	Fakat	işten	bu	ne-

45	ERTÜRK,2008,188,	YILDIZ,	Gaye,	Burcu,	İşverenin	İş	Kazasından	Doğan	Hukuki	Sorumluluğu,	Top-
rak	İşveren	Sendikası	Dergisi,	S.86,	2010,	Ankara,	s.266.

46	Anayasa	Mahkemesi,	29.11.1990	T.,	1990/30	E./	31	K.,	Kazancı	İçtihat	Bankası,	Erişim	Tarihi	,	18.01.2020.
47ERTÜRK,	2008,	s.188.
48	Anayasa	Mahkemesi’nin,	2006/156	E.,2008/125	K.	Sayılı,		19.6.2008	T.		Kararı,Kazancı	İçtihat	Bankası,	

Erişim	Tarihi,	21.01.2020.	



www.izmirbarosu.org.tr

171İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

denle	ayrılmak	isteyen	işçinin	iş	akdini	feshettikten	sonra	makul	bir	süre	
içinde	askere	gitmesi	gerekmektedir.	Bu	sürenin	aşılması	 	durumunda		
işçi	bu	tazminatına	hak	kazanamamaktadır.49

                 
	 6.	İşverenin	Haksız	Feshi
                  
	 1475	s.	İş	Kanunu	m.14/1	uyarınca,		işverenin	İş	K.	m.	25/II	mad-
desine	dayanarak	 işçinin	 ahlak	ve	 iyiniyet	kurallarına	uymayan	davra-
nışları	nedeniyle	iş	sözleşmesini	feshetmesi	işçiyi	kıdem	tazminatından	
yoksun	bırakmaktadır.50	 	Fakat	işverenin	iş	sözleşmesini	feshi	haksızsa	
işçinin	kıdem	tazminatı	talebinde	bulunması	mümkündür.51	Ancak	işve-
renin	iş	sözleşmesinin	feshinde	haklı	olduğunu	kanıtlama		yükümlülüğü	
bulunmaktadır.52		İşverenin	ispat		yükümlülüğünü	yerine	getirememesi	
halinde	 fesih	 haksız	 kabul	 edilmekte	 ve	 işçiye	 kıdem	 tazminatı	 öden-
mektedir.	
                   
	 İşverenin	fesih	hakkını	belli	bir	süre	 içinde	kullanması	gerektiğin-
den,	 süre	geçtikten	 sonra	 feshe	gidilmesi	durumunda	da	 fesih	 	haksız			
kabul	edilmektedir.53	Nitekim	4857	sayılı	İş	Kanunu	fesih	hakkının	kul-
lanılmasına	 ilişkin	 	 iki	 ayrı	 süre	 belirlemiştir(m.26).	 Bu	 süreler,	 feshe	
yol	açan	olayı	diğer	tarafın	öğrenmesinden	başlayarak	6	iş	günü	ve		fiilin	
gerçekleştiği	tarihten	başlayarak	1	yıldır.	Böylelikle	bir	yıl	içinde	olmak	
koşuluyla	öğrenmeden			itibaren	6	işgünü	içerisinde	iş	sözleşmesi	feshe-
dilmediğinde	bu	hak	düşmektedir.54	 	Tüzel	kişi	 işverenler	bakımından	
altı	iş	günlük	hak	düşürücü	süre,	fesih	yapma	yetkisi	bulunan		merciin	

49	Yargıtay	9.	Hukuk	Dairesinin	09.03.2015	tarihli,	2013/14764	E.,2015/9463	K.	Sayılı	Kararı,	Kazancı	
İçtihat	Bankası,	Erişim	Tarihi,	21.12.2020.

50	ERGİN,	s.169.
51	 YİĞİT,	 Yusuf,	 4857	 Sayılı	 İş	 Kanunu	 Kapsamında	 İş	 Sözleşmesini	 Fesih	 Hakkını	 Kullanma	 Süresi,	

Selçuk	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Konya,C.27,	S.3,	2019,	s.776.
52	Yargıtay	9.Hukuk	Dairesinin	28.04.2005	tarihli,2005/12520	E.,2005/14889	Sayılı	Kararı,	Kazancı	İçti-

hat	Bankası,	Erişim	Tarihi	,23.01.2020.
53	CAN,s.43.
54	 BİRBEN,	 Erhan,	 İşverenin	 İş	 Sözleşmesini	 Fesih	Hakkının	 Etkisizleşmesi,	 Dokuz	 Eylül	 Üniversitesi	

Hukuk	Fakültesi	Dergisi	,S.15,2013,s.462,463.
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feshe	neden	olan	olayı		öğrendiği	tarihte,	bir	yıllık	süre	de	olayın	gerçek-
leştiği	tarihte	başlamaktadır.55 

	 III.	İŞ	HUKUKUNDA	ANALIK	HALİ

	 Çalışma	hayatında	kadın	işçilerin	analık	haline	özgü	bazı	düzenle-
melerle	özel	olarak	korunduğu	görülmektedir.	Kanunda	analık	 tanım-
lanmamıştır.	Ancak	5510	sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigor-
tası	Kanunu’nda	 	 (m.15/2)	ve	24.03.2013	 tarihli	 	 28597	 sayılı	Sosyal	
Güvenlik	Kurumu	Sağlık	Uygulama	Tebliği’nde	(m.1.7/6)		analık	hali	
tanımlanmıştır.	  Her	 iki	düzenlemeden,	kadının	hamile	kaldığı	 tarihte	
başlayan	ve		doğum	yaptıktan	sonraki	belli	süreleri	kapsayan	zamanın	ve	
analığa	bağlı	hastalıkların	analık	olarak	kabul	edildiği	anlaşılmaktadır.56 
Bu	süreler	tekil	gebelikte	sekiz	hafta,	çoğul	gebelikte	on	haftadır.

	 Genel	olarak	analık,	kadının	hamilelikle	başlayıp	doğumdan	sonra	
belli	bir	süre	devam	eden		ve	emzirme	sürecini	de		kapsayan	bir	dönem-
dir.57 5510	sayılı	Sosyal	Sigortalar	ve	Genel	Sağlık	Sigortası	Kanunu’nun	
15.	maddesi, işçilerin	ve	bağımsız	çalışanların	belirtilen	üç	dönem	açısın-
dan	sosyal	güvenlik	haklarını	düzenlemektedir.	Çalışmamızda	ise		kadın	
işçilerin	sadece	doğumdan	sonraki	analık	dönemlerinin	esas	alındığını	
belirtmeliyiz.	Kıdem	tazminatı	hakkı	açısından	kadın	işçilerin	hamilelik	
dönemlerinin	de		ayrı	bir	inceleme	konusu	oluşturacak	kapsamda	oldu-
ğunu,	bu	nedenle	analığın	bu	döneminin,	çalışmamızın	dışında	bırakıl-
dığını	belirtmeliyiz.

	 V.	AİLE	DOSTU	İŞ	HUKUKU	

	 Çalışanların	 iş	 yaşamlarıyla	 özel	 yaşamları	 arasında	 denge	 kura-
bilmeleri	 için	 iş	 hukukunda	 yapılan	 aile	 dostu	 düzenlemelerin58	 çalış-

55	Yargıtay	22.	Hukuk	Dairesi’nin	15.01.2019	Tarihli,2016/28127	Esas	ve	2019/892	K.	Sayılı	Kararı,	Ka-
zancı	İçtihat	Bankası,	Erişim	Tarihi,	27.11.2019.

56	TUAÇ,	Pelin,	Analık	Halinde	İş	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukukundan	Doğan	Haklar	-	6663	Sayılı	Kanun	ile	
Getirilen	Yenilikler,	DEÜ	İİBF	Dergisi,	İzmir,	2017,s.202,203.

57	SÖZER,	N.	Ali,Türk	Sosyal	Sigortalar	Hukuku,	 İzmir,	2019,	 s.244,	SARAÇ,	Coşkun,	Analık	Halinde	
Çalıştırma	Yasağı,	Sarper	Süzek’e	Armağan,	Beta	,2011,	İstanbul,s.1881-1894.

58	TOPGÜL,	Seda,	Aile	Dostu	Politikalar	Ve	İş	Yaşamının	Uyumlaştırılması	Çerçevesinde	Uygulamaların	
Değerlendirilmesi,	Sosyal	Bilimler	Araştırmaları	Dergisi,S.12,Tokat,2017,s.51.
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ma	 	 sürelerinde	ve	 işyeri	uygulamalarında59	kendini	gösterdiği	dikkati	
çekmektedir.	 İş	 ve	 aile	yaşamı	dengesine	yönelik	politikalar	 ilk	olarak	
1960’lı	 yıllarda	 Danimarka’da	 yürürlüğe	 konmuştur.60	 Başlangıçtaki		
amacı	kadın	çalışanları	korumak,	onlara	dönük	ayrımcılığı	ortadan	kal-
dırmakken		amaç	zaman	içinde	aileyi	korumaya	dönüşmüştür.61	Bu	poli-
tikalarla	çocuğun	gelişimi	desteklenmekte,	cinsiyet	eşitliği	sağlanmakta	
ve	 işgücüne	katılımda	nitelik	ve	sayı	arttırılmaktır.62 Bu	uygulamaların	
zamanla	 işyeri	 verimini	yükselttiği	 ve	 işe	devamlılık	konusunda	 işçile-
ri	daha	 istekli	hale	getirdiği	de	 tespit	 edilmiştir.63	 İş	 ve	 aile	 yaşamının	
dengelenmesine	yardımcı	olan	bu	uygulamalar	zamanla	Avrupa	Birliği	
ülkelerinde	”iş	ve	yaşam	dengesi”	olarak	adlandırılmaya	başlanmıştır.	64           

	 Aile	dostu	iş	hukuku	ülkemizde	Anayasa’nın	41.	maddesiyle	anaya-
sal	bir	temele	oturtulmuş,	özellikle	son	yıllarda	aile	dostu	pek	çok	düzen-
leme	yapılmıştır.	Söz	konusu	düzenlemelerde	kadınların	 istihdamdaki	
yerinin	genişletilmesi	yanında	çocuğun	bakımının	eşler	arasında	denge-
lenmesinin	hedeflendiği	anlaşılmaktadır.65	Aşağıda	iş	hukukundaki	aile	
dostu	uygulamalardan	analığa	özgü	olanlar	ana	hatlarıyla	açıklandıktan	
sonra		bu	düzenlemelerin	yetersiz	kaldığı	yönler	tartışılmıştır.
                
 VI.	 İŞ	HUKUKUNDA	ANALIĞA	ÖZGÜ	AİLE	DOSTU	DÜ-
ZENLEMELER	

	 Çalışan	kadınlar,	 toplumun	kendilerine	yüklediği	 sorumluluklarla	
çalışma	yaşamının	gereklilikleri	arasında	çatışmalar	yaşayabilmektedir.	

59	AYDIN,	Ufuk,	Aile	Dostu	İş	Hukuku,	Sarper	SÜZEK’e	Armağan,Beta,2011,İstanbul,	s.372,	AYDIN	/
DEMİRKAYA,s.74.

60	 https://www.oecd.org/els/family/babiesandbosses-reconcilingworkandfamilylifeasynthesisoffinding-
sforoecdcountries.htm,	Erişim	Tarihi.01.02.2020.

61	AYDIN,	s..92.
62	KABLAY,	Sebiha,	ELMAS,	Yonca,	Aile	Yaşamı	Dengesini	Sağlamaya	Yönelik	Türkiye	Uygulamaları,	

Politik	Ekonomik	Kuram,	Sosyal	Bilimler	Dergisi,2018,C.2,s.81
63	Aydın,s.372.
64	 https://www.oecd.org/els/family/babiesandbosses-reconcilingworkandfamilylifeasynthesisoffinding-

sforoecdcountries.htm,	Erişim	Tarihi.01.02.2020. 
65	TOPGÜL,s.	61.
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Öğretide	“iş	ve	aile	yaşamı	çatışması”	olarak	adlandırılan	bu	durum,		ka-
dınların	hem	aile	 ilişkilerini	 etkilemekte	hem	de	 iş	 yaşamında	 	büyük	
engellerle	karşılaşmasına	yol	açmaktadır.66 

	 Sağlıklı	bir	toplumun	en	vazgeçilmez	birimi	olan	ailenin	korunması	
da		annenin	ve	çocuğun	korunmasıyla	doğrudan	bağlantılıdır.67		Bu	dü-
şünceyle		Anayasa’nın		41.		maddesi,	devlete	anneyi	ve	çocuğu			koruya-
cak	tedbirleri	alma	görevi	yüklemiştir.	Anayasa’nın	50.	maddesinde	de		
bir	kişinin	yaşına	ya	da		cinsiyetine		uygun	olmayan		işlerde	çalıştırılması	
yasaklanmıştır.	Böylelikle	çocuklar	ve		kadınlar		çalışma	yaşamında		özel	
olarak	korunan	kimseler	kapsamına	alınmıştır.	Anayasa’nın	50.	maddesi	
hamilelik	döneminde		ve	doğumdan	sonraki	süreçte		kadın	işçileri	koru-
yan	pek	çok	düzenlemenin	de	yasal	dayanağını	oluşturmaktadır.68  

	 Kadın	 işçiler	 annelikle	 çalışma	 durumunun	 çakıştığı	 zamanlarda	
önemli		sorunlarla	karşılaşabilmektedir.	Nitekim	bu	sorunları	azaltabil-
mek	amacıyla	4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	bazı	düzenlemeler	yapılmıştır.	
Çocuğun	bakımıyla	ilgilenmek	ona	özel	zaman	ayırmayı	gerekli	kıldığı	
ve	pek	çok	sebeple	annenin	çocuğun	yanında	olması		önem	taşıdığı	için	
Kanun,	doğum	yapan	kadın	işçilerin	belirli	bir	süre	çalıştırılmalarını	ya-
saklayarak	ücretli	izin	ya	da	istek	halinde	ücretsiz	izin	verilmesini	bir	hak	
olarak	düzenlemiştir.69	 	Bunun	dışında	kadın	 işçiyi	 	gerek	 	hamilelikte	
gerekse		analık	halinde	fiziksel	ve	pikolojik	olarak		koruyan,	aynı	zaman-
da	ayrımcılığa	maruz	kalmasını	engelleyen	düzenlemeler	bulunmakta-
dır.	Bunlara	 ilaveten	 	29.01.2016	tarihinde,	6663	sayılı	 	Kanun’la	bazı	
yeni	haklar	tanınmıştır.	Bu		Kanun,	4857	sayılı	İş	Kanunu	kapsamında	
olsun	olmasın		iş	sözleşmesiyle	çalışan	herkese	uygulanmaktadır(6663	
s.K.m.22/5).	4857	sayılı	Kanun’daki		düzenlemeler		aşağıda	genel	hatla-
rıyla	açıklanmıştır.

66	BAYAT,	İpek,	Kıroğlu,	Kadınların	İş-Aile	Yaşamı	Çatışmasını	Engellemeye	Yönelik	Hukuki	Düzenleme-
ler,	Sosyal	Güvenlik	Dergisi,2017,	Cilt	7,	Sayı	2,	s.105.

67	Ailenin	Korunması	Hakkı	Sempozyumu	Sonuç	Bildirgesi,	Türkiye	İnsan	Hakları	 	Ve	Eşitlik	Kurumu,	
https://www.tihek.gov.tr/ailenin-korunmasi-hakki-sonuc-bildirisi/

68	KÖSEOĞLU,	Ali,		Türk	İş	Hukukunda	Analık,	İş	ve	Hayat,S.2,İstanbul,2017,s.103.
69	CANİKLİOĞLU,	Nurşen,	Kısmi	Süreli	Çalışmaya	Geçiş	Ve	Yarım	Çalışma	Ödeneği,	Emeğin	Hukuku	

Kurultayı-2,	27	Mayıs	2016,	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayını	Ankara,	s.115.
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 1.	Analık	İzni
 
 Hamile	veya	doğum	yapan		kadın	işçinin	gerek	kendi	sağlığı	gerekse	
bebeğin	sağlığı	açısından	belli	bir	dönem	çalıştırılmaması	gerekmekte-
dir.	Nitekim	4857	sayılı	Kanun,	doğumdan	önce	ve	sonra		sekizer	hafta,	
kadın	işçilerin		çalıştırılmaması	esasını	düzenlemiştir(m.74).	Çoğul	ge-
belikte	ise	bu	süre	doğumdan	önce	10	haftadır.	İşçinin	sağlık	durumu	ve	
işin	niteliği		gerektirdiğinde,	sağlık	raporu	ile	bu	süreler	arttırılabilmek-
tedir.	29882	sayılı	Analık	İzni	veya	Ücretsiz	İzin	Sonrası	Yapılacak	Kıs-
mi	Süreli	Çalışmalar	Hakkında	Yönetmelik’te		kadın	işçinin	doğum	ne-
deniyle	çalıştırılmadığı	süreler	analık	izni	olarak	tanımlanmıştır(m.4/a).	

	 Hamileliğin	son	döneminde	ve	doğumdan	sonra	bir	dönem	kadın	
işçi	 çalışamadığı	 için	 gelir	 kaybına	uğramaktadır.	Bu	 sürelerde	oluşan	
gelir	kaybını	önlemek	amacıyla	5510	sayılı	Kanun’un	18.	maddesinde	
Kurum	tarafından,	geçici	 iş	göremezlik	ödeneği	verilmesi	hükme	bağ-
lanmıştır.70	Belirtmeliyiz	ki	tekil	gebelikte	toplam	16	hafta,	çoğul	gebe-
likte	18	hafta		süreyle	verilen	geçici	işgöremezlik	ödeneği	analık	sigortası	
kapsamında	verilen	bir	ödenektir.	Ayrıca	29.01.2016	tarihinde,	6663	sa-
yılı		Kanun’la	İş	Kanunu›nun	74.	maddesine	annenin	doğum	esnasında	
ya	 da	 doğumdan	 sonra	 vefat	 etmesi	 durumunda,	 kullanamadığı	 yasal	
izinlerin	 babaya	 tanınacağına	 ilişkin	 bir	 hüküm	 eklenmiştir.	 Aynı	Ka-
nunla	evlat	edinene	ya	da	çocuğu	evlat	edinen	eşlerden	birine		de	sekiz	
hafta	analık	izni	verileceği	hükme	bağlanmıştır.	Bu	süre	çocuğun	aileye	
verildiği	tarihte	başlamaktadır.

	 2.	Emzirme	İzni
                 
	 Analığa	özgü aile	dostu	uygulamalardan	bir	diğeri	uygulamada	süt	
izni	olarak	da	bilinen	emzirme	iznidir.	4857	sayılı	İş	Kanunu,	bir	yaşın-
dan	küçük	çocuklarını	emzirebilmeleri	 için	kadın	işçilere	günlük	çalış-
ma	süresine	dahil	olmak	üzere	bir	buçuk	saat	süt	izni	verilmesini	hükme	
bağlamıştır.(m.74/7)	Söz	 konusu	hükümde	 işverene	 	 süt	 izninin	 kul-

70	GÜZEL,	Ali,	OKUR,	Ali,	CANİKLİOĞLU,	Nurşen,Sosyal	Güvenlik	Hukuku,İstanbul,2018,s.442.	
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lanımıyla	ilgili	inisiyatif	kullanma	imkanı	verilmemiştir.71	Aynı	hususta	
28737	sayılı	Gebe	veya	Emziren	Kadınların	Çalıştırılma	Şartlarıyla	Em-
zirme	Odaları	ve	Çocuk	Bakım	Yurtlarına	Dair	Yönetmelik’te	de	düzen-
leme	yapılmıştır	(m.10).	Bu	düzenleme	uyarınca	iş	sözleşmesi	ile	çalışan	
tüm	işçiler	emzirme	izninden	faydalanabilmektedir.

	 3.Doğum	Sonrasında	Ücretsiz	İzin

	 Emziren	kadın		işçilere	verilen		yasal	doğum	izinleri	yeterli	gelme-
mekte,	 özellikle	bir	 yaşını	 dolduruncaya	 kadar	bebeklerin	bakımı	 için	
daha	 fazla	 izin	 kullanma	 ihtiyacı	 ortaya	 çıkabilmektedir.72	 4857	 sayılı	
Kanun’da	(m.74/5)	isteği	halinde,	kadın	işçiye	on	altı	haftalık	sürenin	
tamamlanmasından	veya	çoğul	gebelik	halinde,	on	sekiz	haftalık	süre-
den	sonra	altı	aya	kadar	ücretsiz	izin	verilmesi	imkanı	getirilmiştir.		Bu	
hakkın	kullanılma	esasları	28737	sayılı	Gebe	veya	Emziren	Kadınların	
Çalıştırılma	 Şartlarıyla	 Emzirme	 Odaları	 ve	 Çocuk	 Bakım	 Yurtlarına	
Dair	Yönetmelik’te	düzenlenmiştir.	(m.11/3)	6663	sayılı	Kanun’la	ya-
pılan	düzenleme	 ile	doğum	 sonrası	 ücretsiz	 izin	 kullanma	hakkı	 evlat	
edinen	işçilere	de	tanınmıştır.	(m.6)	Ancak	evlat	edinenler	evlat	edini-
len	çocuğun	üç	yaşından	büyük	olmaması	koşuluyla	ücretsiz	izin	kulla-
nabilmektedir.	

	 4.Doğum	Sonrasında	Yarım	Çalışma	İzni

	 Hamilelik	ve	doğum,	kadınları	fiziksel	ve	ruhsal	olarak	farklı	düzey-
lerde	etkisi	altına		alan	bir	dönemdir.	Çocukla	anne	arasındaki	ilişkinin	
sağlıklı	 bir	 şekilde	 kurulması	 annenin	 çocuğuyla	 birebir	 ilgilenmesini	
gerektirdiğinden,	annenin	bir	süre	çalışmaması	uygun	olmaktadır.73  
              
	 Bu	amaçla	ülkemizdeki	aile	dostu	iş	hukuku	uygulamalarına	6663	
sayılı	Gelir	Vergisi	Kanunu	ile	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına	
71	Yargıtay	22.Hukuk	Dairesinin,13.06.2016	tarihli,	2015/12878	E.,	2016/17527	K	sayılı	kararı,	Kazancı	

İçtihat	Bankası,erişim	tarihi	03.12.2019.	
72	YİĞİT,	TOPKAYA,s.60.
73	ÇELİK,	CANİKLİOĞLU,	CANBOLAT,	2019,	s.776.
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Dair	Kanun	ile	 	yeni	bir	hak	daha	getirilmiştir.	Bu	Kanunla	4857	sayı-
lı	 İş	Kanunu	m.74/2	hükmünde,	doğum	sonrası	 yarım	çalışma	 iznine	
yönelik	 bir	 düzenleme	 yapılmıştır.	 Analık	 izninin	 bitiminden	 itibaren	
çocuğunun	bakımı	ve	yetiştirilmesi	amacıyla	kadın	veya	erkek	 işçilere	
istekleri	halinde	birinci	doğumda	altmış	gün,	ikinci	doğumda	yüz	yirmi	
gün,	sonraki	doğumlarda	yüz	seksen	gün	boyunca	haftalık	çalışma	sü-
resinin	yarısı	kadar	ücretsiz	izin	alma	hakkı	verilmiştir.	Bu	imkandan	üç	
yaşını	doldurmamış	çocuğu	evlat	edinen	işçiler	de	yararlanabilmektedir.	

	 Böylelikle,	hem	kadınların	 istihdamda	kalması	hem	de	çalışan	ka-
dının	doğum	sonrası	belirli	bir	süre	daha	çocuğu	ile	ilgilenmesi	sağlan-
maktadır.74	 Çoğul	 doğum	 halinde	 bu	 sürelere	 otuzar	 güneklenmekte	
çocuğun	engelli	doğması	halinde	bu	süre	üç	yüz	altmış	gün	olmaktadır.	
Bu	değişiklikten	sonra	29882	sayılı	Analık	İzni	veya	Ücretsiz	İzin	Son-
rası	Yapılacak	Kısmi	Süreli	Çalışmalar	Hakkında	Yönetmelik	yürürlü-
ğe	 girmiş	 ve	 söz	 konusu	 hakların	 kullanılma	 esaslarını	 düzenlemiştir.	
6663	sayılı	Kanun	uyarınca	söz	konusu	haktan	iş	sözleşmesiyle	çalışan	
her	işçi	yararlanabilmektedir.(m.22/son)	Doğum	sonrası	yarım	çalışma	
izni	ile	bağlantılı	olarak	6663	sayılı	Kanun’un	20.	maddesi	ile	4447	sa-
yılı	Kanun’a	eklenen	ek	5.	maddesinde	sigortalılara	yarım	çalışma	öde-
neği	adıyla	yeni	bir	hak	daha	 tanınmıştır.	Bu	ödenek	 İşsizlik	Sigortası	
Fonu’ndan	karşılanmaktadır.             
                      
	 5.	Kısmi	Süreli	Çalışma		Hakkı
                   
	 Ebeveynlere	iş	hukukunda	tanınan	aile	dostu	uygulamalardan	birisi	
de	kısmi	süreli	çalışma	hakkıdır.	4857	sayılı	İş	Kanunu’nun	kısmi	süreli	
iş	sözleşmesini	düzenleyen	13.	maddesine	6663	sayılı	Kanun’la	yeni	bir	
hüküm	eklenmiştir.	Bu	hükme	göre	analık	izniyle	yarı	zamanlı	ücretsiz	
iznini	 kullanan	 bir	 ebeveyne,	 çocuğu	 ilköğretim	 çağına	 gelinceye	 dek	
kısmi	 süreli	 çalışma	 hakkı	 verilmiştir.75	 Sözü	 edilen	 hükme	 göre	 ebe-
veynlerden	herhangi	biri	kısmi	süreli	çalışma	hakkından	yararlanabilir.	
Ancak	bu	haktan	yararlanabilmek	için	iki	eşin	de	çalışması	zorunludur.	
74	OCAK,	Saim,	Doğum	/	Evlat	Edinme	Nedeniyle	Ücretsiz	İzin	Ve	Yarım	Çalışma	Ödeneği	Uygulaması,	

İş	ve	Hayat	,	Ankara,2017,	s.174.
75	TUAÇ,s.212.
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	 Kısmi	 süreli	 çalışma	hakkının	bütün	 işçilere	 tanınmadığını	belirt-
meliyiz.	Bu	hakkın	kullanılmasına	ilişkin	esasları	düzenleyen	Analık	İzni	
veya	Ücretsiz	İzin	Sonrası	Yapılacak	Kısmi	Süreli	Çalışmalar	Hakkında	
Yönetmelik’in	12.	maddesinde	kısmi	süreli	çalışabilecek	 işçiler	 sayılır-
ken,	belli		işyerlerinde	çalışan	işçiler	kapsam	dışında	bırakılmıştır.76	Bu	
düzenleme,		eşitlik	ilkesi	bakımından	aşağıda	tartışılmıştır.

	 6.	İşveren	Feshine	Karşı	Koruma
                   
	 Hamilelik	ya	da	doğumun,	yasada	belirtilen	süreleri	aşmamak	ko-
şuluyla	 oluşturduğu	 devamsızlık	 fesih	 nedeni	 yapılamamaktadır.	 Bu	
nedenlerle	oluşan	devamsızlıklar	nedeniyle	iş	sözleşmesinin	işveren	açı-
sından	derhal	fesih	hakkı,	Kanun’un	74.	maddedesindeki	sürelerin	biti-
minde	başlamaktadır(m.25/I-b).	

	 Diğer	taraftan	İş	Kanunu’nun	iş	güvencesini	düzenleyen	18.	mad-
desinin	d	ve	e	bentlerinde,	ailevi	yükümlülükler,	hamilelik	ve	doğum	ne-
deniyle	 iş	akdinin	 feshedilemeyeceği	açıkça	belirtilmiştir.	Bu	maddeyi	
ihlal	 eden	 fesihler	 geçersiz	 kabul	 edilmekte	 ve	 işveren	 geçersiz	 feshin	
sonuçlarıyla	karşılaşmaktadır.	Bunun	yanında	hamilelik	veya	doğumun	
fesih	nedeni	yapılması	aynı	zamanda	İş	Kanunu	m.5’te	düzenlenen	eşit-
lik	hakkının	ihlali	olarak	kabul	edileceğinden	işverenin	ayrıca	tazminat	
ödemek	yükümlülüğü	doğabilmektedir.	77
          
	 7.	İşverenin	Emzirme	Odası,	Kreş	ve		Yurt		Açma	Yükümlülüğü

	 4857	sayılı	İş	Kanunu’nda	emziren	kadın	işçilere	tanınan	emzirme	
izninin	 kullanım	 esasları	 düzenlenmiştir	 (m.74).	 	 28737	 sayılı	 Gebe	
veya	 Emziren	 Kadınların	 Çalıştırılma	 Şartlarıyla	 Emzirme	Odaları	 ve	

76	Bu	işçiler,özel	sağlık	kuruluşlarında	mesul	müdür,	sorumlu	hekim,	laboratuvar	sorumlusu	ve	sağlık	hiz-
metinden	 sayılan	 işlerde	 tam	 zamanlı	 çalışması	 öngörülenler	 tarafından	 yerine	 getirilen	 işlerde,	 dur-
maksızın	birbiri	ardına	postalar	hâlinde	işçi	çalıştırılarak	yürütülen	sanayiden	sayılan	işlerde,	nitelikleri	
dolayısıyla	bir	yıldan	az	süren	mevsimlik,	kampanya	veya	taahhüt	işlerinde,	iş	süresinin	haftanın	çalışma	
günlerine	bölünmesi	suretiyle	yürütülmesine	nitelikleri	bakımından	uygun	olmayan	işlerde	çalışanlardır.

77	Yargıtay	9.HD’nin,	14.04.2016	tarihli,	2015/29051	E.,	2016/9441	K.	sayılı	kararı,	Kazancı	İçtihat	Ban-
kası,	Erişim	tarihi,	03.03.2020.
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Çocuk	Bakım	Yurtlarına	Dair	Yönetmelik’in	15.	maddesine	göre	yüz-
yüz	elli	arasında	kadın	işçinin	çalıştığı	işyerlerinde	çocuklarını	emziren	
kadınların	emzirmeleri	ve		çocuklarını	bırakabilmesi	için	kreş,	yurt	gibi	
bakım	merkezlerinin	kurulması	zorunludur.	Söz	konusu	hükme	göre	bu	
merkezler	eğer	işyerinde	bulunmuyorsa	ve	işyerine	250	metreden	daha		
uzak	bir	konumdaysa		ulaşımın	da		işveren	tarafından	sağlanması	gerek-
mektedir.

	 8.	Analıkta	İşin	Düzenlenmesi	Bakımından	Korunma	 

	 Hamile	ve	yeni	doğum	yapan	kadın	işçilerin	çalışması	diğer	işçilerin	
çalışmasından	farklı	esaslara	tabidir.	6331	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	
Kanunu’nda,	işyerinde	risk	değerlendirmesi	yapılırken			kadınların,	ha-
mile			veya	emziren	kadın	işçilerin		durumunun	dikkate	alınacağı	hükme	
bağlanmıştır.	(m.10/ç)		28737	sayılı	Gebe	veya	Emziren	Kadınların	Ça-
lıştırılma	Şartlarıyla	Emzirme	Odaları	ve	Çocuk	Bakım	Yurtlarına	Dair	
Yönetmelik’te	de		hamile	ya	da		emziren	kadın	işçilerin	çalıştırılma	esas-
larıyla,	emzirme	odaları	ve	çocuk	bakım	yurtlarının	 	 	kuruluş	şekli	dü-
zenlenmiştir.	Yönetmeliğin	üçüncü	bölümünde	hamile	ve	yeni	doğum	
yapmış	kadın	 işçilerin	gece	çalıştırılması	yasaklanmış	(m.8/1),	hamile	
ve	 emziren	 işçilerin	 günlük	 çalışma	 süresi	 de	7,5	 saatle	 sınırlanmıştır.
(m.9)	Ek	olarak	hamilelik	döneminde	periyodik	kontroller	 için	kadın	
işçiye	 	 ücretli	 izin	 verileceği	 hükme	 bağlanmıştır.(m.11)	 Dördüncü	
bölümde	ise	işverenin	oda	ve	yurt	açma	yükümlülüğü	düzenlenmiştir.	
(m.13)	                  

	 V.	KIDEM	TAZMİNATI	HAKKININ		ANALIKTA	 KORUNMASI	
İHTİYACI	

	 Çocuk	psikolojisinde	anne	sevgisinin		önemi		yadsınamaz	bir	ger-
çektir.	Nitekim	anne	sevgisinden	veya	onun		bakımından		yoksun	olmak	
çeşitli	düzeylerde	davranış	bozukluklarının	nedeni	olarak	görülmekte-
dir.78	Annenin	çalışması	da	kısmi	bir	yoksunluk	halidir.	Bu	nedenle	özel-
78	 AĞAÇHAN,	 Gizem,	 Büşra,	 Çalışan	 Annelerin	 Stres	 Düzeylerinin	 Çocuklarının	 Kaygı	 Düzeyindeki	

İlişkisinin	İncelenmesi,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi	,2019,s.29.
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likle	 küçük	 yaştaki	 çocukların	 annelerinin	 çalışması	 çocuk	 ruh	 sağlığı	
açısından	 önemli	 hale	 gelmektedir.	 Bu	 esastan	 hareketle	 iş	mevzuatı-
mızda	çocuğun	bakımı	için		annenin	çocuğun	yanında	olmasına	imkan	
tanıyan	 	 “doğum	 izni,	ücretsiz	 izin	hakkı,	 emzirme	 izni,	 kısmi	çalışma	
hakkı,	 yarım	çalışma	 izni”	 gibi	pek	çok	 	düzenleme	 	 yapılmıştır.79	Ka-
nunda		hamilelik	ve	doğumun	fesih	sebebi	sayılmayacağının	açıkça	be-
lirtilmesi	de	çalışmak	isteyen	kadın	işçiyi	feshe	karşı	koruyan	başka	bir	
düzenlemedir.	(4857	s.	Kanun		m.18/f)	
              
	 Analıkla	 ilgili	 düzenlemelerin	 çoğunun	 kadın	 	 istihdamını	 koru-
maya	öncelik	verdiği,	kadının		yeniden	eski	işyerinde	çalışacağı	esasını	
gözettiği	dikkati	çekmektedir.	Oysa	kadın	işçi,	çalışma	hayatını	çocukla	
birlikte	eskisi	gibi	yürütmesinin	mümkün	olmadığı	durumlarla	karşılaş-
tığında	veya	bebeğin	bakımı	için	yasaların	kendisine	tanıdığı	izin	süre-
leri	yetersiz	kaldığında	çalışmaya	ara	vermeyi	ya	da	değişen		koşullarına	
daha	uygun	başka	bir	 	 işte	çalışmayı	da	 isteyebilmektedir.	Hatta	 istih-
damda	kadın	erkek	eşitliğinin	sağlanması	amacının	bazen,	istenenin	ak-
sine	kadını	işyeri	ve	aile	gerekleri	arasında	sıkıştırabildiği,	bu	durumun	
da	gerçekte	cinsiyet	eşitsizliği	oluşturduğu	görülmektedir.	80	Bu	sonucu	
daha	net	gösterebilmek	amacıyla	analık	halinde	kadının	çocuk,	ev		ve	iş	
üçgeninde		denge	kurmasına	yardımcı	olan		aile	dostu	düzenlemelerin		
eksik	kaldığı		yönler	aşağıda	tartışılmıştır.

	 Çok	 sayıda	 aile	 dostu	 iş	 hukuku	 uygulaması	 getiren	 6663	 sayılı	
Kanun’da,	 analık	 izin	 sürelerinin	 sona	 erdiği	 tarihten	 itibaren	 ilk	 	 do-
ğumda	altmış	gün,	ikinci	doğumda	yüz	yirmi	gün,	sonraki	doğumlarda	
yüz	 seksen	gün	 süreyle	haftalık	 çalışma	 süresinin	yarısı	 kadar	ücretsiz	
izin	 alma	hakkı	 verilmiştir.(4857	 sayılı	Kanun	m.74/5)	Çocuğun	 çok	
daha	uzun	süre	bakım	ihtiyacı	olduğu	düşünüldüğünde	ücretsiz	izinden	
faydalanma	süreleri	oldukça	kısadır.	Yeri	gelmişken	belirtmeliyiz	ki	657	
sayılı	Kanun’un	108.	maddesinin	b	 fıkrası	uyarınca	devlet	memurları-
nın	analık	nedeniyle	aylıksız	izin	hakkı	analık	izninin	bitiminden	itiba-

79	CANİKLİOĞLU,s.	115,vd	;	EKONOMİ,	2017,s.53.
80	AYDIN,	2011,s.375.
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ren	yirmidört	aydır.	İş	mevzuatında	anayı	koruyucu	düzenlemeler	aynı	
zamanda	çocuğu	da	koruyucu	niteliktedir.	 	Bu	ayrım	hem	Anayasa’da	
hem	de	Çocuk	Hakları	Bildirgesinde	düzenlenen	eşitlik	 ilkesine	 aykı-
rıdır.	Tarafı	 olduğumuz,	 10	Kasım	 1959’da	Birleşmiş	Milletler	Genel	
Kurulu’nda	 kabul	 edilen	 “Çocuk	 Hakları	 Bildirgesinin”	 4.	 ilkesinde	
“Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalı, sağlıklı bir biçimde büyümesi 
için kendisine ve annesine doğum öncesi ve sonrası özel bakım ve korunma 
sağlanmalıdır.“	açıklaması	yapılmış	ve	Sözleşmenin	2.	maddesinde			“bu 
bildirgede tanınan hakların  çocukların ırk, dil, din gibi diğer ayırıcı özel-
liklerine bakılmaksızın, hepsine eşit olarak uygulanacağı”	 	 belirtilmiştir.	
Anayasa’nın	90.	maddesi	gereğince	ulusal	normların	tarafı	olduğumuz	
uluslararası	sözleşmelere	uygun	hale	getirilmesi	zorunludur.	Devlet	me-
muru	ve	işçi	arasında	oluşturulan		statüye	dayalı	bu	farklılık	Bildirgenin	
2.	maddesinde	söz	edilen	“diğer	ayırıcı	özellikler”		ibaresi	kapsamına	gir-
mektedir.	Çocuk	esaslı	bakıldığında	4857	sayılı	Kanun’un	m.74/5	hük-
münün		Çocuk	Hakları	Bildirgesi’nin	2.	maddesinde	düzenlenen	eşitlik	
ilkesine		uygun	olmadığı	düşünülmektedir.	Diğer	taraftan	Anayasa’nın	
5.	maddesinde	de	çocuklar	için	alınacak	tedbirlerin	eşitlik	ilkesine	aykırı	
olamayacağı,	 kanun	önünde	herkesin	dil,	 din,	 cinsiyet,	 siyasi	düşünce	
ve	benzeri	sebeplerle	ayrım	gözetilmeksizin	eşit	olduğu		hükme	bağlan-
mıştır.	Bu	hükümdeki	“benzeri	sebepler“	ibaresi	nedeniyle	kadın	işçiye	
atı	aya	kadar		ücretsiz	izin	hakkı		tanıyan	4857	sayılı	Kanun’un	m.74/5	
hükmünün		Anayasa’nın	5.	maddesine	de	uygun	bulunmadığı	düşünül-
mektedir.

	 6663	sayılı	Kanun	ile	getirilen	diğer	bir	yenilik	kısmi	süreli	ve	yarım	
çalışma	haklarıdır.	Bu	hakların		da	kadın	işçinin	çocuk	sahibi	olduktan	
sonra	yaşayabileceği	sorunları	çözmede	yetersiz	kaldığı	düşünülmekte-
dir.	Yarım	çalışmayı	 ya	da	kısmi	 çalışmayı	 tercih	eden	kadın	 işçi,	 tam	
zamanlı	çalışanlara	göre	çocuğuyla	daha	çok	zaman	geçirebilmektedir	
ancak	çalışma	saatlerinde	bebeğin	bakım	ihtiyacı	sorun	oluşturmaya	de-
vam	etmektedir.	Diğer	taraftan	Analık	İzni	Veya	Ücretsiz	İzin	Sonrası	
Yapılacak	 Kısmi	 Süreli	 Çalışmalar	Hakkında	 Yönetmelik’in	 12.	mad-
desine	 göre	 kısmi	 süreli	 çalışma	 imkanından	 bazı	 işyerlerinde	 çalışan	
işçilerin	 yararlanmaları	 mümkün	 değildir.	 Bu	 tür	 işyerlerinde	 çalışan	
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kadınlar	açısından	tam	zamanlı	çalışmanın	zorlukları	onları	etkilemeye	
devam	etmektedir.	Devlet	memurlarıyla	işçiler	arasında	ücretsiz	izin	ko-
nusunda	yapılan	ayrıma	ilişkin	değerlendirmelerimiz	bu	işçiler	bakımın-
dan	da	geçerlidir.	Yönetmelik’in	12.	maddesi,	kısmi	süreli	çalışma	imka-
nı	tanınmayan	işyerlerinde	çalışan	işçiler	ve	onların	çocukları	aleyhine	
statüye	dayalı	ayrımcılık	oluşturmaktadır.	Göz	önünde	bulundurulması	
gereken	diğer	bir	gerçek	de	annenin,		yarım	ya	da	kısmi	çalıştığında	işe	
giderken,	işten		dönerken	yolda	geçirdiği	zamanın	ve	işe	giderken	yap-
tığı	hazırlıklar	için	harcadığı		sürenin,	tam	zamanlı	çalışmadan	farklı	ol-
mamasıdır.	Bütün	bu	gerçekler	 	kadının	 	analık	halinde	 	çalışmaya	ara	
vermesini,	 değişen	 ihtiyaçlarına	daha	uygun	başka	bir	 işte	 çalışmasını	
mevcut	işinde	çalışmaktan	daha		makul	hale	getirebilmektedir.81

	 Öbür	yandan	29.03.1983	tarihli	ve	2869	sayılı	Kanun	ile	1475	sa-
yılı	İş	Kanunu’na	kadın	işçinin	evlendiği	tarihten	itibaren	bir	yıl	içinde	
iş	 sözleşmesini	 feshetmesi	 halinde	 kıdem	 tazminatına	 hak	 kazanacağı	
hükmü	eklenmiştir.82	Yargıtay	bir	kararında	kadın	işçiye	evlilik	nedeniy-
le	tanınan	fesih	hakkının,	evliliğin	kadına	yüklediği	toplumsal	sorumlu-
luğun	bir	gereği	olduğunu,	çalışma	hayatının	evlilikle	birlikte	gereği	gibi	
yürütülemeyeceği	düşüncesinin,	aile	birliğinin	korunmasının	ve	kadının	
aile	ile	ilgili	görevlerinin	yasa	koyucuyu	bu	doğrultuda	bir	düzenleme-
ye	yönelttiğini	belirtmiştir.	Yargıtay	bir	kararında	evlilik	nedeniyle	işten	
ayrılan	kadının	ayrılmasını	takiben		önceki	işine	göre	daha	kolaylıkla	yü-
rütebileceği	bir	iş	bularak	çalışmasını	sürdürebileceğini	vurgulamıştır.83 

	 Kadına	evlilik	kurumunun	yüklediği	sorumluluklar		nedeniyle	böy-
le	bir	fesih		imkanı	tanınması	kadın	için	olduğu	kadar		aile	için	de	önem-
lidir.	Ancak	bu	düzenlemenin	kadının	çalışma	hayatından	uzaklaşması-
na	veya	uzaklaştırılmasına	olanak	sağlayıcı	nitelikte	olduğu	yönündeki	
81	Gittikçe	yaygınlaşan	uzaktan	çalışma	biçimiyle	eskiden	hayal	bile	edilemeyecek	kapsamda	işlerin	yürü-
tülebildiği	dikkate	alındığında	özellikle	bazı	meslekler	açısından,	uzaktan	çalışma,	kadın	işçiler		için	uygun	
bir	çalışma	biçimi	olabilir.	Uzaktan	çalışmanın	sağladığı	kolaylıklarla	ilgili	olarak	Bkz.	ALP,	Mustafa,	Tele	
Çalışma	(Uzaktan	Çalışma),Prof.Dr.Sarper	Süzek’e	Armağan,İstanbul,2011,s.795-	854.	
82	ERTÜRK,s.	187.
83	Yargıtay	Hukuk	Genel	Kurulu’nun	27.04.1988	Tarihli,	1988/369	Sayılı	Kararı,	Kazancı	İçtihat	Bankası,	

Erişim	Tarihi	,07.11.2019.



www.izmirbarosu.org.tr

183İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

görüşlerin	de	haklı	olduğu	yönler	bulunmaktadır.84 Bu	konuda	öğretide	
farklı	görüşler	ortaya	atılmıştır.	Ertürk’e	ve	Yıldız’a	göre	söz	konusu		dü-
zenleme	kadının	eş	ve	 toplumsal	baskılar	 sonucu	 	 çalışma	hayatından	
uzaklaşmasına	veya	uzaklaştırılmasına	olanak	sağlayıcı	nitelikte	olduğu	
için	 kaldırılmalıdır.85	Çelik,	Caniklioğlu,	Canbolat	 ise	 	 düzenlemenin,		
yapıldığı	yıllarda	kadının	çalışması	eşinin	iznine	bağlı	olduğundan	isa-
betli	olmakla	birlikte	artık	kadının	izin	alma	zorunluluğu	olmadığından	
böyle	bir	düzenlemeye	 ihtiyaç	kalmadığını,	ancak	bunun	yerine	bizim	
de	 savunduğumuz	 analığın	 fesih	 sebebi	 sayılması	 gerektiği	 görüşünü	
ifade	 etmektedir.86	 Bakırcı	 ise	 söz	 konusu	 düzenlemenin,	 kadınların	
eşleri	tarafından	işten	çıkarılmasını	teşvik	eden	bir	düzenleme	olduğu-
nu,	ancak	buna	rağmen,	kadınlar	çocuk	doğurduklarında	çocuk	bakım	
hizmetlerinden	yararlanma	olanakları	yoksa	 işten	ayrılabildiklerinden,	
kadınların	bakım	ve	aile	yükümlülüklerini	hafifleten	mekanizmalar	oluş-
turuluncaya	kadar	korunması	gerektiğini	belirtmektedir.87	Aşağıda	tar-
tışıldığı	üzere	hükümet	tarafından	hazırlanan	kıdem	tazminatı	fonu	ta-
sarılarında		evlilik	nedeniyle	feshin		kıdem	tazminatına		hak	kazandıran	
haller	arasında	sayılmadığı	görülmektedir.	Kadın	işçinin	bu	hakkı	orta-
dan	kaldırılacaksa	yerine	çok	daha	önemli	olan	analığa	bağlı	fesihlerde	
kıdem	 tazminatı	 hakkının	 getirilmesinin	 isabetli	 olacağı	 düşünülmek-
tedir.	Zira	mevcut	düzenlemeler	analığa	bağlı	 feshi	haklı	neden	olarak	
kabul	etmediği	için	kadın	işçi	iş	akdini	feshederek	kıdem	tazminatından	
vazgeçmekle,	zoraki	çalışmak	gibi	iki	olumsuz	seçenek	arasında	tercih-
te	bulunmak	zorunda	kalabilmektedir.	Kıdem	tazminatı	fonuna	yönelik	
çalışmalarda	bu	durumun	dikkate	alınmasının	gerek	kadın	işçi		gerekse	
çocuk	açısından	önemli	olacağı	düşünülmektedir.	

	 Belirtmeliyiz	ki,	18-19	Mayıs	2004	tarihlerinde	Ankara’da	toplanan		
IV.	Aile	Şurası’nda	alınan	kararlarda	da	kadınların	çalışmalarında	 	aile	
birliğini	gözeten,	çalışma		ve	aile	yaşamını	dengede	tutan	uygulamalara	
84		ERTÜRK,	s.188,	BAKIRCI,	2012,s.30.
85	 ERTÜRK,	 2008,s.188,	 YILDIZ,	Gaye,	 Burcu,	 İşverenin	 İş	Kazasından	Doğan	Hukuki	 Sorumluluğu,	

Toprak	İşveren	Sendikası	Dergisi,S.86,2010,	Ankara,s.266.
86	ÇELİK,	N.,	CANİKLİOĞLU	N.,	CANBOLAT,	T.,	s.660.
87	BAKIRCI,	2012,	s.30.
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önem	verilmesi	 gerekliliği	 vurgulanmıştır.88	Bu	 amaçla	 aile	 kurumuna	
ve	çocuk	gelişimine	olumsuz	etkileri	olan	ulusal	normların	uluslararası	
normlara	ve	Anayasa’ya	uygunluğunun	gözden	geçirilmesi	gerektiği	be-
lirtilmiştir.89		Önerdiğimiz	düzenlemenin	aile	yaşamını	dengede	tutma-
ya	da	yardımcı	olacağı	düşünülmektedir.												

	 Diğer	yandan	erkek	işçinin,	bir	yıllık	kıdemi	olmak	şartıyla	muvaz-
zaf	askerlik	görevi	nedeniyle	işten	ayrılması	durumunda	kıdem	tazmina-
tı	hakkının	bulunduğu	yukarıda	açıklanmıştı.	(1475	s.	K.m14/3)	5510	
sayılı	Kanun’un	m.	41/b	hükmünde		“Er	veya	erbaş	olarak	silâh	altında	
veya	yedek	subay	okulunda	geçen	süreler”	erkek	 işçinin	askerlik	süre-
sinin	sosyal	sigorta	kapsamında	değerlendirilmesini	sağlamıştır.	Sosyal	
güvenlik	 hukukunda	 erkek	 sigortalının	 askerlik	 borçlanması	 	 yapma	
imkanı	varken	kadının	doğum	borçlanması	yapma	imkanının	olmama-
sı	haklı	olarak	eleştirilmiş	ve	yaşanan	 tartışmalar	 	neticesinde	 	doğum		
borçlanmasına	ilişkin	düzenleme	yapılmıştır.90		TBMM	alt	komisyon	ra-
porunda	bu	değişiklikle	ilgili	olarak	yapılan	yorum	konumuz	açısından	
da	geçerlidir.	Raporda,	“çocuk bakımının aynı zamanda toplumsal olarak 
devletin de üstlenmesi gereken bir sorumluluk olduğu”	belirtilmiştir.91		Ka-
dın	işçiye	analıkta		fesih	imkanı	verilmesinin	anneye	önemli	bir	devlet	
desteği	olacağı	düşünülmektedir.

	 VI.	 KARŞILAŞTIRMALI	 HUKUKTA	 ANALIĞA	 BAĞLI	
FESİHTE	KIDEM	TAMİNATI		

	 Dünya	 geneline	 bakıldığında	 	 	 kıdem	 tazminatı	 uygulamalarının	
değişiklik	gösterdiği	görülmektedir.	Bazı	ülkelerde	feshin	şekline	bağlı	
olmaksızın	her	durumda	kıdem	tazminatı	ödenmekteyken,	bazı	 	ülke-
lerde,	Türkiye’de	olduğu	gibi,	ancak		belirli	fesih	hallerinde	ödenmekte-

88		https://ailevecalisma.gov.tr/uploads/athgm/uploads/pages/aile-suralari/aile4.pdf
89		Ailenin	Korunması	Hakkı	Sempozyumu	Sonuç	Bildirgesi,	Türkiye	İnsan	Hakları	Ve	Eşitlik	Kurumu	II.	

Uluslararası	İnsan	Hakları	Sempozyumu,29-30	Nisan,2019,	Ankara,	https://www.tihek.gov.tr/ailenin-
korunmasi-hakki-sonuc-bildirisi

90		17.04.2008	tarihinde	yayımlanan		5754	sayılı			Kanun’la,	5510	s.	Kanunun	41.	maddesine	kadın	sigorta-
lılara	doğum	borçlanması	yapma	imkanı	tanıyan	hüküm	eklenmiştir.

91	AKIN,2012,s.419.
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dir.92		Uluslararası	Çalışma	Örgütü’nün	veri	tabanı	üzerinden	yapılan	bir	
araştırmada	incelenen	ülkeler	içinden		53	ülkenin	iş	kanunlarında	kıdem	
tazminatına	ilişkin	yasal	düzenlemeye	yer	verildiği,	22	ülkede	ise	kıdem	
tazminatı	hakkının	bulunmadığı		görülmüştür.93                   

	 Kıdem	tazminatına	hak	kazanma	koşulları	ise	ülkeden	ülkeye	deği-
şiklik	göstermektedir.	Kıdem	tazminatı	uygulamasını	kabul	eden	ülke-
lerde	genel	olarak	“işten	çıkarmaların,	iflasın,	iş	görmezlik	durumunun,	
emeklilik	ve	işten	ayrılmanın”	kıdem	tazminatı	ödenebilen	haller	içinde	
kabul	edildiği	dikkati	çekmektedir.94  

	 Analık	halinde	kıdem	tazminatı	ödenmesini	kabul	eden		ülkeler	in-
celendiğinde	karşımıza	iki	ülke	çıkmaktadır.	Bunlardan	biri	Avusturya,	
diğeri	de	aile	dostu	 iş	hukuku	uygulamalarıyla	dikkati	çeken	İsrail’dir.	
Avusturya’da	 çocuk	 bakımı	 ya	 da	 evlat	 edinme	 nedeniyle	 iş	 sözleş-
mesinin	 feshi	 halinde	 işçiye	 kıdem	 tazminatı	 hakkı	 tanınmaktadır.	 95   
İsrail’de	ise	çalışanın	kendisinin	veya	aile	üyelerinden	birinin	kötü	sağlı-
ğı	nedeniyle,	analık	ya	da	evlatlık	edinme	nedeniyle	istifa	etmesi	kıdem	
tazminatı	ödenebilen	haller	içinde	sayılmıştır.	Sistem,	analığa	bağlı	fesih	
hakkının	doğumdan	sonraki	9	ay	içinde	kullanılması	şartıyla	 	kadın	iş-
çiye	kıdem	tazminatı	hakkı	 tanımaktadır.	Aynı	 imkan	13	yaşın	altında	
bir	 çocuğun	evlat	 edinilmesinden	 itibaren	9	 ay	 içinde	gerçekleştirilen	
fesihlerde		ve	süre	şartı	bulunmaksızın	çocuğun	hastalanması	halinde	de	
mevcuttur.96 

	 Bilindiği	üzere	Avusturya,		kıdem	tazminatı	fonuyla	ilgili	emsal	aldı-
ğımız	ülkeler	içinde	yer	almaktadır.	Söz	konusu	uygulamanın	ülkemizde	

92		ÖZVERİ,41.
93	DOĞAN,	Bahar	Burtan,	YILDIRIM,	Evin	Anğay,	Kıdem	Tazminatı	Ve	Ülke	Örnekleri,	Dicle	Üniversi-

tesi	İktisadi	ve	İdari	Bilimler	Fakültesi	Dergisi,S.10,Cilt,6,2016,28.
94	ÇELİK,	s.	30.
95	LİMONCUOĞLU,Alp,Siyami,Karşılaştırmalı	Hukukta	Kıdem	Tazminatı	Uygulamaları	,	Ankara	Sanayi	

Odası	Yayınları,Ankara,2010,s.55,DOĞAN,	YILDIRIM,s.28.
96		OECD	Veri	Bankası	,Israel,Regulations	In	Force	On	1	January	2013,	OECD	Veri	Bankası,	https://trans-

late.google.com/	translate?hl	=tr&sl=en&u=https://www.oecd.org/els/emp/Israel.pdf&prev=search
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de		kabul	görmesi	mümkündür.	Kıdem	tazminatı	fonuyla	ilgili	görüşleri-
miz	aşağıda	ana	hatlarıyla	açıklanmıştır.							                 

	 VII.	AİLE	DOSTU	KIDEM	TAZMİNATI	FONU	
              
	 Kıdem	tazminatına	ilişkin	ilk	düzenleme	1936	tarihli	3008	sayılı	İş	
Kanunu’nda	yapılmış,	kıdem	tazminatı	fonuna	ilişkin	bir	düzenlemeye	
ise	Kanunda	yer	verilmemişti.	Ancak	Kanunda		işçi	lehine	yapılan	bazı	
değişikliklerin	işverenlerde	huzursuzluk	yaratması	ve	işçilerin	işverenin	
iflası	halinde	bu	tazminatı	alamaması	gibi	bazı	gerçekler	kıdem	tazmina-
tının	fona	bağlanmasına	yönelik	tartışmaları	başlatmıştır.	İlk	defa,	1975	
yılında	1927	sayılı	Kanunla	yapılan	değişiklikle	kıdem	tazminatı	fonuna	
ilişkin	bir	düzenleme	yapılmıştır.97 4857	sayılı		İş	Kanunu’nun	geçici	6.	
maddesi,	kıdem	tazminatı	fonunun	oluşturulacağını,	fon	oluşturulunca-
ya	kadar	kıdem	tazminatını	1475	sayılı	İş	Kanununun	14.	maddesinin	
düzenlemeye	devam	edeceğini	hükme	bağlamıştır.		

	 Günümüze	 kadar	 farklı	 kesimlerce	 çok	 sayıda	 fon	 taslağı	 oluştu-
rulmuş,	fon	oluşturulması	fikrinin	aleyhinde	veya	lehinde	bir	çok	görüş	
ortaya	atılmıştır.	Kıdem	tazminatı	fonu	üzerinde	yaşanan	tartışmaların,	
kıdem	tazminatına	hak	kazanma	nedenleri,	fonun	finansmanının	ve	yö-
netiminin	ne	şekilde	sağlanacağı,	kıdem	tazminatının	ödenme	esasları	
gibi	konular	üzerinde	yoğunlaştığı	dikkati	çekmektedir.	

	 Çalışmamız	açısından	söz	konusu	 tartışmalar	 içinden	 	kıdem	taz-
minatına	hak	kazanma	nedenleri	üzerinde	durmak	gerekmektedir.	Öğ-
retim	üyelerinden	oluşan	bilim	kurulunun		2002	yılında		hazırladığı,	22	
maddelik	kıdem	tazminatı	yasa	tasarısının	7.	maddesinde	kıdem	tazmi-
natına	hak	kazandıran		fesih	halleri	içerisinde	kadın	işçinin	evlilik	nede-
niyle	iş	sözleşmesini	feshine	yer	verilmemiştir.	Benzer	bir	şekilde	erkek	
işçinin	askerlik	nedeniyle	iş	sözleşmesini	feshetmesi	de	kıdem	tazmina-
tına	hak	kazandıran	haller	içinde	sayılmamıştır.	

97 KÖK,İsmail,Kıdem	Tazmnatı	Fonu,Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,Konya,2019,s.123.



www.izmirbarosu.org.tr

187İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

	 Kadın	işçiye	verilen	bu	fesih	imkanının	yasal	dayanağı	1475	sayılı		
İş	Kanunu’nun	yürürlüğe	girdiği	tarihte		yürürlükte	bulunan	743	sayılı	
Türk	 	Medeni	Kanunu’dur.	Kadının	çalışmasını	kocanın	 iznine	bağla-
yan	 söz	 konusu	Kanun	daha	 sonra	 kaldırılmıştır.	Konu	eşitlik	 ilkesini	
ihlal	ettiği	gerekçesiyle	Anayasa	Mahkemesine	taşındığında		Mahkeme	
ailenin	korunması	ve	aile	içi	uyum	için	bazı	sosyal	gerçeklerin	göz	önün-
de	bulundurulması	gerektiğinin	altını	çizerek		söz	konusu	düzenlemeyi	
Anayasa’ya	 	 aykırı	 bulmamıştır.98 	Hazırlanan	 fon	 tasarılarında	 kadına	
evlilik	nedeniyle	fesihlerde	kıdem	tazminatı	hakkı	verilmemesinin		iş	ve	
aile	yaşamı	arasındaki	dengeyi	kadın	aleyhine	sarsacağı	düşünülmekte-
dir.	Tasarıda	 olduğu	 gibi	 evlilik	 nedeniyle	 fesihlerde	 kıdem	 tazminatı	
hakkının	kaldırılması	durumunda,		analıkta	kıdem	tazminatı	alma	imka-
nının	tanınması	suretiyle	kadın	işçinin	söz	konusu	düzenlemenin			eksik-
liğini	hissetmesi	önlenebilecektir.	

	 Bilindiği	üzere	ülkemizde	kıdem	tazminatının	bir	 fona	bağlanma-
sıyla	 ilgili	model	 arayışlarının	 gündeme	 getirdiği	 ülkeler	 içinde	Avus-
turya	da	yer	almaktadır.99	Avusturya’da	işçinin	çocuk	bakımı	ya	da	evlat	
edinme	nedeniyle	iş	sözleşmesinin	feshi	halinde	fondan		kıdem	tazmi-
natını	alabildiği		görülmektedir.100	Söz	konusu	uygulamanın	ülkemizde	
de		kabul	görmesinin	uygun	olacağı	düşünülmektedir.																

	 Analıkta	 kıdem	 tazminatı	 ödenmesi	 halinde	 kadının	 istihdamdan	
iyice	uzaklaşacağı	kaygısının	ise		bazı	düzenlemelerle	aşılmasının		müm-
kün	olduğu	düşünülmektedir.	Bunlardan	ilk	akla	geleni,	sosyal	sigorta	
haklarında	olduğu	gibi	bir	bekleme	süresi	getirilmesidir.	Analık	nede-
niyle	işten	ayrılmak	isteyen	kadın	işçiye	kıdem	tazminatı	ödenmesi	bel-
li	bir	süre	çalışma	koşuluna		bağlanabilir.	Kadın	işçi,	böylelikle		geçmiş	

98	Anayasa	Mahkemesi’nin,	2006/156	E.,2008/125	K.	Sayılı,		19.6.2008	T.		Kararı,	Kazancı	İçtihat	Bankası,	
Erişim	Tarihi,	21.01.2020.	

99			LİMONCUOĞLU,	Alp,	Siyami,	Kıdem	Tazminatı	Fonu	Tartışmaları	Işığında	Avusturya	Kıdem	Taz-
minatı	Reformu,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Cilt:	9,Özel	Sayı,	2007,2007,294,	
GÜNER,	Zeynep,	Burcu,	AÇMAZ,	Ömer,	Ayhan,	AĞÖREN,	Tuna,	Türkiye	İçin	Kıdem	Tazminatı	
Fonu	Oluşturulmasına	Yönelik	Model	Önerileri,	Sosyal	Güvence	Dergisi	,S.	10,2016,s.	35.

100	LİMONCUOĞLU,	Alp,	Siyami,Karşılaştırmalı	Hukukta	Kıdem	Tazminatı	Uygulamaları	,	Ankara	Sa-
nayi	Odası	Yayınları,	Ankara,	2010,	s.55,	DOĞAN,	YILDIRIM,	s.28.
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hizmetlerinden	kaynaklanan	kıdem	tazminatını	kaybetmemek	için	do-
ğumdan	sonra	tekrar	çalışmaya		teşvik	edilmiş	olacak,	diğer		taraftan	kı-
dem	tazminatını	kaybedeceği	endişesinden	uzak	bir	şekilde	çocuğunun	
bakımı	için	ihtiyaç	duyduğu	zamanı	elde	edecektir.	
                 
 SONUÇ

	 Kadın	işçi,	anne	olduktan	sonra	çalışma	hayatını	eskisi	gibi	yürüt-
mekte	zorlanabilmektedir.	Doğumdan	sonra	bebeğin	yakın	 ilgi	 ihtiya-
cı	nedeniyle	sorumlulukları	 iyice	artan	kadının	bir	süreliğine	ya	da	tü-
müyle	 çalışma	hayatından	ayrılmayı	düşünmesi	 veya	 analık	nedeniyle	
değişen	ihtiyaçlarına	ve	koşullarına		daha	uygun	başka	bir	işte	çalışmak	
istemesi	 	mümkündür.	Ancak	işçinin	en	önemli	haklarından	 	biri	olan	
kıdem	tazminatı,	kadının		analık	nedeniyle		iş	akdini	feshetmesi	halinde	
ödenmemektedir.																	

	 İş	mevzuatında	analık	halinde	kadın	işçileri	ve	çocukları	koruyucu	
bir	çok	düzenlemeye	yer	verilmişken	analık	nedeniyle		fesihlerde	kıdem	
tazminatı	 hakkı	 tanınmaması	 önemli	 bir	 eksikliktir.	 Kadını	 koruyucu	
düzenlemelerin	 neredeyse	 tamamının	 işçinin	 eski	 işine	 geri	 döneceği	
esasına	 dayandırıldığı,	 temelinde	 kadın	 istihdamının	 korunmasını	 he-
def	aldığı	dikkati	çekmektedir.	Oysa	bu	düzenlemeler	anne	ve	çocuğun		
ihtiyaçlarını	karşılamada	 	yetersiz	kalabilmektedir.	Örneğin	kadın	işçi-
ye	doğum	sonrası	 tanınan	6	aylık	ücretsiz	 izin	hakkı,	çocuğun	anneye	
duyduğu	ihtiyacın	en	yoğun	olduğu	dönemin	uzunluğu	esas	alındığında		
oldukça	kısadır.	Üstelik	devlet	memuru	kadına	tanınan	iki	yıl	 	ücretsiz	
izin	 hakkı	 kadın	 ve	 çocuk	 açısından	 statüye	dayalı	 bir	 eşitsizlik	 yarat-
maktadır.	 Annenin	 yarım	 veya	 kısmi	 çalışma	 hakkından	 faydalandığı	
durumlarda	çalışma	saatlerinde	bebeğin	bakımı	sorun	oluşturabilmek-
tedir.	Diğer	taraftan	analık	halinde	kısmi	süreli	çalışma	imkanı	bazı	işçi-
lere	tanınmadığından	bu	tür	işyerlerinde	çalışan	kadın	işçiler	açısından	
tam	zamanlı	çalışmanın	zorlukları	devam	etmektedir.	Yukarıda	sözünü	
ettiğimiz	statüye	dayalı	ayrımcılık	bu	 işçiler	ve	onların	çocukları	bakı-
mından	da	söz	konusudur.
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	 Çalışan	annelerin	iş	ve	yaşam	memnuniyeti	çocuklarının	ihtiyaçla-
rının	karşılanma	düzeyiyle	yakından	ilgili	olduğundan	kadınların	istih-
damda	kalmasını	teşvik	ederken,	analıktan	sonra	karşılaştıkları	zorluk-
ları	aşmalarına	da	yardımcı	olmak	gerekmektedir.	Bu	noktada	öncelikle	
çalışma	 hayatı	 içinde	 kalarak	 aşılamayacak	 zorlukların	 oluşabileceğini	
kabul	 etmek	 gerekmektedir.	 Zira	 kadını	 istihdamda	 tutmanın	mutlak		
öncelik	 olarak	 	 benimsenmesi,	 kadını	 istihdamdan	 uzaklaştırabilecek	
her	 durumun	 	 peşinen	 kadın	 aleyhine	 görülmesi	 kadın	 işçileri	 bazen	
daha		zor	durumlarda	bırakabilmektedir.	Bu	tür	olasılıkları	tespit	edebil-
mek	için	kadın	işçilerin	analıktan	sonra	karşılaştığı	sorunlara		daha	geniş	
bir	pencereden	bakmak,	konuyu	çocuk	ve	aile	boyutuyla	da	ele	almak		
şarttır.	Kreş	ve	anaokulu	bulunmayan		işyerlerinde	çalışan	işçilerin	özel	
kreş	ve	anaokullarına	ödedikleri	ücretlerin	yüksekliği,	sosyal	sigorta	pri-
miyle	birlikte	tam	zamanlı	bakıcının	maliyeti,	özellikle	maddi	nedenler-
le	çalışan	kadınların	çalışmasını	anlamsız	hale	getirebilmektedir.	İşçi,	iş	
sözleşmesini	bu	nedenle	feshetmek	istediğinde	kıdem	tazminatına	hak	
kazanamadığından	istemeden	çalışmakla	kıdem	tazminatından	vazgeç-
mek	arasında	ikilemde	kalmaktadır.	Analık	nedeniyle	fesihlerde	kıdem	
tazminatı	ödenmesi	kıdem	tazminatından	mahrum	kalma	kaygısını	or-
tadan	kaldıracağından	kadın	işçi	çalışma	hususunda		kendini	daha	özgür	
hissedebilecektir.	Kadın	işçiye	analığa	bağlı	fesih	imkanı	verilirken		istih-
damdan	bütünüyle		uzaklaşmasını	önleyici	düzenlemeler	de	yapılabilir.	
Böylelikle	hem	kadın	istihdamının	korunacağı	hem	de	çocuğuyla	daha	
fazla		ilgilenmek	isteyen	kadın	işçiye	ihtiyaç	duyduğu	zamanın	tanınaca-
ğı	düşünülmektedir.
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KİTLE FONLAMASI PLATFORMUNUN BİLGİ FORMUNDAN 
SORUMLULUĞU

 ÖZET

CROWDFUNDING PORTAL’S INFORMATION SHEET LIABILITY

	 	Kitle	fonlaması	alternatif	bir	finansman	modeli	olarak	Türk	sermaye	piyasası	huku-
ku	mevzuatına	girmiştir.	Bununla	beraber,	kitle	fonlaması	platformlarının	hukuki	sorum-
luluğuna	dair	hukuki	belirlilik	henüz	sağlanmış	değildir.	Zira	kitle	fonlaması	platformları,	
yatırımcılar	ve	girişimciler	arasındaki	 ilişkiye	genel	hükümler	uygulanacaktır.	Oysa	kitle	
fonlaması	platformlarının	bilgi	formundan	kaynaklı	hukuki	sorumluluğunun	kapsamı	ile	
sorumluluktan	 kurtulma	 imkânlarının	 belirlenmesi,	 platformların	 faaliyetlerini	 hukuki	
güvenlik	 içerisinde	 sürdürmeleri	 açısından	 büyük	 önem	 arz	 etmektedir.	 Nitekim	 kitle	
fonlaması	piyasasının	gelişmesi	için	kitle	fonlaması	platformlarının	ve	bu	faaliyete	katılı-
mın	hukuki	belirlilik	sağlanarak	özendirilmesi	gerektiği	de	açıktır.	Eldeki	çalışmada	kitle	
fonlaması	platformunun	yatırımcılara	karşı	bilgi	formundan	kaynaklı	sorumluluğu	kanun	
ve	ikincil	düzenlemeler	çerçevesinde	ele	alınmakta,	buna	uygulanabilecek	hukuki	ilkeler	
ortaya	konmaktadır.	. 
 
 Anahtar Kelimeler:	 Kitle	 Fonlaması,	 Kitle	 Fonlaması	 Platformu	 Sorumluluğu,	
Bilgi	Formu,	Sermaye	Piyasası	Hukuku,	Bilgi	Formu	Sorumluluğu
 
 ABSTRACT
     
	 Crowdfunding,	as	alternative	financing	model,	has	finally	entered	into	Turkish	ca-
pital	market	law.	However,	a	legal	certainty	regarding	the	legal	regime	concerning	crowd-
funding	portals’	 liability	 is	yet	 to	be	established.	The	relevant	 legislation	states	 that	 the	
general	rules	will	be	applied	to	the	relationship	between	the	platforms,	investors	and	ent-
repreneurs.	Still,	it	is	extremely	important	that	the	legal	regime	on	crowdfunding	portals’	
information	sheet	liability,	its	scope	and	safe	harbors	are	determined.	It	is	equally	impor-
tant	that	the	crowdfunding	market	participants	are	encouraged	to	participate	in	the	mar-
ketplace	by	ensuring	legal	certainty.	In	this	paper,	crowdfunding	portals’	liability	against	
investors,	based	on	information	sheet,	is	evaluated	through	the	analysis	of	the	legislation,	
and	pertinent	principles	are	expressed.

 Keywords: Crowdfunding,	Crowdfunding	Portal	Liability,	Information	Sheet,	Ca-
pital	Market	Law,	Information	Sheet	Liability
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	 I.	GİRİŞ

	 Toplum	nezdinde	iyi	bir	iş	fikri	bulunan	herkesin	“girişimci”,	biraz	
birikimi	olan	herkesin	de	“yatırımcı”	görüldüğü	günümüz	dünyasında,	
kitle	 fonlaması	hukukunun	gelişimi	kaçınılmaz	olmuştur1.	28.11.2017	
kabul	tarihli	7061	sayılı	Bazı	Vergi	Kanunları	ile	Diğer	Bazı	Kanunlarda	
Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun’un	m.	107-	111	düzenlemeleriyle,	
Türk	 sermaye	piyasası	hukukunda	kitle	 fonlamasının	hukuki	altyapısı	
oluşturulmuştur.	6362	sayılı	Sermaye	Piyasası	Kanunu	(SPK)2	m.	35/A	
ve	m.	99	hükümlerine	 istinaden	03.10.2019	tarihinde	yürürlüğe	giren	
Paya	Dayalı	Kitle	Fonlaması	Tebliği	(III-	35/A.1)	(Tebliğ),	ortaklığa	
dayalı	 kitle	 fonlaması	 hakkında	önemli	 kurallar	 içermektedir.	Bunlar-
dan	 bir	 tanesini	 de	 hiç	 kuşkusuz	 kitle	 fonlaması	 bilgi	 formuna	 (Bilgi	
Formu)	dair	kurallar	oluşturmaktadır.

	 Tebliğ	m.	4(1)(j)	hükmüne	göre	Bilgi	Formu	“projenin veya girişim 
şirketinin ihtiyaç duyduğu fonun toplanabilmesi amacıyla kampanya say-
fasında ilan edilen ve standartları Kurulca belirlenen formu”	ifade	etmekte	
olup,	Tebliğ	m.	16(4)	uyarınca	 “Platform nezdinde kampanya yürütü-
lebilmesi için kitle fonlaması bilgi formunun yatırım komitesi tarafından 
onaylanması ve bu formun kampanya sayfasında yayımlanması zorun-
ludur”.	Bu	doğrultuda	Tebliğ	m.	16(5)	“kitle fonlaması bilgi formunun 
onaylanması için asgari olarak bilgi formunda yer alan bilgilerin tutarlı, 
anlaşılabilir ve Kurulca belirlenen kitle fonlaması bilgi formu standartları-
na göre eksiksiz olduğunun tespiti zorunludur” düzenlemesini	getirmiştir.	
Kitle	fonlaması	kampanyası	süreci	Bilgi	Formunun	kampanya	sayfasın-
da	yayımlanması	ile	başlamakta	olup	(Tebliğ	m.	17(2)),	yatırımcıların	
kampanyaya	fon	sağlama	talepleri	de	yine	yatırımcılar	tarafından	Bilgi	
Formunun	okunmasıyla	ilişkilendirilmiştir	(Tebliğ	m.	16(6)).	Dolayı-
sıyla	Bilgi	Formu,	yatırımcıların	yatırım	kararını	doğrudan,	hatta	mün-
hasıran,	etkilemektedir3.	

1	Steven	Bradford,	Crowdfunding	and	the	Federal	Securities	Laws,	College	of	Law,	Faculty	Publications	
119	(2012),	s.10.

2	Resmî	Gazete	Tarihi:	30/12/2012	Sayısı:	28513.
3	Buna	karşın,	yatırımcıların	sermaye	piyasası	yatırımları	sırasında	mevzuatın	öngördüğü	belgelerden	ziya-
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	 SPK	m.	 35/A	 düzenlemesine	 7222	 sayılı	 Kanun	m.	 30	 ile	 “Kitle 
fonlaması işlemlerine ilişkin hazırlanan bilgi formunu imzalayan gerçek ve 
tüzel kişiler bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden 
kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur”	 hükmü	 eklenmiştir.		
Üstelik	SPK	m.	35/	A	 (5)	hükmünün	 “Kitle fonlaması platformları ve 
kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan kişiler ile bunlara fon sağ-
layanlar arasındaki ilişkiler genel hükümlere tabidir”	 düzenlemesi	 vası-
tasıyla	yatırımcıların	Bilgi	Formundan	kaynaklı	zararlarını	Platformlar-
dan	tazmin	yolu	açıktır4.	Bu	çerçevede	Bilgi	Formundan	kaynaklı	Kitle	
Fonlaması	 Platformu	 (Platform)	 sorumluluğunun	 hukuki	 temeli	 ve	
Platformların	sorumluluktan	kurtulma	imkânlarının	ortaya	konarak	bu	
konudaki	hukuki	belirsizliğin	giderilmesi	ihtiyacı	bulunmaktadır.	Eldeki	
çalışmada	Platformların	Bilgi	Formu	sebebiyle	yatırımcılara	karşı	huku-
ki	sorumluluğunun	niteliği	ve	kapsamı	değerlendirilmekte,	bu	konuda	
uygulanabilecek	temel	ilkeler	ortaya	konmaktadır5.	

	 II.	 KİTLE	FONLAMASI	PLATFORMU

	 Kitle	fonlamasının	bağış	(yardım)	temelli,	ödül	temelli,	borçlanma	
temelli	ve	sermaye	(ortaklık)	temelli	olarak	gerçekleştirilmesi	mümkün	
bulunmakta	 olup6,	 Platformlar	 uzmanlaştıkları	 kitle	 fonlaması	 alanına	
göre	 farklı	 isimler	 altında	 faaliyet	 gösterebilmektedir.	 Bu	 doğrultuda,	
SPK	m.	3(1)(z)	uyarınca	 “kitle	 fonlaması”	 kavramı	 “Bir projenin veya 
girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu sağlamak amacıyla Kurul tarafın-
dan belirlenen esaslar dâhilinde bu Kanunun yatırımcı tazminine ilişkin hü-
kümlerine tabi olmaksızın kitle fonlama platformları aracılığıyla halktan 

de	farklı	kanallardan	bilgi	edinerek	yatırım	kararlarını	oluşturdukları	yönünde	bkz.	Sırma,	İbrahim,	Ser-
maye	Piyasası	Araçlarının	Halka	Arzında	İzahname	Kapsamındaki	Bilgilerin	Yatırımcı	Talebine	Etkisi,	
Uluslararası	Yönetim	İktisat	ve	İşletme	Dergisi,	Cilt	12	Sayı	29	(2016),	ss.	163-	179.

4	Nitekim	Tebliğ	m.	5(7)	uyarınca	Kurul’un	Platform	bazında	mesleki	sorumluluk	sigortası	yaptırılmasını	
zorunlu	tutulabilmesi	yetkisi	de	bununla	ilişkilendirilebilir.

5	T.C.	Cumhurbaşkanlığı	Strateji	ve	Bütçe	Başkanlığı	On	Birinci	Kalkınma	Planı	kapsamında	girişimciliğin	
geliştirilmesi	amacıyla	bürokratik	ve	hukuki	öngörülebilirliğin	artırılması	ve	mevzuatın	sadeleştirilmesi	
hedefleri	yer	almaktadır.	Çalışma,	konusu	itibariyle	Kalkınma	Planı	hedefleri	çerçevesinde	incelenmesi	
gereken	bir	hususa	dairdir.	

6	Bkz.	Alternatif	Bir	Finansman	Yöntemi:	Kitlesel	Fonlama,	İKV	Değerlendirme	Notu,	İktisadi	Kalkınma	
Vakfı,	İstanbul	2018.

KİTLE FONLAMASI PLATFORMUNUN BİLGİ FORMUNDAN
SORUMLULUĞU

Dr. Murat Can PEHLİVANOĞLU



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �202

para toplanması”	 faaliyetini	 ifade	etmektedir.	Bununla	beraber,	Tebliğ	
ortaklık	karşılığı	fon	toplanmasına	hasredilmiş	olduğundan,	Platformlar	
aracılığıyla	ödül	veya	bağış	karşılığında	fon	toplanması	faaliyetleri	Teb-
liğ	kapsamına	alınmamıştır	(Tebliğ	m.	2(2)).	

	 Gerek	SPK	m.	35/A(1)	gerekse	Tebliğ	m.	4(1)(k)	hükmüne	göre	
“kitle	 fonlaması	 platformu”,	 kitle	 fonlamasına	 aracılık	 eden	 ve	 elekt-
ronik	 ortamda	 hizmet	 veren	 bir	 kuruluş	 durumundadır.	 Bu	 yönüyle	
Platformlar,	6563	sayılı	Elektronik	Ticaretin	Düzenlenmesi	Hakkında	
Kanun	 (ETDHK)	 hükümleri	 lafzen	 değerlendirildiğinde7,	 elektronik	
ortamda	gerçekleştirilen	çevrim	içi	iktisadi	bir	faaliyete	dair	işlem	yürü-
terek	fon	toplayanlar	açısından	bir	iktisadi	faaliyetin	yapılmasına	imkân	
sağladıklarından,	ETDHK	m.	2(d)	uyarınca	bir	“aracı	hizmet	sağlayıcı”	
niteliğine	de	kavuşmaktadır8.	Bununla	beraber,	Platformların	Bilgi	For-
mu	onay	ve	yayın	sürecine	dâhil	oluş	şekilleri	sebebiyle9,	bunların	kla-
sik	aracı	hizmet	sağlayıcılardan	farklı	olarak,	ETDHK	m.	9(1)	uyarınca	
Platform	 üzerinden	 gerçekleştirilen	 fon	 toplama	 işleminden	 sorumlu	
olmadıklarının	kabulü	mümkün	bulunmamalıdır.	

	 Tebliğ	 m.	 5(3)(a)	 uyarınca	 Platformlar	 anonim	 şirket	 türünde	
olmalıdır.	 Platformların	 kurulabilmesi	 ve	 faaliyete	 başlayabilmesi	 için	
Kuruldan	izin	alınması	zorunludur	(SPK	m.	35/A(2)).	Kitle	fonlaması	
faaliyeti	sadece	Platformlar	vasıtasıyla	gerçekleştirilebilmektedir	(SPK	
m.	3(1)(z))10.	Benzer	şekilde	Platformlar	da	münhasıran	kitle	fonlaması	
7	 ETDHK	m.	1	ve	m.	2	madde	gerekçeleri	incelendiğinde,	kanunun	bütün	bilgi	toplumu	hizmetlerini	değil	

de	elektronik	ticareti	hedef	aldığı,	üstelik	içerisinde	tüketicilerin	yer	aldığı	mal	veya	hizmet	alım	satımı	
işlemlerine	dair	elektronik	ortamları	düzenlemeyi	öngördüğü	anlaşılmaktadır.	Bununla	beraber,	kanun	
metninin	sadece	lafza	sadık	kalınarak	Platformları	da	kapsar	halde	uygulanması	olasıdır.

8			Örneğin	Platformlar,	e-	ticaret	platformlarıyla	benzer	şekilde,	üyelerine	iletişim	kurma	altyapısını	da	sağ-
lamakla	yükümlüdür	(Tebliğ	m.	5(1)(j)).

9				Bkz.	ETDHK	m.	9	madde	gerekçesi.
10	7222	sayılı	Kanun	ile	SPK	m.	35/A	(1)’e	eklenen	cümleler	neticesinde	ortaklık	veya	borçlanma	temeli	

haricinde	kalan	kitle	fonlaması	faaliyetlerinin	SPK	kapsamında	mütalaa	edilmemesi	gereklidir.	Nitekim	
7222	sayılı	Kanun’un	30.	madde	gerekçesinde,	uluslararası	uygulamada	pay	ve	borçlanmaya	dayalı	mo-
deller	haricindeki	modellerin	kamu	otoritesi	 tarafından	düzenlemeye	tabi	 tutulmadığı	vurgulanmıştır.	
Ancak	bu	durumlarda	SPK	ve	6102	sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu	(TTK)	haricinde	başka	kanunlar	da	dev-
rededir.	Örneğin,	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu	m.	241	uyarınca	kazanç	elde	etmek	amacıyla	başkasına	
ödünç	para	veren	kişi	cezalandırılmaktadır.	Diğer	yandan	2860	sayılı	Yardım	Toplama	Kanunu	m.	6(2)	
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faaliyeti	yürütebilmekte,	ancak	bu	faaliyet	esnasında	girişimciye	yönelik	
danışmanlık	hizmeti	de	verebilmektedir	(Tebliğ	m.	11(1)).	Diğer	yan-
dan,	Platformlar	sadece	fon	toplanması	değil	aynı	zamanda	fon	toplan-
ması	amacıyla	yatırımcıya	çağrı	yapılmasına	da	vasıta	olmaktadır11.	

	 Kitle	 fonlaması	 sürecine	 sadece	 Platform	 üyesi	 olan	 yatırımcılar	
dâhil	 olabildiğinden	 (Tebliğ	m.	 17(2))	 ve	 dolayısıyla	 Bilgi	 Formuna	
sadece	Platform	üyeleri	erişebildiğinden	(Tebliğ	m.	4(1)(ğ)),	kitle	fon-
laması	faaliyetinin	SPK	m.	3(1)(f)	düzenlemesinin	“halka	arz”	tanımın-
dan	 uzaklaştığını	 düşünmek	 ilk	 bakışta	mümkündür.	 Ancak	 Platform	
üyeliği	nitelikli	yatırımcılarla	 sınırlandırılmayarak	herkese	açık	bırakıl-
dığından12,	yani	klasik	halka	arz	tanımındaki	gibi	çok	sayıda	ve	belirsiz	
kişiye	açık	olduğundan13,	faaliyetin	esasen	“halka	arz”	kavramı	bağdaş-
maz	bir	yönü	bulunmamaktadır14.	

	 Kitle	 fonlaması	 yeni	 bir	 finansal	 hizmet	 türü,	 Platformlar	 da	 çift	
yönlü	(hem	fon	talep	eden	hem	fon	arz	eden	için)	hizmet	veren	mer-
kezler	durumundadır15.	O	halde	Platformların	ekonomik	 işlevinin	 fon	
arzını	ve	fon	talebini	bir	araya	getirmek	olduğu,	bu	şekilde	işlem	maliye-

uyarınca,	izin	alınmadan	girişilen	yardım	toplama	faaliyetleri	güvenlik	kuvvetlerince	derhal	menedilir	ve	
sorumlular	hakkında	kovuşturma	yapılır.

11	Kitle	fonlaması	platformu	niteliğinde	olmamakla	beraber	bunlarla	benzer	işlevlere	sahip	bir	kısım	baş-
ka	platformlar	da	bulunmaktadır.	Örneğin,	BİST	Özel	Pazar,	fon	toplanması	faaliyetini	halka	genel	bir	
çağrı	yapmaksızın	sadece	belirli	nitelikteki	özel	yatırımcılara	duyurarak	kitle	fonlaması	platformlarından	
farklılaşmaktadır.	

12	Tebliğ	m.	4(1)(ğ)	hükmüyle	kampanya	sayfasının	sadece	üyelerinin	erişimine	açık	olacağı	kuralı,	halka	
arz	tanımıyla	bir	bağdaşmazlık	yaratmamaktadır,	zira	neticede	Platform	üyeliği	herkese	açıktır.	Tebliğ	
m.	14(2)(d)	uyarınca	risk	 tespiti	 sonrasında	üyelik	başvurusunun	reddedilmesi	 imkanının	bulunması	
üyeliği	ne	teorik	ne	de	pratik	olarak	sınırlı	bir	çevreye	hasretmemektedir.

13	Bkz.	Sevinç	Akbulak/Yavuz	Akbulak,	Türkiye’de	Sermaye	Piyasası	Araçları	ve	Halka	Açık	Anonim	Şir-
ketler,	İstanbul	2004,	s.	9.

14	Tebliğ	m.	14(1)(d)	hükmünün	yatırımcıları	“halka	arz”	tanımını	ortadan	kaldırır	şekilde	sınırlamayacağı	
açıktır.	Dolayısıyla,	kitle	fonlamasına	dair	ikincil	düzenlemelerde,	kitle	fonlamasına	dair	özel	hükümler	
kadar	Kurula	halka	arzlarda	ihraçlara	dair	muafiyet	tanıma	imkânı	veren	SPK	m.	5	hükmünün	de	devrede	
olduğu	kabul	olunmalıdır.	

15	Corporations	Amendment	(Crowd-	Sourced	Funding)	Bill	2015,	Explanatory	Memorandum,	The	Par-
liament	of	the	Commonwealth	of	Australia	(2015),	https://www.aph.gov.au/Parliamentary_Business/
Bills_Legislation/Bills_Search_Results/Result?bId=r5588	(E.T.:	01/04/2020),	s.	23.
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tini	azaltmada	da	önemli	bir	araç	oldukları	aşikardır16.	Nitekim	kitle	fon-
laması	yöntemiyle	 fon	toplanması,	 fon	arz	edenlerle	 fon	talep	edenler	
arasındaki	dengede	fon	akışının	gerçekleşmediği	girişimlere	fon	kaynağı	
sağlanması	 için	öngörülmüştür17.	Öte	yandan	Platformların	hukuki	 iş-
lev	itibariyle	işlem	taraflarının	hukuki	menfaatlerinin	korunması	açısın-
dan	ciddi	bir	görevi	yerine	getirdikleri,	bu	anlamda	birer	“eşik	bekçisi”	
durumunda	oldukları	 ifade	edilmektedir18.	Platformların	eşik	bekçiliği	
kapsamında	temel	ödevlerinin	ise	Platform	üzerinden	yayınlayacakları	
bilgilere	ilişkin	olduğu	kabul	görmektedir19.	

	 III.		 KİTLE	 FONLAMASI	 PLATFORMUNUN	 HUKUKİ												
NİTELİĞİ

	 SPK	m.	35/A	hükmü	“Kitle fonlaması platformları, kitle fonlamasına 
aracılık eden ve elektronik ortamda hizmet veren kuruluşlardır”	ifadesiyle	
Platformların	bir	“aracı”	niteliğinde	olduğunu	vurgulamıştır.	Bu	yönden	
ilk	 bakışta,	 Platformların	 bir	 yandan	 aracı	 kurum	durumunda	 yatırım	
kuruluşlarının	(SPK	m.	3(1)(v)),	diğer	yandan	ise	borsaların	(veya	teş-
kilatlanmış	diğer	pazar	yerlerini)	(SPK	m.	65-66))	özelliklerini	taşıdığı-
nı	iddia	etmek	mümkündür.	Oysa	kanun	koyucunun	SPK	üzerinden	so-
mutlaştırdığı	hukuk	politikası	dikkate	alındığında	Platformların	hukuki	
nitelikleri	itibariyle	ne	bir	borsa	ne	de	bir	aracı	kurum	olarak,	bir	başka	
deyişle,	kendi	şahsına	münhasır	kurumlar	olarak	öngörüldükleri	anlaşıl-
maktadır.	

	 Her	 ne	 kadar	 SPK	 sisteminde	 kenar	 başlıkları	 kanun	metninden	
kabul	 edilmese	de20	Platformların	kanun	 içerisinde	 “Sermaye	Piyasası	
Kurumları	 ve	Faaliyetleri”	 kısım	başlığı	 altında	düzenlenmiş	 olmaları,	

16	Matthew	Anne,	Crowd-	Sourced	Equity	Funding:	The	Regulatory	Challenges	of	Innovative	Fintech	and	
Fundraising,	University	of	Queensland	Law	Journal	Vol.	36(1)	(2017),	s.	56.

17	HU	Ying,	“Regulation	of	Equity	Crowdfunding	in	Singapore”,	NUS	Working	Paper	2015,	https://pa-
pers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2816222,	E.T.:	11/02/2020,	s.	6.

18	Matthew,	s.	56.
19	Explanatory	Memorandum,	s.	25.
20	Ünal	Tekinalp/Ersin	Çamoğlu,	Sermaye	Piyasası	Hukukunun	Temel	İlkeleri	ve	Gerekçeli	Sermaye	Pi-

yasası	Kanunu,	İstanbul	2018,	s.6
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hukuki	nitelikleri	açısından	yol	göstericidir.	SPK	m.	35’te	SPK	uyarınca	
faaliyette	bulunabilecek	sermaye	piyasası	kurumları	gösterilmiş,	SPK	m.	
35(1)(ı)’da	 “kuruluş ve faaliyet esasları Kurulca belirlenen diğer serma-
ye piyasası kurumları”	yine	bu	kurumlardan	sayılmış,	takip	eden	35/A.	
maddesinde	 ise	Platformlar	düzenlenmiştir.	Dolayısıyla,	Platformların	
faaliyetlerinin	bir	 sermaye	piyasası	 faaliyeti	olarak	(SPK	m.	34)	kabul	
edilmesi,	ayrıca	sermaye	piyasası	kurumlarının	sınırlı	(tahdidi)	sayı	ku-
ralına	tabi	olmaması	dikkate	alınarak21		Platformların	bir	sermaye	piya-
sası	kurumu	olarak	(SPK	m.	34)	anlaşılması	gerekmektedir22.

	 İşaret	etmek	gerekir	ki,	SPK	m.	3(1)(ğ)	uyarınca	“ihraç”	kavramı	
Platformları	kapsamadığından	Platformların	ne	SPK	m.	3(1)(h)	uyarın-
ca	birer	“ihraççı”	ne	de	faaliyetlerinin	“ihraç”	olarak	kabulü	söz	konusu-
dur23.	Dolayısıyla,	aracı	kurumların	klasik	faaliyetini	teşkil	eden	“ihraç”	
sürecine	dair	hizmetlerin	Platformlar	tarafından	verildiğini	iddia	etmek	
mümkün	 bulunmamaktadır.	 Nitekim	 Platformların	 sağladığı	 hizmet-
ler	“yatırım	hizmeti”	(SPK	m.	37)	ya	da	“yan	hizmetler”	(SPK	m.	38)	
kapsamına	dâhil	 edilmemiştir.	Ayrıca	Platformların	borsa	 ya	da	 teşki-
latlanmış	diğer	pazar	yerlerinden	(SPK	m.	66)	de	olmadığı,	dolayısıyla	
kanunun	dördüncü	kısmının	birinci	bölüm	hükümlerine	tabi	olmadığı	
kabul	edilmiştir	(SPK	m.	35/A	(4))24.	Bu	kurgu	yine	Platformları	ser-
maye	piyasası	araçlarıyla	ilgili	emirlerin	alınması	ve	iletilmesiyle	iştigal	
eden	klasik	aracı	kurum	(SPK	m.	3(1)(a))	konumundan	ayrıştırmıştır.	
Nitekim,	m.	3(1)(z)	düzenlemesinin	kitle	fonlamasını	yatırımcı	tazmin	
hükümlerinin	haricinde	bırakması,	SPK	m.	83(2)	ile	de	uyum	sağlamış-
tır.

	 Diğer	 taraftan,	 tarihsel	 süreçte	 borsaların	 kamu	 kurumları	 olarak	
sahneye	çıktığını	görülmekte	iken25	Platformlar	bir	serbest	piyasa	hare-
keti	olarak	doğmuştur.	Üstelik	Platformlar	SPK	m.	3(1)(ç)	düzenleme-
21	Tekinalp/Çamoğlu,	s.	43.
22	Aksi	yönde	bkz.	Tekin	Memiş/Gökçen	Turan,	Sermaye	Piyasası	Hukuku,	Ankara	2019,	s.	173.
23	Bkz.	IV.	B.
24	7061	Sayılı	Kanun	Madde	Gerekçesi,	m.	112.
25	03.10.1983	tarihli	91	Numaralı	Menkul	Kıymetler	Borsaları	Hakkında	Kanun	Hükmünde	Kararname,	m.3
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sindeki	 “borsa”	 tanımından	 farklı	olarak	 sadece	alım-	 satım	emirlerini	
sonuçlandıracak	şekilde	bir	araya	getiren	ya	da	oluşan	fiyatları	tespit	ve	
ilan	eden	sistemler	de	değillerdir26.	Zira	Platformlar	bir	sermaye	piya-
sası	aracı	olarak	pay	alım	satımına	da	aracılık	etmektedirler.	Yine	bor-
sa	 işlemleri	 doğrudan	 yatırımcılar	 tarafından	 değil	 de	 ancak	 borsada	
işlem	 yapma	 yetkisi	 verilen	 kişilerce	 gerçekleştirilebildiği	 halde	 (SPK	
m.	67(1)(ç)),	Platforma	üye	olan	yatırımcılar	burada	doğrudan	 işlem	
yapma	 yetkisine	 sahip	olmaktadır.	Yine	borsalar	 öz	 düzenleyici	 kuru-
luşların	özelliğini	taşımakta27,	ilke	ve	kurallarına	uymayanlara	yaptırım	
uygulanması	 konusunda	kanuni	bir	 yetkisi	bulunmakta	 iken	(SPK	m.	
65(8))	Platformların	bu	yetkisi	ancak	Tebliğ	açık	hükümleri	 ile	genel	
hükümlerden	doğmaktadır	(SPK	m.	35(A)(5)).	Ayrıca	tipik	bir	borsa-
cılık	faaliyetinde	birden	çok	alıcı	ve	birden	çok	satıcının	bulunduğu	bir	
işlem	 silsilesi	 gerçekleşmekte	 iken	 Platformlarda	münferit	 taraflardan	
oluşan	işlemler	söz	konusudur28.	Dolayısıyla	Platformların	bir	borsa	ola-
rak	nitelenmesi	zaten	faaliyetlerin	niteliği	gereği	mümkün	değildir.	

	 IV.	PLATFORMLARIN	HUKUKİ	SORUMLULUK	TEMELLERİ

	 Kanun	koyucu	tarafından	Platformların	yatırımcılara	karşı	hukuki	
sorumluluklarının	 genel	 hükümler	 kapsamında	 değerlendirileceği	 ön-
görülmüştür (SPK	m.	35(A)(5)).	Nitekim	SPK	m.	2(2)	uyarınca “Bu 
Kanunda ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konan ikincil mevzuatta 
hüküm bulunmayan ve diğer kanunlarda bu kanunun uygulanmayacağının 
belirtildiği hallerde genel hükümler uygulanır”.	O	halde	Platformların	Bilgi	
Formundan	kaynaklı	hukuki	sorumluluğunun	niteliğinin	SPK,	TTK	ve	
TBK	araştırılarak	belirlenmesi	gerekmektedir.	Bununla	beraber,	anılan	
sorumluluğun	araştırılmasına	geçilmeden	önce	Bilgi	Formunun	 işlevi,	
hukuki	niteliği	ve	bundan	sorumlu	kişilerin	belirtilmesi	önemlidir.	

26	Platformların	Tebliğ	m.	11(3)(a)	dairesinde	kampanya	süreci	ve	takip	eden	5	yıl	boyunca	girişim	şirke-
tine	ilişkin	periyodik	açıklamaların	sayfa	üzerinden	yapılmasını	sağlayacak	altyapıyı	oluşturması	yüküm-
lülüğü,	platformların	kamuyu	aydınlatma	ilkesi	uyarınca	işlevini	ortaya	koymaktadır.	Bu	yönüyle	plat-
formların	aynı	zamanda	SPK	m.	3(1)(k)’de	tanımlanan	kamuyu	aydınlatma	platformu	işlevi	gösterdiği	
söylenebilecektir.	Ancak	bu	durum	platformun	hukuki	niteliğini	değiştirmemektedir.	

27	Memiş/Turan,	s.	179.
28	Bradford,	s.50.



www.izmirbarosu.org.tr

207İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

	 Kitle	 fonlaması	 faaliyeti	niteliği	gereği	Platformlar,	girişimciler	ve	
yatırımcılar	 arasındaki	 bilgi	 asimetrisinin	oldukça	 fazla	olduğu	bir	 sü-
reci	 işaret	etmektedir.	Zira	henüz	bir	 faaliyet	geçmişi	olmayan	girişim	
şirketinin	 vadettiği	 projenin	 piyasada	 iktisadi	 olarak	 ne	 kadar	 başarı-
lı	olabileceği	konusunda	en	çok	bilgiye	sahip	taraf	girişim	şirketi	 iken,	
proje	Platform	ve	yatırımcılar	açısından	ise	ciddi	bir	bilinmezlik	teşkil	
etmektedir29.	 İşte	bu	noktada	Bilgi	Formu	işlevi	 itibariyle	yatırımcılar,	
Platformlar	 ve	 girişimciler	 arasındaki	 bilgi	 asimetrisinin	 azaltılmasına	
hizmet	etmektedir.	Bu	yönüyle	Bilgi	Formu	gerek	Platformların	gerekse	
yatırımcıların	 iyi	 ve	kötü	projeleri	birbirinden	ayırt	 etmesi	 için	gerek-
li	bilgileri	içererek,	aslında	her	bir	projenin	makul	şekilde	ilgi	ve	değer	
görmesine	yardımcı	olmaktadır.	Bir	başka	deyişle,	kötü	projelerin	oldu-
ğundan	daha	fazla	değer	ve	iyi	projelerinin	olduğundan	daha	az	değer	
görmemesi	 için	bilgi	asimetrisini	ortadan	kaldırıcı	bir	 tedbir	mekaniz-
ması	olarak	öne	çıkmaktadır30.	

	 Tarihsel	süreçte,	kamuya	yapılmış	halka	arzla	ilişkilendirilen	izah-
name31	adlı	kamuya	aydınlatma	belgesinin,	bir	pazarlama	belgesi	olarak	
kullanılarak	taraflar	arasında	akdedilmesi	muhtemel	sözleşmenin	esas-
larını	 oluşturduğu	 ifade	 edilmektedir32.	 İzahname	gibi	 kamuyu	 aydın-
latma	belgelerinin	sermaye	piyasası	hukuku	tarafından	özel	olarak	dü-
29	Kitle	fonlaması	sektöründeki	bilgi	asimetrisi	sorunu	hakkında	bkz.	Gmeleen	Faye	Tomboc,	The	Lemons	

Problem	in	Crowdfunding,	30	J.	Marshall	J.	Info.	Tech.	and	Privacy	L.	253	(2013),	s.	266	vd.	
30	Bkz.	George	A.	Akerlof,	The	Market	for	“Lemons”:	Quality	Uncertainty	and	the	Market	Mechanism,	

The	Quarterly	Journal	of	Economics,	Vol.	84	No.	3	(August	1970),	s.	488	vd.
31	 Türk	 hukukunda	 halka	 arzın	 hukuki	 niteliği	 konusunda	 iki	 ayrı	 görüş	 bulunmakta	 olup,	 bunlardan	

ilki	halka	arzı	bir	“icaba	davet”	olarak	diğeri	 ise	“icap”	olarak	nitelemektedir	(Tolga	Ayoğlu,	Sermaye	
Piyasası	Hukukunda	Halka	Arz	Kavramı	ve	Halka	Arza	Aracılık	Sözleşmeleri	(Doktora	Tezi,	Haziran	
2006),	 s.	72).	Halka	arzda	 izahnamenin	hukuki	niteliği	 tartışmalı	olmakla	beraber,	bu	belgenin	genel	
olarak	bir	icaba	davet	niteliğinde	olduğu	ifade	edilmekte	(Buket	Çatakoğlu,	Halka	Arzda	İzahnamenin	
Hukuki	Niteliği	ve	İzahnameden	Doğan	Hukuki	Sorumluluk,	Kastamonu	Üniversitesi	İktisadi	ve	İdari	
Bilimler	Fakültesi	Dergisi	Ocak	2016	Sayı	11,	s.	121),	ancak	halka	arza	kullanılan	satış	yöntemine	göre	
izahnamenin	 hukuki	 niteliğinin	 değişkenlik	 göstereceği	 vurgulanmaktadır	 (Meral,	 Nevin,	 Sermaye	
Piyasasında	 Kamuyu	 Aydınlatma	 Belgelerinden	 Doğan	 Hukuki	 Sorumluluk,	 İhsan	 Doğramacı	
Bilkent	 Üniversitesi	 2020,	 Yayımlanmamış	 Doktora	 Tezi,	 s.	 176).	 İzahnamenin	 icaba	 davet	 olarak	
nitelenmesinin	temel	sebebi,	çağrı	üzerine	gelen	satın	alma	taleplerinin	mutlaka	karşılanmasına	yönelik	
bir	 zorunluluk	 olmamasıdır	 (Meral,	 s.	 175).	 İzahnamenin	 onaylanması,	 Kurul	 tekeffülü	 (garantisi)	
anlamına	gelmemektedir	(Tekinalp/Çamoğlu,	s.	25).

32	Alastair	Hudson,	Securities	Law,	Sweet	and	Maxwell	2008,	s.	329.
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zenlenmesinin	sebebi	ise	yatırımcıların	yatırım	kararlarının	dayanacağı	
faktörlerin	 standart,	 anlaşılabilir	 ve	 doğru	 şekilde	 ortaya	 konmasının	
temin	edilmesidir33.	Nitekim	SPK	m.	3(1)(j)	ile	izahnamenin	yatırımcı-
nın	bilinçli	bir	değerlendirme	yapmasını	sağlayacak	nitelikteki	bilgileri	
içereceğinin	belirtilmesi,	yukarıda	sözü	edilen	bilgi	asimetrisi	teorisinin	
izahname	 için	de	geçerliliğini	göstermektedir.	O	halde	kitle	 fonlaması	
sürecinde	 izahname	 ya	 da	 ihraç	 belgesi	 hazırlanması	 zorunluluğunun	
bulunmaması,	nitelikleri	itibariyle	birer	aydınlatma	belgesi	durumunda	
olan	bu	belgelerle34	benzer	işlevdeki	Bilgi	Formu	kavramının	oluşmasını	
gerektirmiştir.	Neticede	yatırımcı	kadar	Platform	da	proje	konusunda	
güvenilir	bilgiye	sahip	olmadan	buna	dair	bir	faaliyete	haklı	olarak	giriş-
mek	 istemeyecektir35.	Üstelik	Tebliğ	m.	4(1)(j)’nin	Bilgi	Formu	tanı-
mını	“fon toplanabilmesi amacı”	ve	“kampanya sayfasında ilan”	kavram-
larıyla	ilişkilendirmiş	olması,	Bilgi	Formunun	pazarlama	belgesi	işlevini	
göstererek	izahnameyle	benzerliğini	ortaya	koymaktadır.

	 Bilgi	Formu	ile	izahname	arasındaki	işlevsel	benzerliğin	somutlaştı-
ğı	hükümlerden	bir	diğerini	SPK	m.	35/A(6)	oluşturmaktadır.	SPK	m.	
10(1)	hükmünde	izahnamede	yer	alan	yanlış,	yanıltıcı	ve	eksik	bilgiler-
den	sorumlu	olanın	ihraççılar	olduğu	kuralı	getirilmiş,	SPK	m.	35/A(6)	
hükmünde	 ise	 Bilgi	 Formunu	 imzalayan	 gerçek	 ve	 tüzel	 kişilerin	 bu	
formda	yer	alan	yanlış,	yanıltıcı	veya	eksik	bilgilerden	kaynaklanan	za-
rarlardan	müteselsilen	sorumlu	olduğu	belirtilmiştir.	Benzerliğe	ilişkin	
diğer	bir	düzenleme	de	Tebliğ	m.	22(6)	olup,	“Kamuyu	aydınlatma”	ke-
nar	başlığı	altındaki	bu	maddede	tanıtım	ve	reklamların	Bilgi	Formu	ile	
tutarlı	olması	gerektiği	vurgulanmış,	böylece	SPK	m.	7	hükmüyle	para-
lellik	sağlanmıştır.	Yine	Bilgi	Formundaki	hususlarda	sonradan	meyda-
na	gelen	değişikliklerin	metne	eklenmesine	dair	Tebliğ	m.	18	hükmü	ile	
izahnameye	dair	benzer	düzenleme	olan	SPK	m.	8	hükmünün	paralel-
liği	dikkate	çekicidir.	O	halde,	Bilgi	Formunun	hukuki	nitelik	itibariyle	
kitle	fonlamasına	özel	bir	kamuyu	aydınlatma	belgesi	olarak	kabul	edil-
mesi	gerekmektedir.	
33	Greenapple	v.	Detroit	Edison	Co.,	618	F.2d	198	(1980).
34	Memiş/Turan,	s.	70.
35	Ibrahim,	Darian,	Equity	Crowdfunding:	A	Market	for	Lemons?,	100.	Minn.	L.	Rev.	561	(2015),	s.	574.
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	 7222	 sayılı	Kanun	 ile	 SPK	m.	 35/A	hükmüne	 altıncı	 fıkra	olarak	
“Kitle fonlaması işlemlerine ilişkin hazırlanan bilgi formunu imzalayan 
gerçek ve tüzel kişiler bilgi formunda yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik 
bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur”	 düzen-
lemesi	 eklenmiştir.	 Ancak	 bu	 madde	 Platformun	 Bilgi	 Formundan	
sorumluluğunu	değil,	esasen	girişimcilerin	Bilgi	Formundan	sorumlu-
luğunu	düzenlemektedir.	Zira	 altıncı	 fıkra	Tebliğ	 yürürlük	 tarihinden	
(03.10.2019)	sonraki	bir	tarihte	(20.02.2020)	kanuna	eklenmiştir:	Ku-
rul	Tebliğ’de	Bilgi	Formunun	Platform	yatırım	komitesi	eliyle	“onaylan-
ması”	terminolojisini	kullanmışken,	kanun	koyucu	tarafından	altıncı	fık-
rada	Bilgi	Formunun	“imzalanması”	terminolojisinin	kullanılmış	olması	
bu	şekilde	yorumu	gerektirmektedir36.	Aksi	bir	yorum,	niteliği	itibariyle	
bir	 kamuyu	 aydınlatma	belgesi	 durumundaki	Bilgi	 Formu	 için	 neden	
SPK	m.	10	ya	da	SPK	m.	32	hükümlerine	hiçbir	yollama	yapılmadığı	ya	
da	o	maddelerdeki	sorumluluktan	kurtulma	imkanlarının	Platformlara	
tanınmadığı	hususunu	da	yanıtsız	bırakacaktır37.	

	 Anonim	şirketler	yönetim	kurulu	tarafından	yönetilir	ve	temsil	olu-
nur	(TTK	m.	365)	ve	yönetim	kurulunun	iş	ve	işlemlerinden	doğan	hak	
ve	borçlar	şirket	tüzel	kişiliğine	aittir38.	O	halde	Platformlarda	Bilgi	For-
muna	 yönelik	 değerlendirmelerin	 yapılmasında	 görevli	 organ	 esasen	
şirket	 yönetim	kuruludur.	Bununla	 beraber,	 yatırım	komitesinin	Bilgi	
Formuna	dair	görevi	doğrudan	Tebliğ	 tarafından	belirlenmiştir	(Teb-
liğ	m.	11(6)).	Bu	haliyle	yatırım	komitesinin	görevleri	TTK	m.	366(2)	
hükmünde	ifade	edilen	komite	ve	komisyonlardan	farklılaşmakta,	yatı-
rım	komitesinin	yönetim	kurulu	karşısındaki	durumu	TTK	m.	367	da-
iresinde	 bir	 yönetim	devrini	 andırmaktadır39.	Zira	 yatırım	 komitesine	
36	TBMM	Tutanak	Dergisi	59.	Birleşim	20.02.2020	tutanakları	 incelendiğinde,	7222	sayılı	Kanun’a	dair	

tartışmalar	sırasında	Tebliğ’in	halihazırda	yürürlükte	olduğuna	vakıf	olunduğu	anlaşılmaktadır.
37	Elbette	“onaylama”	terminolojisinin	“imzalama”	terminolojisi	ile	eşdeğer	anlam	taşıdığını	kabul	ederek,	

Platform	onayının	 imzalama	kavramı	dahline	alınması	ve	bu	sayede	Platformun	Bilgi	Formundan	so-
rumluluğunun	altıncı	fıkra	kapsamında	mütalaa	edilmesi	olanaklıdır.	Ancak	aşağıda	detayları	izah	edil-
diği	üzere,	Platformların	Bilgi	Formundaki	yanlış,	yanıltıcı	veya	eksik	bilgilerden	hiçbir	kurtulma	imkânı	
tanınmadan	sorumlu	tutulması	ne	uygun	bir	hukuk	politikası	olacak	ne	de	hakkaniyetli	olacaktır	(Bkz.	
VI.	Bölüm).	

38	Pulaşlı	Hasan,	Şirketler	Hukuku	Genel	Esaslar	6.	Baskı,	Ankara	2020,	s.	643.
39	Bkz.	Tekinalp	Ünal,	Yeni	Anonim	ve	Limited	Ortaklıklar	Hukuku	ile	Tek	Kişi	Ortaklığının	Esasları,	İs-

tanbul	2012,	s.	137.
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münferit	bir	işin	değil	de	Tebliğ	m.	23(1)	uyarınca	yönetim	kurulunun	
da	sorumluluğu	içerisinde	sayılan	bir	konudaki	işlevin	bir	bütün	halin-
de	özgülenmesi	 söz	konusudur.	Bununla	beraber,	TTK	m.	375(1)(a)	
dairesinde	şirketin	üst	düzeyde	yönetimi	ve	bunlarla	 ilgili	 talimatların	
verilmesi	ile	TTK	m.	375(1)(e)	uyarınca	yönetimle	görevli	kişilerin	ka-
nunlara	uygun	hareketlerinin	üst	gözetimi	yönetim	kurulunun	devredi-
lemez	görev	ve	yetkilerden	sayıldığından,	yönetimin	devri	halinde	dahi	
yönetim	kurulunun	üst	gözetime	dair	yükümlülüğü	sürmektedir40.	Do-
layısıyla,	Bilgi	Formundan	salt	bireysel	olarak	yatırım	komitesinin	gö-
revli	ve	sorumlu	olduğu,	yani	Platformun	bir	görev	ve	sorumluluğunun	
bulunmadığı	 iddiası	 hukuken	 kabul	 görmeyecektir41.	 Bu	 doğrultuda	
Tebliğ	m.	23	düzenlemesi	ile	yatırım	komitesi	için	öngörülen	yükümlü-
lüklerin	yerine	getirilmesinden	yatırım	komitesi	üyeleri	ile	yönetim	ku-
rulu	üyelerinin	sorumlu	olduğunun	belirtilmesi	isabetlidir.

	 1.	Sermaye	Piyasası	Kanunu

	 Platformların	Bilgi	Formundan	dolayı	sorumluluğunun	SPK	daire-
sinde	somutlaşan	bir	kusur	sorumluluğu	mu	yoksa	kusursuz	sorumlu-
luk	mu	olduğunun	tespiti	için	öncelikle	Platformların	hangi	sorumluluk	
hükümleri	kapsamına	dâhil	edilebilecekleri	incelenmelidir.	Her	şeyden	
önce,	Platformlar,	birer	halka	açık	 anonim	şirket	olarak	kabul	görme-
mektedir42.	Dolayısıyla,	Platform	işleticisi	anonim	şirketin43	halka	açık	
anonim	şirketlere	uygulanan	SPK	ikinci	kısım	üçüncü	bölümü	suretiyle	
40	Pulaşlı	Hasan,	Yeni	Şirketler	Hukuku	Genel	Esaslar,	Ankara	2012,	s.	930.
41	Tebliğ	m.	11(5)	uyarınca	Platform	bir	kampanya	başvurusunu	yatırım	komitesine	sunmadan	önce	de	

reddedebilmektedir.	Bu	reddi	yapacak	Platform	organı,	hiç	kuşkusuz	şirket	yönetim	kuruludur.	Dolayı-
sıyla	Bilgi	Formu	görev	ve	sorumluluğunun	sadece	bireysel	olarak	yatırım	komitesi	üyelerine	özgülendi-
ğinin	kabulü	mümkün	değildir.	

42	Memiş/Turan,	s.	173.
43	Diğer	 yandan,	SPK	m.	16(1)	hükmünün	 “…kitle fonlaması suretiyle halktan para toplayan ortaklıklar 

hariç olmak üzere pay sahibi sayısı beş yüzü aşan anonim ortaklıkların payları halka arz olunmuş sayılır. 
Bu ortaklıklar halka açık ortaklık hükümlerine de tabi olurlar.”	ifadesi	ile	“halka	açık	ortaklık”	kavramını	
tanımlayan	SPK	m.	3(1)(e)	hükmünün	“Kitle fonlaması platformları aracılığıyla para toplayanlar hariç 
olmak üzere, payları halka arz edilmiş olan veya halka arz edilmiş sayılan anonim ortaklıkları”	ifadesi	doğ-
rultusunda,	 kitle	 fonlaması	 suretiyle	halktan	para	 toplayan	 şirketler	pay	 sahibi	 sayısı	 kaç	olursa	olsun	
halka	arz	olunmuş	sayılmayacak	ve	de	halka	açık	ortaklık	statüsünde	değerlendirilmeyecekler,	bir	başka	
deyişle,	kapalı	şirket	olarak	kabul	edileceklerdir.	
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hukuki	 sorumluluklarının	 belirlenmesi	 mümkün	 bulunmamaktadır44.	
Diğer	yandan,	Platformlara	SPK	m.	96	hükmünün	kıyasen	uygulanaca-
ğını	öngören	SPK	m.	35/A(3)	düzenlemesi	ise	Platformların	sorumlu-
luğunun	kapsamının	değil	de	ihlal	halinde	Platforma	Kurul	tarafından	
uygulanabilecek	 tedbirleri	 göstermesi	 açısından	 önem	 taşımaktadır.	
Dolayısıyla	 Platformların	 sorumluluğunun	 diğer	 SPK	 hükümleri	 üze-
rinden	incelenmesi	gerekmektedir.	

	 SPK	m.	4(1)	uyarınca	“…kitle fonlaması suretiyle halktan para top-
lanması, Kurulca faaliyet izni verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla 
gerçekleştirilir ve bu Kanunun izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yü-
kümlülüğüne ilişkin hükümlerine tabi değildir”.	Nitekim	SPK	m.	3(1)(h)	
düzenlemesiyle	“ihraççı”	kavramı	“Kitle fonlaması platformları aracılığıy-
la para toplayanlar hariç olmak üzere…”	şeklinde	tanımlanmış,	Platform	
aracılığıyla	 para	 toplayan	 şirketler	 ihraççı	 yükümlülüklerinden	 hariç	
tutulmuştur.	Bu	doğrultuda	SPK	m.	3(1)(ğ)	“ihraç”	kavramı,	sermaye	
piyasası	araçlarının	ihraççılar	tarafından	çıkarılmasını	öngördüğünden,	
Platform	aracılığıyla	para	 toplayanların	sermaye	piyasası	araçlarını	arz	
faaliyetinin	bir	 ihraç	olarak	kabulü	de	mümkün	değildir.	SPK	m.	3(1)
(j),	 izahname	 tanımını	 ihraççılar	 ve	 ihraç	 edilecek	 sermaye	 piyasası	
araçlarıyla	ilişkilendirdiğinden,	Platformların	Bilgi	Formundan	sorum-
luluğu	 SPK	m.	 10’da	 düzenlenen	 izahname	 sorumluluğu	 kapsamında	
değerlendirilemeyecektir.	Diğer	yandan,	kitle	 fonlaması	 suretiyle	para	
toplayan	anonim	şirketler	halka	açık	şirket	statüsü	kazanamayacağından	
(SPK	m.	16(1)),	Bilgi	Formu	niteliği	itibariyle	bir	kamuyu	aydınlatma	
belgesi	de	olsa	SPK	m.	35/A(6)	hükmünde	açık	bir	yollama	da	bulun-
madığından,	SPK	İkinci	Kısım	Üçüncü	Bölüm	altında	düzenlenen	ka-
muya	aydınlatma	belgelerinden	doğan	sorumluluk	hükümlerinin	(SPK	
m.	32)	Bilgi	Formu	için	uygulanması	olanaklı	görülmemelidir.	Dolayı-
sıyla	SPK	m.	10-	11	veya	m.	32	çerçevesinde	Platform	sorumluluğuna	
başvurulamayacaktır.		

44	Bununla	beraber,	SPK	üçüncü	kısım	birinci	bölüme	dair	ortak	hükümleri	ifade	eden	m.	36	uyarınca	Plat-
formların	halka	açık	anonim	şirketlere	uygulanan	bir	kısım	hükümlere	tabi	oldukları	da	açıktır.
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	 Yine	 idari	 para	 cezası	 gerektiren	 fiiller	 arasında	 gösterilen	 piyasa	
bozucu	 eylemlerden	 sorumluluğun	 Platformları	 kapsamadığı	 açıktır;	
zira	SPK	m.	104	hükmü	ilgili	eylem	ve	işlemlerin	borsa	ve	teşkilatlanmış	
diğer	piyasaların	çalışmasına	dair	olduğunu	belirtmektedir.	Sermaye	pi-
yasası	suçları	açısından	değerlendirildiğinde	ise	SPK	m.	106	hükmünün	
bilgi	 suiistimalini	(ihraççının	yanı	 sıra)	“sermaye	piyasası	aracı”	ve	de	
SPK	m.	107	hükmünün	piyasa	dolandırıcılığını	“sermaye	piyasası	aracı”	
kavramına	 bağlamış	 olması,	 Platformları	 bu	 düzenlemelerin	 kapsamı-
na	dâhil	etmektedir.	Ancak	Bilgi	Suiistimali	veya	Piyasa	Dolandırıcılığı	
Suçları	Hakkında	Bildirim	Yükümlülüğü	Tebliği	m.	5	uyarınca,	SPK	m.	
102	dairesinde	bilgi	suiistimali	ve	piyasa	dolandırıcılığının	mevcudiye-
tine	 dair	 bilgi	 veya	 şüpheye	 gerektirecek	 hususun	 bulunması	 halinde	
bildirim	 yükümlülüğü	 sadece	 yatırım	 kuruluşlarına	 uygulandığından	
(Tebliğ	hükümleri	saklı	kalmak	üzere)	Platformların	bu	konuda	genel	
bir	 yükümlülüğü	 bulunmamaktadır.	 Benzer	 şekilde,	 Platformlar	 birer	
borsa	olmadıklarından	ne	SPK	m.	65(8)	uyarınca	kendi	bünyelerindeki	
piyasalarda	faaliyet	gösterenlerin	kendi	kurallarını	ağır	ihmal	ve	kasıtla	
ihlal	edenleri	Kurula	bildirmek	ne	de	Borsalar	ve	Piyasa	İşleticilerinin	
Kuruluş,	Faaliyet,	Çalışma	ve	Denetim	Esasları	Hakkında	Yönetmelik	
m.	 39	 uyarınca	mevzuatın	 uygulanmasında	 iş	 birliği	 göstermek	 ya	 da	
m.	 34	 uyarınca	 kendilerine	 gönderilen	 bilgileri	 genel	 olarak	 denetle-
me	 yükümlülükleri	 bulunmamaktadır.	 Bu	 tespitler,	 SPK	m.	 35/A(6)	
hakkında	yapılan	yukarıdaki	ve	aşağıdaki	değerlendirmelerle	birlikte45,	
SPK	hükümlerinin	Platformları	Bilgi	Formundan	dolayı	SPK	özelinde	
kanundan	doğan	bir	sorumluluk	ya	da	kusursuz	sorumluluk	altına	sok-
madıklarını	işaret	etmektedir.	

	 2.	 Genel	Hükümler

	 2.1.	Türk	Ticaret	Kanunu	Hükümleri

	 Platformların	Bilgi	Formundan	sorumluluğunun	bir	kusur	sorum-
luluğu	mu	yoksa	kusursuz	 sorumluluk	mu	olduğunun	TTK	açısından	
incelenmesinde	TTK	m.	552	ve	TTK	m.	549	düzenlemeleri	önem	ta-

45	Bkz.	VI.	Bölüm	ve	IV.	Bölüm.	
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şımaktadır.	Öncelikle,	TTK	m.	552	uyarınca	“Sermaye Piyasası Kanunu 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir şirket kurmak veya şirketin sermayesini 
artırmak amacıyla yahut vaadiyle halka her türlü yoldan çağrıda bulunula-
rak para toplanması yasaktır”.	Anılan	hüküm	yolsuzluklara	engel	olmak	
ihtiyacından	 doğan	 kamu	 erkinin	 kullanılmasını	 öngören	 bir	 çerçeve	
düzenleme	 olduğundan46,	 pekâlâ	 Platformlara	 da	 uygulanması	 müm-
kündür.	Nitekim	öğretide	halktan	para	toplanmasına	ilişkin	sebeplerin	
sınırlı	sayıda	olmadığı	vurgulanmakta	olup47,	kitle	fonlaması	da	düzen-
lemenin	kapsamı	dahline	alınabilecektir.	TTK	m.	552	düzenlemesinin	
6335	sayılı	Kanun	ile	değiştirilmeden	önceki	metnine	dair	madde	gerek-
çesine	göre,	hükmün	uygulanması	için	kusura	gerek	bulunmamaktadır	
(yani	iyi	niyetle	hareket	de	hükmün	uygulanmasına	engel	olmamakta)	
ve	 belirsiz	 veya	 belirli	 kişilerin	 bir	 yere	 çağrılmasının	 veya	 başvuruda	
bulunulmasının	 istenmesi	 de	 düzenleme	 kapsamındadır.	 Dolayısıy-
la	SPK	kitle	 fonlaması	düzenlemesinden	önce,	Platformların	halkı	bir	
yere	çağırma	şeklinde	faaliyet	gösterdiğinden	hareketle	TTK	m.	552’nin	
Platformlara	da	uygulanması	olası	idi48.	Bununla	beraber,	TTK	m.	552	
hükmü	 paranın	 izinsiz	 toplanması	 halinde	 uygulanabileceğinden,	 fon	
toplama	faaliyetini	gerekli	izni	haiz	şekilde	yürüten	Platformun	TTK	m.	
552	kapsamında	sorumluluğuna	başvurmak	mümkün	olmayacaktır.	Bu	
sebeple,	TTK	m.	552’nin	getirdiği	sorumluluk	sisteminin	Platformların	
Bilgi	 Formu	 sebebiyle	 sorumluluğunda	 değerlendirilmesi	 olanağı	 bu-
lunmamaktadır.

	 Diğer	 yandan,	 SPK	m.	 32	 düzenlenmesinin	 uygulanamadığı	 hal-
lerde	dahi	“Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması”	kenar	başlıklı	
TTK	m.	549	hükmü	uygulanabilecek49,	mezkûr	madde	vasıtasıyla	 ya-
tırımcılar	davacı	olarak	sorumlulardan	zararlarını	talep	edebilecektir50.	

46	Tekinalp,	s.	257.
47	Pulaşlı,	s.	888.
48	TTK	m.	552	hükmünün	geniş	yorumlanması	yönünde	bkz.	Çağlar	Manavgat,	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	

Halka	Arz	Kavramına	Yaklaşımı,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi	
18	(2012),	s.	410.

49	Kara	Sencer,	Kamuyu	Aydınlatma	Belgelerinden	Doğan	Hukuki	Sorumluluk,	Selçuk	Hukuk	Fakültesi	
Dergisi	Cilt	23	Sayı	2	Yıl	2015,	s.	139.

50	Bkz.	Tekinalp,	s.	261.
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Nitekim	TTK	m.	 549	 düzenlemesinin	maddede	 adı	 geçen	 belgelerle	
sınırlı	olmadığı,	maddenin	 tüm	anonim	şirketleri	kapsaması	 sebebiyle	
halka	açılmayla	ilgili	düzenlenen	tüm	belgelere	uygulandığı	madde	ge-
rekçesinde	ifade	olunmaktadır51.	Yine	mezkûr	maddenin	gerekçesinde	
madde	lafzında	geçen	“…kusurlarının varlığı halinde bunlara katılanlar 
sorumludur”	 ifadesinin	 tanımının	 öğreti	 ve	 yargıya	 bırakılmış	 olduğu,	
katılanlar	arasına	dağıtanların	da	girebileceği	belirtilmiştir.	Üstelik,	so-
rumluluğunun	hukuki	niteliğinin	de	sorumlunun	kimliğine	göre	belirle-
neceği	kabul	edilmekte,	anonim	şirketle	hukuki	ilişki	içerisinde	bulunan	
kişiler	açısından	bu	sözleşmesel	olurken	üçüncü	kişiler	açısından	bunun	
haksız	fiil	temelinde	olacağı	vurgulanmaktadır52.	Bu	doğrultuda,	Platfor-
mun	Bilgi	Formundan	dolayı	yatırımcılara	karşı	sorumluluğunun,	TTK	
m.	549	dairesinde	bir	katılan	olarak	kusur	sorumluluğu	temelinde	de-
ğerlendirilebileceği	kabul	edilebilecektir.	

	 2.2.	Diğer	Hükümler

	 4721	sayılı	Türk	Medeni	Kanunu	(TMK)	m.	5	uyarınca,	6098	sayılı	
Türk	Borçlar	Kanunu’nun	(TBK)	genel	nitelikli	hükümleri	uygun	düş-
tüğü	ölçüde	tüm	özel	hukuk	ilişkilerine	uygulanmaktadır.	Bu	kapsamda,	
Platformların	Bilgi	Formu	sebebiyle	 sorumluluğunun,	en	sık	karşılaşı-
lan	 haller	 olarak53,	 haksız	 fiil	 sorumluluğu	 ve	 sözleşmesel	 sorumluluk	
temelleri	 üzerinden	 incelenmesi	 mümkündür.	 Nitekim	 Tebliğ	 daya-
nağı	hükümler	kamu	düzenindendir54.	Bu	doğrultuda,	sözleşme	teme-
li	 bir	 sonraki	bölümde	değerlendirilecek,	bu	bölümde	TBK	haksız	fiil	
hükümleri	üzerinden	sorumluluk	 incelenecektir.	Haksız	fiil	hükümleri	
üzerinden	sorumluluğun	belirlenmesi	aşamasında	ise	internet	ortamın-
daki	faaliyetlere	ilişkin	hukuk	kuralları	farklılaştırılmış	olduğundan,	kitle	
fonlaması	faaliyeti	açısından	bu	farklılaştırılmış	kuralların	devrede	olup	
olmadığının	öncelikle	araştırılması	gereklidir.	

51	TTK	m.	549	Madde	Gerekçesi.
52	Tekinalp,	s.	260.
53	Yargıtay	H.	G.	K.	E.	2017/778	K.	2019/329	T.	21/03/2019.
54	Bkz.	Yargıtay	11.	H.D.	E.	2003/3498	K.	2003/10556	T.	07/11/2003.
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	 Platformlar	internet	üzerinden	faaliyet	gösterdiklerinden	ve	varlık-
ları	internet	özgürlüğünü	de	ilgilendirdiğinden55,	hukuki	sorumlulukları	
açısından	5651	sayılı	İnternet	Ortamında	Yapılan	Yayınların	Düzenlen-
mesi	ve	Bu	Yayınlar	Yoluyla	İşlenen	Suçlarla	Mücadele	Edilmesi	Hak-
kında	 Kanun	 incelenmelidir.	 5651	 sayılı	 Kanun	 m.	 2(1)(f)	 uyarınca	
“içerik	sağlayıcı”	kavramı	“internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan 
her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek ve tüzel kişi-
leri”	ve	m.	2(1)(m)	uyarınca	“yer	sağlayıcı”	kavramı	“hizmet ve içerikleri 
barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri”	 ifade	
etmektedir.	5651	sayılı	Kanun	m.	5	uyarınca,	yer	sağlayıcı	yer	sağladığı	
içeriği	kontrol	etmek	veya	hukuka	aykırı	bir	faaliyetin	söz	konusu	olup	
olmadığını	araştırmakla	yükümlü	olmayıp,	ancak	bundan	haberdar	edil-
mesi	halinde	yine	mezkûr	kanun	dairesindeki	sebeplerin	varlığı	halinde	
içeriği	yayından	çıkarmakla	ödevlidir.	Diğer	yandan,	5651	sayılı	Kanun	
m.	 4	 uyarınca	 içerik	 sağlayıcı,	 kullanıma	 sunduğu	 her	 türlü	 içerikten	
sorumlu	olup,	bağlantı	sağladığı	içerikten	dolayı	genel	hükümlere	göre	
sorumluluktan	ancak	bağlantı	sağladığı	içeriği	benimsemediği	ve	kulla-
nıcısının	söz	konusu	içeriğe	ulaşmasını	amaçladığı	açıkça	belli	değil	ise	
kurtulabilmektedir.	Nitekim	içerik	sağlayıcının	anılan	sorumluluğunun	
bir	haksız	fiil	sorumluluğu	olduğu	kabul	görmektedir56.

	 Platformlar,	Bilgi	Formuna	dair	 faaliyetleri	açısından	çoğu	zaman	
hem	birer	 yer	 sağlayıcı	 hem	de	 içerik	 sağlayıcı	 durumdadır;	 zira	Bilgi	
Formuna	müdahale	imkânını	öncelikle	onay	aşamasında	kanunen	kul-
lanmak	durumundadır57.	Dolayısıyla	Platformlar	Bilgi	Formlarını	onay-
layarak	yayınladıklarında	her	ne	kadar	kanun	gereği	yaptıkları	bir	yayın-
lama	 söz	konusu	olsa	da	neticede	bir	 takdir	 yetkisi	 kullandıklarından,	
üstelik	 bunu	 kullanıcılarının	 ulaşabilmesi	 amacıyla	 yayınladıklarından	
(dolayısıyla	sadece	bağlantı	sağlamakla	kalmadıklarından);	Platformlar	
Bilgi	Formlarından	5651	sayılı	Kanun	uyarınca	yer	 sağlayıcı	 sorumlu-

55	7061	sayılı	Kanun	108.	Maddeye	İlişkin	TBMM	Genel	Kurul	Tutanağı.
56	Fırat	Öztan,	Fikir	ve	Sanat	Eserleri	Hukuku,	Ankara	2008,	s.	632.
57	Amerikan	hukukunda	yer	 sağlayıcının,	 içerik	 sağlayıcının	hukuka	aykırı	 içeriğinin	meydana	getirilme-

si	 sürecindeki	dahline	göre	 içerik	 sağlayıcı	olarak	mütalaa	edilmesi	hususunda	bakınız,	 Jones	v.	Dirty	
World	Ent.	Rec.	LLC,	755	F.	3d	398	(2014).
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luklarına	 başvurulmaksızın	 evleviyetle	 içerik	 sağlayıcı	 olarak	 sorumlu	
olacaklardır.	 	 O	 halde	 5651	 sayılı	 Kanun	 hükümleri	 karşısında,	 Plat-
formların	TBK	dairesinde	hukuki	sorumluluğunda	herhangi	bir	farklı-
laştırmanın	bulunmadığı	söylenebilecek	ve	Platformların	sorumluluğu-
na	doğrudan	TBK	üzerinden	başvurulabilecektir.	

	 TBK	m.	61	uyarınca	asıl	mütecaviz	ile	onun	fiillerine	iştirak	eden,	
yardım	eden	veya	yapılmasını	kolaylaştıran	kişiler	de	zarar	görene	karşı	
müteselsilen	 sorumludur58.	 Dolayısıyla;	 Platformların	 Bilgi	 Formunu	
kendilerinin	hazırlamadığı	(salt	onay	verdikleri)	iddiasıyla	sorumluluk-
tan	 kurtulmaları	 mümkün	 bulunmamaktadır.	 Diğer	 yandan,	 TBK	m.	
49	uyarınca	haksız	fiilin	unsurları	hukuka	aykırılık,	kusur,	zarar	ve	illiyet	
bağı	olup,	gerek	TBK	m.	49	gerekse	TBK	m.	61	sorumluluğu59	için	Plat-
formların	haksız	fiil	sorumluluğunun	tespiti	açısından	özellikle	hukuka	
aykırılık	ve	kusur	unsurunun	önemi	bulunmaktadır.	Zira	hukuka	aykı-
rılık	unsuru	kapsamında	Platformun	Bilgi	Formunu	şeklen	denetlemek	
yönünde60	 yatırımcının	korunması	 amacını	da	güden	kamu	hukukun-
dan	doğan	genel	bir	davranış	kuralı	bulunuyorsa	da61	yine	aynı	davranış	
kuralları	kusur	unsuru	bakımından	bir	ispat	sorunu	yaratmaktadır.	

 “Kusur, hukuka aykırı sonucu istemek (kast) veya bu sonucu istemiş ol-
mamakla beraber hukuka aykırı davranıştan kaçınmak için iradesini yeteri 
derecede kullanmamaktır (ihmal)”62.	 Platformlar	 açısından	 kusurun	 ve	
pek	tabii	burada	gösterilmesi	gereken	özenin	ölçüsünde,	yatırım	komi-
tesinin	Platformca	önceden	kabul	olunan	değerlendirme	politikası	adlı	
kriterlere	(Tebliğ	m.	9(5))	göre	bir	değerlendirme	yapacağı	gerçeği	dik-
kate	alınmalıdır.	Zira	neticede	yatırım	komitesinin	sorumluluğu,	yapa-
cağı	değerlendirmeyi	bu	politikaya	dayandırmaktır	(Tebliğ	m.	11(6)).	
Üstelik	 Bilgi	 Formlarının	 eksiksizliği	 açısından	Kurul	 tarafından	Bilgi	
58	Yargıtay	H.G.K.	E.	2013/1138	K.	2014/16	T.	15/01/2014.	
59	Yargıtay	11.	H.D.	E.	2016/1613	K.	2017/6599	T.	27/11/2017.
60	Ayrıca	bkz.	Bölüm	V.
61	Bir	tebliğin	getirdiği	yükümlülüğünün	ihlalinin	hukuka	aykırı	fiili	meydana	getirdiği	yönünde	bkz.	Yargı-

tay	11.	H.D.	E.	2014/17529	K.	2015/12129	T.	17/11/2015.
62	Kemal	Oğuzman/Turgut	Öz,	Borçlar	Hukuku	Genel	Hükümler,	İstanbul	2010,	s.	526.
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Formlarına	dair	çıkartılan	standartlar	ile	formdaki	bilgilerin	tutarlılık	ve	
anlaşılabilirlik	kıstasları	belirleyici	olacak	(Tebliğ	m.	16(5)),	bu	kıstas-
lar	değerlendirme	politikasına	yansıyan	objektif	değerlendirme	ölçüt	ve	
yöntemlerinin	uygulamasıyla	 devreye	 sokulacaktır.	Dolayısıyla	 her	 ne	
kadar	Platformlara	sorumluluktan	kurtulma	imkânı	açıkça	tanınmamış	
ise	de	Platformların	Bilgi	Formu	değerlendirmesini	usulünce	yaptığını	
ispatla	sorumluluktan	kurtulması63;	SPK	m.	1	dairesinde	kanunun	ama-
cı	 olan	 sermaye	 piyasasının	 adil	 ve	 rekabetçi	 ortamda	 gelişmesi	 idea-
liyle,	sorumluluğa	esas	davranış	kuralı	olarak	kullanılabilecek	bir	başka	
düzenleme	olan	TTK	m.	549	hükmünün	kusur	 sorumluluğu	 ilkesiyle	
eşgüdümlü	bir	çıkarım	olacaktır64.	

	 TBK	m.	49	dairesinde,	Platformların	Bilgi	Formlarını	onay	sürecin-
de	denetim	yükümlülüğünü	ihlali	fiili	bir	hukuka	aykırı	eylem	olarak	ka-
bul	edildiğinde65,	Platforma	kusur	atfedilmesi	hususunda	(SPK	m.	35/A	
(6)’nın	uygulanamayacağından	hareketle)	özel	bir	hüküm	bulunmama-
sı	sebebiyle,	yatırımcılar	açısından	avantajsız	bir	durum	bulunmaktadır.	
Zira	 haksız	 fiilde	 kusurun	 ispatı	 davacıya	 ait	 olduğu	 halde,	 sözleşme	
sorumluluğunda	kusurun	varlığı	karine	olarak	kabul	edilmekte,	dolayı-

63	SPK	ihraççılar	açısından	izahname	sebebiyle	bir	kusursuz	sorumluluk	hali	öngörmüş	olup	(Çatakoğlu,	s.	
123),	birinci	derecede	sorumlu	olan	ihraççıdan	zararın	tazmin	edilememesi	ya	da	edilemeyeceğinin	an-
laşılması	halinde	ise	ikinci	derecede	sorumlulara	kusurları	oranında	başvurulacaktır	(SPK	m.	10).	İkinci	
derece	sorumlular	arasında	ise	farklılaştırılmış	teselsül	denilen	kusurları	oranında	bir	sorumluluk	sistemi	
öngörülmüştür	(Memiş/Turan,	s.	81).	İzahname	haricindeki	kamuyu	aydınlatma	belgeleri	açısından	uy-
gulanan	sorumluluk	rejimi	ise	müteselsil	sorumluluk	olup	(SPK	m.	32),	farklılaştırılmış	teselsül	değildir	
(Memiş/Turan,	s.	83).	Bununla	beraber,	SPK	m.	32(3)	hükmünün	aksine	SPK	m.	10	hükmünde,	kast	
veya	ağır	 ihmali	bulunmayanların	sorumluluktan	kurtulma	 imkanına	yönelik	bir	değerlendirme	yapıl-
mamıştır.	Ancak	SPK	m.	10	hükmünün	SPK	m.	32	düzenlemesinin	özel	bir	görünümü	olduğundan	yola	
çıkarak	(Memiş/Turan,	s.	82),	aynı	sorumluluktan	kurtulma	imkanının	SPK	m.	10	açısından	da	kulla-
nılabileceği	söylenebilecektir.	Benzer	bir	değerlendirmenin	Bilgi	Formu	açısından	da	yapılması	olanaklı	
görülmelidir.	

64	SPK	m.	10	madde	gerekçesinde,	mülga	kanun	dönemindeki	beklenen	özeni	göstermeyen	tüm	aracı	ku-
ruluşların	sorumluluğu	düzeninden	vazgeçildiği	belirtilmiş	olduğundan,	sadece	lider	aracı	kuruma	baş-
vurulmasının	bir	hukuk	politikası	tercihi	olduğu	ifade	edilebilir.	Benzer	hukuk	politikası	tercihleri	pekâlâ	
Bilgi	Formu	açısından	da	yapılabilir.	

65	Bu	noktada	Platform	yönetim	kurulunun	kabul	ettiği	değerlendirme	politikasının	bizzat	kendisinin	ye-
tersizliğinin	de	bazı	durumlarda	haksız	fiil	teşkil	edebileceği	gözden	uzak	tutulmamalıdır.	Şayet	değer-
lendirme	politikası	Tebliğ	m.	11(3)(d)	hükmüne	aykırı	olarak	yatırımcıların	hak	ve	menfaatlerini	koru-
yucu	ve	olası	hak	kayıpları	ve	suiistimalleri	önleyici	 tedbirler	 içermiyorsa,	politikanın	yetersizliğinden	
söz	etmek	gerekecektir.	
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sıyla	davacıya	düşen	sözleşmenin	varlığını	ispat	etmek	olmaktadır66.	Bu	
nedenle	sözleşmeden	doğan	sorumluluk	ile	haksız	fiil	sorumluluğunun	
yarışması	 halinde	 zarar	 görenin	 hangi	 sorumluluk	 hali	 lehine	 ise	 ona	
başvurabileceğinden	hareketle67,	yatırımcının	sözleşme	ilişkisine	dayan-
masında	kendisi	açısından	hukuki	yarar	bulunmaktadır.	Nitekim	örne-
ğin,	 öğretide	 izahnamelerde	 yer	 alan	 bilgilerden	 doğan	 sorumluluğu-
nun	(haksız	fiil	hükümlerinin	kıyasen	uygulanabileceği	bir)	kanundan	
doğan	(“ex	 lege”)	bir	sorumluluk	olduğu,	üstelik	bununla	sözleşmeler	
hukukundan	kaynaklanan	imkanların	yatırımcıların	elinden	alınmasının	
amaçlanmadığı	 ifade	olunmaktadır68.	TTK	m.	549	düzenlemesinin	de	
bir	sözleşmesel	sorumluluk	olarak	ele	alınabileceğinden	hareketle,	Plat-
formların	Bilgi	Formundan	dolayı	hukuki	sorumluluğunun	sözleşmeye	
aykırılık	temeli	açısından	da	irdelenmesi	gerektirmektedir.

	 V.	 PLATFORMLARIN	SÖZLEŞMESEL	SORUMLULUĞU

	 1.	Platform	ile	Girişim	Şirketi	Arasındaki	Sözleşmeden	Doğan	
Borçlar	Açısından

	 Tebliğ	m.	11(2)	uyarınca,	girişim	şirketi	ile	Platform	arasında	yazılı	
bir	sözleşme	akdedilmesi	gerekmekte	olup,	bu	sözleşmeye	“kitle	fonla-
ması	 sözleşmesi”	denilmektedir.	Bununla	beraber,	 anılan	 sözleşmenin	
hukuki	niteliğinin	ne	olduğu	Tebliğ	ya	da	SPK	içeriğinde	ifade	edilmiş	
değildir.	SPK	m.	35/A	uyarınca	Platformların	kitle	fonlamasına	aracılık	
yaptığı	vurguladığından,	Platform	ile	girişim	şirketi	arasındaki	ilişkinin	
esasen	 bir	 aracılık	 ilişkisi	 olduğu	 sabittir.	 O	 halde	 bir	 aracı	 kurumun	
başkası	(ihraççı)	nam	ve	hesabına	hareket	ettiği	durumlarda	ortada	bir	
vekâlet	sözleşmesi	bulunduğu	kabulünden	hareketle69,	Platform	ile	giri-
şim	şirketinin	arasındaki	kitle	fonlaması	sözleşmesinin	hukuki	niteliği-
nin	de	vekâlet	sözleşmesi	olduğu	ifade	edilebilecektir.	

66	Yargıtay	H.G.K.	E.	2017/3-	1001	K.	2018/245	T.	21/02/2018.
67	Yargıtay	H.	G.	K.	E.	2017/778	K.	2019/329	T.	21/03/2019.
68	Ayoğlu,	s.	133.
69	Mehmet	Murat	İnceoğlu,	Sermaye	Piyasasında	Aracı	Kurumların	Hukuki	Sorumluluğu,	Ankara	2004,	s.	

77.	Ayrıca	bkz.	Yargıtay	11.	H.D.	E.	2016/12154	K.	2018/5761	T.	27/09/2018.
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	 Kitle	 fonlaması	 sözleşmesi	dairesinde	 taraf	 yükümlülüklerinin	bir	
kısmı	Tebliğ	ve	SPK	hükümleriyle	somutlaşmaktadır.	Buna	göre,	Plat-
formların	 Bilgi	 Formundan	 kaynaklı	 sözleşmesel	 sorumluluğu,	 Plat-
formun	 Bilgi	 Formunu	 denetleme	 yükümlülüğünden	 kaynaklanabile-
cektir.	Anılan	yükümlülüğü	işaret	eden	ilk	hüküm	Tebliğ	m.	11(8)’de	
yer	 almaktadır:	 “Platformların, yatırım komitesinin kitle fonlaması bilgi 
formunun onaylanmasına ilişkin değerlendirme sürecinde girişim şirketle-
rinden veya girişimcilerden yeterli bilgi ve belgeyi temin etmeleri ve yatırım 
kararına dayanak oluşturan, belge, kayıt ve raporları saklamaları zorun-
ludur”.	O	halde	Platformların	Bilgi	Formuna	dair	sözleşmesel	denetim	
yükümlülüğünün	ilk	kısmı,	Bilgi	Formunda	yer	alan	hususlara	dayanak	
bilgi	 ve	 belgeleri	 girişim	 şirketlerinden	 talep	 etmek	olarak	 ortaya	 çık-
maktadır.	

	 Kitle	fonlamasının	işleyiş	sürecinde	Platformlar,	kendilerine	girişim	
şirketi	tarafından	temin	edilen	bilgi	ve	belgeleri	kullanmak	suretiyle	Bil-
gi	Formunu	inceleyecektir.	Bu	kapsamda	yapılacak	incelemede	özellikle	
Tebliğ	m.	9(5)	uyarınca	Bilgi	Formunda	esas	alınacak	fizibilite	raporu	
dikkate	alınacaktır.	Ancak	fizibilite	raporunun	unsurları	da	teyide	muh-
taç	 bilgiler	 durumundadır70.	 Bilgi	 asimetrisi	 sebebiyle	 Bilgi	 Formuna	
esas	bilgileri	 en	 iyi	bilebilecek	konumdaki	kişi	 girişim	şirketi	olup,	bu	
bilgiler	çoğu	zaman	Platformlar	açısından	dahi	kurgusal	değerler	niteli-
ğinde	olacaktır.	Bu	nedenle	Platformlara	Bilgi	Formuna	dayanak	bilgi	ve	
belgelerin	doğruluğunu	teyit	etmek	gibi	kapsamlı	ve	genel	bir	denetim	
yükümlülüğü	yüklenmesi	söz	konusu	olmamalıdır.	

	 Tarafların	sözleşmede	özel	olarak	belirtmediği	veya	kanunun	açık	
olarak	düzenlemediği	hallerde	dahi	dürüstlük	kuralının	taraflara	bir	kı-
sım	yan	borçlar	yüklediği	kabul	edilmektedir71.	Bu	kapsamda	yan	edim	
yükümlülükleri,	 asli	 ediminin	 ifasına	 yardımcı	 olmakta,	 neticede	 asli	
edimin	tam	ve	doğru	biçimde	yerine	getirilmesine	hizmet	etmektedir72.	
Tacirler	açısından	TTK	m.	18(2)	uyarınca	basiretli	 iş	adamı	gibi	dav-

70	Bkz.	Tebliğ	Ek	2,	Fizibilite	Raporunun	Asgari	Unsurları.
71	Kemal	Oğuzman/Nami	Barlas,	Medeni	Hukuk,	İstanbul	2019,	s.	304.
72	Yargıtay	H.G.K.	E.	1992/13-	213	K.	1992/315	T.	06/05/1992.
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ranma	yükümünün	de	bu	yan	borçların	doğumu	ve	kapsamında	etkili	
olduğu	ifade	olunmaktadır73.	Basiretli	iş	adamı	gibi	davranma	yükümlü-
lüğü	objektif	bir	özen	ölçüsü	olarak	aynı	ticaret	alanında	faaliyet	göste-
ren	tedbirli	ve	öngörülü	bir	tacirin	göstermesi	gereken	özendir	ve	tacirin	
gerek	sözleşmeleri	yaparken	gerekse	borçlarını	yerine	getirirken	uyması	
gereken	bir	 ilkedir74.	Bu	kapsamda;	yan	borçların	bazı	hallerde	açıkla-
mada	ve	bilgilendirmede	bulunma	(aydınlatma)	yükümlülüğü	şeklinde	
ortaya	çıkabileceği75,	her	ne	kadar	genel	bir	aydınlatma	yükümlülüğün-
den	söz	edilemeyecekse	de	olayın	şartları	ve	tarafların	durumu	TMK	m.	
2	karşısında	gerekli	kılıyorsa	aydınlatma	yükümlülüğünün	mevcut	ola-
cağı	ifade	edilmektedir76.	

	 Gerek	girişim	şirketleri	gerekse	Platformların,	Bilgi	Formunun	içe-
riğinin	doğru	olmaması	veya	eksik	olması	halinde	yatırımcılarla	sözleş-
melerini	gereği	gibi	ifa	edemeyeceklerini	bilmeleri	gerekir.	O	halde	giri-
şim	şirketinin,	Platformdan	gelen	talebe	rağmen	bilgi	ve	belgeleri	hatalı	
veya	 eksik	 şekilde	 sunması	 halinde	 kendi	 aydınlatma	 yükümlülüğünü	
yerine	getirmediği	ve	bu	noktada	yükümlülüğünü	ihlal	eden	taraf	olarak	
kusurlu	olduğunun	kabulü	gerekmektedir77.	Bir	başka	deyişle,	Platfor-
ma	doğru	bilgi	ve	belge	temin	edilmesi,	vekalet	sözleşmesi	hükümleri-
nin	uygulanacağı	kitle	fonlaması	sözleşmesi	uyarınca	girişim	şirketinin	
aydınlatma	ödevlerinden	birini	oluşturmakta	olup,	Platform	girişim	şir-
ketinin	bu	konudaki	kusurundan	sorumlu	tutulmamalıdır.	

	 Platformun	basiretli	bir	iş	adamı	olarak	denetim	yükümlülüğü	kap-
samında	 göstermesi	 gereken	 özen	 ise	 projenin	 “gerçekleştirilebilirlik” 

73	Sabih	Arkan,	Ticari	İşletme	Hukuku,	Ankara	2019,	s.	154.
74	Arkan,	s.	153.
75	Amerikan	hukukunda	vekilin	vekalet	verenle	sözleşmesi	uyarınca	gerçekleştireceği	faaliyet	sırasında	za-

rar	 görmemesi	 amacıyla	 vekalet	 verenin	bir	 aydınlatma	yükümlülüğünün	bulunduğu	kabul	 görmekte	
(Chester	Perfetto	Agency,	Inc.	v.	Chubb	and	Son,	A	Division	of	Federal	Insurance	Company,	1999	WL	
972010),	vekalet	verenin	aydınlatma	yükümlülüğü	ise	iyi	niyet	kurallarına	dayandırılmaktadır	(Thomas	
E.	Geu,	A	Selective	Overview	of	Agency,	Good	Faith	and	Delaware	Entity	Law,	10	Del.	L.	Rev.	17,	s.	43).

76	Oğuzman/Barlas,	s.	306.	
77	Yargıtay	13.	H.D.	E.	2016/16750	K.	2017/3883	T.	03/04/2017.
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ölçütü	 açısından78	 gerçekçi	 olup	olmadığına	 yönelik	makul	 bir	 değer-
lendirmenin,	 önceden	 ilan	 edilmiş	 bulunan	 değerlendirme	 politikası	
dairesinde	yapılmasıyla	somutlaşacaktır	(Tebliğ	m.	11(6)).	Platform	bu	
noktada	Bilgi	Formunun	Tebliğ	m.	16(5)	uyarınca	Kurul	standartların-
da	ve	tutarlı	ve	anlaşılabilir	olması	halinde	Bilgi	Formunu	onaylayacak-
tır79.	Bu	nedenle	girişim	şirketinin	aydınlatma	yükümlülüğünü	ihlalinin,	
Platformca	yapılacak	makul	bir	değerlendirmede	anlaşılamaması	halin-
de	Platform,	kusursuzluğu	sebebiyle,	yatırımcıya	karşı	sorumlu	tutulma-
lıdır.	Neticede	Tebliğ	münhasıran	yatırım	komitesinin	görev	ve	yüküm-
lülüğüne	dair	konularda	uzman	kuruluşlardan	hizmet	alınması	da	cevaz	
vermemiştir	(Tebliğ	m.	7).	Üstelik	yatırım	komitesi	üyelerinde	aranan	
asgari	üye	sayısı	ve	uzmanlık	(Tebliğ	m.	9)	şartlarında,	girişim	şirketince	
gönderilebilecek	her	bir	bilgi	ve	belgenin	içeriğini	teyide	imkân	sağlaya-
cak	bir	yapı	aranmamış	ve	tek	bir	değerlendirme	politikasının	tüm	pro-
jeler	açısından	uygulanması	öngörülerek	aslında	münferit	proje	odaklı	
yaklaşımlar	sergilenmesi	engellenmiştir	(Tebliğ	m.	9(5)).	Dolayısıyla,	
kanun	koyucunun	Platformlar	 için	kitle	 fonlaması	sözleşmesi	çerçeve-
sinde	öngördüğü	Bilgi	Formu	denetim	yükümlülüğü	bir	yerindelik	de-
netimi	değil	de	şekil	denetimi	olarak	somutlaşmıştır.	

	 2.	 Platform	 ile	 Yatırımcı	 Arasındaki	 Sözleşmeden	 Doğan	
Borçlar	Açısından

	 Yatırımcılar,	 Platform	 ile	 girişim	 şirketi	 arasında	 bağıtlanan	 kitle	
fonlaması	 sözleşmesi	 açısından	 üçüncü	 kişi	 konumundadırlar.	 Diğer	
yandan,	Platformlar	 ile	yatırımcılar	arasında	elektronik	ortamda	akde-
dilen	bir	üyelik	sözleşmesi	bulunduğundan	(Tebliğ	m.	14),	Platformla-
rın	yatırımcılara	karşı	bir	kısmının	Tebliğde	somutlaştığı	sözleşmeden	
doğan	 yükümlülüklerinin	 bulunduğunun	 kabulü	 gereklidir.	 Nitekim	
Tebliğ	m.4(1)(z)	hükmünde	Platform	ile	üyeleri	arasındaki	üyelik	söz-

78	Nitekim	Tebliğ	m.	9(5)	düzenlemesinde	“fizibilite”	raporundan	bahsederek	projeler	açısından	değerlen-
dirilmesi	gerekenin	“gerçekleştirilebilirlik”	olduğunu	işaret	etmektedir.	Hiç	kuşkusuz,	projelerin	gerçek-
leştirilebilir	olup	olmadığı	da	m.	4(1)(s)	dairesinde	irdelenecektir.	

79	Bazı	hallerde	değerlendirme	politikasının	kendi	yetersizliği	sebebiyle	yatırımcının	zarar	görmesi	de	söz	
konusu	olabilir,	bu	durumda	hiç	kuşkusuz	Bilgi	Formu	onayının	da	gereği	gibi	yerine	getirildiğinden	söz	
edilemez.	Bkz.	65	numaralı	dipnot.	
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leşmesinin	bir	çerçeve	sözleşmeyi	ihtiva	ettiği	vurgulanmıştır.	O	halde	
yatırımcıların	Platformlara	karşı	Bilgi	Formu	sebebiyle	haksız	fiil	temeli	
üzerinden	iddialarda	bulunmaları	zorunluluğu	bulunmamaktadır80.	

	 Yatırımcılar	 ile	Platformlar	arasındaki	 sözleşme	 internet	ortamın-
dan	akdedilen	“sağlayıcı”	ve	“tüketici”81	arasındaki	bir	sözleşme	olarak	
6502	 sayılı	 Tüketicinin	 Korunması	 Hakkında	 Kanun	m.	 49	 uyarınca	
finansal	 hizmetlere	 ilişkin	mesafeli	 sözleşmelerdendir82	 ve	 burada	hü-
küm	bulunmayan	hallerde	genel	hükümler	uygulanır	(m.	83(1)).	Bu-
nunla	 beraber,	 üyelik	 sözleşmesine	 dair	 birtakım	 yükümlülükler	 yine	
Tebliğ	 hükümlerinde	 somutlaşmaktadır.	 Buna	 göre,	 Platformun	 risk	
bildirimine	dair	yükümlülükleri	(Tebliğ	m.	14(2)(d))	ile	Bilgi	Formu-
nun	yatırım	öncesinde	okunmasının	sağlanması	yükümlülüğü	(Tebliğ	
m.	16(6)),	Platformun	yatırımcıya	karşı	aydınlatma	ödevinin	varlığını	
işaret	etmektedir.	O	halde	yukarıdaki83	açıklamalardan	hareketle,	TMK	
m.	2	dürüstlük	kuralı	gereğince	(TTK	m.	18(2)	uyarınca	basiretli	bir	iş	
adamı	 gibi	davranma	yükümü	de	hatırlanarak),	 yatırımcı	 ile	Platform	
arasındaki	üyelik	sözleşmesinin	yan	edim	yükümlerinden	birinin	Plat-
form	 tarafından	 Bilgi	 Formundaki	 bilgilerin	 doğruluğunu	 denetleme	
ödevi	olup	olmadığı	belirlenmelidir.

80	Platformların	bilgi	 formundan	kaynaklı	 sorumluluğuna	 ilişkin	kullanılabilecek	hukuki	 kuramın	güven	
sorumluluğu	ile	de	açıklanması	mümkündür.	Nitekim	öğretide	borsa	komisyoncularının,	yatırım	danış-
manlarının,	bankaların,	bilirkişilerin	yanlış	ve	eksik	bilgi	vermeden	ötürü	sözleşmesel	güven	sorumlu-
luğunun	bulunduğu	ifade	edilmekte,	aynı	kuramın	izahname	sorumluluğunun	da	temeli	olduğu	vurgu-
lanmaktadır.	Buna	göre,	güven	sorumluluğunun	arkasında,	müşteriyi	iddialı	sıfatlarla	piyasaya	çekerek	
çevreye	özel	güven	veren	kişilere	karşı	özel	olarak	koruma	düşüncesinin	yattığı	ifade	edilmektedir	(Rona	
Serozan,	Borçlar	Hukuku	Genel	Bölüm	3.	Cilt,	İstanbul	2016,	s.257).	

81	Yargıtay	11.	H.D.	E.	2016/90	K.	2016/6987	T.	23.06.2016	kararında,	aracı	kurumla	imzalanan	kaldıraçlı	
alım-	satım	 işlemleri	çerçeve	sözleşmesi	bir	 tüketici	 işlemi	olarak	mütalaa	edilmiştir.	Kararın	eleştirisi	
için	bkz.	Işık	Özer,	Sermaye	Piyasasında	İşlem	Yapan	Yatırımcıların	Tüketicinin	Korunması	Hakkında	
Kanun	Kapsamında	Korunup	Korunamayacakları	Sorunu	Üzerine	Bir	İnceleme,	BATIDER	Cilt	XXXIV	
Sayı	1	Mart	2018,	s.	85	vd.

82	Finansal	Hizmetlere	İlişkin	Mesafeli	Sözleşmeler	Yönetmeliği	m.	13	hükmünde	devredilebilir	menkul	
kıymetlerin	de	yönetmelik	kapsamında	zikredilmesi,	6502	sayılı	Kanun	m.	49	hükmünün	kitle	fonlaması	
kapsamındaki	pay	alım	satımı	sürecine	de	uygulanabilirliğini	ortaya	koymaktadır.	Diğer	yandan,	Tebliğ	
m.	17(4)	hükmüyle	yatırımcıya	cayma	hakkı	tanınarak	Finansal	Hizmetlere	İlişkin	Mesafeli	Sözleşmeler	
Yönetmeliği	m.	13	uyarınca	devredilebilir	menkul	kıymetlerin	cayma	hakkı	kapsamına	alınmaması	sebe-
biyle	oluşabilecek	yatırımcı	mağduriyetinin	önüne	geçilmiştir.	

83	Bkz.	Bölüm	V.1.
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	 TBK	m.	112	uyarınca	“borç hiç veya gereği gibi ifa edilmezse borçlu, 
kendisine hiçbir kusurun yüklenemeyeceğini ispat etmedikçe, alacaklının 
bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür”.	 Buna	 göre	 kusurdan	
söz	edebilmek	için	borçlunun	kastının	ya	da	gerekli	özeni	göstermedi-
ğinden	ihmalinin	bulunması	aranacak,	özenin	ölçüsü	ise	kanun	ve	söz-
leşme	hükümleriyle	dürüstlük	kuralı	çerçevesinde	objektif	olarak	tayin	
edilecektir84.	Bu	doğrultuda,	Platformların	sermaye	piyasasına	dair	bir	
faaliyet	göstermelerinden	ötürü,	güvenin	korunması	ilkesi	çerçevesinde	
karşı	tarafta	bir	güven	olgusu	yaratanın	bu	güvenin	sonuçlarına	katlan-
ması	gereği	üzerinden,	özen	borçlarının	yüksek	olduğunun	kabulü	ge-
rekecektir85.	Öğretide	aracı	kurumların,	izahnamede	yer	alan	bilgilerin	
gerçeği	 dürüst	 şekilde	 yansıtıp	 yansıtmadığını	 denetleme	 yükümlülü-
ğünün	 kanundan	 doğduğu,	 bu	 yükümlülüğün	 ihlali	 halinde	 bir	 kusur	
sorumluluğunun	söz	konusu	olacağı,	burada	aracı	kurumun	tedbirli	bir	
aracı	kurumun	aynı	durumda	göstereceği	özeni	gösterip	göstermediği-
nin	 değerlendirileceği	 ifade	 edilmektedir86.	 Bu	 kapsamda,	 aracı	 kuru-
mun	sorumluluktan	kurtulmak	için	somut	olayda	izahnamenin	dayana-
ğı	belgeleri	 incelemesinin	kendisinden	beklenemeyeceğini	 ispatlaması	
gerektiği	belirtilmektedir87.	

	 Platformun	gerek	Tebliğ	gerekse	Platform	ile	girişim	şirketi	arasın-
daki	sözleşmeden	doğan	borçları	uyarınca	Bilgi	Formuna	dair	yetkisi-
nin	 değerlendirme	 politikası	 üzerinden	 yapılacak	 incelemeden	 ibaret	
olduğu,	bir	başka	deyişle	yerindelik	değil	şekil	denetimi	şeklinde	olduğu	
açıktır.	Üstelik	bu	değerlendirmede,	girişim	şirketi	tarafından	Platforma	
verilecek	içeriği	teyide	muhtaç	bir	fizibilite	raporu	dikkate	alınacak	ve	de	
neticede	yine	girişim	şirketi	tarafından	verilen	bilgi	ve	belgelere	göre	Bil-
gi	Formu	içeriğinin	tutarlı	ve	anlaşılabilir	olup	olmadığına	bakılacaktır.	
Dolayısıyla,	Platformun	Bilgi	Formundaki	bilgileri	denetim	yükümlülü-
ğü	Platformun	yatırımcıyla	akdettiği	üyelik	sözleşmesi	uyarınca	yatırım-
84	Oğuzman,	s.	356.
85	Bankalar	hakkında	benzer	bir	değerlendirme	için	bkz.	Yargıtay	H.G.K.	E.	2013/2425	K.	2015/2022	T.	

30/09/2015.
86	İnceoğlu,	s.	131.
87	İnceoğlu,	s.	131.
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cıyı	aydınlatma	ödevi	dahline	ancak	sınırlı	bir	şekilde	alınabilecektir.	Bir	
başka	deyişle,	Platformun	yatırımcıyı	aydınlatma	ödevi	sebebiyle	Bilgi	
Formunu	denetim	yükümlülüğünün	kapsamı,	Platformun	girişim	şirke-
tiyle	arasındaki	sözleşmede	yer	alan	aydınlatma	ödevinin	kapsamı	ile	sı-
nırlı	tutulacaktır.	Öte	yandan,	üçüncü	kişinin	fiilinin	nedensellik	bağını	
keseceği	genel	ilkesinden	hareketle	(TBK	m.	114(2)),	girişim	şirketinin	
verdiği	bilgi	ve	belgelerin	gerçeği	yansıtmaması	halinde	Platformun	bu	
konuda	yatırımcıya	karşı	 sorumluluğunun	da	kesilme	 imkânının	varlı-
ğının	kabulü	gereklidir.	Aksinin	kabulü	Platform	açısından	belirlenen88 
kusur	sorumluluğu	ilkesiyle	çelişeceği	gibi,	aracı	kurumlar	için	sağlanan	
kurtulma	imkânının,	bu	denli	yüksek	bir	özen	kendisinden	beklenmeye-
cek	Platforma	sağlanmaması	sonucunu	verecektir.

	 VI.	PLATFORMUN	HUKUKİ	SORUMLULUĞUNA	İLİŞKİN	
ÖNERİLER

	 Kitle	 fonlamasına	 dair	 mevzuat,	 arkadaş	 ve	 aile	 çevresi	 ile	 ban-
kalardan	ya	da	melek	 yatırımcı89	 ve	 yatırım	 şirketlerinden	 fon	desteği	
alamayan	girişimcileri	hedef	almaktadır90.	Diğer	yandan,	Tebliğ	m.	15	
hükmüyle	 somutlaştığı	 üzere,	 kitle	 fonlamasıyla	 yatırım	 yapacakların	
nitelikli	yatırımcı	olması	da	beklenmemektedir.	Bu	anlamda,	girişim	şir-
ketlerinin	kendisi	kadar	bunların	yatırımcısı	olacak	kişiler	de	yatırımlar	
konusunda	profesyonel	deneyimi	olmayan	bir	grup	olarak	öne	çıkmak-
tadır91.	Süreçte	Platformlar	ise	girişimcilerin	yatırımcılar	ile	buluşmasını	
sağlayan	merkezler	olarak	işlev	görmektedir.	Dolayısıyla,	kitle	fonlama-
sına	ilişkin	SPK	hükümleri	her	şeyden	önce	düzenlemenin	hedef	aldığı	
yatırımcı	kitlesi	ve	SPK	m.	1’de	belirtilen	amaçlar	doğrultusunda	değer-

88	Bkz.	Bölüm	IV.
89	Türk	hukukunda	“melek	yatırımcılık”	15.02.2013	tarihli	Bireysel	Katılım	Sermayesi	Hakkında	Yönet-

melik	uyarınca	düzenlenmiştir.	Piyasada	“melek	yatırımcı”	tabirinin	kullanılmasına	karşın,	Yönetmelikte	
“bireysel	katılım	yatırımcısı”	kavramı	kullanılmış	ve	bu	kişiler	Yönetmeliğin	3(1)(ç)	maddesiyle	“kişisel	
varlıklarını	ve/veya	tecrübe	ve	birikimlerini	başlangıç	veya	büyüme	aşamasındaki	şirketlere	aktaran	ger-
çek	kişiler”	şeklinde	tanımlanmıştır.

90	Garry	A.	Gabison,	Understanding	Crowdfunding	and	its	Regulation,	JRC	Science	and	Policy	Report,	
Report	EUR	26992	EN	2015,	s.	26.	

91	Ross	S.	Weinstein,	Crowdfunding	 in	 the	U.S.	 and	Abroad:	What	 to	Expect	When	You’re	Expecting,	
Cornell	Int.	Law	Journal	Vol:	46,	Iss.	2	Art.	6	(2013),	s.	451.
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lendirilmelidir.	O	halde	bu	alana	dair	ilkelerin	belirlenmesinde	yatırım-
cıların	korunması	ile	girişimlerin	desteklenmesi	menfaatlerinin	denge-
lenmesi	gerektiği	açıktır92.	

	 Platformların	kitle	fonlaması	sistemi	içerisindeki	varlığının	yatırım-
cılar	açısından	daha	büyük	bir	katma	değer	 teşkil	etmesi	 için,	Platfor-
mun	kendisine	girişim	şirketi	tarafından	temin	edilen	bilgi	ve	belgeleri	
denetlemesi	önem	 taşımakta	olup,	basiretli	bir	Platformun	kendisi	 ile	
herhangi	bir	güven	ilişkisi	içerisinde	bulunmayan	girişim	şirketinin	salt	
beyanlarına	istinaden	Bilgi	Formunu	değerlendirmesi	elbette	uygun	bu-
lunmamaktadır93.	Bununla	beraber,	Platformlar	birer	yatırım	kuruluşu	
olarak	sınıflandırılmadıklarından,	kanun	koyucunun	Platformlara	genel	
bir	denetleme	yükümlülüğü	yüklemek	niyetinde	olmadığı	da	vurgulan-
malıdır.	Nitekim	aksi	bir	yaklaşımın	Platformlar	açısından	faaliyet	ma-
liyetini	 artıracağı,	bunun	da	Platform	 işletmeciliğini	 caydıracağı	 ya	da	
maliyetin	doğrudan	yatırımcıya	yansıtılarak	yatırımcı	açısından	sisteme	
katılım	maliyetini	artıracağı	açıktır94.	Üstelik	Platformlar	açısından	mev-
cut	bilgi	asimetrisi	sorununun	giderim	yöntemi	her	proje	açısından	özel	
olarak	ele	alınması	gerekli	bir	durum	olup,	bilgi	asimetrisinin	yatırımcı-
lar	lehine	azaltılması	da	her	zaman	mümkün	olmayabilecektir.		Platfor-
ma,	bilgi	asimetrisini	yatırımcılar	lehine	azaltamayacağı	bir	halde	geniş	
ve	kapsamlı	bir	denetim	yükümlülüğü	yüklemenin	Bilgi	Formunun	işle-
vi	ile	bağdaşır	bir	yanı	da	bulunmamaktadır.	

	 7222	sayılı	Kanun	ile	SPK	m.	35/A’ya	altıncı	fıkra	olarak	eklenen	
ibarelerle	Bilgi	Formu	ile	ilgili	sorumluluk	hususuna	açıklık	getirilmesi	
amaçlanmıştır95.	Buna	karşın,	yapılan	eklemeler	Platform	sorumluluğu	
açısından	Tebliğ	ile	uyumsuzluk	yaratarak	aksine	hukuki	öngörülebilir-
liği	zedelemektedir.	Zira	Bilgi	Formu	hakkında	Platform	yatırım	komi-

92	Matthew,	s.	70.
93	Amerikan	hukukunda	aracı	kurumların	sorumluluğu	hususunda	benzer	bir	değerlendirme	için	bkz.	Es-

cott	v.	BarChris	Const.	Corp.,	283	F.	Supp.	643	(1968).	
94	Bradford,	Messenger,	s.	380.
95	TBMM	27.	Yasama	Dönemi	3.	Yasama	Yılı	2/2595	Esas	Numaralı	Teklifin	Madde	Gerekçeleri,	https://

www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem27/yil01/ss176.pdf	(E.T.:	01.04.2020),	s.	15.
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tesince	yapılacak	olan	tutarlı,	anlaşılabilir	ve	standartlara	göre	eksiksiz	
olduğu	değerlendirmesinin	(Tebliğ	m.	16(5));	Bilgi	Formunun	yanlış,	
yanıltıcı	 veya	 eksikliğine	 dair	 tespitte	 (SPK	m.	 35/A(6))	 yetersiz	 ka-
lacağı	aşikardır.	Bir	başka	deyişle,	Tebliğ	uyarınca	gerekli	incelemenin	
yapılması	halinde	dahi	Bilgi	Formundaki	yanlışlık	Platformca	tespit	edi-
lemeyebilir.	Üstelik	maddenin	“müteselsil	sorumluluk”	ifadesinin	kusur	
sorumluluğunu	 işaret	 ettiğinin	 kabulünde	 dahi96	 kusurun	 Platformlar	
açısından	neye	göre	değerlendirileceği	belirsizliğini	koruyacaktır.	Neti-
cede	Tebliğ,	Platformdan	yanlışlığı	ortaya	çıkartacağı	bir	değerlendirme	
yapmasını	beklememektedir.	Hal	böyle	iken,	Tebliğden	sonra	yasalaşan	
bir	fıkraya	istinaden	Platform	sorumluluğunun	genişletildiğinin	kabulü	
hukuki	öngörülebilirlik	açısından	ciddi	bir	endişe	olduğu	kadar,	kanun	
ile	uyum	sağlanması	için	bu	defa	Tebliğ	içeriğinin	de	değiştirilmesini	ge-
rektirecektir97.	Diğer	yandan,	Platformların	yatırımcıya	karşı	altıncı	fık-
ra	kapsamında	müteselsil	sorumlu	olduğu	kabul	edilerek,	sorumsuzluk	
iddiası	olan	Platformun	rücu	 imkânı	dairesinde	maddede	anılan	diğer	
sorumlu	şahıslara	başvurmasına	yönelik	yolun	kullanılması	gerekeceği-
nin	kabul	edilmesi,	Platformlar	açısından	ciddi	bir	maliyet	olarak	Plat-
formların	gelişimi	önünde	engel	teşkil	edecektir.	Açıklanan	nedenlerle,	
altıncı	 fıkranın	Platformların	Bilgi	 Formundan	 sorumluluğunu	kapsar	
şekilde	mütalaası	mümkün	görülmemelidir.	

	 O	halde	Platformun	Bilgi	Formundan	dolayı	yatırımcılara	karşı	so-
rumluluğu	TTK	m.	549	hükmündeki	gibi	bir	katılan	kusur	sorumluluğu	
niteliğinde	kabul	 edilmelidir98.	Bu	noktada	yatırımcıların	Bilgi	Formu	
96			Kanunun	kusursuz	sorumluluğu	açıkça	öngördüğü	haller	dışında	temel	prensip	olan	kusur	sorumlulu-

ğuna	 sadık	kalınması	yönünde	bkz.	Yasaman,	Hamdi,	Yönetim	Kurulu	Üyelerine	Karşı	Açılabilecek	
Sorumluluk	Davaları,	Galatasaray	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	2013/2,	ss.	97-	112,	s.	102.	

97			Tebliğ	dolayısıyla	Platform	sorumluluğu	nispeten	daha	sınırlı	iken	dahi	gelişemeyen	bir	piyasanın	bu	
sorumluluk	genişledikten	sonra	gelişmesini	beklemek	makul	bir	yaklaşım	olmayacağından,	kanun	ko-
yucunun	altıncı	fıkrayı	Platformlar	için	öngörmediğinin	kabulü	isabetli	olacaktır.

98	 	 	Platform	kusurunun	varlığı	noktasında	faaliyetleri	değerlendirilecek	şahıslar	 ise	hiç	kuşkusuz	yatırım	
komitesi	üyeleri	olacaktır.	Platform	yönetim	kurulunun	yatırım	komitesine	TTK	m.	553(1)	dairesinde	
kanuna	dayanarak	bir	görev	ve	yetki	devrettiğinin	kabulü	gerekeceğinden,	yine	TTK	m.	553(1)	daire-
sinde	yönetim	kurulunun	yatırım	komitesinin	seçiminde	makul	derecede	özen	göstermediğinin	ispatı	
hariç,	 yatırım	komitesinin	 fiil	 ve	 kararlarından	 sorumluluğu	bulunmamaktadır.	Dolayısıyla,	 yönetim	
kurulu,	yatırım	komitesinin	uygunsuz	bir	bilgi	formunu	onaylaması	halinde	bu	defa	yatırım	komitesi-
ni	seçimindeki	özensizliği	sebebiyle	görevi	devretmemiş	gibi	sorumlu	tutulabilecektir	(Bkz.	Tekinalp,	
s.	276).	Ancak	yönetim	kurulunun	yatırım	komitesini	seçimindeki	özeninin	ölçüsünün	TTK	m.	369	
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sebebiyle	Platforma	başvurma	imkanının	kanun	ya	da	haksız	fiil	temelli	
değil	de	sözleşmesel	bir	sorumluluk	olarak	kabul	edilmesi	tercih	edilme-
lidir.	Dolayısıyla,	Platformun	kusursuzluğunu	ispatlayarak	yatırımcılara	
karşı	sorumluluktan	kurtulma	imkânının	varlığı	hukuken	tanınmalıdır99.	
Bu	noktada	Platformların	 kusurunun	varlığı	 ya	da	 yokluğu,	Platform-
ların	Bilgi	Formları	 için	anlaşılabilirlik	ve	yeterlilik	kıstasları	açısından	
yapacakları	 analizde	 esas	 alınacak	 değerlendirme	 politikası	 üzerinden	
incelenecektir.	Platformun	yükümlülüğü	Bilgi	Formunda	yer	alan	hu-
susların	doğruluğunu	denetlemek	(teyit	etmek)	değil	de	Bilgi	Formunda	
yer	alan	hususların	yeterli	ve	anlaşılabilir	olup	olmadığını	denetlemekle	
(yani	yerindelik	denetimi	değil	şekil	denetimiyle)	sınırlı	tutulacaktır100.	
Bu	anlamda,	Platformun	makul	bir	denetim	yapması	yeterli	görülmeli-
dir:	Bilgi	Formunda	yer	alan	içeriğin	kapsamından	uygunsuzluk	açıkça	
anlaşılamıyor	ise,	Platform	daha	detaylı	bir	inceleme	yapmadığı	için	so-
rumlu	tutulmamalıdır101.	

düzenlemesine	göre	belirlenecek	olması	(Pulaşlı,	s.	929),	yönetim	kurulunun	kusurunun	ispatını	güç-
leştirecektir.	Diğer	yandan,	Tebliğ	m.	23	hükmüne	dayanarak	yönetim	kurulunun	yatırım	komitesinin	
seçimindeki	özeninden	bağımsız	olarak	her	durumda	sorumlu	tutulması	 ise	Tebliğ	m.	23	hükmü	ile	
TTK	m.	553(2)	hükmüne	bir	istisna	getirildiği	anlamına	gelir	ki	bu	durum	tebliğ	ile	kanuna	aykırı	bir	
düzenleme	yapılamayacağı	kuralını	ihlal	eder.

99	 Amerika	Birleşik	Devletleri	Federal	Menkul	Kıymetler	Kanunu’nda	(15	U.S.	Code	Sec.	77d-1),	önemli	
nitelikte	bir	bilgiye	dair	yanlışlık	ya	da	eksiklik	halinde	Platformların	 “ihraççı”	kavramı	dahline	alın-
mak	 suretiyle	 yatırımcılara	 karşı	 sorumlu	 tutulması	 imkânı	 doğrudan	 düzenlenmiş	 bulunmaktadır	
(Securities	and	Exchange	Commission	RIN	3235-	AL37	Crowdfunding,	https://www.sec.gov/rules/
final/2015/33-9974.pdf,	E.T.:	15.01.2020,	s.	334).	Platformların	anılan	sorumluluktan	kurtulmak	için	
aracı	kurumların	tabi	olduğu	denetim	yükümlülüğü	kurallarını	yerine	getirmesi	(yani,	durumu	bilmedi-
ği	ve	makul	bir	özen	göstermesine	karşın	durumun	bilinmesinin	kendisinden	beklenememesinin	ispat	
edebilir	olması)	gerektiği	kabul	edilmektedir	(15	U.S.	Code	Sec.	77d-1(c)(2)(b).	Nitekim	Platform-
ların	kendi	denetim	mekanizmalarını	oluşturarak	bu	sorumluluklarını	yerine	getirebileceği	ifade	edil-
mektedir	(SEC,	s.	337).	Buna	karşın,	Amerikan	öğretisinde	kitle	fonlaması	faaliyeti	sebebiyle	Platform-
ların	genel	bir	denetim	yükümlülüğünün	bulunmaması	gerektiği	yönünde	görüşler	de	bulunmaktadır	
(Bkz.	Steven	Bradford,	Shooting	the	Messenger:	The	Liability	of	Crowdfunding	Intermediaries	for	the	
Fraud	of	Others,	83	U.	Cin.	L.	Rev.	371	(2014),	s.	378).	

100	 	Nitekim	Avrupa	 Birliği	 hukukunda	 08.03.2018	 tarihli	 Proposal	 For	 a	 Regulation	 of	 the	 European	
Parliament	and	of	 the	Council	on	European	Crowdfunding	Service	Providers	 (ECSP)	 for	Business	
(Regulation	Crowdfunding)	m.	16	içeriğinde	bu	ayrım	yapılarak,	hazırlanacak	Bilgi	Formunun	“doğ-
ru”	olması	gerektiğini	belirtilmiş	ancak	platforma	sadece	 tamlık	ve	anlaşılabilirlik	açısından	denetim	
yükümlülüğü	getirilmiştir.	

101	Anılan	 yaklaşım	Avustralya	 hukukunda	 benimsenmiştir,	 bkz.	 Australian	 Securities	 and	 Investments	
Commission,	Regulatory	Guide	262,	Crowd-	sourced	funding:	Guide	for	intermediaries,	September	
2017,	 https://download.asic.gov.au/media/4509060/rg262-published-10-october-2017.pdf,	 (E.T.:	
01.04.2020).
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 VII.	SONUÇ

	 Kitle	 fonlamasının	bir	finansman	 türü	olarak	kabul	edilerek	Türk	
sermaye	piyasası	mevzuatı	kapsamına	alınmasıyla,	bu	surette	para	top-
layanların	kitle	fonlaması	işlemi	sonucunda	maruz	kalabilecekleri	mali-
yetlerin	azaltılması	amaçlanmıştır102.	Bilgi	Formu	sebebiyle	yatırımcıla-
rın	çoğu	zaman	yetersiz	malvarlığı	bulunan	girişim	şirketleri	ile	bunların	
kurucu	ve	yöneticileri	yerine,	malvarlığı	cazip	durumdaki	Platformların	
hukuki	 sorumluluğuna	 başvurmaları	 gündeme	 geleceğinden103	 Plat-
formların	hukuki	sorumluluğunun	sınırlandırılması	bu	finansmana	dair	
piyasanın	geliştirilmesi	için	zaruri	görünmektedir.	Platformlara	yatırım-
cıların	menfaatlerinin	korunması	gayesiyle	Bilgi	Formundan	dolayı	ağır	
sorumlulukların	yüklenmesi	Platformlar	için	faaliyet	maliyetini	artıraca-
ğından	Platformların	yaygınlaşmasını	engelleyecek,	ayrıca	Bilgi	Formu-
na	dair	denetimin	kapsamının	genişletilmesi	de	yine	yatırımcı,	girişimci	
ve	kitle	fonlaması	platformu	için	işlem	maliyetini	artıracaktır104.	

	 Platformlarının	bilgi	formundan	kaynaklı	hukuki	sorumluluğunun	
kapsamı	 ve	 sorumluluktan	 kurtulma	 imkânlarının	 belirlenmesi,	 Plat-
formların	faaliyetlerini	hukuki	güvenlik	 içerisinde	sürdürmeleri	açısın-
dan	büyük	önem	arz	etmektedir.	Üstelik	Platformların	hukuki	sorum-
luluklarının	 her	 durumda	 yatırımcıların	 korunması	 amacı	 ile	 sermaye	
piyasasının	gelişmesinin	sağlanması	amacı	arasında	adil	bir	denge	kurul-
mak	suretiyle	belirlenmesi	gerekecektir105.	

	 Bilgi	Formunun	 işlevi	yatırımcının	aydınlatılarak	önceden	bilgile-
nilmiş	bir	yatırım	kararı	vermesinin	teminini	sağlamaktır106.	Dolayısıyla,	
Platformların	yatırımcıları	aydınlatma	ödevi	kapsamında	Bilgi	Formunu	

102	Bkz.	7061	sayılı	Kanun	m.	109	Gerekçesi.
103	Dibadj,	s.	26.
104	Reza	Dibadj,	Crowdfunding	Delusions,	12	Hastings	Business	Law	Journal	(2015),	s.	45.
105	Kitle	fonlamasında	korunması	gereken	menfaatler	konusunda	bkz.	MANAVGAT	Çağlar,	“Halka	Açık	

Anonim	Ortaklık	Tanımı	Bakımından	Kitle	Fonlaması”,	Prof.	Dr.	Sabih	Arkan’a	Armağan,	Oniki	Lev-
ha,	İstanbul	2019,	ss.	765-	786,	s.	784.

106	Bkz.	Regulation	Crowdfunding,	Par.	31.	
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denetleme	yükümlülüğü	kabul	edilmekle	beraber,	Bilgi	Formundan	asıl	
sorumlu	olanın	bunu	düzenleme	konusunda	en	yetkin	taraf	olan	girişim	
şirketi	olduğu	kabul	görmelidir107.	Nitekim	SPK	m.	35/A(6)	bu	kabu-
le	 istinaden	 düzenlenmiştir.	Neticede	Platformların	Bilgi	 Formundan	
kaynaklı	olarak	yatırımcılara	karşı	hukuki	 sorumluluğu	Bilgi	Formuna	
dair	yapılmış	makul	bir	şekli	denetim	ödeviyle,	bir	kusur	sorumluluğu	
şeklinde	sınırlı	kalmalıdır.	

107	Bkz.	Regulation	Crowdfunding,	Par.	32-	33.	
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İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ

 ÖZET

LEGAL FRAMEWORK OF SAFETY AND HEALTH REQUIREMENTS FOR THE
WORKPLACE AND ITS OUTBUILDINGS

	 Bu	 çalışmada	 işyeri	 bina	 ve	 eklentilerinde	 alınacak	 iş	 güvenliği	 önlemlerinin	
hukuksal	çerçevesi	incelenmiştir.	Konuyu	düzenleyen	mevzuatın	soyut	ve	detaysız	ol-
duğu,	bu	durumun	ise	iş	güvenliği	uygulaması	açısından	sorunlar	yaratabileceği	vurgu-
lanmıştır.	Bu	bağlamda,	sorunun	çözümü	konusunda	öneriler	sunulmuştur.	Çalışma	
içerisinde	konuya	ilişkin	Avrupa	Birliği	hukuku	ve	Alman	hukuku	da	kıyaslamalı	olarak	
anlatılmıştır. 
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 ABSTRACT
     
	 In	this	study,	have	reviewed	the	legal	framework	of	safety	and	health	require-
ments	for	the	workplace	and	its	outbuildings.	It	is	explained	that	the	legislation	about	
this	subject	is	abstract	and	contains	no	details,	and	this	issue	may	cause	problems	in	
terms	of	occupational	safety	practice.	In	this	context,	it	is	aimed	to	present	suggestions	
for	the	solution	of	these	problems.	In	this	case,	European	Union	law	and	German	law	
are	also	described	comparatively	with	Turkish	occupational	safety	law.
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safety	regulations,	Turkish	occupational	safety	law,	German	occupational	safety	law
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	 I.	GİRİŞ

	 İşyerlerinde	sağlıklı	ve	güvenli	bir	çalışma	ortamının	oluşturulma-
sı,	çalışma	hayatının	en	önemli	amaçlarından	olmalıdır.	İşyerindeki	ça-
lışmalar	insan	sağlığı	ve	güvenliği	açısından	çeşitli	tehlikeleri	de	içinde	
barındırır.	Bu	tehlikeler	çalışanların	yaralanma	ve	ölümlerine	neden	ola-
bilecek	riskler	taşır.	Bu	nedenle	işyerlerinde	oluşabilecek	kaza	ve	yara-
lanmalara	yönelik	tehlikelerin	öncelikle	tespit	edilmesi	gerekmektedir. 
İş sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine	 (RDY)1 göre	
tehlike;	işyerinde	var	olan	veya	dışarıdan	gelebilecek,	çalışanı	veya	işye-
rini	etkileyebilecek	zarar	ve	hasar	verme	potansiyelini	ifade	etmektedir	
(RDY	m.4/f.1,g).	Risk	ise,	tehlikeden	kaynaklanacak	kayıp,	yaralanma	
ya	da	başka	zararlı	sonuç	gelme	ihtimali	olarak	tanımlanmaktadır	(RDY	
m.4/f.1,e).

	 Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO)	verilerine	göre,	günümüzde	 insan-
lar	zamanlarının	%90’ını	kapalı	ortamlarda	geçirmektedir.	Bunun	%70’i	
genelde	işyerinde,	geri	kalan	%20’si	ise	ev	içi	ortamda	harcanan	zaman-
dır.2	Binalarda	geçirilen	zamanın	çokluğu,	işyeri	bina	ve	eklentilerinde-
ki	 iş	kazası	ve	meslek	hastalığı	önlemlerinin	önemini	de	açıkça	ortaya	
koymaktadır.	Bu	bağlamda,	iş	sağlığı	ve	güvenliği	uygulaması	açısından	
işyeri	 bina	 ve	 eklentilerinde	 alınacak	 tedbirler	 büyük	 öneme	 sahiptir.	
Güdülen	 temel	 amaç;	mesleki	 tehlikelerin	 (iş	 kazası,	meslek	 hastalığı	
gibi)	önlenip	çalışanların	sağlık	ve	yaşamının	korunmasıdır.	Bu,	aynı	za-
manda	işyerinde	üretilen	hizmet	ve	mal	kalitesinin	artırılması	ve	devam-
lılığına	da	olumlu	katkı	sağlar.	

	 İstatistiklerde	 işyerlerinin	kullanımından	kaynaklı	oldukça	yüksek	
kaza	oranlarına	rastlanmaktadır.	Örneğin;	Almanya’da,	işyerinde	iş	akışı	
ve	merdivenler	kaynaklı	kayma,	takılma	ve	düşme	kazaları,	iş	kazaları	lis-
tesinin	en	başlarında	yer	almaktadır.	Bunlara	benzer	günde	binden	fazla	
kaza	meydana	gelmekte	ve	bu	sebeplerle	yılda	yaklaşık	250.000	çalışan	
1	RG.,	29.12.2012,	28512.
2		Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.38	ve	atıfta	anılan:	World	Health	Organisation,	Air	Qua-

lity	Guidelines	for	Europe,	2.Edition,	Regional	Publications,	European	Series	No.91,	Copenhagen	2000.	
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tıbbi	 tedaviden	geçmektedir.3	Alman	 İstatistik	Dairesi	2010	verilerine	
göre,	 işyerinde	ölümcül	 şekilde	merdivenden	düşülmesine	bağlı	1100	
vaka	rapor	edilmiştir.4	Yine	işyeri	iş	çevresi	şartlarının	değerlendirilme-
sine	ilişkin	araştırmalara	göre,	2009	yılında	bütün	işletme	branşlarında	
%23,9	 gürültüden,	 %9,3	 kötü	 aydınlatmadan	 ve	 %21,2	 soğuk,	 sıcak,	
nem	ve	cereyandan	dolayı	çalışanlar	olumsuz	etkilenmişlerdir.5

	 Sosyal	 Güvenlik	 Kurumu’nun	 (SGK)	 2018	 istatistiklerine	 göre	
5510	 sayılı	 Kanunun	 4-1/a	 maddesi	 kapsamındaki	 sigortalılardan	
430.985	kişi	 iş	kazası	geçirmiştir.	Yaralanmaya	sebep	olan	olaya	göre;	
istatistiklerin	 incelenmesinde	 neredeyse	 yarısının	 (201.578	 kişi)	 “Bu 
sınıflandırmada listelenmemiş Yaralanmaya sebep olan hareket-olay”	kate-
gorisi	altına	atıldığı	tespit	edilmiştir.	Ayrıca	17.401	iş	kazasına	uğrayan	
kişi	ise	“Bilgi yok”	kategorisi	altında	sayılmıştır.	Yani	iş	kazasına	uğradığı	
tespit	edilebilen	430.985	kişinin	yarısının	ne	sebeple	iş	kazasına	uğradı-
ğı	resmi	kayıtlarda	yer	almamaktadır.	Bundan	hareketle	ve	geniş	kayıt	
dışı	 istihdam	nedeniyle	pek	çok	iş	kazasının	bildirilmediği	değerlendi-
rildiğinde,	mevcut	istatistiğin	iş	kazası	sebeplerini	anlatmaya	yetmediği	
sonucuna	varılmıştır.	Buna	rağmen,	 sözkonusu	 istatistiklerde	 iş	kazası	
nedeni	olarak	kategorilendirilen	 “Elektrik akımı, ısı, tehlikeli maddeler-
le temas”,	ölümle	sonuçlanan	iş	kazalarındaki	yaklaşık	yüzde	5’lik	oranı	
oluşturmaktadır.6	Yine	SGK’nın	5510	sayılı	Kanunun	4-1/a	kapsamın-
daki	sigortalılardan	iş	kazası	geçirenler	ile	iş	kazası	sonucu	ölenlerin	Ola-
yı	Normal	Seyrinden	Saptıran	ve	Kazaya	Sebebiyet	Veren	Olaya	(Sap-
ma)	Göre	 dağılımına	 ilişkin	 2018	 yılı	 istatistiğine	 göre;	 “Kayma veya 
tökezleme – düşme, kişilerin düşmesi”	kategorisinde	62.438	kişi	iş	kazası	
geçirmiş	görünmektedir.	Bu	sayı,	toplam	iş	kazası	geçirenlerin	yaklaşık	
yüzde	15’ine	denk	gelmektedir.	Aynı	istatistik	tablosunda	“Elektrik so-
runları, patlama, yangın nedeniyle sapma”	kategorisinde	ise	toplam	4.654	
kişi	iş	kazası	geçirmiştir.

3		Bundesministerium,	Arbeitsrecht,	s.715.
4		BAUA	Broschüre:	“Funktionelle,	sichere	und	nutzerfreundliche	Treppen”,	www.baua.de/publikationen	

(Giriş:	06.06.2020).
5		Bundesministerium,	Arbeitsrecht,	s.715.
6  Yıllara	göre	istatistikler	için	bkz.:	www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_

yilliklari	(Giriş:	31.05.2020)
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 II.	İŞYERİ	BİNA	VE	EKLENTİLERİ	KAVRAMI

	 1.	İş	Kanunu	Açısından

	 4857	sayılı	İş	Kanunu’na	göre;	“işveren	tarafından	mal	veya	hizmet	
üretmek	amacıyla	maddi	olan	veya	olmayan	unsurlar	ile	işçinin	birlikte	
örgütlendiği	birime	işyeri	denir”	(İşK.	m.2/f.1).	İşyeri,	mal	(tekstil,	ilaç,	
lastik	vb)	veya	hizmet	(otel,	hastane,	okul	vb.)	üretilen	yerdir.	Bu	birim,	
bina,	makine,	malzeme	gibi	maddi	unsurun;	marka,	patent,	alacak	gibi	
maddi	olmayan	unsurun	ve	 ayrıca	 işçi	 (emek)	unsurunun	birlikte	ör-
gütlenmesi	ile	oluşur.	İşyeri;	işin	yapıldığı	yer	olan	asıl işyeri ile işyerine 
bağlı yerler ve eklentiler ile araçlardan	oluşan	ve	işverenin belirli bir “teknik 
amacı” sürekli olarak izlediği “örgütlenmiş bütün”dür.	Sözkonusu	teknik	
amaç	“iş	tekniğine	ilişkin	bir	amaç”tır.	Teşebbüs	içerisinde	muhakkak	bir	
“ekonomik	amaç”	izlenir.	İşyeri	veya	işletme	için	ise	önemli	olan	“iş	tek-
niğine	ilişkin	amaç”tır.

	 İşyeri	 sadece	 asıl	 işin	 yapıldığı	 yerden	 oluşmaz.	 Bundan	 başka	 İş	
Kanunu’nun	işyeri	kapsamına	aldığı	yerler	de	işyerindendir.	Sözkonu-
su	bütünlük	adi	bir	bütünleşme	değildir;	aksine	 işyerinin	 farklı	yerleri	
arasında	örgütlenmiş	bir	bütünlük	olması	gerekir.	İşyerindeki	yapıları,	
çeşitli	araçları,	eklentileri	birleştiren	belirli	bir	örgütlenme	ve	teknik	yö-
netimde	birlik	bulunur.	İşyeri,	işyerine	bağlı	yerler,	eklentiler	ve	araçlar-
dan	oluşan	işyerinin	iş	organizasyonu	kapsamında	bir	bütün	oluşturma-
sından	anlaşılan	da	budur.	Tanım	göz	önünde	tutulduğunda,	işyerinin	
kapalı	bir	yerde	(fabrika,	büro)	veya	açık	bir	alanda	(çay	bahçesi)	ya	da	
yerin	altında	(maden	ocağı)	kurulabileceği	açıktır.	Ayrıca,	işyeri	kavra-
mı	açısından,	o	yerde	kaç	kişinin	çalıştığı	veya	işverenin	o	yerin	maliki	
olup	olmaması	da	önem	taşımaz.7 

 “İşverenin işyerinde ürettiği mal veya hizmet ile nitelik yönünden bağ-
lılığı bulunan ve aynı yönetim altında örgütlenen yerler (işyerine bağlı yer-
ler) ile dinlenme, çocuk emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, 
beden ve mesleki eğitim ve avlu gibi diğer eklentiler ve araçlar da işyerin-

7		Çelik/Caniklioğlu/Canbolat,	İş	Hukuku	Dersleri,	s.138-139.	
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den sayılır. İşyeri, işyerine bağlı yerler, eklentiler ve araçlar ile oluşturulan 
iş organizasyonu kapsamında bir bütündür”	(İşK.	m.2/f.1).	Bu	hükümde	
ifade	edilen	«işyerine	bağlı	yer»	terimi	ile	amaçlanan,	işyerinde	üretilen	
mal	veya	hizmeti	 teknik	yönden	tamamlayıcı	nitelikte	 iş	görülen,	aynı	
organizasyon	 ve	 aynı	 yönetim	 altında	 örgütlenmiş	 yer	 veya	 yerlerdir.	
Bu	tür	faaliyet	alanları	tek	işyeri	olarak	değerlendirilir.	Aralarında	nitelik	
yönünden	bağ	bulunmayan,	açıkçası	faaliyetleri	teknik	yönden	birbirini	
tamamlamayan	ya	da	farklı	yönetim	altında	örgütlenmiş	bulunan	yerler	
ise,	ayrı	ayrı	işyerleridir.	

	 Yasada	eklentilerin	de	işyerinden	sayılacağı	belirtilmiş;	eklenti	teri-
minden	ne	anlaşılması	gerektiği	ise	örnekler	verilerek	açıklanmıştır	(İşK	
m.2/f.1).	 Buradaki	 örnekler	 sınırlı	 olmadığından,	 garaj,	 otopark	 gibi	
yerler	de	eklenti	olarak	işyeri	kapsamında	değerlendirilir.	Bunlar	gibi,	iş-
yerinde	yürütülen	işin	görülmesinde	veya	bununla	ilgili	bir	amacın	ger-
çekleştirilmesinde	 kullanılan	 araçlar	 da,	 sözgelimi	 otomobil,	 kamyon,	
vinç,	greyder	vb.	işyerinden	sayılır.8

	 2.	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu	ve	İlgili	Yönetmelik	Açısından

	 6331	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu’na9	göre	işyeri;	mal	veya	
hizmet	üretmek	amacıyla	maddi	olan	ve	olmayan	unsurlar	ile	çalışanın	
birlikte	örgütlendiği,	işverenin	işyerinde	ürettiği	mal	veya	hizmet	ile	ni-
telik	yönünden	bağlılığı	bulunan	ve	aynı	yönetim	altında	örgütlenen	iş-
yerine	bağlı	yerler	ile	dinlenme,	çocuk	emzirme,	yemek,	uyku,	yıkanma,	
muayene	ve	bakım,	beden	ve	mesleki	eğitim	yerleri	ve	avlu	gibi	diğer	
eklentiler	ve	araçları	da	içeren	organizasyonunu	ifade	eder	(İSGK	m.3,	
f.1,h).10 

	 Bu	çalışmanın	konusunu	düzenleyen	çekirdek	mevzuat	olan	İşyeri	
Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemlerine	İlişkin	

8				Ekmekçi/Yiğit,	Bireysel	İş	Hukuku	Dersleri,	s.	71.
9				RG.,	30.06.2012,	28339.
10	Kanunun	uygulama	alanı	hakkında	bkz:	Sümer,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Hukuku,	s.	81	vd.
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Yönetmelik’te	(İBEY)11	ise	işyeri	bina	ve	eklentileri;	işyerine bağlı çalışı-
lan alanlar, çalışanların girip çıkabileceği bina, tesis vb. ile dinlenme, çocuk 
emzirme, yemek, uyku, yıkanma, muayene ve bakım, beden ve mesleki eğitim 
yerleri ve avlu gibi	diğer	eklentileri	ifade	eder	(İBEY	m.4/f.1,a).	Görül-
düğü	üzere	Yönetmelikte	yapılan	tanım,	İş	Kanunundaki	tanıma	yakın	
da	olsa,	farklılıklar	göstermektedir.

	 III.	89/654/EEC	SAYILI	AVRUPA	BİRLİĞİ	DİREKTİFİ’NİN	
ULUSAL	HUKUKA	YANSIMASI

	 1.	Genel	Olarak

	 Türkiye	teknik	iş	güvenliği	sisteminde,	2000’li	yıllara	değin	İş	Ka-
nunu	 ve	 Borçlar	 Kanunu’nun	 genel	 hükümleri	 yanında,	 1974	 yılında	
yürürlüğe	girmiş	olan	İşçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Tüzüğü	önemli	rol	oy-
namıştır.	Bu	tüzük	içerisinde	de	işyeri	bina	ve	eklentilerinde	iş	güven-
liğine	 ilişkin	 hükümler	 yer	 almaktaydı.	 Bugün	 gelinen	 noktada,	 genel	
ilkeleri	içeren	düzenleme	6331	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu	ile	
sağlanmıştır.	Bunun	yanında	Avrupa	Birliği’ne	uyum	sürecinde,	Birliğin	
iş	sağlığı	ve	güvenliğine	ilişkin	çerçeve	direktifleri	baz	alınarak	İş	Sağlığı	
ve	Güvenliği	Kanunu’nun	uygulama	yönetmelikleri	çıkarılmıştır.	Konu-
muzla	ilgili	olarak	ise	Avrupa	Birliği’nin	89/654/EEC	sayılı	direktifine	
uygun	olarak,	 işyeri	 bina	 ve	 eklentilerinde	 alınacak	 sağlık	 ve	 güvenlik	
önlemleri	 ve	 bu	 yerlerde	bulunması	 gereken	 asgari	 sağlık	 ve	 güvenlik	
şartlarını	 belirlemeyi	 amaçlayan İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak 
Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik ilk	olarak	2004	yılında	
çıkarılmıştır.12 İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu’nun	yürürlüğe	girmesinin	
ardından	2013	yılında	aynı	adla	güncellenerek	yeniden	çıkarılmıştır.

	 İşyeri	Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlem-
lerine	İlişkin	Yönetmelik	incelendiğinde,	bu	düzenlemenin	çatı	düzen-
leme	(çatı	yönetmelik)	niteliğinde	olduğu	görülmektedir.	Yönetmelik	
içerisinde,	 alınması	 gereken	güvenlik	önlemleri	 genel	olarak	 iki	 gruba	

11		RG.,	17.07.2013,	28710.
12		RG.,	10.02.2004,	25369,	mülga	yönetmelik.
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ayrılabilir.	Bunlar;	a)	işyeri	bina	ve	eklentilerinin	kuruluşu	öncesi	alın-
ması	gereken	önlemler	ve	b)	kuruluş	sonrası	alınması	gereken	önlemler.	
Tedbirlerin	büyük	bir	kısmının	henüz	işyeri	bina	ve	eklentisi	yapılırken	
alınması	gerekir.	Örneğin;	binadaki	tavan	yükseklikleri,	binada	kullanı-
lan	yapı	malzemeleri,	kapılar	ve	koridorların	genişliği	gibi.	Yönetmelikte	
işverene	yüklenen	yükümlülüklerin	bu	kısmı	temel	olarak	inşaat	esna-
sında	çözümlenir.	Çalışan	başına	gerekli	düşen	alan	ve	hava	miktarı,	ay-
dınlatma	düzeyi	gibi	bazı	hususlar	ise	-eğer	yetersizse-	sonradan	bina	ve	
eklentiler	üzerinde	yapılacak	tadilatlarla	çözümlenmeye	çalışılabilir.13

	 2.	Yönetmeliğin	Amacı

	 Yönetmelik,	işyeri	bina	ve	eklentilerinde	bulunması	gereken	asga-
ri	sağlık	ve	güvenlik	şartlarını	belirlemeyi	amaçlamaktadır	(İBEY	m.1).	
Asgari	koşullar	 içerisinde;	binanın	yapısı	ve	güvenliği,	elektrik	tesisatı,	
acil	çıkış	yolları	ve	kapıları,	yangınla	mücadele,	kapalı	işyerlerinin	hava-
landırılması,	ortam	sıcaklığı	gibi	bina	ve	eklentilerine	ait	özellikler,	 iş-
verenin	alması	gereken	asgari	 şartlar	yer	almaktadır.	Yönetmelik	 ,	 son	
tahlilde	 işyerinin	 insana	 yaraşır	 şekilde	donatılmasını,	 böylece	 sayılan	
olumsuzlukların	 ortadan	 kaldırılmasını	 amaçlamaktadır.	 Bunu	 yönet-
meliğin	dinlenme	 ve	 barınma	 yerleri	 gibi	 sosyal	 eklentilerin	 uygunlu-
ğunu	talep	eden	hükümlerinden	de	kolaylıkla	çıkarsamak	mümkündür	
(İBEY	Ek-1,	46	ve	66).14

	 3.	Yönetmeliğin	Kapsamı

	 Mal	ve	hizmet	üretmek	amacıyla	bir	araya	gelen	üretim	unsurları-
nın	örgütlendiği	yerlere	işyeri	denir	(İşK	m.2/f.2).15	İşyeri;	işyerine	bağ-
lı	yerler,	eklentiler	ve	araçlarının	oluşturduğu	organizasyonun	bütünü-
dür.	Tanımda	geçen	“eklenti”,	işyerlerinde	sosyal	amaçlarla	kullanılmak	
üzere	işyerinin	içinde,	yanında	veya	yakınında	bulunan	yerlerdir.	Eklen-
13		Selek,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	s.207.
14		Laçiner,	İş	Güvenliğinin	Hukuksal	Boyutu,	s.220-221.
15  Süzek,	İş	Hukuku,	s.193	vd.;	Mollamahmutoğlu/Astarlı,	İş	Hukuku,	s.217	vd.;	Narmanlıoğlu,	İş	Hukuku	

I,	s.139,	145.
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tilere	dinlenme	salonları,	yemek	salonları,	uyku,	yıkanma,	muayene	ve	
bakım,	beden	ve	mesleki	 eğitim	alanları	 örnek	olarak	 verilebilir	 (bkz:	
İşK	m.2/f.3).16 

	 Yukarıdaki	 tanım	 göz	 önünde	 tutulduğunda,	 işyerinin	 kapalı	 bir	
yerde	(fabrika,	büro)	veya	açık	bir	alanda	(çay	bahçesi)	ya	da	yerin	al-
tında	 (maden	ocağı)	 kurulabileceği	 açıktır.	Açık	 alandaki	 işyeri,	 işlet-
me	kullanımında	olan	arazinin	üzeri	veya	üzerine	yapılmış	inşaat	yahut	
işleri	 icabı	çalışanların	bulundukları	yer	de	olabilir	(kys:	ArbStättV	§2	
Abs.1)17.	Öyleyse	prensip	olarak	yönetmeliğin	gereklilikleri	inşaatları	da	
kapsar	diyebiliriz.	İşyerindeki	farklı	birtakım	alanların	ki	bunlar	doğru-
dan	 işin	görüldüğü	yerler	değildir,	 birlikteliğine	dikkat	 etmek	gerekir.	
Burada	depoları,	acil	çıkış	yollarını,	ama	ayrıca	sağlık	odalarını,	dinlen-
me	odalarını,	ilk	yardım	odalarını	ve	konaklama	yerlerini	sayabiliriz.18

	 Yönetmelik	hükümleri,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu	kapsamına	
giren	işyerlerini	kapsar.	Bunun	anlamı,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu	
uygulama	alanı	dışında	kalan	iş	ve	işyerlerinin,	bu	yönetmeliğin	de	uy-
gulama	alanı	dışında	bulunduğudur.	Bu	bağlamda,	örneğin	ev	hizmetle-
rinde	çalışan	işçiler	için	ve	onların	çalıştığı	evler	için	yönetmelik	hüküm-
leri	uygulama	alanı	bulmayacaktır	(İSGK	m.2/f.2,c).	Benzer	düzenleme	
Alman	İşyerleri	Yönetmeliği’nde	de	mevcuttur.	Buna	göre;	evde	yapılan	
işlerde	ve	tele	çalışma	işyerlerinde	yönetmeliğin	gereklilikleri	uygulama	
alanı	bulmaz.19	Bu	genel	sınırlama	dışında,	ayrıca	İşyeri	Bina	ve	Eklen-
tilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemlerine	İlişkin	Yönetmeliğin	
2.maddesinin	2.fıkrasında	sayılan	bazı	iş	ve	işyerleri	de	yönetmeliğin	uy-
gulama	alanı	dışında	bırakılmıştır.	Bu	istisna	hükmüne	göre	yönetmelik;	

	 1)	İşyeri	dışında	kullanılan	taşıma	araçlarında	veya	taşıma	araçları-
nın	içindeki	işyerlerinde,
	 2)	Yapı	ve	benzeri	geçici	veya	hareketli	iş	alanlarında,

16		BMASK,	Arbeitsschutz,	s.14.
17		Arbeitsstättenverordnung=	İşyerleri	Yönetmeliği
18		Bundesministerium,	Arbeitsrecht,	s.716.
19		Bundesministerium,	Arbeitsrecht,	s.717.
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	 3)	Maden,	petrol	ve	gaz	çıkarma	işlerinde,
	 4)	Balıkçı	teknelerinde,
	 5)	Tarım	veya	orman	işyerlerine	ait	işyeri	bina	ve	eklentileri	hariç,	
işyerinin	sınırları	içerisinde	olmakla	beraber	işyeri	bina	ve	eklentilerin-
de	 çalışanları	 iş	 sağlığı	 ve	 güvenliği	 açısından	 etkilemeyecek	uzaklıkta	
olan	 veya	 işyeri	 bina	 ve	 eklentileri	 ile	 iş	 sağlığı	 ve	 güvenliği	 açısından	
etkileşim	içerisinde	olamayacak	kadar	uzak	tarım	ve	orman	alanlarında	
uygulanmaz.20 

	 Türk	hukukunda	sayılan	bu	istisnalara	ilişkin	benzer	bir	düzenleme	
İşyeri	Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemlerine	
İlişkin	Yönetmeliğe	karşılık	gelen	Alman	İşyerleri	Yönetmeliği’nde	de	
mevcuttur.	Bu	yönetmelik	hükümleri;	Almanya	Federal	Maden	Yasası	
kapsamında	bulunan	 işyerlerinde,	kamu	 işinde	kullanılan	ulaşım	araç-
larında21,	seyyar	ticarethanelerin	belli	alanlarında,	tarım	ve	orman	işlet-
melerinin	inşa	alanlarda	uygulanmaz	(ArbStättV	§1	Abs.2).

	 4.	Mülga	Tüzükler	İle	Kıyas

 İşyeri	Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlem-
lerine	İlişkin	Yönetmelik	incelendiğinde,	aslında	yer	açısından	kapsama	
giren	işyeri	bina	ve	eklentilerinde	uygulanması	gereken	minimum	sağ-
lık	ve	güvenlik	tedbirlerine	ilişkin	hukuksal	çerçevenin	çizilmiş	olduğu	
anlaşılmaktadır.	 Nitekim	 bu	 Yönetmeliğe	 ek	 olarak	 konulan	 “Asgari	
Sağlık	ve	Güvenlik	Şartları”	listesinde	yer	alan	hususlar	hakkında	ayrıca	
yönetmelikler	çıkarılmıştır.	Örneğin	Yönetmelik	Eki’nin	2.bendinde	İş 
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne, 
3.bendinde Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönet-
meliğe,	 6.bendinde	 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’ne,	
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ne,	Elektrik Tesislerinde Topraklamalar 
Yönetmeliği’ne,	7.bendinde	Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teç-

20		Selek,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	s.207.
21		Kara,	demir,	hava	veya	deniz	yolunda	giden	ulaşım	araçlarından	kamuya	açık	alana	katılanlar	kapsam	

dışı	bırakılmışlardır.	Çünkü	bunlar	artık	trafik	hukukunun	kapsamına	dahildirler	(LASI,	Leitlinien	zur	
Arbeitsstättenverordnung,	s.9).
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hizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmeliğe,	10.bendinde	Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe	atıfta	bulunulmuştur.	An-
cak,	 çatı	 yönetmeliği	 kapsayan	konularda	gerek	mülga	 İş	Sağlığı	 ve	 İş	
Güvenliği	 Tüzüğü’nün	 gerekse	 iş	 güvenliğine	 ilişkin	 diğer	 tüzüklerin	
hacmi,	 ayrıntılı	 düzenlemeleri	 düşünüldüğünde,	 çıkarılan	 yeni	 yönet-
meliklerin	 kapsamsız	 olduğu,	 temel	 olarak	 sadece	 Avrupa	 Birliği’nin	
çerçeve	direktiflerinin	çevirisinden	ibaret	olduğu	söylenebilir.

	 Kanaatimizce	 iş	 sağlığı	ve	güvenliğine	 ilişkin	yönetmelikler	yeter-
li	 ayrıntıyı	 içermemektedir	 ve	 bu	 nedenle	 de	 uygulamada	 belirsizliğe	
yol	 açmaktadır.	 İş	 güvenliği	 tüzüklerinin	 yürürlükte	olduğu	dönemde	
dahi	 aksamalara	yol	 açan	yetersiz	düzenleme	 sorunu	bugün	çok	daha	
büyüktür.	Yasa	koyucunun	bu	hususa	çare	olması	düşüncesiyle	Yönet-
meliğin	8.maddesi	hükmünü	koyduğunu	değerlendiriyoruz.	Maddeye	
göre;	“(1) Bu Yönetmelikte belirtilen tedbirler saklı kalmak kaydı ile Ba-
kanlıkça çıkartılan yönetmelikler başta olmak üzere, yürürlükteki ilgili diğer 
mevzuat hükümleri de uygulanır. (2) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan 
hususlarda açıklayıcı bir hüküm bulunmaması halinde sırasıyla; a) İlgili 
Türk standartları, b) Avrupa standartları, c) Uluslararası geçerliliği kabul 
edilen standartlar, dikkate alınır”.	Kanaatimizce,	bu	düzenlemeye	paralel	
olarak,	 idari	merciiler	ve	yargı	merciileri	önlerine	gelen	uyuşmazlıklar	
bağlamında	mevzuatta	yeterli	hüküm	bulunmayan	hallerde	uluslararası	
hukuktaki	en	ileri	iş	güvenliği	gerekliliklerini	serbestçe	talep	edebilmeli-
dir.	Ancak	Türk	hukukundaki	bu	konuya	ilişkin	hukuki	belirsizliğin	or-
tadan	kaldırılması	açısından,	elbette	iş	güvenliği	gibi	hayati	bir	konuda	
somut	ve	ayrıntılı	ulusal	düzenlemelerin	bulunması	yeğlenir.

	 Konunun	 kapsamı	 açısından	 bundan	 önce	 yürürlükte	 olan	mev-
zuat	İşçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Tüzüğü	idi.22	Tüzüğün	kaldırılmaması	
gerektiğini,	 kaldırılma	 gerekçesinin,	 şekil	 ve	 esas	 açısından	 dayanağı-
nın	isabetli	olmadığını	önceki	çalışmalarımızda	ifade	etmiştik.23	Ancak	
Yasa	koyucu,	6331	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu’nun	yürürlüğe	

22	 Mülga	 Tüzük,	 Bakanlar	 Kurulu	 Karar	 Tarihi:	 4.12.1973,	 No:	 7/7583,	 Dayandığı	 Kanun	 Tarihi:	
25.8.1971,	No:	1475,	Yayımlandığı	Resmi	Gazete	Tarihi:	11.1.1974,	Sayı:	14765.

23		Laçiner,	İş	Güvenliği	Tüzükleri,	s.14-19	ve	ayrıca;	İş	Güvenliğinin	Hukuksal	Boyutu,	s.54-62.	



www.izmirbarosu.org.tr

247İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

girmesi	ile	artık	bu	tüzüğe	ihtiyaç	kalmadığı	düşüncesiyle	23	Temmuz	
2014	 tarihli	 Resmî	Gazete’de	 yayımlanan	 İşçi	 Sağlığı	 ve	 İş	Güvenliği	
Tüzüğü’nün	 Yürürlükten	 Kaldırılmasına	 Dair	 Tüzük	 ile	 23	 Temmuz	
2014	tarihinden	geçerli	olmak	üzere	bu	Tüzüğü	yürürlükten	kaldırmış-
tır.	Tüzük,	sadece	geriye	dönük	olarak	uygulanmaktadır.	Şöyle	ki;	yeni	
kanun	hükümleri	veya	yönetmelik	ve	tüzükler	yürürlüğe	girmeden	önce	
meydana	gelmiş	olan	iş	kazası	ve	meslek	hastalıklarında,	eski	mevzuatın	
yürürlükte	olduğu	dönemlerle	ilgili	olarak	yapılacak	inceleme	ve	soruş-
turmalarda,	açılacak	tazminat	ve	rücu	davalarında	eski	mevzuat	hükmü	
uygulanacaktır.24

	 Mülga	Tüzük	 içerisinde	 işyerleri	 ve	 eklentilerinde	 bulunması	 ge-
reken	sağlık	şartları	ve	işyerlerinde	kullanılan	alet,	edevat,	makinalar	ve	
hammaddeler	yüzünden	çıkabilecek	hastalıklara	engel	olacak	tedbir	ve	
araçlar,	işyerlerinde	iş	kazalarını	önlemek	üzere	bulundurulması	gerekli	
araçlar	ve	alınacak	güvenlik	tedbirlerinin	neler	olduğu	somut	ve	ayrıntılı	
şekilde	belirtilmişti.	Genel	bir	değerlendirme	olarak,	tüzüğün	tespit	baz-
lı	ve	reaktif	(düzeltici)	nitelikli,	 İşyeri	Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	
Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemlerine	İlişkin	Yönetmeliğin	ise	daha	çok	risk	
bazlı	ve	proaktif	(önleyici)	yaklaşıma	sahip	olduğu	söylenebilir.	Bura-
daki	sorun,	somut	uygulamalar	içeren	tüzüğün	1974	yılından	beri	nere-
deyse	hiç	değiştirilmeden	günümüze	gelmesi	ve	bu	bağlamda	uygulama	
gereklerini	 teknolojik	 açıdan	 bazı	 durumlarda	 karşılayamaması,	 diğer	
yandan	 ise	 genel	nitelikli	hükümler	 içeren	yönetmeliğin	uygulamanın	
ihtiyaçlarını	karşılamakta	zorlanmasıydı.25
 

 5.	Alman	Mevzuatıyla	Kıyası

	 Almanya’da	 küçük	 değişikliklerle	 1974	 yılından	 beri	 yürürlükte	
bulunan	İşyerleri	Yönetmeliği	(Arbeitsstättenverordnung=ArbStättV),	
25	Ağustos	2004	tarihinde	tamamen	yenilenmiş	haliyle	yürürlüğe	gir-

24	 Eski	 İş	 Sağlığı	 ve	 Güvenliği	 Mevzuatının	 Uygulanacağı	 Durumlar,	 https://www.isvesosyalguvenlik.
com/eski-is-sagligi-ve-guvenligi-mevzuatinin-uygulanacagi-durumlar/	(Giriş:	31.05.2020).

25		Laçiner,	İş	Güvenliğinin	Hukuksal	Boyutu,	s.223.
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miştir.26	Mevcut	hukuk	sisteminin	modernize	edilmesi	(deregulation),	
teknikteki,	hijyendeki	ve	iş	tıbbındaki	yeni	gelişmelerin	dikkate	alınma-
sı,	Avrupa	İş	Güvenliği	Tüzüğü	hukuk	sistematiğine	ve	iş	güvenliği	ya-
sasına	uyum	bunu	gerekli	kılmaktaydı.27	Ayrıca	bu	89/654/EEC	sayılı	
Avrupa	Birliği’nin	İşyeri	Direktifinin	iç	hukuka	aktarılmasına	da	hizmet	
ediyordu.28	Bu	direktif	içerik	olarak	birebir	ilgili	yönetmeliğe	alınmıştır.	
Bunun	yanında	92/58/EEC	sayılı	İşte	ve	Güvenlik	ve	Sağlık	İşaretleri	
Sağlanmasının	Asgari	Gerekleri	Hakkındaki	Direktif	de	yönetmelik	içe-
risine	dahil	edilmiştir.29

	 Mülga	 İşyerleri	 Yönetmeliği	 çok	 sayıda	 ölçüsel	 somut	 rakamlar	
içermekteydi	 ve	 düzenlemeler	 oldukça	 detaylıydı.	Örneğin;	 oda	 alanı	
ve	yüksekliği,	üst	değiştirme	odaları	ve	dinlenme	odalarının	donatılması	
gibi.	Bu	katı	hükümler	yerine	yeni	yönetmelikte	soyut	hukuki	kavramlar	
kullanılarak	genel	yükümlülükler	belirlenmesi	amaçlanmıştır.	Örneğin;	
“yeterli	 alan,	 ışık	yüksekliği	veya	 sağlık	açısından	uygun	oda	 sıcaklığı”	
gibi.30	 Böylece	 işyerlerindeki	 bireysel	 ihtiyaçlara	 uyumun	 daha	 kolay	
sağlanması	 amaçlanmıştır.	Bu	uygulama	 açısından	 elverişli	 ve	 ihtiyaç-
lara	cevap	veren	bir	işyeri	donatımının	sağlanmasına	hizmet	edecektir.	
Ayrıca	o	 işletmeye	özel	 iş	 güvenliği	 tedbirlerinin	 alınmasını	da	 kolay-
laştıracaktır.	Son	tahlilde	iş	güvenliği	hukukunun	esnekleştirilmesine	ve	
böylece	işverenin	işyerini	donatımında	karar	ve	seçim	özgürlüğü	daha	
çok	artırmaktadır.31	Yeni	yönetmelik	ilkesel	olarak	doğrudur	ve	kaynak	
Avrupa	Birliği	direktifine	de	uygundur.	Aslında	bu	esnek	temel	ilkelerle	
işverenin	 kendi	 sorumluluğu	 artırılmaktadır.	Uygulamada	 bunun	 kar-
şılığı,	 işverenin	 işyerindeki	 sağlıklı	 ve	güvenli	donatımı	 sağlayacak	de-

26	 	 Arbeitsstättenverordnung,	 en	 son	 30.11.2016	 tarihinde	 değişikliğe	 uğramıştır	 (BGBl.	 I	 S.	 2681).	
https://bdi.eu/media/themenfelder/umwelt/publikationen/Arbeitsschutzbroschuere_Januar_2020.
pdf	(Giriş:	06.06.2020).

27	 Bundesministerium,	 Arbeitsrecht,	 s.717;	 Dörr/Kahl-Mentschel	 ve	 diğ.,	 Umsetzung	 des	
Arbeitsstättenrechts,	BAUA	Projekt,	2004.	www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/pdf/
F1891-Zusammenfassung.pdf?__blob=publicationFile&v=2	(Erişim:	04.06.2020).

28		LASI,	Leitlinien	zur	Arbeitsstättenverordnung,	s.6;	Bundesministerium,	s.717.
29		Bundesministerium,	Arbeitsrecht,	s.717.
30		LASI,	Leitlinien	zur	Arbeitsstättenverordnung,	s.7.
31		BDI,	Arbeitsschutz,	s.4.
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tayları	ve	sayıları	kendisinin	bulmasıdır.	Bu	ise	İşyerleri	Yönetmeliği’nin	
3.paragrafına	göre	risk	değerlendirmesi	temeline	göre	olacaktır.	Sonuç	
itibariyle	burada	devletin	ve	meslek	odalarının	 teftiş	görevlilerinin	so-
rumluluğu	 da	 artmaktadır.32	 Bu	 noktada	 işyerleri	 için	 çıkarılan	 yeni	
Teknik	 Kurallar	 (ASR)	 önemli	 bir	 yardımcı	 olmaktadır.	 İşte	 Alman	
hukukundaki	teknik	iş	güvenliği	sisteminin	Türk	hukukundan	ayrıldığı	
en	temel	nokta	da	burada	başlamaktadır.	Gerçekten	de	Almanya’da	İş-
yerleri	Yönetmeliği	içerisinde	yer	alan	birçok	hüküm,	Alman	İş	Sağlığı	
ve	Güvenliği	Federal	Enstitüsü	tarafından	çıkarılmış	tebliğ	nitelikli	“İş-
yerleri	 İçin	Teknik	Kurallar”	 ile	 sağlanmaktadır.33	 İşyerleri	 için	 teknik	
kurallar	 (ASR=Die	 Technischen	 Regeln	 für	 Arbeitsstätten),	 İşyerleri	
Yönetmeliği’ndeki	yükümlülükleri	somutlaştırmaktadır.	Örneğin;	ASR	
A1.7	sayılı	“Kapılar	ve	Geçitler	İşyeri	Teknik	Kuralları”.34	Bu	düzenleme	
20	sayfalık	teknik	kural	hükümlerini	içermektedir.	Düzenleme,	konu	ile	
ilgili	tekniğin	durumu,	iş	tıbbı	ve	iş	hijyeni	ve	diğer	kesinleşmiş	çalışma	
bilimi	 bulgularını	 vermektedir.	 Bu	 düzenlemelerin	 çıkarılması	 görevi	
“İşyerleri	 Kurulu	 (Ausschusses	 für	 Arbeitsstätten=ASTA)	 adı	 altında	
bir	 kurula	 verilmiş	 olup,	 kurulun	 yürütülmesi	 ise	Alman	 İş	 Sağlığı	 ve	
Güvenliği	Federal	Enstitüsü’ne	bırakılmıştır.

	 Yukarıda	açıklandığı	üzere,	Alman	hukukundakinden	farklı	olarak,	
Türkiye’de	 iş	sağlığı	ve	güvenliği	konusunda	yeterli	somut	düzenleme	
bulunmamaktadır.	 İş	 mahallinde	 iş	 kazaları	 ve	 meslek	 hastalıklarını	
önlemek	 amacıyla	 çıkarılmış	olan	 İşyeri	Bina	 ve	Eklentilerinde	Alına-
cak	Sağlık	 ve	Güvenlik	Önlemlerine	 İlişkin	Yönetmelik,	Avrupa	Birli-
ğinin	89/654/EEC	sayılı	çerçeve	yönetmeliğe	uygun	olarak	çıkarılmış	
olup,	genel	nitelikli	hükümler	içerir.	Ancak	belirtmek	gerekir	ki,	bu	iş-
levi	görmek	amacıyla	Almanya’da	çıkarılmış	İşyerleri	Yönetmeliği	genel	
hükümler	 içermesine	karşın	çok	daha	ayrıntılıdır.	Ayrıca	bu	kuralların	
çalışma	 hayatında	 uygulanabilmesi	 için,	 uygulamaya	 yardımcı	 olmak	
amacıyla	 işyerleri	 için	 teknik	 kurallar	 (ASR)	 yürürlüğe	 sokulmuştur.	
Bugüne	 kadar	 “Kapılar	 ve	 Geçitler”,	 “Havalandırma”,	 “Aydınlatma”,	

32	Bundesministerium,	Arbeitsrecht,	s.717.
33	http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Arbeitsstaetten/ASR/ASR.html	(Giriş:	06.06.2020).
34	Ausgabe:	Kasım	2009,	en	son	23.06.2010	tarihli	değişiklikle.	GMBI	2010	Nr.35,	S.751.
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“Yangına	Karşı	Önlemler”	gibi	21	adet	teknik	kurallar	tebliği	yürürlüğe	
sokulmuştur.35	Alman	Schleswig-Holstein	Bölge	İş	Mahkemesi	bir	ka-
rarında,	oda	sıcaklığı	konusunda	resmi	Teknik	Kurallar	(ASR)	bulunsa	
dahi,	eğer	işyeri	kurulu	(Betriebsrat)	bir	uzlaşma	talep	ediyorsa,	işvere-
nin	 işyeri	kurulu	 ile	bunu	görüşmesi	gerektiğine	hükmetmiştir.36	Yani	
Alman	İş	Yargısı	Teknik	Kurallardaki	ayrıntılı	düzenlemenin	dahi	bazen	
yeterli	gelemeyebileceği,	bu	düzenlemelerin	yönetime	katılma	hakkını	
ortadan	kaldırmayacağı	görüşündedir.
 
 6.	Somut	ve	Detaylı	Düzenleme	İhtiyacı

	 Somut	 ve	 detaylı	 düzenleme	 hususunda	 çekirdek	 yönetmelikteki	
eksiği	bir	nebze	de	olsa	İşçi	Sağlığı	ve	İş	Güvenliği	Tüzüğü	hükümleri	
karşılamaktaydı.	Bilindiği	üzere	 tüzük	hükümleri	neredeyse	hiç	değiş-
tirilmeden	yaklaşık	40	yıldır	 yürürlükte	bulunduğundan,	uygulayıcılar	
Tüzük	 içerisinde	 bulunan	 hükümlerin	 bazılarının	 tekniğin	 gerisinde	
kalmış	olduğu	eleştirisini	yapıyorlardı.	Yasa	koyucu	ise	Tüzüğü	tümden	
kaldırarak,	 aslında	uygulamacılar	 açısından	yetersiz	 yahut	 eskimiş	hü-
kümlerden	daha	da	olumsuz	bir	durum	yaratmış	oldu.37

	 Nitekim	Tüzüğün	kaldırılmasıyla	iş	sağlığı	ve	güvenliği	faaliyet	ve	
uygulamaları	 üzerinde	 detaylı	 yaptırım	 gücü	 bulunan	 bu	 mevzuatın	
kaldırıldığı,	bu	durumun	ise	hem	iş	güvenliği	uzmanları	hem	de	 işyeri	
hekimleri	 açısından	belirsizliğe	neden	olduğu	öğretide	dile	 getirilmiş-
tir.	Örneğin	tüzüğün	kaldırılmasıyla	“Tetanos	aşısı	uygulamaları”	yap-
tırılması	hükmü	kalkmış,	bu	aşının	uygulama	takdiri	 işyeri	hekimi	 ini-
siyatifine	bırakılmıştır.	Bu	durum	işveren	açısından	da	ayrı	bir	maliyet	
ve	 sorumluluk	 doğurabilmektedir.	 İşyeri	 hekiminin	 görevi	 içerisinde	
bulunan	 bir	 husus,	 bu	 alandan	 çıkarılarak	 işverenin	 yapması	 gereken	
ve	ayrıca	bir	maliyet	ödemesi	gereken	bir	konu	haline	getirilmiştir.	Oy-

35		Bundesanstalt	 für	 Arbeitsschutz	 und	 Arbeitsmedizin,	 Technische	 Regeln	 für	 Arbeitsstätten	 (ASR),	
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/ASR/ASR.
html	(Giriş:	06.06.2020)

36		LAG	Schleswih-Holstein,	01.10.2013,	Aktenzeichen:	1	TaBV	33/13.
37		Laçiner,	İş	Güvenliğinin	Hukuksal	Boyutu,	s.225;	aynı	yazar:	İş	Güvenliği	Tüzükleri,	s.15	vd.
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saki	mülga	tüzük	bu	konuda	insiyatifi	bir	başka	makama	devretmeden	
tüm	çalışanların	aşılanmasını	emretmekteydi.	Bu	ve	benzeri	diğer	pek	
çok	konuda	mevzuat	 ihtiyacı	 işyeri	hekimi	ve	 iş	güvenliği	uzmanların-
ca	 uygulamada	 hissedilmektedir.	 Aslında	 hukuken	 mümkün	 olmasa	
da,	ortaya	çıkan	norm	boşlukları	hala	uygulamada	iş	sağlığı	ve	güvenliği	
uygulayıcılarınca	mülga	tüzük	hükümleriyle	doldurulmaya	çalışılmakta-
dır.38	İş	güvenliği	gibi	insan	hayatını	doğrudan	ilgilendiren	bir	konuda	
iş	güvenliği	uygulayıcılarına	net	bir	şekilde	belirtmek	yerine	açık	kapılar	
bırakmak	elbette	ki	isabetli	bir	yöntem	olmasa	gerekir.

	 İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu’nun	uygulanmasını	sağlamak	ama-
cıyla	birçok	uygulama	yönetmeliği	çıkarılmıştır.	Devlet,	Kanun	içerisin-
de	yer	alan	iş	sağlığı	ve	güvenliği	hükümlerinin	uygulama	yönetmelik-
lerini	hazırlarken,	konu	 ile	 ilgili	Avrupa	Birliği	direktiflerini	esas	almış	
ve	hatta	neredeyse	tıpa	tıp	bu	direktifleri	Türkçeye	çevirerek	yürürlüğe	
koymuştur.	Bu	şekilde	hem	Avrupa	Birliği	mevzuatına	uyum	sağlanma-
sı,	hem	de	Kanununun	uygulama	yönetmeliklerinin	yapılması	amaçlan-
mıştır.	Uygulama	yönetmeliklerinin	iş	sağlığı	ve	güvenliği	 ile	 ilgili	eski	
dönemden	kalan	tüzüklerden	çok	daha	ayrıntısız	düzenlemeler	olduğu	
görülmektedir.	Özellikle	1970’li	yıllarda	çıkarılmış	iş	güvenliği	ile	ilgili	
tüzükler	hem	teknik	açıdan	kapsamlı	hem	de	iş	güvenliği	uygulamasına	
müsait	düzenlemelerdi.	Bu	kanaat	sadece	hacim	açısından	değil,	nitelik	
açısından	da	geçerlidir.39	Avrupa	Birliği	direktifleri	esas	alınarak	yapılan	
yeni	yönetmelikler	ise	daha	çok	asgari	normları	içeren	çerçeve	düzenle-
melerdir.	Bu	yönetmelikler	arasında	da	ayrıntı	düzenlemeler	içerenleri	
bulunmaktadır;	 ancak	bunlar	dahi	 tüzükler	 karşısında	 soyut	 kalmakta	
ve	ilgili	konuyu	yeterince	işlememektedir.	Bu	yapılan	açıklamalar	ışığın-
da,	 iş	 güvenliği	 hükümlerinin	 uygulama	 yönetmelikleri	 olarak	 sadece	
Avrupa	Birliği	 direktifi	 hükümlerinin	Türkçeye	 çevrilmesiyle	 normlar	
oluşturulmasının,	uygulamada	ortaya	çıkabilecek	sorunları	çözmeye	ve	
ihtiyaçları	karşılamaya	yeterli	gelmeyeceği	söylenebilir.	Şeklen	iş	sağlığı	
ve	güvenliği	konusunda	Avrupa	Birliği	müktesebatına	uyum	sağlanmış	
38	Çam,	Fatih	Hakan:	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Tüzüğü	Kaldırıldı	(10.01.2019),	https://ergometri.com/isg-

tuzuk	(Giriş:	02.06.2020).		
39		Laçiner,	İş	Güvenliği	Tüzükleri,	s.18-19.
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görünse	de,	uygulamada	ihtiyaç	duyulan	hükümlerin	eksikliği	hissedil-
mektedir.40 

	 IV.	İŞVERENİN	YÜKÜMLÜLÜKLERİ

	 1.	Kapsam
 
	 İşyeri	bina	ve	eklentilerinde	uygulanacak	asgari	sağlık	ve	güvenlik	
şartlarına	 ilişkin	 işverenin	yükümlülükleri,	Yönetmeliğin	Ek-1	kısmın-
da	67	bent	halinde	açıklanmıştır.	Elektrik,	havalandırma	ve	yangın	te-
sisatı,	 acil	 çıkış	 yolları	 ve	 kapıları,	 yangınla	 mücadele,	 havalandırma,	
aydınlatma,	işyerinin	tabanı,	duvarları,	tavanı,	çatısı,	pençeleri,	kapıları	
ve	girişleri,	ulaşım	yolları,	merdivenler,	yükleme	yerleri	ve	rampalar,	ça-
lışma	yerleri,	dinlenme	yerleri,	yemek	yeme	yerleri,	soyunma	yerleri	ve	
elbise	dolapları,	duşlar	ve	dolaplar,	 tuvalet	ve	 lavabolar,	drenaj	kanalı,	
ilkyardım	odaları,	barınma	yerleri,	çalışan	konutları,	engelli	çalışanlara	
ve	 gebe	 ve	 emziren	kadınlara	 ilişkin	 şartlar	 ana	başlıkları	 oluşturmak-
tadır.	 Bu	 başlıklar	 altında	 çok	 genel	 ve	 sınırlı	 düzenlemeler	 yapılmış,	
eğer	var	ise	konu	ile	ilgili	yönetmeliğe	atıf	yapılmakla	yetinilmiştir.	Bu	
başlık	altında	temel	olarak	İşyeri	Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	Sağlık	
ve	Güvenlik	Önlemlerine	 İlişkin	Yönetmelik	 kapsamındaki	 hükümler	
incelenecek,	 yönetmelikte	 atıf	 yapılan	 diğer	mevzuatın	 içeriğine	 giril-
meyecektir.	Çünkü	her	bir	konu	başlığı	 tek	başına	bir	çalışma	konusu	
olacak	genişliktedir	ve	bu	çalışmanın	sınırını	aşmaktadır.					

	 2.	Genel	Yükümlülükler

	 İşyeri	 bina	 ve	 eklentilerinde,	 yani	 işyerinin	 bütününde,	 çalışanla-
rın	 sağlığının	 korunması	 ve	 güvenliğinin	 sağlanması	 konusunda	 mu-
hatap	doğrudan	işverendir.	Nitekim	6331	sayılı	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	
Kanunu’nun	 (İSGK)	4.maddesine	 göre;	 “İşveren, çalışanların işle ilgili 
sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; mesleki risk-
lerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, 
organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve 

40	Laçiner,	İş	Güvenliğinin	Hukuksal	Boyutu,	s.296-297.
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güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut 
durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar. İşyerinde alınan iş sağlığı ve 
güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukla-
rın giderilmesini sağlar. Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır”	(İSGK	
m.4/f.1,a-c).	Bu	bağlamda	işveren	işyerinde	çalışanlar	için	işyeri	bina	ve	
eklentilerinde	 risk	 bulunmamasını	 sağlamakla	mükelleftir	 (bkz:	 İBEY	
m.5).

	 İşveren,	 işyeri	bina	ve	eklentilerinde	bulunan,	özellikle	Yönetme-
lik	Ek-1’de	belirtilen	ekipman	ve	araç-gereçlerin	düzenli	olarak	teknik	
bakımlarını	yapmalı	veya	yaptırmalıdır.	Bunlarda	oluşabilecek,	çalışan-
ların	 sağlık	 ve	 güvenliklerini	 olumsuz	 etkileyebilecek	 aksaklıkların	 en	
kısa	zamanda	giderilmesi	ve	gerekli	kayıtların	tutulması	gerekir	(İBEY	
m.5/f.1,c).

	 İşyeri	 bina	 ve	 eklentileri	 ile	 ekipmanlarının,	 araç	 ve	 gereçlerinin,	
özellikle	havalandırma	sistemlerinin	uygun	hijyen	şartlarını	sağlayacak	
şekilde	düzenli	olarak	temizliği	yapılmalı	ve	gerekli	kayıtlar	tutulmalıdır	
(İBEY	m.5/f.1,ç).

	 Risklerden	kaynaklanan	zararları	önlemek	veya	ortadan	kaldırmak	
amacıyla	güvenlikle	ilgili	kullanılan,	özellikle	Yönetmelik	Ek-1’de	belir-
tilen	ekipman	ve	araç-gereçlerin	periyodik	bakım	ve	kontrolünü	yapma-
lı	veya	yaptırmalı,	ilgili	kayıtları	tutmalıdır	(İBEY	m.5/f.1,d).	Buradaki	
periyodik	bakım	ve	kontrol	yükümlülüğünde,	“güvenlikle	ilgili	kullanı-
lan	ekipman	ve	araç-gereçlere”	vurgu	yapılmıştır.41 

	 İşveren,	 sağlık	 ve	 güvenlik	 risklerine	 yol	 açmayacak	 ve	 çalışanla-
rın	 işlerini	 rahatça	 yapacakları	 şekilde	 işyerinin	 düzenini	 sağlamalıdır	
(İBEY	m.5/f.1,f).

	 Yönetmeliğin	5.maddesinin	1.fıkra	(g)	bendinde;	“Acil	durumları	
ve	yangını	önleyici	ve	bunların	olumsuz	sonuçlarını	sınırlandırıcı	gerek-
li	tedbirleri	alır,	özellikle	Ek-1’de	belirtilen	ekipman	ve	araç-gereçlerin	
41		Laçiner,	İş	Güvenliğinin	Hukuksal	Boyutu,	s.226.
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periyodik	bakım	ve	kontrolünü	yapar,	gerekli	kayıtlarını	tutar”	hükmü	
yer	almaktadır.	Kaynak	89/654/EEC	sayılı	Avrupa	Birliği	direktifinde	
tam	karşılığı	olmayan	bu	hüküm,	kanaatimizce	yanlış	formüle	edilerek	
yönetmelik	metnine	 alınmıştır.	Anlaşıldığı	 kadarıyla,	 yönetmeliğin	bu	
hükmünün	amacı,	acil	bir	durum	oluşmasının	önüne	geçecek,	yangını	
önleyecek,	eğer	meydana	gelmişse	olumsuz	sonuçlarını	sınırlandıracak	
gerekli	tedbirlerin	işverence	alınmasıdır.	Bu	bağlamda,	özellikle	yönet-
melik	 Ek-1’de	 belirtilen	 ekipman	 ve	 araç-gerecin	 periyodik	 bakım	 ve	
kontrolü	yapılmalıdır.	Buradaki	ekipman	ve	araç-gereç,	bahsi	geçen	acil	
durumlarda	kullanılması	gereken	ekipman	ve	araç-gereçtir	(bkz:	İBEY	
Ek-1,	10-14).

	 İşveren	 yukarıda	belirtilen	 yükümlülükleri	 yerine	 getirmek	üzere,	
ihtiyaç	duyduğu	hallerde,	 temizlik,	periyodik	bakım	ve	kontroller	 için	
yapılacak	işe	uygun	kişi,	kurum	ve	kuruluşlardan	destek	alabilir	(İBEY	
m.5/f.2).

	 3.	Özel	Yükümlülükler

 İşveren,	çalışanların	sağlık	ve	güvenliğini	korumak	için,	Yönetmelik	
Ek-1’de	belirtilen	asgari	sağlık	ve	güvenlik	şartlarını	yerine	getirmelidir	
(İBEY	m.5/f.1,a).	Bu	bağlamda	işveren,	işyerinin	ve	yapılan	işin	niteli-
ğinin	ve	risklerinin	gerektirdiği	her	durumda,	Ek’te	belirtilen	hususları	
dikkate	almalıdır	(İBEY	Ek-1,1).	Yönetmelik	eki,	genel	yükümlülükle-
rin	somutlaştırılmasına	hizmet	eder.42

	 a)	Binaların	yapısı	ve	dayanıklılığı

	 “İşyeri	 binaları	 ile	 bunlara	 yapılacak	 her	 çeşit	 ek	 ve	 değişiklikler,	
yapılan	işin	özelliğine	uygun	nitelik	ve	yeterli	sağlamlıkta	inşa	edilir.	Bi-
naların	 dayanımına	 ilişkin	 değerlendirmelerde…	Deprem Bölgelerinde 
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelikten43	ve	TS 500	 standardından	
yararlanılabilir”	 (İBEY	Ek-1,3).	 Yönetmeliğin	 bu	 hükmü,	 iş	 güvenliği	

42 	Wien,	Arbeitsrecht,	s.134.

43 	RG.,	06.03.2007,	26454.
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hukuku	normundan	çok	 imar	hukuku	normu	gibi	algılanmaktadır.	Bu	
hüküm,	kaynak	Avrupa	Birliği	direktifinden	farklıdır.	Gerçekten	de	di-
rektifin	Ek-1	2.maddesine	göre;	“İşyerlerinin	bulunduğu	binalar	kulla-
nım amacına uygun yapıda ve dayanıklılıkta olmalıdır”.44	Oysaki	 İşyeri	
Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemlerine	İlişkin	
Yönetmeliğin	ilgili	maddesinde	“inşa edilir”	ibaresi	yer	almaktadır.	Bu-
rada	olması	gereken,	işvereni	binanın	inşasında	değil,	yapılacak	iş	ne	ise,	
mevcut	binanın	uygun	olup	olmadığı	 konusundaki	 seçim	ve	 eylemle-
rinden	sorumlu	tutmaktır.	İşveren,	iş	yapacağı	binanın	yapılacak	iş	için	
elverişli,	sağlam	olup	olmadığını	denetleyecek,	gerekirse	bazı	tadilat	ve	
tamiratlarla	uygun	hale	getirecektir.45	Örneğin;	binanın	sağlam	olması	
ile	binanın	yapılacak	işe	uygun	olması	arasındaki	farka	bir	örnek	olarak,	
binanın	kat	direncinin	binanın	içerisine	konulacak	iş	makinelerini	tart-
maması	gösterilebilir.	Bu	bağlamda,	bina	bir	büro	 işi	yapan	 işyeri	 için	
uygun	olabilir,	ama	bir	üretim	tesisi	için	uygun	değildir.46   

	 b)	Elektrik	tesisatı

	 Elektrik	tesisatı,	yangın	veya	patlama	tehlikesi	oluşturmayacak	şe-
kilde	projelendirilip	 tesis	 edilmeli	 ve	 çalışanlar	doğrudan	veya	dolaylı	
temas	sonucu	kaza	riskine	karşı	korunmalıdır	(İBEY	Ek-1,4).	Elektrik	
tesisatının	projelendirilmesi,	kurulması,	malzemesinin	ve	koruyucu	ci-
hazlarının	seçimi	kullanılacak	gerilime	ve	ortam	şartlarına	uygun	olarak	
yapılır	ve	bakımı,	onarımı,	kontrolü	ve	işletilmesi	sağlanır.	Bu	kapsamda	
yapılacak	testlerde	TS HD 60364-4-43	standardı	göz	önünde	bulundu-
rulur	ve	gerekli	kayıtlar	tutulur	(İBEY	Ek-1,5).

	 Elektrik	 tesisinin	 kurulmasında	 Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri 
Yönetmeliği47,	 Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği48	 ile	 Elektrik Tesislerinde 

44		Piyal,	Avrupa	Birliği’ne	Uyum	Sorunu,	s.339.
45	LASI,	Leitlinien	zur	Arbeitsstättenverordnung,	s.19.
46	Bundesministerium,	Arbeitsrecht,	s.721.
47	RG.,	30.11.2000,	24246.
48	RG.,	04.11.1984,	18565.

İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE
GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİN HUKUKSAL ÇERÇEVESİ

Av. Dr. Vedat LAÇİNER



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �256

Topraklamalar Yönetmeliği49	 hükümleri	 dikkate	 alınarak	 gerekli	 sağlık	
ve	güvenlik	tedbirleri	alınmalıdır	(İBEY	Ek-1,6).	Patlayıcı	ortam	oluş-
ması	muhtemel	 olan	 işyerlerinde	 elektrik	 tesisleri	 Muhtemel Patlayıcı 
Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik 
(2014/34/AB)50	 hükümlerine	 uygun	 şekilde	 kurulmalıdır	 (İBEY	 Ek-
1,7).	Yönetmelik	Ek-1	7.bentteki	“30/12/2006	tarihli	ve	26392	4	üncü	
Mükerrer	 sayılı	 Resmî	 Gazete’de	 yayımlanan	 Muhtemel Patlayıcı Or-
tamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmeliğe”	
yapılan	atıf	hala	değiştirilmemiştir.	Ancak	sözkonusu	Yönetmelik	mülga	
olduğundan,	aynı	adlı	30.06.2016	Resmi	Gazete	tarih,	29758	sayılı	Yö-
netmelik	hükümleri	uygulama	alanı	bulacaktır.	

	 Çalışanların	 dikkatsizlikle	 yaklaşabilecekleri	 mesafede	 bulunan	
bina	elektrik	 tesislerinin	gerilim	altındaki	bölümlerine	doğrudan	doğ-
ruya	 yahut	 günlük	hayatta	 kullanılan	 aletlerle	 dokunulmasını	 önleyici	
teknik	tedbirler	alınmalıdır.	Elektrik	tesisatı,	ehliyetli	elektrikçiler	tara-
fından	 tesis	 edilmeli,	 bakım	ve	 işletmesi	 sağlanmalıdır.	Bu	hususlarda	
Elektrik	ile	İlgili	Fen	Adamlarının	Yetki,	Görev	ve	Sorumlulukları	Hak-
kında	Yönetmelik 51	hükümlerine	uyulmalıdır.52     

	 İşyerinin	 ana	 pano	 ve	 tali	 elektrik	 panolarında	 seçicilik	 ilkesine	
uygun	kaçak	akım	rölesi	(artık	akım	anahtarı)	 tesis	edilmelidir	(İBEY	
Ek-1,8).53	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	İtfaiye	Daire	Başkanlığı	tara-
fından	yapılan	bir	araştırmada	2019	yılında	meydana	gelen	yangınların	
%21,2’sinin	(4.780),	2020	yılının	ilk	4	ayında	meydana	gelen	yangınla-
rın	%24,2’sinin	(1.604)	elektrik	kontağı	kaynaklı	yangınlar	olduğu	an-
laşılmıştır.54	Bu	rakamlara	elektrikli	ev	aletlerinden	kaynaklı	yangınların	
dahil	olmadığını	da	belirtelim.	Çelik’e	göre;	binalarda	elektrik	tesisatı	ile	
ilgili	tedbirlerin	alınması	ve	de	özellikle	binalarda	300mA’lık	kaçak	akım	

49	RG.,	21.08.2001,	24500.
50	RG.,	30.06.2016,	29758.
51	RG.,	11.11.1989,	20339.
52	Yağımlı/	Tozan,	Elektrikli	Çalışmalarda	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	s.113.
53	Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.38.
54	İstanbul	Büyükşehir	Belediyesi	İstatistik	Daire	Başkanlığı,	İstatistikler	2020,	s.9	vd.,	http://itfaiye.ibb.

gov.tr/img/20205816261047965639829.PDF	(Giriş:	01.06.2020).
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rölesinin	tesis	edilmesi	elektrik	kaynaklı	yangınları	önleyecek	önlemle-
rin	başında	gelir.	Çünkü	300mA’lık	kaçak	akım	rölesi	tesis	edilen	bir	bi-
nada,	elektrik	kaynaklı	yangın	riski	büyük	oranda	önlenmiş	olacaktır.55
  
	 Parlayıcı,	patlayıcı,	 tehlikeli	ve	zararlı	maddelerin	üretildiği,	 işlen-
diği	ve	depolandığı	yerlerde,	yüksek	bina	ve	bacalar	ile	direk	veya	sivri	
çıkıntılar	gibi	yüksek	yerler	bulunan	binalarda,	yıldırıma	karşı	yürürlük-
teki	 mevzuatın	 öngördüğü	 tedbirler	 alınmalı	 ve	 tesisler	 kurulmalıdır	
(İBEY	Ek-1,9).

	 Elektrik,	havalandırma	ve	yangın	 tesisatıyla	 ilgili	periyodik	bakım	
ve	kontroller	İş	Ekipmanlarının	Kullanımında	Sağlık	ve	Güvenlik	Şart-
ları	Yönetmeliği56	hükümlerine	uygun	şekilde	yapılır	(İBEY	Ek-1,2).

	 c)	Acil	çıkış	yolları	ve	kapıları

	 İşveren,	acil	çıkış	yollarını	ve	kapılarını	her	zaman	kullanılabilir	du-
rumda	tutmakla	mükelleftir	(İBEY	m.5/f.1,b).	Bu	bağlamda	işyerlerin-
deki	bütün	acil	çıkış	yolları	ve	kapılarının;

	 1)	Doğrudan	dışarıya	veya	güvenli	bir	alana	açılması	sağlanmalı	ve	
önlerinde	ya	da	arkalarında	çıkışı	önleyecek	hiçbir	engel	bulunmamalı-
dır.
	 2)	Herhangi	bir	tehlike	durumunda,	bütün	çalışanların	işyerini	der-
hal	ve	güvenli	bir	şekilde	terk	etmelerini	mümkün	kılacak	şekilde	tesisi	
sağlanmalıdır.	Gerekli	durumlarda	bu	konuyla	ilgili	planlar	hazırlanarak	
düzenli	tatbikatlar	yapılmalıdır.
	 3)	Sayısı,	nitelikleri,	boyutları	ve	yerleri;	yapılan	işin	niteliğine,	iş-
yerinin	büyüklüğüne,	kullanım	şekline,	işyerinde	bulunan	ekipmana	ve	
bulunabilecek	azami	kişi	sayısına	göre	belirlenmelidir.	Bu	işlemlerin	Bi-
naların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik57	hükümlerine	uy-
gun	olması	sağlanır.

55	Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.38-39.
56	RG.,	25.04.2013,	28628.
57	RG.,	27.11.2007,	2007/12937	sayılı	Bakanlar	Kurulu	kararı	ile.
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	 4)	Acil	çıkış	kapılarının,	acil	durumlarda	çalışanların	hemen	ve	ko-
layca	 açabilecekleri	 şekilde	 olması	 sağlanır.	 Bu	 kapılar	 dışarıya	 doğru	
açılmalıdır.	Acil	çıkış	kapısı	olarak	raylı	veya	döner	kapılar	kullanılamaz.
	 5)	Acil	 çıkış	yolları	 ve	kapıları	 ile	buralara	açılan	yol	ve	kapılarda	
çıkışı	zorlaştıracak	hiçbir	engel	bulunmaması,	acil	çıkış	kapılarının	kilitli	
veya	bağlı	olmaması	sağlanır.
	 6)	 Acil	 çıkış	 yolları	 ve	 kapıları,	 Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği’ne58	uygun	şekilde	işaretlenir.	İşaretlerin	uygun	yerlere	ko-
nulması	ve	kalıcı	olması	sağlanmalıdır.
	 7)	Aydınlatılması	gereken	acil	çıkış	yolları	ve	kapılarında,	elektrik	
kesilmesi	halinde	yeterli	aydınlatmayı	sağlayacak	ayrı	bir	enerji	kaynağı-
na	bağlı	acil	aydınlatma	sistemi	bulundurulmalıdır	(İBEY	Ek-1,10).

	 ç)	Yangınla	mücadele

	 İşyerinin	 büyüklüğüne,	 yapılan	 işin	 özelliğine,	 işyerinde	 bulunan	
ekipmanlara,	kullanılan	maddelerin	fiziksel	ve	kimyasal	özelliklerine	ve	
işyerinde	bulunabilecek	azami	kişi	sayısına	göre,	işyerinde	etkili	ve	ye-
terli	yangın	söndürme	ekipmanı	ile	gerektiğinde	yangın	detektörleri	ve	
alarm	sistemleri	bulundurulmalıdır	(İBEY	Ek-1,11).	Yangın	söndürme	
ekipmanları	her	zaman	kullanıma	hazır	bulundurularak,	bu	ekipmanla-
rın	mevzuatın	öngördüğü	periyotlarda	bakımı	ve	kontrolü	yapılmalıdır.	
Yangın	 söndürme	 ekipmanları	 kolay	 kullanılır	 nitelikte	 olmalıdır.	 Bu	
ekipmanların	görünür	ve	kolay	erişilir	yerlere	konulması	ve	önlerinde	
engel	bulundurulmaması	gerekir	(İBEY	Ek-1,12).	

	 Yangın	söndürme	ekipmanı	ve	bulunduğu	yerler	Sağlık ve Güvenlik 
İşaretleri Yönetmeliğine	uygun	şekilde	işaretlenir.	İşaretler	uygun	yerlere	
konulur	 ve	bu	 işaretlerin	kalıcı	 ve	 görünür	olması	 sağlanır	 (İBEY	Ek-
1,13).

	 İşyerlerinde	bağımsız	kaçış,	çıkış	ve	merdivenler	 ile	yangınla	 ilgili	
bütün	özel	 düzenlemelerin	Binaların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik59	hükümlerine	uygun	olması	esastır	(İBEY	Ek-1,14).

58	RG.,	11.09.2013,	28762.
59	RG.,	19.12.2007,	26735.
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 d)	Kapalı	işyerlerinin	havalandırılması

	 İşyeri	binalarının	yapım	ve	donatımında	yapay	malzemeler	her	ge-
çen	gün	daha	da	 fazla	kullanılmaktadır.	Yapay	malzemelerin	 ise	 insan	
sağlığına	zarar	verdiği	kuşkusuzdur.	Özellikle	geçici	işyeri	ve	konutlarda	
kullanılan	malzeme	ve	bina	donanımında	tercih	edilen	çözüm	yöntem-
leri	çalışan	sağlığını	tehdit	eder	noktaya	ulaşmıştır.	İşyeri	binaları	ve	ek-
lentilerinde	kullanılan	yapay	malzeme	ve	donanımlar	özellikle	sıcaklık,	
nem,	 akustik,	 radyoaktivite,	 elektriksel	 alanlar,	 manyetik	 alanlar,	 ışık,	
gaz	ve	partiküller	açısından	çalışan	sağlığını	tehdit	edebilen	parametre-
lerdir.	İşyerleri	ve	eklentilerinde	hava	kirletici	olarak	ise;	uçucu	organik	
bileşenler,	 formaldehit,	 pestisitler,	 karbondioksit,	 karbon	 monoksit,	
azot	 dioksit,	 kurşun,	 asbest,	 radon,	 biyolojik	 kirleticiler	 ve	 solunabilir	
parçacıklar	sayılabilir.60 

	 İşveren	 işyeri	 bina	 ve	 eklentilerinde	 yeterli	 aydınlatma,	 havalan-
dırma	ve	termal	konfor	(ısı)	sağlamakla	yükümlüdür	(İBEY	m.5/f.1,e).	
Kapalı	işyerlerinde	çalışanların	ihtiyaç	duyacakları	yeterli	temiz	havanın	
bulunması	sağlanmalıdır.	Yeterli	hava	hacminin	tespitinde,	çalışma	yön-
temi,	çalışan	sayısı	ve	çalışanların	yaptıkları	iş	dikkate	alınır	(İBEY	Ek-
1,15).

	 Çalışma	ortamı	havasını	kirleterek	çalışanların	sağlığına	zarar	vere-
bilecek	atıkların	ve	artıkların	derhal	dışarı	atılması	gerekir.	Bu	amaçla;	
boğucu,	zehirli	veya	tahriş	edici	gaz	ile	toz,	buğu,	duman	ve	fena	kokula-
rı	ortam	dışına	atacak	şekil	ve	nitelikte,	genel	havalandırma	sisteminden	
ayrı	olarak	mekanik	(cebri)	havalandırma	 sistemi	kurulmalıdır	 (İBEY	
Ek-1,16).

	 Mekanik	havalandırma	sistemi	kullanıldığında	sistemin	her	zaman	
çalışır	durumda	olması	sağlanır.	Havalandırma	sisteminin	çalışmaması,	
iş	sağlığı	ve	güvenliği	yönünden	tehlikeli	ise	“arızayı	bildiren	kontrol	sis-
temi”	kurulur.	Mekanik	ve	genel	havalandırma	sistemlerinin	bakım	ve	
onarımları	ile	uygun	filtre	kullanım	ve	değişimleri	yıllık	olarak	yetkili	ki-

60	Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.39.
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şilere	yaptırılmalıdır	(İBEY	Ek-1,17).	Pasif	(suni)	havalandırma	sistem-
lerinde	 ise	 hava	 akımının,	 çalışanları	 rahatsız	 etmeyecek,	 çalışanların	
fiziksel	ve	psikolojik	durumlarını	olumsuz	etkilemeyecek,	ani	ve	yüksek	
sıcaklık	 farkı	 oluşturmayacak	 şekilde	 olması	 sağlanmalıdır	 (İBEY	 Ek-
1,18).

	 e)	Ortam	sıcaklığı

	 Termal	konforu	oluşturan	ana	parametre	ortam	sıcaklığıdır.	Nem,	
hava	akımı	ve	radyant	ise	termal	konfor	için	yardımcı	parametrelerdir.61
İşyerlerinde	termal	konfor	(ısı)	şartlarının	çalışanları	 rahatsız	etmeye-
cek,	çalışanların	fiziksel	ve	psikolojik	durumlarını	olumsuz	etkilemeye-
cek	şekilde	olması	esastır	(İBEY	Ek-1,19/	c.1).	İşyeri	bina	ve	eklentile-
rindeki	aşırı	ısı	değişimleri,	çok	sıcak	ve	çok	soğuk	çalışanı	ve	çalışmayı	
olumsuz	etkiler.	Bunun	tam	karşıtı	olarak,	merkezi	ısıtma	sistemleri	de	
yapılarda	 sıcaklığı	 tüm	 odalara	 eşit	 yaydığından	 ısıl	 bir	 monotonluk	
oluşturur.	 Termik	monotonluk	 yorgunluğa,	 depresyona,	 tansiyon	 ra-
hatsızlığına,	 terleme	düzensizliğine	 ve	 çeşitli	 alerjilere	 yol	 açabilir.	Bu	
nedenle	 çalışılan	 ortamın	 sıcaklığının,	 çalışma	 şekline	 ve	 çalışanların	
harcadıkları	 güce	 uygun	 olması	 sağlanmalıdır.	Dinlenme,	 bekleme	 ve	
soyunma	yerleri,	duş	ve	 tuvaletler,	yemekhaneler,	kantinler	ve	 ilk	yar-
dım	odaları	kullanım	amaçlarına	göre	yeterli	sıcaklıkta	bulundurulmalı-
dır	(İBEY	Ek-1,19/c.2	ve	3).	

	 Isıtma	ve	soğutma	amacıyla	kullanılan	araçlar,	çalışanı	rahatsız	et-
meyecek	ve	kaza	riski	oluşturmayacak	şekilde	yerleştirilmeli,	bakım	ve	
kontrolleri	yapılmalıdır.	İşyerlerinde	termal	konfor	şartlarının	ölçülme-
si	ve	değerlendirilmesinde	TS EN 27243	standardından	yararlanılabilir	
(İBEY	Ek-1,19,	c.4).	Bazı	işler	nitelikleri	itibariyle	sürekli	soğuk	ortam-
da	yahut	sürekli	sıcak	ortamda	çalışılmasını	gerektirebilir.	Örneğin	so-
ğuk	hava	depolarında	çalışanlar	sürekli	soğuk	havaya	maruz	kalmakta-
dırlar.	Bu	gibi	durumlarda	sürekli	soğuk	ve	sürekli	sıcak	havaya	maruz	
kalan	çalışanları	koruyucu	tedbirlerin	alınması	gerekir.62 

61	Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.39.
62	Selek,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	s.211.
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	 Çalışma	ortamının	fazla	ısıtılması	yahut	işyeri	fiziksel	malzeme	se-
çiminden	dolayı	fazla	ısınması	halinde	çalışanın	solunumu	zorlaşmakta,	
havadaki	nem	oranı	ve	hava	akımı	azalmakta	ve	iç	ortam	da	daha	fazla	
toz	ve	bakteri	birikmektedir.63	İşyerinde	ideal	ısı	şartlarının	sağlanması	
açısından	iç	mekanlardaki	rölatif	nem	oranının	%40-70	aralığında	olma-
sı	beklenir.	Ortamdaki	nem	oranının	yüzde	40’ın	altında	olması	duru-
munda	havada	 toz	ve	mikrop	daha	 fazla	barınacak	ve	netice	 itibariyle	
bakteriler	 oluşacaktır.	Tam	karşıtı	 olarak,	 eğer	 nem	oranı	 çok	 yüksek	
olursa	bu	 sefer	de	çalışma	ortamında	küf	ve	mantar	oluşacaktır.	Nem	
oranının	düşüklüğü	solunumu	güçleştirir,	vücutta	enfeksiyon	hastalık-
ları,	stres	ve	yorgunluk	belirtilerini	artırır.	Nem	oranının	yüksekliği	ise,	
eklem	romatizması	ve	astım	hastalığında	etkili	olmaktadır.64 

	 Yapılan	işin	niteliğine	göre,	sürekli	olarak	çok	sıcak	veya	çok	soğuk	
bir	 ortamda	 çalışılması	 ve	 bu	 durumun	 değiştirilmemesinin	 zorunlu	
olduğu	hallerde,	çalışanları	 fazla	sıcak	veya	soğuktan	koruyucu	tedbir-
ler	alınmalıdır	(İBEY	Ek-1,20).	İşyerinin	ve	yapılan	işin	özelliğine	göre	
pencerelerin	ve	çatı	aydınlatmalarının,	güneş	ışığının	olumsuz	etkilerini	
önleyecek	şekilde	olması	sağlanmalıdır	(İBEY	Ek-1,21).

	 Aşırı	 sıcaklarda	 işçinin	 talep	 edebileceği	 hakların	 neler	 olduğuna	
ilişkin	öğreti	ve	yargı	kararlarında	doğrudan	bir	veriye	Türk	hukukunda	
rastlanılmamıştır.	Alman	hukukunda	ise	aşırı	sıcaklarda	işyerinde	işve-
ren	 ile	 işçinin	haklarının	dengelenmesi	kıstas	alınarak	çeşitli	önlemler	
tercih	edilmektedir.	Örneğin;	iş	temposunun	değiştirilmesi,	ara	dinlen-
melerin	 ayarlanması,	 ücretsiz	 içecek	 verilmesi,	 çalışma	 saatlerinin	 gü-
nün	serin	saatlerine	kaydırılması,	kıyafet	serbestisi	veya	çalışma	süresi-
nin	geçici	olarak	kısaltılması	uygulamaları	gibi.	Ancak,	işçiye	sıcaklarda	
çalışmaktan	kaçınma	talep	hakkı	verilmemiştir.	Sadece	somut	bir	sağlık	

63	Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.39-40	ve	atıfta	anılan:	Motör,	Deniz,	Edirne’de	Bir	İş-
letmede	İç	Ortam	Hava	Kalitesi	ve	Çalışanların	Sağlığına	Olan	Etkilerinin	Değerlendirilmesi,	Trakya	
Üniversitesi	Sağlık	Bilimleri	Enstitüsü,	Yüksek	Lisans	Tezi,	Edirne	2011.	

64		Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.40	ve	atıfta	anılan:	Alptekin,	O.,	Binalarda	İç	Hava	Ka-
litesi	Toz	Partiküllerinin	İç	Mekan	Hava	Kalitesi	Üzerindeki	Etkilerinin	İncelenmesi,	Gazi	Üniversitesi	
Fen	Bilimleri	Enstitüsü,	Yüksek	Lisans	Tezi,	Ankara	2007.		
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tehlikesi	varsa,	bu	istisnai	durumlarda	çalışmaktan	kaçınma	talebi	kabul	
edilebilir	(kys:	İSGK	m.13).65

	 f)	Aydınlatma

	 Aydınlatmanın	işlevi	işin	iyi	görülmesidir.	İyi	ve	kaliteli	bir	aydınlat-
ma,	aydınlatılması	gereken	alana	gerek	duyulan	kadar	ışık	veren	bir	ay-
dınlatma	sistemiyle	mümkün	olur.	Yetersiz	yapılan	aydınlatma	çalışan-
ların	ve	işyerinin	güvenliği	ve	konforu	açısından	sorunlar	yaratır.66	İyi	bir	
aydınlatmanın	çalışan	sağlığı	açısından	en	temel	faydaları;	çalışanın	göz	
sağlığını	koruması	ve	muhtemel	kazaları	önleyebilmesidir.	Aydınlatma	
aynı	zamanda	çalışanlarda	olumlu	psikolojik	etki	sağlar	ve	birikimli	kas	
ve	iskelet	travmaları	ve	pek	çok	iş	kazasını	önler.67

	 İşyerlerinin	gün	ışığıyla	yeter	derecede	aydınlatılmış	olması	esastır.	
İşin	konusu	veya	işyerinin	inşa	tarzı	nedeniyle	gün	ışığından	yeterince	
yararlanılamayan	hallerde	yahut	gece	çalışmalarında,	suni	(yapay)	ışıkla	
uygun	ve	yeterli	aydınlatma	sağlanmalıdır.	İşyerlerinin	aydınlatmasında	
TS EN 12464-1: 2013; TS EN 12464-1.2011: 2012	standartları	esas	alı-
nır	(İBEY	Ek-1,22).

	 Çalışma	mahalleri	 ve	geçiş	yollarındaki	 aydınlatma	 sistemleri,	 ça-
lışanlar	 için	 kaza	 riski	 oluşturmayacak	 türde	 olmalı	 ve	 uygun	 şekilde	
yerleştirilmelidir	 (İBEY	 Ek-1,23).	 Aydınlatma	 sisteminin	 devre	 dışı	
kalmasının	çalışanlar	için	risk	oluşturabileceği	yerlerde	yeterli	aydınlat-
mayı	sağlayacak	ayrı	bir	enerji	kaynağına	bağlı	acil	aydınlatma	sistemi	
bulundurulmalıdır	(İBEY	Ek-1,24)

	 g)	İşyeri	tabanı,	duvarları,	tavanı	ve	çatısı

	 İşyeri,	çalışanların	fiziksel	faaliyetleri,	yapılan	işlerin	niteliği	ve	ter-
mal	konfor	şartları	dikkate	alınarak	uygun	bölümlere	ayrılmalıdır	(İBEY	

65	Memento,	Personalrecht,	s.159.
66	Çelik,	Binalarda	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemleri,	s.40;	Selek,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	s.212.
67	Selek,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	s.212.
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Ek-1,25).	İşyerlerinde,	taban	döşeme	ve	kaplamalarının	sağlam,	kuru	ve	
mümkün	olduğu	kadar	düz,	kaymaz	ve	 seviye	 farkı	bulunmayacak	bir	
şekilde	 olması	 sağlanmalıdır.	 Buralarda	 tehlikeli	 eğimler,	 çukurlar	 ve	
engeller	bulundurulmaz.	Patlayıcı	ve	tehlikeli	maddelerin	imal	edildiği,	
işlendiği	ve	depolandığı	işyeri	binalarında	taban,	tavan,	duvar	ve	çatıla-
rın	Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik	hükümlerine	
uygun	olması	sağlanır	(İBEY	Ek-1,26).

	 Taban	ve	asma	kat	döşemeleri,	üzerine	konulacak	makine,	araç-ge-
reç	ve	benzeri	malzeme	ile	buralarda	bulunabilecek	çalışanların	ağırlı-
ğına	dayanabilecek	şekilde	yapılmalıdır	(İBEY	Ek-1,27).	Yine,	 işyerle-
rinde	 taban	döşeme	 ve	 kaplamaları,	 tavan	 ve	duvarlar	 uygun	hijyenik	
şartları	 sağlayacak	 şekilde	 temizlemeye	 elverişli	 ve	 sağlık	 ve	 güvenlik	
yönünden	uygun	malzemeden	yapılmalıdır	(İBEY	Ek-1,28).

	 İşyerlerinde	 bina,	 avlu,	 geçit	 ve	 ulaşım	 yollarında	 ve	 bunların	 ci-
varında	bulunan	 saydam	veya	 yarı	 saydam	duvarlar	 ile	özellikle	 camlı	
bölmeler,	açık	bir	şekilde	işaretlenmelidir.	Ayrıca	bu	yerler	güvenli	mal-
zemeden	yapılmalı	veya	çarpma	ve	kırılmaya	karşı	korunmalıdır	(İBEY	
Ek-1,29).	

	 İşyerlerinin	 çatıları	 dayanıklı	 malzemeden	 inşa	 edilmeli,	 mevsim	
şartları	dikkate	alınarak	çalışanları	dış	etkilerden	tamamen	koruyacak	ve	
iş	sağlığı	ve	güvenliği	yönünden	risk	oluşturmayacak	şekilde	yapılmalı-
dır	(İBEY	Ek-1,31).	

	 Yeterli	 sağlamlıkta	olmayan	çatılara	çıkılmasına	ve	buralarda	çalı-
şılmasına,	 güvenli	 çalışmayı	 temin	 edecek	 ekipman	 sağlanmadan	 izin	
verilmemelidir	(İBEY	Ek-1,32).

	 ğ)	Pencereler

	 İşyerlerinde	pencerelerin	ve	tavan	pencerelerinin,	güvenli	bir	şekil-
de	açılır,	kapanır	ve	ayarlanabilir	olması	sağlanmalıdır.	Pencereler	açık	
olduklarında	çalışanlar	için	herhangi	bir	tehlike	oluşturmayacak	şekilde	
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yerleştirilmelidir.	Çalışanları,	pencere	ve	menfezlerden	gelen	güneş	ışı-
ğının,	 ısısının	ve	hava	akımlarının	olumsuz	etkilerinden	koruyacak	ge-
rekli	tedbirler	alınmalıdır	(İBEY	Ek-1,33).

	 Pencerelerin	güvenli	bir	şekilde	temizlenebilir	özellikte	olması	sağ-
lanmalıdır.	Ayrıca	pencerelerin,	temizlik	ekipmanlarının	kullanılmasına	
uygun	 olması	 sağlanır	 veya	 temizliğini	 yapanlar	 ile	 temizlik	 sırasında	
bina	içinde	ve	dışında	bulunanlar	için	tehlike	oluşturmayacak	araç-ge-
reçler	seçilir	(İBEY	Ek-1,34).

	 h)	Kapılar	ve	girişler

	 Kapı	ve	girişlerde	aşağıdaki	esaslara	uyulmalıdır:

	 1)	Kapı	 ve	 girişlerin	 yerlerinin,	 sayılarının,	 boyutlarının	 ve	 yapıl-
dıkları	malzemelerin,	bulundukları	oda	ve	alanların	yapısı	 ile	kullanım	
amacına	ve	çalışanların	rahatça	girip	çıkmalarına	uygun	olması	sağlanır.
	 2)	Her	iki	yöne	açılabilen	kapılar	saydam	malzemeden	yapılır	veya	
bu	kapılarda	karşı	tarafın	görünmesini	sağlayan	saydam	kısımlar	bulu-
nur.
	 3)	Saydam	veya	yarı	saydam	kapıların	yüzeyleri	çalışanlar	için	teh-
like	oluşturmayan	güvenli	malzemeden	yapılır	veya	kırılmalara	karşı	ko-
runur.	Saydam	kapıların	üzeri	kolayca	görünür	şekilde	işaretlenir.
	 4)	Raylı	kapılarda	raydan	çıkmayı	ve	devrilmeyi	önleyici	güvenlik	
sistemi	bulunur.
	 5)	Yukarı	 doğru	 açılan	 kapılarda	 aşağı	 düşmeyi	 önleyici	 güvenlik	
sistemi	bulunur.
	 6)	Kaçış	yollarında	bulunan	kapılar,	uygun	 şekilde	 işaretlenir.	Bu	
kapılar	yardım	almaksızın	her	zaman	ve	her	durumda	içeriden	açılabilir	
özellikte	olur.
	 7)	Araçların	kullanıldığı	geçit	ve	kapılar	yayaların	geçişi	için	güvenli	
değilse,	bu	mahallerde	yayalar	için	ayrı	geçiş	kapıları	bulunur.	Bu	kapılar	
açıkça	işaretlenir	ve	bu	kapıların	önlerinde	hiçbir	engel	bulunmaz.
	 8)	Mekanik	kapıların	çalışanlar	için	kaza	riski	taşımayacak	şekilde	
çalışması	 sağlanır.	Bu	kapılarda	 kolay	 fark	 edilebilir	 ve	ulaşılabilir	 acil	
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durdurma	cihazları	bulunması	ve	herhangi	bir	güç	kesilmesinde	otoma-
tik	olarak	açılır	olmaması	durumunda	kapıların	el	ile	de	açılabilmesi	sağ-
lanır	(İBEY	Ek-1,1,35).

	 ı)	Ulaşım	yolları	-	tehlikeli	alanlar

	 Merdiven,	koridor,	geçiş	yolu,	yükleme	yeri	ve	rampa	dâhil	bütün	
yolların,	 yaya	 ve	 araçların	 güvenli	 hareketlerini	 sağlayacak	 ve	 yakınla-
rında	çalışanlara	tehlike	oluşturmayacak	şekil	ve	boyutlarda	olması	sağ-
lanmalıdır.	İşyeri	içerisindeki	erişim	yollarının	engebeli,	çukur,	kaygan	
olmaması	gerekir.	Ayrıca	bu	yolların	bakımları	düzenli	bir	şekilde	yapıl-
malıdır	(İBEY	Ek-1,36).

	 İşyerinde	yayalar	tarafından	veya	malzeme	taşımada	kullanılan	yol-
ların,	bulunabilecek	azami	kullanıcı	sayısına	ve	yapılan	işin	niteliğine	uy-
gun	boyutlarda	olması	sağlanmalıdır.	Ayrıca	bu	yollar	açıkça	işaretlen-
melidir.	Malzeme	taşınan	yollarda	yayalar	için	yeterli	güvenlik	mesafesi	
bırakılmalıdır	(İBEY	Ek-1,37).

	 Araç	geçiş	yolları	ile	kapılar,	yaya	geçiş	yolları,	koridorlar	ve	merdi-
venler	arasında	yeterli	mesafe	bulunması	sağlanmalıdır.	Çalışma	mahal-
lerinde	yapılan	iş,	kullanılan	makine	ve	malzeme	göz	önüne	alınarak,	ça-
lışanların	korunması	amacıyla	araç	geçiş	yolları	açıkça	işaretlenmelidir	
(İBEY	Ek-1,38).

	 Yapılan	 işin	 özelliği	 nedeniyle	 malzeme	 veya	 çalışanların	 düşme	
riski	bulunan	tehlikeli	alanlara,	görevli	olmayan	kişilerin	girmesi	uygun	
araç	ve	gereçlerle	engellenmelidir.	Tehlikeli	alanlara	girme	yetkisi	olan	
kişilerin	korunması	için	uygun	tedbirler	alınmalı	ve	bu	alanlar	açıkça	işa-
retlenmelidir	(İBEY	Ek-1,39).

	 Yüksek	 geçit,	 platform	 veya	 çalışma	 sahanlıklarının	 serbest	 bulu-
nan	bütün	tarafları	 ile	çalışanların	yüksekten	düşme	riskinin	bulundu-
ğu	yerlere,	düşmelere	karşı	uygun	korkuluklar	yapılır.	Bu	korkuluk	ve	
ara	elemanlarının	yükseklikleri,	dayanımı	ve	açıklıkları	çalışma	alanının	
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güvenliğini	sağlayacak	ve	buralardan	düşme	riskini	ortadan	kaldıracak	
nitelikte	olmalıdır	(İBEY	Ek-1,40).

	 i)	Merdivenler

	 Merdivenler,	 ilgili	 mevzuatın	 öngördüğü	 hükümler	 esas	 alınarak	
sağlık	ve	güvenlik	yönünden	risk	oluşturmayacak	şekilde	yapılmalıdır.	
Merdivenlerin;	işyerinin	büyüklüğüne,	yapılan	işin	özelliğine,	işyerinde	
bulunabilecek	azami	kişi	 sayısına	göre,	 ateşe	dayanıklı	yanmaz	malze-
meden,	sağlam,	yeterli	genişlik	ve	eğimde,	etrafı	düşmelere	karşı	uygun	
korkuluklarla	çevrili	olması	sağlanır	(İBEY	Ek-1,41).

	 j)	Yürüyen	merdivenler	ve	bantlar	için	özel	tedbirler

	 Yürüyen	merdiven	ve	bantların	güvenli	bir	şekilde	çalışması	ve	ge-
rekli	güvenlik	donanımlarının	bulunması	sağlanmalıdır.	Bunlarda	kolay	
fark	edilir	ve	kolay	ulaşılır	acil	durdurma	tertibatı	olmalıdır	(İBEY	Ek-
1,42).

	 k)	Yükleme	yerleri	ve	rampalar

	 Yükleme	yerleri	ve	rampalarının,	 taşınacak	yükün	boyutlarına	uy-
gun	olması	ve	çalışanların	düşmesini	önleyecek	şekilde	güvenli	olması	
gerekir.	Bu	yerlerde	en	az	bir	çıkış	yeri	bulunması,	belirli	bir	genişliğin	
üzerinde	olan	yükleme	yerlerinde	 ise	 teknik	olarak	mümkünse	her	 iki	
uçta	da	çıkış	yeri	bulunması	sağlanmalıdır	(İBEY	Ek-1,43).

	 l)	Çalışma	yeri	boyutları	ve	hava	hacmi	-	çalışma	yerinde	hare-
ket	serbestliği

	 Çalışma	yerinin	taban	alanının,	yüksekliğinin	ve	hava	hacminin,	ça-
lışanların	sağlık	ve	güvenliklerini	riske	atmadan	işlerini	yürütebilmeleri,	
rahat	çalışmaları	için,	yeterli	olması	sağlanır.	İşyerlerinin	hava	hacminin	
hesabı;	 makine,	 malzeme	 ve	 benzeri	 tesislerin	 kapladığı	 hacimler	 de	
dâhil	edilerek	yapılmalıdır	(İBEY	Ek-1,44).
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	 Çalışanın	 işini	 yaptığı	 yerde	 rahat	 hareket	 edebilmesi	 için	 yeterli	
serbest	alan	bulundurulmalıdır.	İşin	özelliği	nedeniyle	bu	mümkün	de-
ğilse,	 çalışma	 yerinin	 yanında	 serbest	 hareket	 edebileceği	 alan	 olması	
sağlanır	(İBEY	Ek-1,45).

	 m)	Dinlenme	yerleri

	 Yapılan	işin	özelliği	nedeniyle	çalışanların sağlığı ve güvenliği açısın-
dan gerekli hallerde veya 10 ve daha fazla çalışanın bulunduğu işyerlerinde,	
uygun	bir	dinlenme	yeri	sağlanır.	İş	aralarında	uygun	dinlenme	imkânı	
bulunan	“büro	ve	benzeri	işlerde”	ayrıca	dinlenme	yeri	aranmaz.	İşyer-
lerinde	daha	 uygun	bir	 yer	 yoksa	 gerekli	 şartların	 sağlanması	 şartıyla,	
yemek	yeme	yerleri	dinlenme	yeri	olarak	kullanılabilir	(İBEY	Ek-1,46).

	 Çalışma	süresi,	işin	gereği	olarak	sık	ve	düzenli	aralıklarla	kesiliyor-
sa	ve	ayrı	bir	dinlenme	yeri	yoksa	çalışanların	sağlığı	ve	güvenliği	açısın-
dan	gerekli	olan	hallerde,	bu	aralarda	çalışanların	dinlenebileceği	uygun	
yerler	sağlanmalıdır	(İBEY	Ek-1,47).

	 n)	Yemek	yeme	yeri

	 Yemeklerini	işyerinde	yemek	durumunda	olan	çalışanlar	için,	rahat	
yemek	yenebilecek	nitelik	ve	genişlikte,	uygun	termal	konfor	(ısı	kon-
foru)	ve	hijyen	şartlarını	haiz	yeteri	kadar	ekipman	ve	araç-gereç	ile	do-
natılmış	yemek	yeme	yeri	sağlamalıdır.	İşyerlerinde	daha	uygun	bir	yer	
yoksa	gerekli	şartların	sağlanması	şartıyla,	dinlenme	yerleri	yemek	yeme	
yeri	olarak	kullanılabilir.	İşveren,	çalışanlarına	belirtilen	şartları	taşımak	
kaydıyla	işyeri	dışında	yemek	imkânı	sağlayabilir	(İBEY	Ek-1,48).

	 o)	Gebe	ve	emziren	kadınlar

	 Gebe	ve	emziren	kadınların	uzanarak	dinlenebilecekleri	uygun	şart-
lar	sağlanmalıdır.	Bu	yükümlülükler	yerine	getirilirken	Gebe veya Emzi-
ren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım 
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Yurtlarına Dair Yönetmelik68	 hükümleri	 de	 dikkate	 alınmalıdır	 (İBEY	
Ek-1,49).

	 ö)	Soyunma	yeri	ve	elbise	dolabı

	 Çalışanların	belli	tipte	kıyafet	giymesine	ilişkin	kurallar	resmi	kay-
naklar	veya	özel	kaynaklardan	doğabilir.	İşin	niteliği	 itibariyle	ve	özel-
likle	çalışan	sağlığını	ve	iş	güvenliğini	önceleyen	koruyucu	üniforma-kı-
yafetlerin	giyilmesi	çoğu	zaman	bu	hususa	ilişkin	çıkarılmış	mevzuattan	
kaynaklanır.	Örneğin	“Kamu	Kurum	Ve	Kuruluşlarında	Çalışan	Perso-
nelin	Kılık	Ve	Kıyafetine	Dair	Yönetmelik”	resmi	kaynaklı	bir	düzenle-
medir.	Bununla	birlikte	bazı	işyerlerinde,	işveren	tarafından	kılık-kıyafet	
kurallarının	belirlendiği	“işyeri	kıyafet	yönetmeliği”	yayınlanabilmekte-
dir	veya	personel	yönetmeliği	yahut	disiplin	yönetmeliği	içerisine	kılık	
kıyafet	 kuralları	 yerleştirilebilmektedir.	 Bu	 sonuncusu	 ise	 özel	 hukuk	
kaynaklı	düzenlemelerdir.	Çalışanın	ve	işin	güvenliğini,	işyerinin	düze-
nini	ve	imajını	korumak	amacı	ile	yapılması	kaydı	ile	bu	tip	uygulama-
ların	özellikle	işyerinin	prestij,	düzen	ve	işyerinin	temsil	ettiği	markanın	
korunması	 adına	oldukça	önemli	 ve	hukuka	uygun	olduğu	 söylenebi-
lir.69

	 İş	elbisesi	giyme	zorunluluğu	olan	çalışanlar	için,	yeterli	büyüklük-
te,	uygun	aydınlatma,	havalandırma,	termal	konfor	ve	hijyen	şartlarını	
haiz,	kadın	ve	erkek	çalışanlar	için	ayrı	ayrı	soyunma	yerleri	sağlanmalı-
dır.	Çalışanların	soyunma	yerleri	dışındaki	yerlerde	giysilerini	değiştir-
melerine	izin	verilmez.	Soyunma	yerlerinin	kolayca	ulaşılabilir	ve	yeterli	
kapasitede	olması	ve	buralarda	yeterli	sayıda	oturma	yeri	bulunması	ge-
rekir	(İBEY	Ek-1,50).

	 Soyunma	odalarında	her	 çalışan	 için	 çalışma	 saatleri	 içinde	giysi-
lerini	 koyabilecekleri	 yeterli	 büyüklükte	 kilitli	 dolaplar	 bulundurulur.	

68		RG.,	16.08.2013,	28737.
69 Gürçal,	 Semra:	 İşverenin	 İşyerinde	Kılık	Kıyafet	Düzenleme	Hakkı	 ve	 İş	 Yerinde	Giyim/	Görünüm	

Kuralları,	 30.05.2018,	 http://www.ozgunlaw.com/tr-TR/HDetay/isverenin-is-yerinde-kilik-kiyafet-
duzenleme-hakki-ve-is-yerinde-giyim--gorunum-kurallari-385.html	(Giriş:	02.06.2020).
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Nemli,	tozlu,	kirli,	tehlikeli	maddeler	ile	çalışılan	yerlerde	ve	benzeri	iş-
lerde	 iş	elbiseleri	 ile	harici	elbiselerin	ayrı	yerlerde	saklanabilmesi	 için	
yan	yana	iki	bölmeli	veya	iki	ayrı	elbise	dolabı	sağlanmalıdır.	Soyunma	
yeri	gerekmeyen	işyerlerinde	çalışanların	elbiselerini	koyabilecekleri	uy-
gun	bir	yer	ayrılmalıdır	(İBEY	Ek-1,51).

	 p)	Duşlar	ve	lavabolar

	 Yapılan	işin	veya	sağlıkla	ilgili	nedenlerin	gerektirmesi	halinde	veya	
çalışanların	 yıkanmalarının	 temizlenmelerinin	 gerektiği	 her	 durumda,	
kadın	ve	erkek	çalışanlar	için	ayrı	ayrı	sıcak	ve	soğuk	akan	suyu	bulunan	
uygun	 yıkanma	 yerleri	 ve	 duşlar	 tesis	 edilmelidir.	Duşlar,	 çalışanların	
rahatça	yıkanabilecekleri	genişlikte,	dışarıdan	içerisi	görünmeyecek,	uy-
gun	havalandırma,	aydınlatma,	termal	konfor	ve	hijyen	şartları	sağlana-
cak	şekilde	yapılmalıdır	(İBEY	Ek-1,52).

	 Duşlar	ve	lavaboların	her	zaman	çalışanların	kullanımına	hazır	hal-
de	olması	sağlanır	ve	buralarda	gerekli	temizlik	malzemeleri	bulunduru-
lur.	Duş	veya	lavaboların	soyunma	yerlerinden	ayrı	yerlerde	bulunması	
durumunda,	duş	ve	lavabolar	ile	soyunma	yerleri	arasında	kolay	bağlantı	
sağlanmalıdır	(İBEY	Ek-1,53).

	 Duş	 tesisi	 gerektirmeyen	 işlerde,	 çalışma	 yerlerinin	 ve	 soyunma	
odalarının	yakınında,	gerekiyorsa	akan	sıcak	suyu	da	olan,	lavabolar	bu-
lunmalıdır.	Lavabolar	erkek	ve	kadın	çalışanlar	için	ayrı	ayrı	yapılmalıdır	
(İBEY	Ek-1,54).

	 r)	Tuvalet	ve	lavabolar

	 Çalışma	yerlerine,	dinlenme	odalarına,	soyunma	yerlerine,	duş	ve	
yıkanma	yerlerine	yakın	yerlerde,	kadın	ve	erkek	çalışanlar	için	ayrı	ayrı	
olmak	üzere,	uygun	havalandırma,	aydınlatma,	termal	konfor	ve	hijyen	
şartları	sağlanacak	nitelikte	yeterli	sayıda	tuvalet,	lavabolar	tesis	edilme-
lidir.	Tuvalet	 ve	 lavabolarda	gerekli	 temizlik	malzemeleri	bulundurul-
malıdır	(İBEY	Ek-1,55).
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	 Tuvalet	 ve	 lavabolar,	 insan	 ve	 çevre	 sağlığı	 yönünden	 risk	 oluş-
turmayacak	şekilde	su	depolarına,	su	geçen	yerlere,	gıda	maddelerinin	
depolandığı	veya	işlendiği	yerlere	uzak	şekilde	yerleştirilmelidir	(İBEY	
Ek-1,56).

	 s)	Atık	sulara	drenaj	kanalı

	 İşyerlerinde	atık	ve	birikinti	suların	aktığı	ve	toplandığı	yerler,	özel	
veya	genel	bir	kanalizasyona	veya	foseptiğe	bağlanmalı	ve	uygun	bir	ka-
pak	ile	örtülmelidir.	Bu	yerlerin	çalışılan	mahalden	yeteri	kadar	uzakta	
bulunması	 sağlanmalıdır.	 Atık	 su	 kanalizasyon	 kotunun	 kurtarmadığı	
durumlarda	ise	cebri	olarak	drenaj	yapılarak	taşmanın	önlenmesi	gere-
kir	(İBEY	Ek-1,57).

	 ş)	İlkyardım	odaları

	 İşyerinin	büyüklüğü,	yapılan	işin	niteliği	ve	kaza	riskine	göre,	işye-
rinde	bir	ya	da	daha	fazla	ilkyardım	ve	acil	müdahale	odası	bulunması	
sağlanır	(İBEY	Ek-1,58).	İlkyardım	odaları	yeterli	ilk	yardım	malzemesi	
ve	ekipmanı	ile	donatılır	ve	buralarda	sedyeler	kullanıma	hazır	halde	bu-
lundurulur.	Bu	yerler,	Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği’ne	uygun	
şekilde	işaretlenmelidir	(İBEY	Ek-1,59).

	 Çalışma	 şartlarının	 gerektirdiği	 her	 yerde	 ilkyardım	 ekipmanları	
kolay	erişilebilir	yerlerde	bulundurulmalı,	Sağlık	ve	Güvenlik	İşaretleri	
Yönetmeliğine	uygun	şekilde	işaretlenmelidir.	Yine,	acil	servis	adresleri	
ve	 telefon	numaraları	 görünür	 yerlerde	 bulundurulmalıdır	 (İBEY	Ek-
1,60).

	 t)	Engelli	çalışanlar

	 Anayasa’nın	50.maddesinin	2.fıkrasına	göre;	“…bedeni ve ruhi ye-
tersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar”.	Yö-
netmeliğin	Ek-1	61.bendinde	bu	genel	ilkenin	somutlaşmış	bir	yansıma-
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sı	görülür.70	İlgili	hükme	göre;	“Engelli çalışanların bulunduğu işyerlerinde 
bu çalışanların durumları dikkate alınarak gerekli düzenleme TS 9111- TS 
12460 standartları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu düzenleme özel-
likle engelli çalışanların doğrudan çalıştığı yerlerde ve kullandıkları kapı, ge-
çiş yeri, merdiven, servis araçları, duş, lavabo ve tuvaletlerde yapılır”	(İBEY	
Ek-1,61).	Sözkonusu	standartlar	bir	iş	sağlığı	ve	güvenliği	yönetmeliği	
içerisine	yerleştirilerek,	içeriği	işveren	açısından	bir	iş	güvenliği	yüküm-
lülüğü	haline	getirilmiş	ve	somutlaştırılmıştır.		

	 u)	Açık	alanlardaki	çalışmalarda	özel	önlemler

	 İşyerindeki	açık	çalışma	yerleri,	yollar	ve	çalışanların	kullandığı	di-
ğer	açık	alanlar,	 yaya	ve	araç	 trafiğinin	güvenli	bir	 şekilde	yapılmasını	
sağlayacak	şekilde	düzenlenmelidir.	İşyeri	sahasındaki	ana	yollar,	tamir,	
bakım,	gözetim	ve	denetim	 için	kullanılan	diğer	yollar	 ile	yükleme	ve	
boşaltma	yerlerinde,	kapılar	 ve	girişler,	ulaşım	yolları-tehlikeli	 alanlar,	
merdivenler,	yürüyen	merdivenler	ve	bantlar	için	özel	tedbirler	başlık-
ları	altında	belirtilen	hususlar	uygulanır.	Ulaşım	yolları-tehlikeli	alanlar	
başlığı	altında	belirtilen	hususlar	aynı	zamanda	açık	alanlardaki	çalışma	
yerlerinde	de	uygulanır	(İBEY	Ek-1,62).	Açık	çalışma	alanları	gün	ışığı-
nın	yeterli	olmadığı	hallerde	uygun	şekilde	aydınlatılmalıdır	(İBEY	Ek-
1,63).

	 Açık	alanda	yapılan	çalışmalarda	riskler	değerlendirilerek	çalışanlar	
özellikle;	olumsuz	hava	 şartlarına	ve	gerekli	hallerde	cisim	düşmeleri-
ne,	zararlı	düzeyde	gürültüden	ve	gaz,	buhar,	toz	gibi	zararlı	dış	etkilere,	
ayrıca	düşme	ve	kaymalara	karşı	korunur	(İBEY	Ek-1,64).	Açık	alanda	
yapılan	çalışmalarda	çalışanların,	herhangi	bir	tehlike	durumunda	işye-
rini	hemen	terk	etmeleri	veya	kısa	sürede	yardım	alabilmeleri	sağlanır	
(İBEY	Ek-1,65).

70	Selek,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği,	s.216.
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	 ü)	Barınma	yerleri

	 İşveren	çalışanların	barınma	ihtiyaçlarını	karşılıyorsa,	barınma	şart-
larını	çalışanların	sağlığı	ve	güvenliğini	koruyacak	şekilde	düzenlemeli-
dir	(İBEY	m.5/f.1,ğ).	Bu	bağlamda	barınma,	dinlenme	ve	sosyal	amaçlı	
kullanılan	 tesisler,	 yanıcı	 olmayan	 ve	 kolay	 tutuşmayan	 malzemeden	
inşa	edilmelidir.	Barınma	amacıyla	çadır	ve	branda	kullanılamaz.	Barın-
ma	yerlerinin	ısıtılmasında,	duman,	gaz	ve	yangın	tehlikesine	karşı	ge-
rekli	tedbirler	alınmalıdır.	Bu	yerlerin	ısıtılmasında	mangal,	maltız,	açık	
ateş	ve	benzeri	kullanılmamalıdır	(İBEY	Ek-1,66).	

	 Barınma	 yerlerinde	 uygun	 ve	 yeterli	 hijyenik	 şartlar,	 aydınlatma,	
havalandırma	ve	 termal	konfor	 şartları	 sağlanmalı,	yeterli	 sayıda	 tuva-
let,	lavabo	ve	duş	yerleri	bulunmalıdır.	Buralarda	temizlik	malzemeleri	
ile	üst	baş	 temizliği	 için	gerekli	 araç-gereç	ve	makineler	 sağlanmalıdır	
(İBEY	Ek-1,66).

	 v)	Çalışan	konutları

	 Çalışan	 konutları,	 sağlık	 gereklerine	 ve	 teknik	 şartlara	 uygun	 bir	
şekilde	inşa	edilmelidir.	Bu	konutlarda	bir	konutta	bulunması	gereken	
tesisat	kurulur	ve	tertibat	bulundurulur.	Çalışan	konutlarının,	aileleri	ile	
birlikte	oturan	çalışanlar	için	ayrı	ev	veya	apartman	şeklinde	olması	sağ-
lanır.	Bekâr	çalışanlara	özgü	binalarda,	kadınlar	ve	18	yaşından	küçük	
çocukların,	erkeklerin	bulunduğu	kısım	ile	bağlantısı	olmayan	ve	birbi-
rinden	ayrı	özel	kısımlarda	yatırılmaları	gerekir	(İBEY	Ek-1,67).

	 4.	Çalışanların	Bilgilendirilmesi,	Görüşlerinin	Alınması	ve	Ka-
tılımlarının	Sağlanması	Yükümlülüğü

	 İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanununun	16.maddesinde	 işverenin	çalı-
şanları	bilgilendirme	yükümlülüğü	getirilmiştir.71	İşyeri	Bina	ve	Eklen-
tilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemlerine	İlişkin	Yönetmelikte	
bu	yükümlülük	somutlaştırılmıştır.	 İşveren,	çalışanları	ve/veya	çalışan	

71 	Sümer,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Hukuku,	s.164-166.
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temsilcilerini,	 yönetmelikte	 belirtilen	 konularda,	 işyerinde	 bulunan	
sağlık	ve	güvenlikle	ilgili	riskler	ve	alınan	tedbirler	hakkında	bilgilendir-
mekle	yükümlüdür	(İBEY	m.6).	Yine,	 işveren,	yönetmelikte	belirtilen	
konularda	çalışanların	ve/veya	çalışan	temsilcilerinin	görüşlerini	almak	
ve	katılımlarını	sağlamakla	mükelleftir	(İBEY	m.7).72

	 V.	DEĞERLENDİRME	VE	SONUÇ

	 İş	sağlığı	ve	güvenliğine	ilişkin	çıkarılmış	her	bir	yönetmeliğin	ayrı	
bir	önemi	olsa	da,	çatı	yönetmelik	olması,	uygulama	alanı	açısından	iş	
kazası	ve	meslek	hastalıklarının	önlenmesi	oranına	doğrudan	etkisi	İş-
yeri	 Bina	 ve	 Eklentilerinde	Alınacak	 Sağlık	 ve	Güvenlik	Önlemlerine	
İlişkin	Yönetmeliği	diğer	yönetmelikler	arasında	öne	çıkarmaktadır.	An-
cak	gerek	mevzuatın	oluşturulmasındaki	özen,	gerekse	öğreti	ve	uygula-
mada	verilen	değer	açısından	iş	güvenliği	literatüründe	bu	yönetmeliğe	
çok	mütevazi	bir	alan	ayrıldığı	söylenebilir.	Bu	bağlamda,	yönetmeliğin	
gönderme	yaptığı	diğer	iş	güvenliği	yönetmeliklerinin	büyük	çoğunluğu	
neredeyse	birebir	Avrupa	Birliği	Direktiflerinden	çeviridir	ve	direktifler	
ise	genel	ve	soyuttur;	uygulama	için	yeterli	gelmez.	Kanaatimizce	İşyeri	
Bina	ve	Eklentilerinde	Alınacak	Sağlık	ve	Güvenlik	Önlemlerine	İlişkin	
Yönetmelik,	uygulamaya	yönelik	olarak	geliştirilmeli	ve	tebliğ,	genelge	
gibi	alt	mevzuatla	desteklenmelidir.

	 Çatı	 yönetmelik	 ve	 içinde	 atıf	 yapılan	diğer	 yönetmelikler	 yeterli	
ayrıntıyı	içermemektedir	ve	bu	nedenle	de	iş	güvenliği	uygulamasında	
belirsizliğe	yol	açmaktadır.	İş	güvenliği	tüzüklerinin	yürürlükte	olduğu	
dönemde	dahi	aksamalara	yol	açan	yetersiz	düzenleme	sorunu	bugün	
daha	büyük	boyuttadır.	Yasa	koyucunun	bu	hususa	çare	olması	düşünce-
siyle	Yönetmeliğin	8.maddesi	hükmünü	koyduğunu	değerlendiriyoruz.	
Maddeye	göre;	Yönetmelik	kapsamında	yer	alan	hususlarda	açıklayıcı	
bir	hüküm	bulunmaması	halinde	sırasıyla;	a)	İlgili	Türk	standartları,	b)	
Avrupa	standartları,	c)	Uluslararası	geçerliliği	kabul	edilen	standartlar,	
dikkate	alınır.	Bu	isabetli	hükme	rağmen,	Türk	hukukunda	konuya	iliş-
kin	hukuki	belirsizliğin	ortadan	kaldırılması	açısından,	iş	güvenliği	gibi	

72 Sümer,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Hukuku,	s.172-173;	Kurt,	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Rehberi,	s.164.
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hayati	bir	konuda	somut	ve	ayrıntılı	ulusal	düzenlemelerin	bulunması	
yerinde	olacaktır.

 İş	Sağlığı	 ve	Güvenliği	Kanunu’nun	uygulama	yönetmeliği	olarak	
çıkarılmış	 bütün	 yönetmelikler	 için	 geçerli	 olan	 bir	 diğer	 eleştiri	 ise,	
yönetmeliklerde	belirtilen	yükümlülükleri	yerine	getirmeyen	işverenle-
re	 verilecek	ceza	 ile	 ilgilidir.	Yönetmelikler	 içerisinde	 farklı	nitelikteki	
aykırılık	konuları	için	ayrı	cezalar	belirlenmemiştir.	Bunun	yerine	kate-
gorik	olarak	tek	bir	ceza	belirlenmiş	ve	bu	da	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Ka-
nununa	 yerleştirilmiştir.	Kanunun	 26.maddesinin	 1.fıkra	 (n)	 bendine	
göre;	“…yönetmeliklerde	belirtilen	yükümlülükleri	yerine	getirmeyen	
işverene,	2020	yılı	rakamlarıyla	işyerindeki	çalışan	sayısı	ve	tehlike	sınıfı	
dikkate	alınarak,	uyulmayan	her	hüküm	için	tespit	edildiği	tarihten	iti-
baren	aylık	olarak	2.342	ile	4.684	Türk	Lirası	arasında	idari	para	cezası	
verilir”.	04	Haziran	2020	tarihli	TC.	Merkez	Bankası	verilerine	göre	(1	
Euro=	7,56TL),	2.342	ila	4.684	TL’nin	karşılığı	yaklaşık	olarak	310-620	
Euro’dur.	Oysaki	Alman	 iş	 güvenliği	mevzuatında	her	bir	 yönetmelik	
içerisinde	farklı	aykırılık	gruplarına	göre	ayrı	ayrı	cezalar	öngörülmüş-
tür.	Örneğin;	İşyerleri	Yönetmeliğinin	9.paragrafı	yaptırımlara	ayrılmış-
tır.	Buna	göre;	acil	çıkış	yolları	ve	kapılarının	bulunmaması	veya	hatalı	
olmasının	cezası	3000	Euro,	acil	çıkış	yolları	için	güvenlik	işaretlemele-
rinin	bulunmaması	2000	Euro	ve	çalışılan	yer	ısısının	çok	yüksek	veya	
çok	 düşük	 olmasının	 cezası	 1000	Euro	 vesaire	 olarak	 belirlenmiştir.73 
Sonuç	olarak,	Türk	mevzuatındaki	para	cezaları	hem	tek	bir	grup	içerisi-
ne	sıkıştırılmıştır,	hem	de	miktarı	düşük	ve	caydırıcılıktan	uzaktır.	Türk	
hukukunda	yönetmelik	içerisindeki	aykırılıkların	gruplandırılarak	ayrış-
tırılması	ve	miktarının	da	yükseltilerek	caydırıcı	hale	getirilmesi	uygun	
olacaktır.

73	LASI,	Leitlinien	zur	Arbeitsstättenverordnung,	s.9	vd.
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	 Arabuluculuk,	alternatif	uyuşmazlık	çözüm	yöntemleri	içinde	son	yıllarda	çok	
hızlı	gelişmiş	ve	ilerlemiştir.	Bu	gelişmeler	kapsamında	önceden	ihtiyari	biçimde	ta-
raflarca	 uyuşmazlık	 çözümünde	 yararlanılabilen	 arabuluculuk	 yöntemi,	 mevzuatta	
yapılan	değişikliklerle	iş,	ticaret	ve	tüketici	hukuku	uyuşmazlıklarının	çoğu	için	dava	
şartı	haline	getirilmiştir.	Bu	çalışma	kapsamında	iş	hukuku	uyuşmazlıkları	için	ihtiyari	
ve	zorunlu	arabuluculuk	süreçleri	incelenecek,	sözleşme	niteliği	taşıyan	arabuluculuk	
anlaşma	tutanaklarının	geçerlilik	şartları	ve	iptal	edilmesine	dair	açıklamalar	yapıla-
caktır. 
 
 Anahtar Kelimeler:	Arabuluculuk,	İş	Uyuşmazlıkları,	Zorunlu	Arabuluculuk,	
İş	Davaları,	İş	Mahkemeleri.
 
 ABSTRACT
     
	 Mediation	 has	 developed	 and	 progressed	 very	 rapidly	 in	 recent	 years	 wit-
hin	 alternative	dispute	 resolution	methods.	 In	 the	 context	of	 these	developments,	
the	mediation	method,	which	can	be	used	in	dispute	resolution	by	the	parties	 in	a	
prior	discretionary	manner,	has	been	made	a	case	requirement	 for	most	 labor	and	
commercial	law	disputes	by	amendments	to	the	legislation.	Within	the	scope	of	this	
study,	voluntary	and	compulsory	mediation	processes	for	labour	law	disputes	will	be	
examined	and	explainations	on	the	validity	conditions	and	cancellation	of	mediation	
agreement	minutes	which	are	of	the	nature	of	the	contract	will	be	made.

 Keywords: Mediation,	 Labor	 Disputes,	 Mandatory	 Mediation,	 Business	
Lawsuit,	Labor	Courts.

Yazarın	“İş	Uyuşmazlıklarında	Dava	Şartı(Zorunlu)	Arabuluculuk	Anlaşma	Tutanağının	İptali	ve	Sonuçları”	
isimli	çalışması	sonrasında	alandaki	gelişmeler	doğrultusunda	güncellenmiş,	kısaltılmış	ve	yayım	için	düzen-
lenmiştir.
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	 1.GİRİŞ

	 A.	Arabuluculuğun	Hukuk	İçindeki	Yeri	ve	Tanımı

	 Bir	 toplum	içinde	çıkan	uyuşmazlıkların	çözümü	için	 taraflar	yar-
gılamaya	başvurabilecekleri	 gibi	 yargılama	yapılmaksızın	 farklı	 çözüm	
yollarıyla	 aralarındaki	 uyuşmazlıkları	 çözüme	 kavuşturabilirler1.	 Zira	
prensip	olarak	(özel)	hukuk,	kişilerin	özgür	 iradelerini	ortaya	koyarak	
birbirleri	arasında	eşitliğe	dayalı	ilişkiler	kurmasına	dayanır.	Hem	maddi	
hukuka	dair	konularda	hem	de	usul	hukukuna	dair	konularda,	kişilerin	
özgür	ve	özerk	iradeleriyle	hareket	etmeleri	esastır.	Bu	sebeple,	kişiler	
emredici	hukuk	kuralları	çerçevesinde,	aralarında	doğan	uyuşmazlıkla-
rın	çözümü	için	klasik	yargılama	yöntemleri	olan	dava	veya	hakem	yo-
luna	başvurabilecekleri	gibi	yargılama	dışı	yöntemlere	de	başvurabilir-
ler.	Söz	konusu	yargılama	dışı	yöntemler,	“alternatif	uyuşmazlık	çözüm	
yolları”	 başlığı	 altında	 değerlendirilmektedirler.	 Alternatif	 uyuşmazlık	
çözüm	yollarından	biri	olan	arabuluculuk	yöntemi,	son	dönemlerde	çok	
hızlı	ilerlemekte	ve	gelişmektedir2.

	 Arabuluculuğun	genel	tanımı	öğretide	kabul	edilen	ortak	ilkelerden	
hareketle	tarafsız bir üçüncü kişinin, uyuşmazlığın taraflarının çözüm için 
müzakere yürütmelerine yardım sağladığı, bağlayıcılığı bulunmayan, gönül-
lü, gizli ve iradi uyuşmazlık çözüm yöntemi	olarak	yapılabilir.	

	 B.	Arabuluculuğun	Hukukumuza	Girişi

	 Arabuluculuk	 07.06.2012	 tarihli	 ve	 6325	 sayılı	Hukuk	Uyuşmaz-
lıklarında	 Arabuluculuk	 Kanunu’nun(HUAK)3	 yürürlüğe	 girmesiyle	

1	Pekcanıtez,	Hakan/Atalay,	Oğuz/Özekes,	Muhammet,	Medeni	Usul	Hukuku	Ders	Kitabı	4.	Bası,	s.	669
2	Doğan	Yenisey,	Kübra,	 “İş	Yargısında	Zorunlu	Arabuluculuk”,	 İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku	

Derneği	40.	Yıl	Uluslararası	Toplantısı	 İş	Mahkemeleri	Kanunu	Tasarısı	Taslağının	Değerlendirilmesi	
–	14	Mayıs	2016,	 	s.	167;	Bakırcı,	Kadriye,	 	““Alternatif”	Bir	Uyuşmazlık	Çözüm	Yolu	(Arabuluculuk)	
Aracılığıyla	“Alternatif”	İş	Hukukuna	Doğru”,	TBBD,	Sayı	140,	2019	s.	357;	

	 Ekmekçi,	Ömer/Özekes,	Muhammed/Atalı,	Murat,	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	İhtiyari	ve	Zorunlu	Ara-
buluculuk,	1.	Baskı,	2018,		s.	7	

3		R.G.	22.06.2012-28331
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hukukumuzda	 yasal	 temele	 oturmuştur.	HUAK	m.2/1-b’ye	 göre	 ara-
buluculuk;	 sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde 
bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anla-
malarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için 
aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, tarafların çözüm 
üretemediklerinin ortaya çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen, uz-
manlık eğitimi almış olan tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişinin katılımıy-
la ve ihtiyarî olarak yürütülen	uyuşmazlık	çözüm	yöntemini	ifade	eder.	
Kanunun	ilk	çıktığı	dönemde	“tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya 
çıkması hâlinde çözüm önerisi de getirebilen”	ibaresi	mevcut	değildir.	Bu	
ibarenin	hükme	eklenmesiyle	 arabuluculuk	 sistemimizin,	kolaylaştırıcı 
arabuluculuk	anlayışından	uzaklaşarak	değerlendirici arabuluculuk	anla-
yışına	yaklaştığı	ifade	edilmiştir4.

	 HUAK’a	göre	arabuluculuk	sisteminde	kabul	edilen	temel	ilke	ih-
tiyarilik-gönüllülüktür.	Ancak	 sonradan	yapılan	birtakım	değişiklikler-
le	 bazı	 uyuşmazlık	 türleri	 için	 arabuluculuk,	 dava	 açılmasından	 önce	
başvurulması	 gereken	 bir	 çözüm	 yolu	 olarak	 kabul	 edilmiştir.	 7036	
sayılı	 İş	Mahkemeleri	Kanunu(İMK)5	m.	 3,	 6102	 sayılı	 Türk	Ticaret	
Kanunu(TTK)6	m.	5/A	ve	6502	sayılı	Tüketicinin	Korunması	Hakkın-
da	Kanun7	m.	73/A	hükümleri	ile	birtakım	iş	uyuşmazlıklarında,	ticari	
uyuşmazlıklarda	ve	tüketici	uyuşmazlıklarında	tarafların	dava	açmadan	
önce	arabuluculuğa	başvurmuş	olmaları	şartı	getirilmiştir.

	 Dava	şartı	olarak	arabuluculuğun;	tanımı,	ilkeleri,	kapsamı,	amacı,	
davaya	etkisi,	tarafların	ve	arabulucunun	konumu,	sürelere	etkileri	gibi	
hususlar	6325	sayılı	HUAK’ta	değişiklik	yapan	7155	sayılı	Kanun’un 8 
23.	maddesiyle	hükme	bağlanmıştır.	Bu	madde	ile	HUAK’ın	18/A	mad-

4	Korkmaz,	Fahrettin/Kıyak,	Emre,	“7036	Sayılı	İş	Mahkemeleri	Kanunuyla	6325	Sayılı	Hukuk	Uyuşmaz-
lıklarında	 Arabuluculuk	 Kanununda	 Getirilen	 Değişikliklerin	 Değerlendirilmesi”,	 İAÜHFD,	 Haziran	
2018,	s.	53

5	RG.	25.10.2017-30221
6	R.G.	14.02.2011-27846
7	R.G.	28.11.2013-28835
8	R.G.	19.12.2018-30630
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desi	ihdas	edilerek	“dava şartı olarak arabuluculuk”	kavramı	hukukumu-
za	girmiştir.	Söz	konusu	değişiklikle	bir	yandan	ihtiyari	arabuluculuk	yo-
luyla	özel	hukuk	uyuşmazlıklarının	çözümü,	tarafların	mutlak	iradesine	
bırakılmışken	özel	 kanunlarda	 arabuluculuğa	 başvurunun	 “dava	 şartı”	
olduğu	belirtilen	uyuşmazlıklar	yönünden	davanın	açılabilmesi	ve	dava-
nın	görülmesi	HUAK	m.18/A	hükmü	uyarınca	arabuluculuğa	başvurul-
muş	olmasına	bağlanmıştır.	

	 Hukukumuzda	benimsenen	arabuluculuğun	özünde,	tarafların	or-
taklaşa	ve	mutlak	gönüllülüğü	ile	kendilerine	tanınan	eşit	imkânlardan	
yararlanarak	bir	arabulucu	yardımıyla	uyuşmazlığın	detaylarını	dış	dün-
yaya	yansıtmadan	gizlilik	 içinde	çözmeleri	olduğu	ifade	edilmektedir9.	
Bu	bakımdan	HUAK	ile	getirilen	geniş	kapsamlı	 ihtiyari	arabuluculuk	
imkânının	iş	uyuşmazlıkları	gibi	birtakım	uyuşmazlıklar	yönünden	dava	
şartı	haline	getirilmesinin,	bir	anlamda	zorunlu	kılınmasının,	arabulucu-
luk	kurumunun	taşıması	gereken	hukuki	niteliğe	aykırı	olduğu	yönünde	
eleştiriler	yapılmıştır10.

	 C.	Türkiye’de	 İş	 Yargılamasının	Hukuki	Niteliği	 ve	 İş	Uyuş-
mazlıklarının	Arabuluculuğa	Uygunluğu

	 Dünyada	 olduğu	 gibi	 ülkemizde	 de	 iş	 hukuku	 ve	 yargılaması,	 iş	
uyuşmazlıklarının	çözümünün	çeşitli	 ihtiyaçlar	 sebebiyle	hukuk	yargı-
lamasından	ayrı	biçimde	ele	alınması	gerekliliği	neticesinde	hukuki	tec-
rübe	içerisinde	ortaya	çıkmıştır11.	Bu	gelişmenin	arka	planında,	iş söz-
leşmesinin tarafları olan işçi ve işverenlerin kural olarak yasa önünde 
eşit olsalar da sosyal ve ekonomik yönden bu iki kesimin sahip olduğu 
imkânların eşitsiz olduğu ve bu eşitsizliğin herhangi bir uyuşmazlık 
halinde işçi aleyhine adaletsiz sonuçlar ürettiğinin	anlaşılması	vardır12.	

9				Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.24	vd.
10	Özmumcu,	Seda,	“Karşılaştırmalı	Hukuk	ve	Türk	Hukuku	Açısından	Zorunlu	Arabuluculuk	Sistemine	

Genel	Bir	Bakış”,	İÜHFM,	Yıl	2016	Sayı	2,		s.	837;	Güleşçi,	Yusuf,	“7036	Sayılı	(Yeni)	İş	Mahkemeleri	
Kanunu’nun	Getirdikleri,	Görüşler	Ve	Eleştiriler”,	BBD,	2017	Aralık,	 s.	33,	Bakırcı,	 s.	371,	Ekmekçi/
Özekes/Atalı,	s.	109	

11	Süzek,	Sarper,	İş	Hukuku,	Yenilenmiş	14.	Baskı,	2017,	s.	37
12	Yıldız,	Gaye	Burcu,	“İş	Hukukunun	Etkinliği	ve	Amacı	Üzerine	Yeniden	Düşünmek”,	ÇTD,	2018/2,		s.	734
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Bu	maksatla	yasa	koyucu	genel	medeni	usul	kurallarından	bazı	konu-
larda	ayrılarak	 iş	uyuşmazlıklarının	çözümünde	uygulanacak	özel	usul	
kuralları	öngörmüştür.	Bunun	sonucunda	da	iş	 ilişkisinin	zayıf	tarafını	
oluşturan	işçiyi	koruyacak	kuralları	öngören	iş	ve	iş	yargılaması	hukuku	
gelişim	göstermiştir13.	İş	hukukuna	ve	iş	yargılaması	usulüne	dair	kanun-
lar	bu	amaca	yönelik	yapılan	düzenlemelerdir.	

	 Geldiğimiz	nokta	itibariyle,	iş	uyuşmazlıklarının	çözümü	için	taraf-
ların	mahkemeye	başvurmalarından	önce	uğranması	gereken	bir	liman	
olarak	arabuluculuğun	getirilmiş	olduğunu	söyleyebiliriz.14	Mevcut	ha-
liyle	hukukumuzda	uygulanmaya	başlanan	zorunlu	arabuluculuk,	hem	
arabuluculuk	yönteminin	hem	de	iş	hukukunun	temel	ilkeleriyle	çeliş-
kilidir.	Zira	arabuluculukta	benimsenen	ilkeler;	gönüllülük, eşitlik, taraf-
sızlık, gizlilik ile beyan, bilgi ve belgelerin davada kullanılması yasağıdır15. 
İş	hukukundaki	temel	ilke	ise	işçinin korunmasıdır.	İş	hukukunda	geçerli	
olan	anayasaya uygun yorum16, işçi yararına yorum, işçi ve işveren arasın-
daki menfaatin dengelenmesi, işçinin kişiliğinin tanınması17 gibi	 ilkelerin	
uyuşmazlık	 çözümünde	 dikkate	 alınması	 eşitlikten	 ayrılmayı	 zorunlu	
kılacağı	açıktır.

	 İş	hukuku,	 işçinin hukukudur	 ve	 işçinin	 (ve	haklarının)	korunma-
sına	yönelmiştir18.	Eğer	arabuluculuk	kurumunun	iş	uyuşmazlıklarında	
dava	şartı	olarak	öngörülmesinin	ardındaki	sebep,	gerekçede19	ve	öğre-

13	 Erkün,	 Safa,	 “İş	Mahkemeleri	 Kurulurken	 Bazı	 Düşünceler”,	 İçtimai	 Siyaset	 Konferansları,	 İstanbul,	
1949,		s.	36-39

14	Erkün’e	göre	“İş	kanunları	büyük	bir	gemi	olarak	düşünülürse	iş	mahkemesi	kanunu,	bu	gemiyi	gideceği	
yere	sağ	salim	ulaştıracak	römorkördür.”,	Erkün,	s.	36

15	Bakırcı,	s.370.	Bilgi	ve	belgelerin	davada	kullanılması	yasağını	gizlilik	ilkesi	içerisinde	değerlendiren	yak-
laşım	için	bkz.	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.24

16	Süzek,	s.	31
17	Gerek/Gökçek	Karaca/Kocabaş/Baybora,	İş	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku,	2.	Baskı,	2013,		s.	11-12
18	Bakırcı,	s.	376;	Şişli,	Zeynep,	“Bireysel	İş	Uyuşmazlıkları	ve	Yargısal	Çözüm”,	ABD,	Sayı	2012/1,		s.61
19	 İş	Mahkemeleri	Kanunu	Tasarısı	Genel	Gerekçesi’nde:	 “...Öte yandan, 5521 sayılı Kanunun yürürlüğe 

girdiği 1950 yılından bugüne kadar geçen 67 yılda, iş hayatı çok hızlı bir değişim ve gelişim göstermiştir. Nüfus 
artmış, iş alanları ve iş yapma şekli değişmiş, teknoloji olağanüstü seviyede gelişmiş, sosyal güvenlik hukukuna 
ilişkin alan genişlemiş ve işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlık çeşit ve sayısı ciddi oranda artış göstermiştir. 
Bu durum, iş mahkemelerinin yükünü de diğer hukuk mahkemelerine oranla daha fazla artırmıştır. Bütün 
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tide20	belirtildiği	üzere	iş	yargılamasının	adalet	sistemindeki	yapısal	so-
runlardan	ötürü	etkin,	adil,	hızlı	ve	ucuz	işlememesi	ise	arabuluculuk	so-
nundaki	anlaşmanın	usule	uygun	görülmüş	bir	davaya	benzer	sonuçlar	
üretmesi	zorunludur.	Aksi	durumda	taraflar	arabuluculuk	süreci	içinde	
anlaşsalar	da	anlaşmasalar	da	yargıya	başvurarak	haklarını	aramak	iste-
yeceğinden	uyuşmazlıklar	yine	yargının	önüne	bir	şekilde	gelecektir.	Bu	
da	arabuluculuğa	yönlendirmenin	ya	da	bir	diğer	deyişle	yargı	dışına	çı-
karma	çalışmalarının	gerekçesi	olarak	gösterilen	 iş	yükünün	fazlalığını	
azaltmak	yerine	artmasına	sebep	olabilecektir21.		Öte	yandan	iş	hukuku	
kurallarında	ağır	basan	nispi emredicilik22	ve	zayıfın(işçinin) korunması23 
de	bunu	gerektirir.	İş	hukuku	kurallarının	nispi	emredici	niteliği	uyarın-
ca,	 sözleşme	 ile	 kanunda	 işçinin	korunması	 amacını	 güden	kurallarda	
işçi	aleyhine	değişiklik	yapılamaz	ancak	işçinin	lehine	kurallar	sözleşme	
ile	kararlaştırılabilir.	Nitekim	bu	yönde	Yargıtay’ın	yerleşik	bir	içtihadı	
mevcuttur24.

	 Arabuluculuk	 görüşmelerinin	 anlaşmayla	 sonuçlanacağı	 hallerde,	
usule uygun bir iş yargılaması yapılsaydı işçi hangi haklarına kavu-
şabilecekti ise anlaşma tutanağında benzer alacak kalemlerinin yer 
alması gerekecektir.	Aksi	durumlarda	işçiyi	koruyucu	hükümlere	aykı-
rı	unsurlar	 taşıyan	anlaşma	 tutanaklarında	yer	almayan/eksik	yer	alan	
alacak	kalemleri	ve	edimler	için	dava	açılması	veya	anlaşma	tutanağının	
iptali	mümkün	olabilmelidir25.	Zira,	tarafların	arabuluculuk	sonucunda	

bu nedenlerle; iş yargılamasının özelliği, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin niteliği, iş mahkemelerinin iş yükü 
ve iş davalarının ortalama görülme süreleri ile 6100 sayılı Kanunun hükümleri dikkate alınarak 5521 sayılı 
İş Mahkemeleri Kanununun yeniden ele alınması gerekmiştir...” denilmektedir.	 İş	Mahkemeleri	Kanunu	
Tasarısı,	 (İMK	 Tasarısı),	 http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/imk_gerekceli_duz_metin.pdf	 (e.t.	
28.06.2019)

20	Akkan,	Mine,	“Arabuluculuk	Faaliyeti	Sonucunda	Anlaşılan	Hususlarda	Dava	Açma	Yasağı	Ve	Sonuçla-
rı”,	DEÜHFD,	Sayı	2018/2,	s.	5;	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	113

21	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	113
22	Süzek,	s.	35;	Esener,	Turhan,	İş	Hukuku,	3.	Bası,	1978,	s.	34
23	İşçinin	korunmasının	gerekçeleri	için	bkz.	Süzek,	s.	15	vd.
24	Yargıtay	9.	HD.	E.	1970/101,	K.	1970/3487,	T.	10.04.1970;	E.	1969/1072,	K.	1969/1806,	T.	22.02.1969	

(Süzek,	s.	35,	dn.	77)
25	Erdoğan,	Ersin/Erzurumlu,	Nurbanu,	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Türkiye’nin	Arabuluculuk	Tecrübesi	

Ve	Zorunlu	Arabuluculuk	Taslağı,	1.	Baskı,	2016,	s.	53;	Kaya,	Sedat,	“7036	Sayılı	İş	Mahkemeleri	Ka-
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ulaştıkları	anlaşma	hukuki	nitelik	itibariyle	bir	sözleşmedir.	Zorunlu	ara-
buluculuk	süreci	boyunca	ve	neticede	ortaya	çıkan	anlaşma	tutanağın-
da;	güçsüz	taraf	olan	işçinin	hak	kaybına	uğramasını	engelleyecek	yasal	
imkânların	ortaya	konulması,	dava	şartı	haline	getirilmiş	arabuluculuk	
yöntemi	içerisinde	iş	hukukunun	ve	iş	yargılaması	hukukunun	amacına	
uygun	şekilde	işletilmesi	için	kanımızca	son	derece	önemlidir.

	 Arabuluculuğu	 iş	uyuşmazlıkları	 için	dava	 şartı	haline	getiren	dü-
zenlemelerde,	bu	yöntemin	uyuşmazlıkların	hızlı,	adil,	etkin,	mahremi-
yet	 içinde	 ve	 ucuz	 biçimde	 çözümlenmesinin	 amaçlandığı	 ifade	 edil-
miştir.	Bu	amaca	uygun	olarak	iş	uyuşmazlıklarının	çözümünde	işçinin 
korunması ilkesi	rehberliğinde	sürecin	ilerletilmesi	pekâlâ	mümkündür	
ve	hatta	gereklidir26.

	 Son	olarak,	iş	uyuşmazlıklarında	dava	şartı	arabuluculuğun	yukarı-
da	sayılan	amaçları	işverenin	olduğu	kadar	işçinin	de	lehine	sonuç	üret-
meye	elverişlidir.	Ne	var	ki,	böyle	bir	sonucun	alınması	için	hem	tarafla-
rın	hem	de	arabulucunun	dürüst	hareket	etmesi	zorunludur27.

	 Bu	çalışma	kapsamında	iş	uyuşmazlıklarında	arabuluculuğun	dava	
şartı	haline	getirilmesi	bireysel	iş	uyuşmazlıklarıyla	sınırlanarak	ağırlıklı	
olarak	usul	hukuku	yönünden	incelenecektir.	Bireysel	iş	uyuşmazlıkları-
na	ilişkin	maddi	hukuk	sorunları	ile	toplu	iş	uyuşmazlıklarında	dava	şartı	
olarak	arabuluculuğa	başvuru	konusu	ayrı	ve	kapsamlı	başka	çalışmaları	
gerektireceğinden	inceleme	dışı	bırakılmıştır.	

nunu	Çerçevesinde	Bireysel	İş	Uyuşmazlıklarında	Zorunlu	Arabuluculuk”,	EBYÜHFD	,	C.	XXII,	S.	1–2	
(2018),	s.	243;	Gürsu,	Menekşe	Gamze,	İş	Hukukunda	Zorunlu	Arabuluculuk(Yayınlanmamış	Yüksek	
Lisans	Tezi),	2019,	s.	82

26	Namlı,	Mert,	“İş	Mahkemeleri	Kanunu	Tasarısı	Taslağı	ile	Getirilen	Zorunlu	Arabuluculuk	Kurumunun	
Medeni	Usul	Hukuku	Bakımından	Değerlendirilmesi”,	İş	Hukuku	ve	Sosyal	Güvenlik	Hukuku	Derneği	
40.	Yıl	Uluslararası	Toplantısı	İş	Mahkemeleri	Kanunu	Tasarısı	Taslağının	Değerlendirilmesi	–	14	Mayıs	
2016,		s.	160

27	Çil,	Şahin,	“Zorunlu	Arabuluculuk	Görüşmelerinde	Son	Tutanak”,	İnSan	Dergisi,	S.	165,	2018(Son	Tu-
tanak),	s.	35
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	 2.	ZORUNLU	ARABULUCULUĞUN	HUKUKİ	NİTELİĞİ

	 A.	İş	Uyuşmazlıkları	Yönünden	Zorunlu	Arabuluculuk	İle	İhti-
yari	Arabuluculuk	Arasındaki	İlişki

	 1.	 İş	 Uyuşmazlıklarında	 Arabuluculuğun	 Dava	 Şartı	 Haline	
Gelmesi 

	 7036	sayılı	İMK’nin	3.	maddesiyle	01.01.2018	tarihinden	itibaren	
bireysel	 iş	uyuşmazlıklarında	dava	açılmadan	önce	arabuluculuğa	baş-
vurmak	dava	şartlarından	biri	haline	getirilmiştir28.	İMK	m.3/1’e	göre;	
“kanuna,	bireysel	veya	toplu	iş	sözleşmesine	dayanan	işçi veya işveren 
alacağı ve tazminatı ile	 işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulu-
cuya başvurulmuş olması	dava	 şartıdır”.	 İMK	m.3/3	hükmü	“iş kazası 
veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat 
ile bunlarla ilgili tespit, itiraz ve rücu davaları hakkında birinci fık-
ra hükmü uygulanmaz”	diyerek	belirtilen	konularda	açılacak	davalarda	
arabuluculuğun	dava	şartı	olmadığını	öngörmüştür.	Öte	yandan	6325	
sayılı	HUAK	m.18/A	hükmünün	18.	 fıkrasına	göre;	 “özel	 kanunlarda	
tahkim	veya	başka	bir	alternatif	uyuşmazlık	çözüm	yoluna	başvurma	zo-
runluluğunun	olduğu	veya	 tahkim	 sözleşmesinin	bulunduğu	hâllerde,	
dava	şartı	olarak	arabuluculuğa	ilişkin	hükümler	uygulanmaz”.

	 6100	sayılı	HMK	m.	114’te	düzenlenen	dava	şartları	gerçekleşme-
den	bir	davanın	 esası	 incelenemez;	davanın	 incelenip	karara	bağlana-
bilmesi,	dava	şartlarının	varlığı	veya	yokluğuna	bağlıdır29.	Dava	şartları,	
yargılamanın	her	aşamasında	re’sen	gözetilir,	taraflarca	şartların	eksikli-
ği	her	zaman	ileri	sürülebilir30.	İş	uyuşmazlıkları	için	öngörülen	bu	şart,	
özel	kanun	olan	İMK	ile	düzenlenmiş	bulunduğundan	özel	dava şartı	ni-

28	İş	Mahkemeleri	Kanunu	m.	3	gerekçesinde	“6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 
uyarınca ihtiyari arabuluculuk kurumu hukuk düzenimizde yer almakla birlikte madde ile, “dava şartı olarak 
arabuluculuk” kurumu ilk defa hukukumuza girmekte ve maddede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan 
önce arabulucuya başvurulması bir zorunluluk olarak öngörülmektedir.”	,	İMK	Tasarısı

29	Pekcanıtez/Atalay/Özekes,	s.	243;	
30	Güleşçi,	s.33
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teliğinde	kabul	edilmelidir31.	Arabuluculuğa	başvurulmuş	olmasını	dava	
şartı	haline	getirilirken	aynı	zamanda	bu	şartın	yokluğu	halinde	taraflar	
ve	mahkemenin	nasıl	davranması	gerektiği	İMK’de	düzenlenmiştir.	

	 İMK	m.3’te	yapılan	düzenlemenin	öncesinde	bir	 iş	sözleşmesinin	
tarafları,	 ihtiyari	 arabuluculuk	 yoluyla	 aradaki	 hukuki	 sorunu	 çözebil-
mektelerdi.	 Bu	 dönemde	 yapılan	 arabuluculuk	 uygulamalarının	 yasal	
çerçevesini	6325	sayılı	HUAK	belirlemiştir.	İhtiyari	arabuluculuğun	ya-
sal	temele	kavuşmasından	sonra	arabuluculuğa	başvurulan	uyuşmazlık-
ların	yüzde	89’unun	işçi-işveren	uyuşmazlığı	olduğu	ve	bunların	yüzde	
93’e	yakın	oranda	anlaşmayla	sonuçlandığı	görülmüştür.	Arabulucuya	
giden	iş	uyuşmazlıklarının	yaklaşık	yüzde	95’i	bir	gün	veya	bir	günden	
daha	az	süren	müzakerelerle	sonuçlandırılmıştır32.	Yasa	koyucu	ve	ka-
rar	 vericiler,	 ihtiyari	 arabuluculuğun	 iş	 uyuşmazlıklarının	 taraflarınca	
benimsenip	 başarılı	 biçimde	 uygulandığını	 göz	 önünde	 tutarak	 yasal	
düzenleme	ile	arabuluculuk	yolunun	davadan	önce	en	azından	denen-
miş	olmasına	dair	kurallar	koymuştur.	Öte	yandan,	gerekçede	belirtilen	
tespitlerin	gerçeklerle	bağdaşmadığını	ifade	edenler	de	vardır.33	Arabu-
luculuğun	uygulamadaki	yüksek	başarısının	isteğe	bağlı	olmasında	bu-
lunduğu,	arabuluculuğu	zorunlu	hale	getirecek	değişikliklerin	kurumun	
“büyüsünü”	bozacağı	da	söylenmektedir34.

	 2.	 İş	Uyuşmazlıklarında	Dava	 Şartı	 Arabuluculuk	 ve	 İhtiyari	
Arabuluculuk	Yöntemlerinin	Kıyaslanması

	 a.	Genel	Olarak	

	 İş	uyuşmazlıkları,	bir	iş	ilişkisine	dayandıkları	için	özel	hukuk	uyuş-
mazlığı	özelliği	gösterirler.	HUAK	m.	1/2	hükmüne	göre	de	“Bu Ka-
31	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	150
32	İstatistik	bilgileri	İş	Mahkemeleri	Kanunu	genel	gerekçesinden	alınmıştır.	bkz:	İş	Mahkemeleri	Kanunu	

Tasarısı,	 (İMK	 Tasarısı),	 http://www.adalet.gov.tr/Tasarilar/imk_gerekceli_duz_metin.pdf	 	 (e.t.	
28.06.2019)

33	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	111:	“...Ayrıca işçi ve işveren kuruluşları da, bugüne kadar konuya yeterince eğil-
memiş ve katkı sağlamamıştır. Bu sebeple belirtilen gerekçe inandırıcı değildir...”

34	Özmumcu,	s.	830
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nun, yabancılık unsuru taşıyanlar da dâhil olmak üzere, ancak ta-
rafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden 
doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde uygulanır...” 
Bu	düzenlemeler	 ışığında	ülkemizde	2012’den	 itibaren,	 aile	 içi	 şiddet	
iddiası	 taşıyan	 uyuşmazlıklar	 haricinde	 (bu	 uyuşmazlıklar	 HUAK	m.	
1/2	hükmüyle	kapsam	dışı	bırakılmıştır),	yabancılık	unsuru	taşıyanlar	
da	dâhil	olmak	üzere,	ancak	tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebile-
cekleri	iş	veya	işlemlerden	doğan	özel	hukuk	uyuşmazlıklarının	arabulu-
culuk	yoluyla	 çözümlenmesi	mümkün	olmuştur.	Gerekçede	 tarafların	
üzerinde	 serbestçe	 tasarruf	 edebilecekleri	 uyuşmazlıkların,	 tarafların 
sulh olmaları suretiyle çözümlenebilecek hukuki uyuşmazlıklar	olduğuna	
işaret	 edilmiştir35.	Hükümden	anlaşıldığı	üzere	 arabuluculuğa	 elverişli	
konular	teker	teker	sayılmamış	bunun	yerine	genel	bir	çerçeve	çizilerek	
hangi	uyuşmazlıkların	arabuluculukla	çözülemeyeceği	ifade	edilmiştir36.	
Düzenlemenin	bu	biçimde	yapılmasının	gerekliliğini	Anayasa	Mahke-
mesi	 “... Her şeyden önce sayma yönteminin tercih edilmesi durumunda, 
daima bazı hususların eksik kalma olasılığı söz konusu olacaktır. Özellikle 
özel hukuk gibi oldukça geniş ve sürekli gelişen ve değişen bir alanda bütün 
uyuşmazlık türlerini kanunda saymanın mümkün olmadığı da açıktır.” di-
yerek	temellendirmektedir37.	

	 b.	 Arabuluculuk	 Yoluyla	 Çözüme	 Elverişli	 Uyuşmazlıkların	
Belirlenmesi

	 HUAK	m.	1/2	hükmünün	mefhumu	muhalifinden(argumentum a 
contrario)	yararlanarak	tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecek-
leri iş ve işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuğa 
elverişli olmadığı	sonucuna	ulaşılabilir.	Tarafların	hangi	uyuşmazlıklarda	
tasarruf	yetkisine	sahip	olmadıkları	toplu	bir	biçimde	hukukumuz	içe-
risinde	derlenmemiştir	ve	böyle	bir	derlemenin	yapılması	da	hukuken	

35	Hukuk	Uyuşmazlıklarında	Arabuluculuk	Kanunu	Tasarısı,	(HUAK	Tasarısı),	https://www2.tbmm.gov.
tr/d23/1/1-0603.pdf	(e.t.	15.08.2019)

36	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	43
37	R.G.	25.01.2014-28893,	AYM	E.	2012/94,	K.	2013/89,	T.	10.07.2013
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imkânsızdır38.	Çünkü	tarafların	uyuşmazlık	konusundaki	tasarruflarının	
kısıtlandığı	ya	da	olmadığı	konuların	kamu düzenini ilgilendirdiği	ka-
bul	edilmektedir.39	Yargıtay’a	göre	“bir kuralın kamu düzeni ile ilgisi ... 
ülkenin sosyal, ekonomik, kültürel ve tarihsel gerçeklerine göre belirlenmeli-
dir. Diğer bir deyimle, sözü edilen gerçekler kuralın vazgeçilmezliğini; top-
lumsal yararını ve hukuk düzeninin korunmasına yönelik amacını ortaya 
koyuyorsa, kuralın kamu düzeni ile ilgisi kabul edilmelidir.”40	Gerçekten	
neyin	kamu	düzeninden	olup	olmadığı	hukuk	tecrübesi	içerisinde	yargı-
nın	önüne	gelen	uyuşmazlık	konularıyla	açıklık	kazanmaktadır.

	 Medeni	usul	hukukunda	hâkimin	re’sen	araştırması	yapmasına	ce-
vaz	veren	uyuşmazlık	ve	davaların	kamu	düzeniyle	bağlantılı	olduğu	ifa-
de	edilmektedir41.	Buradan	yola	çıkılarak	 tarafların	üzerinde	serbestçe	
tasarruf	edemeyecekleri	iş	ve	işlemlerden	doğan	uyuşmazlıkların,	diğer	
bir	deyişle	kamu	düzenini	ilgilendiren	yönleri	bulunan	özel	hukuk	uyuş-
mazlıklarının,	arabuluculuk	yoluyla	çözüme	elverişli	olmadığı	söylene-
bilir.	 Evliliğin	 feshi	 davası,	 evlat	 edinmeye	 ilişkin	 davalar,	 nüfus	 kayıt	
davaları,	hizmet	 tespit	davaları,	 sosyal	 güvenlik	davaları,	 iflas	davaları,	
bir	taşınmazın	aynına	dair	davalar,	kadastro	davaları,	soy	bağının	reddi	
davaları,	 babalık	 davası,	 boşanma	 davaları,	 olağanüstü	 zamanaşımıyla	
mülkiyetin	tapuya	tescili	davaları,	kıymetli	evrakın	iptali,	velayetin	kal-
dırılması	ve	veraset	ilamı	çıkarılması	iş	ve	davaları	bu	tür	uyuşmazlıklara	
örnek	verilebilir42.

	 c.	İş	Kazası	veya	Meslek	Hastalıklarından	Doğan	İş	Uyuşmaz-
lıklarının	İhtiyari	Arabuluculuğa	Elverişliliği

	 İMK	m.	3/3	hükmüne	göre	“İş kazası veya meslek hastalığından 
kaynaklanan maddi ve manevi tazminat ile bunlarla ilgili tespit, iti-

38	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	45
39	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	45
40	Yargıtay	HGK	E.	1990/3-527,	K.	1990/627,	T.	12.12.1990
41	Özmumcu,	 Seda,	 “Türk	Hukukunda	 Yargıtay	 Kararları	 Işığında	 Re’sen	 Araştırma	 İlkesi”,	 SDÜHFD	

MİHBİR	Özel	Sayısı,	2014/2,	(Re’sen	Araştırma),		s.	146
42	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	46;	Özmumcu,	Re’sen	Araştırma,		s.	153-171
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raz ve rücu davaları hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.” 
Maddenin	birinci	fıkrasında	arabuluculuğun	dava	şartı	olarak	öngörül-
düğü	uyuşmazlıklar	düzenlenmiştir.	İş	kazası	veya	meslek	hastalıklarıyla	
bağlantılı	maddi/manevi	tazminat	talepli	davalarda	arabuluculuk	dava	
şartı	olarak	uygulanmayacaktır.

	 İlk	bakışta	bu	kural;	dava	şartı	arabuluculuğun	iş	kazası	veya	meslek	
hastalığından	kaynaklanan	davalarda	geçerli	olmayacağını	ancak	genel	
kanun	olan	HUAK’ta	bu	konularda	bir	sınırlama	öngörülmüş	olmadı-
ğından	tarafların	ihtiyari	olarak	iş	kazası	veya	meslek	hastalığına	daya-
nan	uyuşmazlıklarda	 da	 arabulucuya	 başvurmasının	 önünde	 hukuken	
bir	 engel	 olmadığını	 düşündürmektedir.	 Yukarıda	 atıf	 yapılan	 İMK	
m.3/1	hükmüne	göre	“kanuna, bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan 
işçi ve işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda, 
arabulucuya başvurulmuş olması dava şartıdır”.	 Yani	 uygulanmayacağı	
belirtilen	kurumun	dava	şartı	olarak	arabuluculuk	mu	yoksa	genel	olarak	
arabuluculuk	mu	olduğu	pek	açık	değildir.	Gerekçeye	bakıldığında	ise	
kanun	koyucunun	amacının	iş	kazası	ve	meslek	hastalıklarından	doğan	
uyuşmazlıklarda	 arabuluculuğun	 dava	 şartı	 olarak	 uygulanmasını	 ön-
lemek	olduğu	görülmektedir43.	Buna	rağmen	iş	kazaları	ve	meslek	has-
talıklarından	 doğan	 uyuşmazlıkların	 arabuluculuğa	 elverişli	 olduğunu	
söylemek	güçtür.

	 HUAK	m.	1/2’ye	göre	“Bu Kanun, yabancılık unsuru taşıyanlar da 
dâhil olmak üzere, ancak tarafların üzerinde serbestçe tasarruf ede-
bilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının 
çözümlenmesinde uygulanır...”	Bir	iş	kazası	veya	mesleki	hastalıktan	kay-
naklanan	uyuşmazlık	aşağıda	açıklanacak	sebeplerden	ötürü	hukuki	an-
lamda	tarafların	üzerinde	serbestçe	tasarruf	edebilecekleri	iş	veya	işlem	
olarak	değerlendirilemez.

	 İş	kazası	ve	meslek	hastalığı	kavramları	hukukumuzda	5510	sayılı	
Sosyal	 Sigortalar	 ve	 Genel	 Sağlık	 Sigortası	 Kanunu’nda(GSSK)44	 ta-

43	İş	Mahkemeleri	Kanunu	m.	3	gerekçesinde	“Maddenin üçüncü fıkrası uyarınca, arabuluculuğun bir dava 
şartı olarak kabul edilmesi, iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan maddi veya manevi tazminat 
davaları ile bunlarla ilgili rücu davaları hakkında uygulanmayacaktır” ifadesi	yer	almıştır.	,	İMK	Tasarısı

44	R.G.	16.06.2006-26200
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nımlanmıştır.	GSSK	m.13’e	göre	“iş kazası ... sigortalıyı hemen veya sonra-
dan bedenen ya da ruhen engelli hâle getiren olaydır.”	GSSK	m.	14	uya-
rınca	meslek	hastalığı	 “sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden 
dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı 
geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.”

	 HUAK	m.	1/2’de	arabuluculuğa	elverişli	uyuşmazlıkların	tarafların	
üzerinde	 serbestçe	 tasarruf	 edebilecekleri	 iş	 veya	 işlemlerden	kaynak-
lanması	gerektiğini	söylemektedir.	İş	kazası	ve	meslek	hastalığı	kavram-
larının	 hukuki	 nitelikleri	 incelendiğinde	 bunların	 tarafların	 üzerinde	
serbestçe	 tasarruf	edebileceği	bir	 iş	veya	 işlem	olmadığı	anlaşılacaktır.	
Ayrıca	2709	sayılı	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası(AY)45	m.	12’ye	göre	
“Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak 
ve hürriyetlere sahiptir”. Burada	işaret	edilen	vazgeçilmez	temel	haklar-
dan	birisi	de	AY	m.	60	ile	düzenlenen	sosyal	güvenlik	hakkıdır46.	Yargı-
tay	sosyal	güvenlik	hakkından	vazgeçilemeyeceğini,	hatta	sosyal	güven-
lik	güvencesinin	hem	bir	hak	hem	de	bir	yükümlülük	olduğunu	kabul	
etmektedir47.	 İşçiler	 çalışıyorken	 geçirebilecekleri	 iş	 kazası	 ve	 meslek	
hastalıklarına	karşı	onların	hem	işverence	hem	de	devletçe	korunması	
gerektiğini	anlatan	işçi	sağlığı	ve	güvenliği	hakkı	bir	yönüyle	de	sosyal	
güvenlik	 hakkı	 içerisinde	 değerlendirilmektedir48.	 Buna	 ek	 olarak	 AY	
45	R.G.	20.10.1982-17844
46	Balkır,	Gönül,	“İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Hakkının	Korunması:	İşverenin	İş	Sağlığı	ve	Güvenliği	Organizas-

yonu”,	SGD,	2012/1,	s.	59	
47	Özveri,	Murat,	 “Türkiye’de	Meslek	Hastalıkları	Alanında	Yaşanan	Hukuki	Açmazlar”,	ÇTD,	2018/2,		

s.	 228;	 “Anayasa’nın 12. maddesine göre; “Herkes kişiliğine bağlı, dokunulmaz devredilmez, vazgeçilmez, 
temel hak ve hürriyetlere sahiptir.”. Sosyal güvenlik hakkı, bireylerin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayan 
bir insan hakkıdır. Aynı zamanda “sosyal güvenlik, sosyal hukuk devleti içerisinde yer alan ve bu ilkeyi oluş-
turan temel kavramlardan birisidir”. Bu esası göz önüne alan anayasa koyucu “Sosyal ve Ekonomik Haklar 
ve Ödevler” başlığı altında sosyal güvenlik hakkını da düzenlemiş ve 60’ncı madde ile “Herkes sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” hükmünü getirmiş-
tir. Bu iki hüküm birlikte değerlendirildiğinde, sosyal güvenlik hakkının kişiye sıkı sıkıya bağlı dokunulmaz 
ve vazgeçilemez bir hak olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. (Mülga) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun 6. 
maddesinde ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 92. maddesinde de, bu ilke 
aynen benimsenerek, çalışanların işe alınmalarıyla kendiliğinden sigortalı olduğu, bu suretle sigortalı olmak 
hak ve yükümünden kaçınılamayacağı ve vazgeçilemeyeceği, sözleşmelere sosyal sigorta yardım ve yükümlerini

 azaltmak veya başkasına devretmek yolunda hükümler konulamayacağı belirtilmiştir. Bu haliyle sigorta-
lı olmak, kişi bakımından sadece bir hak olmayıp aynı zamanda bir yükümlülüktür” Yargıtay	10.	HD.	E.	
2013/327,	K.	2013/1329,	T.	05.02.2013	

48	Balkır,	s.	61;	Doğan	Yenisey,	s.	175
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m.5’te	 devletin	 amaçları	 arasında	 “kişinin temel hak ve hürriyetlerini, 
sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırla-
yan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve 
manevî varlığının gelişmesi	 için	gerekli	 şartları	hazırlamaya	çalışmak”	
sayılmıştır.

	 AY	m.	17’de	herkesin	yaşam	hakkı	ile	maddi	ve	manevi	varlığını	ko-
ruma	ve	 geliştirme	hakkı	 güvence	 altına	 alınmıştır.	Çalışma	hayatının	
bir	özelliği	olarak	 işçiler,	 işverene	ait	olan	 işin	görülmesi	 sırasında	or-
taya	çıkan	risklere	maruz	kalmaktadır49.	Bu	risklere	karşı	işçi,	yaşamını	
ve	vücut	bütünlüğünü	korumak	için	işverene	ve	devlete	birtakım	talep-
ler	yöneltecektir.	Böylesi	ciddi	konularda	iş	kazası	ve	meslek	hasta-
lıklarından	 kaynaklanan	 uyuşmazlıklarda	 ihtiyari	 arabuluculuğa	
başvurulması	işçilerin	temel	insani	taleplerinin	pazarlığa	açılması	
sonucunu	doğurabilecektir.	Bu	ihtimalin	kendisi	dahi	insan	hakla-
rına	ve	insanlık	onuruna	aykırılık	oluşturur.

	 İşçilerin,	çalışma	hayatında	maruz	kaldığı	 iş	kazası	ve	meslek	has-
talığı	riskini	ortadan	kaldırmak	devletin	ve	işverenin,	işçilere	karşı	öde-
vidir50.	Bu	ödevin	işverence	ne	suretle	yerine	getirileceği	6331	sayılı	İş	
Sağlığı	ve	Güvenliği	Kanunu’nda(İSGK)51	düzenlenmiştir.	İSGK	m.	4	
hükmü	uyarınca	“İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağla-
makla yükümlüdür”.	Devlet	ise	işçi	sağlığı	ve	iş	güvenliğini	sağlamak	için	
etkin	bir	mevzuat	öngörmek,	güçlü	bir	iş	güvenliği	örgütü	kurmak,	mev-
zuatının	uygulanmasını	bu	örgüt	eliyle	denetlemek	ve	gereken	hallerde	
mevzuatta	öngörülmüş	hukuki,	 idari	 ve	 cezai	 yaptırımları	uygulamalı-
dır52.	İş	kazaları	ve	meslek	hastalıkları,	iş	hukukunun	ve	sosyal	güvenlik	
hukukunun	 içerisinde	 yani	 kural	 olarak	 özel	 hukuk	 kapsamında	 ince-
lense	de	kamu	düzenini	ilgilendiren	yönleri	dikkat	çekmektedir53.	Ara-

49	Süzek,	s.	16:	“İş	ilişkisi	içine	giren	işçi,	çalışma	yaşamının	ve	işyeri	ortamının	yaratacağı	her	türlü	mesleki	
riske,	iş	kazaları	ve	meslek	hastalıklarına	açık	hale	gelmekte,	yaşamı ve beden bütünlüğü tehlikeye	girmek-
tedir.”

50	Süzek,	s.	893
51	R.G.	30.06.2012-28339
52	Süzek,	s.	893
53	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.47
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buluculuk	yoluyla	 çözülmeye	elverişli	olmadığı	kabul	 edilen	 tarafların	
üzerinde	 serbestçe	 tasarruf	 edemeyecekleri	 uyuşmazlıklar	 konusunda	
yukarıda	yapılan	açıklamalar	aynen	iş	kazası	ve	meslek	hastalıkları	için	
de	geçerli	olmalıdır.

	 Sonuçta	İMK	m.	3/3	uyarınca	iş	kazası	veya	meslek	hastalıklarından	
kaynaklı	uyuşmazlıklarda	arabuluculuğa	başvurunun	dava	şartı	olmadı-
ğında	 şüphe	yoktur.	Diğer	 taraftan	HUAK	m.	1/2	hükmünün	 sadece	
lafzından	 yola	 çıkarak	 bu	 konudaki	 uyuşmazlıklarda	 tarafların	 ihtiyari	
olarak	 arabuluculuğa	 başvurmalarının	 önünde	 hukuken	 engel	 bulun-
madığının	savunulması	da	güçtür.	Çünkü	iş	kazaları	ve	meslek	hastalık-
larından	kaynaklanan	uyuşmazlıklarının	kamu	düzeniyle	sıkı	bağlantısı	
bulunmaktadır.

	 d.	İhtiyari	ve	Zorunlu	Arabuluculuğa	Başvurunun	Zaman	Ba-
kımından	Değerlendirilmesi	ve	Arabuluculuğa	Başvurunun	Huku-
ka	Etkisi

	 HUAK’ta	 öngörülen	 ihtiyari	 arabuluculuğa	 hem	 dava	 öncesinde	
hem	de	dava	açıldıktan	sonra	başvurulabilmesi	mümkündür.	HUAK	m.	
13/1’e	göre	“Taraflar	dava açılmadan önce	veya	davanın görülmesi sı-
rasında	arabulucuya	başvurma	konusunda	anlaşabilirler.	Mahkeme	de	
tarafları	arabulucuya başvurmak konusunda aydınlatıp, teşvik edebi-
lir.”	Bunun	yanında	İMK	m.	3’te	ifade	edilen	iş	uyuşmazlıklarında	dava 
şartı olan arabuluculuğa, dava açılmadan önce başvurulmuş olması 
gereklidir.	 İMK	m.	3/2’ye	göre	“Davacı,	arabuluculuk	faaliyeti	sonun-
da	anlaşmaya	varılamadığına	ilişkin	son	tutanağın	aslını	veya	arabulucu	
tarafından	onaylanmış	bir	örneğini	dava dilekçesine eklemek	zorundadır.	
Bu	zorunluluğa	uyulmaması	hâlinde	mahkemece	davacıya,	son tutana-
ğın bir haftalık kesin süre	içinde	mahkemeye	sunulması	gerektiği,	aksi	
takdirde	davanın	usulden	reddedileceği	ihtarını	içeren	davetiye	gönde-
rilir.”	İhtiyari	arabuluculuktan	farklı	olarak	dava	açılmadan	mutlaka	ara-
buluculuğa	başvurulmuş	olması	gerektiği	bu	hükümle	düzenlenmiştir.	
Dava	açılmışsa	da	bu	dava,	arabuluculuğa	başvuru	bir	hafta	 içerisinde	
yapılıp	sonuçlandırılmadan	görülmeye	devam	edilemeyecektir.
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 İhtiyari arabuluculuk sürecinin başlangıcı,	arabuluculuğa	başvu-
runun	davanın	açılmasından	önce	ve	dava	açıldıktan sonra	yapılmasına	
göre	 farklılık	gösterecektir54.	HUAK	m.	16	 ile	arabuluculuğa	başvuru-
nun	başlangıcı	 ve	 sürelere	 etkisi	 düzenlenmiştir.	Dava	öncesinde	 ara-
buluculuğa	başvurulmuş	olması	ihtimalini	düzenleyen	birinci	cümleye	
göre	“Arabuluculuk	süreci,	dava	açılmadan	önce	arabulucuya	başvuru	
hâlinde,	tarafların	ilk	toplantıya	davet	edilmeleri	ve	taraflarla	arabulucu	
arasında	sürecin	devam	ettirilmesi	konusunda	anlaşmaya	varılıp	bu	du-
rumun	bir	tutanakla	belgelendirildiği	tarihten	itibaren	işlemeye	başlar.”	
Yani	 tarafların	 henüz	 dava	 açmadıkları	 dönemde	 arabuluculuğa	 baş-
vurulmuşsa;	arabuluculuk	sürecinin	başlangıcı,	tarafların	ilk	toplantıya	
davet	edilip	arabulucu	 ile	 taraflar	arasında	 sürecin	devamı	konusunda	
anlaşma	 yapılması	 ve	 bunun	 tutanakla	 belgelendirildiği	 tarih	 olarak	
belirlenecektir.	 Aynı	 maddenin	 devamında	 ise	 dava	 açıldıktan	 sonra	
arabuluculuğa	 başvurunun	 başlangıcının	 nasıl	 tespit	 edileceği	 düzen-
lenmiştir.	 Buna	 göre	 “Dava	 açılmasından	 sonra	 arabulucuya	 başvuru	
hâlinde	 ise	bu	süreç,	mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin 
taraflarca kabul edilmesi	veya	tarafların arabulucuya başvurma ko-
nusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı 
olarak beyan ettikleri	ya	da	duruşmada bu beyanlarının tutanağa ge-
çirildiği	tarihten	itibaren	işlemeye	başlar.”	Yukarıdaki	hükümden	anla-
şıldığı	gibi;	dava	açıldıktan	sonra	arabuluculuğa	başvuru	halinde	sürecin	
başlangıcının	belirlenmesinde	ikili	bir	ayrım	vardır.

 Tarafların arabuluculuğa başvuru tarihi, zorunlu arabuluculu-
ğun geçerli olduğu hallerde	daha	 farklı	biçimde	ele	alınmıştır.	Zorun-
lu	arabuluculuk	sürecini	arabulucuyu	atamak	suretiyle	başlatacak	olan	
organ	arabuluculuk bürosu	olduğu	için	büroya	başvurulduğu	tarih	ara-
buluculuğun	başlangıcı	kabul	edilmelidir.	Nitekim	İMK	m.	3/10’da	ara-
bulucunun	görevlendirildiği	tarihten	itibaren	üç	hafta	içerisinde	süreci	
sonuçlandırması	öngörülmüştür.	Benzer	sonuca	götüren	bir	diğer	kural	
da	İMK	m.	3/17	ile	getirilmiştir.	Arabuluculukta	hak	düşürücü	süre	
ve	zamanaşımının	arabuluculuk	bürosuna	başvurudan	son	tutana-
ğın	düzenlendiği	tarihe	kadar	işlemeyeceği	hükme	bağlanmıştır.	

54 	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	80
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	 Uyuşmazlığın	çözümünü	amaçlayan	bir	yöntem	olması	sebebiyle,	
arabuluculuğa	 başvurulmasının maddi hukuka ve usul hukukuna et-
kileri	 bulunmaktadır.	 Ancak	 bu	 etkiler	medeni	 usul	 hukukunda	 dava	
açılmasında	 ortaya	 çıkan	 etkilerden	 daha	 farklıdır55.	 Yine	 bu	 etkiler	
belirlenirken	arabuluculuğun	niteliği	ve	yürütülen	faaliyetin	özellikleri	
göz	önüne	alınmalıdır.	Dava açılmasının maddi hukukta yarattığı et-
kilerin56 çoğunun arabuluculuğa başvuru ile gerçekleştiğini söylemek 
mümkündür.	Örneğin	arabuluculuk	teklifi	ile	tarafların	uyuşmazlık	hak-
kındaki	iyi	niyetleri	kötü	niyete	dönüşecektir.	Benzer	biçimde	o	tarihe	
kadar	tarafların	henüz	temerrüde	düşmedikleri	uyuşmazlıkta,	bir	tarafın	
diğerine	arabuluculuk	teklifinde	bulunmasıyla	arabuluculuk	teklif	edilen	
temerrüde	düşürülmüş	olacaktır.	Burada	açıklanmaya	çalışılan	etkilerin	
doğması	 için	 sadece arabulucuya başvurulmuş olması yetersiz olup karşı 
tarafın mutlaka arabulucuya başvurudan haberdar olması	zorunludur57.

 Arabuluculuğa başvurunun usul hukukuna etkisi,	maddi	hukuka	
olan	etkisinden	daha	kısıtlıdır.	Çünkü	dava	açılmasının	usul	hukukuna	
yaptığı	 etkiler	 ancak	 arabuluculuğun	niteliğine	uygun	düştüğü	ölçüde	
uygulanabilir.	Bu	sebeple	dava	ve	davayla	ilgili	usul	hukukuna	dair	so-
nuçların	arabuluculuğa	başvuru	neticesinde	doğması	düşünülemez58.

	 Arabuluculuğun	yargılama aşamasındaki sürelere	 ve	maddi hu-
kukta tanınan sürelere de	etkisi	vardır.	İhtiyari	ve	zorunlu	arabuluculuk	
yöntemlerine	göre	bu	etki	benzer	biçimde	öngörülmüş	olsa	da	kanun	
hükümlerinde	farklı	şekillerde	ifade	edilmiştir59.	HUAK	m.	16/2’ye	göre	
“Arabuluculuk	sürecinin	başlamasından	sona	ermesine	kadar	geçirilen	
süre,	 zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate 
alınmaz.”	Bu	durum	İMK	m.	3/17’de	“Arabuluculuk	bürosuna	başvu-
rulmasından	son	tutanağın	düzenlendiği	tarihe	kadar	geçen	sürede	za-
manaşımı durur ve hak düşürücü süre işlemez”	denilerek	ifade	edilmiştir.	

55	Uyuşmazlığın	dava	edilmesinin	genel	olarak	etkileri	için	bkz.	Pekcanıtez/Atalay/Özekes,	s.	282	vd.
56	Dava	açılmasının	maddi	hukuka	olan	etkileri	için	bkz.	Pekcanıtez/Atalay/Özekes,	s.	282-283
57	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	81,	s.	163
58	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	82
59	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	82
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Arabuluculuğun	süreleri	durduran	etkisi,	tarafların	maddi	hukukta	süre-
lerin	işlemediğine	güvenerek	uyuşmazlıklarına	çözüm	getirmesine	katkı	
sunmaktadır.

	 Davanın	 açıldığı	 hallerde;	 ihtiyari	 arabuluculuğa	 başvurulmuş	 ol-
masının	yargılamayı erteleyici/geciktirici etkisi bulunmaktadır60.	Dava	
açıldıktan	 sonra	 tarafların	 arabulucuya	 başvurduğu	 hallerde,	 mahke-
mece	görülmekte	olan	dava	üç	ayı	geçmemek	üzere	ertelenir.	Taraflar	
birlikte	başvurarak	erteleme	süresini	3	ay	daha	uzatabilirler	(HUAK	m.	
15/5).	 Taraflarca	 mahkemeye	 başvurularak	 arabuluculuk	 görüşmesi	
için	ara	karar	ile	süre	alınarak	toplamda	altı	aya	kadar	yargılamanın	bek-
letilmesi	mümkündür.	

	 Hem	ihtiyari	arabuluculuk	 için	hem	de	zorunlu	arabuluculuk	 için	
sürecin	 sona	ermesi	 için	bir	üst	 süre	 sınırı	öngörülmemiştir.	Arabulu-
culuğun	tarafların	iradesine	bırakılan	esnek	ve	serbest	niteliği	de	bunu	
gerektirmektedir.	Fakat	yargılamalarda	görüldüğü	gibi	bir	uyuşmazlığın	
çözümü	için	makul	süreleri	aşan	ve	sonuç	alınamayan	arabuluculuk	gö-
rüşmeleri	de	uyuşmazlığın	çözümünü	sağlayamayacaktır.	İhtiyari	ve	zo-
runlu	arabuluculukta	öngörülen	azami	sürelerin	dolması	ile	yargılamaya	
devam	edileceği	için	artık	arabuluculuk	ve	yargılamanın	aynı	anda	yürü-
yeceği	bir	süreç	yaşanabilecektir.	Hem	davanın	hem	de	arabuluculuğun	
sürdürülmesinin	 tarafların	 iradesine	 bağlı	 olduğu	 açıktır.	 Taraflardan	
biri,	uzatma	süresi	sonrasında	davaya	devam	edildiği	süreçte	mahkeme-
ye	duruşma	günü	verilmesi	 için	talepte	bulunmaz	veya	tarihi	önceden	
belli	duruşmalara	katılım	göstermezlerse	önce	HMK	m.	150/1	ve	150/3	
gereği	dosya	işlemden	kaldırılacak	ardından	HMK	m.	150/4,5	uyarınca	
işlemden	kaldırılmasından	itibaren	üç	ay	içerisinde	yenilenmezse	dava-
nın	açılmamış	sayılmasına	karar	verilecektir61.

	 İMK	m.	3/2	hükmüne	göre	“Davacı,	arabuluculuk	faaliyeti	sonun-
da	anlaşmaya	varılamadığına	ilişkin	son	tutanağın	aslını	veya	arabulucu	
tarafından	onaylanmış	bir	örneğini	dava	dilekçesine	eklemek	zorunda-

60	HUAK	Tasarısı	m.	15	gerekçesi
61	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	83
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dır.	 Bu	 zorunluluğa	 uyulmaması	 hâlinde	mahkemece	 davacıya,	 son	
tutanağın	bir	haftalık	kesin	süre	içinde	mahkemeye	sunulması	ge-
rektiği,	aksi	takdirde	davanın	usulden	reddedileceği	ihtarını	içeren	
davetiye	gönderilir.	İhtarın	gereği	yerine	getirilmez	ise	dava	dilekçesi	
karşı	tarafa	tebliğe	çıkarılmaksızın	davanın	usulden	reddine	karar	veri-
lir.	 Arabulucuya	 başvurulmadan	 dava	 açıldığının	 anlaşılması	 hâlinde	
herhangi	bir	işlem	yapılmaksızın	davanın,	dava	şartı	yokluğu	sebebiyle	
usulden	reddine	karar	verilir”.	Hükümden	anlaşıldığı	gibi,	hakkını	dava	
yoluyla	 aramak	 isteyen	 taraf,	 zorunlu	 arabuluculuğun	 geçerli	 olduğu	
uyuşmazlıklarda	 arabuluculuk	 evrakını	 sunmadan	dava	 açacak	olursa;	
mahkeme	 vereceği	 bir	 haftalık	 kesin	 süre	 içerisinde	 arabuluculuk	 fa-
aliyeti	 sonunda	 anlaşmaya	 varılamadığına	 ilişkin	 son	 tutanağın	 aslını	
veya	arabulucu	tarafından	onaylanmış	bir	örneğini	sunulmuş	olmasını	
arayacak,	 bu	 belge	mahkemeye	 sunulmaz	 ise	 veya	 arabuluculuk	 yolu	
tüketilmeden	 dava	 açılmışsa	mahkeme	davayı	 usulden	 reddedecektir.	
Yani	taraflar	kendilerine	verilen	süre	içerisinde	dava	öncesinde	gerçek-
leştirmiş	 oldukları	 arabuluculuk	 oturumları	 sonucunda	 oluşturdukları	
anlaşamadıklarına	 ilişkin	 arabuluculuk	 tutanağını	mahkemenin	 istemi	
sonucunda	(eksik	evrak	olan	halihazırdaki	anlaşmama	tutanağını)	sun-
mak	zorundadırlar.62	Aksi	takdirde	davaları	usulden	reddedilecektir.

	 Açıklandığı	üzere	iş	uyuşmazlıkları	için	öngörülen	zorunlu	arabulu-
culuğa	başvurulmamış	olması,	(ihtiyari	arabuluculuğa	başvurulmaması	
ihtimaline	 kıyasla)	 açılacak	 iş	 davası	 yönünden	 ciddi	 sonuçlar	 yarat-
maktadır.	Zira	HUAK	m.3	uyarınca	“Taraflar, arabulucuya başvurmak, 
süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vazgeçmek konu-
sunda serbesttirler...”	Tarafların	arabuluculuk	görüşmeleri	süresince	or-
taya	koyabilecekleri	iradelerin	ne	yönde	olabileceğini	açıklayan	HUAK	
Yönetmeliği(HUAKY)63	m.5/1	hükmüne	göre	 “Taraflar, arabulucuya 
başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak veya bu süreçten vaz-
62	 İzmir	 BAM	 7.	H.D.	 21/06/2018	 T.	 	 2018/1095	 E.	 2018/1271	 K.	 “Davacı	 vekili	 dava	 dilekçesinde	

arabulucuya	başvurduğunu	beyan	ettiğinden	7036	sayılı	yasanın	3/2.	Maddesi	gereği	uzlaşma	sağlana-
madığına	dair	son	tutanağı	sunması	için	davacı	vekiline	bir	haftalık	kesin	süre	verilmesi	gerekir.	Mahke-
mece	dava	dilekçesinde	belirtilen	bu	açıklama	dikkate	alınmaksızın	ve	davacıya	 tutanağı	sunması	 için	
süre	verilmeksizin	davanın	usulden	reddedilmiş	olması	yerinde	görülmemiştir.	(Gürsu,	s.	54	dn.	155)

63	R.G.	02.06.2018-30439
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geçmek konusunda tamamen serbest olup, öncelikle uyuşmazlığı arabulucu-
luk yoluyla sonuçlandırma konusunda anlaşırlar. Taraflar, bu sürecin içine 
zorla dâhil edilemeyecekleri gibi her aşamada uyuşmazlığı arabuluculuk yo-
luyla çözmekten de vazgeçebilirler...”	Arabuluculuğun	şekle	bağlı	olmayan	
(informel)	niteliği64	göz	önünde	tutulduğunda	Yönetmelikte	sayılan	bu	
işlemlerin	sınırlayıcı	değil	örnekseyici	sayım	olarak	anlaşılması	gerekli-
dir.

	 01.01.2018	tarihinden	sonra	açılacak	iş	davaları	için	arabuluculuk,	
artık	HUAK’ın	 yürürlüğe	 girdiği	 ilk	 dönemdeki	 gibi	 ihtiyari	 ve	 uyuş-
mazlığın	her	aşamasında	başvurulabilecek	bir	yol	olmaktan	çıkmıştır.	İş	
uyuşmazlıkları	 yönünden	arabuluculuğa	yargılama	öncesinde	en	azın-
dan	başvurulmuş	olması	mecbur	kılınmış	ve	bunun	eksikliğine	birtakım	
sonuçlar	bağlanmıştır.65	Öte	yandan,	arabuluculuğa	başvuru	zorunlulu-
ğunu	katı	biçimde	uygulamak	hem	hak	arama	özgürlüğünün	ihlal	edil-
mesine	hem	de	taraflar	için	hak	kayıplarına	yol	açabilecektir66.

	 e.	 İhtiyari	 ve	 Zorunlu	 Arabuluculuğa	 Dair	 Düzenlemelerin	
Anayasa’ya	Aykırılığı	İddiaları	ve	Anayasa	Mahkemesi’nin	Karar-
ları

	 Hem	ihtiyari arabuluculuğun	kendisinin	hem	de	arabuluculuğa baş-
vurunun bazı uyuşmazlık türleri için dava şartı	 olarak	 öngörülmesinin	
hak	 arama	hürriyetini	Anayasa’ya	 aykırı	 biçimde	 sınırlandırdığı	 iddia-
sıyla	Anayasa	Mahkemesi’nde	 iptal	davaları	açılmıştır.	Ancak	Anayasa 

64	Korkmaz/Kıyak,	s.	41
65	Ankara	BAM	7.	H.D.	26/03/2019	tarih	2019/983	E.	2019/835	K.	“Dosya	içeriğinden,	davacı	ile	davalı	

arasında	işçi	alacakları	hakkında	fazla	mesai,	UBGT	ücreti	ve	yıllık	izin	ücreti	alacakları	yönünden	ara-
bulucuya	başvurulduğu	tespit	edilmiştir.	Söz	konusu	davada	ise,	davacı	tarafça	fazla	mesai,	UBGT,	hafta	
tatili	ve	yıllık	izin	alacağı	talep	edilmiştir.	Arabuluculuk	sürecinin	dava	konusu	her	bir	talep	için	ayrı	ayrı	
işletilmesi	gerektiği,	ancak	arabuluculuk	görüşmesinde	hafta	tatili	için	arabuluculuk	faaliyeti	yürütülme-
diği	anlaşılmıştır.	Bu	alacak	yönünden	arabuluculuk	son	tutanağının	dava	şartını	karşılamaması	nede-
niyle	mahkemece	7036	 sayılı	Kanunun	3/2/son	hükmü	uyarınca	usulüne	uygun	 şekilde	arabulucuya	
başvurulmadan	davanın	açıldığı	tespit	edildiğinden	hafta	tatili	ücreti	alacağına	ilişkin	davanın	usulden	
reddine	karar	verilmesinin	yerinde	olduğu	anlaşılmıştır.”	(Gürsu,	s.	60	dn.	175)	,	Benzer	yönde	bir	başka	
istinaf	mahkemesinin	kararı	için	bkz:	Gürsu,	s.60	dn.	176)

66	İMK	Tasarısı	genel	gerekçesi	
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Mahkemesi	 her	 iki	 davada	 da	 Anayasa’ya	 aykırılığın	 bulunmadığına	
hükmederek	davaları	reddetmiştir.

	 İhtiyari	arabuluculuğu	hukukumuza	dâhil	eden	HUAK’ın	anayasa-
ya	aykırı	hükümler	içerdiği	gerekçesiyle	açılan	iptal	davasında	Anayasa	
Mahkemesi	 “...Anayasa’nın 9. maddesinde, yargı yetkisinin Türk Milleti 
adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağı öngörülmüştür. Bu madde 
uyarınca, yapılacak yargılamanın kişiler yönünden gerçek bir güvence oluş-
turabilmesi için aranacak nitelikler de 36. maddede belirtilerek “Herkes, 
meşrû vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde 
davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına 
sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan ka-
çınamaz.” denilmiştir. Anayasa’nın 141. maddesine göre davaların en az 
giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması yargının görevidir. Bu 
görevin ağır iş yükü altında yerine getirilmesi zorlaştıkça, yargının 
iş yükünün azaltılması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve usul 
ekonomisi gibi çeşitli nedenlerle yargıya ilişkin anayasal kuralların 
etkililiğinin sağlanması bakımından gerekli görülmesi durumunda 
uyuşmazlıkların çözümü için alternatif yöntemlerin yaşama geçiril-
mesi, yasama organının takdir yetkisi içindedir. Alternatif uyuşmazlık 
çözüm	yollarına	başvuru	zorunluluğu,	bu	yollar	sırf	kişilerin	hak	arama-
larını	 imkânsız	hâle	getirmek	amacıyla oluşturulmuş etkisiz ve sonuçsuz 
yöntemler olmadığı sürece hak arama özgürlüğüne aykırı kabul edilemez...” 
demiştir67.	Mahkeme	böylece	arabuluculuk	yönteminin	etkili	bir	uyuş-
mazlık	çözüm	yolu	olduğuna	ve	bu	suretle	adalete	erişimi	kolaylaştıra-
rak	hak	arama	özgürlüğüne	katkı	sunduğuna	hükmederek	iptal	istemini	
reddetmiştir.

	 İlerleyen	 yıllarda	 iş	 uyuşmazlıklarında	 arabuluculuğun	 dava	 şartı	
olmasını	düzenleyen	İMK	m.	3	değişikliğinin	de	anayasaya	aykırılığı	ile-
ri	 sürülmüş	ve	 iptal	davası	açılmıştır.	Bu	davada	 iş	uyuşmazlıkları	 için	
arabuluculuğun	dava	şartı	haline	getirilmesinin	Anayasa’ya	uygun	olup	
olmadığı	Mahkeme’ce	 tartışılmıştır.	Sonuç	olarak	Anayasa	Mahkeme-
si	 “...arabuluculuğa başvuru zorunluluğunun, kişilerin hak arama-

67	AYM	E.	2012/94,		K.	2013/89,	T.	10.07.2013,	RG.	25.01.2014-28893	
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larını imkânsız hâle getiren veya aşırı derecede zorlaştıran etkisiz ve 
sonuçsuz bir sürece neden olmadıkça hak arama hürriyetinin özüne 
dokunduğu söylenemez. Dava şartı olmanın bir sonucu olarak arabulu-
culuğa başvuru bir zorunluluk arz etmekte ise de bu zorunluluk yalnızca 
arabuluculuğa başvuru ile sınırlı olup arabuluculuk sürecinin işleyişi ve 
sonucu üzerinde taraf iradelerinin egemen olduğu açıktır...”	diyerek	zorun-
lu	 arabuluculuğun	 ne	 şekilde	 uygulanırsa	Anayasa’ya	 uygun	 olacağını	
açıklamıştır68.

	 B.	 İş	 Uyuşmazlıklarında	 İhtiyari	 ve	 Zorunlu	 Arabuluculuğa	
Başvuruda	İzlenecek	Usul

	 1.	Genel	Olarak	

	 Arabuluculuğa	başvuru	yapılırken	izlenecek	usul	yönünden	ihtiyari	
ve	zorunlu	olup	olmamasına	göre	farklılık	gösteren	bir	sistem	öngörül-
müştür.	Hukukumuzda	benimsenen	 temel	 arabuluculuk	yaklaşımı	de-
ğerlendirici ihtiyari arabuluculuk	olduğu	için	bu	metoda	göre	sürecinin	
nasıl	 başlayacağı,	 arabuluculukta	 yetki,	 arabulucunun	 görüşmelerdeki	
konumu	 ve	 tarafların	 sahip	 oldukları	 imkânlar	 gibi	 konular	HUAK’ın	
genel	hükümlerine	göre	 ele	 alınmıştır.	HUAK	 içinde	yer	 alan	Beşinci	
Bölüm	“Dava Şartı Olarak Arabuluculuk”	başlığında	düzenlenmiş	ve	
öngörülen	uyuşmazlıklarda	uygulanacak	arabuluculuk	yolunu	düzenle-
yen	kurallara	ayrılmıştır.	Arabuluculuğa	başvurunun	dava	şartı	olduğu	
uyuşmazlıklarda,	öncelikle	bu	bölümdeki	ve	dava	şartı	olarak	arabulu-
culuğun	öngörüldüğü	özel	kanunun	ilgili	bölümündeki	kurallar	uygula-
nacaktır.	HUAK	m.	18/A	hükmünün	son	üç	fıkrası	şu	şekildedir:	

 (18) Özel kanunlarda tahkim veya başka bir alternatif uyuşmazlık 
çözüm yoluna başvurma zorunluluğunun olduğu veya tahkim sözleşmesi-
nin bulunduğu hâllerde, dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümler 
uygulanmaz.

 (19) İlgili kanunlarda dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin kabul 
edilen özel hükümler saklıdır.

68	AYM	E.	2017/178,	K.	2018/82,	T.	11.07.2018,		R.G.	11.12.2018-30622		
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 (20) Bu bölümde hüküm bulunmayan hâllerde niteliğine uygun düştü-
ğü ölçüde bu Kanunun diğer hükümleri uygulanır.

	 İş	uyuşmazlıkları	yönünden,	dava	şartı	olan	arabuluculuk	 için	uy-
gulanması	gereken	temel	hükümler;	HUAK	m.	18/A	ve	İMK	m.	3	ola-
caktır.	İMK’nin	getirdiği	kurallar,	HUAK’ın	getirdiği	kurallar	karşısında	
özel	kanun	niteliğinde	olduğundan	iş	uyuşmazlıklarında	dava	şartı	ara-
buluculukla	ilgili	öncelikle	İMK’deki	kurallara	başvurulmalıdır.

	 2.	 İş	Uyuşmazlıklarında	Dava	 Şartı	 Arabuluculuğa	Başvurul-
ması	ve	Yetki	İtirazı

	 Dava	 şartı	 arabuluculuğa	 başvuru;	 karşı tarafın/karşı taraf birden 
fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki	 veya	 işin yapıldığı yerdeki 
arabuluculuk	bürosuna	yapılır.	(İMK	m.	3/5)	Arabuluculuk	bürosu	ku-
rulmamış	yerlerde,	bir	yazı	işleri	müdürlüğü	bu	başvuruları	kabul	etmek	
üzere	görevlendirilmiştir.	(İMK	m.	3/4)	Arabuluculuk	bürosu	kurulma-
yan	yerlerde,	arabulucu	listelerinin	görevlendirilen	sulh	hukuk	mahke-
mesi	yazı	işleri	müdürlüğünde(kaleminde)	tutulması	öngörülmüş	oldu-
ğundan,	büro	kurulmayan	yerlerde	başvurular	sulh	hukuk	mahkemesi	
kalemlerine	yapılacağı	anlaşılmaktadır.	Taraflar	listede	yer	alan	ortak	bir	
arabulucu	üzerinde	anlaşmışlarsa	uyuşmazlık	için	belirlenen	arabulucu	
görev	yapar.	(İMK	m.	3/6)

	 İMK	m.	3/	7	uyarınca	“Başvuran taraf, kendisine ve elinde bulunması 
hâlinde karşı tarafa ait her türlü iletişim bilgisini arabuluculuk bürosuna 
verir. Büro, tarafların resmi kayıtlarda yer alan iletişim bilgilerini araştır-
maya da yetkilidir. İlgili kurum ve kuruluşlar, büro tarafından talep edilen 
bilgi ve belgeleri vermekle yükümlüdür.”	Arabuluculuk	bürolarına	ve	ye-
rine	göre	arabuluculara	kişilerin	her	 türlü	 iletişim	bilgilerini	 araştırma	
imkanı	verilmesi,	nitelik	itibariyle	yargı	dışı	çözüm	mercilerinin	yargısal	
yetkiler	kullanmasına	yol	açabilir.69.	Her	ne	kadar	Anayasa	Mahkemesi	
tersi	kanaatte	ise	de	bu	yetkilendirme	AY	m.	9’daki	“Yargı yetkisi, Türk 
Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.”	kuralına	aykı-
rılık	oluşturabilecek	niteliktedir.
69	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	160
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	 Arabuluculuk	bürosu	kendisine	yapılan	başvuru	üzerine	bir	arabu-
lucu	görevlendirir.	Arabulucu	her	türlü	iletişim	aracından	yararlanarak	
taraflara	uyuşmazlık	konusunda	görevlendirildiğini	bildirir	ve	onları	ilk	
toplantıya	davet	eder,	bu	hususları	da	belgelendirir(İMK	m.	3/8).

	 Arabuluculukta	yetki	itirazının	nasıl	yapılacağı	İMK	m.	3/9’da	hük-
me	bağlanmıştır.	Buna	göre;	“Arabulucu, görevlendirmeyi yapan büronun 
yetkili olup olmadığını kendiliğinden dikkate alamaz. Karşı taraf en geç ilk 
toplantıda, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgelerini sunmak su-
retiyle arabuluculuk bürosunun yetkisine itiraz edebilir.”	Görüleceği	üze-
re	 taraf	herhangi	bir	anda	değil	en	geç	 ilk	 toplantıda	 yetki	 itirazında	
bulunmuş	olmalıdır.	Ayrıca	yetki	itirazını	tarafların	yerleşim	yerleri	ile	
işin	yapıldığı	yere	dair	belgelerle	 desteklemesi	 gerekmektedir.	Aksi	
halde	HUAK	m.	18/A/8	uyarınca	itirazı	inceleyecek	mahkemece	itira-
zın	dayanaktan	 yoksunluğu	nedeniyle	 reddine	karar	 verilmesi	 ve	 aynı	
arabulucunun	yeniden	görevlendirilecektir.	Arabulucunun,	kendini	gö-
revlendiren	büronun	ve	dolayısıyla	kendisinin	uyuşmazlığın	çözümün-
de	yetkili	olup	olmadığının	re’sen	incelemesini	kanun	engellediğinden	
arabuluculukta	yetkinin	kamu	düzeninden	olmadığı	söylenmelidir.	Kar-
şı	taraf	itiraz	ettiği	takdirde	arabulucunun	yetkisi	mahkemece	değerlen-
dirilebilir.	

	 Yetki	 itirazında	 bulunulması	 halinde	 yapılması	 gereken	 işlemler	
HUAKY	m.	25/4’te	detaylı	biçimde	düzenlenmiştir.	Buna	göre	“...	ara-
bulucu, dosyayı derhal ilgili sulh hukuk mahkemesine gönderilmek üzere ad-
liye arabuluculuk bürosuna teslim eder. Mahkeme, harç alınmaksızın dosya 
üzerinden ivedilikle yapacağı inceleme sonunda yetkili adliye arabuluculuk 
bürosunu belirleyip kesin olarak karara bağlar ve dosyayı adliye arabulucu-
luk bürosuna iade eder. Yetki itirazına ilişkin inceleme yapılırken mah-
kemece atamayı yapan büro değil görevlendirilen arabulucunun listesinde 
kayıtlı bulunduğu komisyon dikkate alınır. Mahkeme kararı adliye arabu-
luculuk bürosu tarafından 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Ka-
nunu hükümleri uyarınca taraflara masrafı suçüstü ödeneğinden kar-
şılanmak üzere tebliğ edilir. Yetkisiz adliye arabuluculuk bürosu ayrıca 
kararı görevlendirdiği arabulucuya bildirir. Arabulucu görevlendirmeyi 
Arabulucu Bilgi Sistemi üzerinden sonlandırır...”



www.izmirbarosu.org.tr

303İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

	 Yetkiye	dair	kararı	büro,	taraflara	tebliğ	eder.	Yetki	itirazı	reddedil-
mişse	aynı	arabulucu	tekrar	görevlendirilir.	Yetki	itirazının	kabulü	halin-
de	taraflar	kararın	tebliğinden	itibaren	bir	hafta	içerisinde	yetkili	tespit	
edilen	büroya	başvurmalıdır.	Yetkisiz	büroya	başvuru	tarihi,	yetkili	bü-
roya	başvuru	tarihi	olarak	kabul	edilir.

	 Çalışmanın	önceki	bölümlerinde	açıkladığımız	üzere	İMK	m.	3/10	
hükmüne	göre	 arabulucunun	atanmasından	 itibaren	üç	hafta	 içerisin-
de	süreç	tamamlanmalıdır.	Arabuluculuk	görüşmeleri	zorunlu hallerde 
arabulucu	 tarafından	en	 fazla	bir	hafta	daha	uzatılabilecektir.	Zorunlu	
hallerin	ne	olacağına	dair	ne	 İMK’	de	ne	de	HUAK’ın	 ilgili	hükümle-
rinde	bir	 açıklama	 yapılmış	değildir.	Ayrıca	 arabuluculuk	 kurumunun	
mantığına	tamamen	aykırı	biçimde	tarafların	iradesi	ve	istekleri	göz	ardı	
edilerek	sürecin	tamamlanması	için	üç	haftaya	ek	bir	hafta	şeklinde	aza-
mi	bir	süre	öngörülmüştür.	Sürenin	uzaması	için	de	tarafların	talebi	de-
ğil	görevlendirilen	arabulucu	yetkilidir.

	 4.	 İş	Uyuşmazlıklarında	Arabuluculuğa	Başvurunun	Zorunlu	
Niteliği

	 Yasa	koyucu,	tarafların	arabuluculuktan	etkin	yararlanmalarını	sağ-
lamak	 için	 tedbirler	 ve	birtakım	 teşvikler	öngörmüş	olmasına	 rağmen	
yine	 de	 iş	 uyuşmazlığının	 arabuluculuk	 içinde	 çözülmesini	 zorunlu	
görmemiştir.	 Öğretide	 bu	 yaklaşım	 sonucu	 oluşan	 “arabuluculuk için 
zorlama”	 ve	 “arabuluculuk içinde zorlama”	 arasındaki	 farklara	 dikkat	
çekilmiştir70.	İki	anlayış	arasında	fark	olduğunu	savunanlara	göre	taraf-
ların	arabuluculuğa	başvuruya	zorlanması	ile	arabuluculuk	içinde	uyuş-
mazlığı	çözmeye	zorlanmaları	arasında	ince	bir	çizgi	vardır.	Bir	görüşe	
göre	böyle	bir	çizginin	çizilmesi	mümkün	değildir	zira	arabuluculukta	
zorunluluğun olduğu	yerde	anlaşma	 olamaz71.	Zorlamadan	bahsedilen	
böyle	durumlarda	halk	arasında	sıklıkla	kullanılan	veciz	bir	deyim	akla	
gelmektedir:	“gönülsüz yenen aş ya karın ağrıtır ya baş”.	

70	Özmumcu,	s.	828
71	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	112;
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	 Yasal	 zorlama	 altında	 gönülsüz	 biçimde	 arabuluculuk	 masasına	
oturan	taraflar	şayet	esas	 iradelerine	ve	taleplerine	uygun	olmayan	bi-
çimde	bir	anlaşma	sağlamış	olurlarsa,	zorunlu	arabuluculukta	tarafların	
üzerinde	 anlaştıkları	 konularda	dava	 açma	yasağı	 başlayacağından	ka-
zan-kazan	şeklinde	sonuçlanması	umulan	süreç	kaybet-kaybet	şeklinde	
de	sonuçlanabilir.	Önceden	de	belirtildiği	gibi	üzerinde	anlaşılan	husus-
larda	dava	açma	yasağı	öngörülmüşse	de	bu	yasak	tarafların	bir şekilde 
uyuşmazlığı	mahkemelere	taşımalarını	engelleyemeyecektir72.

	 İhtiyari	veya	zorunlu	arabuluculuk	yönünden	bu	konuda	herhan-
gi	bir	farklılık	bulunmamaktadır.	HUAK	m.	18/5’e	göre	“arabuluculuk 
faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması hâlinde, üzerinde anlaşılan hu-
suslar hakkında taraflarca dava açılamaz.”	Bu	sebeple	arabuluculuk	
görüşmelerinde	ve	anlaşma	sonuç	tutanağında,	üzerinde	anlaşılmış	olan	
konuların	 kapsamı	 ve	 tarafların	 hangi	menfaatlerinin	 gözetileceği	 çok	
dikkatli	biçimde	ele	alınmalıdır.	Çünkü	arabuluculuk	anlaşma	tutanak-
larının	taraflar	üzerinde	bağlayıcı	ve	etkili	olması	için	birtakım	önlemler	
alınmıştır.	Söz	konusu	önlemler	yeri	geldiğinde	açıklanmaya	çalışılacak-
tır.

	 5.	 İş	Uyuşmazlıklarında	 İhtiyari	 ve	Zorunlu	Arabuluculuğun	
Sona Ermesi 

	 Arabuluculuğun	sona	erme	biçimleri	konusunda	ihtiyari	ve	zorunlu	
arabuluculuk	için	ayrı	kurallar	getirilmiştir.	Arabuluculuğun	sona	erme-
si	 başlıklı	HUAK	m.	17/1	hükmüne	göre	 “Aşağıda	belirtilen	hâllerde	
arabuluculuk	faaliyeti	sona	erer:

 a) Tarafların anlaşmaya varması

	 b)	Taraflara	danışıldıktan	sonra	arabuluculuk	için	daha fazla çaba 
sarf edilmesinin gereksiz olduğunun arabulucu tarafından tespit edilmesi.

	 c)	Taraflardan	birinin	karşı	 tarafa	veya	arabulucuya,	arabuluculuk 
faaliyetinden çekildiğini bildirmesi.

72	Akkan,	s.	3
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	 ç)	Tarafların anlaşarak arabuluculuk faaliyetini sona erdirmesi.

	 d)	Uyuşmazlığın	arabuluculuğa elverişli olmadığının tespit edilmesi”

	 Arabuluculuğun	 yukarıdaki	 sebeplerle	 sona	 erdiği	 hallerde;	 ara-
buluculuk	 faaliyetinin	sona	erdiğine	dair	bir	 tutanak	düzenlenir	ve	bu	
tutanak	 taraflar,	 kanuni	 temsilcileri	 veya	 avukatları	 ile	 arabulucu	 tara-
fından	 imzalanır.	 Arabulucu	 dışında	 süreçte	 yer	 alanlar	 imzadan	 im-
tina	 ederlerse	 bunun	 sebebi	 belirtilerek	 sadece	 arabulucu	 tarafından	
imzalanır(HUAK	m.	17/2).	Bu	 tutanağın	arabuluculuğun	sona	erdiği	
hususu	 dışında	 başka	 hususları	 içerip	 içermeyeceği	 taraflarca	 belir-
lenir.	 Arabulucu	 tutanak	 ve	 doğuracağı	 sonuçlar	 konusunda	 tarafları	
bilgilendirir(HUAK	m.	17/3).

 HUAK’a göre arabuluculuk üç şekilde sonuçlanabilir.	HUAK	m.	
17/2’de	 bu	 ihtimaller;	 tarafların anlaşmaları,	 anlaşmamaları	 veya	
başka şekilde sonuçlanma	 olarak	 sayılmıştır.	 Tarafların	 anlaşmaları,	
HUAK	m.	 17/1-a’da	 belirtilen	 tarafların anlaşmasını;	 anlaşmamaları,	
HUAK	m.	 17/1-c	 ve	 ç’de	 belirtilen	 taraflardan birinin arabuluculuk-
tan çekilmesini veya tarafların anlaşarak arabuluculuğu sona erdirmesini;	
başka	 şekilde	 sonuçlanması,	HUAK	m.	 17/1-b	 ve	 d’de	 belirtilen	ara-
buluculuk için daha fazla çaba sarf edilmesinin gereksiz olduğunun veya 
uyuşmazlığın arabuluculuğa elverişli olmadığının arabulucu tarafından 
tespit edilmesini	ifade	etmektedir. 	Anlaşma	halinde	uygulanacak	kurallar	
HUAK	m.	18’de	düzenlenmiştir.

 İş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sürecinin sona erdiği 
haller	İMK	m.	3/11’de	ele	alınmıştır.	Aslında	bu	hükümde	yer	verilen	
sona	 erme	 halleri	 HUAK	m.	 17/1’de	 sayılanlarla	 uyumludur.	 Ancak	
iş	 uyuşmazlıklarında	 uygulanacak	 arabuluculuğun	 özellik	 göstermesi	
sebebiyle	yasa	koyucu	 tarafından	ayrıca	belirtilmiştir73.	 İş	uyuşmazlık-
larında	 zorunlu	 arabuluculuğu	 sonlandıran	 haller;	 arabulucunun ta-
raflara ulaşamaması,	 taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması	 ve	
tarafların	 görüşmeler	 neticesinde	 anlaşması	 veya	 anlaşmaması	 olarak	

73	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	170
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sayılmıştır(İMK	m.	3/11).	HUAK	m.	17/1-d’de	 ifadesini	bulan	uyuş-
mazlığın	 arabuluculuğa	 elverişli	 olmaması	 hali	 zorunlu	 arabuluculuğu	
sona	erdiren	haller	içerisinde	sayılmamıştır.	Ancak	İMK	m.	3/21	ile	iş	
uyuşmazlıklarında	 zorunlu	 arabuluculuğu	 düzenleyen	maddede(İMK	
m.	3)	hüküm	bulunmayan	hallerde	HUAK’ta	yer	alan	kuralların	uygu-
lanacağı	öngörülmüş	olduğundan	uyuşmazlığın	arabuluculuğa	elverişli	
olmamasının	tespiti	de	süreci	sona	erdirmelidir74.

	 İş	uyuşmazlıklarında	zorunlu	arabuluculuk	görüşmeleri	neticesinde	
tarafların anlaşması ve bunun sonuçları	İMK’de	özel	olarak	düzenlen-
memiştir.	Ancak	yukarıda	İMK	m.	3/21’de	işaret	edilen	HUAK’a	yapı-
lan	genel	atıf	sebebiyle	bu	konunun	arabuluculukta	anlaşmaya	dair	genel	
hükümlerine	 göre	 değerlendirilmesi	 gerekmektedir.	 Anlaşma olması 
halinde; anlaşmanın kapsamı taraflarca belirlenecektir.	 Anlaşmaya	
dair	belge	düzenlenmesi;	tarafların	ve	arabulucunun	imzalaması	kaydıy-
la	tarafların	takdirine	bırakılmıştır75(HUAK	m.	18/1).	Anlaşma	tutana-
ğı;	tarafların,	avukatlarının	ve	arabulucunun	imzasını	taşıyorsa	icra	edi-
lebilirlik	şerhine	gerek	olmaksızın	ilam	niteliğinde	belgedir(HUAK	m.	
18/4).	Tutanak	tarafların	ve	arabulucunun	imzasını	taşıyorsa,	icra	edile-
bilirlik	şerhi	verilmesi	talebine	konu	olabilecektir76(HUAK	m.	18/2).

 İşe iade talepli uyuşmazlıklar yönünden anlaşmanın gerçekleşmiş 
olması için özel şartlar	getirilmiştir.	İMK	m.	11	ile	değiştirilmiş	4857	
sayılı	 İş	Kanunu’nun(İK)77	 20.	maddesine	 göre	 iş	 sözleşmesi	 feshedi-
len	 işçi,	 feshin	 sebebinin	 gösterilmediği	 veya	 fesih	 sebebinin	 geçersiz	
olduğu	iddiasıyla	fesih	bildiriminin	tebliğ	tarihinden	itibaren	bir	ay	için-
de	 işe	 iade	 talebiyle	 İMK	hükümleri	uyarınca	arabulucuya	başvurmak	
zorundadır.	 İMK	m.	21’e	göre	 iş	 sözleşmesinin	 feshinin	geçersizliğine	
hükmedildiği	hallerde	işçinin	işe	başlatılması	konusunda	arabuluculuk	

74	Arabuluculuğa	elverişsiz	bir	uyuşmazlıkta	ne	zorunlu	ne	de	ihtiyari	olarak	arabuluculuğun	mümkün	ol-
madığı	yönünde	bkz.	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	171

75	 Fırat,	 Erhan,	Özel	Kanunlarda	Düzenlenen	 İlam	Niteliğinde	Belgeler(Yayınlanmamış	 Yüksek	 Lisans	
Tezi),	Haziran	2015,	s.	57

76	Kıyak,	Emre,	 “Arabuluculuk	Sonucunda	Ulaşılan	Anlaşma	Belgesinin	Hukuki	Niteliği”,	TAAD,	Yıl:6	
Sayı:	21,	s.	530

77	RG.	10.06.2003-25134



www.izmirbarosu.org.tr

307İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2020 �

yoluyla	anlaşma	sağlanmışsa,	anlaşma	tutanağında	birtakım	hususların	
gösterilmesi	zorunlu	tutulmuştur.	Bu	hususlar;	işe başlatma tarihi,	en 
çok dört aya kadar boşta geçen süre ücreti	 ve	diğer hakları,	 işe baş-
latılmama ihtimalinde ödenecek tazminatın parasal miktarıdır.	Bun-
lardan	 herhangi	 birinin	 eksik	 yazılması	 halinde	 anlaşma	 sağlanmamış	
sayılacaktır(İK	m.	21/7).	Hükümden	de	anlaşılacağı	gibi	yasa	koyucu	
işe	iade	talepli	uyuşmazlıklarda	özel	bir	düzenleme	getirerek	tarafların	
anlaşmaya	dair	belge	düzenlemelerini	ve	bu	belgenin	de	belli	hususları	
içermesini	zorunlu	kılmıştır78.

 Anlaşmama durumunda	 ise;	 HUAK	 m.	 17/3	 hükmü	 uyarınca	
“arabuluculuk	faaliyeti	sonunda	düzenlenen	tutanağa,	faaliyetin sonuç-
lanması dışında hangi hususların yazılacağına taraflar karar verir...”	
HUAK	Yönetmeliği	m.	 25/6’ya	 göre	 tarafların	uyuşmazlık konusunda 
anlaşmaları	 veya	kısmen anlaşmaları	 hâlinde	 süreç	anlaşma son tuta-
nağı	 ile	 sonuçlandırılır.	Bunların haricindeki her durumda taraflar an-
laşmamış sayılır ve anlaşmama son tutanağı	düzenlenir.	Arabuluculuk	
faaliyeti	sonucunu	içeren	tutanağa	sadece	tarafların	anlaşamadığı	ya	da	
anlaşmama	dışında	faaliyetin	nasıl	sona	erdiği	yazılabileceği	gibi	bu	so-
nuçlanma	biçimlerinin	detayları	da	tutanakta	gösterilebilir.	Arabulucu-
lukta gizlilik ilkesi geçerli olduğu için taraflar bu konuda tam bir yet-
kiye sahiptirler.	Faaliyetin	gizli	kalmasını	arzu	edebilecekleri	gibi,	daha	
ayrıntılı	bir	tutanak	da	düzenleyebilirler.	Arabulucu	da	tutanağın	içeriği	
ve	sonuçları	hakkında	tarafları	bilgilendirerek	iradelerini	en	iyi	yansıta-
bilecekleri	tutanağın	oluşmasını	sağlar.

	 Buraya	 kadar,	 iş	 uyuşmazlıklarında	 arabuluculuk,	 arabuluculuğun	
dava	şartı	olmasının	ne	anlama	geldiği,	süreç	boyunca	karşılaşılabilecek	
problemlerin	neler	olduğu,	tarafların	arabuluculuk	sonunda	karşılaşabi-
lecekleri	sonuçlar	ve	bunların	hukuki	durum	üzerinde	oluşturacağı	et-
kiler	açıklanmaya	çalışılmıştır.	Devam	eden	bölümde;	arabuluculuğun	
anlaşma	ile	sonuçlandığı	ihtimalde	bu	anlaşmanın	kapsamı,	bir	belgeye	
bağlanıp	bağlanmaması,	anlaşmanın	belgelendirilmesi	kararlaştırılmış-
sa	bu	belgenin	hukuki	niteliğinin	ne	olacağı	 anlatılacaktır.	 Son	olarak	

78	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	175;	Kurt,	s.	436
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ise	anlaşma	belgesini	hükümsüz	bırakan	durumlar	ve	iptalini	gerektiren	
haller	incelenecektir.

	 3.	 	 İŞ	 UYUŞMAZLIKLARINDA	 ZORUNLU	 ARABULUCU-
LUK	SONUCUNDA	TARAFLARIN	ANLAŞMASI

	 A.	ARABULUCULUK	ANLAŞMA	TUTANAĞININ	HUKUKİ	
NİTELİĞİ

	 1.	Anlaşma	tutanağının	şekli

	 a.	Genel	olarak

	 Yukarıda	açıklandığı	üzere,	taraflar	arabuluculukta	anlaşmış	olsalar	
dahi	bu	anlaşmayı	bir	tutanağa	ya	da	belgeye	bağlamak	zorunda	değil-
dir.	Çünkü	arabuluculukta	amaç	uyuşmazlığın	çözümlenmesidir79.	Fa-
kat	süreç	ne	şekilde	sonuçlanırsa	sonuçlansın	arabulucu	tarafından	son	
tutanak	düzenlenecektir80.	Bu	bağlamda	kanunda	ifade	edilen	son	tuta-
nağı	hazırlamak	ve	imzalamak,	arabulucunun	yükümlülüğüdür.	Ayrıca	
bir	anlaşma	tutanağı	hazırlanacaksa	bunun	HUAK	m.	18/1	gereği	taraf-
lar	ve	arabulucunun	imzasını	taşıması	gereklidir.	Taraflar	bu	tutanağın	
taşıyacağı	şekli	genel	hükümlere	göre	arzu	ettikleri	biçimde	kararlaştıra-
bilirler.	Arabuluculuk	anlaşma	tutanağı;	adi	yazılı	şekilde	düzenlenebi-
leceği	gibi	noterden	resmi	senet	biçiminde	de	düzenlenebilecektir81.

	 b.	Anlaşma	tutanağının	zorunlu	unsurları

	 Arabuluculuk	sonucunda	ortaya	çıkan	anlaşma	tutanağında,	arabu-
lucunun	ve	 tarafların	 imzasının	bulunması	 zorunludur.	Arabulucunun	
imzasının	 bulunmadığı	 tutanak,	 arabuluculuk	 anlaşma	 tutanağı	 değil	
ancak	tarafların	arasında	genel	hükümlere	göre	düzenlenmiş	bir	adi	ya-

79	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	94;	Fırat,	s.	57;	Kaya,	s.	243
80	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	172
81	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	96;	Fırat,	s.	50
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zılı	 sözleşme	niteliğinde	olacaktır82.	Öğretide	arabulucunun	 imzasının	
anlaşmanın	geçerliliği	üzerine	etkisinin	ne	olacağı	tartışmalıdır83.

	 Bir	yaklaşıma	göre	arabulucunun	imzası,	tamamlayıcı unsurdur	yani	
bir	belgenin	arabuluculuk	anlaşma	tutanağı	olarak	nitelenmesi	için	ara-
bulucu	 tarafından	 imzalanması	zorunludur.	 İmzanın	olmadığı	 tutanak	
bu	görüş	doğrultusunda	batıl	olacaktır.	Başka	bir	yaklaşım	ise	imzanın,	
resmi bir makamın tamamlayıcı fiili	 olması	 gerektiğini	 savunmaktadır.	
Bu	görüş	uyarınca	anlaşma	tutanağı	arabulucu	tarafından	imzalandığın-
da	tam	olarak	hüküm	ve	sonuçlarını	doğuracaktır.	İmzanın	atılmayacağı	
kesinse	artık	anlaşma	da	kesin	hükümsüz	sayılmalıdır84.	Her	iki	yaklaşım	
gereği	de	arabulucunun	imzasını	içermeyen	anlaşma	tutanağı,	icra	edi-
lebilirlik	şerhi	verilmesine	konu	edilemeyecektir.

	 c.	Anlaşma	tutanağını	güçlendiren	unsurlar

	 aa.	Taraf	 avukatlarının	 imzaları	 ve	 anlaşma	 tutanağının	 ilam	
niteliği	kazanması

	 HUAK	m.	18/4’e	göre	“Taraflar ve avukatları ile arabulucunun 
birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksı-
zın ilam niteliğinde belge sayılır”.	Hukukumuzda	benzer	sonuca	götü-
ren	bir	düzenleme	de	1136	Sayılı	Avukatlık	Kanunu’nda(AvK)85	mev-
cuttur.	AvK	m.	35/A	ile	avukatlara	uzlaşma	sağlama	yetkisi	verilmiştir.	
Buna	göre	“Avukatlar	dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz 
duruşma başlamadan önce kendilerine intikal eden iş ve davalarda, ta-
rafların kendi iradeleriyle istem sonucu elde edebilecekleri konulara 
inhisar etmek kaydıyla, müvekkilleriyle birlikte karşı tarafı uzlaşmaya 
davet edebilirler.	Karşı	 taraf	bu	davete	 icabet	eder	ve	uzlaşma	sağlanır-
sa,	uzlaşma	konusunu,	yerini,	tarihini,	karşılıklı yerine getirmeleri gereken 
hususları içeren tutanak, avukatlar ile müvekkilleri tarafından birlik-

82	Kılıçoğlu,	Ahmet,	Borçlar	Hukuku	Genel	Hükümler,	19.	Bası,	2015,	s.	115
83	Kıyak,	s.	530
84	Kıyak,	s.	530
85	RG.	07.04.1969-13168
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te imza altına alınır. Bu tutanaklar 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra 
ve İflas Kanununun 38 inci maddesi anlamında ilâm niteliğindedir”.	Av.	
K’de	belirtilen	bu	imkân	varken	aslında	HUAK	ile	arabulucu,	taraflar	ve	
avukatlarınca	imzalanmış	anlaşma	tutanaklarının	ilam	niteliğinde	belge	
olduğunun	belirtilmesine	gerek	bulunmamaktadır.	Fakat	HUAK	ile	bu	
imkânın	farklı	biçimde	ifade	bulması	da	olumsuz	bir	gelişme	değildir.86

	 Anlaşma	belgesinin	icrası	yönünden	en	güçlü	hale	getiren	şey	onun	
ilam	niteliğinde	belge	olarak	değerlendirilmesidir.	İlam	niteliğinde	belge	
kavramı;	2004	Sayılı	İcra	ve	İflas	Kanunu(İİK)87	m.	38’de	düzenlenmiş-
tir.	Hükme	göre	“Mahkeme huzurunda yapılan sulhlar, kabuller ve para 
borcu ikrarını havi re’sen tanzim edilen noter senetleri, istinaf ve temyiz ke-
faletnameleri ile icra dairesindeki kefaletler, ilâmların icrası hakkındaki 
hükümlere tabidir”.	Hukukumuzda	 ilam	niteliğinde	belgeler	bu	mad-
dede	 sayılanlardan	 ibaret	değildir.	Özel	kanunlarda	da	bazı	belgelerin	
ilam	niteliğinde	olduğu	kabul	edilmiştir88.	Dolayısıyla	 ilam	niteliğinde	
olduğu	hükme	bağlanan	belgeler	için	İİK	m.	38	uyarınca	sadece	ilamsız	
icra	takibi	değil	ilamlı	icra	takibi	de	yapılması	da	mümkün	olmaktadır89.

	 Bir	belgenin	ilam	niteliğinde	olması	sadece	icra	hukuku	yönünden	
sonuç	doğurur90.	Başka	bir	deyişle,	ilam	niteliğinde	olan	belge	ilam	de-
ğildir.	Çünkü	ilamlar,	bir	yargılama	sonucunda	mahkemece	verilen	ve	
uyuşmazlık	hakkında	kesin	hüküm	etkisi	yaratan	kararlardır91.	Yani	ilam	
niteliği	kazanmış	arabuluculuk	anlaşma	tutanaklarına	dayanarak	başla-
tılan	ilamlı	takibe	karşı	tarafın	menfi	tespit	davası	açarak	karşı	koyması	
mümkündür92.

86	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	98
87	RG.	19.06.1932-2128
88	Özel	kanunlarda	düzenlenen	ilam	niteliğinde	belgeler	hakkında	detaylı	bilgi	için	bkz.	Fırat
89	Yargıtay’ın	ilamların	ilamsız	icra	yoluyla	takipte	kullanılmasında	hukuki	yarar	olmadığına	dair	İçtihadı	

Birleştirme	Kararı’nda	ilam	niteliğinde	belgelerin	durumuna	değinilmediğine	dair	bkz.	Ekmekçi/Öze-
kes/Atalı,	s.	183;	Yargıtay	İBGK,	E.	2017/2,	K.	2017/3,	T.	26.05.2017

90	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	102
91	Kaya,	s.	244
92	Fırat,	s.	29;	Kaya,	s.	246
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 bb.	Anlaşma	tutanağına	icra	edilebilirlik	şerhi	verilmesi

	 Arabuluculuk	 anlaşma	 tutanağını	 güçlendirmenin	 bir	 diğer	 yolu,	
mahkemeden	anlaşmaya	icra	edilebilirlik	şerhi	verdirilmesidir.	Nitekim	
HUAK	m.	18/3’te	bu	husus	“Taraflar arabuluculuk faaliyeti sonunda bir 
anlaşmaya varırlarsa, bu anlaşma belgesinin icra edilebilirliğine ilişkin şerh 
verilmesini talep edebilirler...”	biçiminde	ifade	edilmiştir.	İcra	edilebilirlik	
şerhi	verilmesinde	yetkili	ve	görevli	mahkeme,	İMK	m.	24	ile	değiştiril-
miştir.	Değişiklik	öncesi	durumda;	dava	öncesinde	arabuluculuk	anlaş-
ma	tutanağına	 icra	edilebilirlik	şerhi	verilmesi,	davanın	görüleceği	gö-
revli	 ve	yetkili	mahkemeden	 istenebiliyordu.	Yeni	düzenlemeyle	dava 
açılmadan arabuluculukta anlaşma	sağlanırsa,	arabuluculuğun yapıldı-
ğı yer sulh hukuk mahkemesinden;	dava açıldıktan sonra arabuluculuk-
ta anlaşma	sağlanırsa	davanın görüldüğü mahkemeden	anlaşmaya	icra	
edilebilirlik	 şerhi	 verilmesi	 istenebilir.	 Öğretide	 değişikliğin	 isabetsiz	
olduğu	yönünde	eleştiriler	yapılmıştır93.

	 İlk	bakışta	iş	uyuşmazlıklarında	arabulucuya	başvurulmadan	açılan	
dava	reddedileceğinden	burada	artık	yalnızca	sulh	hukuk	mahkemesi-
nin	görev	yapacağı	düşünülebilir.	Fakat	düşük	 ihtimal	de	olsa	 taraflar	
başta	 zorunlu	 arabuluculukta	 anlaşmamış	 ve	 dava	 açılmış,	 ardından	
dava	sürerken	ihtiyari	olarak	arabuluculuğa	başvurarak	bu	kez	anlaşma	
sağlamış	olabilirler.	Bu	takdirde	icra	edilebilirlik	şerhi	verilmesi	davanın	
görüldüğü	iş	mahkemesinden	talep	edilebilmelidir.	

	 Mahkemenin	şerh	verilmesi	talebine	konu	edilen	tutanağı	han-
gi	unsurlar	yönünden	incelemesi	gerektiği	konusu	açıklanmalıdır. 
Arabuluculuk	anlaşmasının	maddi	 içeriğini	dikkate	alarak	 içerik	dene-
timi	 yapıp	 yapamayacağı,	 yapabilecekse	bunun	kapsamının	ne	olması	
gerektiğinin	ortaya	konulması	zorunludur.	Bu alanın belirsiz bırakılma-
sı; hukuk güvenliğini, öngörülebilirliği, sözleşme serbestisini ve özellikle iş 
hukukunun amacının gerçekleşmesini engelleyebilecektir.

93	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	97;	Fırat,	s.	60
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	 Öğretide	bir	görüş;	HUAK	m.	18/3	uyarınca,	mahkemenin	 ince-
lemesinin	 kapsamının	 arabuluculuk anlaşma tutanağının cebri icraya 
ve arabuluculuğa elverişli olup olmadığı konularıyla sınırlı	 tutulması	 ge-
rektiğini	savunmaktadır.94	Başka	bir	görüş;	 tutanağın eda hükmü içerip 
içermediği ve anlaşma konusunun tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 
edebileceği iş ve işlemlerden olup olmadığının	denetlenebileceğini	ileri	sür-
müştür.	İkinci	görüşü	savunan	yazarlardan	bazıları	denetimin	münhası-
ran arabuluculuğa ve icraya elverişlilik ile sınırlanmamasını, incelemenin 
arabuluculuğa ilişkin diğer emredici hususları da kapsayacak şekilde yapıl-
masını	önermektedir95.	Buna	göre;	mahkeme	tutanağa	icra	edilebilirlik	
şerhi	vereceğinde,	arabulucunun	sicilde	kayıtlı	olup	olmadığı	veya	ara-
buluculuğa	 başvurunun	 yetkili	 büroya	 yapılıp	 yapılmadığı	 yönünden	
de	inceleme	yapabilmelidir.	Başka	bir	yaklaşım	ise	konuyu	geniş	değer-
lendirerek	 anlaşma	 tutanağının	 arabuluculuğa	 ve	 cebri	 icraya	 elverişli	
olup	olmadığının	belirlenmesinde	öncelikle	kanuna	göre	gerçekleşmiş	
bir	 arabuluculuk	neticesinde	 tutanağın	varlık	kazanıp	kazanmadığının	
tespit	 edilmesi	 gerektiğini	 söylemektedir.	Anlaşma belgesinin içeriğinin 
arabuluculuğa ve cebrî icraya elverişli olup olmadığı konusunda inceleme, 
kanunî şartları haiz bir anlaşma belgesinin var olup olmadığı konusun-
daki incelemeyi içerisinde barındırır.	Bu	sebeple	hiç	veya	kanuna	uygun	
arabuluculuk	 faaliyeti	 yapılmadığı,	 anlaşma	belgesinin	 irade sakatlığı 
sebebiyle geçersiz olduğu	veya	anlaşma belgesinin içeriğinin arabulu-
culukta anlaşılan hususlardan farklı düzenlendiğine	ilişkin	iddiaların	
icra	 edilebilirlik	 şerhi	 verilmesine	 ilişkin	 yargılamada	 incelenebilmeli-

94	Bu	görüşe	uygun	verilmiş	bir	karar	mevcuttur:	İstanbul	BAM	24.	H.D.	08/05/2018	tarih	2018/3623	E.	
2019/1025	K.:	“İcra	edilebilirlik	şerhi	verilirken,	söz konusu arabuluculuk anlaşmasının cebri icraya elve-
rişli olup olmadığı, anlaşma içeriğinin arabuluculuğa uygun olup olmadığının incelemesi yapılacaktır.

	 	 	 	 	 Somut	olayda	Arabuluculuk	 tutanağı	 incelendiğinde	 işçinin	 işe	başlatılma	 tarihi,	 boşta	 geçen	 süre	
ücreti,	işe	başlatılmadığı	halde	işçiye	ödenecek	işe	başlatmama	tazminatı,	boşta	geçen	süre	tazminatının	
belirlendiği	görülmüştür.	İlgili	tutanağa göre işe başlatılmama hali için tazminat miktarı belirlenmiş ise de 
şarta bağlı olarak ödeme yapılmasında şartın gerçekleşip gerçekleşmediği yargılama konusu olacaktır. İşçinin 
bu süre içinde işe başlatılması mümkün olduğu gibi, usule uygun şekilde başlatılıp başlatılmadığı yargılama 
yapılarak tespit edilecek hususlardır.	Nitekim	dava	dosyasında	davacının	usulüne	uygun	işe	başvuru	yapıp	
yapmadığı	ve	işe	başlatılıp	başlatılmadığı	hususu	uyuşmazlık	konusu	olmuştur.	Anlaşma içeriği arabulu-
culuğa, cebri icraya elverişli olmadığından icra edilebilirlik şerhi verilmesi yönündeki talebin reddi gerekir.	Bu	
nedenlerle	davalının	istinaf	başvurusunun	kabulü	ile	aşağıdaki	şekilde	karar	verilmiştir.”	(Gürsu,	s.	83	dn.	
241)

95	Kaya,	s.	247;	Namlı,	s.	163-164
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dir96.	İcra	edilebilirlik	şerhi	verilmesi	çekişmesiz yargı	işidir(HUAK	m.	
18/3).	Çekişmesiz	 yargı	 işlerinde,	 kanunda	 aksi	 hüküm	 bulunmadık-
ça,	 re’sen	araştırma	 ilkesi	 geçerlidir	 ve	niteliğine	uygun	düştüğü	ölçü-
de	basit	 yargılama	usulü	uygulanır(HMK	m.	385/1-2).	Kanunlardaki	
düzenlemelere	 dayanarak	 bir	 görüş;	 	HUAK’ta	 icra	 edilebilirlik	 şerhi	
verilmesi	düzenlenirken	incelemenin	kapsamı	konusunda	herhangi	bir	
kural	öngörülmemiş	olduğundan	bu	konuda	HMK	m.	385/2	uyarınca	
mahkemenin	anlaşma tutanaklarının hukuka uygunluğunu re’sen inceleye-
bilmesi gerektiğini	söylemektedir97.	Bu	görüş	benimsenirse	arabuluculuk	
anlaşma	tutanaklarının	emredici	hükümlere	ve	kamu	düzenine	aykırılık	
içerip	içermediği	mahkemece	denetlenebilecektir.	

	 Nitekim	bu	görüşler	doğrultusunda	Yargıtay’ın	vermiş	olduğu	bir	
karar	bulunmaktadır.	Henüz	İMK	m.	3	ve	HUAK	m.	18/A	hükümleriy-
le	dava	şartı	olarak	arabuluculuğa	başvuru	zorunluluğunun	öngörülme-
diği	dönemde	verdiği	bir	kararda	Yargıtay;	işçinin baskı altına alınması 
sonucu düzenlenen ibraname şeklindeki arabuluculuk anlaşmasına icra 
edilebilirlik şerhi verilemeyeceğine	hükmetmiştir98.	Bu	karar,	arabuluculuk	
anlaşma	tutanağında	kanunda	aranan	asgari	şartların	bulunmasının	şerh	
verilmesi	için	yeterli	olması	gerektiği	yönünde	eleştirilmiştir99.

96	Kazmaz	Tepe,	Büşra,	“Arabuluculuk	Anlaşma	Belgesine	İlişkin	İcra	Edilebilirlik	Şerhi	Taleplerinde	Yar-
gılama	Usûlü”,	TNBD,	2018/1,	s.	142

97	Kaya,	s.	248
98 “...İşveren ve işçi arasında, işçilik alacakları konusundaki uyuşmazlığa ilişkin arabuluculuk tutanağının düzen-

lendiği tarih ve ibra beyanının içeriği dikkate alındığında, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri 
bir zamanda uyuşmazlık konusu olmadan ve işçinin başvurusu bulunmadan ibra niteliğinde arabuluculuk 
tutanağı düzenlemişlerdir. Alınan bu ibra niteliğindeki tutanak tarih ve içeriği itibari ile arabuluculuğa ve 
niteliği itibari ile de cebri icraya elverişli değildir.”	 Yargıtay	 9.	HD.	E.	 2016/25300,	K.	 2016/21744,	T.	
08.12.2016

99	Odaman,	Serkan,	“Arabuluculuk	Tutanağına	İcra	Edilebilirlik	Şerhi	Verilmesine	İlişkin	Yargıtay	Kara-
rının	Değerlendirilmesi”,	DEÜHFD,	Prof.	Dr.	Şeref	Ertaş’a	Armağan,	2017,		s.	1761: “Anılan yasal dü-
zenleme karşısında arabuluculuk süreci sonunda düzenlenen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilip 
verilmeyeceğine ilişkin inceleme anlaşma içeriğinin arabuluculuğa ve cebri icraya elverişli olup olmadığı hu-
suslarıyla sınırlıdır. Oysa hakim kararında Kanuni sınırın ötesinde taraf imzaları ve Bakanlık siciline kayıtlı 
yetkili arabulucu nezdinde yapılmış ve arabulucu imzasını taşıyan anlaşmanın içeriği konusunda taraflar 
arasında uyuşmazlık olduğundan bahisle talebi reddetmiştir. Diğer bir deyişle ilk derece mahkemesi içerik 
incelemesi yapmış ve icra edilebilirlik şerhi talebini işçi iddiasına dayanarak reddetmiştir. Oysa hakimin bu 
şekilde bir incelemeyi bu talep karşısında yapması mümkün değildir.”
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	 2.	Anlaşma	tutanağının	maddi	içeriği

	 Arabuluculuk	sonucunda	varılan	anlaşma,	özel	hukuk	hükümlerine	
tabi	olup100 kapsamının	belirlenmesi	ve	anlaşmanın	tutanağa	bağla-
nıp	bağlanmaması taraflara	bırakılmıştır.	HUAK’ta	bu	husus	“Ara-
buluculuk faaliyeti sonunda varılan anlaşmanın kapsamı taraflarca belir-
lenir; anlaşma belgesi düzenlenmesi hâlinde bu belge taraflar ve arabulucu 
tarafından imzalanır”	biçiminde	ifade	edilmiştir(HUAK	m.	18/1).

	 Tarafların	arabuluculuk	anlaşma	belgesinin	içeriğini	ve	detaylarını	
belirlemesinde	tabi	olacakları	sınırlar	tespit	edilmelidir.	Çünkü	arabulu-
culuk	gizlilik	ve	iradilik	unsurlarının	baskın	olduğu	bir	çözüm	yöntemi	
olduğundan	kanunun	ve	hatta	anayasanın	emredici	hükümlerine	aykırı	
anlaşmaların	ortaya	çıkma	ihtimali	vardır101.	Bu	da	iş	hukukun	geçerli-
liğini	ve	etkinliğini	etkileyebilecek	ciddi	bir	sorundur102.	Şartlar	oluştu-
ğu	 takdirde;	hukuka	aykırı	 arabuluculuk	anlaşma	belgeleri,	 yine	genel	
hükümlere	göre	sözleşmelerin	geçersizliği	sebeplerine	dayanılarak	iptal	
edilebilmelidir103.

	 Arabuluculuk	 anlaşmalarının	 içeriği	 uygulamada	 çoğunlukla	 sulh, 
ibra, feragatname, borç ikrarı ve bunların benzeri sözleşmeleri	esas	alarak	
belirlenmektedir104.	 Tutanaklarda	 anlaşma	 sağlanacak	 hususlar	 işçilik	
alacakları	olacağından	tutanağın	sözleşme	biçiminde	düzenlenmesinde	
işçilerin	İK	uyarınca	sahip	oldukları	hakların	korunmasına	dikkat	edil-
mesi	gereklidir.	Tutanakta	üzerinde	anlaşılan	hususlar	haricinde	kalan	

100	Fırat,	s.	49;	Kaya,	s.	249;	Kıyak,	s.	528;	
101	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	100;	Yağcıoğlu,	Kaan	Muharrem,	“Yeni	İş	Mahkemeleri	Kanunu	Uyarınca	

Arabuluculuk	Ve	Arabuluculuğun	İş	Yargılamasına	Etkileri”,	DEÜHFD,	Sayı	2018/2,	s.	478
102	Doğan	Yenisey,	s.	176
103	Şahin	Emir,	Asiye/Kazmaz	Tepe,	Büşra,	“İş	Uyuşmazlıklarına	İlişkin	İbra	Hükmü	İçeren	Arabuluculuk	

Anlaşma	Belgesinin	Arabuluculuğa	Elverişlilik	Bakımından	Değerlendirilmesi”,	ÇTD,	2018/3,		s.	1498;	
Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	100;	Gürsu,	s.	85

104	Şahin	Emir/Kazmaz	Tepe,	s.	1487:		“...düzenlenen	anlaşma	belgesi	sulh	sözleşmesi	niteliğinde	olabi-
leceği	gibi	başka	tür	bir	sözleşme	niteliğinde	de	olabilir.	Örneğin,	söz	konusu	belge	alacağın	temliki,	
alacağı	talep	etmeme	taahhüdü,	menfi	borç	ikrarı,	ikale	ve	ibra	sözleşmesi	niteliğinde	olabilir...”	
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haklar	 için	 dava	 hakkı	 devam	 etmelidir105.	Öte	 yandan,	 İMK	m.	 5	 ile	
HUAK	m.	 18’e	 eklenen	 arabuluculukta anlaşılan hususlarda dava 
açma yasağının, arabuluculuk süreci içerisinde emredici kuralların 
emrediciliğini kaldıracağını savunan bir görüş de mevcuttur.	Bu	yak-
laşıma	 göre;	 arabuluculuk	 sürecinin	 sonunda	 yapılan	 anlaşma	maddi	
hukuk	ilişkisi	bakımından	taraflar	arasındaki	uyuşmazlığı	tamamen	sona	
erdiren	bir	anlaşmadır.	Eğer	böyle	bir	anlaşmaya	rağmen	anlaşılan	hu-
suslar	 ile	 ilgili	dava	 açıldığında	açılan	dava	hukuki	 yarar	 yokluğundan	
usulden	reddedilecektir 106.

	 İş	hukukunda	kuralların	emredici	 yönüyle	kast	 edilen	çoğunlukla	
nispi	emrediciliktir.	Fakat	az	sayıda	da	olsa	iş	hukukunda	geçerli	mutlak	
emredici	kurallar	da	mevcuttur 107.	Arabuluculuk	sürecinde	kuralla-
rın	 emrediciliğinin	 kalkacağının	 kabulü	 iş	 hukukunun	 varlığını	
anlamsız	ve	gereksiz	kılacaktır.	Öte	yandan,	mevzuatta	 işçinin	hak-
larından	vazgeçmesinin	geçersiz	olacağı	sonucuna	götüren	kurallar	da	
vardır108.	Nispi emredici kurallar ile işçilerin haklarına asgari düzeyde bir 
güvence getirilmiştir.	İşçinin	ve	işverenin	arabuluculuk	yoluyla	anlaşarak	
bu	güvenceden	vazgeçmesinin	geçerli	sayılması,	zamanla	işçilerin	tarih-
sel	kazanımlarını	kaybetmesine	ve	anayasada	ifade	edilen	sosyal	devlet	
ilkesinin	çalışma	hayatında	geçersiz	kalmasına	yol	açacaktır.	Çağımızın	
hukuk	 anlayışı	 göz	önüne	 alındığında	 söz	konusu	güvencelerden	ve	
kazanımlardan	 sınırsızca	 vazgeçilebilmesinin	 arabuluculuk	 an-
laşmalarıyla	mümkün	kılınması	 insanlık	haysiyetine	 ve	 onuruna,	
insan	haklarına	dair	uluslararası	sözleşmelere	ve	anayasaya	aykırı	
sonuçlar	doğurur.
105	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	125;
106	Canbolat,	Talat/Ocak,	 Saim/Oğuz,	Özgür/Karaca,	Aybüke/Bulur,	Alper/Koç,	Erol,	 İş	Hukukunda	

Arabuluculuk	Uzmanlık	Eğitimi	Kaynak	Kitabı,	2018,	s.	11
107	Süzek,	s.	36
108	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.136:	“...TBK	m.	420’de	geçen	ibra	ibaresi	bir	sözleşmeye	konulan	isim	değil-

dir.	Bu	nedenle	ibranın	taraflarca	yapılan	bir	işlem	olduğu,	halbuki	arabuluculuk	anlaşmasının	arabulu-
cunun	katılımı	nedeniyle	farklı	olduğu,	arabuluculuk	sürecine	ilişkin	bir	vazgeçme	yasağı	bulunmadığı	
gibi	gerekçelerin	ardına	sığınmanın	da	mümkün	olmadığı	kanaatindeyiz.	TBK	m.	420’de	düzenlenen	
konu	belirli	bir	isim	taşıyan	sözleşme	değil,	işçinin	haklarından	vazgeçme	yasağıdır.	Madde	işçinin	ala-
cağının	kendisinin	vazgeçmesiyle	değil,	ancak	ve	ancak	ifa	ile	sona	erebileceğini	düzenlemiştir...”;	Şahin	
Emir/Kazmaz	Tepe,	s.	1504
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	 3.	Arabuluculukta	Anlaşma	Sağlanan	Hususlarda	Dava	Açma	
Yasağının	Değerlendirilmesi

	 a.	Dava	Açma	Yasağının	Hukuki	Niteliği

	 Önceden	açıklandığı	üzere	HUAK	m.	18/5	uyarınca	taraflar,	ara-
buluculuk	 görüşmeleri	 sonucunda	 anlaşmışlarsa,	 üzerinde	 anlaşmaya	
varılan	 hususlarda	 dava	 açamazlar.	 Öncelikle	 ifade	 etmek	 gerekir	 ki;	
kimsenin bir konuda dava açması peşinen engellenemez.	Dava	açılmasının	
yasaklanması,	 usul	 hukuku	 yönünden	 tamamen	 anlamsız	 bir	 ifade109 
olduğu	gibi	maddi	hukuk	yönünden	de	kişilerin	hak	 arama	özgürlük-
lerinin	yok	sayılması110	anlamı	taşımaktadır111.	Bu	durum	aynı	zamanda	
arabuluculuk anlaşmalarının hukuki denetiminin yapılması imkânını da 
ortadan kaldırabilir.	Mahkeme	 kararlarının	 bile	 üst	mercilerce	 denet-
lenme	 imkânının	öngörüldüğü	dereceli	yargı	 sistemi	 içerisinde	arabu-
luculuk	sürecinde	yapılan	bir	anlaşmada	geçen	hususların	davaya	konu	
edilememesi	arabuluculuk	süreçlerini	mahkemelerin	üzerinde,	arabulu-
cunun	hâkimden	daha	üstün	görünmesine	yol	açabilir112.	Dava	açmanın	
yasaklanması	hukukta	bir	anlam	ifade	etmeyeceğine113	göre	dava	açıldı-
ğında	bunun	nasıl	değerlendirileceği	açıklanmalıdır.

 Hiçbir hâkim sadece davacının sunduğu dava dilekçesi ve ekleri-
ne bakarak dava açılıp açılamayacağına karar veremez.	Yargılamanın	
doğası	gereği,	davalının	tutumu	da	dikkate	alınmak	zorundadır.	Nitekim	
adil	yargılanma	hakkı	ve	hukuki	dinlenilme	hakkı	da	bunu	zorunlu	kılar.	
Dava	açmanın	yasaklandığı	bir	konuda;	dava	açıldığında	hâkim	hiçbir	
inceleme	yapmadan	davayı	bitiremez.	Çünkü	dava	açmanın	yasaklan-
dığı	 konu,	maddi	 hukuku	 ilgilendiren	 bir	 alandır.	Maddi hukuka göre 

109	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	99;	Akkan,	s.	7;	
110	Kaya,	s.	245;	Erdoğan/Erzurumlu,	s.	53
111	Düzenlemenin	amacının	işçilik	alacakları	için	geçerli	zamanaşımı	boyunca	işverenin	dava	tehdidi	altın-

da	bırakılmasının	önlenmesi	olduğu	yönünde	bkz.	Yağcıoğlu,	s.	476
112	Özmumcu,	s.	837
113	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	99:	“...Sonuç	olarak,	arabuluculuk	sonunda	anlaşmaya	varılmışsa	dava	açıla-

maz	hükmü,	aslında	bir	temenni	hükmü	dahi	sayılması	zor,	hukuken	anlamlı	olmayan	ve	temel	hukuk	
bilgisiyle	dahi	anlamlandırılamayacak	bir	hükümdür.”
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tarafların arasındaki ilişkinin somut olayda ortaya çıkarılması ancak taraf-
ların uyuşmazlık hakkındaki vakıa ve delillerini mahkemeye sunmalarıyla 
ve bunların tartışılmasıyla, kısaca yargılama yapılmasıyla,	mümkündür.	
Bu	 bağlamda,	 önceden	 aralarında	 arabuluculuk	 anlaşma	 tutanağı	 dü-
zenlemiş	iki	taraftan	birisi,	tutanağa	göre	anlaşma	sağlanmış	hususlarda	
davasını	açarsa	karşı	taraf	arabuluculuk	anlaşma	tutanağını	mahkemeye	
sunarak	karşı	koyacaktır.	Anlaşma	yapıldığının	ileri	sürülmesiyle	mah-
keme,	 davanın	 esasına	 girmeksizin	 hukuki	 yarar	 yokluğundan	 davayı	
usulden	reddedecektir114.

	 Ulaşılan	bir	bölge	adliye	mahkemesi	kararında115 hem iş hukuku-
nun temel ilkelerinin hem de iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun 
dava şartı haline gelmesindeki amaçlar göz önüne alınarak hüküm 
tesis edilmiştir.	Karara	konu	olayda;	işçi	ve	işveren	arasındaki	iş	ilişkisi	
işçinin	emekli	olması	 sebebiyle	sona	erdiği	 için	davacı	 tarafından	 işçi-
lik	alacaklarının	ödenmesine	hükmedilmesi	talep	edilmiştir.	İlk	derece	
mahkemesi,	 davaya	 konu	 taleplerin	 bir	 kısmının	 ayrılmasına	 hükme-
derek	bu	kısım	yönünden	arabuluculuğa	başvuru	dava	şartı	yerine	ge-
tirilmediği	 gerekçesiyle	 usulden	 reddetmiştir(Söz	 konusu	 kararın	 bu	
kısmından	kapsamı	ve	hangi	alacak	kalemlerinin	görüşüldüğü	anlaşıla-
masa	da	bir	arabuluculuk	başvurusunun	tamamlandığı	anlaşılmaktadır).	
Davacının	istinaf	talebi	üzerine	dava	bölge	adliye	mahkemesinin	önüne	
gelmiştir.	 İstinaf	mahkemesi	 “Borçlar Hukukuna genel ilkeleri itibariyle 
bağlı olmasına karşın ondan ayrılarak bir alt (özel) hukuk dalı olarak İş 
Hukukunun ortaya çıkışının temel sebebi; yapıları itibariyle eşit olmayan 
taraflar arasındaki hukuki ilişkileri düzenliyor olmasıdır. İşçinin,	hak	ve	
alacaklarını	en	kısa	sürede	ve	en	basit	yoldan	almasını	sağlamaya	yönelik	
getirildiği	anlaşılan	bir	kurumun,	işçinin	aleyhine	yorumlanması	ve	da-
vanın,	dava	şartı	yokluğu	nedeniyle	reddine	karar	verilmesi	7036	sayılı	İş	
Mahkemeleri	Kanununun	genel	gerekçesinde	belirtilen	çabukluk,	basit-
lik	emredicilik,	güçsüzün	korunması	ve	ucuzluk	ilkeleri	ile	de	örtüşmez. 
Aksine düşünce Anayasanın hak arama özgürlüğünü düzenleyen 36. mad-
desine de aykırıdır. Tutanak içeriği incelendiğinde de, davalı işveren ta-
114	Akkan,	s.	17;	
115	Erzurum	BAM	6.	HD.,	E.	2018/3318,	K.	2018/2118,	T.	27.09.2018
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rafından işçi işveren ilişkisinden kaynaklı tüm taleplerinin kesin bir 
dille reddedildiği	görülmektedir.	Bu	ret beyanı karşısında tekrar geriye 
dönük olarak davacı işçiden aynı süreci işletmesini beklemek yukarı-
da belirtilen iş hukuki ilkeleriyle bağdaşmayan bir uygulama olacak-
tır”	şeklinde	karar	vermiştir.	Karardan	çıkarılacak	sonuç;	dava	açma	ya-
sağının	ve	bu	yasağın	dava	şartı	olarak	uygulanmasının	sınırlı	biçimde	
uygulanması	 gerektiğidir.	Nitekim	 bölge	 adliye	mahkemesi	 kararında	
“6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Ara buluculuk Kanununun 4 ve 
5. maddeleri kapsamında göre, görüşmelerin uyuşmazlık ile sonuçlanması 
halinde görüşmelerde kullanılan belgeler gizli olacaktır. Şu	halde	başvuru	
evrakında	belirtilmeyen konularda bir kısım müzakereler sürmüş ise, 
anlaşmazlık halinde bu uyuşmazlığın kapsamı mahkemece bilineme-
yecektir. Uyuşmazlık kapsamı hakkında geriye anlaşmazlık tutanağındaki 
ara bulucunun nitelemesi kalmaktadır. Ara bulucu tarafından eksik ya da 
yanlış bir kayıt tutulması halinde ise, bu hatanın taraflara mal edilmesi gibi 
bir sonuç doğacaktır ki; bu hal yasal düzenlemelerin ulaşmak istediği ama-
ca aykırı olacaktır. Somut olayda da başvuru formunda belirtilmeyen 
alacak kalemlerine anlaşmazlık tutanağında yer verildiği ve davalı-
nın davete rağmen görüşmelere katılmadığı anlaşılmaktadır”	denile-
rek	anlaşma	ya	da	anlaşmama	tutanağının	belirsiz	şekilde	düzenlenmiş	
olduğu	hallere	dikkat	çekilmiştir.	Bu durumlarda yargılama yapılabilece-
ği sonucuna ulaşılmıştır. 

	 Arabuluculukta	üzerinde	anlaşmanın	sağlandığı	konularda	davanın	
açılmayacağının	 hükme	 bağlanmış	 olması,	 tarafların	 arabuluculuk	 sü-
recinde	 sadece	 sözlü	anlaşmaları	 ihtimalinin	de	düşünülmesini	gerek-
tirir116.	Bu	ihtimale	dikkat	eden	yazarlar	yasağın	ancak	tarafların	arabu-
luculukta	anlaşmasının	bir	belgeye	bağlandığı	hallerde	uygulanmasına	
münhasır	olacak	biçimde	düzenlenmesi	gerektiğini	öne	sürmüşlerdir117.

116	Korkmaz/Kıyak,	s.	46:	“...bir	anlaşma	belgesi	mevcut	olmadan,	mahkemenin,	tarafların	arabuluculuk	
sürecine	konu	ettikleri	uyuşmazlık	konularında	anlaştıklarını	ve	bu	nedenle	dava	açamayacaklarını	tes-
pit	etmesi	oldukça	zor	olacaktır...”

117	Korkmaz/Kıyak,	s.	45
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	 b.	Anlaşma	Sağlanan	Hususların	Belirlenmesi	ve	Gizlilik	İlkesi

	 Arabuluculuk	anlaşma	tutanağının	olmadığı	ancak	tarafların	anlaş-
ma	sağladığı	hallerde	de	dava	açılırsa	usulden	reddi	söz	konusu	olacak-
tır.	Peki,	 tarafların	HUAK’ta	belirtilen	“anlaştığı hususlar”	ne	 şekilde	
tespit	edilecektir?	Bu	konuyu	açıklığa	kavuştururken	arabuluculuğun	te-
mel	ilkelerinden	olan	gizliliği	göz	ardı	etmemek	lazımdır.	Çünkü	HUAK	
m.	5/1	gereği	“Taraflar, arabulucu veya arabuluculuğa katılanlar da dâhil 
üçüncü bir kişi, uyuşmazlıkla ilgili olarak hukuk davası açıldığında yahut 
tahkim yoluna başvurulduğunda ... tanıklık yapamaz”.	Maddenin	3.	fıkra-
sında	ise	“Birinci fıkrada belirtilen bilgilerin açıklanması mahkeme, hakem 
veya herhangi bir idari makam tarafından istenemez. Bu beyan veya bel-
geler ... delil olarak sunulmuş olsa dahi hükme esas alınamaz. Ancak, söz 
konusu bilgiler bir kanun hükmü tarafından emredildiği veya arabuluculuk 
süreci sonunda varılan anlaşmanın uygulanması ve icrası için gerekli olduğu 
ölçüde açıklanabilir”	denilmiştir.	Hâlbuki	iş	uyuşmazlıklarının	yargı-
sal	çözümünde	tanık	dinletilmesi,	en	çok	başvurulan	delillerden-
dir.	Dolayısıyla	dava	açma	yasağının	dolaylı	bir	sonucu	davanın	bir	
şekilde	açıldığı	 ihtimalde	 tanık	dinlenmesinin	güçleşmesidir.	Ta-
nıklığın	mümkün	olup	olmadığı	ortaya	konulmalıdır.	HUAK’ta	arabu-
luculuk	 sürecine	katılmış	olanlara	 getirilen	 tanıklık yapma yasağının 
kapsamında	olan	hususlar	HUAK	m.	5/1’de	dört	bent	olarak	sayılmış-
tır.	 Bu	hususlar;	arabuluculuk daveti veya arabuluculuğa katılma isteği,	
arabuluculukta	uyuşmazlığın	 çözümü	 için	 ileri	 sürülen	görüşler ve tek-
lifler,	arabuluculuk	görüşmelerinde	ileri	sürülen	öneriler	veya	herhangi	
bir	vakıa	veya	iddianın	kabulü	ve	sadece arabuluculuk faaliyeti dolayısıyla 
hazırlanan belgelerdir.	Kanunda	sayılan	bilgi	ve	belgelerin	 şekli	önem-
sizdir118.	Fakat	bu	yasak	için	HUAK	m.	5/5’te	bir	sınır	öngörülmüştür.	
Hükme	göre	“Birinci fıkrada belirtilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, 
hukuk davası ve tahkimde ileri sürülebilen deliller,	sadece arabuluculuk-
ta sunulmaları sebebiyle kabul edilemeyecek deliller haline gelmez”.	
Yani	arabuluculuk	öncesinde	uyuşmazlıkla	bağlantılı	olan	bilgi	ve	
belgeler,	uyuşmazlığın	arabuluculukta	çözümü	için	görüşmelerde	
kullanılmışsa	 sırf	 bu	 sebeple	 davada	 kullanılamaz	 hale	 gelmeye-

118	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	33
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cektir.	Bilgi	ve	(özellikle)	belgeler,	sırf	arabuluculuk	faaliyeti	sebebiyle	
düzenlenmişse	gizliliğin	kapsamına	girecektir.	

	 Bununla	beraber,	arabuluculuk	sürecinde	değerlendirilmiş	bilgi ve 
belgelerin açıklanması bir kanunda emredilmişse	ya	da	anlaşmanın uygu-
lanması ve icrası için gerektiği ölçüde	 açıklanabilir(HUAK	m.	 5/3).	Bu	
kural	anlaşmalardaki	ifadelerin	belirsizlik	taşıması,	yoruma	açık	olması	
gibi	 durumlarda	 önemlidir.	 Öte	 yandan,	 işçinin	 haklarının	 tespitinde	
başvurulacak	 belgeler	 çoğunlukla	 işverenin	 uhdesindedir119.	 İş	 yargı-
sında	 mahkemenin	 re’sen	 araştırma	 yapabileceği	 durumlarda	 taraflar	
ellerindeki	 bilgi	 ve	 belgeleri	HMK	m.	 216/2	uyarınca	 vermek	 zorun-
dadır.	 Örneğin	 işçinin	 yaptığı	 çalışmaların	 kaydının,	 bordrolarının,	
özlük	dosyasının	ve	bunun	gibi	iş	ilişkisinin	detaylarını	ve	uyuşmazlığı	
aydınlatacak	belgelerin	 işverenin	elinde	olması	kuvvetle	muhtemeldir.	
Uygulamada	 işverenlerin	 ellerinde	 tuttukları	 belgeleri	 gerçeğe	 aykırı	
biçimde	düzenledikleri	vakidir120.	Bu	durumda	hakkaniyetli	ve	adil	bir	
sonuca	ulaşılabilmesi	için	içtihatlarla,	kural	olarak	işçi üzerinde olan ispat 
yükü hafifletilerek gerçek durumun tanık, bilirkişi vs. deliller ile hükme yan-
sıması kolaylaştırılmaktadır.	Zaten	 iş	 yargılamasında	hukuk	yargılama-
sından	ayrı	kurallar	öngörülmesinin	 temelinde	de	bu	durum	vardır121.	
Maddi hukuk yönünden nasıl ki işçi, işverenden ekonomik ve sosyal 
anlamda122 daha güçsüz konumdaysa usul hukuku yönünden de iş 
ilişkisinde hakları, borçları ve yükümlülüklerinin ispatı123 noktasında 

119	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	126
120	Çil,	Şahin,	 “6100	 sayılı	HMK’ya	Göre	 İş	Yargısında	 İspat	Yükü	ve	Deliller”,	 İÜHFM,	Yıl	2016	Sayı	

2(İspat	Yükü	ve	Deliller),	s.	92;	Yargıtay	9.	HD.	E.	2008/11830	E.,	K.	2009/33853,	T.	07.12.2009:	“...
çalışma yaşamında daha az vergi ya da sigorta pirimi ödenmesi amacıyla zaman zaman, iş sözleşmesi veya 
ücret bordrolarında gösterilen ücretlerin gerçeği yansıtmadığı görülmektedir. Bu durumda gerçek ücretin tes-
piti önem kazanır. İşçinin kıdemi, meslek unvanı, fiilen yaptığı iş, işyerinin özellikleri ve emsal işçilere ödenen 
ücretler gibi hususlar dikkate alındığında imzalı bordrolarda yer alan ücretin gerçeği yansıtmadığı şüphesi 
ortaya çıktığında, bu konuda tanık beyanları gözetilmeli ve işçinin meslekte geçirdiği süre, işyerinde çalıştığı 
tarihler, meslek unvanı ve fiilen yaptığı iş bildirilerek sendikalarla, ilgili işçi ve işveren kuruluşlarından emsal 
ücretin ne olabileceği araştırılmalı ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek bir sonuca gidilmelidir.”

121	Şişli,	s.	62
122	Bakırcı,	s.	375;	Doğan	Yenisey,	s.	179
123	Okur,	Zeki,	 “İş	Uyuşmazlıklarında	 İşçi	Lehine	 İspat	Kolaylığı”,	 İÜHFM,	Prof.	Dr.	Fevzi	 Şahlanan’a	

Armağan,	2016,	s.	587
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güçsüz konumdadır124.	Hem	kanunda	 işçiye	sağlanan	kolaylıklar	hem	
de	içtihatlar	ile	oluşan	yaygın	uygulama	zorunlu	arabuluculuk	süreçle-
rinde	de	dikkate	alınmalıdır125.	Bu	sebeple,	arabuluculukta	anlaşılsın	ya	
da	anlaşılmasın,	gizlilik	 ilkesi	değerlendirilirken	yukarıdaki	hususlarda	
bilgi	ve	belgelerin	yargılamaya	dâhil	edilmesi,	gereken	tanık	beyanları-
nın	dikkate	alınması,	bunlar	yapılırken	arabuluculukta	gerçekleşen	em-
redici	hükümlere,	anayasaya	ve	iş	hukukunun	mutlak	ve	nispi	emredici	
kurallarına	aykırı	tekliflerin	hükümsüz	bırakılması	gereklidir.

	 4.	Anlaşma	Tutanağının	Hükümsüz	Bırakılması

	 a.	Genel	Olarak

	 Önceki	kısımda	açıkladığımız	üzere,	arabuluculukta	tarafların	yap-
tığı	 anlaşma	 bazı	 durumlarda	 hükümsüz	 bırakılabilmelidir.	 Anlaşma	
tutanağının	hükümsüzlüğünü	gerektiren	bazı	halleri	yukarıda	anmakla	
yetinmiştik.	Söz	konusu	halleri	daha	geniş	biçimde	saymakta	fayda	var-
dır.	Bu	haller;	irade sakatlığı, aşırı yararlanma(gabin), ehliyetsizlik, emre-
dici hukuk kurallarına, kamu düzenine, ahlaka, kişilik haklarına aykırılık, 
şekle aykırılık, sahtelik, imkânsızlıktır.	Bu	sebeplerle	arabuluculuk	anlaş-
ma	tutanağının	iptali	için	açılacak	dava	genel	hükümlere	göre	kurulmuş	
sözleşmenin	iptalini	konu	alacağından	görevli	ve	yetkili	mahkeme	genel	
hükümlere	göre	tespit	edilecektir.	TBK	m.	39	uyarınca	“Yanılma	veya	
aldatma	sebebiyle	ya	da	korkutulma	sonucunda	sözleşme	yapan	taraf,	
yanılma	veya	aldatmayı	öğrendiği	ya	da	korkutmanın	etkisinin	ortadan	
kalktığı	andan	başlayarak	bir	yıl	içinde	sözleşme	ile	bağlı	olmadığını	bil-
dirmez	veya	verdiği	 şeyi	geri	 istemezse,	 sözleşmeyi	onamış	 sayılır.	Al-
datma	veya	korkutmadan	dolayı	bağlayıcılığı	olmayan	bir	sözleşmenin	
onanmış	sayılması,	tazminat	hakkını	ortadan	kaldırmaz.”
 
	 Çalışmamızın	 kapsamını	 daraltmak	 için	 irade	 sakatlığı	 hallerinden	
doğan	iptal	davalarına	münhasır	tutacak	ve	kısaca	incelemeye	çalışacağız.
124	İş	yargılamasında	oluşmuş	bu	uygulamaların	işçinin	korunması	amacını	aşarak	işverenler	aleyhine	usuli	

dengesizlik	ve	adaletsizlikler	yarattığı	yönündeki	eleştiri	için	bkz.	Namlı,	161
125	Ekmekçi/Özekes/Atalı,	s.	178
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	 b.	Anlaşma	Tutanaklarının	Hükümsüzlüğü	Sebepleri

	 	 aa.	İrade	Sakatlığı

	 	 	 i.	Tanımı

	 Arabuluculuk	görüşmelerinde	tarafların	anlaşma	sağladığı	hususla-
rın	borçlar	hukuku	anlamında	bir	sözleşme	varlığı	kazanacağını	önceden	
ifade	etmiştik.	Taraflar;	yani	işçi	ve	işveren,	arabulucu	eşliğinde	görüş-
melerde	bulunarak	aralarındaki	iş	uyuşmazlığını	sona	erdirecek	ve	böy-
lece	aralarında	6098	sayılı	Türk	Borçlar	Kanunu(TBK)126	m.	1	uyarınca	
bir	sözleşme	kurulmuş	olacaktır.	İşte	bu	sözleşmenin	kurulmasına	temel	
teşkil	edecek	iradelerin,	özgürce	ve	sağlıklı	biçimde	oluşması	gerekmek-
tedir127.	Ayrıca	TBK	m.	1’den	 sadece	karşılıklı	 ve	birbirine	uygun	 ira-
denin	oluşmasıyla	sözleşmenin	kurulamayacağı	tarafların	iradelerini	be-
yan	etmeleri	gerektiği	anlamı	da	çıkmaktadır.	Bu	süreçte	oluşan	iradeler	
ile	yöneltilecek	beyanların	arasında	da	uyum	bulunmalıdır.	Zira	 irade,	
kişilerin	düşünce	dünyasında	anlam	taşıyan	bir	kavram	iken	beyan,	kişi-
lerce	dışa	yansıyan	davranışlarıdır.	Bu	bağlamda	arabuluculuk	görüşme-
lerinde	tarafların	iradelerinin	beyanlarıyla	uyumlu	olması	gerekecektir.	

	 İrade	 ve	 beyan	 arasında	 uyumsuzluğun	 oluşması;	 sağlıklı bir ira-
denin açıklanmasında	 ortaya	 çıkabileceği	 (beyan	 yanılması)	 gibi	 he-
nüz iradenin oluştuğu süreçte	 de	 doğmuş(temel	 yanılması)	 olabilir128.	
Yine	 bu	 uyumsuzluk	 taraflarca	 bilinerek ve istenerek	 de	 ortaya	 çıkmış	
olabilir(muvazaa/danışık	ve	inançlı	işlem).	Ancak	bilmeden ve istemeden 
irade	ve	beyan	arasında	uyumsuzluk	oluşması	mümkündür(hata,	aldat-
ma	ve	korkutma)129.	İncelememize	konu	olan	irade	sakatlığı	halleri,	bil-
meden	ve	istemeden	irade	ile	beyan	arasında	uyumsuzluğun	meydana	
gelmesini	ifade	etmektedir.

126	RG.	04.02.2011-27836
127	Kılıçoğlu,	s.	180
128	Kılıçoğlu,	s.	194
129	Kılıçoğlu,	s.	180
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	 Hata	durumu,	TBK	m.	30-35	arasında;	aldatma	durumu,	TBK	m.	
36’da;	korkutma	durumu	TBK	m.	37-38’de	hükme	bağlanmıştır.	Bu	du-
rumlarda	anlaşma	tutanağının	iptali	ya	da	geçersizliği	iddia	edilebilecek-
tir.	130

	 ii.	Hata	halinde	anlaşma	tutanağının	iptali

	 Hata,	istemeyerek	ve	bilmeyerek	yapılan	yanlıştır131.	TBK	m.	30’da	
hatanın	 tanımı	ve	unsurlarına	yer	verilmemiştir.	Bunun	yerine	 sözleş-
me	kurulurken	esaslı	hataya	düşen	tarafın	sözleşmeyle	bağlı	olmayacağı	
belirtilmiştir.	Hükmü	arabuluculuk	için	uyarlayacak	olursak	arabulucu-
lukta	anlaşma	yapılırken	esaslı	hataya	düşen	tarafın,	bu	anlaşmayla	bağlı	
olmayacağı	sonucu	çıkarılabilir.	Örneğin	iş	ilişkisinin	sona	ermesinin	ar-
dından	işçilik	alacaklarının	tespiti	ve	ödenmesi	talebiyle	arabuluculuğa	
başvurulmuşsa,	belli	bir	işçilik	alacağı	kalemi	var	olduğu	halde	görüşme-
lerde	gündeme	getirilmemişse	ve	bu	şartlar	altında	anlaşma	sağlanıp	tu-
tanak	düzenlenmişse	işçi	tutanağının	iptalini	talep	edebilecektir.	Fakat	
TBK	m.	30	uyarınca	sözleşmenin	kurulmasında	esaslı	hataya	düşen	taraf	
için	sözleşme	bağlayıcı	olmayacaktır.	Yani	işçinin	hatası,	esaslı	değilse	bu	
hüküm	uygulanamaz.	TBK	m.	31/1’de	esaslı	yanılma	halleri	sayılmıştır.	
Bunlar;	sözleşmenin niteliğinde yanılma, sözleşmenin konusunda yanılma 
kişinin kimliğinde yanılma, kişinin niteliklerinde yanılma, ivazda yanılma-
dır.	Belirtmek	gerekir	ki	bu	haller	kural	olarak	beyan hatası(yanılması) 
başlığına	girmektedir.

 Sözleşmenin niteliğinde yanılma: Taraflardan	 biri,	 uyuşmazlığın	
çözümünü	sağlayacak	anlaşmanın	içereceği	sözleşmenin	belirlenmesin-
de	iradesini	beyan	ederken	hataya	düşebilir.	İş	hukukundaki	uyuşmazlık	

130	“…..Bütün	bu	işlemlerin	davalı	şirketin	kayden	avukatının	arabuluculuğunda	gerçekleştiği,	arabulucu-
nun	davacı	tarafı	diğer	tarafın	avukatı	olduğu	konusunda	bilgilendirdiğinin	tespit	edilemediği,	emsal	
dosyalarda	dinlenen	tanık	anlatımlarına	göre,	arabuluculuk	görüşmelerinin	hiç	yapılmadığı,	hatta	ara-
bulucunun	da	işçilerin	imzaladığı	aşamada	işyerinde	olmadığının	beyan	edilmesi	karşısında;	usulüne	
uygun	bir	arabuluculuk	başvurusunun	ve	görüşmesinin	yapılmadığı	gibi	mevzuat	hükümleri	çerçeve-
sinde	arabuluculuk	anlaşma	belgesinin	düzenlenmediği	sonucuna	varılmaktadır.”	(Yargıtay	9.	HD.	T.	
11.06.2019			E.	2019/3694	K.2019/13040)

131	TDK	Güncel	Türkçe	Sözlük’te	yer	alan	“hata”	tanımı.
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konularının132	arabuluculukta	görünüm	biçimleri	göz	önüne	alındığın-
da;	 görüşmeler	 sonucunda	 işverenin	 işçiye	kısmi	borç	 ikrarını	 taşıyan	
bir	 belgenin	 düzenlenmesi	 kararlaştırılmışken	 bunun	 yerine	 işçinin	
yazılı	haklarını	aldığını	kabul	ettiği	ve	işvereni	gayri	kabili	rücu	kayıtsız	
şartsız	ibra	ettiğine	dair	bir	belgeye	imza	atılmış	olabilir.	Anlaşma	tuta-
nağı	duruma	göre	ya	icra	edilebilirlik	şerhi	alınarak	ya	da	taraf	avukatla-
rının	imzasını	taşıması	sonucu	ilamlı	icraya	konu	edilebilecektir.	İşçi	bu	
sözleşmenin	niteliğinde	yanıldığını;	HUAK	m.	18/2’ye	göre	icra	edile-
bilirlik	 şerhi	alınacağında	sulh	hukuk	mahkemesinde	 ileri	 sürebileceği	
gibi	 borçlar	hukuku	hükümlerine	 tabi	 olan	 anlaşma	 tutanağının	 iptali	
için	yetkili	asliye	hukuk	mahkemesinde	dava	da	açabilir.

 Sözleşmenin konusunda yanılma:	 Bu	 durum	 taraflardan	 birisi-
nin	sözleşmede	yer	alacak	unsura	ilişkin	esas	iradesi	başka	bir	unsurun	
yer	almasına	sebebiyet	verecek	biçimde	yansımasıyla	gerçekleşebilir.	İş	
uyuşmazlıklarındaki	alacak	kalemlerinin	çeşitliliği	ve	bunların	bireysel	
veya	 toplu	 sözleşme	yahut	 işyeri	uygulaması	 ile	daha	da	çoğalabilece-
ği	söylenebilir.	Dolayısıyla	 işçinin	bu	haklarını	arabuluculuk	görüşme-
sinde	mümkün	oldukça	açık	ve	anlaşılır	biçimde	ifade	etmesi	gereklidir	
aksi	halde	sürecin	işçiler	aleyhine	sonuçlanması	olasıdır.	İşçinin	aslında	
istediği	fazla	çalışma	ücretinin	ödenmesi	iken	bunun	yanlış	biçimde	ifa-
desiyle	ikramiye	veya	primin	ödenmesi	anlaşma	tutanağına	konu	edile-
bilir.	Bu	durumda	ikramiye	ve	primler	ödenmezse	işçi	dava	yoluna	gide-
rek	 tutanağın	 iptali	 ve	arabuluculuk	 sürecine	konu	edilmiş	kalemlerin	
tespiti	ve	ödenmesini	isteyebilir.

 Kişinin kimliğinde yanılma: Arabuluculuk	 görüşmelerinde	 her	
zaman	sadece	bir	 işveren	veya	 temsilcisi,	bir	 işçi	 ve	arabulucunun	yer	
alacağı	düşünülmemelidir.	HUAK’ta	açıkça	bireysel	veya	toplu	iş	uyuş-
mazlıklarında	 arabuluculuğun	 dava	 şartı	 olduğundan	 bahsedilmiştir.	
Buradan	yola	çıkarak	birkaç	işçinin	ve	bir	işverenin	aynı	toplantıda	an-

132	Çil,	Şahin,	 “Zorunlu	Arabuluculuk	Görüşmelerinde	Son	Tutanak”,	 İnSan	Dergisi,	S.	165,	2018(Son	
Tutanak),	 s.	28:	“...İş	uyuşmazlıklarında;	genel	olarak	kıdem	ve	 ihbar	 tazminatı,	 fazla	çalışma	ücreti,	
hafta	tatili	ücreti,	bayram	ve	genel	tatil	ücreti	ile	yıllık	izin	ücreti	talepleri	yer	almaktadır.	Özellikle	toplu	
iş	 sözleşmesinin	uygulandığı	 iş	 yerlerinde	 çok	daha	 çeşitli	 alacak	kalemleri,	 uyuşmazlığı	 oluşturabil-
mektedir...”
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laşmaya	çalışması	mümkündür.	Örneğin	farklı	sebeplerle	iş	ilişkisi	sona	
ermiş	A,	B,	C	işçileri	ile	D	işvereni	arasında	yapılan	arabuluculuk	görüş-
mesini	düşünelim.	A’ya	kıdem	ve	 ihbar	 tazminatı	ödenmesi,	B’nin	 işe	
tekrar	başlaması,	C’nin	ise	bakiye	süre	ücretin	ödenmesi	üzerinde	fikir	
birliğine	varılmışken	A’nın	işe	başlatılması,	C’ye	kıdem	ve	ihbar	tazmi-
natı	ve	B’ye	ise	bakiye	süre	ücretin	ödenmesi	şeklinde	bir	sözleşme	oluş-
turulup	bu	da	anlaşma	tutanağı	haline	getirilmiş	olabilir.	Buradan	yeni	
bir	uyuşmazlık	doğması	muhtemel	olduğu	için	işveren	D,	esaslı	biçimde	
yanılarak	bunu	mahkemede	 iptal	ettirmek	 için	dava	açmak	 isteyebilir.	
Aksi	takdirde;	C,	kıdem	ve	ihbar	tazminatını;	B,	bakiye	süre	ücretini	ta-
lep	edebilecek,	A	ise	işe	başlatılmayı	isteyebilecektir.	Ya	da	isim	ve	so-
yisimleri	aynı	iki	işçi	ile	ayrı	zamanlarda	yapılan	görüşmelerde	anlaşma	
sağlanırken	bu	iki	 işçi	 için	kararlaştırılan	alacak	kalemlerinin	birbiriyle	
karıştırılmış	olması	muhtemeldir133.	Bu	durumda	da	anlaşma	tutanağı-
nın	iptali	gündeme	gelebilecektir.

 Kişinin niteliğinde yanılma:	 Arabuluculuk	 görüşmelerinde	 baş-
vurulan	bilgi	 ve	belgeler	neticesinde	 işçinin	bir	 konuda	 yetkin	olması	
sebebiyle	 işverenin	ona	karşı	bir	edim	yüklenmesi	konulu	bir	anlaşma	
tutanağı	düzenlenebilir.	Fakat	işveren	bu	tutanağın	düzenlenmesinden	
sonra	aslında	işçinin	o	yetkinliği	taşımadığı	dolayısıyla	edimi	gerçekleş-
tirmesine	gerek	olmadığı	kanaatine	varırsa	işçinin	niteliğinde	yanılması-
na	dayanarak	tutanağın	iptalini	dava	edebilecektir.

 İvazda yanılma:	İvaz,	bir	şeyin	karşılığı	demektir.	Bir	tarafın	ger-
çekte	 üstlenmek	 istediğinden	 önemli	 ölçüde	 az	 veya	 fazla	 bir	 edim	
yönünde	 iradesini	 açıklaması	halinde	 ivazda	yanılma	gerçekleşir.	Ara-
buluculuk	 tutağında	 işçinin	çalıştığı	gün	ve	 saatine	yer	verildiği	ancak	
bunlara	 denk	 düşen	 karşılığın	 hatalı	 biçimde	 gösterildiği	 durumlarda	
ivazda	 yanılmadan	 bahsedilebilir.	 Çünkü	 burada	 basit	 hesap	 hatasını	
aşan	bir	durum	vardır.	Çünkü	burada	çalışılan	süreler	gerçeklere	göre	
hesaplanmış	ve	üzerinde	anlaşılmış	ancak	esaslı	bir	yanılmayla	karşılık	
gelen	değerleri	anlaşma	tutanağına	yazılmamıştır.	Çalışma	sürelerinden	
hareket	 edilerek	 işçinin	 gerçekte	 hak	 ettiği	 tutar	 hesaplanabilecektir.	
Tutanağın	iptali	bu	durumda	da	mümkündür.
133	Kılıçoğlu	benzer	bir	örneği	Koller’den	aktarmaktadır.	Bkz.	Kılıçoğlu,	s.	197
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Tarafların	iradelerini	beyan	ettikleri	aşamadan	önce,	iradeleri	oluşurken	
de	yanılmış	olmaları	mümkündür.	Fakat	iradeleri	oluşurken	kişilerin	iç	
dünyasında	yaşananlar,	onların	muhataplarının	hukuki	durumlarını	her-
halde	etkilememelidir.	Zira	buna	izin	verilirse;	kişilerce	bir	sözleşmeyi	
yapmaya	iten	temel	sebeplerde	isabetli	değerlendirme	yapamamış	olma-
ya	dayanılarak	sözleşmelerin	 iptalinin	 istenebilmesine	yol	açacağı	 için	
sözleşmelere	ruhunu	veren	ahde	vefa	ilkesi	zedelenecektir.	Bu	sebeple	
TBK	m.	32’de	kural	olarak	temel	hatasının	esaslı	yanılma	sayılmayacağı	
hükme	bağlanmıştır.	Bunun	 istisnası	olarak	aynı	maddede	“Yanılanın,	
yanıldığı	saiki	sözleşmenin	temeli	sayması	ve	bunun	da	 iş	 ilişkilerinde	
geçerli	dürüstlük	kurallarına	uygun	olması	hâlinde	yanılma	esaslı	sayılır.	
Ancak	bu	durumun	karşı	tarafça	da	bilinebilir	olması	gerekir.”	hükmüne	
yer	verilmiştir.	Buna	göre;	arabuluculuk	anlaşması	yapılmadan	tarafların	
iradelerini	oluşturdukları	süreçte;	anlaşma	yapmalarına	temel	oluşturan	
ve	karşı	tarafça	da	bilinebilir	olan	durumda	yanılmış	olmaları	ve	bu	ya-
nılmanın	da	iş	ilişkilerindeki	dürüstlük	kurallarına	uygun	kabul	edilmesi	
gereklidir134.

	 Anlaşma	tutanağının	tarafları,	yanılma	nedeniyle	sözleşmeye	bağlı	
olmadıklarını	dürüstlük	kurallarına	aykırı	biçimde	ileri	süremezler.	Bu	
duruma	örnek	olarak;	arabuluculuk	görüşmelerinde	tüm	alacak	kalem-
lerinde	tam	olarak	anlaşılmış	fakat	tutanak	bu	doğrultuda	düzenlenme-
mişse,	işçi	anlaşmanın	şartlarına	göre	tutanak	düzenlenmesini	talep	et-
miş	ve	işverence	bu	kabul	etmiş	olması	verilebilir.

	 TBK	m.	35’e	göre	“Yanılan,	yanılmasında	kusurlu	ise,	sözleşmenin	
hükümsüzlüğünden	doğan	zararı	gidermekle	yükümlüdür.	Ancak,	diğer	
taraf	 yanılmayı	 biliyor	 veya	 bilmesi	 gerekiyorsa,	 tazminat	 istenemez.	
Hâkim,	 hakkaniyetin	 gerektirdiği	 durumlarda,	 ifadan	 beklenen	 yararı	
aşmamak	kaydıyla,	daha	fazla	tazminata	hükmedebilir.”

 

134	Kılıçoğlu,	s.	196-204’ten	özetlenmiş	ve	zorunlu	arabuluculuk	görüşmelerindeki	olası	senaryolara	göre	
değerlendirilmiştir.
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	 iii.	Aldatma	halinde	tutanağın	iptali

	 Kişinin	iradesi	ile	beyanı	arasındaki	uyumsuzluğun,	karşı	taraf	veya	
üçüncü	 bir	 kişi	 tarafından	 yaratılması	 halinde	 aldatmadan	 bahsedilir.	
İrade	ve	beyan	arasındaki	uyumsuzluğu	yaratan	karşı	taraf	ya	da	üçüncü	
kişilerin	etkisi	olmalıdır.	Karşı	taraf	veya	üçüncü	kişi	bilerek	ve	isteye-
rek	kişinin	durumu	yanlış	değerlendirmesine	sebep	olmalıdır.	Aldatma	
TBK	m.	 36’da	düzenlenmiştir.	Buna	 göre	 “Taraflardan	biri,	 diğerinin	
aldatması	 sonucu	bir	 sözleşme	yapmışsa,	 yanılması	 esaslı	olmasa	bile,	
sözleşmeyle	bağlı	değildir.	Üçüncü	bir	kişinin	aldatması	sonucu	bir	söz-
leşme	yapan	taraf,	 sözleşmenin	yapıldığı	 sırada	karşı	 tarafın	aldatmayı	
bilmesi	veya	bilecek	durumda	olması	hâlinde,	sözleşmeyle	bağlı	değil-
dir.”

	 Arabuluculuk	 süreçlerinde	 arabulucu,	 işçi	 ve	 işveren	 arasında	ku-
rulacak	anlaşmaya	göre	üçüncü	kişi	olarak	değerlendirilebilir.	Örneğin	
işçinin	haklarının	işverence	ödenmesi	için	başvurduğu	arabulucu,	işve-
renin	bilgisinin	olmadığının	ileri	sürülemeyeceği	bir	durumda	anlaşma	
tutanağının	 ibraname	 şeklinde	düzenlenmesine	 aracılık	 etmiş	olabilir.	
Bu	 halde	 arabulucunun	 hukuki	 sorumluluğu	 gündeme	 gelebilecektir.	
Ayrıca	tutanağın	iptalinin	ya	da	geçersizliğinin	de	dava	edilmesi	müm-
kün	olmalıdır.

	 iv.	Korkutma	halinde	tutanağın	iptali

	 Korku,	 en	 temel	 duygusal	 durumlardan	 birisi	 olup	 hukuki	 irade	
oluşumu	sürecini	ortadan	kaldıran	bir	etki	yaratmaktadır.	Korku	altın-
da	yapılan	hukuki	işlemleri	hukuk	düzeni	korumaz.	İşçilerin	işlerine	son	
verildiği	süreçlerde,	temel	kaygıları	çalıştıkları	süre	boyunca	işveren	için	
harcadıkları	emeğin	karşılığını	almaktır.	İş	ilişkisinin	arabuluculuk	anlaş-
ması	yoluyla	sona	erdirilmesinde	kanunen	bir	engel	görünmemektedir.	
Bu	şekilde	gerçekleşen	görüşmede	eğer	işçi	işverence	baskı	altına	alınır,	
tehdit	edilmiş	olur,	ya	da	cebre	maruz	bırakılmış	olursa	artık	hukuken	
bağlayıcı	bir	iradenin	oluşması	mümkün	olmayacaktır.	Anlaşma	tutana-
ğının	bu	etki	halinde	imzalanmış	olduğu	durumlarda	açıktır	ki	tutanak	
iptal	edilebilecektir.
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