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Anayasa Hukuku A.B.D.       
Prof. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU Uluslararası Final Ü.
Prof. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ Bilkent Üni. Hukuk Fak.
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. Osman KORKUT KANADOĞLU  İstanbul Okan Üni. Hukuk Fak.
Prof. Dr. Erdal ONAR Bilkent Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Tolga ŞİRİN Marmara Üni. 
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. Pınar BACAKSIZ Dokuz Eylül 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. Barış ERMAN Yeditepe Üni. Hukuk Fak.
Dr. Öğr. Ü. Zekiye Özen İNCİ On Dokuz Mayıs Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Serkan MERAKLI Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Murat Rıfat ÖNOK Koç Üni. Hukuk Fak.

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

DANIŞMA KURULU
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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 

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
Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner  Ankara 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
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Bütçe ve Mali Planlama A.B.D.
Prof. Dr. Mustafa SAKAL Dokuz Eylül Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

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 Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi 
Doç. Dr. Arzu GENÇ ARIDEMİR   İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Sezer ÇABRİ Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Süleyman YILMAZ Ankara Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Melek BİLGİN YÜCE Özyeğin Üni. Hukuk Fak.
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
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Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Oğuz ATALAY İstanbul Sabahattin Zaim Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Murat ATALI İstanbul Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK Kocaeli Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Meral ÖZKAN Yaşar Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Galatasaray Ü. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bilge UMAR 
Doç. Dr. Cenk AKİL Antalya Bilim Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Mine AKKAN Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Tolga AKKAYA Anadolu Ü.Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. 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. Pınar ÇİFTÇİ Dokuz Eylül Üni. 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
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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
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. Sami AKSOY   Yaşar Ü.Hukuk 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. Yaşar Can GÖKSOY  Dokuz Eylül Üni. Hukuk 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.
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KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI :
ÖZELLİKLE PSİKOSOSYAL ENGELLİ BİREYLER BAKIMINDAN 

“ELVERİŞLİ KURUM” SORUNU

 ÖZET

DEPRIVATION OF LIBERTY FOR THE PURPOSE OF PROTECTION :
A FOCUS ON SUITABLE INSTITUTION PROBLEM,

ESPECIALLY FOR INDIVIDUALS WITH PSYCHOSOCIAL DISABILITIES

	 Koruma	amacıyla	özgürlüğün	kısıtlanması	kararları	ile	alınan	önlemler,	özellik-
le	 psikososyal	 engelli	 bireyler	 bakımından	 ciddi	 temel	 hak	 ihlallerine	 neden	olabilir.	
Bunun	nedenlerinden	biri,	psikososyal	engelli	bireyler	için	sağlık	hizmetlerinin	yeterli	
elverişli	kurumdan	ve	personelden	yoksun	olmasıdır.	Bu	eksiklikler	nedeniyle	koruma	
amacıyla	özgürlüğün	kısıtlanması,	kişiyi	korumaktan	çok	hukuk	hakimi	eliyle	verilen	
cezaya	dönüşebilir. 
 
 Anahtar Kelimeler:	Koruma	amacıyla	özgürlüğün	kısıtlanması	-	psikososyal	en-
gelli	bireyler	-	zorunlu	yatış	-	zorunlu	tedavi	-	elverişli	kurum. 
 
 ABSTRACT
     
	 The	measures	enforced	according	to	the	provisions	for	deprivation	of	liberty	for	
the	purpose	of	protection,	may	cause	 serious	violations	of	 fundamental	 rights,	 espe-
cially	for	individuals	with	psychosocial	disabilities.	One	of	the	reasons	for	this	is	that	
health	 services	 for	 individuals	with	psychosocial	disabilities	 lack	 suitable	 institutions	
and	personnel.	As	a	result,	deprivation	of	liberty	for	the	purpose	of	protection	may	turn	
into	a	punishment	given	by	civil	courts	rather	than	protecting	the	individual.

 Keywords: Deprivation	of	liberty	for	the	purpose	of	protection	-	psychosocial	
disabled	individuals	-	involuntary	placement	-	involuntary	treatment	-	suitable	instituti-
on.
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	 I.	GİRİŞ

	 4721	sayılı	Türk	Medeni	Kanunu’nda	(TMK)1	düzenlenen	(TMK	
m.432-437)	 ergin	 kişiler	 bakımından	 “Koruma	Amacıyla	Özgürlüğün	
Kısıtlanması”	(KAÖK),	öğretide	ciddi	eleştirilere	konu	olmuştur.	Eleş-
tirilerden	bazıları;	bu	düzenleme	ile	kişinin	mi,	toplumun	mu	korunma-
sının	amaçlandığının	açık	olmaması;	 tehlike	oluşturan	durumların	yo-
rum	gerektirmesi,	usule	ilişkin	sorunlardır.	Çalışmamızda,	bu	tartışmalı	
konuların	yanında,	özellikle,	KAÖK	kararı	verilebilmesi	için	bulunması	
gereken	“elverişli	kurum”	üzerinde	duracağız.	Elverişli kurumun bu-
lunması KAÖK kararı için kurucu olgudur.	Özgürlüğü	kısıtlanacak	
kişinin	 maddi	 olarak	 bakımını	 karşılayamayacak	 olması	 durumunda,	
mevcut	kurumların	“elverişli”	olup	olmadığı	önem	kazanmaktadır.	Ül-
kemizdeki	 ruh	 sağlığı	 ve	hastalıkları	hastanelerinin	yeterlilikleri	konu-
sunda	tartışmalar	olmakla	birlikte,	elimizde	sağlıklı	 raporlar	bulunma-
maktadır.	Bu	makaleyi	yazdığımız	bir	yılı	aşkın	sürede	çeşitli	kurum	ve	
hekimlere	danışmış	olsak	da	sağlıklı	bir	bilgi	edinemedik,	ancak	konu-
nun	daha	fazla	sürüncemede	kalması	da	doğru	olmayacaktı.	Bu	nedenle	
çalışmamızda,	Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	Derneği	tarafından	
hazırlanan,	görece	yeni	ve	kapsamlı	raporda	yer	alan	psikososyal	engelli	
kişilerin	ve	çalışanların	ifadelerine	yer	vereceğiz.	Rapor	2013	tarihli	olsa	
da	2020	yılına	gelindiğinde	güncelliğini	yitirmiş	değildir.	Ayrıca,	2002	
yılında	yürürlüğe	girmiş	bir	kanunun	altyapısının	nasıl	olup	da	2013	yı-
lına	kadar	hazır	olmadığı	 sorgulanması	gereken	bir	noktadır.	Raporda	
ifadeleri	bulunan	psikososyal	engellilerin	tamamı	hakkında	KAÖK	kara-
rı	verilmemiş	olsa	da,	yerleştirilecek	kurum	hakkında	verdikleri	bilgiler,	
Ülkemizdeki	ruh	sağlığı	ve	hastalıkları	hastanelerinin;	tedavi,	eğitim	ve	
ıslaha	dönük	yeterlilikleri	konusunda	önemli	soru	işaretleri	oluşturmak-
tadır.	 Rapordaki	 çarpıcı	 ifadelere2	 sağlık	 emekçilerinin	 haklı	 tepkileri	
1	Resmi	Gazete	(RG.)	08.12.2001,	Sayı	(S.)	24607.
2	Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	Derneği,	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	

https://a01943de-1be1-4a62-a132-72fb9fbdfd51.filesusr.com/ugd/1d1c4a_1e846b560408412c98e4
3aef34b0c98d.pdf,	(kısaca	“Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu”	olarak	anılacak-
tır).	

	 Raporda	geçen	ifadelerden	bazıları	şöyledir:	Bahçeye yalvara yalvara çıkabiliyorum o da, tam hatırlamıyo-
rum 3 haftadır 2 kez belki. O da inan yalvarmayla. Eğer bu benim hakkımsa, ver bana, yalvartma. Yemin ede-
rim kedi görmeyi özledim. Biz insanız, vallahi kuştan başka hiç bir şey görmüyoruz canlı olarak, çıkart da bari 
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olabilir,	umarız	gerçekler	tartışılarak	ortaya	çıkar	ve	doğru	bir	yol	bulu-
nur.	

	 Ülkemizdeki	uygulamada,	bir	ruh	sağlığı	ve	hastalıkları	hastanesin-
de	kliniğe	yatırılan	psikiyatri	hastalarının	%13,1’inin	 istem	dışı	yatırıl-
dığı	belirtilmektedir3.	Öğretide,	özellikle	psikososyal	engelli	kişiler	ba-
kımından	yeni,	özel	bir	yasaya	ihtiyaç	olduğu	savunulur4.	Her	ne	kadar	
TMK’da	genel	düzenleme	yapılmış	olsa	da	ve	bu	düzenlemenin	gerekli	
olduğuna	katılsak	da,	altyapı	yetersizliği	nedeniyle	KAÖK	müessesesi	ile	
öngörülen	amaca	ulaşmak	oldukça	zordur,	hatta,	yerleştirilecek	kurum-
lar	dikkate	alındığında	bu	amacın	aksine	ilgilinin	daha	kötü	bir	duruma	
gelmesi	mümkündür.	Diğer	 alanlarda	olduğu	gibi	KAÖK	düzenleme-
si,	alt	yapı	yetersizliğinden	ötürü	amacına	ulaşmakta	yetersiz	kalmakta,	
hatta	tam	tersi	sonuçlara	yol	açabilmektedir.	

bir kedi görelim. Dün çıkaracağız dediler. Hazırlandık, 10 kişi çıkaracağız dediler. Belki 45 dakika bekledik, 
“dışarı iptal” dediler, çıkartmadılar	(34	yaşında,	erkek)	s.47.

  Burada kimse bize insan gibi muamele etmiyor, sürekli bağırıyorlar, o kadar çok bağırıp tersliyorlar ki 
ağzımı açmaya korkuyorum, ben çocuk değilim, bağırmaları canımı acıtıyor, çok üzülüyorum, akıl hastası ola-
bilirim ama insanım ben	(30	yaşında,	kadın,	s.64).

  Ben buraya kendi rızamla geldim. Ama sonra pişman oldum. Gelir gelmez üzerimizdeki eşyaları çıkartıp 
bize başka giysiler verdiler. Odada başka insanlar da vardı. Soyunurken çok utandım. Bir de eşyalarımı alma-
larına üzüldüm taburcu olurken kendi giysilerimi vereceklermiş. Ayakkabıya da izin vermiyorlar	(s.49).

  Hastaları dövüyorlar, güvenlik getiriyorlar, dövüp bağlıyorlar, bir lokma su vermiyorlar, karanlık odada 
yatırıyorlar 24 saat. Aşırı dayak var. Hasta dövülmez. Hastabakıcı, özel güvenlik pata küte girişiyorlar. Biz 
buraya niye geliyoruz, tedavi olmaya. Geçen geldiğimde adamı döve döve öldürüyorlardı	(63	yaşında,	erkek,	
s.65).

	 	 Bir	psikososyal	engelli,	cezaevine	döneceği	günleri	iple	çekmektedir:
  Arkadaşın anlattıkları hep doğru. Ben üç haftadır buradayım. Tuvaletin kapısı yok, oraya yarım bidon 

koymuşlar. Demek istediğim koşullarımız kötü burada, yatmak önemli değil, ben üç haftadır yatıyorum, ayın 
başında bir ay olacak. Şimdi ben tuvalete giriyorum, arkadaş banyoya giriyor, beni görmemek için, yemin edi-
yorum utanıyorum ben de girmeye. Kapı yok hiç. Taburcu olacağım diye seviniyorum ben, sanki bir küp altın 
bulmuş gibiyim. Baksana! Gideceğim yer cezaevi, yine cezaevine gidiyorsun ama seviniyorsun, vallahi diyorum 
hücre burası. Orada televizyonum var. Burada hiçbir şeyim yok. Samsun H tipine gittiğinde üst kat yatakhane, 
alt kat kütüphane. Ben böyle bir şey görmedim, çok utanç verici çok	(erkek,	s.71).

3 SERT,	Gürkan/ÖZÇELİK,	Hatice/YILDIRIM,	Gülay:	Türkiye’de	Akıl	Hastalığı	Olan	Hastalarda	Zorla	
Yatırma	ve	Zorla	Tedavi/Hukuki	ve	Etik	Sorunlar,	Mersin	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Lokman	Hekim	Tıp	
Tarihi	ve	Folklorik	Tıp	Dergisi,	C.9,	S.3,	2019,	ss.	393	–	404,	s.394.

4 KONUK	SOMMER,	Bahar:	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	ve	Anayasa	Temelinde	Psikososyal	Engelli	
Bireylerin	Özgürlük	ve	Güvenlik	Hakkı,	Türkiye	Barolar	Birliği	Dergisi,	2017	(133),	http://tbbdergisi.
barobirlik.org.tr/m2017-133-1694,	(ZT:	05.12.2019),	s.77.
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	 Çalışmamızda,	ilk	olarak	KAÖK’nin	“Hukuki	Dayanağı,	Amacı	ve	
Niteliği”	(II-A)	üzerinde	duracak,	ardından	“KAÖK	Kararı	Alınabilme-
sinin	Koşulları”nı	(II-B)	inceleyeceğiz.	Daha	sonra	sırasıyla	“Bildirim”	
(II-C),	“Usule	İlişkin	Hükümler	ve	Karara	İtiraz”	(II-D),	“Kısıtlamanın	
Süresi,	Kurumdan	Çıkarma,	Zorla	Tedavi	ve	Tekrar	Kısıtlama”	(II-E)	
konularına	değindikten	sonra	“Sonuç”	(III)	bölümüne	yer	vereceğiz.

 II. İNCELEME

 A. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI-
NIN HUKUKİ DAYANAĞI, AMACI ve NİTELİĞİ

 1. Hukuki Dayanağı

	 TMK’de	 yer	 alan	 düzenleme5,	 İsviçre	Medeni	 Kanunu’nun	 (İsv.
MK)	397a-397f	maddelerinden	yararlanılarak6	hazırlanmıştır.	TMK’den	
önce	ise	tüzük	ve	yönetmelik	hükümlerine	göre	özgürlük	kısıtlamasına	
gidiliyordu.	Ancak	bireyin	özgürlükleri	ve	kişilik	hakkını	sınırlamaya	yö-
nelik	bir	kurumun;	koşulları,	kapsamı,	hüküm	ve	sonuçlarının	kanun	ile	
özel	olarak	düzenlenmesi	gerekliydi.	Nitekim,	Anayasamız’ın	(AY)7	19.	
maddesinde	herkesin,	kişi	hürriyeti	ve	güvenliğine	sahip	olduğu	kabul	
edildikten	sonra,	şekil	ve	şartları	kanunda	gösterilmesi	koşuluyla,	top-
lum için tehlike teşkil eden	bir	 akıl	hastası,	uyuşturucu	madde	veya	
alkol	tutkunu,	bir	serseri	veya	hastalık	yayabilecek	bir	kişinin	bir	mües-
sesede	tedavi,	eğitim	veya	ıslahı	için	hürriyetinden	yoksun	bırakılabile-
ceği	düzenlenmiştir8	ve	bu	sınırlamanın	kanun	ile	yapılması	zorunludur	
(ayrıca	bkz.	AY	m.13).	Nihayetinde	konu	TMK	ile	düzenlenerek	eksik	
tamamlanmıştır.

5		Ayrıca	bakınız	(bkz.)	Türk	Medeni	Kanunu’nun	Velayet,	Vesayet	ve	Miras	Hükümlerinin	Uygulanmasına	
İlişkin	Tüzük	m.14.

6	İsv.MK’nun	KAÖK’e	ilişkin	hükümleri	1	Ocak	1981	tarihinde	yürürlüğe	girmiştir.	
7	RG.	9.11.1982,	S.	17863	(Mükerrer).
8	KAÖK	ile	ilgili	diğer	AY.	hükümleri	için	bkz.	m.2,	56/III,	58/II,	61.	
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	 Aslında	KAÖK,	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi’ne	(AİHS)9	uyma	
gereğinin	bir	sonucudur10.	Yalnızca	Türkiye’de	değil,	İsviçre’de11,	İngil-
tere	ve	Galler’de	uygulanan	yasalar	da	AİHS	m.5’e	dayanır12.	AİHS’nin	
“Özgürlük	 ve	 güvenlik	 hakkı”	 başlıklı	 5/I-e	maddesine	 göre;	 Bulaşıcı 
hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla, hastalığı yayabilecek kişi-
lerin, akıl hastalarının, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılarının veya 
serserilerin, yasaya uygun olarak tutulması” amacıyla,	yasanın	öngördüğü	
usule	uygun	olarak	özgürlüklerinden	yoksun	bırakılması	mümkündür.	
Bu	maddeye	 aykırı	 bir	 yakalama	 veya	 tutma	 işleminin	mağduru	 olan	
herkes	tazminat	hakkına	sahiptir	(AİHS	m.5/5).	

	 Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi	 (AİHM)	 kararlarına	 göre,	 bu-
rada	sınırlandırılan	özgürlük,	her	şeyden	önce,	kişinin	serbest	dolaşım	
özgürlüğüdür13.	

	 Konumuz	bakımından	göz	önünde	bulundurulması	gereken	ulus-
lararası	 andlaşmalardan	 biri,	 Birleşmiş	Milletler	 tarafından	 hazırlanan	
“Engellilerin	Haklarına	İlişkin	Sözleşme”dir14.	30	Mart	2007 kabul	edi-

9				RG.	19.03.1954,	S.	8662.
10	Konuyla	ilgili	diğer	uluslararası	sözleşmeler;	Birleşmiş	Milletler	tarafından	hazırlanan	Medeni	ve	Siyasi	

Haklara	İlişkin	Uluslararası	Sözleşme	ve	Yetişkinlerin	Milletlerarası	Planda	Korunmasına	Dair	La	Haye	
Sözleşmesi’dir	Bkz.	DAĞLI,	Mehmet:	Türk	Medeni	Hukukunda	Koruma	Amacıyla	Özgürlüğün	Kısıt-
lanması,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Selçuk	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Özel	Hukuk	
Ana	Bilim	Dalı,	Konya	2008,	s.	111.	Ayrıca,	Biyoloji	ve	Tıbbın	Uygulanması	Bakımından	İnsan	Hakları	
ve	İnsan	Haysiyetinin	Korunması	Sözleşmesi’nde	de	(Kanun	no:	5013,	RG.	09.12.2003	S.25311)	ilgili	
hükümler	bulunmaktadır.

11 SCHWENZER,	Ingeborg/KELLER,	Tomie:	A	New	Law	for	The	Protection	of	Adults,	 International	
Survey	of	Family	Law	(Switzerland),	The	International	Survey	of	Family	Law,	Wellington,	New	Zea-
land,	2013,	ss.	375-386,	Erişim:	https://www.wcag2016.de/fileadmin/Mediendatenbank_WCAG/Ta-
gungsmaterialien/Schwenzer_Keller_New_law_for_protection_of_adults.pdf	 (Ziyaret	Tarihi	 (ZT):	
15.01.2020).

12	Deprivation	of	Liberty	Safeguards	March	2019,	s.4	https://www.ageuk.org.uk/globalassets/age-uk/do-
cuments/factsheets/fs62_deprivation_of_liberty_safeguards_fcs.pdf	(ZT:	15.01.2020).

	 Bu	yasa	HL	v.	UK	kararından	sonra	kabul	edilmiştir.
13 KONUK	SOMMER,	s.62.
14	Bkz.	AZARKAN,	Ezeli/BENZER,	Ekrem:	Birleşmiş	Milletler	Engelli	Kişilerin	Haklarına	Dair	Sözleşme	

ve	Türkiye’de	Engelli	Hakları,	Dicle	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.23,	 S.38,	 2018,	 ss.3-29,	
Erişim	:	https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/475397	(ZT:	15.01.2020).
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len	bu	andlaşmaya	ve	ek	Protokole	Türkiye	Cumhuriyeti	de	 taraftır15.	
Temel	hak	ve	özgürlüklere	ilişkin	bu	uluslararası	andlaşmaya,	kanunlara	
göre	üstünlük	tanınmak	gerekir	(AY	m.90),	Andlaşma	kapsamına,	psi-
kososyal	engelli	bireyler	de	dahildir	(Engellilerin	Haklarına	İlişkin	Söz-
leşme	m.1/II).

 2. Amacı

	 KAÖK’nin	 amacı;	 kendisi,	 yakın	 çevresi	 ve	 toplum	 için	 tehlike	
oluşturan	kişinin	 tedavi,	 eğitim	ve	 rehabilitesi	maksadıyla,	 özgürlüğü-
nün	geçici	olarak	kısıtlanması	ve	böylelikle	kişinin,	yakınlarının	ve	top-
lumun	güvenliğinin	sağlanmasıdır16.	TMK’nin	Genel	Gerekçesine	göre,	
kişi	toplum	için	tehlike	oluşturuyor	ise,	bir	kuruma	yerleştirilebilecek	ya	
da	kurumda	alıkonulmaya	devam	edilecektir17.	Aksi	görüş,	KAÖK’nin	
amacının,	 yalnızca	 kişinin	 korunması	 olabileceğini	 savunur18.	Gümüş,	
kanun	 koyucunun	 AY	 m.19/II’ye	 uyum	 sağlamak	 amacıyla,	 mehaz	
Kanunda	olmayan	 toplum	 için	 tehlike	oluşturma	öğesine	yer	vererek,	
KAÖK	 kurumunun	 ruhuna	 aykırı,	 tehlikeli	 bir	 düzenlemeye	 neden	
olduğunu,	oysa	ki	KAÖK’nin	doğrudan	doğruya	 ilgili	 kişiyi	korumayı	
amaçladığını	savunur19.	Dural/Öğüz/Gümüş,	Kanun’un	aradığı	toplum	
için	 tehlike	oluşturması	 koşulunun,	hükmün	devamındaki	 “kişisel	 ko-
runmasının	başka	şekilde	sağlanamaması”	koşulu	ile	çelişki	oluşturdu-

15	 Ülkemiz	 bu	 Andlaşmayı	 30.03.2007	 tarihinde	 imzalamış,	 Andlaşmanın	 onaylanması	 03.12.2008	 ta-
rihli	ve	5825	sayılı	Kanun	ile	uygun	bulunmuş	(RG.	18.12.2008,	S.	27084),	ve	onaylanması	Bakanlar	
Kurulu’nca	 27.05.2009	 tarihinde	 kararlaştırılmıştır	 (RG.	 14.07.2009,	 S.	 27288).	Andlaşmanın	 özgün	
metinleri	 için	 bkz.	 	 https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
15&chapter=4&clang=_en	 (ZT:	 17.01.2021).	 Andlaşmanın	 resmi	 Türkçe	 çevirisi	 için	 bkz.	 RG.	
14.07.2009,	S.	27288.

16 KILIÇOĞLU,	Ahmet:	Medeni	Kanun’umuzun	Aile	Miras	–	Eşya	Hukukuna	Getirdiği	Yenilikler,	Tur-
han,	Ankara	2003,	s.143.

17	Bakınız	(bkz.)	TMK’nun	Genel	Gerekçesi.
18 DAĞLI,	s.9;	DURAL,	Mustafa/ÖĞÜZ,	Tufan/GÜMÜŞ,	Mustafa	Alper:	Türk	Özel	Hukuku	C.	3	Aile	

Hukuku,	Filiz	Kitabevi,	İstanbul	2016,	s.438;	GÜMÜŞ,	Mustafa	Alper:	Kısıtlı	ve	Kısıtlı	Olmayan	Ergin	
Kişilerin	Koruma	Amaçlı	Özgürlüğünün	Kısıtlanması	(TMK	432-437),	Yeditepe	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Dergisi,	C.1,	S.2,	İstanbul,	2005,	ss.	189-228,	s.193.

19	GÜMÜŞ	s.201	ve	bkz.	s.201,	dn.	42.	Ayrıca	bkz.	GÖZÜM,	Asu:	Koruma	Amacıyla	Özgürlüğün	Kısıtlan-
ması,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	Kırıkkale	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Özel	Hukuk	
Ana	Bilim	Dalı,	Kırıkkale,	2011,	s.	80.
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ğunu	belirterek,	 “toplum	 için	 tehlike	oluşturma”	 şartının	 aranmaması	
gerektiğini	savunmaktadırlar20.

	 Gerçekten,	 İsviçre	ve	Türk	medeni	kanunları	arasında	önemli	bir	
fark	vardır.	TMK	m.432’de	açıkça	“toplum	için	tehlike	oluşturan”	kişi-
den;	İsviçre	Medeni	Kanunu’nda	ise	kişisel	korunmasının	başka	şekilde	
sağlanamamasından	söz	edilmektedir	(İsv.MK	m.397a/I).	Ancak	İsviç-
re’deki	 uygulama	 toplumun,	 üçüncü	 kişilerin	 korunmasını	 da	 dikkate	
alır.	TMK	m.432’nin	 lafzına	bakarsak,	KAÖK’nin	bir	vesayet	kurumu	
olup	olmadığı	tartışılabilir.	Vesayet,	esas	olarak	bir	nedenle	zayıf	durum-
daki	 kişilerin	 korunmasını	 amaçlar,	 fakat	 tek	 amaç	 bu	 değildir.	TMK	
m.405’de	ise	istisnai	olarak	başkalarının	güvenliğini	tehlikeye	sokma	da	
kısıtlama	nedeni	olarak	kabul	 edilmiştir.	KAÖK’nin	TMK’de,	 vesayet	
hukuku	 içinde	 düzenlenmesinden	 hareketle,	 sistematik	 yorum	 bakı-
mından21	 kişinin	 özgürlüğünün	 esas	 olduğu,	 toplum	 çıkarının	 kişinin	
çıkarının	önüne	geçmemesi	gerektiği	dikkate	alınacaktır.

	 Bu	 açıklamalara	 rağmen,	 kişinin	 durumunun	 toplum için tehli-
ke arz etmesi	koşulu	Kanun’da	açık	olarak	aranmıştır.	AY	ve	AİHS	de	
kişinin	 korunması	 kadar	 toplumun	 korunmasına	 da	 önem	 vermiştir.	
KAÖK’nin	 yalnızca	 tehlike	 oluşturan	 kişinin	 korunmasını	 amaçladığı	
söylenemez.	Öğreti	ve	Yargıtay	da,	KAÖK	kararı	 için	kişinin	 topluma	
dönük	 tehlike	 oluşturmasının	 zorunlu	 olduğunu	 belirtir22.	Diğer	 yan-
dan,	bağımlılıkta	olduğu	gibi,	kişinin	tehlikeli	durumu	daha	çok	kendi-
sine	zarar	verirken;	akıl	hastalığında,	hem	kendisine	hem	topluma	zarar	
verme	riski	yüksektir.	Ağır	tehlike	arz	eden	bulaşıcı	hastalıklarda	tehlike	
daha	çok	topluma	yöneliktir.	Bazen	kişinin	tehlikeli	hali	kendisine,	ama	
daha	çok	üçüncü	kişilere	zarar	verebilir.	Örneğin	İsviçre’de,	bir	seks	işçi-
si	kadına,	17	yaşındayken	aşırı	şiddet	kullanarak	tecavüz	eden	kişi	hapis	
20	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.440,	P.2179.
21	Bkz.	SPIRIG,	Eugen:	Kommentar	zum	Schweizerischen	Zivilgesetzbuch,	Das	Familienrecht,	3.	Abte-

ilung:	Die	Vormundschaft,	Zürcher	Kommentar	Band/Nr.	 II/3a,	Die	 fürsorgerische	Freiheitsentzie-
hung,	Art.	397a-397f	ZGB,	1995,	Verlag	Schulthess	Polygraphischer	Verlag	AG,	Erişim:	www.Swisslex.
ch,	s.10,	Paragraf	(P.)27.

22	SPIRIG,	s.	68,	P.	257	vd.;	KILIÇOĞLU,	s.	146.	Ayrıca	Yrg.	8.	HD.	2017/1089	E.,		2017/2818	K.	(www.
yargitay.gov.tr).

KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI :
ÖZELLİKLE PSİKOSOSYAL ENGELLİ BİREYLER BAKIMINDAN “ELVERİŞLİ KURUM” SORUNU

Doç. Dr. Emre CUMALIOĞLU



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �22

cezasını	çekip	22	yaşında	tahliye	olduktan	sonra,	hakkında	KAÖK	ka-
rarı	verilmesi	talep	edilir.	Uzman	raporlarına	göre	bu	antisosyal	kişinin;	
kişilik	bozukluğu,	cinsel	sadizm	gibi	akıl	hastalıkları	vardır.	İlgili,	kendi	
bakımını	 yerine	getirebileceğini	 iddia	 ederek	 talebe	karşı	 çıksa	da,	ni-
hayetinde,	toplumun,	üçüncü	kişilerin	korunması	gerekçesi	 ile	KAÖK	
kararı	verilir23.

	 Sonuç	olarak	burada	hassas	bir	denge	mevcuttur.	Hakim	hem	kişiyi	
hem	de	toplumu	dikkate	alacaktır.	Tehlikelilik	durumu;	tedavi,	eğitim,	
ıslah	 ile	 giderilebilecekse;	bunları	 sağlayabilecek,	 ilgiliyi	 kabul	 etmeye	
hazır	bir	kurum	varsa	ve	özgürlüğün	kısıtlanmasından	başka	çare	yoksa,	
orantılı,	geçici	bir	tedbir	kararı	verecektir.

 3. Niteliği

	 KAÖK,	fiil	ehliyetinin	kısıtlanmasını	gerektirmeyen	bir	vesayet	ku-
rumu,	istisnai	ve	geçici	bir	tedbirdir24.	Nitekim	bu	kuruma	herhangi	bir	
zarar	doğmadan	önce	başvurulabilir.	Ceza	 veya	 emniyet	 tedbirleri	 ise	
fiilin	işlenmesinden	sonra,	suçluyu	ıslah	etmeyi	amaçlayan	cezai	tedbir-
lerdir	(bkz.	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu	m.32,	57).	

	 KAÖK	 kısıtlamadan	 farklıdır.	 Bilindiği	 gibi	 kişiyi	 vesayet	 altına	
almak,	 onun	 özgürlüğünü	 sınırlamak	 için	 yeterli	 değildir.	 KAÖK	 ise	
tehlike	arz	eden	hallerde,	kişinin	özgürlüğünün	geçici,	amaca	uygun	ve	
orantılı	bir	şekilde	kısıtlanmasını	mümkün	kılar.	KAÖK’ye	benzer	şekil-
de,	kişinin	vesayet	altına	alınması	için	açılan	davalarda	da	TMK	m.420	
uyarınca	yargılama	devam	ederken,	kişinin	geçici	olarak	bir	kuruma	yer-
leştirilmesi	mümkündür25.	KAÖK	ve	kısıtlama	birlikte	aynı	davada	talep	
edilebilir26.	Kısıtlama	ve	vasi	 atama	 talebi	 reddedilse	de	KAÖK	kararı	
verilebilir27.
23	 	BGE	138	III	593		nak.	AEBI-MÜLLER,	Regina	E.:	Entwicklungen	im	Familienrecht,	in:	Furrer	(Hrsg.),	

Aktuelle	Anwaltspraxis	2013,	Bern	2013,	S.	3–99	Stämpfli	Verlag	AG,	s.49.
24	DAĞLI,	s.111;	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.437,	P.2167.
25	GÜMÜŞ,	s.190.
26	Yrg.	18.	HD.	E.	2015/3371	K.	2015/17479	T.	1.12.2015	(www.kazanci.com).
27	Yrg.	8.	HD.	2017/1089	E.,		2017/2818	K.	(www.yargitay.gov.tr).



www.izmirbarosu.org.tr

23İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

 B. KORUMA AMACIYLA ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASI 
KARARI VERİLEBİLMESİNİN KOŞULLARI

 1. Özgürlüğü Kısıtlanacak Kişinin Tehlike Oluşturması

 a. Özgürlüğü Kısıtlanacak Kişi

	 TMK	m.432	 yalnızca	 ergin kişilere	 yönelik	 tedbirleri	 düzenler. 
Ergin	kişinin	kısıtlı	olup	olmaması	KAÖK	kararı	bakımından	önem	ta-
şımaz28.	Kuruma	yerleştirilecek	ya	da	alıkonacak	erginin	velayet	altında	
olması,	kendisine	kayyım	ya	da	yasal	danışman	atanmış	olması	müm-
kündür29.	KAÖK,	cinsiyete	bakılmaksızın	gerçek	kişilere	uygulanır30.

 Vesayet altındakiler bakımından;	gecikmesinde	sakınca	bulunan	
hallerde	vasi,	KAÖK	hükümlerine	göre	kısıtlıyı	bir	kuruma	yerleştire-
bilir	veya	orada	alıkoyabilir,	durumu	derhal	vesayet	makamına	bildirir	
(TMK	m.447/II).	Diğer	yandan,	TMK	m.	462/b.13’e	göre	vesayet	al-
tındaki	 kişinin	bir	 eğitim,	bakım	veya	 sağlık	 kurumuna	 yerleştirilmesi	
için	vesayet	makamının	izni	gereklidir.	Gümüş,	13.	bendin	kaldırılması-
nın	unutulduğunu	bu	bendin	uygulanmayarak	örtülü	boşluğun	doldu-
rulabileceğini	belirtir31.	Bize	göre	unutulmaktan	bahsedilemez,	KAÖK	
zaten	hakim	kararıyla	uygulanır	bu	yüzden	iki	hüküm	arasında	herhangi	
bir	çelişki	ya	da	bir	çelişki	sonucu	örtülü	boşluk	yoktur.

 Vesayet altındaki küçüklerin	 korunması	 amacıyla	 özgürlükleri-
nin	 kısıtlanması	 TMK	m.446’da	 düzenlenmiştir32.	 Velayet altındaki 
küçükler	bakımından	hukukumuzda	gerçek	kanun	boşluğu	olduğu,	bu	
28	GÜMÜŞ,	s.194;	SPIRIG,	s.26,	P.15.
29	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.438;	GÜMÜŞ,	s.	195.
30	SPIRIG,	s.26,	P.14.
31	GÜMÜŞ,	s.	192.
32	Küçüklerin	 kuruma	 yerleştirilmelerine	 vasinin	 başvurusu	üzerine	 vesayet	makamı	 veya	 gecikmesinde	

sakınca	 bulunan	 hallerde	 bizzat	 vasi	 karar	 verir	 ve	 durumu	 derhal	 vesayet	 makamına	 bildirir	 (f.1).	
Bunun	dışında	usul	ve	yetkiyle	ilgili	konularda	kısıtlı	olsun	veya	olmasın	erginlerin	korunması	amacıyla	
özgürlüklerinin	 kısıtlanmasına	 ilişkin	 hükümler	 uygulanır	 (f.2).	Onaltı	 yaşını	 doldurmamış	 çocuk	 bu	
konuda	mahkemeye	bizzat	başvuramaz	(f.3).	
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boşluğun	 İsv.MK’nin	 314.	 maddesinden	 yararlanılarak	 doldurulması	
gerektiği	 savunulmaktadır33.	Kanaatimizce	bu	durumda,	TMK	m.346,	
347	ve	446	uygulanabilir.

 b. Tehlike Oluşturan Bir Durumun Bulunması

	 KAÖK	kararı	alınabilmesi	için	tehlike	arz	eden	bir	durum	bulunma-
lıdır.	Karara	temel	olabilecek	tehlike	arz	eden	haller;	akıl	hastalığı,	akıl	
zayıflığı,	alkol	veya	uyuşturucu	madde	bağımlılığı,	ağır	tehlike	arz	eden	
bulaşıcı	hastalık	veya	serserilik	olarak	sayılmıştır	(TMK	m.432).	TMK	
m.404	vd.’ndaki	kısıtlama	nedenlerine	benzeyen	bu	hallerin sınırlayıcı	
mı,	yoksa	örnekseyici	mi	sayıldığı	tartışmalıdır.	Katıldığımız	ve	Anayasa	
m.19	ve	AİHS	m.5’e	uygun	olan	fikre	göre,	Kanun’daki	sayım	sınırlayıcı-
dır,	maddenin	uygulama	alanı	yorum	ile	genişletilemez34.	Diğer	yandan	
aşağıda	görüleceği	gibi,	akıl	hastalıklarının	neler	olduğu,	hangi	madde-
lerin	“bağımlılık”	bakımından	dikkate	alınacağı,	serseriliğin	ve	“tehlike	
oluşturma”nın	anlamı	net	değildir.	Bunlar	için	kabul	edilecek	tanımlara	
göre	kapsamın	daralması	ve	genişlemesi	tehlikesi	vardır.	Daha	önce	be-
lirttiğimiz	gibi,	kural	kişinin	korunması	olmakla	birlikte	toplum	için	arz	
ettiği	tehlike	de	dikkate	alınmalıdır35.

 (1). Akıl Hastalığı veya Akıl Zayıflığı

	 Kişi	hakkında	KAÖK	kararı	verilmesine	neden	olabilecek	durum-
lardan	 biri;	akıl hastalığı ve zayıflığıdır	 (akıl	 zayıflığı,	 “zeka	 geriliği”	
olarak	tanımlanmaktadır36,	mehaz	Kanun’da	ise	“öğrenim	güçlüğü”	iba-
resi	yer	almaktadır).	Akıl	hastalıklarının	neler	olduğu	konusunda	 tüm	

33	GÜMÜŞ,	s.195.
34	ATEŞ,	Turan:	Yeni	Medeni	Kanun’a	Göre	Koruma	Amacıyla	Özgürlüğün	Kısıtlanması,	Legal	Hukuk	

Dergisi,	Yıl	4,	Şubat	2006,	s.407;	DAĞLI,	s.109;	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.439,	dipnot	(dn.)	2173;	
KONUK	SOMMER,	s.63.

35	Bkz.	Yukarıda	II-A-2-Amacı.
36	BALCIOĞLU,	İbrahim/BAŞER,	Sinem	Zeynep:	Hekimlerin	Karşılaştığı	Adli	ve	Psikiyatrik	Problemler,	

İstanbul	Üniversitesi	Cerrahpaşa	Tıp	Fakültesi,	Sürekli	Tıp	Eğitimi	Etkinlikleri,	Türkiye’de	Sık	Karşıla-
şılan	Psikiyatrik	Hastalıklar	Sempozyum	Dizisi	No:62	Mart	2008,	ss.41-47,	s.	43.
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dünyada	kabul	edilmiş	bir	ölçüt	yoktur37.	Unutmamak	gerekir	ki,	huku-
ki	ve	tıbbi	anlamda	akıl	hastalığı	kavramları	birbirinden	farklı	olabilir38.	
Akıl	hastalığı	ya	da	zayıflığı,	toplumun	genelinden	ya	da	iktidar	sahipleri-
nin	görüşlerinden	farklı	düşüncelere	sahip	olmak	biçiminde	değerlendi-
rilemez39.	Türkiye	Psikiyatri	Derneği’nin	hazırladığı	Ruh	Sağlığı	Yasası	
Taslağı’nın	mevzuattaki	boşluğu	gidereceği	ve	bir	an	önce	kanunlaşması	
gerektiği	savunulmaktadır40.

	 Kişinin	doğal	 çevreye	 zarar	 vermesi41,	 aşırı	 gürültü	 yaparak	 ya	da	
koku	yayarak	aşırı	ölçüde	rahatsız	edici	davranışlar	sergilemesi,	akıl	has-
talığından	ya	da	akıl	zayıflığından	kaynaklanıyorsa,	KAÖK	nedeni	ola-
bilir.	Hayvanlara	 fena	muamelede	bulunulması	da	KAÖK	nedeni	ola-
rak	kabul	 edilmelidir.	Bu	kişilerin	özgürlükleri,	 eğitim	ve	 ıslahları	 için	
kısıtlanabilir	(TMK	m.432/I).	Söz	konusu	davranışların	idari	veya	cezai	
yaptırımı	 gerektirmesi	 KAÖK	 hükümlerinin	 uygulanmasını	 engelle-
mez.

 (2). Bağımlılık

	 Diğer	bir	neden	bağımlılıktır.	Alkol	bağımlılığında	kişi	ya	aşırı	alkol	
ihtiyacı	 içindedir	ya	da	alkol	nedeniyle	 irade	gücü	 tükenmiştir42.	Aşırı	
alkol	 kullanımının	 neden	 olabileceği	Korsakow	 sendromu,	 alkol	 yok-
sunluğu	deliryumu	(delirium tremens)	gibi	 rahatsızlıkların	KAÖK	 için	
yeterli	olabileceği	ifade	edilir43.
37	SERT/ÖZÇELİK/YILDIRIM,	s.397.
38	SPIRIG,	s.30,	P.32.
39	ATEŞ,	s.407.
40	Bu	Taslağın	3/j	maddesinde	“Ruhsal	hastalık”	şu	şekilde	tanımlanmıştır:	Temel ruhsal işlevlerde, bedende, 

toplumsal ilişkilerde ya da işlevsellikte aksamaya yol açan, psikoterapi, ilaç ya da diğer biyolojik tedaviler 
gibi tıbbi müdahale gerektiren geçici ya da kalıcı ruhsal yetersizlik ya da bozukluklardır. Yasalarda kullanı-
lan akıl hastalığı, akıl zayıflığı, alkol, uyarıcı ve uyuşturucu madde kullanım bozuklukları (zararlı kullanım 
ya da bağımlılık) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün hastalık sınıflandırmasında tanımlanan ruhsal bozuklukla-
rı kapsar. (http://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/2811201717434-Ruh-Sagligi-Yasa-Taslagi.pdf	
ZT:14.01.2020)	

41	Bkz.	SPIRIG,	s.83,	P.336	vd.
42	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.439,	dn.2177.
43	SPIRIG,	s.35,	P.50.
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	 Uyuşturucu	madde	bağımlığının,	uyuşturucu	dışındaki	diğer	mad-
de	bağımlılıklarını	da	kapsayacak	şekilde	anlaşılması	gerekir44.	Örneğin,	
morfin,	eroin,	kokain,	eter,	benzin	gibi	bazı	çözücü	maddeler,	uyku	ilaç-
ları,	sakinleştiriciler,	ağrı	kesiciler,	antidepresanlara	olan	bağımlılık	ha-
linde	KAÖK	kararı	alınabilir45.	Sigara	bağımlılığı	bu	kapsamda	değerlen-
dirilemez.	Sigara	gibi	diğer	bağımlılıkların	olumsuz	sonuçları	hakkında	
toplumu	bilgilendirmek,	 eğitmek	Devletin	 görevidir.	Kişinin	 tütün	ve	
benzer	bağımlılık	yapan	maddelere	aşırı	harcama	yapması	da	özgürlü-
ğünün	kısıtlanmasına	neden	olamaz.

	 Uyuşturucu	 ya	da	 uyarıcı	maddenin	merkezi	 sinir	 sisteminde	 ya-
rattığı	 etki	 itibariyle,	 kişi	 o	uyuşturucu/uyarıcı	maddeye	psikolojik	 ya	
da	fiziksel	olarak	ihtiyaç	duyuyorsa,	bağımlılık	nedeniyle	KAÖK	kararı	
verilebilir46.	Kendi	isteğiyle	bir	kuruma	başvuranların	%20	gibi	bir	orana	
karşılık	geldiği	ve	bu	kişilerin	madde	bağımlıları	olduğu	belirtilmekte-
dir47.	Kendi	isteğiyle	kuruma	başvuran	kişi	hakkında	KAÖK	kararı	alın-
ması	zorunlu	değildir,	ancak	KAÖK	koşulları	mevcut	ise	ilgililer	talepte	
bulunabilir.	

 (3). Serserilik

	 Bir	başka	neden,	serseriliktir48.	Kılıçoğlu’na	göre	serserilik	her	türlü	
delille	kanıtlanabilir.	Örneğin	konakladığı ya da barındığı yeri belli olma-
44	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.439,	dn.2177.
45	SPIRIG,	s.23,	P.28	ve	s.40,	P.81	vd.
46	Bkz.	SPIRIG,	s.37,	P.63.
47	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.39.
48	Türk	Dil	Kurumu	Sözlüğüne	göre	serserilik:
	 1.	sıfat	Belli	bir	işi	ve	yeri	olmayan,	başıboş	(kimse),	hayta
	 “Hayran	Baba’yı	bir	serseriyle	birlikte	demirlemişlerdi.”	-	F.	R.	Atay
	 2.	Tutarsız,	beğenilmeyen	davranışları	olan	(kimse)
	 “Ah,	seni	serseri,	rezil,	alçak	seni!	Demek	bana	başkaldırıyorsun!”	-	N.	Hikmet
	 3.	Belli	bir	hedefi	olmayan,	belli	bir	hedefe	atılmamış	olan,	rastlantıyla	gelen	(kurşun,	mayın	vb.)
	 “Köpüklü	 denizin	 üstünde	 serseri	 martılar	 uçuşuyor,	 yanımızdan	 yelkenli	 bir	 mavna	 geçiyordu.”	 -																		

Ö.	Seyfettin
	 4.	Amaçsız
	 “Birkaç	gün	serseri	bakışlarla	ona	baktı.”	-	İ.	H.	Baltacıoğlu
	 anlamlarına	gelmektedir.	
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yan, kötü sağlık koşulları içinde yaşayan, giyimini, beslenmesini bilmeyen, 
bütün gün boyunca sokaklarda yada şehirlerarası yollarda sefil bir şekilde 
dolaşan, sosyal statüsü ya da ekonomik durumuyla bağdaşmayacak şekilde 
sokaklarda yatıp kalkan bir kişi için bu koşul gerçekleşmiştir. Serserilikte	
tedaviden	ziyade,	eğitim	ve	ıslah	söz	konusu	olacaktır49.	Kanunun	uygu-
lanması	bakımından	bu	davranışların	süreklilik	göstermesi,	ilgiliye	zarar	
vermesi	gerekir.	Serserilik	yaşa	göre	farklılık	gösterebilir50,	genç	insanla-
ra	daha	toleranslı	davranılması	gerekir.	

	 İsv.MK	m.397a’da	kullanılan	“Schwere	Verwahrlosung” teriminin,	
TMK’ndaki	serserilik	gibi,	belirsiz	olduğu	ve	yoruma	ihtiyaç	duyduğu,	
İsv.MK	m.370	(TMK	m.406)	de	yer	alan “lasterhaften	Lebenswandel”	
(TMK	m.406’daki	“kötü	yaşama	tarzı”)	ifadesine	dayandığı	savunulur51.	
İsviçre	yasama	meclisindeki	görüşmelere	bakıldığında,	ağır	bakımsızlı-
ğın/ihmal	 edilmişliğin52	 yeterli	 olduğu,	 tamamen	bakımsızlığın/ihmal	
edilmiş	 olmanın	 aranmaması	 gerektiği	 söylenebilir53.	 Belçika’da	Ceza	
Kanununa	dayanılarak	verilen	18.06.1971	tarihli	bir	kararda,	belirli	bir	
yerleşim	yeri	 ve	geçimini	 sağlayacak	bir	 iş	 ya	da	mesleği	olmama	hali	
serserilik	olarak	açıklanmıştır54.	

	 Kavram	nasıl	açıklanırsa	açıklansın,	yalnızca	serserilik	değil,	serseri-
lik	nedeniyle	kendisi,	çevresi	için	tehlike	oluşturan	kişi	hakkında	KAÖK	
kararı	alınabilir.	Örneğin	“serseri”,	yaşlılar,	küçükler	ve	diğer	zayıf	du-
rumdaki	 kişilerin	 fiziksel	 veya	 ruhsal	 sağlıkları	 için	 ciddi	 tehlike	 oluş-
turmalıdır.	Kişinin	kendisine	zararının	dokunmasına	ise,	asgari	temizlik	
ihtiyaçlarını	yerine	getirmemesi	gösterilebilir.	Tabii	ki	bu	durumun	ken-
disi	için	önemli	tehlike	oluşturması	gerekir,	aksi	takdirde	kimsenin	ya-
şam	tarzı,	insan	onuru	gibi	yoruma	ihtiyaç	duyan	bir	kavram	nedeniyle	

49	KILIÇOĞLU,	s.147.
50	SPIRIG,	s.44,	P.107.
51	SPIRIG,	s.41,	P.90,	91.
52	Gözüm,	Mehaz Kanun’da yer alan ağır ihmal edilmişlik terimi yerine bizde karşılık olarak serserilik terimi 

kullanıldığını	belirtir. Bkz.	GÖZÜM,	s.80.
53	SPIRIG,	s.42,	43	P.100.
54	SPIRIG,	s.41,	P.92.
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özgürlüğünün	kısıtlanmasına	neden	oluşturamaz55.	Kanımızca	düzenli	
yerleşim	yeri	olmayan	kişinin	yalnızca	 alkol	 ya	da	uyuşturucu/uyarıcı	
madde	kullanıyor	olması	KAÖK	için	yeterli	değildir56.

	 TMK	m.436/I/b.5’te	KAÖK	kararı	verilirken	sağlık	kurulu	raporu	
olması	gereken	haller	içinde	serserilik	sayılmamıştır.	Buna	rağmen,	kişi-
nin	serseri	halinin	kendisine,	topluma	zarar	verici	nitelikte	olup	olmadı-
ğı	konusunda	uzman	raporu	alınmalıdır.	Diğer	yandan,	TMK	m.436’ya	
eklenen	6.	bent	 ile	hekim	ön	raporu	üzerine	bir	 sağlık	kurumuna	yer-
leştirme	en	 fazla	yirmi	günlük	süre	 ile	 sınırlandırılmıştır.	Bu	durumda	
sağlık	kurulu	raporu	alınmadan	yalnızca	hekim	ön	raporu	üzerine	ser-
serilik	nedeniyle	kuruma	yerleştirilen	kişi	yirmi	günden	fazla	kurumda	
tutulamaz.

 (4). Ağır Tehlike Arz Eden Bulaşıcı Hastalık

	 Mehaz	Kanunda	yer	almayan	bir	neden,	ağır	tehlike	arz	eden	bula-
şıcı	hastalıktır. Kuduz,	veba,	kolera,	SARS,	corona	(Covid-19)	bu	hasta-
lıklara	örnek	olarak	gösterilebilir.	AIDS,	verem	vb.	tedavisi	bulunan	ve	
kolay	bulaşma	tehlikesi	olmadığı	için	diğerleri	kadar	tehlike	arz	etmeyen	
hastalıklar	KAÖK	için	yeterli	gerekçe	oluşturmamalıdır.	Kocaağa,	AIDS	
hastalığının	epidemik	olmadığını,	toplum	için	KAÖK’yi	gerektirecek	bir	
tehlike	yaratmadığını;	kolera,	verem,	veba	gibi	hastalıklarla	aynı	kefede	
değerlendirilmemesi	gerektiğini	savunur57.	Diabet,	obezite,	kalp	hastalı-
ğı	gibi	kişiyi	zayıf	kılan	ama	bulaşıcı	olmayan	hastalıklarda	KAÖK	kararı	
alınamaz58.

55	SPIRIG,	s.44,	P.109.
56	Krş.	SPIRIG,	s.44,	P.109.
57	KOCAAĞA,	Köksal:	Koruma	Amacıyla	Özgürlüğün	Kısıtlanması,	Gazi	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	

Dergisi,	C.10,	S.1-2,	2006,	s.	38.
58	Krş.	SPIRIG,	s.23,	P.28.
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 2. Gereklilik ve Orantılılık 

	 KAÖK,	kişiyi	daha	az	sınırlandıran	başka	önlemlerin	yeterli	olma-
dığı	durumlarda	uygulanabilecek59	son	çare	olarak	görülmelidir.	Kişinin	
temel	hak	ve	özgürlüklerine	ağır	bir	müdahale	olan	KAÖK’nin	uygula-
nabilmesi	için	korumanın,	daha	hafif	başka	bir	önlemle	sağlanamıyor	ol-
ması	ve	tedavi,	ıslah	veya	eğitimin	zorunlu	olması	gerekir60.	Bu	gereklilik	
neticesinde	KAÖK,	“orantılı”	bir	önlem	olarak	kabul	edilebilir	ve	gerek-
lilik/orantılılık	ilkesine	de	uygun	olur61.	Kılıçoğlu’nun	da	belirttiği	gibi	
zengin	kişi	evinde	tedavi	oluyorsa	KAÖK	kararı	alınamaz62.	Aynı	şekilde	
kuruma	yerleştirilecek	kişinin	kendi	rızasıyla	tedavi	kurumuna	yatması	
halinde	de,	örneğin	kuduz	hastasının	kliniğe	yerleşmesinde	KAÖK’ye	
gerek	kalmaz63.	Kişi	 kendi	 iradesiyle	 tedavi	 kurumuna	yerleş(e)miyor	
ise,	kendisi	hakkında	KAÖK	kararı	alınması	için	başvurabilir.

 3. Kişinin Çevresine Külfet Getirmesi

	 TMK	m.432/II’ye	göre,	KAÖK	kararı	verilirken	ilgili	kişinin	çevre-
sine	verdiği	külfet	de	göz	önünde	bulundurulacaktır.	TMK	Gerekçesine	
göre,	çevre	kavramına;	kişinin	ailesi,	kendisine	bakmakla	yükümlü	olan-
lar	ve	vasisi	gibi	kişiler	girer.	“Çevre”ye	dahil	olanlar	gerçek	kişi	olmalı-
dır.	Çevreye	verilen	külfetin	ağır	olması	gerekir.	Eş,	anne,	baba,	çocuk	
gibi	yakınların	daha	ağır;	 ilgiliye	bakmakla	yükümlü	olan	dede,	 torun,	
akraba	vs.	kişilerin	nispeten	daha	hafif	derecedeki	külfetlere	katlanmala-
rı	beklenebilecektir.	Hakim	külfeti	değerlendirirken,	kişinin	ve	çevrenin	
sübjektif	durumunu	adetleri	göz	önünde	bulundurur.

59	SPIRIG,	s.77,	P.301.
60	SPIRIG,	s.68,	P.	261	vd.;	Yrg.	8.	HD.	2017/1089	E.,		2017/2818	K.	(www.yargitay.gov.tr).
61	DAĞLI,	s.109;	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.439,	P.2173;	s.440,	P.2180;	SPIRIG,	s.68,	P.257	vd.;		GÜ-

MÜŞ,	s.203,	204.
62	KILIÇOĞLU,	s.147.
63	KILIÇOĞLU,	s.	147.
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 4. Elverişli Kurumun Bulunması

 a. Genel Olarak

	 KAÖK’ün	 öncelikli	 sonucu	 kişinin	 alıkonulması	 ya	 da	 kuruma	
yerleştirilmesidir.	 Kuruma	 yerleştirmekten	 ya	 da	 alıkoymaktan	 amaç;	
kişinin	tedavisi,	eğitimi,	ya	da	ıslahıdır.	Kişi	zaten	bir	kurumda	ise,	yer-
leştirilmesi	değil,	alıkonulması	söz	konusu	olur.	Kurum	kişiye,	duruma	
özgü	ve	elverişli	olmalıdır.	Mahkeme	kararında,	elverişli kurum somut 
olarak belirtilmedikçe KAÖK kararı verilemez.	Elverişli	kurum	yok-
sa,	karar	verilebilmesi	için	gerekli	unsurlardan	biri	eksiktir64.	Ceza	infaz	
evi,	tutukevi,	nezarethane	uygun kurum	sayılamazlar65.

	 Öğretide	“kurum”;	“kişinin iradesinin aksine ya da iradesi olmadan 
kişisel korunmasının hareket serbestisini hissedilebilir derecede sınırlan-
dırılması suretiyle yerine getirildiği, (bakımevi,	 yurt,	 klinik	 vb.) her yer”	
şeklinde	 tanımlanmaktadır66.	 AİHS’ye	 dayanan	 davalara	 bakıldığında	
kurumun	mutlaka	kilitli	kapıları	olması	zorunlu	değildir	ancak,	kişinin	
dilediği	zaman	kurumu	terk	edemiyor	olması67,	dilediğince	hareket	ede-
memesi	 gerekir68.	 Kurumdan	 çıkış	 yönetici	 iznine	 bağlı	 olmalı,	 kolay	
olmamalıdır	ancak,	firar	etmeyi	gerektirecek	anlamda	zor	olması	gerek-
mediği	de	belirtilir69.	Ayrıca	kurumun	mutlaka	 ideal	bir	kurum	olması	
gerekmez70,	uygunluk	somut	olaya	göre	değerlendirilir	fakat,	kurumun 
kişiyi kabule hazır olması zorunludur71.

64	SPIRIG,	s.48,		P.	131	vd.;	GÜMÜŞ,	s.208.	
65	İsviçre	öğretisinde	hapishane	ve	tutukevlerinde	tutulma	istisnai	hallerde	mümkün	görülmektedir	(GÜ-

MÜŞ,	s.	207).
66	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.441;	GÜMÜŞ,	s.	206.
67	SPIRIG,	s.46,		P.	119.
68	GÖZÜM,	s.	82.
69	GÜMÜŞ,	206,	207	ve	dn.57,	58’de	anılan	yazarlar.
70	SPIRIG,	s.47,		P.	124.
71	SPIRIG,	s.47,		P.	125	vd.
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	 İlgilinin,	kendisinden	daha	ağır	akıl	hastalarıyla	birlikte	kapatılma-
sı	halinde	uygun	kurumdan	söz	edilemez.	Raporda	ise,	tedavi ve bakım 
ihtiyaçları farklı düzeyde olan kişilerin; bağımlılık tedavisi görenlerin, mü-
şahede altındakilerin ve gençlerin bazı servislerde bir arada tutuldukları gö-
rülmüştür denilmektedir72.

 b. Ülkemizdeki Bazı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri 
Bakımından Yapılan Tespitler

	 Ruh	sağlığı	ve	hastalıkları	hastanelerinden	bahsetmeden	önce,	be-
lirtmek	 gerekir	 ki,	 Ülkemizde	 son	 yıllarda	 sayısı	 artan	 “Toplum	 Ruh	
Sağlığı	Merkezleri	(TRSM)”	önemli	bir	hizmet	vermektedir.	Bu	mer-
kezlerde	ayakta	tedavi	yapılmakta,	özellikle	terapilere	ağırlık	verilmekte	
ve	bu	süreçteki	psikososyal	engelli	bireyler	takip	edilmektedir73.	Bu	ge-
lişme	olumlu	olsa	da	toplum	ruh	sağlığı	merkezlerinin	KAÖK	bakımın-
dan	elverişli	kurum	olarak	değerlendirilmesi	mümkün	değildir.

	 Ruh	 Sağlığında	 İnsan	 Hakları	 Girişimi	 Derneği	 tarafından	 2013	
yılında	hazırlanan	raporda	İstanbul	Bakırköy,	Erenköy,	Manisa,	Adana,	
Elazığ	ve	Samsun’da	bulunan	ruh	sağlığı	ve	hastalıkları	hastaneleri	bakı-
mından	şu	tespitler	yapılmıştır:

 … Ancak asıl ilginç olan hastanelerde istihdam edilen meslek mensup-
larının sayıları arasındaki bu kadar belirgin farka rağmen, hastane ortam-
ları ve tedavi koşullarında belirgin bir farkın tespit edilememesidir. Ziyaret 
edilen tüm hastanelerde tedavi gören bireyler sağlıksız koşullarda tutulmak-
ta, yalnızca ilaca dayalı tedavi uygulanmakta, tedavi gören bireyler sabah 
altıda kaldırılıp bütün gün kapalı ortamda, çoğu kez de koridorlarda hiçbir 
şey yapmadan, TV izleyerek zaman geçirmek zorunda bırakılmaktadır. Hiç 
kimse onlara değer verip konuşmamakta, fikirleri sorulmamakta, anlatmak 
istedikleri dinlenmemekte, yalnızca düzeni bozmadan, sessiz sakin durma-
ları beklenmektedir. Ziyaret sırasında hemşirelerin itiraz sahibi hastaları 
72	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.47.
73	Ülkemizde	78	ilde	163	TRSM	aktif	olarak	hizmet	vermekte	olup,	hedefimiz	236	TRSM’ye	ulaşmaktır	

https://sagligim.gov.tr/ruh-sağlığı/liste/749-toplum-ruh-sağlığı-merkezleri-trsm-tanıyalım.html
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anlama çabalarından çok susturmaya, sindirmeye yönelik tepkileri gözlen-
miş, hizmetli personelin şiddet kullandığına tanık olunmuştur74.	

 Kurumlardaki fiziksel koşulların yetersizliğine şu örnekler ve-
rilebilir:

 2. kattaki serviste, yangın merdiveninden bahçeye inilebiliyor. Engelli-
lere uygun rampa veya asansör yok. Diyabet hastası, ayaklarından rahat-
sız kişi dışarı hiç çıkarılmamış	 (Ruh	Sağlığında	 İnsan	Hakları	Girişimi	
gözlemcisi)75.

 Odalar, karyola ve yataklar bakımsızdır. Yataklarımız kokuyor, bat-
taniyelerimiz çok pis bütün gece kokuyorlar burnuma, burası çok havasız 
(37	yaşında,	erkek)76.

 Günlük yaşam konusunda da önemli sorunlar vardır, temizlik 
önemli bir sorundur:	Raporda;	Yine güvenlik gerekçesiyle duş hortumla-
rı, başlıkları sökülen banyolarda, suyun plastik kovalarda biriktirilmesiy-
le çözüm yaratılmaya çalışılmıştır. … Banyolar kilitli tutulmakta, hizmet 
alan kişiler, banyo ihtiyaçlarını, belirli gün ve saatlerde, sınırlı süre içerisin-
de, personel gözetiminde gerçekleştirilmeye zorlanmaktadır. Mahremiyet 
yoktur.	denilmiştir77.	Konuyla	ilgili	bazı	ifadeler	şöyledir:

 Banyo çok bakımsız, banyo günleri, yerlerdeki taşlar kaygan olduğun-
dan banyo koridoruna battaniye seriyoruz	(57	yaşında	kadın)78.

 Banyoyu saygısızca çırılçıplak soyarak yaptırıyorlar. Çırılçıplak bekle-
tiliyoruz. 5 dakikada çık çık” diyorlar. Aynı havluyu 20 kişi kullanıyoruz. 
Mantar hastalığı çok yaygın (23	yaşında	erkek).

74	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.27.
75	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.45.
76	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.46.
77	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.48.
78	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.48.
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 Başkaları varken soyunmak çok kötü. Utanıyor insan. Banyoda bekler-
ken de birbirimizi çıplak görüyoruz. 10 kişi birden soyunup topluca banyo 
yapıyoruz. Aynı tıraş fırçası bütün hastalarda kullanılıyor. Fırça konusun-
da uyarınca “devlet bu kadar veriyor” deyip bağırıyorlar, bağlıyorlar. Aynı 
jiletle 2 kişi tıraş oluyor	(erkek)79.

 Bunlar dışında; kişisel bakım, beslenme ve sosyal açıdan da 
önemli eksiklikler olduğu rapor edilmektedir. Hastaların radyo, 
kitap, gazete, televizyon, müzik, internet gibi olanakları kısıtlıdır 
ya da hiç yoktur80.

 Tedavide ilaç ve EKT’ye ağırlık verildiği, psikoterapi, rehabili-
tasyon programlarının çok az olduğu rapor edilmektedir81. Tecrit, 
kısıtlama gibi son çare olması gereken uygulamalara rutin olarak 
başvurulduğu hatta bazen cezalandırma yöntemi olarak kullanıldı-
ğı gözlemlenmektedir82:

 Sorun çıkaranları odaya götürüp yatağa bağlamayı çok yapıyorlar, 
hep şiddetle çözüyorlar her şeyi, hiç konuşarak çözmüyorlar ki. Korkudan 
kimseyle tartışmıyorum ben	(kadın)83.

 Ziyaret sırasında tespit odasında üstü çıplak ve altında yetişkin bezi 
bağlı psikososyal engelli bir kadının yatmakta olduğu görülerek hemşireye 
nedeni soruldu. Verilen yanıtta “bakıma ihtiyacı olan hastaları da bu odada 
tuttukları” belirtildi. Tespit odasında tuvalet yoktu ve kişi hiç kimse ile irti-
batı olmaksızın tecritte tutuluyordu. Ziyaret süresince tespit odasına hiçbir 
hemşirenin girmediği ve kişinin de hiçbir şekilde açık havaya çıkarılmadığı 
gözlendi	(Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	gözlemcisi).

79	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.49.
80	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.50	vd.
81	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.55.
82	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.57	vd.
83	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.58.
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 Tecrit odasına özel güvenlikçiler götürüyor. Hasta gitmek istemezse 
zorla eline kelepçe takılıyor. 5 gün tecrit odasında kalan oluyor bazen. Elle-
rinden bacaklarından ve karnından bağlanıyor açık havaya çıkarılıyor son-
ra tekrar getirilip bağlanıyor	(20	yaşında,	kadın).

 Bakırköy RSHH’de 33. adli serviste hücre tipi demir kapıları olan iki 
adet gözlem odasında olduğu ve bu odaların her birinde birer kişinin kaldığı 
görüldü. Psikososyal engelli bu kişilerin sürekli tecritte tutulduğu bilgisi ve-
rildi. Tecritte tutulan iki hasta ile görüşüldü. Biri 2009 yılından beri burada 
tutulduğunu belirtirken, diğeri iki yıldır tecritte tutulduğunu söyledi ve hem-
şireler de kendisini doğruladı. Günde yarım saat güvenlik eşliğinde odadan 
dışarı çıkardıklarını belirttiler. Nedeni sorulduğunda, bir hastanın iki yıl 
önce gözüne zarar verdiği bu nedenle iki yıldır tecritte tutulduğu belirtildi 
(Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	gözlemcisi)84.

 Raporda çocuklara da aynı uygulamaların yapıldığı tespit edil-
miştir:

 Beni tespite aldılar. Benim elimi kolumu, ayağımı bağladılar. Sabaha 
kadar bağırdım, ağladım. Tuvalete bile götürmediler. Burada psikolojimiz 
daha çok bozuluyor	(kız	çocuk).

 Adana RSHH’de ziyaret sırasında görüşülen 17 yaşındaki erkek çocuk, 
kendisinin çok sık bağlandığını ve uzun sürelerle bağlı kaldığını, ayrıca has-
tabakıcıların geceleri hastaları bağlayıp dövdüklerini söylemiştir. Bir başka 
serviste görüşülen genç erkek hasta da hastabakıcıların hastaları geceleri 
bağlayıp dövdüklerini anlatmıştır	(Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	
gözlemcisi)85.

 Hastalara, hakları konusunda bilgilendirme yapılmaması da 
önemli sorunlar arasındadır:

 Beş yaşından beri yurttayım. Yurtta duştayken kaynar su döküyorlar ve 
dövüyorlardı. Yurttan kaçmaya başladım. Polis yakalayıp geri getiriyordu. 
84	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.60.
85	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.61.
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Bir süre sonra kaldığım yurdun başvurusuyla polis hastaneye getirmeye baş-
ladı. Burada zorla yatırdılar, hiçbir zaman haklarımı da kimse söylemedi 
(26	yaşında,	erkek).

 Beni yetiştirme yurdundan buraya getirdiler. Yurt müdürüm getirdi. 
Buradan ayrılanlar tekrar buraya kısa sürede geliyor. Ben kendimi hapiste 
zannediyorum. Pencerelere bakın siz kendinizi hapiste zannetmiyor musu-
nuz?	(kız	çocuk)86.

 Gerekli eğitim ve tedavinin sağlanamamasından öte, psikosos-
yal engelli kişilere şiddet uygulandığı özellikle taşeron firmalara 
bağlı iş güvencesinden yoksun, düşük ücretle çalışan kişilerin şid-
dete başvurduğu belirtilmektedir87:

 Görüşülen kişiler sözel şiddetin en çok hizmetli personel ve daha sonra 
da hemşireler tarafından	uygulandığını	anlatmıştır88;

 Bir hasta camı kırdı, iki güvenlikçi gelip copladılar, bağladılar 6 saat. 
Üstüne yaptı, tuvalete bile gidemedi. Verdiler uyuşturucuyu, şimdi robot gibi 
oldu (37	yaşında,	erkek)89.

 Burada dayak atıyorlar. Genelde temizlik görevlileri dövüyor. Hemen 
her gün oluyor. Dışarı çıkmayın diyorlar, ciddi şeyler değil. Hastabakıcılar 
yapsa neyse de. Temizlik görevlisinin hiç hakkı yok. Sağlık memurları görü-
yor, müdahale etmiyorlar. Bu servis en berbat servis (erkek)	90

 Hastaların kötü muameleyi, şiddeti şikayet etmeleri çoğunluk-
la mümkün değildir:

86	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.40.
87	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.29.
88	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.64.
89	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.65.
90	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.65.
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 Kimi kime şikâyet edeceksin, sonra adamı ne yaparlar biliyor musun 
sen?	(erkek)91.	

 Herhangi bir konuda şikâyet ettiğimiz zaman personel tarafından ‘sen 
buradan çıkamazsın’ şeklinde tehdit ediliyoruz. Televizyon bozuk olduğu 
için şikâyet ettiğimde bununla karşılaştım	(erkek)92.

 Buradan çıktıktan sonra her yere şikâyet etme hakkın var diyoruz. 
Hasta kâğıt kalem buldu yazdı diyelim kimse götürmez. Hasta beni şikâyet 
etmiş kâğıdı vermiş, götürür müsün? Ben götürmem	(hastabakıcı).

 Aynı hemşireye, dilekçe yazmayı başaran var mı diye sorulduğunda “ 
evet var” diye yanıt verip örnek olay anlatıldı. ‘Dilekçelerin en son ulaştığı 
merci doktor, gerisi doktorun inisiyatifine kalıyor.’ Serviste hasta şikâyeti 
üzerine açılan soruşturma oldu mu sorusuna ‘hayır olmadı’ şeklinde yanıt 
verildi	(Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	gözlemcisi)93.

	 Görüldüğü	gibi,	özellikle	maddi	imkanı	olmayan	psikososyal	engelli	
kişiler	bakımından	uygun	kurumdan	bahsetmek	zordur.	Buna	ek	olarak,	
Devlete	ait	kurumlardaki	sağlık	çalışanı	yetersizliği	de	göz	önünde	bu-
lundurulduğunda	KAÖK	kararı	verilmesi	mümkün	görünmemektedir.	
Aksi	 durum	 ilgilinin	 tedavi,	 eğitim	 ve	 ıslahından	 çok	 cezalandırılması	
anlamına	gelmektedir.	

 C. BİLDİRİM

	 TMK’nin	 KAÖK’ye	 ilişkin	 ayrımında	 iki	 farklı	 bildirime	 yer	 ve-
rilmiştir	 (TMK	m.432,	 43494).	 TMK	m.432’de	 düzenlenen	 bildirim,	
KAÖK	 kararı	 için	 gerekli	 nedeni	 bilen	 kişilerin	 bildirim	 yükümlülü-

91	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.46.
92	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.67.
93	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.67.
94	TMK	m.434’e	göre;	“Kısıtlı	bir	kişi	bir	kuruma	yerleştirildiği	veya	alıkonulduğu	ya	da	ergin	bir	kişi	hak-

kında	vesayete	ilişkin	diğer	önlemlerin	alınmasına	gerek	görüldüğü	takdirde,	kişinin	bulunduğu	yer	ve-
sayet	makamı	veya	özel	kanunlarda	öngörülen	ilgililer,	durumu	yerleşim	yeri	vesayet	makamına	bildir-
mekle	yükümlüdürler”.
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ğüdür.	 Görevlerini	 yaparlarken	 tehlikelilik	 hallerinden	 birini	 öğrenen	
kamu	 görevlileri,	 durumu	hemen	 yetkili	 vesayet	makamına	 bildirmek	
zorundadır	(TMK	m.432/I/c.2).	İlgililer;	noterler,	mahkemeler,	kolluk	
gücü95,	sağlık	personeli,	tapu	müdürlükleri	ve	diğer	idari	makamlardır96.	
İlgilileri	hastaneye	getirenler	ve	dolayısıyla	yatış	onayı	verenler	arasında	
ilk	sırada	aile	ve	yakınlarının	yer	aldığı,	ikinci	sırada	güvenlik	güçlerinin	
(ağırlıklı	olarak	polisin)	ve	üçüncü	sırada	kurum	görevlisinin	bulundu-
ğu	ve	bunları	arkadaş,	komşu,	muhtar	ve	diğer	kişilerin	takip	ettiği	gö-
rülmüştür97.

	 Bildirimler	 zamanında	 yapılsa	 da	mahkeme	kararları	 geç	 çıkmak-
tadır.	 Rapora	 göre98:	 İstemsiz yatışın yargısal denetimi için sulh hukuk 
mahkemelerine bildirim yükümlülüğünün hastaneler tarafından 48 saat ile 
7 gün arasında değişen sürelerde yerine getirildiği görülmektedir. … İstem-
siz yatış onaylarının mahkemelerce en erken on gün ama genellikle 2-4 ay 
gibi sürelerde verildiği ve çoğu kez psikiyatri kullanıcısının bu sürelerde 
taburcu edilmiş olduğu, dolayısıyla mahkeme denetiminin fiilen bir 
anlam ifade etmediği, yalnızca kâğıt üzerinde işleyen prosedürel bir 
işlem olarak gerçekleştirildiği görülmektedir.

	 Görülüyor	ki,	2019	yılında	7196	sayılı	kanun	 ile	TMK	m.437/III	
fıkrasına	eklenen;	(Hakim)	…	“gecikmeksizin	kararını	verir.”	ifadesi-
nin	uygulanması	gerçekten	önemlidir.

95	Polis	Vazife	ve	Salahiyet	Kanunu’nun	(RG.14.07.1934,	S.2559)	13/F	maddesine	göre	polis,	bir	kurumda	
tedavi,	eğitim	ve	ıslahı	için	kanunlarla	ve	bu	Kanunun	uygulanmasını	gösteren	Cumhurbaşkanınca	çıka-
rılan	yönetmelikte	belirtilen	esaslara	uygun	olarak	alınan	tedbirlerin	yerine	getirilmesi	amacıyla,	toplum	
için	tehlike	teşkil	eden	akıl	hastası,	uyuşturucu	madde	veya	alkol	bağımlısı	serseri	veya	hastalık	bulaştı-
rabilecek	kişileri	eylemin	veya	durumun	niteliğine	göre;	koruma	altına	alır,	uzaklaştırır	ya	da	yakalar	ve	
gerekli	kanuni	işlemleri	yapar.

96	KILIÇOĞLU,	s.	147.	Ancak	idari	makamlar,	kişinin	zorla,	kolluk	güçleri	marifetiyle	hastaneye	rapor	alın-
ması	amacıyla	sevkini	sağlayamazlar.	Bu	tür	idari	işlemlerin	iptaline	ilişkin	davalar,	işlemin	idari	davaya	
konu	edilebilecek	nitelikte	kesin	ve	yürütülmesi	gereken	 işlem	olmadığı	gerekçesiyle	reddedilemezler	
(Danıştay	2.	Daire	E.	2011/9468	K.	2013/8021	T.	13.11.2013.	İdari	makamların	TMK’daki	KAÖK	hü-
kümlerine	göre	hareket	etmesi	gerekir.

97	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.40.
98	 Ruh	 Sağlığı	 Alanında	 İnsan	 Hakları	 2013	 Türkiye	 Raporu,	 s.42	 https://a01943de-1be1-4a62-

a132-72fb9fbdfd51.filesusr.com/ugd/1d1c4a_1e846b560408412c98e43aef34b0c98d.pdf	
(ZT:14.01.2020).
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 D. USULE İLİŞKİN HÜKÜMLER ve KARARA İTİRAZ

 1. Usule İlişkin Hükümler

	 KAÖK,	 idari	değil	yargı	kararıyla	uygulanan99	geçici	bir	 tedbirdir,	
maddi	anlamda	kesin	hüküm	değildir100.	KAÖK	kararı	verilirken	uygu-
lanacak	usul	hükümleri	öncelikle	TMK	m.436’da	düzenlenenler,	ikinci	
olarak	HMK	hükümleridir	(TMK	m.436/I).	KAÖK	talebiyle,	yerleştir-
me	veya	alıkoymaya	karar	verme	yetkisi,	ilgilinin	yerleşim	yeri	veya	ge-
cikmesinde	sakınca	bulunan	hallerde	bulunduğu	yer	vesayet	makamına	
aittir	(TMK	m.433/I).	KAÖK	için	öngörülen	yetki	kuralı	kamu	düze-
nine	 ilişkin	kesin	yetkidir101.	Hakkında	KAÖK	kararı	 istenen	kişi	 aynı	
zamanda	sanık	olarak	yargılanıyorsa,	tutuklama	olmadığı	sürece	her	iki	
dava	ayrı	ayrı	devam	edebilir.

	 7196	sayılı	kanun102	ile	436.	maddeye	eklenen	6.	ve	7.	bentler	dik-
kate	alındığında,	KAÖK	sürecinde,	ilgilinin	vücut	dokunulmazlığını	ih-
lal	edici	müdahaleler	yasal	dayanağa	kavuşmuştur	(bkz.	TBK	m.63/I).	
Ancak,	bu	hükümlerin,	ayırt	etme	gücü	yerinde	olan	kişiler	bakımından	
uygulanmasının	 Biyoloji	 ve	 Tıbbın	 Uygulanması	 Bakımından	 İnsan	
Hakları	ve	İnsan	Haysiyetinin	Korunması	Sözleşmesi’ne	aykırı	olmama-
sı,	yalnızca	resmi	sağlık	kurulu	raporunun	alınması	için	gereken	ölçüde	
uygulanması	gerekir103.
99				DAĞLI,	s.	110.
100	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.442,	P.2187.
101	GÜMÜŞ,	s.	210.	Yrg.	18.	HD.	K.	2015/17479	T.	1.12.2015	(www.kazanci.com–ZT.	04.02.2018-).
102	RG.	24.12.2019	S.30988.	7196	sayılı	kanun	ile	kısıtlama	kararında	usule	ilişkin	409.	maddeye	bir	cümle	

eklenerek	436.	madde	hükümlerinin	vesayet	kararı	bakımından	da	uygulanacağı	kabul	edildi.	Aynı	Ka-
nun	ile	TMK	m.436/I/b.5/c.2	yürürlükten	kaldırılmış	ve	iki	yeni	bent	eklenmiştir.	Bu	bentlere	göre;	
resmî	sağlık	kurulu	raporunun	alınabilmesini	temin	amacıyla;	kişinin	vücudundan	kan	veya	benzeri	bi-
yolojik	örneklerle	kıl,	tükürük,	tırnak	gibi	örnekler	alınabilir,	kişiye	gerekli	tıbbi	müdahaleler	yapılabilir	
ve	gerektiğinde	kişi,	hekim	ön	raporu	üzerine	en	fazla	yirmi	gün	süreyle	sağlık	kuruluşuna	yerleştirile-
bilir	(b.6).	Ayrıca	Madde	kapsamında	alınan	kararların	icrası	için	gerektiğinde	ilgili	kişi	hakkında	zor	
kullanılabilir	ve	sağlık	görevlilerinden	gerekli	tıbbi	yardım	alınabilir	(b.7).

103	Biyoloji	ve	Tıbbın	Uygulanması	Bakımından	İnsan	Hakları	ve	İnsan	Haysiyetinin	Korunması	Sözleş-
mesi

	 Madde	6.	(Muvafakat	verme	yeteneği	bulunmayan	kişilerin	korunması)
	 1.	Aşağıda,	17	ve	20.	maddelere	tâbi	olmak	koşuluyla,	muvafakat	verme	yeteneği	bulunmayan	bir	kimse	
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	 Uygulamada,	 yerleşim	 yerine	 ilişkin	 hükümlere104	 uygun	 olarak,	
kolluk	araştırmasına	göre	belirlenen	adres	esas	alınmaktadır105.	İki	farklı	
yer	sulh	hukuk	mahkemesince	yaptırılan	kolluk	araştırmasına	dayanıla-
rak	yetkisizlik	kararı	verilmiş	ve	kararlar	kanun	yoluna	başvurulmaksızın	
kesinleşmişse,	görevli	veya	yetkili	mahkeme,	 ilgisine	göre	bölge	adliye	
mahkemesince	 veya	 Yargıtay’ca	 belirlenir	 (6100	 sayılı	Hukuk	Muha-
kemeleri	 Kanunu	 (HMK)106	 m.22/II).	 Yargıtayca verilen merci tayini 
kararları ile temyiz incelemesi sonucu kesinleşen göreve ve yetkiye ilişkin ka-
rarlar davaya ondan sonra bakacak mahkemeyi bağlar (HMK m. 23/2)107. 
Yargılama	yapılırken	yerleşim	yeri	değişirse,	 davanın	 açıldığı	 tarihteki	
yerleşim	 yeri	 esas	 alınır,	 sonradan	 yerleşim	 yeri	 değiştiği	 gerekçesiyle	
yetkisizlik	kararı	verilemez108.

üzerinde	tıbbî	müdahale,	sadece	onun	doğrudan	yararı	için	yapılabilir.
	 2.	Kanuna	göre	bir	müdahaleye	muvafakatini	verme	yeteneği	bulunmayan	bir	küçüğe,	sadece	temsilci-

sinin	veya	kanun	tarafından	belirlenen	makam,	kişi	veya	kuruluşun	izni	ile	müdahalede	bulunabilir.
	 Küçüğün	görüşü,	yaşı	ve	olgunluk	derecesiyle	orantılı	bir	şekilde,	gittikçe	daha	belirleyici	bir	etken	ola-

rak	gözönüne	alınacaktır.
	 3.	Kanuna	göre,	akıl	hastalığı,	bir	hastalık	veya	benzer	nedenlerden	dolayı,	müdahaleye	muvafakat	etme	

yeteneği	bulunmayan	bir	yetişkine,	ancak	temsilcisinin	veya	kanun	tarafından	belirlenen	kişi	veya	ma-
kamın	izni	ile	müdahalede	bulunulabilir.

	 İlgili	kişi	mümkün	olduğu	ölçüde	izin	verme	sürecine	katılacaktır.
	 4.	Yukarıda	2	ve	3.	paragraflarda	belirtilen	temsilci,	makam,	kişi	veya	kuruluşa,	aynı	şartlarda,	Madde	

5’te	belirtilen	bilgi	verilecektir.
	 5.	Yukarıda	2	ve	3.	paragraflarda	belirtilen	izin,	ilgili	kişinin	en	fazla	yararı	bakımından	her	zaman	geri	

çekilebilir.
	 Madde	7.	(Akıl	hastalığı	olan	kişilerin	korunması)
	 Gözetim,	denetim	ve	başka	bir	makama	başvurma	süreçleri	dahil,	kanun	tarafından	öngörülen	koruyu-

cu	şartlarla	bağlı	olmak	üzere,	ciddî	nitelikli	bir	akıl	hastalığı	olan	kişi,	yalnızca	böyle	bir	tedavi	yapılma-
dığı	takdirde	sağlığına	ciddî	bir	zarar	gelmesinin	muhtemel	olduğu	durumlarda,	muvafakatı	olmaksızın,	
akıl	hastalığının	tedavi	edilmesini	amaçlayan	bir	müdahaleye	tâbi	tutulabilir.

104	Kişinin	yerleşim	yeri	TMK	m.19’a	ve	21’e	göre	belirlenir.	TMK	m.19’a	göre,	yerleşim	yeri	 “Bir	kimse-
nin	ikametgahı,	yerleşmek	niyetiyle	oturduğu	yerdir...”.	5490	sayılı	Nüfus	Hizmetleri	Kanununun	7/g	
maddesine	göre; kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus aile kütüklerinde bulunması zorunludur. Adı	ge-
çen	kanuna	dayanılarak	çıkartılan	Adres	Kayıt	Sistemi	Yönetmeliğinin	13\1.maddesine	göre,	yerleşim	
yeri	adreslerinin	tutulmasında	kişinin	yazılı	beyanı	esas	alınır.	Adres	beyan	formundaki	bildirimler	aksi	
sabit	 oluncaya	 kadar	 geçerlidir	 Yrg.	 18.	HD.	K.	 2015/17479	T.	 1.12.2015	 (www.kazanci.com–ZT.	
04.02.2018-).

105	Yrg.	20.	HD.	E.	2015/14276	K.	2015/12195	T.	3.12.2015	(www.kazanci.com–ZT.	04.02.2018-).
106	RG.	2,3,4.07.1927	S.622,623,624.
107	Yrg.	20.	HD.	2017/6570	E.		,		2017/4683	K.	29.05.2017	T.	(www.yargitay.gov.tr	–ZT.	04.02.2018)
108	Yrg.	18.	HD.	K.	2015/17479	T.	1.12.2015	(www.kazanci.com–ZT.	04.02.2018-).
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	 Akıl	hastalığı,	akıl	zayıflığı,	alkol	veya	uyuşturucu	madde	bağımlılı-
ğı,	ağır	tehlike	arz	eden	bulaşıcı	hastalığı	olanlar	hakkında,	ancak	resmi	
sağlık	kurulu	raporu	alındıktan	sonra	karar	verilebilir	(TMK	m.436/I/
b.5)109.	Birden	fazla	sağlık	raporu	alınmış	ve	bu	raporlar	arasında	çelişki	
varsa	çelişkiler	giderilmeden	karar	verilemez110.	Sağlık	kurulu	raporuna,	
hem	alıkoyma	hem	de	çıkarma	kararı	verilirken	başvurulmalıdır,	tedbi-
rin	uzunluğu	önem	arz	etmez111.	Ancak	sağlık	kurulu	raporu,	sürenin	so-
nunda	hazır	değilse,	ilgilinin	çıkarılması	gerekir.	TMK	m.436’ya	eklenen	
6.	bent	ile	hekim	ön	raporu	üzerine	bir	sağlık	kurumuna	yerleştirme	en	
fazla	yirmi	günlük	süre	ile	sınırlandırılmıştır.	Bu	durumda	kurumdan	çı-
karma	için	tekrar	hekim	raporuna	gerek	olmamalıdır.

	 KAÖK	 talebi,	 basit	 yargılama	 usulüne	 göre	 incelenir	 (TMK	
m.437/I),	 re’sen	 araştırma	 ilkesi	 geçerlidir,	mahkeme	 koşulları	 re’sen	
araştırır	ve ilgiliyi dinler,	vekil	ya	da	temsilcisinin	istemi	yeterli	değil-
dir112	(TMK	m.437/III)113.	Gerektiğinde	ilgili	kişiye	adli yardım sağla-
nır	(TMK	m.437/II).	Hakim	kararın	sebebi	ve	kanun	yolları	hakkında	
özgürlüğü	kısıtlanacak	kişiyi	sözlü	ve	anlaşılır	biçimde	bilgilendirir,	yazı-
lı	bilgilendirme	yapamaz,	itiraz	makamını	ve	süresini	açık	tarih	ve	mah-
keme	adı	vererek	belirtmelidir114.		7196	sayılı	kanun	ile	437.	maddenin	
son	fıkrası;	“Hâkim,	ilgili	kişiyi	dinler	ve gecikmeksizin kararını verir”	
şeklinde	değiştirilmiştir.

	 KAÖK	kararının	ilanı	gerekmediği	gibi,	ilan	edilmesi	kişilik	hakkına	
aykırı	olur	(krş.	TMK	m.410).	HMK	m.369/II	uyarınca	KAÖK	kararla-
rının	Yargıtay’daki	temyiz	incelemesinin	talep	üzerine	duruşmalı	yapıla-
bileceği	belirtilmektedir115.

109	Serserilik	bakımından	da	uzman	raporu	aranmalıdır.	Bkz.	Yukarıda	II-B-2-d	Serserilik.
110	Yrg.	 2.	HD.	E.	 2003/1622	K.	 2003/2977	T.	 6.3.2003	Yrg.	 2.	HD.	E.	 2002/2323	K.	 2002/3027	T.	

7.3.2002	(www.kazanci.com)
111	GÜMÜŞ,	s.226.
112	TMK’nun	Gerekçesinden	alınmıştır.
113	Yrg.	18.	HD.	E.	2013/9282	K.	2013/12347	T.	26.9.2013	(www.kazanci.com).
114	GÜMÜŞ,	s.221.
115	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.446,	P.2216.
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	 Yukarıda	verilen	Kanun	hükümlerinin	uygulamada	ne	kadar	dikka-
te	alındığı	şüphelidir.	Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	tarafından	
hazırlanan	raporda	şu	ifadelere	yer	verilmektedir:

 Ziyaret edilen İstanbul Bakırköy, Erenköy, Manisa, Adana, Elazığ ve 
Samsun hastanelerinin tümünde, hastaneler tarafından sulh hukuk mahke-
melerine yapılan istemsiz yatış başvurularının tümünün mahkemece onay-
landığı, hastanelerin hiçbir istemsiz yatış talebinin geri çevrilmediği, dola-
yısıyla mahkemelerin denetim makamından çok, doktor kararlarını 
onay makamı işlevi gördüğü belirlenmiştir.

	 İzleme	yapılan	tüm	hastanelerde	gerçekleşen istemsiz yatışların hiç-
birinde yargıçların yatışı yapılan kişiyi görme, dinleme ya da bağımsız 
bilirkişi incelemesi isteme gereği duymadığı ve yatış talep eden doktor 
görüşleri paralelinde karar verdiği görülmüştür.

	 İstemsiz	yatışı	yapılan	kişilerin,	yatış sürecinde herhangi bir bağımsız 
destek olanağı ya da ücretsiz avukat yardımından yararlandırılmadığı, 
yatışı denetleyen mahkemen kişinin hukuksal yardıma gereksinimi olup 
olmadığı konusunda bir araştırma gereği duymadığı öğrenilmiştir116.

 2. Karara İtiraz

	 TMK	m.436/I/b.2’de,	alıkonulma	ve	kuruma	yerleştirme	kararına	
en	geç	on	gün	içinde	itiraz	edilebileceğinin	yazılı	olarak	bildirileceği	dü-
zenlenmiştir117.	Usulüne	göre	(yazılı)	bildirim	yapılmadığında	itiraz	sü-
resi	başlamaz,	ancak,	daha	önceden	bilgi	sahibi	olduğu	karara	da	itirazda	

116	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.42.
117	Bu	bildirimin	hekim	değil,	mahkeme	tarafından	yapılmasının	hastanın	aydınlatılmış	onamının	alınma-

sına	engel	olduğu;	her	ne	kadar	mahkeme	kararının	bulunması,	hastanın	ya	da	duruma	göre	yasal	tem-
silcinin	onamını	arama	zorunluluğunu	ortadan	kaldırsa	da,	yine	de	bilgilendirmenin	hekim	tarafından	
yapılması	gerektiği	savunulmaktadır.	Bu	görüşün	dayanağı	olarak	Hasta	Hakları	Yönetmeliği’nin	18/I	
maddesi	gösterilmektedir	SERT/ÖZÇELİK/YILDIRIM,	s.400.	Kanımızca	buradaki	bildirimin	aydın-
latılmış	onama	ilişkin	kurallarla	ilgisi	yoktur.	Aksi	düşünülecek	olursa;	AY	m.17/I,	TMK	m.23,	24/II	ve	
1219	Sayılı	Tababet	ve	Şuabatı	Sanatlarının	Tarzı	İcrasına	Dair	Kanun	m.70’den	hareketle	yazarların	
savunduğu	sonuca	varmak	gerekir.
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bulunabilir118.	İtiraz	edilmişse	denetim	makamı	olan	asliye	hukuk	mah-
kemesi	kişiyi	bilgilendirdikten	sonra	 ilgiliyi	dinlemelidir,	kişinin	kendi	
talebiyle	alıkonulması	halinde	de	bilgilendirme	yapılması	gerektiği	 sa-
vunulur119.	TMK	m.435’de	düzenlenen	itiraz	hakkı	özgürlüğü	kısıtlanan	
kişi	bakımından	şahsa	sıkı	sıkıya	bağlı	bir	hakkın	kullanılması	niteliğin-
dedir120.	İtiraz	yazılı	ya	da	sözlü	yapılabilir121,	sözlü	itiraz	derhal	tutanağa	
geçirilip	altı	itiraz	eden	tarafından	imzalanmalıdır122.	

	 Uygulamada	 itiraz	mekanizmasının	 işlemesi	 bazı	 durumlarda	 zor	
görünmektedir.	Raporda,	psikiyatri kullanıcısı bireylere, istemsiz yatışa iti-
raz haklarına dair bilgilendirme yapılmadığı gibi, herhangi bir itiraz meka-
nizmasının	da	bulunmadığı	görülmüştür	denildikten	sonra	bazı	hastalar	
ve	çalışanların	şu	ifadelerine	yer	verilmiştir:

 Beni abim ve babam yatırdı, nasıl itiraz edebilirim ki (20	yaşında,	ka-
dın).

 İtiraz etmek istiyorum ama kime hangi mercie bilgi verilmiyor (erkek).

 İtiraz hakkım mı var? Kimse söylemedi, yardım edin (erkek).

 Psikiyatri kullanıcısı bireylerin istemsiz yatışa itiraz hakları konusun-
da neden bilgilendirilmedikleri hizmet verenlere sorulduğunda alınan yanıt-
lar:

 İstemsiz yatışa acildeki doktor karar veriyor, diğer doktor sonradan 
imzalıyor. Hasta yatmamakta direnirse güvenlik yardımıyla sabitlenip en-
jeksiyon yapılıyor. İtirazı dikkate alınmıyor	(hemşire).

118	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.442,	P.2199.
119	GÜMÜŞ,	s.222,223.
120	GÜMÜŞ,	s.218.
121	İsviçre	hukukunda	ise	İMK	397d’ye	göre	yazılı	şekilde	yapılması	gerekir.	(DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	

s.442,	P.2197.
122	GÜMÜŞ,	s.218.
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 Haklarından haberdar değiller, o nedenle hiç itiraz olmaz	 (erkek	
personel)123.

	 İtiraz	 edebilecek	 kişiler	 arasında	 yakınlar	 da	 sayılmıştır	 (TMK	
m.435).	Yakın	kavramı	geniş	yorumlanmalıdır,	böylelikle	kişilik	hakkına	
yönelik	ihlalin	büyümesi	önlenebilir124.	Kişiyi; akrabalık, dostluk, mesle-
ki, sosyal çevre gibi nedenlerle iyi bir şekilde tanıyan herkes bu kavrama da-
hildir125.	Yakınlar,	bilgi	sahibi	olmalarından	itibaren	on	gün	içinde	itiraz-
da	bulunmalıdır.	İlgiliye	tebliğ	edilen	karar	TMK	m.436/I/b.1	ve	2’deki	
bilgileri	bulundurmalıdır.	Ancak	kararın	yakınlara	bildirilmesi	zorunlu	
değildir126.	

	 Bazen	yakınların	 itiraz	etmesi	beklenemez,	hatta	hastaların	yakın-
larından	korunması	 gerekir,	 bu	nedenle	 kuruma	yerleştirilen	 veya	 alı-
konulan	 kişilerin	 itiraz	 ve	 diğer	 koruma	 yolları	 konusunda	 bilgilendi-
rilmesi,	 durumdan	haberdar	olan	 sağlık	 çalışanı	 gibi	 kişilerin	de	 itiraz	
edebilmesinin	 sağlanması	 gerekir.	Bu	 konuda	 şu	 ifadelere	dikkat	 çek-
mek	istiyoruz.

 Kadın servisi ziyaretinde bir kadın hasta ile görüşmemde, kendisi bana, 
babası tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Tam bu sırada kadının zi-
yaretçisinin geldiği anonsunun yapılması üzerine sevinmesi gerekirken ra-
hatsız olduğunu gözlemledim, ziyaretçinin kim olduğunu sordum ve gelen 
kişinin hastanın babası yani tecavüz faili olduğu öğrendim. Bunun üzerine 
servis sorumlu hemşiresi ile görüştüm. Görüşmede tecavüz vakasından bilgi-
si olduğunu, ancak ziyaretin engellenmesi talimatı bulunmadığından baba 
ile kızın görüşmesinin sürdüğü bilgisini verdi. Hasta dosyasını incelediğimde de

123	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.41.
124	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.443,	P.2194;	GÜMÜŞ,	s.216.

125	 	GÜMÜŞ,	s.216	aynı	yönde	ÖZTAN,	Bilge,	Aile	Hukuku,	5.	Baskı,	Ankara,	2004,	s.808;	KOCAAĞA,	
s.47.

	 Konuk	Sommer,	İsviçre	Medeni	Kanunu’nun	397/d	maddesindeki	“nahe	stehende	Person”	ifadesinin	
“yanında	bulunan	kişiler”	olarak	anlaşılabileceğini	belirtmektedir.	KONUK	SOMMER,	s.70	dn.26.

126	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.443,	P.2195.
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dosyada hastanın tecavüz öyküsüne dair hiçbir bilginin yer almadığını gör-
düm	(Ruh	Sağlığında	İnsan	Hakları	Girişimi	Gözlemcisi,	psikolog)127.

	 İtiraz	üzerine	inceleme	yapan	denetim	makamı,	asliye	hukuk	mah-
kemesidir	(TMK	m.397).	Vereceği	karar	başvurunun	reddi	ya	da	kabu-
lü	yönünde	olabilir,	KAÖK	kararı	yerine	başka	bir	vesayeti	tedbir	alması	
görevi	dışındadır,	itiraz	için	kabul	edilen	on	günlük	süre	hak	düşürücü	
olsa	da,	ilgililer	her	zaman	çıkarma	talebinde	bulunabilirler128.	Kurum-
dan	çıkarılma	kararının	reddine	de	itiraz	edilebilir	(TMK	m.	435/II).

	 Yukarıdaki	hasta	ve	çalışan	ifadelerinde	görüldüğü	gibi,	ilgililer	bil-
gilendirilmediği	 takdirde	 ve	 itiraz	 yolları	 sağlıklı	 bir	 şekilde	oluşturul-
mazsa	Kanun’daki	düzenlemeler	anlamsız	kalmaktadır.

 E. KISITLAMANIN SÜRESİ, KURUMDAN ÇIKARMA, 
ZORLA TEDAVİ VE TEKRAR KISITLAMA

 1. Kısıtlamanın Süresi, Kurumdan Çıkarma

	 KAÖK	 tedbiri	 bakımından	 azami	 bir	 süre	 yoktur.	 Kanımızca	
KAÖK	uygulamasının	bir	yılı	aşması	kısıtlama	nedeni	oluşturmaz	(krş.	
TMK	m.407/I).	Nitekim	KAÖK	hürriyeti	bağlayıcı	bir	ceza	olmadığı	
gibi,	tedbir	niteliğindedir	ve	her	an	kaldırılma	ihtimali	vardır.	İlgili	kişi	
durumu	elverir	elvermez	kurumdan	çıkarılır	(TMK	m.432/III).	Yerleş-
tirme	veya	alıkoymaya	karar	veren	vesayet	makamı,	kurumdan	çıkarma-
ya	da	yetkilidir	(TMK	m.433/II).

	 Sorunlardan	biri	de,	tehlike	oluşturan	acele	hallerde	kişinin	bulun-
duğu	yer	mahkemesi	KAÖK	kararı	vermişse;	sonradan	alınacak	çıkar-
ma,	başka	tedbirler,	kısıtlama	gibi	kararlarda	yerleşim	yeri	mahkemesi-
nin	mi,	KAÖK	kararı	veren	mahkemenin	mi	yetkili	olacağıdır.	Kişinin	

127	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.41.
128	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.442,	P.	2198,2200.
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bulunduğu	yer	mahkemesi	henüz	bildirimi	yapmadan	özgürlüğün	kısıt-
lanması	nedeni	ortadan	kalkarsa	bulunulan	yer	mahkemesinin	kurum-
dan	çıkarmaya	yetkili	olması	gerektiği	savunulmaktadır129. 

	 Kişinin	ne	zaman	kurumdan	çıkarılacağı	somut	olaya	göre	farklılık	
gösterir.	Madde	bağımlılığı	nedeniyle	kuruma	yerleştirilen	kişi	akıl	has-
tasından	daha	kısa,	 serserilik	nedeniyle	yerleştirilenden	daha	uzun	bir	
süre	kurumda	kalabilir.	Yalnızca	kişinin	kendi	durumu	değil,	kurumdan	
sonra	ona	bakabilecek	yakınının	olup	olmadığı,	tehlikelilik	durumu	de-
ğerlendirilmelidir.	Uygulamada	 sürenin	 yetersizliğinden	 ötürü	 gerekli	
tedavi	 yapılmadan	 ilgili	 kişi	 kurumdan	 çıkarılabilmektedir.	Rapordaki	
şu	ifade	dikkat	çekmektedir:

 Çoğunlukla alt gelir grubuna mensuplar, ensest bir ara çok yoğundu 
ama genellikle gizlenen bir şey. Pek yardım edemiyoruz, güven ortamı olu-
şuncaya kadar çocuklar taburcu ediliyor. Ailelerin ve çocukların eğitime ih-
tiyacı var (hemşire)130.

	 TMK’de	akıl	hastalarının	tanı	için	ne	kadar	süre	ile	kurumda	tutu-
lacağı	ve	tehlike	arz	eden	kişinin	hekim	ya	da	sağlık	kurulu	raporu	olma-
dan	kuruma	yerleştirilmiş	olması	durumunda	hangi	sürede	mahkemeye	
çıkarılacağı	konusunda	bir	hüküm	olmadığı,	bu	konularda	bir	süre	belir-
lenmesinin	“hekim-hasta	ilişkisi	bağlamında	hastanın	özerkliğine	saygı	
ve	zarar	vermeme	ilkeleri”	bakımından	önemli	olduğu	belirtilerek	Ruh	
Sağlığı	 Yasası	 Tasarısı’ndaki	 düzenleme	 (m.16/c)	 önerilmektedir131.	
Ancak,	TMK	m.436’ya	2019	yılında	eklenen	6.	bent	ile	hekim	ön	raporu	
üzerine	bir	sağlık	kurumuna	yerleştirme	en	 fazla	yirmi	günlük	süre	 ile	
sınırlandırılmıştır.

129	GÜMÜŞ,	s.	210.
130	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.41.
131	SERT/ÖZÇELİK/YILDIRIM,	s.397.
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 2. Zorla Tedavi

	 KAÖK,	 kısıtlanan	kişinin	 zorla	 tedavi	 edilmesine	 imkan	 tanımaz.	
Ancak	üstün	kamusal	veya	özel	yarar	varsa	veyahut	üçüncü	kişinin	ko-
runması	 için	 haklı	 bir	 neden	 varsa	 orantılı	 olmak	 kaydıyla	 cebri	 tıbbi	
müdahale	 kabul	 edilir132.	Örneğin	 tedavi	 amacıyla	 zorla	 ilaç	 verilmesi	
kabul	 edilmezken,	 kişinin	 bağımlılık	 ya	 da	 hastalık	 nedeniyle	 normal	
durumundan	çıktığı,	kriz	hallerinde	yapılan	ilaçlı	ve	ilaçsız	müdahaleler	
hukuka	uygun	görülmektedir133.	Ayırtım	gücüne	sahip	olmayan	kişilere	
tedavi	amaçlı	müdahale	mümkündür.	Raporda	tedaviyi	reddetme	hakkı	
ve	tedavi	seçenekleri	konusunda	bilgilendirme	yapılmadığına	dikkat	çe-
kilmektedir:

 Psikiyatri hastanelerinde her kademede görev yapan kişilerin, hastane-
den hizmet alan psikiyatri kullanıcılarının bilgilendirilme ve tedaviyi red-
detme hakkında olumlu bir fikri yoktur…	Ziyaret edilen tüm hastanelerde 
doktor ve diğer hizmet verenlerin, iş yoğunlukları, personel azlığı gibi gerek-
çelerle psikiyatri kullanıcısı bireyleri, hastalıkları, tedavi süreçleri, tedavi 
seçenekleri, riskler, önerilen tedavinin olumlu/olumsuz etkileri konusunda 
anlayacağı şekilde bilgilendirmedikleri ve kişilerin, tedavinin planlanması 
sürecine dahil edilmediği görülmüştür134.

 3. Tekrar Kısıtlama

	 KAÖK	geçici	bir	tedbir	olduğu	için	aynı	kişi	hakkında	birden	fazla	
defa	bu	önleme	başvurulabilir.	Kişinin	tehlikelilik	hali	ya	da	tedaviye	ih-
tiyacı	kurumdan	çıkarılmasına	rağmen	devam	edebilir.	Bunun	en	önde	
gelen	nedenlerinden	biri	ailelerin	ilgisizliği,	desteklerinin	yetersiz	olma-
sı	ve	ilaç	kullanmamadır135.	Bu	durumlarda	kişinin	durumu	tehlike	arz	
ediyor	ve	diğer	koşullar	da	varsa	tekrar	KAÖK	kararı	verilebilir.

132	DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ,	s.441,	p.2182.
133	Bkz	GÜMÜŞ,	s.205,	206	ve	Biyoloji	ve	Tıbbın	Uygulanması	Bakımından	İnsan	Hakları	ve	İnsan	Hay-

siyetinin	Korunması	Sözleşmesi	m.6.
134	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.37.
135	Ruh	Sağlığı	Alanında	İnsan	Hakları	2013	Türkiye	Raporu,	s.31.
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 III. SONUÇ

	 Hakim;	 geçici	 bir	 tedbir	 niteliğindeki	 KAÖK	 kararını	 hem	 kişiyi	
hem	de	toplumu	dikkate	alarak	vermelidir.	Kişinin	tehlikelilik	durumu	
tedavi,	eğitim,	 ıslah	 ile	giderilebilecekse;	bunu	sağlayabilecek	ve	 ilgili-
yi	kabul	etmeye	hazır	bir	kurum	varsa	ve	özgürlüğün	kısıtlanmasından	
başka	çare	yoksa	KAÖK	kararı	verilebilir.	Tehlike	oluşturabilecek	haller	
TMK	m.432’de	tüketici	olarak	sayılmıştır.	Özellikle	serserilik,	tehlikeli-
lik	gibi	muğlak	kavramların	dar	yorumlanması	gerekir.	Böylelikle	kişinin	
özgürlüğünün	esas	alınması	sağlanır.	

	 Kişinin	kısıtlanması,	serbest	dolaşım	özgürlüğü	ile	sınırlı	olmalıdır.	
Zorunlu	ve	kanunda	belirtilen	haller	 ile	 sınırlı	olduğu	ölçüde	 rıza	dışı	
tedavi	mümkündür.	Bunlar	dışında,	kişinin	gündelik	yaşamını,	iletişim,	
haber	alma,	sağlıklı	bir	ortamda	bulunma	haklarına	saygı	gösterilmesi,	
insan	onuruna	uygun	bir	ortamda	korunmasının	sağlanması	gerekir.	Te-
davi	 sürecine	 ilgilinin	 yakın	 çevresinin	 ve	 sosyal	 hizmet	 çalışanlarının	
katılması	tedavinin	başarıya	ulaşması	için	gereklidir.

	 Zorunlu	 olarak	 kuruma	 yerleştirilen	 kişiler	 hakkında	 acele	 olarak	
yargısal	 denetim	 sağlanmalıdır.	 Bu	 denetimde	 hakimin	 yalnızca	 sağ-
lık	kurulu	ya	da	hekim	raporuyla	yetinmeyerek	 ilgiliyi	bizzat	görmesi,	
dinlemesi,	 ilgiliye	bir	avukat	ile	savunma	imkanının	tanınması	gerekir.	
Şayet	kişinin	özgürlüğü	kısıtlanacaksa,	sübjektif	duruma	göre	kurumda	
geçireceği	 azami	 sürenin	belirtilmesi	mecbur	 tutulmalıdır,	 bu	 sürenin	
yine	kurul	raporu	ve	hakim	kararıyla	uzatılması	mümkündür.

	 Hakim,	 kararında,	 ilgiliyi	 kabule	 hazır	 elverişli	 kurumu	belirtmek	
zorundadır.	Elverişli	kurum	kavramı,	bu	KAÖK	bakımından	“yumuşak	
karın”	 olarak	 nitelendirilebilir.	 KAÖK	 hükümleri	 İsviçre’den	 alınmış	
olsa	da,	İsviçre’deki	sağlık	ve	hukuk	sistemine	sahip	olmadan	normları	
ve	 hukuk	 uygulamasını	 karşılaştırmak,	 gerekli	 fakat	 eksiktir.	Hukuku;	
birey,	 toplum	 ve	 ekonomiden	 soyutlamadan	 değerlendirmek	 gerekir.	
Bu	nedenle	çalışmamızda,	doğrudan	hakimin	ya	da	sağlık	görevlisinin	
kusuru	 olmasa	 da,	 KAÖK’nin	 hukuk	 hakimi	 eliyle	 verilen	 bir	 cezaya	
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dönüşebildiğini	 aktarmaya	 çalıştık.	 Çalışmamızda	 Ruh	 Sağlığında	 İn-
san	Hakları	Girişimi	Derneği	tarafından	hazırlanan	Raporun	tıp	alanını	
ilgilendiren,	 uygulanması	 gereken	 tedavi	 yöntemlerine	 ilişkin	 kısmına	
neredeyse	 hiç	 değinmedik,	 bizim	 için	 önemli	 olan	TMK’deki	KAÖK	
hükümlerinin	uygulamada	alt	yapısının	bulunup	bulunmadığını	sorgu-
lamaktı.	Belirtmek	gerekir	ki,	bu	çalışma	hiçbir	sağlık	kurumunu,	çalı-
şanlarını	hedef	almadığı	gibi,	onların	çoğunun	iyiniyetli	ve	özverili	şekil-
de	görevlerini	yerine	getirdiklerinin	bilinciyle	kaleme	alınmıştır.	Ancak,	
özellikle	psikososyal	engelli	bireyler	bakımından	“uygun”	ve	onları	“ka-
bule	istekli”	kurumların	sayısı	oldukça	azdır,	bu	da	KAÖK	müessesesi-
nin	sorgulanmasını	gerektirmektedir.
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Doç. Dr. Murat S. ÇEPNİ*

İMAR YASASI’NIN 18. MADDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE İDARE 
HUKUKU AÇISINDAN OLASI SORUNLAR:

EŞDEĞER TAHSİS VE HİSSE ÇÖZÜMLEME

 ÖZET

AMENDMENTS IN THE 18.ARTICLE OF ZONING LAW AND IMPLICATIONS IN TERMS OF 
ADMINISTRATIVE LAW: EQUIVALENCE ALLOTMENT AND SORTING OF POSSESSION

	 Arsa	 düzenlemeleri	 kentsel	 planlamayı	 mülkiyetle	 buluşturan	 idari	 işlemler-
dir	 ve	mülkiyet	 hakkına	müdahale	 anlamında	 en	 etkin	 tüzelerden	birini	 temsil	 eder.	
3194	 sayılı	 İmar	 Kanunu’nun	 18.	maddesine	 göre	 yürütülen	 arsa	 düzenlemelerinde	
uzun	 yıllardır	 yapısal	 değişiklikler	 beklense	de	 2019	 yılında	7181	 sayılı	Yasa	 ile	 alan	
denkliği	esası	korunarak	 işlemler	özelinde	farklılıklar	tanımlanmıştır.	 İkinci	kez	DOP	
(Düzenleme	Ortaklık	Payı)	alınmasına	yol	verilmesi,	DOP	oranının	yükselirken	DOP	
kapsamının	fazlasıyla	genişlemesi,	donatı	alanlarına	özel	tesis	kurulabilmesinin	önünün	
açılması,	hisse	çözümünün	yapılabilir	hale	gelmesi	gibi	konular	değişiklikler	arasında	
öne	çıkmaktadır.	18.	madde	uygulamaları	 sıklıkla	 idari	 yargıya	 taşınmaktadır	 ve	yasa	
değişikliğinde	iptal	kararlarının	azaltılmasının	da	amaçlandığı	anlaşılmaktadır.	Bununla	
birlikte	belirsiz	ve	tartışmalı	ifadelerden	ötürü	yeni	iptal	gerekçelerinin	oluşturulduğu	
düşünülmektedir.	Bu	çalışmada	kapsam	sadece	iki	konuyla	sınırlı	tutulmuş,	değişiklik	
ile	yasa	metnine	giren	“eşdeğerlik”	ifadesinin	olası	sonuçları	ve	yine	yasa	değişikliği	ile	
önü	açılan	hisse	çözümlemesi	(ferdileştirme)	işlemindeki	sorunlu	kurgu	üzerinde	du-
rulmuştur.		 
 
 Anahtar Kelimeler:	Arsa	düzenlemeleri,	 İmar	Kanunu’nun	18.	maddesindeki	
değişiklikler,	eşdeğerlik,	hisse	çözümleme. 
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 I. GİRİŞ

	 Kentsel	planlamanın	ayrılmaz	parçası	olan	ve	bu	nedenle	imar	uy-
gulamaları	 olarak	 da	 bilinen	 arsa	 düzenlemeleri,	mülkiyet	 ilişkilerinin	
yeniden	organizasyonu	dolayısıyla	medeni	hukuk	ile	çok	yakından	ilin-
tilidir.	Bu	nedenle	arsa	düzenlemelerinin	kentsel	planlamadan	idare	hu-
kukuna	varan	bir	genişlik	içerisinde	tartışılması	yerindedir.

	 İmar	 planları,	 insan	 yerleşimlerini	 düzenlemek	 adına	 geliştirilen	
arazi	kullanım	tasarılarıdır.	Plan	Yapımına	Dair	Yönetmelik,	imar	plan-
larının	amacını	“İnsan,	toplum,	çevre	münasebetlerinde	kişi	ve	aile	mut-
luluğu	ile	toplum	hayatını	yakından	etkileyen	fiziksel	çevreyi	sağlıklı	bir	
yapıya	kavuşturmak,	yatırımların	yer	seçimlerini	ve	gelişme	eğilimlerini	
yönlendirmek	ve	toprağın	korunma,	kullanma	dengesini	en	rasyonel	bi-
çimde	belirlemek”1	şeklinde	açıklamaktadır.

	 Makro	düzeydeki	bölgesel	planlamalardan,	arazi	parçalarının	fonk-
siyonlarını	tayin	eden	uygulama	planlarına	değin	insan	yerleşimi	ve	top-
rak	ilişkisi	kamusal	bakış	açısı	ile	planlanır.	Bu	planlamanın	bir	sonucu	
olarak	planlamaya	konu	bölgenin	plana	uyarlı	hale	getirilmesi	gereke-
cektir.	Gerçekleşmesi	beklenen	fonksiyonel	değişimin	girdisi	toprak	ise	
etkisi	toprak-iyelik	ilişkisi	üzerine	gerçekleşir.

	 Bu	 durumda	 yürürlüğe	 alınan	 planların	 uygulama	 stratejileri	 de	
planlamanın	ayrılamaz	parçası	olarak	değerlendirilebilir.	İmar	planlarını	
bölgede	yaşayan	yurttaşlar	ile	buluşturan	ara	yüz	“İmar	planı	uygulama	
araçları”	olarak	adlandırılır.	İmar	planı	uygulamaları	kâğıt	üzerine	çizi-
len	planları	ete	kemiğe	büründüren,	mekânsal	ve	hukuksal	gerçeklikle	
buluşturan	idari	işlemlerdir.

	 İmar	planı	uygulama	aracı	olarak	kullanılan	üç	ayrı	tüzeden	söz	edil-
se	de	-kamulaştırma, basit ayırma-birleştirme işlemleri ile arsa ve arazi dü-
zenlemeleri-	planların	uygulanmasının	temel	aracı	ve	genel	yöntemi	arsa	
ve	arazi	düzenlemeleridir.
1	02.11.185	tarihli	Plan	Yapımına	Dair	Yönetmelik,	14.06.2014	tarihli	Mekânsal	Planlar	Yapım	Yönetmeliği	

ile	yürürlükten	kaldırılmıştır.
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İMAR YASASI’NIN 18. MADDESİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER VE
İDARE HUKUKU AÇISINDAN OLASI SORUNLAR: EŞDEĞER TAHSİS VE HİSSE ÇÖZÜMLEME

Doç. Dr. Murat S. ÇEPNİ

	 Arsa	 ve	 arazi	 düzenlemeleri2	 ülkemizde	 3194	 sayılı	 	 İmar	
Kanunu’nun	 18.	 maddesi	 ve	 onun	 uygulama	 yönetmeliği	 ile	
düzenlenmiştir3.	 Planlardaki	 fonksiyonların	 mülkiyet	 ile	 buluşmaları	
ve	 plan	 yapılan	 alanın	 dönüşümü	 genel	 anlamıyla	 18.	 maddenin	
uygulanmasıyla	sağlanır.	Esasında	plan	ve	uygulaması	bir	bütündür	ve	
kesinleşen	planın	ivedilikle	imar	planı	uygulamasına	tabi	tutulması	bir	
diğer	 söyleyişle	 parselasyon	 planlarının	 hazırlanması	 gerekmektedir.	
Parselasyon	planları,	mevcut	mülkiyet	yapısını	imar	planına	uygun	ada	
ve	parseller	ile	düzenleyen,	tescil	hedefli	uygulama	altlıklarıdır.

	 İmar	planlarında	yasa	ile	kamuya	tahsis	edilmesi	öngörülmüş	alan-
ların	 eldesi,	 düzenleme	ortaklık	payı(DOP)4	 katılımı	 ile	 sağlanır.	Ma-
likler	kamusal	terke	eşit	oranda	katkı	verir	ve	sonrasında	düzenleme	sa-
hası	içinde	yeni	mülkiyet	haklarına	sahip	olurlar.	Düzenleme	öncesinin	
mülkiyet	 yapılarında	değişimler	 görülür5	 ve	bu	değişimlere	maliklerin	
duyarlıkları	yüksektir.

	 İmar	 adaları	 içerisindeki	 yeni	 parsellere	maliklerin	 yerleştirilmesi	
ise	dağıtım/tahsis	olarak	 isimlendirilir	 ve	 idari	 yargıya	yansıyan	uyuş-
mazlıkların	en	başında	tahsis	işleminden	duyulan	memnuniyetsizlikler	
yer	almaktadır.

	 Arsa	düzenlemeleri	mülkiyete	doğrudan	dokunan	ve	yeniden	dü-
zenleyen	 yapısı	 dolayısıyla	 yoğun	 şekilde	 idari	 yargıya	 taşınmakta	 ve	
yargılama	süreci	gerek	davalı	idareler6	ve	gerekse	malikler	için	“beklen-
medik”	şekilde	sonuçlanabilmektedir.	

	 Arsa	düzenlemeleri	işlem	rutini	içerisinde;	düzenleme	sınırının	tes-
piti,	dayanak	imar	planı	ile	ilişkisi,	DOP	hesabı,	kapanan	yol	fazlalıkları,	
hisse	çözümü,	dağıtım	ve	tahsis	işlemleri,	önceki	imar	uygulamalarının	

2	AAD
3	1985	öncesinde	6785	sayılı	İmar	Kanunun	42.maddesi
4	DOP
5	Yıldız,	1990
6	Başta	-ilçe-	belediyeler	olmak	üzere	3194/18	m.	uygulaması	yapmaya	yetkili	idareler
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hukuki	durumu	gibi	daha	pek	çok	değerlendirme	konusu	vardır	ve	idari	
işlemin	sadece	şekil	yönünü	oluşturan	bu	kalemlerin	her	biri	ayrı	itiraz	
nedeni	olabilmektedir.

	 Bunlar	dışında	 tüm	 idari	 işlemlerde	olduğu	gibi	 -2577 sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu 2/a maddesi uyarınca-	 yetki,	 sebep,	 konu	ve	
amaç	yönleri	de	 iptal	davasının	gerekçesi	olabilmektedir7.	 İptal	gerek-
çelerini	inceleyen	çalışmalara	göre,	DOP	hesabındaki	hatalar	ve	tahsis	
işlemleri	idari	yargıdaki	iptal	sebepleri	arasında	öne	çıkmaktadır8.

	 İmar	Kanunu’nun	18.	maddesinde	2019	yılında	7181	sayılı	Yasa9 
ile	 bazı	 değişiklikler	 yapılmıştır.	 Uzun	 yıllardır	 İmar	 Kanunu’nun	 18.	
maddesini	daha	kararlı	bir	işlem	haline	getirecek	ve	idari	yargıda	iptale	
sebebiyet	veren	hususları	en	aza	indirebilecek	düzenlemeler	beklenmiş	
olsa	da	2019	değişiklikleri	beklentileri	karşılamaktan	uzaktır.

	 7181	sayılı	Yasa	 ile	getirilen	düzenlemeler	çeşitli	 çalışmalarda	ele	
alınmıştır10	 ve	bu	çalışma	yasa	değişikliğinin	geneline	dönük	bir	 ince-
leme	değildir.	Değişiklikler	ile	ciddi	belirsizliklere	gebe	yeni	ifade	ve	iş-
lemlerin	yasa	kapsamına	girdiği	düşünülmektedir	ve	bu	çalışma	sadece	
iki	spesifik	tartışma	başlığı	üzerinde	durmaktadır.

 II. İDARİ YARGIDA İMAR UYGULAMALARI

	 İdari	yargının	varlık	nedeni,	hukuk	devleti	olmanın	vazgeçilmez	ko-
şuludur11	ve	idareyi	hukuka	uygun	hareket	etmeye	zorlayıcıdır.	İşlem	ve	
eylemlerinde	tek	yanlı	erke	sahip	idarelerin	yetkilerini,	hak	ihlallerini	en	
aza	indirecek	şekilde	kullanması	beklenir.	Arsa	düzenlemeleri	mülkiyet	

7				Köktürk	ve	Köktürk,	2007
8				Şimşek	ve	Uzun,	2017
9			10.07.2019	tarih	ve	7181sayılı	Tapu	Kanunu	ve	Bazı	Kanunlarda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun
10	Bilgin	H.,	2020,	Çepni	ve	Akıncı,	2020
11	Yılmaz,	2002
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hakkını	kamu	yararı	amacıyla	sınırlayan	kanunların	başında	gelmektedir	
ve	mülkiyet	sosyolojisi	de	göz	önüne	alındığında	çok	önemli	bir	gücü	
idarelere	vermektedir.	Dolayısıyla	idari	yargının	denetleyici	görevi	arsa	
düzenlemeleri	için	idarenin	yetki	gücü	karşısında	hukuku	tesis	edici	ve	
yetki	kullanımına	yön	vericidir12.

	 Bununla	birlikte,	özellikle	yasal	metinlerdeki	tam	açıklığa	kavuştu-
rulmamış	belirsiz	 tanımlar,	 iptale	götüren	tartışmalı	mevzuat	düzenle-
meleri	ve	özellikle	parsellerin	yeni	konumu	veya	şeklinden	oluşan	mem-
nuniyetsizliklerin	hak	ihlali	olarak	nitelenmeye	yatkın	olması	nedeniyle	
işlem	kusuru	tanımını	aşan	iptal	kararları	gözlenmektedir.

	 Gerçekten	de	mesleki	kamuoyunda	ve	idareler	nezdinde,	arsa	dü-
zenlemeleri	 için	yargı	önünde	kırılgan	ve	 iptale	yakın	 işlemler	olduğu	
şeklinde	bir	algıdan	söz	etmek	te	mümkündür.	Bu	algıyı	doğuran	başlıca	
nedenler	arasında;	İmar	Kanunu’nun	18.	maddesi	ve	uygulama	yönet-
meliği	 içerisindeki	 tanım	ve	prosedürlerin	yeterince	açık	ve	doyurucu	
olmaması	başta	gelmek	üzere	karara	esas	alınan	uzman	görüşlerindeki	
bilimsellikten	uzak	değerlendirmeler,	birinci	basamak	idari	yargıda	ihti-
sas	mahkemelerinin	olmayışı	ilk	elde	sayılabilir13.

	 Bir	bireysel	idari	işlem	olan	AAD(Arsa	ve	Arazi	Düzenlemeleri)’nin	
idari	yargıda	iptal	edilmesi	için,	tescilin	dayanağı	olan	encümen	kararla-
rının	iptal	edilmesi	gerekmektedir14.	AAD	işleminin	idari	yargıda	iptali	
ile	birlikte,	tapu	kütüğündeki	kayıt/kayıtlar	Türk	Medeni	Kanunu’nun	
1024’üncü	maddesine	göre	“yolsuz	tescil”	durumuna	düşerek	geçersiz	
hale	gelir15.

	 İdari	yargıda	iptal	edilen	arazi	düzenlemelerinden	oluşmuş	tescille-
rin	tapu	kütüğünde	iptal	edilmesi	bir	başka	ifade	ile	eski	duruma	dönül-

12	Kaya,	2011
13	Atasoy	vd,	2002
14	Köktürk,	2009
15	Hacıosmanoğlu	ve	Demir,	2020
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mesi	için	ise	ya	adli	yargıda16	yine	bireysel	olarak	tapu	iptali	ve	tescil	da-
vası	açılması	ya	da	idarenin	yeni	bir	işlemi	ile	tescillerin	eski	durumuna	
getirilmesi	gerekir.	

	 Esasında	geri	dönüşüm	işlemleri	2020	yılında	yenilenen	uygulama	
yönetmeliği	öncesinde	yasa	veya	yönetmelikle	düzenlemiş	bir	husus	de-
ğildir	ve	3194	sayılı	İmar	Yasası’nın	kabul	edildiği	1985	yılından	bugüne	
değin	geri	dönüşüm	cetvelleri	emsal	yargı	kararları17	ve	uzman	kurum	
muktezaları	uyarınca	düzenlenmiştir18.

	 Ne	şekilde	olursa	olsun,	tescil	görmüş	bir	idari	işlemi	yok	hükmün-
de	 saymak	pratikte	hiç	kolay	değildir.	AAD	 işlemlerinin	 iptali	 sonucu	
eski	parsellere	dönüşü	zor	kılan	unsurlardan	bir	 tanesi,	 iptal	kararının	
idari	işlemden	uzun	yıllar	sora	dahi	alınabilmesidir.	Kentleşmeye	dayalı	
yapılaşma	ve	kat	mülkiyeti	süreçlerinin	ilerlemiş	olması,	satışlar,	 fonk-
siyon	değişiklikleri	gibi	pek	çok	neden	fiili	olarak	eski	duruma	dönüşü	
neredeyse	 imkânsız	 kılmaktadır	 ve	 bu	 nedenle	 arsa	 düzenlemelerinin	
iptal	oranlarının	düşürülmesi	sağlıklı	bir	kent	ve	mülkiyet	dokusu	için	
önemlidir19.

	 Bu	durumda	açık	şekilde	hatalı	tesis	edilmiş	işlemler	bir	yana	bırakı-
lırsa,	imar	yasası	ve	ilgili	yönetmeliklerin	uygulamada	belirsizliklere	yol	
açmayacak,	 uygulayıcı	 idareye	 yön	 verecek	 ve	uygulama	hatalarını	 en	
aza	indirgemeye	yardımcı	olacak	şekilde	olması	önemlidir.	2019	yılında	
İmar	Kanunu’nun	18.	maddesine	getirilen	değişikliklerin	amaçlarından	
birisi	de	bu	husustur.	7181	sayılı	Yasa’nın	yürürlüğe	girmesinin	akabin-
de	2020	yılı	başında	uygulama	yönetmeliği	de	yenilenmiştir20.

16	Asliye	Hukuk	Mahkemeleri
17	Danıştay	6.D.	K.2006/953,	Danıştay	10.D.	K2013/3575,	Yargıtay	1.Hukuk	D.	K1994/1963
18	Bayındırlık	ve	İskan	Bakanlığı	Teknik	Araştırma	ve	Uygulama	Genel	Müdürlüğü	23.02.2010/1718,	Ada-

let	Bakanlığı	Hukuk	İşleri	Genel	Müdürlüğü	21.07.2010/20821	görüş	yazıları
19	Köktürk	ve	Köktürk,	2007	ve	2009
20	Arsa	ve	Arazi	Düzenlemeleri	Yönetmeliği,	Çevre	ve	Şehircilik	Bakanlığı,	22.02.2020
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	 Yasa	değişikliğinde,	sık	tekrarlanan	iptal	gerekçelerinin	önüne	ge-
çilmesi	ve	hatta	yargıya	taşınma	sıklığının	azaltılmasının	başlıca	amaç-
lardan	olduğunu	söylemek	zor	değildir.	Bu	yaklaşımı	destekler	şekilde,	
yapısal	bir	reform	niteliğinde	olmayan,	arsa	düzenlemesini	alt	işlemler	
bazında	ele	alan	hükümler	 ile	yetinildiği	görülmektedir.	Gerçekten	de	
kapanan	kadastral	yolların	nasıl	değerlendirileceği,	KOP(Kamu	Ortak-
lık	Payı)21	ve	DOP	kapsamlarındaki	karışıklık	gibi	konularda	netleşme	
sağlandığını	teslim	etmek	gerekir.	Ancak,	gerek	yasa	gerekse	yönetmelik	
içerisindeki	bazı	ifade	veya	işlemler	yeni	tartışmalara	yol	açma	potansi-
yeline	sahiptir	ve	uygulamalarda	bazı	kusurların	kalıcı	hale	gelmesinden	
evvel	bu	hususların	tartışılması	önemli	görülmektedir.

	 Bu	çalışmada	yasa	ve	yönetmelik	içerisinde	özellikle	sorunlu	görü-
len	“eşdeğerlik”		ve	“ferdileştirme”	başlıklarının	tartışılması	ve	ilgililerin	
dikkatlerinin	bu	noktalara	çekilmesi	düşüncesinden	hareket	edilmiştir.	

 III. TAHSİSTE EŞDEĞERLİK

	 İptal	edilen	arsa	düzenlemelerinin	gerekçeleri	arasında	dağıtım	ve	
tahsis	işlemleri	önemli	bir	yer	tutmaktadır.	Bazı	araştırmalara	göre	iptal	
gerekçelerinin	yaklaşık	üçte	birini	dağıtım-tahsis-parselasyon	başlığında	
gruplamak	mümkündür22.	Dahası,	arsa	düzenlemesi	dava	dilekçelerinin	
çok	daha	büyük	bir	bölümünde	davacıların	“Tahsisin	eşdeğer	olmadığı,	
arsa	düzenlemesi	 sonrasında	ekonomik	kayba	uğradıkları”	benzeri	 iti-
razları	yer	almaktadır.

	 Bu	itirazlarda	malikler,	tahsis	edilen	parselin	konumu,	şekli,	büyük-
lüğü,	cephe	uzunluğu,	çok	hisseli	oluşu	gibi	gerekçeler	ile	yapılan	tahsi-
sin	 eşdeğerde	olmadığını	 ileri	 sürmektedir.	Eşdeğerde	olmayan	 tahsis	
sadece	 dava	 dilekçelerinin	 değil	 yargılama	 heyetinin	 de	 konusudur.	
Mahkemece	bilirkişiye	yöneltilen	ve	davayı	aydınlatacak	şekilde	cevap-

21	Kamu	Ortaklık	Payı
22	Şimşek	ve	Uzun,	2017
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lanması	istenilen	konular	arasında	sıklıkla	“…tahsisin kök parselden ya-
pılıp yapılmadığı, değilse bu imkânın bulunup bulunmadığı, eşdeğer yerden 
tahsis yapılıp yapılmadığı…”	sorusu	da	bulunmaktadır.

	 Eşdeğer	olarak	nitelendirilmeyen	tahsisin	iptal	gerekçesi	olduğuna	
dair	Danıştay	6.	Dairesi’nin	1998/6414	E.	 -	 2000/106	K.	Sayılı	 kara-
rı	emsal	niteliğindedir.	Kararda	değer	farkının	iptal	nedeni	olduğu	açık	
bir	şekilde	belirtilmiştir.23	Buna	karşın	 idari	yargıda	“eşdeğersizlik”	 iti-
razlarının	aynı	oranda	iptal	kararı	ile	sonuçlanmadığı	görülmektedir	ve	
bunun	en	önemli	nedeni,	-2019 yılındaki değişikliğe kadar- yasa	madde-
sinin	hiçbir	yerde	eşdeğer	kavramını	içermemesidir.

	 2019	yılında	7181	sayılı	Kanun	ile	İmar	Yasası’nın	18.	maddesinde	
değişiklikler	yapılmış	ve	yasa	metni	içerisine	“eşdeğer	alan”	ibaresi	gir-
miştir.	Bu	durumun	olası	sonuçları	üzerinde	tartışmaya	geçmeden	önce	
arsa	düzenlemelerinde	değer	esasına	kısaca	bir	değinmekte	yarar	vardır.
Arsa	düzenlemelerinde	alan	eşitliği	ve	değer	eşitliği	biçiminde	iki	farklı	
temel	yaklaşımdan	söz	etmek	mümkündür.	Değer	eşitliğine	dayalı	arsa	
düzenlemesinde,	düzenleme	öncesinin	değeri	 ve	düzenleme	 ile	 tahsis	
edilen	parselin	değerleri	arasındaki	oransal	eşitlik	gözetilir.	İmar	siste-
mini	değer	esaslı	düzenleyen	ülkelerin	en	bilineni	Almanya’dır	ve	değe-
re	dayalı	arsa	düzenlemesinin	işleyebilmesi	için	objektif,	kurallı	ve	siste-
matik	bir	yapının	sağlanması	mutlak	gereklidir.	

	 Alan	 eşitliğinde	 ise	 düzenlemeye	 giren	 ve	 çıkan	 yüzölçümlerin	
oransal	denkliği	üzerinden	işlem	yapılır.	Bir	diğer	ifade	ile	DOP	oranla-
rı	ve	DOP	kesintisi	sonrası	kalan	miktarın	oranı	her	malik	için	aynıdır.	
Ülkemizde	de	alan	eşitliği	esası	geçerlidir	ve	taşınmaz	yüzölçümünden	
günceli	%	45	olan	üst	sınıra24	kadar	kesinti	yapılarak	kalan	yüzölçümü	
tahsis	miktarı	olarak	kabul	edilir.	

23 “Anılan madde uyarınca yapılan parselasyon işleminde kişilerin, düzenlemeye giren parselleri ile düzenleme 
sonrası tahsis edilen parselleri arasında değer farkı bulunması durumunda,…Söz konusu değer farkı bir iptal 
nedenidir ve tazminat hukuku kapsamında değildir.”

24	1972	%25,	1985	%35,	2003	%40,	2019	%45
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	 İki	yöntem	arasında	değer	esasının	daha	adil	bir	sonucu	vadettiği-
ni	söylemek	zor	değildir.	Bununla	birlikte,	düzenleme	öncesi	ve	sonrası	
değerlerin	 tespitine	dayalı	 sistemin	ülkemizde	uygulanabilirliğinin	gü-
ven	sorunu	benzeri	sosyolojik	nedenlerle	güç	olduğu	düşünülmektedir	
ki	çok	uzun	yıllardır	tartışılagelmesine	karşın	bu	türden	köklü	değişikli-
ğe	halen	gidilememiştir.

	 Kısacası	 ülkemizde	 değer	 esasına	 yani	 eşdeğerliğe	 dayalı	 bir	 arsa	
düzenlemesi	mevzuatı	yoktur.

	 İmar	Kanunu’nun	18.	maddesinde	değer	 artışına	 yalnızca	düzen-
leme	ortaklık	payının	karşılığı	olarak	yer	verilmektedir.	Yasa	metninde	
”düzenlemeye tabi tutulan arazi ve arsaların dağıtımı sırasında bunların 
yüzölçümlerinden yeteri kadar saha, düzenleme dolayısıyla meydana gelen 
değer artışları karşılığında düzenleme ortaklık payı olarak düşülebilir”25 
denilerek,	imarlı	hale	gelen	taşınmazlar	için	bir	değer	artışı	tanımı	yapıl-
mıştır.	Bu	değer	artışının	miktarı	ise	DOP	oranına	eşitlenmiştir.

	 Yani	DOP	oranı	 taşınmazın	 “arsa”	 vasfı	 kazanması	 ve	 imar	 planı	
ile	gelen	donatı	alanları	dolayısıyla	taşınmaz	değerindeki	artışın	da	ora-
nıdır.	Bu	yaklaşım	ile	aynı	imar	planı	içerisinde	olsa	dahi	farklı	etaplar	
halinde	yapılan	 imar	uygulamalarında,	 farklı	DOP	oranlarının	tezahür	
etmesi	adaletsizlik	sayılmamış,	o	düzenleme	sahasındaki	değer	artışının	
farklılığı	mukabili	olarak	değerlendirilmiştir.26

	 Yine	aynı	yaklaşımın	sonucu	olarak,	değer	artışının	söz	konusu	ola-
mayacağı	okul,	hastane	gibi	kamusal	alanlardan	DOP	kesintisi	yapıla-
mayacağı	yönünde	emsal	kararlar	alınmıştır.27

	 Alansal	eşitlik	tabanlı	arsa	düzenleme	tüzemiz,	tahsis	işlemlerinde	
öncelikle	kendi	yerinden	tahsis	yapılmasını	öngörmüş,	bunun	sağlana-
madığı	durumlarda	ise	mümkün	olan	en	yakın	yerden	parsel	verilmesi	

25	03.05.1985	tarihli	İmar	Kanunu	18.madde	2.fıkrası
26	Danıştay	6.D.	E1991/712	K1992/4042,	E1994/715	K1994/3393
27	Danıştay	6.D.	E2001/1233	K2002/3744,	E2001/45	K2002/834
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ilkesini	 getirmiştir:	 “…Düzenlemeyle oluşacak imar parsellerinin müm-
kün mertebe aynı yerdeki veya yakınındaki eski parsellere tahsisi sağlanır”.28

	 Yani	alan	esaslı	arsa	düzenlemesinde	eşdeğerlik	hali	yakın	olma	ile	
karşılık	bulmaktadır.	Bundan	ötürü	de	yönetmelik	maddesi,	arsa	düzen-
lemelerinin	doğası	gereği	ortaya	çıkan	ve	bazı	malikler	için	kaçınılmaz	
olan,	kök	parsellerinden	farklı	yerlerde	tahsis	alması	durumunun	bilin-
cinde	olarak	“Mümkün	olan	en	yakın	yer”	ifadesini	seçmiştir.

	 Bir	 düzenleme	 sahasında	%	 45’lere	 varacak	 oranda	 kamusal	 alan	
oluşacağı	yani	mevcut	alanın	önemli	bir	bölümünün	tahsise	konu	olma-
yacağı	ve	bu	alanlara	denk	gelenlerin	deplasmanların	kaçınılmaz	olaca-
ğı,	imar	ada	ve	parsellerinin	taşıması	gereken	nitelik	ve	nicelik	koşulları	
gereğince	 eski	 parsel	 geometrisinin	 korunamayacağı	 sabittir.	 Benzeri	
nedenlerle	tahsisin	tamamı	veya	bir	bölümünün	aynı	yerde	olmamasını	
doğrudan	işlem	kusuru	olarak	görmek	isabetli	değildir.

	 Dolayısıyla,	deplase	edilmiş	maliklerin	eşdeğerde	tahsis	verilmediği	
yönündeki	itirazları	 için	hak	kaybı	genellemesi	hatalı	bir	tespit	olacağı	
gibi,	yasa	ve	yönetmelikte	de	işlemin	doğasına	aykırı	düşen	iptal	kararla-
rına	yol	açacak	bir	hüküm	yer	almamıştır.

	 2019	yılında	7181	sayılı	Yasa’nın	9.	maddesi	ile	İmar	Kanunu’nun	
18.	maddesine	yeni	eklenen	bir	ifade	ise	bu	paralelde	değildir.	Bahsedi-
len	değişiklik	ile	yasa	maddesine	“Düzenleme sonucu taşınmaz malikleri-
ne verilecek parseller; öncelikle düzenlemeye alınan taşınmazın bulunduğu 
yerden, mümkün olmuyor ise en yakınındaki eşdeğer alandan verilir“	şek-
lindeki	fıkra	eklenmiştir.

	 Böylece	kök	parseli	ile	aynı	yerden	olmaması	durumunda	tahsisin	
“en	yakın	ve	eşdeğer”	alandan	yapılması	gerekliliği	imar	yasasındaki	yeni	
ölçüt	olarak	hükme	bağlanmıştır.

28	02.11.1985	tarihli	yönetmelik	10/a	maddesi
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	 Yasa	maddesinin	bu	haliyle	iki	tartışmalı	nokta	bıraktığını	görmek	
güç	değildir.	Daha	önce	yönetmelikle	düzenlenen	ve	“mümkün	olan	en	
yakın”	olarak	geçen	ifade	yeni	yasa	metninde	“en	yakın”	olarak	geçirile-
rek	işlemin	özüne	yabancı	bir	zorlama	getirilmiş,	daha	kötüsü	ise	eşde-
ğer	alan	olması	yönünde	açık	bir	zorunluluk	tesis	edilmiştir.

	 Bununla	birlikte,	“eşdeğer	alan”	 ifadesi	yasa	 içerisinde	açıklanma-
dığı	 gibi	Ocak	 2020’de	 yürürlüğe	 giren	 uygulama	 yönetmeliğinde	 de	
hiçbir	değiniye	konu	edilmemiştir.	Yönetmelik	teknik	açıdan	mümkün	
en	yakın	yer	yaklaşımını	sürdürmeye	devam	etmiş,	7181	sayılı	Yasa’da	
kullanılan	ifade	deyim	yerindeyse	havada	kalmıştır.

	 Belirsiz	bırakılan	eşdeğer	alan	ölçütüne	bağlı	olarak,	tahsisinin	eşde-
ğer	olmadığı	iddiasında	bulunan	malikler	için	çok	geniş	bir	mağdurluk	
alanı	oluşmaktadır.	Zira	yapısal	olarak	zaten	subjektif	olan	değer	kavra-
mı	belirleyici	ve	tayin	edici	bir	yasal	altyapıya	sahip	değildir	ve	yerinden	
yapılamamış	her	tahsisin	eşdeğersizlikle	nitelenmesi	mümkündür.

	 Değer,	 mevcut	 yasa	 ve	 yönetmeliklerde	 esas	 olarak	 halen	 piyasa	
değeri	kavramı	üzerinden	biçimlenmekte	olup,	bilimsel	anlamda	çalışıl-
mış	bir	ölçütler	matrisi29	tüzelerimiz	içerisinde	tanımlı	değildir.	Üstelik	
piyasa	değeri	kavramının	imar	hukukuna	uygun	olmayacağı,	henüz	fiili	
olarak	var	olmayan	parsellerin	piyasa	değeri	mantığı	ile	değerlenemeye-
ceğinin	de	altı	çizilmelidir.

	 Değer	esaslı	arsa	değerleme	yöntemine	geçiş	bir	reform	niteliğin-
dedir	ve	taşınmazın	düzenleme	içi	bağıl	değerini	belirleyen,	yapılaşma	
koşulu,	plan	fonksiyonu,	cephesi,	eğimi	gibi	pek	çok	özelliği	esas	alan,	
tamamı	kurala	bağlanmış	bir	değerlik	algoritması	ile	daha	adil	bir	idari	
işlem	tesis	edileceği	mutlaktır.	Ancak,	alan	eşitliği	temelli	arsa	düzenle-
mesi	içerisinde	ve	hiçbir	açıklaması	olmadan	“eşdeğer	alan”	ifadesinin	
kullanılmış	olmasının	iyi	niyetli	olmayan	şekilde	idari	davalara	yansıya-
cağı	düşünülmektedir.	

29	Değere	etki	eden	parametrelerin	ve	değer	üzerindeki	ağırlıklarının	oluşturacağı	tablo	kastedilmektedir.
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	 Arsa	düzenlemelerinde	 tahsis	 gerçekten	 zor	bir	 işlemdir	 ve	yuka-
rıda	bahsedildiği	gibi	pek	çok	malik	kök	parselinden	başka	bir	yerden	
imar	parseli	almaktadır.	Tahsis/dağıtım	algoritmasında,	paydaşların	her	
birinin	mülkiyet	hakkı	ve	kamu	yararı	 arasında	optimal	çözüm	arayışı	
vardır	ve	dolayısıyla	tahsis	işlemleri	için	kesin	yargılara	erişmek	kesinlik-
le	kolay	değildir.	Örneğin	bir	malik	için	tahsisin	daha	yakın	parsellerden	
verilmek	üzere	koşulların	zorlanması	bir	başka	malik	için	hakkaniyetsiz-
lik	durumunun	ortaya	çıkması	anlamına	gelebilir.	Dolayısıyla	kök	parse-
line	yakın	olmayan	bir	yerden	yapılan	her	tahsis	için	işlem	kusuru	tanımı	
yapmak	asla	doğru	değildir.

	 Aslında	tahsis	işleminde	esas	belirleyici	unsur;	kök	parselin	konu-
mundan	gelen	öncelikli	tahsis	hakkı	ilkesine	uygun	hareket	edilip	edil-
mediğidir.	Daha	açık	söyleyişle,	mümkün	olan	en	yakın	yer	 inceleme-
sinde	 tüm	tahsis	önceliklerinin	dikkate	alınması,	daha	doğru	yargılara	
erişmenin	en	basit	ve	en	geçerli	yoludur.

	 Bugüne	değin	maliklerin	eşdeğer	olmayan	tahsis	ve	ekonomik	kay-
ba	uğrama	yönündeki	 itirazlarında,	 idari	 yargı	 aynı	nispette	 idari	 işle-
min	iptali	yönünde	karar	vermemiş	 ise	bunda	yasanın	tahsis	ölçütünü	
“mümkün	olan	en	yakın”	üzerine	kurmuş	olmasının	rolü	büyüktür.	Bu-
nun	tersi	olarak	yasanın	yeni	halindeki	“en	yakın	eşdeğer	alan”	hükmü-
nün	çok	kolay	iptal	kararlarına	götüren	yorumlara	kaynak	olabileceği	de	
yok	sayılabilecek	bir	endişe	değildir.

	 Sonuç	 olarak	 İmar	Kanunu	 ve	 arsa	 düzenlemelerinde	 “en	 yakın”	
“eşdeğer	 alan”	 ifadesinin	 bu	 haliyle	 girmiş	 olması,	 idareye,	maliklere,	
mahkemelere	ve	bilirkişilere	göre	değişebilen	nesnel	olmayan	yorum	ve	
görüşleri	beraberinde	getirecektir.	Sözün	özü	olarak,	tahsis	işleminden	
memnun	 olmayan	 ancak	 daha	 önce	 yasada	 kendi	 iddialarına	mesnet	
bulamamış	malikler	için	idari	yargılamada	önemli	bir	itiraz	dayanağı	ve	
iptal	istemi	gerekçesi	ihdas	edildiği	söylenebilir.
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 IV. Hisse Çözümleme (Ferdileştirme)

	 İmar	Kanunu’nun	18.	maddesinde	7181	sayılı	Kanun’la	yapılan	de-
ğişikliklerde	muğlak	ve	tartışmalara	açık	bir	husus	da	ferdileştirme	veya	
hisse	çözümlemesi	olarak	bilinen,	müşterek/iştirak	mülkiyet	halindeki	
paydaşların	 tahsislerinin	 kısmen	 veya	 tamamen	 birbirinden	 bağımsız	
hale	getirilmesidir.

	 7181	sayılı	Yasa’ya	değin	İmar	Kanunu’nun	18.	madde	uygulama-
larında	kök	parseldeki	mülkiyet	yapısının	imar	parsellerinde	korunma-
sı	zorunluluk	olarak	değerlendirilmiştir.	Emsal	yargı	kararlarında	hisse	
çözümleme	idari	işlemin	iptal	nedeni	sayılmış30	ve	Medeni	Kanundaki	
mülkiyetin	ancak	tüm	paydaşların	rızası	ile	müstakil	hale	getirilebileceği		
hükmü31	arsa	düzenlemesi	kapsamında	farklılaştırılmamıştır.32

	 7181	sayılı	Yasa’nın	9.	maddesi	ile	İmar	Kanunu’nun	18.	maddesine	
konu	ilgili	yapılan	değişiklik	“Düzenleme alanında bulunan imar adala-
rında, asgari parsel büyüklüğünü karşılamak kaydıyla, imar uygulama ala-
nında kalan hisseli arsa ve araziler; hisse sahiplerinin muvafakati hâlinde 
veya fiilî kullanım esasına göre müstakil hâle getirilebilir” şeklindedir.	

	 Yasa	değişikliğinden	sonra	22.02.2020	tarihinde	yayımlanan	yönet-
meliğin	17.maddesi	d	bendinde	ise “Düzenleme sahasında kalan hisseli 
arazi ve arsalar, hisse sahiplerinin muvafakati halinde veya ilgili idare-
ce arazideki fiili kullanım durumunun tespit edilmesi halinde muvafakat 
aranmaksızın; imar planında aksine bir hüküm yoksa imar mevzuatında 
belirtilen asgari parsel büyüklüğünü sağlamak kaydıyla müstakil hale geti-
rilebilir…” denilmektedir.	

30	Danıştay	6.Dairesi	E.1986/470	K.1986/879,	E.1992/1205	K.1993/826,	E.1998/2193	K.1998/5507
31	Türk	Medeni	Kanunu	692,	698,	699.maddeler
32	Hisse	çözümleme	imar	mevzuatında	imar	affı	kanunu	olarak	ta	bilinen	2981	sayılı	yasa	içerisinde	uygu-

lanmış,	3290	sayılı	yasa	(Ek	1.md)	 ile	de	 imar	affının	 tanımladığı	koşulların	varlığı	halinde	18.madde	
uygulamalarında	kullanılabilmesinin	yolu	 açık	 tutulmuştur.	Bununla	beraber,	 18.madde	uygulamaları	
içerisinde	Ek	1	maddeye	dayalı	hisse	çözümlemelerinin	istisnai	bir	durumu	yansıttığı	açıktır.
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	 Yasa	ve	yönetmelik	hisse	çözümlemesi	için	paydaşların	muvafaka-
tine	veya	fiili	 kullanım	durumunun	 tespitine	dayalı	 iki	 seçenek	ortaya	
koymaktadır.	Ancak,	her	 iki	 seçenekte	de	 ciddi	belirsizlikler	 vardır	 ve	
üzerinde	yeterince	çalışılmadığı	izlenimi	veren	yasa	metni	hem	uygula-
mada	hem	idari	yargıda	yeni	bir	sorun	oluşturma	potansiyelini	taşımak-
tadır.

	 Öncelikle	yasa	ve	yönetmelikte	değinilen	“muvafakat”in	ne	olduğu	
belirsiz	bırakılmıştır.	İdareye	verilecek	adi	dilekçe	türünde	beyan	ya	da	
noter	önünde	düzenlenecek	bir	belgenin	muvafakat	olarak	kabul	edilip	
edilmeyeceği	kapalı	 kalmaktadır.	Bir	başka	 ifade	 ile	uygulamada	hisse	
sahiplerinin	 muvafakatinin	 idarelerce	 farklı	 biçimlerde	 algılanacağını	
kestirmek	zor	değildir.

	 Öte	 yandan	Medeni	 Kanun’un	 yukarıda	 bahsedilen	maddelerin-
de33	değinilen	“rıza”nın	tapu	sicili	mevzuatına	uygun	olarak	yürütülen	
işlemi	işaret	ettiği	kesindir.	İdareye	doğrudan	veya	noter	onaylı	olarak	
verilecek	 içeriği	belirsiz	dilekçe	türündeki	beyanların	tapu	sicilinde	 iş-
lem	yürütmeye	yeterli	olamayacağı	da	açıktır.	Aksi	durumda,	yani	hisse	
sahiplerinin	tapu	sicili	dışındaki	beyanlarına	dayandırılan	muvafakatin	
suiistimale	açık	olduğu	gibi	tapu	sicili	mevzuatına	da	aykırı	olacağı	dü-
şünülmektedir.

	 İdari	 yargının	 yasa	metnindeki	muvafakati	 nasıl	 değerlendirilece-
ği	emsal	kararlar	ile	yön	bulacaktır.	Ancak	beyana	dayalı	onay	ile	tesis	
edilmiş	bir	işlemin	yetki	ve	sebep	yönlerinden	kusurlu	sayılma	olasılığı	
yüksektir.

	 Yasa	değişikliğine	göre	hisse	çözümlemenin	diğer	yolu,	yasada	fiili	
durum	olarak,	uygulama	yönetmeliğinde	ise	idarenin	arazideki	fiili	kul-
lanım	durumu	tespiti	olarak	geçmektedir.	Yönetmeliğin	 ilgili	maddesi	
devamında	yine	fiili	durumun	oluşmasına	değinilmiş	ise	de	fiili	durum	
ile	neyin	kastedildiği	de	açıklanmamıştır.

33	Türk	Medeni	Kanunu	692,	698,	699.maddeler
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	 Fiili	durumu	belirleyecek	 sınırların,	bina	gibi	 yapı	 türünde	mi	ol-
ması	gerektiği	yoksa	çit,	ark,	duvar	türünde	geçici	özellikteki	sınırların	
da	kabul	 edilip	edilmeyeceği	 yönetmelik	 içerisinde	belirsizdir.	Ayrıca,	
çok	hisseli	bir	parselde,	bazı	hissedarların	zeminde	oluşturacağı	kulla-
nım	sınırlarının,	diğer	hissedarların	rızası	olmadığı	halde,	tüm	parsel	için	
kullanım	alanlarının	oluştuğu	gibi	algılanabileceği	de	gözden	kaçırılma-
malıdır.

	 Fiili	durumdan	maksadın	ne	olduğu	açıklanmamış	iken	fiili	durum	
tespiti	şeklinde	bir	 işlem	ihdas	ederek,	kötü	kullanıma	çok	elverişli	bu	
tespit	üzerinden	hissedarlık	ilişkisini	değiştirmek	doğru	bir	yaklaşım	de-
ğildir.

	 Oysa	hisse	 çözümlemesini	meşru	kılacak	 tek	 seçenek	paydaşların	
yeni	duruma	rıza	göstermeleridir	ve	ister	uzlaşılmış	ifraza	isterse	tahsiste	
farlılığa	dayalı	olsun	her	koşulda	İmar	Kanunu’nun	15.	Ve	16.	madde-
lerinde	zaten	tanımlı	işlemlere	varılmaktadır.	Yasa	değişikliğinin	“rıza”	
koşulunu	güvence	altına	alan	ancak	prosedürleri	kolaylaştırıcı	bir	amaç	
edinmesi	halinde	yerinde	bir	değişikliğe	varılabilecek	iken	yapılan	deği-
şikliğin	Medeni	Yasanın	ve	Tapu	Sicili	mevzuatının	gerektirdiği	“rıza”	
şartını	aşmaya	yarayacak	bir	yola	dönüşme	olasılığı	vardır.

	 Özetle	 İmar	Kanunu’nun	18.	maddesine	eklenen	madde	 ile	hisse	
çözümlemek	 için	 temel	 hukuka	 uyarlı	 olmayan	bir	 yöntem	önerildiği	
gibi	 idari	 yargı	 karşısında	 arsa	düzenlemelerindeki	mevcut	 kırılganlığı	
daha	da	artıran	bir	belirsizlik	oluşturulmuştur.

 V. SONUÇ YERİNE

	 Ülkemizde	kentleşmenin	arzu	edilen	düzeyde	başarılı	gerçekleşme-
diği	bir	 gerçektir.	Oysa	 şehirlerin	planlaması	 ile	 kentlilerin	mutluluğu	
arasındaki	ilişki	olduğu	artık	ortaya	konulabilen	bir	olgudur	ve	kentsel	
yaşam	 kalitesi	 pek	 çok	 bilimsel	 çalışmanın	 konusu	 olmuştur34.	 İmar	
planları	ve	imar	planlarını	hukuki	anlamda	somutlaştıran	yani	mekânsal	

34	Van	Kamp	vd,	2003,	Marans	2012,	Marans	ve	Stimson,	2011,	Salihoğlu	ve	Türkoğlu,	2019
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planlamayı	mülkiyet	ile	eşleştiren	arsa	düzenlemeleri	kuşkusuz	sağlıklı	
bir	kentleşmenin	de	anahtarı	olarak	kabul	edilebilir.	Yani	kentsel	yaşam	
kalitesini	yükselten	araçların	en	önemlileri	arasında	imar	planları	ve	arsa	
düzenlemeleri	gelmektedir35.

	 Arsa	düzenlemeleri	kentleşme	ve	mülkiyet	açılarından	önemi	ülke-
mizde	belki	de	henüz	yeteri	kadar	kavranamamış	idari	işlemlerdir	ve	bu-
günkünden	daha	iyi	bir	yasal	altlığı	hak	ettiğini	ileri	sürmek	güç	değildir.	
Bilimsel,	mesleki	platformlarda	hukuksal,	idari	ve	sektörel	boyutları	da	
gözetilerek	arsa	düzenlemelerinin	tartışılması,	en	uygun	modelin	belir-
lenerek	tüzenin	de	buna	göre	şekillendirilmesi	gerekir	iken	2019	yılında	
gerçekleşen	yasa	değişikliğinin	bu	bileşenleri	içermemesi	belirgindir.

	 İmar	Kanunu’nun	18.	maddesinde	7181	sayılı	Yasa	ile	yapılan	deği-
şiklikler	iyi	niyetli	olsa	da	istenilen	nitelikte	değildir,	eklektik,	çok	yön-
lü	tartışılmamış	veya	üzerinde	yeterince	durulmamış	izlenimi	veren	bir	
tüze	yazımı	gözlenmektedir.	İdari	yargıdaki	iptal	kararları	ve	değişiklik	
metinleri	arasındaki	korelasyondan,	yasa	değişikliğinin	idareleri	zora	so-
kan	iptal	kararlarından	etkilendiği	ve	bunları	azaltmak	çabasında	olduğu	
izlenimi	edinilmektedir.	Ancak	yasa	metninde	iyi	çalışılmamış	bazı	ifa-
de	ve	usullerin	varlığı	yasanın	amaçladığının	aksi	yönde	sonuçlara	yol	
vermeye	adaydır.	Bu	makalede	-okunabilirlik	açısından-	yasa	değişikliği	
içerisindeki	iki	hususa	değinilmiş,	yoruma	muhtaç	ve	sorunlu	yönler	tar-
tışılmaya	çalışılmış	ve	olası	sonuçlar	üzerinde	durulmuştur.

	 “En	 yakın	 eşdeğer	 alandan	 tahsis”	 ifadesi,	 eşdeğerlik	 kavramı	 ve	
altyapısı	 ortaya	 konulmadan	 yasa	 içerisine	 alınmış	 ve	 teknik	 anlamda	
karmaşaya	sebebiyet	verebilecek	bir	bağlamsızlık	oluşturulmuştur.	Eş-
değerlik	esaslı	arsa	düzenlemesine	geçilmediği	sürece	–ki	geçilmemiştir-	
tahsisin	hakkaniyetine	dair	en	geçerli	ölçüt	tahsis	önceliğinin	gözetilip	
gözetilmediğidir.
35 “Araştırma biriminin ait olduğu mekan parçasına göre değişmekle birlikte; ekonomik canlılık, mekan hissi, 

kültürel aktiviteler, iyi nitelikli konut stoku, sağlık, spor, eğitim, alış-veriş ve çocuk bakımı gibi hizmetlere ko-
lay erişim, toplumsal örgütlülük, sürdürülebilir bir çevre oluşturma ihtiyacı, güvenlik ve mahremiyet gibi bazı 
temel göstergelerin kentsel yaşam kalitesi araştırmalarında ön plana çıktığı gözlenmektedir”	 (Salihoğlu	ve	
Türkoğlu,	2019)
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Yasa	metninin	tahsis	önceliğini	-yani bir malike tahsisi gereken alanın bir 
başka malike tahsis edilmemesi genel kuralını-	basit	bir	anlatımla	destek-
lemesi,	uygulamadaki	ve	idari	yargılamadaki	değerlendirmeler	için	daha	
yararlı	olabilecek	iken	yasanın	temel	yaklaşımında	ve	uygulama	yönet-
meliğinde	yer	almayan	“eşdeğer	alan”	 ibaresinin	yasa	metnine	gömül-
mesi	kafa	karışıklığına	yol	açmaktadır.

	 “Eşdeğer	alan”ın	menfi	yorumuna	dayalı	iddiaların	karşılanamama-
sı	ve	tahsis	işleminde	doğru	yargılara	varılamaması	temenni	edilmeyen	
olası	sonuçtur.	

	 Yasa	 değişikliğinin	 getirdiği	 düzenlemelerden	 olan	 hisse	 çözümü	
(ferdileştirme)	usulünün	de	çok	tartışmalı	olacağını	öngörmek	zor	de-
ğildir.	Ferdileştirme	için	koşul	olarak	öne	sürülen	muvafakat	ifadesinin	
Medeni	Kanun’a	dayandırılmamış	olması	ağır	bir	noksanlık	olarak	gö-
rülmektedir.	

	 Yasa	metnindeki	belirsiz	muvafakat	 ifadesinin	de	aşılması	anlamı-
na	gelen,	çok	muğlak	bir	fiili	kullanım	kurgusu	üzerinden	hissedarlığın	
sona	erdirilmesi	de	yine	Medeni	Yasa’ya	aykırı	bir	usulü	temsil	etmekte-
dir.

	 Hisse	çözümlemesi	için	tanımlanan	her	iki	seçenek	te	kötüye	kul-
lanıma	kaygı	verici	derecede	dirençsizdir	ve	idari	yargı	karşında	yoğun	
iptallerle	karşılaşacak	gibi	görünmektedir.

	 Oysa	imar	planı	uygulamalarını	düzenleyen	yasa	ve	yönetmelikle-
rin,	planlama	ve	kentleşme	 sürecinin	akamete	uğramaması,	 kaotik	bir	
yapı	sürecine	yol	açılmaması	ve	kamu	yararının	korunması	adına,	olabil-
diğince	açık	ve	anlaşılır,	iyi	çalışılmış,	iyi	yazılmış,	kurgusu	bütünsel	me-
tinlere	sahip	olmaları	ve	bu	metinler	dolayısıyla	kolay	iptal	kararlarına	
maruz	kalmamaları	beklenmektedir.

	 Arsa	düzenlemeleri	 ile	 ilgili	yasa	ve	yönetmeliklerin	daha	ciddi	ve	
geniş	ufuklu	bir	yaklaşımla	ele	alınarak	tartışılması	ve	yeniden	düzenlen-
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mesi	istenilen	durumdur.	Ancak,	yasa	değişikliğinin	yeni	olduğu	ve	bir	
müddet	daha	güncel	tüze	ile	işlemlerin	sürdürüleceği	düşünüldüğünde,	
sıkıntılı	bazı	noktaları	tedbir	almak	durumunda	olanların	dikkatine	sun-
makta	yarar	görülmüştür.	

	 Eşdeğer	alan	ifadesini	dayanak	alan	iddialarda	özellikle	idari	yargı	
sürecinde	bilirkişiler	ve	mahkeme	heyetlerinin	tahsis	önceliği	kavramını	
üzerinde	kalması	ve	öncelik	ihlali	incelemesine	dayalı	görüş	geliştirme-
lerinin	doğru	olacağı	düşünülmektedir.

	 Hisse	çözümlemesi	usulüne	dayalı	işlemlerde	ise	en	başta	idarele-
re	önemli	görevler	düşmekte,	 idarelerin	tapu	sicili	önünde	verilmemiş	
rızayı	muvafakat	olarak	kabul	etmemeleri	ayrıca	fiili	durum	haritası	adı	
altında	adaletsizliğe	sebebiyet	verici	muğlak	usullerden	kaçınmaları	ye-
rinde	olacak	ve	idari	işlemi	tümden	sakatlayıcı	bir	kusura	sebebiyet	ve-
rilmeyecektir.
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SORUŞTURMA EVRESİNDE  
ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI USULÜ VE DELİL DEĞERİ

 ÖZET

THE PROCEDURE FOR TAKING THE SUSPECT’S STATEMENT DURING THE INVESTIGATION PHASE 
AND VALUE OF EVIDENCE

	 Şüphelinin	kolluk	görevlileri	veya	Cumhuriyet	savcısı	 tarafından	soruşturma	ko-

nusu	suçla	ilgili	olarak	dinlenmesi	anlamına	gelen	ifade	alma	işlemi;	işlendiği	iddia	edilen	

suça	konu	olayın	aydınlatılması,	delillerin	ortaya	çıkartılması	ve	suç	soruşturmasına	yön	

verilmesi	bakımından	önem	arz	etmektedir.	Ancak	ifade	alma	işlemi	sırasında	yetkili	ma-

kam	tarafından	yasak	usullere	başvurulması,	hukuka	aykırı	delil	oluşmasına	sebep	olmak-

tadır.	Nitekim	yargılamanın	diğer	aşamalarında	da	suçun	ispatının	zorlaşmaması	adına;	

bu	işlemin,	ifadesi	alınan	kişinin	hakları	ihlal	edilmeden	usulüne	uygun	olarak	yapılması	

gerekmektedir.	Çalışmamızda	da	ifade	alma	işlemi,	yasada	belirtilen	usul	ve	kurallar	çer-

çevesinde,	delil	değeri	ile	birlikte	ele	alınarak	ayrıntılı	olarak	değerlendirilmiştir.

 

 Anahtar Kelimeler:	İfade	Alma,	İfade	Alma	Usulü,	Şüpheli	Hakları,	Şüpheli	İfade-

sinin	Delil	Değeri,	Yasak	Usulle	İfade	Alma	Yöntemleri.

 

 ABSTRACT

     

	 The	process	of	taking	statements,	which	means	that	the	suspect	is	heard	by	law	en-

forcement	officers	or	the	public	prosecutor	regarding	the	crime	subject	to	investigation;	

it	is	important	in	terms	of	enlightening	the	incident	subject	to	the	alleged	crime,	revealing	

the	evidence	and	directing	the	criminal	investigation.	However,	the	application	of	prohi-

bited	procedures	by	the	competent	authority	during	the	statement	taking	process	leads	

to	the	formation	of	unlawful	evidence.	Thus,	in	order	not	to	make	it	difficult	to	prove	the	

crime	in	other	stages	of	the	trial;	this	should	be	done	duly	without	violating	the	rights	of	

the	person	whose	statement	was	taken.	In	our	study,	the	process	of	taking	statements	has	

been	evaluated	in	detail	within	the	framework	of	the	procedures	and	rules	specified	in	the	

law,	together	with	the	evidence	value.

 Keywords: Taking	Statement,	Taking	Statement	Procedure,	Suspect	Rights,	Pro-

hibited	Methods	of	Taking	Statement,	Evidence	Value	of	Suspect’s	Statement.
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 GİRİŞ

	 Sosyolojik	ve	bilimsel	bir	olgu	olan	ve	insanlık	tarihinin	en	başın-
dan	beri	var	olan	suç,	en	önemli	toplumsal	sorunlardan	biri	olarak	görül-
mektedir.	Dolayısıyla	sorunların	çözülerek	toplumsal	refahın	sağlanma-
sı	için	evrensel	ve	ulusal	açıdan	giderek	çok	daha	fazla	çaba	harcanması	
gerekmektedir.	Nitekim	bireylerin	suç	işlemesi	ile	mevcut	kamu	düzeni	
sekteye	uğradığından;	hem	ortaya	çıkan	aksamaların	önlenmesi	ile	top-
lumun	korunması	hem	de	 suç	 işleyen	bireylerin	 topluma	yeniden	ka-
zandırılması	 amacıyla	 cezalandırma	 yöntemleri	 geliştirilmektedir.	An-
cak	doğru	ve	adil	bir	düzen	yürütülebilmesi	için;	öncelikle	temel	hak	ve	
özgürlüklerin	korunmasına	yönelik	hukuk	kurallarının	açıkça	düzenlen-
mesi	ve	bu	kurallara	uyulması	için	gerekli	yönetim	ve	denetimin	sağlan-
ması	gerekmektedir.	

	 Türk	 hukukuna	 bakıldığında;	Anayasa	 (Ay.)1	m.2’ye	 göre	Türki-
ye	Cumhuriyeti,	bir	hukuk	devletidir.	Söz	konusu	ilke	gereği	bireylere	
tanınan	temel	hak	ve	özgürlükler	Anayasa	ile	güvence	altına	alınmıştır.	
Çalışma	konumuz	olan	ifade	alma	işlemi	ile	ilişkilendirebileceğimiz	sa-
vunma	ve	adil yargılanma hakkı	da	söz	konusu	temel	hak	ve	özgürlük-
lerdendir.	Bu	haklar,	Ay.	m.36/1’deki	“Herkes, meşru vasıta ve yollardan 
faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak id-
dia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”	hükmü	ile	güvence	
altına	alınmıştır.	Dolayısıyla	kişilerin	karşı	karşıya	kaldığı	her	türlü	suç	
isnadı	durumunda	gerekli	görülen	tüm	işlemler,	adil	yargılanma	ilkeleri	
doğrultusunda,	hukuka	ve	hakkaniyete	uygun	bir	şekilde	yapılmalıdır.

	 Bununla	 birlikte;	 suç	 işlenmesine	 yönelik	 önleyici	 tedbirlerin	 ve	
yaptırım	içeren	hukuki	düzenlemelerin	bulunması	da	ayrıca	önem	arz	
etmektedir.	Kaldı	ki	suç	işlenmesinin	önlenmesi,	Türk	ceza	hukukunun	
en	temel	amaçları	arasında	yer	almaktadır2.	Ceza	muhakemesi	hukuku	
ise,	ceza	hukukunun	uygulanabilmesi	için	gerekli	ortamı	oluşturduğun-

1	18.10.1982	tarih	ve	2709	sayılı	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasası,	(RG.	9.11.1982	-	17863).
2	SOYASLAN,	Doğan;	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	3.	Baskı,	(Yetkin	Yayınları),	Ankara	2007,		s.	46.
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dan;	her	 iki	hukuk	dalının	da	önleme	görevinde	birbirine	bağlı	 ancak	
ayrı	kamu	hukuku	disiplini	oldukları	kabul	edilmektedir3.	Ceza	kanunla-
rında	işlenmesi	muhtemel	suçlar	ve	işlendikleri	takdirde	verilecek	ceza-
lar	belirtilmekte	iken;	ceza	muhakemesi	ile	bir	suçun	işlenip	işlenmediği	
kanısına	 nasıl	 varılacağı,	 bu	 doğrultuda	 yargılamanın	 ne	 şekilde	 yapı-
lacağı	ve	nasıl	hüküm	verileceği	düzenlenmektedir.	Bir	başka	 ifadeyle,	
ceza	muhakemesinde	maddi	 gerçeğe	 ulaşılması	 amaçlanmaktadır.	 Bu	
amaçla	yargılamanın	üçayağı	olan	savunma	ve	iddia	makamı	ile	yargıla-
mayı	yapacak	olan	mahkeme	veya	hâkim	ortak	bir	çalışma	yürütmekte;	
bu	kapsamda	da	öncelikle	yasalarca	belirlenmiş	kuralların	bireylerce	ih-
lal	edilip	edilmediği	araştırılmaktadır.	Herhangi	bir	kurala	aykırı	davra-
nıldığına	dair	yeterli	delile	ulaşıldığında	ise	kişinin	suçu	işlediği	iddiası	
ileri	sürülmektedir4.	

	 Ay.	m.38	ile	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	(AİHS)5	m.6’ya	göre	
“suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılmaz”.	Masumi-
yet	 karinesi	 olarak	 adlandırdığımız	bu	 ilke	doğrultusunda,	 şüpheli	 bir	
kişiye	suçlu	diyebilmemiz	için	hakkında	kesinleşmiş	bir	mahkeme	kararı	
olması	gerekmektedir.	Yargılama	aşamasının	adil	bir	kararla	sonuçlana-
bilmesi	 için	 ise	şüphelinin	 lehine	ve	aleyhine	olabilecek	tüm	delillerin	
toplanması	ve	bu	kapsamda	ifadesine	de	başvurulması	gerekmektedir.	
Nitekim	 her	 suçta	mağdurun	 suça	 konu	 olay	 hakkında	 tümüyle	 bilgi	
sahibi	olmaması	olağan	olmakla	birlikte;	şüpheli	çoğunlukla	doğrudan	
bilgi	sahibi	olan	kişidir.	Zira	olay	anında	ne	olup	bittiğini	ve	mağdura	
karşı	hangi	eylemlerde	bulunduğunu,	susma	hakkını	kullanmayı	tercih	
etmediği	 takdirde,	 ayrıntılarıyla	 birlikte	 açıklayabilecek	 konumdadır.	
Dolayısıyla	olayın	aydınlatılması,	delillerin	ortaya	çıkartılması	ve	suç	so-
ruşturmasına	yön	verilmesi	bakımından	şüphelinin	ifadesinin	alınması	
oldukça	önemlidir.

3	ŞAHİN,	Cumhur/GÖKTÜRK,	Neslihan; Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	I,	10.	Baskı,	(Seçkin	Yayıncılık),	
Ankara	2019,	s.	40.

4	CENTEL,	Nur/ZAFER,	Hamide;	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	15.	Bası,	(Beta	Yayıncılık),	İstanbul	2018,	s.	3.	
5	10.3.1954	tarih	ve	6366	sayılı	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi-İnsan	Haklarını	ve	Ana	Hürriyetleri	Koru-

maya	Dair	Sözleşme	ve	Buna	Ek	1	No’lu	Protokolün	Tasdiki	Hakkında	Kanun,	(RG.19.3.1954	-	8662).
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	 İddiaların	doğru	kabul	edilmediği	ihtimalinde	ise	şüpheli;	olay	ye-
rinde	olmadığını,	olaya	karışmadığını	veya	olayların	iddia	edildiği	şekilde	
gelişmediğini	açıklayarak,	lehe	delillerle	birlikte	savunma	yapabilecek	ve	
kendi	 iddialarını	 ispatlayabilecek	konumdadır.	Zira	 ifade	alma,	yalnız-
ca	salt	maddi	gerçeğin	ortaya	çıkarılmasında	kullanılan	yönlendirici	bir	
işlem	değil;	 aynı	 zamanda	soruşturma	evresinde	 şüphelinin	doğrudan	
veya	müdafi	yardımı	ile	savunma	hakkını	kullandığı	en	önemli	ceza	mu-
hakemesi	işlemlerindendir.	Dolayısıyla	bu	işlem,	bazı	yükümlülüklerin	
yanında	bir	takım	hakları	da	içinde	barındırmaktadır.	Söz	konusu	hakla-
rın	ihlal	edildiği	durumlarda	ise	hukuka	aykırılıklar	ile	yasak	ifade	alma	
yöntemleri	ortaya	çıkmaktadır.

	 İfade	 almanın	 önemi	 doğrultusunda	 hazırlamış	 olduğumuz	 ça-
lışmamızda	 da;	 öncelikle	 konumuz	 ile	 ilgili	 olarak	 soruşturma	 evresi,	
şüpheli	ve	ifade	alma	kavramları	açıklanmıştır.	Devamında	genel	olarak	
ifade	almaya	ilişkin	kurallar	ile	ifade	almanın	esasları	ve	yürüyüşü	kapsa-
mında;	yöntem	ve	ilkeler	ile	şüphelinin	bu	aşamada	sahip	olduğu	haklar	
sırasıyla	açıklanmıştır.	Daha	sonra	yasak	ifade	yöntemleri	ayrıntılı	ola-
rak	incelenmiş	ve	alınan	ifadenin	delil	değeri,	yetkili	makama	ve	müdafi	
huzurunda	alınıp	alınmamasına	göre	ayrı	başlıklar	altında	incelenmiştir.
 
 I. İLGİLİ KAVRAMLAR 

 A. Soruşturma Evresi Kavramı

	 5271	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanunu(CMK)6’nun	2.	maddesine	
göre	 soruşturma,	 “yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesinden iddi-
anamenin kabulüne kadar geçen evreyi”	ifade	etmektedir.	İddianamenin	
kabulü	ile	soruşturma	evresi	sona	ermekte,	kamu	davası	açılarak	kovuş-
turma	 evresi	 başlamaktadır.	 Kamu	 davasının	 açılmasına	 yer	 olup	 ol-
madığına	karar	vermek	amacıyla	soruşturma	yapmak	ve	yaptırmak	ise	
Cumhuriyet	başsavcılığının	görevidir	(Adli	Teşkilat	K.	m.17).	

6	4.12.2004	tarih	ve	5271	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanunu,	(RG.17.12.2004	-	25673).
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	 Ayrıca	CMK	m.160/1’e	 göre,	 “Cumhuriyet savcısı ihbar veya baş-
ka bir suretle bir suçun işlendiği izlenimini veren bir hali öğrenir öğrenmez 
kamu davasını açmaya yer olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin 
gerçeğini araştırmakla yükümlüdür”.	Bu	kapsamda	soruşturma	evresi,	so-
ruşturma	makamları	 tarafından	maddi	gerçeğin	ortaya	 çıkarılması	 yo-
lunda	yeterli	delil	elde	etmek	için;	işlenen	suça	dair	delillerin	ve	fail	veya	
faillerin	ortaya	çıkarılması	 amacıyla	yapılan	 işlemlerden	oluşmaktadır.	
Zira	 soruşturma	 evresinin	 görevi,	 kovuşturmayı	 hazırlamaktır;	 bulu-
nan	delilleri	koruma	altına	alma	ve	yeterli	delile	ulaşıldığı	takdirde	olayı	
mahkeme	önüne	taşımaktır7.	

	 İhbar	veya	başka	bir	suretle	suçun	işlendiği	haberini	alan	soruştur-
ma	makamları	derhal	işin	gerçeğini	araştırmaya	başlar.	Ancak	ihbar	ve	
şikâyet	konusu	fiilin	suç	oluşturmadığının	herhangi	bir	araştırma	yapıl-
masını	gerektirmeksizin	açıkça	anlaşılması	veya	ihbar	ve	şikâyetin	soyut	
ve	genel	nitelikte	olması	durumunda	soruşturma yapılmasına yer olma-
dığına karar	verilir	(CMK	m.158/6).	Bu	karara	karşı,	CMK	m.173’teki	
usule	 göre	 itiraz	 edilebilir.	 İtiraz	 kabul	 edildiği	 takdirde	 Cumhuriyet	
başsavcılığı	 soruşturma	 işlemlerini	 başlatır.	 Bu	 aşamadan	 sonra	 ifade	
alma	işlemi	yapılabilse	de	itirazdan	önceki	aşamada	soruşturma	aşama-
sına	dahi	geçilmediği	için	şikâyet	edilenin	ifadesi	alınamamaktadır.	Kal-
dı	ki	soruşturmaya	yer	olmadığı	kararı	verildiği	takdirde	şikâyet	edilen	
kişiye	şüpheli	sıfatı	da	verilememektedir	(CMK	m.158/6).	

	 Suçun	işlendiği	izlenimi	üzerine	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	so-
ruşturma	başlatılır.	Soruşturmanın	sonunda;	kamu	davası	açılması	için	
yeterli	şüphe	oluşturacak	delil	elde	edilememesi	veya	kovuşturma	ola-
nağı	bulunmaması	halinde	ise,	kovuşturmaya yer olmadığı kararı	verilir	
(CMK	m.172/1).	 Bu	 karara	 itiraz	 edilmediğinde	 ya	 da	 yapılan	 itiraz	
ilgili	sulh	ceza	hâkimliği	tarafından	reddedildiğinde,	kural	olarak	soruş-
turma	evresi	bitmiş	olur.	Bu	takdirde,	soruşturmanın	konusunu	oluştu-
ran	fiille	 ilgili	 yeni	delil	meydana	 çıkmadıkça	 ve	bu	hususta	 sulh	 ceza	
hâkimliğince	bir	karar	verilmedikçe,	aynı	fiille	 ilgili	kamu	davası	açıla-
mamaktadır	(CMK	m.172/2).	

7	CENTEL/ZAFER,	s.	90.
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	 Buna	karşılık	Cumhuriyet	savcısı,	soruşturma	evresi	sonunda	top-
lanan	 delillerin,	 suçun	 işlendiği	 hususunda	 yeterli	 şüphe	 oluşturması	
durumunda,	soruşturma	konusu	suçla	ilgili	yargılama	yapmakla	görevli	
mahkemeye	hitaben	kamu	davasının	açılması	için	bir	iddianame	düzen-
ler	(CMK	m.170/2-3).	Kendisine	gönderilen	mahkemenin,	iddianame-
yi	kabul	etmesiyle	birlikte	soruşturma	evresi	 sona	erer	ve	kovuşturma	
evresi	başlar	(CMK	m.2/1-f).	

	 Sonuç	 olarak;	 soruşturma	 evresinde	 nihai	maddi	 gerçeğin	 ortaya	
çıkarılmasını	mümkün	 kılmak	 için	 gerekli	 ve	 yeterli	 delillerin	 toplan-
ması	 amaçlanmaktadır.	Yeterli	 delillerin	bulunması	 sonucunda	yeterli	
şüpheye	 ulaşıldığı	 takdirde	 soruşturmanın	 seyri	 belirlenmektedir.	 Bu	
aşamanın	eksiksiz	 ve	hukuka	uygun	bir	 şekilde	 ilerlemesi	kovuşturma	
aşamasında	da	önemli	bir	rol	oynamaktadır.

 B. Şüpheli Kavramı

	 Bir	suçun	işlendiği	izlenimi	üzerine	başlatılan	soruşturmada,	bu	su-
çun	kim	tarafından	işlendiği	tespit	edilmeye	çalışılmakta	ve	suça	konu	
olayla	 ilgili	 şüpheli	 olabilecek	 kişiler	 araştırılmaktadır.	 Belirtelim	 ki;	
gündelik	hayatta	ve	özellikle	basında	şüpheli	sıfatı	yerine	zanlı	kelimesi	
de	sıklıkla	kullanılmaktadır8.	

 Şüpheli,	 “somut	 olgularla	 birlikte	 işlendiği	 sonucuna	 varılan	 su-
çun	 fail	 veya	 suç	 ortağı	 (şerik)	 olabileceği	 ihtimali	 üzerinde	 durulan	
kişilerdir”9.	Ancak	meçhul	bir	 faile	karşı	yürütülen	ve	henüz	kimsenin	
şüpheli	 olma	 ihtimalinin	 ortaya	 çıkmadığı	 aşamada,	 şüpheliden	 söz	
edilemeyecektir10.	Kaldı	ki;	soruşturma	yürütülürken	suçla	ilişkisi	olan	
veya	olmayan	herkese	şüpheli	gözüyle	bakılmamalı,	şüpheli	sıfatını	haiz	
8			Zanlı	ve	şüpheli	kavramları	ile	aralarındaki	ilişki	konusunda	bkz.	DEMİRBAŞ,	Timur;	Soruşturma	Ev-
resinde	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	5.	Baskı,	(Seçkin	Yayıncılık),	Ankara	2018,	(Şüphelinin	İfadesinin	
Alınması),	s.	42-44.	Buna	karşılık	Türk	Dil	Kurumu,	Türkçe	Sözlükte	zanlı	kelimesi,	şüpheli	kelimesi	ile	eş	
anlamlı	kabul	edilmiştir	(https://sozluk.gov.tr/,	e.t:08.06.2020).	
9				CENTEL/ZAFER,	s.	160.
10	YURTCAN,	Erdener;	Ceza	Yargılaması	Hukuku,	 16.	Bası,	 (Seçkin	Yayıncılık),	Ankara	2019,	 s.	 203;	

ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	29-30.	
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olacak	kişinin	suçu	işlendiğine	dair	yeterli	somut	olgular	bulunmalıdır.	
Dolayısıyla	soruşturma	makamı	olan	Cumhuriyet	savcısı	ve	onun	yar-
dımcısı	sıfatıyla	adli	kolluk	tarafından	bir	kişiden	şüphelenilerek	o	kişi	
hakkında	araştırmaya	başlanması	halinde,	bu	kişinin	şüpheli	sıfatını	al-
dığı	söylenebilir.	Sonuçta	belirli	bir	kişi	veya	kişiler	üzerinde	şüphe	yo-
ğunlaşınca,	şüpheli	kavramı	ortaya	çıkmaktadır11.		

	 CMK	m.2/1-a’da	 da,	 şüpheli	 kavramı,	 “soruşturma evresinde, suç 
şüphesi altında bulunan kişi”	şeklinde	tanımlanmıştır.	Yapılan	bu	geniş	
tanım	sayesinde,	suç	şüphesi	altında	bulunan	kişiler,	ceza	muhakemesi	
hukukunda	kendilerine	şüpheli	sıfatıyla	tanınan	haklardan	yararlanabil-
mektedir12.	Belirtelim	ki;	kanuna	bakıldığında	şüpheli	ve	sanık	kimi	za-
man	aynı	hükümlere	tabi	tutulmuştur13.	Ancak	buradan	aynı	kavramlar	
varsayıldığı	yahut	her	şüphelinin	sanık	olduğu	sonucu	çıkartılmamalıdır.	
Kaldı	ki	CMK’nın	2.	maddesinde	iki	kavram	açıkça	ayırt	edilmiş	ve	sanık 
kavramı	“kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine 
kadar suç şüphesi altında bulunan kişi”	olarak	tanımlanmıştır.	Dolayısıyla	
iddianamenin	kabulü	ile	şüpheli	artık	sanık	sıfatını	haiz	olur.

	 Ayrıca	bir	kişinin	cezalandırılabilir	bir	fiil	 işlediğine	dayanan	şüp-
he,	her	suçlamanın	bağlantı	noktasını	oluşturmakla	birlikte;	muhtemel	
şüphenin	yoğunluğuna	göre	uygulanacak	tedbirlerin	belirlenmesi	ile	so-
ruşturma	ve	kovuşturma	organlarının	hangi	doğrultuda	ilerleyeceği	ko-
nusunda	bir	araç	olmaktadır14.	Dolayısıyla	şüphelinin	isnat	edilen	suçu	
işlediğine	dair	var	olan	şüphenin	yoğunluğu	da	soruşturmanın	devamı	
açısından	önem	arz	etmektedir.	

 
11	DÖNMEZ,	Burcu;	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Çapraz	Sorgu	(Doğrudan	Soru	Yöneltme),	2.	Baskı,	

(Seçkin	Yayıncılık),	Ankara	2019,	s.	143;	YURTCAN,	s.	204.
12	PEHLİVAN,	Ali;	 “Soruşturma	Evresinde	Müdafi	 ve	Vekilin	Evrak	 İnceleme	Yetkisi”, MÜHF	Hukuk	

Araştırmaları	Dergisi,	C.	19,	S.	2,	s.	1495.
13	Şüpheli	hakları	ile	sanık	haklarının,	kural	olarak	örtüştüğüne	dair	bkz.	CENTEL/ZAFER,	s.	165.
14	DEMİRBAŞ,	Timur;	“Soruşturma	Evresinde	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması	ve	Müdafilik”,	Ceza	Huku-

ku	Dergisi,	C.	2,	S.	4,	Ağustos	2007,	(İfade	Alma	ve	Müdafilik),	s.	80-81.
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 C. İfade Alma Kavramı

 1. Genel olarak

	 İfade	 alma,	 şüphelinin	 kolluk	 görevlileri	 veya	Cumhuriyet	 savcısı	
tarafından	 soruşturma	konusu	 suçla	 ilgili	olarak	dinlenmesidir	 (CMK	
m.2/1-g).	Bir	başka	anlatımla;	araştırma	işlemi	olup,	soruşturma	evre-
sinde	şüpheli	tarafından	kendisine	isnat	edilen	suçla	ilgili	gerçekleşmiş	
olayların	kolluk	görevlileri	veya	Cumhuriyet	savcısı	önünde	doğrudan	
aktarılmasını	ifade	etmektedir.	İfade	alma	ile	maddi	gerçeği	bulmak	için	
araştırma	yapılması	ve	delil	toplanmasının	amaçlanması	ile	birlikte	şüp-
helinin	de	suça	konu	olayla	ilgili	savunma	yapabilmesi	sağlanmaktadır.

	 Fonksiyonel	 açıdan	 bakıldığında	 yetkili	makamlarca	 alınan	 ifade,	
doktrinde,	araştırma	ve	doğrulatma	ifadesi	olarak	ikiye	ayrılmaktadır15.	
“Suçla	 ilgili	bilgi	 toplama	amacıyla	 ilk	alınan	 ifadeye,	araştırma ifadesi 
denilmektedir.	 İlk	 ifadeden	sonra,	bu	 ifadedeki	yanlışları	bulmak	veya	
ilk	 ifadeyle	 karşılaştırma	 yapmak	üzere	 tespit	 edilen	 ikinci	 ifadeye	 ise	
doğrulatma ifadesi	denilmektedir”16.	Tanımlardan	da	anlaşılacağı	üzere;	
var	 olan	 şüpheleri	 gidermek	 amacıyla	 şüphelinin	 ikinci	 kez	 ifadesinin	
alınması	mümkündür.

	 Buna	 karşılık;	 Anayasa	 gereği	 hiç	 kimsenin	 kendi	 aleyhine	 delil	
vermek	mecburiyeti	bulunmadığı	 için,	şüphelinin	konuşmak	mecburi-
yeti	bulunmamaktadır17.	Söz	konusu	durum	hukukumuzda	susma hakkı 
olarak	nitelendirilir.	Dolayısıyla	kendisine	suç	isnat	edilen	herkes	ifade	
verme	esnasında	susma	hakkına	sahiptir.	Kaldı	ki;	ifadesi	alınacak	kişiler	
konuşmaya	mecbur	kılındığında	yasak	ifade	yöntemi	ortaya	çıktığından,	
şüpheli	kendi	 rızasıyla	ve	özgür	 iradesiyle	konuştuğu	 takdirde	yapılan	
işlem	ancak	hukuka	uygun	sayılmaktadır.

15	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	 İfadesinin	Alınması,	 s.	 67-68;	ÖZTÜRK	ve	diğerleri;	Nazari	 ve	Uygulamalı	
Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	14.	Baskı,	(Seçkin	Yayıncılık),	Ankara	2020,	s.	369.

16	CENTEL/ZAFER,	s.	245.
17	YENİSEY,	Feridun/NUHOĞLU,	Ayşe;	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	6.	Baskı,	(Seçkin	Yayıncılık),	An-

kara	2018,	s.	595.
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	 Ayrıca	ifade	alma	konusunda	kanunda,	şüpheli	ve	ceza	muhakeme-
sinin	 soruşturma	 aşaması	 esas	 alınarak	 bir	 tanım	 yapılmasıdır.	 Ancak	
dikkat	edilmesi	gereken	husus,	soruşturma	evresinde	bazı	hallerde	şüp-
helinin	dinlenmesinin	“sorgu”	olarak	nitelendirilebileceğidir.	Zira	CMK	
m.2/1-h’de	sorgu;	“şüpheli veya sanığın, hâkim veya mahkeme tarafından 
soruşturma veya kovuşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesi”	şeklin-
de	 tanımlanmıştır.	 Buna	 göre,	 kovuşturma	 aşamasında	 sanığın	 kolluk	
görevlileri	 yahut	 Cumhuriyet	 savcısı	 tarafından	 dinlenmesi	 mümkün	
olmamakla	birlikte,	şüphelinin	soruşturma	evresinde	hâkim	tarafından	
dinlenebilmesi	 mümkündür.	 İkinci	 duruma	 verilebilecek	 en	 önemli	
örnek;	tutuklama	istemiyle	sevk	edilmesi	halinde	şüphelinin	sulh	ceza	
hâkimi	tarafından	sorgulanmasıdır18.	

	 O	halde	her	 iki	 kavram	açısından	değerlendirildiğinde,	CMK	ba-
kımından	dinleme	işlemini	yapan	makama	göre	bir	ayrımın	yapıldığını	
söylemek	mümkündür.	 Suç	 şüphesi	 altında	bulunan	kişinin	 kim	 tara-
fından	dinleneceğini	 göstermesi	 dışında,	 esasta	 bu	 ayrımın	bir	 önemi	
bulunmamaktadır.	Çünkü	 ifade	ve	 sorgu,	kanunda	büyük	ölçüde	aynı	
esaslara	tabi	kılınmıştır.	Buna	karşılık	sonuçları	bakımından;	müdafi	ol-
maksızın	kollukta	ifade	alınması	örneğinde	olduğu	gibi,	bazı	farklılıklar	
bulunmaktadır	(m.148/4,	213)19.

 2. İfade alma kapsamına girmeyen durumlar  

	 Suçun	 işlendiği	 haberini	 alan	 kolluk,	 suç	 ve	 suçu	 işleyen	 kişilerle	
ilgili	 olarak	 olayı	 somutlaştırmak	 amacıyla	 derhal	 araştırmalara	 baş-
lamaktadır.	Özellikle	 fail	 henüz	belli	 değilse	bu	 aşamada,	 kolluk	yapı-
lan	araştırmalar	kapsamında	etraftakilere	 rastgele	 sorular	 sorarak	bilgi	
toplayabilir20.	Kural	olarak	ifade	alma	sayılmayan	ve	bilgi toplama	veya	
18	APİŞ,	Özge;	“Güncel	Yargı	Kararları	ve	Yasa	Değişiklikleri	Işığında	İfade	Alma	ve	Sorgu	Sırasında	Şüphe-

li/Sanığın	Hakları”,	MÜHF	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	C.	25,	S.	1,	Haziran	2019,	s.	55.
19	SOYASLAN,	s.	335;	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	36.
20	 “Örneğin,	bir	 işyeri	 sahibi	polisi	 arar	 ve	o	gün	 işyerinde	hırsızlık	 yapıldığını,	 bunu	orada	 çalışan	yedi	

işçiden	birinin	gerçekleştirmiş	olabileceğini	söyler.	Bu	durumda,	polis,	olay	yerine	giderek,	şüphe	belli	
bir	yönde	somutlaşıncaya	kadar,	hiçbir	usule	bağlı	olmadan	işçilere	soru	sorabilir.”	CENTEL/ZAFER,	
s.	244.
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önsorgu	olarak	adlandırılan	bu	faaliyet,	savcılık	veya	kolluğun	basit	bir	
şüphe	üzerine	suç	işlenip	işlenmediğine	dair	araştırmalara	başlamalarını	
ifade	etmektedir21.	“Ne oldu? Nasıl gerçekleşti? Orada kim vardı?”	gibi	ön-
sorgular,	meydana	gelen	olayın	kaba	hatlarıyla	belirlenmesi	için	gerekli	
görülmektedir22.

	 Yakalama,	 Gözaltına	 Alma	 ve	 İfade	 Alma	 Yönetmeliği	 (YGİAY)	
m.4’te	de bilgi alma kavramı	ifade	alma	kavramından	ayrı	olarak	düzen-
lenmiş,	“bir suçun tespiti veya aydınlatılmasına yönelik olarak, müşteki ve 
suçtan zarar gören ile suç işleme şüphesi altında bulunmayan diğer kişilerin 
dinlenmesini ve tutanağa geçirilmesini ifade eder”	şeklinde	tanımlanmıştır.	
Yönetmelikteki	bu	tanıma	bakıldığında,	kolluğun	bilgisine	başvuracağı	
kişiler	açıkça	gösterilmiştir.	Buna	göre	şikâyetçi	 ile	suçtan	zarar	gören	
ve	suç	işleme	şüphesi	altında	bulunmayan	diğer	kişilerden	bilgi	alınabil-
mektedir.	

	 Polis	Vazife	ve	Salahiyet	Kanunu	(PVSK)23	m.15/1’de	de,	kolluk	
görevlilerine	ilgili	kişilere	soru	sorma	yetkisi	tanınmıştır.	Kaldı	ki;	bilgi	
toplama	faaliyeti	sıkı	şekil	şartlarına	ve	kurallara	bağlanmamıştır.	Yetkili	
makama	bu	konuda	takdir	yetkisi	tanınmıştır.	

	 Kolluk	görevlileri	planlı	olarak	çalışarak	araştırmalara	başladığında	
bilgi	toplama	aşaması	genel	itibariyle	sona	ermektedir.	Ancak	belirtelim	
ki;	araştırmalara	başlansa	dahi,	henüz	suçla	ilgili	herhangi	bir	bilgilendir-
me	yapmadan	veya	kolluğun	soru	sormasına	fırsat	vermeden,	etraftaki	
kişilerin	kendiliğinden	açıklama	yapması	ifade	alma	olarak	değerlendiri-
lemez24.	Bir	başka	anlatımla,	somut	olgularla	henüz	kimin	şüpheli	oldu-
ğu	bilinmeden,	yapılan	ani	açıklamalar	ile	araştırma	esnasında	rastgele	

21	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	177.
22	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	59.
23	4.7.1934	tarih	ve	2559	sayılı	Polis	Vazife	ve	Salahiyet	Kanunu,	(RG.14.7.1934	-	2751).
24	 “Örneğin,	bir	 trafik	 kazası	nedeniyle	 araştırma	yapan	kolluk	 (B)’nin	kapısını	 çalsa	 ve	 (B)	kapıyı	 açıp	

kolluğu	gördüğünde	hemen	konuşmaya	başlayarak	tüm	gün	nerede	olduğunu,	olayın	nasıl	gerçekleştiğini	
anlatsa,	 bu	 durum	 ifade	 alma	 olarak	 değerlendirilmez.	 Kişinin	 anlatımları	 da	 ifade	 kapsamında	
değerlendirilmez.”	 CENTEL/ZAFER,	 s.	 244;	 ÖZEN,	 Mustafa;	 Öğreti	 ve	 Uygulama	 Işığında	 Ceza	
Muhakemesi	Hukuku,	3.	Baskı,	(Adalet	Yayınevi),	Ankara	2019,	s.	404.
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sorulan	sorular	hakkında	verilen	cevaplar	sonucu	toplanan	bilgiler	ifade	
alma	kapsamında	 sayılamaz.	Dolayısıyla	bilgi	 toplama	aşamasında	ka-
nunda	düzenlenen	ifade	almaya	ilişkin	kurallara	da	uyulması	gerekme-
mektedir.	Ancak	bu	durum	yetkili	makamlarca	kanunu	dolanma	fırsatı	
olarak	değerlendirilmemeli	ve	kendilerine	verilen	yetki	kötüye	kullanıl-
mamalıdır.	Nitekim	olay	hakkında	gerekli	bilgilerin	verildiği	 fark	edil-
diği	anda	somut	bir	başlangıç	şüphesi	oluşmuşsa	 ifade	alma	usulünün	
başlatılması	gerekmektedir25.

	 Ayrıca	soruşturma organı sıfatı taşımayan kişiler	tarafından;	örneğin	
parayla	tutulmuş,	resmi	sıfat	taşımayan	bir	kimse	tarafından	sorulan	so-
rular	veya	okulda	meydana	gelen	bir	olay	nedeniyle	müdürün	sorduğu	
sorular	ve	hatta	suç	mağduru	tarafından	şüpheliye	sorulan	sorular	ba-
kımından	da	 ifade	 alma	usulleri	uygulanamaz26.	Çünkü	 sayılan	bu	ör-
neklerde	yetkisiz	makam	söz	konusu	olduğundan	ve	bunların	birçoğu	
ceza	yargılamasında	kullanılamayacağından	yapılan	işlem	bu	kapsamda	
sayılmamaktadır.	

	 Belirtelim	 ki;	 ilerde şüpheli/sanık olabilecek kişiye	 yetkili	 makam	
tarafından	bilgi	 toplama	amaçlı	 soru	sorulmuş	veya	kişi	kendiliğinden	
açıklama	 yapmış	 olabilir27.	 Olayın	 tanığı	 zannedilerek	 asıl	 şüpheliye	
soru	 sorulması	 ya	 da	 olayla	 hiç	 ilgisi	 olmadığı	 sonradan	 ortaya	 çıkan	
bir	kişiye	rastgele	soru	sorulması	da	ifade	alma	kapsamında	sayılamaz.	
Buna	karşılık,	şüpheliye	karşı	suç	isnat	edici	her	türlü	davranış	bakımın-
dan	CMK	m.147’deki	 ifade	 almaya	 özgü	 kurallar	 geçerlidir.	Örneğin	
şüpheliye	 suçu	 işleyenin	 kendisi	 olduğunun	 söylenmesi	 bu	 kapsamda	
ele	 alınmalıdır28.	 Nitekim	 suç	 isnadı	 olmadan	 yalnızca	 somut	 bilgiler	
bulmak	amacıyla	yapılan	basit	araştırmalar	bilgi	toplama	aşaması	olarak	
adlandırılmakta	ve	bu	aşamada	ifade	almaya	ilişkin	usul	kuralları	uygu-
lanmamaktadır.

25	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	59.
26	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	596.
27	CENTEL/ZAFER,	s.	245.
28	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	598.
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	 Ancak	ilerde	şüpheli/sanık	olduğu	ortaya	çıkan	kişinin	öncesinde	
kolluğa	 yaptığı	 ani	 açıklamalar	 ve	bilgi	 toplama	kapsamında	 kolluğun	
sorduğu	sorulara	verdiği	cevaplar,	ifade	alma	usulüne	uyulmamış	olma-
sına	rağmen	kovuşturma	evresinde	değerlendirmeye	alınabilir29.	Diğer	
bir	anlatımla,	daha	sonra	ifadesi	alınacak	ya	da	sorgusu	yapılacak	şüpheli	
veya	sanığın	bilgisine	başvurulmuşsa,	ifade	alma	usulüne	uyulmasa	bile	
vermiş	olduğu	bilgiler	kovuşturma	aşamasında	hâkim	tarafından	dikka-
te	alınır	ve	çelişkiler	varsa	giderilir.	Buna	karşılık	sohbet	ortamında	şüp-
heli	 ile	yakınlık	kurularak	kendisinden	bilgi	alınmaya	çalışılması	yasak	
usul	kapsamına	girmektedir30.	Dolayısıyla	yetkili	makamlar	bu	konuda	
titiz	davranmalı	ve	hak	 ihlalleri	olmaması	bakımından,	kanunda	belir-
tilen	usulün	ne	zaman	uygulanmaya	başlanacağı	konusunda	dikkatli	ol-
malıdır.

	 Ayrıca	ceza	muhakemesinde,	hâkimlik	mesleğinin	gerektirdiği	ge-
nel	ve	hukukî	bilgi	 ile	çözülmesi	olanaklı	konular	dışında,	çözümü	uz-
manlığı,	 özel	 veya	 teknik	 bilgiyi	 gerektiren	 hâllerde	 bilirkişinin	 oy	 ve	
görüşü	 alınmaktadır31.	 CMK	 m.63/3’te	 tanınan	 yetki	 ile	 soruşturma	
evresinde	de	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	soruşturmaya	konu	olayın	
çözümü	için,	gerektiği	durumlarda,	bilirkişi	atanması	istenebilir.	

	 Atanan	 bilirkişi	 de,	 görevini	 yerine	 getirmek	 amacıyla	 kendisine	
başvurulan	konuyla	ilgili	bilgi	edinmek	için	şüphelinin	bilgisine	başvura-
bilmektedir.	Zira	sorulan	sorular	sonucunda	verilen	şüpheli	ifadelerini,	
hazırlamış	olduğu	raporda	değerlendirerek,	savcılık	makamı	tarafından	
kendisine	yöneltilen	soruları	cevaplandırmaktadır32.	Ancak	bizim	de	ka-
tıldığımız	CENTEL/ZAFER’in	bu	konudaki	görüşüne	göre;	kanunda	
bilirkişiye	atfedilen	söz	konusu	soru	sorma	yetkisi,	sonuçları	bakımın-
29	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	59;	CENTEL/ZAFER,	s.	245.
30	CENTEL/ZAFER,	s.	245;	“Dosyadaki	olayda,	sanık	C.	kollukta	ifade	vermeyeceğini	açıkça	belirtmiş-

tir.	Buna	rağmen,	kendisiyle	sohbet	havasında	yapılan	mülakatın	habersiz	olarak	videoya	kaydedilmesi	
suretiyle,	 sanık	aldatılarak	özgür	 iradesiyle	 savunma	yapması	engellenmiştir.	Bu	nedenle,	 yasak	 sorgu	
yöntemleriyle	elde	edildiği	anlaşılan	video	kasetin	delil	olarak	hükme	esas	alınması	mümkün	değildir.”,	
Y1.CD,	E.	2003/3819,	K.	2004/299,	T.	16.2.2004,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:18.01.2021).

31	SEVÜK,	Handan	Yokuş;	“Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Bilirkişilik”,	İÜHFM,	C.	LXIV,	S.	1,	Y.	2006,	s.	49.
32	CENTEL/ZAFER,	s.	250.



www.izmirbarosu.org.tr

85İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

SORUŞTURMA EVRESİNDE  
ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI USULÜ VE DELİL DEĞERİ

Av. Fatma AKYOL

dan	ifade	alma	olarak	değerlendirilebilirse	de,	bu	yetkiyi	teknik	anlamda	
ifade	alma	olarak	değerlendirmek	hukuken	olanaklı	değildir33.

 II. ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI

	 İfade	alma	işlemi	ancak	kanunda	kendisine	yetki	tanınan	kişi/kişiler	
tarafından	yapılabilir.	Her	ne	kadar	bilirkişiye	ifade	almaya	benzer	nite-
likte	bazı	yekiler	tanınsa	da	kanunda	bu	yetki	yalnızca	kolluk	görevlileri	
ve	Cumhuriyet	savcısına	tanınmıştır.	Bir	başka	anlatımla,	kolluk	görev-
lileri	ve	Cumhuriyet	savcısı	dışındaki	kişiler	 ifade	almaya	yetkili	değil-
dir.	Kaldı	ki	şüphelinin	ifadesini	hangi	makamın	alacağına	dair	bir	seçme	
hakkı	da	bulunmamaktadır.	Sonuç	olarak	kanuna	göre	yetkisi	olmayan	
bir	kişi	 ifade	alırsa	 suç	 işlemiş	olmakta34	ve	ayrıca	 soruşturmaya	konu	
alınan	ifade	hukuken	geçersiz	hale	gelmektedir.	

	 Bununla	birlikte	kanunda	belirtilen	istisnai	durumlar	dışında,	CMK	
m.161’de	“Cumhuriyet savcısı, doğrudan doğruya veya emrindeki adlî kol-
luk görevlileri aracılığı ile her türlü araştırmayı yapabilir.”	hükmü	ile	Cum-
huriyet	 savcısına	 takdir	 yetkisi	 tanımıştır.	 Kanaatimizce	 Cumhuriyet	
savcısına	verilen	bu	yetki	yerinde	bir	düzenleme	olmuştur.	Ancak	yapı-
lan	adli	işlemlere	dair	geriye	dönük	olarak	izin	verilmesi	şeklinde	bu	yet-
ki	kötüye	kullanılarak	soruşturma	aşaması	tümüyle	kolluk	görevlilerine	
bırakmamalıdır.	Cumhuriyet	savcısı	yazılı/sözlü	emir	ya	da	bir	talimat	
vermeden	önce	talep	edilen	veya	yapılması	gereken	işlemi	detaylı	olarak	
incelemelidir	ve	kendi	vicdani	kanaati	ile	hareket	etmelidir.	Sonrasında	
ise	kolluk	tarafından	yapılan	işlemleri	de	hukuki	olarak	yakından	takip	
etmelidir.

33	CENTEL/ZAFER,	s.	250.
34	“Soruşturma	dosyalarında	ifadelerin	CMK	gereğince	soruşturmayı	yürütmek	ve	sonuçlandırmakla	gö-

revlendirilmiş,	kamu	adına	iddianamenin	düzenlenmesi	ya	da	kovuşturmaya	yer	olmadığına	ilişkin	karar	
verilmesinde	yetki	ve	sorumluluğu	bulunan	Cumhuriyet	savcısı	yerine,	ifade	almakla	sorumlu	ve	görevli	
olmayan	ve	 	 ifadeler	 alınırken	kanunilik	 ilkesini	bilmek	durumunda	olmayan	 sadece	katiplik	görevini	
yürüten	ve	tutanağı	yazmakla	sorumlu	olan	kişiler	tarafından	alınmasının	soruşturmanın	etkin	ve	adaletli	
bir	 şekilde	 ve	 ciddiyet	 içinde	yapılmadığı	 şüphesini	oluşturduğu,	dolayısıyla	Anayasanın	36.	maddesi	
ile	koruma	altına	alınmış	olan	adil	yargılanma	hakkının	gerçekleşmediği	kaygısına	sebebiyet	verilerek	
mağduriyete	neden	olduğu	anlaşıldığından,	sanığın	eylemi	…	görevi kötüye kullanma suçunu	oluşturmak-
tadır.”	YCGK,	E.	2014/709,	K.	2015/139,	T.	5.5.2015,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:06.06.2020).
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	 Nitekim	 ifade	 almaya	 hazırlık	 aşamasında	 yetkili	makamlarca	 bir	
dosya	hazırlandıktan	sonra	da	şüpheli	usulüne	uygun	olarak	davet	edil-
mekte	veya	kanunda	belirtilen	istisnai	durumlar	oluşmuşsa	da	hakkında	
zorla	getirme	kararı	verilmekte	ve	bu	suretle	 ifadesi	alınmaktadır.	Bu-
nunla	birlikte	ifadesine	başvurulan	şüpheli,	yakalanmış	ve	gözaltına	alın-
mış	bir	kişi	de	olabilir.	Dolayısıyla	yetkili	makama	ve	somut	olaya	göre	
ifade	alma	işleminin	usulünü	daha	detaylı	incelemek	gerekmektedir.

 A. Yakalanan ve Gözaltına Alınan Şüphelinin İfadesini Alma

	 Soruşturma	makamı	olan	Cumhuriyet	 savcısı	 ve	onun	yardımcısı	
sıfatıyla	adli	kolluk	tarafından	herhangi	bir	suretle	bir	kişiden	şüphele-
nilerek	 hakkında	 soruşturmaya	 başlanılan	 kişinin	 şüpheli	 sıfatını	 haiz	
olduğu	kabul	edilmektedir.	Bununla	birlikte	soruşturma	evresinde	ya-
pılan	araştırmalar	belli	bir	kişi	üzerinde	yoğunlaşmaya	başladığında,	bu	
kişinin	CMK	m.9035	uyarınca	yakalanması	ile	kişi	hala	şüpheli	statüsün-
de	 kabul	 edilmektedir.	 İlgili	madde	 uyarınca	 yakalanan	 kişi,	 suç	 şüp-
hesi	 ile	özgürlüğü	kısıtlanmış	olduğundan,	 yakalandığı	 andan	 itibaren	
Anayasa’nın	tanıdığı	temel	haklardan	ve	CMK	ile	YGİAY’da	şüpheliye	
özgü	 düzenlenen	 tüm	 haklardan	 yararlanmaya	 başlamaktadır36.	 Buna	
göre	kişi	suçüstü	yakalanmış	olsa	dahi	hakları	kısıtlanmamalı	ve	masum-
luk	karinesi	ihlal	edilmemelidir.

	 Şüpheli,	YGİAY	m.6/437’e	göre	usulüne	uygun	olarak	yakalandık-
tan	ve	hakları	hatırlatıldıktan	sonra	suçu	 işlediğine	dair	 somut	deliller	
varsa	ve	gözaltı	şartları	oluşmuşsa,	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	gözal-

35	 Madde	 90	 –	 “(1) Aşağıda belirtilen hâllerde, herkes tarafından geçici olarak yakalama yapılabilir: 
a) Kişiye suçu işlerken rastlanması.   
b) Suçüstü bir fiilden dolayı izlenen kişinin kaçması olasılığının bulunması veya hemen kimliğini belirleme 
olanağının bulunmaması.

 (2) Kolluk görevlileri, tutuklama kararı veya yakalama emri düzenlenmesini gerektiren ve gecikmesinde sakın-
ca bulunan hâllerde; Cumhuriyet savcısına veya âmirlerine derhâl başvurma olanağı bulunmadığı takdirde, 
yakalama yetkisine sahiptirler”.

36	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	596.
37	Madde	6	–	“(4) Yakalanan kişiye, suç ayrımı gözetilmeksizin yakalama sebebi ve hakkındaki iddialar ile 

susma ve müdafiden yararlanma, yakalanmaya itiraz etme hakları ile diğer kanunî hakları ve itiraz hakkını 
nasıl kullanacağı, herhâlde yazılı, bunun hemen mümkün olmaması hâlinde sözlü olarak derhâl bildirilir”.
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tına	alma	kararı	verilmesi	sonucunda	CMK	m.91/1’de	belirtilen	gözaltı	
süreleri	 işlemeye	 başlamaktadır.	 Ardından	 şüphelinin	 salıverilmesine	
karar	verilmemişse,	Cumhuriyet	savcısının	verdiği	gözaltı	kararı,	deva-
mında	yetkili	mahkeme	veya	hâkim	önüne	çıkarılması	ile	sorgu	işlemini	
gerektirmektedir.	İşte	özellikle	hak	ihlalleri	yaşanmaması	adına	söz	ko-
nusu	sorgu	ve	hatta	gözaltı	işleminden	önce	şüphelinin	ifadesine	başvu-
rulması	gerekmektedir.	

	 Şüphelinin	yakalanması	ve	gözaltına	alınması	 ile	 ilgili	 sorumluluk	
kanunun	 getirdiği	 sisteme	 göre	 Cumhuriyet	 savcısında	 olduğundan;	
yakalama	ve	gözaltı	kararı	verilirken	bunun	sadece	ifade	alma	amacı	ile	
yapılmadığı	konusunda	savcıların	hassas	davranmaları	gerekmektedir38.	
Nitekim	şüphelilerin	yalnızca	bu	amaçla	yakalanması	ve	gözaltı	 tedbi-
rinin	uygulanması	açıkça	hukuka	aykırılık	teşkil	etmektedir.	İfade	alma	
suça	konu	olayın	aydınlatılması	için	her	ne	kadar	mühim	ve	gerekli	olsa	
da,	yapılan	söz	konusu	ceza	muhakemesi	işleminin	insan	hakları	ve	özel-
likle	masumiyet	karinesi	ile	çelişmemesi	gerekmektedir.

 B. Davet ve Zorla Getirilme Kararı Üzerine İfade Alma

	 PVSK	m.15/1’e	göre	kolluk	bilgi	toplama	faaliyeti	çerçevesinde	ifa-
delerine	başvurması	gereken	kişileri	soru	sormak	üzere	davet	edebilir	ve	
kendilerine	gerekli	soruları	sorabilir.	Zira	kanunun	kabul	ettiği	sisteme	
göre,	ifadesi	alınacak	kişi	gözaltında	veya	tutuklu	değilse	ilk	önce	düzen-
lenecek	bir	davetiye	ile	çağrılması	gerekmektedir39.	Gönderilecek	çağrı	
kâğıdında	çağrılma	nedeni	 açıkça	belirtilir;	 gelmezse	 zorla	getirileceği	
yazılır	(CMK	m.145).	Çağrıldığı	halde	gelmeyen	şüpheli	 ile	hakkında	
tutuklama	kararı	verilmesi	veya	yakalama	emri	düzenlenmesi	için	yeterli	
nedenler	bulunan	şüphelinin	zorla	getirilmesine	karar	verilebilir	(CMK	
m.146).	

38	ARICAN,	Mehmet;	“Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	İfade	Alma	ve	Sorgu”,	Selçuk	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Dergisi,	C.	17,	S.	1,	Y.	2009,	s.	47.

39	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	126;	APİŞ,	s.	61.
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	 Davet	üzerine	gelen	veya	zorla	getirilen	şüphelinin	 ifadesini	alma	
işlemine	geçilebilir.	Ancak	adli	kolluk	kural	olarak,	Cumhuriyet	savcısı-
nın	emriyle	onun	gözetim	ve	denetiminde	işlem	yapma	yetkisine	sahip	
olduğundan,	adli	nitelikte	olan	ifade	alma	işlemini	yapacağını	önceden	
Cumhuriyet	savcısına	bildirmiş	ve	onun	yazılı	 iznini	almış	olmalıdır40.	
Buna	karşılık	Cumhuriyet	savcısı	da	adli	kolluğa	ifade	alınması	için	ta-
limat	verebilir	(m.164/2).	Sonuç	olarak	adli	kolluğun	doğrudan	 ifade	
alma	yetkisi	bulunmamaktadır.	

	 Cumhuriyet	 savcısı	da	kişileri	olaya	 ilişkin	olarak	dinlemek	üzere	
davet	edebilir.	Davet	edilen	kişi,	kendisine	suçu	 işlediğine	dair	 isnatta	
bulunulacak	kadar	 somut	olgular	bulunan	bir	 şüpheli	 konumunda	 ise	
Cumhuriyet	savcısı,	usulüne	uygun	olarak,	şüpheliye	hakkındaki	suç	is-
nadını	anlatarak	ve	kanuni	haklarını	hatırlatarak	ifadesini	alabilir.	

	 Ancak	kişiye	suç	isnat	edecek	kadar	yeterli	delil	bulunmamakla	bir-
likte	suçu	işlediğine	dair	yalnızca	soyut	şüphe	mevcutsa,	“şüpheli	tanık”	
olarak	nitelendirebileceğimiz	bu	kişi	de	tanıklar	gibi	çağrılıp	dinlenebi-
lir,	bu	çağrıya	uymadıklarında	da	usulüne	uygun	olarak	zorla	getirilme	
kararı	verilebilir	(CMK	m.43,44)41.

 III. İFADE ALMANIN ESASLARI VE YÜRÜYÜŞÜ

 A. Genel Olarak

	 Öncelikle	 belirtmek	 gerekir	 ki,	 ifade	 almanın	 esasları	 YGİAY’nin	
23.	 maddesinde	 ayrıntılı	 olarak	 düzenlenmiştir.	 5271	 sayılı	 CMK’ya	
bakıldığında	 ise;	 ifadeye	 ilişkin	kurallar,	 ayrı	düzenlemelere	gerek	du-
yulmadan	sorgu	 ile	birlikte	145	vd.	hükümlerde	düzenlenmiştir.	 İfade	
ve	sorgunun	tarzı	da	147.	maddede	yine	aynı	hüküm	altında	düzenlen-
miştir.	Üzerine	suç	atılan	veya	şüphe	altına	sokulan	kimsenin	savunma	

40	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	127;	CENTEL/ZAFER,	s.	247;	ÖZEN,	s.	400.
41	CENTEL/ZAFER,	s.	247-248.
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hakkını	güvence	altına	almak	amacıyla,	ifade	almanın	ne	suretle	icra	edi-
leceği,	ayrıntıları	ile	gösterilmektedir42.	

	 Bununla	birlikte	ifade	ve	sorguya	ilişkin	kurallar	geniş	anlamda	ele	
alındığında;	 şüpheli/sanık	 haklarının	 ihlali,	 müdafiin	 dosya	 inceleme	
yetkisinin	kısıtlanması,	mevcut	delilleri	 inceleyememesi	ve	bu	sebeple	
ifade	öncesi	layıkıyla	savunma	yapabilecek	dosya	bilgisine	sahip	olama-
ması,	teşhis	işleminde	müdafiin	bulunmaması	gibi	birçok	tartışmalı	hu-
sus	da	bu	kuralların	muhtevasını	oluşturmaktadır43.	Sonuç	olarak	böyle	
durumlarda	şüpheli	hakları	ihlal	edilerek	savunma	hakkının	kısıtlanma-
sına	sebep	olunmaktadır.	Dolayısıyla	da	uyulması	gereken	kuralların	ge-
niş	anlamda	değerlendirilmesi	gerekmektedir.

	 Gerek	iç	hukuktan	gerekse	uluslararası	hukuktan	doğan	ve	muha-
keme	hukukunda	geçerli	olan	bazı	 temel	 ilkeler,	 şüphelinin	 ifadesinin	
alınması	 sırasında	 dikkate	 alınmak	 suretiyle	 maddi	 gerçeğin	 araştırıl-
masını	sınırlamaktadır44.	Bunlar	arasında	özellikle	hukuk	devleti,	insan	
haysiyetinin	dokunulmazlığı,	 özel	 hayatın	 gizliliği,	 dürüst	 işlem	 ilkesi,	
işkence	 yasağı,	masumiyet	 karinesi	 ön	 plana	 çıkmaktadır45.	 Zira	 ifade	
alma	yalnızca	CMK’da	belirtilen	kurallardan	ibaret	olmayıp	birçok	ilke-
yi	ve	kişi	haklarını	da	içinde	barındıran	bir	işlemdir.	Söz	konusu	ilkelere	
uyulmadığı	durumlarda	hukuka	uygun	bir	ceza	muhakemesi	işleminden	
bahsedilemeyecektir.	Bu	sebeple	ifadesi	alınan	kişinin	şüphe	altında	ol-
duğu	ve	isnat	edilen	suçun	hükümle	kesinleşmediği	unutulmamalı	ve	bu	
doğrultuda	da	yalnızca	maddi	gerçeği	araştırmak	amacına	odaklanılma-
malı,	insan	haklarına	ve	hukukun	temel	ilkelerine	bağlı	kalınmalıdır.	

	 Ayrıca	 belirtmek	 gerekir	 ki;	 soruşturma	 evresinin	 dağınıklılığı	 il-
kesinin	bir	sonucu	olarak	ifade	alma	işlemi	yalnızca	temel	bazı	şartlara	
tabi	kılınmıştır.	Bunlar;	 ifade	alanın	yetkili	olması,	şüphelinin	cezalan-
dırılabilir	ve	kovuşturulabilir	olması,	şüphelinin	ifade	verebilme	yetene-

42	ÖZKORUL,	İsmet;	“İfade	ve	Sorgu”,	(www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/173.doc,	e.t:01.06.2020),	s.	3.
43	APİŞ,		s.	60.
44	ŞENTÜRK,	Candide;	“Ceza	Muhakemesinde	İfade	ve	Sorgu”,	CHD,	C.	7,	S.	19,	Ağustos	2012,	s.	178.
45	Ayrıntılar	için	bkz.	ŞENTÜRK,	s.	178-185.
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ğine	sahip	olmasıdır46.	Belirtilen	şartlar	dışında	gerek	CMK	ve	gerekse	
YGİAY’de	 ifade	almanın	yeri,	 zamanı	ve	 süresine	 ilişkin	düzenlemeye	
yer	 verilmemiştir47.	 Bu	 konuda	 soruşturmayı	 yürüten	makama	 takdir	
yetkisi	verilmiş,	somut	olaya	göre	soruşturma	işlemlerinin	yönlendiril-
mesi	amaçlanmıştır.	

	 Zira	şüphelinin	aramayla	ya	da	suçüstü	yakalanması	söz	konusu	ola-
bilir.	Örneğin,	şüphelinin	olay	yerinde	suçüstü	yakalanması	halinde,	ifa-
de	olay	yerinde	de	alınabilir48.	Ayrıca	gece	vakti	yakalanmışsa,	yasak	usul	
uygulanmadıkça,	gereksiz	gözaltına	alma	durumunu	engellemek	adına,	
ifadenin	gece	alınması	da	mümkündür49.	

	 İfade	alma	işleminin	ne	kadar	sürebileceği	konusunda	da	bir	sınırla-
ma	bulunmamaktadır.	Kişinin	özgür	iradesinin	etkilenmemesi	koşuluy-
la	ifade	alma	süreci	somut	olaya	göre	gerektiği	kadar	devam	edebilir50.	
Ancak	şüphelinin	yaşı	ve	sağlık	durumu	gibi	etkenler	sürenin	belirlen-
mesinde	 dikkate	 alınmalıdır.	 Sürenin	 gereğinden	 fazla	 uzatılması	 ile	
şüphelinin	yorulmasına	sebep	olunmamalıdır;	yorulmuşsa	da	bu	şekilde	
ifade	alma	işlemine	devam	edilmemelidir.	Sonuçta	yer,	zaman	ve	süre-
ye	dair	yasal	sınırlamalar	bulunmasa	da	olağan	sınırların	aşılması	yasak	
usulle	ifade	alma	yöntemlerini	gündeme	getirmektedir.	

	 İfade	almanın	 şekli	 ile	 ilgili	olarak;	 söz	konusu	 işlem	kural	olarak	
sözlü	yapılmakta	ancak	şüpheli	sözlü	ifade	vermek	istemediği	takdirde	
buna	zorlanmayacağından	ve	yasal	bir	engel	de	bulunmadığından,	diler-
se	yazılı	olarak	da	ifadesini	verebilmektedir51.

	 İfade	alma	yöntemi	de	kanunda	düzenlenmemiş	olmakla	birlikte,	
CENTEL/ZAFER’e	göre;	dikte ettirme	veya	soru-cevap	şeklinde	bir	yön-

46	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	117-124.
47	APİŞ,	s.	61.	
48	CENTEL/ZAFER,	s.	245;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	272.
49	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	272.
50	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	292;	ARICAN,	s.	48.	
51	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	116.
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tem	izlemek	mümkündür52.	Teknik	olarak	ise	kriminalistik	kaynaklara	
göre	belirli	taktiklerinden	söz	edilmektedir.	Bunlar;	şok	(gafil	avlama)	
taktiği,	sondaj taktiği	ve	mozaik (yıpratma) taktiği olmak	üzere	üçe	ayrıl-
maktadır53.	Ancak	belirtmek	gerekir	ki;	hukukumuzda	ifade	alma	veya	
sorguda	kanunen	belirlenmiş	herhangi	bir	 sistem	bulunmamaktadır54.	
Kanaatimizce	bu	sistemin	geniş	kapsamlı	da	olsa	belirlenmemiş	olması,	
herkesin	kendine	göre	bir	usul	yaratması	ve	yasak	usullere	başvurma	eği-
liminin	artması	anlamına	gelebilmektedir.

	 Yetkili	makam,	 ifade	 alma	 konusunda	uygulanan	 ve	 uygulanması	
gereken	yöntemler	hakkında	yeterli	bilgiye	ve	donanıma	sahip	olmalı-
dır.	 İfadeyi	alırken	şüphelinin	davranışlarını	 takip	etmeli	ve	psikolojik	
açıdan	da	nasıl	bir	duygu	durumu	içerisinde	olduğunu	değerlendirmeli-
dir.	Ancak	bu	aşamada	şüpheliye	psikolojik	baskı	yapmamaya	ve	yasak	
ifade	yöntemlerine	başvurmamaya	son	derece	dikkat	etmelidir.	Yetkili	
makam	bu	 şekilde	 usulüne	 uygun	 olarak,	 şüphelinin	 suça	 konu	 olaya	
ilişkin	söylediği	bilgileri	de	eksiksiz	ve	doğru	bir	biçimde	tutanağa	geçir-
melidir.

 B. İfade Almaya İlişkin Kurallar ve Şüphelinin Sahip Olduğu Haklar

	 Genel	 olarak	 kurallara	 değinecek	 olursak,	 şüphelinin	 ifadesinin	
alınmasında	CMK	m.	147’de	belirtilen	şu	kurallara	uyulmalıdır:

	 Şüphelinin	ifadesinin	alınmasına,	kimlik	tespiti	ile	başlanmaktadır.	
Bu	aşamada,	ifadesi	alınacak	kişinin	doğru	kişi	olup	olmadığı,	soruştur-
ma	 evresinin	 doğru	 kişi	 üzerinde	 yürütülüp	 yürütülmediği	 ve	 kimlik	
bilgilerinin	doğruluğu	araştırmaktadır.	Kanunda	da	şüphelinin,	kimliğe	
ilişkin	bilgilere	dair	sorulara	doğru	cevap	vermekle	yükümlü	olduğu	be-
lirtilmiştir	(CMK	m.147/1-a).	Eğer	kimliğe	ilişkin	verilen	bilgilerin	yan-
lışlığı	konusunda	şüphe	varsa	veya	şüpheli	bu	konuda	susmuşsa,	 ifade	
52	Kavramlar	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	CENTEL/ZAFER,	s.	245.
53	Kavramlar	 hakkında	 ayrıntılı	 bilgi	 için	 bkz.	DEMİRBAŞ,	 Şüphelinin	 İfadesinin	Alınması,	 s.	 285-288;	

ŞENTÜRK,	s.	204-208.
54	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	284.
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alan	tarafından	kimliğe	 ilişkin	diğer	belgeler	veya	şüphelinin	kimliğini	
onaylayabilecek	tanıklar	gösterilebilir55.	

	 Belirtelim	ki;	kimliğe	ilişkin	ifade	alma	konusunda	şüphelinin	sus-
ma	hakkının	olup	olmadığı	hususu	doktrinde	tartışmalıdır.	Bir	görüşe	
göre,	kimliğe	ilişkin	ifade	almada	şüphelinin	ifade	verme	özgürlüğü	ol-
madığından,	şüpheli	kimliğine	ilişkin	hususlarda	gerçeğe	uygun	olarak	
beyan	vermek	zorundadır56.	Eğer,	şüpheli	bu	konuda	susarsa	Kabahatler	
Kanunu57	m.40’ta	düzenlenen	“kimliği bildirmeme”,	gerçeğe	aykırı	bilgi	
verirse	TCK	m.206’da	düzenlenen	“resmi belgenin düzenlenmesinde ya-
lan beyan”	hükümleri	gereğince	sorumlu	olur58.	Aksi	görüşe	göre,	şüp-
helinin	bu	konuda	susması	veya	yanlış	bilgi	vermesi	halinde	cezalandırı-
lamayacağı;	ancak,	şüphelinin	kendisini	saklamak	amacıyla	yanlış	kimlik	
kullanırsa,	bu	fiili	sebebiyle	sorumlu	olacağı	belirtilir59.	Bizim	de	katıldı-
ğımız	baskın	olan	karma	görüşe	göre	 ise;	şüpheli	esaslı	olarak	kimliğe	
ilişkin	bilgileri	vermek	zorunda	olmakla	birlikte,	bu	bilgilerin	verilmesi	
bir	olayda	esasa	ilişkin	açıklama	yapmak	ve	kendini	suçlamak	anlamına	
geliyorsa	istisna	tanınır60.		Kaldı	ki;	savcılık	ve	polis	kimliğin	tespiti	ko-
nusunda	kanunen	gerekli	tedbirleri	alabildiğinden,	böyle	bir	durumda	
şüpheliden	zorla	bilgi	almaya	çalışılmamalıdır.

	 Açık	kimlik	kapsamının	belirlenmesi	bakımından	kanunda “şüpheli 
veya sanığın kimliği saptanır”	düzenlemesi	yetersiz	kalmıştır.	Ancak	uy-
gulamada	bu	kapsamda;	şüphelinin	adı	ve	soyadı,	baba	ve	ana	adı,	do-

55	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	131;	ALDEMİR,	Hüseyin;	Yakalama,	Gözaltına	Alma,	
Tutuklama	ve	Adli	Kontrol,	4.	Baskı,	(Adalet	Yayınevi),	Ankara	2020,	s.	110.

56	CENTEL/ZAFER,	s.	253;	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	598;	YURTCAN,	s.	214;	ÖZEN,	s.	412;	ALDE-
MİR,	s.	137;	HAYDAR,	Nuran;	Susma	Hakkı,	(Seçkin	Yayıncılık),	Ankara	2019,	s.	109.

57	30.3.2005	tarih	ve	5326	sayılı	Kabahatler	Kanunu,	(RG.	31.3.2005	-	25772).
58	CENTEL/ZAFER,	s.	253;	HAYDAR,	s.	109-110;	YURTCAN,	s.	228.
59	ESER,	Albin;	 “Alman	 ve	Türk	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Sanığın	Hukuki	Durumu”,	 (Çev.	Nur	

CENTEL),	Yargıtay	Dergisi,	S.	16,	s.	325;	TOPRAK,	Ufuk;	“Şüphelinin	Susma	Hakkının	Güvenilir	Ki-
şiye	Başvurulması	Yöntemiyle	İhlaline	Alman	Yargıtay	Kararları	Işığında	Kısa	Bir	Bakış”,	Türkiye	Adalet	
Akademisi	Dergisi,	C.	1,	Y.	2,	S.	7,	Y.	2011,	s.	263.

60	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	 İfadesinin	Alınması,	 s.	132;	 İNCİ,	Z.	Özen;	 “Şüpheli	 ve	Sanığa	Rağmen	Bir	
Ceza	Muhakemesi	Hukuku	Mu?	Şüpheli	ve	Sanığın	Ceza	Muhakemesi	İşlemlerine	Katlanma	Yükümlü-
lüğü	ve	Bu	Yükümlülüğün	Sınırları	Hakkında	Düşünceler”,	Hacettepe	HFD,	C.	7,	S.	2,	Y.	2017,	s.	134.
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ğum	yeri	ve	tarihi,	nüfusa	kayıtlı	olduğu	yer	ve	tabiiyeti,	tahsil	durumu	
ve	mesleği,	medeni	hali	ve	evliyse	eşinin	adı,	dini,	askerlik	durumu,	son	
ikametgâhı	ve	sabıkası	saptanmaktadır61.	Huzura	alınarak	kimliği	sapta-
nan	kişinin,	 kendisine	karşı	 ceza	 soruşturması	 yürütülecek	 şüpheli	ol-
duğu	belirlendikten	sonra	kişisel	 ilişkilere	ve	esasa	ilişkin	ifade	almaya	
geçilebilir62.	Aksi	ihtimalde,	yani	kimliği	saptanan	kişinin	şüpheli	olduğu	
kanaatine	 varılmamışsa,	 esasa	 ilişkin	 ifade	 alma	 aşamasına	 geçilmeye-
cektir.	

	 Kimlik	 bilgilerinin	 saptanmasının	 ardından;	 şüpheliye,	 kendisine	
yüklenen	 suç	 anlatılır	 (CMK	m.147/1-b).	 Anlatma,	 suç	 soruşturma-
sını	 tehlikeye	 sokmayacak	 şekilde	 açıklamayı	 ifade	 etmektedir63.	 Bu	
kapsamda	şüpheliye	isnat	edilen	fiil	ve	suçun	adı	ifade	almanın	konusu	
üzerinde	kuşku	duyulmayacak	şekilde	bildirilmeli;	ancak	 failin	bilmek	
zorunda	 olduğu,	 olayın	 önemli	 ve	 ayrıntılı	 delilleri	 verilmemelidir64.	
Şüpheliye	birden	çok	suç	isnat	ediliyorsa,	her	bir	suç	için	ayrı	ayrı	açık-
lama	yapılmalıdır.	Örneğin,	mala	zarar	verme	ve	hırsızlık	suçu	nedeniy-
le	 ifadesi	 alınacak	 şüpheliye;	 20.11.2020	 tarihinde	 akşam	 saatlerinde,	
mağdur	(B)’nin	arabasına	zarar	verilmesi	ve	22.11.2020	tarihinde	mağ-
dur	(S)’nin	evinden	televizyon	ve	1500	TL	paranın	çalınması	nedeniyle	
suçlandığının	bildirilmesi	gerekmektedir.	

	 İsnat	 edilen	 suçun	 şüpheliye	 doğru	 ve	 anlayabileceği	 bir	 şekilde	
açıkça	aktarılması	isnadı	öğrenme	hakkı	kapsamında	önemli	kabul	edil-
mektedir.	Zira	bu	durum	şüphelinin	ifadesinin	en	doğru	biçimde	alın-
ması	ve	suçla	bağlantılı	olayları	sırasıyla	bilinçli	bir	şekilde	anlatması	ile	
doğru	orantılıdır.	Kendisine	suç	yüklenen	kişiye	savunma	hakkı	yalnız-
ca	şeklen	değil	gerçek	anlamda	sağlanmalıdır.	Nitekim	bu	suç	şüpheliye	
doğru	bir	şekilde	aktarılmadığında,	gerçek	bir	savunma	hakkından	ve	bu	
doğrultuda	adil	yargılanma	hakkından	da	bahsedilemeyecektir.
61	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	598;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	132;	YURTCAN,	s.	210.
62	DEMİRBAŞ,	“İfade	Alma	ve	Müdafilik”,	s.	84;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	131.
63	CENTEL/ZAFER,	s.	253;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	145;	ÖZEN,	s.	399;	ŞEN-

TÜRK,	s.	188.
64	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	145;	DEMİRBAŞ,	“İfade	Alma	ve	Müdafilik”,	s.	86.
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	 Bu	aşamada	usule	 ilişkin	olarak	 şüpheliye	haklarının	hatırlatılma-
sı	oldukça	önemlidir.	Dolayısıyla	 şüphelinin	kimlik	 tespiti	 yapıldıktan	
sonra	ve	fakat	ifade	alma	işlemine	başlamadan	önce	şüpheli	haklarının	
tümünün	eksiksiz	ve	anlaşılabilir	bir	şekilde	hatırlatılması	gerekmekte-
dir65.	Şüpheli	haklarını	bildiğini	beyan	etse	yahut	bildiği	varsayılsa	dahi	
ifade	 alan	 yetkili	makamın	 aydınlatma	 yükümlülüğü	 devam	 etmekte-
dir66.	Aksi	 takdirde	savunma	hakkının	kısıtlanması	 ile	 tamiri	mümkün	
olmayan	 hatalar	 sebebiyle	 mahkûm	 olma	 durumu	 ortaya	 çıkabilece-
ğinden	kişi	özgürlüğü	ile	insan	haysiyeti	ihlali	söz	konusu	olmaktadır67.	
Aynı	zamanda	aydınlatma	yükümlülüğü	de	ihlal	edilmiş	olmakta	ve	do-
layısıyla	delil	yasağı	da	ortaya	çıkmaktadır68.

	 Yargıtay	da	şüpheli	veya	sanığa	haklarının	hatırlatılmamasını,	eksik	
anlatılmasını	ve	bu	hatırlatmanın	tutanağa	geçirilmemesini	mutlak	boz-
ma	nedeni	saymaktadır69.	Hatta	dava	beraat	ile	sonuçlansa	dahi,	şüpheli	
veya	sanığa	haklarının	hatırlatılmamasını	bozma	nedeni	saymaktadır70.	

65	“CMK’nun	191/3-c	ve	147.	maddeleri	uyarınca	sorguya	çekilmesi	gereken	sanığa,	bu	maddeler	ile	ta-
nınan	savunma	hakkına	dair	hakları	hatırlatılmadan,	hatırlatılmış	 ise	de;	bu	husus	tutanağa	geçirilme-
den	 savunması	 alınıp	 yargılamaya	 devam	 edilerek	 hüküm	 tesisi	 usul	 ve	 kanuna	 aykırıdır.	 Bu	 itibarla,	
Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığı	 itirazının	değişik	 gerekçeyle	 kabulüne,	Özel	Daire	bozma	kararının	
kaldırılmasına,	 yerel	mahkeme	hükmünün,	 sanığa	 yasal	hakları	hatırlatılmadan	 sorgusunun	yapılması	
suretiyle	 savunma	 hakkının	 kısıtlanması	 isabetsizliğinden	 diğer	 yönleri	 incelenmeksizin	 bozulmasına	
karar	verilmelidir.”	YCGK,	E.	2014/14-728,	K.	2016/389,	T.	25.10.2016,	(http://www.kazanci.com.
tr/,	e.t:08.06.2020).

66	“CMK’nın	90	ve	97.	maddelerinde	düzenlenen,	yakalanan	kişiye	haklarının	hatırlatılması	ve	buna	dair	
tutanak	tanzimini	öngören	Yakalama,	Gözaltına	Alma	ve	İfade	Alma	Yönetmeliğinin	6/4.	maddesindeki	
zorunluluğun	yerine	getirilmediği,	davacının avukat olmasının bu hükümlerin uygulama koşullarını de-
ğiştirmeyeceği,	suçlamadan	haberdar	edilme	ve	düzenlemede	yer	alan	aydınlatma	yükümlülüğüne	ilişkin	
emredici	hükümlerin	ihlalinin	işlemi	haksız	hale	getirdiğinin	anlaşılması	karşısında,	davacı	lehine	uygun	
bir	tazminata	hükmolunması	yerine	yazılı	şekilde	davanın	reddine	karar	verilmesi	kanuna	aykırı...”	Y12.
CD,	E.	2018/5478,	K.	2018/11202,	T.	26.11.2018,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:16.01.2021).

67	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	98.
68	ÖZBEK,	Veli	Özer/DOĞAN,	Koray/BACAKSIZ,	Pınar;	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	12.	Baskı,	(Seçkin	

Yayıncılık),	Ankara	2019,	 	 s.	244;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	 İfadesinin	Alınması,	 s.	334;	ÖZTÜRK	ve	
diğerleri,	s.	405.

69	“CMK’nun	191/3-c	ve	147.	maddeleri	uyarınca	sorguya	çekilmesi	gereken	sanığa,	bu	maddeler	ile	tanı-
nan	savunma	hakkına	ilişkin	hakları	hatırlatılmadan,	hatırlatılmış	 ise	de;	bu	husus	tutanağa	geçirilme-
den	 savunması	 alınıp	yargılamaya	devam	edilerek	hüküm	 tesisi	usul	 ve	kanuna	aykırıdır.”,	YCGK,	E.	
2014/14-728,	K.	2016/389,	T.	25.10.2016,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:16.01.2021).

70	“Sanığın	sahtecilik	suçundan	beraatine	karar	verilen	olayda,	Özel	Daire	ile	Yerel	Mahkeme	arasındaki	
uyuşmazlık,	beraat	kararı	verilmesi	durumunda	CYUY.	nın	135.	maddesindeki	haklarının	sanığa	hatır-
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Kanaatimizce	de	savunma	ve	adil	yargılanma	hakkı	hiçbir	koşulda	ihlal	
edilmemeli,	aydınlatma	yükümlülüğü	gözetilerek	suç	isnadı	altında	ka-
lan	kişiye	haklarının	anlaşılır	ve	eksiksiz	biçimde	öğretilmesi	gerekmek-
tedir.

	 Belirtelim	ki;	bu	konuda	suça	sürüklenen	çocuklar	için	ayrı	bir	dü-
zenleme	yapılmıştır.	Buna	göre	suça	sürüklenen	çocukların	sosyal	çalış-
ma	görevlisini	hazır	bulundurulmasını	isteme	hakkı	vardır71.	Tanınan	bu	
hak,	5395	sayılı	Çocuk	Koruma	Kanunu	(ÇÇK)72	m.15/2’de	ve	Çocuk	
Koruma	Kanununun	Uygulanmasına	İlişkin	Usul	ve	Esaslar	Hakkında	
Yönetmelik	m.5/4’te	 “suça sürüklenen çocuğun ifadesinin alınması sıra-
sında, çocuğun yanında sosyal çalışma görevlisi bulundurulabilir”	hükmü	
ile	 açıkça	 düzenlenmiştir.	 Görevlendirilen	 sosyal	 çalışma	 görevlisi	 de	
bu	aşamada,	suça	sürüklenen	çocuğa,	sahip	olduğu	haklar	ile	kendisine	
isnat	edilen	suç	ve	genel	anlamda	yargılama	süreci	hakkında	anlaşılır	şe-
kilde	gerekli	açıklamaları	yapmakla	yükümlüdür.

	 Hakların	 hatırlatılması	 kapsamında	 düzenlenen	 ilk	 husus	 olarak	
şüpheliye,	müdafi	seçme	hakkının	bulunduğu	ve	onun	hukuki	yardımın-
dan	yararlanabileceği,	müdafiin	ifade	alma	sırasında	hazır	bulunabilece-
ği	bildirilir.	Müdafi	seçecek	durumda	olmadığı	ve	bir	müdafi	yardımın-
dan	yararlanmak	istediği	takdirde,	kendisine	baro	tarafından	bir	müdafi	
görevlendirileceği	bildirilir	(CMK	m.147/1-c).	Bu	hakkı	öğrenen	şüp-
heli	de	önce	müdafi	ile	görüşmek	isterse,	ifade	alma	işleminden	önce	bu	
isteğinin	yerine	getirilmesi	için	şüpheliye	imkan	sağlanması	gerekmek-
tedir73.

	 Yakalanan	kişinin	yakınlarından	istediğine	yakalandığı	derhal	bildi-
rilir	(CMK	m.147/1-d).	Ancak	CMK	m.95’te	düzenlenen	“şüpheli	veya	

latılmasına	 gerek	 bulunup	 bulunmadığına	 ilişkindir...	Usulüne	 uygun	 ve	maddede	 belirtildiği	 şekilde	
yapılacak	sorgu	sırasında,	sanığın	hangi	haklarını	kullanacağı	ve	hangi	delilleri	sunacağı,	savunmasında	
neler	getireceği	önceden	bilinemeyeceğinden,	esasa	girilmeksizin	hükmün	öncelikle	ve	sair	yönleri	ince-
lenmeksizin	usuli	bu	nedenle	bozulmasına	karar	verilmelidir....”,	YCGK,	E.	1995/6-163,	K.	1996/66,	T.	
26.03.1996,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:16.01.2021).

71	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	308.
72	3.7.2005	tarih	ve	5395	sayılı	Çocuk	Koruma	Kanunu,	(RG.15.7.2005	-	25876).
73	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	162;	YURTCAN,	s.	212.
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sanık	yakalandığında,	gözaltına	alındığında	veya	gözaltı	süresi	uzatıldı-
ğında,	Cumhuriyet savcısının emriyle	bir	yakınına	veya	belirlediği	bir	kişi-
ye	gecikmeksizin	haber	verilir”	hükmünün	saklı	tutulması	ile	bu	kurala	
bir	 istisna	 getirilmiştir.	 Buna	 karşılık	 CMK	m.147’deki	 düzenlemeye	
göre	yakınlarına	durumu	bildirmek	için	kural	olarak	Cumhuriyet	savcı-
sının	emri	gerekmemektedir.

	 Şüpheliye	yüklenen	suç	hakkında	açıklamada	bulunmamasının	ka-
nuni	hakkı	olduğu	söylenir	(CMK	m.147/1-e).	Bir	başka	anlatımla,	ya-
kalandığında	veya	ifade	alınmadan	önce	şüpheliye	susma hakkı	hatırlatı-
lır.	Devletin	şüpheli	veya	sanığa	böyle	bir	“pasif	hak”	tanımış	olduğunun	
kendisine	ifade	alma	öncesinde	bildirilmesi	önkoşuldur74.	Susmak	veya	
doğruları	dile	getirmemek	de	bir	savunma	şeklidir75.	Susma	hakkı,	Ay.	
m.38’de	belirtilen	“Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını 
suçlayan bir beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye zorlana-
maz.”	hükmü	ile	de	güvence	altına	alınmıştır.	Kaldı	ki	bu	hak,	AİHS’in	
6.	maddesinde	yer	alan	adil	yargılanma	hakkının	bir	uzantısı	ve	en	temel	
insan	haklarından	birisini	oluşturan	suçsuzluk	karinesinin	tamamlayıcı	
unsurudur76.	Şüphelinin	kendi	aleyhine	bir	beyanda	bulunmaya	ya	da	
bir	delil	göstermeye	yani	kendini	suçlamaya	mecbur	edilemeyerek	onun	
muhakemenin	yürüyüşüne	aktif	olarak	katılma	yükümlülüğünün	olma-
dığını	göstermektedir77.	

	 Susma	hakkının	zaman	bakımından	kullanılmasına	ilişkin	herhan-
gi	bir	sınırlama	getirilmemiştir.	Şüpheli	bu	haktan	tamamen	olabileceği	
gibi	 kısmen	 de	 yararlanabilir78.	 İfade	 alınmadan	 önce	 veya	 ifade	 sıra-
sında	 sorulan	 sorulara	 karşı	 bu	hakkı	 kullanmak	 istediğini	belirtebilir.	
Şüpheli	susma	hakkını	kullanacağını	söylediği	halde	ifade	alma	işlemine	
devam	edilmemesi	gerekmektedir.	Nitekim	bu	haktan	yararlanmak	için	
şüphelinin	açıklama	yapmak	istemediğini	belirtmesi	yeterlidir.

74	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	603.
75	CENTEL/ZAFER,	s.	253.
76	SOYASLAN,	s.	339;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	96;	CENTEL/ZAFER	s.	173.
77	ESER,	s.	319.
78	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	156.
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	 Ayrıca	 müdafii	 huzurunda	 alınan	 ifadede,	 susma	 hakkını	 kullan-
manın	sonuçları	müdafi	tarafından	şüpheliye	doğru	ve	anlaşılabilir	bir	
şekilde	 aktarılmalıdır.	 Sonuçta	 şüpheli	 sonuçlarını	 bilmeden	bu	hakkı	
kullanırsa	bazı	hususları	aydınlatma	imkânından;	etkin	pişmanlığa	bağlı	
cezasızlık/cezai	 indirimlerden	veya	uzlaşma	 imkânından	yoksun	kala-
bilmektedir79.	Bu	nedenle	müdafi	susma	hakkını	şüpheliye	tüm	yönle-
riyle	anlatmalı,	indirim	veya	cezasızlık	sebepleri	varsa	ilgili	hükümlerden	
yararlanabilme	olanağını	anlayabileceği	dilde	ifade	etmelidir.

	 Belirtelim	ki;	şüphelinin	susma	hakkını	kullanması,	suçu	kabul	etti-
ği	anlamına	gelmez	ve	aleyhine	“delil	karinesi”	veya	“suçluluk	karinesi”	
olarak	kullanılamaz80.	Aleyhe	haksız	sonuç	çıkarıldığı	takdirde,	masum-
luk	karinesi	ihlal	edilmiş	olur81.	Ayrıca	bu	hakkın	kullanması,	takdiri	in-
dirim	sebebinin	uygulanmaması	 için	de	bir	gerekçe	oluşturmaz82.	Do-
layısıyla	 her	 koşulda	masumiyet	 karinesi	 gözetilmeli,	 susma	 hakkının	
güvence	altına	alınmış	kanuni	bir	hak	olduğu	unutulmamalıdır.

	 Bir	diğer	hak	olarak	ise;	şüpheliye	şüpheden	kurtulması	için	somut	
delillerin	toplanmasını	isteyebileceği	hatırlatılır	ve	kendisi	aleyhine	var	
olan	şüphe	nedenlerini	bertaraf	etmek	ve	lehine	olan	hususları	ileri	sür-
mek	olanağı	tanınır	(CMK	m.147/1-f).	Zira	ifade	alma	sırasında	şüphe-
linin	kendi	lehine	olan	hususları	ileri	sürmesi,	açıklaması	mümkündür,	
yani	“konuşma	hakkı”	da	vardır83.	Şüpheli	kendisine	isnat	edilen	suçtan	
kurtulmak	için	veyahut	maddi	gerçeği	ortaya	koymak	için	lehe	delillerin	

79	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	603;	YURTCAN,	s.	214.
80	BİRTEK,	Fatih;	AHİM,	Anayasa	Mahkemesi	ve	Yargıtay	Kararları	Işığında	Ceza	Muhakemesinde	Delil	

ve	İspat,	2.	Baskı,	(Adalet	Yayınevi),	Ankara	2017,	s.	83;	KOCAOĞLU,	Serhat	Sinan,	“Susma	Hakkı”,	
Ankara	Barosu	Dergisi,	2011/1,		s.	37;	ÖZEN,	s.	414.

81	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	96,	105.
82	“5271	Sayılı	CMK’nun	147.	maddesi	uyarınca	susma	hakkı	bulunan	sanığın	savunmasının	inkara	yöne-

lik	bulunduğundan	söz	ederek	yasal	olmayan	gerekçe	 ile	5237	Sayılı	TCK’nun	62.	maddesinin	uygu-
lanmasına	yer	olmadığına	karar	verilmesi,	yasaya	aykırı...”	Y7.CD,	E.	2015/10927,	K.	2018/14274,	T.	
12.12.2018;	“Susma	hakkı	bulunan	sanığın,	suçu	inkar	etmesinin	savunma	hakkı	kapsamında	değerlen-
dirilmesi	gerektiği	gözetilmeden,	 suçunu	 inkar	ettiği	gerekçesi	 ile	hakkında	 takdiri	 indirim	nedeninin	
uygulanmasına	yer	olmadığına	karar	verilmesi	isabetsizliğinden	bozulmuştur.”,	YCGK,	E.	2010/8-41,	K.	
2010/59,	T.	23.03.2010,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:16.01.2021).

83	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	603;	YURTCAN,	s.	214.
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toplanmasını	isteyebileceği	gibi	bu	delilleri	doğrudan	veya	müdafi	aracı-
lığıyla	da	somut	olarak	ortaya	koyabilir.

	 Kanunda	her	ne	kadar	mutlak	bir	sıralama	öngörülmese	de	bu	aşa-
mada	ifade	veren	şüphelinin	kişisel	ve	ekonomik	durumu	hakkında	da	
bilgi	alınır	(CMK	m.147/1-g).	Kişisel	haller	kapsamına,	ileride	cezanın	
hesaplanmasında	etkili	olabilecek	hususlar	da	girmektedir84.	Bu	sebep-
le	 şüphelinin	 kişisel	 ilişkilerine	 ilişkin	 ifadesinin	 alınması	 kimlik	 bilgi-
lerinin	 tespit	edildiği	aşamaya	değil	esasa	 ilişkin	 ifade	alma	aşamasına	
dâhildir.	 Dolayısıyla	 şüpheli	 olduğu	 kanaatine	 varılan	 kişinin	 kimlik	
bilgileri	saptandıktan	sonra	kişiye	isnat	edilen	suçun	anlatılması	ve	ka-
nunda	belirtilen	haklarının	hatırlatılması	gerektiği,	daha	sonrasında	söz	
konusu	kişisel	bilgilerin	alınması	gerektiği	kanaatindeyiz.	Nitekim	bura-
da	esasa	ilişkin	ifade	alma	aşamasına	geçildiğinden	şüpheli	artık	susma	
hakkına	da	sahip	olmaktadır.	

	 Ayrıca	belirtmek	gerekir	 ki;	 ifade	ve	 sorgu	 işlemlerinin	kaydında,	
teknik	imkânlardan	yararlanılmaktadır	(CMK	m.147/1-h).	28060	sayılı	
Ceza	Muhakemesinde	Ses	ve	Görüntü	Bilişim	Sisteminin	Kullanılması	
Hakkında	Yönetmelik	(SEGBİS	Y.)	m.9’a	göre,	görüntülü	ve	sesli	ileti-
şim	tekniğinin	kullanılması	olanağının	varlığı	hâlinde,	kanunlardaki	usul	
ve	esaslar	dairesinde,	soruşturma	veya	kovuşturma	aşamasında	yapılan	
her	türlü	işlem	SEGBİS	ile	kayıt	altına	alınmaktadır.	Güvenilir	ve	sağ-
lam	teknik	araçlar	 ile	 ifadesi	alınan	şüphelinin	fark	edebileceği	şekilde	
yapılmışsa,	bant	kaydı	tutanak	gibi	geçerli	kabul	edilmektedir85.	Ses	ve	
görüntü	kaydedici	teknik	araçların	delil	değeri	ve	ispat	gücü	tartışmalı	
olsa	da86;	SEGBİS	Y.’nin	19.	maddesine	göre	görüntü	ve	ses	kaydının	
yapıldığının	şüpheliye	bildirilmesi	yeterli	kabul	edilmektedir.	Zira	ilgili-
nin	rızasının	alınması	5271	sayılı	CMK	ile	kaldırılmıştır.	

	 Belirtelim	 ki;	 yukarda	 belirtilen	 haklar	 hatırlatıldıktan	 ve	 gerekli	
usuller	yerine	getirildikten	sonra,	ileride	oluşabilecek	bazı	itirazların	ve	

84	CENTEL/ZAFER,	s.	254.
85	CENTEL/ZAFER,	s.	254.
86	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	ŞENTÜRK,	s.	202;	BİRTEK,	s.	184.
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anlaşmazlıkların	önlenmesi	ile	bu	delili	inceleyip	değerlendirecek	mer-
cilere	kolaylık	sağlaması	amacıyla,	ifadeyi	alan	yetkili	makam	tarafından	
bir tutanak	da	düzenlenmesi	gerekmektedir	(CMK	m.147/1-i,	SEGBİS	
Y.	m.1-j).	

	 İfadenin	bağlandığı	bu	tutanakta	aşağıda	belirtilen	hususlar	yer	al-
malıdır:

	 1.	İfade	alma	veya	sorguya	çekme	işleminin	yapıldığı	yer	ve	tarih.	

	 2.	İfade	alma	veya	sorguya	çekme	sırasında	hazır	bulunan	kişilerin	
isim	ve	sıfatları	ile	ifade	veren	veya	sorguya	çekilen	kişinin	açık	kimliği.	

	 3.	İfade	almanın	veya	sorgunun	yapılmasında	yukarıdaki	işlemlerin	
yerine	getirilip	getirilmediği,	bu	işlemler	yerine	getirilmemiş	ise	neden-
leri.	

	 4.	Tutanak	içeriğinin	ifade	veren	veya	sorguya	çekilen	ile	hazır	olan	
müdafi	tarafından	okunduğu	ve	imzalarının	alındığı.	

	 5.	İmzadan	çekinme	hâlinde	bunun	nedenleri.

	 Nitekim	hazırlanacak	tutanağın	hukuka	uygun	ve	kovuşturma	aşa-
masında	da	esas	alınabilecek	bir	delil	teşkil	etmesi	için	bu	kurallara	ek-
siksiz	bir	biçimde	uyularak	düzenlenmesi	gerekmektedir.

 C. İfade Alınmaksızın İddianame Düzenlenmesi Meselesi

	 Kanunda,	 şüphelinin	 ifadesinin	alınmasına	dair	zorunluluk	 içeren	
herhangi	bir	hüküm	bulunmamaktadır.	İfade	alma	maddi	gerçeğin	orta-
ya	çıkmasında	her	ne	kadar	önemli	bir	ceza	muhakemesi	işlemi	olsa	da	
kanunen	böyle	bir	zorunluluk	gözetilmemesi	soruşturma	makamlarına	
takdir	yetkisi	sunmuştur.	Ancak	bu	takdir	yetkisi	kötüye	kullanıldığı	tak-
dirde	iddianamenin	iadesi	söz	konusu	olabilmektedir.	
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	 CMK	m.174’te	iddianamenin	iadesi	sebepleri	sınırlı	olarak	sayılmış-
tır.	Kanunda	sayılan	nedenlerin	dışında	başka	bir	nedene	dayalı	olarak	
iddianamenin	iade	edilmesi	mümkün	değildir87.	İlgili	maddeye	bakıldı-
ğında,	şüphelinin	 ifadesi	alınmadan	iddianame	düzenlenmesi	şeklinde	
doğrudan	bir	iade	sebebine	yer	verilmemiştir.	Ancak	aynı	maddenin	4.	
fıkrasına	bakıldığında	“suçun sübutuna etki edeceği mutlak sayılan mevcut 
bir delil toplanmadan düzenlenen”	iddianamenin	Cumhuriyet	Başsavcı-
lığına	iadesine	karar	verilmesi	gerektiği	düzenlenmiştir.	Buradan	da	an-
laşılacağı	üzere;	şüphelinin	ifadesi,	suçun	ortaya	çıkmasında	gerekli	bir	
delil	hükmünde	ise	iddianame	düzenlenmeden	önce	ifadenin	alınması	
gerekmektedir.	

	 Uygulamada	şüphelinin	ifadesi	alınmadan	iddianamenin	düzenle-
mesi	sebep	ve	sonuçları	bakımından	 farklılık	göstermektedir.	Yargıtay	
bazı	kararlarında	çeşitli	gerekçelerle	şüphelinin	ifadesinin	alınmaması-
nın	iddianamenin	iadesi	sebebini	oluşturmayacağını	kabul	etmektedir88.	
Buna	karşılık	aksi	kararlar	olmakla	birlikte89,	özellikle	bir	kararında	şüp-
helinin	ifadesinin	alınmamasını,	“suçun	sübutuna	etki	edeceği	muhak-
kak	olan	bir	delil	toplanmadığı”	gerekçesiyle	iddianamenin	iadesi	nede-
ni	olarak	kabul	etmiştir90.	
87	KARAKURT,	Ahu;	 “Türk	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	 İddianamenin	 İadesi”,	TBB	Dergisi,	S.	82,	

2009,	s.	26.
88	“Somut	olayda	Lice	Asliye	Ceza	Mahkemesince,	şüphelinin	ifadesinin	alınmadığından	bahisle	iddiana-

menin	iadesine	karar	verilmiş	 ise	de,	…	mahkemece,	 iddianamede	gösterilen	olaylarla	 ilgili	olarak	 ib-
raz	edilen	deliller	ve	yargılama	sırasında	 ibraz	edilebilecek	deliller	birlikte	değerlendirilerek	yargılama	
sonucuna	göre	bir	karar	verilmesi	gerekeceği,	 şüphelinin	 tüm	aramalara	rağmen	bulunamadığı,	 iddia-
namenin	 iadesi	 sebepleri	 arasında	 sanığın	 savunmasının	 alınmamış	 olmasının	 sayılmadığı	 cihetle,	 iti-
razın	kabulü	yerine,	 yazılı	 şekilde	 reddine	karar	 verilmesinde,	 isabet	görülmediği	 gerekçesiyle…	BO-
ZULMASINA…”	Y19.CD,	E.	2018/3011,	K.	2018/4309,	T.	10.4.2018,	(http://www.kazanci.com.tr/,	
e.t:08.06.2020).	

89	“Somut	olayda	…	sanık	hakkında	iddianame	düzenlemek	için	yeterli	şüphenin	bulunmaması	karşısın-
da,	 iade	kararında	da	belirtildiği	 üzere;	 şüphelinin	 ifadesi	 alınmadan	ve	buna	 yönelik	hakkında	 yaka-
lama	emri	çıkarılmadan,	dosyadaki	güvenlik	kamera	kayıtları	ve	şüphelinin	teşhise	elverişli	fotoğrafları	
celp	edilmeden	ve	kimliği	hakkında	araştırma	yapılmadan	kamu	davası	açıldığının	anlaşılması	ve	belki	
de	olaylarla	hiçbir	ilgisi	olmayabilecek	dinlenilmesi	olan	ve	oluşacak	duruma	göre	toplanması	gereken	
ve	 belirtilen	 ilave	 bütün	 delillerin	 toplanması,	 suçun	 sübutuna	 etki	 edeceği	muhakkak	 olan	 bir	 delil	
olduğundan,	 bu	 delil	 ya	 da	 deliller	 toplanmadan	 iddianame	 düzenlemesi,	 usul	 ve	 yasaya	 aykırıdır.”	
Y2.CD,	E.	2016/19587,	K.	2016/16819,	T.	12.12.2016,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:06.06.2020).

90		“Kaçak	veya	gaiplik	halleri	ve	benzeri	istisnai	durumlarda	şüpheli	ya	da	sanığın	ifadesi	alınmadan	da	dava	
açılabilirse	de;	kural	olarak	“şüphelinin	ifadesi”	toplanması	gereken	en	önemli	delillerden	birisi	olarak	
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	 Delilin	suçun	sübutuna	etki	etmesi	göreceli	bir	durum	olmakla	bir-
likte	 bunun	 anlaşılması	 bir	 değerlendirme	 yapılmasını	 gerektirmekte-
dir.	Bu	değerlendirme	sonucunda	varılacak	sonuç,	önceki	aşamaya	göre	
farklılık	 gösterecektir91.	 Nitekim	 toplanan	 delillerin	 yeterli	 dereceye	
ulaşmadığı	ve	şüphelinin	ifadesinin	alınmadan	diğer	delillere	ulaşılma-
dığı	hallerde	iddianamenin	iadesinin	söz	konusu	olabileceği	kabul	edil-
mektedir92.

	 Kaldı	ki	uygulamada	verilen	 farklı	kararlardan	çıkan	sonuca	göre,	
ifadenin	 alınmaması	 sebeplerinin	 üzerinde	 durmak	 gerekmektedir.	
Yargıtay’ın	 da	 belirttiği	 gibi,	 her	 ne	 kadar	 şüpheli	 ifadesi	 alınmadan	
kamu	davasının	açılması	mümkün	olsa	da	“şüphelinin	 ifadesi”	 toplan-
ması	gereken	en	önemli	deliller	arasındadır.		Dolayısıyla	firar	ve	gaiplik	
gibi	tüm	çabalara	rağmen	şüpheliye	ulaşılamayan	istisnai	durumlar	ha-
ricinde	şüphelinin	ifadesine	başvurulması	gerekmektedir.	Kanaatimizce	
de	soruşturma	evresinde	yetkili	makamlarca	toplanan	somut	delillerin	
tümü	yeterli	şüpheyi	oluşturuyorsa	ve	tüm	araştırma	ve	soruşturma	fa-
aliyetlerine	rağmen	şüpheliye	ulaşılamıyorsa	düzenlenen	iddianamenin	
iade	edilmemesi	gerekmektedir.

 IV. YASAK USULLE İFADE ALMA YÖNTEMLERİ

 A. Genel Olarak 

	 İfade	alma	ve	sorguda	başvurulmaması	gereken	yasak	usuller	yine	
aynı	 hüküm	 altında,	 CMK’nın	 148.	 maddesinde	 düzenlenmiştir.	 Söz	

kabul	edilmektedir.	Somut	olayda	araçtan	hırsızlık	ve	dolandırıcılığa	teşebbüs	suçlarıyla	ilgili	olarak	yü-
rütülen	soruşturmada,	atılı	suçlardan	hakkında	iddianame	düzenlenen	…	no’lu	telefonun	kayden	sahibi	
görünen	R.K.	da	dahil	olmak	üzere;	atılı	suçların	kim	ya	da	kimler	tarafından,	ne	şekilde	işlendiğine	dair,	
hiçbir	delil	elde	edilebilmiş	değildir.	İade	kararında	da	belirtildiği	üzere;	belki	de	olaylarla	hiçbir	alaka-
sı	olmayabilecek	olan	R.K.’nın	dinlenilmesi	ve	oluşacak	duruma	göre	toplanması	gereken	 ilave	bütün	
delillerin	toplanması,	suçun	sübutuna	etki	edeceği	muhakkak	olan	bir	delil	olduğundan,	bu	delil	ya	da	
deliller	toplanmadan	iddianame	düzenlenmesi,	usul	ve	yasaya	aykırıdır.”	  Y13.CD,	E.	2011/27923,	K.	
2012/2008,	T.	2.2.2012,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:08.06.2020);	KAHRAMAN,	Erkut	Güçlü;	
“Yeterli	Şüphe	Kavramının	İddianamenin	İadesi	Kurumu	Bakımından	Değerlendirilmesi”,	DEÜHFD,	
C.	16,	S.	1,	2014,	s.	138.

91	KAHRAMAN,	s.	135.
92	APİŞ,	s.	60.
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konusu	yasak	usuller	örnekseyici	olarak	 ilgili	maddede	 sayılmıştır.	Bu	
maddeye	göre,	 şüpheli	 ifade	verirken	veya	 sorgulanırken	herhangi	bir	
baskı	altında	olmamalı,	şüphelinin	beyanı	özgür	iradesine	dayanmalıdır.	
Aksi	durumda,	isnat	edilen	suçla	ilgili	olayların	doğru	biçimde	ifade	edi-
lemeyen	beyanların	maddi	gerçeğe	ulaşmak	adına	hukuka	uygun	iyi	bir	
savunma	ve	delil	elde	etme	aracı	olabilmesi	mümkün	değildir93.

	 Bununla	beraber	147.	madde	ile	belirlenen	ifade	ve	sorgu	usulüne	
aykırı	hareket	edildiğinde	ne	tür	bir	müeyyide	öngörüldüğü	açıkça	dü-
zenlenmemiştir94.	Yargıtay’ın	5271	sayılı	CMK’nın	kabulünden	önceki	
içtihatlarına	göre	bu	konuda	net	bir	sonuç	ortaya	çıkmamakla	birlikte,	
genel	eğilim,	şüphelinin	özgür	iradesini	kısıtlayacak	veya	ortadan	kaldı-
racak	her	türlü	davranışın	ifade	işlemini	geçersiz	kılacağı	yönündedir95.	
Zira	şüphelinin	rızası	olsa	dahi,	yasak	usulle	alınan	ifadenin	delil	olarak	
değerlendirilemeyeceği	ve	yok	hükmünde	olacağı	da	ayrıca	hüküm	al-
tına	 alınmıştır	 (CMK	m.148/3).	Dolayısıyla	 kanunda	 düzenlenen	 bu	
mutlak	değerlendirme	yasağına	göre,	şüphelinin	hukuka	aykırı	bir	şekil-
de	ifadesi	alınmış	ise	bu	sırada	elde	edilen	ikrar	veya	alınan	ifade	vasıta-
sıyla	ortaya	çıkan	diğer	deliller	de	kullanılamayacaktır96.	

	 Zira	hukuk	sistemimize	göre	Ay.	m.38/6’da	“Kanuna aykırı olarak 
elde edilmiş bulgular, delil olarak kabul edilemez.”	hükmü	düzenlenmiş	ve	
buna	paralel	olarak	CMK	m.206/2-a’da	kanuna aykırı olarak elde edilen 
delillerin ortaya konulması halinde reddolunacağı düzenlenmiştir.	Suçun	
ispatı	için	hukuka	uygun	delillerin	olması	gerekliliğiyle	ile	ilgili	olarak	da	

93	ÖZTÜRK	ve	diğerleri,	s.	368;	ŞENTÜRK,	s.	208.
94	ARICAN,	s.	57.
95	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	345-346;	ARICAN,	s.	57.
96	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	345-346;	ÖZKUL,	Fatih;	“Ceza	Yargılamasında	Hukuka	

Aykırı	 Şekilde	Elde	Edilen	Delillerin	Değerlendirilmesi	 Sorunu”,	Uyuşmazlık	Mahkemesi	Dergisi,	C.	
0,	S.	9,	2017,	s.	413;	ÖZBOYACI,	Alper;	“Yasak	İfade	Alma	ve	Yasak	Sorgu”,	Terazi	Hukuk	Dergisi,	
C.	2,	S.	16,	Aralık	2007,	s.	71;	“Yasak	yöntemlerle	(	CMK	m.	148	)	alınan	savunmada	belirtilen	adreste	
hukuka	uygun	bir	arama	yapılsa	bile	elde	edilen	deliller	hukuka	aykırı	olacağından,	 ikrar	olarak	kabul	
edilen	bu	itiraflar	mahkûmiyete	esas	alınamaz.	Aynı	şekilde	hukuka	aykırı	biçimde	elde	edilip,	‘delil’	olma	
özelliği	bulunmamasına	rağmen,	suçun	sübutuna	en	büyük	delil	olarak	sanığa	gösterilerek	alınan	savun-
madaki	‘ikrar’	özgür	iradeye	dayalı	olmayacağından,	değer	atfedilmemelidir.”	YCGK,	E.	2017/7-65,	K.	
2018/264,	T.	5.6.2018,		(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:08.06.2020).
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CMK	m.217/2’de	“Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her 
türlü delille ispat edilebilir.”	hükmüne	yer	verilmiştir.	Dolayısıyla	şüpheli-
nin	özgür	iradesi	etkilenerek	yasak	usulle	alınan	ifade,	kanuna	ve	dolayı-
sıyla	hukuka	aykırı	kabul	edileceğinden	delil	niteliğinde	sayılamayacak;	
soruşturma	ve	kovuşturma	aşamasında	verilen	kararlara	esas	teşkil	ede-
meyecektir.

	 Özgür	iradeyi	engelleyici	yasak	yöntemler	kanunda;	bedensel	veya	
ruhsal	müdahaleler	 ile	kanuna	aykırı	bir	yarar	vaadi	olarak	 ikiye	ayrıl-
maktadır97.		Bu	konuda	bedensel	veya	ruhsal	müdahaleler	geniş	anlam-
da	ele	alınmalı,	sınırlayıcı	bir	yaklaşıma	gidilmemelidir.	Kanuna	bakıldı-
ğında	da;	özgür	iradeyi	engelleyici	nitelikte	“kötü davranma, işkence, ilaç 
verme, yorma, aldatma, cebir veya tehditte bulunma, bazı araçları kullan-
ma gibi bedensel veya ruhsal müdahaleler”	ifadesi	kullanılmış,	bu	müda-
haleler	benzetme	yoluyla	ortaya	konulmuştur.	Genelde	ikrar	elde	etme	
amacıyla	başvurulan	kanuna	aykırı	yarar	vaadi	de	yasak	usul	açısından	
somut	olaya	göre	değerlendirilmesi	gereken	bir	konudur.

	 Ayrıca	 ifadenin	yetkili	bir	makam	tarafından	alınmaması	da	yasak	
usul	olarak	kabul	edilebilmektedir98.	Şöyle	ki;	kanunda	yetkili	makamlar	
açıkça	 belirtilmiştir.	 Bazı	 istisnai	 düzenlemelerle	 yetki	 yalnızca	Cum-
huriyet	savcılığına	tanındığından,	bu	hallerdeki	yetkisizlik	durumunda	
yasak	usulün	söz	konusu	olduğu	söylenebilir.	Diğer	hallerde	ise	Cum-
huriyet	savcısı	ve	kolluk	dışındaki	kişilerin	ifade	alması	hukuka	aykırılık	
olarak	adlandırılmalıdır.	Zira	yasak	ifade	yöntemleri,	resmi	sıfatı	bulun-
mayan	 ancak	 suçu	 açıklamaya	 çalışan	 ifade	 almaya	 yetkili	makam	dı-
şındaki	kişiler	 için	uygulama	alanı	bulmamaktadır99.	Bu	kişilerin	aldığı	
ifade,	yetkisizlikten	dolayı	yoklukla	malul	kabul	edilmektedir100.

97			CENTEL/ZAFER,	s.	256.
98			CENTEL/ZAFER,	s.	256.	Nitekim	CMK	m.148/5’te	düzenlenen	“Şüphelinin	aynı	olayla	ilgili	olarak	

yeniden	 ifadesinin	alınması	 ihtiyacı	ortaya	çıktığında,	bu	 işlem	ancak	Cumhuriyet	 savcısı	 tarafından	
yapılabilir.”	hükmüne	İfade	alma	ve	sorguda	yasak	usuller	başlığı	altında	yer	verilmiştir.

99				CENTEL/ZAFER,	s.	258;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	353-354.
100	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	117.
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	 Yasak	usulle	ifade	alındığının	ispatı	meselesi,	alınan	ifadenin	beyan	
delili	teşkil	edip	etmeyeceği	bakımından	oldukça	önemlidir.	Zira	bu	kap-
samda	yasak	usulde	kullanılan	aracın	ispatı	yeterli	olsa	da;	ifadenin	ses	
ve	görüntü	suretiyle	kaydedilmesi	zorunlu	kabul	edilmediğinden,	yasak	
usule	başvurulduğunun	ispatı	uygulamada	zorlaşmaktadır.	Öte	yandan;	
yasak	usulle	ifade	almada	kullanılan	araçların	ispatında	şüpheden	sanık	
yararlanır	 ilkesi	de	uygulanamamaktadır101.	Ancak	bu	durum	şüpheli/
sanık	aleyhineymiş	gibi	anlaşılsa	da	kanaatimizce	yerinde	bir	uygulama-
dır.	Aksi	takdirde,	kollukta	alınan	ifadeler	bu	ilke	doğrultusunda	kolayca	
bertaraf	edilerek,	soruşturmadaki	ifade	alma	aşamasının	anlamını	yitir-
mesine	neden	olabilecektir.

	 Dolayısıyla	 yasak	usul	 kullanıldığına	dair	 iddiada	bulunan	 şüphe-
li/sanığın	 sunduğu	deliller	yeterince	ve	etkin	 şekilde	değerlendirilme-
lidir102.	 Bununla	 birlikte;	 yasak	 usullere	 başvurulmaması	 için	 gerekli	
önlemlerin	en	başta	alınması	ve	devamında	denetimin	sağlanması;	bu	
kapsamda,	ifade	alma	işlemi	için	uygun	ortamın	yaratılması,	işlemin	gü-
venilir	ve	sağlam	teknik	araçlarla	kayıt	altına	alınması,	yetkili	makamla-
rın	bu	konuda	bilinçli,	bilgi	ve	tecrübe	sahibi	kişilerden	oluşması	gerek-
mektedir.	

101	CENTEL/ZAFER,	s.	256.
102	“Somut	olayda;	Sanıkların,	yasa	dışı	şekilde	gözaltına	alındıklarına,	gözaltı	tarihine,	ifade	öncesi	işken-

ceye	maruz	kaldıklarına	dair	savunmaları	bu	konuda	gösterdikleri	delilerin	yeterince	ve	etkin	biçimde	
değerlendirilmemesi,	Kolluk	aşamasındaki	ikrarların	maddi	delillerle	doğrulandığında	hükme	esas	alı-
nabileceği	 ilkesi	doğrultusunda,	beyanda	geçen	olay	 ve	olguların	 araştırılıp	 ilgili	 kişilerin	kimliklerin	
tespit	edildiği	takdirde	tanık	sıfatıyla	dinlenmeyerek	savunma	hakkının	kısıtlanması,	Sanıklarla,	…	te-
rör	örgütü	arasındaki	hiyerarşik	 ilişkinin	hangi	delillere	dayalı	olarak	ne	şekilde	kurulduğunun	karar	
yerinde	tartışmasız	bırakılması,	CMK	147.	maddesinin	3-4	bentlerin	somut	olayda	uygulanma	olana-
ğının	tartışmasız	bırakılması,	Tüm	bu	nedenlerden	dolayı	hükmün	hukuka	aykırı	şekilde	elde	edilmiş	
delillere	 dayandırılması,	 savunmanın	 ileri	 sürüldüğü	 delillerin	 araştırılmayarak	 eksik	 soruşturma	 ile	
hüküm	kurulması,	sanıklarla	…	terör	örgütü	arasındaki	hiyerarşik	bağın	oluştuğuna	dair	yeterli	delil	ve	
gerekçe	gösterilmeksizin	karar	verilmiş	olması,	hükmün	bozulmasını	gerektirdiğinden...”	Y16.CD,	E.	
2018/997,	K.	2018/1574,	T.	12.6.2018,		(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:09.06.2020).
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 B. Yasak İfade Alma Yöntemleri

 1. Kötü davranma

	 CENTEL/ZAFER’e	göre,	kötü	davranma,	yetkili	makamın,	 ifade	
sırasında	 şüphelinin	özgür	 iradesiyle	beyanda	bulunmasını	engelleyici	
nitelikte,	doğrudan	veya	dolaylı	fiziki	muamelelerini	ifade	etmektedir103.	
ŞAHİN/GÖKTÜRK’e	ve	YURTCAN’a	göre	kötü	davranmadan,	ifade	
alanın	veya	sorgulayanın	müessir	şekilde	ortaya	çıkabilen	davranışı	an-
laşılmalıdır104.

	 DEMİRBAŞ	ve	ÖZBEK’e	göre	ise,	kötü	muamele,	vücut	dokunul-
mazlığına	 ve	 vücut	 sağlığına	 yönelmiş	her	 türlü	 kasıtlı	 saldırı	 ve	 zarar	
vermeyi	ifade	etmektedir105.

	 Görüldüğü	üzere	kötü	muamelenin	tanımı	konusunda	doktrinde	fi-
kir	ayrılıkları	bulunmaktadır.	Bizim	de	katıldığımız	son	görüşe	göre,	bir	
davranışın	kötü	muamele	sayılabilmesi	için	ifadesi	alınan	kişinin	sağlığı-
nı	ve	bu	sebeple	irade	özgürlüğünü	olumsuz	etkilemesi	yeterli	olup	fiziki	
müdahale	 yapılması	 şart	 koşulmamalıdır.	 Sonuçta	 vücut	bütünlüğüne	
müdahalede	 bulunmadan	 da	 şüphelinin	 özgür	 iradesinin	 etkilenmesi	
mümkündür.	

	 Kötü	muamele;	dövme,	gürültü	yapma,	parlak	 ışık	yansıtma,	aşırı	
sıcak	veya	soğuk	ortamda	bulundurma,	üzerini	kirletecek	bir	şey	atma	
gibi	icrai	veya	hasta	kişiyi	tedavi	ettirmeden	ifade	alma	gibi	ihmali	hare-
ketlerle	gerçekleştirilebilir106.	Ancak	kötü	muameleye	sebep	olan	bu	tip	
davranışlar	süreklilik	göstermemekte,	işkence	derecesine	varmamakta-
dır.

103	CENTEL/ZAFER,	s.	258.
104	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	177;	YURTCAN,	s.	217.
105	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	362;	ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ,	s.	245;		DEMİR,	

Nazlı	Hilal;	 “Yasak	Deliller	 ve	 İnsan	Onuru”,	 İstanbul	Kültür	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	
Kamu	Hukuku	Anabilim	Dalı,	Temmuz	2012,	s.	148.

106	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	177;	CENTEL/ZAFER,	s.	258.



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �106

 2. İşkence

	 İşkence,	 Türk	Ceza	 Kanunu	 (TCK)107	m.94/1’e	 göre,	 “bir kişiye 
karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çek-
mesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine aşağılanmasına yol 
açacak davranışlar”	şeklinde	ifade	edilmiştir.	İşkence	Türk	hukukunda	
yasak	kabul	edilmiştir.	Ayrıca	AİHS’in	3.	maddesinde	de;	hiç	kimseye	
işkence	yapılamayacağı	belirtilerek,	kişinin	vücut	bütünlüğü	ve	insanlık	
haysiyeti	korunmaya	çalışılmıştır.

	 Kötü	muamele	ile	işkence	birbirine	karıştırılabilir	ancak	her	işken-
ce	bir	kötü	muamele	barındırabilirken,	her	kötü	muamele	işkence	kap-
samında	sayılmamaktadır.	İşkencenin	karakteristik	özelliği,	sistematik,	
uzun	süren	ve	belirli	bir	amaca	yani	ikrara	yönelik	olmasıdır108.	Örneğin	
şüpheliyi	uzun	süre	aç	bırakma,	kelepçeli	bir	şekilde	acı	çekeceği	pozis-
yonda	tutma,	elektrik	verme	ve	ıslatma	gibi	haller	sistematik	oldukların-
da	işkence	kapsamında	sayılmaktadır.	

	 Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu	da,	kolluk	görevlilerinin	ifadesi	alınan	
şüphelilere	ikrar	elde	etmek	amacıyla	işkence	yaptığı	konulu	bir	kararın-
da,		“Demokratik bir hukuk devletinde, delil elde etme, soruşturmanın temel 
amacı ve kolluğun görevi olmakla birlikte, bu amaç ve	görev	insan	hakları	
ihlalleri meşrulaştırıcı ve hukuka aykırı davranmanın bir mazereti olamaz 
kolluk görevlileri insan haklarına saygılı kalarak hukuka uygun bir şekil-
de de elde etme görevlerini yerine getirmelidir“	ifadelerini	kullanmış,	insan	
haklarının	ve	delillerin	hukuka	uygun	elde	edilmesinin	önemi	üzerinde	
durmuştur109.

	 Kanaatimizce	de	maddi	gerçeğe	ulaşmak	amacıyla	dahi	olsa	insan	
hakları	 ihlal	edilerek	bir	kimsenin	vücut	bütünlüğüne	ve	ruh	sağlığına	

107	26.9.2004	tarih	ve	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu,	(RG.12.10.2004	-	25611).
108	CENTEL/ZAFER,	s.	259;	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	177.
109		YCGK,	E.	2002/8-191,	K.	2002/362,	T.	15.10.2002,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:08.06.2020).



www.izmirbarosu.org.tr

107İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

SORUŞTURMA EVRESİNDE  
ŞÜPHELİNİN İFADESİNİN ALINMASI USULÜ VE DELİL DEĞERİ

Av. Fatma AKYOL

zarar	verilmemelidir.	Nitekim	işkence	suçu	insanlık	onuruna	ve	haysi-
yetine	aykırı	olduğundan	bu	yola	başvurmanın	gerekçesi	ve	herhangi	bir	
mazereti	olmamalıdır.

 3. İlaç verme

	 Şüphelinin	 direncini	 kıracak	 ve	 istemediği	 halde	 onu	 konuşmaya	
yöneltecek	nitelikte	her	türlü	katı,	sıvı,	gaz,	iğne	veya	tablet	şeklinde	ilaç	
verilmesi	yasaktır110.	Nitekim	bazı	 ilaçlar	 şüphelinin	 irade	yeteneğinin	
zayıflamasına	veya	tamamen	kaybolmasına	sebep	olabilir.	Aynı	şekilde	
uyuşturucu	madde	ve	alkol	gibi	ürünler	de	yasak	ifade	yöntemleri	kapsa-
mındadır.	Söz	konusu	maddeler	ile	şüphelinin	direncinin	zayıflamasına,	
uyuşturulmasına	veya	uyarılmasına	sebep	olunarak	hukuka	uygun	delil	
elde	edilemeyecektir.	Şüpheli	kendi	iradesi	 ile	 ilaç,	uyuşturucu	madde	
veya	 alkol	 almış	 olsa	 dahi,	 bunun	 farkına	 varan	 kolluk	 görevlisi	 veya	
Cumhuriyet	savcısı	ifade	alma	işlemine	derhal	son	vermelidir.	Şüpheli-
nin	beyanlarını	özgürce	ifade	edebileceği	doğru	zaman	beklenmelidir.	

 4. Yorma

	 Kişinin	 aşırı	 yorulması,	 yani	 bedeni	 yorgunluk	 ve	 bitkinlik	 hali,	
onun	iradesi	üzerinde	kontrolünü,	bir	diğer	ifadeyle	iradi	gücünü	kay-
betmesine	neden	olmaktadır111.	Zira	yormadan	kasıt,	durumun	şüphe-
linin	irade	hâkimiyetini	kaybedecek	dereceye	getirilmesidir.	Buna	göre,	
basit	bir	yorma	bu	kapsamda	değildir.	

	 Yorma,	ya	bir	yorgunluğa	sebebiyet	vererek	irade	özgürlüğüne	ger-
çekten	zarar	verilmesi	ya	da	önceden	mevcut	bir	yorgunluk	derecesinin	
artırılması	suretiyle	gerçekleşir112.	Örneğin,	şüphelinin	gözaltına	alına-
rak	 yasal	 sürenin	 sonuna	 kadar	 tutulması,	 uykusuz	 ve	 aç	 bırakılması,	
uzun	süre	ayakta	bekletilmesi	gibi	durumlar	yorulmasına	yol	açmakta-
dır.	

110	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	180;	CENTEL/ZAFER,	s.	259;	YURTCAN,	s.	218.
111	CENTEL/ZAFER,	s.	259;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	367;	YURTCAN,	s.	218.
112	ŞENTÜRK,		s.	217.
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Nitekim	 yorulmanın	 sebebinin	 veya	 kim	 tarafından	 yapıldığının	 bir	
önemi	 olmaksızın,	 	 bu	 durum	 şüphelinin	 bitkin	 düşerek	 ve	 irade	
hâkimiyetine	 zarar	 vererek	 serbestçe	 karar	 verme	 yetisini	 etkileyecek	
derecede	ilerlemişse	o	aşamada	ifade	alma	işlemine	derhal	son	verilme-
lidir.	Zira	yorma	sonucu	ortaya	çıkan	delil	de	yasak	yöntemle	elde	edil-
miş	hukuka	aykırı	bir	delil	olmaktadır.

 5. Aldatma

	 Şüpheli	veya	sanığın	özgür	iradesiyle	beyanda	bulunmasının	hileli	
davranışlarla	veya	sözlerle	etkilenmesini	ifade	etmektedir113.	Aldatmada	
ifadeyi	 alan,	 ikrar	 elde	etmek	amacıyla	 şüpheliyi	bilinçli	olarak	yanılt-
maktadır.	Burada	hile	şüpheliyi	yanıltmak	kullanılan	bir	araçtır.	

	 Ancak	belirtelim	ki;	herhangi	bir	müdahalede	bulunulmadan,	şüp-
heli	 kendi	 kusuruyla	 soruşturmanın	 ulaştığı	 aşama	 konusunda	 yanıl-
mışsa,	soruşturma	organları	bu	durumdan	yararlanabilir114.	Zira	ifadeyi	
alan	ve	herhangi	bir	müdahalede	bulunmayan	yetkiliden	şüphelinin	her	
yanılgısını	düzeltmesi	veya	değiştirmesi	beklenemez.	Dolayısıyla	ifadeyi	
alan	yetkiliden	şüpheliye	olayla	ilgili	bildiklerini	gizleyerek	anlatmaması	
aldatma	sayılmamalıdır.	

	 CENTEL/ZAFER’e	 göre;	 ifade	 alanın	 söyledikleri	 birçok	 anlam	
taşıyabilir	 veya	 tuzağa	düşürücü	nitelikte	 sorular	 sorabilir;	 ancak	 söy-
lediği	her	şey	doğru	olmalıdır115.	Ancak	kanaatimizce,	tuzağa	düşürücü	
sorular	sorulması	ifadesi	alınan	kişide	ister	istemez	baskı	yaratarak	kişi-
nin	irade	hâkimiyetinin	etkilenmesine	sebep	olmaktadır.	Dolayısıyla	bu	
durumun	aldatma	kapsamında	sayılmaması	için	yetkili	makamın	olağan	
sınırlar	içerisinde	kalması	gerekmektedir.

	 Kişi	gözaltında	iken	kolluk	görevlisinin	kendisinin	de	başka	bir	şüp-
heliymiş	gibi	davranarak	kişiyi	konuşturması,	diğer	suç	ortaklarının	suçu	

113	ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ,	s.	246;	CENTEL/ZAFER,	s.	260;	YURTCAN,	s.	218.
114	ŞENTÜRK,	s.	218.
115	CENTEL/ZAFER,	s.	260.
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itiraf	ettikleri	konusunda	yalan	söylemesi,	suçunu	itiraf	ederse	ceza	al-
mayacağının	söylenmesi	de	aldatma	kapsamında	kabul	edilmektedir116.	
Ayrıca	vaatte	bulunmamakla	birlikte,	örneğin	şüpheli	işlenen	fiili	 itiraf	
ettiği	 takdirde	bunun	hiçbir	yaptırımının	bulunmadığının	veya	sadece	
para	cezasını	gerektirdiğinin	 söylenmesi	de	hukuka	aykırı	bir	 aldatma	
sayılmaktadır117.	 Nitekim	 ilgili	 örneklere	 bakıldığında	 yetkili	 makam	
ikrar	elde	etme	amacıyla	gerçekleri	çarpıtarak	hileli	söylemlerde	bulu-
nulmaktadır	 ve	 bu	 sebeple	 ifade	 yasak	 yöntemle	 alınmış	 olduğundan	
hukuka	aykırı	delil	haline	gelmektedir.

 6. Cebir veya tehditte bulunma

	 Cebir	veya	tehditte	bulunma,	kişiye	karşı	fiziki	güç	kullanarak	veya	
gelecekte	ağır	ve	haksız	bir	zarara	uğratılacağı	beyan	edilerek	özgür	ira-
desinin	ortadan	kaldırılması	halidir118.	Kanuna	bakıldığında	adli	kollu-
ğun	kullanabileceği	fiziksel	cebirin	 sınırlarının	çizildiği	görülmektedir.	
Örneğin,	gözaltına	alınmak	istenen	şüphelinin	kolluğa	karşı	şiddet	kul-
lanması	halinde,	kolluk	da	bu	şiddetle	orantılı	olarak	fiziki	güç	kullanabi-
lir119.	Bunun	gibi	istisnai	haller	dışında	ifade	sırasında	cebir	kullanılması	
yasak	yöntemle	delil	elde	edilmesine	yol	açmaktadır.

	 Tehdit	halinde	ise,	yetkililerce	ağır	ve	haksız	söylemlerle	şüpheliyi	
korkutma	suretiyle	ikrar	elde	etmek	amaçlanır.	Örneğin	şüpheliye,	su-
çunu	ikrar	etmediği	takdirde	uzun	süre	gözaltında	tutulacağının,	 isnat	
edilen	suçu	işlediğinin	yakınlarına	ve	medyaya	duyurulacağının	söylen-
mesi	bu	kapsamda	değerlendirilebilir.

 7. Bazı araçları kullanma ve iradeyi bozan diğer müdahaleler

	 “Bazı	 araçları	 kullanma	 ve	 iradeyi	 bozan	 diğer	 müdahaleler;	 öz-
gür	 iradeyi	 etkileyen,	 yalan	 makinesi,	 narkoanaliz,	 hipnoz,	 şüphe-

116	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	607;	YURTCAN,	s.	218.
117	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	372;	CENTEL/ZAFER,	s.	260.
118	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	607.	
119	CENTEL/ZAFER,	s.	261.
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linin	 aç,	 susuz	 bırakılması,	 ilacını	 kullanmasının	 engellenmesi	 gibi	
davranışlardır”120.	Bu	tür	davranışlar	kanunda	sayılmamıştır	ancak	irade	
hâkimiyetini	 etkilediği	 için	 yasak	 usuller	 kapsamına	 alınabilmektedir.	
Örneğin	cinsel	suçlarda	kullanılan	ve	reaksiyon	ölçen	pallograf	aracı	da	
vücuda	müdahale	bakımından	yasak	yöntemlerdendir121.

	 Ayrıca	usule	aykırı	tedbirler	ileri	sürülerek	şüpheliye	baskı	yapılma-
sı	da	bu	kapsamda	ele	alınabilir.	Örneğin,	“Susmanın size faydası yok”,	
“sustuğunuz sürece burada misafirimiz olursunuz”	 denilmesi	 bu	 şekilde	
bir	müdahaledir122.	 Ancak	 şüphelinin	 irade	 hâkimiyetini	 etkilemeyen,	
sustuğu	takdirde	yeni	delillerin	araştırılacağının	söylenmesi	bu	kapsam-
da	değerlendirilmemelidir.	Zira	burada	olağan	gidişatın	bildirilmesi	söz	
konusudur.	Sonuç	olarak	belirleyici	kıstas,	yapılan	müdahale	sonucun-
da	şüphelinin	ifade	özgürlüğünün	etkilenip	etkilenmediğidir.

 8. Kanuna aykırı yarar vaat etme

	 Kanuna	 aykırı	 yarar	 vaat	 edilmesi;	 ifadesi	 alınan	 kişinin	 suçunu	
kabul	etmesi	halinde	gerçeğe	aykırı	olarak	cezasının	hafifleyeceği	veya	
kaldırılacağının	söylenmesi	gibi	hallerdir123.	“Örneğin,	savcının,	şüpheli-
nin	ikrar	etmesi	karşılığında	cezasının	erteleneceğini	söylemesi,	kanuna	
aykırı	bir	vaattir.	Çünkü	bu	konuda	karar	vermek	yetkisi	savcıya	değil,	
mahkemeye	aittir.”124 

	 Ancak	kanun	hükmünün	hatırlatılması	niteliğindeki	söylemler	ka-
nuna	aykırı	vaat	olarak	kabul	edilmemektedir.	Örneğin	susma	hakkını	
kullanmak	isteyen	bir	şüpheliyi	etkin	pişmanlıktan	yararlandığı	takdir-
de	 cezada	 indirim	 yapılacağı	 konusunda	bilgilendirmek	 ve	 bunun	 so-
nucunda	 şüpheliden	 özgür	 iradesi	 ile	 ikrar	 elde	 etmek	 yasak	 yöntem	
kapsamında	 sayılmamaktadır.	Bununla	birlikte	Cumhuriyet	 savcısının	

120	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	607.
121	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	190.	
122	CENTEL/ZAFER,	s.	261.
123	YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	608;	ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ,	s.	246;	YURTCAN,	s.	218-219.
124		CENTEL/ZAFER,	s.	262.
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şüpheliye	kanunen	düzenlenen	uzlaşma	teklifinde	bulunması	da	yasak	
kapsamında	kabul	edilmemektedir125.	Nitekim	mühim	olan	vaat	edile-
nin	gerçeğe	ve	kanunlara	aykırılık	teşkil	edip	etmediği	ile	şüphelinin	ira-
de	hâkimiyetini	etkileyip	etkilemediğidir.

 V. ŞÜPHELİ İFADESİNİN DELİL DEĞERİ

 A. Genel Olarak

	 Öncelikle	 tanımına	 bakacak	 olursak;	 “delil	 (kanıt/ispat vasıtası),	
ceza	 uyuşmazlığının	 konusu	 olan	 olayı	 temsil	 eden,	 olayın	mahkeme	
önünde	canlandırılmasına	yarayan	araçtır”126.	Ceza	muhakemesi	huku-
kunda	delil serbestliği ilkesi	geçerli	olup,	belli	delillerle	ispat	zorunluluğu	
bulunmamaktadır127.	Ancak	meydana	gelen	bir	hususu	her	türlü	delille	
ispat	etmek	mümkün	kabul	edilse	de,	söz	konusu	delillerin	hukuka	uy-
gun	bir	şekilde	elde	edilmesi	gerekir	(Ay.	m.38/6,	CMK	m.217/2)128.

	 Soruşturma	evresinde,	maddi	gerçeğe	ulaşmak	amacıyla,	suça	konu	
olaya	 ilişkin	 delilleri	 toplayarak	 koruma	 altına	 almak	 soruşturma	ma-
kamlarının	en	temel	görevleri	arasındadır.	Soruşturma	dosyası,	kovuş-
turma	evresine	kadar	yapılan	araştırmaların	bir	özeti	ve	aynı	zamanda	
hem	hâkimin	hem	de	tarafların	duruşmaya	hazırlanabilmeleri	için	oluş-
turulan	ön	bilgi	kaynağı	niteliğindedir129.	Kendisine	suç	isnat	edilen	taraf	
savunmasını	ona	göre	şekillendirmekte;	hâkim	de	uygulanacak	koruma	
tedbirlerini	yahut	yargılamadaki	gidişatı	ona	göre	belirlemektedir.	Nite-
kim	soruşturma	aşamasında	yeterli	şüphe	oluşmuşsa,	geçilen	kovuştur-
ma	evresinde,	toplanan	delillerin	incelenmesi	ve	değerlendirilmesi	söz	
konusu	olmaktadır.	Zira	mahkemenin	bir	karar	verebilmesi	 için	önce-
sinde	delillerin	duruşmaya	getirilerek	tartışılması	gerekmektedir.	

125	ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ,	s.	246.
126	CENTEL/ZAFER,	s.	236.
127	YURTCAN,	s.	121;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	388.
128	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	388.
129	İPEKÇİOĞLU,	Pervin	Aksoy;	“Gözaltında	Alınan	İfadenin	Önemi	ve	Delil	Değeri”,	AÜHFD,	2008,	s.	71.
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	 Belirtelim	ki;	CMK	m.206/2’ye	göre,	hükme	esas	alınacak	tüm	de-
liller	kanuna	uygun	olarak	elde	edilmeli	ve	suça	konu	olaya	ilişkin	ispat	
edilebilir	bir	etkisi	olmalıdır.	Ayrıca	delillerin	elde	edilebilir,	sağlam,	gü-
venilir,	müşterek,	akılcı	ve	bilim	tarafından	kabul	edilebilir	nitelikte	ol-
ması	gerekmektedir130.	Deliller	ne	kadar	iyi	toplanırsa,	doğru	ve	adaletli	
bir	kararın	verilmesindeki	süreç	de	bir	o	kadar	olumlu	ilerlemektedir.	En	
nihayetinde	yargılamayı	 yapan	hâkim	ortaya	konulan	 tüm	bu	delilleri	
serbestçe	değerlendirerek	vicdani	kanaatine	göre	bir	karar	vermektedir	
(CMK	m.217/1).

	 Teorik	olarak,	Cumhuriyet	savcısı	veya	kolluk	tarafından	alınan	ifa-
de,	yeterli	şüphe	oluşturması	açısından	kovuşturmanın	başlatılmasında	
rol	oynamaktadır.	Uygulamaya	bakıldığında	ise	toplanan	deliller	kapsa-
mında	şüpheli	 ifadesi,	genel	hatları	 ile	somut	olayın	aydınlatılmasında	
ve	soruşturmaya	yön	verilmesinde	önemli	kabul	edilmektedir.	

	 Daha	önce	de	belirttiğimiz	gibi;	aksini	düşünüyor	olsak	dahi	iddi-
aname	düzenlenebilmesi	için	şüphelinin	ifadesinin	alınması	mutlak	bir	
kural	değildir.	Kaldı	ki;	alındığı	hallerde	de	bu	ifade	her	koşulda	beyan	
delili	niteliğini	haiz	değildir.	Soruşturma	evresinde	beyan	delili	özelliği	
gösteren	açıklamalar,	kovuşturma	evresinde	mahkeme	önünde	tekrar-
landıkları	takdirde,	bu	evre	için	de	beyan	delili	özelliğini	taşımaktadır131.	
Bu	durumu	daha	iyi	açıklayabilmek	adına	delil	değeri	konusunu	ifadeyi	
alan	yetkili	makama	göre	iki	ayrı	başlıkta	ele	almak	gerekmektedir.

 B. Cumhuriyet Savcısı Tarafından Alınan İfadenin Delil Değeri

	 Soruşturma	 aşamasının	 yürütülmesinden	 Cumhuriyet	 savcısı	 so-
rumludur.	Cumhuriyet	 savıcısı	kendisi	veya	emrindeki	adli	kolluk	gö-
revlileri	vasıtasıyla	suça	 ilişkin	aleyhe	ve	 lehe	olan	tüm	delilleri	 toplar.	
Toplanan	delillerin	koruma	altına	alınmasını	sağlar.	Bu	kapsamda	şüp-
heli	 ifadesinin	 alınması	 da	Cumhuriyet	 savcısına	 ve	 kolluğa	 tanınmış	
bir	 yetkidir.	 Ancak	 kanunda	 şüphelinin	 ifadesinin	 alınmasına	 ilişkin	

130	CENTEL/ZAFER,	s.	239-240.
131	CENTEL/ZAFER,	s.	242;	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	90-91.
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bazı	hükümlerde	yalnızca	Cumhuriyet	savcısına	yetki	 tanınmıştır.	Söz	
konusu	yetki	ihlal	edildiğinde	alınan	ifadenin	hukuken	delil	değeri	kal-
mamaktadır.	Dolayısıyla	bu	yetkilerden	en	önemlilere	değinmek	gerek-
mektedir.

	 Şöyle	ki;	hakkında	 zorla	 getirme	kararı	 verilen	 şüpheli,	 ifadesinin	
alınması	 için	kanunda	belirtilen	süre	 içerisinde	Cumhuriyet	savcısının	
önüne	 getirilebilir.	 Zorla	 getirme	 kararı	 ifade	 alma	 işleminin	 sonuna	
kadar	 devam	 etmektedir	 (CMK	m.146/5).	 Bu	 aşamada	 ifade	 almaya	
hâkim	 veya	 mahkeme	 dışında	 yalnızca	 Cumhuriyet	 savcısı	 yetkilidir	
(CMK	m.146/4).	

	 Bununla	 birlikte	 suça	 sürüklenen	 çocuğun	 ifade	 alma	 işlemi	 söz	
konusu	 olduğunda	 da	 yalnızca	 Cumhuriyet	 savcısı	 yetkilidir	 (ÇÇK	
m.15/1).	Müdafi	huzurunda	dahi	olsa	kolluk	tarafından	çocuğun	ifade-
si	 alınmışsa,	bu	 ifade	hukuka	aykırı	olduğundan	hükme	esas	 alınama-
maktadır132.	Nitekim	bu	düzenleme	ile	çocuğun	üstün	yararını	korumak	
amaçlanmıştır.	

	 Gerekli	 durumlarda	 şüphelinin	 ifadesinin	 tekrar	 alınması	 da	 söz	
konusu	 olabilmektedir133.	 İlk	 ifadenin	 alınmasında	 bazı	 hallerde	 önce	
kolluk,	bazı	hallerde	ise	önce	Cumhuriyet	savcısı	ifade	alabilmektedir134.	
Ancak	 ikinci	durumda,	 istisnai	hüküm	 içeren	CMK	m.148/5	devreye	
girmektedir.	İlgili	hükme	göre,	“şüphelinin aynı olayla ilgili olarak yeni-
den ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında, bu işlem ancak Cumhuri-
yet savcısı tarafından yapılabilir”135.	Öte	yandan	kanunda	belirtilen	bazı	
132	YENİSEY,	Feridun	ve	diğerleri;	Suça	Sürüklenen	Çocuklara	Hukuki	Yardım,	Ankara	2010,	s.	109.
133	DEMİRBAŞ,	Şüphelinin	İfadesinin	Alınması,	s.	68.
134	CENTEL/ZAFER,	s.	246.
135	Sanık	N.	Ö.’ün	kollukta	 savunmanı	olmadan	alınan	02.11.2007	günlü	 ilk	 ifadesinde	atılı	 suçlamaları	

kabul	etmediği,	aynı	sanığın	gene	kollukta	savunmanı	olmadan	alınan	28.11.2007	günlü	ikinci	 ifade-
sinde	ise	hırsızlık	ve	işyeri	dokunulmazlığını	bozmak	suçlarını	işlediğine	dair	detaylı	anlatımda	bulun-
duğu,	 sanığın	 bu	 eylem	nedeniyle	C.Savcısınca	 ifadesinin	 alınmadığı,	 tutuklama	 istemli	 olarak	 Sulh	
Ceza	Mahkemesi’ne	 sevkedildiği,	 29.11.2007	 günlü	 Zonguldak	 1.Sulh	 Ceza	Mahkemesi’ndeki	 sor-
gusunda	ise	atılı	suçlamaları	kabul	etmediği,	kamu	davası	açılması	üzerine	Zonguldak	2.	Asliye	Ceza	
Mahkemesi’nin	08.01.2008	günlü	celsesinde	alınan	savunmasında	da	atılı	suçlamaları	kabul	etmediği	
ve	dosyada	sanığın	atılı	suçu	işlediğine	dair	kollukta	savunmanı	bulunmadan	alınan	ikinci	ifadesindeki	
ikrarı	dışında	da	kesin,	yeterli,	inandırıcı	ve	hukuki	bir	kanıt	bulunmadığının	anlaşılması	karşısında	Tür-
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suç	tipleri	ile	ilgili	olarak	ikinci	ifadenin	alınmasında	Cumhuriyet	savcı-
sının	yazılı	emri	ile	adli	kolluğa	yetki	verilmesi	durumu	saklıdır136.

	 Dolayısıyla	kanunda	sayılan	hallerde,	istisnalar	dışında	Cumhuriyet	
savcısının	yetkisi	dışında	başka	bir	makam	veya	kişinin	ifade	alma	işle-
mini	gerçekleştirmesi	hukuka	aykırı	kabul	edilmekte	ve	alınan	ifade	delil	
değerini	yitirmektedir.	Ayrıca	hukuka	aykırı	şekilde	alınan	ifadeden	yola	
çıkılarak	başkaca	delillere	de	ulaşılabilir.	İşte	bu	durumda	hukuka	aykırı	
delil	niteliği	taşıyan	ifade	vasıtasıyla	elde	edilen	diğer	deliller	de	hukuka	
aykırı	nitelikte	olduğundan	yargılamada	kullanılamaz137.	

	 Diğer	yandan	ifade	alma	işlemi,	yukarıda	sayılan	hallerde	kanunda	
belirtilen	 yetkiye	 uygun	 olarak	 Cumhuriyet	 savcısı	 tarafından	 yapılsa	
dahi	 şüphelinin	 ifade	 sırasındaki	beyanları	 ile	duruşmadaki	beyanları-
nın	çelişmesi	olası	bir	durumdur.	Bununla	 ilgili	olarak	CMK	m.213’te	
“Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâkim veya mahkeme hu-
zurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan veya 
müdafiinin hazır bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar duruşmada 
okunabilir.”	hükmü	düzenlenmiştir.	İlgili	maddeden	anlaşılacağı	üzere;	
şüphelinin	 savcı	huzurundaki	beyanı	 ile	mahkeme	önünde	sorgu	sıra-
sındaki	beyanları	çelişirse,	bu	ifadenin	mahkeme	önünde	okunması	ve	
ardından	şüpheli	 tarafından	aynı	beyanların	 tekrar	edilmesi	mümkün-
dür138.	

kiye	Cumhuriyeti	Anayasası’nın	4709	Sayılı	Kanun	ile	değişik	38/6	maddesi	uyarınca	Kanuna	aykırı	
olarak	elde	edilmiş	bulgular,	delil	olarak	kabul	edilemez.	hükmü	ile	5271	sayılı	CMK.	nun	148/4.	ve	
5.	fıkralarında	yer	alan	...	hükümlerine	aykırı	şekilde	sanığın	başkaca	kesin,	yeterli,	inandırıcı	ve	hukuki	
kanıtlarla	desteklenmeyen	kolluk	anlatımının	hükme	esas	alınarak	sanığın	atılı	suçlardan	beraati	yeri-
ne	yazılı	 şekilde	 cezalandırılmasına	karar	 verilmesi”	bozmayı	 gerektirmiştir.	Y.6.CD,	T.	 5.5.2011,	E.	
2010/30146,	K.	2011/6501,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:16.03.2021).

136	 3713	 sayılı	Terörle	Mücadele	Kanunu	–	Geçici	Madde	 19/1-b	 (Ek:	 25/7/2018-7145/13	m.):	 “Bu 
maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap 
Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 3713 sayılı Terörle 
Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar veya örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından: Şüp-
helinin aynı olayla ilgili olarak yeniden ifadesinin alınması ihtiyacı ortaya çıktığında bu işlem, Cumhuriyet 
savcısı veya Cumhuriyet savcısının yazılı emri üzerine adli kolluk tarafından yapılabilir”.

137	YCGK,	T.	29.11.2005,	E.	2005/7-144,	K.	2005/150,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:16.03.2021).
138	Ancak	bu	şekilde	mahkeme	önünde	ikinci	kez	beyanda	bulunulmuş	olacağından,	şüpheli	veya	sanığın	

hâkim	veya	mahkeme	tarafından	dinlenmesi	artık	ifade	değil	sorgu	olarak	adlandırılır.
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	 Yargılama	aşamasında	hâkim	çelişkiyi	gidermek	 için	 ifade	 tutana-
ğını	okuduktan	sonra	sorgulanan	sanık	farklı	beyanlarda	da	bulunabilir:	
İlk	ihtimalde	savcılıkta	verdiği	ifadeyi	kabul	etmeyerek	mahkeme	önün-
de	yaptığı	 açıklamalarının	doğru	olduğunu	 söyleyebilir	ki	bu	 takdirde	
diğer	 delillerle	 birlikte	 de	 değerlendirildiğinde	 önceki	 ifadesinin	 bir	
değeri	kalmaz	ise	mahkeme	önündeki	beyanları	geçerli	kabul	edilebilir.	
İkinci	olarak	savcılıktaki	ifadesini	kabul	ederek,	mahkeme	önünde	aynı	
doğrultuda	yeniden	açıklama	yapabilir.	Burada	da	mahkeme	sorgusun-
da	tekrar	ettiği	hususlar	geçerli	olabilir;	 fakat	 ifade	tutanağı	da	hükme	
esas	alınabilir.	Üçüncü	olarak	ise	hem	savcılıktaki	ifadelerinin	tümünü	
inkâr	ederek	hem	de	mahkeme	önünde	önceki	sorgusuna	kıyasla	tama-
men	veya	kısmen	farklı	beyanlarda	bulunmak	 isteyebilir.	Bu	halde	de,	
hâkim	hüküm	kurarken	vicdani	kanaatine	göre	ve	diğer	delillerle	birlik-
te	değerlendirip	gerekçesini	de	göstererek,	huzurunda	verilen	iki	ifade-
den	birine	dayanabilir139.	Nitekim	bu	son	ihtimalde	şüpheli	veya	sanık	
mahkeme	önünde	iki	farklı	beyanda	bulunmuş	olmaktadır.	Bu	sebeple	
hâkimin	iki	ifadeden	birine	dayanması	gerekçelendirmek	koşuluyla	hu-
kuka	uygun	kabul	edilmelidir.

	 Yukarıda	belirtilen	durumlar	haricinde,	şüpheli,	susma	hakkını	kul-
lanmayı	da	tercih	etmiş	olabilir.	Ancak	savcılıktaki	ifade	sırasında	susma	
hakkını	kullanmış	ve	duruşmadaki	sorguda	beyanda	bulunmuşsa	burada	
bir	çelişkiden	söz	edilemez140.	Zira	susma	hakkını	kullanmak	şüphelinin	
aleyhine	sonuçlar	doğmasına	sebep	olduğu	takdirde	bu	hak	anlamını	yi-
tirmiş	olmaktadır.	Diğer	yandan	şüpheli	savcılıktaki	ifadesinde	suçunu	
ikrar	etmiş	ancak	duruşma	sırasında	susma	hakkını	kullanmışsa	burada	
çelişkili	bir	durum	olduğu	kabul	edilebilir.	Kanaatimizce	bu	halde	du-
ruşmada	 ikrar	 içeren	 ifade	 tutanağının	hâkim	 tarafından	okunması	 ve	
sanığın	sorgudaki	beyanları	ile	çelişkiler	giderilerek,	hüküm	verilmeden	
önce	olayın	aydınlatılması	gerekmektedir.	Yalnızca	ikrar	içeren	savcılık	
ifade	tutanağı	esas	alınarak	mahkûmiyet	kararı	verilmemelidir.	Zira	ik-
139	İPEKÇİOĞLU,	s.	72.
140	CENTEL/ZAFER,	s.	249;	ÜNVER,	Yener/HAKERİ,	Hakan;	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	C.	1,	15.	

Baskı,	(Adalet	Yayınevi),	Ankara	2019,	s.	1461.
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rar,	diğer	somut	delil	veya	delillerle	desteklenmesi	gereken	bir	delil	tü-
rüdür141.

	 Sonuç	 olarak	 savcılık	 tarafından	 alınan	 şüpheli	 ifadesi,	 duruşma	
esnasında	hâkim	tarafından	okunarak	tekrarlandığı	 takdirde	bir	beyan	
delili	niteliğini	haiz	olabilir.	Ardından	gerekçesiyle	birlikte	bu	beyan	de-
liline	dayanılarak	hüküm	kurulabilir.	Aksi	takdirde	alınan	ifadenin	delil	
değeri	 kalmamaktadır.	Kaldı	 ki	 önceki	 ifadelerin	mahkemedeki	 sorgu	
sırasında	yeniden	okunması	ile	amaçlanan	oluşan	çelişkiyi	gidermek	ve	
bu	suretle	maddi	gerçeği	ortaya	çıkarmaktır.	Ancak	daha	önce	de	değin-
diğimiz	gibi	hâkim	kararını	ancak	duruşmaya	getirilmiş	ve	huzurunda	
tartışılmış	 delillere	 dayandırabileceğinden;	 deliller	 tartışılıp	 çelişkiler	
giderilmeden	 hüküm	 verilmemelidir.	 Savcılıkta	 alınan	 şüpheli	 ifadesi	
ile	birlikte	yan	deliller	de	belirtilerek	karar	gerekçelendirilmelidir.	Niha-
yetinde	hüküm	verilebilmesi	için,	ortada	herhangi	bir	kuşku	olmaması;	
yeterli,	inandırıcı	ve	kesin	delillerin	bulunması	gerekmektedir.

 C. Kolluk Tarafından Alınan İfadenin Değeri

	 Cumhuriyet	savcısının	emrindeki	adli	kollukta	alınan	ifadenin	delil	
değerini	daha	iyi	açıklayabilmek	için,	ifade	sırasında	müdafiin	bulunup	
bulunmamasına	ve	etkilerine	göre	iki	başlık	altında	ele	almak	gerekmek-
tedir.

141	“Savcılık	veya	kolluktaki	ikrarı	içeren	tutanaklar	duruşmada	kanıt	olarak	okunamaz.	Dolayısıyla	kanıt	
olarak	hükme	esas	alınamazlar.	Kaldı	ki	duruşma	sırasındaki	ikrarın	bile	tek	başına	kesin	kanıt	olduğu 
kabul	edilemez.	Zira	bir	insanın	kendisini	suçlu	kabul	etmesi	veya	bir	başkasının	suçunu	kabullenmesi	
olanaklıdır.	Bu	itibarla	duruşmadaki	ikrarın	da	başkaca	yan	kanıtlarla	desteklenmesi	gerekir.”,	YCGK,	
E.	1990/6-257,	K.	1990/335,	T.	10.12.1990;	“Vicdani	delil	sisteminin	geçerli	bulunduğu	ceza	yargıla-
ması	hukukumuzda,	özgür	iradeye	dayalı	olan	ikrarın	da,	diğer	tüm	deliller	gibi	yargıç	tarafından	ser-
bestçe	takdir	edilip	değerlendirilmesi	gerekir.	Gerçekten	de,	bir	kimsenin	suçlu	olmadığı	halde	kendisi-
ni	suçlu	sayması	veya	bir	başkasının	suçunu	kabullenmesi	mümkündür.	O	halde,	ikrarın	hangi	aşamada	
gerçekleştiği	ve	özgür	iradeye	dayalı	olup	olmadığı,	ikrarda	bulunanın	beyanın	ciddiyetini	ve	bundan	
doğacak	sonuçları	bilip	bilmediği,	ikrarın	başkaca	deliller	veya	emarelerle	desteklenip	desteklenmedi-
ği,	hayatın	olağan	akışına	uygun	düşüp	düşmediği,	kuşkudan	arınmışlığını	ve	belirliliğini	zayıflatacak	
biçimde	ikrardan	dönülüp	dönülmediği	gibi	hususlar	da	göz	önünde	bulundurulmak	suretiyle,	somut	
olaydaki	 ikrarın	delil	değeri	ortaya	konulmalı	 ve	 ispat	 sorunu	bu	 şekilde	çözümlenmelidir.”,	YCGK,	
E.	2005/7-144,	K.	2005/150,	T.	29.11.2005,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:15.03.2021).
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 1. Müdafi huzurunda kolluk tarafından alınan ifadenin delil 
değeri

	 Müdafi,	şüpheli	veya	sanığın	savunmasını	üstlenen	avukattır.	Şüp-
heli	 tarafından	 savunma	hakkının	müdafi	 aracılığıyla	 kullanılması,	 so-
ruşturma	 ve	 devamındaki	 kovuşturmanın	 hukuka	 uygun	 yürütülmesi	
açısından	oldukça	önem	teşkil	etmektedir.	

	 Müdafilik	 sıfatı,	 şüpheli,	 sanık	ya	da	kanuni	 temsilcinin	 seçimiyle	
veya	 baro	 tarafından	 resen	 görevlendirmeyle	 kazanılmaktadır142.	 Yani	
müdafilik	seçme	yoluyla	ya	da	atama	yoluyla	olabilir.	Bir	diğer	 ikili	ay-
rım	olarak	da;	ihtiyari müdafilik	ve	kanunda	sayılan	istisnalar	kapsamın-
da	zorunlu müdafilik	söz	konusu	olabilir.	İfadesi	alınacak	kişi;	on	sekiz	
yaşını	 doldurmamış	 çocuk,	 kendisini	 savunamayacak	 derecede	malul	
veya	sağır	ve	dilsiz	ise;	alt	sınırı	beş	yıldan	fazla	hapis	cezasını	gerektiren	
suçlardan	dolayı	 yapılan	 soruşturma	 veya	 kovuşturma	 söz	 konusu	 ise	
kendisine	istemi	aranmaksızın	baro	tarafından	bir	müdafi	görevlendiril-
mektedir	(CMK	m.150/2-3).	Bununla	birlikte;	şüphelinin	gözlem	altı-
na	alınması	(CMK	m.74/2),	gözaltına	alınan	kişinin	serbest	bırakılma-
ması	nedeniyle	veya	tutuklama	talebi	ile	sorguya	sevk	edilmesi	(CMK	
m.91/7,	m.101/3)	gibi	hallerde	zorunlu	müdafilikten	bahsedilmekte	ve	
müdafiin	hukuki	yardımından	yararlanılması	mecburi	kabul	edilmekte-
dir.

	 Belirmek	 gerekir	 ki;	 hukukumuza	 yeni	 dâhil	 olan	 seri muhakeme 
usulü	 kapsamında	 yapılan	 soruşturmalarda	 da	 şüphelinin	 müdafi	 ile	
temsili	zorunludur.	Koşullar	oluşmuşsa,	ifade	alma	sırasında	Cumhuri-
yet	savcısı	dışında	kolluğun	da	bu	usul	hakkında	şüpheliyi	bilgilendirme	
yetisi	vardır.	Ancak	usulün	teklifi	ve	bu	teklifin	kabul	edilmesi	müdafi	
huzurunda	Cumhuriyet	savcısı	önünde	yapılmalıdır	(CMK	m.250/2-3).

	 İfadesi	alınacak	şüpheli	soruşturmanın	her	aşamasında	bir	veya	bir-
den	fazla	müdafiin	yardımından	yararlanma	hakkına	sahiptir.	Ancak	so-
ruşturma	evresinde	ifade	almada	en	çok	üç	avukat	hazır	bulunabilmek-

142	CENTEL/ZAFER,	s.	204;	YURTCAN,	s.	241-242.
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tedir	(CMK	m.150/1-2).	Kanunda	belirtilen	bu	gibi	istisnai	durumlar	
haricinde,	şüphelinin	müdafi	yardımından	yararlanması,	müdafiin	şüp-
heli	ile	görüşmesi	ve	yanında	bulunması	hiçbir	şekilde	kısıtlanamaz	ve	
engellenemez.	

	 Seçme	 ya	 da	 atama	 yoluyla	 görevlendirilen	müdafiin	 hukuki	 yar-
dımda	 bulunması,	 onun	 gerekli	 işlemlerde	 şüphelinin	 yanında	 yer	 al-
masını	 gerektirmektedir143.	 Zira	 şüphelinin	 sahip	 olduğu	müdafi	 yar-
dımından	 yararlanma	 hakkının	 fiilen	 gerçekleşebilmesi	 için	 müdafiin	
ifade	sırasında	da	hazır	bulunması	gerekmektedir.	İfade	alma	işlemine	
geçmeden	önce	ise	müdafi,	şüpheli	ile	bir	ön	görüşme	yaparak	onu	bil-
gilendirmeli	ve	isnat	edilen	suç	ile	ilgili	olarak	şüpheliyi	aydınlatmalıdır.	
Özellikle	etkin	pişmanlık	veya	uzlaştırma	kapsamındaki	bir	 suç	 isnadı	
söz	konusu	ise	müdafi,	gerekli	tüm	hususları	sonuçları	ile	birlikte	doğru	
ve	anlaşılır	şekilde	şüpheliye	aktarmalıdır.	

	 İfade	sırasında	ise	müdafi,	açıklatıcı	sorular	sorarak	bunların	da	tu-
tanağa	 geçirilmesini	 isteyebilmekte	 ve	 şüphelinin	 haklarını	 korumaya	
yönelik	 müdahalelerde	 bulunabilmektedir144.	 Ancak	 bu	 müdahaleler	
maddi	olayı	karartabilecek	nitelikte	değil,	olayı	daha	açık	ve	doğru	bir	
biçimde	açıklatıcı	nitelikte	lehe	müdahaleler	olmalıdır.	Dolayısıyla	mü-
dafi	 sadece	 hukukî	 yardımda	 bulunabilir;	 şüphelinin	 ifadesi	 alınırken	
şüpheliye	 sorulan	 soruya	doğrudan	cevap	veremez,	onun	yerini	 aldığı	
izlenimi	 veren	herhangi	bir	müdahalede	bulunamaz.	Şüpheliye	bütün	
kanunî	haklarını	hatırlatabilir	ancak	müdafiin	her	türlü	müdahalesi	tuta-
nağa	geçirilir	(YGİAY	m.23/1-d).	

	 Nitekim	soruşturma	evresinde	alınan	 ifadenin	delil	değeri	gerekli	
usullere	uyulması	ve	hukuka	uygun	hareket	edilmesi	ile	de	doğru	oran-
tılıdır.	Kollukta	alınan	şüpheli	ifadesi	müdafi	huzurunda	da	olsa	her	za-
man	tek	başına	delil	niteliği	taşımamaktadır	ve	bu	ifadenin	hükme	esas	

143	CENTEL,	Nur;	“Ceza	Soruşturmasında	Müdafiin	Rolüne	Eleştirel	Yaklaşım”,	İÜHFM,	C.	LXXII,	S.	
2,	T.	2014,	s.	704.	

144	CENTEL,	Nur;	“3842	Sayılı	Yasa	Hükümleri	Karşısında	Tutuklama	ve	Yakalama”,	Yargı	Reformu	2000	
Sempozyumu,	İzmir	2000,	s.	621.
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alınabilmesi	için	belli	şartların	bulunması	gerekmektedir.	Zira	ifade	iş-
lemi	 sırasında	müdafiin	bulunmasına	 rağmen	 yasak	 usul	 uygulanması	
durumunda,	 söz	konusu	 ifadenin	de	delil	değeri	kalmayacağından,	bu	
tutanak	hükme	esas	alınmamalıdır.

	 Belirtelim	ki;	kollukta	alınan	ifade	ile	sulh	ceza	hâkimi	veya	mahke-
me	önünde	duruşmada	yapılan	sorgunun	çelişmesi	meselesi	burada	da	
delil	değeri	açısından	önem	taşımaktadır.	Kanunda	yalnızca	aralarında	
çelişki	olduğu	takdirde	ifade	tutanaklarının	okunması	mümkün	kılındı-
ğından,	bu	istisnai	bir	durum	olarak	kabul	edilmektedir145.	Buna	karşı-
lık,	Cumhuriyet	savcısı	 tarafından	alınan	 ifadeden	farklı	olarak,	kolluk	
tarafından	alınan	ifadenin	duruşmada	okunabilmesi	için;	ifade	ve	sorgu	
arasında	bir	çelişki	olması	yeterli	olmayıp	aynı	zamanda	ifade	alma	sıra-
sında	müdafiin	de	hazır	bulunması	gerekmektedir.	

	 Sonuç	 olarak	müdafi	 huzurunda	 alınan	 ifade	 sonucu	 düzenlenen	
tutanak,	sorgu	ile	çelişmediği	takdirde,	kovuşturma	aşamasında	doğru-
dan	belge	delili	niteliği	 taşımaktadır.	Örneğin,	baskı	 ile	bir	suçu	üstle-
nen	şüpheli,	müdafi	huzurunda	bu	doğrultuda	ifade	vermiş	ancak	sorgu	
aşamasında	susma	hakkını	kullanmış	olabilir.	Yargılama	aşamasında	bu	
durumda	yasak	usulü	ispat	sorunu	ortaya	çıkmaktadır.	Zira	baskı	yapıl-
dığı	iddiası	soyut	kalmış	ve	diğer	hususlarla	desteklenememişse	alınan	
ifadelere	dayanılarak	mahkemelerce	cezalara	hükmedilmesi	olası	sonuç	
olduğundan;	seçilmiş	veya	atanmış	müdafiin	bu	konuda	çok	dikkatli	ol-
ması,	fiili	olarak	hukuki	yardımda	bulunmadan	hiçbir	koşulda	tutanağı	
imzalamaması	gerekmektedir.

 2. Müdafi olmadan kolluk tarafından alınan ifadenin delil değeri

	 Daha	önce	de	belirttiğimiz	gibi;	soruşturma	evresinde	beyan	deli-
li	 özelliği	 gösteren	 açıklamalar,	 kovuşturma	 evresinde	 sorgu	 sırasında	
tekrarlandıkları	takdirde	beyan delili	özelliği;	belli	hallerde	de	belge delili 
özelliği	 taşımaktadır146.	 	Buna	 ilişkin	olarak	CMK	m.148/4’te	 “müdafi 

145	CENTEL/ZAFER,	s.	248.
146	CENTEL/ZAFER,	s.	242.
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hazır bulunmaksızın kollukça alınan ifadenin, hâkim veya mahkeme hu-
zurunda şüpheli veya sanık tarafından doğrulanmadıkça hükme esas alı-
namayacağı”	belirtilmiştir.	Bir	başka	anlatımla,	müdafi	olmadan	alınan	
ifadenin	hükme	esas	alınabilmesi	için,	hâkim	veya	mahkeme	önündeki	
sorguda	bu	ifadelerin	doğrulanması	gerekmektedir147.	Aksi	halde	alınan	
ifadenin	hukuki	değeri	kalmamaktadır.

	 Doktrinde	 bu	 hükmün	 varlığının	 gereksiz	 olduğunu	 savunan	 ya-
zarlar	 bulunmaktadır148.	 Bizim	 de	 katıldığımız	 bu	 görüşe	 göre,	 CMK	
m.148/4	 ile	m.213	 birbiriyle	 uyumlu	 olmadığı	 sonucuna	 varılır.	 Zira	
kolluk	 tarafından	 müdafi	 hazır	 bulunmaksızın	 alınan	 ifade	 mahkeme	
önünde	 şüpheli	 tarafından	 doğrulanarak	 tekrarlandığı	 takdirde,	 artık	
sorguya	 dayanan	 bir	 delilden	 bahsedilecek	 ve	 hâkim	 önünde	 yapılan	
açıklamalar	dikkate	alınacaktır.	Kanunda	yalnızca	müdafi	eşliğinde	alı-
nan	 ifadenin	duruşmada	okunabilmesi	hüküm	altına	alındığından	(m.	
213);	müdafi	hazır	bulunmadan	alınan	ifade	ile	yapılan	sorgu	arasında	
bir	çelişki	yoksa	zaten	bu	ifade	tutanağının	kovuşturma	aşamasında	bir	
delil	değeri	kalmayacak	ve	tutanak	duruşmada	tartışılmayacaktır.	Kaldı	
ki;	iki	hüküm	birlikte	değerlendirildiğinde,	müdafiin	ifade	sırasında	ha-
zır	olması	fark	etmeksizin,	önceki	ifade	duruşmada	doğrulandığı	ve	ifade	
ile	sorgu	örtüştükleri	 takdirde	hâkimin	bu	ifade	tutanağını	belge	delili	
kabul	ederek	hükme	esas	alabileceği	anlamı	çıkmaktadır.	Nitekim	uy-
gulama	ile	CMK	m.217	de	göz	önüne	alındığında;	hükme	esas	alınacak	
tüm	delillerin	mahkeme	huzurunda	tartışılması	gerektiği	ve	en	sonunda	
kolluktaki	ifadenin	değil	de	mahkeme	önündeki	sorguda	yapılan	açıkla-
maların	beyan	delili	olarak	hükme	esas	alındığı	açıktır149.

147	“Sanığın	kollukta	müdafii	bulunmaksızın	alınan	ifadesinin,	duruşmada	kabul	edilmedikçe	CMK	148/4	
maddesi	kapsamında	hükme	esas	alınamayacağından	bu	beyanın	delil	olarak	kabul	edilmediği...”	Y.16.
CD,	E.	2017/2783,	K.	2018/218,	T.	6.2.2018;	“Müdafii	hazır	bulunmadan	kollukça	alınan	sanığın	be-
yanı	dışında	başkaca	mahkumiyetine	yeterli	delil	bulunmayan	sanık	hakkında	beraat	kararı	verilmesi	
gerekirken,	mahkumiyetine	 hükmolunması...”,	 Y19.CD,	 E.	 2016/982,	K.	 2017/6010,	T.	 21.6.2017,	
(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:10.06.2020).

148	ÜNVER/HAKERİ,	s.	1460.
149	“Sanıklar	…	haklarında	kurulan	hükümler	yönünden	yapılan	inceleme	sonucunda;	a-)Sanıkların	kolluk	

anlatımlarının	müdafi	olmaksızın	alınması	karşısında;	duruşmada	okunarak	CMK	213	ve	148/4	madde	
hükmüne	aykırı	olarak	kolluktaki	 ifadelerinin	mahkeme	ve	hakim	önünde	 tekrar	edilmediği	gözetil-
meksizin	hükme	esas	alınarak	CMK	217/2.	maddesine	muhalefet	edilmesi,	b-)Sanıkların	aşamalarda	
tutarlı	bulunan	ve	dosya	kapsamıyla	kısmen	doğrulanan	savunmaları	ve	delilleri	değerlendirilmeksizin	
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	 Aksi	görüşe	göre	ise,	CMK	m.148/4	ile	m.213	birlikte	değerlendiril-
diğinde	ancak	bir	anlam	ifade	etmektedir150.	Düzenlenen	bu	hükümlere	
göre;	müdafi	hazır	bulunduğu	takdirde	yalnızca	ifade	ile	sorgu	arasında	
çelişki	 varsa	 tutanağın	duruşmada	okunması	 söz	konusu	 iken,	müdafi	
hazır	bulunmadığında	alınan	 ifadenin	 tamamının	 sorgu	sırasında	 şüp-
heli	 veya	 sanık	 tarafından	 bizzat	 doğrulanması	 gerekmektedir.	 Buna	
göre	müdafi	eşliğinde	ifade	alınmışsa,	 ifade	tutanağı	ile	sorgu	arasında	
çelişki	olmaması	halinde,	örneğin	susma	hakkı	kullanılması	halinde,	tu-
tanak	okunmadan	doğrudan	delil	kabul	edilerek	hükme	esas	alınabilir.	
Nitekim	 ifade	 alma	 işlemi	müdafi	olmaksızın	 yapılmışsa	 ve	mahkeme	
önündeki	 sorguda	 yapılan	 açıklamalarla	 çelişiyorsa,	 bu	 ifade	 tutanağı	
duruşmada	tartışılamayacağı	gibi	hükme	de	esas	alınamayacaktır.	

	 Bu	 görüşe	 göre	 her	 ne	 kadar	 ifadenin	 doğrulanmasının	 yeniden	
beyanda	bulunmak	olarak	anlaşılması	gerektiği	 savunulmuş	olsa	da151,	
yargılama	sırasında	sanığa	“kollukta verdiğin ifadeler doğru mu?” sorusu	
yöneltilerek,	 sanıktan	“doğru”	niteliğindeki	cevap	alındıktan	sonra	söz	
konusu	ifade	tutanağının	hükme	esas	alınabileceği	ihtimali	uygulamada	
olasıdır.	Dolayısıyla	hak	kaybı	yaşanmaması	adına	müdafii	olmaksızın	
alınan	ifadelerin	mahkeme	aşamasında	tekrarlandığı	ve	diğer	delillerle	
desteklendiği	takdirde	ancak	hükme	esas	alınabilmesi	gerekmektedir.	

	 Tartışma	 konusu	 ile	 ilgili	 olarak	 Yargıtay	 18.	 Ceza	 Dairesi’nin	
31.05.2017	tarihinde	verdiği	E.	2015/35285	ve	K.	2017/6905	sayılı	ka-
rarına	bakıldığında	“Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan 
tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; CMK’nın 
148/4 maddesinde yer alan “Müdafi hazır bulunmaksızın kollukça alınan 
ifade, hâkim veya mahkeme huzurunda şüpheli veya sanık tarafından doğ-
rulanmadıkça hükme esas alınamaz” ve aynı yasanın 213. maddesinde yer 
alan “Aralarında çelişki bulunması halinde; sanığın, hâkim veya mahkeme 

savunma	haklarının	kısıtlanarak	eksik	soruşturmayla	hüküm	kurulması…”	Y16.CD,	E.	2018/997,	K.	
2018/1574,	T.	12.6.2018,	(http://www.kazanci.com.tr/,	e.t:06.06.2020).

150	TAŞKIN,	Ş.	Cankat;	“Müdafinin	ve	Vekilin	Hukuki	Yardımı,	Sınırları	ile	Uygulamada	Karşılaşılan	So-
runların	AİHM	İçtihatları	Işığında	Değerlendirilmesi”,	TBB	Dergisi,	S.	69,	Y.	2007,	s.	240.

151	İPEKÇİOĞLU,	s.	73.
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huzurunda yaptığı açıklamalar ile Cumhuriyet savcısı tarafından alınan 
veya müdafiinin hazır bulunduğu kolluk ifadesine ilişkin tutanaklar du-
ruşmada okunabilir.” şeklindeki yasal düzenlemelere göre; sanığın önceki 
ifadesinin duruşmada okunmasının ilk koşulunun iki ifade arasında çelişki 
bulunması, ikinci koşulun ise sanığın önceki ifadesinin; hakim, mahkeme ya 
da Cumhuriyet Savcısı tarafından alınması veya kollukta alındığı taktirde 
ise ifadeye müdafiinin katılmış olmasıdır. 

 Somut olayda her ne kadar sanığın kolluk ifadesinde, müştekiye ha-
karet ettiğini kabul etmesine rağmen bu ifadenin müdafii huzurunda alın-
madığı, sanığın talimat mahkemesindeki duruşmada bu ifadesini doğrula-
madığı, bu nedenle sanığın kolluk ifadesinin duruşmada okunamayacağı, 
hükme esas alınamayacağının gözetilmemesi”	bozma	nedeni	sayılmıştır152.	
Buna	göre	müdafi	olmadan	alınan	ifadenin	sanık	tarafından	doğrulan-
maması	nedeniyle	duruşmada	okunamayacağı	sonucuna	varılmaktadır.	
Öyleyse	bu	halde	kolluk	ifadesinin	hiçbir	delil	değeri	kalmamakla	birlik-
te,	yürütülen	soruşturmada	ifade	alma	işlemi	amacına	uygunluğunu	da	
yitirmektedir.

	 Kaldı	ki;	Yargıtay	16.	Ceza	Dairesi’nin	12.6.2018	tarihinde	verdiği	
E.	2018/997	ve	K.	2018/1574	sayılı	kararında	“Sanıkların kolluk anla-
tımlarının müdafi olmaksızın alınması karşısında; duruşmada okunarak 

152	Benzer	kararlar	için	bkz.	“Ceza	Muhakemesi	Kanunun	213.	maddesine	göre	sanığın	hakim	ya	da	mah-
keme	 huzurunda	 yaptığı	 açıklamalar	 ile	Cumhuriyet	 Savcısı	 tarafından	 alınan	 ifadelerin	 duruşmada	
okunabilmesi	kabul	edilerek	Cumhuriyet	Savcısı	tarafından	alınan	ifadelere	de	delil	olma	değeri	tanın-
mıştır.	Buna	karşılık	sanığın	kollukça	alınan	 ifadesine	 ilişkin	tutanağın	duruşmada	okunabilmesi	 için	
kollukta	ifade	alındığı	sırada	müdafiinin	hazır	bulunması	koşulu	aranmaktadır.	Somut	olayda	sanıklar	
atılı	 suçları	 işlediklerini	mahkemede	kabul	etmemişlerdir.	Kollukta	 ise	 ifadeleri	 alınırken	müdafiinin	
hazır	olmadığı	 sırada	 sanıklar	 ...	 ve	 ...	 suçlarını	 ikrar	 ettiklerinden,	CMK.nun	213.	maddesi	uyarınca	
bu	ifade	tutanakları	duruşmada	okunamayacağı	gibi	hükme	de	esas	alınamayacağı	gözetilmeden	atılı	
suçları	 sanıkların	 işlediklerine	 dair	 başkaca	 hangi	 delillerin	 hükme	 esas	 alındığı	 açıklanıp	 tartışılma-
dan	sanıkların	mahkumiyetlerine	karar	verilmesi,	bozmayı	gerektirmiştir.”,	Y.8.CD,	T.	12.11.2018,	E.	
2018/2488,	K.	2018/12531;	“CMK’nın	148/4.	maddesinin,	“müdafii	hazır	bulunmaksızın	kollukça	alı-
nan	ifade,	hakim	veya	mahkeme	huzurunda	şüpheli	veya	sanık	tarafından	doğrulanmadıkça	hükme	esas	
alınamaz”	hükmünü	içerdiği,	olayımızda	da	sanıklardan	U.’un	müdafiisiz	kolluk	savunmasında	toplam	
10	ayrı	olayı	anlatırken	6.	sırada	da	bu	olaya	değinerek	suçu,	diğer	sanık	B.	ile	birlikte	işlediklerini	belirt-
mekle	beraber,	sonraki	aşamalarda	ve	diğer	sanıkların	tüm	aşamalarda	suçlamayı	red	ve	inkar	ettikleri,	
yine	sanık	U.’un	hakim	veya	mahkeme	huzurunda	da	müdafiisiz	kolluk	beyanını	doğrulamadığı	anla-
şılmakla;	Mahkemece	sanık	U.’un	müdafiisiz	kolluk	savunmasına	itibar	edilmemesinde	bir	isabetsizlik	
görülmemiştir.”,	Y.13.CD,	T.	24.06.2015,	E.	2014/24767,	K.	2015/11737,	(http://www.kazanci.com.
tr/,	e.t:15.03.2021).
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CMK 213 ve 148/4 madde hükmüne aykırı olarak kolluktaki ifadelerinin 
mahkeme ve hakim önünde tekrar edilmediği gözetilmeksizin hükme esas 
alınarak CMK 217/2. maddesine muhalefet edilmesi” kanuna	aykırı	oldu-
ğundan	bozma	nedeni	sayılmıştır153.	Karara	konu	olayda	kolluk	tarafın-
dan	müdafi	olmaksızın	ifadeler	alınmış	ve	bu	ifadede	sanıklardan	ikrar	
elde	 edilmiştir.	 Cumhuriyet	 savcısında,	 Sulh	 Ceza	 Hâkimliğinde	 ve	
mahkemedeki	savunmalarında	ise	sanıklar	suçlamayı	kabul	etmedikle-
rini	beyan	etmiştir.	Belirtelim	ki;	ifade	sırasında	müdafi	bulunmadığın-
dan,	bu	şekilde	ifade	ile	sorgunun	çelişmesi	halinde,	ifade	tutanaklarının	
duruşmada	okunması	m.213	uyarınca	mümkün	değildir.	Buna	karşılık	
müdafi	olmadan	alınan	ifadenin	belge	delili	niteliğinde	olabilmesi	için	
sanıklar	tarafından	m.148/4	uyarınca	tekrar	edilmesi	halinde	mümkün-
dür	ve	ancak	bu	koşulda	hükme	esas	alınabilir.	Aksi	 takdirde	 ifadenin	
hiçbir	hukuki	değeri	kalmaz	ve	somut	olaydaki	gibi	mahkûmiyet	kararı-
na	gerekçe	edinilemez.	

	 Bu	konuda	soruşturma	ve	kovuşturma	aşamalarının	hukuka	uygun	
yürütülmesi	 ile	 şüpheli/sanığın	yaşayabileceği	hak	kayıplarının	önüne	
geçebilmek	 için	 en	 temel	 çözüm;	 yeni	 kanuni	 düzenlemeye	 gidilerek	
zorunlu müdafilik	 sisteminin	her	 suç	 tipi	 için	getirilmesidir.	 İkincil	bir	
çözüm	yolu	olarak	ise	her	iki	madde	arasındaki	uyumsuzluğun	gideril-
mesi	için	bir	düzenleme	yapılarak;	m.148/4	hükmünde	yer	alan	“doğru-
lanma”	kelimesinin	“kollukta alınan ifadenin duruşmada okunarak sanığa 
hatırlatılmasının ardından sanık tarafından doğrulanması”	 şeklinde	de-
ğiştirilmesi	ve	m.213	hükmüne	ise	“müdafiin hazır bulunup bulunmadığı 
fark etmeksizin”	ibaresinin	eklenmesi	gerektiği	kanaatindeyiz.	Bu	şekilde	
müdafi	olmaksızın	alınan	ifadenin	hükme	esas	alınabilir	bir	delil	olabil-
mesi	 için	duruşma	 sırasında	 sanığa	 okunarak	hatırlatılmadan	 yalnızca	
“doğru”	 kelimesinin	 yeterli	 bulunmasının	 önüne	 geçilmesi	 ve	 maddi	
gerçeği	aydınlatması	açısından	en	önemli	soruşturma	işlemlerinden	biri	
olan	şüpheli	 ifadesinin	değerini	kaybetmesinin	önlenmesi	amaçlanmış	
olur.	Ancak	yine	de	her	suç	 tipi	 için	zorunlu	müdafilik	uygulamasının	
getirilmesinin	bu	konuda	daha	kalıcı	ve	geçerli	bir	çözüm	yolu	olduğu	
unutulmamalıdır.	

153	Madde	217	–	“(2) Yüklenen suç, hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir”.
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 GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

	 Çalışmamızda	belirtilen	bilgiler	ışığında	anlaşılmalıdır	ki;	soruştur-
ma	evresinde	adli	kolluk	veya	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	toplanması	
gereken	deliler	arasında	 şüpheli ifadesinin	önemli	bir	yeri	vardır.	Nite-
kim	mağdur	her	suç	tipinde	olayı	detaylarıyla	bilen	konumda	olmazken,	
şüpheli	genellikle	olaya	en	iyi	şekilde	vakıf	olan	kişidir.	Dolayısıyla	yasak	
usuller	 kullanılmadığı	 takdirde,	 suç	 şüphesi	 altında	 bırakılan	 kişilerin	
olay	hakkındaki	bilgilerini	 sıcağı	 sıcağına	aktarması,	 soruşturmanın	ve	
yargılamanın	devamı	açısından	önemli	bir	beyan	delili	niteliği	taşımak-
tadır.	Ancak	bu	aktarım	 ile	maddi	gerçeği	 açığa	 çıkarma	kapsamında-
ki	yönlendirici	 işlevin	yanında,	 şüpheliye	savunma	hakkını	kullanması	
imkânı	da	sağlanır.

	 CMK	ve	YGİAY	hükümleri	uyarınca	ifade	alma	işlemi	her	ne	kadar	
sıkı	kurallara	bağlanmış	olsa	da,	bu	kurallar	kimi	zaman	uygulama	ile	ters	
düşmektedir.	Zira	yetkili	makamla	ilgili	olarak	CMK	sisteminde	ifade	al-
manın	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	yapılması	gerektiği	hedeflense	de;	
bu	işlem	çoğunlukla	adli	kolluk	tarafından	yapılmaktadır.	Oysaki	ifade	
alma	basit	bir	işlem	olmayıp	kanuni	kurallardan	ziyade	birçok	temel	hak	
ve	özgürlükleri	de	içinde	barındıran	bir	ceza	muhakemesi	işlemidir.	Ka-
naatimizce,	 ihlaller	sonucu	soruşturma	ve	yargılamanın	tehlikeye	düş-
memesinin	önüne	geçilmesi	için	bu	konuda	yeni	kanuni	düzenlemeler	
yapılması,	Cumhuriyet	 savcılarının	 soruşturmayı	 tümüyle	adli	kolluğa	
devretmesinin	önüne	geçilmesi	gerekmektedir.

	 Söz	 konusu	 ihlaller	 kapsamında	 uygulamada	 öne	 çıkan;	 şüpheli-
ye	haklarının	öğretilmesi	 kapsamında	yeteri	 kadar	 açıklama	yapılması	
gerektiği	halde	yalnızca	temel	birkaç	husustan	bahsetmenin	yeterli	gö-
rülmesi;	kanunen	sahip	olduğu	susma	hakkını	kullandığı	takdirde	suçu	
işlediğine	dair	kanaat	oluşturulması;	müdafi	henüz	gelmeden	ifadenin	
alınmış	olması	veya	ifadeden	önce	dosyadaki	delillerin	müdafi	tarafın-
dan	incelenmesi	konusunda	zorluk	çıkartılması	gibi	hukuka	aykırı	yön-
temlere	başvurulmaktadır.
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	 Ancak	kimlik	tespiti	yapıldıktan	sonra	olaya	ilişkin	bilgi	ve	delillerin	
şüpheliye	doğru	aktarılması	ve	savunma	hakkını	da	esasen	kullanabilme-
si	için	öncelikle	isnat	edilen	suçun	soruşturmaya	zarar	verilmeyecek	şe-
kilde	detaylıca	açıklanması	gerekir.	Ardından	kanuni	haklarının	yalnızca	
şeklen	değil	açıkça	ve	anlaşılır	dilde	hatırlatılması	gerekir.	Bu	kapsamda	
kişinin	usulüne	uygun	olarak	müdafii	yardımından	ve	ifadeden	önce	ya	
da	ifade	sırasında	istediği	her	an	susma	hakkından	yararlanmasının	sağ-
lanması;	 yararlandığı	 durumda	 da	masumluk	 karinesinin	 gözetilmeye	
devam	edilmesi	gerekir.

	 Bununla	birlikte	 ikrar	 elde	etmek	amacıyla	yasak	 ifade	alma	yön-
temlerine	sıklıkla	başvurulabilmektedir.	Böyle	durumlarda	çoğu	zaman	
ispat	sorunu	gündeme	gelse	de,	iddiayı	destekleyici	ibareler	mevcut	ise	
elde	edilen	beyanlar	ile	bu	suretle	ortaya	çıkan	diğer	deliller	soruşturma	
ve	kovuşturma	aşamasında	verilecek	kararlara,	uygulanacak	koruma	ted-
birlerine	delil	teşkil	etmemelidir.	İspat	edilemediği	takdirde	dahi	yine	de	
makul	şüphe	var	ise	bu	ifade	tutanağı	yan	delillerle	desteklenmelidir.

	 Aksi	 halde	 bir	 kimsenin,	 olayla	 hiç	 alakası	 olamamasına	 rağmen	
yalnızca	suçu	işlediği	varsayımı	ile	ifadesinin	alınması	ihtimalinde;	bu-
radaki	 beyanlarına	 göre	 koruma	 tedbirlerinin	 uygulanmasına	 rağmen	
yargılama	sonuncuda	bu	kişinin	masum	olduğu	hükmüne	varıldığında	
lekelenmeme	hakkı	açıkça	ihlal	edilmiş	olmaktadır.	Üstelik	uzun	süren	
dava	sonucunda	toplumda	güveni	sarsılarak,	içinde	bulunduğu	durum	
psikolojisini	de	olumsuz	yönde	etkilemektedir.	Bu	kişinin	suçu	işlemiş	
bir	fail	olması	ihtimalinde	ise;	usulüne	uygun	olarak	ifadesine	başvurul-
madığı	ve	tüm	deliller	kaybolmadan	toplanmadığı	takdirde,	olay	yete-
rince	 açıklığa	kavuşamamakta,	hakkında	olması	 gerekenden	daha	ağır	
cezalar	istemiyle	iddianame	düzenlenerek,	kişi	daha	da	olumsuz	durum-
lar	içerisinde	kalabilmektedir.	Özetle	masum	olup	olmadığı	fark	etmek-
sizin	kendisine	suç	isnat	edilen	kişiler,	hüküm	verilene	kadar	endişe	ve	
korku	duyarak	belirsizliğin	 içerisinde	psikolojik	bir	 iç	 savaş	vermekte-
dir154.

154	“Korku	cezadan	çok	daha	beterdir,	çünkü	ceza	bellidir,	ağır	da	olsa,	hafif	de;	hiçbir	zaman	belirsizliğin	
dehşeti	kadar,	o	sonsuz	gerilimin	ürkünçlüğü	kadar	kötü	değildir.”,		ZWEIG,	Stefan;	Korku,	Türkiye	İş	
Bankası	Kültür	Yayınları,	s.	45.
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	 Kanaatimizce	tüm	bu	hukuka	aykırılıkları	ve	psikolojik	problemleri	
en	aza	indirmek	amacıyla,	ifade	alma	kapsamında	somut	delillerle	şüp-
heli	olduğu	kanaatine	varılan	kişilerin	olay	hakkındaki	bilgilerine	derhal	
başvurularak	buna	göre	suç	soruşturmasına	yön	verilmesi	gerekmekte-
dir.	Ancak	ifadesine	başvurulan	kişiler	kanunda	belirtilen	kurallara	uy-
gun	olarak	dinlenmeli	ve	gelişen	 teknoloji	 ile	bu	 işlem	zorunlu	olarak	
sesli	ve	görüntülü	şekilde	kayıt	alınırken	aynı	zamanda	her	husus	da	ya-
zılı	olarak	tutanak	altına	alınmalıdır.	

	 Ancak	belirtilen	tüm	bu	işlemlerin	sağlıklı	bir	şekilde	yürütülmesi	
gerekmektediir.	Özellikle	uygun	bir	ortam	sağlanarak,	 ifadesi	alınacak	
kişinin	psikolojik	olarak	 rahat	hissetmesine,	oturtulmasına	 ve	 kelepçe	
takılmadan,	sakin	bir	halde	bildiklerini	aktarmasına	özen	gösterilmeli-
dir.	Diğer	yandan	yetkili	makam	da	acele	etmeyerek	sabırlı	davranmalı	
ve	aktif	bir	dinleme	ortamı	sağlamalıdır.	Kanaatimizce	bu	şekilde	bilgi-
ler	 daha	 sağlıklı	 aktarılmakta	 ve	olayın	 aydınlatılması	 daha	 kolay	hale	
gelmektedir.

	 Ayrıca	hukuka	aykırılıkları	ve	hak	 ihlallerini	olabildiğince	engelle-
mek	adına,	ifade	almada	amaç	ve	yöntem	konusunda	yetkili	makamların	
yeteri	kadar	aydınlatılmış	ve	bu	konuda	bilgilendirilmiş	olmaları	gerek-
mektedir.	Özellikle	kolluktaki	görevliler	yeterli	bilgiye	ve	tecrübeye	sa-
hip	olmadan	doğrudan	bu	işlemi	yapmaya	yetkilendirilmemelidir.	Hat-
ta	her	bir	kolluk	merciinde	yalnızca	bu	işlem	için	hukuk	eğitimi	almış,	
uygulanacak	 esas	 ve	 usuller	 konusunda	 uzmanlaşmış	 tecrübeli	 kişiler	
yetkilendirilmelidir.

	 Elbette	 ki	 ifade	 almanın	 usulüne	 göre	 yürütülmesinde	 yalnızca	
kolluk	 ve	 savcılık	 makamı	 değil,	 eğer	 görevlendirilmişse	müdafiin	 de	
önemli	yükümlülükleri	bulunmaktadır.	Bu	yükümlülükler	kapsamında	
ifade	 alınmadan	 önce	 soruşturma	 dosyasındaki	 evrakları	 incelemeli,	
dosyaya	ve	özellikle	dosyadaki	delillere	hâkim	olmalı,	delillerin	hukuka	
uygun	olarak	elde	edilip	edilmediğini	kontrol	etmelidir.	Tüm	bu	edin-
diği	bilgiler	 ışığında	müvekkilini	de	aydınlatmalıdır.	Ayrıca	 ifade	alma	
sırasında	fark	ettiği,	müvekkili	lehine	halen	toplanmamış	deliller	varsa,	
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bunların	da	derhal	toplanmasını	ve	dosyaya	konulmasını	talep	etmeli-
dir.	Bir	diğer	önemli	husus	olarak,	müvekkilinin	ifade	alma	işleminden	
önce	psikolojik	veya	fiziki	şiddete	uğramadığından	emin	olmalı	ve	sağlık	
raporlarının	usulüne	uygun	olarak	alınıp	alınmadığını	kontrol	etmelidir.	
Nitekim	müdafi,	yasak	usulle	ifade	alınmasına	hiçbir	koşulda	müsaade	
etmemelidir.

	 İfade	alma	işlemi	bittiğinde	ise,	müdafi	tutanağı	detaylı	olarak	oku-
malı,	açıklamaların	tutanağa	doğru	aktarıldığından	emin	olmadan	imza-
sını	atmamalıdır.	Herhangi	bir	hukuka	aykırılık	durumuna	rastladığında	
da	tutanağa	şerh	düşmekten	veyahut	duruma	göre	 ilgili	 soruşturmada	
görevli	Cumhuriyet	savcısı	 ile	görüşmekten	kaçınmamalıdır.	Zira	mü-
dafi	 etkin	 şekilde	 hukuki	 yardımda	 bulunarak	müvekkillinin	 haklarını	
korumak	ve	gözetmekle	yükümlüdür.	

	 Kaldı	 ki;	 söz	 konusu	 hukuki	 yardımın	 gerekliliği	 sebebiyle	 yasak	
usullerin	 uygulanmaması	 ve	 alınan	 ifadelerin	 sonradan	 delil	 değerini	
yitirmemesi	 için	müdafi	huzurunda	 alınması	 zorunlu	durumların	 artı-
rılması	ve	hatta	zorunlu	müdafilik	sisteminin	her	suç	tipi	için	getirilmesi	
gerektiği	kanaatindeyiz.	Zira	mevcut	kanun	hükümleri	ile	müdafi	bulun-
madan	alınan	ifadenin	delil	değerini	yitirerek	hukuka	aykırı	olması	daha	
olasıdır.	Her	şeyden	de	önemlisi,	yeni	düzenleme	ile	şüphelinin	özgür	
iradesiyle	ifade	vermesinin,	haklarının	doğru	ve	etkili	şekilde	korunma-
sının	sağlanması	gerekmektedir.

	 Unutulmamalıdır	ki,	 isnat	edilen	 suç	her	ne	olursa	olsun,	yapılan	
işlemler	ve	toplanan	deliller	sonucunda,	bir	kişinin	en	temel	hakkı	olan	
özgürlüğünün	kısıtlanması	söz	konusu	olabilir.	Bu	sebeple	soruşturma-
nın	başlangıcından	hüküm	verilene	kadar	görev	alan	tüm	makamların	ve	
bilgisine	başvurulan	tüm	şahısların	gerekli	hassasiyet	ve	özeni	gösterme-
si,	mevcut	hukuk	kurallarına	ve	ilgili	kanun	hükümlerine	uyması	gerek-
mektedir.	Nitekim	Anayasa	ile	güvence	altına	alınan	suçsuzluk	karinesi	
gereği	kendisine	suç	isnat	edilen	kişi,	suçluluğu	mahkeme	kararıyla	sabit	
olmadıkça	suçsuz	kabul	edilir.	Suç	sabit	olmadığı	halde,	şüpheliye	suçlu	
gözüyle	bakılarak	insan	hakları	ağır	biçimde	ihlal	edilmekle	birlikte,	söz	
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konusu	ön	yargılar	adaletin	zamanında	tecelli	etmesinin	de	önüne	geç-
mektedir.

	 Özgürlüğü	kısıtlanan	bireyler	açısından	adaletin	gecikmesi	hukuk	
düzenini	 olumsuz	 etkilemekte,	 toplumun	 adalete	 olan	 güvenini	 sars-
maktadır.	 Nitekim	 W.S.	 Landor’un	 da	 belirttiği	 gibi,	 “geciken adalet, 
adaletsizliktir”.	Kendisine	suç	isnat	edilen	sanık	veya	suç	mağduru	açı-
sından	adaletin	en	kısa	zamanda	ve	en	doğru	şekilde	tecelli	edebilmesi	
için;	iddia,	savunma	ve	yargılama	makamlarının	maddi	gerçeği	ortaya	çı-
karmak	amacıyla	yürüttüğü	kolektif	çalışmanın	hukuk	kuralları	ile	belir-
lenen	usule	uygun	olarak	sonuçlandırılması	gerekmektedir.	Dolayısıyla	
delillerinin	temel	taşı	olan	ifade	alma	işlemi	sırasında,	özellikle	şüphe-
linin	en	temel	haklarından	olan	savunma	ve	adil	yargılanma	haklarının	
hiçbir	mazeretle	ihlal	edilmemesi,	insan	haysiyetine	dokunulmaması	ve	
kolektif	çalışma	doğrultusunda	gerekli	önlemlerin	alınarak,	denetimle-
rin	sağlanması	ile	kanunun	uygulanması	amacıyla	yeni	düzenlemelerin	
yapılması	gerekmektedir.	
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CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ANAYASAL TEMELİ ve YORUMU
(İsviçre ve Türkiye Anayasaları Bakımından Karşılaştırmalı Bir Çalışma)

 ÖZET

CONSTITUTIONAL BASIS AND INTERPRETATION OF GENDER EQUALITY
(A Comperative Study in Terms of Constitutions of Turkey and  Switzerland)

	 Eşitlik	çok	uzun	zamandır	tartışılan	bir	konu	olsa	da	fiili	eşitliğin	sağlanması	konu-
sunda	önümüzde	aşılması	gereken	uzun	yollar	olduğu	bir	gerçek.	Konu	cinsiyet	eşitliği	
olunca	kalıplaşmış	 toplumsal	cinsiyet	yargıları	ve	kanıksanmış	dolaylı	ayrımcılık	 işimizi	
daha	da	güçleştiriyor.	Bunun	için	cinsiyet	eşitliğinin	hukuksal	yorumunda	birtakım	me-
todlara	ve	kriterlere	 ihtiyaç	duymaktayız.	Farklı	ülkelerin	bu	konuya	nasıl	yaklaştığının	
değerlendirilmesi	 için,	 bu	 ülkelerin	 anayasaları	 ile	 yüksek	 mahkemelerin	 kararlarına	
bakmak	verimli	bir	yöntem.	Bu	çalışmada	Türkiye	ve	İsviçre’de	cinsiyet	eşitliğine	nasıl	
bakıldığı	hususu	şekli	eşitlik	ve	maddi	eşitlik	temel	başlıkları	altında	inceleniyor.	Maddi	
eşitliğin	değerlendirme	kriterleri	olan	aynılık/farklılık	yaklaşımı	ile	dezavantaj	yaklaşımı	
ise	fiili	eşitliğin	sağlanması	konusunda	oynadıkları	roller	bağlamında	ele	alınıyor.	Bu	de-
ğerlendirmelerde	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasa	Mahkemesi	kararları	ile	İsviçre	Federal	
Yüksek	Mahkemesi	kararlarından	yararlanılıyor.	Cinsiyet	eşitliğinin	fiili	olarak	sağlanması	
için	en	verimli	yöntem	nedir	sorusunu	sorup	yanıtlamaya	çalışan	bu	çalışma,	mevcut	yak-
laşımları	değerlendirirken	yeni	bakış	açıları	geliştirmenin	de	yollarını	arıyor.
 
 Anahtar Kelimeler:	Kadın,	Cinsiyet	eşitliği,	İsviçre	Anayasası,	Maddi	eşitlik,	Şekli	
eşitlik.
 
 ABSTRACT
     
	 Although	the	consept	of	gender	equality	has	been	a	topic	of	discussion	for	a	long	
time,	 it	 is	the	fact	that	there	is	a	 long	way	to	go	in	achieving	actual	equality.	When	the	
topic	of	discussion	is	gender	inequality,	the	accepted	indirect	discrimination	and	gender	
stereoytpes	complicate	our	work	even	more	difficult.	Therefore,	we	need	some	methods	
and	criteria	in	the	legal	interpretation	of	sex	equality.	It	is	an	efficient	method	to	look	at	
the	Constitutions	and	decisions	of	constitutional	courts	and	supreme	courts	to	evaluate	
how	different	countries	are	approaching	this	issue.	This	academic	work	scrutinized	gen-
der	equality	in	Turkey	and	Switzerland	under	the	title	of	formal	equality	and	substantive	
equality.	The	similarity/	difference	approaching	and	disadvantage	approaching	that	the	
evaluation	criteria	of	substantive	equality	are	discussed	in	the	terms	of	their	roles	in	the	
contex	of	achieving	actual	equality.	These	have	been	benefited	from	Switzerland	Supre-
me	Court’s	and	Turkish	Constituinal	Court’s	judgements.		This	academic	work	tries	to	
respond	this	question	“What	is	the	most	efficient	method	to	get	actual	equality?”	and	also	
evaluates	these	opinions	trying	to	reach	new	ways	of	improvement	of	existing	assessment.

 Keywords: Woman,	Gender	equality,	constitution	of	Switzerland,	 formal	equa-
lity,	substantive	equality.
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 GİRİŞ

	 Eşitliğin	temeli,	insan	onuruna	dayanır.	Eşitlik,	hiç	kimsenin	bir	di-
ğerinin	kölesi	olamayacağına,	insanların	eş	değerde	varlıklar	olduklarına	
işaret	eder.	Eşitlik,	çağ	dönümlerinin	ismi	olmuş,	18.	Yüzyılın	sonların-
dan	itibaren	farklı	coğrafyalarda	uluslararası	insan	hakları	belgelerinde	
ve	anayasalarda	düzenlenmiştir.	Yine	de	dilden	düşmeyen	ve	bir	türlü	
ulaşılamayan	bir	hedef	olarak	varlığını	devam	ettirmektedir.

	 Cinsiyet	eşitliği	ise	kadınların	ve	erkeklerin	haklarda	ve	ödevlerde,	
yararlarda	ve	yükümlülüklerde,	yetkilerde	ve	sorumluluklarda,	fırsatlar-
da	ve	hizmetlerde	eşit	olmaları	anlamına	gelir.	Cinsiyet	eşitliği	öğretide	
daha	 çok	 erkeklerin	 ve	 kadınların	 farklılıkları	 üzerinden	 açıklanmaya	
çalışılmıştır.	Cinsiyet	kavramı	doğrudan	içinde	yetiştiğimiz	toplum	ta-
rafından	oluşturulurken	ve	kadınlarla	erkeklerin	farklılıkları	ile	şekillen-
dirilirken	-böylelikle	toplumsal	cinsiyet	kavramı	oluşur-	eşitliğin	koşu-
lu	olarak	aynılığı	kabul	ettiğimizde	“cinsiyet	eşitliği”	kavramı	anlamını	
yitirmektedir.	Çünkü	eşitsizin	eşitliğinden	bahsetmek	mümkün	olma-
maktadır.	Tam	da	bu	noktada	eşitliği	toplumsal	cinsiyet	hiyerarşisinden	
bağımsız	düşünmemiz	mümkün	değildir.	

	 Eşitlik	 ilkesinin	yazılı	metinlere	aktarılması	18.	Yüzyılın	 sonlarına	
dayandırılsa	da	uzun	bir	 zaman	boyunca	kadınlar	 “herkes”	kavramına	
dahil	 olamamışlardır.	 Evlenmeleriyle	 birlikte	medeni	 olarak	 ölü	 sayıl-
mış,	daha	fazla	çalışıp	daha	az	ücrete	hak	kazanmış,	kimi	meslekleri	ya-
pabilme	konusunda	yetenekleri	olup	olmadığı	sorgulanmış,	çocuk	bakı-
mından	ve	ev	idaresinden	sorumlu	görülmüş,	uymak	zorunda	oldukları	
yasaları	belirleme	hakkından	mahrum	bırakılmışlardır.	

	 Ancak	 cinsiyet	 eşitliği	 konusunda	 yakın	 dönemde	 kısa	 zamanda	
çok	yol	alınmış,	kadınların	ve	erkeklerin	eşit	oldukları	hususu	anayasal	
güvenceye	kavuşturulmuş,	kadınların	aynı	işi	yaptıkları	erkeklerle	aynı	
ücreti	alacakları	düzenlenmiş,	“Kadının	yeri	evidir.”	şeklinde	özetlene-
bilecek,	kadını	yalnızca	özel	alanın	öznesi	olarak	gören	zihniyet	pek	çok	
uluslararası	 hukuk	 belgesinde	 yasaklanmış,	 uymak	 zorunda	 oldukları	
kanunları	en	azından	erkekler	kadar	belirleme	hakkı	elde	edilmiştir.
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	 Türkiye’de	1934	yılında	1924	Anayasası’nda	yapılan	değişiklik	 ile	
kadınların	seçme	ve	seçilme	hakkı	anayasal	güvenceye	kavuşturulmuş-
tur.	 İsviçre’de	 ise	 kadınların	 seçme	 seçilme	 hakkını	 elde	 etmesi	 1971	
gibi	oldukça	geç	bir	tarihe	tekabül	eder.	Türkiye’de	kadın	erkek	eşitli-
ğinin	anayasada	düzenlenmesi	2004	yılında	gerçekleşirken	İsviçre	1981	
yılında	kadın	erkek	eşitliği	 ilkesini	anayasasında	düzenlemiştir.	Ayrıca	
1926	 tarihli	Türk	Kanunu	Medenisi,	 1907	 tarihli	 İsviçre	Eski	Federal	
Medeni	Kanunu’nda	 önemli	 bir	 değişiklik	 yapılmaksızın	 aynen	 kabul	
edilmesiyle	 oluşturulmuştur.	 Günümüzde	 yapılan	 araştırmaların	 so-
nucunda	oluşturulan	kadın	erkek	eşitliği	raporlarında	Türkiye	 listenin	
sonlarına	doğru	kendisine	yer	bulurken	İsviçre	listenin	başına	yakın	bir	
konumda	bulunuyor.	Bu	durum,	cinsiyet	eşitsizliğinin	ekonomik	sosyal	
temellerini	yok	saymadan,	her	 iki	ülkenin	cinsiyet	eşitliğine	bakışında	
birtakım	farklılıklar	içerdiği	izlenimi	uyandırmaktadır.

	 Tam	da	bu	noktada,	İsviçre	ile	Türkiye’nin	cinsiyet	eşitliğinin	ana-
yasal	güvenceye	kavuşturulması	ve	yorumlanması	bakımından	ne	gibi	
benzerlik	 ve	 farklılıkları	 taşıdığı	hususu	çalışmanın	konusunu	oluştur-
muştur.	Bu	çalışma	aynı	zamanda,	cinsiyet	eşitliği	 ilkesini	yorumlayan	
yaklaşımları	ortaya	koyarak	kadınlarla	erkeklerin	fiili	eşitliğinin	sağlana-
bilmesi	için	mevcutları	içinden	en	elverişli	yaklaşımın	hangisi	olduğunu	
ortaya	koyma	amacı	da	taşımaktadır.

	 Çalışmanın	konusunun	ortaya	konulması	ve	anlaşılır	kılınması	için	
öncelikle	içerisinde	pek	çok	farklı	yorum	ve	yaklaşımı	barındıran	eşitlik	
ve	ayrımcılık	kavramları	açıklanarak	birbirleri	ile	ilişkileri	ortaya	konu-
lacaktır.	Eşitlik	kavramı,	bu	konudaki	 iki	bilinen	yaklaşım	olan	maddi	
ve	 şekli	eşitlik	kavramları	 çerçevesinde	açıklanacak	olup,	maddi	eşitli-
ğin	 içerisinde	değerlendirilen	“aynılık/	 farklılık	kriteri”	 ile	“dezavantaj	
kriteri”	ayrıca	önem	arz	etmektedir.	Çünkü	bu	iki	yaklaşım	günümüzde	
anayasal	cinsiyet	eşitliğinin	yorumlanmasında	kullanılan	iki	kriterdir.
İkinci	olarak	cinsiyet	eşitliği	ilkesinin	Türkiye’nin	ve	İsviçre’nin	anaya-
salarında	düzenleniş	 süreci	 tarihsel	olarak	açıklanacaktır.	Bu	bölümde	
aynı	 zamanda	cinsiyet	 eşitliği	 ilkesinin	 anayasada	düzenlenme	yeri	 ve	
düzenleniş	 şekli	bakımından	ne	gibi	bir	 anlam	 içerdiği	değerlendirile-
cektir.
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	 Üçüncü	 olarak	 ise	 cinsiyet	 eşitliğinin	 anayasal	 yorumu	 İsviçre	 ve	
Türkiye	bakımından	benzer	konulardaki	yargı	kararları	ile	açıklanmaya	
çalışılacaktır.	Eşitlik	ilkesinin	anayasal	yorumunu	yapan	Türkiye	Cum-
huriyeti	Anayasa	Mahkemesi	ile	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	
yetkilerinin	farklı	olması	sebebiyle	İsviçre	Anayasası	bakımından	cinsi-
yet	 eşitliğinin	değerlendirildiği	bölümde	 “genel	olarak”	başlığı	 altında	
İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nden	kısaca	bahsedilmiştir.	Bu	bö-
lümdeki	kararlar,	toplumsal	cinsiyetin	oluşturduğu	toplumsal	iş	bölümü	
neticesinde	kamusal	alandan	kadının	dışlanmasının	bir	yansıması	olan	
eşit	değerdeki	işe	eşit	olmayan	ücretlendirme	ve	kadının	evlenmeyle	bir-
likte	medeni	olarak	neredeyse	ölü	sayıldığı	zamanlardan	kalma	evlenme	
nedeniyle	 kendi	 soyadını	 tek	başına	kullanamamasına	 ilişkin	kararlar-
dır.	Kararların	konuları	seçilirken	her	iki	ülke	arasında	bir	karşılaştırma	
sunabilmek	 için	 benzer	 konuları	 içermeleri	 tercih	 edilmiştir.	 Buna	 ek	
olarak,	aynı	konuda	mahkemenin	görüş	değiştirmesi	durumunda	mah-
kemenin	her	iki	görüşüne	de	çalışmada	yer	verilmiştir.

	 Çalışmanın	 üçüncü	 bölümünde	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Anayasa	
Mahkemesi	ile	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	kararları	incele-
nirken	bu	kararların	eşitlik	anlayışının	hangi	yaklaşımı	dikkate	alınarak	
verilmiş	oldukları	değerlendirilmiş,	cinsiyet	eşitliğinin	fiili	olarak	sağlan-
ması	için	hangi	yaklaşımın	daha	elverişli	olduğu	hususu	söz	konusu	yar-
gı	kararlarıyla	açıklanmaya	çalışılmıştır.

 I. Eşitlik ve Ayrımcılık Kavramları

 A. Eşitlik Kavramı

 1. Genel Olarak

	 Eşitlik,	kavram	itibariyle	oldukça	kolay	anlaşılır,	pek	çok	kişinin	ilk	
bakışta	aynı	şekilde	tanımlayabildiği	bir	kavramdır.	Ancak	derinliği,	çok	
yönlülüğü	ve	 toplumsal	yorumlanışıyla	değerlendirildiğinde	karşımıza	
kavramın	tanımı	üzerindeki	uzlaşının	azalması	sonucu	çıkar.	
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 Eşitlik	ifadesinin	sözlükteki	ilk	anlamı	“İki	veya	daha	çok	şeyin	eşit	
olması	 durumu,	 denklik1”	 olarak	 belirtilmiştir.	 İkinci	 anlamı	 ise	 “Be-
densel,	ruhsal	başkalıkları	ne	olursa	olsun,	insanlar	arasında	toplumsal	
ve	 siyasi	 haklar	 yönünden	 ayrım	bulunmaması	 durumu2”	 olarak	 açık-
lanmıştır.	Bir	kavramı	yine	kendisini	kullanarak	açıklama	ya	da	zıddını	
kullanarak	açıklama	durumu,	açıklanmaya	çalışılan	kavramın	zorluğuna	
işaret	eder.	Eşitlik	kavramının	 ilk	anlamı	açıklanırken	kendisi	 ile	 açık-
lanmış,	ikinci	anlamı	açıklanırken	zıddından	yola	çıkılmıştır.	Bu	durum,	
eşitlik	kavramının	zor	açıklanan	kavramlardan	biri	olması	şeklinde	yo-
rumlanabilir.

	 Eşitlik	 kavramı	 farklı	 yorumlamalarla	 açıklanmaktadır.	Bunlardan	
en	yaygınları	maddi	ve	şekli	eşitlik	yorumlarıdır.	Maddi	ve	şekli	eşitlik	
yorumları	da	kendi	 içinde	farklı	yaklaşımlarla	ele	alınmaktadır.	Bu	an-
lamda	 maddi	 eşitlik	 anlayışının	 farklılıkları	 dikkate	 alan	 yaklaşımı	 ile	
dezavantaj	durumunu	dikkate	alan	yaklaşımı	olduğunu	söylemek	müm-
kündür3.

	 Buna	ek	olarak	eşitlik	ile	ayrımcılık	yasağı	birbiriyle	ilişkili	iki	kav-
ramdır.	Kimi	zaman	birbirleri	yerine	kullanıldıkları	da	olur.	Ancak	bu	
ilişkinin	kullanım	bağlamı	ile	değerlendirilmesi	gerekir.

	 Hukuksal	anlamda	eşitlik	bir	ilke	olarak,	eşitlik	ilkesi	olarak	karşımı-
za	çıkar.	İlkeler,	hukuk	kurallarından	farklı	olarak	daha	geniş	uygulama	
alanı	 içerir4.	 İlkelerin	belirli	 ve	kesin	çizgileri	olmasından	bahsedeme-
sek	de	genel	olarak	çizgi	çizme	gibi	bir	işlevlerinin	olduğunu	söylemek	
mümkündür.	Bu	bağlamda	düzenlenişi	bir	tarafa,	eşitlik	ilkesinin	anlam-
landırılması	ve	yorumlanması	oldukça	önem	arz	eder.

1	 TDK,	 (e.t.	 08.09.2020)	 http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5cb43756ba7225.71458207

2	 TDK,	 (e.t.	 08.09.2020)	 http://www.tdk.org.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.
GTS.5cb43756ba7225.71458207

3		Tijen	DÜNDAR	SEZER,	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi”,	İzmir	
Barosu	Dergisi,	Cilt:3,	Sayı:16,	2009,	s.	133.

4	Sevtap	METİN,	“Ronald	Dworkin’in	Hukuk	Teorisinde	Yorum	Yaklaşımı,”	İstanbul	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Mecmuası,	2003,	C.61,	S.1-2,	s.	60.

	 https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9080/113286	(e.t.	08.09.2020)
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 2. Şekli Eşitlik

	 Şekli	eşitlik,	kişilerin	özel	durumları	dikkate	alınmaksızın	hukukun	
herkese	eşit	olarak	uygulanması	 anlamına	gelir.	 Şekli	 eşitlik,	hukuksal	
eşitlik5,	kanun	önünde	eşitlik	veya	mutlak	eşitlik6	olarak	da	adlandırılır.	
Şekli	eşitlik	 ilkesi,	doğrudan	 insan	onuru	kavramı	 ile	 ilişkili	olup,	 tüm	
insanların	statü	eşitliğine	işaret	eder.	Köleliği,	aşağılamayı	ve	ayrımcılığı	
yasaklar7.	

	 Şekli	 eşitlik	 anlayışı,	 devletin	bireylere	 aynı	mesafede	 yaklaşması,	
keyfi	 ölçütlere	 göre	 birilerini	 diğerlerine	 karşı	 kayırmaması	 başka	 bir	
ifadeyle	 kanunların	 genel	 olması	 anlamına	 gelir	 8.	 Öden’e	 göre	 1982	
Anayasasında	kanunların	genel	olmasına	ilişkin	açık	bir	hüküm	bulun-
mamaktadır.	Ancak	kanun	önünde	eşitlik	 ve	hukuk	devleti	 ilkelerinin	
bir	sonucu	olarak	kanunların	genel	olması	gerektiğini	söylemek	müm-
kündür9.	Bu	bağlamda	kanunların	genel	olması	sonucu	herkes	için	nes-
nel	hukuki	durumlar	yaratması,	aynı	zamanda	şekli	eşitlik	ilkesinin	bir	
gereği	olarak	karşımıza	çıkar10.	

	 Aristoteles’in	felsefesinde	kendisini	gösteren	adalet	ve	eşitlik	gere-
ğince	benzer	olanlara	benzer	şekilde	davranmanın	gerektiği	fikri,	eşitlik	
ilkesine	işaret	etmektedir11.Bu	anlayışa	göre	herkes	verili	durumda	eşit-
tir	ve	bu	sebeple	herkese	eşit	muamele	gösterilmesi	durumunda	mevcut	
durum	korunacak,	dolayısıyla	eşitlik	devam	ettirilmiş	olacaktır12.

5				TAHMAZOĞLU	UZELTÜRK,	s.	223.
6				GÖZLER,	s.	99.
7	 	 Şennur	 AĞIRBAŞLI,	 Sınırlı	 Ayrımcılık	 Yasağından	Genel	 Eşitlik	 İlkesine,	 Seçkin	 Yayıncılık,	 Ankara	

2009,	s.	27.
8			İdil	Işıl	GÜL,	Ulaş	KARAN,	Ayrımcılık	Yasağı	Kavram,	Hukuk,	İzleme	ve	Belgeleme,	Editörler:	Burcu	

Yeşiladalı,	Gökçeçiçek	Ayata,	İstanbul	Bilgi	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul,	2011,	s.	5-6.
9				Merih	ÖDEN,	Türk	Anayasa	Hukukunda	Eşitlik	İlkesi,	Yetkin	Yayınları,	Ankara	2003,	s.	162-163.
10	ÖDEN,	s.	163.
11	Marsha	A.	FREEMAN,	Christine	CHINKIN,	Sarah	WITTKOPP,	The	UN	Convention	on	the	Elimina-

tion	of	All	Forms	of	Discrimination	against	Women,	Oxford	University	Press,	2013,	s	53.
12	GÜL,	KARAN,	s.	6.
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 Genel	eşitlik	 ilkesi,	ortaya	çıkışı	 itibariyle	egemen	olan	 sınıfın	üs-
tünlüğüne	bir	başkaldırı	niteliği	taşımakta	olup	“tüm	insanların	eşit	ol-
duklarını”	iddia	etmekteydi13.	Ancak	o	dönemde	dahi	kadınların	medeni	
birer	 varlık	 olarak	 şeklen	 bile	 olsa	 eşitlikten	 yararlanamadıkları	 bilin-
mektedir14.	Kaldı	ki	şekli	eşitlik	ilkesi	aradan	geçen	iki	yüzyıllık	zamanın	
ardından	bile	kadınlarla	erkeklere	eşit	bir	dünya	sunamamıştır15.	“Bütün	
sosyal	sınıflar	içinde	kadınlar,	erkeklere	oranla	dezavantajlıdırlar16.”	Ve-
rili	durumda	kadınlarla	erkeklerin	arasında	güç	ilişkisine	ve	hiyerarşiye	
dayanan	ve	kadınların	aleyhine	olan	eşitsiz	bir	ilişki	bulunmaktadır.	

	 Şekli	eşitlik,	kadınların	ve	erkeklerin	içinde	bulundukları	farklı	top-
lumsal	 durumları	 gözetmeksizin	 nötr	 olma	 iddiası	 ile	 desteklenmesi	
gerekeni	desteklemeyerek	esasen	 toplumsal	 avantajlıyı	 korur.	Dündar	
Sezer’in	 kadınların	 çalışma	 hayatına	 ilişkin	 vermiş	 olduğu	 örnekte17 
olduğu	 gibi	 gece	 geç	 saatlere	 vardiya	 konulması,	 gerekli	 önlemlerin	
alınmadığı	hallerde	kadınlara	yönelik	şiddet	riskini	artırır.	Böylece,	geç	
saatteki	vardiyalara	katılamayan	kadınlarla	bu	vardiyalara	katılabilen	er-
keklerin,	çalışma	hakkından	eşit	olarak	yararlanamayacağını	 söylemek	
mümkündür.	 Şekli	 eşitlik	 ilkesi	 verili	 durumda	 kadınlarla	 erkeklerin	
eşit	olduğunu	savunduğu	için,	örnekte	anlatılmış	olan	eşitsiz	ilişkiyi	an-
lamlandırma	bakımından	elverişsizdir	ve	cinsiyet	körü	olması	sebebiy-
le	dezavantajlı	durumda	olan	kadınların	aleyhine	 işler.	Bu	 ilkeye	göre,	
mevzuatta	 ayrımcı	 bir	 düzenleme	 bulunmadıkça	 şekli	 eşitlik	 ilkesine	
göre	devletin	devam	eden	ayrımcılığın	ortadan	kaldırılması	için	bir	yü-

13	Zafer	GÖREN,	“Genel	Eşitlik	İlkesi”,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Der-
gisi,	2016,	C.	22,	S.	3,	s.	3281.

	 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/373753			(e.t.	08.09.2020)
14	Kate	MILLETT,	Cinsel	Politika,	Çev.	Seçkin	Selvi,	Payel	Yayınevi,	İstanbul	2011,	s.116.	
	 İngiltere’de	 Evli	 Kadınların	 Mülkiyet	 Hakkı	 Yasası	 ilk	 olarak	 1856	 yılında	 ortaya	 atılmış,	 1870’te	

yasalaşmıştır.	Millett’a	göre	bu	düzenlemenin	öncesinde	kadınlar,	evlenmeyle	birlikte	bir	çeşit	medeni	
haklar	alanında	ölü	kabul	edilme	durumu	ile	karşı	karşıya	kalmaktadır.	

15	Fatmagül	BEKTAY,	 “Kadınların	 İnsan	Haklarının	Gelişimi	 ve	Türkiye”,	 Sivil	Toplum	ve	Demokrasi	
Konferans	Yazıları,	No:7,	2004,	s.6.

16	GÖREN,	Genel	Eşitlik	İlkesi,	s.	3281.
17	Tijen	DÜNDAR	SEZER,	İnsan	Hakları	Hukuku	Açısından	Kadınlara	Yönelik	Şiddet,	Turhan	Kitabevi,	

Ankara	2019,	s.	25-26.
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kümlülüğü	bulunmayacaktır18.	Bu	durumda	ise	kadın	ve	erkek	arasında-
ki	eşitliğin	sağlanmasından	ziyade	eşitsizliğin	pekiştirilmesi	ve	yeniden	
üretilmesi	söz	konusu	olacaktır.	
 
 Şekli	eşitlik	anlayışı,	fiili	 eşitliği	 sağlama	konusundaki	yetersizliği-
nin	yanında,	toplumun	baskın	gruplarının	özelliklerine	göre	oluşturulan	
kurallara,	toplumsal	güç	ilişkisinde	aşağıda	olan,	kuralların	tasarımında	
bir	şekilde	söz	sahibi	olamamış	grupları	uymaya	zorlar19.	Şekli	eşitlik	il-
kesinin	 tüm	bu	 tartışmalı	noktaları	 eleştirilerek	kadın	ve	erkekler	 ara-
sında	fiili	eşitliğe	giden	yol	için	öneriler	geliştirilmiştir.	Bu	öneri,	maddi	
eşitlik	anlayışına	tekabül	etmektedir.	
 
 3. Maddi Eşitlik 

 a. Genel Olarak

	 Şekli	eşitlik	anlayışına	göre	kişilerin	özelliklerinin	hiçbir	şekilde	de-
ğerlendirmeye	alınması	söz	konusu	değilken,	maddi	eşitlik	anlayışında	
kişiler	arasındaki	farklılıklar	ve	öznel	koşullar	göz	önünde	bulundurula-
rak	verili	durumdaki	eşitsizliklerin	giderilmesi	için	birtakım	girişimlerin	
gerçekleştirilmesi	gündeme	gelir20.

	 Şekli	eşitlik	anlayışının	verili	durumdaki	cinsiyet	eşitsizliğini	gider-
mekten	uzak	olduğu	ve	hatta	bu	eşitsizliği	yeniden	ürettiği	yönündeki	
eleştirilerle,	zaman	içinde	öğreti	ve	yargı	içtihatları	ile	maddi	eşitlik	an-
layışı	geliştirilmiştir21.

	 Maddi	eşitlik	anlayışına	göre,	aynı	durumda	bulunanlar	için	haklar-
da	ve	ödevlerde,	 yararlarda	ve	yükümlülüklerde,	 yetkilerde	ve	 sorum-

18	Meysa	BAYKAL,	“1982	Anayasası’nda	Kadının	Yeri”,	Kadın	Kamusal	Alan	ve	Hukuk,	Editör:	Ülker	Yük-
selbaba,	Tekin	Yayınevi,	İstanbul,	2017,	s.	144-145.

19	GÜL,	KARAN,	s.	6.
20	GÜL,	KARAN,	s.	7.	
21	DÜNDAR	SEZER,	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi”,	s.	137.
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luluklarda,	 fırsatlarda	ve	hizmetlerde	eşitliğin	bulunması	gerekir22.	 	Bu	
anlamda	eşitliğin	bulunmadığı	durumlarda	“eşitleme”	ihtiyacı	gündeme	
gelecektir.

	 Şekli	 eşitlik	 anlayışını	 temel	 aldığımızda	 kadınlarla	 erkeklerin	 ka-
nun	 önünde	 eşit	 olmasını	 bir	 başka	 ifadeyle	 hukuki	 eşitliğin	 varlığını	
eşitliğin	gerçekleştirilmesi	için	yeterli	görürüz.	Buna	karşın	maddi	eşitlik	
anlayışını	temel	aldığımızda	kadınların	toplumsal	yaşantıda	cinsiyetleri	
sebebiyle	sistematik	olarak	eşitsizliğe	uğraması	durumunda	ilgili	hukuki	
düzenlemeyi	bu	eşitsizliğin	giderilmesine	elverişli	bir	şekilde	düzeltmek	
gerekecektir.23

	 Şekli	eşitlik	anlayışında	kişilerin	öznel	durumları	dikkate	alınmadı-
ğından	doğrudan	kanunların	genel	olması	yeterli	görülmektedir.	Maddi	
eşitlik	anlayışında	ise	kişilerin	öznel	durumları	gözetildiğinden	kanunla-
rın	içeriği	önem	taşımaktadır.	Bu	noktada	maddi	eşitlik	anlayışının	ka-
nunların	genel	olması	ile	olan	ilişkisinin	açıklığa	kavuşturulması	gerek-
mektedir.	Öden’e	göre24,	kanunların	herkes	için	aynı	olması,	herkese	eşit	
mesafede	olan	hükümler	içermesi	olanaksızdır.	Çünkü	kanunlar	soyut	
formüller	değil,	aksine	sosyal	hayatın	dizaynı	için	başvurulan	araçlardır.	
Bu	anlamda	her	kanunun	düzenlemiş	olduğu	sosyal	 ilişkiye	ilişkin	ku-
rallar	koyması	ve	dolayısıyla	bu	sosyal	ilişkiyi	yaşayan	kişilere	yönelmesi	
kaçınılmazdır.	“Böylece	kanun	yapma	veya	kanun	şeklinde	kural	yapma,	
hemen	daima	kişilerin	veya	durumların	bazı	özellikler	yönünden	ben-
zerlikleri	ve/veya	farklılıklarına	dayanan	sınıflandırmaları	gerektirir25.”

	 Maddi	 eşitlik	 anlayışı	 bağlamında,	 cinsiyetler	 arasında	 bir	 eşitlik	
sağlanabilmesi	 için	 gerçekleştirilecek	 müdahalenin	 nasıl	 bir	 yönteme	
dayanması	 gerektiği	 hususunda	 farklı	 görüşler	 bulunmaktadır26.	 Kimi	
yazarlara	göre	maddi	eşitliğin	sonuçların	eşitliğinden,	fiili	eşitlikten	ayrı	

22	TAHMAZOĞLU	UZELTÜRK,	s.	225.
23	BAYKAL,	s.	146.
24	ÖDEN,	s.	187.
25	ÖDEN,	s.	187.
26	DÜNDAR	SEZER,	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi”,	s.	137.
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düşünülmesi	 söz	 konusu	 olamaz27.	 Ancak	 uygulamaya	 baktığımızda	
bundan	çok	daha	farklı	bir	bakış	açısı	geliştirilmiş	olduğu	görülmektedir.
Diğer	 ilkeler	 gibi	 eşitlik	 ilkesinin	 yorumunda	 da	 yargıçlar	 oldukça	
önemlidir.	Dworkin’e	göre,	kurallardan	ziyade	hukuk	ilkeleri	hukuk	sis-
teminin	merkezinde	bulunur	ve	mahkemenin	hükmünü	yeni	bir	temel	
üzerine	kurarak	çığır	açtığı	durumlarda	karar	ilkelere	dayandırılarak	ge-
rekçelendirilir28.	Bu,	aynı	zamanda	 ilkelerin	genellikleri	nedeniyle	yar-
gıçların	takdir	yetkilerini	mutlak	olarak	içermeleri	anlamına	gelmekte-
dir29.	Bu	bağlamda	eşitlik	ilkesi	yapısı	itibariyle	kadınların	ve	erkeklerin	
fiili	eşitliğinin	sağlanması	için	geliştirilmeye	uygunluk	taşır.
 
 a. Aynılık/ Farklılık (Haklı Sebep) Kriteri ile Değerlendirme 

	 Farklı	 olanlara	 farklı	 davranılmasını	mümkün	 kılan	maddi	 eşitlik	
anlayışı	 bir	 kez	 kabul	 edildiğinde,	 söz	 konusu	 farklı	 davranışın	 belirli	
bir	nedene	bağlanabilir	olması	beklenir.	Uygulamada	bu	farklı	davranı-
şı	açıklamak	için	iki	temel	yaklaşım	ile	kriter	geliştirilmiştir.	Bunlardan	
bir	tanesi	farklılıkları	dikkate	alan	haklı	sebep	kriteri,	diğeri	ise	inceleme	
konusu	düzenlemenin	belirli	bir	grupta	dezavantaja	neden	olup	olmadı-
ğını	ya	da	dezavantajı	sürdürüp	sürdürmediğini	dikkate	alan	dezavantaj	
kriteridir30.

	 Farklılıkları	dikkate	alan	yaklaşım,	eşitliğin	sağlanabilmesi	için	kimi	
durumlarda	aynı	olanlara	farklı	davranılması	gerekebileceği	düşüncesini	
içerdiğinden,	eşitlikten	ayrılmak	için	haklı	sebeplerin	varlığını	arar.	

27	Bu	konudaki	görüş	için	bkz.	D.	Çiğdem	SEVER,	“Anayasa	Mahkemesi’nin	Kadın-Erkek	Eşitliği
	 Yaklaşımına	 Bir	 Eleştiri”,	 Toplumsal	 Cinsiyet	 ve	 Yansımaları	 içinde,	 (Ankara:	 Atılım	 Üniversi-

tesi	 Yayınları,	 2013),s.39-40.	 https://www.academia.edu/6382972/Anayasa_MAhkemesinin_
Cinsiyet_E%C5%9Fitli%C4%9Fi_Yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1na_Bir_Ele%C5%9Ftiri_Top-
lumsal_Cinsiyet_ve_Yans%C4%B1malar%C4%B1_i%C3%A7inde		(08.09.2020)

	 “Şekli-maddi	eşitlik	ayrımı	dendiğinde,	şekli	anlamda	hukuk	normları	önünde	eşit	olmak	şekli	eşitlik	için	
yeterliyken	maddi	eşitlik	içeriğe	ilişkin	bir	betimlemeyi	gerektirir	ve	bu	bakımdan	fiili	(eylemli)	eşitlikten	
tamamen	bağımsız	düşünülemez.”

28	METİN,	s.65.
29	SEVER,	s.	6.
30	DÜNDAR	SEZER,	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi”,	s.	138.
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 Haklı	sebep	oldukça	muğlak	bir	kavram	olup,	açıklanmaya	muhtaç-
tır.	Bu	değerlendirme	ile	yapılan,	eşitsiz	davranışı	meşru	kılmak	olunca,	
haklı	sebeplerin	toplumdaki	eşitsizliklerden	negatif	olarak	etkilenen	ka-
dınların	aleyhine	yorumlanması	kaçınılmaz	olmuştur.	

	 Anayasa	 Mahkemesi,	 farklı	 durumda	 olanlara	 farklı	 davranılabi-
leceğini	belirttiği	ve	bunu	genel	eşitlik	ilkesinin	bir	 istisnası	olarak	yo-
rumladığı31	bir	kararında	eşitlik	ilkesinin	anlamını	açıklarken	bu	ilkenin	
hukuksal	eşitlik	anlamında	kullanıldığını	ve	kişilere	kanunlar	karşısında	
ayrım	yapılmasını	önlemek	amacı	güttüğünü	ifade	etmiştir.	Ancak	buna	
ek	olarak,	kanun	önünde	eşitlik	ilkesinin	herkesin	her	yönden	aynı	kural-
lara	bağlı	tutulacağı	anlamına	gelmediğini	belirtmiştir.	Ardından	durum	
ve	koşullardaki	öznelliğe	göre	kimi	kişiler	için	değişik	kuralların	düzen-
lenebileceğini	ifade	etmiştir32.	Öğretideki	pek	çok	görüşe	göre	Anayasa	
Mahkemesi’nin	 bu	 yorumu	maddi	 eşitlik	 anlayışının	 geliştirdiği	 haklı	
sebep	 kriterine	 dayanmaktadır33.	Gören’e	 göre,	 “Bu	 kararlarından,	 İs-
viçre	Federal	Mahkemesi	ve	Federal	Almanya	Anayasa	Mahkemesi	gibi	
Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasa	Mahkemesinin	de	genel	eşitlik	ilkesiyle	
nispi	eşitliğin	amaçlandığını	kabul	ettiği	anlaşılmaktadır34.”

31	Anayasa	Mahkemesi’nin	söz	konusu	kararda	aynı	olana	farklı	davranma	durumunu	genel	eşitlik	ilkesinin	
istisnası	olarak	gördüğüne	ilişkin	görüş	için	bkz.	Ece	GÖZTEPE,	“Anayasal	Eşitlik	Açısından	Evlilikte	
Kadınların	Soyadı”,	Ankara	Üniversitesi	SBF	Dergisi,	2015,	C.54,	S.2,	s.	109.	

	 https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3222/44861		(e.t.	08.09.2020)
32	AYM,	E.2013/23,	K.2013/123,	31.10.2013.
	 “Anayasa’nın	10.	maddesinde	yer	verilen	eşitlik	ilkesi	ile	eylemli	değil,	hukuksal	eşitlik	öngörülmektedir.	

Eşitlik	ilkesinin	amacı,	aynı	durumda	bulunan	kişilerin	kanunla	aynı	işleme	bağlı	tutulmalarını	sağlamak	
ve	kişilere	kanunlar	karşısında	ayrım	yapılmasını	ve	ayrıcalık	 tanınmasını	önlemektir.	Bu	 ilkeyle,	 aynı	
durumda	bulunan	kimi	kişi	ve	topluluklara	ayrı	kurallar	uygulanarak	kanun	karşısında	eşitliğin	ihlali	ya-
saklanmıştır.	Kanun	önünde	eşitlik	ilkesi	herkesin	her	yönden	aynı	kurallara	bağlı	tutulacağı	anlamına	
gelmez.	Durum	ve	konumlardaki	özellikler,	kimi	kişiler	ya	da	topluluklar	için	değişik	kurallara	bağlı	tutu-
lursa	Anayasa’nın	öngördüğü	eşitlik	ilkesi	ihlal	edilmiş	olmaz”

33		Sibel	İNCEOĞLU,	“Türk	Anayasa	Mahkemesi	ve	İnsan	Hakları	Avrupa	Mahkemesi	Kararlarında	Eşitlik	
ve	Ayrımcılık	Yasağı	Çerçevesinde	Af,	Şartla	Salıverme,	Dava	ve	Cezaların	Ertelenmesi”,	Anayasa	Yar-
gısı,	2001,	C.17,	S.1,	s.50.	

	 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52001/678098	(e.t.	08.09.2020)
	 DÜDAR	SEZER,	s.	140;	GÖREN,	Genel	Eşitlik	İlkesi,	s.	3282;	TAHMAZOĞLU	UZELTÜR,	s.	226;	

SEVER,	s.	7.
34		GÖREN,	Genel	Eşitlik	İlkesi,	s.	3282.
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	 Anayasa	Mahkemesi’nin	haklı	sebep	kriterine	göre	değerlendirme-
de	bulunduğu	pek	çok	kararı	mevcuttur.	Bu	kararlardan	birinde	şu	şekil-
de	bir	açıklamada	bulunmuştur:	“Haklı	neden”	veya	“kamu	yararı”nın	
anlaşılabilir,	 amaçla	 ilgili,	 ölçülü	 ve	 adaletli	 olması	 gerekir.	 Getirilen	
düzenleme,	herhangi	bir	biçimde,	birbirini	 tamamlayan	birbirini	doğ-
rulayan	ve	birbirini	güçlendiren	bu	üç	ölçütten	birine	uymuyorsa,	eşitlik	
ilkesine	aykırı	bir	yön	vardır.”35	Bu	değerlendirmeden	anlaşılacağı	üze-
re	“kamu	yararı”	da	farklı	davranışın	gerekçesi	olarak	karşımıza	çıkabil-
mektedir.	 Ayrıca	 Anayasa	Mahkemesi	 sonraki	 tarihli	 kararlarında	 bu	
ölçütleri	kullanma	yönündeki	tercihinden	vazgeçmiştir36.	

	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 değerlendirmeleri,	 verili	 durumdaki	 ka-
dınlarla	 erkeklerin	 “farklılığı”	 temeline	 dayanır.	 Esasen	 mahkemenin	
farklılık	olarak	ifade	ettiği	şey,	çoğunlukla	toplumsal	cinsiyet	rolleri	se-
bebiyle	oluşan	eşitsizlik	durumudur.	Cinsiyetler	arasındaki	ilişkiyi	aynı-
lık	ve	farklılık	kriterleri	ile	değerlendirmek,	toplumsal	cinsiyetin	ürettiği	
cinsiyetler	arası	eşitsiz	ilişkinin	varlığını	gizler37.	Çünkü	mevcut	durum-
da	görmüş	olduğumuz	 “farklılıklar”	 çoğunlukla	 toplumsal	 güç	 ilişkile-
rinin	bir	sonucudur.	Bu	farklılıkları	haklı	nedenler	olarak	kabul	etmek	
ise,	bizi	olsa	olsa	toplumsal	cinsiyetin	yarattığı	eşitsiz	cinsiyet	ilişkilerini	
meşrulaştırmaya	götürür.	Nitekim	Anayasa	Mahkemesi	kararları	 ince-
lendiğinde	bu	durum	daha	net	olarak	anlaşılacaktır.	Bir	örnekle	açıkla-
mak	 gerekirse,	 Anayasa	Mahkemesi,	 kadınların	 evlilik	 sebebiyle	 işten	
ayrılması	durumunda	kıdem	tazminatı	almaya	hak	kazanacağına	ilişkin	
düzenlemenin,	kadının	aile	yaşamında	üstlendiği	sorumluluk,	görev	ve	
paylaşım	bakımından	erkeklerden	farklı	olduğu	ve	bunun	toplumsal	bir	
gerçeklik	olduğu	gerekçeleriyle	anayasaya	aykırı	olmadığına	karar	ver-
miştir.	Bu	örnekte	de	görüleceği	üzere	“farklılık”	kimi	zaman	toplumsal	
cinsiyete	dayandırılır	ve	söz	konusu	karar	ise	bu	eşitsizliğin	meşrulaştı-
rılması	anlamına	gelir.	Sonuç	olarak,	Anayasa	Mahkemesi’nin	kararla-

35	AYM,	E.	1991/	13-	K.	1992/10,	19.02.1992.
36	SEVER,	s.	7.
37	Catharine	A.	MACKINNON,	Feminist	Bir	Devlet	Kuramına	Doğru,	Çev.	Türkan	Yöney,	Sabir	Yücesoy,	

Metis	Yayınları,	İstanbul	2003,	s.	250-251.
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rında	uyguladığı	haklı	neden	kriterinin	genel	olarak	kadınların	aleyhine	
bir	yorumlamaya	neden	olduğu	söylenebilir38.

	 “Bu	bağlamda	özellikle	dünyada	yaygın	olarak	uygulanan	aynılık/
farklılık	(similarity/	difference)	testinin	çoğu	kez	kadınlar	aleyhine	son-
landığı,	 haklı	 ve	 haksız	 ayrımlar	 arasında	 çizginin	 nerede	 olduğunun	
belirlenmesinin	 her	 seferinde	 farklı	 yorumlara	 ve	 farklı	 sonuçlara	 yol	
açtığı	ileri	sürülerek	kadın	erkek	eşitliğine	ilişkin	meselelerde	yeni	teo-
riler	ileri	sürülmekte	ve	bazı	mahkemelerde	bu	teoriler	olumlu	sonuçlar	
vermektedir.”39

 c. Dezavantaj Kriteri ile Değerlendirme 

	 Maddi	eşitlik	anlayışının	aynılık/farklılık	değerlendirmesinin	“haklı	
neden”	engeline	takılarak	sıklıkla	kadınlar	aleyhine	yorumlanması,	cin-
siyet	eşitliği	için	farklı	yaklaşımlar	geliştirme	ihtiyacı	doğurmuştur.

	 Bu	ihtiyacın	bir	sonucu	olarak	öğretide	ileri	sürülen	ve	geliştirilen	
yaklaşım,	eşitsizliğin	tespiti	bakımından	dezavantaj	kriteri	ile	değerlen-
dirme	yapmaktır.	Dezavantaj	kriteri	1989	yılından	itibaren	Kanada	Yük-
sek	Mahkemesi	tarafından	uygulanmaktadır40.

	 Dezavantaj	 kriteri,	 aynılık/farklılık	 kriterine	 yönelen	 eleştirilerin	
üzerinde	 şekillendiğinde	 öncelikle	 aynılık/farklılık	 kriterine	 getirilen	
eleştirilerin	değerlendirilmesinde	fayda	görmekteyiz.
38	 Şafak	 EVRAN	 TOPUZKANAMIŞ,	 “1982	 Anayasasında	 ve	 Türk	 Anayasa	Mahkemesi	 Kararlarında	

“Kadın””,	İzmir	Barosu	Dergisi,	Yıl.84,	S.1,	Ocak	2019,	s.76
	 	https://www.izmirbarosu.org.tr/pdfdosya/1982-anayasasin20198516611100.pdf	(	e.t.	08.09.2020)
39	K.	E.	MAHONEY,	“Canadian	Approaches	to	Equality	Rights	and	Gender	Equiy	in	the	Courts”,	in:	(ed.	

J.	Cook),	Human	Rights	of	Women	National	and	International	Perspectives,	University	of	Pennsylvania	
Press,	Pennsylvania-1994,	s.442	aktaran	DÜNDAR	SEZER,	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	
ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi”,	s.	140.

40	Kanada	Yüksek	Mahkemesi’nin	cinsiyetler	arası	ücret	eşitliği	talebini	içeren	bir	başvuruya	ilişkin	vermiş	
olduğu	10	Mayıs	2018	tarihli	dezavantaj	kriteri	ile	değerlendirme	yaptığı	QUEBEC	(A.G.)	v.	APTS	kara-
rı	için	bkz.	https://www.canlii.org/en/ca/scc/doc/2018/2018scc17/2018scc17.html?searchUrlHash-
=AAAAAAAAAAEAOFNjaGVkdWxlIEIgdG8gdGhlIENhbmFkYSBBY3QgMTk4MiAoVUspLCAx
OTgyLCBjIDExLCBzIDE1AAAAAQATLzM2MDI4LWN1cnJlbnQtMSMxNQE		(e.t.	08.09.2020)
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	 Aynılık/farklılık	değerlendirmesinin	kadınların	aleyhine	yorumlan-
masının	birtakım	toplumsal	nedenleri	vardır.	Bu	değerlendirme	aslında	
arka	planında	ayrımcılığa	maruz	kalanın,	kalmayana	benzeyip	benzeme-
diği	 sorusunun	 yanıtını	 arar.	Kadınların	 toplumsal	 cinsiyet	 hiyerarşisi	
sebebiyle	 daha	 fazla	 ayrımcılığa	maruz	 kaldığı	 düşünüldüğünde,	 nor-
mun	erkekler	üzerinden	şekillenmiş	olması	gibi	bir	sorunla	karşı	karşıya	
kalınır.	Erkekler	farklı	olarak	nitelenmezler41,	çünkü	norm	erkek	olmak,	
erkek	gibi	olmaktır.

	 İkinci	sorun	ise	aynılığın,	eşitliğin	bir	koşulu	olarak	sunulması	duru-
mudur.	Halbuki	farklılık	denilen	şey,	farklılaştırılmış	olmaktan	başka	bir	
anlam	ifade	etmez.	Farklılaştırma	durumu,	toplumsal	cinsiyet	kuralları	
marifetiyle	gerçekleştirilir	ve	bu	farklılaştırmanın	sonucu	olarak	farklılık	
oluşur.	Dolayısıyla	söz	konusu	kriter	nihai	olarak,	toplumsal	cinsiyet	hi-
yerarşisinde	tabi	olunan	ve	tabi	olanın	verili	durumdaki	eşitsiz	ilişkisini	
sürdürmek	anlamına	gelecektir.

	 Mahoney,	 aynılık/farklılık	 yaklaşımı	 modelinin,	 eşitliği	 bir	 erkek	
standardı	 olarak	 kullandığını	 ve	 kadınları	 erkeklerin	 kopyaları	 haline	
getirdiğini	 ifade	 etmektedir.	 Bunun	 bir	 sonucu	 olarak	 kadınlar	 ya	 er-
keklerle	 aynı	olduklarını	 ve	 aynı	davranılması	 gerektiğini,	 ya	 farklı	 ol-
duklarını	 ama	aynı	davranılması	gerektiğini	ya	da	 farklı	olduklarını	ve	
özel	yaklaşım	sergilenmesi	gerektiğini	öne	sürmeye	zorlanırlar42.	Ancak	
ayrımcılığın	en	zararlı	şekli	olan	sistematik	ayrımcılığın	ve	verili	duru-
mun	eşitsizliğinin	aynılık/farklılık	yaklaşımıyla	ele	alınarak	anlaşılması	
mümkün	değildir.	Hatta	bu	yaklaşımın	kullanılması	sistematik	dezavan-
tajı	görünmez	kılar43.

41	MACKINNON,	Feminist	Bir	Devlet	Kuramına	Doğru,	s.	249-251.
	 “Erkekler	farklı	olarak	nitelenmezle,	çünkü	onlar	ne	paspastır	ne	de	kadın.”
	 “Kadınlara	karşı	eşit	tutum	iddiasının	temelini	erkeklerle	olan	görgül	benzerlik	oluşturur.”
42	Rebecca	COOK,	Women’s	International	Human	Rights	Law:	The	Way	Forward,	s.	239.
	 https://www.jstor.org/stable/762538 
	 https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/87812/3/Women%27s%20International%20Hu-

man.pdf		(e.t.	08.09.2020)
43	COOK,	240.
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	 Aynılık/farklılık	yaklaşımı	toplumsal	cinsiyet	hiyerarşisini	görmez-
den	gelir.	Bu	sebeple	cinsiyetler	arasında	eşitliği	sağlamaya	elverişli	bir	
yaklaşım	olarak	karşımıza	çıkmaz.	Cinsiyet	eşitliğine	ilişkin	karşılaşılan	
hukuksal	bir	problemin	çözülmesi	için	toplumsal	cinsiyet	hiyerarşisinin	
göz	önünde	bulundurulması	gerekir.	Bu	bağlamda	kullanılan	dezavantaj	
kriteri	ile	değerlendirmede	neyin	ayrımcılık	olduğunun	belirlenmesinde	
dezavantaj	testi	kullanılır.

	 Kadınların,	toplumsal	önyargılar	nedeniyle	dezavantajlı	durumları-
nın	sürdürülmeye	devam	edildiği	bir	kez	kabul	edildiğinde,	aynılık/fark-
lılık	durumundan	ziyade	güçsüzlük,	dışlanma	ve	dezavantaj	kriterlerine	
göre	inceleme	yapılması	gerekecektir.	Aynılık/farklılık	yaklaşımının	ak-
sine	dezavantaj	yaklaşımının	kabulü,	kadınlara	yönelik	sistematik	sömü-
rünün	ve	yoksun	bırakılma	durumunun	toplumsal	cinsel	hiyerarşisinde-
ki	yerinden	kaynaklanıp	kaynaklanmadığını	belirlemek	için,	yargıçların	
kadınların	gerçek	dünyada	bulundukları	yere	bakmaları	gerekecektir44.	

	 Dezavantaj	 yaklaşımında,	 söz	 konusu	 farklı	 davranışın	 kadınların	
toplumsal	 cinsiyet	hiyerarşisindeki	konumundan	kaynaklanıp	kaynak-
lanmadığı	ya	da	bu	konumu	pekiştirip	pekiştirmediği	hususu	araştırılır.	
Kadınların	toplumsal	cinsiyet	hiyerarşisindeki	konumları	nedeniyle	ger-
çekleşen	ya	da	bu	konumu	meşrulaştıran	her	farklı	davranış	eşitlik	ilkesi-
nin	ihlali	anlamına	gelecektir.

	 Günümüzde	dezavantaj	yaklaşımı	kimi	ülkelerin	yargı	organlarında	
kullanılmaktadır.	 Aynı	 zamanda	 bu	 yaklaşım,	CEDAW	gibi	 kadınlara	
yönelik	uluslararası	sözleşmelerin	temel	bakış	açısı	ile	örtüşmektedir.

 B. Ayrımcılık Kavramı

	 Ayrımcılık	yasağı,	eşitlik	ilkesinin	bütünleyicisi	olarak	görülür45.	Ço-
ğunlukla	birbirlerinin	yerine	kullanılan	bu	ifadeler,	bir	kâğıdın	iki	yüzü	

44	COOK,	s.240.
45	Ayşe	ÖZKAN	DUVAN,	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	

Eşitlik	Hakkı	ve	Ayrımcılık	Yasağı,	Galatasaray	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	2017,	C.14,	S.	2,	s.18.	
	 http://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2017/12/gsuhfd-2017-2-361.pdf	(e.t.	08.09.2020)
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gibidir.	Eşitlik	ilkesi	bir	değerin	pozitif	yönüne	işaret	ederken	ayrımcılık	
yasağı	aynı	değerin	negatif	yönüne	işaret	eder46.	Bir	benzetmeyle	açık-
lamak	gerekirse	eşitlik	 ilkesi	 “doğruyu	 söyle”	derken	ayrımcılık	yasağı	
“yalan	 söyleme”	 der.	 Anayasa	Mahkemesi47	 de	 Avrupa	 İnsan	Hakları	
Mahkemesi48	de	eşitlik	 ilkesi	 ile	ayrımcılık	yasağı	arasındaki	 ilişkiyi	bu	
şekilde	görmektedir.	Esasen	ayrımcılık	yasağı	ile	eşitlik	ilkesinin	ilişkisi-
nin	belirlenmesi	bu	kavramlara	yüklenen	anlam	ile	doğrudan	ilişkilidir.

	 Ayrımcılık,	her	zaman	yasal	düzenlemenin	kendisinden	kaynaklan-
maz.	Kimi	zaman	yasal	düzenlemelerin	nötr	olarak	düzenlenmiş	olması,	
açıkça	bir	ayrımcılık	içermese	de	toplumda	dezavantajlı	durumda	olan	
kadınların	o	düzenlemeden	yararlanamamasına	neden	olabilir.	Bu	du-
rumda	düzenleme	 açıkça	 ayrımcılık	 içermese	 de	 uygulamada	 cinsiyet	
temelli	ayrımcılık	yapılması	söz	konusu	olabilir.	Bu	nedenle	ayrımcılık	
kavramı	açıklanırken	öğretide	doğrudan	ayrımcılığın	yanında	dolaylı	ay-
rımcılıktan	da	bahsedilir.

	 Doğrudan	ayrımcılık,	aynı	veya	benzer	durumda	oldukları	hukuk-
ça	 tanınmış	kişilere	 “geçerli	bir	 sebep”,	 “meşru	bir	neden”	olmaksızın	
haklarda	 veya	 yükümlülüklerde	 farklı	 davranılmasıdır49.	 Bu	 anlamda	
doğrudan	ayrımcılık	yasağı	aynı	olanlara	aynı	davranılmasını	öngörür	ve	
farklı	davranılmasını	yasaklar50.	Kadınlara	yönelik	doğrudan	ayrımcılık,	

46	B.	G.	RAMCHARAN,	Equality	and	Nondiscrimination,	the	International	Bill	of	Rights:	the	Covenant	
on	Civil	and	Political	Rights,	Henkin,	Louis	(Ed.),	Columbia	University	Press,	New	York,	1981,	s.	252	
aktaran	Ulaş	KARAN,	Bireysel	Başvuru	Kararlarında	Ayrımcılık	Yasağı	ve	Eşitlik	İlkesi,	Anayasa	Yargısı,	
2015,	C.31,	S.1,	s.237.

	 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52018/678337	(e.t.	08.09.2020)
47	AYM,	Tuğba	Arslan,	B.	No:	2014/256,	25.06.2014	kararında	eşitlik	ilkesi	ile	ayrımcılık	yasağının	aynı	

şeyi	ifade	etmek	üzere	kullanılabilen	kavramlar	olduğunu	şu	şekilde	ifade	etmiştir:
	 “Eşitlik	ilkesi	ve	ayrımcılık	yasağı,	bazen	yan	yana	ve	bazen	de	aynı	şeyi	ifade	etmek	üzere	kullanılabilen	

kavramlardır.	Günümüzde	eşitlik	ilkesi	insan	haklarına	ilişkin	uluslararası	sözleşmelerin	ayrılmaz	parça-
sıdır.	Başka	bir	deyişle	eşitlik	ilkesi	ve	ayrımcılık	yasağı,	uluslararası	hukukun	en	üstünde	yer	alan	temel	
hukuk	normu	olarak	kabul	edilmektedir.	Bu	itibarla	eşitlik	ilkesi	hem	başlı	başına	bir	hak	hem	de	diğer	
insan	hak	ve	özgürlüklerinden	yararlanılmasına	hâkim,	temel	bir	ilke	olarak	kabul	edilmelidir.”	Prg	107

48		ÖZKAN	DUVAN,	s.18.
49		KARAN,	Bireysel	Başvuru	Kararlarında	Ayrımcılık	Yasağı	ve	Eşitlik	İlkesi,	s.	237.	
50		GÜL,	KARAN,	s.	13.
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cinsiyet	ve	 toplumsal	cinsiyet	 temelli	 farklılıklara	dayanan,	açıkça	ger-
çekleştirilen	farklı	davranışlar	anlamına	gelir51.		

	 Dolaylı	ayrımcılık	ise,	nötr	gibi	görünen,	herkes	için	ortak	bir	kural	
belirleyen,	ancak	taraflara	gerçekte	olan	uzaklığının	farklı	olması	sebe-
biyle	bir	grupta	diğerine	göre	dezavantaj	yaratan	yasal	düzenleme,	uy-
gulama	ve	tedbirlerdir52.	Kadınlara	yönelik	dolaylı	ayrımcılık,	kadın	ve	
erkeklerle	olan	ilişkisi	bağlamında	nötr	gibi	görünen	bir	hukuksal	kural,	
tedbir	ya	da	düzenlemenin,	uygulamada	kadınlar	üzerinde	ayrımcı	et-
kilerinin	bulunması	anlamına	gelir53.	Dolaylı	ayrımcılık	görünüşte	açık	
bir	ayrımcılık	yapıyor	gibi	görünmese	de	kadınlar	ve	erkekler	arasındaki	
ayrımcı	ve	eşitliksiz	güç	ilişkisi	modelini	yeniden	üretir54.	

	 Şekli	 eşitlik	 anlayışının	 bir	 yansıması	 niteliğinde	 olan	 doğrudan	
ayrımcılığa	göre,	bir	muamelenin	 ayrımcı	olarak	nitelenmesi	 için,	ön-
celikle	 inceleme	 konusu	 durumların	 karşılaştırılabilir	 olması	 gerekir.	
Karşılaştırılabilir	olmayan,	birbirinden	farklı	olan	durumlara	farklı	dav-
ranılması	ayrımcılık	olarak	nitelendirilemez55.	

	 Anayasa	Mahkemesi	kararlarında	bu	görüşe	paralel	olarak,	ayrımcı-
lık	iddiasının	kabul	edilebilir	olması	için	başvurucunun	kendisiyle	ben-
zer	durumda	olanlara	kendisinden	farklı	bir	muamele	yapılmış	olması	ve	
bu	farklı	müdahalenin	meşru	bir	nedeninin	bulunmaksızın	gerçekleşmiş	
olması	koşulları	aranır.	Anayasa	Mahkemesi,	Sıdıka	Şeker	Başvurusun-

51	FREEMAN,	CHINKIN,	WITTKOPP,	s.	65.	
52	GÜL,	KARAN,	s.	15.
53	FREEMAN,	CHINKIN,	WITTKOPP,	s.	65.
54	FREEMAN,	CHINKIN,	WITTKOPP,	s.	65.
55	Claudio	ZANGHI,	“Ayrımcılık	Yasağı	ve	Eşitlik”,	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	ve	İdari	Yargı	Sem-

pozyumu,	(24-25	Ekim	2003),	TBB	Yay.:97,	Ankara-2006,	s.	215.
	 http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/aihs-294.pdf		
	 Zanghi	bu	fikrini	açıklarken	Belçikalı	bir	avukatın	gerçekleştirmiş	olduğu	bir	başvurudan	bahseder.	Avu-

kat	başvurusunda,	diğer	mesleklerde	böyle	bir	yükümlülük	yokken	hem	Belçika	sisteminde	hem	de	baş-
ka	devletlerde	avukatların	yasayla	belirlenen	hallerde,	ücretsiz	yasal	yardımda	bulunma	yükümlülüğüne	
ayrımcılık	teşkil	ettiği	iddiasıyla	itiraz	etmiştir.	Mahkeme	ise,	23.11.1983	tarihli	Van	Der	Mussele	kararı	
ile	farklı	mesleklerin	durumlarının	karşılaştırılabilir	nitelikte	olmadığını	ve	dolayısıyla	her	mesleğe	göre	
farklılaşmış	bir	muamelenin,	ayrımcılık	sorunu	doğurmayacağını	belirterek	başvuruyu	reddetmiştir.
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da	 bu	 durumu	 açıklamak	 için	 şu	 ifadelere	 yer	 vermiştir:	 “Ayırımcılık	
iddiasının	ciddiye	alınabilmesi	için	başvurucunun	kendisiyle	benzer	du-
rumdaki	başka	kişilere	yapılan	muamele	ile	kendisine	yapılan	muamele	
arasında	bir	 farklılığın	bulunduğunu	ve	bu	 farklılığın	meşru	bir	 temeli	
olmaksızın	sırf	ırk,	renk,	cinsiyet,	din,	dil,	cinsel	yönelim	vb.	ayırımcı	bir	
nedene	dayandığını	makul	delillerle	ortaya	koyması	gerekir56.”

	 Anayasa	Mahkemesi’nin	ayrımcılık	kavramını	doğrudan	ayrımcılık	
şeklinde	yorumlama	konusunda	eğilim	taşıdığına	ilişkin	bir	diğer	husus,	
kadınların	 hangi	 görevlerde	 istihdam	 edileceklerinin	 kanunla	 belirle-
nerek	kamu	hizmetine	alınacaklarını	düzenleyen	788	sayılı	kanunun	6.	
Maddesinin	 anayasaya	 aykırılığının	 denetimine	 ilişkin	 vermiş	 olduğu	
kararda	 ortaya	 çıkmaktadır.	 AYM,	 kadınların	 kamu	 hizmetine	 girme-
sinin	 kanunla	 belirleneceğine	 ilişkin	 kararında,	 “kadınlara	 karşı	 ayrım	
kavramını	kadınlara	karşı	ayrımcı	bir	anlayışı	da	içerecek	şekilde	geniş	
anlamda	 değil,	 kadınları	 açıkça	 birtakım	 haklardan	 yoksun	 bırakmak	
anlamında	dar	yorumlamıştır.57”	Nötr	bir	düzenleme	gibi	görünen	bu	
hüküm,	kamu	hizmetinin	erkeklere	özel	bir	görev	olduğu,	kadınların	bu	
haktan	yararlanmaları	için	ek	düzenlemelere	ihtiyaç	duyulduğu	anlamı-
na	gelmektedir.	Bu	bağlamda	kadınların	yerinin	aile,	hane,	ev,	bir	başka	
ifade	ile	özel	alan,	erkeklerin	yerinin	ise	kamusal	alan	olduğu	görüşünü	
içeren	toplumsal	cinsiyet	rollerinin	bir	yansıması	niteliği	taşır.	Aynı	za-
manda	söz	konusu	cinsiyet	eşitliğine	aykırı	bakış	açısını	pekiştirip	yeni-
den	üretir	ve	dolaylı	ayrımcılık	yasağına	aykırılık	taşır.	Ancak	Anayasa	
Mahkemesi	söz	konusu	hükmün	ayrımcılık	yasağına	aykırı	olmadığını,	
kadınlarla	erkeklerin	kamu	hizmetine	alınmasına	aynı	mesafede	olduğu-
nu,	kaldı	ki	kadınların	biyolojik	özelliklerinden	dolayı	kimi	durumlarda	
kamu	hizmetlerinin	aksatılmadan	yürütülmesi	için	tercih	edilmeyebile-
ceğini	ifade	etmiştir58.

56	AYM,	Sıdıka	Şeker,	B.	No:	2013/1948,	23.01.2014,	prg	59.
57	ÖDEN,	s.	325-326.
58	AYM,	E.	1963/143,	K.	1963/167,	25.10.1963.	
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 II. Cinsiyet Eşitliğinin Anayasal-Tarihsel Değişimi

 A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Bakımından 

	 1924	Anayasası	69.	maddesi	ayrım	yapılmaksızın	her	Türk’ün	ka-
nunlar	önünde	eşit	olduğunu	düzenler.	Bu	düzenleme	 ile	eşitlik	 ilkesi	
sadece	kâğıt	üzerinde	varlığını	oluşturmuştur59.	Bu	şekilde	Anayasa’da,	
kanun	önünde	eşitlik	düzenlenmiştir.	Aynı	maddenin	ikinci	cümlesi	ise	
eski	düzenin	getirdiği	 ayrımcılıkları	 yasaklayıp,	 farklı	bir	 ayrımcılık	da	
yaratılamayacağını	belirtir60.	Her	ne	kadar	ilgili	madde	ile	kanun	önünde	
eşitlik	düzenlenmiş	olsa	da	cinsiyet	eşitliğinin	açık	olarak	tanımlanma-
sı	söz	konusu	değildir.	Hatta	1934	yılında	yapılan	değişiklikten	önceki	
metninde	kadınların	seçme	ve	seçilme	hakkı	bulunmamaktadır61.

	 Eşitlik	ilkesi,	1961	Anayasasında,	“eşitlik”	kenar	başlıklı	12.	madde-
de,	“Herkes,	dil,	ırk,	cinsiyet,	siyasi	düşünce,	felsefi	inanç,	din	ve	mezhep	
ayırımı	 gözetilmeksizin,	 kanun	 önünde	 eşittir.	Hiçbir	 kişiye,	 zümreye	
veya	sınıfa	imtiyaz	tanınamaz.”	şeklinde	düzenlenmiştir.	Bu	anayasada	
eşitlik	ilkesi,	“Temel	Haklar	ve	Ödevler”	başlıklı	İkinci	Kısmın	“Genel	
Hükümler”	başlıklı	birinci	bölümünde	düzenlenmiştir.	Ancak	yine	de	
öğretide	hem	bir	hak	olarak	hem	de	hukuk	düzenine	hâkim	bir	ilke	ola-
rak	 ifade	edilmiştir.	Buna	ek	olarak	Anayasa	Mahkemesinin	kuruluşu-
nu	öngören	1961	Anayasası’nın,	kanunların	eşitlik	ilkesine	uygun	olup	
olmadığının	incelenmesini	öngördüğünden	cinsiyet	eşitliği	bakımından	
güvence	sağladığı	söylenmektedir62.

59	Gülçin	EROKSAL	ÜLGER,	“Türk	Anayasalarında	Kadın	Hakları	ve	Uygulamalarıyla	İlgili	Bir	Değerlen-
dirme”,		Yasama	Dergisi,	2015,	S.	31,	s.31.

	 	https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54469/741406		(e.t.	08.09.2020)
60	ÖDEN,	s.	112-113.
61	Mesut	GÜLMEZ,	“Anayasal	Eşitlik	İlkesi	ve	Ayrımcılık	Yasağı:	Eleştirel	ve	Aykırı	Düşünceler”,	Sosyal	

Haklar	Uluslararası	Sempozyumu,	(25-26	Ekim	2011,	Kocaeli),	Bildiriler	III,	İstanbul,	2011,	s.56.
	 https://studylibtr.com/doc/1132953/bildiriler---sosyal-haklar	(	08.09.2020)
62	DÜNDAR	SEZER,	“Kadın	Erkek	Eşitliğine	İlişkin	Yaklaşımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi”,	s.	145.
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	 Kanunların	anayasaya	uygunluğunun	yargısal	denetimi	sisteminin	
1961	Anayasası	 ile	 kabulü63	 ve	 bir	Anayasa	Mahkemesi	 kurulmasının	
öngörülmesiyle	birlikte	eşitlik	ilkesinin	düzenlenişindeki	yasama	orga-
nının	 inisiyatifinin	 çizgileri	 Anayasa	Mahkemesi	 tarafından	 çizilmeye	
başlanmıştır.	Kapani’ye	göre	1961	Anayasası	ile	kurulan	güvenceler	sis-
temi	içinde	Anayasa	Mahkemesi’ne	özel	bir	önem	atfedilmiş,	Anayasa	
Mahkemesi	“hürriyetlerin	bekçisi	ve	anayasanın	üstünlüğü	ilkesinin	ko-
ruyucusu	olarak”	düşünülmüştür64.	Ancak	toplumun	yarısını	oluşturan	
kadınlar,	 tıpkı	eşitlik	 ilkesinden	yakın	bir	 tarihe	kadar	hatırı	 sayılır	bir	
etki	göremedikleri	gibi,	Anayasa	Mahkemesi	de	cinsiyet	eşitliği	konu-
sunda	kadınların	aleyhine	sayılabilecek	pek	çok	karar	vermiştir.

	 1982	Anayasasında	eşitlik	ilkesi,	“Kanun	Önünde	Eşitlik”	başlığı	ta-
şıyan	10.	maddede	düzenlenmiştir65.	“Cumhuriyetin	Nitelikleri”	başlı-
ğını	taşıyan	2.	maddenin	altında	düzenlenmemiş	olması,	değiştirilemez	
hükümlerin	 sahip	 olduğu	 korumaya	 sahip	 olmadığı	 anlamına	 geldiği	
şeklinde	 yorumlanmaktadır66.	 Bu	 düzenleme,	 açıkça	 kadınların	 ve	 er-
keklerin	eşit	haklara	sahip	olduğuna	ilişkin	bir	hüküm	içermez.	Ancak	
kişilerin	cinsiyeti	dolayısıyla	ayrım	gözetilmeksizin	kanun	önünde	eşit	
olduğu	belirtilmiştir.

	 Kadın	 erkek	 eşitliğinin	 açıkça	 Anayasa’da	 yer	 alması	 2004	 yılına	
denk	gelir.	Cinsiyeti	nedeniyle	ayrımcılık	yapılmaksızın	herkesin	kanun	
önünde	eşit	olduğunu	ifade	eden	genel	eşitlik	ilkesi,	kadınların	ve	erkek-
lerin	eşitliği	için	yeterli	olmamış,	pek	çok	kadın	örgütünün	ve	bağımsız	

63	GÖZLER,	s.	40.
64	Münci	KAPANİ,	Kamu	Hürriyetleri,	Yedinci	Baskı,	Ankara	1993,	s.	126-127.
65	Madde	10	–	Herkes,	dil,	ırk,	renk,	cinsiyet,	siyasi	düşünce,	felsefi	inanç,	din,	mezhep	ve	benzeri	sebeplerle	

ayırım	gözetilmeksizin	kanun	önünde	eşittir.	
	 (Ek	fıkra:	7/5/2004-5170/1	md.)	Kadınlar	ve	erkekler	eşit	haklara	sahiptir.	Devlet,	bu	eşitliğin	yaşama	

geçmesini	sağlamakla	yükümlüdür.	(Ek	cümle:	7/5/2010-5982/1	md.)	Bu	maksatla	alınacak	tedbirler	
eşitlik	ilkesine	aykırı	olarak	yorumlanamaz.	

	 (Ek	fıkra:	7/5/2010-5982/1	md.)	Çocuklar,	yaşlılar,	özürlüler,	harp	ve	vazife	şehitlerinin	dul	ve	yetimle-
ri	ile	malul	ve	gaziler	için	alınacak	tedbirler	eşitlik	ilkesine	aykırı	sayılmaz.	

	 Hiçbir	kişiye,	aileye,	zümreye	veya	sınıfa	imtiyaz	tanınamaz.	
	 Devlet	organları	ve	idare	makamları	bütün	işlemlerinde	kanun	önünde	eşitlik	ilkesine	uygun	olarak	hare-

ket	etmek	zorundadırlar.
66	Kemal	GÖZLER,	Türk	Anayasa	Hukuku	Dersleri,	Ekin	Basım	Dağıtım,	9.	Baskı,	Bursa	2010,	s.	97.
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kadınların	ortak	çabaları	ile	2004	yılında	1982	Anayasası’nın	10.	madde-
sine	“Kadınlar	ve	erkekler	eşit	haklara	sahiptir.	Devlet	bu	eşitliğin	yaşa-
ma	geçmesini	sağlamakla	yükümlüdür.”	İfadesi	eklenmiştir.	Bu	ifade	ile	
kadın	ve	erkeklerin	eşitliğine	ilişkin	ilk	kez	açık	Anayasal	bir	düzenleme	
yapılmıştır.	Bu	düzenleme,	eşitliğin	yaşama	geçmesi	hususunda	devlete	
yükümlülükler	yükler.	Söz	konusu	düzenleme,	cinsiyet	eşitliği	konusun-
da	devletin	sadece	eşitliğe	aykırı	davranmaktan	kaçınma	yükümlülüğü	
değil,	aynı	zamanda	eşitliğin	sağlanması	için	pozitif	yükümlülükleri	ol-
duğu	anlamına	gelmektedir.

	 1982	Anayasasında	düzenlenen	eşitlik	 ilkesi	 sınırları	net	olmayan	
soyut	bir	 ilke	olarak	görülmektedir.	Ancak	2004	ve	2010	Anayasa	de-
ğişiklikleri	 ile	maddeye	 eklenen	 cümleler	Anayasal	 eşitlik	 ilkesinin	 sı-
nırlarını	çizmiştir67.	Yine	de	her	bir	düzenlemenin	bu	ilkeye	uygun	olup	
olmadığının	 tespiti	 bakımından	yoruma	muhtaçtır.	Bu	 ilkenin	 anlam-
landırılması	yine	yargı	kararlarıyla	olmuştur.	

	 2010	 yılında	 10.	maddeye	 “Bu	maksatla	 alınacak	 tedbirler	 eşitlik	
ilkesine	 aykırı	 olarak	 yorumlanamaz.”	 ifadesi	 eklenmiştir.	 Söz	 konusu	
düzenleme	ile	1982	Anayasası’nın	metninin,	cinsiyet	eşitliği	konusunda	
sadece	 şekli	 eşitliği	değil,	 aynı	 zamanda	maddi	 eşitliği	de	öngördüğü-
nü	söylemek	mümkündür.	Ayrıca	ilgili	düzenleme	eşitliğin	sağlanması	
için	 devletlere	 birtakım	pozitif	 yükümlülükler	 yüklemekte	 ve	 eşitliğin	
sağlanması	için	gerçekleştirilen	pozitif	ayrımcılığı	meşru	ve	olumlu	gör-
mektedir.	

	 2010	Anayasa	değişikliğiyle	birlikte	1982	Anayasası	cinsiyet	eşitliği	
anlamında	pek	çok	eşitlik	 anlayışını	birlikte	düzenlemiş	olup,	 eşitlikle	
benzer	anlamlar	içeren	ifadeleri	bünyesinde	barındırmıştır.
67	2004	ve	2010	yıllarında	1982	Anayasası’nın	eşitliği	düzenleyen	10.	Maddesine	eklenen	cümleler	şu	şe-

kildedir:
	 “(Ek	fıkra:	7/5/2004-5170/1	md.)	Kadınlar	ve	erkekler	eşit	haklara	sahiptir.	Devlet,	bu	eşitliğin	yaşama	

geçmesini	sağlamakla	yükümlüdür.	(Ek	cümle:	7/5/2010-5982/1	md.)	Bu	maksatla	alınacak	tedbirler	
eşitlik	ilkesine	aykırı	olarak	yorumlanamaz.	(Ek	fıkra:	7/5/2010-5982/1	md.)	Çocuklar,	yaşlılar,	özür-
lüler,	harp	ve	vazife	şehitlerinin	dul	ve	yetimleri	ile	malul	ve	gaziler	için	alınacak	tedbirler	eşitlik	ilkesine	
aykırı	sayılmaz.”	Böylece	düzenlemenin	sadece	şekli	eşitlik	değil,	aynı	zamanda	maddi	eşitliği	de	içerdiği,	
pozitif	ayrımcılığı	desteklediği	ve	bu	bağlamda	devlete	yükümlülükler	yüklediği	belirginlik	kazanmıştır.
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	 Eşitlik	ilkesini,	anayasal	ifadesi	bakımından	hukuk	devletine	ait	bir	
ilke	olarak	niteleyen	bir	görüş	bulunduğu	gibi68	düzenlendiği	yer	itiba-
riyle	devlet	yönetimine	ilişkin	bağımsız	bir	temel	 ilke	olarak	niteleyen	
görüş	de	bulunmaktadır69.	Anayasa	Mahkemesi,	eşitlik	ilkesine	aykırılı-
ğın	aynı	zamanda	hukuk	devletine	de	aykırılık	oluşturduğunu	belirterek,	
eşitlik	ilkesinin	hukuk	devletinin	kapsamı	dahilinde	bulunduğunu	ifade	
etmektedir70.	Bu	değerlendirmede	1961	Anayasasının	güçlü	bir	hukuk	
devleti	anlayışına	karşın	zayıf	bir	eşitlik	ilkesi	bakışı	olmasının	etkili	ol-
duğu	 söylenmektedir71.	 Bunun	 dışında	 eşitlik	 ilkesinin	 devlet	 yöneti-
mine	egemen	olan	ilkelerden	olmasının	yanında	bir	temel	hak	olduğu	
düşünülmektedir.	Anayasa	Mahkemesi	de	eşitlik	ilkesini	aynı	zamanda	
bir	hak	olarak	kabul	etmektedir72.

 B. İsviçre Federal Anayasası Bakımından 

	 İsviçre	 Federal	 Anayasasında	 (Bundesverfassungsgesetz)	 ka-
dın	erkek	eşitliğine	 ilişkin	açık	bir	hüküm,	14	Haziran	1981	 tarihinde	
Anayasa’nın	 4.	maddesinde	 yapılan	değişiklik	 ile	 düzenlenmiştir73.	 İs-
viçre	Federal	Anayasasının	4.	maddesinin	2.	 fıkrasına	 eklenen	hükme	
göre	“Kadın	ve	erkek	eşit	haklara	sahiptir,	yasa	onların	her	şeyden	önce	
ailede,	öğrenimde	ve	işte	eşit	duruma	getirilmesi	için	gerekli	önlemleri	
alır.	Kadın	ve	erkek	eşdeğerli	iş	için	eşit	ücret	istemek	hakkına	sahiptir-

68	Sultan	TAHMAZOĞLU	UZELTÜRK,	“İHAM	Kararları	Işığında	Türkiye’	de	Eşitlik	İlkesi	ve	Ayrım-
cılığın	Yasağı”,	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	ve	İdari	Yargı	Sempozyumu,	24-25	Ekim	2003,	TBB	
Yay.:97,	Ankara-2006,	s.	220.

	 http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/aihs-294.pdf		(e.t.	08.09.2020)
69	GÖZLER,	Türk	Anayasa	Hukuku	Dersleri,	s.	98.
70	TAHMAZOĞLU	UZELTÜRK,	s.220.
71	Selda	ÇAĞLAR,	“Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	Eşitliğin	Dar	Yorumu”,	2012/3	Ankara	Barosu	Der-

gisi,		s.	47.
72	AYM,	Tuğba	Arslan,	prg	108.	Bu	durumu	şu	şekilde	ifade	etmiştir:
	 “Günümüzde	eşitlik	ilkesi	insan	haklarına	ilişkin	uluslararası	sözleşmelerin	ayrılmaz	parçasıdır.	Başka	bir	

deyişle	eşitlik	ilkesi	ve	ayrımcılık	yasağı,	uluslararası	hukukun	en	üstünde	yer	alan	temel	hukuk	normu	
olarak	kabul	edilmektedir.	Bu	itibarla	eşitlik	ilkesi	hem	başlı	başına	bir	hak	hem	de	diğer	insan	hak	ve	
özgürlüklerinden	yararlanılmasına	hâkim,	temel	bir	ilke	olarak	kabul	edilmelidir.”

73	Zafer	GÖREN,	Türk	Alman	İsviçre	Hukukuna	Göre	Farklı	Cinslerin	Eşit	Haklara	Sahip	Olması	(Genel	
Eşitlik	İlkesinin	Bir	Uygulanma	Biçimi),	2.	Bası,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Döner	Ser-
maye	İşletmesi	Yayınları	No:83,	İzmir	1998,	s.	6.
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ler.”	Böylece	cinsiyet	eşitliği	talep	edilebilir	ve	doğrudan	uygulanabilir	
bir	temel	hak	olarak	Anayasa’da	düzenlenmiştir74.	

	 Eş	değerli	işe	eşit	ücret	talep	hakkının	üçüncü	kişilere	karşı	ileri	sü-
rülebilmesi	hususu	tartışılmış	olsa	da	hâkim	görüş,	bu	talebin	bireysel	
ve	mahkeme	kararı	 ile	 işverene	karşı	 ileri	 sürülmesinin	bir	hak	olarak	
bulunduğu	yönünde	olmuştur75.

	 İsviçre	 Federal	 Anayasası’nda	 kadın	 ve	 erkeklerin	 eşit	 iş	 için	 eşit	
ücrete	 tabi	 olacaklarının	 düzenlenmesinin	 ardından,	 24.2.1993	 tarihli	
Kadın	ve	Erkeğin	Eşit	Duruma	Getirilmesi	Hakkındaki	Kanun	Tasarısı	
Federal	Mecliste	kabul	edilerek	kanunlaşmış	ve	01.09.1996	tarihinden	
itibaren	“Eşit	Duruma	Getirme	Kanunu”	olarak	yürürlüğe	girmiştir76.	

	 İsviçre	Federal	Anayasası	18	Nisan	1999	tarihinde	değiştirilmiş,	bu	
bağlamda	cinsiyet	eşitliği	8.	Maddede	düzenlenmiş,	bu	düzenleme	 ile	
Devlete	cinsiyet	eşitliğinin	sadece	hukuki	değil,	fiili	eşitliği	sağlama	ko-
nusunda	da	çaba	gösterme	yükümlülüğü	yüklenmiştir77.

	 İsviçre	Federal	Anayasası’nın	en	 son	değişiklikleri	de	 içerecek	bi-
çimde	eşitlik	başlıklı	8.	maddesi	şu	şekildedir78:

	 (1)	Yasa	önünde	herkes	eşittir.

	 (2)	Hiç	kimseye,	kökeni,	ırkı,	cinsiyeti79,	yaşı,	dili,	sosyal	konumu,	
74	GÖREN,	s.	6.
75	E.	Tuncay	Senyen	KAPLAN,	“İş	Hukukunda	Eşitlik	İlkesi	ve	Cinsiyet	Ayrımcılığı”,	TBB	Dergisi	2017	

(Özel	Sayı),	s.248.
76	KAPLAN,248.
77	GÖREN,	Genel	Eşitlik	İlkesi,	s.	3289.
78	Feride	EROĞLU,	Avrupa	Ülkeleri	Anayasalarında	Toplumsal	Cinsiyet	ve	Kadın-Erkek	Eşitliği	ile	İlgili	

Düzenlemeler,	Kasım	2011,	s.	23.
 http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Avrupa-ulkelerinde-Kadin-Erkek-esitligi.pdf		(e.t.	08.09.2020)
79	İsviçre	Federal	Anayasası’nın	8.	Maddesinin	çevirisindeki	farklılıktan	kaynaklı	olarak	maddede	geçen	“cinsi-

yet”	ifadesi	“toplumsal	cinsiyet”	olarak	da	belirtilmiştir.	İsviçre	Federal	Anayasasının	İngilizce	çevirilerinde	
her	ne	kadar	dilimize	toplumsal	cinsiyet	olarak	çevrilmiş	olan	“gender”	ifadesine	yer	verilmişse	de	Fransızca	
metninde	“sex”	ifadesi	kullanılmaktadır.	Söz	konusu	maddede	“cinsiyet”	ifadesi	kullanılmaksızın	“toplum-
sal	cinsiyet”	ifadesinin	kullanılması	mümkün	görünmediğinden	ve	asıl	metninde	“cinsiyet”	ifadesinin	kulla-
nılması	sebebiyle	ilgili	ifadenin	“cinsiyet”	olarak	kabul	edilmesi	gerektiğini	düşünmekteyiz.
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yaşam	 tarzı,	 dini,	 felsefi	 ya	da	 siyasi	 inançları	 ya	da	bir	 bedensel	 veya	
zihinsel	engeli	nedeniyle	ayrımcılık	yapılamaz.

	 (3)	Kadınlar	ve	erkekler	eşit	haklara	sahiptir.	Kanun	özellikle	aile-
de,	 eğitim	 sırasında	 ve	 işyerinde,	 hukuk	 önünde	 ve	 uygulamada/pra-
tikte	eşitlik	sağlar.	Erkekler	ve	kadınların	eşit	değerde	iş	için	eşit	ücrete	
hakkı	vardır.

 III. Cinsiyet Eşitliğinin Anayasal Yorumu 

	 Bu	başlık	altında	Türkiye	açısından	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasa	
Mahkemesi,	İsviçre	açısından	ise	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi	ka-
rarları	incelenecektir.	Bu	bölümde	yer	alan	kararlar,	kadınların	kamusal	
hayattaki	varlıklarının	bir	görünümü	olan	iş	hayatındaki	durumlarına	ve	
kadınların	evlenme	sonrası	sadece	kendi	soyadlarını	kullanamama	soru-
nuna	ilişkindir.	Kararların	konu	itibariyle	iki	ülke	arasında	karşılaştırma	
yapmaya	elverişli	olacak	şekilde	benzerlik	taşımalarına	dikkat	edilmiştir.	
Cinsiyet	eşitsizliğinin	toplumsal	ilişkilerde	olduğu	gibi	pek	çok	yargı	ka-
rarında	da	farklı	yönden	yansıması	söz	konusudur.	Ancak	bu	başlık	al-
tında	İsviçre	açısından	yıllar	içinde	gelişimini	de	görebileceğimiz	ancak	
Türkiye	açısından	toplumsal	gelişmelere	ayak	uyduramamış	yargı	karar-
larının	seçilerek	incelenmesinin,	çalışmanın	konusu	olan	cinsiyet	eşitliği	
yaklaşımlarını	daha	 iyi	ortaya	koyacağı	düşüncesindeyiz.	 İnceleme,	 az	
sayıdaki	benzer	kararın	gelişim	seyri	içinde,	eleştirel	bakış	açısıyla,	sözel	
yorumuna	dayanmaktadır.	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasa	Mahkemesi	
ile	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	kararları	incelenirken	bu	ka-
rarların	eşitlik	anlayışının	hangi	yaklaşımı	dikkate	alınarak	verilmiş	ol-
dukları	değerlendirilmiş,	 cinsiyet	eşitliğinin	fiili	olarak	 sağlanması	 için	
hangi	yaklaşımın	daha	elverişli	olduğu	hususu	söz	konusu	yargı	kararla-
rıyla	açıklanmaya	çalışılmıştır.
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 A. Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin Cinsiyet 
Eşitliği Yorumu 

 1. Kadının Evlilik Sebebiyle İşten Tazminat Alarak Ayrılmasına 
İlişkin Karar

	 İnceleme	 konusu	 karar80,	 toplumsal	 cinsiyet	 bağlamında	 toplum-
sal	 iş	 bölümüne	 ilişkindir.	 Evlenme	 nedeniyle	 işten	 ayrıldığından	 ba-
hisle	kıdem	 tazminatını	 almak	 isteyen	bir	 işçi	 ile	 işçinin	bu	 tazminata	
hak	 kazanmadığını	 iddia	 eden	 işvereni	 arasındaki	 uyuşmazlığa	 ilişkin	
yargılamada	İş	Mahkemesi	hâkimi,	yargılama	konusu	yasa	maddesinin	
Anayasa’ya	 aykırı	 olduğu	 iddiasıyla	 iptali	 için	Anayasa	Mahkemesi’ne	
başvuru	yapmıştır.	

	 İptali	istenen	madde,	1475	sayılı	İş	Kanunu’nun	14.	maddesi	olup	
bu	madde	kıdem	tazminatını	düzenlemektedir.	İş	Kanunu’nun	pek	çok	
maddesi	 değiştirilmiş	 olsa	 da	 eski	 İş	 Kanunu’nda	 bulunan	 bu	madde	
aynı	 şekilde	korunmuştur.	Söz	konusu	düzenlemeye	göre	evlenen	ka-
dın	evlenmesinden	itibaren	bir	yıl	 içinde	kendi	arzusu	ile	 iş	sözleşme-
sini	 sona	 erdirmesi	 durumunda	 kıdem	 tazminatına	 hak	 kazanacaktır.	
İlgili	maddenin	gerekçesinde	743	Sayılı	Türk	Kanuni	Medenisi’nin	159.	
Maddesine	göre	kocanın	izin	vermemesi	durumunda	kadının	çalışama-
yacak	 olması	 ve	 bunun	 da	mücbir	 sebep	 teşkil	 ettiği	 belirtilmektedir.	
Bu	madde,	daha	sonra	Anayasa	Mahkemesi	tarafından	iptal	edilmiştir.	
Bunun	yerine	4721	sayılı	Medeni	Kanun’un	191.	maddesi,	eşlerden	her	
birinin	 meslek	 seçiminde	 diğerinin	 iznini	 almak	 zorunda	 olmadığını	
düzenler.	Aynı	 zamanda	743	 sayılı	 eski	Medeni	Kanun,	 kocayı	 evlilik	
birliğinin	reisi	ilan	edip	evin	geçimini	sağlama	görevi	yüklerken,	kadına	
evin	bakımı	ve	ev	hizmetleri	görevi	yüklemekteydi.	İkametgâhın	ise	her	
zaman	 kocanın	 ikametgahı	 sayılması	 öngörülmekteydi.	Tüm	bu	 açık-
lamalar	 ışığında	kadının	elinde	olmayan	 sebeplerle	 işten	ayrılmasının,	
oldukça	yüksek	bir	ihtimal	olarak	karşımıza	çıktığını	söyleyebiliriz.	

80	AYM,	E.	2006/156,	K.	2008/125,	19.06.2008.
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	 Anayasa	Mahkemesi	esas	incelemesinde	eşitlik	ilkesinin	mahiyeti-
ne	ilişkin	olarak,	“Anayasa’nın	10.	maddesinde	öngörülen	eşitlik,	herke-
sin	her	 yönden	aynı	 kurallara	bağlı	olacağı	 anlamına	gelmemektedir.”	
Şeklinde	 bir	 değerlendirmede	 bulunmuştur.	 Devamla,	 durum	 ve	 ko-
numlarındaki	özelliklerin	kimi	kişiler	ya	da	topluluklar	için	değişik	kural	
ve	uygulamaları	gerekli	kılabileceğini	belirtmiştir.	Bu	ifadeler,	Anayasa	
Mahkemesi’nin	 eşitlik	 konusunda	 maddi	 eşitliğin	 farklılıkları	 dikkate	
alan	 “haklı	 neden”	kriteri	 ile	değerlendirme	yaptığı	 anlamına	gelmek-
tedir.	Cinsiyetler	 arasında	 durum	 ve	 koşullarda	 birtakım	 farklılıkların	
bulunduğu	 ve	 bu	 farklı	 davranılmasında	 haklı	 bir	 neden	 bulunuyorsa	
söz	konusu	farklı	uygulamanın	eşitlik	ilkesine	aykırı	olmayacağı	görüşü	
savunulmuştur.

	 Mahkeme,	söz	konusu	kararda	farklılıkları	“toplumsal	gerçeklikle-
re”	dayandırmış,	kadının	aile	yaşamında	üstlendiği	sorumluluk,	görev	ve	
paylaşım	bakımından	erkeklerden	farklı	olduğunu	belirtmiştir.	Aslında	
söz	konusu	gerekçe,	her	ne	kadar	AYM’nin	kararından	altı	yıl	önce	Me-
deni	Kanun’un	kadınlara	ve	erkeklere	evlilik	birliği	içinde	farklı	sorum-
luluklar	yükleyen	düzenlemesi	kaldırılmış	olsa	da	kadının	evin	bakımı	
ve	ev	hizmetlerinin	yerine	getirilmesinde	görevli	olduğu	anlamına	gelir.	
AYM’nin	“toplumsal	gerçeklik”	dediği	olgu,	kadını	kamusal	alandan	dış-
layıp	özel	alana,	eve	hapseden	“toplumsal	cinsiyetin	algısının	yarattığı	
eşitsizliğin	kendisi”	olarak	karşımıza	çıkar.

	 Netice	itibariyle	söz	konusu	kararda	AYM,	maddi	eşitlik	anlayışının	
farklılıkları	dikkate	alan	yaklaşımı	 ile	başvuru	konusu	olaya	yaklaşmış,	
kadınlarla	erkeklere	yönelen	farklı	davranışların,	meşru	sebep	bulunma-
sı	nedeniyle	eşitsiz	 sayılamayacağını	 ifade	etmiştir.	Bu	karar,	cinsiyete	
dayalı	toplumsal	iş	bölümünün	hukuksal	olarak	meşrulaştırılması	niteli-
ğindedir81.

81	Toplumsal	iş	bölümü	ile	toplumsal	cinsiyet	ilişkisi	bakımından	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Serpil	SANCAR,	
Erkeklik:	İmkânsız	İktidar	Ailede,	Piyasada	ve	Sokakta	Erkekler,	Metis	Yayınları,	Üçüncü	Basım,	İstan-
bul	2013,	s.	175	v.d.
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	 Gülseven’e	 göre	 AYM	 bu	 kararla,	 “kadınların	 aile	 ve	 ücretsiz	 ev	
emeği	 alanında	 sıkışmasına	 karşı	 çıkmayan,	 adeta	 bu	 tür	 bir	 kısıtlılığı	
teşvik	eden	ya	da	bu	durumun	erkek	egemen	toplumdan	kaynaklanan	
temellerini	hiç	ele	almayan,	sadece	ortaya	çıkan	zayıflık	ve	bağımlılıktan	
doğan	 zararı	 tazmin	 amacıyla	 kendini	 sınırlayan	 geleneksel	 korumacı	
tedbirleri	uygulamaktadır82.”

 2. Kadının Evlenmeden Önceki Soyadını Tek Başına Kullana-
bilmesine İlişkin Karar 

	 Üç	 farklı	 aile	mahkemesinin	Anayasa’ya	 aykırılığı	 iddiasıyla	 Ana-
yasa	 Mahkemesi’nin	 gündemine	 taşıdığı	 4721	 sayılı	 Türk	 Medeni	
Kanunu’nun	187.	 	Maddesi,	evlenen	kadınların	soyadını	düzenlemek-
tedir.	İlgili	düzenleme	şu	şekildedir:	“Kadın,	evlenmekle	kocasının	so-
yadını	alır.”	Başvuru83,	ilgili	madde	nedeniyle	kadının	evlenmekle	ken-
di	soyadını	 tek	başına	kullanamadığı,	bu	durumun	ise	eşler	arasındaki	
(kadınla	erkek	arasındaki)	eşitlik	ilkesine,	maddi	ve	manevi	varlığın	ge-
liştirilmesi	hakkına	aykırı	olduğu	belirtilerek	maddenin	 iptali	 istemine	
ilişkindir.

	 Anayasa	Mahkemesi	iptal	talebine	ilişkin	vermiş	olduğu	ret	kararın-
da,	Anayasa’nın	10.	Maddesinde	düzenlenen	eşitlik	ilkesinin	amacının,	
hukuksal	durumları	aynı	olanların	kanunlarca	aynı	işleme	bağlı	tutulma-
larını	 sağlamak	ve	kişilere	kanun	karşısında	ayrım	yapılmasını	ve	ayrı-
calık	tanınmasını	önlemek	olduğunu	ifade	etmiştir.	Buradan	hareketle	
eşitlik	ilkesinin	eylemli	değil	hukuksal	eşitlik	anlamında	yorumlandığını	
belirtmiştir.

	 Bu	noktada	mahkeme,	farklılıkları	dikkate	alan	bir	yaklaşımla	mad-
di	eşitlik	anlayışı	ile	inceleme	yapacağını,	“durum	ve	konumlardaki	özel-
likler	kimi	kişi	 ya	da	 topluluklar	 için	değişik	kuralları	 gerekli	 kılabilir”	
ifadeleri	ile	belli	etmiştir.	Ardından	aynı	durumdakilere	aynı,	farklı	hu-
82	Ayşe	Seda	GÜLSEVEN,	“Türk	Aile	Hukukunda	Toplumsal	Cinsiyet	Rolleri”,	TBB	Dergisi	2017	(132),	s.	195.
83	AYM,	E.	2009/85,	K.	2011/49,	10.03.2011.



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �160

kuksal	durumların	farklı	kurallara	bağlanmasının	eşitlik	ilkesini	zedele-
meyeceğini	ifade	etmiştir.	Bu	açıklamalarla	birlikte	farklı	davranmanın	
eşitliğe	aykırı	sayılmaması	için	mahkeme	“haklı	sebep”	ortaya	koymalı-
dır.	AYM,	bu	kararda	haklı	sebepleri	kamu	düzeni	ve	kamu	yararı	olarak	
açıklamıştır.	 Ancak	 haklı	 sebepleri	 açıklamadan	 önce	 aile	 kavramının	
önemi	üzerinde	vurgulu	olarak	durmuştur.

	 Mahkeme	haklı	 sebeplerin	 varlığını	 şu	 şekilde	 ifade	 etmiştir:	 “Bu	
kapsamda,	yasa	koyucunun	aile	soyadı	konusundaki	takdir	hakkını,	aile	
birliği	 ve	 bütünlüğünün	 korunması	 ve	 aile	 bağlarının	 güçlendirilme-
si	başta	olmak	üzere,	kamu	yararı	ve	kamu	düzeninin	gerektirdiği	kimi	
zorunluluklar	 nedeniyle,	 eşlerden	 birisine	 öncelik	 tanıyacak	 biçimde	
kullanmasının	hukuk	devletine	aykırı	bir	yönü	bulunmamaktadır.	Kaldı	
ki	itiraz	konusu	kuralda	kadının	başvurusu	durumunda	önceki	soyadını	
kocasının	soyadının	önüne	ekleyerek	kullanabileceği	belirtilerek,	kişilik	
hakkı	ile	kamu	yararı	arasında	adil	bir	dengenin	kurulması	da	sağlanmış-
tır.”

	 AYM,	söz	konusu	kararla	açıkça	aile	kurumunu	kadınlardan	üstün	
tutmuş,	 ona	 kutsallık	 özelliği	 yüklemiş	 ve	 karşısında	 kadının	 varlığını	
gözden	çıkarılabilir	bulmuştur.	Buna	ek	olarak,	kadının	başvurusu	du-
rumunda	 önceki	 soyadını	 da	 kullanabilmesini	 kadınların	 kişiliklerini	
geliştirmeleri	için	“yeterli”	görmüştür.	Kararın	gerekçesinde	açıklığa	ka-
vuşmayan	hususu	karşı	oy	yazılarından	biri	sormakta,	kamu	düzeni	ve	
nüfus	kayıtlarının	düzenlenmesi	 için	neden	aile	 soyadı	kadının	soyadı	
olarak	belirlenmemektedir?	İlgili	kararın	gerekçesi	bu	sorunun	cevabını	
barındırmamaktadır.

	 Tüm	bu	açıklamalar	 ışığında	kadın	ve	erkeklere	yönelen	farklı	bir	
davranışın	bulunduğunun	kabulü	ile	bu	farklı	davranışın	kamu	düzeni	
ve	kamu	yararı	gibi	haklı	sebepleri	olduğuna	ve	bu	sebeple	iptale	konu	
yasa	maddesinin	1982	Anayasası’nın	10.	maddesinde	düzenlenen	eşitlik	
ilkesine	aykırı	olmadığına	karar	verilmiştir.

	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 cinsiyet	 eşitliğine	 ilişkin	 başkaca	 ka-
rarları	 da	 bulunmaktadır.	 Konu	 yönünden	 İsviçre	 Federal	 Yüksek	
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Mahkemesi’nin	kararları	ile	benzerlik	taşıyan	iki	kararı	çalışma	için	seçi-
lerek	incelenmiştir.

 B. İsviçre Federal Yüksek Mahkemesi’nin Cinsiyet Eşitliği Yorumu 

 1. Genel Olarak

	 İsviçre	 Federal	 Yüksek	Mahkemesi,	 İsviçre	 Konfederasyonu’nun	
anayasa	hukuku	alanında	da	yetkili	olan	yüksek	yargı	kurumudur84.	İs-
viçre	 ile	Türkiye	başta	Medeni	Kanun	olmak	üzere	pek	çok	ortak	ku-
rumları	içerse	de	kanunların	anayasaya	uygunluğunun	denetimi	konu-
sunda	farklı	düzenlemeler	içerirler.	

	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Anayasa	 Mahkemesi,	 soyut	 ya	 da	 somut	
norm	denetimi	yoluyla	kanunların	anayasaya	uygunluğunu	denetleye-
bilmekte,	anayasaya	aykırı	olduğunu	düşündüğü	kanunları	iptal	edebil-
mektedir.	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi	ise	ancak	federe	devletler	
tarafından	kabul	edilen	kanunlar	ya	da	federal	hükümet	tarafından	kabul	
edilen	düzenleyici	 işlemlerin	anayasaya	aykırı	olması	halinde	denetle-
me	yetkisini	kullanabilmektedir.	1874	yılından	itibaren	İsviçre	Federal	
Anayasası’nın	 190.	maddesine	 göre;	 Federal	 Yüksek	Mahkeme,	 fede-
ral	kanunları	uygulamayı	reddedemez85.	Bu	kurala	göre	İsviçre	Federal	
Yüksek	Mahkemesi’nin	federal	kanunlar	bakımından	anayasaya	uygun-
luk	denetimi	yapamayacağı	söylenebilir86.

	 Söz	 konusu	 kuralın	 gerekçesi	 olarak,	 halk	 egemenliği	 öne	 sürül-
mektedir.	İsviçre’de	halkın	parlamento	tarafından	kabul	edilen	kanunlar	
hakkında	son	sözü	söyleme	hakkı	vardır.	50.000	yurttaşın	bu	yönde	bir	
talepte	bulunması	halinde,	Parlamento	tarafından	kabul	edilen	kanunlar	

84		Gilbert	KOLLY,	“Türk	Anayasa	Mahkemesi,	İsviçre	Federal	Mahkemesi	ve	Ortak	Medeni	Kanun”,	Ana-
yasa	Yargısı,	2012,	C.28,	S.1,	s.	247.

	 https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52013/678289	(e.t.	08.09.2020)
85		KOLLY,	s.248.
86	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	yetkileri	ile	ilgili	detaylı	bilgi	için	bkz.	Ramazan	GÜLSÜN,	“İsviç-

re	Hükümet	Sistemi”,	International	Journal	of	Legal	Progress,	2016,	S.2,	s.148.
	 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/260567	(e.t.	11.04.2019)
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hakkında	halkoylaması	düzenlenir87.	Bu	bağlamda	halkın	iradesi	ile	be-
lirlediği	kanunların	belirli	sayıda	hâkimden	oluşan	bir	heyet	tarafından	
iptal	edilmesine	izin	verilmemiştir88.	

	 Yine	 de	 Federal	 kanunların	 anayasaya	 uygunluk	 denetiminin	 Fe-
deral	 Mahkeme	 tarafından	 sınırlı	 bir	 şekilde	 uygulandığını	 söylemek	
mümkündür.	2012	yılında	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi	Başkan-
vekili	Kolly,	Federal	Yüksek	Mahkeme’nin	önüne	gelen	uyuşmazlıklar-
da	uygulanacak	olan	kanun	maddelerini	mümkün	oldukça	Anayasa’ya	
uygun	olarak	yorumlama	çabası	gösterdiğini,	bunun	mümkün	olmadığı	
durumlarda	ise	kanunun	anayasaya	aykırı	olduğunu	saptayarak	yasama	
organını	bu	kanunu	değiştirmeye	davet	ettiğini	ifade	etmiştir89.

	 İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi	kararları	incelendiğinde	özellik-
le	eski	tarihli	kararlarında	eşitlik	ilkesinin	yorumunda	maddi	eşitlik	an-
layışını	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasa	Mahkemesi	gibi	aynılık/	farklılık	
yaklaşımı	 ve	haklı	neden	kriterleri	 ile	 ele	 aldığı	 görülmektedir.	 “Haklı	
neden”	kriteri	İsviçre’de	de	kadınların	aleyhine	yorumlanmış,	bu	yakla-
şımla,	toplumsal	cinsiyet	eşitsizliği	yargı	kararları	ile	meşrulaştırılmıştır.	
Ancak	Federal	Yüksek	Mahkeme	daha	sonraki	kararlarında	toplumsal	
cinsiyet	rollerinin	yarattığı	farklılığı	(farklılaştırma)	haklı	neden	olarak	
kabul	ettiği	kararlarını	eleştirmiştir90.	

	 İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	 toplumsal	 cinsiyet	 eşitsiz-
liğini	temel	alan	kararları	mevcuttur.	Bunlardan	bir	tanesi	BGE	109	II	
193,	194	numaralı	1983	tarihli	kararıdır.	Bu	kararda91	Federal	Mahkeme	
gerekçesini,	küçük	çocukların	velayetlerinin	annelerine	verilmesi	genel	
kuralını,	esasen	çocuk	bakımını	kadının	görevi	olarak	gören	toplumsal	

87	KOLLY,	s.	249.
88	Anayasa	Mahkemesinin,	yasamanın	yapmış	olduğu	kanunları	iptal	edebilmesine	ilişkin	yöneltilen	eleşti-

riler	için	bkz.	Ozan	ERGÜL,	“Berraklaştırılamayan	Bir	Kavram:	Yargısal	Aktivizm”,	TBB	Dergisi,	2013,	
S.104,	s.40.		http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1241	(e.t.	08.09.2020)

89	KOLLY,	s.	249.
90	GÖREN,	Türk	Alman	İsviçre	Hukukuna	Göre	Farklı	Cinslerin	Eşit	Haklara	Sahip	Olması,	s.	55.
91	BGE	109	II	193,	194.	https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_

docid=atf%3A%2F%2F109-II-193%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document	(e.t.	08.09.2020)
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düşünceye	dayandırmıştır.	Küçük	çocukların	zihinsel,	fiziksel	ve	zihin-
sel	gelişimleri	için	annelerinin	özenine,	sıcaklığına	ve	sevgisine	bağımlı	
olduklarını,	kendisine	verilen	emaneti	üstlenebilmek	için	mesleki	göre-
vinden	ve	uygun	ilerlemeden	vazgeçmeye	istekli	olanın	anne	olduğunun	
toplumsal	 bir	 kural	 olduğunu	 vurgulamıştır.	 Böylece	 kadın	 ve	 erkeğe	
yönelen	farklı	davranışın,	haklı	nedeni	olduğuna	 ilişkin	vurgusunu	ka-
dınların	çocuk	bakma	ödevi	olduğuna	 ilişkin	 toplumsal	eşitsiz	 inanışa	
dayandırmıştır.

	 İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin,	eşitlik	ilkesinin	uygulanma-
sına	ilişkin	görüşünü	1977	tarihli	BGE	103	I	a	517	S.	519	numaralı	kara-
rında92	görmek	mümkündür.	Bu	karara	göre,	benzer	olgusal	durumlara	
benzer	 yasal	muamele	 uygulanması	 ve	 farklı	 olgusal	 durumlara	 farklı	
yasal	muamele	uygulanması	uygundur.	Kadın	 ve	 erkeklerin	 eşit	oldu-
ğu	kabul	edildiğinde	farklı	davranışın	haklı	bir	sebebi	olup	olmadığının	
araştırılması	gerekir.	Kadınların	ve	erkeklerin	arasındaki	biyolojik	fark-
lılıkların	farklı	bir	yasal	 işlem	uygulanmasını	haklı	kıldığı	belirtilmiştir.	
Bu	değerlendirmeler	ışığında	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkeme’sinin	de	
maddi	 eşitlik	 anlayışının	 aynılık/farklılık	 değerlendirmesi	 bağlamında	
“haklı	sebep”	kriterine	göre	karar	verdiğini	söylemek	mümkündür.

	 Ancak	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	yakın	tarihli	kararla-
rına	bakıldığında,	bu	yaklaşımı	terk	ettiğini,	dezavantaj	yaklaşımı	ile	de-
ğerlendirme	yaparak	vermiş	olduğu	yakın	tarihli	kararları	bulunduğunu	
söylemek	mümkündür.	Bu	durum,	cinsiyet	eşitliğinin	hayata	geçirilme-
si	için	devletin	pozitif	yükümlülüğüne	uygun	olarak	değiştirilen	yasal/
anayasal	düzenlemeler	ile	de	uyumludur.	

92	BGE	103	I	a	517	S.	519.
	 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_

simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=1999&sor
t=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_
words=103+Ia+517&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=
&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-IA-517%3Ade&number_of_ranks=21&azaclir=clir	
(e.t.	08.09.2020)

	 Ayrıca	söz	konusu	kararda	Mahkeme,	eşitlik	 ilkesinin	yatay	etkisini	de	tartışmıştır.	Bu	konuda	İsviçre	
Federal	Yüksek	Mahkemesi	önce	eşitlik	ilkesinin	özel	kişilere	ileri	sürülemeyeceği	görüşünü	bildirmişse	
de	sonrasında	bu	görüşü	değiştirmiştir.	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	KAPLAN,	s.	248.
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 2. Kadın ve Erkek Arasındaki Ücret Eşitsizliğine İlişkin Karar 

	 Kadın	ve	erkek	arasındaki	ücret	eşitsizliği,	toplumsal	cinsiyetin	ve	
ona	bağlı	cinsiyetçi	 iş	bölümünün	en	belirgin	örneklerindendir.	Ücre-
tin	 cinsiyetten	bağımsız	 kılınması,	 cinsiyet	 eşitliği	 için	 olmazsa	 olmaz	
değerdedir.	Ücretin	cinsiyete	bağlı	olarak	değişmesi	durumu,	kamusal/	
özel	 alan	 ayrımı	 ve	 kadının	 kamusal	 alandan	dışlanması	 ile	 doğrudan	
ilişkilidir.	Bu	bağlamda	Türkiye	Cumhuriyeti	Anayasa	Mahkemesi’nin	
kadının	evlilik	sebebiyle	işten	ayrılması	durumunda	kıdem	tazminatı	ka-
zanmasının	eşitlik	ilkesine	aykırı	olmadığını	belirttiği	kararı	ile	benzerlik	
taşımaktadır.	Her	 iki	karar	da	kadının	kamusal	alandan	dışlanması,	ev	
hizmetlerinin	ve	çocuk	bakımının	kadının	asli	görevi	olması	düşüncesi-
ne	dayanan	toplumsal	cinsiyet	olgusuna	dayanır.

	 Bu	 başlığın	 açıklığa	 kavuşturulması	 için	 İsviçre	 Federal	
Mahkemesi’nin	değişen	 tutumuyla	birlikte	mevzuattaki	değişikliklerin	
de	 değerlendirilmesi	 gerekmektedir.	Özet	 olarak	 belirtmek	 gerekirse,	
İsviçre	Anayasası’nın	1981	tarihli	değişiklik	ile	düzenlenen	halinde,	er-
kek	ve	kadının	eşit	değerde	iş	için,	eşit	ücret	talep	hakları	olduğu	kabul	
edilmiştir.

	 “İsviçre Federal Anayasası’nın 4. maddesinin 2. fıkrasında yer alan bu 
ilkenin çalışma hayatında uygulanmasını gerçekleştirmek üzere 24.2.1993 
tarihli Kadın ve Erkeğin Eşit Duruma Getirilmesi Hakkındaki Kanun Ta-
sarısı Federal Meclislerde kabul edilerek kanunlaşmış ve 1.9.1996 tarihin-
den itibaren “Eşit Duruma Getirme Kanunu” (Gleichstellungsgesetz -GIG) 
olarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 3. maddesinin 2. fıkrasında ayrım-
cılık yasağının özellikle, işe başlamada, görev dağılımında, iş şartlarının ta-
yininde, ücret, meslek ve hizmet içi eğitimde yükseltmede ve işten çıkarmada 
uygulanacağı öngörülmüştür93.”

	 Bu	gelişim	seyri	içinde	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	ba-
kış	açısı	da	değişmiştir.	Federal	Mahkeme’nin	eski	kararlarının	bir	kısmı	
maddi	eşitlik	ilkesinin	aynılık/farklılık	yaklaşımı	ile	verilmiş	olup,	top-

93	KAPLAN,	s.	247-248.
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lumsal	cinsiyetin	yarattığı	cinsiyetler	arası	eşitsiz	durum	“haklı	neden”	
olarak	değerlendirilmiştir.	Bunun	örneklerinden	biri,	kadın	öğretmen-
lerin	erkek	öğretmenlerden	daha	az	ücret	almalarının,	erkek	öğretmen-
lerin	 aile	 geçindirmesi	 “haklı	 nedenine”	 dayanması	 sebebiyle	 eşitlik	
ilkesini	 ihlal	 etmediğine	dair	 verilen	 karardır94.	Ancak	daha	 sonra	Fe-
deral	Yüksek	Mahkeme	BGE	103	I	a	517	S.	522	numaralı	1977	tarihli	
kararında95	bu	anlayışın	evli	olmayan	ve	kendi	geçimini	sağlayan	kadın-
lar	açısından	eşitsizlik	yarattığını	ve	bu	görüşün	artık	geçerli	olmadığını	
belirtmiştir.

	 İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi,	ücrette	cinsiyet	eşitliğine	 iliş-
kin	vermiş	olduğu	Aralık	2015	tarihli	bir	kararda96,	dezavantaj	ve	dolaylı	
ayrımcılık	 değerlendirmeleri	 yapmıştır.	 Federal	Yüksek	Mahkeme’nin	
erkeklerin	ev	geçindirmek	zorunda	olması	sebebiyle	ücretlerinin	yüksek	
olmasının	eşitlik	ilkesine	aykırı	olmayacağı	kararından,	toplumsal	cinsi-
yetin	ücret	ile	ilişkisini	incelediği	kararlara	yönelen	değişiminin	oldukça	
önemli	bir	gelişme	olduğu	söylenebilir.
  
 Federal	Yüksek	Mahkeme’nin	ücrette	cinsiyet	eşitliğine	ilişkin	ver-
miş	olduğu	2015	tarihli	141	II	411	numaralı	karara	konu	olayda	ilkokul	
öğretmeni	bir	kadın,	ilkokul	öğretmenliğinin	“kadın	mesleği”	olarak	gö-
rüldüğünü	ve	buna	bağlı	olarak	diğer	öğretmenlere	göre	daha	az	ücret	
ödendiğini,	bu	durumun	cinsiyet	eşitliğine,	eşitlik	ilkesine	aykırılık	taşı-
dığını	ifade	etmiştir.	

94		GÖREN,	Türk	Alman	İsviçre	Hukukuna	Göre	Farklı	Cinslerin	Eşit	Haklara	Sahip	Olması,	s.	55.
95	 BGE	 103	 I	 a	 517	 S.	 522.	 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/in-

dex.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_
year=1954&to_year=1999&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollecti-
on_clir=bge&query_words=103+Ia+522&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr
=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F103-IA-517%3Ade&number_of_
ranks=21&azaclir=clir	(08.09.2020)

96 141 II 411
	 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_

simple_query&page=5&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2019&sort=relevance
&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=Gleichstellung+
der+Geschlechter&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=
&rank=44&highlight_docid=atf%3A%2F%2F141-II-411%3Ade&number_of_ranks=56&azaclir=clir		
(08.09.2020)
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	 Bahsi	geçen	ücret	eşitsizliğine	neden	olan	düzenleme,	bir	kantonda	
öğretmenler	de	dahil	olmak	üzere	tüm	kanton	çalışanlarının	maaşları-
nın	yeniden	değerlendirilmesinin	bir	parçası	olarak,	çeşitli	 işyerlerinin	
değerlendirmesini	 yaparak	 geliştirilen	 analitik	 iş	 değerlendirme	 siste-
mine	ilişkindir.	Bu	sistemin,	cinsiyetsiz	bir	araç	olması	hedeflenmiştir.	
Ancak	söz	konusu	sistem,	anaokulu	ve	ilkokul	öğretmenlerinin	ücretle-
rinde	düşüş	yaşanmasına	neden	olmuştur.	

	 Başvurucu	ilkokul	öğretmenliğinin	kadın	mesleği	olarak	görülmesi	
nedeniyle	bu	ücret	eşitsizliğinin	cinsiyet	eşitsizliğine	dayandığını	ifade	
etmiştir.	Kanton	mahkemesi	 ise	 İsviçre’deki	 ve	Aargau	 kantonundaki	
ilkokul	öğretmenleri	arasında	kadınların	oranı	%70’in	oldukça	üstünde	
(İsviçre	 genelinde	 %81,5)	 olmasına	 rağmen,	 ilkokul	 öğretmenliğinin	
tarihsel	karakteri	bakımından	cinsiyetsiz	olarak	sınıflandırılması	gerek-
tiğini	ifade	etmiştir.	Buna	karşın	Federal	Yüksek	Mahkeme,	ilkokul	öğ-
retmenliği	mesleğinin	“kadın	mesleği”	olarak	değerlendirildiğinin	kabul	
edilmesi	gerektiğini	ifade	etmiştir.

	 Ardından	Federal	Yüksek	Mahkeme	dolaylı	 ayrımcılığın	 tanımını	
yapmış,	 kimi	 zaman	nötr	 gibi	 görünen	düzenlemelerin	 cinsiyetlerden	
birine	 diğerine	 göre	 daha	 büyük	 bir	 yük	 veya	 baskın	 bir	 dezavantaj	
yüklediği	durumlarda	dolaylı	ayrımcılığın	varlığından	bahsedilmesi	ge-
rektiğini	 ifade	etmiştir.	Buna	ek	olarak	kimi	öznel	değerlendirmelerde	
ücret	farklılığı	olabileceğini,	bunun	birtakım	nesnel	ölçütlere	dayanma-
sı	gerektiğini	belirtmiştir.	Bu	nesnel	ölçütler,	eğitim,	kıdem,	nitelikler,	
deneyim	ve	performans	gibi	cinsiyetten	bağımsız	olduğu	düşünülen	kri-
terlerdir.	Ücret	farklılığının	haklı	sayılabilmesi	için,	işverenin	uygulama-
nın	meşru	bir	amaca	yöneldiğini,	gerçek	bir	ihtiyaca	karşılık	geldiğini	ve	
amaç	ile	uygulamanın	ölçülü	olduğunu	kanıtlaması	beklenir.

	 Federal	Yüksek	Mahkeme	kararında	devamla	dolaylı	 ayrımcılığın	
her	zaman	kolay	tespit	edilemediğini,	bu	hususun	tespiti	için	istatistiksel	
veriye	 ihtiyaç	duyulduğunu	belirtmiştir.	Buna	ek	olarak	 ilkokul	öğret-
menliği	mesleğinin	kadın	mesleği	olarak	görüldüğü	iddiasının	Federal	
İstatistik	Ofisi’nin	(FSO)	ülke	çapındaki	uzun	vadeli	istatistikleriyle	de	
desteklenmekte	olduğunu	ifade	etmiştir.
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	 Tüm	bu	bilgiler	ışığında	artık	ilkokul	öğretmenliğini	cinsiyetsiz	bir	
meslek	olarak	değerlendirmek	için	yeterli	neden	olmadığına	karar	ver-
miştir.	Bu	sebeple	Federal	Yüksek	Mahkemesi,	kanton	mahkemesinin	
ilkokul	öğretmenliğinin	kadın	mesleği	olarak	görüldüğü	bilgisi	 ile	baş-
vuru	konusu	olayda	dolaylı	ayrımcılığın	gerçekleşip	gerçekleşmediğinin	
incelemesi	için	gereken	koşulun	bulunduğu	sonucuna	varmıştır.

	 Söz	konusu	karar	aynılık/farklılık	yaklaşımı	ile	ele	alınmış	olsa,	Fe-
deral	Yüksek	Mahkeme	her	iki	meslek	grubunun	farklı	çalışma	saatlerini	
ya	da	şartlarını	öngördüğüne	ve	bu	sebeple	ücret	farkı	için	haklı	sebebin	
bulunduğuna	karar	verebilirdi.

	 Her	ne	 kadar	dolaylı	 ayrımcılığın	 varlığına	dair	 açık	bir	 tespit	 ol-
masa	da	başvuru	konusu	olayda	Federal	Yüksek	Mahkeme,	kadınların	
kadın	olmaları	sebebiyle	sahip	oldukları	dezavantajlardan	kaynaklanan	
farklı	davranma	durumu	olup	olmadığını	araştırmıştır.	Bu	anlamda	de-
zavantaj	kriteri	ile	yapılan	değerlendirmenin,	cinsiyetler	arası	eşitsizliğin	
varlığının	tespiti	ile	kadınlarla	erkekler	arasındaki	fiili	eşitliğin	sağlanma-
sı	 için	aynılık/farklılık	yaklaşımına	göre	daha	elverişli	olduğunu	söyle-
mek	mümkündür.

 3. Kadının Evlenmeden Önceki Soyadını Tek Başına Kullana-
bilmesine İlişkin Karar 

	 Kadınların	evlenmeden	önceki	soyadlarını	kullanabilmelerine	iliş-
kin	tartışmalar,	İsviçre’de	Türkiye’den	biraz	farkı	gelişmiştir.	Türkiye’de	
daha	çok	yargı	kararları	ile	tartışılan	bu	problem,	İsviçre’de	kanun	deği-
şiklikleri	ile	gündeme	getirilmiştir.	Bu	durumda	her	iki	devletin	anayasa	
mahkemelerinin	yetkilerinin	sınırları	ile	ülkedeki	halkın	demokratik	ta-
leplerinin	siyasi	otorite	tarafından	dikkate	alınma	oranı	arasındaki	fark-
ların	etkili	olduğu	söylenebilir.

	 İlk	düzenleniş	şekliyle	İsviçre	Medeni	Kanunu’nda	aile	soyadı	ko-
canın	 soyadı	 olarak	 kabul	 ediliyor	 ve	 evlenen	 kadının,	 erkeğin	 soya-
dını	 alacağı	 öngörülüyordu.	Bir	 başka	 ifadeyle	 emredici	 nitelikte	olan	
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bu	hüküm	kadının	evlenmekle	birlikte	kişiliğine	sıkı	sıkıya	bağlı	hakkı	
olan	 isim	hakkından	vazgeçmesini	 şart	koşmaktaydı.	Bu	anlamda	743	
sayılı	Türk	Kanunu	Medenisi	 ile	benzerlik	taşımaktadır.	Farkı	 ise	aynı	
Kanun’un	30.	maddesinde	düzenlenen	haklı	sebeple	 isim	değişikliğini	
öngören	hükümdür.	Buna	göre	evlenen	kadının	erkek	eşin	soyadını	ala-
cağına	ilişkin	hüküm	1983	yılında	değiştirilmiş,	kadının	evlendirme	me-
muruna	gerçekleştireceği	beyanla	 erkek	 eşin	 soyadının	yanında	kendi	
soyadını/evlenmeden	önceki	soyadını	da	ekletebileceği	düzenlenmiştir.	
Bu	düzenleme	ile	yine	eşitlik	sağlanamamış,	kadınların	evlenmeden	ön-
ceki	 soyadlarını	 tek	 başına	 taşıyabilmeleri	 imkansızlığını	 korumuştur.	
Ayrıca	aile	adının	kadın	eşin	soyadı	olarak	seçilmesi	durumunda	erkeğin	
evlenmeden	önceki	soyadını	koruma	hakkı	bulunmamaktadır.	

	 		 1998	yılında	haklı	sebeple	 isim	değiştirmeyi	düzenleyen	mad-
denin	değişikliği	yürürlüğe	girmiş,	böylece	tarafların	“dikkate	değer	bir	
sebep”	göstermeleri	durumunda	kadın	eşin	soyadını	aile	adı	olarak	kul-
lanabilmeleri	mümkün	kılınmıştır97.

	 Tüm	bu	düzenlemelerin	sonucunda	aile	adının,	kadın	eşin	soyadı	
olarak	 seçilmesi	 durumunda	 erkek	 eşin	 evlenmeden	 önceki	 soyadını	
kullanamaması	sorunu	ortaya	çıkmıştır.	Erkeklerin	aile	adının	yanında	
evlenmeden	önceki	soyadlarını	kullanamıyor,	kadınların	kullanabiliyor	
olmalarının	aile	adının,	erkeklerin	evlenmeden	önceki	soyadlarına	göre	
dizaynı	konusunda	gizli	bir	teşvik	niteliği	taşıdığı	söylenebilir.	Nitekim	
AİHM,	1994	tarihli	bir	kararında98	bu	durumun	AİHS’in	8.	ve	14.	mad-
delerinin	 ihlali	niteliğini	 taşıdığını	belirtmiştir.	Bunun	üzerine	aynı	yıl	
Nüfus	İşleri	Yönetmeliği	değiştirilerek,	bu	durumda	erkeğe	de	aynı	hak	

97	M.	Beşir	ACABEY,	“Türk	Hukukunda	Aile	Adı	(Eşlerin	ve	Çocukların	Soyadı)”,	D.E.Ü.	Hukuk	Fakültesi	
Dergisi,	Prof.	Dr.	Şeref	ERTAŞ’a	Armağan,	C.	19,	Özel	Sayı-2017,	s.500-501.

	 http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/13-BESIR-ACABEY.pdf		(08.09.2020)

	 Saibe	OKTAY	ÖZDEMİR,	 “Soyadı	 ve	 ile	 İlgili	 İsviçre	Medeni	Kanunu’nda	 2013	Yılında	 Yürürlüğe	
Giren	Değişiklikler	 ile	Türk	Hukukundaki	Durumun	Karşılaştırılması”,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	Cevdet	Yavuz’a	Armağan,	2016,	C.22,	S.3,	s.2020-2021.

	 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/372909	(08.09.2020)
98	Burghartz	v.	İsviçre,	16213/90,	22.02.	1994.
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tanınmış;	fakat	bu	yönde	değişiklik	öngören	bir	yasa	teklifi,	2001	yılında	
Meclis	Komisyonunda	reddedilmiştir99.

	 Tarafların	kendi	soyadlarını	ayrı	ayrı	taşımalarına	izin	verilmemesi	
nedeniyle	yaşanan	bir	 sorun,	çözüm	 için	yargıya	 taşınmışsa	da	 İsviçre	
Federal	Yüksek	Mahkemesi	tarafların	ayrı	ayrı	kendi	soyadlarını	taşıma-
sının	kanuna	aykırı	olduğunu	belirterek	bu	talebi	reddetmiştir.	Bunun	
üzerine	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi’ne	yapılan	başvuruda	AİHM,	
2010	yılında	verdiği	Losonci	Rose	ve	Rose	v.	İsviçre	kararında,	soyadına	
ilişkin	düzenlemeyi	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesinin	14.	ve	8.	mad-
delerine	aykırı	bulmuştur100.	

	 Tüm	bu	gelişmelerin	ardından101	“1	Ocak	2013’te	yürürlüğe	giren	
ve	cinsiyet	eşitliğini	benimseyen	yasa	değişikliği	 ile,	evlendikten	sonra	
tarafların	 bekârlık	 soyadını	 koruyacağı	 kuralı	 benimsenmiş	 ve	 yasada	
taraflara	eşlerden	birinin	soyadını	“ortak	aile	soyadı”	olarak	belirlemek	
konusunda,	bir	seçim	hakkı	tanınmıştır102.”

	 Boşanma	 durumunda	 ise,	 İsviçre	 Eski	Medeni	 Kanunu’nun	 119.	
maddesine	 göre	 boşanmaların	 eşlerin	 soyadı	 üzerinde	 bir	 değişikliğe	
sebebiyet	vermeyeceği	düzenlenmekteydi.	Bu	düzenlemeye	göre,	eşler	
evlenme	ile	kazandıkları	soyadları	boşanmayla	korumaya	devam	eder.	
Evlenmeyle	soyadı	değişen	eş,	boşanma	kararının	kesinleşmesinden	iti-
baren	bir	yıl	içinde	nüfus	memuruna	başvurarak	evlenmeden	önceki	so-
yadını	kullanmaya	devam	etmek	istediğini	bildirebilirdi.	İsviçre	Medeni	

99				ACABEY,	s.	501.
100	Losonci	Rose	and	Rose	v.	Switzerland,	664/06,	09.11.2010.
	 https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%226

64/06%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CLIN%22],%22itemid%22:[%22002-734%22]}	
(08.09.2020)

101	Aile	adında	birlik	ilkesinin	İsviçre	tarafından	terkedilme	sürecindeki	etkenler	için	bkz.	Serap	HELVACI,	
Gediz	KOCABAŞ,	“Fransız,	Alman,	İsviçre	ve	Türk	Hukuklarında	Kadının	Soyadı”,	Marmara	Üniver-
sitesi	Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	2016,	C.	21,	S.	2,	s.	626-627.

	 https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/27556/289904		(08.09.2020)
102	Bahar	ÖCAL	APAYDIN,	“Son	Yargı	Kararları	Işığında	Kadının	Soyadı	Meselesi	Çözüme	Kavuşturul-

muş	mudur?”,	İnönü	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	2015,	C.	6,	S.	2,	s.	434.
	 http://dergipark.gov.tr/download/article-file/208353	(08.09.2020)
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Kanunu’nun	01.01.2013	yürürlük	tarihli	değişikliği	ile	bu	madde	önem-
li	ölçüde	korunmuş,	sadece	eşin	nüfus	memurluğuna	yapacağı	başvuru	
için	geçerli	olan	1	yıllık	süre	şartı	kaldırılmıştır103.

	 Nihai	olarak	kadın	erkek	eşitliğine	uygun	olarak	tarafların	soyadı-
nın	evlilik	sırasında	da	korunacağına	ilişkin	düzenleme	öncesinde	İsviç-
re	Federal	Yüksek	Mahkemesi’ne	ilgili	düzenlemenin	eşitlik	ilkesine	ay-
kırı	olduğuna	ilişkin	başvurular	yapılmıştır.	Mahkeme’nin	bu	konudaki	
tavır	değişikliğini	anlayabilmek	açısından	biri	AİHM’in	Losonci	Rose	ve	
Rose	v.	İsviçre	kararından	önce,	diğeri	sonra	olmak	üzere	İsviçre	Federal	
Yüksek	Mahkemesi’nin	Iris	Rose	ve	Laszlo	Losonci’nin	başvuruları	ko-
nusunda	vermiş	olduğu	iki	karar	incelenecektir.

	 Birinci	karar	AİHM’in	kararından	öncedir.	Evlilik	hazırlık	sürecin-
de	olan,	İsviçre›de	yaşayan	İsviçre-Fransız	çifte	vatandaşı	Iris	Rose	ve	
Macaristan›da	yaşayan	Laszlo	Losonci,	17	Eylül	2003	tarihinde,	evlen-
dikten	 sonra	da	 ayrı	 ayrı	 kendi	 soyadlarını	 kullanmak	 istediklerini	bir	
dilekçeyle	 gerekli	 makamlara	 bildirmişlerdir.	 Bu	 dilekçe,	 talebin	 ka-
nuna	uygun	olmaması	gerekçesiyle	 reddedilmiştir.	Bunun	üzerine	çift	
evlenmiş,	 geçici	bir	 çözüm	 ile	 aile	 adı	olarak	kadının	 soyadını	 (Rose)	
belirlemişlerdir.	Bunun	üzerine	Laszlo	Losonci	kendi	soyadını	kullana-
bilmek	 için	Federal	Mahkeme’ye	başvurmuştur104.	Federal	Mahkeme,	
24	Mayıs	2005	tarihinde	verdiği	kararda,	kanunlara	göre	asıl	olanın	er-
keğin	soyadının	aile	adı	olması,	istisna	olanın	ise	kadının	soyadı	olması	
durumunu,	kadının	soyadının	aile	adı	olarak	belirlenebilmesi	için	haklı	
sebep	öne	sürülmesinin	gerekli	olduğu	gibi	hususları	hiçbir	şekilde	de-
ğerlendirmemiştir.	 Bunun	 yerine	 tıpkı	 Türkiye	Cumhuriyeti	 Anayasa	

103	Serkan	AYAN,	“Anayasa	Mahkemesi	Kararları	ve	Çocuklar	ile	Kadının	Soyadına	İlişkin	Değişiklik	Ta-
sarısı	Taslağı	Işığında	Soyadının	İlk	Kez	Edinilmesi,	Kendiliğinden	Değişmesi	ve	Değiştirilmesi”	Gazi	
Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C.	XVI,	S.	4,	2012,	s.	53.

	 http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/16_4_2.pdf		(08.09.2020)
104	5A.4/2005
	 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_

simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_
subcollection_aza=all&query_words=5A.4%2F2005&rank=1&azaclir=aza&highlight_
docid=aza%3A%2F%2F24-05-2005-5A-4-2005&number_of_ranks=2	(08.09.2020)
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Mahkemesi’nin	benzer	konuda	verdiği	karar	gibi	aile	birliğinin	önemin-
den	bahsetmiş	ve	aile	birliğinin	sağlanması	için	ortak	soyad	kullanılma-
sının	öneminden	bahsetmiştir.	Buna	 ek	olarak	 söz	 konusu	mevzuatın	
eşitlik	ilkesine	aykırı	olmadığından,	netice	itibariyle	her	iki	cinsin	soya-
dının	da	aile	adı	olarak	belirlenmesinin	kanunen	mümkün	olduğundan	
bahsetmiştir.	

	 Söz	konusu	karar	ile	Federal	Mahkeme’nin	hala	dezavantaj	yaklaşı-
mı	ile	eşitlik	ilkesini	yorumlamadığını	söylemek	mümkündür.	Zira	söz	
konusu	düzenlemenin	kadınların	toplumdaki	dezavantajlı	durumların-
dan	kaynaklandığı	(aile	adının	erkeğin	adı	olmasının	asıl	olması	duru-
mu)	ve	bu	dezavantajı	devam	ettirdiğini	(kadınların	soyadının	aile	adı	
olması	için	haklı	neden	ileri	sürme	zorunluluğu)	tespit	etmek	mümkün-
ken	Federal	Mahkeme,	düzenlemenin	eşitlik	ilkesine	aykırı	olmadığına	
karar	vermiştir.

	 Ardından	taraflar	AİHM’e	başvurmuşlardır.	Hükümet	ortak	bir	so-
yadı	kullanımının	aile	birliğinin	sağlanması	için	meşru	bir	amaca	dayan-
dığını	iddia	etmişse	de	AİHM	bu	iddiayı	inandırıcı	bulmamış,	başvuru	
konusu	olayda	cinsiyetler	arası	farklı	muamelenin	meşru	ve	zorlayıcı	bir	
nedenden	yoksun	olduğunu	belirtmiştir105.	

	 İkinci	karar,	AİHM’in	ihlal	kararının	ardından	aynı	başvurucuların	
yeniden	değerlendirme	talebiyle	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’ne	
başvurması	neticesinde	2011	yılında	verilmiştir106.	Söz	konusu	kararda	
Federal	Mahkeme,	AİHM	kararını	açıklamış,	İsviçre	Hukukunda	evlen-
meye	bağlı	 soyad	değişiminde	kadının	ya	da	erkeğin	İsviçre	vatandaşı	
olup	olmamasına	göre	farklı	düzenlemelerin	bulunduğunu	ve	bu	farklı	
düzenlemenin	 ayrımcılığa	 neden	 olduğunu,	 erkek	 eşin	 yabancı	 olma-
sı	 durumunda	 soyadının	 evlilikten	 etkilenmeyeceğini	 ama	 kadın	 eşin	
105	Losonci	Rose	and	Rose	v.	Switzerland,	664/06,	09.11.2010.
106	2011	5F_4
	 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_

simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_sub-
collection_aza=all&query_words=BGer+5F_4%2F2011&rank=1&azaclir=aza&highlight_
docid=aza%3A%2F%2F08-09-2011-5F_4-2011&number_of_ranks=126	(08.09.2020)
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soyadını	korumak	 için	Medeni	Kanun’un	30.	maddesi	kapsamında	ad	
değişikliği	talebinde	bulunmak	zorunda	kalacağını,	bu	eşitliksiz	temelli	
davranışın	yasal	anlamda	Sözleşme’ye	uygun	olarak	yorumlanması	ge-
rektiğini	belirtmiştir.	Sözleşmeye	uygun	yorumlandığında	ise	hem	kadın	
hem	de	erkek	eş	aile	adını	belirleyebilmelidirler.	Buradan	hareketle	er-
kek	eşin	aile	adı	olarak	önceki	ismini	(“Losonci”)	saklayabileceği	sonu-
cuna	ulaşıldığı	ifade	etmiştir.	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi	birkaç	
sene	önce	aile	birliğinin	sağlanması	için	getirilen	bir	düzenleme	olarak	
hiçbir	şekilde	cinsiyet	eşitliğine	aykırı	olmadığını	ifade	ettiği	maddenin,	
AİHM	kararının	ardından	eşitsiz	bir	düzenleme	olduğunu	kabul	ederek,	
başvurucunun	soyadını	kullanmasına	izin	vermiştir.

	 Nihayetinde	 2013	 yılında	 yürürlüğe	 giren,	 tarafların	 soyadlarının	
evlenme	nedeniyle	değişmeyeceğini	düzenleyen	hüküm	ile	söz	konusu	
problemin	çözümü	konusunda	tartışma	gereksinimi	kalmamıştır.

 SONUÇ

	 Günümüzde	 Türkiye’de	 ve	 İsviçre’de	 cinsiyet	 eşitliği	 ilkesi	 ana-
yasal	 güvenceye	 kavuşmuş	 durumdadır.	 1981	 yılında	 İsviçre	 Fe-
deral	 Anayasası’nda	 ve	 2004	 tarihinde	 1982	 Türkiye	 Cumhuriyeti	
Anayasası’nda	gerçekleştirilen	değişiklikle	birlikte	her	iki	anayasada	da	
kadınların	ve	erkeklerin	eşit	haklara	sahip	olduklarını	açıkça	belirtilmiş-
tir.

	 Eşitlik,	soyut	ve	tanımı	zor	bir	kavramdır.	Bu	sebeple	eşitlik	ilkesi-
nin	yorumu	bakımından	farklı	yaklaşımlar	geliştirilmiştir.	Bunlardan	en	
çok	kullanılanlar	maddi	ve	şekli	eşitlik	kavramlarıdır.	Şekli	eşitlik,	ayrım	
gözetmeksizin	herkese	aynı	mesafede	olmayı	gerektirir.	Buna	hukuksal	
eşitlik	veya	kanun	önünde	eşitlik	de	denir.	Kanunların	genel	olması	bu-
nun	bir	sonucudur.	Bu	eşitlik	anlayışı	verili	durumda	herkesin	eşit	ol-
duğunu	varsaydığından	eşitsiz	cinsiyet	ilişkisinde	dezavantajlı	olan	ka-
dınların	durumlarını	iyileştirmek	bir	yana	mevcut	dezavantaj	durumunu	
pekiştirmiştir.	Buna	bir	çözüm	olarak	maddi	eşitlik	anlayışı	geliştirilmiş-
tir.	Maddi	eşitlik	anlayışı,	kişilerin	öznel	durumlarını	dikkate	alır.	Farklı	
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durumda	 olanlara	 durumun	 gerektirdiğinde	 farklı	 davranılabileceğini	
ifade	eder.	Bu	kez	de	hangi	durumlardaki	farklı	davranma	halinin	eşitlik	
ilkesine	aykırı	olmayacağı	tartışması	gündeme	gelir.

	 Bu	 sorunun	 çözümü	 için	 iki	 ayrı	 kriter	 geliştirilmiştir.	 Bunlardan	
birincisi	aynılık/farklılık	kriteri,	diğeri	ise	dezavantaj	kriteridir.	Aynılık/	
farklılık	kriteri	koşulların	gerektirmesi	durumunda	farklı	davranılabile-
ceğini	ve	bu	farklı	davranışın	“haklı	nedene”	dayanması	gerektiğini	ifade	
eder.	Dezavantaj	kriteri	ise	söz	konusu	farklı	davranışın	kadınların	top-
lumsal	hayattaki	dezavantajlı	durumundan	kaynaklanıp	kaynaklanma-
dığına,	ya	da	bu	dezavantajlı	durumu	devam	ettirip	ettirmediğine	bakar.	
Anayasa	Mahkemesi’nin	değerlendirmesi	aynılık/	farklılık	yaklaşımına	
dayanır.	İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	de	eski	tarihli	kararları	
incelendiğinde	aynılık/	farklılık	kriteri	ile	değerlendirme	yapmış	olduğu	
görünmektedir.

	 Aynılık/	 farklılık	kriteri,	 çoğunlukla	kadınlarla	erkeklerin	 temelde	
farklı	olduğu	varsayımına	dayanır.	Ancak	bu	kriter,	kadınlarla	erkeklerin	
toplumsal	cinsiyet	marifetiyle	farklılaştırılmış	oldukları	hususunu	değer-
lendirmez.	Bu	yüzden	de	toplumsal	cinsiyet	hiyerarşisi	nedeniyle	kadın	
ve	erkekte	oluşan	farklılıklar,	farklı	davranış	için	haklı	sebep	olarak	düşü-
nülmüştür.	

	 Türkiye	 Cumhuriyeti	 Anayasa	 Mahkemesi’nin	 kararlarına	 bakıl-
dığında	cinsiyet	eşitliği	konusunda	daha	çok	aynılık/farklılık	yaklaşımı	
ile	değerlendirme	yaptığı	görülmektedir.	Bu	yaklaşım,	verili	durumdaki	
eşitsizliği	 gören	bir	 yerde	dursa	da	bu	eşitsizliğin	yapısını	 anlamaktan	
uzaktadır.	Ayrıca	Anayasa	Mahkemesinin	kimi	kararlarında	haklı	neden	
olarak	görülen	kamu	düzenine,	cinsiyet	eşitliğinin	feda	edildiğini	söyle-
memiz	de	mümkündür.	

	 Dezavantaj	 yaklaşımı	 ise	 toplumsal	 cinsiyet	 hiyerarşisini	 reddet-
mez.	Kadınların	ve	erkeklerin	bu	güç	ilişkisi	nedeniyle	farklılaştırıldık-
larının	bilinci	ile	farklı	davranışın	bu	ilişkinin	bir	sonucu	olarak	ortaya	
çıkıp	 çıkmadığını	 araştırır.	Bu	 ilişkinin	bir	 sonucu	olarak	ortaya	 çıkan	
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farklı	davranışların	eşitlik	ilkesine	aykırı	olduğunu	değerlendirir.	Bu	ba-
kımdan	kadın	ve	erkeklerin	 arasındaki	 eşitsiz	durumun	anlaşılması	 ve	
giderilmesi	için	elverişli	bir	kriterdir.

	 İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin	yakın	tarihli	kararlarına	ba-
kıldığında	dolaylı	ayrımcılık	ve	dezavantaj	değerlendirmesi	yaptığı	gö-
rülmektedir.	Dolaylı	ayrımcılık,	nötr	gibi	görünen,	herkes	için	ortak	bir	
kural	belirleyen,	ancak	taraflara	gerçekte	olan	uzaklığının	farklı	olması	
sebebiyle	bir	grupta	diğerine	göre	dezavantaj	yaratan	yasal	düzenleme,	
uygulama	ve	tedbirlerin	neden	olduğu	ayrımcılık	biçimidir.	İlk	bakışta	
anlaşılması	 ve	 tespiti	 zordur.	 Bu	 sebeple	 yargı	 tarafından	 değerlendi-
rilirken	 birtakım	destekleyici	 unsurlara	 ihtiyaç	 duyulur.	 Bu	 bakımdan	
İsviçre	Federal	Yüksek	Mahkemesi’nin,	 toplumsal	cinsiyet	kalıpları	ve	
cinsiyetçi	iş	bölümü	ile	ilgili	vermiş	olduğu	bir	kararda,	başvuru	konusu	
olaya	ya	da	duruma	ilişkin	yasal	araştırmalara	dayandığı	olmuştur.	

	 Kadın	 ve	 erkeklerin	 fiili	 eşitliğinin	 sağlanması	 için,	 cinsiyet	 eşit-
liğini	öngören	anayasal	düzenlemelerin	kadın	erkek	eşitliği	 lehine	yo-
rumlanması	gerekmektedir.	Bu	yorumlamanın	nasıl	yapılacağına	ilişkin	
geliştirilen	kriterlerden	dezavantaj	kriteri,	mevcut	kriterler	arasından	en	
verimlisi	olarak	görülmektedir.	Ancak	yine	de	bu	alanın	eleştiriye	ve	ge-
lişmeye	açık	olduğu,	fiili	 eşitliğin	 sağlanabilmesi	 için	anayasal	 cinsiyet	
eşitliğinin	yorumuna	ilişkin	yeni	kriterlerin	üretilebileceği	göz	ardı	edil-
memelidir.



www.izmirbarosu.org.tr

175İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ANAYASAL TEMELİ ve YORUMU
Av. Arzu Hazer GÜNGÖR

 KAYNAKÇA

 ACABEY, M. Beşir;	“Türk	Hukukunda	Aile	Adı	(Eşlerin	ve	Ço-
cukların	 Soyadı)”,	 D.E.Ü.	 Hukuk	 Fakültesi	 Dergisi,	 Prof.	 Dr.	 Şeref	
ERTAŞ’a	Armağan,	2017,	Özel	Sayı,	C.	19,	ss.	493-512.
http://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2017/11/13-BESIR-
ACABEY.pdf		(08.09.2020)

 AĞIRBAŞLI, Şennur; Sınırlı	Ayrımcılık	Yasağından	Genel	Eşitlik	
İlkesine,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2009.

 AYAN, Serkan;	“Anayasa	Mahkemesi	Kararları	ve	Çocuklar	ile	Ka-
dının	Soyadına	İlişkin	Değişiklik	Tasarısı	Taslağı	Işığında	Soyadının	İlk	
Kez	Edinilmesi,	Kendiliğinden	Değişmesi	ve	Değiştirilmesi”	Gazi	Üni-
versitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	2012,	S.4,	C.	XVI,	ss.	19-90.
http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/16_4_2.pdf	(08.09.2020)

 BAYKAL, Meysa;	“1982	Anayasası’nda	Kadının	Yeri”,	Kadın	Ka-
musal	Alan	ve	Hukuk,	Editör:	Ülker	Yükselbaba,	Tekin	Yayınevi,	İstan-
bul,	2017.

 BEKTAY, Fatmagül;	 “Kadınların	 İnsan	 Haklarının	 Gelişimi	 ve	
Türkiye”,	Sivil	Toplum	ve	Demokrasi	Konferans	Yazıları,	2004,	No:7.

 COOK, Rebecca;	 Women’s	 International	 Human	 Rights	 Law:	
The	Way	Forward,	s.	239.
https://www.jstor.org/stable/762538 
(e.t.08.09.2020)

 ÇAĞLAR, Selda; “Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	Eşitliğin	Dar	
Yorumu”,	Ankara	Barosu	Dergisi,	2012,	S.3,	ss.	43-86.

 DÜNDAR SEZER, Tijen;	 “Kadın	Erkek	Eşitliğine	 İlişkin	Yakla-
şımlar	ve	Türk	Anayasa	Mahkemesi”,	İzmir	Barosu	Dergisi,	2009,	S.16,	
Cilt:3,	ss.120-192



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �176

 DÜNDAR SEZER, Tijen;	 İnsan	Hakları	Hukuku	Açısından	Ka-
dınlara	Yönelik	Şiddet,	Turhan	Kitabevi,	Ankara	2019.

 ERGÜL, Ozan; “Berraklaştırılamayan	Bir	Kavram:	Yargısal	Akti-
vizm”,	TBB	Dergisi,	2013,	S.104,	ss.	37-54.
http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2013-104-1241	(e.t.	08.09.2020)

 EROĞLU, Feride;	 Avrupa	 Ülkeleri	 Anayasalarında	 Toplumsal	
Cinsiyet	ve	Kadın-Erkek	Eşitliği	ile	İlgili	Düzenlemeler,	Kasım	2011.
http://kasaum.ankara.edu.tr/files/2013/02/Avrupa-ulkelerinde-Ka-
din-Erkek-esitligi.pdf		(e.t.	08.09.2020)

 EROKSAL ÜLGER, Gülçin;	“Türk	Anayasalarında	Kadın	Hakları	
ve	Uygulamalarıyla	İlgili	Bir	Değerlendirme”,	Yasama	Dergisi,	2015,	S.	
31,	ss.	24-	45.	
https://dergipark.org.tr/tr/pub/yasamadergisi/issue/54469/741406  
(e.t.	08.09.2020)

 EVRAN TOPUZKANAMIŞ, Şafak;	“1982	Anayasasında	ve	Türk	
Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	“Kadın””,	İzmir	Barosu	Dergisi,	2019,	
C.84,	S.1,	ss.47-82.
h t t p s : / / w ww . i z m i r b a r o s u . o r g . t r / p d f d o s y a / 1 9 8 2 -
anayasasin20198516611100.pdf	(	e.t.	08.09.2020)

 FREEMAN, Marsha A.; CHINKIN, Christine; WITTKOPP, 
Sarah; The	UN	Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discri-
mination	against	Women,	Oxford	University	Press,	2013.	

 GÜLSEVEN, Ayşe Seda;	“Türk	Aile	Hukukunda	Toplumsal	Cin-
siyet	Rolleri”,	TBB	Dergisi,	2017,	S.132,	ss.	183-	230.

 GÜLSÜN, Ramazan;	 “İsviçre	 Hükümet	 Sistemi”,	 International	
Journal	of	Legal	Progress,	2016,	S.2,	ss.	127-	153.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/260567 (e.t.	11.04.2019)



www.izmirbarosu.org.tr

177İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

 GÖREN, Zafer;	Genel	Eşitlik	İlkesi,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	2016,	C.	22,	S.	3,	ss.	3279-3301.
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/373753	(e.t.	08.09.2020)

 GÖREN, Zafer;	Türk	Alman	İsviçre	Hukukuna	Göre	Farklı	Cins-
lerin	Eşit	Haklara	Sahip	Olması	(Genel	Eşitlik	İlkesinin	Bir	Uygulanma	
Biçimi),	2.	Bası,	Dokuz	Eylül	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Döner	Ser-
maye	İşletmesi	Yayınları	No:83,	İzmir	1998.

 GÖZLER, Kemal;	 Türk	 Anayasa	Hukuku	Dersleri,	 Ekin	 Basım	
Dağıtım,	9.	Baskı,	Bursa	2010.

 GÖZTEPE, Ece;	“Anayasal	Eşitlik	Açısından	Evlilikte	Kadınların	
Soyadı”,	Ankara	Üniversitesi	SBF	Dergisi,	2015,	C.54,	S.2,	ss.	101-131.	
https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbf/issue/3222/44861		(e.t.	08.09.2020)

 GÜL, İdil Işıl; KARAN, Ulaş;	Ayrımcılık	Yasağı	Kavram,	Hukuk,	
İzleme	ve	Belgeleme,	Editörler:	Burcu	Yeşiladalı,	Gökçeçiçek	Ayata,	İs-
tanbul	Bilgi	Üniversitesi	Yayınları,	İstanbul,	2011.

 GÜLMEZ, Mesut;	 “Anayasal	 Eşitlik	 İlkesi	 ve	 Ayrımcılık	 Yasağı:	
Eleştirel	ve	Aykırı	Düşünceler”,	Sosyal	Haklar	Uluslararası	Sempozyu-
mu,	(25-26	Ekim	2011,	Kocaeli),	Bildiriler	III,	İstanbul,	2011,	ss.	51-84
https://studylibtr.com/doc/1132953/bildiriler---sosyal-haklar                              
(	08.09.2020)

 İNCEOĞLU, Sibel;	 “Türk	Anayasa	Mahkemesi	ve	 İnsan	Hakla-
rı	Avrupa	Mahkemesi	Kararlarında	Eşitlik	ve	Ayrımcılık	Yasağı	Çerçe-
vesinde	Af,	Şartla	Salıverme,	Dava	ve	Cezaların	Ertelenmesi”,	Anayasa	
Yargısı,	2001,	C.17,	S.1,	ss.	41-70.	
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52001/678098 
(e.t.	08.09.2020)

 HELVACI, Serap; KOCABAŞ, Gediz;	 “Fransız,	 Alman,	 İsviçre	
ve	Türk	Hukuklarında	Kadının	Soyadı”,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ANAYASAL TEMELİ ve YORUMU
Av. Arzu Hazer GÜNGÖR



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �178

Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	2016,	C.	21,	S.	2,	ss.	615-644.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruhad/issue/27556/289904  
(08.09.2020)

 KAPANİ, Münci; Kamu	Hürriyetleri,	Yedinci	Baskı,	Ankara	1993.

 KAPLAN, E. Tuncay Senyen;	 “İş	 Hukukunda	 Eşitlik	 İlkesi	 ve	
Cinsiyet	Ayrımcılığı”,	TBB	Dergisi,	2017,	C.30	S.133,	ss.225-268.

 KARAN, Ulaş; Bireysel	Başvuru	Kararlarında	Ayrımcılık	Yasağı	ve	
Eşitlik	İlkesi,	Anayasa	Yargısı,	2015,	C.31,	S.1,	ss.235-306.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52018/678337 
(e.t.	08.09.2020)

 KOLLY, Gilbert;	 “Türk	 Anayasa	 Mahkemesi,	 İsviçre	 Federal	
Mahkemesi	ve	Ortak	Medeni	Kanun”,	Anayasa	Yargısı,	2012,	C.28,	S.1,	
ss.	247-	254.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/anayasayargisi/issue/52013/678289 
(e.t.	08.09.2020)

 METİN, Sevtap;	 “Ronald	Dworkin’in	Hukuk	Teorisinde	Yorum	
Yaklaşımı,”	 İstanbul	 Üniversitesi	 Hukuk	 Fakültesi	 Mecmuası,	 2003,	
C.61,	S.1-2,	ss.	35-83.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuhfm/issue/9080/113286	 (e.t.	
08.09.2020)

 MACKINNON, Catharine A.;	 Feminist	 Bir	 Devlet	 Kuramına	
Doğru,	Çev.	 Türkan	 Yöney,	 Sabir	 Yücesoy,	Metis	 Yayınları,	 İstanbul	
2003.	

 MAHONEY, K. E.; “Canadian	Approaches	to	Equality	Rights	and	
Gender	Equiy	in	the	Courts”,	in:	(ed.	J.	Cook),	Human	Rights	of	Wo-
men	National	and	International	Perspectives,	University	of	Pennsylva-
nia	Press,	Pennsylvania-1994.



www.izmirbarosu.org.tr

179İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

 MILLETT, Kate;	Cinsel	Politika,	Çev.	Seçkin	Selvi,	Payel	Yayıne-
vi,	İstanbul	2011.

 OKTAY ÖZDEMİR, Saibe;	 “Soyadı	 ve	 ile	 İlgili	 İsviçre	Medeni	
Kanunu’nda	2013	Yılında	Yürürlüğe	Giren	Değişiklikler	 ile	Türk	Hu-
kukundaki	Durumun	Karşılaştırılması”,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	Cevdet	Yavuz’a	Armağan,	2016,	
C.22,	S.3,	ss.	2017-2032.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/372909	(08.09.2020)

 ÖCAL APAYDIN, Bahar;	 “Son	Yargı	Kararları	Işığında	Kadının	
Soyadı	Meselesi	Çözüme	Kavuşturulmuş	mudur?”,	İnönü	Üniversitesi	
Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	2015,	C.	6,	S.	2,	ss.	425-	457.
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/208353	(08.09.2020)

 ÖDEN, Merih;	Türk	Anayasa	Hukukunda	Eşitlik	İlkesi,	Yetkin	Ya-
yınları,	Ankara	2003.

 ÖZKAN DUVAN, Ayşe;	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi	 ve	
Türk	Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	Eşitlik	Hakkı	ve	Ayrımcılık	Ya-
sağı,	Galatasaray	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	2017,	C.14,	S.	2,	
ss.	17-80.	
http://dosya.gsu.edu.tr/Sayfalar/2017/12/gsuhfd-2017-2-361.pdf 
(e.t.	08.09.2020)

 RAMCHARAN, B. G.; Equality	 and	Nondiscrimination,	 the	 In-
ternational	Bill	of	Rights:	 the	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights,	
Henkin,	Louis	(Ed.),	Columbia	University	Press,	New	York,	1981.

 SANCAR, Serpil;	Erkeklik:	 İmkânsız	 İktidar	Ailede,	Piyasada	ve	
Sokakta	Erkekler,	Metis	Yayınları,	Üçüncü	Basım,	İstanbul	2013.

 SEVER, D. Çiğdem;	“Anayasa	Mahkemesi’nin	Kadın-Erkek	Eşit-
liği	Yaklaşımına	Bir	Eleştiri”,	Toplumsal	Cinsiyet	ve	Yansımaları	içinde,	
(Ankara:	Atılım	Üniversitesi	Yayınları,	2013),	ss.34-50.

CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN ANAYASAL TEMELİ ve YORUMU
Av. Arzu Hazer GÜNGÖR



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �180

h t t p s : / /www . a c ad em i a . e du/6382972/Ana y a s a_MAh -
k e m e s i n i n _ C i n s i y e t _ E % C 5 % 9 F i t l i % C 4 % 9 F i _
Yakla%C5%9F%C4%B1m%C4%B1na_Bir_Ele%C5%9Ftiri_Top-
lumsal_Cinsiyet_ve_Yans%C4%B1malar%C4%B1_i%C3%A7inde  
(08.09.2020)

 TAHMAZOĞLU UZELTÜRK, Sultan;	 “İHAM	 Kararları	 Işı-
ğında	Türkiye’	de	Eşitlik	 İlkesi	 ve	Ayrımcılığın	Yasağı”,	Avrupa	 İnsan	
Hakları	Sözleşmesi	ve	İdari	Yargı	Sempozyumu,	24-25	Ekim	2003,	TBB	
Yay.:97,	Ankara-2006,	ss.	220-263.
http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/aihs-294.pdf	 	 (e.t.	
08.09.2020)

 TDK,	(e.t.	08.09.2020)
h t t p : / / w w w . t d k . o r g . t r / i n d e x . p h p ? o p t i o n = c o m _
gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5cb43756ba7225.71458207

 ZANGHI, Claudio;	 “Ayrımcılık	Yasağı	 ve	Eşitlik”,	Avrupa	 İnsan	
Hakları	 Sözleşmesi	 ve	 İdari	Yargı	 Sempozyumu,	 (24-25	Ekim	2003),	
TBB	Yay.:97,	Ankara-2006,	ss.	211-219.	
http://tbbyayinlari.barobirlik.org.tr/TBBBooks/aihs-294.pdf	 (e.t.	
08.09.2020)

 YARGI KARARLARI
AİHM,	Burghartz	v.	İsviçre,	16213/90,	22.02.	1994.
AİHM,	Losonci	Rose	and	Rose	v.	Switzerland,	664/06,	09.11.2010.
AYM,	Tuğba	Arslan,	B.	No:	2014/256,	25.06.2014.
AYM,	Sıdıka	Şeker,	B.	No:	2013/1948,	23.01.2014.
AYM,	E.2013/23,	K.2013/123,	31.10.2013.
AYM,	E.	1991/	13-	K.	1992/10,	19.02.1992.
AYM,	E.	1963/143,	K.	1963/167,	25.10.1963.	
AYM,	E.	2009/85,	K.	2011/49,	10.03.2011.
AYM,	E.	2006/156,	K.	2008/125,	19.06.2008.
BGE,	109	II	193,	194.	 BGE	103	I	a	517	S.	519.
BGE	103	I	a	517	S.	522.	5A.4/2005
2011	5F_4		141	II	411



www.izmirbarosu.org.tr

181İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

Dr. Öğr. Üyesi Mesut ERTANHAN

HACİZLİ MİRAS HİSSESİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
(SATIŞI) USULLERİ

 ÖZET

(THE PROCUDURES OF THE REALIZATION OF THE ATTACHED SHARE IN THE SUCCESSION AND 
SOME ASSETS IN THE SUCCESSION PARTHERSHİP)

	 Elbirliği	mülkiyeti	ilişkisinin	en	yaygın	olduğu	hukuki	kurum,	miras	ortaklığıdır.	Miras	
ortaklığında	yer	alan	mirasçılardan	birinin	şahsi	alacaklısının,	miras	hissesini	veya	miras	ortak-
lığında	yer	 alan	muayyen	mal	 ve	haklardaki	hissesini	haczetmesinden	 sonra	paraya	 çevirme	
talebiyle	beraber	miras	hissesinin	satışı	işlemleri	başlatılır.	İcra	ve	İflas	Kanunu	m.	121’de,	mi-
ras	hissesinin	paraya	çevrilmesiyle	ilgili	olarak	ayrıntılı	düzenleme	getirilmemiş,	bu	husus	icra	
mahkemesinin	takdirine	bırakılmıştır.	Kanuna	(m.	121)	göre	haczedilen	miras	hissesinin	açık	
arttırma	ile	de	satılabilir.

İcra	mahkemesi,	miras	ortaklığında,	elde	edilecek	ürün	ve	semerelerden	alacaklının	alacağı	kar-
şılanabilecek	ise	haczedilen	miras	hissesinin	cebri	idaresine	karar	verebilir.	Yine	icra	mahkeme-
si,	rızaen	paylaşım	yapılması	veya	alacaklının	alacağının	başka	şekillerde	ödenmesi	hususların-
da	tarafları	uzlaşma	ve	anlaşmaya	teşvik	edebilir.	Son	çare	miras	ortaklığının	sonlandırılması	ve	
tasfiye	edilerek	borçlu	mirasçının	hissesinin	belirlenmesi	için	alacaklıya	ortaklığın	giderilmesi	
davası	açma	yetkisi	verilmesi	ve	borçlu	ortağa	düşecek	mal	ve	haklardan	alacaklının	alacağının	
karşılanmasıdır.
 
 Anahtar Kelimeler:	Miras	Hissesi,	Miras	Hissesinin	Paraya	Çevrilmesi,	Miras	Hissesi-
nin	Cebren	İdaresi,	Ortaklığın	Giderilmesi.
 
 ABSTRACT
     
 The	succession	parthership	is	the	most	common	type	of	the	joint	ownership	as	a	legal	
institution,	having	not	 legal	 entity.	After	 the	 attachment	of	 the	 share	 in	 succession,	 upon	 a	
request	made	by	the	creditor	of	any	heirs,	the	realization	stage	of	this	attached	share	shall	be	
initiated	by	the	relevent	execution	office.	The	Art.	121	of	Turkish	Execution	and	Bankruptcy	
Code	doesn’t	include	the	detailed	and	explanotary	provisions	with	related	to	the	proceedings	
by	 the	 realization	of	 the	 share	 in	 the	 succession	partnership,	but	 the	Execution	Court	 shall	
identify	which	the	proceedings	and	solutions	to	be	applied.	Nonetheless,	the	Art.	121	has	also	
stipulated	some	provisions	for	the	realization	of	the	attached	share,	also	those	only	stated	as	
examples	in	the	Article,	not	numerus	clauses,	for	instance	the	attached	share	shall	be	sold	by	
auction	for	the	satisfaction	of	the	creditor.	

	 In	this	context,	the	execution	court	can	make	the	decision	of	compulsory	managing	and	
exploitation	of	the	attached	share,	thus,	the	creditor	may	be	satisfied	with	the	incomes	of	the	
attached	share	in	the	succession	partnership	If	it	has	some	income-	yielding	property,		like	a	
real	estate,	rights	etc.	Moreoverly,	the	execution	court	shoul	be	able	to	encourage,	prompt	and	
help	heirs	to	find	different	solutions,	which	may	be	sharing	of	asset	in	the	succession	partners-
hip,	or		making	payment		to	the	creditor	in	any	way	to	be	detected	by	the	all	heirs	in	order	to	
satisfy	to	the	creditor.	The	last	solution	is	that	the	succession	partnership	shall	be	terminated	
and	liquidated	by	giving	the	right	to	creditor	to	file	an	action.	In	this	way,	upon	filing	an	action,	
the	relevant	court	shall	put	an	end	to	the	joint	ownership	in	the	succession	partnership,	and	
then	its	asset	shall	be	shared	and	the	asset	passed	to	the	debtor	by	inheritance	shall	be	realized.
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sory	managing	and	exploitation	of	the	attached	share,	the	ending	of	the	succession	partnership.
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 GİRİŞ

	 Hukuki	olayla	 vücut	bulan	elbirliği	ortaklığının	 tipik	örneği,	ölen	
bir	kimsenin	mirasçılarının	birden	çok	olması	halinde,	murisin	ölümü	
üzerine,	tereke	bakımından	mirasçıların	teşkil	ettikleri	ortaklıktır.	Bu	el-
birliği	mülkiyeti	ortaklığı,	“miras	şirketi”	ya	da	“miras	ortaklığı”	olarak	
isimlendirilmektedir1	(TMK2	m.	640,	eMK	m.	581).

	 Miras	ortaklığı;	tüzel	kişiliği	olmayan,	hukuk	tekniğine	özgü	bir	or-
taklık	olup	uzun	 süren	ortak	bir	 işletme,	ortak	bir	 yarar	 ya	da	 kazanç	
sağlama	amacı	taşımaz.	Diğer	bir	ifadeyle	miras	ortaklığı;	geçici	bir	ara	
dönemi	ifade	eden,	mirasçıların	eşitliğini	gözeten	ve	mirasçılar	arasın-
daki	eşitçe	paylaşım	ilkesine	uygun	bir	tasfiye	amacıyla	ön	görülmüş	bir	
süreçtir.	Bu	yönüyle	miras	ortaklığı,	bir	adi	şirket	veya	aile	malları	ortak-
lığından	farklıdır.	Nitekim	bu	tür	ortaklıktaki	ortaklar	arasındaki	ilişki,	
diğer	ortaklıklara	oranla	ikinci	plana	itilmiştir.3  

	 Dolayısıyla	miras	 ortaklığı;	 sürekliliği	 beklenmeyen,	mirasbıraka-
nın	malvarlığının	bir	an	önce	paylaşımına	kadar	(ara	dönemde)	mirasçı-
ların	durumunu	belirleyen	ve	terekenin	tasfiye	edilmesini	amaçlayan	or-
taklık	olduğundan	özellikle	ortaklardan	birinin	hissesinin	haczi	halinde,	
bu	tasfiye	süreci	Kanun4	tarafından	hızlandırılır.	Böylece,	miras	hissesini	
haczettiren	alacaklı	devreye	girerek	zaten	geçici	nitelikteki	bu	ortaklığın	
tasfiyesinin	bir	an	önce	yapılmasını	yani	mirasın	paylaşılmasını	hızlan-
1 Bkz.	Lale	Sirmen,	Eşya Hukuku,	Ankara	2018,	s.	307;	Şeref	Erişgin,	Yeni Türk Medeni Kanunu Hükümle-

rine Göre Eşya Hukuku,	11.	B.,	İzmir	2014,	s.	257;	Amil	Artus,	“İştirak	Halinde	Tasarruf	Olunan	Bir	Mal	
Hissesinin	Haczi	ve	Paraya	Çevrilmesi”,	AD,	1941/8,	S.:	8,	s.	572-587,	s.	577	vd.,		M.	Kemal	Oğuzman/
Özer	Seliçi/Saibe	Oktay-Özdemir,	Eşya Hukuku,	21.	Bası,	İstanbul	2018,	s.	345;	Kemal	Hakkı	Kut,	“İcra	
Hukukunda	İştirak	Halinde	Mülkiyet”,	İleri	Hukuk	Dergisi,	No:	63,	s.	1021-1033,	Ahmet	Kılıçoğlu,	Miras 
Hukuku,	Ankara	2018,	s.	310;	karş.	Timuçin	Muşul,	İcra	ve	İflas	Hukuku-Temel	Bilgiler,	Ankara	2012,	s.	
276;	Timuçin	Muşul,	İcra	ve	İflas	Hukuku	C.:	I,	Ankara	2013,	s.	548;	Zahit	İmre/	Hasan	Erman,	Miras 
Hukuku,	14.	B.;	İstanbul	2018,	s.	428-429.

2	Makalede,	TMK	kısaltması	4721	sayılı	yeni	Türk	Medeni	Kanunu’nu;	eMK,	yürürlükten	kalkan	743	sayılı	
Medeni	Kanunu;	TBK,	6098	sayılı	yeni	Türk	Borçlar	Kanununu;	eBK	818	sayılı	yürürlükten	kalkan	Borç-
lar	Kanununu	ifade	etmek	için	kullanılmıştır.

3	Fikret	Eren,	Mülkiyet Hukuku,	4.	Bası,	Ankara	2016,	s.	129.
4	Makalede	belirtilen	“Kanun”	ibaresi,	İcra	ve	İflas	Kanununu	ifade	etmekte	olup,	ayrıca	gereken	hallerde	

parantez	içinde	İcra	ve	İflas	Kanununa	ait	maddeler	“m”	kısaltması	ile	birlikte	verilmiştir.
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dırmış,	el	altmış	olur.5	Çünkü	alacaklı,	miras	hissesinin	haczinden	sonra	
bu	hissenin	paraya	çevrilmesi	talebinde	bulunarak	alacağına	kavuşmak	
ister.

	 İcra	ve	İflas	hukukumuzda	ön	görülen	paraya	çevirme	şekillerinin	
genel	 olarak,	 “açık	 arttırma	 suretiyle	 satış”,	 “pazarlık	 suretiyle	 satış6”,	
“ödeme	yerine	alacakların	devri”,	“çekişmeli	hakların	talep	eden	alacak-
lılara	devri”	olduğunu	söyleyebiliriz	 (bkz	 İİK	m.	114,	119,	120,	123).	
Bunun	dışında,	bir	diğer	düzenleme	de	İcra	ve	İflas	Kanunu	m.121’de	
ön	görülen	“paraya	çevirmenin	diğer	tarzı”	başlığı	ile	yer	alan	düzenle-
medir.		

	 Kanun’da	 (m.	 121),	 miras	 hissesinin	 (ve	 bu	madde	 kapsamında	
olan	diğer	hisseler	ile	mal	ve	hakların)	paraya	çevrilmesiyle	ilgili	olarak	
ayrıntılı	düzenleme	getirilmemiş;	bu	husus	icra	mahkemesinin	takdirine	
bırakılmıştır.	Buradan	hareketle	paylaşılmamış	bir	miras	hissesi	veya	ge-
nel	anlamda	el	birliği	halinde	tasarruf	olunan	mal	veya	haklar	üzerindeki	
hisseler,	belirli	taşınır	veya	taşınmaz	malvarlığı	değerlerinden	oluşsalar	
bile,	kural	olarak	paraya	çevrilecek	olan	değerler,	doğrudan	bu	mal	veya	
haklar	değil	bu	mal	veya	haklar	üzerindeki	hisselerdir.	

 I. HACİZLİ MİRAS HİSSESİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 
(SATIŞ) USULLERİ

 A. HACZEDİLEN MİRAS HİSSESİNİN CEBRİ İDARESİ VE 
ORTAKLIKTAKİ MALLARIN ÜRÜN VE SEMERELERİ İLE KIY-
METİ DÜŞEN VEYA MUHAFAZASI ZOR OLAN MALLARIN 
PARAYA ÇEVRİLMESİ SURETİYLE ALACAKLIYA ÖDEME YA-
PILMASI

5	 Bkz.	 Nuri	 Erişgin,	 “Birlikte	Mirasçıların	Miras	 Bırakanın	 Banka	Hesabı	 Üzerindeki	 Tasarruf	 Yetkisi”,	
AÜHFD,	Yıl:	2003,	C.:	52,	S.:	3,	s.	121-143,	s.	124;	Nûşin	Ayiter,	Türk Medeni ve Borçlar Kanunu’nda 
Elbirliği Ortaklıkları,	Ankara	1961,	s.	89;	Nûşin	Ayiter:	Mamelek Kavramı Üzerine İnceleme,	Ankara	1968;	
İmre/	Erman,	s.	425,	432;	Kılıçoğlu	s.	311,	338;	Eren,	Mülkiyet	s.	133.

6	Pazarlık	yoluyla	satış	 için	bkz.	Seda	Özmumcu:	Cebri İcra Hukukunda Pazarlık Suretiyle Satış,	 İstanbul	
2005.
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 1. Haczedilen Miras Hissesinin Cebri İdaresi ve Ortaklıktaki 
Malların Ürün ve Semerelerinin Paraya Çevrilmesi Suretiyle Ala-
caklıya Ödeme Yapılması

	 İcra	ve	İflas	Kanunu’nun	92.	maddesinde	(ilk	cümlede)	“Bir	taşın-
mazın	haczi,	hasılat	ve	menfaatlerine	de	şamildir”	hükmü	yer	almakta-
dır.	Bu	hükme	ilaveten	söylemek	gerekir	ki;	“ayni	 ikame	ilkesi”	gereği	
ortaklık	malvarlığına	dahil	bir	değer	yerine	kaim	olan	değer	de	kendi-
liğinden	bu	malvarlığına	dahil	olur.	 	Keza,	ortaklık	malvarlığındaki	de-
ğerlerden	 hâsıl	 olan	 bütün	 semereler	 de	 elbirliği	 mülkiyeti	 düzenine	
tabidir.7	Dolayısıyla	miras	ortaklığında,	herhangi	bir	mirasçının	hissesi-
nin	haczinden	sonra,	ortaklıktaki	malların	yerine	ikame	edilen	yeni	bir	
malın	ortaklığa	girmesi,	aynı	şekilde	ortaklıktaki	mal	ve	haklardan	ürün	
veya	semerelerin	(tarımsal	ürünler,	faiz	gelirleri,	kâr	payı,	kira	gibi)	or-
taya	çıkması	halinde,	bunlar	da	ortaklık	düzenine	tabi	olurlar	ve	haczin	
kapsamındadırlar.	

	 Ayrıca,	İcra	ve	İflas	Kanunu’nun	“Mahsullerin	toplanması,	borçlu-
nun	hakkı:”	başlıklı,	93.	maddesinde	de	“İcra	dairesi	mahsullerin	toplan-
ması	için	lazım	gelen	tedbirleri	alır.	Borçlunun	geçineceği,	yoksa,	kendi-
sinin	ve	ailesinin	geçinmeleri	için	kâfi	miktar	mahsulden	veya	satıldıkça	
bedelinden	 münasip	 miktar	 kendisine	 bırakılır.”	 şeklinde	 hüküm	 yer	
almaktadır.

	 Mirasçılar,	miras	ortaklığındaki	gelir	ve	ürünlerden	paylı	mülkiyet-
teki	 gibi	 yararlanma	 ve	 katılma	 hakkına	 sahiptir.	 Dolayısıyla	 mirasçı,	
gelir	ve	ürünlerden	miras	hissesi	oranında	yararlanır.8	Ortaklardan	bi-
rinin	alacaklısının,	borçlu	mirasçının	hissesini	haczettirmesiyle	beraber	

7	Oğuzman	/	Seliçi/	Oktay-Özdemir,	s.	346;	Ayiter,	Elbirliği	Ortaklığı,	s.	103;	Ertaş	s.	257;	Sirmen	s.	308.
8	Turhan	Esener/Kudret	Güven:	Eşya Hukuku,	8.	Bası,	Ankara	2019,	s.	222.	“Elbirliği	mülkiyetinde,	paylı	

mülkiyetteki	anlamda	pay	kavramına	yer	yoktur;	ancak	kendime	özgü	işlevleri	olan	bir	pay	kavramı	var-
dır.	Buna	göre	pay	kazancın	ve	tasfiye	sonucu	elde	edilecek	değerin	bölüşülmesinde	önem	taşır’’	(bkz.	
Sirmen,	s.	307).	Yine	öğretide,	ortaklığın	son	bulması	halinde,	ortaklık	malvarlığının	tasfiyesi	sonucunda	
kalacak	artığın	(bakiyenin)	belirli	bir	oranda	kendilerine	verilmesini	isteme	hususunda	ortaklardan	her	
birinin	 sahip	 olduğu	 hakka	 “katılma	 hakkı”	 denmektedir	 (Jale	Akipek/Turgut	Akıntürk	 /Derya	Ateş: 
Eşya Hukuku,	İstanbul	2018,	s.	411);	ayrıca	bkz.	Eren,	Mülkiyet	s.	131,	139.
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bu	suretle	haczin	kapsamına,	o	ortağa	düşecek	olan	gelir	ve	ürünler	de	
dahil	olur.9 

	 Hacizli	miras	 hissesinin	 bulunduğu	miras	 ortaklığında,	 gelir	 veya	
ürün	getiren	bazı	mal	veya	haklar	ya	da	alacaklar	yer	alabilir.	Bu	gelir	
veya	 ürünlerden	 alacaklının	 alacağının	 belli	 bir	 dönemde	 ödenmesi	
(karşılanması)	mümkün	olabilir.	Dolayısıyla,	 alacaklının	paraya	 çevir-
me	 talebi	 ve	 icra	 müdürünün	 hissenin	 nasıl	 paraya	 çevrileceğini	 icra	
mahkemesinden	sorması	üzerine,	öğretide10	de	kabul	edildiği	üzere,	icra	
mahkemesi	Kanun’da	(m.	121’de)	yer	alan	“gerekli	diğer	tedbirlerden	
olarak”,	miras	ortaklığındaki	hacizli	miras	hissesinin	cebri	idaresine	ve	
gelir	veya	ürünlerden	borçlunun	payına	düşen	kısmı	ile	alacağın	karşı-
lanmasına	karar	 verebilir.	Zira	haczedilen	miras	hissesinin	bulunduğu	
miras	ortaklığında	kira	geliri,	 faiz	geliri,	kâr	payı	geliri,	ürün	ve	hasılat	
gelirleri	olan	mal	veya	haklardan	(örneğin	arazilerin	birkaç	yıl	ekilip	bi-
çilmesi	sonucunda	veya	bir	apartmanın	kirasından	veyahut	da	bir	mal	
veya	 hakkın	 herhangi	 bir	 şekilde	 işletilmesi	 sonucunda	 elde	 edilecek	
hâsılattan),	 borçlunun	 hissesine	 düşecek	 para	 ile	 borcun	 belli	 bir	 za-
manda	ödenebileceği	kanısına	varılırsa,	hacizli	hissenin	cebri	idaresine	
karar	verilmesi	uygun	olur.11	Bu	konuda	teknik	ve	uzmanlık	gerektiren	

9	“…	Ortaklardan	birisinin	alacaklısı,	borçlu	mirasçının	katılım	hakkını	haczettirirse,	bu	suretle	haczin	ko-
nusu,	o	ortağa	düşecek	olan	gelir	ve	ürünler	 ile	artığı	(bakiyeyi)	 isteme	hakkıdır’’	(bkz.	Akipek/Akın-
türk/Ateş	s.	414).

10	Baki	Kuru	/Ramazan	Arslan	/Ejder	Yılmaz:	İcra	İflas	Hukuku	Ders	Kitabı,	28.	B.,	Ankara	2014.,	s.	324;	
Baki	Kuru,	 İcra	 İflas	Hukuku	Ders	Kitabı,	 İstanbul	 2016,	 s.	 224;	 Baki	Kuru:	 İstinaf	 Sistemine	Göre	
Yazılmış	 İcra	ve	 İflas	Hukuku Ders Kitabı,	Ankara	2019,	 s.	225-226;	Baki	Kuru:	 İcra	ve	 İflas	Hukuku	
(El	Kitabı),	İstanbul	2013,	s.	638;	Ramazan	Arslan	/	Ejder	Yılmaz	/	Sema	Taşpınar-Ayvaz,:	İcra	ve	İflas	
Hukuku,	3.	Bası	Ankara	2017,	s.	317;	Ramazan	Arslan	/Ejder	Yılmaz	/Sema	Taşpınar-Ayvaz	/Emel	Ha-
nağası:	İcra	ve	İflas	Hukuku,	5.	Bası,	Ankara	2019,	s.	320-321;	Hakan	Pekcanıtez/	Oğuz	Atalay/	Meral	
Sungurtekin-Özkan/	Muhammet	Özekes,	İcra	ve	İflas	Hukuku,	10.	Bası,	Ankara	2012,	s.	369;	Hakan	
Pekcanıtez/	Oğuz	Atalay/	Meral	Sungurtekin-Özkan/	Muhammet	Özekes,	İcra	ve	İflas	Hukuku-Ders	
Kitabı,	16.	Bası,	İstanbul	2019,	s.	224-225.	Hakan	Pekcanıtez/Oğuz	Atalay/Meral	Sungurtekin-Özkan	
/	Muhammet	Özekes: İcra	ve	İflas	Hukuku-	Temel	Bilgiler,	16.	Bası,	İstanbul	2019,	s.	145;	Talih	Uyar	/
Alper	Uyar	/Cüneyt	Uyar:		İcra ve İflas Hukuku Rehberi 3. Baskı,	C.:	I,	Ankara	2015,	s.	921.

11	Kuru,	Baki:	İcra	İflas	Hukuku,	C.	II,	İstanbul	1990,	s.	1231;	Ansay,	Sabri	Şakir:	Hukuk İcra ve İflas Usulle-
ri,	5.	B.,	Ankara	1960,	s.	145	vd.;	Belgesay,	M.		Reşit:	İcra-İflas	Hukuku,	İstanbul	1945,	s.	399;	Belgesay,	
M.		Reşit:	İcra-İflas Kanunu Şerhi,	C.:	II,	4.	B.,	İstanbul	1955,		s.	304;	Şemsettin	Temizer:	“İHM	ve	İİK	
94.	ve	121.	Maddeleri	Hakkında	Bazı	 İzahatlar”,	AD,	1944/5,	C.:	35,	S.:	5,	 s.	381-390;	 	 s.	387;	Talih	
Uyar:	“Hacizli	Malların	Paraya	Çevrilmesini	İsteme	Süresi”,	Bursa BD	1988/Şubat,	s.	13-22,	Talih	Uyar:	
“Paraya	Çevirme	(Satış)	İsteminde	Bulunma	Süresi”,	Manisa BD,	2001/2,	s.	43-52,	Talih	Uyar:	“Paraya	
Çevrilmesi	Özel	Bir	Usulü	Gerektiren	Mal	ve	Haklar”,	ABD	1978/3,	s.	431-435,		s.	434;	Talih	Uyar:	İcra	
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hesaplamalar	olacak	olursa	icra	mahkemesi	bilirkişilerden	de	yararlana-
bilir	(bkz.	İİK	m.	87,	121,	128/a).

	 Paraya	çevirmenin	yöntemlerinin	belirlenmesine	ilişkin	olarak	icra	
mahkemesinde	yapılacak	duruşmada,	hâkim	 tarafları	dinledikten	 son-
ra,	diğer	mirasçıların	da	kabul	etmesi	halinde,	bu	nitelikteki	belirli	gelir	
veya	hasılatların	tamamının	alacaklının	tatmin	edilmesi	amacıyla	kulla-
nılmasına	da	karar	verebilir.	Böyle	halde	mahkeme,	Kanun’da	(m.	121)	
geçen	diğer	tedbirlerden	tarafların	kabulü	doğrultusunda	karar	oluştu-
rur,	tutanak	düzenlenir	ve	ilgililere	imzalatılır.	Mahkeme	tarafından	ve-
rilen	bu	karar	bütün	ilgilileri	bağlar.

	 Diğer	 yandan,	 tereke	 mallarının	 belirli	 bir	 süre	 idaresi	 sonucu	
(TMK	m.	589)	borçlu	mirasçıya	düşecek	ürün	veya	semereler	ile	bor-
cun	 belirli	 bir	 zamanda	 ödenebileceği	 kanısına	 varılırsa,	 hacizli	miras	
hissesinin	cebri	idaresi	için	kayyım	da	görevlendirebileceği	kanaatinde-
yiz	(TMK	m.	648).12	Bu	amaçla	borçlu	mirasçının	hissesinin	cebri	ida-
resinde,	özellikle	miras	ortaklığında	tarımsal	ürün	veren	malların	bulun-
ması	 halinde,	 icra	mahkemesi	 alacaklıya,	 sulh	hukuk	mahkemesinden	
bir	kayyım	atanmasını	talep	etmesi	için	süre	vermelidir	(TMK	m.	648,	
İİK	m.	121).	Çünkü	bazı	özel	durumlarda	örneğin	bir	bağın,	bahçenin	
veya	tarlanın	işletilmesi,	yani	ürünlerinin	hasat	edilip	borçlu	ortak	adına	
düşen	hissenin	miktarının	belirlenmesi	ve	hatta	pazarlanması	söz	konu-
su	olabilir.	Böyle	bir	durumda	bir	kayyım	tayin	edilmesinde	yarar	vardır.
Alacaklı,	bu	süre	içinde	kayyım	atanmasını	talep	etmez	veya	gerekli	iş-
lemleri	yapmaz	ise	icra	mahkemesi,	terekenin	cebri	idaresi	veya	gelir	ve	
hasılatların	toplanarak	alacaklının	alacağının	karşılanması	görevini,	icra	

Hukukunda	İhale	ve	İhalenin	Bozulması,	C.:	II,	Ankara	2002,	s.	1569-1570;	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	543;	
karş.	Ömer	Ulukapı:	İcra	ve	İflas	Hukuku,	5.	Bası,	Konya	2012,	s.	124;	Talih	Uyar/Alper	Uyar/Cüneyt	
Uyar:	İcra	ve	İflas	Kanunu	Şerhi,	C.	II,	Ankara	2014,	s.	2186-2187;	Gökçen	Topuz:	Hisse Haczi ve Satışı,	
Ankara	2009,	s.	143-144;	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	324.

12	Bkz.	Kuru,	El	Kitabı	2013,	 s.	638;	M.	Kemal	Yıldırım/Nevhis	Deren-Yıldırım:	 İcra	Hukuku,	 İstanbul	
2015,	s.	231;	Topuz	s.	144.	Hatta	Topuz’a	göre,	mirasçılardan	birisinin	hissesinin	haczedilmesi	halinde,	
borçlu	mirasçının	tereke	mallarını	kullanma	ve	istifade	etme	hakkını	kullanmak	üzere	TMK	m.		648	gere-
ğince	kayyım	atanır.	Kayyım,	borçlu	mirasçı	yer	ine	tereke	mallarının	idaresi	için	gereken	işleri	yapacaktır	
(bkz.	Topuz	 s.	143-144).	Oskay/Koçak/Deynekli/Doğan	da,	 icra	mahkemesinin	kayyım	görevlendi-
rerek	de,	miras	hissesinin	cebri	idaresine	karar	verebileceğini	belirtmektedirler	(bkz.	Mustafa	Oskay	/
Coşkun	Koçak	/Adnan	Deynekli	/Ayhan	Doğan:	İcra	ve	İflas	Kanunu	Şerhi,	C.:	3,	Ankara,	s.	3106).
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dairesine	veya	icra	memuruna	verir	(İİK	m.	93).	Eğer	kayyım	atanmış	
ise	ürün	ve	semerelerin	toplanmasına	ve	paylaşımına	iştirak	eden	kay-
yım,	borçlu	mirasçının	hissesine	düşen	ürün	veya	semereleri	icra	daire-
sine	teslim	eder.	Diğer	taraftan,	hissedarlar	borçlu	ortağın	miras	hisse-
sinin	haczi	ile	ortaya	çıkan	kısıtlamalara	ve	bildiriye	rağmen,	ortaklıkta	
yer	alan	mal	veya	hakların	ürün	veya	semerelerini	 icra	dairesine	(veya	
kayyıma)	değil	de	borçluya	verirlerse,	bunu	 icra	dairesine	 tekrar	öde-
mek	zorunda	kalırlar.13

	 İcra	mahkemesi,	miras	hissesinin	cebri	idaresine,	Kanun	(m.		121,	
II)	gereği	lüzum	görülen	“diğer	bir	tedbirden”	bahisle	karar	vermiş	olsa	
bile	daha	sonra	bu	kararını	haklı	gerekçeler	varsa	değiştirebilir.	Yani	mi-
ras	hissesinin	paraya	çevrilmesi	ve	alacaklının	alacağını	elde	etmesi	ba-
kımından	daha	sonra	başkaca	bir	karar	verebilir.	Yalnız	böyle	bir	durum-
da,	mutlaka	ilgililer	davet	edilip	gelenler	dinlemeli	ve	onların	da	görüşü	
alınmalı,	hatta	anlaşmaya	sevk	edilmelidir	(İİK	m.		121,	I).14

 2. Miras Hissesinin Haczinden Sonra Miras Ortaklığı İçindeki 
Kıymeti Düşen veya Muhafazası Zor Olan Malların Paraya Çevril-
mesi ve Alacaklıya Ödeme Yapılması 

	 Mirasçılardan	birinin	borcundan	dolayı	miras	hissesinin	haczinden	
sonra,	bir	elbirliği	mülkiyet	ortaklığı	olan	miras	ortaklığında,	kıymeti	sü-
ratle	düşen	veyahut	muhafazası	zor	ve	masraflı	mallar	bulunabilir.	İcra	
ve	 İflas	Kanunu’muzda	 (m.	 113),	 “Alacaklı	 talep	 etmeden	borçlunun	
talebiyle	de	satış	yapılabilir.	İcra	memuru	kıymeti	süratle	düşen	veyahut	
muhafazası	masraflı	olan	malların	satılmasına	her	zaman	karar	verebi-
lir.’’	 şeklinde	hüküm	sevk	edilmiştir.	Böylece,	 alacaklı	 veya	borçlunun	
talebi	olmasa	da	ortaya	çıkabilecek	sakıncaları	gidermek	amacıyla,	icra	
memuru	kıymeti	süratle	düşen	veyahut	muhafazası	masraflı	olan	malla-
rın	satılmasına	her	zaman	karar	verebilecektir.
13	Karş.	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	324;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz	s.	252.	Borçlunun,	iştirak	halinde	ma-

lik	olduğu	bir	taşınmazdaki	hissesi	haczedilince	tapu	dairesine	(m.			94)	şerh	verilir	(Baki	Kuru,	İcra İflas 
Hukuku,	C.:	I,	İstanbul	1988,	s.	670).	Tapu	dairesine	yapılan	bu	kayıt	el	koyma	gibidir	(Postacıoğlu	İlhan	
E.:	“Borçlunun	Üçüncü	Şahsa	Karşı	Alacaklarının	Haczi	ile	İlgili	Bazı	Problemler”,	BATİDER,	1979,	C.:	
X,	S.:	2,	s.	353-368).	Ayrıca	bkz.	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	453;	Uyar/Uyar/Uyar	C.:	II-2014,	s.	1817	vd.

14	Karş.	Kuru,	İcra	II,	s.	1231;	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	276;	Temizer	s.	387.
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	 Böyle	bir	halde,	acaba	İİK	m.121	ile	m.	113	hükümleri	birlikte	nasıl	
uygulanacak,	yani	birbiri	ile	nasıl	bağdaştırılacaktır?	Zira	İİK	m.	121	ge-
reği,	öncelikle	hacizli	miras	hissesinin	nasıl	paraya	çevrileceğinin	paraya	
çevirme	talebiyle	beraber	icra	mahkemesinden	sorulması	gerekir.	Diğer	
yandan	miras	hissesinin	haczi	ile	beraber,	alacaklının	satış	talebinin	(İİK	
m.	121)	ve	arkasından	icra	mahkemesinin	kararının	beklenmesi,	büyük	
zararlara	yol	açabilir	ya	da	malın	muhafazası	için	büyük	masraf	yapılması	
gerekebilir,	hatta	yapılacak	masraflar	malın	bedelini	aşabilir.	Böyle	hal-
lerde	acaba	İİK	m.	121	hükümleri	uygulanmayacak	mıdır?

	 Kanaatimizce	böyle	hallerde	 icra	dairesine	 istisnai	olarak	verilmiş	
ve	belli	şartlara	bağlı	bir	yetki	vardır.	İcra	ve	İflas	Kanunu’nun	113.mad-
de	hükmü,	121.madde	hükmü	ile	çelişmez.	Hatta	Kanun	koyucu,	İİK	m.	
108’de,	muvakkaten	veya	ihtiyaten	haczedilen	malların,	ancak	113	üncü	
maddenin	son	fıkrasında	yazılı	hallerde	satılabileceğini	de	belirtmiştir.

	 İcra	dairesi	bu	satışı	gerçekleştirdikten	sonra	eğer	alacaklının	alaca-
ğı	tam	olarak	karşılanamamış	ise,	borçlu	mirasçı	veya	alacaklının	talebi	
halinde	 alacaklının	 bakiye	 alacağının,	 terekede	 hala	 başkaca	mal	 veya	
haklar	varsa,	hacizli	miras	hissesinden	nasıl	karşılanacağını,	başka	bir	an-
latımla	hacizli	hissenin	nasıl	paraya	çevrileceğini	 icra	mahkemesinden	
soracaktır.

	 Burada	icra	dairesinin	İİK	m.	113	hükümlerine	dayalı	olarak	satış	
yapmasının	hacizli	miras	hissesinin	paraya	çevrilmesine	ilişkin	süre	üze-
rinde	herhangi	bir	etkisi	olmayacaktır.	Zira	bu	gibi	hallerde,	icra	daire-
sine	verilmiş	bir	yetkinin	kullanımı	vardır.	Eğer	hacizli	miras	hissesinin	
süresinde	paraya	çevrilmesi	talep	edilmez	ise	alacağın	geri	kalan,	öden-
meyen	kısmı	için	miras	hissesi	üzerindeki	haciz	düşer.

	 Ayrıca	şunu	da	belirtmekte	yarar	vardır	ki;	miras	hissesi	içinde	ta-
rımsal	ürünlerin	bulunduğu	hallerde,	özellikle	kıymeti	hızla	düşen,	sak-
lanması	zor	olan,	depolanma	olanağı	olmayan,	doğrudan	hasat	ile	bera-
ber	Toprak	Mahsulleri	Ofisi	(TMO),	Tarım	Satış	Kooperatifleri	Birliği	
(TARİŞ)	gibi	 kurum	ve	kuruluşlara	 teslim	edilen	ürünler	 söz	 konusu	
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olabilir.	Uygulamada	ortaya	çıkabilecek	birtakım	sorunların	önüne	geç-
mek	 amacıyla	 diğer	mirasçılar,	 varsa	 kayyımın	 nezaret	 ve	 katılımı	 ile,	
yoksa	icra	dairesinin	izni	ile,	söz	konusu	ürünleri	borçlu	mirasçının	payı	
da	dahil	belirtilen	mahiyetteki	kurum	ve	kuruluşlara	satıp	teslim	edebilir	
mi?

	 Genel	kurallara	bakıldığında	(İİK	m.	110	vd.),	haczedilen	mal	ve	
haklar	ancak	yetkili	icra	dairesi	tarafından	satılabilir,	yani	paraya	çevrile-
bilir.	Kayyım	ise	TMK	m.	648	hükümleri	ve	Yargıtay	HGK	Kararlarına	
göre15,	sadece	paylaşmaya	iştirak	edebilir.	Dolayısıyla	kayyımın	katılımı	
olsa	da	diğer	mirasçıların	haczedilen	miras	hissesinde	yer	alan	mal	veya	
hakların	borçlu	mirasçının	hissesi	de	dahil	tamamını	satmaları	(paraya	
çevirmeleri)	mümkün	değildir.	Miras	hissesinin	cebren	idaresine	karar	
verildiği	hallerde	de	bu	durum	geçerli	olup	ürün	veya	gelirlerin	toplan-
ması,	bunlardan	borçlu	mirasçının	payına	düşenin	atanmış	 ise	kayyım	
tarafından,	yoksa	diğer	mirasçılar	tarafından	icra	dairesine	teslim	edil-
mesi	gerekir.	Başka	bir	anlatımla,	açıkça	satış	yetkisi	icra	dairesine	veril-
diğinden	(bkz.	İİK	m.	113)	kayyımın	katılımı	olsa	bile	paraya	çevirme	
işlemini	kayyım	veya	diğer	mirasçılar	yapamazlar.	Burada	kayyım,	pay-
laşmaya	 katılarak	 derhâl	 paraya	 çevrilmelerini	 sağlamak	üzere,	 borçlu	
mirasçıya	intikal	eden	mal	ve	hakları,	ürün	veya	semereleri	icra	dairesine	
bildirip	teslim	etmeli	ve	gerekli	muhafaza	tedbirlerini	almalıdır.	

	 Buradan	elde	edilen	ürünlerden	borçlu	mirasçının	hissesine	düşen	
kısmı,	 icra	dairesince	paraya	çevrilir.	Dolayısıyla	bu	şekilde	borçlunun	
hissesine	düşen	gelir	(para)	ile	alacaklının	alacağı	ve	masrafları	karşıla-
nabilir.

15	HGK	 11.05.2005,	 6-314/321	 (Legal,	 Haziran	 2005,	 Y.:	 3,	 S.:	 30,	 s.	 2152-2155);	 HGK	 03.11.2004,	
6-509/568	(www.kazanci.com.tr/17.05.2015).	Ayrıca	HGK	kararına	uygun	olarak	karar	veren	daire	ka-
rarı	için	bkz.	6.HD	01.02.2005,	2004/9679-2005/352	(YKD,	2005/4,	C.:	31,	S.:	4,	s.	526-552).
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 B. HACİZLİ MİRAS HİSSESİNİN DOĞRUDAN SATIŞI İLE 
MİRAS ORTAKLIĞI İÇİNDE YER ALAN PARA VE ALACAK-
LARDAN ALACAKLININ ALACAĞININ KARŞILANMASI   

 1. Alacak Tutarına Bağlı Olarak Haczedilen Miras Hissesinin 
Doğrudan Satışı ile Muayyen Bir Mal Üzerindeki Miras Hissesinin 
Doğrudan Satışı

 a) Genel Olarak Miras Hissesinin Doğrudan Satışı 

	 Hukukumuzda,	İcra	ve	İflas	Kanunu’nun,	“Paraya	Çevirmenin	Di-
ğer	Tarzı,	 İştirak	Halinde	Mülkiyet	Hisseleri”	başlıklı	121.	maddesine	
göre,	“Bir	intifa	hakkı	veya	paylaşılmamış	bir	miras	veya	bir	şirket	yahut	
iştirak	halinde	tasarruf	olunan	bir	mal	hissesi	gibi	yukarıdaki	maddeler-
de	gösterilmeyen	başka	nevi	malların	satılması	lazım	gelirse,	icra	memu-
ru	satışın	nasıl	yapılacağını	icra	mahkemesinden	sorar.	İcra	mahkemesi,	
yerleşim	yerleri	malum	olan	alakadarları	davet	ve	gelenlerini	dinledik-
ten	sonra	açık	artırma	yaptırabileceği	gibi	satış	için	bir	memur	da	tayin	
edebilir	yahut	iktiza	eden	diğer	bir	tedbiri	alabilir.”	

	 Kanun’un	(m.	121)	lafzına	baktığımız	zaman	haczedilen	miras	his-
sesinin	 kül	 olarak	 (bütünüyle),	muayyen	mal	 ya	da	haklar	üzerindeki	
miras	hissesinin	de	doğrudan,	elbirliği	mülkiyet	hali	sonlandırılmadan	
satışı16	mümkündür.	

	 Türk	hukuk	öğretisinde	de17	genel	olarak	kabul	edildiği	üzere;	icra	
16	Cebri	 icra	hukukundaki	paraya	çevirme	terimi	yanında	“satış”	 terimi	de	kullanılmaktadır.	 İcra	ve	İflas	

Kanununda	(m.		106	vd.;	150	vd.;	241	vd.	gibi)	kullanılan	satış,	Borçlar	Hukuku	anlamında	satış	değil,	
haczedilen	bir	mal	veya	hakkın	bir	cebri	icrai	tasarrufla	paraya	çevrilmesidir.	Ancak	Arslan’ın	da	belirttiği	
gibi,	cebri	icra	hukukunda	satış	terimi	paraya	çevirme	anlamında	da	kullanılmakta,	öğreti	ve	uygulamada	
bu	kullanım	yerleşmiş	bulunmaktadır	 (bkz.	Arslan,	Ramazan:	 İcra- İflas Hukukunda İhale ve İhalenin 
Feshi,	Ankara	1984,	,	s.	33,	dn.	1	ile	56	vd.;	“…	satış	cebri	icrada	paraya	çevirmedir…”	Arslan/Yılmaz/
Taşpınar-Ayvaz,	s.	300).

17	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	324;	Kuru,	Ders	Kitabı	2016,	s.	224;	Kuru,	2019,	s.	225;	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	
638;	Arslan/	Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz	s.	317;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz/Hanağası	s.	320;	Yılmaz,	
Şerh,	 s.	 652;	Ulukapı	 s.	 124;	Ömer	Ulukapı:	 İcra	 ve	 İflas	Hukuku,	5.	Bası,	Konya	2012;	Ömer	Ulu-
kapı,	İcra	ve	İflas	Hukuku,	Ankara	2001,	s.	94;	Yıldırım/Deren-Yıldırım	s.	230-231;	Uyar/Uyar/Uyar	
C.:	 II-2014,	 s.	2187;	Topuz	 s.	143;	 İlhan	E	Postacıoğlu/	Sümer	Altay,	 İcra	Hukuku	Esasları,	5.	Bası,	
İstanbul	2010,	s.	555;	Oskay/	Koçak		/Deynekli	/Doğan,	s.	3105-3106;	Atalı,	Murat/	Ermenek,	İbra-
him: İcra ve İflas Hukuku,	2.	Bası,	Ankara	2019,	156;		Üstündağ’a	göre,	terekedeki	miras	hissesinin	devri	
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mahkemesi,	borçlu	mirasçının	haczedilen	miras	hissesinin	paraya	çev-
rilmesiyle	 ilgili	 olarak	 mirasın	 paylaşımı	 (paylaştırılması)	 sonucunda	
borçlu	mirasçıya	düşecek	olan	hissenin	(tasfiye	payının)	açık	arttırma	
yolu	ile	satılmasına	karar	verebilir	(karş.	TMK	m.	677).	Buradaki	satışın	
temelini,	borçlu	mirasçının	kendi	rızasıyla	miras	hissesi	üzerinde	temlik	
yapabilmesi	oluşturur.	Zira	mirasçının	hissesi,	onun	hakkı,	hacizle	bera-
ber	cebri	icrai	yolla	satılmaktadır.18	İcra	mahkemesi,	ihale	suretiyle	satış	
ya	da	normal	satış	yapılması	için	icra	dairesine	yetki	verebilir.19	Hatta	so-
mut	olayın	özelliğine,	mirasa	konu	mal	ve	hakların	niteliğine	göre	satış	
için	ayrı	bir	memur	görevlendirilebilir,	gerekli	diğer	kararları	alabilir.20 
Yine	öğretide	belirtildiği	üzere;	cebri	icrai	yoldan	da	olsa	TMK	m.	677	
gereği	 hisseyi	 devralan,	 sadece	 paylaşma	 sonunda	 hissesini	 devraldığı	
borçlu	mirasçıya	 özgülenen	 payın	 kendisine	 verilmesini	 isteyebilecek	
olup	hisse	üzerinde	borçlu	mirasçı	gibi,	hak	ve	yetkiye	sahip	olmayacak-
tır.21	Buradaki	satış	bir	ayni	hak	geçişini	sağlayacak	satış	değil	borçlu	mi-
rasçıya	düşecek	tasfiye	payını	istemek	yolunda,	yalnızca	kişisel	bir	istem	
hakkı	verecek	olan	bir	satıştır.	Yanlış	olarak	 tasarruf	 işlemi	niteliğinde	
görülmemelidir.22	Başka	bir	ifadeyle,	burada	yapılacak	satış,	bir	eşya	üze-
rinde	satış	değil	hak	üzerinde	yani	ortağın	tasfiye	sonucunda	kendisine	

mümkün	olduğuna	göre,	bu	hissesinin	haczi	ile	açık	arttırma	suretiyle	temliki	de	mümkündür	(bkz,	Saim	
Üstündağ:	İcra	Hukukunun	Esasları,	İstanbul	2000,	s.	299;	Saim	Üstündağ:	İcra	Hukukunun	Esasları,	
İstanbul	2004,	 	s.	248).	Diğer	yandan,	Pekcanıtez’e	göre	icra	mahkemesi	iştirak	halinde	miras	hissesi-
nin	tamamının	açık	arttırma	suretiyle	satışına	karar	verebilir.	Ancak	muayyen	bir	mal	üzerindeki	miras	
hissesinin	satışı	yapılamaz.	Böyle	bir	durumda	 icra	mahkemesi,	mirasçı	adına	hissenin	paylaşımı	veya	
üzerindeki	ortaklığın	giderilmesi	için	icra	memuruna	veya	bir	alacaklıya	yetki	verebilir	(karş.	TMK	m.	
648)	(bkz.	Pekcanıtez/Atalay/Özkan-Sungurtekin/Özekes,	2012,	 s.	369;	Pekcanıtez/	Atalay/Özkan-
Sungurtekin/	Özekes	2019	s.	225).	Üstündağ	da,	terekeyi	vücuda	getiren	münferit	malların	(üzerindeki	
miras	hissesinin)	haczinde	14.04.1943	tarihli	ve	48/15	sayılı	İBK’nı	da	gerekçe	göstererek,	bu	defa	pa-
raya	çevirmenin,	icra	dairesinin	sorması	üzerine	İİK	m.	121	babında,	icra	mahkemesi	tarafından	alacak-
lıya	ortaklığın	giderilmesi	davası	açma	yetkisinin	verilerek,	icra	edileceğini,	fakat	icra	dairesince	hacizli	
muayyen	mal	üzerindeki	miras	hissesinin	satılamayacağını	belirtmektedir	(bkz.	Üstündağ,	2000,	s.	300;	
Üstündağ,	2004,	s.	248).

18	Postacıoğlu/Altay	s.	555.
19	Ekrem	Korkut:	“Elbirliği	Mülkiyetinde	Haciz	ve	Satış”,	İBD,	1947/4,	s.	207-217,	s.	209.
20	Ejder	Yılmaz:	İcra	ve	İflas	Kanunu	Şerhi,	Ankara	2016,	s.	652;	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	324.
21	Karş.	Mine	Erturgut: İcra ve İflas Hukukunda Menkullerin Paraya Çevrilmesi,	Ankara	2000,	s.	212.
22	 İnan/Ertaş/Albaş’a	göre,	TMK	m.	 	688’e	bakıldığında,	miras	hissesinin	haczedilebileceği	 sonucu	çık-

maktadır.	Ancak	miras	ortaklığı	tasfiye	olmadıkça,	miras	payının	bir	tasarrufu	işlem	ile	ayni	bir	hak	ola-
rak,	üçüncü	şahıslara	 intikali	mümkün	olmadığından	bunun	 icra	 suretiyle	paraya	çevrilmesi	mümkün	
değildir	 (bkz.	Ali	Naim	 İnan/Şeref	Ertaş/Hakan	Albaş:	Türk Medeni Hukuku-Miras Hukuku,	Ankara	
2015,	s.	581).
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düşecek	tasfiye	payına	yöneliktir.	Çünkü	burada	paylı	mülkiyetteki	gibi	
bağımsız	paylar	yoktur.23	Aynı	zamanda	tasfiye	payı,	ürün	ve	semereleri	
de	kapsayacak	olup	miras	hissesinin	satılmasıyla	beraber	ürün	ve	seme-
reler	de	bu	payı	alana	geçer.24 

	 Yargıtay,	 14.04.1943	 gün	 ve	 1940/48,	 1943/15	 sayılı	 İçtihadı	
Birleştirme	 Kararından25	 beri,	 diğer	 kararlarında	 iştirak	 halinde	
mülkiyette	(elbirliği	mülkiyetinde)	hissenin	söz	konusu	olmadığını,	her	
ortağın	malın	tamamı	üzerinde	diğer	ortaklarla	birlikte	mülkiyet	hakkına	
sahip	 olduğunu,	 bununla	 beraber	 elbirliği	mülkiyetinde	ortakların	 bir	
katılma	payı	veya	hakkının	var	olduğunu,	bu	payın	da	ortaklığın	 sona	
ermesi	halinde	tasfiye	sonucuna	(tasfiye	payına)	iştirak	hakkı	niteliğinde	
olduğunu	 belirtmektedir.	 Yargıtay’a	 göre;	 İİK	 m.	 121’e	 göre,	 tasfiye	
edilmemiş	bir	miras	hissesinin	haczi	üzerine,	satışın	ne	şekilde	yapılacağı	
icra	mahkemesinden	sorulur.	Maddedeki	“açık	arttırma	ile	satışa	karar	
verebilir”	 şeklindeki	 hüküm,	 Türk	Medeni	 Kanunu	 ile	 kabul	 edilmiş	
olan	 “hisse	 satışının	mümkün	 olmadığı	 kuralını”	 ortadan	 kaldıran	 bir	
hüküm	niteliğinde	değildir.	Madde;	alacaklıya,	hacizli	mallardaki	(veya	
hissedeki)	elbirliği	ortaklığını	son	vermek	için	dava	açma	yetkisi	verir26.	
Dolayısıyla	Yargıtay,	miras	hissesinin	haczi	halinde	“ortaklar	arasındaki	

23	 	Her	ne	kadar	paylı	mülkiyete	konu	mal	ve	haklardaki	pay,	bağımsız	olarak	cebri	icrai	yolla	satılabilirse	de,	
Yargıtay	bir	kararında	5403	sayılı	Kanun	gereği	pay	satışı	mümkün	olmayan	paylı	mülkiyete	tabi	tarım-
sal	nitelikli	taşınmazlarda	ise,	alacaklı	İİK	m.	121	uyarınca	aldığı	yetki	belgesine	dayanarak	taşınmazın	
tamamının	satılması	suretiyle	ortaklığın	giderilmesini	isteyebileceğini	belirtmiştir	(14.	HD,	6281/8568,	
04.06.2013:	Nihat	Meydan/Fadime	Yapal,		İcra	ve	İflas	Kanunu	Emsal	Yargıtay	Kararları,	Ankara	2014,	
s.	352-353.

24	Karş.	Sirmen	s.	309;	Esener/Güven	s.	222;	Kılıçoğlu	s.	330;	Bilge	Öztan:	Miras Hukuku,	10.	Bası,	Ankara	
2019,	s.	492	vd.;	Akipek/Akıntürk/	Ateş	s.	410-411.	“…	ortakların	alacaklıları	(borçlu	mirasçının)	katılım	
payını	haczettirebilirler.	Haczedilmiş	katılım	payının	nasıl	 satılacağı	hususunda	İİK	m.	 	121’de	hüküm	
olmakla	beraber	hükmün	kaleme	alınış	 şekli	elbirliği	mülkiyetinin	mahiyetine	uygun	değildir…”	(bkz.	
Akipek/Akıntürk/Ateş	 s.	411-414).	 “Borçlu	mirasçının	haczedilen	miras	hissesinin	alacaklıları	 tarafın-
dan	satışa	çıkarılarak	paraya	çevrilmesi	konusunda,	icra	ve	iflas	hukuku	kurallarının	uygulanması	gerekir”	
(bkz.	İmre/Erman,	s.	551).

25	Kararın	eleştirisi	ve	aynı	zamanda	538	Sayılı	Kanun’dan	önceki	uygulama	için	ve	miras	hissesinin	satışı	ile	
ilgili	olarak	bk.	Sıddık	Sami	Onar:	“İçtihadı	Birleştirme	Kararı	Eleştirisi	(İİK	M.			121	ile	İlgili)”,	İHFM,	
1944	/3-4,	s.	826-829;	Sıddık	Sami	Onar:	“Mahcuz	Elbirliği	Mülkiyeti	Hissesinin	Satışı”,	İHFM,	1943,	
s.	826-828.

26	HGK	24.09.2003,	6-514/512	(YASA,	Y.:	27,	s.	256	vd.;	ABD,	2004/1,	s.	223-231).
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elbirliği	 hali	 ortadan	kaldırılmadan”	hissenin	 icraca	 satılamayacağını27 
fakat	alacaklıya	ortaklığın	giderilmesi	davası	açma	yetkisinin	verilmesi	
gerektiğini	kabul	etmektedir.28	Uygulamada	icra	mahkemeleri	de	paraya	
çevirme	işlemlerini	bu	yöntemle	yapmaktadırlar.29

 b) Miras Hissesi ile Muayyen Bir Mal veya Haktaki Hissenin 
Satışı ve Satışta Uygulanacak Kuralların Belirlenmesi

	 İcra	ve	İflas	Kanunu’nun	94.	maddesi	ile	Türk	Medeni	Kanunu’nun	
648	ve	677.	maddeleri	anlamında,	miras	hissesinin	haczi	mümkün	ol-
duğu	gibi30	haczedilen	miras	hissesinin	veya	muayyen	bir	mal	veya	hak-
taki	miras	hissesinin	(elbirliği	mülkiyet	hissesinin)	doğrudan	satışı	da	
mümkündür.	Başka	bir	deyişle,	Kanun’un	121.	maddesi	anlamında	hem	
lafzı	hem	de	teorik	olarak	elbirliği	hali	çözülmeden	miras	hissesi	ya	da	
muayyen	mal	veya	haklar	üzerinde	hisse	satılabilir.	

	 Haczedilen	miras	hissesinin	satışının	en	kısa	sürede,	en	ucuz	ve	en	
kolay	yolla	yapılması,	takibin	diğer	tarafı	olan	borçlunun	da	yararına	ve	
menfaatine	uygun	olacaktır.	Dolayısıyla	taraf	menfaatlerine	uygun	ola-
rak	 tasarruf	hakkı	 kısıtlılığının	 ve	paraya	 çevirme	 işlemlerinin,	 en	kısa	
sürede	 tamamlanması	 ve	 sonlandırılması	 için,	 paraya	 çevirme	 talebi-
ne	 ilişkin	 süre	 ile	uygulanacak	hükümler,	 taşınır	 ve	 alacakların	paraya	
çevrilmesine	 ilişkin	hükümler	olmalıdır.	 Sonuç	olarak,	hukukumuzda,	

27	İBK,	14.04.1943,	1940/48,	1943/15;	6.	HD	28.11.2005,	9206/10885;	6.	HD	08.07.2008,	6202/8914	
(Muşul,	2012,	s.	379,	dn.	2).	Ayrıca	bkz.	12.	HD	20.01.1989,	10473/598	(Talih	Uyar,	Gerekçeli Notlu 
İçtihatlı-İcra ve İflas Kanunu Şerhi, C.: 6,	İzmir	1996,	s.	9492).

28	Postacıoğlu,	İlhan	E.:	İcra	Hukuku	Esasları,	4.	B.,	İstanbul	1982,	s.	307	vd.
29	Bkz.	Uyar/Uyar	/Uyar,	C.:	II-2014,	s.	2186;	Erturgut	s.	202.
30	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Mesut	Ertanhan,	“Elbirliği	Mülkiyeti,	Miras	Ortaklığı	ve	Miras	Hissesinin	Haczi”,	

Antalya Bilim Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dergisi,	Haziran	2019,	C.:	7,	Sayı:	13,	s.	99-136;	Şakir	Balcı:	
“Elbirliği	Mülkiyetinde	Pay	Haczettiren	Alacaklının	Usulden	ve	Esastan	Yararlanma	Yöntemleri”,	Prof. 
Dr. Baki Kuru Armağanı,	Ankara	2004,	s.	117-124,		İsmet	Sungurbey,	“Miras	Payının	veya	Belirli	Konu-
larda	Miras	Payının	Üçüncü	Bir	Kişiye	Geçirilmesi	Sözleşmelerine	ve	Bu	Payların	Haczine	İlişkin	Pratik	
Sorunlar”,	YASA,	1984/2,	s.	1517-1550,	s.	1530	vd.;	Tarık	Yunusoğlu,	“Paylaşım	Edilmemiş	Miras	His-
sesinin	Haczinde	Yeni	Yasal	İmkân”,	İBD,	1991/7-8-9,	s.	615-619;	Lütfü	Başöz	/	Ramazan	Çakmakçı, 
Gerekçeli, Karşılaştırmalı, Atıflı İcra ve İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat,	İstanbul	2003,	s.	105.	Muayyen	bir	
maldaki	elbirliği	mülkiyet	hissesi	haczedilebilir	(Ulukapı-2001	s.	46),		Postacıoğlu,	İcra,	s.	305	vd.;	Uyar/
Uyar/Uyar,	C.:	II-2014,	s.	1817;	Talih	Uyar,	Gerekçeli Notlu İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu Şerhi,	C.:	II,	
İzmir	1996,	s.	2571,	Korkut	s.	207	vd.
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icra	mahkemesi,	haczedilen	miras	hissesinin	doğrudan	satılarak	paraya	
çevrilmesinde	takdir	yetkisine	(İİK	m.	121)	sahip	olmakla	birlikte	eğer	
hacizli	hissenin	doğrudan	satışına	karar	verilirse,	bu	satış	taşınır	mallara	
ilişkin	hükümlere	(bkz.	İİK	m.	106,	112-119)	göre	yapılmalıdır.

	 Belirtmekte	yarar	vardı	ki;	hacizli	miras	hissesinin	doğrudan	satışı,	
bir	ayni	hak	devri	sonucunu	doğurmaz.	Zira	miras	ortaklığı	tasfiye	olun-
madıkça	başka	bir	mirasçıya	yapılacak	satış	dışında	miras	ortaklığındaki	
hisse,	ayni	hak	olarak	bir	tasarruf	işlemi	niteliğinde	cebri	icrai	yolla	olsa	
da	satılamaz.31	Yani	bu	satışla,	mirasçılık	sıfatı	devralan	kişiye	geçmez	ve	
bu	kişinin	paylaşmaya	katılma	yetkisi	olmaz.	Bu	satış,	sadece	paylaşma	
sonucunda	borçlu	mirasçıya	özgülenen	hissenin	verilmesini	talep	etme	
hakkı	(yalnızca	kişisel	bir	 istem	hakkı)	verecek	olan	bir	satış	niteliğin-
dedir	(bkz.	TMK	m.	677).	Yani	buradaki	paraya	çevirme	işleminin	(sa-
tışın)	konusu,	 tasfiye	sonunda	borçlu	ortağa	düşecek	pay	(hisse),	ona	
intikal	edecek	değer	veya	değerlerdir.32

	 Buradan	hareketle	 icra	mahkemesi,	hacizli	hissenin	paraya	çevril-
mesiyle	ilgili	olarak	yapacağı	duruşmada,	satışın	nasıl	yapılacağına	karar	
verir.	Miras	hissesi,	sadece	taşınmaz	veya	taşınırlardan	ya	da	her	ikisin-
den	oluşsa	bile	paraya	çevirme	 işlemleri	 taşınır	mal	hükümlerine	göre	
yapılmalıdır.	O	halde	miras	hissesi	bir	bütün	olarak	ya	da	belirli	mallar	
üzerinde	hisse	olarak	paraya	çevrilecekse,	yani	hisse	doğrudan	satılacak	
ise,	kural	olarak	açık	arttırma	usulü	ile	satılmalıdır.	Çünkü	cebri	icra	hu-
kukunda	paraya	çevirme	kural	olarak	açık	artırma	suretiyle	olur	(İİK	m.		
114,	123,	241)	yani	paraya	çevirmede	esas	satış	usulü	açık	arttırmadır	
(bkz.	İİK	m.	114). 33	İstisnai	şartlar	varsa	satış	pazarlık	suretiyle	de	yapı-
labilir	(İİK	m.	119).		Bunları	tespit	edecek	olan	makam,	satışın	nasıl	ya-
pılacağının	icra	dairesi	tarafından	sorulması	üzerine	icra	mahkemesidir	
(İİK	m.	121).	

31	İnan/Ertaş/Albaş	s.	588.
32	Esener/Güven	s.	222.
33	Örneğin	miras	ortaklığında	çok	kıymetli	tablo	ve	benzeri	eşyalar	varsa,	bunların	satışının,	böyle	eşyaların	

satışının	yapıldığı	müzayede	yerlerinde	de	yapılmasına	karar	verilebileceği	kanaatindeyiz.
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	 Ayrıca	 alacaklı,	 borçlu	mirasçı	 ve	 diğer	mirasçıların	 kabul	 etmesi	
şartıyla,	satışın	açık	arttırma	suretiyle	sadece	mirasçılar	arasında	yapıl-
masına	da	karar	verilebileceği	kanaatindeyiz	(karş.	TMK	m.		651).

 c) Miras Hissesinin Doğrudan Paraya Çevrilmesinin Takibin 
Taraflarının ve Diğer Mirasçıların Menfaatlerine Etkisi

	 Miras	hissesinin	veya	muayyen	mal	veya	haklar	üzerindeki	elbirli-
ği	mülkiyet	hissesinin,	doğrudan,	Kanun’un	121.	maddesi	kapsamında	
satışının	yapılmasına	icra	mahkemesi	karar	verebilecek	olmakla	birlikte,	
uygulamada	ve	öğretide	genel	olarak	kabul	gördüğü	üzere	bu	nitelikteki	
paraya	çevirme,	borçlu	mirasçı	ve	alacaklının	menfaatlerine	uygun	düş-
mez.	Kanaatimizce	de	aşağıda	açıklandığı	üzere	böyle	bir	paraya	çevir-
me	usulü	hem	alacaklının	hem	borçlu	mirasçının	yararına	değildir.	Zira,
  
 (1) Hisse	 satışından	 önce	 envanter	 işlemleri	 yapılarak	 tüm	 mal	
ve	 haklar	 yeniden	 belirlenecek,	 kıymet	 takdirleri	 yapılacak,	 tereke	 ile	
haczedilen	 hissenin	 değeri	 tespit	 edilecek	 olmakla	 birlikte	 bu	 hisseyi	
devralacak	 alıcı,	 aslında	 ileride	 yapılacak	 bir	 paylaşım	 ve	 tasfiyeden	
sonra	 borçlu	 mirasçıya	 intikal	 edecek	 mal	 veya	 hakları,	 şimdiki	
değeri	 üzerinden	 devralacaktır.	 Burada,	 tasfiyenin	 ne	 zaman	 ve	 nasıl	
yapılacağına	yönelik	bir	belirsizlik	olduğu	gibi	ortağa	intikal	edecek	mal	
ve	haklar	ya	da	para	yönünden	de	belirsizlik	vardır.	

	 Yine	 TMK	m.	 677	 gereği,	 terekedeki	 hissenin	 tamamının	 ya	 da	
bir	 kısmının	 (yani	 belli	 mallar	 üzerindeki	 miras	 hissesinin)	 satışı	 ve	
devri,	 cebri	 icrai	 yolla	 da	 olsa	 miras	 hissesini	 devralan	 kişiye,	 mirası	
paylaşmaya	katılma	hakkı	vermez.	Sadece	paylaşma	sonunda	hissesini	
devraldığı	mirasçıya	düşecek	hissenin	kendisine	verilmesini	isteyebilir.	
Dolayısıyla	miras	hissesini	devralan	kişi	(aynı	ortaklıkta	mirasçı	değilse)	
miras	 hissesini	 devralmakla	 mirasçı	 sıfatına	 haiz	 olamaz,	 devreden	
mirasçının	 mirasçılık	 sıfatı	 devam	 eder,	 miras	 ortaklığının	 yönetim	
ve	 işletilmesine	 müdahale	 edemez.	 Devreden	 mirasçının,	 yine	 miras	
ortaklığı	devam	ettiği	müddetçe,	mirasçı	sıfatı	da	devam	eder.	Hal	böyle	
olunca,	bu	belirsizlikler	içinde	arttırma	veya	satışa	katılımda	isteksizlik	
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olması	çok	muhtemel	olduğundan	açık	arttırmayla	satışta,	söz	konusu	
hisseye	alıcı	bulmak	mümkün	olmayabileceği	gibi	alıcı	olsa	bile	hissenin	
gerçek	değerinin	çok	altında	satılma	ihtimali	yüksektir.34

	 (2)	 Yine	 ileride	 tasfiye	 işlemleri	 uzun	 zaman	 alabileceğinden	
hissenin	 değerinde	 zaman	 içinde	 büyük	 değişiklikler	 görülebilir.	 Bu	
değişiklikler	 hissenin	 bugünkü	 değerinden	 daha	 değerli	 hale	 gelmesi	
şeklinde	 olabileceği	 gibi	 daha	 düşük	 bir	 değere	 de	 dönüşmesi	 söz	
konusu	olabilir.

	 Sonuç	 olarak;	 takip	 hukukunda,	 takip	 ekonomisi	 ilkesinin35	 bir	
sonucu	olarak	alacaklının	alacağını	en	kolay,	en	kısa	sürede	ve	en	ucuz	
yolla	kavuşması	temel	 ilkeler	olmakla	birlikte,	borçlunun	ve	diğer	 ilgi-
li	 kişilerin	 hak	 ve	menfaatlerinin	 de	 korunması,	 gözetilmesi	 gerekir.36 
Bu	anlamda	İİK	m.	121	gereği	miras	hissenin,	elbirliği	mülkiyet	ilişkisi	
çözülmeden	(doğrudan)	satılması	mümkün	olmakla	beraber,	satılacak	
hissenin	değerinin	tam	olarak	belirlenememesi,	tasfiyenin	ne	zaman	ta-
mamlanabileceğinin	belli	olmaması	ve	hissenin	değerinin	tasfiye	anına	
kadar	değişebilecek	olması	gibi		birçok	belirsizlik	bir	arada	bulunduğun-
dan		ve	de	yeterli	teklif	veren	olmayabileceğinden	haczedilen	miras	his-
sesinin	bu	şekilde	paraya	çevrilmesinin	uygun	olmadığı	kanaatindeyiz.

 2. Hacizli Hissede Para ve Alacakların Bulunması veya Sadece 
Para ve Alacaklar Üzerindeki Hissenin Haczedilmiş Olması Duru-
munda Paraya Çevirme İşlemleri

	 Türk	cebri	icra	hukukunda	genel	anlamda	belirtilirse,	alacaklı	ala-
cağını	para	olarak	 alır.	Haczedilmiş	mallar	 alacaklının	 alacağına	karşı-
lık	kendisine	verilmez.	Haczedilen	şey	mal	ve	haklar	ise	bunlar	satılarak	
34	Bkz.	Topuz,	s.	143;	Postacıoğlu/	Altay,	s.	555.	“İcra	mahkemesi,	mirasın	paylaşımı	sonucunda	borçlu	

mirasçıya	düşecek	olan	payı	açık	arttırma	yolu	 ile	 satılmasına	karar	verebilir	(TMK	m.	 	677).	Ancak,	
böyle	bir	attırmada	miras	payının	değerinden	çok	düşük	bir	bedelle	satılması	olasılığı	bulunduğundan,	
bu	yol	genellikle	borçlu	ve	alacaklının	yararlarına	uygun	düşmez.”	(Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	324;	Arslan/
Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz	s.	317;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz/Hanağası	s.	322).	

35	Bkz.	Pınar	Çiftçi,	İcra	Hukukunda	Menfaat	Dengesi,	Ankara	2010,	s.	120	vd.
36	Karş.	Karslı	s.	281.
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elde	edilen	paradan	alacaklı	tatmin	edilir.	Eğer	haczedilen	şey	para	ise	
bu	durumda,	cebri	icra	hukukundaki	paraya	çevirme	işlemlerinden	satış	
safhasına	gerek	yoktur;	doğrudan	paralar	paylaştırılır	ve	ödeme	aşama-
sına	geçilir	(İİK	m.	138-144).37

	 Dolayısıyla,	haczedilen	miras	hissesi	içinde,	para	ve/veya	alacaklar	
yer	alıyorsa	veya	sadece	terekedeki	para	ve	alacaklar	haczedilmiş	ise	o	
zaman	kural	olarak	satış	safhasına	gerek	kalmaz.	Yani	paraya	çevrilecek	
olan	miras	hissesi,	sadece	para	(mesela	murisin	bankadaki	hesabındaki	
para)	ve/veya	alacaklardan	oluşuyorsa	kural	olarak	bu	para	ve/veya	ala-
cakların	satış	safhası	yoktur;	doğrudan	paraların	paylaştırılmasına	yani	
alacaklının	alacağının	ödenmesi	safhasına	(İİK	m.	138-144)	geçilir.	

	 Hukukumuzda;	 alacaklar,	 kural	 olarak	 taşınır	 mallar	 gibi	 paraya	
çevrilir	(İİK	m.	106,	II).	Eğer	borsada	ve	piyasada	fiyatı	olan	veya	ciro	
edilebilen	bir	senede	dayanan	alacak	varsa	bunların	vadesi	gelmemiş	ise	
pazarlık	yoluyla	satılabilir	veya	borsadaki	fiyatı	üzerinden	devredilebilir	
(İİK	m.	119,	b.	2).	Borsada	fiyatı	olmayan	ve	de	vadesi	gelmeyen	diğer	
alacaklar	ise	açık	arttırma	yolu	ile	satılabilir	(İİK	m.	106).	Vadesi	gelen	
alacaklar	ise	doğrudan	icra	dairesince	tahsil	olunur	(İİK	m.	89).38

	 Genel	durum	bu	olmakla	birlikte,	miras	hissesinin	içinde	yer	alan	
alacaklar,	 yine	miras	 hissesini	 haczettiren	 alacaklının	 talebi	 ile	 paraya	
çevrilebilir39.	Örneğin,	murisin	bankada	parası	varsa	icra	dairesi	doğru-
37	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	319-320;	Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes,	2019,	s.	223;	Pekca-

nıtez	/Atalay	/Özekes	-Temel	Bilgiler	s.	142,	99-104,	Arslan/	Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz/Hanağası	s.	318-
319;	Üstündağ,	2000,	s.	287;	Üstündağ,	2004,	s.	238;	Arslan/	Yılmaz/	Taşpınar-Ayvaz	s.	300;	Yıldırım/
Deren-Yıldırım	s.	209	vd.

38	Karş.	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz/Hanağası	s.	260	vd.	ile	318-319;	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	630	vd.;	
Pekcanıtez/Atalay/Sungurtekin-Özkan/Özekes,	2019,	s.	223;	Yılmaz,	Şerh,	s.	610;	Arslan/Yılmaz/Taş-
pınar-Ayvaz	s.	309-310;	Yıldırım/Deren-Yıldırım	s.	209	vd.;	Pekcanıtez/Atalay/Özekes-Temel	Bilgiler,	
s.	99-104.

39	Diğer	yandan	yüksek	mahkemenin,	para	ve	alacaklarla	ilgili	görüşleri	kesinlik	kazanmamış	olup,	bir	olay-
da	“para	ve	alacağın	satılarak	paraya	çevrilmesinin	söz	konusu	olmayacağı”	gerekçesiyle	bunlar	hakkında	
İcra	ve	İflas	Kanunun	106	ve	110.	maddelerinin	uygulanamayacağını	belirtmişken	(bkz.		İİD	16.12.1968,	
11907/11978:	Talih	Uyar,	İhale ve İhalenin Feshi,	Manisa	1990,	s.	25;	Necmettin	Berkin, Tatbikatçıla-
ra İcra Hukuku Rehberi,	İstanbul	1980,	s.	305)	bir	başka	olayda	da	icra	mahkemesinin,	“…	haczedilen	
para	bankada	bloke	edilmekle,	bankanın	bu	parayı	yed-i	 emin	 sıfatıyla	elinde	bulundurmuş	 sayılması	
icap	eder.	Alacaklının	bir	yıl	içinde	bu	paranın	icra	veznesine	celp	edilmesini	istemesi	gerekirdi.	Alacaklı	
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dan	borçlu	ortağın	miras	hissesi	oranında	paranın	icra	dairesine	öden-
mesini	 talep	 edemeyeceği	 gibi	 alacaklı	 da	 hacizden	 sonra	 böyle	 bir	
alacaktan	borçlu	mirasçının	hissesi	oranındaki	kısmının	doğrudan	ken-
disine	ödenmesini	isteyemez.40

	 İcra	dairesi	böyle	halde	dahi	paraya	çevirmenin	nasıl	olacağını	icra	
mahkemesine	sorar.	İcra	mahkemesi	ilgilileri	dinledikten	sonra	Kanun’a	
(m.		121)	göre,	borçlu	mirasçının	hissesine	düşen	paranın	ve/veya	ala-
cağın	icra	dairesine	ödenmesine	karar	verebilir41	ve	icra	dairesine	öde-
nen	paradan	alacaklı	tatmin	edilir	(karş.	İİK	m.	90).	Diğer	taraftan	icra	
mahkemesi,	haczedilen	vadeli	alacaktaki	borçlu	ortağın	hissesine	düşen	
kısmı,	 esas	 alacaktan	ayırarak	alacaklıya	ödeme	yerine	veya	 tahsil	 için	
devredilmesine	de	karar	verebilir.42	Ancak	bu	halde	alacaklının	bunu	ka-
bul	etmesi	gerekir	(bkz.	İİK	m.	120).
Yine	vadesi	gelmemiş	ve	 terekede	yer	 alan,	borsada	ve	piyasada	fiyatı	
olan	veya	cirosu	kabil	bir	senede	dayanan	alacakların	bölünmesi	müm-
kün	 ise	 icra	mahkemesinin	 kararı	 ile,	 diğer	 tedbirlerden	olmak	üzere,	
alacaktaki	haczedilen	hisse	pazarlık	 yolu	 ile	 satılabilir	 veya	borsa	fiya-
tı	üzerinden	devredilebilir	(bkz.	İİK	m.	119,	2	ve	m.		106,	II).43	Ancak	

tarafından	böyle	bir	talep	vaki	olmadığına	ve	borçlunun	üçüncü	kişilerdeki	alacağı	da	taşınır	hükmünde	
bulunmasına	göre	haczin	kaldırılmasına	karar	verilmesi	gerekir...”	şeklindeki	kararını	“kararın	temyizi-
nin	mümkün	olmadığı”	gerekçesiyle,	inceleme	konusu	yapmamıştır.	İnceleme	konusu	yapılmayan	Ma-
nisa	İcra	Tetkik	Mahkemesinin	9.3.1972	tarih	ve	37/38	sayılı	kararıdır.	Bu	konuda	bkz.	İİD	4.4.1972,	
3928/3814	(Uyar,	İhale,	s.	26;	Uyar/Uyar/Uyar,	C.:	II-2014,	s.	2098).

40	HGK’nun	bir	kararında	da	belirtildiği	gibi,	murisin	bankadaki	parasını	miras	hissesi	oranında	talep	eden	
mirasçılara	ödeme	yapılamaz.	Bu	halde	mirasçıların	hep	birlikte	talepte	bulunmaları	gerekir	ya	da	miras	
ortaklığına	temsilci	atamışlarsa	onun	tarafında	işlem	yapılması	ya	da	müşterek	mülkiyete	geçme	kararı	
verdilerse	payları	oranında	ödeme	yapılabilir	(HGK	27.09.2006,	19-552/589:	http://www.e-uyar.com/
icra-iflas-kanunu/madde/baslamasi-ve-bitmesi	/karar	/178974/13.05.2019).

41	Kuru,	İcra	II	s.	1231.
42	Ayrıntılı	 bilgi	 için	bkz.	Uğur	Bulut,	 İcra	Hukukunda	Ödeme	Yerine	Alacakların	Devri,	Ankara	2013;	

Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz/Hanağası	 s.	 318-319;	 Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz	 s.	 309-310;	
Kuru/	Arslan/	Yılmaz	s.	319-320;			Pekcanıtez/	Atalay/	Sungurtekin-Özkan	/Özekes,	2019,	s.	248	vd.;	
Üstündağ,	2004,	s.	244	vd.;	Pekcanıtez/	Atalay/Özekes-Temel	Bilgiler	s.	142-143;	Üstündağ,	2000,	s.	
295	vd.;	Ulukapı,	s.	123;	Muşul,	2012,	s.	378	vd.,	Yıldırım/Deren-Yıldırım	s.	227-229;	Kuru,	El	Kitabı	
2013,	s.	630	vd.;	Baki	Kuru:	Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi,	2.	Bası,	Ankara	2002,	
Ramazan	Arslan:	“Borçlunun	III.	Kişilerde	Bulunan	Mal	ve	Alacaklarının	Haczi”	Dr. Recai Şeçkin’e Arma-
ğan,	Ankara	1974,	s.81-114;	Ahmet	Cahit	İyilikli,	Haciz İhbarnameleri (İİK m. 89),	Ankara	2012,	Murat	
Yavaş	Borçlunun Üçüncü Şahıslardaki Mal, Hak ve Alacaklarının Haczi,	İstanbul	2005.	

43	Karş.	Kuru,	Ders	Kitabı	2016,	s.	220;	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	631-633;	Kuru,	2019,	s.	221	vd.
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alacağın	bölünmesi	mümkün	değilse	vadeye	kadar	beklenilir	ve	borçlu	
mirasçının	hissesi	icra	dairesince	tahsil	edilir	(karş.	İİK	m.	90)	ya	da	İİK	
m.		89	hükümleri	doğrultusunda	üçüncü	kişiye	haciz	ihbarnameleri	gön-
derilerek	mirasçının	hissesi	oranındaki	kısmının	vadesinde	icra	dairesi-
ne	ödenmesi	istenebilir.	Tahsil	edilen	tutarlardan	da	alacaklının	alacağı	
ödenir.

 C. ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI AÇILMADAN AY-
NEN TAKSİM VEYA PAYLI MÜLKİYETE GEÇİŞ SURETİYLE 
MİRAS HİSSESİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ 

 1. Miras Hissesinin veya Belirli Mal ve Haklar Üzerindeki His-
senin Aynen Paylaşılarak veya Paylı Mülkiyete Geçilerek Borçlu 
Mirasçının Hissesinin Belirlenmesi ve Paraya Çevrilmesi

 a) Genel Olarak

	 Türk	hukuk	öğretisinde44,	icra	mahkemesi	hakiminin,	ortaklığın	gi-
derilmesi	davası	açılmadan	önce	alacaklıları,	borçluyu	ve	diğer	hissedar-
ları	 (mirasçıları)	 çağırarak	onlara	 aralarında	 anlaşıp	bir	 sonuca	 varma	
imkânı	vermesinin	uygun	olacağı	kabul	edilmektedir.	Bunun	da	İİK	m.	
121/II’deki	 “diğer	 tedbirlerden	olmak	üzere”	 ile	düzenlendiği	 anlaşıl-
maktadır.	Yine,	hukukumuzda	kabul	edildiği	üzere	icra	mahkemesi,	or-
taklığın	giderilmesi	davası	açılmadan	terekedeki	elbirliği	halinde	malik	
olunan	bir	malın,	mirasçının	borcundan	dolayı	ayni	hak	geçişi	sağlaya-
cak	şekilde	satılmasına	karar	veremez.45

	 Diğer	yandan	mirasçılar,	kendi	aralarında	anlaşarak	(oybirliği	 ile)	
mirasın	tamamı	veya	belli	mal	varlığı	değerleri	üzerinde	paylı	mülkiyete	

44	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz	s.	317-318;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz/Hanağası	s.	320-321;	karş.	
Muşul,	2013,	s.	893-894;	Muşul,	2012,	s.	379;	Postacıoğlu/Altay	s.	554-555;	Yıldırım/Deren-Yıldırım	s.	
230;	karş.	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	321,	324.

45	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	324-325;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz	s.	318;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ay-
vaz/Hanağası	s.	320-321;	Muşul,	2013,	s.	895;	Muşul,	2012,	s.	379;	Üstündağ,	2004,	s.	248;	Üstündağ,	
2000,	s.	288-289;	ayrıca	bkz.	yukarıda	A.,	2.,	a)	bölümünde	belirtilen	Yargıtay	kararlarına;	Eren,	Mülki-
yet,	s.	132;	Akipek/Akıntürk/Ateş	s.	411;	Esener/Güven	s.	224;	Sirmen	s.	309.
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geçebilirler	 (TMK	m.	676).	Eğer	 kendi	 aralarında	 anlaşamamışlar	 ise	
bir	mirasçının	sulh	hukuk	mahkemesine	başvurması	suretiyle	miras	or-
taklığındaki	tüm	mal	ve	haklarda	veya	belirli	mal	varlığı	değerleri	üzerin-
de	paylı	mülkiyete	geçilebilirler	(TMK	m.	644).	Aynı	durum,	terekede	
yer	alan	diğer	haklar	ve	alacaklar	yönüyle	de	uygulanabilir.46 

	 Benzer	şekilde	yine	mirasçılar,	rızaen	paylaşım	yapabilecekleri	gibi	
anlaşamamaları	halinde	dava	yoluyla	da	paylaşım	yapılmasını	talep	ede-
bilirler	(bkz.	TMK	m.	642	vd.).

 b) İcra Mahkemesi Kararıyla İradi Paylaşım (Taksim) veya 
Paylı Mülkiyete Geçiş Görüşmeleri Yapılması ve Görüşmelere 
Kayyımın Katılması

	 Alacaklıya	 ortaklığın	 giderilmesi	 davası	 açma	 yetkisi	 verilmesiyle	
beraber	icra	mahkemesi,	kural	olarak	takip	işleminden	elini	çekecek	ve	
ortaklığın	giderilmesi	davasının	açılması	 ve	bu	davanın	 sonucu	bekle-
necektir.	Dolayısıyla	 taraflar,	nispeten	uzun	ve	masraflı	bir	süreç	 içine	
gireceklerdir.	Bu	nedenle	icra	mahkemesi	hâkimi,	alacaklıya	dava	açma-
sı	için	yetki	vermeden	önce	paraya	çevirmenin	nasıl	yapılacağına	ilişkin	
duruşmada;	 alacaklının,	 borçlu	mirasçının	 ve	 diğer	mirasçıların	 varsa	
önerilerini	almalıdır.	Bu	doğrultuda	icra	hukukunda	tasarruf	ilkesinin47 
bir	sonucu	olarak;	hak,	takip	konusu	yapıldıktan	sonra,	alacaklı	ile	borç-
lunun	ve	de	diğer	ilgililerin	uzlaşmakta,	sulh	olmakta	serbestileri	vardır.	
Yine	benzer	olarak	takip	ekonomisi	ilkesi48	gereği	de	takibin	kısa	sürede,	
ekonomik	ve	hızlı	bir	şekilde	tamamlanabilmesi	amacıyla	rızai	paylaşım	
veya	paylı	mülkiyete	geçiş	yapılması	hususlarında	ilgililerin	teşvik	edil-
mesinin	yerinde	olacağı	kanaatindeyiz	(bkz.	TMK	m.		644,	648).	

46	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Ali	İhsan	Özuğur,	Miras Hukuku,	C.:	II,	Ankara	2012,	s.	1496	vd.;	Sirmen	s.	310	
vd.;	Esener/Güven	s.	225	vd.;	Kılıçoğlu	s.	338	vd.

47	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	Çiftçi	s.	114	vd.
48	Takip	ekonomisi	ilkesi	ile	ilgili	olarak	bkz.	Çiftçi	s.	120	vd.	Usul	ekonomisi	ilkesi	esasen	Hukuk	Muha-

kemeleri	Kanununda	düzenlenmiştir	(bkz.	HMK	m.	30),	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.,	Ejder	Yılmaz:	Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu Şerhi,	C.	I,	3.	Bası,	Ankara	2017,	s.	812	vd.
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	 Belirtmekte	 yarar	 vardır	 ki;	 paylı	mülkiyete	 geçiş	 görüşmeleri	 ile	
aynen	 paylaşım	 işlemlerine,	 borçlu	 mirasçıyı	 (ve	 dolayısıyla	 alacaklı-
yı)	temsilen	kayyım	katılmalıdır.	Böyle	bir	anlaşmaya	varılırsa,	alacaklı	
TMK	m.	648	gereği	Sulh	Hukuk	Mahkemesine	başvurarak	kayyım	atan-
masını	sağlamalıdır.	Zira	paylaşım	veya	paylı	mülkiyete	geçiş	görüşme-
lerine	icra	mahkemesi,	icra	dairesi,	alacaklı	ya	da	(hissesi	haczedilmiş)	
borçlu	mirasçı	 iştirak	 edemez.	 Burada	 tüm	 taraf	 ve	 ilgililerin	 çıkarını	
temsilen	kayyım	(bkz.	TMK	m.	648)	yer	almalıdır.	Ayrıca,	yasanın	bir	
amacı	da	tarafların	iradesine	üstünlük	tanıyarak	öncelikle	iradi	paylaşma	
yollarını	denemektir.	Bu	amaçla	kayyım,	borçlu	dışındaki	diğer	miras-
çılarla	 anlaşıp	 rızaya	 dayalı	 paylaşmayı	 veya	 paylı	 mülkiyete	 dönüşü-
mü	gerçekleştirebilir.49	Ayrıca	bu	görüşmelere,	icra	dairesinin	veya	icra	
mahkemesinin	doğrudan	 veya	 temsilci	 vasıtasıyla	 katılması	 ya	 da	 icra	
mahkemesinin	kayyım	tayin	etmesi	TMK	m.	648’e	aykırılık	oluşturur.	
 
	 Yine	Yargıtay	2.	Hukuk	Dairesinin	bir	kararında50	belirtildiği	gibi	
açılmış	bir	 terekedeki	miras	hissesinin	haczedilmesinden	sonra	miras-
çının	terekedeki	haklarını	gereği	gibi	koruyamaması	yahut	diğer	miras-
çılarla	 anlaşarak	 alacaklının	 haklarını	 zarar	 vermek	 amacıyla	 işlemler	
yapması	 imkân	 dâhilindedir.	 Bu	 nedenle	mirasçının	 ve	 dolaylı	 olarak	
alacaklının	haklarının	korunması	bakımından	mirasçıya	kayyım	atanma-
sı	taraf	menfaatlerine	daha	uygun	olacaktır.	Zira	kanun	koyucu;	miras	
hissesinin	haczedilmesini,	alacaklının	haklarının	korunması	için	yeterli	
sebep	saymış	ve	bir	 tehlikenin	varlığını	 ispat	külfetinden	kurtarmıştır.	
Miras	hissesi	haczedilmiş	olan	borçlu	mirasçının,	terekenin	paylaşımına	
olan	ilgisinin	azalacağı	aşikârdır.51	Zira	burada	mirasın	paylaşılmasından	
sonra	kendisine	düşecek	mal	ve	hakları	haczedilerek	satılacağını	bilen	
mirasçının,	 kendisine	mirastan	 daha	 az	 şey	 verilmesine	 sessiz	 kalarak	
alacaklılarına	zarar	vermesi	muhtemeldir.	Bu	nedenle	alacaklıların,	pay-
laşıma	katılamamaları	nedeniyle,	korunmalarında	yarar	bulunmaktadır.	

49	Bkz.	HGK	02.04.2003,	6-253/270	(YKD,	2003/12,	S.:	12,	C.:	29,	s.	1821).
50	2.	HD	29.03.2004,	2965/3937	(www.kazanci.com.	tr/12/02/2017).
51	Cem	Baygın:	Türk Miras Hukukunda Alacaklıların Korunması,	Ankara	2005,	s.	185-186.
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	 Yalnız,	kayyımın	katılım	isteminin,	paylaşmanın	veya	paylı	mülki-
yete	geçişin	tamamlanmasından	önce	yapılmış	olması	gerekir.	Mirasın	
geçerli	bir	şekilde	paylaşımının	veya	paylı	mülkiyete	geçişinin	tamam-
lanmasından	sonra,	miras	ortaklığı	sona	ereceğinden	alacaklılar	paylaş-
manın	feshini	ve	yeniden	yapılmasını	talep	edemezler.52

	 Diğer	taraftan,	miras	hissesinin	ya	da	muayyen	bir	maldaki	elbirliği	
mülkiyeti	hissesinin	haczinden	sonra	alacaklı,	icra	mahkemesinin	kararı	
olmadan	doğrudan	TMK	m.	648	ve	TMK	m.	644	hükümlerine	dayana-
rak	mirasın	paylaşımını	veya	paylı	mülkiyete	geçilmesini	talep	edemez53.	
Bunu,	TMK	m.	648	gereği	 sulh	hukuk	mahkemesinden	kayyım	 tayin	
ettirmiş	olsa	bile	icra	mahkemesi	kararı	olmadan	kayyım	vasıtasıyla	da	
gerçekleştiremez.	Çünkü	hacizli	miras	hissesinin	bütün	olarak	veya	kıs-
mı	olarak,	belli	bazı	mal	veya	haklar	üzerinde	olmak	üzere,	haczedilme-
sinden	sonra	alacaklının	alacağına	nasıl	kavuşacağına	ve	paraya	çevirme-
nin	nasıl	olacağına	karar	verme	yetkisi	icra	mahkemesine	aittir	(bkz.	İİK	
m.	121).	

	 Mirasçılar,	eğer	kendi	aralarında	miras	paylaşım	sözleşmesi	yapmış	
olup	 da	 tapuda	 işlem	 yaptırmamışlarsa	 alacaklı	 icra	 mahkemesine	
başvurmalıdır.	 Bu	 başvuru	 sonucu	 kendisine	 tapuda	 ve	 gerekli	 diğer	
yerlerde	 işlemleri	 yaptırmak	 üzere	 yetki	 belgesi	 verilir.	 Mirasçıların	
kendi	aralarında	yaptıkları	bu	paylaşım	sözleşmesi	belirli	mallara	veya	
mirasın	 tamamına	 ait	 olabilir.	 Her	 iki	 halde	 de	 alacaklı,	 bu	 işlemleri	
kendisine	verilen	yetki	belgesi	 ile	 yaptırabilir.	Borçlu	mirasçı	 ile	diğer	
mirasçılar	arasında	paylaşım	sözleşmesinin	hükümleri	uyarınca,	borçlu	
ortağa	düşen	mal	ve	haklar	genel	hükümlere	göre	haczedilir.	Eğer	icra	
dairesi	borçlunun	miras	hissesini	haczetmiş	 ise	diğer	mirasçı	veya	hak	
sahiplerinin	 istihkak	 iddiasının	 olup	 olmadığına	 bakılmaksızın	 borçlu	
ortağa	 özgülenen	 malvarlığı	 değerleri	 üzerinde	 haciz	 devam	 eder.	
Alacaklının	burada	yeniden	haciz	talebinde	bulunmasına	gerek	yoktur.	

52	Esat	Şener:	“Miras	Hukukunda	Alacaklıların	Korunması”,	YD,	1977	Ocak,	C.:	3,	S.:	1,	s.	115-134,	s.	124;	
İmre/Erman,	s.	522-523.

53	Alacaklı	bunları	ancak	paraya	çevirme	talebinden	sonra	İİK	m.	121	gereği	icra	mahkemesinde	yapılacak	
duruşmada	talep	edebilir.
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Ancak	 alacaklı	 muhafaza	 tedbirlerinin	 alınmasını	 isteyebilir.	 Eğer	
borçlu	mirasçı	ile	diğer	mirasçılar	arasında	yapılan	paylaşım	sözleşmesi	
bir	müşterek	(paylı)	mülkiyete	dönüştürme	sözleşmesi	 ise	yine	haciz,	
borçlunun	paylı	mülkiyeti	üzerinde	devam	eder54.

	 Gerek	taksim	gerekse	paylı	mülkiyete	geçilmesi	sonucu,	borçlu	mi-
rasçıya	intikal	eden	değerler	genel	hükümlere	göre	paraya	çevrilir	ve	ala-
caklı	tatmin	edilir.

 D. ALACAKLIYA ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI 
AÇMA YETKİSİ VERİLEREK BORÇLU MİRASÇIYA İNTİKAL 
EDECEK MAL VE HAKLARIN BELİRLENMESİ SURETİYLE 
HACİZLİ MİRAS HİSSESİNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ

 1. Ortaklığın Giderilmesi Davası ve Kayyım Atanması

	 Medeni	hukuk	alanında	yapılan	değişikliklerden	birisi	de	eMK	m.	
588	yerine,	TMK	m.	648’in	kabul	edilmesidir.	Yeni	madde,	eski	hüküm-
lerden	bazı	farklılıklar	içermektedir.	Şöyle	ki;	eMK	m.	588,	mirasçının	
hissesini	haczettirmiş	alacaklının	“hâkimin,	mirasçı	yerine	kaim	olmak	
üzere	paylaşıma	 iştirakini	 isteyebileceğini”	öngörürken;	TMK	m.	648	
“hâkim	tarafından	atanacak	bir	kayyımın	paylaşmaya	katılımını”	öngör-
mektedir.	

	 Yürürlükten	kalkan	Medeni	Kanun’da,	mirasçıların	akdi	paylaşma	
yapmak	yerine	yargısal	(dava	açarak)	paylaşmaya	başvurmaları	halinde	
miras	bırakanın	son	yerleşim	yeri	 sulh	hukuk	hâkiminin	hem	mirasçı-
lardan	biri	adına	paylaşmaya	katılması	hem	de	tarafsız	konumuyla	pay-
laşmayı	gerçekleştirmesi	gibi	garip	bir	durumun	ortaya	çıkması	ihtimali	
vardı.	 Gerçi	 böyle	 bir	 halde	 öğretide	 paylaştırmayı	 gerçekleştirmekle	
görevli	olan	sulh	hukuk	hakiminin,	mirasçılardan	biri	yerine	paylaşma-

54	Hissesi	haczedilen	mirasçının,	hacizden	sonra	yaptığı	paylaşım	sözleşmesi	 ise	alacaklının	haklarını	et-
kilediği	 ölçüde	 geçersizdir	 (bkz.	 İİK	m.	86,	 94,);	 çünkü	böyle	bir	 anlaşma	 icra	dairesinin	muvafakati	
olmadan	yapılamaz.	
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yı	katılmayı	tayin	edeceği	bir	başka	kişiye	bırakması	idi.55	Türk	Medeni	
Kanunu	ile	birlikte,	hâkim	yerine	TMK	m.	648	gereği	kayyım	paylaşma-
ya	katılacaktır.	

	 Türk	hukuk	öğretisinde,	yeni	yasal	düzenleme	(TMK	m.	648)	kar-
şısında	 borçlu	 mirasçının	 miras	 hissesini	 haczettiren	 alacaklının,	 İİK	
m.	121,	II’ye	istinaden,	icra	mahkemesinden	alacağı	yetkiye	dayanarak	
paylaştırma	davası	açabileceği,	kendisinin	ve	borçlu	mirasçının	yararla-
rını	korumak	amacıyla	TMK	m.	648	uyarınca	sulh	hakiminden	kayyım	
atanmasını	 isteyebileceği	 kabul	 edilmekle	 birlikte	 ilave	 olarak	 kayyım	
atandığında	davanın	kayyım	tarafından	açılıp	kayyım	tarafından	devam	
edilmesi	gerektiği	de	ileri	sürülmüştür.56 

	 Yargıtay	 HGK	 ’nin,	 10.12.200357,	 03.11.200458,	 11.05.200559 
ve	 07.12.200560	 tarihli	 kararlarında	 ise,	 TMK	m.	 648,	 İİK	m.	 121	 ve	
14.04.1943	 tarih	ve	48/15	sayılı	 İBK	 ’nin61	birlikte	yürürlükte	olduğu	
ifade	edilmiş62;	böylece	adı	geçen	hükümler	arasında	organik	bir	bağ	ku-
rulmuştur.		Anılan	HGK	kararlarına	göre,	alacaklı	icra	mahkemesinden	
İİK	m.	121	gereği	alacağı	yetki	belgesi	ile	TMK	m.	642	hükümlerince,	
ortaklığın	giderilmesini	talep	edecektir.	Sulh	hukuk	mahkemesinde	or-
taklığın	giderilmesine	karar	verilmesinden	sonra	paylaştırma	aşamasın-

55	Bkz.	Gümüş	s.	225	ve	dn.	808’de	anılan	yazarlara.	
56	Erturgut	s.	203.	Buna	karşılık	Öztan’a	göre,	Kayyım,	paylaşma	davası	açmak	için	atanmaz.	Kayyım	sadece	

açılmış	olan	paylaştırma	davasında	üçüncü	şahısların	menfaatini	korumak	için	atanır	(bkz.	Öztan	s.	463	
vd.).

57	HGK	10.12.2003,	6-731/742	(YKD,	2004/4,	C.:	30,	S.:	4,	s.	502	vd.)
58	HGK	03.11.2004,	6-509/568	(www.kazanci.com.tr/17.05.2015).	Ayrıca	HGK	kararına	uygun	olarak	

karar	veren	daire	kararı	için	bkz.	6.	HD	01.02.2005,	2004/9679-2005/352	(YKD,	2005/4,	C.	31,	S.:	4,	
s.	526-552).

59	HGK	11.05.2005,	6-314/321	(Legal Hukuk Dergisi,	Haziran	2005,	Y.	3,	S.:	30,	s.	2152-2155).
60	HGK	07.12.2005,	6-662/699	(Uyar/Uyar/Uyar-Rehber	C.:	II,	s.	924,	dn.	22).
61	Bkz.	14.04.1943	tarih	ve	48/15	sayılı	İBK	(RG	28.01.1944,	S.	5615,	s.	6346).
62	Zira	kararın	gerekçesinde	de	belirtildiği	gibi,	2004	sayılı	İcra	ve	İflas	Kanunu	13	kez	değiştirilmiş,	birçok	

maddesi	yürürlükten	kaldırılmış	veya	yeniden	düzenlenmiş,	en	önemli	değişiklikte	17.07.2003/4949	ta-
rih-sayılı	yasa	ile	yapılmasına	karşılık	İİK	m.		94	ve	121	yürürlüğünü	korumuştur.	O	halde	01.01.2002	
tarihinde	yürürlüğe	giren	4721	sayılı	TMK	m.		648	ile	İİK	m.		94	ve	121’in	açık	veya	örtülü	bir	şekilde	
yürürlükten	kaldırıldığından	söz	edilemez	(bkz.	karar	gerekçesi	s.	506).
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da;	TMK	m.	648	gereği	mirasçının	paylaşımla	ilgili	haklarını	korumak,	
mirasçının	payını	almak,	gelirlerini	toplamak	ve	bunları	yasaya	göre	tes-
lim	edilmesi	gereken	yerlere,	örneğin	icra	dairesine,	teslim	etmek	üzere	
bir	kayyım	tayin	edilecektir.	Alacaklının	talebiyle	atanan	kayyımın,	bir	
kez	daha	geriye	dönerek	paylaşma	 isteminde	bulunmasına	gerek	yok-
tur.63	Çünkü	alacaklının,	İİK	m.	94	ve	121	ile	14.4.1943	gün	ve	48/15	
sayılı	İBK	uyarınca	aldığı	yetkiye	dayanarak,	açtığı	dava	sonucu,	elbirliği	
mülkiyeti	sulh	hakiminin	kararı	ile	sona	ermiştir.	

	 Dolayısıyla	 Yargıtay,	 ortaklığın	 giderilmesi	 davası	 açılmadan	 ön-
ceki	 bir	 safhada	 kayyım	 atanmasını	 olanak	 tanımamaktadır.	 Kayyım,	
Yargıtay’a	 göre	 alacaklının	 ortaklığın	 giderilmesi	 davası	 açıldıktan	 ve	
miras	ortaklığı	sona	erdikten	sonra,	ortaklıktaki	mal	ve	hakların	paylaşıl-
ması	safhasında	atanabilecektir.64   
                                   
 2. Miras Ortaklığının veya Belli Mal veya Haklar Üzerindeki 
Ortaklığın Giderilmesi (İzale-i Şüyu) Davası Açma Yetkisinin Ala-
caklıya Verilmesi

	 Miras	 hissesinin	 veya	 elbirliği	 (iştirak)	 halinde	 malik	 olunan	 bir	
maldaki	hissenin	paraya	çevrilmesinde	ve	alacaklının	tatmin	edilmesin-
de,	en	önemli	yollardan	biri	de	haciz	konulan	hisseye	konu	mal	veya	hak	
üzerinde	elbirliği	halini	sona	erdirerek	yapılacak	tasfiyeden	sonra	borçlu	
ortağa	düşen	hissenin	paraya	çevrilmesidir.

	 İcra	ve	İflas	Kanunu’muzun	m.	121/son	fıkra	hükmü,	icra	mahke-
mesi	hakiminin	gerekli	gördüğü	diğer	tedbirleri	de	alabileceğini	belirt-
miş	ve	bu	konuyla	ilgili	olarak	da	14.4.1943	gün	ve	48/15	sayılı	İçtihadı	
Birleştirme	Kararı	da	hakiminin	ne	yapması	gerektiğini	açıklamıştır.

63	“…	ortaklığın	giderilmesi	davasının	kayyım	tarafından	açılmasına	gerek	olmadığı	gibi,	borçlu	ortağa	kay-
yım	tayinine	de	gerek	yoktur…”	(6.	HD	07.01.2011,	2010/9088,	2011//576:	Manisa BD,	2011/117,	
s.	62-63).

64	“…	İİK’nın	121’inci	maddesi	uyarınca	yetki	alınarak	açılacak	ortaklığın	giderilmesi	davasında,	borçlu	or-
tağa	kayyım	atanmasına	gerek	bulunmamaktadır…”	(6.	HD	07.01.2011,	9088/576:	Uyar/Uyar/Uyar,	
C.:	II	2014,	s.	2191);	ayrıca	bkz.	6.	HD,	17.01.2011,	2010/9088,	2011/576	(Meydan/Yapal,	İİK,	s.	462);	
2.HD	05.09.2012,	108/20426	(http://app.e-uyar.com/karar/list/692a50e1-d8fc-4991/02/04/2019).
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Hissenin	bu	yolla	paraya	çevrilmesi,	doğrudan	satılması	yerine,	ekseriya	
borçlu	ve	alacaklının	menfaatlerine	daha	uygun	düşer.	Çünkü	haczedi-
len	hissenin,	doğrudan	 satılmasında	bazı	belirsizlikler	nedeniyle,	 hem	
satışa	olan	 ilgi	az	olabileceği	gibi,	hem	de	miras	hissenin	kıymetinden	
çok	daha	düşük	bir	bedelle	satılması	da	muhtemel	olduğundan	borçlu	
ve	alacaklının	menfaatlerine	uygun	düşmez.

	 Öğretide	de	paraya	çevirme	talebi	üzerine	uygulanabilecek	en	etkili	
yöntemin,	özellikle	miras	hissesine	konu	mal	ve	hakların	cebri	idaresiyle	
alacak	temin	edilemeyecekse,	elbirliği	mülkiyetine	konu	mal	veya	hak-
lar	(ya	da	alacaklının	alacağını	karşılayacak	miktardaki	mal	veya	haklar)	
üzerindeki	ortaklığı	sona	erdirmek	olduğu	kabul	edilmektedir.	Bu	amaç-
la	davacı	alacaklıya	(veya	icra	müdürüne)	yetki	verilmelidir.65 

	 Yukarıda	 belirttiğimiz	 14.04.1943	 tarih	 ve	 48/15	 sayılı	 İBK’de66,	
miras	 hissesi	 veya	 paylaşılmamış	 terekede	 yer	 alan	muayyen	 bir	mal-
daki	el	birliği	halindeki	mülkiyet	hissesi,	TMK	m.	702	(eMK	m.	630)	
gereğince	 satılamayıp,	bu	hususta	 İcra	 ve	 İflas	Kanunu’nun	adı	 geçen	
121.	 maddesi	 sonunda	 yazılı	 olduğu	 gibi,	 icra	 mahkemesi	 tarafından	
tedbir	alınması	(tasfiye	maksadıyla	terekedeki	şüyuun	izalesine,	ortak-
lığın	giderilmesine)	lüzum	gösterilip	tedbirler	cümlesinden	olarak	icra	
müdürüne	veya	alacaklıya	söz	konusu	hükümler	gereğince	görevli	mah-
kemeye	müracaatla	 paylaşım	 veya	 ortaklığın	 giderilmesi	 davası	 açma	
yetkisinin	verilmesi	gerektiği	belirtilmektedir.	

	 14.04.1943	tarih	ve	48/15	sayılı	İBK’de,	ortaklığın	giderilmesi	da-
vası	 açma	 yetkisinin	 icra	müdürüne	 de	 verilebileceği	 bildirilmişse	 de,	
yeni	Türk	Medeni	Kanunu’ndan	önceki	uygulamada	da,	genellikle	bu	
yetki,	haciz	koyduran	alacaklıya	verilmekte	idi.67	 	Kanaatimizce,	Yargı-

65	Mahmut	Coşkun,	Uygulamalı-İçtihatlı İcra ve İflas Kanunu,	C.	II,	Ankara	2016,	s.	1590;	Kuru/Arslan/
Yılmaz	s.	324;	Kuru,	Ders	Kitabı	2016,	s.	224;	Kuru,	2019,	s.	226;	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	637,	638.	“…
Tetkik	mercii	lüzum	halinde,	alacaklıya	(paylaşım	ve	mümkün	olmadığı	taktirde	satış	suretiyle)	şüyuun	
giderilmesi	davası	açması	 için	yetki	verebilir…”	(Baki	Kuru,	Hukuk Muhakemeleri Usulü,	C.	IV,	5.	B.,	
İstanbul	1991,	s.	4178);	karş.	Yılmaz,	Şerh,	s.	653.

66	Bkz.	14.04.1943	tarih	ve	48/15	sayılı	İBK	(RG	28.01.1944,	S.:	5615,	s.	6346).
67	Bkz.	Uyar/Uyar/Uyar,	C.:	II,	2014	s.	2187;	Uyar/Uyar/Uyar-Rehber	C.:	I	s.	923.
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tay	HGK’nin,	10.12.200368,	03.11.200469	ve	11.05.200570	tarihli	kararla-
rında,	ortaklığın	giderilmesi	davasını,	kesin	olarak	“miras	hissesini	hac-
zettiren	alacaklının”	veya	“miras	ortaklığındaki	hissedarlardan	birisinin”	
açabileceği	belirtildiğinden	bundan	sonra	icra	müdürüne	ortaklığın	gi-
derilmesi	davası	açma	yetkisi	verilmemelidir.71	Ayrıca,	icra	dairelerinin	
iş	yoğunlukları	da	göz	önüne	alındığında	böyle	bir	karar	yerinde	ve	doğ-
ru	da	olmayacaktır.

 3. İcra Mahkemesinin Kararı ve Yetki Belgesi

	 İcra	mahkemesinde,	paraya	çevirmeye	ilişkin	duruşmada72,	başkaca	
çözüm	yolu	bulunamamış	veya	önerilen	çözüm	yolları	katılan	ilgililer-
ce	kabul	edilmemiş	 ise,	mahkeme,	İİK	m.	121,	II’deki	diğer	bir	 tedbir	
olarak,	 borçlunun	 miras	 hissesini	 haczettirmiş	 olan	 alacaklıya,	 miras	
ortaklığında	 ya	 da	ortaklıktaki	 bir	 veya	 birden	 fazla	mal	 hakkında,	 el-
birliği	halinin	dava	yoluyla	 giderilmesi	 için	 (HMK	m.	4/b,	m.	322,2)	
yetki	(HMK	m.	53)	verir.	İcra	müdürünün	ise	alacaklıya	böyle	bir	yetki	
vermesi	mümkün	değildir,	zira	bu	yetki	yalnız	icra	mahkemesi	tarafın-
dan	verilebilir.73	Alacaklı,	icra	mahkemesinin	verdiği	bu	yetki	belgesi	ile,	
miras	ortaklığının	bütününde	veya	muayyen	bir	mal	veya	hak	üzerinde	
ortaklığın	giderilmesi	amacıyla	yetkili	sulh	hukuk	mahkemesinde	dava	
(TMK	m.	651,III;	m.	703,II;	HMK	m.	4/b,	m.	12	ve	m.	322,2)	açar.	
68	HGK	10.12.2003,	6-731/742	(YKD,	2004/4,	C.:	30,	S.:	4,	s.	502	vd.)
69	HGK	03.11.2004,	6-509/568	(www.kazanci.com.		tr/17.05.2015).	Ayrıca	HGK	kararına	uygun	olarak	

karar	veren	daire	kararı	için	bkz.	6.	HD	01.02.2005,	2004/9679-2005/352	(YKD,	2005/4,	C.:	31,	S.:	4,	
s.	526-552).

70	HGK	11.05.2005,	6-314/321	(Legal,	Haziran	2005,	Y.:	3,	S.:	30,	s.	2152-2155).
71	Karşı	görüş	için	bkz.	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	639-640;	Arslan/Yılmaz/Taşpınar-Ayvaz	s.	317;	Yıldırım/

Deren-Yıldırım	s.	231;	Muşul,	2012,	s.	379;	Muşul,	2013,	s.	893;	Kuru/Arslan/Yılmaz	s.	324.	Postacı-
oğlu/Altay’a	göre,	bu	yetki	 icra	müdürüne	de	verilebilir.	 İcra	müdürüne	verilirse	davanın	gerektirdiği	
avansları	alacaklı	öder	(Postacıoğlu/Altay	s.	557).	Ayrıca	karş.	Topuz	s.	144-145.

72	İcra	mahkemesi	tarafları,	açıklamalı	çağrı	kâğıdı	(meşruhatlı	davetiye)	göndererek	ve	duruşma	yaparak	
dinler,	taraflar	gelmese	de	dosyayı	inceler	ve	lüzum	gelen	kararı	alır	(Hasan	Özkan,	Açıklamalı-İçtihatlı 
İcra ve İflas Davaları ve Tatbikatı- Haciz, Paraya Çevirme, İhale, İhalenin Feshi (m.106-153),	Ankara	2014,	
s.	71).

73	6.	HD	08.10.2009,	4471/8009;	12.	HD	01.12.2003,	20064/23218;	6.	HD	17.06.2002,	3706/3870:	Coş-
kun,	C.	II,	s.	1590-1591);	6.	HD	18.03.2002,	1710/1859	(YKD,	2002/10,	s.	1503);	6.	HD	30.11.2000,	
10043/10241:	Coşkun,	C.	I,	s.	2272-2273);	ayrıca	bkz.	Celal	Erdoğan:	Ortaklığın Giderilmesi (İzaley-i 
Şuyuu) ve Şuf’a Davaları,	2.	B.,	Ankara	1999,	s.	122-123;	Özkan,	s.	70-71.	
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		 Şayet	 alacaklı,	 icra	müdürlüğünce	 verilmiş	 bir	 yetki	 belgesiyle	 ya	
da		yetki	belgesi	olmadan	bu	davayı	açtı	ise,	dava	hemen	reddedilmez.74 
İcra	mahkemesinden	kendisine	böyle	bir	yetki	verildiğine	dair	bir	karar	
ve	belge	ibraz	etmesi	için,	davacı	alacaklıya	mehil	(süre)	verilmelidir.75 
Aksi	 takdirde	 icra	memurluğunca	 verilen	 belgeye	 dayanılarak	 davaya	
devam	olunamaz.76	Yalnız	yetki	belgesinin	sunulmaması	veya	geç	sunul-
ması	hallerinde	duruşma	yapılmaksızın	dosya	üzerinden	davanın	açıl-
mamış	sayılması	kararı	verilemez.77

	 Alacaklıya	verilecek	bu	yetki	belgesi,	sadece	paylaşım	veya	satış	su-
retiyle	ortaklığın	giderilmesi	değil,	hem	paylaşım	hem	de	satış	suretiyle	
ortaklığın	 giderilmesi	 davası	 açma	 yetkisini	 içermelidir.78	Çünkü	 pay-
laşımı	mümkün	bir	mal	için,	alacaklıya	sadece	ortaklığın	satış	suretiyle	
giderilmesine	ilişkin	yetki	verilmiş	ise	davası	reddedilebilir.

	 Alacaklıya	verilecek	yetkinin	içeriği,	yapılan	haczin	kapsamına	uy-
gun	 olmalıdır.	 Eğer	 haciz,	 terekenin	 tamamındaki	 hisse	 üzerine	 icra	
edilmiş	ise	yani	miras	hissesi	bir	bütün	olarak	haczedilmiş	ise,	icra	mah-
kemesi	 terekenin	 tamamı	üzerinde	ortaklığın	 giderilmesi	davası	 açma	
yetkisi	 verebilir.	Yoksa	hacizden	 sonra,	 alacaklının	paraya	 çevirme	 ta-
lebiyle	birlikte	icra	mahkemesi,	ortaklığın	giderilmesi	davası	açma	yet-
kisini	alacaklıya	verirken,	bu	yetkiye	ilişkin	kararda,	hangi	malların	satı-
lıp	satılmayacağı	şeklinde	bir	ayrım	yapamaz,	bu	yönde	karar	veremez.	
Hangi	mallar	üzerinde	ortaklığın	giderileceğini	belirleme	yetkisi,	ortak-
lığın	 giderilmesi	 davasının	 açılacağı	 sulh	 hukuk	mahkemesi	 hakimine	
aittir.	Zaten	sulh	hukuk	mahkemesi	de	alacaklının	alacağını	karşılayacak	

74	6.	HD	21.09.1999,	6505/6671	(YKD,	2000/2	s.	211-212);	6.	HD	17.01.2011,	2010/9596,	2011/67,	6.	
HD,	29.03.2012,	3027/4989	(Muşul,	2013,	s.	892,	dn.	7).

75	 6.	 HD	 13.5.1968,	 1176/282	 (İBD,	 1969/3-4,	 s.	 189-190);	 6.	 HD	 20.01.1989,	 16291/478	 (YASA,	
1989/4	s.	511-512).

76	Alacaklı	bu	süre	içerisinde	icra	mahkemesinden	yetki	belgesi	alıp	sulh	mahkemesine	ibraz	ederse,	davaya	
devam	olunur	(6	HD	18.1.1989,	16032/313:	YASA,	1989/4,	s.	509).

77	Samsun	Bölge	Adliye	Mahkemesi,	6.	HD,	27.02.2018,	737/741(http://www.e-uyar.com/icra-iflas-ka-
nunu/madde/baslamasi-ve-bitmesi/karar/178974/13.05.2019).

78	Kuru,	İcra	II,	s.	1232	dn.	18.
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tutarda	mal	ve	hak	üzerindeki	ortaklığın	giderilmesine	karar	verebilir,	
aşan	kısımlar	için	istem	reddedilir.79

	 Eğer	haciz,	 terekedeki	muayyen	bir	 veya	birden	 fazla	 (mesela	bir	
taşınmaz)	hakkında	icra	edilmişse,	icra	mahkemesi	ancak	ortaklığın	gi-
derilmesi	davasını	(TMK	m.	651,	III;	m.	703,	II;	HMK	m.	4/b,	m.	12	ve	
m.	322,2;	HMK	m.		569-570)	bu	mal	ve	haklarla	sınırlı	olarak	verebilir.	
Hacze	konu	olmayan	mal	ve	haklar	ortaklığın	giderilmesi	davası	içinde	
değerlendirilemez.	

	 Daha	önce	aynı	mal	ve	haklar	üzerinde	haciz	koyduran	bir	alacaklı	
tarafından,	ortaklığın	giderilmesi	amacıyla	yetki	belgesi	alınmış	ise	daha	
sonraki	başka	bir	haciz	alacaklısına	da	İİK	m.	121	anlamında	yetki	bel-
gesi	 verilmesi	 gerekir.	Çünkü	 daha	 önce	 başka	 bir	 alacaklının	 İİK	m.	
121	anlamında	yetki	belgesi	almış	olması,	diğer	alacaklıya	yeni	bir	yetki	
belgesi	verilmesine	engel	değildir.80	Ayrıca	yukarıda	zikrettiğimiz	 İBK	
ve	HGK	Kararlarına	göre	her	bir	alacaklı	tarafından	açılacak	ortaklığın	
giderilmesi	 davasında,	 sadece	 dava	 açan	 alacaklının	 alacak	 tutarı	 esas	
alarak	miras	ortaklığı	sonlandırıldığından	sonraki	alacaklıların	da	mutla-
ka	dava	açmaları	gerekir.	Açılan	davalar	birbiriyle	bağlantılı	oldukların-
dan	birleştirilerek	görülmelidirler	(bkz.	HMK	166).81	Ancak	ortaklığın	
sonlandırılmasıyla,	borçlu	mirasçıya	intikal	eden	mal	ve	haklar	satılarak	
elde	edilen	para	veya	miras	ortaklığında	ortaklığın	giderilmesinden	son-
ra	 borçlu	mirasçının	 payına	 düşen	 para,	 ortaklığın	 giderilmesi	 davası	
açan	bütün	alacaklıların	alacağını	karşılamazsa	hacze	iştirak	hükümleri-
ne	göre	sıra	cetveli	yapılarak	dağıtılır	(bkz.	İİK	m.	100	vd.	ile	138,	140).		

	 Alacaklı,	 şayet	yetki	belgesini	aldıktan	sonra	alacağını	bir	başkası-
nı	temlik	ederse82,	henüz	dava	açılmadan	temlik	yapıldı	ise	yeni	alacak-
79	Bkz.	14.	HD	10.04.2013,	3759/5554;	6.	HD	21.02.2013,	524/2913	(Özkan	s.	77-79);	Kuru,	El	Kita-

bı	2013,	s.	639;	6.	HD	07.06.2012,	6124/8549	(Meydan/Yapal,	 İİK,	s.	398-399);	6.	HD	17.01.2011,	
9576/67	(Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	639,	dn.	21).	

80	 12.	 HD	 06.04.2016,	 2015/33381,	 2016/10239	 (http://www.e-uyar.com/icra-iflas-kanunu/madde/
baslamasi-ve-bitmesi/karar/178974/13.05.2019)

81	Davaların	birleştirilmesiyle	ilgili	olarak	bkz.	Yılmaz,	HMK-C.:	II,	s.	2164	vd.
82	Dava	konusu	şeyin	(müddeabihin)	temliki	konusunda	bkz.	Levent	Börü,	Dava Konusunun Devri,	Anka-
ra	2012;	Ejder	Yılmaz,	HMK Şerhi,	C.:	II,	Ankara	2017,	s.	1889	vd.
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lı	icra	mahkemesine	başvurarak	yeni	bir	yetki	belgesi	almalıdır.	Ancak,	
alacaklı	mahkemeden	aldığı	yetkiye	dayanarak	ortaklığın	giderilmesi	da-
vası	açtıktan	sonra	takip	konusu	alacağını	başkasına	temlik	ederse,	yeni	
alacaklı,	ortaklığın	giderilmesi	davasını	 (kaldığı	 yerden)	 takip	edebilir	
(bkz.	HMK	m.	125).83	Borçlu	ortağın	daha	sonra	 takip	yaparak	miras	
hissesini	veya	muayyen	mal	ve	haklar	üzerindeki	elbirliği	mülkiyeti	his-
sesini	haczettiren	alacaklıları,	ortaklığın	giderilmesi	davası	açmadıkları	
takdirde	önceki	hacze	iştirak	edemezler.	Ancak,	ilk	haczi	koydurup	or-
taklığın	giderilmesi	davası	açan	alacaklının	alacağının	karşılanmasından	
sonra	artık	kalan	mal	veya	haklardan	ya	da	değerlerden	diğer	alacaklılar	
yararlanabilirler.

 4. Ortaklığın Paylaşım veya Satış Suretiyle Giderilmesi Kararı 
ve Borçlu Ortağa Düşen Para, Mal ve Haklardan Alacaklının Alaca-
ğının Karşılanması

	 Yargıtay	HGK’nin,	10.12.200384,	03.11.200485	ve	11.05.200586	 ta-
rihli	kararları,	TMK	m.	648	ve	İİK	m.	121	ile	14.04.1943	tarih	ve	48/15	
sayılı	İBK87	birlikte	ele	alındığında;	sulh	hukuk	mahkemesince	ortaklı-
ğın	 giderilmesine	 karar	 verilmesinden	 sonra,	 paylaştırma	 aşamasında,	
TMK	m.	648	gereği	mirasçının	paylaşımla	ilgili	haklarını	korumak,	mi-
rasçının	payını	almak,	gelirlerini	toplamak	ve	bunları	yasaya	göre	teslim	
edilmesi	gereken	yerlere,	örneğin	icra	dairesine	teslim	etmek	üzere	bir	
kayyım	tayin	edilir.	

	 Verilen	karar	neticesinde	tapu	sicil	müdürlüklerinde	veya	herhan-
gi	bir	kurumda	borçluya	düşen	mal	ve	haklarla	 ilgili	olarak	bazı	 işlem-
lerin	yapılması	gerekiyorsa,	alacaklı	yeniden	bir	yetki	belgesi	almadan	

83	Bkz.	Baki	Kuru,	Hukuk Muhakemeleri Usulü,	C.	I,	İstanbul	2001,	s.	167;	Baki	Kuru,	Hukuk Muhakemeleri 
Usulü	C.	III,	İstanbul	2001,	s.	2737;	Kuru-İcra	C.:	II,	s.	1232,	dn.	18.

84	HGK	10.12.2003,	6-731/742	(YKD,	2004/4,	C.:	30,	S.:	4,	s.	502	vd.)
85	 HGK	 03.11.2004,	 6-509/568	 (www.kazanci.com.tr/17.05.2015);	 6.	 HD	 01.02.2005,	 2004/9679-

2005/352	(YKD,	2005/4,	C.:	31,	S.:	4,	s.	526-552).
86	 HGK	 11.05.2005,	 6-314/321	 (Legal HD,	 2005/6,	 Y.3,	 S.:	 30,	 s.	 2152-2155);	 2.	 HD	 11.10.2005,	

11464/13914	(Legal HD,	2005/11,	s.	4041-4042).
87	Bkz.	14.04.1943	tarih	ve	48/15	sayılı	İBK	(RG,	28.01.1944,	S.:	5615,	s.	6346).
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bu	işlemleri	yaptırabilmelidir.88	Örneğin;	tapuda	taşınmazlardan	borçlu	
ortak	 adına	düşen	payların	bağımsız	bir	 taşınmaz	olarak	 tescilini	 iste-
yebilmek	gibi.	Zira	herhangi	bir	talep	veya	karara	gerek	olmadan,	haciz	
borçlu	ortağa	intikal	eden,	ona	özgülenen	mal	ve	haklar	üzerinde	devam	
eder.89

	 Yukarıda	 belirtilen	 işlemleri,	 alacaklının	 doğrudan	 doğruya	mah-
keme	 kararına	 dayanarak	 kendisinin	 yaptırabilmesi	 yanında,	 atanan	
kayyımın	da	yaptırması	mümkündür.	Bu	kararın	yerine	getirilmesinde	
zorluklar	çıkması	(örneğin	taşınır	mal	veya	hakların	tesliminden	imtina	
edilmesi)	söz	konusu	olursa	alacaklı,	takibi	başlattığı	icra	dairesine	mü-
racaat	ederek	hem	bu	ilamın	infazını	hem	de	o	mal	ve	hakların	paraya	
çevrilmesini	talep	edebilmelidir.

	 Ortaklığın	giderilmesi	davasına	bakan	sulh	hukuk	mahkemesince,	
dava	konusu	mal	ve	hakların	aynen	paylaşımına	karar	verildiği	hallerde,	
icra	müdürü	ayrıca	alacaklıların	talebine	hacet	kalmaksızın	aynen	payla-
şım	sonucunda	borçluya	isabet	eden	bu	malları,	İcra	ve	İflas	Kanunu’nun	
ilgili	hükümleri	gereğince	paraya	çevirir.	Yani	aynen	paylaşım	suretiyle	
ortaklık	 giderilmiş	 ise	 borçlu	 ortağa	düşen	mal	 ve	 hakların	 satışı,	 icra	
dairesince	 yapılır.	Bu	paralardan	 alacaklının	 alacağı	 ödenir	 ve	 alacaklı	
alacağını	icra	dairesinden	alır.90

	 Alacaklı	da	borçlu	mirasçının	hissesine	düşen	mal	ve	hakların	pa-
raya	çevrilmesini	 icra	dairesinden	 isteyebilir91.	Ancak	buradaki	paraya	
çevirme	talebi,	İİK	m.	106	ve	devamı	maddelerinde	belirtilen	paraya	çe-
virme	talebi	niteliğinde	değildir.	Zira	bir	takipte	iki	defa	paraya	çevirme	

88	Ortaklığın	giderilmesi	davasında	sulh	hukuk	mahkemesi	alacağı	karşılayacak	kadar	mal	ve	hak	üzerinde	
elbirliği	mülkiyetini	sonlandırabilir,	 fazlaya	ilişkin	talep	reddedilir	(6.	HD,	07.06.2012,	6124/8549;	6.	
HD,	07.08.2008,	6202/8914,	Muşul,	2013,	s.	894-895,	dn.	10	ve	11);	6.	HD,	06.10.2008,	9044/10098,	
İzmir	BD,	2008/107,	s.	58-59;	Kuru,	El	Kitabı	2013,	s.	639.

89	Karş.	Muşul,	2013,	s.	894.
90	Zaten	ortaklığın	giderilmesi	kararı	kesinleşmeden	satış	 talep	edilemez	(12.	HD	27.1.1994,	971/1024,	

Uyar/Uyar/Uyar,	İİK	C.	II-2014,	s.	3259);	Arslan	s.	34.

91	 	Karş.	19.	HD,	09.03.2000,	697/1887	(Coşkun,	C.	II,	s.	1590,	dn.	173).	Karş.	Kuru,	Ders	Kitabı	2016,	s.	
224;	Kuru,	2019,	s.	213-214;	Coşkun,	C.:	II,	s.	1591.
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talebi	olmayacağı	gibi	buradaki	talep	icra	dairesini	harekete	geçirmek	ve	
daha	önce	yapılan	paraya	çevirme	talebinin	devamında	yer	alan	ve	icra	
dairesi	tarafından	yapılacak	işlemlerin	tamamlanmasını	sağlamak	amaç-
lı	olan	bir	istemdir.

	 Ortaklığın	giderilmesi	davasına	bakan	sulh	hukuk	mahkemesi,	ay-
nen	paylaşımın	(paylaştırmanın)	mümkün	olmaması	halinde,	ortaklığın	
satış	suretiyle	giderilmesine	karar	verir	(TMK	m.	651,	III;	m.	703,	II).	
Ortaklığın	satış	suretiyle	giderilmesine	karar	verildikten	sonra	satış	 iş-
lemleri,	ortaklığın	giderilmesi	kararını	veren	sulh	hukuk	mahkemesince	
görevlendirilen	satış	memurluğunca	yapılır.	Satış	sonucunda,	borçlu	or-
tağa	düşen	paradan	borçlu	mirasçının	hissesine	isabet	eden	satış	bedeli	
icra	 dairesine	 (icra	 dairesi	 hesabına)	 yatırılır.	 Bundan	 alacaklı	 tatmin	
edilir.	Eğer	birden	çok	alacaklı	varsa	sıra	cetveli	düzenlenir	ve	sıra	cetve-
line	göre	ödeme	yapılır.92		Sıra	cetvelini	düzenleme	yetkisi,	ilk	haczi	ko-
yan	icra	dairesine	aittir.	İlk	haczi	uygulayan	icra	dairesi	dışındaki	daireler	
ile	satış	işlemlerini	yürüten	ve	ortaklığın	giderilmesi	kararının	verildiği	
Sulh	Hukuk	Mahkemesi	Satış	Memurluğu,	sıra	cetveli	düzenleyemez	ve	
alacaklılara	herhangi	bir	ödeme	yapamaz.	Sulh	hukuk	mahkemesi	satış	
memurluğu,	satışı	tamamlayıp	elde	edilen	satış	bedelini/parayı,	ilk	haczi	
koyduran	icra	dairesine	gönderir.93

 SONUÇ

	 Elbirliği	mülkiyeti	(iştirak	halinde	mülkiyet)	 ilişkisinin,	en	yaygın	
olduğu	 hukuki	 kurum	 miras	 ortaklığıdır	 (miras	 şirketidir).	 Murisin	
mirasa	 konu	 olan	 tüm	malvarlığı	 değerleri	 külli	 halefiyet	 ilkesi	 gereği	
mirasçılarına	geçer.	Mirasçılar;	murisin	ölüm	anı	yani	mirasın	açılma	anı	
ile	beraber	kural	olarak	tereke	değerleri	üzerinde	elbirliği	halinde	malik	
olurlar.

92	 12.	 HD	 07.06.2018,	 9059/6079	 (http://www.e-uyar.com/icra-iflas-kanunu/madde/baslamasi-ve-bit	
mesi/karar/	178974/13.05.2019)

93	 12.	 HD	 25.12.2012,	 21019/39819	 (http://www.e-uyar.com/icra-iflas-kanunu/madde/baslamasi-ve-
bitmesi	/karar/	178974/13.05.2019).
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	 Mirasçılardan	 birinin	 şahsi	 alacaklısı,	 borçlu	 mirasçının	 miras	
hissesini	bütün	olarak	ya	da	alacağını	karşılayacak	kadar	mal	veya	hak	
üzerindeki,	 Kanun’un	 deyimi	 ile	 muayyen	 mal/mallar	 üzerindeki,	
hissesini	İİK	m.	94	hükümlerince	haczettirebilir.	

	 Miras	 hissesinin	 haczedilmesinden	 sonra	 alacaklının	 talebiyle	
Kanun’un	 121.	maddesi	 kapsamında	 paraya	 çevirme	 işlemleri	 yapılır.	
İcra	 ve	 İflas	Kanunu	m.121’de,	miras	hissesinin	 (ve	bu	madde	kapsa-
mında	olan	diğer	hisseler	ile	mal	ve	hakların)	paraya	çevrilmesiyle	ilgili	
olarak,	ayrıntılı	düzenleme	getirilmemiş;	bu	husus	 icra	mahkemesinin	
takdirine	bırakılmıştır.	Buradan	hareketle	paylaşılmamış	bir	miras	his-
sesi	(veya	genel	anlamda	el	birliği	halinde	tasarruf	olunan	bir	mal	üze-
rindeki	 hisseler)	belirli	 taşınır	 veya	 taşınmaz	malvarlığı	 değerlerinden	
oluşsa	 bile	 kural	 olarak	 paraya	 çevrilecek	 olan	 değerler,	 doğrudan	 bu	
mal	veya	haklar	değil,	bu	mal	veya	haklar	üzerindeki	hisselerdir.	

	 Özellikle,	 miras	 ortaklığında	 (miras	 hissesinde),	 el	 birliği	 mülki-
yetine	konu	olan	mal	ve	haklar	üzerinde,	iştirak	hali	çözülmeden,	kural	
olarak	ortağın	tek	başına	tasarruf	etme	imkânı	olmaması,	hisseye	karşılık	
belli	nesnel	malvarlığı	değerlerinin	bulunmaması	karşısında	paraya	çev-
rilmeden	önce	bazı	 işlemlerin	yapılması	ve	 tedbirlerin	alınması	gerek-
mektedir.		Kanun’da	(m.	121)	haczedilen	miras	hissesinin	açık	arttırma	
ile	satılabileceği	belirtilse	de	bu	şekildeki	paraya	çevirme	tarzı,	içinde	ba-
rındırdığı	birçok	belirsizlik	nedeniyle	ilgili	tarafların	menfaatine	uygun	
düşmemektedir.

	 Bu	anlamda	paraya	çevirmenin	diğer	tarzı	olarak	miras	ortaklığın-
da	haczedilen	miras	hissesi	cebren	idare	edilerek	elde	edilecek	ürün	ve	
semerelerden	 alacaklının	 alacağı	 karşılanabilir.	 Yine	 icra	 mahkemesi,	
rızaen	 paylaşım	 yapılması	 veya	 alacaklının	 alacağının	 başka	 şekillerde	
ödenmesi	 hususlarında	 tarafları	 uzlaşma	 ve	 anlaşmaya	 teşvik	 edebilir.	
Son	 çare	miras	 ortaklığının	 sonlandırılması	 ve	 tasfiye	 edilerek	 borçlu	
mirasçının	hissesinin	belirlenmesi	için	alacaklıya	ortaklığın	giderilmesi	
davası	açma	yetkisi	verilmesi	ve	borçlu	ortağa	düşecek	mal	ve	haklardan	
alacaklının	alacağının	karşılanmasıdır.
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Av. Sinan SÜRÜCÜ

CUMHURİYET SAVCISININ TARAFSIZLIĞI VE REDDİ SORUNU

 ÖZET

	 CMK’nin	üzerinde	en	çok	tartışılan	ancak	sonuç	alınamayan	konularından	bir	tanesi	de	

Cumhuriyet	savcılarının	taraf	olup	olmadıklarına	ilişkindir.	CMK	içerisinde	bu	yönde	açık	bir	

düzenleme	bulunmaması	ve	çalışma	içerisinde	açıklanmaya	çalışılacağı	üzere	birbirinden	farklı	

ve	çelişir	nitelikte	hükümler	bulunması	konunun	bir	sonuca	bağlanmasını	da	engellemektedir.	

Çalışma,	maalesef	anılan	 tartışmaları	ortadan	kaldırmak	bir	yana	arttırmaktadır.	Bu	nedenle	

çalışmanın	tartışmayı	arttırmak	suretiyle	çözümün	bulunmasına	katkısı	olması	umulmaktadır.
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 Giriş
 
	 Ceza	muhakemesi	iddia,	savunma	ve	karar	şeklindeki	sacayağı	üze-
rinde	yükselmektedir.	Anılan	makamlardan	savunma	ve	karar	makamını	
işgal	eden	süjelerin	taraf	olup	olmadıkları	hakkında	bir	tereddüt	bulun-
mamaktadır.	Zira	adil	bir	yargılama	için	karar	makamının	tarafsız	olması	
bir	zorunluluktur.	Yine	savunma	makamının	da	taraf	olduğu	açıktır.	Bu-
nunla	birlikte	 iddia	makamını	oluşturan	Cumhuriyet	savcılarının	taraf	
olup	olmadığı	hem	doktrinde	hem	de	uygulamada	tartışılmaktadır.	

	 Ceza	Muhakemesi	Kanunu	(CMK)	içerisinde	bu	yönde	net	bir	dü-
zenlemeye	gidilmemiş	olduğu	gibi	aşağıda	açıklanmaya	çalışılacağı	üze-
re	birbirinden	farklı	ve	çelişir	nitelikte	hükümler	bulunması	konunun	bir	
sonuca	bağlanmasını	da	engellemektedir.

	 Cumhuriyet	 savcılarının	 taraf	 olup	 olmadığı	 sorunu	 çözülemedi-
ğinden	savcıların	reddinin	ve	çekinmesinin	de	mümkün	olup	olmadığı	
tartışmalıdır.	

	 Çalışma,	maalesef	 anılan	 tartışmaları	 ortadan	 kaldırmak	 bir	 yana	
arttırmaktadır.	Çalışma	ile	tartışmayı	büyütmeye	ve	bu	suretle	konunun	
çözümüne	katkıda	bulunmaya	çalışılacaktır.

 I. Cumhuriyet Savcısı İle Hakimin Kıyası
 
	 Cumhuriyet	savcılarının	tarafsız1	olup	olmadıkları	 reddedilip	red-
dedilemeyeceklerine	 ilişkin	 sorunun	 CMK	 kapsamında	 cevaplanabil-
mesi	 sadece	 Cumhuriyet	 savcılarına	 ilişkin	 düzenlemelere	 bakılması	
ile	 sağlanamayacak	 CMK	 içerisinde	 yer	 alan	 benzer	 düzenlemelerin	
üzerinde	durulması	da	gerekecektir.	Zira	CMK	içerisinde	Cumhuriyet	
savcısının	davaya	bakamayacağı	hal,	yargılamaya	katılamayacağı	hal	ve	

1	 Tarafsız,	 Türk	 Dil	 Kurumu’nun	 internet	 sitesinde	 “yansız”	 olarak	 (https://sozluk.gov.tr	 (Eri-
şim:24.04.2020)),	doktrinde	 ise	 “Tarafsız olma, yan tutmama, objektif olma ve kişiliğinden sıyrılabilme” 
olarak	 tanımlanmaktadır	(Nur	Centel,	“Adil Yargılama Hakkı ve Savcının Tarafsızlığı”,	Prof.	Dr.	Çetin	
Özek’e	Armağan,	2004,	İstanbul,	s:202).
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reddi	konularında	bir	düzenleme	bulunmamaktadır.	Bu	nedenle	önce-
likle	CMK	içerisinde	bulunan	hakimlere	ilişkin	düzenlemelere	bakılma-
lı,	 sonrasında	Cumhuriyet	 savcısının	konumuna	 ilişkin	değerlendirme	
yapılmalıdır.	
 
 A. Hakim Tanımı ve Hakime İlişkin Düzenlemeler

 1. Hakim Tanımı
 
	 CMK	içerisinde	hakim	ve	Cumhuriyet	savcısı	kavramları	açıklan-
mamıştır.	Hakimin	sözlük	anlamı;	“Egemenliğini yürüten, buyruğunu yü-
rüten, sözünü geçiren, egemen, başta gelen, başta olan, baskın çıkan, duygu, 
davranış vb. ni iradesiyle denetleyebilen (kimse), yüksekten bir yeri bütün 
olarak gören, yargıç, baskın”2	şeklindedir;	yargıç	kavramının	sözlük	anla-
mı	ise	“Millet adına, yargı yetkisini kullanarak yasaya aykırı davranışlarda 
veya uyuşulmayan işlerde yasayı yerine getirmekle, adaleti gerçekleştirmek-
le görevli kimse, hakim”3,	 	“Uyuşmazlıkların çözümü için görevlendirilmiş 
kişi; devlet tarafından atanan bağımsızlıkları ve teminatları Anayasa ta-
rafından garanti edilen kimse; hakim”4	 şeklinde	 açıklanmaktadır.	 2802	
sayılı	Hakimler	ve	Savcılar	Kanunu’nun	3.	maddesinde	ise	“Hakim; adli 
yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, Yargıtay tetkik hakim-
leri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında idari görevde 
çalışan hakimleri, idari yargıda: Mahkeme başkan ve üyelerini, hakimleri, 
Danıştay tetkik hakimleri ile Adalet Bakanlığı merkez, bağlı ve ilgili kuru-
luşlarında idari görevde çalışan hakimleri”	ifade	eder	denilmektedir5.	
 

2	Türk	Dil	Kurumu’nun	 internet	sitesi	http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&
kelime=h%C3%A2kim&uid=21403&guid=TDK.GTS.560152a8426fb9.29832043	 adresinden	 (Erişim	
17.01.2019).

3	 Türk	 Dil	 Kurumu’nun	 internet	 sitesi	 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama	
=gts&guid=TDK.GTS.560152b7041811.31796401	adresinden	(Erişim	17.01.2019).

4	Ejder	Yılmaz,	Hukuk	Sözlüğü,	Yetkin	Hukuk	Yayınları,	Genişletilmiş	5.	Baskı,	1996,	Ankara,	s:875.
5	Anayasa’nın	140.	maddesinde	de	“Hakimler ve Savcılar adlî ve idarî yargı hâkim ve savcıları olarak görev 

yaparlar”	denilmektedir.
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 2. Hakimin Davaya Bakamayacağı Haller 

	 Hakimin	 davaya	 kesin	 olarak	 bakamayacağı	 haller	 CMK’nin	 22.	
maddesi	 içerisinde	 düzenlenmiştir6.	 Yukarıda	 yer	 verilen	 tanımlardan	
da	anlaşılacağı	üzere	Adalet	Bakanlığı	bünyesinde	idari	görevde	çalışan	
hakimler	ile	kürsü	ve	Yargıtay	hakimleri	arasında	bir	fark	görülmemiştir.	
Bu	nedenle	idari	görevlerde	bulunsa	dahi	hakimlerin	tarafsızlığı	önem-
lidir.	Hatta	kanımızca	anılan	hakimlerin	de	tüm	görev	ve	işlerini	tarafsız	
bir	şekilde	yürütmeleri	bir	zorunluluktur7.	Bununla	birlikte	idari	görev	
yapan	bir	hakimin	reddi	mümkün	müdür	şeklindeki	bir	soruya	verilecek	
olan	cevap	olumsuzdur.	 	Zira	ne	CMK’nin	 incelenen	ne	de	HMK’nin	
34	ve	36.	maddeleri	ile	2577	sayılı	İdari	Yargılama	Usulü	Kanunu’nun	
31.	maddesinde	idari	görev	yerine	getiren	hakimlerin	reddedilebilece-
ğinden	bahsedilmiştir.	Yasaklılık	ve	ret	sebepleri	sadece	bakılmakta	olan	
davalarla	sınırlı	tutulmuş	böylece	anılan	sınırlamalar	sadece	kürsü	ve	üst	
derece	mahkeme	hakimleri	açısından	uygulanabilir	hale	gelmiştir8.

	 Madde	metninden	de	anlaşılacağı	üzere	CMK’nin	22.	maddesi	ile	
emredici	bir	şekilde	hakimlerin	davaya	bakamayacağı	haller	düzenlen-

6	CMK’nın	22.	maddesi	aşağıdaki	şekildedir:
 “(1) Hakim;
 a) Suçtan kendisi zarar görmüşse,
 b) Sonradan kalksa bile şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlilik, vesayet veya kayyımlık ilişkisi bulun-

muşsa,
 c) Şüpheli, sanık veya mağdurun kan veya kayın hısımlığından üstsoy veya altsoyundan biri ise,
 d) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı varsa,
 e) Şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında üçüncü derece dahil kan hısımlığı varsa,
 f) Evlilik sona ermiş olsa bile, şüpheli, sanık veya mağdur ile aralarında ikinci derece dahil kayın hısımlığı varsa,
 g) Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adli kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği 

yapmışsa,
 h) Aynı davada tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse,
 Hakimlik görevini yapamaz.”
7	Konu	hakkında	doktrinde;	“Yargı mensupları için tarafsızlık; sadece yargılama sırasında değil seçim işlerinde 

ve idari görevleri sırasında da vazgeçilmez bir ilkedir” denilmektedir	(Uğur	Yiğit,	“Anayasal İlkeler ve Etik 
Kuralları Çerçevesinde Savcının Soruşturma ve Davadan Reddi ile Çekinmesi”,	TBB	Dergisi,	Sayı:85,	2009,	
s:300).

8	Bununla	birlikte	Anayasa’nın	10.	maddesi,	devlet	organları	ile	idare	makamlarının	bütün	işlemlerinde	ka-
nun	önünde	eşitlik	ilkesine	uygun	hareket	etme	zorunluluğunu	getirmektedir.	
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miştir9.	Buna	göre	hakim;	 suçtan	kendisi	 zarar	 görmüşse10,	maddenin	
b,	c,	d,	e	ve	f	bentlerinde	sayılan	derece	akrabalık	ya	da	hukuki	bağ	var-
sa	aynı	davada	 tanık	veya	bilirkişi	olarak	dinlenilmişse	ve	aynı	davada	
Cumhuriyet	 savcılığı,	 adli	 kolluk	görevi,	 şüpheli	 veya	 sanık	müdafiliği	
veya	 mağdur	 vekilliği	 yapmışsa	 kendisine	 takdir	 hakkı	 tanınmaksızın	
davaya	bakamayacağı	düzenlenmiştir.	Kanun	koyucu	 tarafından	mad-
de	içerisinde	sayılan	haller	sınırlı	sayıda	düzenlenmiş	olup	kıyas	yoluyla	
genişletilebilmesi	mümkün	değildir11.		Ancak	Yargıtay’ın	konu	hakkında	
kanımızca	talihsiz	olarak	adlandırılabilecek	kabulleri	de	bulunmaktadır.	
Yargıtay	 Ceza	 Genel	 Kurulu’nun	 2006/4-122	 Esas,	 2006/162	 Karar	
sayılı	 ve	 13.06.2006	 tarihli	 kararı	 içerisinde;	 “Her ne kadar kendisi de 
aynı olayda tanık olan kişinin davada hakim olarak görev yapması yasaya 
aykırı ise de, bu usuli eksiklik sonuca etkili ve bozmayı gerektirir etkinlikte 
görülmemiş, esasın görüşülmesine geçilmesi oyçokluğuyla kararlaştırılmış-
tır”	denilerek	kanunun	emredici	bir	şekilde	yasakladığı	durum,	bozmayı	
gerektirir	nitelikte	görülmemiştir.	

	 Madde	ile	getirilen	düzenlemenin	olması	gereken	bir	yana,	bir	zo-
runluluk	 olduğu	 açıktır.	 Zira	 madde	 içerisinde	 sayılan	 durumlar	 ger-
çekleştiği	 takdirde	 hakim,	 tarafsızlığını	 yitirmeyeceğini	 düşünebilir,	

9	Bu	durum	hakimler	açısından	görev	yasağı	olarak	da	kabul	edilmektedir	(Bu	yönde	bilgi	için	bkz.	Veli	Özer	
Özbek,	Koray	Doğan,	Pınar	Bacaksız,	“Ceza Muhakemesi Hukuku”,	Seçkin	Yayıncılık,	12.	Baskı,	2019,	
Ankara,	s:515;	Erdener	Yurtcan,	“Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi”,	Adalet	Yayınevi,	8.	Baskı,	2017,	An-
kara,	s:124).

10	Yargıtay	tarafından	suçtan	zarar	görme	kavramı	oldukça	dar	yorumlanmakta	ve	sadece	suçtan	doğrudan	
zarar	gören	kişiler	açısından	kabul	edilmektedir.	Dar	yorum	CMK’nın	237.	maddesi	kapsamında	davaya	
katılma	açısından	sorun	çıkartmakta	olduğu	gibi	CMK’nın	22.	maddesi	açısından	ise	hiçbir	koşulda	ka-
bul	edilebilir	değildir.	Zira	suçtan	dolaylı	da	olsa	zarar	gören	hakimin	davaya	bakamaması	bir	zorunluluk	
olarak	kabul	edilmelidir.	

	 Nitekim	Yargıtay	9.	Ceza	Dairesi’nin	2013/10832	esas,	2014/980	karar	sayılı	ve	16.01.2014	tarihli	kararı	
ile	suçtan	doğrudan	zarar	gören	hakimin,	sanık	hakkında	açılan	davada	iddianamenin	kabulüne	karar	ver-
miş	ve	tensip	tutanağı	düzenlemiş	olması	bozma	nedeni	olarak	kabul	edilmiştir.	

	 Suçtan	zarar	görenin	doğrudan	hakim	olması	halinde	hakimin	davaya	bakamaması	doğaldır	(Ancak	uygu-
lamada	bu	doğal	durum	dahi	bazen	takip	edilmemekte	ve	kendisinin	şikayetçi	olduğu	dosyanın	iddiana-
mesini	kabul	eden	ve	ilk	duruşmasını	gerçekleştiren	hakimlere	rastlanılmaktadır.	Konu	hakkında	bilgi	için	
bkz.	http://mobil.egedesonsoz.com/default.asp?page=haber&haberid=1010482	Erişim:11.06.2019).	

	 İHAM	 tarafından	dava	 sırasında	davanın	 tarafı	 veya	 yasal	 temsilcisi	 tarafından	mahkemeye	 saygısızlık	
(Küçük	görme)	edilmesi	halinde	aynı	mahkeme	tarafından	ceza	verilmesi	İHAS’ın	6.	maddesine	aykırı	
bulunmuştur	(Kyprianou	&	Kıbrıs,	Başvuru	No:	73797/01,	15.12.2005,	para:	123-128).	

11	Ali	Parlar,	“Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi”,	Bilge	Yayınevi,	2017,	Ankara,	s:57.
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hatta	taraflar	dahi	hakimin	tarafsızlığını	kaybetmeyeceğini	düşünebilir	
ancak	bu	kural	kamuya	 ilişkin	olduğundan;	herhangi	bir	 tartışma,	dü-
şünce	ve	kabule	yer	bırakılmaksızın	düzenlenmiştir.	Nitekim	bir	hakim	
davaya	bakamayacağı	haller	söz	konusu	olmasına	karşın	son	derece	adil	
bir	yargılama	yerine	getirebilir.	Ancak	önemli	olan	adaletin	sağlanma-
sı	 kadar,	 adaletin	 yerine	 getirildiğinin	de	 görülebilmesidir12.	 Bu	 kabul	
İnsan	Hakları	 Avrupa	Mahkemesi	 (İHAM)	 kararlarında	 yer	 bulduğu	
gibi13	2003/43	sayılı	Birleşmiş	Milletler	Bangalor	Yargı	Etiği	İlkeleri’nin	
2	sayılı	tarafsızlık	ilkesinde	“Tarafsızlık, yargı görevinin tam ve doğru bir 
şekilde yerine getirilmesinin esasıdır. Bu prensip, sadece bizâtihî karar için 
değil aynı zamanda kararın oluşturulduğu süreç açısından da geçerlidir” 
denilmektedir.	

	 Sonuçta	kanun	koyucu	tarafından	uluslararası	kabul	görmüş	değer-
lere	de	saygı	gösterilmiş	ve	madde	içerisinde	sayılan	ilişkilerden	herhan-
gi	biri	gerçekleştiğinde	hakimin	davaya	bakamayacağı	emredici	şekilde	
düzenlenerek	 takdir	 hakkı	 ortadan	kaldırılmıştır.	Bu	hükme	 aykırı	 bir	
davranış	halinde	yargılama	hangi	aşamada	olursa	olsun	hakimin	dosya-
dan	el	çektirilmesi	ya	da	çekmesi	gerekir.	

	 Yukarıda	belirtildiği	üzere	22.	maddenin	b	bendi	ile	sonradan	kalk-
sa	 dahi	 şüpheli,	 sanık	 veya	mağdur	 ile	 aralarında	 evlilik,	 vesayet	 veya	
kayyımlık	 ilişkisi	 bulunması	 hakimin	 davaya	 bakamayacağı	 hal	 olarak	
düzenlenmiştir.	Madde	metni	açık	olduğu	üzere;	dava	sırasında	ya	da	
dava	açıldıktan	sonra	bent	içerisinde	sayılan	ilişkilerin	sona	ermesi	dahi	
yasaklılık	hali	kapsamında	kabul	edilmiştir14.	Buna	karşın	evlatlık	ilişki-

12 “Adaletin yerine getirilmesi yetmez, aynı zamanda yerine getirildiğinin görülmesi de gereklidir”	şeklinde	de	
ifade	edilmektedir	D.J.	Harris,	M.	O’Boyle,	C.	Warbrick,	Law of the European Convention on Human 
Rights,	Butterworths,	London,	Dublin,	Edinburg,	1995,	s:	235’ten	aktaran	Sibel	İnceoğlu,	“İnsan Hakları 
Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı”,	2.	Baskı,	Beta	Yayınları,	2005,	İstanbul,	s:190.	

13	İlk	olarak	Campbell	and	Fell	&	Birleşik	Krallık,	Başvuru	No:	7819/77,	7878/77,	28.06.1984,	para.	81	
başvurusunda	olmak	üzere	bu	husus	birçok	karar	içerisinde	vurgulanmıştır.	

14	Doktrinde	haklı	olarak	sorulduğu	ve	katıldığımız	şekilde	cevaplandığı	üzere;	“yargılama başlamadan önce 
sona ermiş olsa “sonradan kalksa bile” kavramı içinde değerlendirilecek midir? Kanımızca sonradan kalkan 
evlilik yargılama başladıktan sonra olabileceği gibi önce de olabilir. Hükmün getiriliş amacı hakimin mutlak 
anlamda tarafsızlığını sağlamak olduğuna göre evliliğin ne zaman sona ermiş olduğu önemli olmamalıdır” 
(Özbek,	Doğan,	Bacaksız,	s:	516).
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sinin	son	bulması	hali	düzenleme	içerisinde	yer	almamıştır.	Yine	resmi	
olarak	evli	olmayan	ancak	dini	nikahlı	olma	durumu	ya	da	herhangi	bir	
akde	 ihtiyaç	 duymaksızın	 birlikte	 yaşama	 durumu	 kanunun	 22.	mad-
desi	 ile	 hakimin	 davaya	 bakamayacağı	 hal	 olarak	 düzenlenmemiştir.	
Kanımızca	evlatlık	ilişkisinin	“sonradan	ortadan	kalksa	dahi”	koruması	
altına	alınması	bir	gerekliliktir.	Ancak	evlatlık	ilişkisinin	son	bulması	da	
CMK’nin	24.	maddesi	çerçevesinde	bir	ret	sebebi	olarak	öne	sürülebi-
lecektir.	Bununla	birlikte	ne	evlatlık	 ilişkisinin	 son	bulmuş	olması	ne-
deni	ne	de	madde	içerisinde	sayılmamış	bir	başka	neden	kıyas	yoluyla	
CMK’nin	22.	maddesi	kapsamına	dahil	edilemez.	Zira	bu	madde	ile	ge-
tirilen	davaya	bakamama	halleri,	yukarıda	da	belirtildiği	üzere	sınırlı	bir	
şekilde	ve	sayıda	belirlenmiştir15.	Ancak	dini	nikahlı	eş,	eşcinsel	partner	
ya	da	nikahsız	olarak	birlikte	yaşadığı	kişinin	davasına	bakma	durumu	
da	CMK	22	kapsamında	değerlendirilmeli	ve	hakimin	davaya	bakama-
yacağı	hal	olarak	kabul	edilmelidir.	Her	ne	kadar	CMK’nin	22.	madde-
sinde	sayılan	durumların	sınırlı	sayıda	olduğu	ve	genişletilemeyeceği	bir	
gerçek	 ise	de	 kanımızca	dini	 nikah	 ya	da	birlikte	 yaşama	durumunun	
evlilik	kapsamında	olduğu	açıktır.	Zira	burada	kanun	koyucunun	yasak-
ladığı	durum	hakimlerin	resmi	nikahlı	eşlerinin	davalarına	bakamaması	
değil,	tarafsızlığını	yitireceği	açık	olan	eşine	ilişkin	davaya	bakamaması	
halidir.	Bu	nedenle	evliliğin	dar	yorumlanmaması	ve	dini	nikahlı	eş	ya	
da	birlikte	yaşanılan	partner	ve	hayat	arkadaşının	da	bu	kapsamda	kabul	
edilmesi	gerekir16.	Görüşümüzün	azınlıkta	olduğunu	ve	kanunun	lafzına	
uygun	olmadığını	bilmekteyiz.	Bu	nedenle	görüşümüzün	aksi	yönünde	
bir	sonuca	ulaşıldığı	takdirde,	sayılan	durumların	CMK’nin	24.	maddesi	
kapsamında	tarafsızlığı	şüpheye	düşürecek	hal	olarak	kabul	edilmesi	ge-
rektiği	açıktır.
 
	 Maddenin	 tartışmaya	 açık	 olan	 başka	 bir	 yönü,	 hakimin	müdafi,	
mağdur/müşteki/katılan	 vekili	 veya	 Cumhuriyet	 savcısı	 ile	 yasaklılı-
ğı	gerektiren	bir	akrabalık	ya	da	 ilişki	 içerisinde	bulunması	durumuna	

15	Özbek,	Doğan,	Bacaksız,	s:	516.
16	Ancak	doktrinde	“hakimin şüpheli, sanık ya da mağdur ile birlikte yaşaması hali tarafsızlığı şüpheye düşü-

ren bir hal olarak kabul edilebilir”	denilmek	suretiyle	farklı	yönde	görüş	belirtilmektedir	(Özbek,	Doğan,	
Bacaksız,	s:	517).	

CUMHURİYET SAVCISININ TARAFSIZLIĞI VE REDDİ SORUNU
Av. Sinan SÜRÜCÜ



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �230

ilişkin	 bir	 düzenleme	 getirmemiş	 olmasıdır.	 Bu	 durum	 da	 CMK’nin	
24.	maddesi	çerçevesinde	ret	sebebi	olarak	kabul	edilebilecektir.	Ancak	
vekil	veya	müdafinin	davanın	tarafları	yerine	geçmediği,	sadece	onlara	
hukuki	yardımda	bulundukları	ve	temsil	ettikleri,	belirtilen	nedenlerle	
de	böyle	bir	yasaklılık	halinin	düzenlenmesine	gerek	bulunmadığı	öne	
sürülebilir.	Yine	başka	Cumhuriyet	 savcısı	 ya	da	avukat	bulunmaması	
nedeniyle	 davaya	 bakılması	 zorunluluğunun	 doğmasının	 söz	 konusu	
olabileceği	öne	sürülebilir.	Kaldı	ki	bir	yargıcın	eşi	avukatlık	yapıyor	ola-
bilir.	Yargıcın	 tayin	olma	 sürecinde	eşi	olan	avukat	da	onunla	birlikte	
yer	değiştirmek	zorunda	kalacak	ve	yargıcın	her	gittiği	yerde	eşi	de	çalış-
mak	zorunda	olacağından,	yargıcın	eşinin	çalışma	özgürlüğü	kısıtlana-
bilecektir.	Bu	nedenlerle	zorunlu	bir	bakamama	halinin	getirilmemesi	
ve	 olaya	 göre	 24.	madde	 hükümlerinin	 işletilmesinin	 yerinde	 olacağı	
sonucuna	ulaşılabilir.	Bu	görüşler	mantıklı	olarak	kabul	edilebilir	ancak	
hakim	ile	Cumhuriyet	savcısı	ya	da	davada	görev	alan	avukatlar	arasında	
CMK’nin	22.	maddesinde	düzenlenmiş	bulunan	derecede	bir	ilişki	söz	
konusuysa	gerçek	anlamda	tarafsız	bir	yargılama	gerçekleştirilemeyece-
ği	açıktır17.	Sonuçta	kanımızca	Cumhuriyet	savcısı,	müdafi	ve	vekil	 ile	
hakim	arasında	zorunlu	çekilme	sebeplerini	doğuran	bir	yakınlık	bulun-
maktaysa	ya	hakim	ya	da	anılan	yargılama	süjelerinden	bir	tanesi	mutla-
ka	davadan	çekilmelidir18.	
 
	 Belirtilenlerle	birlikte	hakimler	açısından	yasaklılık	söz	konusu	ol-
masa	bile	avukatlar	açısından	Avukatlık	Kanunu’nun	13.	maddesi19	uya-
rınca	yasaklılık	söz	konusudur.	Zaten	aksinin	kabulü	halinde	yargılama	
tarafsız	ve	adil	bir	şekilde	gerçekleşmiş	olsa	dahi	İHAM	içtihatları	kapsa-
mında	belirtilen	adaletin	gerçekleştiğinin	görülmesi	söz	konusu	olama-
yacaktır.

17	Birleşmiş	Milletler	Bangalor	Yargı	Etiği	İlkeleri’nin	2.5.3	sayılı	maddesinde;	“Hâkim ya da hâkimin aile-
sinden birisinin ihtilâf konusu dava sonuçlarıyla ilgili ekonomik bir çıkarının olması”	çekinme	nedeni	olarak	
kabul	edilmiştir.	

18	Kanımızca	burada	çekilmesi	gereken	asıl	kişi	hakimdir.	Zira	tarafsızlığı	en	kolay	etkilenebilecek	ve	bu	
konuya	ilişkin	hakkındaki	tereddüt	en	zor	giderilecek	olan	kişi	hakimdir.	

19	1136	sayılı	Avukatlık	Kanunu’nun	13.	maddesi	şu	şekildedir:	“Bir hâkim veya Cumhuriyet Savcısının eşi, 
sebep veya nesep itibarîyle usul ve füruundan veya ikinci dereceye kadar (Bu derece dahil) hısımlarından olan 
avukat, o hâkim veya Cumhuriyet Savcısının baktığı dava ve işlerde avukatlık edemez.”
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	 Konu	hakkında	Hakimler	ve	Savcılar	Kanunu’nun	46.	maddesinin	
de	değerlendirmeye	alınması	gerekmektedir.	Zira	maddenin	“Karı-koca, 
ikinci derece dahil kan ve sıhrî hısımlar bir mahkemenin aynı dairesinde 
görev yapamazlar” şeklindeki	hükmü	Yargıtay	tarafından	geniş	yorum-
lanmakta	ve	içtihatlar	ile	hakimin	davaya	bakamayacağı	haller	genişle-
tilmektedir.	Örneğin	evli	olan	hakim	ile	zabıt	katibinin	aynı	duruşmada	
görev	yapmaları20,	 evli	olan	hakim	 ile	Cumhuriyet	 savcısının	 aynı	du-
ruşmaya	çıkmaları21,	katılan	ve	tanıkların	beyanlarının	evli	olan	hakim	
ve	 Cumhuriyet	 savcısı	 tarafından	 alınması22,	 iddianameyi	 hazırlayan	
Cumhuriyet	savcısı	ile	hükmü	veren	hakimin	evli	olmaları23	bozma	ne-
deni	olarak	kabul	edilmiştir.	Yargıtay’ın	geniş	yorumu	kanımızca	olum-
ludur24.	Ancak	böyle	geniş	bir	yoruma	gerek	kalmaksızın	CMK’nin	22.	
maddesine	açık	düzenleme	eklenmesi	yerinde	olacaktır.	

20	Yargıtay	8.	Ceza	Dairesi’nin	2001/11935	esas,	2002/7928	karar	sayılı	ve	10.07.2002	tarihli,	Yargıtay	3.	
Ceza	Dairesi’nin	2001/10008	esas,	2001/10383	karar	sayılı	ve	23.10.2001	tarihli	kararı.

21	Yargıtay	18.	Hukuk	Dairesi’nin	2011/1070	esas,	2011/3411	karar	sayılı	ve	15.03.2011	tarihli	kararı.	
22	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	1999/1-136	esas,	1999/147	karar	sayılı	ve	01.06.1999	tarihli	kararı.
23	Yargıtay	8.	Ceza	Dairesi’nin	2012/27545	esas,	2013/26164	karar	sayılı	ve	04.11.2013	tarihli	kararı.	Anı-

lan	 karar	 içerisinde	CMK’nın	22.	maddesi	 içerisinde	 iddianameyi	 düzenleyen	Cumhuriyet	 savcısı	 ile	
hakimin	evli	olmasına	mani	bir	düzenleme	olduğu	belirtilmiş	ise	de	maalesef	bu	yönde	bir	düzenleme	
bulunmamaktadır.

24	Bununla	birlikte	Yargıtay’ın	konunun	önemine	uygun	olmayan	ve	aslen	hukuka	aykırı	olduğunu	düşün-
düğümüz	kararları	da	vardır.	Şöyle	ki;	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	2017/8-880	esas,	2018/270	ka-
rar	sayılı	ve	05.06.2018	tarihli	kararında:

 “İddianame	düzenleyen	Cumhuriyet	savcısı	ile	yargılamayı	yapıp	karar	veren	hâkimin	evli	oldukları,	sanık	
tarafından,	 hâkimin	 davaya	 bakamayacağı	 hâllerin	 yahut	 tarafsızlığını	 şüpheye	 düşürecek	 sebeplerin	
bulunduğu	gerekçesiyle	hâkimin	reddi	istenmediği	gibi,	aynı	sebeplere	dayanılarak	hâkim	tarafından	da	
çekinme	talebinde	bulunulmadığı,

 ...
 Cumhuriyet savcısı tarafından düzenlenen iddianame üzerine eşi olan hakimin yargılama yapıp karar verdiği olay-

da; ceza muhakemesinin bir süjesi olan Cumhuriyet savcısının, yargılamayı yapıp karar verecek hâkimin şahsından 
bağımsız olarak şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplamayı, muhafaza altına almayı ve haklarını korumayı 
kapsayan yükümlülüklerinin bulunması, eşlerden birinin düzenlediği iddianame ile açılan kamu davasında, diğer eşin 
hâkim sıfatıyla yargılama yapmasının ve karar vermesinin CMK’nun 22 ve 23. maddelerinde sınırlı olarak sayılan 
hâkimin davaya bakamayacağı ve yargılamaya katılamayacağı hâller arasında gösterilmemesi, sanık ... hakkında 
iddianame düzenleyen Cumhuriyet savcısının kovuşturma evresinde mahkemede görev almadığı gibi görüş de bildir-
memesi, sanık tarafından, hâkimin davaya bakamayacağı veya tarafsızlığını şüpheye düşürecek nedenlerin bulunduğu 
ileri sürülerek yapılmış bir hâkimin reddi isteğinin bulunmaması, hâkimin de davaya bakmaktan çekinmemesi, eşlerin 
bir mahkemenin aynı dairesinde görev yapma hâlinin bulunmaması, ceza muhakemesi hukukunda kıyas yoluyla istis-
nai hükümlerin kapsamının genişletilmesinin mümkün bulunmaması ve yargı sistemimizde uzun süredir devam eden 
yerleşik uygulamanın da bu doğrultuda olması karşısında, eşlerden birinin düzenlediği iddianame ile açılan davada 
diğer eşin hâkim sıfatıyla yargılama yapması ve karar vermesinin, başlı başına adil yargılanma hakkının ihlali sonu-
cunu doğuracak şekilde objektif ve subjektif anlamda tarafsızlık ilkesini zedelemediği kabul edilmelidir.”

	 Denilmek	suretiyle	Cumhuriyet	savcısının	yürüttüğü	soruşturma	sonucunda	hazırlamış	olduğu	iddianamenin,	
eşi	olan	hakim	tarafından	kabul	edilerek	yargılamanın	sonuçlandırılması	bozma	nedeni	olarak	kabul	edilmemiştir.	
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	 Kanımızca	eksiklik	olarak	kabul	edilen	bu	durumun	nedeni	madde	
gerekçesinden	anlaşılmaktadır.	Zira	gerekçe	 içerisinde;	“Hâkimin	gör-
düğü	dava	 ile	 kişisel	 ilişkisinin	bulunması,	 taraf	 tutma	açısından	mut-
lak	bir	karine	olarak	kabul	edilmiş	ve	bu	nedenle	hâkimin	davaya	baka-
mayacağı	hâller	sayılmıştır”	denilmiştir.	Yani	kanun	koyucu	tarafından	
CMK’nin	22.	maddesi	ile;	görülen	dava	ile	kişisel	ilişkilerin	kısıtlanmak	
istendiği	 anlaşılmaktadır.	 Kişisel	 ilişki	 dışında	 kalan	 hallerin	 ise	 takip	
eden	maddeler	çerçevesinde	çözüme	ulaştırılmasının	amaçlandığı	anla-
şılmaktadır.	

	 CMK’nin	 22/g	 bendi	 ile	 “Aynı davada Cumhuriyet savcılığı, adlî 
kolluk görevi, şüpheli veya sanık müdafiliği veya mağdur vekilliği yapmış-
sa”	 hakimlik	 yapılamayacağı25	 düzenlendiği	 gibi	 1136	 sayılı	 Avukatlık	
Kanunu’nun	38/c	bendi	ile	avukatlara	“Evvelce hakim, hakem, Cumhuri-
yet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev yapmış olursa”	işin	reddi	
zorunluluğu	getirilmiştir.	

 Yine	TBB	Meslek	Kuralları’nın	18.	maddesi	uyarınca;	“Avukat daha 
önce hakim, savcı, hakem ya da başka resmi bir sıfatla incelediği işte görev 
alamaz”.	TBB	Meslek	Kuralları’nın	19.	maddesi	de;	“Hakim ve savcı ile 
hısımlık ya da evlilikten gelen engelleri gösteren kanun hükmünde yazılı de-
rece dışında kalan hısımlıklar ve başkaca yakınlıklarda avukat meslek onu-
runa en uygun biçimde takdirini kullanır”	demek	suretiyle	zorunlu	olmasa	
da	avukatlara	takdiri	olarak	bir	kısıtlama	getirmektedir.

25	 	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	2011/13-250	esas,	2011/190	karar	sayılı	ve	27.09.2011	tarihli	kara-
rı	 ile	aynı	dava	kapsamında	Yargıtay	Cumhuriyet	 savcısı	olarak	 tebliğname	düzenleyip	görüş	bildiren	
daha	sonra	da	özel	dairede	müzakereye	katılan	hakim	nedeniyle	CMK’nın	22/1-g	bendine	aykırı	dav-
ranıldığı	sonucuna	ulaşılarak	daire	kararının	kaldırılmasına	karar	verilmiştir.	Yine	Yargıtay	Ceza	Genel	
Kurulu’nun	2009/3-21	esas,	2009/46	karar	sayılı	ve	03.03.2009	tarihli	kararı	ile	iddianameye	olur	veren	
il	Cumhuriyet	başsavcısının	Yargıtay	üyesi	seçildikten	sonra	davanın	temyiz	incelemesine	katılması	ne-
deniyle	daire	kararının	kaldırılmasına	karar	verilmiştir.	
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 3. Hakimin Reddi Nedenleri

	 Hakimin	zorunlu	olarak	davaya	bakamayacağı	hallerin	yanı	sıra	ha-
kimin	reddi	nedenleri	de	CMK’nin	24.	maddesi26	ile	düzenlenmiştir27.	
Maddenin	 ilk	 fıkrasının	 ilk	 kısmı	 uyarınca	 CMK’nin	 22	 ve	 23.	 mad-
desinde	 sayılan	hallerin	gerçekleştiği	durumlarda	eğer	hakimler	görev	
yapmaya	devam	ederlerse	CMK’nin	24.	maddesi	kapsamında	retlerinin	
istenilebileceği	düzenlenmiştir.	İlk	fıkranın	ikinci	kısmı	ise	çok	daha	ge-
niş	bir	ret	hakkı	tanımıştır.	Doktrinde;	“Hakimin tarafsız kalamayacağı 
veya kişiliğinden sıyrılamayacağı halleri ya kanunkoyucu önceden görür 
yahut bu halleri hakimin takdirine bırakır”28	denilmek	suretiyle	 ikili	bir	
ayrım	yapılmaktadır.	Anılan	 ayrıma	uygun	olarak	CMK’nin	22	ve	23.	
maddeleri	ile	kanun	koyucu	tarafından	zorunlu	davaya	bakamama	hal-
leri	kanunda	sayılmak	suretiyle	getirilmiş29,	bununla	birlikte	24.	madde	
ile	 sınırlı	 sayı	prensibine	 tabi	 kılınmaksızın	 ret	 talebinde	bulunabilme	
hakkı	 getirilmiştir.	Böylece	 kanun	koyucunun	açıkça	 kanunda	 sayma-
sının	mümkün	olmadığı30,	her	olayın	kendine	özgü	durumu	nedeniyle	
hakimler	hakkında	ret	talebinde	bulunulabilecektir31.	

26	CMK’nın	24.	maddesi	aşağıdaki	şekildedir:
 “(1) Hakimin davaya bakamayacağı hallerde reddi istenebileceği gibi, tarafsızlığını şüpheye düşürecek diğer 

sebeplerden dolayı da reddi istenebilir.
 (2) Cumhuriyet savcısı; şüpheli, sanık veya bunların müdafii; katılan veya vekili, hakimin reddi isteminde 

bulunabilirler.
 (3) Bunlardan herhangi biri istediği takdirde, karar veya hükme katılacak hakimlerin isimleri kendisine bildi-

rilir.”
27	Feridun	Yenisey,	Ayşe	Nuhoğlu,	“Ceza Muhakemesi Hukuku”,	Seçkin	Yayıncılık,	5.	Baskı,	Ekim	2017,	

Ankara,	s:247’de	hakimin	davaya	zorunlu	olarak	bakamayacağı	hal	“yargılamama	mecburiyeti”,	hakimin	
tarafsız	kalamama	durumu	ise	“şüphe	sebepleri”	olarak	adlandırılmıştır.	

28	Nurullah	Kunter,	“Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku”,	7.	Bası,	Kazancı	Yayınları,	
Haziran	1981,	Suadiye,	s:	278.

29	Ancak	23.	madde	düzenlemesi	daha	sonra	doktrinde	“hukuk	labirenti”	olarak	adlandırılan	şekilde	yapılan	
değişiklik	ile	oldukça	ve	sorunlu	bir	şekilde	sınırlandırılmıştır	(Çulha,	Demirci,	Nuhoğlu,	Yenisey,	“Ceza 
Muhakemesinin Soruşturma Evresindeki Süjeler İçin CMK Cep Kitabı”,	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	
5.	Baskı,	Ocak	2016,	s:15,16).	

30	Önceden	öngörülemeyecekleri	için	ne	olduklarının	belirlenmesi	uygulamaya	bırakılmaktadır	şeklindeki	
benzer	yönde	görüş	için	Özbek,	Doğan,	Bacaksız,	s:	520,521.

31	Doktrinde;	“Hakim taraflardan biri ile aynı dinden veya sosyal gruptan olabilir. Böyle genel ve ikinci derecede 
durum benzerliklerinin hakimin tarafsızlığını zedelemeyeceği kabul olunabilir.”	şeklinde	değerlendirme	ya-
pılmaktadır	(Yenisey,	Nuhoğlu,	s:245).	
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	 Hakimin	davaya	bakamayacağı	hal	olarak	belirli	akrabalık	ilişkileri	
sayılmıştır.	Ancak	CMK’nin	22.	maddesi	içerisinde	sayılan	ve	hakimin	
yargılamada	görev	almasını	engelleyen	haller	dışında	kalan	kimi	 ilişki-
ler	de	hakimin	tarafsızlığını	etkileyebilecek	niteliktedir.	Örneğin	nişanlı	
olma	hali	doğaldır	ki	hakimin	tarafsızlığını	etkileyecektir32.	Yine	yukarı-
da	belirtildiği	üzere	CMK’nin	22.	maddesi	kapsamında	olup	olmadığı	
tartışmalı	olan	kimi	haller;	örneğin	dini	nikah	kapsamında	birlikte	ya-
şam,	22.	madde	kapsamında	değerlendirilmese	dahi	CMK’nin	24.	mad-
desi	kapsamında	ret	talebine	konu	edilebilecektir.	

	 CMK’nin	24/1.	fıkrası	içerisinde	geçen	hakimin	tarafsızlığını	şüp-
heye	düşürecek	diğer	hallere	Yargıtay	kararlarından	bir	örnek	vermek	
gerekirse	Yargıtay	1.	Ceza	Dairesi’nin	2007/1009	Esas,	2008/3051	Ka-
rar	sayılı	ve	16.04.2008	tarihli	kararında;	“Görevsizlik	kararında	sanıkla-
rın	suçlarının	vasıflandırılmasını belirlerken ‘bu durumda ateş eden bir kişi 
ya da kişilerin müştekiyi öldürme kastı altında hareket ettiklerini gösterecek 

32	Özbek,	Doğan,	Bacaksız,	s:	521;	Bahri	Öztürk,	Mustafa	Ruhan	Erdem,	“Uygulamalı Ceza Muhakemesi 
Hukuku”,	Seçkin	Yayınları,	9.	Baskı,	2006,	Ankara,	s:	228.	Eser	içerisinde	CMK’nın	24/1-son	cümlesinin	
oldukça	geniş	yorumlandığı	görülmektedir.	Bu	kapsamda;	“hakim sanık olarak yargıladığı kişi hakkında 
daha önce benzer olayları içeren ve onun aleyhine olan bir kitap yazmış ve bu durum yargılama sırasında orta-
ya çıkmışsa, hakim görevine devam edemez”,	“bir hakimin zimmet suçuna ilişkin gerekçeli kararında, zimmete 
geçirilen parayı Devlete geri ödemek için anlaşma yapmak suçu tevilli yoldan ikrar etmektir demesi, halinde; 
aynı durumda olan başka sanıkların davasına bakamaz”,	 “kanunları açıkça uygulamadığı için hakkında 
HUMK’a göre tazminat davası açılan hakim, sanık ile arasında husumet doğduğundan dava açan sanığın 
ceza yargılamasını yapamayacaktır”	şeklinde	örnekler	verilmiştir.	Kanımızca	eserden	alıntı	yapılan	ilk	iki	
örnek	CMK’nın	24.	maddesinin	aşırı	genişletilmesine	yol	açacak	niteliktedir.	Zira	bir	hakimin	benzer	
olayları	içeren	bir	kitap	yazması	nedeniyle	yargılamasına	katılacağı	dava	açısından	görüş	bildirmiş	oldu-
ğu	kabulü;	bir	hakimin	mesleki	kitap	yazamaması	sonucunu	doğurur.	Oysa	bir	uygulamacının	edindiği	
tecrübeler	ile	görüşlerini	aktarabilmek	için	üretmesi	arzulanan	bir	durumdur.	Nitekim	hem	uygulamada	
hem	de	doktrinde	görüş	değiştirildiğine	şahit	olunmaktadır.	Bu	nedenle	bir	yargıcın	daha	önce	yazmış	
olduğu	bir	görüşünü	 sonradan	değiştirmiş	olabilmesi	mümkündür.	Yine	bu	durum	yargılama	 sırasın-
da	ortaya	çıkmaz	ise	görevine	devam	edebilir,	ortaya	çıkar	ise	edemez	şeklindeki	kabule	de	katılmamız	
mümkün	değildir.	Zira	CMK’nın	24/1-son	cümlesi	uyarınca	hakim	kendiliğinden	de	yargılamadan	çe-
kilebilir.	Eğer	bu	gerçekten	tarafsızlığı	zedeleyen	bir	durumsa,	kimse	duymasa	hatta	tarafların	hakimin	
yazmış	olduğu	kitaptan	haberi	dahi	olmasa	hakimin	davadan	çekilmesi	gerekir.	Eserdeki	 ikinci	örnek	
olan	gerekçeli	karar	içerisindeki	bir	kabulün	aynı	durumda	olan	başka	sanıkların	davasına	bakamamaya	
yol	 açacağına	da	katılmıyoruz.	Her	ne	kadar	örnek	kapsamındaki	hakimin	gerekçesini	 açıkça	hukuka	
aykırı	bulsak	da;	bir	hakimin	önceki	gerekçeli	kararlarındaki	kabulü	sonraki	yargılamalar	açısından	bağ-
layıcı	olamaz.	Her	şeyden	önce	belirtilmelidir	ki	yukarıda	da	belirtmiş	olduğumuz	üzere	hakim	görüşünü	
değiştirebilir.	Yine	bu	kabul	hakimleri	gerekçesiz	karar	yazmaya	yönlendirir	ki	bu	durum	da	Anayasa’ya	
aykırı	olacaktır.	Ayrıca	bu	kabul,	özellikle	 ihtisas	mahkemeleri,	bölge	adliye	mahkemeleri	 ve	Yargıtay	
daireleri	açısından		içinden	çıkılmaz	bir	hal	alacaktır.	Zira	bu	mahkemeler	hep	benzer	olaylara	bakmakla	
görevlendirilmişlerdir.	Eğer	önceki	kararları	sonraki	yargılama	dosyasına	benziyorsa	sürekli	hakim	de-
ğiştirilmesi	gerekecektir.	
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hiçbir sübut delili bulunmadığı’ şeklinde gösterilen gerekçenin CMK’nin 24. 
maddesi kapsamında kanaat açıklamasında bulunma niteliğinde olması” 
denilmek	suretiyle	bu	durum	tarafsızlığı	şüpheye	düşürecek	hal	olarak	
kabul	 edilmiştir.	 Uygulamada	 en	 sık	 rastlanan	 hakimin	 reddi	 nedeni	
olan	ihsas-ı	rey	ya	da	örnek	kararda	belirtildiği	şekliyle	kanaat	açıklama-
sına	dayanan	ret	talepleridir.	Kanunda	açıkça	yer	almayan	anılan	daya-
nak	CMK’nin	24.	maddesi	uyarınca	mümkün	olmaktadır33.

	 Sonuçta	 hakimin	 davaya	 bakamayacağı	 açık	 olan	 bazı	 haller	 bu-
lunduğu	 yönünde	 bir	 tartışma	 bulunmamaktadır.	 Bununla	 birlikte	
CMK’nin	24.	maddesi	uyarınca	tarafsızlığı	şüpheye	düşürecek	diğer	se-
beplerden	dolayı	ret	isteminde	bulunuluyorsa;	hakim	her	olayın	somut	
özelliklerini	dikkate	alarak	bir	karar	verecektir.	Bu	kararın	ciddi	ve	de-
taylı	bir	incelemeye	tabi	olması	da	bir	zorunluluktur.	Aksi	halde	“Geçerli 
şüphe nedeniyle hakkında ret istemi öne sürülmüş olup da bu istem kabul 
olunduğu halde hakimin hükme katılması veya bu istemin kanuna aykırı 
olarak reddedilip hakimin hükme katılması”	şeklindeki	CMK’nin	emredi-
ci	nitelikteki	289/1-c	bendine	aykırı	davranılmış	olacak	ve	hukuka	kesin	
aykırı	olacak	bu	hal	mutlak	bir	bozma	nedeni	de	teşkil	edecektir34.	
 
	 Bu	aşamada	tartışılması	gereken	bir	diğer	husus;	şüpheli	veya	mü-
dafiinin	de	hakimin	reddi	talebinde	bulunabileceğinin	düzenlenmesin-
de	kendisini	göstermektedir.	Düzenleme	sayesinde	soruşturma	aşama-
sında	görev	alan	hakimlerin	CMK’nin	24	ve	devamı	maddeleri	uyarınca	
reddedilebilmesi	mümkündür35.	Bu	kapsamda	arama,	elkoyma	gibi	ted-
birlere	hükmeden	hakimler	gibi	en	olası	ve	etkili	sonuç	alınabilecek	olan	
sorguyu	gerçekleştiren	sulh	ceza	yargıcı	da	reddedilebilecektir.	
 

33	Aynı	yönde	yorum	için	bkz.	Yener	Ünver,	Hakan	Hakeri,	“Ceza Muhakemesi Hukuku”,	12.	Baskı,	Adalet	
Yayınları,	2016,	s:185.

34	Aynı	yönde	görüş	için	Özbek,	Doğan,	Bacaksız,	s:	521.
35	Özbek,	Doğan,	Bacaksız,	s:	517’te	“CMUK’tan farklı olarak sanık ve mağdur yanına şüpheli teriminin de 

eklendiğine dikkat çekilmelidir. Dolayısıyla soruşturma evresinde de red isteminde bulunulabilir”	ve	s:521’de	
“şüpheli de pekala soruşturma evresinde örneğin, tutuklama kararını veren hakimi reddedebilir”	şeklinde	aynı	
yönde	görüş	bulunmaktadır.		

CUMHURİYET SAVCISININ TARAFSIZLIĞI VE REDDİ SORUNU
Av. Sinan SÜRÜCÜ
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	 Konu	hakkında	değerlendirilmesi	gereken	bir	diğer	Anayasa	hük-
mü	ise	Anayasa’nın	90.	maddesinin	son	fıkrasının	son	cümlesidir36.	Zira	
anılan	fıkraya	uygun	olarak	usulüne	göre	yürürlüğe	konulmuş	milletle-
rarası	bir	antlaşma	olan	İHAS’ın	6.	maddesi	 ile	hem	bağımsız	hem	de	
tarafsız	mahkeme	hakkı	güvence	altına	alınmıştır.	Sözleşmeyi	yaşayan	
bir	organizma	haline	getiren	İHAM’ın	kararlarında	tarafsızlığın	objektif	
ve	subjektif	 iki	kriter	uygulanmak	suretiyle	tespit	edilebileceği	belirtil-
mektedir.	Bunlardan	subjektif	test	uyarınca,	belirli	bir	hakimin	bir	da-
vada	kişisel	kanaatlerinin	tarafsızlığına	şüphe	düşürüp	düşürmediğine;	
objektif	test	uyarınca	ise	bir	yargıcın	tarafsızlığından	haklı	kuşku	duyul-
masına	engel	olan	yeterli	güvencelere	sahip	olup	olmadığına	bakılması	
gerekmektedir37.	Görüleceği	üzere	CMK	düzenlemesi	İHAM’ın	kabu-
lüne	uygundur.	Zira	CMK’nin	22	ve	23.	maddeleri	ile	objektif	teste,	24.	
maddesi	ile	de	sübjektif	teste	uygun	düzenleme	getirilmiştir.	
 
	 Tartışılması	gereken	bir	diğer	durum	hakim	ya	da	hakimlerin	iddia	
ve	savunma	makamlarına	karşı	tarafsızlığıdır.	Aşağıda	detaylı	bir	şekilde	
açıklanacağı	üzere	Türkiye’de	iddia	ve	karar	makamları	yapısal	bir	sorun	
olarak,	birbirine	olması	gerekenden	çok	daha	fazla	şekilde	yakınlaşmış-
tır38.	Bu	durum	mahkemelerin	tarafsızlığına	da	zarar	vermektedir.	

36	Anayasa’nın	90.	maddesinin	son	fıkrasının	son	cümlesi	şu	şekildedir;	“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş te-
mel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır”.

37	Birçok	karar	içerisinden	bkz.	Hauschildt	&	Danimarka,	Başvuru	No:	10486/83,	24.	05.1989,	para.	46	ve	
Incal	&	Türkiye,	Başvuru	No:	41/1997/825/1031,	09.06.1998,	para:	65.

	 İHAM	Piersack	&	Belçika	kararında	ise	“görünüşün bile belirli bir önemi vardır. Belçika Temyiz Mahke-
mesinin 21 Şubat 1979 tarihli kararında gözlemlediği gibi, tarafsızlığından kaygılanmak için haklı sebebin 
bulunduğu yargıç, davadan çekilmelidir. Tehlikede olan şey, demokratik bir toplumda mahkemelerin halka 
vermek zorunda oldukları güven duygusudur” (Piersack	&	 Belçika,	 Başvuru	No:	 8692/79,01.10.1982,	
para.	30)	tespitinde	bulunmuştur.

38	Doktrinde	“Muhakeme makamlarının birbirlerinden belirgin bir şekilde ayrılmış olmaları, modern ceza mu-
hakemesinin en önemli kazanımlarından birisidir. Dolayısıyla yapılması gereken, savcıyla hakimi yakınlaş-
tırmak değil, birbirinden ayırmaktır”	denilmektedir	(Fahri	Gökçen	Taner,	“Çelişme ve Silahların Eşitliği”,	
Seçkin	Yayıncılık,	1.	Baskı,	Mart	2019,	Ankara,	s:106).
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 4. Hakimin Reddi ve Çekinmesine İlişkin Usul

	 Çalışmanın	 konusu	 kapsamında	 olmamakla	 birlikte	 kısaca	 deği-
nilmesi	 gereken	bir	diğer	husus	hakimin	 reddi	 ve	 çekinmesinin	hangi	
usule	tabi	olduğudur.	“Hakimin Reddi İstemine Karar Verecek Mahkeme” 
başlığını	taşıyan	CMK’nin	27.	maddesi	ile	hakimin	reddi	isteminin,	red-
dedilen	hakimin	mensubu	olduğu	mahkeme	tarafından	değerlendirile-
rek	karara	bağlanacağı	ana	kural	olarak	kabul	edilmiştir.	CMK’nin	26.	
maddesi	uyarınca	ret	talebi,	hakkında	ret	isteminde	bulunulan	hakimin	
mensubu	olduğu	mahkemeye	verilecek	ve	reddi	 istenen	hakim	ret	se-
bepleri	hakkındaki	 görüşlerini	 yazılı	 olarak	bildirecek	27.	madde	uya-
rınca	da	reddedilen	hakimin	katılmadığı	müzakere	sonucunda	ret	talebi	
hakkında	bir	karar	verilecektir.	Yukarıda	da	belirtildiği	üzere	26	ve	27.	
maddeler	birlikte	değerlendirildiğinde	hakkında	ret	 talebinde	bulunu-
lan	hakim,	kendisinin	reddinin	haklı	olduğuna	dair	dahi	karar	vereme-
yecektir.	

	 CMK’nin	30.	maddesi	ile	de	hakimin	çekinmesi	düzenlemiştir.	Çe-
kinme	doktrinde	şu	şekilde	açıklanmaktadır;	“Yargılamanın tarafsız ha-
kimlerce yapılmasını sağlayan diğer bir yol, hakimin çekinmesidir. Bu bağ-
lamda reddini gerektirecek nedenlerin bulunduğunu gören hakimin bunu 
ileri sürmesine çekinme denir. Buna göre hakimin çekinmesi, bir anlamda 
hakimin ret davasını kendisinin açmasıdır”39.	

	 30.	madde	 ile	 ikili	bir	ayrıma	gidilmiş	ve	hakimin	yasaklılığını	ge-
tiren	 hallerde	 çekinmesi	 birinci	 fıkrada,	 tarafsızlığını	 şüpheye	 düşüre-
cek	 sebepler	 ileri	 sürerek	 çekinmesi	 ise	 ikinci	 fıkrada	 düzenlenmiştir.	
Maddenin	 ikinci	 fıkrası	uyarınca	hakim,	 tarafsızlığını	 şüpheye	düşüre-
cek	sebepler	 ileri	sürerek	çekindiğinde,	merci	çekinmenin	uygun	olup	
olmadığına	karar	verecektir.	Çekinmenin	uygun	bulunması	halinde	da-
vaya	bakmakla	bir	başka	hakim	veya	mahkemenin	görevlendirileceğini	
düzenlemektedir.	 Böylece	 çekinme	 ve	 merci	 tarafından	 çekinmenin	
kabul	edilmesi	ve	görevlendirme	yapılmasıyla	çekinme	süreci	 tamam-
39	Kunter,	s:282;	Nur	Centel,	Hamide	Zafer,	“Ceza Muhakemesi Hukuku”,	9.	Bası,	Beta	Yayınevi,	İstanbul,	

Ekim	2012,	s:542.
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lanacaktır.	Bu	karara	itiraz	mümkün	değildir.	Nitekim	Yargıtay	9.	Ceza	
Dairesi’nin	2013/7007	Esas,	2014/158	Karar	sayılı	ve	08.01.2014	tarih-
li	kararında;	“Hakimin çekinme talebi üzerine verilen karar niteliği gereği 
kesin olsa da, asıl hükümle birlikte temyiz incelemesine tabi tutulacak ve 
hukuka aykırı olması durumunda olağan kanun yoluyla düzeltilebilecektir” 
denilmiştir.	

 B. Cumhuriyet Savcısının Tanımı

	 Yukarıda	da	belirtildiği	üzere	kanun	içerisinde	Cumhuriyet	savcısı-
nın	kim	olduğu	açıklanmamıştır.	Savcı	kavramının	sözlük	anlamı;	“Dev-
let adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getir-
mek üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi”40,	
“Müddeiumumi; toplum adına adli makamlar nezdinde (mahkemelerde) 
dava açıp iddiada bulunan kişi; savcıların görevi asıl olarak ceza yargıla-
masında, ağır ceza ve asliye ceza mahkemesinde bulunurlar, kamu davasını 
açar ve yürütürler; bunun yanında, kamu düzeninin gerektirdiği durum-
larda hukuk yargılamasında da hazır bulunurlar ve bunların dışında ya-
saların kendilerine verdiği görevleri yerine getirirler”41	şeklinde	tanımlan-
maktadır42.	Tanımlar	uyarınca	savcılar	yargılamanın	tarafı	olarak	kabul	
edilebilir.	

	 2802	sayılı	Hakimler	ve	Savcılar	Kanunu’nun	3.	maddesinde	savcı;	
adli	yargıda;	“İl	ve	İlçe	Cumhuriyet	başsavcılarını,	Cumhuriyet	başsav-
cı	vekillerini,	Cumhuriyet	savcılarını,	Yargıtay	Cumhuriyet	savcıları	ile	
«Adalet	Bakanlığı	merkez,	bağlı	ve	ilgili	kuruluşlarında»	idarî	görevler-
de	çalışan	savcıları”,	idari	yargıda;	“Danıştay savcıları ile “Adalet Bakan-
lığı merkez, bağlı ve ilgili kuruluşlarında” idari görevlerde çalışan savcıları” 
ifade	eder	denilmektedir.

40	 Türk	 Dil	 Kurumu’nun	 internet	 sitesi	 http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=	
gts&guid=TDK.GTS.560a7c30781d21.77785355	adresinden	(Erişim:	17.01.2019)

41	Yılmaz,	s:711.
42	Centel,	Zafer,	s:	99-100’de	“Toplumsal iddia makamını işgal eden süje Cumhuriyet savcısıdır ... Cumhuri-

yet savcıları iddianameleriyle, yargılama makamından, sanığın suçlu olup olmadığı tespit edilerek suçluysa 
cezalandırılmasını, böylece toplumsal barışın yeniden kurulmasını talep ederler. Savcılar bu görevi, toplumsal 
barışı sağlamakla yükümlü olan devlet ve kamu adına yerine getirirler. Bu nedenledir ki, Cumhuriyet’in savcısı 
olarak adlandırılırlar”	denilmektedir.
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 II. Cumhuriyet Savcısının Taraf Olup Olmadığı Sorunu
 
	 Cumhuriyet	 savcılarının	 taraf	 olup	 olmadıklarına	 ilişkin	 sorunun	
cevabı,	 savcıların	 reddinin	ya	da	 çekinmesinin	mümkün	olup	olmadı-
ğı	konusunda	da	hayati	bir	öneme	sahiptir.	Yukarıda	alıntılanan	2802	
sayılı	 Kanun’un	 tanımına	 bakıldığında	 Cumhuriyet	 savcılarının	 taraf	
olup	 olmadıklarına	 ilişkin	 herhangi	 bir	 sonuç	 çıkmadığı	 görülmekte-
dir.	Bununla	birlikte	aynı	kanunun	4.	maddesinde	bağımsızlık	durumu	
tartışılmış	ve	madde	 içerisinde	hep	hakimlere	atıfta	bulunularak	şöyle	
denilmiştir;	 “Hâkimler mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkimlik teminatı 
esaslarına göre görev yaparlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı 
yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat vere-
mez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz. Hâkimler, görevle-
rinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani 
kanaatlerine göre hüküm verirler” 43.	Ancak	Kanun’un	46.	maddesinin	2.	
fıkrasında;	“Bulundukları yerde kendi kusurları olmaksızın; herhangi bir 
nedenle hâkimlik ve savcılık mesleğinin gerekli kıldığı şeref veya tarafsızlıkla 
görev yapamayacakları veya bulundukları yerde kalmaları mesleğin nüfuz 
ve itibarını sarsacağı soruşturma veya belgelerle anlaşılanlar, isteklerine ba-
kılmaksızın bulundukları bölge içinde başka bir yere atanırlar”	şeklinde	bir	
düzenleme	yer	almakta	ve	savcıların	tarafsızlığı	konusunda	bir	teminat	
içermektedir.	Yine	kanunun	68.	maddesi	uyarınca	“Yaptıkları işler veya 
davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayacağı kanısını”	uyandı-
ran	hakim	ve	savcılar	hakkında	yer	değiştirme	cezasının	uygulanabilece-
ği	hüküm	altına	alınmıştır.	Sonuçta	2802	sayılı	Kanun	uyarınca	savcıla-
rın	tarafsızlığı	ancak	hakimlerle	birlikte	ele	alınan	hükümler	 içerisinde	
değerlendirilmiş,	hakimlerin	tarafsızlığına	ilişkin	özel	maddeye	yer	ve-
rilmişken	savcıların	tarafsızlığına	ilişkin	bir	madde	getirilmemiştir44.	

	 Yukarıdaki	açıklamalar	ışığında	Cumhuriyet	savcılarının	tarafsızlığı	
tartışmasını	CMK	üzerinden	yürütmek	bir	zorunluluk	haline	gelmekte-

43	Doktrinde	de	“Cumhuriyet savcısı bağımsız değildir; ancak bağımlı da değildir” denilmektedir (Cumhur	
Şahin,	“Ceza Muhakemesi Hukuku I”,	Seçkin	Yayıncılık,	8.	Bası,	Eylül	2017,	Ankara,	s:88).

44	Anayasa	içerisinde	de	hakimlerin	bağımsızlığından	bahsedilmiş	olmasına	karşın	Cumhuriyet	savcılarının	
bağımsızlığı	yönünden	bir	düzenleme	getirilmemiştir.	
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dir.	Ancak	Cumhuriyet	savcılarının	taraf	olup	olmadıklarına	dair	bir	dü-
zenleme	CMK	içerisinde	de	yer	almamaktadır45.	Bununla	birlikte	kimi	
maddeler	Cumhuriyet	 savcısının	 taraf	 olup	 olmadığı	 konusunda	 bize	
ışık	tutmaktadır.	Buna	göre;

• Tasarı	 aşamasında	 CMK’nin	 mevcut	 33.	 maddesi;	 “Cumhuriyet 
savcısı ve taraflar”	 şeklinde	 kaleme	 alınmıştır.	 Oysa	 kanunlaşma	
sürecinde	metin	değişmiş	ve		“Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır 
bulunan müdafi, vekil ve diğer ilgililer”	haline	gelmiştir.	

 
	 Adalet	Komisyonu	raporunda	bu	durumun	nedeni;	““taraflar” iba-

resi “duruşmada hazır bulunan müdafii, vekil ve diğer ilgililer” olarak 
değiştirilmiştir. Böylece, Cumhuriyet savcısının ceza muhakemesinde 
taraf olup olmadığı yönünde doktrindeki bir sonuca ulaşılamayacak 
olan tartışmalarda, kanunun bir tercihte bulunmaması, bu tartışmala-
rın doktrin bağlamında ele alınması gerektiği düşünülmüştür”	şeklin-
de	açıklanmıştır.	Görüleceği	üzere	komisyon	raporu	bilimsellikten	
oldukça	uzaktır.	Kaldı	ki	komisyon	tarafından	“doktrindeki bir sonu-
ca ulaşılamayacak olan tartışmalarda, kanunun bir tercihte bulunma-
ması”	şeklinde	belirtilerek	ulaşılan	sonuç	kanımızca	kabul	edilebilir	
değildir.	Zira	her	şeyden	önce	kanun	ile	Cumhuriyet	savcısının	ta-
raf	olup	olmadığı	konusunda	bir	tercihte	bulunulması	tüm	ceza	yar-
gılaması	yapısının	kuruluşu	açısından	hayati	öneme	sahiptir46.	Böy-
lesine	hayati	bir	konuda	kanun	koyucunun	tercihte	bulunmaması,	
bunun	da	geçerli	bir	nedeni	olmaması,	mümkün	değildir.	Nitekim	
kanun	içerisinde,	doktrinde	üzerinde	uzlaşılamayan	birçok	konuda	
tercihte	bulunulmuştur.	

45	Düzenleme	bulunmamasının	Cumhuriyet	savcısının	taraf	gibi	hareket	edebileceği	anlamına	gelmediği,	
aksi	 davranışın	 Hakimler	 ve	 Savcılar	 Kanunu’nun	 68/2-b	 bendi	 uyarınca	 disiplin	 sorumluluğu	
doğuracağına	dair	görüş	için	bkz.	Hüseyin	Şık,	“Türk Adli Yargı Sisteminde Savcılık Kurumu”,	Adalet	Ya-
yınevi,	1.	Baskı,	2018,	Ankara,	s:83.

46	Konu	hakkında	Avrupa	Savcıları	Danışma	Konseyi’nin	Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesi’ne	sunduğu	9	
(2014)	sayılı	Savcılara	İlişkin	Avrupa	Norm	ve	Prensipleri	başlıklı	Görüş	içerisinde	de	“103. Kovuşturma 
makamı yargı kurumunun bir parçası ise, savcılar ile mahkemede görevli hâkimler arasında net bir çizgi çiz-
mek gerekir. Üye Devletler savcıların hukuki statüsünü, yetkilerini ve usuli rollerini kanunla, savcılar ile mah-
kemelerde görevli hâkimlerin karşılıklı bağımsızlığı ve tarafsızlığı hakkında hiçbir şüpheye yer bırakmayacak 
şekilde net ifade etmesi gerekir”	denilmektedir.	
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	 Belirtilenlerle	birlikte	 tasarı	metninde	açıkça	 “Cumhuriyet	 savcısı	
ve	 taraflar”	 denilmekte	 olduğundan	 Cumhuriyet	 savcısının	 taraf	
olarak	kabul	edilmediği	sonucuna	ulaşılmaktadır.	

 
	 Madde	gerekçesine	bakıldığında	komisyon	raporu	ve	kanun	met-
ninden	yine	ayrılındığı	ve	“Cumhuriyet savcısı ve taraflar”	denildiği	
görülecektir.	Böylece	gerekçe	ile	de	Cumhuriyet	savcısının	taraf	ol-
madığı	sonucuna	ulaşmak	mümkündür.

• CMK’nin	29.	maddesinde	 ise	Cumhuriyet	 savcısı	 taraf	olarak	ka-
bul	 edilmek	 suretiyle	 bir	 düzenleme	 getirilmiştir.	 Zira	 madde	
içerisinde;	 “216’ncı madde uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin 
dinlenilmesine geçilemez” denilmiştir.	29.	madde	 içerisinde	 taraflar	
olarak	adlandırılan	kişiler,	216.	madde	içerisinde;	katılan	veya	veki-
li,	Cumhuriyet	savcısı,	sanık	ve	müdafi	veya	kanuni	temsilcisi	olarak	
sayılmıştır.	Böylece	29.	madde	ile	Cumhuriyet	savcısının	taraf	ola-
rak	kabul	edildiği	görülmektedir.	

• CMK’nin	66/5.	fıkrasında	da	“ilgililer”	terimi	kullanılmıştır.	Bura-
da	ifade	edilmek	istenenin	“Cumhuriyet	savcısı	ve	taraflar”	olduğu	
yönünde	görüşler	bulunmakta	 ise	de47,	kanımızca	bu	yönde	ayrık	
bir	düzenleme	getirilmediğinden,	 ilgililerden	anlaşılması	gereken;	
Cumhuriyet	savcısının	da	dahil	olduğu	taraflardır.

• Yine	CMK’nin	277.	maddesi	içerisinde;	“Mahkemece reddedilmeyen 
istinaf dilekçesi veya beyana ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa 
tebliğ olunur”,	297.	maddesi	içerisinde	de;		“Bölge	adliye	mahkeme-
since	reddedilmeyen	temyiz	istemine	ilişkin	dilekçesinin	bir	örneği	
karşı	 tarafa	 tebliğ	olunur”	denilmekte48	 ve	 yukarıda	 açıklanan	33.	
madde	düzenlemesinden	farklı	bir	düzenleme	getirilmektedir49.	

47	İsmail	Malkoç,	Mert	Yüksektepe,	“Ceza	Muhakemesi	Kanunu”,	1.	Cilt,	Malkoç	Kitabevi,	2008,	s:379.
48	CMK’nın	277,	297	ve	35.	maddeleri	birlikte	değerlendirildiği	takdirde	kanun	koyucunun	Cumhuriyet	

savcılarını	taraf	olarak	kabul	ettiği	sonucuna	ulaşılacağına	dair	görüş	için	bkz.	Şık,	s:82.	
49	Anılan	düzenleme	kapsamında	“karşı	 taraf”	deyiminden	ne	anlaşılması	gerektiği	doktrinde	de	 tartışıl-

makta	ve	 “başvuru ile elde edilmek istenen karardan hukuksal yararı olumsuz yönde etkilenen kişidir. Bu 
durumda şüpheli ya da sanığın başvurusunda C. Savcısı ve katılan; C. Savcısı ve katılanın başvurusunda ise, 
şüpheli ya da sanık, müdafii, yasal temsilci ve eştir” denilmektedir	(Mustafa	Ruhan	Erdem,	Candide	Şen-
türk,	“Ceza Muhakemesinde Kanun Yolları”,	Seçkin	Yayıncılık,	1.	Baskı,	Ekim	2018,	s:84).
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	 Görüleceği	üzere	CMK	içerisinde	Cumhuriyet	savcısının	taraf	olup	
olmadığına	ilişkin	net	bir	düzenleme	olmadığı	gibi,	taraf	olup	olmama-
sına	ilişkin	çelişkili	düzenlemeler	bulunmaktadır.	Bu	nedenle	CMK’nin	
karma	 bir	 sistem	 getirmekte	 olduğu	 ve	Cumhuriyet	 savcılarının	 kimi	
açılardan	tarafsız	kimi	açılardan	ise	taraf	olduğunun	kabul	edildiği	be-
lirtilebilecektir.	Kanımızca	karma	bir	sistemden	bahsedilmesi	mümkün	
olmayıp,	az	ya	da	bazı	alanlarda	taraf	olması	 ile	savcının	tarafsız	oldu-
ğundan	bahsedilebilmesi	mümkün	olamayacaktır.	

	 Doktrinde	Cumhuriyet	savcısının	tarafsızlığı	özel	olarak	değerlen-
dirmeye	tabi	tutulmuş	“Savcının tarafsızlığı, sanığa ve mağdura karşı ob-
jektif olması, bunlardan birini herhangi bir nedenle kayırmaması ve delil 
toplama, mütalaa verme gibi işlemleri sadece maddi gerçeğin ortaya çıka-
rılması kaygısıyla yürütmesi olarak anlaşılmalıdır”50	denilmiştir.	Böylece	
Cumhuriyet	savcıları	açısından	tarafsızlığın	ayrı	bir	sınıflandırmaya	tabi	
tutulduğu	görülmektedir51.	

	 Cumhuriyet	 savcısının	 konumu	 ve	 taraf	 olup	 olmadığı	 Anayasa	
Mahkemesi	 kararlarında	 da	 yerini	 almış	 ve	Keleş	Öztürk’ün	 başvuru-
suna	ilişkin	karar	içerisinde	“Başvuru konusu olaydaki sözlerin muhatabı 
davanın hakimi değil iddia makamını temsil eden Cumhuriyet savcısıdır. 
Hakimlere nazaran Cumhuriyet savcılarından kendilerine yönelik eleşti-
riler karşısında daha hoşgörülü olmaları beklenir. Bu nedenle kovuşturma 
aşamasında yargılamanın taraflarından biri olan Cumhuriyet savcılarına 
yapılan eleştiriler hakimlere yönelik eleştirilere kıyasla ifade özgürlüğü bağ-

50	Nur	Centel,	“Savcının Tarafsızlığı”,	Bir	Adli	Organ	Olarak	Savcılık	Kitabı,	TBB	Yayınları,	1.	Baskı,	Ekim	
2006,	Sempozyum,	Ankara,	s:195.

51	Fatih	Birtek,	 “Cumhuriyet	Savcısı’nın	Delilleri	Ve	Fiili	Takdir	Yetkisi”,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	Özel	Sayı,	Prof.	Dr.	Nur	Centel’e	Armağan,	Yıl:2013,	Cilt:19,	
Sayı:2,	 http://dspace.marmara.edu.tr/bitstream/handle/11424/2240/5000001567-5000000703-PB.
pdf?sequence=1&isAllowed=y	 ,	 (Erişim	 18.01.2019),	 s:	 963’te	 “mahkemenin re’sen delil toplamasının 
sanığın adil yargılanma hakkını ihlal edip etmediğidir. Söyle ki, eksik bir soruşturma sonucunda kabul edi-
len iddianame üzerine, mahkemenin duruşma hazırlığı aşamasında adeta bir “Cumhuriyet Savcısı kisvesine 
bürünerek” bütün delilleri toplamaya çalışması mahkemenin tarafsızlığını ortadan kaldırabilecek niteliktedir. 
Hâkim, henüz sanığı sorguya çekmeden daha duruşma hazırlığı aşamasında delillerle bu kadar iç içe olur ise, 
sanık sorguya çekilmeden mahkeme veya hâkimin kanaatinin oluşması tehlikesi belirir” denilmektedir.	Gö-
rüleceği	üzere	konuyla	ilgili	olmasa	da	yazar	tarafından	Cumhuriyet	savcısının	taraf	olduğu	belirtilmiştir.
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lamında daha yüksek bir korumadan yararlanır”52 denilerek	Cumhuriyet	
savcıları	taraf	olarak	kabul	edilmiştir.	

	 Cumhuriyet	savcılarının	taraf	olup	olmadığına	ilişkin	bir	diğer	de-
ğerlendirme	temel	hak	ve	özgürlükler	konusunda	karar	verme	yetkisinin	
kime	verildiği	ile	de	ortaya	konulabilecektir.	Zira	gecikmesinde	sakınca	
bulunan	haller	hariç	olmak	üzere,	temel	hakların	kısıtlanması	ancak	ha-
kim	kararı	 ile	 söz	konusu	olabilecektir53.	Doktrinde	bu	durum	“Temel 
hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla yapılacak müdahalelerin bağım-
sız ve tarafsız hakim kararı ile yapılması kabul edilmiştir”54	şeklinde	açık-
lanmakta	ve	zımnen	Cumhuriyet	savcılarının	tarafsız	olmadığı	belirtil-
mektedir.

	 CMK’nin	160.	maddesi	anılan	çelişkiyi	azaltıyor	gibi	gözükmektey-
se	de	kanımızca	aslında	daha	da	büyütmektedir.	Zira	maddenin	ikinci	
fıkrası	 ile	 Cumhuriyet	 savcılarına	 şüphelinin	 lehine	 ve	 aleyhine	 olan	
delilleri	 toplama	yükümlülüğü	getirilmiştir.	Bu	yükümlülük	nedeniyle	
Cumhuriyet	savcısının	taraf	olmadığı55,	eğer	taraf	olsaydı	şüpheli	lehine	
olan	delilleri	toplama	yükümlülüğünün	getirilemeyeceği	kabul	edilebi-
lir56.	Kanımızca	bu	yükümlülük	tek	başına	Cumhuriyet	savcılarını	taraf	

52	Anayasa	Mahkemesi’nin	2014/15001	başvuru	sayılı,	27.12.2017	tarihli	kararı,	para.	58.
53	Gözaltı	önemli	bir	 istisna	olarak	kabul	edilebilir	 ise	de,	gözaltına	itiraz	halinde	karar	hakim	tarafından	

verileceğinden	anılan	istisna	da	yumuşamaktadır.
54	Haluk	Çolak,	“Ceza Yargılaması Hukukunda Çapraz Sorgu”,	Bilge	Yayınevi,	1.	Baskı,	Kasım	2005,	s:61.
55	Jukka	Rappe,	“Savcının Görevleri ve Konumu”,	Bir	Adli	Organ	Olarak	Savcılık	Kitabı,	TBB	Yayınları,	1.	

Baskı,	Ekim	2006,	Sempozyum,	Ankara,	s:48’de	konu	hakkında	“Savcı aynı zamanda, yansızlık (taraf-
sızlık) ilkesine de uymak zorundadır. Bir soruşturma sırasında, sanığın suçsuzluğu (masumiyeti) lehindeki 
olguların da göz önünde bulundurulması gerekir”	denilmekte	ve	 sanığın	 lehine	delillerin	 toplanmasının	
tarafsızlığa	ilişkin	olduğu	belirtilmektedir.	

56	Kayıhan	İçel,	“Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları “Budapeşte İlkeleri” Işığında 
“Savcıyı Ret Sorunu””,	 İstanbul	Ticaret	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Dergisi,	Yıl:7,	 Sayı:14,	Güz	2008,	
s:30;	Gizem	Dursun,	“Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında İşkence 
Yasağı ve İşkenceyi Etkili Biçimde Soruşturma Yükümlülüğü”,	Seçkin	Yayıncılık,	1.	Baskı,	Ocak	2018,	s:120.	

	 Centel,	Zafer,	s:	110’da	da	“Amaç maddi gerçeğe ulaşmak olduğunda, hiç bir makam diğerinin karşısında bir 
taraf olarak yer almamaktadır. Bu nedenle, savcının taraf değil, süje olduğu kabul edilir” denilmek	suretiyle	
aynı	yönde	görüş	belirtilmiştir.	Bahri	Öztürk,	Durmuş	Tezcan,	Mustafa	Ruhan	Erdem,	Özge	Sırma	Ge-
zer,	Yasemin	F.	Saygılar	Kırıt,	Özdem	Özaydın,	Esra	Alan	Akcan,	Efser	Erden	Tütüncü,	“Nazari ve Uy-
gulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku”,	Seçkin	Yayınları,	10.	Baskı,	Eylül	2016,	Ankara,	s:222’de	de	benzer	
şekilde;	“Ceza muhakemesinde savcılar taraf değildir. Çünkü onlar, şüpheli veya sanığın, hem lehine hem de 
aleyhine olarak soruşturma işlemleri yapmak durumundadırlar (CMK m. 160/2). Savcı şüpheli veya sanığın 
haklarının koruyucusudur.”	denilmektedir.	
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olmaktan	çıkartmaz57.	Zira	bu	yükümlülük	hukuk	devleti	olma	ilkesinin	
en	temel	unsurlarından	bir	tanesidir58.	Nitekim	bireysel	iddia	makamı	ya	
da	savunma	makamı	elinde	bulunan	ve	aleyhine	olan	delilleri	sunmaya-
bilir.	Bununla	birlikte	bu	görev	Cumhuriyet	savcısına	yüklenmiştir,	zira	
Cumhuriyet	savcıları	kamusal	iddia	makamını	temsil	ederler	ve	kamusal	
bir	yük	taşırlar59.	Bu	nedenle	kendilerine	lehe	olan	delilleri	toplama	yü-
kümlülüğünün	getirilmiş	olması	kanımızca	Cumhuriyet	savcısının	taraf	
olmadığı	anlamına	gelmeyecektir60.

	 Belirtilmelidir	ki;	1136	sayılı	Avukatlık	Kanunu’nun	1.	maddesi	ile	
avukatlığın	kamu	hizmeti	olduğu	düzenlenmiştir.	Buna	karşın	bir	ceza	
yargılamasında	vekil	ya	da	müdafi	olarak	görev	alan	avukat,	bulunduğu	
konuma	göre	ya	savunma	ya	da	bireysel	iddia	makamında	olacak	sonuç-
ta	nerede	bulunursa	bulunsun	yargılamanın	bir	tarafı	olacaktır61.
 

57 “Savcı bazan sanık lehinde taleplerde bulunur, faraza beraatini ister veya sanık lehine kanun yoluna gider. Bu 
lehe istekler muhakemede müdafaa değil, iddia görevi dolasıyı ile ve o gaye ile yapılır. Zira savcı tez tarafıdır. 
Her tez, sonunda sentez haline gelecektir. Savcı da sentezin meydana gelmesine çalışır ve bu arada sanık lehine 
isteklerde bulunabilir. Savcı tez makamı olarak olaya ışık tutacak ve hükmün elbirliğiyle verilmesini sağlaya-
caktır. Şu halde artık taraf kavramı, çarpışan iki düşman manasına alınmamalıdır. Taraf makamları, birlikte 
bir yargıya varmak için işbirliği yapmaktadırlar. Taraflar karşılıklıdır, fakat muhakkak zıt ve hasım (düş-
man) değillerdir. Kaldı ki savcının mahkumiyet istemesi de mümkündür. Bu itibarla sanık ile savcının ma-
kamlarının aynı olduğunu söylemeğe de imkan yoktur” 	şeklindeki	aynı	yönde	görüş	için	bkz.	Kunter,	s:335.

58	Ülkemizde	Cumhuriyet	savcılarının	şüphelinin	aleyhine	olduğu	kadar	lehine	olan	delilleri	toplama	yü-
kümlülüğünün	savcılık	kurumunun	Fransız	sisteminden	esinlenmesi	nedenine	dayandığı,	zira	Fransa’da	
savcılığın	devleti	temsil	ettiği	ve	şüpheli	lehine	olan	delilleri	de	topladığı	hususunda	bilgi	için	bkz.	Ekrem	
Çetintürk,	“Cumhuriyet Savcısının Statüsünün ve Savcılık Teşkilatının Kurumsal Yapısının, Savcılık Faaliye-
tinin Etkinliğine ve Kalitesine Etkisi”,	Ceza	Hukuku	Dergisi,	Yıl:10,	Sayı:29,	2015,	s:130.	

59	Doktrinde	“savcılığın kamu adına görev yapmakla beraber, AİHS’nin 6/1. maddesi anlamında mahkeme 
gibi tarafsız olma gibi bir yükümlülüğü olmadığının altını çizmek gerekir”	denilmektedir	(Taner,	“Çelişme 
ve Silahların Eşitliği”,	s:101).

60	Belirtilmelidir	ki	lehe	olan	delillerin	toplaması	ile	savunma	yapmak	aynı	şey	olmayıp	aralarında	ciddi	bir	
fark	bulunmaktadır.	

	 Ayrıca	adli	yönden	Cumhuriyet	savcısına	bağlı	olan	kolluk	görevlileri,	savcının	talimatı	ile	lehe	olan	de-
lilleri	toplayacaktır	(Konu	hakkında	detaylı	bilgi	için	bkz.	Yenisey,	Nuhoğlu,	s:151,152).	Bu	durumda	
kolluk	görevlilerinin	de	lehe	delil	toplaması	söz	konusu	olacak,	bu	durumda	onların	da	tarafsız	olduğu	
iddia	edilebilecektir.	

61	Bazı	düşünürler	avukatın	taraf	değil	tarafın	vekili	olduğunu,	zira	taraf	sıfatının	kurulan	hükümden	doğ-
rudan	 etkilenenleri	 kapsadığını	 belirtmektedirler.	Kanımızca	 bu	 görüş	CMK’nın	 sistematiğine	uygun	
değildir.		
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	 Cumhuriyet	 savcısının	 taraf	 olup	olmadığı	 tartışmasını	 sonuçlan-
dırabilmek	için	Ceza	Muhakemeleri	Usulü	Kanunu	(CMUK)	düzenle-
mesine	bakmak	faydalı	olacaktır.	CMUK	içerisinde	de	Cumhuriyet	sav-
cısının	taraf	olup	olmadığı	yönünde	net	bir	hüküm	bulunmamaktadır.	
Bununla	birlikte	CMUK’un	31.	maddesi		“Dâvaya duruşma esnasındaki 
kararlar, iki taraf dinlendikten ve duruşma haricindeki kararlar Cumhuri-
yet Müddeiumumisinin yazılı veya şifahi mütalâası alındıktan sonra verilir” 
şeklindeydi62.	Görüleceği	üzere;	duruşma	sırasında	“iki	taraf”,	duruşma	
haricindeyse	sadece	Cumhuriyet	savcısının	yazılı	veya	sözlü	mütalaası-
nın	alınması	düzenlenmek	suretiyle	Cumhuriyet	savcısı	taraf	olarak	ka-
bul	edilmiştir63.	

	 Nitekim	CMUK	zamanında	doktrinde	de	“Her muhakeme gibi, ceza 
muhakemesinde de yargılama makamından başka iki makam vardır: İddia 
makamı ve müdafaa makamı. Bunların karşılıklı iki taraf olduğunu, birinin 
tezi diğerinin anti-tezi ileri sürme görevi anlaşılmaktadır. Savcı şahıs bakı-
mından değil, işgal ettiği makam dolayısıyla taraftır”64 denilmiştir.	

	 Kanun	koyucunun	CMUK	uygulamasından	farklı	bir	yol	 izlemesi	
hem	maddenin	yazılış	şeklini	değiştirmesi	hem	de	komisyon	raporunda	
açıkça	belirtilmiş	olması	nedeni	ile	CMK	ile	Cumhuriyet	savcısının	taraf	
olarak	kabul	edilmediği	anlaşılmaktadır65.	Ancak	yukarıda	da	açıklanmış	
olduğu	üzere	CMK	içerisinde	halen	Cumhuriyet	savcısının	taraf	olarak	
kabul	edildiği	hükümler	bulunmaktadır.	

	 CMUK	açısından	yapılan	değerlendirmeler	kapsamında	anılan	ka-
nunun	“Hukuku âmme davası açmak için Adliye Vekili Cumhuriyet Müd-
62	CMUK’un	312.	maddesinde	de	savcıların	taraf	kavramı	içerisine	dahil	edildiği	görülmektedir.	
63	Doktrinde	Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığı	açısından	“temyiz davasının tarafı olmamakla beraber, ka-

nun yolu makamı olarak mütalaasını bildirir ve duruşmalarda hazır bulunur” (Yenisey,	Nuhoğlu,	s:980)	
denilmektedir.	Kanımızca	Yargıtay	Cumhuriyet	Başsavcılığı’nın	yapacağı	anılan	işlemler	iddia	makamı	
sıfatıyla	yapılmakta	olduğundan	başsavcılığın	taraf	olduğu	gerçeği	değişmemektedir.	

64	Kunter,	s:335;	Centel,	“Adil Yargılama Hakkı ve Savcının Tarafsızlığı”,	s:207,208.
65	Modern	ceza	yargılamalarının,	savcıların	tarafsız	hareket	etmesini	gerektirdiği,	özellikle	soruşturma	aşa-

masında	savcılara	tanınan	hak	ve	yetkilerin	tarafsızlığı	ön	plana	çıkartması	gerektiği	hakkında	görüş	için	
bkz.	Ersan	Şen,	“İnsan Hakları ve Terör Bağlamında Yakalama, Gözaltına Alma, Arama, Elkoyma ve Tu-
tuklama”,	Terazi	Hukuk	Dergisi,	Sayı:30,	Şubat	2009,	s:16
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deiumumisine emir verebilir”	şeklindeki	148/3.	fıkrasının	da	değerlendi-
rilmesi	gerekmektedir.	Zira	doktrinde	CMUK’un	148.	maddesinde	yer	
alan	Adalet	Bakanı’nın	Cumhuriyet	 savcılarına	dava	 açılması	 yolunda	
emir	verebilme	yetkisinin	CMK	ile	kaldırılmış	olmasının,	yeni	kanun	ile	
Cumhuriyet	savcılarının	taraf	sayılamayacağının	yeni	bir	dayanağı	oldu-
ğu	belirtilmektedir66.	

	 Anılan	düzenleme	hakkında	doktrinde;	bakana,	dava	açılması	yö-
nünde	emir	verme	yetkisi	 tanındığı,	 ancak	dava	açılmaması	yetkisinin	
verilmediği,	 bu	 nedenle	 de	 suçların	 örtbas	 edilmesinin	 önüne	 geçil-
meye	çalışıldığı	da	belirtilmekteydi67.	CMK	ile	dava	açılmasını	emret-
me	yönündeki	 yetkinin	Adalet	Bakanı’ndan	 alındığı	 doğrudur.	Ancak	
TCK’nin	 12,	 13,	 299,	 301,	 305,	 306.	 maddeleri	 kapsamında	 Adalet	
Bakanı’nın	izni	veya	talebinin	bulunması	şart	koşulmuştur.	Bu	nedenle	
mevcut	düzenlemeler	kapsamında	tarafsızlık	bir	yana	bağımsızlık	da	tar-
tışmaya	açık	hale	gelmiştir68.	Özellikle	299	ve	301.	maddeler	açısından	
izin	usulünün	benimsenmesinin	hak	ve	özgülükleri	koruma	amacı	taşı-
dığı	söylenebilirse	de	bu	usulün,	yargı	sürecine	yürütmenin	bir	müdaha-
lesi	olduğu	açıktır.	Doktrinde	Cumhuriyet	savcılarının	gerçekleştirdiği	
işlemler	 ile	 iddia	 faaliyetinin	 yasama,	 yürütme	 ve	 yargı	 fonksiyonları-
nın	hangisi	 kapsamında	 kaldığı	 tartışılmakta	 ve	 tarafımızca	 katılınma-
makla	birlikte	genel	olarak	 savcıların	yürütme	organı	 içinde	yer	aldığı	
kabul	 edilmektedir69.	Böyle	bir	 kabul	 getirilmesi	 durumunda	özellikle	
TCK’nin	299.	maddesi	açısından	tartışma	giderilebilir	hale	gelecektir.	
Ancak	böyle	bir	kabul,	Cumhuriyet	savcılarının	taraf	olup	olmadıkları	
yönündeki	tartışmayı	da	sona	erdirecek		Cumhuriyet	savcılarının	taraf	
olduğu	gerçeği	ortaya	çıkacaktır.	

66	İçel,	s:31.
67	Centel,	“Adil Yargılama Hakkı ve Savcının Tarafsızlığı”,	s:208.
68	Savcıların	bağımsızlığına	ilişkin	olarak	doktrinde;	“bağımsız olmayan Cumhuriyet savcısı, tarafsız da ola-

maz. Bu nedenle bağımsızlık, tarafsızlığın ön koşuludur”	denilmektedir	(İnayet	Aydın,	Mustafa	Saldırım,	
“Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Kolaylaştırıcı El Kitabı”,	Ankara	Şubat	2019,	
s:19).

69	Çetintürk,	s:145.	Aynı	eserin	137,138.	sayfalarında	da	Anayasa’nın	138.	maddesi	uyarınca	yargı	yetki-
sinin	kullanılmasında	hakim	ve	mahkemelere	genelge	gönderilemeyeceğinin	düzenlendiği,	bu	nedenle	
yürütme	organının	savcılar	bakımından	düzenleyici	işlem	yapma	yetkisine	sahip	olduğu	belirtilmiştir.	
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	 Kanımızca	Cumhuriyet	 savcısının	 taraf	 olarak	 kabul	 edilmesinde	
bir	 sorun	bulunmamakta,	hatta	Cumhuriyet	 savcısının	 taraf	olduğuna	
ilişkin	 net	 hükümlerin	 CMK	 içerisinde	 bulunması	 gerekmektedir70.	
Zira	Cumhuriyet	savcısı	sav,	yani	iddia	makamını	temsil	etmektedir.	Bu	
nedenle	ne	teoride	ne	de	pratikte71	 tarafsız	kalabilmesi	mümkündür72.	
Kaldı	ki	 savcıların	muhakemenin	 tarafı	olmaması	maddi	gerçeğe	ulaş-
mada	 ve	 muhakemenin	 gerçekleştirilmesinde	 zorlukları	 beraberinde	
getirecektir.	Örneğin	eğer	Cumhuriyet	 savcısı	 taraf	değilse	 tarafsız	ol-
ması	da	kendisinden	beklenecektir.	Eğer	tarafsız	olması	bekleniyorsa	bu	
durumda,	aşağıda	açıklanacak	olan	Cumhuriyet	savcısının	görev	alama-
yacağı	haller	ile	reddi	hükümlerinin	kanunda	bulunuyor	olması	gerekir-
di73.	Oysa	kanun	koyucu	anılan	hükümleri	CMK’ye	eklemeyerek	aslın-
da	Cumhuriyet	savcısının	taraf	olmadığını	düzenler	gibi	yapmış,	ancak	
taraf	olduğunu	kabul	etmiştir.	“Cumhuriyet	savcıları	yargılamanın	tarafı	
değildir,	sadece	kamunun	tarafındadır”	gibi	bir	önermede	bulunulabilir.	
Ancak	bizim	ceza	yargılama	sistemimiz	gibi	şahsi	ceza	davalarının	olma-
dığı	bir	sistemde	zaten	şüpheli	veya	sanık	her	durumda	kamuya/kamu	
düzenine	karşı	gerçekleştirdiği	iddia	olunan	bir	eylem	nedeniyle	soruş-
turulmakta	ya	da	hakkında	kovuşturma	yürütülmektedir74.	Bu	durumda	
70	Nitekim	klasik	görüş,	yargılama	ile	iddia	görevlerinin	birbirinden	farklı	olduğunu,	iddia	makamında	yer	

alan	savcıların	hakimler	gibi	tarafsız	sayılamayacağını,	bu	nedenle	hakimlerin	objektiflik	vasfına	haiz	ola-
rak	görevlerini	yapmaları	için	getirilen	ret	davası	ve	çekinmenin	savcılar	bakımından	söz	konusu	olama-
yacağını	ileri	sürmektedir	(İçel,	s:26).

71	Hakimlik	 ile	 savcılık	mesleklerinin	yakınlaşması	nedeniyle	Cumhuriyet	 savcılarının	yargı	 erkine	dahil	
görüldüğüne	dair	görüş	için	bkz.	Şık,	s:71.	Ancak	eser	içerisinde	bu	durumun	uygun	olmadığı,	savcılık	
kurumunun	yargı	mercii	olamayacağı,	Cumhuriyet	savcısının	yargı	erkine	dahil	olduğunun	kabul	edil-
mesi	halinde	ceza	muhakemesinde	yargı	ve	savunma	makamlarının	kalacağı,	bunun	da	tahkik	sistemine	
dönüş	olacağı	belirtilmektedir	(Şık,	s:76,78).

72	Doktrinde	“işbirliğine dayalı ceza muhakemesi faaliyeti, zorunlu olarak bir iddia makamını gerekli kılmakta-
dır. Bu gereğin bir sonucu olarak kamusal iddia makamı olan savcılık ihdas edilmiştir. Bu nedenle, şahıs itiba-
riyle taraf olması mümkün olmayan Cumhuriyet savcısı, “makam” itibariyle taraftır”	denilmektedir	(Şahin,	
s:89).	Yine	bu	kapsamda	soruşturmanın	başka	bir	Cumhuriyet	savcısı	tarafından	yürütülmesinin,	kovuş-
turmaya	farklı	bir	Cumhuriyet	savcısının	çıkmasının	muhtemel	olduğu	ve	Cumhuriyet	savcısının	kişisel	
öç	alma	peşinde	olmadığı	da	doktrinde	belirtilmektedir	(Şık,	s:79).

73	Doktrinde	tarafsızlık	hakimler	üzerinden	tartışılırken,	hakimin	taraflardan	hiçbirisini	tutmaması	ve	taraf-
sızlığı	bozan	sebepler	söz	konusu	olduğunda	hakimin	çekinmesi	ya	da	reddedilebilmesi	gerektiği	belirtil-
mektedir	(Oğuz	Sancakdar,	Lale	Burcu	Önüt,	Eser	Us	Doğan,	Mine	Kasapoğlu	Turhan,	Serkan	Seyhan,	
“İdare Hukuku Teorik Çalışma Kitabı”,	Seçkin	Yayıncılık,	8.	Baskı,	Eylül	2019,	s:55).

74	Bu	aşamada	ayrıca	üzerinde	durulmalıdır	ki	cezaların	infazı	da	Cumhuriyet	Başsavcılıklarınca	gerçekleşti-
rilmektedir.	Bu	durumda	infaz	sürecini	yürütecek	makamın	tarafsız	olduğu	konusunda	şüpheli	ve	sanıkta	
tereddüt	oluşması	gayet	doğaldır.	
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Cumhuriyet	savcısının	kamu	yanında	yer	aldığını	kabul	etmek,	aslında	
onun	yargılamada	taraf	olduğunu	açıkça	ortaya	koymaktadır75.	Nitekim	
katılan	ve	vekili	bireysel	iddia	makamı,	Cumhuriyet	savcısı	ise	kamusal	
iddia	makamıdır76.	Yargılamada	aynı	fonksiyona	sahip	olan	anılan	süje-
lerden	birini	taraf	olarak	kabul	edip	diğerini	etmemek	mümkün	değildir.	
 
	 Tartışma	hakkında	İHAM’ın	temel	görüşü	“Sözleşme’nin 6. madde-
sindeki bağımsızlık ve tarafsızlıkla ilgili öngörülen güvenceler, cezai konu-
lardaki bir suç isnadı konusunda karar verme durumundaki makamlarla 
ilgilidir”77		şeklindedir78.	
 
	 Tarafsızlıkla	ilgili	tartışılması	gereken	bir	diğer	konu	CMK	içerisin-
de	düzenlenmeyen	ancak	 sonuçları	doğrudan	CMK’yi	de	 ilgilendiren	
Cumhuriyet	savcılarının	hakim,	hakimlerin	ise	Cumhuriyet	savcısı	ola-
rak	görevlendirilebilir	olmasıdır.	Mesleklerindeki	kıdem,	liyakat	ve	ben-
zeri	hiçbir	özelliğe	bakılmaksızın	görevdeki	bir	Cumhuriyet	savcısının	
hakim,	hakimin	ise	savcı	olarak	görevlendirilebiliyor	olması	ülkemizde-
ki	en	önemli	tarafsızlık	sorunlarından	biridir.	Böylece	sav	ve	karar	ko-
numunda	bulunan	iki	kurum	olmaması	gerektiği	şekilde	yakınlaştırılmış	
olmaktadır.	Nitekim	İHAM’ın	Piersack	&	Belçika79	kararının	30	sayılı	
paragrafında;	“Bir kimsenin, savcılık görevi sırasında belirli bir olayla ilgi-
lenebileceği türden bir makamda görev yaptıktan sonra, aynı olayda yargıç 

75	Ümit	Kardaş’ın	aynı	doğrultuda;	“savcının taraf olduğunu kabul etmek önkoşuldur. Eğer savcıyı taraf olarak 
kabul eder, yaptığı görevin de yargılama olmadığının bilincinde olursak savunmaya da taraf olarak eşit yetki-
ler tanıyarak adil yargılama hakkını kâğıt üzerinde kalmaktan kurtarabiliriz. Savcıyı taraf olmaktan çıkarıp, 
yargıya eklemleyerek ona üstünlük tanımakla demokrasiden uzaklaşıp, insan hak ve özgürlüklerini tehlikeye 
atarız. İhtiyaç duyduğumuz şey tarafsız ve bağımsız hâkimdir. Tarafsız ve bağımsız savcıya değil, teminatlı 
(güvenceli) savcıya ihtiyacımız bulunmaktadır”	 şeklindeki	görüşü	 için	bkz.	http://www.radikal.com.tr/
haber.php?haberno=178084;		(Erişim:	30.09.2015).

76	Ziya	Koç,	“Ceza Muhakemesinde Katılan”,	XII	Levha	Yayıncılık,	1.	Baskı,	Şubat	2011,	İstanbul,	s:17’de	
katılanın	bireysel	iddia	makamını	işgal	ederek	Cumhuriyet	savcısı	ile	birlikte	iddia	makamını	paylaştığı	
belirtilmektedir.

77	 Serkan	Cengiz,	Fahrettin	Demirağ,	Teoman	Ergül,	 Jeremy	McBride,	Durmuş	Tezcan,	“Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Ceza Yargılaması Kurum ve Kavramları”,	Türkiye	Barolar	Birliği	ve	
Avrupa	Konseyi	ortak	yayını,	Kasım	2008,	Ankara,	s:13.

78	Bu	yöndeki	kabul	Priebke	&	İtalya,	Başvuru	No:	48799/99,	05.04.2001	tarihli	karar	içerisinde	de	vur-
gulanmıştır.

79	Piersack	&	Belçika,	Başvuru	No:	8692/79,	01.10.1982.
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olarak görev yapması halinde, halkın kendisinin yeterli tarafsızlık güvence-
lerine sahip olmadığından kaygı duyma hakkı vardır”	tespitinde	bulunul-
muştur.	Kanımızca	İHAM’ın	tespiti	hukuka	uygundur	ve	böyle	bir	du-
rumda	gerçekten	hem	yargılanan	kişi	üzerinde	hem	de	kamu	nezdinde	
tarafsızlığın	zedeleneceği	açıktır.	

	 Yargı	 sistemimiz	 kapsamında;	 Cumhuriyet	 savcıları	 ile	 hakimler	
arasındaki	tarafsızlığı	zedeleyen	tek	husus	belirtilenler	ile	de	sınırlı	de-
ğildir.	Zira:

• Her	şeyden	önce	Hakimler	ve	Savcılar	Kurulu	gibi	hem	iddia	hem	
de	karar	makamı	açısından	ortak	bir	kurulun	varlığı	tarafsızlığı	ne-
redeyse	ortadan	kaldırmaktadır80.	

• Türkiye’de	hakim	ve	savcı	lojmanları	bulunmakta	ve	hakim	ile	sav-
cılar	birbirlerine	komşu	olacak	şekilde	özel	yaşamlarını	devam	et-
tirmekte,	aynı	sosyal	çevrenin	üyeleri	olmanın	doğal	sonucu	olarak	
samimi	hayatlar	sürdürmektedirler.

• Adliyelerde	dahi	savcı	ve	hakim	yemekhanesi	bulunmakta,	hakim	
ve	savcılar	hem	savunmadan	hem	de	halktan	ayrı	bir	şekilde	yemek	
yemektedirler.	Hatta	 anılan	 yemekler	 çoğunlukla	 aynı	mahkeme-
nin	savcı	ve	hakimlerini	bir	masa	etrafında	buluşturmaktadır81.

80	Konumuz	kapsamında	olmadığından	tartışılmayacak	olsa	da	HSK’ya	Adalet	Bakanı’nın	başkanlık	etme-
si	tarafsızlığı	önemli	ölçüde	etkilediği	gibi,	kurulun,	üye	seçimleri	de	oldukça	tartışılır	hale	geldiğinden	
HSK’ya	duyulan	güven	ciddi	anlamda	azalmıştır.	

	 Nitekim	 Yenisey,	Nuhoğlu,	 s:241’de;	 1961	 Anayasası	 ile	 “Yüksek	Hakimlerin	 Kurulu”	 olan	 kurulun	
1982	Anayasası	ile	yerini	“Hakimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulu”na	bırakması	eleştirilmekte	ve	“Görülüyor 
ki bu kurul artık hakimlerin bağımsızlığını teminat altına almamaktadır, zira bağımsız olmayan savcılara ne 
kadar teminat tanınabilirse hakimlere de onları tanımaktadır”	denilmektedir.

	 Tarafımızca	eleştirilen	husus	doktrinde	de,	hem	de	mesleği	hakim	olan	yazarlar	tarafından,	eleştirilmekte	
ve	hakimler	ve	 savcılar	 için	ayrı	ayrı	 iki	kurul	oluşturulması	gerektiği,	böylece	hakim	ve	savcının	aynı	
oldukları	yönündeki	algının	değişmesine	katkı	sağlanacağı	ve	hakimler	kurulunda	Adalet	Bakanına	yer	
verilmeyerek	gerektiği	gibi	tam	bağımsız	bir	kurulun	oluşturulması,	buna	karşın	savcılar	kurulunda	Ada-
let	Bakanı	ve	bakanlık	bürokratlarının	bulunmasının	yerinde	olacağı	belirtilmektedir	(Çetintürk,	s:196).

81	Oysa	bir	hakim	ile,	Avukatlık	Kanunu’nun	2.	maddesi	uyarınca	yargının	kurucu	unsurlarından	olan	ba-
ğımsız	savunmayı	temsil	eden,	yine	TCK’nın	6.	maddesi	uyarınca	yargı	görevini	yapan	olarak	kabul	edi-
len,	bir	avukatın	birlikte	yemek	yemesi	haber	değeri	taşımaktadır.	Hatta	bir	avukatın	oğlunun	sünnet	dü-
ğününe	katılan	hakimlerin	düğünde	çekilen	fotoğrafları,	hakimler	hakkında	yürütülen	idari	soruşturma	
dosyalarında	yer	almaktadır.	
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• Hakim	ve	savcıların	kullanımına	sunulan	konuk	evlerinin	ismi	ha-
kim	evleridir.	

• Türkiye’de	 savcı	 ve	 hakimler	 birbirine	 yakın	maaşlar	 almakta	 ve	
benzer	özlük	haklarına	sahip	olmaktadırlar.	

• Türkiye’de	 hakim	 ve	 savcılar	 mahkemelerde	 kullanılan	 dosyala-
rı	ortak	kullanmaktadırlar.	Kimi	zaman	savcıların	esas	hakkındaki	
mütalaalarını	 hazırlamaları	 amacıyla	 dosyaların	 kendilerine	 veril-
mesi	 yönünde	 ara	 kararlar	 bile	 kurulabilmektedir	 (Burada	dikkat	
edilmesi	gereken	bir	diğer	husus,	iddia	makamını	oluşturan	savcıla-
rın	mahkemenin	kullanımındaki	dosya	aslını	alabilmesinin	yanı	sıra	
aynı	 dosyada	 savunma	makamını	 oluşturan	 avukatların	 dosyanın	
fotokopisini	almalarının	dahi	kanun	icabı	vekaletname	ibrazına	ve	
uygulama	icabı	da	bir	mahkeme	görevlisinin	dosyanın	fotokopisini	
çektirmesine	bağlı	olmasıdır).

 
• Türkiye’de	hakimlerin	odaları	 ile	 savcıların	odaları	aynı	adliyenin	
içerisinde	ve	yan	yana/karşı	karşıya	vaziyettedir.

• Türkiye’de	bir	sanık	duruşma	salonuna	girdiğinde,	yargılama	asli-
ye	ceza	mahkemesinde	ise	karşısında	hakim	ile	savcıyı82;	ağır	ceza	
mahkemesinde	ise	savcı	ve	hakim	heyetini	görmektedir.	Savcı	ve	ha-
kimler	zeminden	birkaç	metre	yüksekte,	kürsüde	ve	yan	yana,	buna	
karşın	müdafiler,	sanıklar	ile	aynı	hizada	ve	kürsünün	ön	kısmında	
bulunmaktadırlar.	Belki	de	eşitsizliği	en	iyi	anlatan	bu	durum,	taraf-
sızlık	ilkesinin	temelden	bir	ihlalidir.	Zira	bu	fiziksel	üstlük	ve	altlık	
durumu	hem	duruşmayı	izleyenlerde	savcının	karar	makamında	ol-
duğu	izlenimini	yaratmakta	hem	de	sanık	açısından	kendisini	aciz	
durumda	hissettirmektedir.	Bu	fiziksel	yakınlık	ve	uzaklık	savcı	ve	

82	 Önce	 6217	 sayılı	 Kanun’un	 26.	 maddesi	 ile	 5320	 sayılı	 Kanun’a	 eklenen	 Geçici	Madde	 3	 uyarınca	
01.01.2014	tarihine	kadar,	sonrasında	6545	sayılı	Kanun’un	45.	maddesi	ile	5320	sayılı	Kanun’a	eklenen	
Geçici	Madde	9	uyarınca	31.12.2019	tarihine	kadar,	sonrasında	da	7201	sayılı	Kanun’un	10.	maddesi	
ile	5320	sayılı	Kanun’a	eklenen	Geçici	Madde	11	uyarınca	asliye	ceza	mahkemelerinde	gerçekleştirilen	
duruşmalarda	Cumhuriyet	savcıları	bulunmamıştır.	Ancak	Cumhuriyet	savcıları	01.09.2020	tarihi	itiba-
riyle	asliye	ceza	mahkemelerinde	gerçekleştirilen	yargılamalara	geri	dönmüşlerdir.	
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hakimlerin	 aralarındaki	 konuşmaların	 avukatlar	 tarafından	duyul-
masını	 engellediği83	 gibi	 en	 azından	 görünürdeki	 eşitlik	 ve	 taraf-
sızlığı	 zedelemektedir.	 Savcıların	 hakimlerin	 yanında	 kürsüde	 yer	
almasının	bir	diğer	olumsuzluğu;	 savcıların,	hakimlerin	karar	ver-
mek	için	müzakere	ettikleri	sırada,	hakimlerin	bulundukları	odaya	
girmesi	sonucunu	doğurmasıdır.	Zira	çoğu	 ilde	ayrı	bir	müzakere	
odası	 bulunmasına	 karşın	Cumhuriyet	 savcıları	 için	 ayrı	 bir	 çıkış	
bulunmamakta	ve	duruşma	salonuna	girip	çıkmak	için	savcı	tarafın-
dan	da	müzakere	odasına	girilmesi	zorunluluğu	doğmaktadır.	Kaldı	
ki	müzakere	odasının	bulunmadığı	mahkeme	salonlarında;	ne	yazık	
ki	bazen	anılan	odalar	bulunsa	dahi;	avukat,	sanık,	tanık	ve	izleyi-
ciler	dışarıya	 çıkartılmakta;	hakimler	müzakerelerini	 savcıların	da	
bulunduğu	duruşma	salonlarında	yapmaktadırlar.	İddia	makamının	
müzakereler	sırasında	hakimlerin	yanında	bulunmasının	tarafsızlık	
ilkesini	doğrudan	ortadan	kaldıracağına	bir	şüphe	bulunmamakta-
dır.

	 Sonuçta	uygulamamızda	Cumhuriyet	savcısının	tarafsızlığını	zede-
leyen	onlarca	unsur	bulunmaktadır84.	Hakimler	ile	Cumhuriyet	savcıları	
arasındaki	kimi	mevzuata,	kimi	ise	uygulamaya	dayanan	tarafsızlığa	zarar	
verecek	nitelikteki	yapılanmanın	sona	erdirilmesi	de	bir	zorunluluktur.	
Kanımızca	bu	konuda	yapılması	gereken	ilk	ve	en	önemli	 iş	Hakimler	
ve	Savcılar	Kanunu	ve	Kurulu’ndan	başlayarak	yargının	iki	farklı	ayağını	
bir	arada	değerlendirme	ve	mevzuatını	ortak	düzenleme	yanlışlığından	

83	Konuya	ve	kürsüde	yan	yana	oturan	hakim	ve	savcıların	aralarında	fısıldaşmalarına	ilişkin	eleştiri	için	bkz.	
S.	Sinan	Kocaoğlu,	“Müdafi”,	Seçkin	Yayıncılık,	1.	Baskı,	Şubat	2011,	s:282.

84	Tarafsızlığı	zedeleyen	kimi	unsurlar	ise	ortadan	kaldırılmıştır.	Zira;	CMK’nın	36.	maddesi	ile	toplu	mah-
kemelerde	mahkeme	başkanının,	tek	hakimli	mahkemelerde	ise	hakimin	her	türlü	tebligat	ve	tüm	gerçek	
veya	özel	hukuk	tüzel	kişileri	veya	kamu	kurum	ve	kuruluşları	ile	ilgili	yazışmaları	yapacağı	düzenlenmiş-
tir.	Böylece	CMUK’tan	farklı	bir	usul	kabul	edilmiştir.	Zira	1412	sayılı	CMUK’un	34.	maddesi	“Tebliğ 
veya infaz edilecek kararlar Cumhuriyet Müddeiumumisine verilir; müddeiumumi tebliğ veya infaz için icab 
eden tedbirleri alır”	 şeklindeydi.	Böylece	CMK	 ile	 kararların	 tebliği	 ve	 ilgili	 yazışmaların	 sorumluluğu	
Cumhuriyet	savcılarından	alınarak	kararı	veren	makamlara	verilmiştir.	Kanımızca	bu	oldukça	yerinde	
bir	düzenlemedir.	Zira	mahkemelerin	yazışma	ve	tebliğ	için	Cumhuriyet	savcılarının	aracılığına	ihtiyacı	
yoktur.	Bu	sayede	hem	gereksiz	bir	iş	yükünden	ve	zaman	kaybından	kurtulunmuş	hem	de	Cumhuriyet	
savcısının	taraf	olup	olmadığına	ilişkin	tartışmaya	girme	ihtiyacı	azalmıştır.	Zira	eğer	taraf	olduğu	kabul	
edilecek	olursa	mahkemenin	adına	yazışmayı	Cumhuriyet	savcısının	yapması	en	azından	görüntüde	bir	
adalet	ve	tarafsızlık	sorunu	ortaya	çıkartacaktır.
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vazgeçilmesidir85.	Yine	adliye	yapılarının	değiştirilerek	Cumhuriyet	sav-
cılarının	kendi	teşkilatları	içerisinde;	daha	rahat	ve	özgürce	soruşturma-
larını	yürütebilecekleri	kendilerine	ait	binalara	taşınmaları	bir	gereklilik-
tir86.	Bu	olanak	sağlanırsa	duruşma	savcısı	olarak	adlandırılan	kurum	da	
sona	erecek,	soruşturmayı	yürüten	savcılar	kovuşturma	aşamasında	da	
görev	alacak	ve	dosyanın	tamamına	hakim	olacaklarından	daha	adaletli	
sonuçlara	ulaşmak	mümkün	olacaktır87.	Bu	durum	aynı	zamanda;	du-
ruşmalar	sırasında	günün	neredeyse	8	saatini	birlikte	geçiren	mahkeme	
heyeti	ile	savcı	arasındaki	tarafsızlığa	zarar	veren	yakınlaşmayı	ve	mesai	
arkadaşı	duruşunu	da	ortadan	kaldıracaktır88.	Bu	şartlar	 sağlandığında	
kanımızca	tarafsızlık	güvencesinin	sağlanması	kolaylaşacağı	gibi	maddi	
gerçeğe	ulaşmak	da	daha	mümkün	hale	gelecektir.		

	 Nitekim	Bangalor	Yargı	Etiği	İlkeleri’nde	bağımsızlık	ve	tarafsızlı-
ğın	nasıl	sağlanacağına	ilişkin	aşağıda	alıntı	yapılan	maddeler	görüşleri-
mizi	desteklemektedir.	Şöyle	ki;	

 Bangalor Yargı Etiği İlkeleri

 1.2 Hâkim, genelde toplumdan, özelde ise karar vermek zorunda oldu-
ğu ihtilâfın taraflarından bağımsızdır.
 

85	1961	Anayasa’sının	yürürlükte	olduğu	süreçte	Yüksek	Savcılar	Kurulu	kurulduğu	ve	hakimler	ile	ayrıldığı	
konusunda	bilgi	için	bkz.	Çetintürk,	s:133,134.

86	Savcılık	kurumunun	etkinliğinin	arttırılması	için	kolluk	ile	daha	yakın	çalışmalarını	sağlayacak	yapının	
kurulması	ve	Cumhuriyet	savcılarının	mekânsal	olarak	adliye	dışında	görev	yapmaları	 şeklindeki	aynı	
yönde	görüş	için	bkz.	Çetintürk,	s:200.

87	Kanımızca	ülkemizde	açılan	davalardaki	beraat	oranının	yüksekliğinin	nedenlerinden	bir	tanesi	de	so-
ruşturmayı	yürüten	Cumhuriyet	 savcılarının	kovuşturmada	yer	almamasıdır.	Soruşturmayı	yürütmüş,	
dosyayı	 tüm	detayları	 ile	bilmek	zorunda	olan	Cumhuriyet	 savcılarının	kovuşturmalardan	uzak	 tutul-
ması	ve	duruşma	savcılığı	gibi	bir	kurum	yaratılmış	olması	nedeniyle	dosyalardaki	birçok	detay	gözden	
kaçırılabilmekte	ve	iddia	makamı,	dolayısıyla	tüm	kovuşturma	faaliyeti	zaafa	uğramaktadır.	

88	Bu	duruma	ilişkin	bir	eleştiri	de	“iddia makamının esas hakkında mütalaasını yargılamayı yapan hakimle 
tartışarak hazırlaması, savunma hakkının kutsallığına mı zarar verir, yoksa hakimin, savunma makamından 
uzaklaşarak iddia makamına yakınlaşması anlamına mı gelir? İddia makamıyla yakınlaşan bir hakimin ta-
rafsızlığından söz edilebilir mi?” şeklindedir	(Metin	Feyzioğlu,	“Savunma Hakkına İlişkin İki Soru: Savun-
ma Hakkı Kutsal Mıdır? Duruşma Salonlarında Müdafi ve Sanık Yan Yana Oturabilir mi?”,	Ankara	Barosu	
Dergisi,	Yıl:67,	Sayı:1,	2009,	s:22).
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 2.2 Hâkim, mahkemede ve mahkeme dışında, yargı ve yargıç tarafsızlı-
ğı açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve dava taraflarının güvenini sağlaya-
cak ve artıracak davranışlar içerisinde olmalıdır.

 2.5 Hâkim, tarafsız olarak karar veremeyeceği durumda veya makul 
olarak düşünme yeteneği olan bir kişide tarafsız olarak karar veremeyeceği 
izlenimi yaratması halinde, yargılamanın her hangi bir aşamasına katıl-
maktan çekinmelidir. Sınırlı sayıda sayılmamakla birlikte bu durum aşağı-
daki ihtimâllerde söz konusu olur:

 2.5.1 Hâkimin, yargılama aşamasında delil kâbilinden tartışılan olay-
larla ilgili kişisel bir bilgiye sahip olması veya davanın bir tarafıyla ilgili ger-
çek bir önyargı veya tarafgirlik içerisinde olması veya

 2.5.2 Hâkimin ihtilâf konusu davada, olaya ilişkin bir tanıklığının ol-
ması ya da daha önceden bu konuda avukat olarak hizmet vermiş olması 
veya ...

	 Dikkate	 alınması	 gereken	 bir	 diğer	 uluslararası	 belge	 Budapeşte	
Savcılık	Meslek	Etiği	İlkeleri’dir89.	Anılan	ilkeler	kapsamında	I.	Temel	
89	Macaristan	Savcılığı	 İşbirliği	 ile	Avrupa	Konseyi	Tarafından	Düzenlenen	Savcılar	 İçin	Etik	ve	Davra-

nış	 Biçimlerine	 İlişkin	 Avrupa	 Esasları	 “Budapeşte	 İlkeleri”	 31.05.2005	 tarihinde	 Avrupa	 Savcıları	
Konferansı’nda	kabul	edilmiştir.	

	 Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu’nun	2007/5-83	esas,	2007/244	karar	sayılı	ve	20.11.2007	tarihli	kararında	
Budapeşte	İlkeleri’nin	bağlayıcı	olduğu	kabul	edilmiş,	aşağıdaki	tespitlerde	bulunulduktan	sonra	somut	
olay	açısından	da	önemli	değerlendirmelerde	bulunulmuştur:

 “Avrupa Savcıları Konferansı’nın 29-30 Mayıs 2005 tarihli 6. oturumunda kabul edilerek, Hakimler ve Sav-
cılar Yüksek Kurulu’nca 10.10.2006 gün ve 424 sayı ile benimsenmesine karar verilip, Adalet Bakanlığı Per-
sonel Genel Müdürlüğü’nce de hakim ve savcılara duyurulan Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin 
Avrupa Esasları “Budapeşte İlkeleri” de hemen hemen Bangalor ilkeleri ile benzer mahiyettedir.

	 Şu	halde;	hakimler	ve	savcılar	Anayasa	ve	yasalarla	kendilerine	verilen	görev	ve	yetkileri,	yazılı	olan	veya	
olmayan	ancak	evrensel	anlamda	hakim	ve	savcıları	bağladığında	da	kuşku	bulunmayan	etik	kurallara	
tabi	olarak	yerine	getirmelidirler.	Aksine	davranışın	ortaya	çıkaracağı	sonuçların	5237	sayılı	TCY›nin	
257.	maddesinde	 açıklanan	 suç	 öğelerini	 içermesi	 durumunda	 da	 yetki	 ve	 görevin	 ihmalinden	 ya	 da	
kötüye	kullanılmasından	söz	edilmesinin	olanaklı	bulunduğu	açıktır.

 Konu olay, bu ilkeler doğrultusunda incelendiğinde; Erdoğan isimli arkadaşının yönlendirmesiyle, kendisinin 
görev yaptığı mahkemede yargılanmakta olan Arif’in kardeşi D.Rüfai ve avukatlık yapan Mehmet ile birlikte 
yemek yiyen ve bu yemek sırasında D.Rüfai’den zaten avukatı bulunan Arif için avukat olarak Mehmet’in de 
tutulmasını, Av.Mehmet’ten ise mahkeme kalemine gidilip, ilgili dosyanın kendi görev yaptığı mahkemeye dü-
şürülmesini isteyerek, bu suretle tutuklu Arif’e yardımcı olabileceği imajını uyandıran sanık Semih’in eylemi-
nin göreviyle ilgili olup olmadığı üzerinde durulmalıdır. Pek tabidir ki, Cumhuriyet Savcısının kişilere avukat 
tavsiye etmesi veya mahkeme kalemindeki dosya dağıtım işine müdahil olması biçiminde görevlerinin bulun-
duğu söylenemez. Bununla birlikte, Cumhuriyet Savcısının söz konusu edilen olayın yargılandığı mahkemede 
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Görevler	başlığı	altında;	“Görevlerini adil, tarafsız, tutarlı ve süratli olarak 
icra ederler”	denilmek	suretiyle	savcıların	tarafsızlığına	vurgu	yapılmış90 
ise	de	Giriş	3.	madde	içerisinde	“savcılar, bir hukuk ihlalinin cezai yaptı-
rım gerektirdiği yerde hem birey haklarının, hem de ceza adaleti sisteminin 
gerekli etkisini dikkate alarak, toplum adına ve kamu yararına hukukun uy-
gulanmasını sağlayan kamu yetkilileridir”	ve	yine	I.	Temel	Görevler	baş-
lığı	altında	“Toplumun genel çıkarı ile birey hakları ve çıkarları arasındaki 
adil dengeyi bulmaya çalışırlar” denilmek	 suretiyle	 tarafsızlığın	mutlak	
olmadığı	da	ortaya	konulmuştur.
 
 III. Cumhuriyet Savcısının Reddi / Çekinmesi

	 Çalışma	kapsamında	belirtildiği	üzere	CMK	içerisinde	Cumhuriyet	
savcısının	reddi	ya	da	çekinmesi	gibi	hususlar	düzenlenmemiştir91.	Yine	
belirtildiği	 üzere	 kanımızca	 Cumhuriyet	 savcılarının	 taraf	 olmasında	
herhangi	bir	sakınca	yoktur.	Ancak	eğer	Cumhuriyet	savcıları	taraf	de-

iddia makamını temsil ettiği ve bu görevi nedeniyle bildirdiği görüşlerin ve davranışlarının değer ifade ettiği 
ortadadır. Sanık bu görev ve yetkiyi Anayasa ve yasalardan almaktadır. Zira davada tutuklu olarak yargıla-
nan Arif’in kardeşi D.Rüfai de sanığı, bu mahkemede savcılık yaptığı için muhatap kabul etmekte ve onunla 
görüşmektedir. D.Rüfai ile sanık Semih’in birlikte yemek yemelerinin ve daha sonraki ilişkinin tek sebebi de 
sanığın mahkemede savcı olarak görev yapıyor olmasıdır. Sanık bu aşamada, görevinin gerektirdiği davranış 
biçimlerini terk etmiş, görevi adalete hizmet etmek olan bir kamu görevlisinin olmazsa olmaz ilkeleri arasında 
sayılan bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, eşitlik ve dürüstlük gibi evrensel etik kuralları hiçe saya-
rak savcılık görevinin gereklerine aykırı davranmıştır. Nitekim sanığın bu davranışı 2802 sayılı Hakimler ve 
Savcılar Yasası’nda da hakimlik ve savcılık görevinin gereklerine aykırı görülerek disiplin cezasına bağlanmış-
tır. Tüm bu nedenlerle, sanık Semih’in anılan eyleminin Cumhuriyet Savcısının yerine getirdiği kamu görevi ile 
bağdaşmadığı rahatlıkla ifade edilebilir.”

	 Yargıtay	kararı	içerisinde	de	belirtildiği	üzere	HSK’nın	10.10.2006	tarih	ve	424	sayılı	kararı	ile	de	Buda-
peşte	İlkeleri’nin	benimsenmesine	karar	verilmiştir.	

90	Doktrinde	Budapeşte	Savcılık	Meslek	Etiği	İlkeleri’nin	hemen	başında	tarafsızlığa	özellikle	yer	verilmiş	
olması	nedeniyle	 savcıların	 taraf	olduğuna	dair	klasik	görüşün	 terk	edildiğini	 savunan	yazarlar	bulun-
maktadır	(İçel,	s:28).

	 Avrupa	Savcıları	Danışma	Konseyi’nin	Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesi’ne	sunduğu	9	(2014)	sayılı	
Savcılara	İlişkin	Avrupa	Norm	ve	Prensipleri	başlıklı	Görüş	içerisinde	de	“VI. Savcılar daima tarafsız ve 
objektif hareket etmeli ve en yüksek etik ve meslek standartlarına uymalıdır. Bu nedenle, bağımsız ve tarafsız 
olmaya ve görünmeye gayret etmeli, tarafsızlık ilkesiyle bağdaşmayan siyasi faaliyetlerden uzak durmalı ve 
kişisel menfaatlerinin veya davayla ilgisi bulunan kişilerle olan ilişkilerinin tarafsızlıklarını zedeleyebileceği 
davalarda görev almamalıdır”	ve	“92. Savcılar görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmeli ve objektif dav-
ranmalıdır. İnsanlara kanun önünde eşit davranmalı ve kimseyi kayırmamalı veya kimse aleyhinde ayrımcılık 
yapmamalıdır”	denilmektedir.

91	Avusturya,	Küba’da	savcının	çekinmesine,	Macaristan’da	savcının	yasaklanmasına	yer	verildiği	hakkında	
detaylı	bilgi	 için	bkz.	Centel,	“Savcının Tarafsızlığı”,	 s:196,	Centel,	“Adil Yargılama Hakkı ve Savcının 
Tarafsızlığı”,	s:208.
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ğil	iseler	kendilerinden	tarafsız	olmaları	da	beklenecektir.	Bu	durumda	
kanun	 içerisinde	Cumhuriyet	 savcısının	 reddi	müessesinin	 de	 düzen-
lenmiş	bulunması,	en	azından	hakimlere	ilişkin	kuralların	Cumhuriyet	
savcıları	 hakkında	 da	 uygulanacağını	 belirten	 bir	 hüküm	 bulunması	
gerekirdi92.	Ancak	 anılan	hükmün	olmayışı	 kanımızca	 tek	başına	dahi	
Cumhuriyet	savcılarını	 taraf	yapar93.	Zira	eğer	Cumhuriyet	savcısı	gö-
revini	tarafsız	bir	şekilde	yerine	getirmez	ise	kendisinin	reddi	mümkün	
değildir94.	Hatta	kanımızca	Cumhuriyet	savcısının	tarafsız	olamayacağı	
gerekçesi	 ile	 kendisinin	 dahi	 görevden	 el	 çekmesi	 kanun	 kapsamında	
sorun	yaratabilecektir95.	Bu	nedenle	CMK’nin	22.	maddesinde	sayılan	
yakınlık	 dereceleri	Cumhuriyet	 savcısı	 açısından	oluşsa	 dahi;	 örneğin	
sanığın	birinci	dereceden	akrabası	olması	hali;	Cumhuriyet	savcısı	gö-
rev	yapmaya	devam	edecektir96.	
92	Uluslararası	belgeler	ile	getirilen	kabuller	çerçevesinde	savcılar	açısından	da	tarafsız	ve	objektif	olmaları-

nın	beklenilmesi	nedeniyle	Cumhuriyet	savcıları	açısından	da	ret	ve	çekinme	kurumlarına	işlerlik	kazan-
dırılması	gerektiği	yönünde	görüş	için	bkz.	İçel,	s:30.

	 Doktrinde	konu	hakkında;	“Savcılar tarafından yürütülen adalet hizmetinin niteliği göz önüne alındığında 
tarafsızlığın önemi daha belirgin şekilde ortaya çıkmaktadır. Ancak usul kanunlarımıza bakıldığında etik 
ilkelerle belirlenen tarafsızlığı gerçekleştirmeye yönelik ret ve çekinmenin, savcılar yönünden geçerli olmadığı 
görülmektedir”	denilmek	suretiyle	eleştiri	getirilmektedir	(Yiğit,	s:294).

	 Bununla	birlikte	doktrinde	savcının	reddedilemeyeceği,	ancak	hakimin	görevden	yasaklanması	gerekti-
ren	hallerde	savcının	da	görev	yapamaması	gerektiği	de	savunulmaktadır	(Centel,	“Savcının Tarafsızlığı”,	
s:197.	Yazar	tarafından	Cumhuriyet	savcılarının	yasaklanması	ve	reddini	mümkün	kılan	yasal	düzenle-
melerin	yapılması	gerektiği	de	belirtilmektedir	(Centel,	“Adil Yargılama Hakkı ve Savcının Tarafsızlığı”,	
s:208)).			

93	Doktrinde	 iddianamenin	 iadesinin	Cumhuriyet	 savcılarının	 tarafsızlığını	 sağlama	 konusunda	bir	 usul	
olduğu	belirtilmektedir.	Anılan	görüş	uyarınca	CMK’nın	174.	maddesinde,	170.	maddeye	aykırı	düzen-
lenen	iddianamelerin	iade	edileceğinin	düzenlendiği,	CMK’nın	170/5.	fıkrasında	ise	iddianamenin	so-
nuç	kısmında,	şüphelinin	sadece	aleyhine	olan	değil	lehine	olan	hususların	da	gösterilmesi	gerektiği,	bu	
nedenle	de	savcının	tarafsızlığının	simgesi	olan	bu	hükme	uyulmasının	denetiminin	iddianamenin	iadesi	
yoluyla	sağlandığı	belirtilmektedir	(İçel,	s:31).

94	Doktrinde;	soruşturma	evresinin	imparatoru	olarak	kabul	edilen	Cumhuriyet	savcılarının	bu	yetkisine	
karşılık	özel	bir	ret	sisteminin	kurulması	gerekliliği;	“şüpheli konumundaki vatandaşın imparator karşısın-
da onun merhametini bekleyen bir kul durumunda olmasını önleyecektir”	şeklinde	oldukça	etkili	bir	şekilde	
açıklanmaktadır	(İçel,	s:33).

	 Yine	doktrinde	konu	hakkında;	“Savcının diğer görevleri ve yetkileri saklı kalmak kaydıyla konuya sadece 
soruşturma aşamasıyla sınırlı bakılsa bile tarafsızlığın vazgeçilmez bir ilke olduğu ortaya çıkmaktadır. Çünkü 
yargılama, soruşturma ve kovuşturma aşamasından oluşan bir süreçtir. Tarafsızlığı sağlamaya yönelik ret ve 
çekinme kurumunun olmadığı bir soruşturma aşamasından geçerek toplanan veya toplanmayan delillerden 
sonra tarafsızlığı sağlayacak mekanizmalarla donatılmış kovuşturma sonunda adil bir yargılama yapılacağı-
nı ummak, ancak bir iyimserliktir”	de	denilmektedir	(Yiğit,	306,307).

95	Cumhuriyet	savcısının	başsavcıdan	çekinmeyi	talep	edebileceği	yönünde	görüş	için	bkz.	Şık,	s:86.
96	Doktrinde	Cumhuriyet	savcısının	kendisinin	mağdur	olduğu	bir	kamu	davasını	dahi	açabilme	yetkisine	

sahip	olduğu	belirtilmektedir	(Şık,	s:84).

CUMHURİYET SAVCISININ TARAFSIZLIĞI VE REDDİ SORUNU
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	 Bu	konunun	çözümü	hakkında	doktrinde	“savcının taraflı davrandı-
ğına inanan sanık onu başsavcıya şikayet ederek yerine başkasının görevlen-
dirilmesini isteyebilir. Çünkü başsavcı amir konumundadır ve diğer savcıları 
denetleme görevi vardır. Kaldı ki savcının reddi kararının mahkeme tara-
fından verilmesi, onun mahkemeye karşı bağımsızlığını da zedeleyecektir”97 
şeklinde	görüş	bulunmaktadır.	Kanımızca	bu	görüş	doğru	kabul	edilse	
dahi	sorun	giderilemeyecektir98.	Zira	Cumhuriyet	savcısını	tarafsız	dav-
ranmaya	zorlayan	hiçbir	hüküm	bulunmaması	karşısında,	başsavcının,	
görev	yapan	savcıyı	görevden	alması	adaletin	iddia	kısmına	zarar	vere-
bilecektir.	Nitekim	başsavcının	tarafsız	olmadığı	durumlarda	ne	olaca-
ğının	cevabının	verilebilmesi	de	kolay	değildir.	Kanımızca,	Cumhuriyet	
savcılarının	reddi	müessesinin	düzenlenmeyişinin	eksikliği	yorum	sure-
tiyle	giderilebilir	değildir.	Zira	kanun	içerisinde	hakimin	reddi	bir	yana	
bilirkişi	ve	zabıt	katibinin	reddi	hükümleri	dahi	yer	almaktadır.	Bu	ne-
denle	anılan	eksikliğin	bilinçli	bir	tercih	olduğu	anlaşılmaktadır99.	Eğer	
boşluk	yorum	suretiyle	giderilmeye	kalkışılırsa	kanun	koyucunun	yetki-
si	gasp	edilmiş	olacaktır.	

	 Nitekim	savcının	reddi	ya	da	çekinmesi	mevzuatımıza	yabancı	bir	
kavram	da	değildir.	Askeri	Mahkemeler	Kuruluşu	ve	Yargılama	Usulü	
Kanunu’nun	 46.	 maddesi;	 “Askeri savcılar reddedilemez. Ancak, haki-
min davaya bakamayacağı hallerden veya hakimin ret sebeplerinden biri 
bulunursa davadan çekinirler”	şeklinde	olup	görüleceği	üzere	askeri	sav-
cıların	 çekinmesini	 mümkün	 kılmaktadır.	 Yine	 İdari	 Yargılama	 Usu-
lü	Kanunu’nun	(İYUK)	56/5.	 fıkrası	da	“Danıştay Tetkik hâkimleri ve 
savcıları sebeplerini bildirerek çekinebilecekleri gibi taraflarca da reddedi-
lebilirler. Bunlar hakkındaki çekinme veya ret istemleri davaya bakmakla 
görevli daire tarafından incelenerek karara bağlanır”	hükmünü	içermekte-

97	Centel,	Zafer,	s:	111,112;	benzer	yönde	görüş	için	bkz.	Şık,	s:86.	Konu	hakkında	Centel,	“Adil Yargılama 
Hakkı ve Savcının Tarafsızlığı”,	s:203’te	de	şu	bilgiye	yer	verilmektedir;	“Alman Yüksek Mahkemesine göre, 
hakimin davaya bakmaktan yasaklanmasını gerektiren bir neden kendisinde bulunan savcının yerine, başkası 
görevlendirilebilir, bu yapılmazsa temyize başvurulabilir.”

98	Aynı	yönde	görüş	için	bkz.	İçel,	s:33.
99	Benzer	yönde	ve	hakim	ve	zabıt	katibinin	reddinin	düzenlenmiş,	Cumhuriyet	savcısının	reddinin	düzen-

lenmemiş	olmasının	Cumhuriyet	savcısını	 taraf	olarak	kabul	etmenin	doğal	bir	sonucu	olduğuna	dair	
görüş	için	bkz.	Şık,	s:80.
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dir.	Görüleceği	üzere	İYUK	kapsamında	da	savcının	reddi	ve	çekinmesi	
düzenlenmiştir100.	Dolayısıyla	kanun	koyucu	 tarafından	arzu	edilseydi	
aynı	yönde	düzenlemeler,	daha	yeni	tarihli	olan	CMK’de	de	yer	bula-
bilirdi.	Bu	nedenle	Cumhuriyet	savcılarının	reddedilememesine	ilişkin	
düzenlemenin	CMK’de	yer	almamasının	bilinçli	bir	 tercih	olduğu	an-
laşılmaktadır.	Ancak	konu	hakkında	kanun	koyucunun	net	ve	açık	bir	
tercihte	bulunması	gerekmektedir.	

	 Yine	 tarafımızca	 Cumhuriyet	 savcıları	 açısından,	 hakimlerin	 red-
di	 sebeplerinden	 farklı	 ret	 sebeplerinin	 düzenlenmesi	 gerektiği	 dü-
şünülmektedir101.	 Birçok	 kez	 belirtmiş	 olduğumuz	 üzere;	 kanımızca	
Cumhuriyet	savcıları	ceza	yargılamasının	tarafıdır.	Bu	nedenle	tarafsız	
olmadıkları	gerekçesiyle	reddedilememesi	makuldür	ancak	görevini	ka-
sıtlı	olarak	yerine	getirmiyor	ya	da	geciktiriyor	veya		soruşturmayı	eksik	
yürütüyor	ise	reddedilebiliyor	olmaları	gerekir.	Kanımızca	böyle	bir	ret	
talebinde	bulunabilmek	için	mutlaka	şüpheli	ya	da	müdafi	olunması	da	
gerekmez.	Vekillerin	de	bu	yönde	 ret	 talebinde	bulunabilmesinin	dü-
zenlenmesi	 gerekir.	Örneğin	Türkiye’de	 yapısal	 bir	 başka	 sorun	olan,	
şüphelisinin	kolluk	olduğu	soruşturmalarda	ortaya	çıkan	cezasızlık	kül-
türü102	kapsamındaki	bir	soruşturmada	deliller	kasten	eksik	toplanıyor	
ise	Cumhuriyet	savcısının	reddedilebiliyor	olması	gerekir.

	 Belirtildiği	üzere	kanımızca	Cumhuriyet	savcısını	taraf	olarak	kabul	
etmek	bir	zorunluluktur.	Bu	nedenle	hakim	ile	Cumhuriyet	savcısı,	mü-

100	Konu	hakkında	bilgi	için	bkz.	Oğuz	Sancakdar,	“İdari Yargılama Hukuku”,	Kanyılmaz	Matbaası,	2.	Bas-
kı,	Aralık	2018,	s:45.

101	Benzer	yönde	görüş	için	bkz.	Centel,	“Adil Yargılama Hakkı ve Savcının Tarafsızlığı”,	s:209.
102	Türkiye’de	 güvenlik	 güçlerinden	 kaynaklı	 şiddet,	 yaralama,	 öldürme	 ve	 işkence/kötü	muamele	 gibi	

olaylarda	 cezasızlık	 kültürü	 yaratıldığı,	 güvenlik	 güçlerinin	 eylemlerinin	 cezasız	 bırakıldığına	 ilişkin	
birçok	 uluslararası	 metinde	 tespitlerde	 bulunulmuştur.	 İHAM	 tarafından	 da	 02.09.1998	 tarihli	
Yaşa	 &	 Türkiye	 kararında	 (Başvuru	 No:22495/93)	 “impunity”	 kelimesi	 kullanılmak	 suretiyle	 bir	
dokunulmazlık,	cezadan	muaf	olma	durumu	yaratıldığından	bahsedilmiştir.	Anılan	tarihten	başlayarak	
İHAM’ın	 bir	 çok	 kararında	 Türkiye’de	 yaratılan	 bu	 cezasız	 bırakılma	 durumu	 ihlal	 nedeni	 olarak	
sayılmıştır	 (Birçok	 karar	 içerisinden	 bkz.	 Benzer	 ve	 Diğerleri	 &	 Türkiye,	 Başvuru	 No:23502/06,	
12.11.2013;	 Kurt	 &	 Türkiye,	 Başvuru	 No:15/1997/799/1002,	 25.05.1998;	 Akdeniz	 ve	 Diğerleri	
&	 Türkiye,	 Başvuru	 No:23954/94,	 31.05.2001;	 Dink	 &	 Türkiye,	 Başvuru	 No:1668/07,	 6102/08,	
30079/08,	7072/09,	7124/09,	14.09.2010).	Konu	hakkında	detaylı	bilgi	için	bkz.	Gülşah	Kurt,	“Ceza-
sızlık Sorunu: Soruşturma Süreci”,	Hakikat	Adalet	Hafıza	Merkezi,	s:16-18.
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dafi	veya	vekil	arasında	CMK’nin	22.	maddesi	kapsamında	sayılan	ya-
kınlık	derecelerinin	gerçekleşmesi	hali	zorunlu	olarak	davaya	bakılama-
yacak	hal	olarak	düzenlenmesi	gerekmektedir.	Bununla	birlikte	anılan	
yönde	düzenleme	kanuna	eklenmese	dahi	belirtilen	yönde	bir	yakınlık	
söz	konusu	ise	kanımızca	CMK’nin	30.	maddesi	uyarınca	hakimin	dava-
ya	bakmaktan	kendiliğinden	çekinmesi	gerekir.	Görüşümüz	benimsen-
mez	ve	Cumhuriyet	 savcılarının	 taraf	olmadığı	 sonucuna	ulaşılırsa	bu	
durumda	yukarıda	değinilen	tartışmaya	dönmek	gerekecek	ve	CMK’nin	
22.	maddesi	kapsamında	neden	sadece	hakimlerin	davaya	bakamayaca-
ğı	hallerin	düzenlendiği	ve	Cumhuriyet	savcılarının	kapsam	dışında	bı-
rakıldığının	açıklanması	gerekecektir103.	Kanımızca	Cumhuriyet	savcıla-
rı	taraf	olarak	kabul	edilmediği	takdirde	CMK’nin	tarafsızlığı	sağlamaya	
yönelik	22	ve	devamı	maddeleri	haklarında	kıyasen	uygulanmalıdır104.	
Aksi	 halde	 hem	 taraf	 olmadıkları,	 dolayısıyla	 tarafsız	 oldukları	 ancak	
kendi	 çocukları	 hakkındaki	 soruşturmayı	dahi	 yürütebilecekleri	 sonu-
cuna	ulaşılmış	olacaktır.	Bu	aşamada	ayrıca	belirtilmelidir	ki;	bağlayıcı	
olmamakla	birlikte	Budapeşte	Savcılık	Meslek	Etiği	İlkeleri’nin	II.	Ge-
nel	Olarak	Mesleki	Hareket	Tarzları	başlığının	“o”	bendinde	“Savcının 
kişisel veya mali çıkarlarının veya savcının ailevi, sosyal ya da diğer ilişkileri-
nin, tutumunu uygunsuz bir biçimde etkilemesine izin vermezler. Özellikle, 
kendilerinin, ailelerinin veya iş ortaklarının kişisel, özel ve mali çıkarları ile 
ilgili olan davalarda görev yapmaktan kaçınırlar”	kabulü	bulunmaktadır.

	 CMK’nin	23.	maddesinde	yargılamaya	katılmayacak	hakim	düzen-
lemesi	bulunmaktadır.	Ancak	Cumhuriyet	savcıları	açısından	böyle	bir	
sınırlama	 yoktur.	 Bu	 nedenle	 aynı	 işte	 soruşturma	 aşamasında	 görev	
yapmış	 olan	 savcının	 kovuşturma	 aşamasında	 görev	 yapmasında,	 bir	
dosya	kapsamında	kovuşturma	aşamasında	görev	yapmış	olan	savcının	
yüksek	 görevli	mahkemede	 savcılık	 görevi	 yapmasında,	 önceki	 yargı-
lamada	 görev	 yapmış	 olan	 savcının	 yargılamanın	 yenilenmesi	 halinde	
103	Kanımızca	düzenlemenin	bu	hali	ile	Cumhuriyet	savcısının	zımnen	taraf	olarak	kabul	edildiği	de	ortaya	

konulmaktadır.	
104	Centel,	Zafer,	s:	111’de	aynı	yönde	görüş	bulunmaktadır.	Aynı	eser	s:112’de	Askeri	Mahkemeler	Kuru-

luşu	ve	Yargılama	Usulü	Kanunu’nun	“Askeri savcılar reddedilemez. Ancak, hakimin davaya bakamaya-
cağı hallerden veya hakimin ret sebeplerinden biri bulunursa davadan çekinirler”	şeklindeki	46.	maddesine	
atıf	yapılmak	suretiyle	paralel	bir	düzenlemenin	CMK’ya	getirilmesinin	uygun	olacağı	belirtilmiştir.	
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yeniden	görev	yapmasında	bir	sınırlama	yoktur105.	Kanımızca,	özellikle	
soruşturma	aşamasında	görev	yapmış	olan	savcının	kovuşturma	aşama-
sında	görev	yapmasında,	bir	sakınca	olmadığı	gibi	böyle	bir	durum	daha	
sağlıklı	olacaktır.	Zira	duruşma	savcısı	olarak	adlandırılan	Cumhuriyet	
savcıları;	tarafsızlık,	silahların	eşitliği	gibi	konular	açısından	tartışmaya	
açık	olduğu	gibi,	dosyayı	en	iyi	bilen	konumunda	olan	soruşturma	sav-
cılarının	kovuşturmada	görev	almaması	nedeniyle	kamusal	iddia	maka-
mı	zaafiyete	uğramaktadır.	Nitekim	yıllara	göre	mahkumiyet	oranlarına	
bakıldığında	2005	ile	2015	yılları	arasında	tek	bir	yıl	dahi	mahkumiyet	
oranının	%50’nin	üzerine	çıkmadığı	görülmektedir106.	Kanımızca	mah-
kumiyet	oranlarının	bu	denli	düşük	olmasının	bir	nedeni	de	belirtildiği	
üzere	soruşturmayı	yürüten	savcıların,	kovuşturmadan	uzaklaştırılması-
dır.	

	 Eğer	Cumhuriyet	 savcılarının	 tarafsız	olduğunu/olması	gerektiği-
ni	kabul	edersek	ülkemizdeki	mevcut	ceza	yargılama	sistemi	açısından	
ciddi	bir	 sorunun	daha	 tartışılması	gerekecektir.	Marangoz	hatası	ola-
rak	kabul	edilen	ve	her	zaman	eleştirilen	ve	yine	çözüm	bulunması	çok	
kolay	olan	Cumhuriyet	savcılarının	duruşmalarda	hakimle	aynı	kürsüyü	
paylaşması	sorunu	ne	yazık	ki	bir	türlü	çözülememektedir107.	Oysa	sa-
dece	bu	oturuş	düzeni	dahi,	 her	ne	kadar	kimilerince	 simgesel	olarak	
adlandırılmaktaysa	da,	simgesel	olarak	önem	taşımasının	yanı	sıra	işlev	

105	Kanımızca	bu	durum	da	Cumhuriyet	savcısının	taraf	olduğunu	göstermektedir.	Zira	aksi	halde	tarafsız	
olması	gereken	Cumhuriyet	savcısının	da	yargılamaya	katılamaması	gerekir.	

106	http://www.adlisicil.adalet.gov.tr/istatistik_2015/CEZA/28.pdf	 (Erişim	17.01.2019).	 http://adlisi-
cil.adalet.gov.tr/AdaletIstatistikleriPdf/Adalet_ist_2017.pdf	(Erişim	17.01.2019)	İstatistikler	uyarın-
ca	2017	yılı	açısından	da	farklı	bir	sonuç	söz	konusu	değildir.

107	Gazetelere	de	yansıyan	bir	şekilde	Gaziantep	6.	Asliye	Ceza	Mahkemesi	hakimi	olarak	görev	yaptığı	
sırada	Hakim	Orhan	Gazi	Ertekin,	mevcut	imkansızlık	nedeniyle	eşitsizliği	ancak	sanık	müdafilerinin	
de	Cumhuriyet	savcısı	gibi	kürsüye,	kendi	yanına	oturtulmasını	sağlamak	şeklinde	ara	karar	kurmak	su-
retiyle	 kısmen	 gidermiştir	 (https://www.cnnturk.com/haber/turkiye/gaziantep-hakimi-orhan-gazi-
ertekin-avukatlari-da-kursuye-oturttu	Erişim:17.01.2019).	Her	ne	kadar	olması	gerekenin	müdafileri	
kürsüye	çıkartmak	olmadığı	açık	olsa	da;	zira	aksi	halde	müdafiler	ile	katılan	vekilleri	arasındaki	eşitlik	
bozulmuş	olacağı	gibi	 sanık	 ile	müdafinin	mesafe	olarak	arası	da	açılmış	olacaktır;	marangoz	hatası-
nın	bir	hakimin	ara	kararıyla	kısmen	de	olsa	ortadan	kaldırılabildiği	görülmektedir.	Bu	nedenle	konu	
hakkında	gerçekleştirilecek	kısa	bir	çalışma	ile	Türkiye’nin	önemli	bir	yapısal	sorunu	ortadan	kaldırı-
lacaktır.	

CUMHURİYET SAVCISININ TARAFSIZLIĞI VE REDDİ SORUNU
Av. Sinan SÜRÜCÜ
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açısından	da	çok	önem	taşımakta	olup	tarafsızlığı	ortadan	kaldırır	ma-
hiyettedir108.	

	 Modern	ceza	yargılamalarında	savunma	makamı	ile	iddia	makamı	
eşit	haklarla	donatılmışlardır109.	Bu	hem	görünüş	hem	de	yetki	açısın-
dan	eşitliği	kapsamaktadır.	Nitekim	kimi	ülkelerde	herhangi	bir	kürsü	
dahi	bulunmadığı	görülmektedir.	Bu	durum	ceza	yargılamasına,	karar	
makamına	ya	da	hakimlere	saygısızlık	değildir.	Zira	bir	mahkemeyi	say-
gın	yapan	kürsünün	yüksekliği	ya	da	görkemi	değil,	mahkemeden	çıkan	
kararlardır.	Yargılamada	savunmayı	ikinci	plana	attığımız,	iddia	ve	karar	
makamları	 arasındaki	 yakınlaşmayı	 gideremediğimiz	 sürece	 ne	 kadar	
büyük	kürsüler	yaparsak	yapalım,	kürsüde	kimleri	oturtursak	oturtalım	
sonuç	 değişmeyecek	 en	 azından	 görünürde	 adalet	 sağlanamamış	 ola-
caktır.		
 
	 Bu	 konu	 hakkında	 İHAM’ın	 Devlet	 Güvenlik	 Mahkemeleri’ne	
(DGM)	ilişkin	vermiş	olduğu	kararlar	yol	gösterici	niteliktedir.	Temsil-
ciliğini	Av.	Güney	Dinç’in	yapmış	olduğu	İbrahim	Incal’ın	başvurusuna	
ilişkin	İHAM	tarafından	aşağıdaki	tespitlerde	bulunulmuştur:

 “71. Bu noktadan bakıldığında, mahkemenin görünümü bile büyük 
önem taşıyabilir. Burada tehlikede olan şey, demokratik toplumlarda mah-
kemelerin halka, her şeyden önemlisi yargılama süreci bakımından sanığa 
vermesi gereken güven duygusudur. Belirli bir mahkemenin bağımsızlık ve 
108	Fevzi	Demir,	 “Anayasa Hukuku, Genel Hükümler ve Türk Anayasa Hukuku”,	Birleşik	Matbaacılık,	 9.	

Baskı,	İzmir,	2015,	s:490’da	da	“uygulamada da “kamuyu” temsil eden savcılık ile sanık ve onun temsilcisi 
(avukatı) eşit konumda değildir. Mevcut mahkeme düzeninde savcılar hakim veya mahkeme heyeti ile kür-
süde ve aynı hizada yer alırken, sanık ve avukatı aynı hizada yerde (zeminde) durmaktadır. Hatta savcının 
kürsüde mahkeme heyeti ile fısıldaşması veya onlarla birlikte müzakereye çekilmesi sıradan hallerdendir. 
Bunun, yargılamanın adaletini bozduğu, “adil yargılama” ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır. Bu eksikliğin acilen 
değiştirilmesi gerektiği tartışma dışıdır”	denilmektedir.	

109	Ancak	doktrinde	de;	“Ceza davalarında, iddia makamının ardında devlet otoritesinin bulunması, onu ol-
dukça kuvvetli bir konuma getirmektedir. Buna karşılık, savunma makamının bu tür bir imkana sahip olma-
sı mümkün değildir.”	(Burcu	Demren	Dönmez,	“Ceza Muhakemesi Hukukunda Çapraz Sorgu”,	Seçkin	
Yayıncılık,	1.	Baskı,	Ocak	2007,	s:70)	şeklinde	belirtildiği	üzere	hem	yapısal	hem	uygulamadan	kaynaklı	
nedenlerle	eşitlik	hayata	geçememektedir.

	 Bununla	birlikte	doktrinde;	“modern ceza muhakemesinin gelişmişliğinin ölçüsü, onun çelişmeyi uygula-
maktaki başarısıyla doğru orantılıdır”	denilmek	suretiyle	konunun	ne	kadar	önemli	olduğu	ortaya	ko-
nulmaktadır	(Taner,	“Çelişme ve Silahların Eşitliği”,	s:85).
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tarafsızlıktan yoksun olmasından endişe duymak için haklı nedenlerin olup 
olmadığı karara bağlanırken, sanığın görüşleri belirleyici olmamakla birlik-
te, önem taşır. Belirleyici olan şey, başvurucunun şüphesinin objektif olarak 
haklı görülüp görülemeyeceğidir. 
...

 72. Buradan sonuca göre başvurucu, İzmir Devlet Güvenlik Mahkeme-
sinin, üyelerinden birinin askeri yargıç olması nedeniyle, davanın niteliği ile 
hiçbir ilgisi olmayan düşüncelerin etkisi altında kalabileceğinden haklı ola-
rak kaygı duyabilir. Yargıtay, konuyla ilgili tam bir yetkiye sahip olmadığı 
için bu kaygıları giderememiştir. 

 73. Sonuç olarak, başvurucunun İzmir Devlet Güvenlik Mahkemesinin 
bağımsızlık ve tarafsızlığından kuşku duymak için haklı nedenleri vardır.
Buna göre, Sözleşme’nin 6(1). fıkrası ihlal edilmiştir.”110

	 Görüleceği	 üzere	 İHAM	 tarafsız	 ve	 bağımsız	 yargılamanın	 ger-
çekleşmesini	 önemsemekte,	 buna	 zarar	 verebilecek	 bir	 ihtimalin	 dahi	
Sözleşme’nin	 6.	 maddesini	 ihlal	 ettiğini	 tespit	 etmektedir111.	 Hukuk-
110	Incal	&	Türkiye,	Başvuru	No:	41/1997/825/1031,	09.06.1998	(Çeviren	Sibel	İnceoğlu,	İsmail	Pamuk;	

karar	çevirisi	www.ihami.anadolu.edu.tr	adresli	 internet	sitesinden	alınmıştır).	Aynı	yönde	karar	 için	
bkz.	Çıraklar	&	Türkiye,	Başvuru	No:	70/1997/854/1061,	28.10.1998,	para.	39-41.

111	Belirtilenler	birlikte	İHAM’ın	Cumhuriyet	savcısının	duruşmalarda	bulunduğu	yeri	tartıştığı	kararları	
da	bulunmaktadır.	Bunlardan	38560/04	başvuru	sayılı	ve	31.05.2012	tarihli	Diriöz	&	Türkiye	kararı-
nın	25.	paragrafında	Mahkeme	tarafından;	“Mahkeme, daha önce birçok kararında ele aldığı gibi, baş-
vuran tarafından şikâyet konusu edilen duruşmadaki oturma düzeninin, “fiziken” Cumhuriyet Savcısına 
ayrıcalıklı bir konum vermesine rağmen, bu durumun duruşma sırasında menfaatlerini savunduğu esnada 
başvuranı dezavantajlı bir konuma getirmediğini belirtmektedir. Başvuran tarafından iddia edildiği üzere 
“silahların eşitliği” ilkesinin ihlal edildiği söylenemeyecektir (Chalmont v. Fransa (kabul edilebilirlik), n° 
72531/01, AİHM, 9 Aralık 2003; Carballo ve Pinero v. Portekiz (kabul edilebilirlik), n° 31237/09, 21 
Haziran 2011).”	 denilmiştir.	Görüleceği	 üzere	 İHAM,	Cumhuriyet	 savcısının	 ayrıcalıklı	 konumunu	
kabul	etmiş	ancak	mevcut	başvuruda	başvuran	açısından	dezavantajlı	bir	durum	saptayamamıştır.	Be-
lirtilenlerle	birlikte	karar	içerisinde	yer	alan	Hükümet’in	savunması	aslında	tarafsızlığın	ihlal	edildiğinin	
ikrarı	 mahiyetindedir;	 “Hükümet, Türk mahkemelerinde hâkim koltuğunun savcı koltuğundan uzakta 
bulunduğunu belirtmektedir. Hükümet, aynı formasyonu alan, aynı sınavdan geçerek profesyonel meslek 
hayatına başlayan ve aralarında geçişlerin de mümkün olduğu hâkim ve savcıların duruşma salonlarındaki 
oturma düzeninin tamamen Türk hukuku uygulamasında yerleşik bir olageliş olduğunu belirtmiştir. Diğer 
bir deyişle, Hükümet’e göre bir Cumhuriyet savcısı kariyeri boyunca hâkim olabilmekte ya da hâkimken 
savcı olabilmektedir. Hükümet, bunun yanı sıra, Cumhuriyet Savcısının kamuyu temsil etmesi dolayısıyla bir 
yandan savunmanın menfaatini gözetmesi ancak diğer yandan da mağdurların haklarına saygı göstermesi 
gerekliliğini belirtmiştir.  Dolayısıyla Hükümet, Cumhuriyet Savcısının sadece failin aleyhine olan delille-
ri değil lehine olan delilleri de toplamakla da görevli olduğunu hatırlatmaktadır. Bu durumda, Hükümet, 
Cumhuriyet Savcısının duruşma salonunda fiziki olarak savunma ve mağdurların üzerinde, hâkimlerin belli 
mesafe uzağında bulunmasının tamamen sembolik bir uygulama olduğunu ileri sürmektedir.”

CUMHURİYET SAVCISININ TARAFSIZLIĞI VE REDDİ SORUNU
Av. Sinan SÜRÜCÜ
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suz	uygulamaları	 ile	zamanında	büyük	hak	kayıplarına	yol	açan	DGM	
uygulamalarının	 dahi	 ötesine	 geçen	CMK’nin	 250.	maddesi	 uyarınca	
kurulan	özel	yetkili	ve	görevli	savcılık	ve	mahkemeler	ile	onları	takiben	
görev	 yapan	 Terörle	Mücadele	 Kanunu’nun	 10.	 maddesi	 ile	 kurulan	
mahkemeler	nedeniyle	yargı	sistemimiz	ciddi	zarar	görmüştür.	Nitekim	
uygulamamız	anılan	dönemde	edindiği	olumsuz	alışkanlıkları	halen	de-
vam	ettirmektedir.	Acilen	 terk	edilmesi	ve	ancak	kötü	hatıralarımızda	
karşımıza	çıkması	gereken	bu	alışkanlıklara	bir	de	tarafsızlığı	zedeleyen,	
oturma	düzeni	gibi	rutin	tarafsızlık	 ihlalleri	eklenerek,	hem	yargılanan	
kişilerde	hem	yargılamayı	takip	edenlerde	hem	de	yargılamanın	savun-
ma	makamında	haklı	ve	meşru	endişeler	ortaya	çıkartmaktadır.	Mustafa	
Kemal	Atatürk’ün	belirttiği	gibi;	“İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey ada-
letle kaimdir”.	Demokratik	 bir	 hukuk	devletinin	 en	 önemli	 ögesi	 olan	
adalet/yargı	 sistemini	 iyileştirmek,	 tarafsız,	 bağımsız	 ve	 tekrar	 güven	
duyulur	hale	getirmek	için	her	türlü	hukuksuzluğu	bir	kenara	bırakmak	
bir	zorunluluktur.	

	 Konu	hakkında	tartışılması	gereken	bir	diğer	husus;	CMK’nin	22.	
maddesi	 kapsamında	 hakimin	 davaya	 bakamayacağı	 hal	 kapsamında	
kalan	bir	yakınlığın	ortaya	çıktığı	olayda	CMK’nin	163.	maddesi	kapsa-
mında	sulh	ceza	hakimi	tarafından	soruşturma	yürütülüp	yürütüleme-
yeceğidir.	Burada	ortaya	çıkan	ilk	soru	soruşturmanın	sulh	ceza	hakimi	
tarafından	gerçekleştirilmesi	halinde	sulh	ceza	hakiminin	Cumhuriyet	
savcısı	statüsüne	geçip	geçmeyeceğidir.	

	 Kanımızca	soruşturma	CMK’nin	163.	maddesi	kapsamında	gerçek-
leştiriliyor	olsa	da	bu	durum	sulh	ceza	hakimini	Cumhuriyet	savcısı	ye-
rine	getirmez.	Zira	163.	madde	kapsamında	sulh	ceza	hakimine	verilen	
yetki	soruşturma	işlemlerini	yerine	getirebilmektir.	Oysa	örneğin	kamu	
davasının	açılması	görevi	münhasıran	Cumhuriyet	savcılarına	tanınmış-
tır.	Yine	kanun	koyucu	tarafından	aynı	düşünce	kapsamında;	CMK’nin	
22/g	bendi	varlığına	karşın	5320	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanununun	
Yürürlük	ve	Uygulama	Şekli	Hakkında	Kanun’un	11.	maddesi	ile	“Ceza 
Muhakemesi Kanununun	 23	 üncü	maddesinin	 ikinci	 fıkrası,	 Kanunun	
163	üncü	maddesi	hükmü	dışındaki	hallerde	uygulanmaz”	düzenlemesi	
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getirilmiştir.	Eğer	163.	madde	kapsamında	soruşturma	yürüten	hakim,	
Cumhuriyet	savcısı	olarak	kabul	edilecek	olsaydı	5320	sayılı	Kanun’un	
11.	maddesine	ihtiyaç	kalmayacaktı.

	 Sonuçta	CMK’nin	22.	maddesindeki	hallerin	gerçekleştiği	bir	du-
rumda	sulh	ceza	hakimi	tarafından	CMK’nin	163.	maddesi	kapsamında	
soruşturma	işlemleri	de	gerçekleştirilemeyecektir.	Zira	163.	madde	kap-
samındaki	yetki,	hakimlik	görevi	nedeniyle	 tanınan	bir	yetkidir	ve	22.	
madde	içerisinde	“hakimlik görevini yapamaz”	denilmek	suretiyle	emre-
dici	bir	düzenleme	getirilmiştir.	

	 Yine	CMK’nin	163.	maddesi	uyarınca	soruşturma	yürüttüğü	sıra-
da	sulh	ceza	hakiminin	reddi	istenebileceği	gibi	kendisi	de	tarafsızlığını	
şüpheye	düşürecek	nedenler	ileri	sürerek	çekinebilir.
 
	 Son	olarak	 değerlendirilmesi	 gereken	husus,	Cumhuriyet	 savcısı-
nın	tarafsız	olduğu	ve	reddi	ile	çekinmesinin	mümkün	olduğunun	kabul	
edildiği	takdirde	buna	ilişkin	usulün	nasıl	olacağıdır.	Cumhuriyet	savcı-
sının	reddedilebildiğinin	kabulü	halinde	anılan	ret	talebi	hangi	makama	
yapılacaktır?	Kanımızca	bu	talebin	Cumhuriyet	savcısının	bağlı	olarak	
çalıştığı	 başsavcıya	 yapılması	 mümkün	 değildir.	 Yukarıda	 açıklandığı	
üzere	 başsavcı	 idari	 bir	 kararla	 Cumhuriyet	 savcısını	 soruşturmadan	
alabilecektir.	Ancak	bu	 ret	prosedürünü	uygulamayı	mümkün	kılmaz,	
Cumhuriyet	savcısının	başsavcıya	şikayet	edildiği	 sonucunu	ortaya	çı-
kartır.	Bu	durumda	sorulması	gereken	bir	diğer	soru	“Peki	Başsavcının	
tarafsızlığı	şüpheye	düşerse,	onu	kim	görevden	alabilecektir?”	Görüle-
ceği	üzere	savcının	tarafsız	olduğunun	kabulü	bir	çok	problemi	ve	soru-
yu	beraberinde	getirecektir.

	 CMK’de	özellikle	yer	verilmemiş	bir	usul,	 yorum	suretiyle	müm-
kün	kılınamaz.	Kanımızca	doğru	bulunmasa	da,	en	fazla	kıyas	hükümle-
ri	işletilerek	CMK’nin	27.	maddesine	benzer	bir	kabul	ile	incelemenin	
sulh	ceza	hakimi	tarafından	gerçekleştirilebileceği	kabul	edilebilir.	
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 Sonuç

	 Çalışma	 incelendiğinde	görüleceği	üzere	Cumhuriyet	 savcılarının	
taraf	olup	olmadığına	 ilişkin	 sorunun	cevabını	kesin	ve	net	olarak	ve-
rebilmek	pek	kolay	değildir.	Kanımızca	Cumhuriyet	savcılarının	taraf-
sızlığına	ilişkin	sorunun	temel	kaynağı	kanun	koyucunun	bu	yönde	net	
bir	tercih	ortaya	koymamış	olmasıdır.	Zira	bu	konuda	kanun	ile	net	bir	
düzenleme	getirilmemiş,	her	iki	yönde	de	hükümler	kabul	edilmiştir.	

	 Çalışma	içerisinde	açıklanmaya	çalışıldığı	üzere	Cumhuriyet	savcı-
larının	reddi	ya	da	çekinmesi	 ile	davaya	bakamayacağı	haller	de	CMK	
içerisinde	düzenlenmemiştir.	Bu	durumun	getirdiği	ciddi	sorunlar	bu-
lunmaktadır.	Eğer	Cumhuriyet	 savcılarının	 taraf	 olmadığı	 kabul	 edili-
yorsa	 retleri,	 çekinmeleri	ve	yasaklı	olacakları	haller	 ile	bunlara	 ilişkin	
usulün	kanuna	eklenmesi	gereklidir.	Aksi	halde	yorum	sınırları	zorlan-
mak	suretiyle	CMK’nin	22	ve	devamı	maddelerinin	Cumhuriyet	savcı-
ları	hakkında	da	uygulanması	söz	konusu	olacaktır.	Böyle	bir	düzenleme	
getirilmemesi,	 yorum	suretiyle	bu	yönde	bir	uygulamaya	gidilmesi	 ile	
Cumhuriyet	savcılarının	tarafsız	olduğunu	iddia	etmek	çelişki	oluştura-
cak	ve	sayılan	düzenlemelerin	bulunmadığı	bir	sistemde	savcıların	taraf-
sız	olduğunu	söyleyebilmek	mümkün	olmayacaktır.	

	 Cumhuriyet	savcıları	 taraf	ya	da	 tarafsız	kabul	edilse	de;	mevzuat	
ve	uygulamadan	kaynaklı	Cumhuriyet	savcıları	 ile	hakimler	arasındaki	
tarafsızlığa	 zarar	veren	 tüm	düzenleme	ve	uygulamalara	 son	verilmesi	
gerekmektedir.	Zira	yargının	iki	farklı	ayağını	bir	arada	değerlendirme	
ve	mevzuatını	 ortak	 düzenleme	 yanlışlığından	 vazgeçilmediği	 sürece,	
savcıların	taraf	olup	olmadığı	tartışmasının	bir	anlamı	kalmamaktadır.	
Savcıların	tarafsız	olup	olmamalarından	daha	önemli	bir	diğer	konu	ise	
savcıların	güvenceli	olmamalarıdır.	Zira	kanımızca	bir	savcının	çalışma-
sını,	adil	olabilmesini	en	çok	etkileyen	husus	tarafsızlığı	değil	güvencele-
ridir.	Yine	çalışma	içerisinde	açıklandığı	üzere	savcıların	tarafsız	olduğu-
nu	belirtmek	suretiyle	onları	iddia	makamı	görevlerinden	uzaklaştırarak	
hakimlere	yaklaştırmak,	uygulama	ve	mevzuattan	kaynaklanan	diğer	ya-
kınlaşma	halleri	de	göz	önüne	alındığında,	aslında	adil	yargıdan	uzaklaş-
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mamıza	neden	olmaktadır.	Zira	savcı	ne	kadar	özgür	bir	şekilde	iddiada	
bulunursa,	karar	da	o	denli	adil	olacaktır.
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CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
MAĞDURUN OLAĞAN KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI

 ÖZET

	 Geleneksel	 ceza	 hukuku	öğretisinde	 ortaya	 çıkan	 her	 suçun	doğal	mağdurunun	
devlet	olduğunu	kabul	edilmiştir.	Bu	görüşün	doğal	sonucu	olarak	da	devlet	ile	suçlu	ara-
sındaki	ilişki	incelenmiş,	devletle	mağdur	arasındaki	ilişki	ise	göz	ardı	edilmiştir.	Geçmiş-
ten	günümüze	kadar	ortaya	çıkan	gelişmeler	neticesinde	bu	görüş	aşılmış,	suçun	gerçek	
mağdurun	birey	olduğu	fikri	ön	plana	çıkmıştır.	Ortaya	çıkan	bu	gelişmeler	neticesinde	
mağdur	birtakım	haklara	sahip	olarak	aktif	bir	muhakeme	süjesi	haline	dönüşmüştür.

	 Bu	çalışmada,	mağdur	haklarından	biri	olan	mağdurun	olağan	kanun	yollarına	baş-
vurma	hakkı	yargı	kararları	ışığında	açıklanmıştır.	Bu	çerçevede	çalışmamızda;	mağdur	ve	
kanun	yoları	kavramı,	kamu	davasına	katılma,	kanun	yollarının	amaçları,	kanun	yollarına	
başvurabilecek	 kişiler,	mağdurun	 vekille	 temsili,	 kanun	 yollarına	 başvurmanın	 etkileri,	
kanun	yollarına	başvurmada	yanılma	ve	vazgeçme	ile	kanun	yolların	başvuru	usulü	ince-
lenmiştir.		 
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 ABSTRACT
     
	 In	traditional	criminal	law	doctrine,	it	is	accepted	that	the	natural	victim	of	each	
crime	is	the	state.	As	a	natural	consequence	of	this	view,	the	relationship	between	the	sta-
te	and	the	criminal	was	examined,	and	the	relationship	between	the	state	and	the	victim	
was	ignored.	As	a	consequence	of	the	developments	that	have	emerged	from	the	past	to	
the	present,	this	view	has	been	replaced	the	idea	that	the	real	victim	of	the	crime	is	the
individual.	As	a	result	of	these	developments,	the	victim	has	become	a	subject	of	active
judgment	by	acquiring	certain	rights.

	 In	this	study,	taking	legal	action	as	a	lawful	right	bestowed	to	victims	is	explained	in	
the	light	of	judicial	decisions.	In	this	context,	in	our	study;	the	concept	of	victim	and	legal	
proceedings	and	their	purposes,	participation	in	public	litigation	as	well	as	its	implicati-
ons,	the	eligible	individuals	entitled	to	take	legal	actions,	representation	of	the	victim	by	
proxy,	error	and	abandonment	of	legal	actions	along	with	their	application	methods	are	
examined.
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 GİRİŞ

	 Modern	hukuk	sistemlerinde,	suçun	ortaya	çıkarılması	genel	olarak	
devlet	 vasıtasıyla	 yerine	 getirilmektedir.	 Her	 suçun	 asıl	 mağdurunun	
devlet	 olduğu	 ve	 devletin	 güç	 kullanma	 tekeline	 sahip	 olduğu	 görü-
şünün	ortaya	 çıkıp	gelişmesiyle	birlikte,	 ceza	 adaleti	devlet	 tarafından	
sağlanmaya	başlanmıştır.	Bu	gelişmelerle	birlikte	 cezalandırma	ve	güç	
kullanma	tekelini	elinde	bulunduran	devletin,	bozulan	toplum	düzenini	
yeniden	tesis	etmek	için	yapmış	olduğu	faaliyetlerde,	suçun	hem	failinin	
hem	de	mağdurunun	haklarının	korunması	zorunluluğu	ortaya	çıkmış-
tır.	

	 Suçun	ortaya	 çıkmasıyla	 birlikte	 devletle	 bireyler	 arasında	oluşan	
ilişkilerde	devletle	fail	arasındaki	ilişki	ön	plana	çıkmakta	ise	de	devlet-
le	bireyler	arasındaki	ilişkinin	sadece	devlet	ile	fail	arasında	oluşmadığı,	
aynı	 zamanda	 devletle	mağdur	 arasında	 bir	 ilişkinin	 oluştuğu,	 bu	 ne-
denle	 sadece	 failin	hakları	 değil,	mağdurun	ve	mağdurdan	daha	geniş	
bir	kavram	olan	suçtan	zarar	görenin	de1	haklarının	korunması	gerek-
tiği	 fikri	 zamanla	 yerleşmeye	başlamıştır.	Özellikle	 onarıcı	 adalet	 kav-
ramı	gelişmeleri	 ışığında,	suçun	önlenmesinde	cezanın	yanı	sıra	çeşitli	
uygulamaların	gerçekleştirilmesi	fikri	ön	plana	çıkmıştır.	Böylece	suçun	
önlenmesi	ve	ceza	infazında	sadece	fail	merkezli	anlayış	yerine	faille	bir-
likte	mağdur	da	dikkate	alınmıştır.2 

	 Suçun	pasif	 süjesi	olan	mağdur3,	 geçmişten	günümüze	kadar	ger-
çekleşen	 gelişmeler	 sonucunda	 ceza	 yargılamasında	 birtakım	 haklara	
sahip	olmuştur.	Şüpheli	ve	sanığa	göre	ikinci	planda	kalan	mağdura	ta-
nınan	haklar	gün	geçtikçe	önem	kazanmaya	başlamış,	verilen	bu	önem	
ve	farklı	bakış	açısıyla	birlikte	mağdur	ceza	muhakemesinde	pasif	kimli-
ğinden	uzaklaşarak	aktif	bir	muhakeme	süjesi	haline	dönüşmüştür.	Bu	

1		Aleyhine	suç	işlenen	kişi	mağdur	olarak	tanımlanmakla	birlikte	suçtan	zarar	gören	suçtan	doğrudan	doğ-
ruya	etkilenen	olarak	tanımlanabilir.

2		SEÇKİN,	Mehmet	Beyhan,	Mağdur Hakları,	Ankara,	Adalet	Yayınevi,	2018,	s.	20
3	Genel	olarak	kabul	gören	görüşe	göre,	suçun	iki	süjesi	bulunmaktadır.	Bunlar	aktif	süje	olan	fail	ile	pasif	

süje	olan	mağdurdur.
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farklı	bakış	 açısının	 sonucu	olarak	mağdur	ve	 suçtan	zarar	gören	ceza	
muhakemesinde	önemli	bir	role	sahip	olmuştur.	Bu	rol	sayesinde	mağ-
dur	ve	suçtan	zarar	görenin	ceza	muhakemesinde	somut	olayın	aydın-
latılması	ve	maddi	hakikate	ulaşılması	açısından	yalnızca	bir	delil	aracı	
olmadığı	düşüncesi	hâkim	olmaya	başlamıştır.	4 
 
	 Ceza	muhakemesinde	mağdurun	 soruşturma	evresinde,	delillerin	
toplanmasını	 talep	 etme	 hakkı,	 soruşturma	 dosyasını,	 el	 konulan	 ve	
muhafaza	 altına	 alınan	 eşyayı	 inceleme	 hakkı,	 soruşturma	 dosyasın-
dan	belge	örneğini	 isteme	hakkı,	avukat	yardımından	yararlanma	hak-
kı,	cumhuriyet	savcısı	tarafından	verilen	kovuşturmaya	yer	olmadığına	
dair	karara	itiraz	hakkı	gibi	hakları	varken;	kovuşturma	evresinde	kamu	
davasına	katılma	hakkı,	duruşmadan	haberdar	edilme	hakkı,	tutanak	ve	
dosyaları	inceleme	ve	örnek	isteme	hakkı,	avukat	yardımından	yararlan-
ma	hakkı	ve	kanun	yolarına	başvurma	hakkı	da	vardır.	

	 Bu	çalışmada	fail	temelli	yaklaşım	nedeniyle	yeterince	ehemmiyet	
gösterilmeyen	mağdur	 haklarından	 olağan	 kanun	 yollarına	 başvurma	
hakkının	kullanım	biçimi	açıklanmıştır.		Bu	çerçevede	çalışmanın	birinci	
kısmında	mağdur	ve	kanun	yolları	kavramı	başlığı	altında	mağdur	kav-
ramı,	 kamu	davasına	 katılma,	 kanun	yolları	 kavramı,	 kanun	yollarının	
amaçları,	kanun	yollarına	başvurabilecek	kişiler,	kanun	yollarına	başvur-
ma	hakkı,	mağdurun	vekille	temsili,	kanun	yollarına	başvurmanın	etki-
leri,	kanun	yollarına	başvurmada	yanılma,	kanun	yollarına	başvurmadan	
vazgeçme	 konuları	 üzerine	 açıklamalar	 yapılmıştır.	 Çalışmanın	 ikinci	
kısmında	 ise,	kanun	yolları	başlığı	altında	kanun	yollarından	 itiraz	ka-
nun	yoluna	başvuru	usulü	ve	süresi,	itirazı	inceleyecek	merci	ve	itirazın	
etkisi,	inceleme	sonucu	verilecek	kararlar,	istinaf	kanun	yoluna	başvuru	
usulü	ve	süresi,	istinaf	başvurusunu	inceleyecek	merci	ve	itirazın	etkisi,	
inceleme	sonucu	verilecek	kararlar	ve	son	olarak	temyiz	kanun	yoluna	
başvuru	 usulü	 ve	 süresi,	 inceleme	 sonucu	 verilecek	 kararlar	 konuları	
üzerine	açıklamalarda	bulunulmuştur.	

4		KAZAKER,	Gözde,	Kamu Davasına Katılma (Müdahale),	Dokuz	Eylül	Üniversitesi,	Sosyal	Bilimler	Ens-
titüsü,	İzmir,	2013,	s.1.
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 I. MAĞDUR VE KANUN YOLLARI KAVRAMI

 A. Mağdur Kavramı 

	 Arapça	kökenli	bir	kelime	olan	“mağdur”,	sözlükte	“haksızlığa uğra-
mış kimse”,	“kıygın”	olarak	tanımlanmaktadır.5	Mağdur,	Arapça	kökenli	
zulüm,	merhametsizlik,	 haksızlık	 anlamına	 gelen	 “gadr”	 kelimesinden	
türetilmiş	bir	kavramdır.6	Mağdur	geniş	anlamıyla	her	 türlü	haksızlığa	
uğrayan	kimse	olarak	adlandırılabilir.7	Ceza	hukuku	anlamında	mağdur	
ise,	 aleyhine	 suç	 işlenmesi	 nedeniyle,	 suçun	 olumsuz	 neticelerinden	
maddi	ve/veya	manevi	yönden	doğrudan	doğruya	etkilenen,	hukuken	
korunan	hakkı	ihlal	edilen,	haksızlığa	uğrayan	kişi	olarak	tanımlanabilir.	
Suç	süjelerinden	biri	olan	mağdur	bazen	suçtan	zarar	gören	kavramıy-
la	birlikte	veya	onun	yerine	kullanılmaktadır.	Ancak	suçtan	zarar	gören	
kavramı	mağdur	kavramından	daha	geniş	bir	kavramdır.	Örneğin	adam	
öldürme	 suçunda	 mağdur,	 öldürülen	 kimse	 iken,	 suçtan	 zarar	 gören	
mağdurun	yakınlarıdır.	Yaralama	fillinde	 ise	yaralanan	kişi	hem	suçun	
mağduru	hem	de	suçtan	zarar	gören	konumundadır.8 

	 5271	sayılı	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nun	(CMK)	2.	maddesin-
deki	tanımlar	çerçevesinde	malen	sorumlu	ise,	işlenen	bir	suç	dolayısıy-
la	yargılama	sonucunda	verilecek	ve	kesinleşmiş	hüküm	sonucunda,	bu	
hükümden	maddi	ve	mali	olarak	etkilenecek	ve	oluşan	sonuçlara	katlan-
mak	zorunda	kalacak	kişi	olarak	tanımlanabilir.	

 B. Kamu Davasına Katılma

	 Her	suçun	kamu	adına	takip	edilmesi	ceza	muhakemesinde	genel	
kuraldır.	Zira	bir	toplumda	işlenen	her	suçun	mağdurunun	geniş	anlam-

5	Türk	Dil	Kurumu	Güncel	Türkçe	Sözlük,	http://www.tdk.gov.tr	(27.04.2019).
6	ÖZEN,	Tuğçe,	Türk Ceza Yargılamasında Mağdur Çocuk,	Bahçeşehir	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Ensti-

tüsü,	İstanbul,	2018,	s.19
7		BACANLI,	Mehmet	Rifat,	Ceza Muhakemesinde Mağdurun Korunması,	Gazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	

Enstitüsü,	Ankara,	2007,	s.2
8	TURANLI,	Asiye	Merve,	Ceza Hukukunda Mağdur ve Mağdurun Korunması, Marmara	Üniversitesi	Sos-

yal	Bilimler	Enstitüsü,	İstanbul,	2012,	s.27



www.izmirbarosu.org.tr

275İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

da	devlet	ve	toplum	olduğu	kabul	edilmektedir.	Ancak	bir	suçun	ortaya	
çıkması	durumunda	suçun	etkilerini	doğrudan	doğruya	üzerinde	hisse-
den	mağdur	da	bulunur.9	Bu	çerçevede	suçun	ortaya	çıkması	nedeniyle	
sadece	devletin	değil	gerçek	kişilerin	de	zarar	görmüş	olması10,	bireyle-
rinde	ceza	muhakemesinde	yer	almasını	mümkün	kılmaktadır.11 

	 Kovuşturmanın	devlet	makamları	eliyle	yapılmasının	kabul	edildi-
ği	ceza	muhakemesinde,	taraflar	kural	olarak	iddia	makamında	yer	alan	
savcı	ve	savunma	makamında	yer	alan	sanıktan	oluşmaktadır.	Bu	kura-
lın	istisnası	CMK’nın	kamu	davasına	katılma	olarak	adlandırdığı	kurum-
dur.	Suçtan	zarar	gören	veya	mağdurun	kamu	davasına	müdahalesiyle	
katılan	sıfatı	alarak	kamuyu	temsil	eden	Cumhuriyet	savcısı	ile	bireysel	
savunma	makamını	işgal	etmesi,	kamu	davasına	katılma	şeklinde	müm-
kün	olmaktadır.12 

	 Mağdur,	suçtan	zarar	gören	gerçek	ve	tüzel	kişiler13	veya	malen	so-
rumluların,	kovuşturma	aşamasından	hüküm	verilinceye	kadar	şikâyetçi	
olduklarını	bildirerek,	davaya	katılma	taleplerini	içeren	beyanları	ve	bu	
talebin	kabulü	ile	açılan	kamu	davasında	savcının	yanında	yer	almasına	

9			CENTEL	Nur,	ZAFER	Hamide,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	İstanbul,	Beta	Basım	Yayım,	s.996.
10	Ağır	cezayı	gerektiren	suçların	mağdurları	başta	olmak	üzere,	mağdurlar	faillerin	bulunup	cezalandırılma-

sını	isterler.	Bunun	içinde	kendilerine	soruşturma	aşamasında	etkin	rol	verilmesini	talep	ederler.	Bunun-
la	birlikte	mağdurların	kişisel	haklarının	tanzim	edilmesi	geri	planda	kalır.	Bu	sebeple	suçtan	zarar	gö-
ren	veya	mağdurun	savcının	yanında	yer	alarak	kamu	davasına	katılması	öç	alma	duygusunun	önlemek	
açısından	ehemmiyet	arz	eder.	Bkz.	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.996;	ONURSAL,	
Sami,	Kamu Davasına Müdahale,	İ.Ü.	Hukuk	Fakültesi	Fakülteler	Matbaası,	İstanbul,	1968,	22.

11	SEÇKİN,	Mehmet	Beyhan	“Ceza	Muhakemesinde	Mağdur	ve	Şikâyetçinin	Hakları”,	Uyuşmazlık Mah-
kemesi Dergisi,	Sayı	15,	2020,	s.640.	

12	ÖZTÜRK,	Bahri,	TEZCAN,	Durmuş,	ERDEM,	Mustafa	Ruhan,	GEZER,	Özge	Sırma,	KIRIT,	Yasemin	
F.	Saygılar,	ÖZAYDIN,	Özdem,	AKÇAN,	Esra	Alan,	TÜTÜNCÜ,	Efser	Erden,	Nazari ve Uygulama-
lı Ceza Muhakemesi Hukuku,	10.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	2016,	s.236;	Centel	ve	Zafer,	s.996;	
ÖZBEK,	V.Özer,	DOĞAN,	Koray,	BACAKSIZ,	Pınar,	TEPE	İlker,	Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara,	
Seçkin	Yayıncılık,	8.Baskı	,	2016,	s.	651;	Seçkin,	“Ceza	Muhakemesinde	Mağdur	ve	Şikâyetçinin	Hakla-
rı”,	s.640;	YENİSEY	Feridun,	NUHOĞLU,	Ayşe,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	
8.	Baskı,	2020,	s.	177.

13	Tüzel	kişiler	davaya	katılma	haklarını	yetkili	organları	veya	temsilcileri	vasıtasıyla	kullanırlar.
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davaya	katılma	denir.14	Davaya	katılan	kişi	“katılan”	veya	“müdahil”	ola-
rak	adlandırılmaktadır.15

	 Kamu	davasına	katılma	yürürlükten	kaldırılan	1412	sayılı	Ceza	Mu-
hakemeleri	Usulü	Kanunu’nda	da	(CMUK)	düzenlenmişti.	Adı	geçen	
Kanun	beşinci	kitabında	“Suçtan Mağdur Olan Kimselerin Davaya İşti-
raki”	başlığı	 altında	kamu	davasına	katılmayı	düzenlemiştir.	 	Bu	kitap	
altında	 ikinci	 fasılda	 “Müdahale Yolile Dava”	 başlığı	 altında	 “Hukuku 
Amme Davasına İltihak” 16	kenar	başlığını	taşıyan	365.	maddede	kamu	
davasına	katılma	yolu	düzenlenmiştir.	Suçtan	zarar	gören	ferdin	kamu-
sal	iddia	makamının	yanında	yer	almak	suretiyle	kamu	davasına	katılma	
eylemine	“müdahale”,	katılana	ise	“müdahil”	denmiştir.17 

	 CMK’nın	dördüncü	kitabının	 “Mağdur, Şikâyetçi, Malen Sorumlu, 
Katılan”	başlığı	altındaki	ikinci	kısmında	da	“Kamu Davasına Katılma”	
kurumu	 düzenlemektedir.	 Adı	 geçen	 kanunda	 daha	 önce	 CMUK’ta	
kullanılan	“Müdahale Yolile Dava”	ve	“Hukuku Amme Davasına İltihak”	
kavramlarının	yerine	“Kamu Davasına Katılma”	ibaresi	ve	kamu	davası-
na	katılma	hakkına	sahip	kişiyi	tanımlamak	üzere	“müdahil”	ibaresi	yeri-
ne	“katılan”	kavramı	kullanılmaktadır.18

14	davasına	katılma	düzenlemiştir.	 İlgili	kanunun	237/1	maddesi	“Mağdur,	suçtan	zarar	gören	gerçek	ve	
tüzel	kişiler	ile	malen	sorumlu	olanlar,	ilk	derece	mahkemesindeki	kovuşturma	evresinin	her	aşamasında	
hüküm	verilinceye	kadar	şikâyetçi	olduklarını	bildirerek	kamu	davasına	katılabilirler”	şeklindedir.

15	TOROSLU,	Nevzat,	FEYZİOĞLU,	Metin.	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	Ankara,	Savaş	Yayınevi,	2016,	
s.	122.

16	Katılma	ceza	muhakemesinin	yanı	sıra	başka	hukuk	dallarında	görülen	bir	kurum	olduğundan	diğer	hu-
kuk	dallarında	geçerli	katılma	çeşitlerinden	ayırmak	maksadıyla	“amme davasına iltihak”	veya	“hukuku 
amme davasına iltihak”	ifadeleri	kullanılmıştır.

17	ÇINAR,	Ali	Rıza, “Ceza	Yargılamasında	Kamu	Davasına	Katılma”,	Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Dergisi,	Prof.	Dr.	Durmuş	Tezcan’a	Armağan,	Cilt	21,	Özel	Sayı,	2019,	s2804;	KOÇ,	Ziya, Ceza 
Muhakemesinde Katılan,	Selçuk	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Konya	2010,	s.4.	

18	ÇINAR,	“Ceza	Yargılamasında	Kamu	Davasına	Katılma”	s.2804,	KOÇ,	Ceza Muhakemesinde Katılan, 
s.4.
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 C. Kanun Yolları

 1. Kanun Yolu Kavramı 

	 Kanun	yolları19,	hâkim	veya	mahkemelerce	verilen	kararların	kural	
olarak	bir	başka	üst	derece	mahkeme	veya	hâkimlik	makamınca	denet-
lenmesini	 ve	 gerektiğinde	 kararın	 ortadan	 kaldırılmasını	 sağlayan	 hu-
kuksal	çaredir.20	Kanun	yolları,	ceza	muhakemesinde	yer	alan	yargılama	
makamlarınca	verilen	kararların	denetlenmesine	ve	bazı	hallerde	düzel-
tilerek	değiştirilmesine	imkân	tanır.21

	 CMK’da	kanun	yolları,	olağan	ve	olağanüstü	konun	yolları	olarak	
ikiye	 ayrılmaktadır.	 Kesinleşmemiş	 mahkeme	 ve	 hâkim	 kararları	 için	
gidilen	kanun	yollarına	olağan	kanun	yolları	denir.	Olağan	kanun	yolla-
rına	başvurabilmek	için,	aleyhine	kanun	yoluna	gidilen	kararın	kesinleş-
memiş	olması	gerekir.	Olağan	kanun	yoları,	istinaf,	itiraz	ve	temyizdir.22 
Olağanüstü	 kanun	 yolları	 ise	 kesinleşen	 kararlara	 karşı	 gidilen	 kanun	
yollarıdır.	Olağanüstü	kanun	yolları	 ise,	Yargıtay	Cumhuriyet	Başsav-
cılığının	 itirazı,	 kanun	 yararına	 bozma,	 yargılanmanın	 yenilenmesidir.	
Ayrıca	mağdurun	Anayasa	Mahkemesine	bireysel	başvuru	hakkı	da	bu-
lunmaktadır.23

 2. Kanun Yollarının Amaçları

	 Ceza	muhakemesinde,	yargılama	makamlarının	yargılama	esnasın-
da	verdikleri	kararlarda	hata	yapması	veya	gerçeğe	ya	da	hukuka	aykırı	

19	Öğretide	kanun	yolları	denetim	muhakemesi,	taarruz	yolları	şeklinde	de	anılmaktadır.
20	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.853;	ERDEM,	M.	Ruhan,	ŞENTÜRK,	Cancide,	Ceza	Mu-

hakemesinde	Kanun	Yolları,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	2018,	s.17;	ALDEMİR,	Hüsnü,	Ceza Yargılamasında 
Kanun Yollarına Başvurunun Etkileri,	Ufuk	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara,	2020,	s.5-6

21	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.853.
22	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.853;	TOPUZ,	Necip,	Ceza	Muhakemesinde	Olağanüs-

tü	Kanun	Yolları,	Gazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara,	2010,	s.7;	SÜNGÜ,	Fatih,	Ana-
yasa	Mahkemesi’ne	Bireysel	Başvuruda	Kabul	Edilebilirlik	Şartı	Olarak	Mağdur	Kavramı,	Ankara	Hacı	
Bayram	Veli	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara,	2019,	s.24.

23	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.854;	TOPUZ,	Ceza	Muhakemesinde	Olağanüstü	Ka-
nun	Yolları,	s.7;	SÜNGÜ,	Anayasa	Mahkemesi’ne	Bireysel	Başvuruda	Kabul	Edilebilirlik	Şartı	Olarak	
Mağdur	Kavramı,	s.24.
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karar	 vermesi	mümkündür.	Hataların	 önlenmesi	 veya	 düzeltilmesi	 ve	
maddi	gerçeğe	uygun	kararların	istikrarlı	şekilde	verilmesi	amacıyla	hu-
kuki	denetim	yoluna	ihtiyaç	duyulmaktadır.	

	 Ceza	muhakemesinde	amaç	maddi	gerçeğe	ulaşmaktır.24	Yargılama	
esnasında	hata	yapılması	 söz	konusu	olabilir.	Hata	veya	yanılma	 insa-
na	özgü	bir	özellik	olup	hâkimler	de	hatalı	kararlar	verebilirler.	Ortaya	
çıkan	hatalar	maddi	vakalara	ilişkin	olabileceği	gibi	hukuk	kurallarının	
yorum	ve	uygulanmasına	ilişkin	de	olabilir.	

	 Mahkemelerin	 hatalı	 karar	 vermesi	 adalet	 duygusunu	 zedelediği	
gibi,	hatalı	kararlara	karşı	denetim	mekanizmasının	bulunmaması	hukuk	
devleti	olmanın	ve	adil	yargılanma	hakkının	gereklerine25	de	aykırıdır.	
Mahkemelerin	 vermiş	 olduğu	 kararların	 denetlenmesi	 adalet	 duyulan	
24	KARAKEHYA,	Hakan	 “Dolaylı	Maddi	Gerçek:	Ceza	Muhakemesinde	Yargılama	Makamının	Maddi	

Gerçeğe	Deliller	Aracılığıyla	Ulaşma	Zorluğu”,	Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 27 Temmuz 2016,	s.64.
25 “13. … Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen adil yargılanma hakkı, kanunun açıkça hatalı veya keyfî 

uygulanmasına ilişkin istisnalar dışında yargılama sonucunda verilen hükmün adil olup olmadığı veya hukuki 
açıdan isabetli olup olmadığı hususlarını içermemektedir. Bu itibarla adil yargılanma hakkının davanın 
taraflarına sağladığı tüm usul güvencelerine uyulmuş olsa bile yargılama sonucunda verilen hükmün hatalı 
olması mümkündür. Diğer bir ifadeyle adil yargılanma hakkının güvencelerine riayet edilmiş olsa da hâkimin 
gerek maddi vakıaların değerlendirilmesinde gerekse hukuk kurallarının uygulanmasında yanılgıya düşmesi 
ve buna bağlı olarak hukuka aykırı hüküm vermesi söz konusu olabilmektedir. Böyle kararlara ilgililerin veya 
toplumun katlanmasını istemek adalete olan güveni sarsar ve hukuk devletini zedeler. Bu nedenle hak arama 
hürriyetinden yararlanılabilmesi bakımından adil ve isabetli olmadığı düşünülen bir hükmün başka bir yargı 
mercii tarafından denetlenmesi bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Anayasa açısından bu gereklilik, özel 
olarak düzenlenen hak arama hürriyetinin kapsamı ve mahiyetinden kaynaklanmaktadır (AYM, E.2018/71, 
K.2018/118, 27/12/2018, § 8).

 14. Anayasa’nın 154. ve 155. maddelerinin de mahkeme kararlarının kural olarak denetlenmesi gerektiği 
düşüncesiyle düzenlendiği anlaşılmaktadır. Anayasa’nın 154. maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde 
“Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı merciine bırakmadığı karar ve hü-
kümlerin son inceleme merciidir” kuralına yer verilmiştir. Aynı şekilde Anayasa’nın 155. maddesinin birinci 
fıkrasının ilk cümlesinde de “Danıştay, idare mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir idari yargı merciine 
bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir” denilmektedir. Anayasa koyucunun bu kurallarla 
Yargıtay ve Danıştay’ın varlığını anayasal güvence altına aldığı ve anılan Yüksek Mahkemeleri kural olarak 
ilk derece adli ve idari yargı mercilerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme mercii olarak görevlendirdi-
ği anlaşılmaktadır. Ancak bu maddelerde adli ve idari yargı mahkemelerince verilen hükümlerin denetlenmesi 
görevinin anılan Yüksek Mahkemelere verilmemesi hâlinde de bu görevin başka yargı mercilerine bırakılması 
gerektiğinin öngörülmesiyle Anayasa koyucunun ilk derece mahkemesince verilen karar ve hükümlerin ku-
ral olarak bir başka yargı mercii tarafından denetlenmesi gerekliliğini kabul ettiği sonucuna ulaşılmaktadır 
(AYM, E.2018/71, K.2018/118, 27/12/2018, § 9).

 15. Anayasa’nın 36., 154. ve 155. maddeleri birlikte değerlendirildiğinde Anayasa’nın mahkemelerce verilen 
hükmün bir başka yargı mercii tarafından denetlenmesini talep etme hakkını yargılamanın konusuna göre 
herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın Anayasa’nın 36. maddesinde düzenlenen hak arama hürriyeti 
kapsamında güvenceye kavuşturduğu görülmektedir. Dolayısıyla hükmün denetlenmesini talep etme hakkı, 
konusu bir suç isnadına dayanan ya da medeni hak ve yükümlülüklere ilişkin olan tüm yargılamalar için 
geçerlidir…”	Anayasa	Mahkemesi,	E:2020/21,	K:	2020/53,	T:	01.10.2020.	
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güveni	artırmanın	yanı	sıra	somut	olay	adaletinin	sağlanması	açısından	
da	önemlidir.	Ayrıca	bu	tür	bir	denetim	mekanizması	ülkede	hukukun	
gelişmesinin	yanı	sıra	ülke	genelinde	uygulama	birliğinin	sağlanmasına	
da	katkı	sağlar.26 

	 Kanun	yollarına	başvurmadaki	amaçlardan	biri	de	hatalı	ve	gerçe-
ğe	aykırı	karar	veya	kararlarla	bireyin	zarar	görmesini	engellemektir.	Bu	
nedenle	kanun	yollarına	başvuranın	hukuken	korunan	bir	menfaatinin	
zarar	görmüş	olması	gerekmektedir.

 3. Kanun Yollarına Başvurabilecek Kişiler

	 Kanun	 yollarına	 başvurabilmek	 için,	 kanun	 yolunun	 öngörülmüş	
olması	ve	aleyhine	kanun	yollarına	başvurulacak	kararın	verilmiş	olması	
gerekmektedir.	Kanun	yoluna	gidebilecek	kişiler	CMK’da	gösterilmiş-
tir.	CMK’da	yer	 alan	düzenlemeye	göre	kanun	yoluna	başvurabilecek	
kişiler;	şüpheli,	sanık,	Cumhuriyet	Savcısı,	müdafi27	veya	vekil	sıfatıyla	
avukat,	yasal	temsilci	ve	eş,	katılan,	katılma	isteği	karara	bağlanmamış,	
reddedilmiş	veya	katılan	sıfatı	alabilecek	biçimde	suçtan	zarar	görmüş	
olanlar	ile	kendilerini	ilgilendiren	konularda	üçüncü	kişilerdir.28

	 Kanun	 yollarına	 başvuru	 hakkı	 bulunan	 kişiler,	 görülmekte	 olan	
davayla	alakalı	olan	ve	verilen	karar	nedeniyle	hukuki	menfaatleri	etki-
lenen	kişilerdir.29	Mağdur	açısından	kanun	yoluna	başvurabilmek	 için	
mağdurun	 dolaylı	 bir	 zarara	 uğraması	 yeterli	 olmayıp	 mağdurun	 suç	
dolayısıyla	doğrudan	doğruya	zarara	uğraması	gerekmektedir.	Nitekim	
Yargıtay	Ceza	Kurulu	bir	kararında	“Kamu davasına katılma için aranan; 
suçtan zarar görme kavramı kanunda açıkça tanımlanmamış gerek Ceza 
26	ÖZBEK,	V.Özer,	DOĞAN,	Koray,	BACAKSIZ,	Pınar,	TEPE	İlker,	Ceza Muhakemesi Hukuku, Ankara,	

Seçkin	Yayıncılık,	8.B.	,	2016,	s.800
27	Müdafi,	 ceza	 soruşturma	veya	kovuşturmasını	gerçekleştiren,	yetkili	makamlar	nezdinde	şüpheli	veya	

sanığı	fiili	veya	hukuki	açıdan	müdafaa	eden,	belirli	niteliklere	haiz	şüpheli	veya	sanık	haricindeki	kişidir.	
Bkz.	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.200.

28	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	 s.853.	Kanun	yoluna	başvurabilecek	kişiler	5271	sayılı	
Ceza	Muhakemesi	Kanunun	260,261	ve	262	maddelerinde	düzenlenmiştir.

29	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.855.

CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNDA
MAĞDURUN OLAĞAN KANUN YOLLARINA BAŞVURMA HAKKI

Av. Ahmet Ertan YILMAZTEKİN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �280

Genel Kurulu gerekse Özel Dairelerin yerleşmiş kararlarında; “suçtan doğ-
rudan doğruya zarar görmüş bulunma hâli” olarak anlaşılıp uygulanmış, 
buna bağlı olarak da dolaylı veya muhtemel zararların, davaya katılma 
hakkı vermeyeceği kabul edilmiştir”	diyerek	konuya	açıklık	getirmiştir.	30

 4. Kanun Yollarına Başvurma Hakkı 

	 Kovuşturma	aşamasında	ve	bu	aşamanın	sona	ermesi	üzerine	veri-
len	hâkim	ve	mahkeme	kararlarına	karşı	mağdur	ve	şikâyetçinin	kanun	
yollarına	başvurma	hakkı	bulunmaktadır.	Mağdur	veya	şikâyetçi	bu	hak-
larını	kullanırken,	kararın	kendilerini	tatmin	etmediği	veya	hukuka	aykı-
rı	olduğu	ya	da	hukuken	korunan	bir	menfaatlerinin	ihlal	edildiğini	ileri	
sürebilirler. 31
 
	 Kanun	yollarına	başvurma	hakkı,	CMK’nın	260.	maddesinde	dü-
zenlenmiştir.	İlgili	kanun	hükmüne	göre,	hâkim	ve	mahkeme	kararlarına	
karşı,	ceza	muhakemesi	kanununa	göre	katılan	sıfatını	almış	olanlar	ile	
katılma	isteği	karara	bağlanmamış,	reddedilmiş	veya	katılan	sıfatını	ala-
bilecek	surette	suçtan	zarar	görmüş	bulunanlar	kanun	yolları	başvurma	
hakkına	sahiptir.	CMK’nın	234	maddesinin	1.	fıkrasının	“b-6”	bendinde	
ise	kanun	yollarına	başvurma	hakkı,	kovuşturma	evresinde	şikâyetçi	ola-
rak	katılma	talepleri	kabul	edilen	suçtan	zarar	gören	mağdur	kişilere	de	
tanınmıştır.32 

	 Burada	üzerinde	durulması	gereken	husus,	“katılan sıfatı alabilecek 
surette suçtan zarar gören”	kavramıdır.	Katılan	sıfatı	alabilecek	kadar	suç-
tan	zarar	gören	kavramından	anlaşılması	gereken,	katılma	hakkı	olabile-
cek	durumda	oldukları	halde	duruşmadan	haberdar	edilmedikleri	 için	
veya	 başka	 surette	 katılma	 hakkını	 kullanamayan,	 suçtan	 zarar	 gören	
mağdur	kişileridir.	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu	bir	kararında,	CMK’nın	
260.	 maddesi	 uyarınca	 katılan	 sıfatını	 alabilecek	 surette	 suçtan	 zarar	
görenlerin,	 bu	 sıfatla	 kanun	 yoluna	 başvuru	 hakkının	 bulunması	 için	

30	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu,	E:2015/84,	K:	2018/392,	T:	02.10.2018.		
31	TURANLI,	Asiye	Merve,	Ceza Hukukunda Mağdur ve Mağdurun Korunması, s.148
32	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.860.
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“kamu davasından haberdar edilmemiş ya da haberdar edilmekle birlikte 
davaya katılma hakkının kendisine hatırlatılmamış ya da şikâyeti belirten 
ifadesi üzerine kendisine davaya katılmak isteyip istemediğinin sorulmamış 
olması gerektiğini”	belirtmiştir.33

	 Mağdur	 olarak	 suçtan	 doğrudan	 doğruya	 zarar	 gören	 kişiler	 suç	
oluşturan	fiil	nedeniyle	kovuşturma	evresi	sonuçlanıncaya	kadar,	sanık-
tan	şikâyetçi	olarak	CMK’nın	237/1.	maddesi	uyarınca	kamu	davasına	
katılma	 talebinde	 bulanabilirler.	 Suçtan	 zarar	 gören	mağdur	 kişilerin,	
kanun	yolu	aşamasında	katılma	talebinde	bulunması	mümkün	değildir.	
Ancak	 ilk	derece	mahkemesinde	kovuşturma	esnasında	katılma	talep-
leri	 karara	 bağlanmamış	 veya	 reddedilmiş	 olan	 mağdurlar,	 hükümle	
birlikte	kanun	yoluna	başvurabilirler.	Kovuşturma	aşamasında	katılma	
talepleri	kabul	edilen	suçtan	zarar	gören	mağdur	kişiler,	katılan	sıfatıyla	
duruşmalara	katılma	ve	kanun	yollarına	başvurma	hakkına	sahip	olurlar.

	 Mağdurun	 18	 yaşından	 küçük	 olması	 durumunda,	 katılma	 tale-
binde	bulunma	hakkına	mağdurun	mu	yoksa	medeni	kanun	hükümleri	
uyarınca	yasal	temsilcisinin	mi	sahip	olduğu	konusunda	Yargıtay	Ceza	
Genel	Kurulunun	kararı	dikkat	çekicidir.	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu	
bir	kararında,	davaya	katılma	talebinin	kişiye	sıkı	sıkıya	bağlı	bir	hak	ol-
duğunu,	katılma	konusunda	mağdurun	ayırt	etme	gücüne	sahip	olması	
durumunda	 bu	 hakkı	 doğrudan	 doğruya	 kendisinin	 kullanabileceğini	
belirtmektedir.		Yargıtay,	18	yaşından	küçük	olan	çocuk	mağdurun	ka-
tılma	konusunda	ayırt	etme	gücüne	ne	zaman	sahip	olacağı	hususunda	
görüş	belirtmiştir.	Yargıtay’a	göre	“çocukların mağdur oldukları suçlara 
ilişkin olarak suç ayrımı yapılmaksızın, beyanda bulundukları tarihte 15 
yaşından küçük olmaları halinde ceza muhakemesinde davaya katılma ba-
kımından ayırt etme gücüne sahip olmadıkları, 15 yaşından büyük olmaları 
halinde ise bu yeteneğe sahip oldukları kabul edilmelidir.” 34
 

33		Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu,	E:2014/28,	K:	2014/537,	T:	02.12.2014.		
34	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu,	E:2014/28,	K:	2014/537,	T:	02.12.2014.		
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	 Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulunun	kararından	açıkça	anlaşıldığı	üze-
re,	mağdur	çocuğun	15	yaşından	büyük	olması	durumunda,	katılma	ko-
nusunda	ayırt	etme	yeteneğine	sahip	olduğunu	kabul	etmektedir.	Buna	
göre	15	yaşından	büyük	mağdur	çocuk	katılma	talebinde	kendisi	bulu-
nabilecektir.35	Bu	durumunda	şikâyet	ve	katılma	talebinin	sadece	mağ-
dur	tarafından	yapılabileceği,	yasal	temsilcinin	bu	hakka	sahip	olmadığı	
sonucu	ortaya	çıkmaktadır.	Mağdurun	15	yaşından	küçük	olması	duru-
munda	ise,	katılma	konusunda	ayırt	etme	gücüne	sahip	olmadığından	
ötürü	şikâyet	ve	katılma	talebi	yasal	temsilci	tarafından	kullanılacaktır.	
Yargıtay	bu	kararında	mağdurun	yaşının	15	yaşından	küçük	olması	ne-
deniyle	şikâyet	ve	katılma	talebinin	mağdurun	yasal	temsilcisi	tarafından	
yerine	getirileceğini	belirtmiştir.	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulunun	aynı	
kararında,	15	yaşından	küçük	ve	katılma	başvurusu	için	ayırt	etme	gü-
cüne	sahip	olmayan	mağdurun,	yasal	temsilcisinin	sanıktan	şikâyetçi	ol-
maması	ve	katılma	talebi	bulunmamasına	rağmen,	5271	sayılı	CMK’nın	
237/2.	maddesince	görevlendiren	zorunlu	vekilinin	davaya	katılma	tale-
binde	bulunması	ve	bunun	kabulü	ile	devamında	kararı	temyiz	etmesine	
üzerine,	mağdur	için	görevlendiren	vekilin	somut	olayda	davaya	katılma	
hakkının	olmadığı	ve	mağdurun	katılan	sıfatı	almamış	olması	nedeniyle	
vekilin	hükmü	temyiz	etme	yetkisinin	bulunmadığını	belirmiştir.	Yargı-
tay	Ceza	Genel	Kurulu	somut	olayda	15	yaşını	tamamlamamış	ve	dava-
ya	katılma	konusunda	ayırt	etme	gücüne	sahip	olmayan	çocuk	mağdu-
run	yasal	temsilcisi	ile	zorunlu	vekilin	iradelerinin	çelişmesi	durumunda	
yasal	temsilcinin	iradesine	üstünlük	tanınması	gerektiğine	karar	vermiş-
tir.36

 5. Mağdurun Vekille Temsili 

	 Mağdura	tanınan	haklardan	birisi	de	avukat	yardımından	yararlan-
ma	hakkıdır.	Yeterince	hukuk	bilgisine	 sahip	olmayan,	 zayıf	durumda	
bulunan	mağdurun	avukat	yardımından	yararlanması	çok	önemlidir.37 

35	Kanaatimizce,	mağdur	çocuğun	15	yaşından	büyük	olması	durumunda,	şikâyet	ve	katılma	talebi	mağdur	
çocukla	birlikte	yasal	temsilci	tarafından	da	kullanılabilir.

36		Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu,	E:2014/28,	K:	2014/537,	T:	02.12.2014.		
37	AKCAN,	Esra	Alan,	Ceza Muhakemesinde Mağdurun Hakları,	Marmara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Ens-

titüsü,	İstanbul,2013,	s.126
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Mağdur	kendi	imkânlarıyla	avukat	yardımından	yararlanabileceği	gibi38,	
avukat	 tutacak	 ekonomik	 güce	 sahip	 olmaması	 durumunda,	 barodan	
kendisine	 bir	 avukat	 talep	 edebilme	 hakkına	 da	 sahiptir39.	 Mağdura	
avukat	yardımından	yararlandırma	hakkı	adli	yardım	çerçevesinde	sağ-
lanmaktadır.40	Ayrıca	CMK’da	davaya	katılma	şartıyla	mağdurun	belli	
durumlarda	avukat	yardımından	yararlanma	hakkı	düzenlenmiştir.	Adı	
geçen	düzenlemeye	 göre,	 kovuşturma	 evresinde,	mağdur	 veya	 suçtan	
zarar	gören,	davaya	katıldığında,	cinsel	saldırı	suçu	ile	alt	sınırı	beş	yıl-
dan	fazla	hapis	cezasını	gerektiren	suçlarda	mahkemeden	kendisine	bir	
avukat	görevlendirilmesini	isteyebilir	(CMK	m.	239/1).41	Bu	şartlarda	
mağdurun	barodan	avukat	 görevlendirilmesini	 istemesi	durumda,	 gö-
revlendirilen	avukat	ihtiyari	atanmış	vekil	konumundadır.	Aynı	madde-
nin	ikinci	fıkrasında	belli	durumlarda	istem	aranmaksızın	avukat	yardı-
mından	yararlanma	hakkı	düzenlenmiştir.	Maddeye	göre,	mağdur	veya	
suçtan	zarar	görenin	çocuk,	sağır	ve	dilsiz	veya	kendisini	savunamayacak	
derecede	akıl	hastası	olması	halinde	avukat	görevlendirilmesi	için	istem	
aranmayacaktır.42	Bu	şartlarda	mağdur	için	görevlendirilmiş	olan	avukat	
zorunlu	atanmış	vekil	konumundadır	(CMK	m.	239/2).43	Mağdur	veya	
onun	yasal	temsilcisi	ihtiyari	olarak	kendi	imkânlarıyla	da	her	zaman	ve-
kil	yardımından	yararlanabilirler.

	 Vekil	 sıfatıyla	 avukatın	 kanun	 yollarına	 başvurabilmesi	 için	 özel	
olarak	yetkilendirilmesine	gerek	yoktur.44	Avukat,	 vekilliğini	üslendiği	
kişilerin	 açık	 arzusuna	aykırı	olmamak	koşuluyla	kanun	yollarına	baş-

38	Mağdurun	kendi	isteği	ve	imkânlarıyla	avukat	yardımından	yararlanması	durumunda,	vekil	sıfatıyla	görev	
yapan	avukat	ihtiyari	seçilmiş	vekil	konumundadır.

39	DÜVENCİ,	Nurdan,	Mağdur Hakları Açısından Şiddet Mağduru Kadının Korunması,	İstanbul	Bilgi	Üni-
versitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	İstanbul,	2007,	s.68

40	TURANLI,	Asiye	Merve,	Ceza Hukukunda Mağdur ve Mağdurun Korunması, s.140
41	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.978.
42	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.978;	PAMUK,	Gülfem,	Türk ve Fransız Ceza Muhake-

mesi Hukukunda Mağdurun Makam Olarak Yeri, Marmara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	İstan-
bul,	2012,	s.215

43	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.978;	PAMUK,	Türk ve Fransız Ceza Muhakemesi Huku-
kunda Mağdurun Makam Olarak Yeri, s.215

44	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.37
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vurabilir	(CMK	m.261).	Başka	bir	anlatımla	avukatın	kanun	yollarına	
başvurmak	için	vekilliğini	üstlendiği	kişinin	açık	rızasını	almasına	ihti-
yaç	yoktur	sadece	müvekkilin	kanun	yollarına	başvurulmasını	yasakla-
maması	yeterlidir.45

	 Vekille	temsil	durumunda	katılan	veya	vekili	tek	başına	kanun	yol-
larına	 başvurabilir.	Katıldığımız	 görüşe	 göre,	 katılan	 ile	 vekilin	 kanun	
yollarına	 başvurma	 konusunda	 iradelerinin	 çelişmesi	 durumunda,	 zo-
runlu	vekilin	iradesine	üstünlük	tanınması	gerektiği	kanaatindeyiz.46

 6. Kanun Yoluna Başvurmanın Etkileri
 
	 Kanun	 yollarına	 başvurmanın,	 aktarma,	 yayılma	 ve	 durdurma	ol-
mak	üzere	üç	etkisi	olduğu	söylenebilir.	Aktarma	etkisi,	kanun	yollarına	
başvurma	sonucunda	dava,	davaya	bakmakta	görevli	veya	davayı	sonuç-
landıran	makamdan	alınarak,	başka	bir	yargılama	makamına	gönderil-
mesi	şeklinde	 ifade	edilebilir.47	Tüm	olağan	kanun	yollarında	aktarma	
etkisi	bulunmaktadır.	Bu	bağlamda	itiraz,	istinaf	ve	temyiz	kanun	yolları	
denetiminde,	ilk	derece	mahkemesi	dışında	bir	başka	makam	tarafından	
denetim	ve	inceleme	yapılmaktadır.48

	 Kanun	 yollarına	 başvurulması	 sonucunda	 yapılan	 inceleme	 neti-
cesinde,	 verilen	kararlar	bazı	durumlarda	bu	yola	başvuranların	dışın-
da	başkalarını	da	etkileyebilir.	Bu	durum	kanun	yollarına	başvurmada	
yayılma	 etkisi	 olarak	 adlandırılmaktadır.	 Yayılma	 etkisinin	 en	 önemli	
sonucu,	 aynı	eylem	nedeniyle	yargılanmakta	olan	kişiler	hakkında,	 iki	
farklı	hükmün	ortaya	çıkmasının	önüne	geçilmesidir.49

45	ERCAN,	İsmail,	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	İstanbul,	Kuram	Kitap,	2017,	12.Baskı,	s.369
46	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.980.
47	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.801
48	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.41
49	TOPUZ,	Necip,	Ceza Muhakemesinde Olağanüstü Kanun Yolları, Gazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Ens-

titüsü,	Ankara,	2010,	s.24;	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.42;	ÖZBEK,	
DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.801
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	 Kanun	yollarına	başvurmanın,	bazı	durumlarda	durdurma	etkisi	de	
bulunmaktadır.	 Kanun	 yollarına	 başvurulması	 neticesinde,	 hakkında	
kanun	yollarına	başvurulmuş	olan	kararın	hukuksal	kesinliğinin	ortaya	
çıkmasının	ve	kararın	infazının	engellenmesi	kanun	yollarına	başvurma-
nın	durdurma	etkisi	olarak	adlandırılır.50

 7. Kanun Yollarına Başvurmada Yanılma

	 Yeterli	düzeyde	hukuk	bilgisine	 sahip	olmayan	mağdurun,	kanun	
yollarına	başvurma	hakkını	 kullanırken	birtakım	hataları	 yapması	ola-
sı	bir	durumdur.	Mağdur,	kanun	yoluna	başvurusunda	usul	hukukuyla	
ilgili	birtakım	yanlışlıklar	yapabilir	veya	yanılabilir.	Yanılma	kanun	yo-
lunun	nitelendirilmesinde	olabileceği	 gibi,	 başvurulacak	mahkemenin	
belirlenmesinde	de	olabilir.51 

	 Kanun	koyucu	kanun	yoluna	başvuru	yapan	kişilerin	hak	kaybına	
uğramaması	ve	bu	tür	yanlışlıkların	giderilmesi	amacıyla	yasal	bir	çözüm	
getirmiştir.	Mağdur	 veya	 diğer	 ilgiler	 kanun	 yolu	 nitelendirilmesinde	
veya	mahkemenin	belirlenmesinde	yanılgıya	düşerse,	bu	durumda	baş-
vuran	hak	kaybına	uğramayacaktır	(CMK	m.264/1).	Bu	tür	yanılma	ha-
linin	ortaya	çıkması	durumunda,	başvuru	yapılan	mahkeme	ilgili	başvu-
ruyu	görevli	ve	yetkili	olan	mercie	gönderir	(CMK	m.264/2).52	Burada	
önemli	olan	husus	başvurunun	kabul	edilebilir	olmasıdır.	Başvurunun	
kabul	edilebilir	olması	için	mağdurun	veya	diğer	başvuran	kişilerin	ka-
nun	yoluna	gitme	iradelerini	ortaya	koyması	gereklidir.

 8. Kanun Yollarına Başvurudan Vazgeçme 

	 Mağdur	 veya	 diğer	 ilgililerin	 kanun	 yoluna	 başvurduktan	 sonra	
bundan	vazgeçmesi	mümkündür.	Mağdur	veya	ilgililer	kanun	yolların-

50	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.43;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muha-
kemesi Hukuku,	s.802

51	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.862.
52	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.862;	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Ka-

nun	Yolları,	s.47;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.809
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dan	vazgeçme	başvurusunu	merciince	karar	verilinceye	kadar	yapabilir-
ler.53

	 Başvurudan	vazgeçilmesi	başvurunun	 tamamına	veya	bir	 kısmına	
yönelik	olabilir.	Ancak	vazgeçme	iradesini	ortaya	koyduktan	sonra,	vaz-
geçmenin	geri	alınması	mümkün	değildir.	Kanun	yollarına	başvuru	hak-
kı	olan	mağdurun,	bu	hakkını	önceden	kullanmayacağını	açıklaması	hu-
kuken	sonuç	doğurmayacaktır.	Yargılamada	katılan	sıfatına	sahip	olan	
mağdur,	 önceden	kanun	yollarına	başvurmayacağını	 açıklasa	 ve	bunu	
duruşma	tutanağına	geçirse	bile,	süresi	içinde	kanun	yollarına	başvurma	
hakkını	kullanabilir.	54
   
 Mağdurun,	kanun	yolu	başvurusundan	vazgeçmesi,	davaya	katılma	
talebinden	 vazgeçmesi	 anlamına	 gelmez.	 Ancak	 mağdur,	 kanun	 yolu	
başvurusundan	vazgeçerken	aynı	zamanda	katılma	talebini	de	geri	ala-
bilir.	Bu	durumda	mağdurun	katılan	sıfatı	sona	erer.	Kanun	yolu	başvu-
rusundan	vazgeçen	mağdur,	katılma	talebini	geri	almaması	durumunda	
kanun	 yolu	 başvurusundan	 itibaren	 yapılacak	 duruşmalara	 eskisi	 gibi	
katılma	hakkına	sahip	olacaktır.55

	 Vekilin	 kanun	 yolu	 başvurusundan	 vazgeçebilmesi	 için	
vekâletnamede	bu	husus	da	 açık	hüküm	bulunması	 ve	 kendisine	özel	
yetki	verilmesi	gerekmektedir.	Vekilin	kanun	yollarına	başvurabilmesi	
için	özel	bir	yetki	aranmazken,	kanun	yollarında	vazgeçebilmesi	için	bu	
hususta	özel	olarak	yetkilendirilmesi	gerekmektedir	(CMK	m.266/2).56 
Kanun	koyucunun	vekilin	kanun	yollarından	vazgeçebilmesi	için	bu	hu-
susta	açıkça	yetkilendirilmiş	olmasını	araması,	mağdurun	olası	hak	kay-
bına	uğramasını	engellemek	istemesinden	kaynaklanmaktadır.
53	Cumhuriyet	savcısı	 tarafından	sanık	 lehine	yapılan	başvurudan	sanığın	rızası	olmaksızın	vazgeçilemez	

(CMK	m.266/1).	Bkz.	Yargıtay	Ceza	Genel	Kurulu,	E.1995/8-362,	K.1995/394,	T:	26.12.1995.
54	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.55
55	PAMUK,	Türk ve Fransız Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Makam Olarak Yeri, s.233
56	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.978;	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Ka-

nun	Yolları,	s.59;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.811;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi 
Hukuku,	s.371;	PAMUK,	Türk ve Fransız Ceza Muhakemesi Hukukunda Mağdurun Makam Olarak Yeri, 
s.233
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	 Müdafi	bulunmayan	şüpheli	veya	sanık;	çocuk,	kendini	savunama-
yacak	kadar	malul	veya	sağır	ve	dilsiz	ise	istem	aranmaksızın	bir	müdafi	
görevlendirilir	(CMK	m150/2).	CMK	150/2	uyarınca	kendisine	mü-
dafi	atanan	sanık	yararına,	müdafiin	kanun	yoluna	başvuruda	bulunması	
veya	başvurudan	vazgeçmesi	durumunda	sanık	ile	müdafiin	iradelerinin	
çelişmesi	 durumda	 müdafiin	 iradesi	 geçerli	 sayılır	 (CMK	 m.266/3).	
Mağdur	için	atanan	vekil	ile	yaşı	küçük	olan	çocuk	mağdurun	iradeleri-
nin	çelişmesi	durumunda,	nasıl	bir	yol	izleneceği	hangisinin	iradelerine	
üstünlük	 tanınacağı	 CMK’da	 düzenlenmemiştir.	 Ancak	 yukarıda	 yer	
verilen	şüpheli	veya	sanık	için	geçerli	olan	kural,	kıyas	yoluyla	mağdur	
yönünden	zorunlu	vekil	içinde	uygulanabilir.57	Bu	durum	sadece	zorun-
lu	vekillik	için	söz	konusudur.	Mağdur	ile	vekil	arasında	ihtiyari	olarak	
seçilmiş	 vekil	 ilişkisinin	bulunması,	 bir	başka	 ifadeyle	 zorunlu	 vekillik	
gerekmeyen	durumlarda	mağdurun	iradesine	üstünlük	tanınmalıdır.58 

 II. OLAĞAN KANUN YOLARI

	 Kesinleşmemiş	mahkeme	 ve	 hâkim	 kararları	 için	 gidilen	 başvuru	
yollarına,	olağan	kanun	yolları	denir.	Olağan	kanun	yollarına	başvura-
bilmek	için,	aleyhine	kanun	yoluna	gidilen	kararın	kesinleşmemiş	olma-
sı	gerekir.	Olağan	kanun	yoları,	istinaf,	itiraz	ve	temyizdir.59 

 A. İtiraz

 1. Genel Olarak

	 İtiraz,	 hâkim	 kararları	 ile	 kanunda	 açıkça	 gösterdiği	 durumlarda	
mahkeme	 kararlarına	 karşı	 başvurulabilen	 bir	 kanun	 yoludur	 (CMK	

57	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.865;	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Ka-
nun	Yolları,	s.59;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.372.

58	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.865.
59	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.869;	TOPUZ,	Necip,	Ceza	Muhakemesinde	Olağanüs-

tü	Kanun	Yolları,	Gazi	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara,	2010,	s.7;	SÜNGÜ,	Fatih,	Ana-
yasa	Mahkemesi’ne	Bireysel	Başvuruda	Kabul	Edilebilirlik	Şartı	Olarak	Mağdur	Kavramı,	Ankara	Hacı	
Bayram	Veli	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	Ankara,	2019,	s.24.
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m.267/1).60	 İtiraz	 kanun	 yolunda,	 karardan	 zarar	 gören	 ilgilinin	 baş-
vurusu	neticesinde,	kural	olarak	karar	veren	merciden	başka	bir	merci	
tarafından	kararın	 tekrar	 incelenmesi	 sağlanır.61	 İtiraz	kanun	yolu,	ke-
sinleşmemiş	kararlara	karşı	gidilen	olağan	kanun	yoludur.	İtiraz	yoluna	
başvurulması	üzerine,	 itiraz	edilen	karar	hem	maddi	hem	de	hukuksal	
yönden	bir	başka	yargı	organınca	incelenir.	İtiraz	kanun	yolunda	karara	
temel	oluşturan,	deliller	ve	maddi	olgularla	birlikte	bunu	oluşturan	hu-
kuksal	nitelendirmeler	hep	birlikte	değerlendirilir.	 İtiraz	merci	gerekli	
gördüğü	 takdirde	kendisi	 de	 araştırma	yapabilir,	 yeni	olgu	 ve	delilleri	
göz	 önünde	 bulundurabilir.	Kısacası	 itiraz	merci	 dosya	 kapsamındaki	
bilgilerle	bağlı	değildir.62	İtiraz	kanun	yoluna	kural	olarak	hâkim,	kanu-
nun	açıkça	öngördüğü	durumlarda	mahkemece63	son	karardan	önce	ve-
rilen	kararlara	karşı	gidilir.64 

	 İtiraz,	hâkim	kararlarına	ve	kanunda	açıkça	öngördüğü	durumlarda	
mahkeme	kararlarına	karşı,	kararın	kaldırılması,	değiştirilmesi	veya	ve-
rilmesi	gereken	bir	karar	verilmediği	takdirde	kararın	verilmesi	amacıyla	
gidilen	bir	yoldur.

	 İtiraz	 yoluna	 kimlerin	 gideceği	 kanunda	 açıkça	 gösterilmiş	 olma-
makla	birlikte,	kanun	yollarına	başvuru	hakkı	bulunanların	itiraz	kanun	
yoluna	gidebilecekleri	açıktır.	Bu	nedenle	itiraza	konu	karardan	hukuk-
sal	 yararı	 etkilenen	mağdur	veya	vekili	 itiraz	kanun	yoluna	başvurabi-
lir.65	Örneğin	uygulaması	çok	olan	ve	itiraz	kanun	yoluna	tabi	hükmün	
açıklanmasının	geri	bırakılması	kararına	karşı,	mağdur	veya	vekili	itiraz	
yoluna	başvurabilir.

60	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.870.
61	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.870.
62	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.59;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.372
63	 Örneğin	 hâkimin	 ret	 isteminin	 kabul	 edilmemesine	 ilişkin	 karar	 mahkeme	 kararı	 olmasına	 rağmen,	

kanunda	açıkça	öngörüldüğü	için	bu	karara	karşı	itiraz	yoluna	gidilir.
64	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.870;	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Ka-

nun	Yolları,	s.59;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.372
65	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.76
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 2. Başvuru Usulü ve Süresi

	 İtiraz,	 kararı	 veren	 mercie	 verilecek	 bir	 dilekçeyle	 veya	 tutanağa	
geçirilmek	koşulu	ile	zabıt	kâtibine	beyanda	bulunmak	suretiyle	yapılır	
(CMK	m.268/1).	İtiraz,	 itiraz	edilen	kararı	veren	 itiraz	merciine	veri-
lir.	Dolayısıyla	itiraz	edilen	kararı	veren	makamın	itirazı	reddetmesi	ar-
dından	kararı	 inceleyecek	olan	 itiraz	merciine	doğrudan	başvurulması	
mümkün	olmayıp,	itiraz	öncelikle	kararı	veren	mercie	yapılır.66

	 İtiraz	süresi	7	gündür.	Süre,	kanunun	ayrıca	hüküm	koymadığı	hal-
lerde	 ilgililerin	 kararı	 öğrendiği	 günden	 itibaren	 başlar.67	 Bu	 süre	 hak	
düşürücü	süre	olduğundan	ötürü	sürenin	uzatılması	mümkün	değildir.68 

	 CMK’da	 itiraz	 kanun	 yoluna	 hangi	 nedenlerle	 gidileceği	 açıkça	
düzenlenmemiştir.	 İtiraz	 kanun	 yolunu	 düzenleyen	 CMK’nın	 270/1	
ve	270/2	maddelerine	göre,	 itiraz	mercii	başvuru	üzerine	 inceleme	ve	
araştırma	yapabilir	ve	 itiraz	konusu	hakkında	karar	verebilir.	Öngörü-
len	düzenlemeler	nedeniyle	 itiraz	nedenlerini	 dolaylı	 olarak	 çıkarmak	
mümkündür.	Buna	göre	itiraz	yoluna	gitme	hakkı	olan	mağdur	ve	diğer	
ilgililerin,	hangi	nedenlerle	itiraz	yoluna	gittiğini	belirtmesi	şart	değildir.	
Dilekçelerinde	 itiraz	 iradelerini	 ortaya	 koymaları	 başvurunun	 kabulü	
için	yeterli	olup	ayrıca	itiraz	nedenleri	ortaya	koyma	zorunlulukları	bu-
lunmamaktadır.69

 3. İtirazı İnceleyecek Merci ve İtirazın etkisi

	 Kararına	itiraz	eden	hâkimlik	veya	mahkeme	itirazı	yerinde	görürse	
kendisi	düzeltir.	İtirazı	yerinde	görmediği	takdirde	en	çok	üç	gün	içinde,	
itirazı	incelemeye	yetkili	olan	mercie	gönderir	(CMK	m.	268/2).	İtira-

66	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.870.
67	İtiraz	süresi	kural	olarak	genel	uygulamanın	aksine	tebliğden	itibaren	değil,	öğrenmeden	itibaren	başla-

maktadır.
68	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.76;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	

s.375
69	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.75
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zı	inceleyecek	olan	yetkili	merciler	CMK	268/2’de	gösterilmiştir.	Buna	
göre;

 Sulh	ceza	hâkimliği	kararlarına	yapılan	itirazların	incelenmesi,	o	
yerde	birden	fazla	sulh	ceza	hâkimliğinin	bulunması	hâlinde,	numa-
ra	olarak	kendisini	izleyen	hâkimliğe;	son	numaralı	hâkimlik	için	bir	
numaralı	hâkimliğe;	 ağır	 ceza	mahkemesinin	bulunmadığı	 yerler-
de	tek	sulh	ceza	hâkimliği	varsa,	yargı	çevresinde	görev	yaptığı	ağır	
ceza	mahkemesinin	bulunduğu	yerdeki	sulh	ceza	hâkimliğine;	ağır	
ceza	mahkemesinin	bulunduğu	yerlerde	tek	sulh	ceza	hâkimliği	var-
sa,	en	yakın	ağır	ceza	mahkemesinin	bulunduğu	yerdeki	sulh	ceza	
hâkimliğine	aittir.

  Asliye	ceza	mahkemesi	hâkimi	tarafından	verilen	kararlara	ya-
pılacak	 itirazların	 incelenmesi,	 yargı	 çevresinde	bulundukları	 ağır	
ceza	mahkemesine	ve	bu	mahkeme	 ile	başkanı	 tarafından	verilen	
kararlar	hakkındaki	itirazların	incelenmesi,	o	yerde	ağır	ceza	mah-
kemesinin	birden	çok	dairesinin	bulunması	hâlinde,	numara	olarak	
kendisini	izleyen	daireye;	son	numaralı	daire	için	birinci	daireye,	o	
yerde	ağır	ceza	mahkemesinin	tek	dairesi	varsa,	en	yakın	ağır	ceza	
mahkemesine	aittir.

  Naip	hâkim	kararlarına	yapılacak	itirazların	incelenmesi,	men-
sup	oldukları	ağır	ceza	mahkemesi	başkanına,	istinabe	olunan	mah-
keme	kararlarına	karşı	yukarıdaki	bentlerde	belirtilen	esaslara	göre	
bulundukları	yerdeki	mahkeme	başkanı	veya	mahkemeye	aittir.

  Bölge	adliye	mahkemesi	ceza	dairelerinin	kararları	ile	Yargıtay	
ceza	 dairelerinin	 esas	 mahkeme	 olarak	 baktıkları	 davalarda	 ver-
dikleri	kararlara	yapılan	itirazlarda;	üyenin	kararını	görevli	olduğu	
dairenin	başkanı,	daire	başkanı	ile	ceza	dairesinin	kararını	numara	
itibarıyla	izleyen	ceza	dairesi;	son	numaralı	daire	söz	konusu	ise	bi-
rinci	ceza	dairesi	inceler.



www.izmirbarosu.org.tr

291İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

	 İtiraz,	kural	olarak	kararın	yerine	getirilmesini	durdurmaz.70	Ancak,	
kararına	itiraz	edilen	makam	veya	kararı	inceleyecek	olan	merci,	kararın	
geri	bırakılmasına	karar	verebilir	(CMK	m.269).	71

 4. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar

	 Hâkim	ve	itiraza	tabi	mahkeme	kararlarına	karşı	yapılan	başvurular-
da	kural	olarak	duruşma	yapılmaksızın	dosya	üzerinden	incelenerek	ka-
rar	verilir.72	İtiraz	üzerine	iki	tür	karar	verilebilir.	İtiraz	haklı	görülmediği	
takdirde	ret	kararı	verilirken,	itirazın	haklı	görülmesi	durumunda	ise	hu-
kuka	aykırı	karar	kaldırılarak,	incelemeyi	yapan	merci	tarafından	hukuka	
uygun	karar	verilir	(CMK	m.	271/2).	İtiraz	üzerine	verilen	kararlar	ku-
ral	olarak	kesindir.73	İtiraz	üzerine	mercii	tarafından	kararlar	olağanüstü	
konun	yolu	olan	kanun	yararına	bozma	kararına	konu	olabilir.74

 B. İstinaf

 1. Genel Olarak

	 İstinaf	 kelime	 anlamı	 olarak	 “bir işe yeniden başlamak”	 anlamına	
gelmektedir.75	İlk	derece	mahkemesi	tarafından	verilen	hükümlere	karşı	
maddi	ve	hukuksal	yönden	inceleme	yapılması	 için	başvurulan	olağan	
kanun	yoluna	istinaf	denir.	Kesinleşmemiş	hükümler	için	başvurulan	bir	
kanun	yolu	olduğu	için	olağan	kanun	yoludur.76	İstinaf	kanun	yolu	ikinci	
derece	bir	kanun	yoludur.

70	Gözlem	altına	alma	kararlarına	karşı	itiraz	yoluna	gidilmesi	durumunda	kararın	yerine	getirilmesi	durur	
(CMK	m.	74/4).

71	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.873;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.378
72	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.872.
73	Bu	kuralın	 istisnası	CMK	m.271/4	düzenlenmiştir.	 İtiraz	üzerine	mercii	sanığın	tutuklanmasına	karar	

verirse,	bu	karara	karşı	itiraz	yoluna	gidilebilir.
74	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.87;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	

s.377;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.829
75	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.87;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muha-

kemesi Hukuku,	s.830
76	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.875.
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	 İstinaf	kanun	yoluna	iki	tür	karara	karşı	gidilebilir.	Bunlardan	ilki	ilk	
derece	mahkemesi	tarafından	verilen	son	karar	niteliğindeki	hükümler-
dir.77	İstinaf	kanun	yoluna	başvurulabilen	ikinci	tür	karar	ise,	hükümden	
önce	verilip	hükme	esas	oluşturan78	veya	kanunda	başkaca	kanun	yolu	
öngörülmemiş	kararlardır79.	Son	kararla	birlikte	hükümden	önce	verilen	
kararlara	karşı	istinaf	yoluna	gidebilmek	için,	kararın	hükme	esas	oluş-
turması	ve	kanunda	başkaca	bir	kanun	yolunun	öngörülmemiş	olması	
gerekmektedir.	Bu	iki	koşunun	bir	arada	bulunması	durumda	hüküm-
den	önce	verilen	kararlara	karşı	 istinaf	yoluna	başvurulabilir.80	Bu	dü-
zenlemeler	neticesinde	katılan	sıfatını	alan	mağdur	veya	vekili	ilk	derece	
mahkemesi	tarafından	verilen	hükümler	ile	hükümden	önce	verilip	hük-
me	esas	alınan	kararlar	veya	kanunda	başkaca	kanun	yolu	öngörülme-
miş	kararlar	aleyhine	istinaf	kanun	yoluna	başvurabilir.

	 CMK’nın	272/3.	maddesinde	düzenlenen	bazı	hükümlere	karşı	is-
tinaf	kanun	yolu	gidilebilmesi	mümkün	değildir.

 Hapis	cezasından	çevrilen	adlî	para	cezaları	hariç	olmak	üzere,	
sonuç	olarak	belirlenen	üç	bin	Türk	 lirası	dâhil	adlî	para	cezasına	
mahkûmiyet	hükümlerine	karşı;

 Üst	sınırı	beş	yüz	günü	geçmeyen	adlî	para	cezasını	gerektiren	
suçlardan	beraat	hükümleri	karşı;

 Kanunlarda	kesin	olduğu	yazılı	bulunan	hükümler	karşı	 istinaf	
yoluna	gidilemez.

77	On	beş	yıl	ve	üzeri	hapis	cezasına	ilişkin	hükümler	talep	gerekmeksizin	Bölge	Adliye	Mahkemelerince	
resen	incelenir.	Buna	otomatik	istinaf	adı	verilmektedir.

78	Burada	adı	geçen	hükme esas teşkil eden mahkeme kararları,	mahkemenin	taktirini	etkileyecek	nitelikte	
önemli	kararlar	olmalıdır.	Bir	başka	ifadeyle	verilen	kararın	hüküm	üzerinde	esaslı	etkisi	olmalıdır.	Söz	
konusu	kararın	gerçek	manada	hükme	esas	teşkil	edip	etmediği	bölge	adliye	mahkemesince	belirlene-
cektir.	Bkz.	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.832

79	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.378;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.832
80	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.98
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	 İstinaf	nedeni	bir	hukuk	kuralının	uygulanmaması	veya	yanlış	uy-
gulanması	olarak	nitelendirilen	hukuka	aykırılıktır.	İstinaf	yolu	açık	olan	
hüküm	ve	kararlara	karşı	hukuka	aykırılık	iddialarıyla	istinaf	yoluna	baş-
vurulabilir.81
 
	 İstinafa;	katılan	sıfatı	alan	mağdur,	katılma	isteği	karara	bağlanma-
mış,	reddedilmiş	veya	katılan	sıfatı	alabilecek	surette	suçtan	zarar	gör-
müş	olanlar	ve	vekilleri	 ile	katılan	mağdur	veya	vekili	başvurabilir.	Bu	
sayılan	 başvurucuların	 istinaf	 başvurusunda	 gerekçe	 göstermesine	 ge-
rek	yoktur.	Başvurucuların,	başvuru	dilekçelerinde	istinaf	kanun	yoluna	
başvurduklarına	dair	 iradelerini	 ortaya	 koymaları	 yeterlidir	 (CMK	m.	
273/4).82	Ancak	bu	kişilerin	istinaf	başvurusunda	gerekçe	gösterilmesi	
başvurucu	 lehine	bir	durumdur.	Başvurucunun	başvurusunda	gerekçe	
göstermesi	başvurunun	lehine	sonuçlanması	açısından	yararlı	olacaktır.
İstinaf	kanun	yoluna	başvurulması	üzerine,	 istinaf	 edilen	hüküm	hem	
maddi	hem	de	hukuksal	yönden	incelenir.	İstinaf	kanun	yolunda	hükme	
temel	oluşturan,	deliller	ve	maddi	olgularla	birlikte	bunu	oluşturan	hu-
kuksal	nitelendirmeler	hep	birlikte	değerlendirilir.83	İstinaf	makamı	ge-
rekli	gördüğü	takdirde	kendisi	de	araştırma	ve	duruşma	yapabilir,	yeni	
olgu	ve	delilleri	göz	önünde	bulundurabilir

 2. Başvuru Usulü ve Süresi

	 İstinaf	başvurusu,	hükmü	veren	mahkemeye	dilekçe	verilmesi	veya	
tutanağa	geçirmek	koşuluyla	zabıt	kâtibine	beyanda	bulunmak	suretiyle	
yapılır.	 (CMK	m.273/1)	Katılan	 sıfatına	 sahip	mağdur	 ve	 katılma	 ta-
lepleri	karara	bağlanmamış,	reddedilmiş	ve	katılan	sıfatı	alacak	surette	
suçtan	 zarar	 görenler	 dilekçeyle	 ve	 beyanda	 bulunarak	 istinaf	 yoluna	
başvurabilirler.	Geçerli	bir	başvuru	 için,	bu	 ilgilerin	dilekçe	ve	beyan-
larında	 istinaf	 başvurusunda	 bulunduğuna	 dair	 iradelerin	 anlaşılması	
yeterlidir.84	Adı	geçen	ilgililerin	başvurularında	başvuruya	ilişkin	neden	

81	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.107;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.379
82	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.877.
83	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.875.
84	Cumhuriyet	savcısı,	istinaf	başvurusunda	başvuru	nedenlerini	gerekçeleriyle	birlikte	açıkça	gösterir.
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göstermemiş	 olmaları	 inceleme	 yapılmasına	 engel	 oluşturmayacaktır	
(CMK	m.273/4).85

	 İstinaf	başvurusunda	süre,	hükmün	tefhiminden	itibaren	yedi	gün-
dür	(CMK	m.273/1).	Hüküm	istinaf	başvuru	hakkına	sahip	olanların	
yokluğunda	açıklanmış	ise	yedi	günlük	süre,	hükmün	tebliğinden	itiba-
ren	başlayacaktır	(CMK	m.273/2).86

 3. İstinafı İnceleyecek Merci ve İstinafın Etkisi

	 İstinaf	başvurusunun	kararı	veren	mahkemeye,	istinaf	kanun	yolla-
rına	başvurma	yetkine	sahip	kişilerden	biri	tarafından,	süresinde	ve	isti-
nafın	konusuna	giren	bir	hükme	karşı	yapılması	gerekir.	Bu	şartlara	uy-
gun	başvuru	yapıldığı	takdirde	hükmü	veren	mahkeme,	başvurunun	bir	
örneğini	karşı	tarafa	tebliğ	eder,	yanıt	verildikten	veya	bunun	için	gerekli	
süre	geçtikten	sonra,	dava	dosyasını	yetkili	ve	görevli	Bölge	Adliye	Mah-
kemesine	gönderir.	İstinaf	başvurusu	kanun	yollarına	başvurma	yetkisi	
olmayan	biri	 tarafından	veya	 süresi	 geçtikten	 sonra	 ya	da	 aleyhine	 is-
tinaf	yoluna	başvurulmayacak	hüküm	aleyhine	gerçekleşmişse,	hükmü	
veren	mahkeme	başvuruyu	reddeder.87	Bu	ret	kararına	karşı	da	 istinaf	
başvurusunda	bulunulabilir.	Süresi	içinde	gerçekleşen	istinaf	başvurusu,	
hükmün	kesinleşmesini	engeller	(CMK	m.275/1).

 4. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar

	 Bölge	Adliye	Mahkemesi	kendisine	gelen	dosya	hakkında	ön	ince-
leme	yaparak,	yetkili	olup	olmadığını,	başvurunun	süresi	içinde	yapılıp	
yapılmadığını,	incelenmesi	istenen	hükmün	istinafa	tabi	bir	hüküm	olup	
olmadığını	ve	başvuranın	istinaf	istemeye	hakkı	olup	olmadığını	incele-
yerek	karar	verir.	Mahkeme	sayılan	şartların	oluşmadığına	karar	verirse	

85	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.379
86	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.876.
87	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.113;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	

s.380;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.834
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başvuruyu	reddeder.	Mahkeme	ön	incelemede	sayılan	koşulların	oluş-
tuğuna	karar	verirse	başvuruyu	kabul	eder.88
 
	 Başvurunun	kabul	 edilmesi	üzerine,	Bölge	Adliye	Mahkemesi	 in-
celemesinde	 işin	esasına	girerek	karar	dosya	üzerinden	değil	duruşma	
yapılarak	verilir	(CMK	m.280/1-e).	Mahkeme	olayın	esasını	incelerken	
hem	maddi	denetim	yani	vaka	denetimi	yapar	hem	de	hukuki	denetim	
yapar.	Hukuk	kurallarının	doğru	uygulanıp	uygulanmadığını	denetler.	
Mahkeme	 yapacağı	 incelemede	 sadece	 tartışmalı	 konularla	 ilgilidir.	
Mahkeme	yapacağı	incelemeyle,	delilleri	yeniden	değerlendirerek	nihai	
kararını	verir.89

	 İlk	derece	mahkemesinin	kararında	usule	veya	esasa	ilişkin	herhan-
gi	 bir	 hukuka	 aykırılığın	 bulunmadığı,	 delillerde	 veya	 işlemlerde	 her-
hangi	bir	eksiklik	olmadığı,	ispat	bakımından	değerlendirmenin	yerinde	
olduğu	saptandığında	istinaf	başvurusunun	esastan	reddine	karar	verilir	
(CMK	m.280/1-a).	CMK	303/1’in	(a),	(c),	(d),	(e),	(f),	(g),	ve	(h)	
bentlerinde	yer	alan	ihlallerden	birisinin	olması	durumunda	ise,	hukuka	
aykırılık	Bölge	Adliye	Mahkemelerince	düzeltilerek	 istinaf	başvurusu-
nun	reddine	karar	verilir.90	Mahkeme,	yaptığı	değerlendirmeler	netice-
sinde	daha	önce	 ilk	derece	mahkemesince	yapılan	yargılama	sonunda	

88	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.877;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.837
89	ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.141;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muha-

kemesi Hukuku,	s.838
90	CMK	madde	303:	(1)	Hükme	esas	olarak	saptanan	olaylara	uygulanmasında	hukuka	aykırılıktan	dolayı	

hüküm	bozulmuş	ise,	aşağıdaki	hâllerde	Yargıtay	davanın	esasına	hükmedebileceği	gibi	hükümdeki	hu-
kuka	aykırılığı	da	düzeltebilir:	a)	Olayın	daha	ziyade	aydınlanması	gerekmeden	beratine	veya	davanın	
düşmesine	ya	da	alt	ve	üst	sınırı	olmayan	sabit	bir	cezaya	hükmolunması	gerekirse.	b)	Yargıtay	Cumhu-
riyet	Başsavcılığının	iddiasına	uygun	olarak	sanığa	kanunda	yazılı	cezanın	en	alt	derecesini	uygulamayı	
uygun	görürse.	c)	Mahkemece	sabit	görülen	suçun	unsurları,	niteliği	ve	cezası	hükümde	doğru	gösteril-
miş	olduğu	hâlde	sadece	kanunun	madde	numarası	yanlış	yazılmış	ise.	d)	Hükümden	sonra	yürürlüğe	
giren	kanun,	suçun	cezasını	azaltmış	ve	mahkemece	sanığa	verilecek	cezanın	belirlenmesinde	artırma	
sebebi	kabul	edilmemiş	veya	yeni	bir	kanun	ile	fiil	suç	olmaktan	çıkarılmış	ise	birinci	hâlde	daha	az	bir	
cezanın	hükmolunması	ve	ikinci	hâlde	hiç	ceza	hükmolunmaması	gerekirse.	e)	Sanığın	açıkça	saptan-
mış	olan	doğum	ve	suç	tarihlerine	göre	verilecek	cezanın	belirlenmesinde	gerekli	 indirim	yapılmamış	
veya	yanlış	indirim	yapılmış	ise.	f)	Artırma	veya	indirim	sonucunda	verilecek	ceza	süresi	veya	miktarının	
belirlenmesinde	maddî	hata	yapılmış	ise.	g)	Türk	Ceza	Kanunu’nun	61	inci	maddesindeki	sıralamanın	
gözetilmemesi	yüzünden	eksik	veya	fazla	ceza	verilmiş	ise.	h)	Harçlar	Kanunu	ile	yargılama	giderlerine	
ilişkin	hükümlere	ve	Avukatlık	Kanunu’na	göre	düzenlenen	ücret	tarifesine	aykırılık	mevcutsa.
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verilen	kararda,	CMK	m.	289’da91	düzenlenmiş	olan	hukuka	kesin	aykı-
rılık	hallerinden	olan	bir	hukuka	aykırılık	sebebinin	bulunduğunu	tespit	
ederse,	hükmün	bozulmasına	ve	dosyanın	hükmolunmak	üzere	hükmü	
bozulan	 ilk	 derece	 mahkemesine	 veya	 kendi	 yargı	 çevresinde	 uygun	
göreceği	diğer	bir	 ilk	derece	mahkemesine	gönderilmesine	karar	verir	
(CMK	m.280/1-d).92

	 Yukarda	 sayılan	durumların	bulunmaması	durumunda,	gerekli	 iş-
lemler	 yapıldıktan	 sonra	 davanın	 yeniden	 görülmesine	 karar	 verilir.	
Yapılan	yargılama	ve	duruşma	sonunda	bölge	adliye	mahkemesi	istinaf	
başvurusunu	 esastan	 reddeder	 veya	 ilk	 derece	 mahkemesi	 hükmünü	
kaldırarak	yeniden	hüküm	kurar	(CMK	m.	280/2).

	 Bölge	Adliye	mahkemesi	kararlarına	karşı,	itiraz	ve	temyize	ilişkin	
hükümler	saklı	kalmak	üzere	herhangi	bir	yasa	yoluna	gidilemez	ve	ka-
rarlara	karşı	direnme	mümkün	değildir93	(CMK	m.	284)
91	CMK	m.	289:	(1)	Temyiz	dilekçesi	veya	beyanında	gösterilmiş	olmasa	da	aşağıda	yazılı	hâllerde	hukuka	

kesin	aykırılık	var	sayılır:	a)	Mahkemenin	kanuna	uygun	olarak	teşekkül	etmemiş	olması.	b)	Hâkimlik	
görevini	yapmaktan	kanun	gereğince	yasaklanmış	hâkimin	hükme	katılması.	c)	Geçerli	şüphe	nedeniyle	
hakkında	ret	istemi	öne	sürülmüş	olup	da	bu	istem	kabul	olunduğu	hâlde	hâkimin	hükme	katılması	veya	
bu	 istemin	kanuna	 aykırı	 olarak	 reddedilip	hâkimin	hükme	katılması.	 d)	Mahkemenin	kanuna	 aykırı	
olarak	 davaya	 bakmaya	 kendini	 görevli	 veya	 yetkili	 görmesi.	 e)	Cumhuriyet	 savcısı	 veya	 duruşmada	
kanunen	mutlaka	hazır	bulunması	gereken	diğer	kişilerin	yokluğunda	duruşma	yapılması.	f)	Duruşmalı	
olarak	verilen	hükümde	açıklık	kuralının	ihlâl	edilmesi.	g)	Hükmün	230	uncu	madde	gereğince	gerekçe-
yi	içermemesi.	h)	Hüküm	için	önemli	olan	hususlarda	mahkeme	kararı	ile	savunma	hakkının	sınırlandı-
rılmış	olması.	i)	Hükmün	hukuka	aykırı	yöntemlerle	elde	edilen	delile	dayanması

92	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.382;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.838
93 “…5235 Sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleriyle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş Görev ve Yetkileri 

Hakkında Kanunun 25. ve geçici 2. maddeleri uyarınca kurulan ve yargı çevreleri belirlenen bölge adliye mah-
kemelerinin tüm yurtta 20/07/2016 tarihinde göreve başladıkları, aynı Kanunun “Bölge adliye mahkemeleri-
nin görevleri” başlıklı 33/1. maddesi uyarınca, bölge adliye mahkemelerinin, adli yargı ilk derece mahkemele-
rince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak ile 
görevli oldukları, yine “Ceza dairelerinin görevleri” başlıklı 37/1. maddesi gereğince bölge adliye mahkemesi 
ceza dairelerinin, adli yargı ilk derece ceza mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara kar-
şı yapılacak başvuruları inceleyip karara bağlamak ile görevli olduğu, Öte yandan, istinaf kanun yolunun 5271 
Sayılı CMK’nın Altıncı kitap ikinci bölümde düzenlendiği, üçüncü bölümde ise temyiz yasa yolunun düzen-
lendiği, CMK’nın 286/1. maddesindeki düzenlemeye göre, Bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin bozma 
dışında kalan hükümlerinin temyiz edilebileceği, bunun istisnalarının da maddenin devamında düzenlendiği, 
Somut uyuşmazlıkta; Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi›nin 15.03.2019, 15.05.2019 tarih, 2015/69 Esas, 
2019/148 Karar ile 2019/101 Esas 2019/312 Sayılı Kararları ile sanıklar hakkında verilen hükümlere kar-
şı istinaf yasa yoluna başvurulması üzerine, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 23/01/2020 
tarih, 2019/2294 Esas ve 2020/196 Karar sayılı ilamıyla bozulmasına karar verilerek dava dosyasının yerel 
mahkemeye gönderildiği, yerel mahkemece de bozma ilamının usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesi ile 
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi ile aralarında birleştirme uyuşmazlığı oluştuğundan bahisle 



www.izmirbarosu.org.tr

297İzmir Barosu Dergisi � Ocak 2021 �

 C. Temyiz

 1. Genel Olarak

	 Temyiz,	bölge	adliye	mahkemesi	ceza	dairelerinin	bozma	dışındaki	
kalan	diğer	hükümlerine	için	başvurulabilen	olağan	kanun	yoludur.	İlk	
derece	mahkemelerinin	kararlarına	karşı	temyiz	yoluna	kural	olarak	gi-
dilemez.94

	 Katılan	 sıfatını	 alan	 mağdur	 veya	 vekili	 bölge	 adliye	 mahkemesi	
ceza	dairlerinin	bozma	dışındaki	diğer	kararlarına	karşı	 temyiz	yoluna	
başvurabilir.	 Birden	 fazla	 davanın	 birleştirilmesi	 suretiyle	 görülen	 da-
valarda,	katılan	sadece	katılma	sıfatını	elde	etmiş	olduğu	davaya	ilişkin	
verilen	hükmü	temyiz	edebilir.	Bu	nedenle	birden	fazla	davanın	birleş-
tirilerek	görüldüğü	durumlarda,	katılan	katılma	talebinde	bulunmadığı	
dava	veya	davalara	verilen	hükmü	temyiz	edemez.95 

	 Bölge	adliye	mahkemesinin	bazı	kararlarına	karşı	temyiz	yoluna	gi-
dilemez.	Temyiz	edilemeyen	kararlar	şunlardır:

 İlk	derece	mahkemelerinden	verilen	beş	yıl	veya	daha	az	hapis	
cezaları	ile	miktarı	ne	olursa	olsun	adlî	para	cezalarına	karşı	istinaf	
başvurusunun	esastan	reddine	dair	bölge	adliye	mahkemesi	karar-
ları	(CMK	m.281/2-a)

uyuşmazlığın çözümü için dosyanın Dairemize gönderildiği, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.03.2020 
tarih, 2020/122 Esas ve 2020/103 Karar sayılı ilamı ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 
bozma ilamının birleştirme kararı vasfında olduğundan bahisle birleştirme uyuşmazlığının çözümü için dava 
dosyası Dairemize gönderilmiş ise de, hukuki manada bu ek kararın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza 
Dairesinin bozma kararına karşı direnme hükmü niteliğinde olduğu, ceza yargılamasında kıyas mümkün ise 
de, yürürlükteki kanunlarda ilk derece mahkemesi ile bölge adliye mahkemesi arasında birleştirme ihtilafı 
çıkabilecek bir hususun bulunmadığı, kaldı ki CMK’nın Direnme yasağı başlıklı 284. maddesi uyarınca, itiraz 
ve temyize ilişkin hükümler saklı kalmak üzere bölge adliye mahkemesi karar ve hükümlerine karşı direnile-
meyeceği; bunlara karşı herhangi bir kanun yoluna gidilemeyeceği, bu itibarla Ankara Bölge Adliye Mahkeme-
si 1. Ceza Dairesinin 23/01/2020 tarih, 2019/2294 Esas ve 2020/196 Karar sayılı bozma ilamının kesin ve 
bağlayıcı nitelikte, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 02.03.2020 tarih, 2020/122 Esas ve 2020/103 Sayı-
lı Kararın da yok hükmünde olduğu anlaşılmakla, ortada Yargıtay tarafından çözümü gereken bir birleştirme 
uyuşmazlığı bulunmadığından incelenmeyen dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C. Başsavcılığına 
tevdine…”	Yargıtay	5.	Ceza	Dairesi,	E:2020/5127,	K:	2020/13166,	T:	02.11.2020.		

94	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.882;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.383
95	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.980.
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 İlk	derece	mahkemelerinden	verilen	beş	yıl	veya	daha	az	hapis	
cezalarını	 artırmayan	 bölge	 adliye	 mahkemesi	 kararları	 (CMK	
m.281/2-b).

 Hapis	cezasından	çevrilen	seçenek	yaptırımlara	ilişkin	ilk	derece	
mahkemesi	kararları	ile	ilgili	olarak	bölge	adliye	mahkemesince	ve-
rilen;	seçenek	yaptırımlara	ilişkin	her	türlü	kararlar	ve	istinaf	başvu-
rusunun	esastan	reddine	dair	kararlar	(CMK	m.281/2-c).

 İlk	defa	bölge	adliye	mahkemesince	verilen	ve	272’nci	maddenin	
üçüncü	 fıkrası	 kapsamı	 dışında	 kalan	mahkûmiyet	 kararları	 hariç	
olmak	üzere,	ilk	derece	mahkemelerinin	görevine	giren	ve	kanunda	
üst	sınırı	iki	yıla	kadar	(iki	yıl	dâhil)	hapis	cezasını	gerektiren	suçlar	
ve	bunlara	bağlı	 adlî	 para	 cezalarına	 ilişkin	her	 türlü	bölge	 adliye	
mahkemesi	kararları	(CMK	m.281/2-d).

 Adlî	para	cezasını	gerektiren	suçlarda	ilk	derece	mahkemelerinden	
verilen	hükümlere	ilişkin	her	türlü	bölge	adliye	mahkemesi	kararla-
rı	(CMK	m.281/2-e).

 Sadece	eşya	veya	kazanç	müsaderesine	veya	bunlara	yer	olma-
dığına	ilişkin	ilk	derece	mahkemesi	kararları	 ile	ilgili	olarak	istinaf	
başvurusunun	esastan	reddine	dair	kararları	(CMK	m.281/2-f).

 On	yıl	veya	daha	az	hapis	cezasını	veya	adlî	para	cezasını	gerek-
tiren	 suçlardan,	 ilk	 derece	mahkemesince	 verilen	 beraat	 kararları	
ile	 ilgili	olarak	 istinaf	başvurusunun	esastan	reddine	dair	kararları	
(CMK	m.281/2-g).

 Davanın	düşmesine,	ceza	verilmesine	yer	olmadığına,	güvenlik	
tedbirine	ilişkin	ilk	derece	mahkemesi	kararları	ile	ilgili	olarak	bölge	
adliye	mahkemesince	verilen	bu	tür	kararlar	veya	istinaf	başvurusu-
nun	esastan	reddine	dair	kararlar	(CMK	m.281/2-h).
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 Yukarıdaki	bentlerde	yer	alan	sınırlar	içinde	kalmak	koşuluyla	aynı	
hükümde,	 cezalardan	ve	kararlardan	birden	 fazlasını	 içeren	bölge	
adliye	mahkemesi	kararları	(CMK	m.281/2-h).

	 Temyiz	nedeni	hukuka	aykırılıklardır.	Temyiz	mercii	istinaf	incele-
mesinden	farklı	olarak	sadece	hukuka	aykırılıkları	denetler.	Hukuka	ay-
kırılık	bir	hukuk	kuralının	uygulanmaması	veya	yanlış	uygulanmasıdır.	
Temyiz	nedeni	hükmün	hukuksal	yönüne	ilişkin	olabilir.	Temyiz	başvu-
rusunda	bulunan	mağdur,	vekili	ve	diğer	başvuru	hakkı	bulunanlar	baş-
vurusunda	hükmün	neden	bozulması	gerektiğini	ve	temyiz	nedenlerini	
göstermek	zorundadır	(CMK	m.	294/1).96	Temyiz	başvurusunda	tem-
yiz	nedenleri	gösterilmemişse	temyiz	başvurusu	için	belirlenen	sürenin	
bitmesinden	veya	gerekçeli	kararın	tebliğinden	itibaren	yedi	gün	içinde	
hükmü	 temyiz	olunan	bölge	adliye	mahkemesine	bu	nedenleri	 içeren	
bir	ek	dilekçe	verilir	(CMK	m.	295/1).	

 2. Başvuru Usulü ve Süresi

	 Temyiz	istemi,	hükmü	veren	mahkemeye	dilekçe	verilmesi	veya	tu-
tanağa	geçirmek	koşuluyla	zabıt	kâtibine	beyanda	bulunmak	suretiyle	
yapılır	(CMK	m.291).

	 Temyiz	 başvurusunda	 süre,	 hükmün	 tefhiminden	 itibaren	 yedi	
gündür	(CMK	m.291/1).	Hüküm	temyiz	başvuru	hakkına	sahip	olanla-
rın	yokluğunda	açıklanmış	ise	süre,	hükmün	tebliğinden	itibaren	başla-
yacaktır	(CMK	m.291/1).97

 3. Temyiz İncelemesi ve Temyiz Etkisi

	 Yargıtay	 temyiz	 incelemesini	kural	olarak	dosya	üzerinden	yapar.	
Ancak	 10	 yıl	 veya	 daha	 fazla	 olan	 hapis	 cezasına	 ilişkin	 hükümlerde,	

96	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.884-887;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.385;	
ERDEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.189;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Mu-
hakemesi Hukuku,	s.850

97	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.886.
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incelemelerini	 uygun	 görmesi	 durumunda	 duruşma	 yoluyla	 yapabilir	
(CMK	m.291/1).	Bu	konuda	Yargıtay’ın	takdir	yetkisi	bulunmaktadır.
Süresi	içinde	yapılan	temyiz	başvurusu,	hükmün	kesinleşmesini	engel-
ler	(CMK	m.	293/1).

 4. İnceleme Sonucu Verilecek Kararlar

	 Yargıtay,	bozma,	onama,	düşme	ve	düzelterek	onama	şeklinde	ka-
rarlar	vermektedir.	Temyiz	mercii	temyiz	isteminde	ileri	sürülen	neden-
lerin	hüküm	açısından	hukuka	aykırılık	içermediğini	kabul	ederse,	tem-
yiz	istemini	esastan	reddeder.	Buna	uygulamada	onama	denmektedir.	98
Buna	karşılık	Yargıtay,	verilen	hükmü	hukuka	aykırı	bulursa,	kararı	orta-
dan	kaldırarak	bozma	kararı	verir.	Yargıtay	bu	durumda,	yeniden	ince-
lenmek	ve	hüküm	verilmek	üzere	dosyayı	hükmü	bozulan	bölge	adliye	
mahkemesine	veya	diğer	bir	bölge	adliye	mahkemesine	gönderir	(CMK	
m.304/2).

	 Düzelterek	onama,	ıslah	veya	iyileştirme	kararı	olarak	nitelendirilen	
durumda	 ise	CMK	303.	maddesinde	sayılan	hallerin	bulunması	duru-
munda	kararı	düzeltebilir.	Adı	geçen	maddeye	göre,	hükme	esas	olarak	
saptanan	 olaylara	 uygulanmasında	 hukuka	 aykırılıktan	 dolayı	 hüküm	
bozulmuş	 ise,	kanunda	sınırlı	 sayıda	sayılan	hâllerde	Yargıtay	davanın	
esasına	hükmedebileceği	gibi	hükümdeki	hukuka	aykırılığı	da	düzelte-
bilir.99

 SONUÇ

	 Mevcut	yasal	düzenlemeler	çerçevesinde	mağdura	birtakım	haklar	
tanınmış	ve	bu	haklar	güvence	altına	alınmıştır.	 	Bu	yasal	düzenleme-
lerle	güvence	altına	alınan	mağdur	haklarının	en	önemlilerinden	birisi	
kanun	yollarına	başvuru	hakkıdır.	

98	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.889.
99	CENTEL,	ZAFER,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.8890;	ERCAN,	Ceza Muhakemesi Hukuku,	s.390;	ER-

DEM,	ŞENTÜRK,	Ceza	Muhakemesinde	Kanun	Yolları,	s.229;	ÖZBEK,	DOĞAN,	vd.,	Ceza Muhake-
mesi Hukuku,	s.868
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	 CMK’da	mağdura,	mahkeme	veya	hâkimlikçe	verilen	kararlara	kar-
şı	 olağan	 ve	 olağan	 üstü	 kanun	 yollarına	 başvurma	 hakkı	 tanınmıştır.	
Tanınan	bu	hak	çerçevesinde	mağdur	kanun	yollarına	başvurma	hak-
kını,	kendisi	kullanabileceği	gibi	vekili	veya	yasal	temsilci	aracığıyla	da	
kullanabilir.	Bu	çerçevede	mağdur	olağan	üstü	kanun	yollarına	başvuru	
hakkının	yanı	sıra	olağan	kanun	yollarından	olan	itiraz,	istinaf	ve	temyiz	
kanun	yollarına	da	başvuru	hakkına	sahiptir.

	 Mağdur	haklarının	tam	ve	doğru	uygulanması	ceza	adaletinin	sağ-
lanması	 açısından	 oldukça	 önemlidir.	 Son	 zamanlarda	 mağdur	 hak-
larının	 korunması	 amacıyla	 yeni	 yasal	 düzenlemelerin	 yapılması	 fikri	
güçlenmekte	bu	konuda	yeni	yasal	düzenlemelerin	yapılacağı	ifade	edil-
mektedir.	 	Mağdur	haklarını	koruyan	yeni	yasal	düzenlemelerin	yapıl-
ması	ve	yapılacak	düzenlemelerle	birlikte	mağdur	haklarının	genişletil-
mesi	ya	da	mevcut	tanınan	hakların	güvencelerinin	arttırması	şüphesiz	
birçok	 açıdan	 faydalı	 olacaktır.	 Böylece	 şüpheli	 ve	 sanığa	 göre	 ikinci	
planda	kalan	ve	suçun	pasif	süjesi	olarak	görülen	mağdur,	tanınan	hak-
lar	ve	farklı	bakış	açısıyla	birlikte	ceza	muhakemesinde	pasif	kimliğinden	
biraz	daha	uzaklaşarak	daha	aktif	bir	muhakeme	süjesi	haline	dönüşe-
cektir.	Bu	 farklı	bakış	açısının	sonucu	olarak	mağdurun	ceza	muhake-
mesinde	kritik	bir	role	sahip	olması	sağlanarak,	mağdurun	somut	olayın	
aydınlatılması	ve	maddi	hakikate	ulaşılması	açısından	yalnızca	bir	delil	
aracı	olmadığı	düşüncesi	daha	da	kuvvetlenecektir.
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