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DANIŞMA KURULU

Anayasa Hukuku A.B.D.

Prof. Dr. Meltem DİKMEN CANİKLİOĞLU  Ankara Bilim Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ece GÖZTEPE ÇELEBİ  Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi 
Prof. Dr. Mehmet MERDAN HEKİMOĞLU  Uluslararası Final Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yüksel METİN  Süleyman Demirel Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sibel İNCEOĞLU  Marmara Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Osman KORKUT KANADOĞLU  İstanbul Okan Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Erdal ONAR  Bilkent Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Oğuz ŞİMŞEK  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Tolga ŞİRİN  Marmara Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Gonca EROL  İstanbul Gedik Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Serdar NARİN  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Tijen DÜNDAR SEZER  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Şafak Evran TOPUZKANAMIŞ  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Füsun SOKULLU AKINCI  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi (Emekli)
Prof. Dr. Çetin ARSLAN  Hacettepe Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR  Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Timur DEMİRBAŞ  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Devrim GÜNGÖR  Ankara Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Muharrem ÖZEN  Ankara Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bahri ÖZTÜRK  İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Durmuş TEZCAN  İstanbul Kültür Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yener ÜNVER  Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Özlem YENERER ÇAKMUT  Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Kemal YILDIZ   Türk-Alman Üni. Hukuk Fak.
Prof. Dr. Olgun DEĞİRMENCİ  TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Koray DOĞAN  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Burcu DÖNMEZ   Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan KARAKEHYA  Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Seydi KAYMAZ  Ufuk Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN  Ankara Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Fahri Gökçen TANER  Ankara Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Murat ÖNOK  Koç Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Pınar BACAKSIZ  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Tuğba BAYZİT  Kıbrıs İlim Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Selman DURSUN  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Barış ERMAN  Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Fulya EROĞLU  Altınbaş Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Zekiye Özen İNCİ  On Dokuz Mayıs Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Serkan MERAKLI  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi

İdare Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Tayfun AKGÜNER  İstanbul Gedik Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Müslüm AKINCI  Kocaeli Üni. Hukuk Fakültesi
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Prof. Dr. Zehreddin ASLAN  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Meltem KUTLU GÜRSEL  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Oğuz SANCAKDAR  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Turan YILDIRIM  Marmara Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Serkan ÇINARLI  İzmir Bakırçay Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa AVCI  Ankara Sosyal Bilimler Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Süheyla Suzan GÖKALP ALICA   Ankara Hacı Bayram Veli Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ahmet Kürşat ERSÖZ  Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Muhlis ÖĞÜTÇÜ  Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Yaşar Metin ÖZDEMİR  Dokuz Eylül Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

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

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

Kamu Hukuku A.B.D.- Uluslararası HUKUK A.B.D.
Prof. Dr. Necdet BASA  Uluslararası Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN  Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Fevzi DEMİR  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Yaşar GÜRBÜZ  Özyeğin Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Melda SUR  İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Kutluhan BOZKURT  Uluslararası Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi

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

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

Medeni Usul Ve İcra-İflas Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Oğuz ATALAY 
Prof. Dr. Murat ATALI  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ali Cem BUDAK  İstanbul Ticaret Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Güray ERDÖNMEZ  Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
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Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Meral ÖZKAN  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ  Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Bilge UMAR
Prof. Dr. Cenk AKİL  Beykent Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mine AKKAN  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Tolga AKKAYA  Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ersin ERDOĞAN  Ankara Yıldırım Beyazıt Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Emel HANAĞASI  Ankara Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Nedim MERİÇ  Akdeniz Ü. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Cumhur RÜZGARESEN  Lefke Avrupa Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Aziz Serkan ARSLAN  Kırıkkale Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Nur BOLAYIR  Galatasaray Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Nilüfer BORAN GÜNEYSU  Anadolu Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Pınar ÇİFTÇİ  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Evrim ERİŞİR  İstanbul Bilgi Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Taylan Özgür KİRAZ  Maltepe Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Çiğdem YAZICI TIKTIK  MEF Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Melis TAŞPOLAT TUĞSAVUL  Bahçeşehir Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Uğur BULUT Uluslararası  Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi
Arş.Gör.Dr. Doğuş Taylan TÜRKEL  Dokuz Eylül Ü. Hukuk Fakültesi

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

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

Ticaret Hukuku A.B.D.
Prof. Dr. Mehmet BAHTİYAR  Yeditepe Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mustafa Erdem CAN  Akdeniz Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Mehmet HELVACI  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Huriye KUBİLAY  İzmir Ekonomi Üni. Hukuk Fakültesi



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �6

Prof. Dr. Ahmet TÜRK  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Vural SEVEN  Türk-Alman Üni. Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Sevilay UZUNALLI  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL  Erciyes Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Ecehan ARAS  Yaşar Üni. Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Özge AYAN  Manisa Celal Bayar Üni. 
Doç. Dr. Armağan Ebru BOZKURT YÜKSEL  Dokuz Eylül Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Sami AKSOY  Yaşar Üni.Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Ebru TÜZEMEN ATİK  Selçuk Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Fatih AYDOĞAN  İstanbul Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Ramazan DURGUT  İstanbul Üni. İşletme Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Yaşar Can GÖKSOY  Dokuz Eylül Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Emin Cem KAHYAOĞLU  Uluslararası Kıbrıs Üni. Hukuk Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Nagehan KIRKBEŞOĞLU  Muğla Sıtkı Koçman Üni. İşletme Fakültesi
Dr. Öğr. Ü. Hüsnü TURANLI  Uluslararası Final Üni. Hukuk Fakültesi

Diğer
Prof. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ  Ege Üni. Tıp Fakültesi Adli Tıp A.B.D
Prof. Dr. Melek GÖREGENLİ  Sosyal Psikoloji A.B.D
Prof. Dr. Nilgün TOKER  Felsefe A.B.D. 
Av. Serkan CENGİZ   İzmir Barosu, 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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Dr. Hüseyin IŞIK*

ULUSLARARASI ORTAK VERGİ İNCELEMELERİ VE
TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

 ÖZET

(INTERNATIONAL JOINT TAX AUDITS AND RECOMMENDATIONS FOR TURKEY)

	 Devletler	2008	küresel	ekonomik	krizi	ertesinde	vergi	gelirlerini	arttırmak	için	
iki	yola	başvurmuşlardır.	 İlki	çok	uluslu	 işletmelerin	vergi	planlaması	adı	altında	ver-
giden	kaçınma	faaliyetlerini	engellemek	ve	daha	çok	vergi	almaktır.	İkincisi	vergi	cen-
netlerinde	yer	alan	varlıklardan	elde	edilen	gelirlerin	vergilendirilmesidir.	Her	 iki	yol	
için	 finansal	 hesap	 bilgileri	 ile	 transfer	 fiyatlandırmasına	 yönelik	 bilgilerin	 otomatik	
değişimine	başlanmıştır.	Dünyada	bu	konuda	son	5	yılda	çok	önemli	adımlar	atılmıştır.	
Türkiye	vergi	bilgi	değişiminde	2020	yılı	itibariyle	uluslararası	standartlara	uyum	sağ-
lamıştır.	Bundan	sonraki	aşama	uluslararası	ortak	vergi	incelemelerine	başlanılmasıdır.	
Türkiye	ortak	vergi	incelemeleri	konusunda	ülkelerin	talepleri	ile	karşılaşacaktır.	Talep-
leri	karşılamak	ve	vergi	gelirlerini	arttırmak	için	Türkiye’nin	iç	hukukunu	uluslararası	
ortak	vergi	incelemelerine	uyumlu	hale	getirmesi	gereklidir. 
 
 Anahtar Kelimeler:	Ortak	Vergi	İncelemesi,	Eşzamanlı	Vergi	İncelemesi,	Yurt	
Dışında	Vergi	İncelemesi. 
 
 ABSTRACT
     
	 States	have	resorted	to	 two	ways	 to	 increase	 their	 tax	revenues	after	 the	2008	
global	economic	crisis.	The	first	 is	 to	prevent	 the	 tax	avoidance	activities	named	tax	
planning	of	multinational	businesses	and	collect	more	taxes.	The	second	is	the	taxation	
of	income	and	assets	located	in	tax	havens.	For	both	ways,	the	financial	account	and	
transfer	pricing	 information	have	started	to	change	automatically.	 In	the	world,	very	
important	steps	have	been	taken	in	this	regard	for	the	last	5	years.	For	the	international	
tax	 information	exchange	standards	Turkey	has	become	compliant	position	in	2020.	
For	the	next	stage,	international	joint	tax	audits	are	initiated.	Turkey	will	face	joint	au-
dits	 requests	 from	other	countries.	 In	order	 to	meet	 this	demands	and	 increases	 tax	
revenues	Turkey	has	to	harmonize	domestic	law	with	the	international	joint	tax	audits..

 Keywords: Joint	Tax	Audit,	Simultaneous	Tax	Audit,	Tax	Audit	Abroad.
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	 GİRİŞ

	 Türkiye	uzun	süre	uluslararası	vergi	bilgi	değişimine	dayanak	teş-
kil	eden	vergi	bilgi	değişimi	anlaşmalarını	iç	hukuka	dahil	etmeyerek	bu	
alanda	pasif	bir	tutum	takınmıştır.	Uluslararası	toplumun	da	baskısıyla	
2020	yılı	 itibariyle	diğer	ülkelerle	vergi	bilgi	değişimine	dayanak	teşkil	
eden	anlaşmaları	tamamlayarak	önemli	bir	aşamaya	gelmiştir.	Vergi	bil-
gi	değişim	ağını	tamamlayan	ülkeler	yurt	dışı	ortak	vergi	incelemelerine	
girişmektedir.	Diğer	ülkelerin	yaptığı	gibi	bu	aşamadan	sonra	bilgi	deği-
şimi	anlaşmaları	ağını	kullanarak	uluslararası	alanda	ortak	vergi	incele-
melerine	girişmesi	ihtiyacı	doğacaktır.

	 Çalışmanın	 ileriki	 bölümlerinde	 etraflı	 olarak	 açıklandığı	 üzere	
yurt	dışı	ortak	vergi	incelemelerinin	temelini	vergi	bilgi	değişimi	teşkil	
etmektedir.	Ortak	 vergi	 incelemeleri	 ülkeler	 arasındaki	 vergi	 bilgi	 de-
ğişiminin	üzerine	inşa	edilen	en	az	 iki	devleti	ve	 iki	devlette	bazen	bir	
bazen	birden	fazla	mükellefin	hesap	ve	işlemlerinin	denetimine	yönelik	
idari	bir	işlemdir.	Bu	yüzden	öncelikli	olarak	ülkeler	arasındaki	vergi	bil-
gi	değişimine	olanak	sağlayan	uluslararası	kaynakların	varlığına	ihtiyaç	
vardır.	Bu	kaynaklar	ikili	çifte	vergilendirmeyi	önleme	anlaşmaları,	ikili	
vergi	bilgi	değişim	anlaşmaları	ve	çok	taraflı	vergi	idari	yardımlaşma	söz-
leşmesidir.

	 Uluslararası	ortak	vergi	incelemeleri	eş	zamanlı	vergi	incelemeleri	
ve	 yurt	 dışında	 vergi	 incelemeleri	 olarak	 iki	 türlüdür.	Makalede	 eşza-
manlı	 vergi	 incelemeleri	 ve	 yurt	 dışında	 vergi	 incelemelerine	 yönelik	
uluslararası	 kaynaklar	 incelenecektir.	 Böylelikle	 konunun	 uluslararası	
boyutu	 ortaya	 konulacaktır.	Akabinde	Türkiye’nin	 ortak	 vergi	 incele-
melerine	girişebilmesi	için	iç	hukukta	yapması	gereken	düzenlemelere	
yönelik	önerilerde	bulunacaktır.	

	 1.	ORTAK	VERGİ	İNCELEMELERİNE	DAYANAK	ULUSLA-
RASI	KAYNAKLAR

	 Ortak	 vergi	 incelemelerine	 olanak	 veren	 uluslararası	 hukuki	 kay-
naklar	ele	alınırken	Türkiye’nin	taraf	olduğu	uluslararası	hukuki	metin-
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ler	 üzerinde	durulacaktır.	Taraf	olmadığı	 uluslararası	 hukuki	metinler	
makale	konusu	dışında	tutulacaktır.	Bu	anlamda	ortak	incelemelere	hu-
kuki	dayanak	teşkil	eden	sadece	kendi	üyeleri	için	bağlayıcı	olan	Avrupa	
Birliği	Karşılıklı	Yardımlaşma	Direktifi	(European	Union	Mutual	Assis-
tance	Directive)	üzerinde	durulmayacaktır.	Benzer	şekilde	sadece	Bal-
tık	Ülkelerinin	katıldığı	Vergi	Konularında	Karşılıklı	İdari	Yardımlaşma	
Kuzey	 Sözleşmesine	 (Nordic	 Convention	 on	Mutual	 Administrative	
Assistance	in	Tax	Matters)	de	değinilmeyecektir.	
 
	 Türkiye’nin	 taraf	 olduğu	 aşağıda	 daha	 ayrıntılı	 bölümler	 halinde	
açıklanacak	 İkili	Çifte	Vergilendirmenin	Önlenmesi	Anlaşmaları,	 İkili	
Vergi	Bilgi	Değişimi	Anlaşmaları,	Çok	Taraflı	Vergi	İdari	Yardımlaşma	
Sözleşmesi	(Sözleşme)	ve	Facta	Anlaşması	üzerinde	durulacaktır.	Böy-
lelikle	çeşitli	uluslararası	kaynaklar	arasında	konunun	nasıl	düzenlendiği	
ve	uygulanacağı	ortaya	konulacaktır.	

	 1.1	Çifte	Vergilendirmenin	Önlenmesi	Anlaşmaları

	 Çifte	Vergilendirmeyi	Önleme	Anlaşmaları	gelir	ve	servete	 ilişkin	
vergilendirme	yetkilerinin	paylaşımı,	ortaya	çıkan	çifte	vergilendirme-
nin	 önlenmesi,	 uluslararası	 vergi	 kaçakçılığı	 ve	 vergiden	 kaçınmanın	
önlenmesi,	 bilgi	 değişimi,	mükellefler	 arasında	 ayrım	 yapılmaması	 ve	
vergilerin	tahsilinde	idari	yardımlaşmaya	ilişkin	kuralları	 içermektedir.	
Devletler	aşağıda	yer	verilen	OECD	(İktisadi	İşbirliği	ve	Kalkınma	Teş-
kilatı/Organisation	 for	Economic	Cooperation	and	Development)	ve	
BM	(Birleşmiş	Milletler,	United	Nations)	Modellerinden	esinlenerek	
karşılıklı	müzakerelerle	kendi	aralarında	 ikili	anlaşma	 imzalamaktadır-
lar.	İmzalanan	her	bir	anlaşma	kendine	has	özellikler	göstermektedir1.	
Uluslararası	 iki	 Vergi	 Anlaşma	Modeli	mevcuttur.	 Bunlar	OECD’nin	
Gelir	ve	Servet	Vergilerinde	Vergi	Anlaşması	Modeli	(Model	Tax	Con-
vention	on	Income	and	on	Capital)2	ile	BM’nin	Gelişmiş	ve	Gelişmekte	
Olan	Ülkeler	Arasında	Çifte	Vergilendirme	Anlaşması	Modelidir	(UN	
1	Hüseyin	Işık,	“Finansal	Bilgilerin	Vergi	Amaçları	İçin	Uluslararası	Otomatik	Değişimi”	Vergi	Dünyası,	Yıl	

38,	Sayı	454,	Haziran	2019,	s.	56
2	OECD,	Model	Tax	Convention	on	Income	and	on	Capital,	Condensed	Version,	Paris,	Nowember	2017
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Model	Double	Taxation	Conventions	Between	Developed	and	Deve-
loping	Countries)3.	OECD	Modeli	ve	Yorumunun	2014	baskısı	Maliye	
İdaresi	tarafından	Türkçe’ye	çevrilmiştir4.

	 OECD	ve	BM’nin	Anlaşma	Modellerine	bakıldığında	her	 iki	mo-
delin	 26ncı	 maddesi	 bilgi	 değişimi	 konusunu	 ele	 almaktadır.	 Ancak	
bu	maddede	ortak	vergi	incelemeleri	ile	ilgili	doğrudan	bir	düzenleme	
yoktur.	OECD’nin	yorumunda	ortak	vergi	incelemeleri	yer	almaktadır.	
OECD	yorumunda	aşağıda	ele	alınacak	sözleşmeye	atıf	yapılmaktadır.	
Uygulamanın	sözleşmede	belirtildiği	şekilde	yapılabileceği	belirtilmek-
tedir.	Yorumda	ortak	vergi	incelemeleri	eş	zamanlı	vergi	incelemesi	ve	
sınır	ötesi	vergi	incelemesi	olarak	iki	başlık	altında	ortaya	konulmakta-
dır5.	

	 İdareler	 ve	mükellefler	 için	yol	 gösterici	mahiyette,	OECD	Vergi	
Amaçları	İçin	Bilgi	Değişimi	Düzenlemelerinin	Uygulanması	El	Kitabı	
(Manual	on	the	Implemention	of	Exchange	of	 Information	Provision	
for	Tax	Purposes)	yayınlanmıştır.	Bu	el	kitabı	birbirine	eklenmiş	kısım-
lar	(modüller)	halinde	hazırlanmıştır.	Giriş	kısmı	 ile	 ilave	sekiz	kısım-
dan	oluşmuştur.	Giriş	kısmının	başlığı	bilgi	değişiminin	genel	ve	hukuki	
yönleri	şeklindedir.	İzleyen	sekiz	kısmın	başlıkları	şu	şekildedir:	(1)	Ta-
lep	üzerine	bilgi	değişimi,	(2)	Anlık	bilgi	değişimi,	(3)	Otomatik	bilgi	
değişimi,	(4)	Endüstri	Ölçeğinde	bilgi	değişimi	(5)	Eşzamanlı	vergi	in-
celemeleri	(6)	Yurt	dışında	vergi	incelemeleri	(7)	Bilgi	değişimi	çerçe-
vesinde	ülkelerin	profilleri	(8)	Bilgi	değişimi	araçları	ve	modelleri6.	

	 OECD	Modelinin	“Bağımlı	Teşebbüsler”	başlıklı	maddesinin	uy-
gulamasını	etraflı	şekilde	açıklamak	amacıyla	OECD	Çok	Uluslu	İşlet-
meler	ve	Vergi	İdareleri	İçin	Transfer	Fiyatlandırma	Rehberi	(Transfer	

3	United	Nations,	UN	Model	Double	Taxation	Convention	Between	Developed	and	Developing	Countri-
es	2017	Update,	New	York,	2017

4	Gelir	İdaresi	Başkanlığı,	Gelir	ve	Servet	Üzerinden	Alınan	Vergilere	İlişkin	Model	Anlaşma,	15.07.2014	
Tarihli	Kısaltılmış	Basım,	2015

5	OECD	Model	Tax	Convention	Commentary,	2014,	m.26,	para.9.2
6	https://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/36648066.pdf,	Erişim	Tarihi:23.02.2021
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Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrati-
ons)	hazırlanmıştır.	Bu	Rehber	ilk	defa	1979	yılında	yayınlanmıştır.	Za-
man	 içinde	 güncellenmektedir.	En	 son	2017	 yılında	 güncellenmiştir7.	
Bu	rehber	Maliye	İdaresi	tarafından	Türkçeye	çevrilmiştir	Bu	Rehberde	
eşzamanlı	vergi	incelemelerinin	tanımı	yapılmış,	idareler	ve	mükellefler	
için	uygulama	usul	ve	esasları	ortaya	konulmuştur 8.

	 Türkiye	2020	yılı	sonu	itibariyle	85	ülke	ile	Çifte	Vergilendirmeyi	
Önleme	Anlaşması	imzalamıştır9.	Bu	anlaşmalardan	Lüksemburg,	Sin-
gapur,	Malezya,	Güney	Afrika	Cumhuriyeti	ve	Belçika	anlaşmaları	daha	
sonra	tadil	edilmiştir10.	Tadil	edilmiş	anlaşmalarda	en	son	şekli	uygulan-
maktadır.

	 Bu	makalede	Türkiye	Cumhuriyeti	ile	Almanya	Federal	Cumhuri-
yeti	Arasında	Gelir	Üzerinden	Alınan	Vergilerde	Çifte	Vergilendirmeyi	
ve	Kaçakçılığı	Önleme	Anlaşması’nın	konu	ile	 ilgili	maddesi	ele	alına-
caktır11.	Bu	anlaşmanın	25’inci	maddesi	“Bilgi	Değişimi”	başlığını	taşı-
maktadır.	Maddede	 bilgi	 değişimi	 konusu	 diğer	 anlaşmalarda	 olduğu	
gibi	OECD	ve	BM	Modeline	uygun	olarak	tanzim	edilmiştir.	Bu	anlaş-
ma	ile	ilgili	olarak	Gelir	İdaresi	Başkanlığı	“Almanya’da	Yaşayan	Vatan-
daşlarımız	İçin	Türkiye-Almanya	Çifte	Vergilendirmeyi	Önleme	Anlaş-
masının	Uygulanmasına	 İlişkin	Rehber”	hazırlamıştır12.	Bu	Rehber’de	
Anlaşmanınım	uygulamasına	ilişkin	bilgilendirici	açıklamalar	yapılmış-
tır.	Bilgi	değişimi	başlıklı	25	inci	maddeye	yönelik	açıklamaya	özetle	aşa-
ğıda	yer	verilmiştir.

7		OECD;	Transfer	Pricing	Guidelines	for	Multinational	Enterprises	and	Tax	Administrations,	Paris,	2017,	
para.4.79-4.94

8		Vergi	Denetim	Kurulu	Başkanlığı,	OECD	Çok	Uluslu	İşletmeler	ve	Vergi	İdareleri	İçin	Transfer	Fiyatlan-
dırma	Rehberi,	Temmuz	2017

9	https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/VERGIANLASMALIST.htm,,	Erişim	
Tarihi:11.02.2021

10	https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/EK_PROTOKOL_LIST.htm,	Erişim	Ta-
rihi:	11.02.2021

11	Resmi	Gazete	Tarih	ve	Sayı:	24.01.2012,	28183
12	Gelir	İdaresi	Başkanlığı,	Almanya’da	Yaşayan	Vatandaşlarımız	İçin	Türkiye-Almanya	Çifte	Vergilendir-

meyi	Önleme	Anlaşmasının	Uygulanmasına	 İlişkin	Rehber,	2015,	https://www.gib.gov.tr/sites/defa-
ult/files/uluslararasi_mevzuat/almanya_rehber.pdf,	Erişim	Tarihi:22.02.2021
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	 Söz	konusu	anlaşmanın	bilgi	değişimi	maddesi	uyarınca	iki	ülkenin	
yetkili	makamları	vergi	bilgi	değişimi	yapabileceklerdi.	Bilgi	değişimin-
de	elde	edilen	veriler	hem	iki	devlet	arasındaki	anlaşma	hem	de	ülkelerin	
iç	hukuk	hükümlerinin	uygulanmasında	kullanılabilecektir.	Bu	nedenle	
Almanya’da	 yaşayan	 ve	Türkiye’den	 gelir	 elde	 eden	 vatandaşların	 bu	
yolla	 elde	 ettikleri	 gelirlerinin	Almanya’da	beyan	 edilip	 edilmediği	 ve	
vergisinin	ödenip	ödenmediği	kontrol	edilecektir.	Kontrol	edilecek	ge-
lirler	anlaşmanın	kapsamında	olan	gayrimenkul	kira	geliri,	faiz,	temettü,	
gayrimaddi	hak	bedeli,	ticari	kazanç,	ücret	vb.	gelir	unsurlarından	oluş-
turmaktadır.	Bilgi	değişimi	sonucu	beyan	etmediği	anlaşılan	vatandaşlar	
Almanya’da	ek	vergi,	ceza	ve	faiz	borcu	ödeme	durumu	ile	karşı	karşıya	
kalabileceklerdi.	Bu	yüzden	Türkiye’den	elde	ettikleri	gelirleri	 ile	 ilgili	
olarak	Almanya’daki	ödevlerini	eksiksiz	olarak	yerine	getirmeleri	ken-
dileri	açısından	olumlu	bir	vergiye	uyum	faaliyeti	olacaktır.	Benzer	bi-
çimde,	Türkiye	mukimlerinin	Almanya	kaynaklı	gelirleri	için	de	Alman	
yetkili	makamlarından	bilgi	temin	edilebilmektedir.	Türkiye	mukimleri-
nin	benzer	ilave	vergi	ve	cezalar	ile	karşılaşmamaları	için	Türkiye’de	be-
yanlarını	tam	ve	eksiksiz	yapmaları	önem	taşımaktadır.	Bilgi	alışverişine	
yönelik	bu	düzenleme	yalnızca	Türkiye-Almanya	Anlaşmasında	değil,	
Türkiye’nin	 akdettiği	 bütün	 çifte	 vergilendirmeyi	 önleme	 anlaşmala-
rında	yer	almaktadır.	İleriki	yıllarda	iki	ülke	arasında	herhangi	bir	talep	
olmaksızın	otomatik	bilgi	değişimi	yapılması	imkânı	da	bulunmaktadır.	
Otomatik	bilgi	değişiminde	verilecek	ve	alınacak	bilgilerin	türü	ve	de-
ğiştirme	zamanını	önceden	belirlenerek	düzenli	bilgi	değişiminde	bulu-
nabileceklerdir13.”	Rehberdeki	bu	açıklamalar	bilgi	değişiminin	mahiye-
ti	ve	mükellefler	için	doğuracağı	sonuçları	ortaya	koymaktadır.	

	 1.2.Vergi	Bilgi	Değişimi	Anlaşmaları

	 OECD	Vergi	Konularında	Bilgi	Değişimi	Model	Anlaşması	(Model	
Agreement	on	Exchange	of	Information	in	Tax	Matters,	Model	TIEA)	
OECD	tarafından	2002	yılında	açıklanmıştır.	Bu	Model	de	OECD	ve	
BM	Çifte	 Vergilendirmeyi	Önleme	 Anlaşma	Modelleri	 gibi	 devletler	

13	Türkiye-Almanya	Vergi	Anlaşması	Rehberi,	2015,	s.14
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için	uyulması	zorunlu	bir	düzenleme	olmayıp	devletlerin	kendi	araların-
da	 imzaladıkları	 ikili	bilgi	değişimi	anlaşmalar	 için	çerçeve	ve	referans	
niteliğini	taşımaktadır.	OECD	bu	Modeli	vergi	cennetleri	ve	zararlı	ver-
gi	uygulamaları	yapan	hükümranlık	alanları	ile	mücadelede	kullanılmak	
üzere	 tasarlamıştır.	Zira	bu	 tür	uygulamalara	açık	ülkelerin	en	önemli	
özelliği	 vergi	 bilgi	 değişimine	 girmemeleridir.	Devletler	 bilgi	 değişimi	
anlaşmalarını	 OECD	 Bilgi	 Değişimi	 Model	 Anlaşmasını	 esas	 alarak	
2007-2008	ekonomik	krizin	akabinde	imzalanmaya	başlanmıştır14.	

	 OECD	Modeli	 esas	 alınarak	 binlerle	 ifade	 edilen	 ikili	 vergi	 bilgi	
değişimi	anlaşması	imzalanmıştır.	Bu	anlaşmaların	etkililiği	konusunda	
hâlihazırda	güçlü	bir	kanıt	yoktur.	Ancak	yine	de	belli	durumlarda	 işe	
yaramaktadır.	Özellikle	 iki	ülke	arasında	çifte	vergilendirmeyi	önleme	
anlaşması	 yoksa	 bu	 anlaşmaların	 imzalanması	 hem	OECD	ülkelerine	
hem	de	üye	olmayan	ülkelere	önerilmektedir.	OECD	ikili	vergi	bilgi	de-
ğişimi	anlaşmalarını	üye	ülkelerle	vergi	cennetlerine	arasında	imzalama-
sı	yönünde	çaba	göstermektedir15.

	 Türkiye’nin	2020	yılı	sonu	itibariyle	imzaladığı	beş	adet	ikili	vergi	
bilgi	değişimi	anlaşması	bulunmaktadır.	Bu	anlaşmalar	Jersey,	Bermu-
da,	Guernsey,	Man	Adası	 ve	Cebelitarık	 ile	 imzalanmıştır16.	 Anlaşma	
imzalanan	bu	beş	 küçük	hükümranlık	 alanı	 İngiltere’nin	uydu	devlet-
çikleridir.	İngiltere’nin	beş	uydu	devleti	ile	imzalanan	bilgi	değişimi	an-
laşmaları	 incelendiğinde	 birbirine	 benzediği	 anlaşılacaktır.	 Makalede	
Türkiye-	 Cebelitarık	 Vergi	 Konularında	 Bilgi	 Değişimi	 Anlaşmasının	
“Yurtdışındaki	Vergi	İncelemeleri”	başlıklı	6’ncı	maddesi	üzerinde	du-
rulacaktır17.

14	Işık,	2019,	agm.	s.56
15	Lynne	Oats;	Angharad	Miller;	Emer	Mulligan,	Principles	of	International	Taxation,	6	th	Edition,	Blo-

omsbury	Publishing	Plc,	London,	2017Oats,	Miiler,	Mulligan,	2017,	s.	592,	596
16 https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat,	Erişim	Tarihi:	11.02.2021
17	Türkiye	Cumhuriyeti	Hükümeti	ile	Cebelitarık	Hükümeti	Arasında	Vergi	Konularında	Bilgi	Değişimi	

Anlaşması,	Resmi	Gazete	Tarih	ve	Sayısı:	23.11.2018,	30604,	Yürürlük	Tarihi:15.02.2018
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	 1.3.	Çok	Taraflı	Vergi	İdari	Yardımlaşma	Sözleşmesi	(Sözleşme)

	 OECD	 ve	 Avrupa	 Konseyi	 tarafından	 ortaklaşa	 hazırlanan	 Vergi	
Konularında	Karşılıklı	 İdarî	Yardımlaşma	Sözleşmesi	(Convention	on	
Mutual	Administrative	Assistance	in	Tax	Matters)	03.11.	2011	tarihin-
de	Türkiye	tarafından	imzalanmıştır.	İmzalanan	bu	sözleşme	03.05.2017	
tarih	ve	7018	sayılı	Kanunla	uygun	bulunmuştur.	Bakanlar	Kurulunun	
30.10.2017	 tarih	ve	2017/10969	 sayılı	 kararıyla	onaylanmıştır.	Anlaş-
manın	yürürlüğü	14.05.2018	tarih	ve	2018/11790	sayılı	Bakanlar	Kuru-
lu	Kararıyla	01.07.2018	olarak	belirlenmiştir18.	Bu	anlaşmayı	imzalayan	
devlet	veya	hükümranlık	alanı	 sayısı	2020	Aralık	ayı	 itibariyle	141	ol-
muştur19.	

	 Sözleşmenin	 3’üncü	 Bölümü	 Yardımlaşma	 Şekilleri	 başlığını	 ta-
şımaktadır.	Bu	bölüm	3	kısma	ayrılmıştır.	Birinci	kısım	bilgi	değişimi,	
ikinci	kısım	tahsilatta	yardımlaşma,	üçüncü	kısım	ise	belgelerin	tebliği	
konusunu	düzenlemektedir.	Makalenin	 konusu	 ile	 ilgili	 olan	bilgi	 de-
ğişimi	başlığını	taşıyan	bölümü	birinci	kısımdır.	Bu	kısımda	bilgi	deği-
şimi	ve	ortak	vergi	 incelemelerini	 içeren	düzenlemeler	yer	almaktadır.	
Bunlar	madde	 sırasıyla	bilgi	değişimine	 ilişkin	genel	hükümler	(m.4),	
talep	üzerine	bilgi	değişimi	(m.5),	otomatik	bilgi	değişimi(m.6),	kendi-
liğinden	bilgi	değişimi	(m.7),	eş	zamanlı	vergi	incelemeleri	(m.8),	yurt	
dışında	vergi	incelemeleri	(m.9)	ve	çelişkili	bilgiler	(m.10)	şeklindedir.	
Sözleşme	maddelerinin	bu	şekildeki	dizilimi	ortak	vergi	incelemelerinin	
bilgi	değişimi	ile	iç	içe	geçtiğini	göstermektedir.	

	 Sözleşmenin	6’ncı	maddesi	taraf	ülkelerin	yetkili	makamlarını	oto-
matik	bilgi	değişiminin	dahil	olmaları	ve	buna	ilişkin	usullere	uymaları	
konusunda	bağlayıcıdır.	Bu	kapsamda	ülkelerin	bu	sözleşmenin	uygula-
ması	için	gerekli	olan	iki	yetkili	makam	anlaşmasını	imzalamaları	gerek-
lidir.	Bunlar,	Finansal	Hesap	Bilgilerinin	Otomatik	Değişimine	İlişkin	
Çok	 Taraflı	 Yetkili	Makam	Anlaşması	 (Multilateral	 Competent	 Aut-

18	Hüseyin	Işık,	2019,	agm.,	s.57
19 http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf,	 Erişim	 Tarihi:	

22.02.2021



www.izmirbarosu.org.tr

23İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

hority	Agreement	on	Automatic	Exchange	of	Financial	Account	Infor-
mation)	ile	Ülke	Bazlı	Raporların	Değişimine	İlişkin	Çok	Taraflı	Yetkili	
Makam	Anlaşmasıdır.	 (Multilateral	Competent	Authority	Agreement	
on	the	Exchange	of	CbC	Reports)20.	

	 Türkiye,	Finansal	Hesap	Bilgilerinin	Otomatik	Değişimine	İlişkin	
Çok	Taraflı	Yetkili	Makam	Anlaşmasını	 21.04.2017	 tarihinde	 imzala-
mıştır.	Bu	 anlaşma	31.12.2019	 tarih	 ve	1965	 sayılı	Cumhurbaşkanlığı	
kararı	ile	onaylanmıştır21.	Ülke	Bazlı	Raporların	Değişimine	İlişkin	Çok	
Taraflı	 Yetkili	 Makam	 Anlaşmasını	 30.12.2019	 tarihinde	 imzalamış,	
01.10.2020	tarih	ve	3038	sayılı	Cumhurbaşkanlığı	kararı	ile	onaylanmış-
tır22.	Böylelikle	Türkiye	her	iki	anlaşmayı	2020	yılı	itibariyle	iç	hukuka	
dahil	ederek	yürürlüğe	koymuştur.

	 1.4.	FACTA	Anlaşması

	 Amerika	Birleşik	Devletleri’nin	Yabancı	Hesapların	Vergi	Uyumu	
Yasası’nın	(The	Foreign	Account	Tax	Compliance	Act	-	FATCA)	ama-
cı	 Amerikan	 vatandaşlarının	 beyan	 dışı	 bıraktıkları	 gelirlerinin	 tespit	
edilebilmesi	için	bu	ülke	mukimi	olmayan	finansal	kuruluşlara	bildirim	
yükümlülükler	getirmiştir.	Finansal	kuruluşların	yükümlülüklere	uyma-
ması	durumunda	bu	ülke	kaynaklı	gelirlerden	yapılan	ödemelerden	%	30	
oranında	stopaj	yapılması	öngörülmüştür.	ABD	tarafından	söz	konusu	
yasal	düzenlemeden	hareketle	otomatik	bilgi	değişimi	yapılmasına	yö-
nelik	olarak	farklı	ülke	politikaları	ve	hukuk	sistemleri	gözetilerek	farklı	
anlaşma	modelleri	 geliştirilmiştir.	 Türkiye	 ile	 ABD	 arasında	 devletler	
arasında	otomatik	bilgi	değişimi	yapılmasını	öngören	“Hükümetlerarası	
Anlaşma”	(Model	I)	modeli	esas	alınarak	anlaşma	imzalanmıştır23.

20	 http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assis	
tance-in-tax-matters.htm#:,	Erişim	Tarihi:17.01.2021

21	Resmi	Gazete	Tarih	ve	Sayı:	31.12.2019	tarih	ve	30995	(5.	Mükerrer)
22	Resmi	Gazete	Tarih	ve	Sayı:	01.10.2020	ve	31261	(Mükerrer)
23 https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular,	Erişim	Tarihi:01.07.2021
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	 FATCA	Anlaşmasının	konusu	belirli	finansal	bilgilerin	anlaşmaya	
taraf	olan	 iki	ülke	 arasında	karşılıklı	 olarak	otomatik	 şekilde	değişime	
tabi	tutulmasıdır.	Bir	bilgi	değişimi	anlaşması	olmakla	birlikte	konusu,	
kapsamı	 ve	 işleyişi	 özel	 olarak	 oluşturulmuştur.	 Bu	 anlaşması,	 esasen	
Türkiye	ile	ABD	arasındaki	çifte	vergilendirmeyi	önleme	anlaşmasının	
bilgi	değişimi	maddesine	dayanmaktadır.	Ancak,	 talep	üzerine,	kendi-
liğinden	 (anlık,	 kendiliğinden)	ve	otomatik	bilgi	değişimi	 türlerinden	
sadece	biri	olan	otomatik	bilgi	değişiminin	hangi	içerikle	ve	ne	şekilde	
gerçekleştirileceğini	kurala	bağlamaktadır.	Otomatik	bilgi	değişimi;	mü-
kelleflere	ilişkin	kapsamı	önceden	belirlenen	belirli	bilgilerin	sistematik	
ve	düzenli	olarak	kaynak	ülkeden	mukim	ülkeye	aktarılması	mekaniz-
masıdır24.

	 FACTA	 anlaşmasının	 resmi	 adı	Türkiye	Cumhuriyeti	Hükümeti	
ile	Amerika	Birleşik	Devletleri	Hükümeti	Arasında	Genişletilmiş	Bilgi	
Değişimi	Yoluyla	Uluslararası	Vergi	Uyumunun	Artırılması	Anlaşması-
dır.	Bu	anlaşma	29	Temmuz	2015	tarihinde	Ankara’da	 imzalanmıştır.	
Anlaşmanın	yürürlüğe	girmesi	için	gerekli	olan	onay	işlemleri	süreci	de-
vam etmektedir25.

	 FACTA	anlaşması	iki	ülke	arasındaki	ortak	vergi	incelemelerine	da-
yanak	teşkil	etmemekte	otomatik	bilgi	değişiminin	önünü	açmaktadır.	
Ortak	vergi	incelemeleri	ise	bu	anlaşmaya	da	dayanak	teşkil	eden	Tür-
kiye	Cumhuriyeti	ile	Amerika	Birleşik	Devletleri	Arasında	Gelir	Üzerin-
den	Alınan	Vergilerde	Çifte	Vergilendirmeyi	ve	Vergi	Kaçakçılığını	En-
gel	Olma	Anlaşması’nın	Bilgi	Değişimi	başlıklı	26’ncı	maddesine	göre	
yapılacaktır26.

	 1.5.	Uluslararası	Hukuki	Kaynaklar	Arasında	Hiyerarşi	

	 Önceki	bölümlerde	ortak	vergi	incelemesine	hukuki	dayanak	teşkil	
eden	3	farklı	uluslararası	kaynak	hakkında	bilgi	verilmiştir.	Bu	kaynaklar	

24 https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular,	Erişim	Tarihi:01.07.2021
25 https://www.gib.gov.tr/uluslararasi_mevzuat/fatca-sorular,	Erişim	Tarihi:01.07.2021
26	Resmi	Gazete	Tarih	ve	Sayı:	31.12.1997,	23217
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arasında	hiyerarşi	bulunup	bulunmadığı	sorusunun	cevabının	aranması	
gerekir.	Kurallar	arasında	hiyerarşi	olup	olmadığının	yanıtı	Sözleşmenin	
“Diğer	Uluslararası	Anlaşmalar	ve	Düzenlemeler”	başlıklı	27’nci	mad-
desinde	bulunmaktadır.	Maddenin	ilk	fıkrası	bütün	imzacı	devletler	için	
geçerlidir.	İkinci	fıkrası	ise	Avrupa	Birliği	üyeleri	ile	ilgilidir.	Bütün	im-
zacı	ülkeler	ve	Türkiye	için	bağlayıcı	ilk	fıkrası	aşağıdaki	şekildedir:

	 “1.	Bu	Sözleşmenin	sağladığı	yardımlaşma	olanakları,	 ilgili	
Taraflar	arasında	var	olan	veya	gelecekte	yapılacak	olan	ulusla-
rarası	anlaşmalar	veya	diğer	düzenlemelerde	ya	da	vergi	konula-
rında	işbirliğine	ilişkin	diğer	araçlarda	yer	verilen	yardımlaşma	
olanaklarını	kısıtlamaz	ve	bunlar	tarafından	kısıtlanmaz.”

	 Yukarıdaki	düzenleme	kurallar	arasında	bir	altlık	üstlük	ilişkisi	ol-
madığını	ortaya	koymaktadır.	Devletler	kendi	aralarında	daha	önceden	
imzalanmış	anlaşmalardan	mutabık	kaldıkları	anlaşma	veya	sözleşmeye	
dayanarak	ortak	vergi	incelemesi	yapabileceklerdir.

	 Sözleşme	Türkiye,	Almanya	ve	Cebelitarık	dahil	141	ülke	tarafın-
dan	imzalamıştır.	Sözleşme	Türkiye	bakımından	01.07.2018,	Almanya	
bakımından	01.12.2025	ve	Cebelitarık	bakımından	01.03.2014	tarihin-
den itibaren yürürlüktedir27.	Bu	durumda	bu	üç	ülke	ikili	olarak	kendi	
aralarında	bilgi	değişimini	ve	ortak	vergi	incelemelerini	ikili	vergi	anlaş-
maları	yoluyla	veya	Sözleşme	yoluyla	yapabileceklerdir.	Kapsamı	ve	ola-
naklarının	genişliği	dikkate	alındığında	Sözleşmenin	kullanılması	daha	
makul	bir	yol	olarak	karşımıza	çıkmaktadır.	Diğer	taraftan	ABD	Sözleş-
meyi	imzalamadığı	için	bu	ülke	ile	yapılacak	ortak	vergi	incelemelerinde	
iki	 ülke	 arasında	 imzalanan	Çifte	Vergilendirmeyi	Önleme	Anlaşması	
esas	alınacaktır.

27	 http://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf,	 Erişim	 Tarihi:	
22.02.2021
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	 2.	ULUSLARARASI	ORTAK	VERGİ	İNCELEMELERİ

	 2.1.	Ortak	Vergi	İncelemesi	Tanımı	

	 OECD	Ortak	 İnceleme	Raporunda	 (OECD	 Joint	Audit	Report)	
ortak	incelemelerin	tanımını	yapmıştır.	Buna	göre	ortak	inceleme	iki	ve	
daha	fazla	devletin	bir	incelemeye	birlikte	katılarak	bir	mükellefin	veya	
bu	mükellefle	bağlantılı	diğer	mükelleflerin	sınırlar	arası	dahil	vergi	ko-
nularını	ve	işlemlerini	incelemeleri	şeklinde	tanımlanmaktadır.	Mükel-
lefler	gerçek	kişiler	ve	tüzel	kişiler	olabilir.	Ülkelerin	ortak	incelemeden	
güttükleri	amaç	dikkate	alınarak	sınırlar	arası	işlemlere	ilişkili	şirket	ve	
kişilerin	ilgili	ülkelerdeki	faaliyetleri	dahil	edilir.	Bu	incelemelerde	vergi	
mükellefi	durumları	 ile	 ilgili	olarak	ülkelere	ortak	sunum	yapar	ve	bil-
gi	verir.	Ülkelerin	yetkili	makam	temsilcileri	incelemelerde	birlikte	yer	
alırlar.	Ortak	vergi	incelemeleri	mükelleflerin	vergiye	uyum	konularının	
tamamını	 kapsayabilir.	 İncelemenin	 kapsamını	 hukuki	 dayanak	 teşkil	
eden	 vergi	 anlaşmasını	 esas	 alarak	 yetkili	 makamlar	 belirler.	 Ülkeler	
arasındaki	iş	birliğinin	sınırları	vergi	anlaşmalarının	hukuki	çerçevesine	
göre	çizilir28.

	 Yukarıda	yapılan	ortak	inceleme	tanımı	hukuki	bir	tanım	değildir.	
Daha	çok	iki	vergi	idaresinin	bir	konuda	birlikte	icra	ettikleri	ortak	bir	
denetimi	 ifade	 etmektedir.	Eğer	ülkeler	birlikte	ortak	bir	denetim	ya-
pacaklar	ise	öncelikli	olarak	kendi	aralarında	ortak	incelemenin	hukuki	
çerçevesini	oluşturmaları	gerekecektir.	Bunu	yetkili	makamlar	karşılıklı	
müzakere	 yoluyla	 belirleyeceklerdir.	 Bunu	 belirlerlerken	 ikili	 anlaşma	
veya	çok	taraflı	sözleşmeyi	esas	alacaklardır29.	Ortak	vergi	incelemesi	ta-
nımı	üst	bir	kavram	olarak	yapılmış,	içeriğinin	şekillendirilmesi	ve	isim-
lendirilmesi	taraflara	bırakılmıştır.	Bu	nedenle	ortak	vergi	incelemesine	
yönelik	 düzenlemelere	 ikili	 anlaşmalarda	 veya	 çok	 taraflı	 sözleşmede	
veyahut	bu	anlaşma	ve	sözleşmeye	dayanarak	ülkeler	arasındaki	yapılan	
mutabakatlarda	yer	verilmesi	halinde	bu	kavram	vücut	bulacak	ve	bağ-
28	OECD,	Joint	Audit	Report,	OECD	Forum	on	Tax	Administration	6	th	Meeting,	İstanbul,	September,	

2010,	s.7-8
29	OECD;	Joint	Audit	Report,	2010,	s.	8
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layıcılık	kazanacaktır.	Nitekim	aşağıda	açıklanacağı	üzere	Sözleşmenin	
8	inci	maddesindeki	“Eşzamanlı	Vergi	İncelemeleri”	ve	9	uncu	madde-
sindeki	 “Yurt	Dışında	Vergi	 İncelemeleri”	ortak	 vergi	 incelemelerinin	
türleri	olarak	vücut	bulmuş	ve	bağlayıcı	hale	gelmiştir.

	 2.2.	Ortak	Vergi	İncelemelerinin	Amacı	ve	Konuları

	 Ortak	vergi	 incelemelerine	girişmek	 için	 iki	devletin	yapılacak	 iş-
lemden	 ortak	 yararlarının	 olması	 gerekmektedir.	 İki	 devlet	 için	 ortak	
yarar	 imkânı	 doğduğunda	 birlikte	 incelemeler	 yürütülecektir.	 Şu	 du-
rumlarda	ortak	yarar	imkânının	varlığı	kabul	edilebilecek	ve	devletlerin	
ortak	 incelemelere	 girmesi	 beklenecektir.	 Bilgi	 değişimine	 göre	 ortak	
vergi	incelemelerinden	daha	fazla	katkı	sağlanma	ihtimali	varsa	devletler	
inceleme	yolunu	başvuracaklardır.	Bir	veya	birbiriyle	ilişkili	birden	fazla	
mükellefin	ticari	ve	mali	işlemleri	üzerinde	en	az	iki	devletin	vergi	bakı-
mından	birbiriyle	 irtibatlı	menfaati	bulunması	durumunda	devletlerin	
birlikte	inceleme	yapması	yerinde	olacaktır.	Ülke	içinde	münferiden	ya-
pılan	incelemelerin	mükellefin	ticari	işlemlerinden	iki	ülke	ile	bağlantılı	
kısmını	veya	iki	ülkeyi	ilgilendiren	ticari	işlemleri	kavrayamaması	duru-
munda	bu	eksiklik	ortak	incelemelerle	giderilebilecektir.30 

	 Ortak	vergi	incelemelerinin	en	yoğun	şekilde	yapıldığı	uluslararası	
vergilendirme	konuları	şu	şekilde	ortaya	konulabilir.	(1)	Karmaşık	ticari	
işlerin	yeniden	yapılandırılması	süreçleri,	(2)	Gayrimaddi	haklar	dahil	
fayda	bölüşüm	anlaşmaları,	(3)	Maliyet	dağıtım	anlaşmaları,	(4)	Melez	
finansal	araçlar,	(5)	Karşılıklı	kredi	işlemleri	(Back	to	back	loans),	(6)	
Yapılandırılmış	ticari	işlemler,	(7)	İki	ülkede	matrahtan	indirilen	finan-
sal	kiralama	 işlemleri	 (Double-dip	 leases),	 (8)	Hizmet	anlaşmaları	 ve	
maliyet	paylaşım	anlaşmaları,	(9)	Özel	varlık	fonları,	(10)	Vergilendir-
me	kaynağı	ile	ilgili	işlemler	(Çifte	vergilendirmeme	sorunu)31.

30	OECD;	Joint	Audit	Report,	2010,	s.	8
31	OECD;	Joint	Audit	Report,	2010,	s.	25
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	 2.3	Eşzamanlı	Vergi	İncelemeleri

	 Sözleşmenin	8	inci	maddesi	“Eşzamanlı	Vergi	İncelemeleri”	başlı-
ğını	taşımaktadır.	Maddenin	ilk	fıkrasında	akit	devletler	başvuran	devlet	
ve	 talepte	bulunulan	devlet	olarak	adlandırılmıştır.	Sözleşmenin	 tarafı	
devletlerden	birinin	talebi	üzerine,	iki	veya	daha	fazla	taraf	devlet	eşza-
manlı	 vergi	 incelemesine	 ilişkin	 koşul	 ve	 yöntemleri	 belirlemek	 ama-
cıyla	birbirlerine	danışacaklardır.	 İlgili	 taraf	devletlerden	her	biri	eşza-
manlı	vergi	incelemesine	katılıp	katılmayacaklarına	karar	verecekledir32.	
Dolayısıyla	eş	zamanlı	vergi	incelemesine	katılıp	katılmama	konusunda	
akit	devletlerin	irade	serbestisi	bulunmaktadır.	Eğer	devletler	eş	zamanlı	
vergi	incelemelerinden	fayda	görürlerse	bu	karşılıklı	idari	işleme	birlikte	
gireceklerdir.

	 Maddenin	2’nci	fıkrasında	ise	eş	zamanlı	vergi	incelemesinin	tanı-
mı	yapılmıştır.	Yapılan	tanım	sözleşmenin	amaçları	ile	sınırlı	tutulmuş-
tur.	Sözleşmenin	amaçları	ile	sınırlı	olarak	eşzamanlı	vergi	incelemeleri,	
kişi	veya	kişilerin	ortak	veya	bağlantılı	bir	çıkara	sahip	olduğu	vergisel	
işlemlerin,	her	biri	kendi	 topraklarında	olmak	üzere	eş	zamanlı	olarak	
incelenmesi	ve	elde	edilecek	her	türlü	bilginin	değişime	tabi	tutulması	
amacıyla	iki	veya	daha	fazla	akit	tarafı	devlet	arasında	yapılan	idari	dü-
zenlemeleri	ifade	edecektir33.	

	 Benzer	bir	tanım	OECD	Transfer	Fiyatlandırması	Rehberi’nde	şu	
şekilde	yapılmıştır:	 İki	veya	daha	 fazla	 tarafın	her	birisi	kendi	hüküm-
ranlık	bölgesinde	olmak	üzere	mükellef	veya	mükelleflerin	vergi	işlem-
lerinin,	üzerinde	ortak	veya	bağlantılı	menfaatlerinin	olduğu	her	 türlü	
bilginin	 değişiminin	 sağlamak	 amacıyla	 eşzamanlı	 ve	 bağımsız	 olarak	
incelenmesi	anlamına	gelmektedir34.

	 Eşzamanlı	 vergi	 incelemelerinde	 bir	mükellefin	 farklı	 ülkelerdeki	
vergi	 ile	 ilgili	 işlemleri	aynı	anda	farklı	ülkelerde	ve	bu	ülkelerin	kendi	

32	Sözleşme	m.9/1
33	Sözleşme	m.	9/2
34	OECD;	Transfer	Pricing	Guidelines,	 2017,	 para	4.80,	Çevirisinde	Vergi	Denetim	Kurulu	Başkanlığı,	

2017,	age.’den	yararlanılmıştır.
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inceleme	yetkilileri	tarafından	incelenir.	Elde	edilen	bilgiler	bir	havuz-
da	toplanır	ve	paylaşılır.	Böylelikle	gerçeğe	daha	yakın	sonuçlara	ulaşıl-
maya	 çalışılır35.	Eş	 zamanlı	 vergi	 incelemelerinde	her	devlet	 kendi	 ül-
kesinde	incelemeye	girişmekte	ve	elde	edilen	bilgileri	diğer	akit	devlet	
ile	paylaşmaktadır.	Nihayetinde	her	iki	ülke	bu	çalışmalardan	elde	ettiği	
bilgilerle	mükelleflerin	beyanlarının	doğruluğunu	kontrol	etmektedir.	

	 2.4.	Yurt	Dışında	Vergi	İncelemeleri

	 Sözleşmenin	 9’uncu	 maddesi	 “Yurt	 Dışında	 Vergi	 İncelemeleri”	
başlığını	taşımaktadır.	Madde	üç	fıkra	olarak	düzenlenmiştir.	Maddenin	
ilk	fıkrasında	yurt	dışında	vergi	incelemesinin	nasıl	başlatılacağı	açıklan-
maktadır.	Maddenin	tanzim	şekline	göre	devletler	inceleme	için	başvu-
ran	devlet	 ve	 talepte	bulunulan	devlet	olarak	 sınıflandırılmıştır.	Diğer	
ülkedeki	 incelemede	 bulunmak	 için	 talepte	 bulunan	 devlet	 başvuran	
devlet	olarak,	kendi	ülkesinde	inceleme	icra	edilecek	devlet	ise	talepte	
bulunulan	devlet	olarak	adlandırılmaktadır.	Başvuran	devlet	diğer	akit	
devlette	yapılan	vergi	incelemesine	katılmak	isteğini	yetkili	makamı	va-
sıtasıyla	diğer	devletin	yetkili	makamına	iletecektir.	Talepte	bulunulan	
devlet	bu	başvuru	üzerine	kendi	ülkesinde	yapılan	incelemenin	uygun	
görülen	kısmına	başvuran	devletin	görevlilerinin	katılmasına	uygun	bu-
lursa	izin	verebilecektir36.	Benzer	düzenleme	Türkiye	Cebelitarık	Anlaş-
masının	6’ncı	maddesinin	2	ikinci	fıkrasında	yer	almaktadır37.	Fıkranın	
kaleme	alınış	tarzı	çok	özenlidir.	Yurt	dışında	vergi	incelemelerinin	ül-
kelerin	hükümranlık	alanlarını	doğrudan	müdahale	anlamını	taşıdığı	ve	
nazik	bir	konuyu	 ihtiva	ettiği	bilinciyle	kaleme	alınmıştır.	Kendi	ülke-
sinde	inceleme	yapılan	devlet	incelemeye	katılacak	diğer	devlete	bu	izni	
verip	vermemekte	serbesttir.	İznin	kapsamı	icra	edilen	incelemenin	ta-
mamı	veya	bir	kısmı	ile	sınırlı	olabilecektir.	İzin	başvurusu	ve	izin	verme	
işlemi	her	iki	devletin	yetkili	makamları	vasıtasıyla	yürütülecektir.

35	Oats,	Miller,	Mulligan,	2017,	age.	s.607
36	Sözleşme	m.	10/1
37		Türkiye-Cebelitarık	Anlaşması,	m.6/2
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	 Maddenin	 ikinci	 fıkrasında	 talebin	kabul	 edilmesi	halinde	 incele-
menin	nasıl	yürütüleceği	açıklanmıştır.	Talebin	kabulü	üzerine	talepte	
bulunulan	devletin	yetkili	makamı	söz	konusu	incelemenin	yerini	ve	za-
manını,	incelemeyi	yürütmekle	görevli	merci	veya	memuru,	inceleme-
nin	yürütülmesi	için	gerekli	görülen	usul	ve	koşulları	başvuran	devletin	
makamına	mümkün	olan	en	kısa	 süre	 içinde	bildirecektir.	Vergi	 ince-
lemesinin	 yürütülmesine	 ilişkin	 tüm	kararlar	 talepte	bulunulan	devlet	
tarafından	alınacaktır38.	Benzer	düzenleme	Türkiye-	Cebelitarık	Anlaş-
masının	6’ncı	maddesinin	3’üncü	fıkrasında	bulunmaktadır39.	Düzenle-
meler	yurt	dışında	vergi	 incelemeleri	sırasında	esas	yetkinin	ülkesinde	
inceleme	 yürütülecek	 devlete	 ait	 olduğunu	 kesin	 bir	 dille	 kurala	 bağ-
lamıştır.	Nihayetinde	vergi	 incelemesi	 talepte	bulunulan	ve	 izin	veren	
devletin	ülkesinde	gerçekleşmektedir.	Kararlarında	bu	devlet	tarafından	
alınması	olayın	mantığına	uygundur.

	 Maddenin	 3’üncü	 fıkrası	 Sözleşmeye	 taraf	 devletlerin	 sözleşme	
imza	aşamasında	veya	daha	sonraki	bir	zamanda	yurt	dışında	vergi	in-
celemelerine	 izin	 vermeyeceklerine	 dair	 çekinceleri	 koyma	 haklarını	
olduğunu	 kayıt	 altına	 almıştır.	 Akit	 devletler	 genel	 kural	 olarak	 yurt	
dışında	vergi	incelemesi	taleplerini	kabul	etmeyeceğine	ilişkin	niyetini	
Sözleşmenin	depoziterlerinden	birine	bildirebilecektir.	Böyle	bir	beyan	
her	herhangi	bir	zamanda	verilebilir	veya	daha	önce	verilen	beyan	geri	
çekilebilir40.	Her	devlet	hükümranlık	hakkının	devamı	olarak	kendi	ül-
kesinde	diğer	bir	akit	devlet	görevlisinin	yapılmakta	olan	bir	vergi	ince-
lemesine	katılmasını	istememesi	halinde	bulun	anlaşmanın	depoziterle-
rine	bildirmek	suretiyle	çekincesini	ortaya	koyabilecektir.	Bu	işlemi	her	
zaman	yapabilecektir.	Ancak	akılda	tutulması	gereken	nokta	böyle	bir	
beyanda	bulunan	devletin	aynı	şekilde	başka	bir	devlette	vergi	inceleme	
talebinde	bulunmasının	mümkün	olmadığı	hususudur.

	 Yukarıda	yeri	geldiğinde	değinildiği	üzere	Türkiye	Cebelitarık	an-
laşması	 Sözleşmeye	 paralel	 hükümler	 ihtiva	 etmektedir.	 Sözleşmede	

38	Sözleşme,	m.10/2
39	Türkiye-Cebelitarık	Anlaşması,	m.6/3
40	Sözleşme,	m.10/3
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yer	 almayan	 ancak	bu	 anlaşmanın	6’ncı	maddesinin	birinci	 fıkrasında	
ilave	hüküm	bulunmaktadır.	İlave	hükme	göre,	önceden	makul	bir	bil-
dirimde	bulunulması	halinde	anlaşma	tarafı	devlet	diğer	devletin	yetkili	
makam	temsilcilerine	konu	ile	ilgili	gerçek	ve	tüzel	kişilerden	alınacak	
ön	yazılı	izinle	kendi	topraklarına	gerçek	kişileri	sorgulamak	ve	kayıtları	
incelemek	için	girilmesine	izin	verebilir.	İzin	veren	devlet	ilgili	gerçek	ki-
şilerle	yapılması	planlanan	görüşmenin	zamanı	ve	yerini	diğer	akit	dev-
lete	bildirecektir41.	Bu	ilave	düzenlemede	hakkında	inceleme	yürütülen	
mükellefin	önceden	yazılı	izninin	alınacağı	açıkça	anlaşmaya	yazılmıştır.	
Ayrıca	incelemede	sorgulamak	ve	kayıtları	incelemek	şeklinde	teknikler	
kullanılabileceği	açıklanmıştır.

	 Yurt	dışında	vergi	 incelemesinde	üzerinde	durulması	gereken	hu-
sus	talepte	bulunulan	devletin	yabancı	bir	vergi	memurunun	kendi	ül-
kesine	gelip	inceleme	yapmasına	izin	vermesidir.	Örneğin	Sözleşmeye	
imza	koyan	İngiltere’nin	diğer	akit	devletlerinin	vergi	inceleme	yetkilile-
rine	İngiltere’ye	ziyaret	etmelerine	ve	vergi	kayıtlarını	incelemeleri	izin	
vermesi	 şeklinde	 tezahür	 edecektir.	 Burada	 dikkate	 alınması	 gereken	
husus	 yabancı	 inceleme	yetkililerinin	 gizliliğe	 riayet	 etmesidir.	Bu	 tür	
incelemeler	telefon,	e-posta	gibi	haberleşme	araçlarına	göre	yürütülecek	
incelemelere	göre	daha	etkili	sonuçlar	verecektir42.

	 3.	 ULUSLARARASI	 ORTAK	 VERGİ	 İNCELEMELERİNİN	
GELDİĞİ	AŞAMA	VE	TÜRKİYE’NİN	DURUMU

	 3.1.	Uluslararası	Alandaki	Gelişmeler

	 Tüm	dünya	ülkeleri	Covid-19	salgının	da	etkisiyle	kendi	mukim-
lerinin	diğer	ülkelerde	elde	ettikleri	gelirlerin	takibi	ve	vergilendirilme-
si	konusunda	hareket	 tarzı	belirlemektedirler.	Bu	konuda	OECD	Co-
vid-19	salgınının	hemen	başlarında	“Koronavirüs	Krizine	Cevap	Olarak	
Vergi	 ve	Maliye	 Politikası:	Güven	 ve	Dayanıklılığın	Güçlendirilmesi”

41	Türkiye-Cebelitarık	Anlaşması,	m.6/1
42	Oats,	Miller,	Mulligan,	2017,	age.	s.	607-608
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	(Tax	and	Fiscal	Policy	in	Response	to	the	Coronavirus	Crisis:	Streng-
thening	Confidence	and	Resilience)	raporunu	yayınlamıştır43.

	 Bu	raporda	Covid-19	krizine	karşı	maliye	politikası	önerileri	getiril-
miştir.	Öneriler	arasında	devletlerin	gelirlerini	artırmak	için	uluslararası	
vergilendirme	alanıyla	ilgili	olan	ikisi	dikkati	çekmektedir.	İlk	öneri	vergi	
bilgi	değişiminin	artırılması	yoluyla	şeffaflığın	sağlanmasıdır.	Şeffaflığın	
sağlanması	sayesinde	vergi	cennetleri	veya	zararlı	vergi	rekabeti	uygula-
yan	ülkelerdeki	varlıklardan	elde	edilen	gelirler	kavranabilecek	ve	vergi-
lendirilebilecektir.	Vergi	cennetlerinde	veya	tercihli	vergi	rejimi	uygula-
yan	ülkelerdeki	varlıkların	vergilendirilmesi	devletlerin	gelir	azalışlarına	
bir	çare	olarak	düşünülmesi	gereken	önemli	bir	kaynak	alanıdır.	İkinci	
öneri	ise	çok	uluslu	işletmelerin	vergi	planlaması	yoluyla	daha	az	vergi	
ödemelerinin	önüne	geçilmesidir.	İkinci	öneride	küresel	çapta	faaliyette	
bulunan	çok	uluslu	işletmelerin	vergi	planlaması	adı	altında	vergi	ziyaı-
na	sebep	olmaları	engellenmeye	çalışılmaktadır.	Çok	uluslu	işletmelere	
yönelik	çalışmalarla	bu	işletmelerin	dünya	üzerinde	en	az	bir	ülkede	as-
gari	vergi	ödemeleri	amaçlanmaktadır44.

	 G20	inisiyatifi	ve	OECD’nin	teknik	çalışmaları	ile	şekillenen	Mat-
rah	Azaltımı	ve	Kar	Aktarımı	(Base	Erosion	and	Profit	Shifting,	BEPS)	
projesi	ile	gelişmiş	ve	gelişmekte	olan	ülkeler	arasında	vergi	gelirlerinin	
paylaşımının	yeni	kuralları	oluşmuştur.	Gelir	paylaşımı	bilgi	değişimine	
ve	devamında	ortak	vergi	 incelemelerine	dayanmaktadır.	Bu	alanlarda	
teknik	ve	idari	kapasitesi	güçlü	olan	ülkeler	uluslararası	alanda	daha	fazla	
vergi	geliri	temin	edebileceklerdir45.

	 Bu	gelişmeleri	önceden	 fark	eden	ve	hızlıca	uygulamaya	başlayan	
ülkelerle	 ilgili	veriler	kamuoyları	 ile	paylaşılmaya	başlanmıştır.	OECD	
Vergi	Amaçlı	Şeffaflık	ve	Bilgi	Değişimi	Küresel	Forumu	(The	Global	

43	OECD,	“Tax	and	Fiscal	Policy	in	Response	to	the	Coronavirus	Crisis:	Strengthening	Confidence	and	
Resilience,	March,	2020

44	OECD,	2020,	age.,	s.42-43
45	Irene	Burges;	Irma	Mosquera:	Corporate	Taxation	and	BEPS:	A	fair	Slice	 for	Developing	Countries,	

Erasmus	Law	Rewiev,	Vol	10,	No:1,	August	2017,	s.46
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Forum	on	Transparency	and	Exchange	of	Information	for	Tax	Purpo-
ses)	 2020	 yıllık	Raporunda,	 vergi	 vergide	 saydamlık	 ve	 bilgi	 değişimi	
sayesinde	ülkelerin	vergi	 gelirlerini	 arttırma	yoluna	gittiklerini	 ve	107	
Milyar	Avro	tutarında	vergi,	faiz	ve	ceza	geliri	elde	edildiğini	kamuoyu-
na	duyurmuştur.	Rapora	göre	bu	ilave	gelir	vergi	barışı	düzenlemeleri	ve	
kıyı	ötesi	bankacılık	merkezlerinde	yapılan	vergi	soruşturmaları	sayesin-
de	elde	edilmiştir46.

	 3.2.	Türkiye’nin	Durumu	

	 Türkiye	yurt	dışına	varlık	kaçışı	 fazla	olan	ülkeler	arasındadır.	Bu	
konuda	kamuoyuna	yansımış	kapsamlı	veriler	bulunmamaktadır.	Deği-
şik	kaynaklardan	elde	edilen	verilerle	kaba	hesaplar	yapılabilmektedir.	
New	World	Wealth	raporuna	göre	Türkiye’den	yurt	dışına	çıkan	para	
tutarı	 200	milyar	dolar	olduğu	 tahmin	edilmektedir.	Diğer	bir	 tahmi-
ne	göre	Türkiye	millî	gelirinin	yaklaşık	yüzde	20’sine	denk	gelen	tuta-
rın	offshore	hesaplarda	bulunduğu	düşünülmektedir.	Türkiye’nin	milli	
gelirinin	750	milyar	dolar	 civarında	olduğu	 söylenebilir.	Bu	durumda	
Türkiye’nin	yurt	dışı	varlıkları	(750*%20)	150	Milyar	dolar	olarak	he-
saplanabilir.	Bu	iki	tahmin	dikkate	alındığında	Türkiye’nin	yurt	dışı	var-
lıklarının	kabaca	150	-200	milyar	arasında	olduğu	sonucuna	varılabilir47.
Daha	önce	açıklandığı	üzere	vergi	bilgi	paylaşımında	dünya	hızlı	adımlar	
atmaktadır.	Türkiye	2020	yılı	sonu	itibariyle	uluslararası	vergi	bilgi	deği-
şiminde	önemli	bir	aşamaya	gelmiştir.	Bilgi	değişiminde	gelinen	nokta	
ülkenin	kendi	iç	dinamikleri	ve	çabasından	ziyade	yurt	dışının	diğer	bir	
değişle	uluslararası	toplumun	baskıları	nedeniyle	olmuştur48.

46	OECD	Global	Forum,	Global	Forum	on	Transparance	and	Exchange	of	Information	For	Tax	Purposes,	
Tax	Transparency	and	Exchange	of	Information	in	Times	of	COVID-19	2020	GLOBAL	FORUM	AN-
NUAL	REPORT,	2020,	s.3

47	Hüseyin	Işık,	İzmir	Ekonomi	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	“Covit-19	ve	Hukuk	Sempozyumu”	On	İki	
Levha	Yayınları,	İstanbul,	Şubat	2021.	Bu	sempozyumda	sunulan	“COVID-19	Salgınının	Sebep	Olduğu	
Kamu	Geliri	Azalışlarına	Çözüm	Önerisi:	Yurt	Dışı	Varlıkların	Vergilendirilmesi”	başlıklı	tebliğ	s.	664-
665

48	Işık,	2021,	agt.s.	675

ULUSLARARASI ORTAK VERGİ İNCELEMELERİ VE
TÜRKİYE İÇİN ÖNERİLER

Dr. Hüseyin IŞIK



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �34

	 Türkiye	 geç	 de	 olsa	 gelişmeleri	 yakalamaya	 çalışmaktadır.	Ancak	
finansal	bilgilerin	paylaşımında	yurt	dışında	yaşayan	Türk	vatandaşları-
nın	Türkiye’deki	hesaplarının	değişime	tabi	tutulması	bu	vatandaşlarda	
endişe	yaratmıştır.	Bu	kapsamda	5	milyon	fazla	vatandaş	olduğu	tahmin	
edilmektedir.	Zira	Türkiye’de	elde	edilen	faiz,	kar	payı	gibi	ödemelerin	
mukimi	olduğu	ülkelerde	beyan	edilmediğinin	bilgi	değişimi	vasıtasıy-
la	mukim	devletler	tarafından	tespiti	yapılabilecektir.	Bu	risk	karşısında	
Türkiye	son	anda	tavır	değişikliğine	gitme	eğilimi	içine	girmiştir.	Dışiş-
leri	Bakan	Yardımcısı	TBMM	Dışişleri	Komisyonunda	pandemi	koşul-
larında	bilgi	değişiminin	erteleneceğinin	muhatap	devletlere	bildirilece-
ği	bilgisini	paylaşmıştır49.

	 Maliye	 İdaresi	 Ağustos	 ayında	 yayınladığı	 Bilgi	Değişimi	 Rehbe-
rinde	2019	yılı	verilerinin	2020	yılı	sonunda	54	ülke	ile	paylaşılacağını	
duyurmuştur.	Yurt	dışında	yaşayan	5	milyondan	fazla	Türkün	bilgi	pay-
laşımından	dolayı	zarar	görmemesi	için	bu	vatandaşların	yoğun	olduğu	
Almanya,	Fransa,	Belçika,	Hollanda	ve	Avusturya’nın	bilgi	değişimi	ya-
pılacak	ülkeler	arasında	olmadığını	duyurmuştur.	Bilgi	değişimine	alın-
mayan	bu	beş	ülkeye	ilave	olarak	diğer	ülkelerle	de	iş	birliği	yapılmaması	
gündemdedir.	Böyle	bir	durumda	Türkiye	OECD	ve	Avrupa	Birliği	nez-
dinde	vergi	iş	birliği	yapmayan	ülkeler	arasına	girebilecektir50.

	 Nitekim	 bu	 bağlamda	Avrupa	 Birliği	 Türkiye’nin	 vergi	 kaçakçılı-
ğı	 ile	etkin	mücadele	etmediği	gerekçesiyle	uyarılarda	bulunmaktadır.	
Türkiye’nin	finansal	bilgileri	otomatik	değişimine	uluslararası	taahhüt-
lerine	 rağmen	girmediği	 suçlaması	 getirmektedir.	Vergi	 cennetleri	 lis-
tesine	sokmakla	tehdit	ekmektedir51.	Gelinen	noktada	Türkiye’nin	yurt	
dışı	varlıkları	vergilendirilmesi	yönünde	hareket	etmesi	beklenirken,	ül-
kenin	uluslararası	saygınlığı	 için	olumsuz	durumlarla	karşılaşılmaya	ve	
vergi	alanında	iş	birliğinden	kaçınan	ülke	haline	gelmeye	başlamıştır.

49	Cumhuriyet,	“Finansal	Bilgi	Paylaşımında	Erteleme”,	28.01.2021
50	Cumhuriyet,	“Finansal	Bilgi	Paylaşımında	Erteleme”,	28.01.2021
51	Cumhuriyet,	“Vergi	Cennetleri	AB’den	Türkiye’ye	kara	liste	uyarısı”,	13.02.2021
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	 Türkiye	vergi	bilgi	değişiminde	bu	kısır	döngü	içinde	meşgul	olur-
ken,	diğer	ülkeler	anlaşmaların	vergi	bilgi	değişimi	maddelerinin	daha	
etkin	bir	şekilde	kullanılması	aşmasına	geçmiştir.	Bilgi	değişimi	kapsa-
mında	Türkiye’den	giden	bilgiler	ilgili	ülkelerde	vergi	incelemelerinde	
kullanılacaktır.	Aynı	şeyin	Türkiye	tarafından	da	yapılması	icap	etmek-
tedir.	Bunun	üç	gerekçesi	vardır.	 İlki	karşılıklılık	esasını	uygulamaktır.	
İkincisi	 ise	 Türkiye’nin	 vergi	 gelirlerini	 arttırmaktır.	 Üçüncüsü	 yurt	
içindeki	mükellefler	ile	yurt	dışı	bağlantılı	mükellefler	arasında	rekabe-
tin	sağlanmasıdır.	Özellikle	Covid-19	salgını	dönemimde	yurt	dışı	var-
lıklardan	elde	edilen	gelirlerin	vergilendirilmesi	daha	önemli	bir	hal	al-
mıştır.	Bunun	için	Vergi	Usul	Kanununun	yurt	dışı	bilgi	değişimi	ve	yurt	
dışı	bağlantılı	ortak	vergi	incelemeleri	konularına	uyumunun	sağlaması	
yerinde	olacaktır.	Devamında	elde	edilen	bilgilerle	yurt	dışında	bulunan	
varlıklardan	elde	edilen	gelirlerin	Türkiye’de	vergilendirilmesi	için	yurt	
dışı	 bağlantılı	 vergi	 incelemelerine	 girilmesi	 gereği	 ortaya	 çıkacaktır.	
Türkiye’nin	hâlihazırda	attığı	adımlar	ile	bundan	sonra	atması	gereken	
adımlar	izleyen	bölümlerde	açıklanacaktır.

	 4.	İÇ	HUKUKTA	HÂLİHAZIRDA	YAPILMIŞ	DEĞİŞİKLİKLER

	 Türkiye’de	 uygulanan	 vergi	 kanunlarının	 kabul	 tarihlerine	 bakıl-
dığında	bugünkü	vergi	 sisteminin	 temelinin	1940’lı	 yılların	 sonları	 ile	
1950’li	 yılların	 başlarında	 atıldığı	 rahatlıkla	 görülebilecektir52.	 Türk	
Vergi	Sistemi’nin	temellerinin	atıldığı	dönemden	sonra	yaklaşık	üççey-
rek	asır	geçmiştir.	Dünya	üççeyrek	asır	öncesine	göre	oldukça	farklıdır.	
Sistemin	temellerinin	atıldığı	yıllarda	ortada	imzalanmış	bir	vergi	anlaş-
ması	dahi	yoktur.	Geçtiğimiz	2020	yılı	itibariyle	Türkiye	2’nci	bölümde	
açıklanan	vergi	anlaşmalarını	imzalamıştır.	Bundan	sonra	bu	anlaşmala-
rın	hızlı	uygulamasına	geçilecektir.	İmzalanan	anlaşmaları	uygulamama	
gibi	durum	yoktur.	Türkiye	uygulamaz	ise	diğer	akit	devletler	kendi	ver-

52	5421	sayılı	Gelir	Vergisi	Kanunu	03.6.1949	tarihinde	kabul	edilmiş,	09.06.1949	tarih	ve	7228	sayılı	Res-
mi	Gazetede	yayınlanmıştır.	5422	sayılı	Kurumlar	Vergisi	Kanunu	03.6.1949	tarihinde	kabul	edilmiş,	
10.06.1949	tarih	ve	7229	sayılı	Resmi	Gazetede	yayınlanmıştır.	5432	sayılı	Vergi	Usul	Kanunu	07.6.1949	
tarihinde	kabul	edilmiş,	15.6.1949	tarih	ve	7233	sayılı	Resmi	Gazetede	yayınlanmıştır.	6183	sayılı	Amme	
Alacaklarının	Tahsil	Usulu	Hakkında	Kanun	 21.07.1953	 tarihinde	 kabul	 edilmiş,	 28.7	 1953	 tarih	 ve	
8469	sayılı	Resmi	Gazetede	yayınlanmıştır.
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gi	tabanlarını	korumak	için	bu	yola	başvuracaklardır.	Yeni	bir	durumla	
karşı	karşıya	kalınmaktadır.	İç	hukukta	ne	yapıldı	sorusuna	karşılık	ve-
rilebilecek	cevap	çok	yoktur.	İç	hukukta	yapılan	düzenleme	son	derece	
sınırlıdır.	

	 Mevcut	 durumda	 yurt	 dışı	 bilgi	 değişimi	 konusunda	 Vergi	 Usul	
Kanunu’na	bir	madde	ilavesi	yapılmıştır.	Vergi	Usul	Kanuna	6487	sayı-
lı	Kanunun	9	uncu	maddesiyle	“Uluslararası	anlaşmalar	gereğince	bilgi	
değişimi”	başlıklı	152/A	maddesi	eklenmiştir.	Madde	aşağıdaki	gibidir.	

“Maliye	Bakanlığı	Gelir	İdaresi	Başkanlığı	veya	vergi	inceleme-
si	yapmaya	yetkili	olanlar,	usulüne	uygun	olarak	yürürlüğe	gir-
miş	uluslararası	anlaşmalarda	yer	alan	bilgi	değişimi	hükümleri	
çerçevesinde,	Maliye	Bakanlığınca	tespit	edilecek	usullere	göre	
bu	Kanunun	1	 inci	maddesinde	belirlenen	 şümulle	 sınırlı	ol-
maksızın	bilgi	toplayabilir.”

	 Madde	 değişikliğinin	 nasıl	 geliştiğini	 izlemek	 ve	 amacını	 öğren-
mek	için	madde	gerekçesine	ve	yasama	organındaki	görüşme	sürecine	
bakmak	faydalı	bir	yoldur.	Değişiklik	yapan	kanun	yasama	organına	ka-
nun	teklifi	olarak	sunulmuştur.	Teklif	24/5/2013	ve	6487	sayılı	Kanun	
olarak	11.06.2013	tarih	ve	28674	sayılı	Resmi	Gazetede	yayınlanmış	ve	
11.06.2013	tarihinden	itibaren	yürürlüğe	girmiştir.	Kanun	teklifinin	ge-
nel	gerekçesinde	bu	maddenin	getiriliş	amacı	ile	ilgili	bir	açıklama	mev-
cut	değildir.	Aynı	 zamanda	 teklifin	 ilk	halinde	de	 yer	 almamaktadır.53 
Kanun	teklifi	TBMM	Plan	ve	Bütçe	Alt	Komisyonunda	görüşülürken	
teklife	bir	madde	olarak	ilave	edilmiştir.	İlave	gerekçesi	olarak	şu	şekilde	
açıklama	yapılmıştır.	Aşağıdaki	açıklama	dışında	bir	bilgi	bulunmamak-
tadır.

	 “213	sayılı	Kanunun	1	inci	maddesinde	yer	alan	şümul	dikkate	alın-
maksızın	Türkiye’nin	taraf	olduğu	uluslararası	anlaşmaların	bilgi	değişi-

53	TBMM,	6487	Sayılı	Kanun	TBMM	Komisyon	Raporu:	https://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem24/
yil01/ss463.pdf,	s.	39,	Erişim	Tarihi:04.01.2021
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mi	hükümleri	kapsamında	bilgi	toplanmasını	amaçlayan	bir	düzenleme,	
yeni	çerçeve	9	uncu	madde	olarak	kabul	edilmiştir.”	

	 Uluslararası	vergilendirme	alanında	önemli	bir	madde	Vergi	Usul	
Kanuna	ilave	edilirken	kanunu	teklifinin	ilk	halinde	yer	almaması	ve	alt	
komisyonda	 ilave	 edilmesi	 üzerinde	 durulması	 gereken	 bir	 konudur.	
Yasama	 ve	 yürütme	 organının	 bu	 konuya	 gerekli	 özen	 göstermeden	
üzerinde	pek	fazla	durmadan	ele	aldığını	işaret	etmektedir.	Böyle	ciddi	
konunun	torba	kanun	tabir	edilen	o	sırada	görüşülen	en	yakın	tarihli	bir	
teklife	yamanması	Maliye	İdaresinin	konuyu	sıradan	bir	mevzu	gibi	ele	
aldığını	ve	gerektirdiği	özeni	göstermediği	göstermektedir.

	 5.	İÇ	HUKUKTA	YAPILMASI	GEREKEN	DEĞİŞİKLİKLER

	 OECD	Modelinin	Yorumu	yurt	dışında	vergi	incelemelerinde	akit	
devletlerin	hak	ve	yükümlülüklerinin	nasıl	belirlendiği	ve	belirlenebile-
ceği	yönünde	ipuçları	vermektedir.	Yorumda	aşağıdaki	açıklamalar	ya-
pılmıştır.	

	 Sınır	 ötesi	 vergi	 incelemesi,	 talepte	 bulunan	 akit	 devletin	 yetkili	
makam	temsilcilerinin	incelemenin	yürütüleceği	ülkede	bulunması	yo-
luyla	bilgi	edinmelerine	imkân	vermektedir.	Devletlerin	iç	mevzuatının	
imkân	verdiği	ölçüde,	 yetkili	makamlar	 tarafından	karşılıklı	 kararlaştı-
rılan	usuller	uyarınca	bir	akit	devlet	yetkili	makam	temsilcilerinin	ilgili	
kişiler	ile	görüşmek	veya	bu	kişilerin	defterlerini	ve	kayıtlarını	incelemek	
üzere	diğer	akit	devlete	gitmesini,	diğer	akit	devletin	vergi	makamları	
tarafından	 gerçekleştirilen	 mükellef	 görüşmelerinde	 veya	 incelemele-
rinde	bulunmasına	izin	verilebilir.	Bu	gibi	taleplere	karşılıklılık	esasına	
dayanarak	cevap	verilir.	Ülkelerin	mevzuat	ve	uygulamaları	yabancı	ver-
gi	memurlarına	 verilen	hakların	 kapsamına	 ilişkin	olarak	 farklılık	 gös-
terebilmektedir.	Bu	kapsamda	yabancı	bir	vergi	memurunun	kendi	ül-
kesindeki	bir	araştırma	veya	incelemeye	aktif	katılımına	izin	vermeyen	
devletler	vardır.	 İzin	vermekle	birlikte	ortak	 incelemenin	sadece	vergi	
mükellefinin	onayı	ile	mümkün	olduğu	devletler	de	bulunmaktadır54.

54	OECD	Model	Tax	Convention	Commentary,	2014,	m.26,	para.9.2,	Çevirisinde	Gelir	İdaresi	Başkanlığı,	
2015,	age.	den	yararlanılmıştır.	
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	 Örneğin	ABD	 İç	Gelir	Kanunun	7609	numaralı	 bölümü	Üçüncü	
Şahıs	 Çağrıları	 İçin	Özel	Usuller	 (Special	 Procedures	 for	 third	 party	
summonses)	 başlığını	 taşımaktadır.	 Bu	 kapsamda	 ABD	Gelir	 İdaresi	
diğer	ülke	vergi	idaresinin	isteği	üzere	bilgi	temini	için	defter	ve	belge-
ler	üzerinde	yapılacak	 incelemeden	önce	mükellefi	konudan	haberdar	
etme	ve	bu	sayede	diğer	ülke	talebi	karşısında	durumunu	ifade	etmek	
ve	kendini	 savunmak	bakımından	olanak	sağlamaktadır.	Buna	karşılık	
mükellefin	defter	ve	belgelerine	bakmadan	temin	ettiği	elindeki	bilgileri	
mükellefe	sormadan	diğer	idare	ile	paylaşabilmektedir55.

	 Daha	önce	de	belirtildiği	üzere	Türk	Vergi	Sistemi’nin	kuruluşun-
dan	yaklaşık	75	yıl	gibi	bir	süre	geçmiştir.	Uluslararası	arası	alanda	çok	
hızlı	değişiklikler	yaşanmaktadır.	Bunlardan	birisi	de	vergi	bilgi	değişi-
midir.	Türkiye	vergi	bilgi	değişiminde	uluslararası	mevzuata	diğer	ülke-
lerin	ve	uluslararası	kuruluşların	yön	vermeleri	ve	grup	baskısı	nedeniyle	
tamamlanmıştır.	Artık	bunun	uygulanmasına	yani	uluslararası	ortak	ver-
gi	incelemeleri	aşamasına	geçilmiştir.	Burada	ülke	olarak	hareket	etme-
mek	bir	 şey	kazandırmadığı	gibi	ülke	vergi	 tabanını	aşındıracaktır.	Bu	
konu	Türkiye’nin	 ticari	 ilişkileri	 ve	Türkiye	kökenli	vatandaşların	çok	
olduğu	Almanya	örneğinden	hareketle	aşağıdaki	gibi	açıklanabilecektir.

	 Bilgi	değişimine	olanak	veren	düzenlemeler	yürürlüğe	girdikçe	di-
ğer	ülkeler	kendi	mukimlerinden	Türkiye’de	elde	ettikleri	gelirlere	iliş-
kin	bilgileri	otomatik	olarak	veya	gerektiğinde	talep	üzerine	isteyebile-
ceklerdir.	Nitekim	daha	önce	belirtildiği	üzere	Sözleşmeyi	2020	Aralık	
ayı	itibariyle	141	ülke	imzalamıştır.	Türkiye	ve	Almanya	bu	ülkeler	ara-
sındadır.	Bu	bağlamda	Almanya	kendi	mukimi	bir	Türk	işçisinin	Tür-
kiye’deki	bankalarından	elde	ettiği	 faiz	gelirlerine	 ilişkin	bilgileri	edin-
dikten	sonra	bunların	kendi	ülkesinde	beyan	edilip	edilmediğini	kontrol	
edecektir.	 Hatta	 bilgilerde	 çelişki	 bulunduğu	 veya	 ilave	 bilgi	 ihtiyacı	
duyduğu	durumlarda	Türkiye’den	ortak	 inceleme	 talep	 edebilecektir.	
Kontrol	sonucu	beyan	edilmediği	 tespit	edilenler	 için	 ilave	 tarhiyatlar	
yapılacaktır.	Benzer	şekilde	Türkiye	kendi	mukimi	bir	gerçek	veya	tü-

55	Mindy	Herzfeld;	Richard	L.	,	Doernberg,	International	Taxation	in	a	Nutshell,	11	th	Edition,	West	Aca-
demic	Publishing,	2018,	St	Paul,	MN,	United	States,	s.170-171



www.izmirbarosu.org.tr

39İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

zel	kişinin	Almanya’da	gelir	elde	ettiğini	öğrendiği	durumda	bu	gelirin	
beyan	edip	edilmediğini	kontrol	edecektir.	Beyan	edilmediği	anlaşılırsa	
Almanya’dan	ortak	vergi	incelemesi	talep	edebilecektir.	Varılan	sonuç-
lara	göre	ilave	tarhiyat	yapabilecektir.	

	 Bilgi	değişimi	ve	gerekli	durumlarda	ortak	vergi	incelemesi	taleple-
rine	karşı	çıkmak	uluslararası	hukuk	bakımından	çok	zordur.	Zira	hem	
Türkiye	hem	de	Almanya	Sözleşmeye	taraftır.	Yine	de	talebe	cevap	ver-
meye	 bilinir,	 ancak	 bunun	 karşılığı	 başka	 müeyyideler	 olur.	 Nitekim	
Türkiye	vergi	bilgi	değişiminde	ayak	dirediği	için	vergi	cenneti	gibi	mü-
talaa	edilme	tehlikesiyle	karşı	karşıyadır.

	 Uluslararası	camiada	bu	tür	olumsuz	yaklaşımlarla	karşılaşmamak	
için	 bir	 an	 önce	 iç	 hukukun	uluslararası	 vergi	mevzuatına	 uyumunun	
sağlanması	 gerekir.	 Zira	 uluslararası	 anlaşmaları	 uygulamayabilmek	
için,	iç	hukukta	ilave	düzenlemeler	yapmak	ve	bu	düzenlemeleri	hayata	
geçirebilmek	amacıyla	idari	kapasiteyi	güçlendirmek	gerekecektir.	Bun-
ların	ivedilikle	yerine	gerilmesi	ihtiyaçtır.	Yapıldığı	takdirde	hem	idare	
hem	de	mükellefler	bakımından	olumlu	sonuçları	olacaktır.	İdare	bakı-
mından	daha	önce	de	ortaya	konulduğu	üzere	karşılıklılık	ilkesi	hayata	
geçecek,	mükellefler	 arasında	 rekabet	 sağlanacak	ve	yurt	dışı	 kaynaklı	
ilave	 tarhiyatlarla	 vergi	 gelirleri	 artacaktır.	Mükellefler	 ise	 uluslararası	
vergi	incelemesine	muhatap	olduklarında	haklarını	ve	yükümlülüklerini	
bilebilecektir.	Zira	 iç	hukukta	uyum	düzenlemeleri	 olmadıkça	mükel-
leflerin	uluslararası	mevzuattan	haberdar	olması	ve	gereklerine	göre	ha-
reket	etmesi	beklenemeyecektir.	Bilgi	eksikliğinin	iç	hukukta	yapılacak	
uyum	düzenlemeleriyle	giderilmesi	gerekmektedir.	Böylelikle	mükellef-
lerin	farkındalığı	artacaktır.

	 Gelinen	noktada	ülkelerin	vergi	sistemlerinin	diğer	ülke	sistemle-
riyle	etkileşimi	bundan	on	yıl	öncesine	göre	çok	fazla	artmıştır.	Bu	etkile-
şimi	sağlıklı	devamı	için	vergi	kanunlarının	uluslararası	vergi	mevzuatını	
daha	fazla	içerecek	şekilde	tanzim	edilmesi	ve	uyum	sağlanması	yerinde	
olacaktır.	Makalenin	konusu	bakımından	usule	ilişkin	düzenlemelerde	
değişiklikler	yapılması	 ve	Vergi	Usul	Kanunu’nun	uluslararası	mevzu-
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ata	 uyumunun	 sağlanması	 gerekli	 olmaktadır.	 Uyum	 için	 Vergi	 Usul	
Kanuna	ilaveler	yapılması	ihtiyacı	vardır.	İlaveler	yapılırken	iki	yöntem	
benimsenebilir.	İlk	yöntemde	kanuna	ayrı	bir	bölüm	eklenebilir.	Bu	bö-
lümün	başlığı	 “Uluslararası	Vergilendirme	 İşlemleri”	 şeklinde	olabilir.	
İkinci	 yöntemde	 ise	mevcut	bölümlerin	 sonuna	 varsa	uluslararası	 bo-
yutu	olan	maddeler	ilave	edilebilir.	Ayrı	bir	bölüm	eklenmesi	yöntemi	
seçilirse	bu	bölüme	sadece	uluslararası	vergi	işlemlerinin	icrasında	takip	
edilecek	usul	ve	esaslar	konulur.	Uluslararası	ortak	vergi	incelemeleri	bir	
alt	bölüm	olarak	burada	yer	alır.	İkinci	yöntem	seçilirse	vergi	incelemesi	
bölümü	iki	kısma	ayrılarak	önce	yurt	içi	vergi	incelemelerine	ilişkin	dü-
zenlemelere,	devamında	uluslararası	ortak	 vergi	 incelemelerine	 ilişkin	
düzenlemelere	yer	verilir.	

	 Hangi	yöntem	seçilirse	seçilsin	bentler	halinde	yer	verilen	izleyen	
hususların	 uyum	 düzenlemelerinde	 yer	 alması	 yerinde	 olacaktır.	 (1)	
İnceleme	tabi	mükelleflerin	hak	ve	yükümlülükleri	(2)	İncelemeye	ka-
tılacak	 yabancı	 vergi	 inceleme	 görevlilerini	 hak	 ve	 yükümlükleri.	 (3)	
Temin	edilen	bilgilerin	yabancı	devlet	tarafından	anlaşmalarda	belirti-
len	gizlik	kuralarına	göre	ifşa	edilmeyeceği.	(4)	Süreler	(5)	Yerli	 ince-
leme	elamanları	ile	yabancı	ülke	temsilcileri	arasında	incelemenin	icrası	
sırasında	görüş	ayrıkları	olduğu	durumlarda	yerli	inceleme	elemanının	
görüşünün	esas	alınacağı	(6)	Ortaya	çıkan	masrafların	ne	şekilde	karşı-
lanacağı	 (7)	Mükelleflerin	yabancı	ülkede	mukim	bağlı	 işletmelerinin	
temsilcilerinin	incelemelere	davet	edilip	edilmeyeceği	(8)	İnceleme	tu-
tanaklarını	dili	ve	imza	usulü.	(9)	Ortak	vergi	incelemesi	sonucu	devlet-
lerarasında	vergi	matrahının	yer	değiştirmesi	halinde	bir	ülkedeki	ilave	
tarhiyata	karşı	diğer	ülke	matrahının	nasıl	azaltılacağı.

	 Yukarıda	başlıklar	halinde	ortaya	konulan	hususlar	sınırlı	olamayıp	
ihtiyaca	göre	arttırılabilecektir.	Böylelikle	uluslararası	ortak	vergi	incele-
melerinde	mükelleflerin	ve	idarenin	hak	ve	yükümlükleri	açıklıkla	orta-
ya	konulmuş	olacaktır.
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	 SONUÇ

	 Türkiye	 kendi	 isteğiyle	 olmasa	 bile	 uluslararası	 vergi	 sisteminde	
meydana	gelen	değişmelerin	etkisiyle	vergi	bilgi	değişimi	ağını	önem-
li	 ölçüde	 tamamlamıştır.	Gelinen	noktada	 vergi	 bilgi	 değişimi	 önemli	
fırsatlar	sunmaktadır.	Bu	fırsatları	kullanmak	için	bir	an	önce	harekete	
geçilmesinde	fayda	vardır.	Bu	alanda	adım	atılması	ülke	vergi	tabanının	
korunması	için	önemli	bir	yoldur.	Böylelikle	ülke	vergi	gelirleri	arttırıla-
bilecektir.	Yurt	içi	mükellefler	ile	yurt	dışı	bağlantılı	mükellefler	arasında	
vergi	yükü	bakımından	vergi	rekabet	eşitliğinin	sağlanmasında	olumlu	
etkisi	olacaktır.	Ayrıca	diğer	ülkelerin	vergi	tabanlarını	korumak	için	ha-
reket	etmeleri	karşısında	yakın	gelecekte	kendini	buna	mecbur	hissede-
cektir.	Vergi	bilgi	değişiminde	gelinen	aşama	nasıl	yurt	dışının	zorlaması	
ile	olduysa,	benzer	bir	akıbet	uluslararası	ortak	vergi	incelemeleri	bakı-
mından	da	ufukta	belirmiştir.	

	 Türk	Vergi	 Sistemi’nin	 ortak	 vergi	 incelemeleri	 konusunda	 ulus-
lararası	vergilendirme	alanındaki	gelişmeleri	yakalayabilmesi	 için	Ver-
gi	 Usul	 Kanunu’nda	 uyum	 düzenlemeleri	 yapılması	 gerekecektir.	 Bu	
bakımdan	anılan	kanuna	uluslararası	ortak	vergi	 incelemelerine	 ilişkin	
düzenlemeleri	 içeren	 ayrı	 bir	 bölüm	 ilave	 edilmesi	 veya	mevcut	 vergi	
incelemesi	bölümünün	sonuna	maddeler	ilave	edilmesi	yerinde	olacak-
tır.	Hangi	yöntem	seçilirse	seçilsin	ilave	edilecek	bölüm	veya	maddeler-
de	uluslararası	ortak	 vergi	 incelemelerinde	hem	Türk	Mali	 İdaresinin	
hem	de	diğer	akit	devlet	idaresinin	yetki,	görev	ve	sorumlulukları	açıkça	
yazılmalıdır.	 Buna	 ilave	 olarak	mükellefin	 hak	 ve	 yükümlükleri	 etraflı	
olarak	ortaya	konulmalıdır.	Bu	yapıldığı	takdirde	uluslararası	vergilen-
dirme	kaynakları	ile	iç	hukuk	arasında	ortak	vergi	incelemeleri	bakımın-
dan	uyum	 sağlanmış	olacaktır.	Uyum	mükellefler	 için	hak	 ve	 yüküm-
lülüklerinin	bilinmesi	ve	kendilerini	güvende	hissetmeleri	bakımından	
elzemdir.	Böylelikle	mükelleflerde	farkındalık	yaratılacaktır.	Uyum	sağ-
landıktan	sonra	idarece	ortak	vergi	incelemeleri	yapılmalıdır.	Ortak	ver-
gi	incelemeleri	ile	hazine	bakımında	ilave	gelir	sağlanacak,	ülkeler	arası	
ilişkilerin	 temelini	 teşkil	 eden	 karşılıklılık	 ilkesi	 hayata	 geçirilecek	 ve	
yurt	içi	ve	yurt	dışı	mükellefler	arasında	vergi	rekabeti	tesis	edilecektir.
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	 Savcı;	Türk	ceza	yargılamasında	tez,	antitez,	sentezden	oluşan	yargılama	üçge-
ninde,	iddia	eden	taraf	sıfatıyla	bulunmaktadır.	Muhakeme	süjesi	savcının,	soruşturma	
ve	kovuşturma	aşamasında	çok	önemli	görev	ve	yetkileri	olup	konumu	gittikçe	daha	
fazla	önem	arz	etmektedir.	Soruşturma	aşamasında	soruşturmayı	yürütme	görevini	ifa	
eden	savcının	tarafsızlığını	güvenceleyen	ret	kurumunun	yasal	zeminde	düzenlenmeyi-
şi,	uygulama	ve	öğretide	güncelliğini	korumaktadır.	

	 Bu	makalenin	 konusu	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda	 açıkça	 düzenlenmeyen	
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	 GİRİŞ	

	 Ceza	yargısında	sentez	olarak	kabul	edilen	hüküm,	tez	ve	antitezin	
ileri	sürülmesiyle	ortaya	çıkar.	Bu	itibarla,	tezi	ortaya	atan	savcının	ceza	
yargılamasındaki	 rolü	 çok	 önemli	 ve	 değerlidir.	 Türk	 ceza	 yargısında	
savcı,	yargılama	sırasında	ceza	muhakemesinin	kamu	adına	iddia	maka-
mını	işgal	eden	bir	süjesidir1.	

	 Ceza	Muhakemesi	Kanunu	(CMK)2m.	160/1	gereği,	cumhuriyet	
savcısı	ihbar	veya	başka	bir	suretle	bir	suçun	işlendiği	izlenimini	veren	
bir	hâli	öğrenir	öğrenmez,	kamu	davasını	açmaya	yer	olup	olmadığına	
karar	vermek	üzere	hemen	işin	gerçeğini	araştırmaya	başlar.	Ceza	yar-
gılamasının	ilk	aşamasını	oluşturan	soruşturma	evresinde	karar	almaya	
yetkili	olan	kişi,	savcıdır.	Ceza	yargılamasında	maddi	gerçeğin	ortaya	çı-
karılmasında	görevi	bulunan	savcı,	ceza	adalet	 sisteminin	vazgeçilmez	
temel	taşlarından	biridir3.	Öyle	ki	onun	ceza	yargılamasında	bulunma-
ması,	mutlak	bozma	nedenidir	(CMK	m.	289/1-e).	

	 Savcının	ceza	yargılamasında	üstlendiği	rol	itibariyle,	konumu	git-
tikçe	daha	fazla	önem	arz	etmeye	başlamıştır.	Bu	durum	uygulamada	ve	
öğretide	 savcının	 tarafsızlığı	 ve	buna	bağlı	 reddi	 sorununun	sorgulan-
masına	yol	açmıştır.	Suçun	işlenmesiyle	bozulan	hukuki	denge,	failin	ce-
zalandırılması	ile	düzelmektedir4.	Savcının	bulunduğu	konum	itibariyle	

1	Ceza	muhakemesinde	süje	öğretide	“kendine özgü bir statüsü olan, muhakeme süresince tek başına işlemler 
yapıp taleplerde bulunan kişi”	olarak	tanımlanmıştır.	Yargılamaya	katılan	herkes	süje	olarak	kabul	edile-
mez.	Sözgelimi,	kolluk	muhakeme	içinde	faaliyet	gösterse	bile	kendiliğinden	talepte	bulunamadığı	için	
süje	değildir.	Ceza	yargılamasında	süjelik,	makam	ve	şahıs	itibariyledir.	Süjenin	hak	ve	yükümlülükleri,	
uyuşmazlıkla	kişisel	ilişki	düşünülmeden	düzenlenmişse,	makam	itibariyle;	düşünülerek	düzenlenmişse,	
şahıs	itibariyle	süjelik	söz	konusudur.	Bu	itibarla,	savcı	ceza	yargılamasında	görevinin	gereği	olarak	bu	sı-
fatı	kazandığından,	makam	itibariyle	süjedir.	Dolayısıyla	yargılama	süresince	iddia	görevini	yerine	getiren	
savcı,	kişisel	konuma	sahip	değildir	(CENTEL	Nur/ZAFER	Hamide,	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	Beta	
Basım	Yayım	Dağıtım,	 17.	Baskı,	 İstanbul	 2020,	 s.	 120-121;	 ŞAHİN	Cumhur/GÖKTÜRK	Neslihan,	
Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	10.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2019,	s.	83;	GÜNDÜZ	Nurcan,	Ceza	
Muhakemesinde	Savcılık,	Ankara	2016,	s.	72-73.).

2		RG.	17.12.2004/25673.
3	GÜLTEKİN	Özkan,	Öğretide	ve	Uygulamada	İddianame	ve	İddianamenin	İadesi,	1.	Baskı,	Seçkin	Yayın-

cılık,	Ankara	2011,	s.	39.
4		CENTEL	Nur,	“Adil	Yargılanma	Hakkı	ile	Silahların	Eşitliği	Bağlamında	Savcılık	ve	Savunma”,	Bir	Adli	

Organ	Olarak	Savcılık	Sempozyumu.	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	Sempozyum	Ankara	2006	s.	195.
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ve	uğraşı	alanı	işin	niteliği	gereği,	tarafsız	olması	kolay	olmayıp	kendisini	
taraf	gibi	hissetmesi	kaçınılmazdır.	Ceza	yargılamasında	hukuki	dengeyi	
sağlamaya	katkı	sunan	savcının	tarafsızlığı,	onun	vicdanına	bırakılama-
yacak	kadar	önemli	olup	Anayasa	ve	kanunlarla	belirlenmesi	gereken	bir	
husustur.	

	 Ceza	 yargılamasında	 tarafsızlık	 ilkesini	 gerçekleştirmeye	 yarayan	
araçlar,	 yasaklılık,	 ret	 ve	 çekinme5	 kurumlarıdır.	Mevzuatta	 savcıların	
reddine	ilişkin	hükümlerin	yer	almaması	nedeniyle,	savcının	tarafsızlığı	
ve	reddi	sorununa,	öğretide	savcının	yargılamanın	tarafı	olup	olmaması	
temel	alınarak	çözüm	üretilmeye	çalışılmıştır.	

	 Çalışma	 konumuzu	 oluşturan	 savcının	 reddi	 sorununu	 değerlen-
dirmeden	önce	ilk	olarak,	savcı	ve	savcılık	kurumu	hakkında	genel	bir	
açıklama	yapılacak,	daha	sonra	savcının	taraf	olup	olmadığı	değerlendi-
rilecektir.	İkinci	olarak,	savcının	tarafsızlığı	ve	buna	bağlı	savcının	reddi	
sorunu	irdelenecektir.	Sorunun	tespit	ve	çözümü	amacıyla	öğreti	görüş-
leri,	Yargıtay’ın	konuya	 ilişkin	 içtihatları	 ve	uluslararası	düzenlemeler,	
ilgili	mevzuat	çerçevesinde	incelenip	bir	sonuca	varılmaya	çalışılacaktır.	

	 I.	SAVCI	İLE	İLGİLİ	GENEL	BİLGİLER	

	 A.	Savcı	ve	Savcılık	Kurumu

	 1.	Savcı

	 Savcı	terim	olarak	sav	(iddia,	tez)	kavramından	türetilmiştir.	Savcı,	
hukuk	sözlüğünde	“müddeiumumi, toplum adına adli makamlar nezdin-
de (mahkemelerde) dava açıp iddiada bulunan kişi”6	sözlükte	ise	“Devlet 
adına ve yararına davalar açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek 
üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, müddeiumumi”7;	şeklin-
de	tanımlanmıştır.

5	Bazı	kanunlarda	ve	bilimsel	eserlerde	“çekilme”	olarak	geçmektedir.
6	YILMAZ	Ejder,	Hukuk	Sözlüğü,5.	Baskı,	Yetkin	Hukuk	Yayınları,	Ankara	1996,	s.	711.
7 https://sozluk.gov.tr/	(Erişim	tarihi:	10.11.2020).
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	 Savcı,	Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesi’nin	Cezai	Adalet	Siste-
minde	Savcılığın	Rolü	ile	İlgili	Üye	Devletlere	Sunduğu	Tavsiye	Kararı	
Rec(2000)19’da8	“toplum adına ve kamu yararına, birey haklarını ve ceza 
adalet sisteminin gerekli etkinliğini göz önünde bulundurarak, yasa ihlalle-
rinin cezai bir yaptırım gerektirdiği durumlarda yasaların uygulanmasını 
teminat altına alan resmi merci” şeklinde	tanımlanmıştır.	

	 Ceza	Muhakemesi	Kanunu	 160,	 161	 ve	 171.	Maddelerinde,	 sav-
cının	görev	ve	yetkilerini	belirtmek	suretiyle,	dolaylı	 tanımı	yapmıştır.	
Buna	göre	Cumhuriyet	savcısı,	“ihbar veya başka bir suretle bir suçun iş-
lendiği izlenimini veren bir hâli öğrenir öğrenmez kamu davasını açmaya yer 
olup olmadığına karar vermek üzere hemen işin gerçeğini araştırmaya baş-
layan”	(m.160/1),“maddî gerçeğin araştırılması ve adil bir yargılamanın 
yapılabilmesi için, emrindeki adlî kolluk görevlileri marifetiyle, şüphelinin 
lehine ve aleyhine olan delilleri toplayarak muhafaza altına almakla ve şüp-
helinin haklarını korumakla yükümlü olan”	(CMK	m.	160/2),	“doğrudan 
doğruya veya emrindeki adlî kolluk görevlileri aracılığı ile her türlü araştır-
mayı yapabilen”	(CMK	m.	161/1),	“Soruşturma evresi sonunda toplanan 
deliller, suçun işlendiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğunda iddianame 
düzenleyen”	(CMK	m.	171)	kişi	olarak	tanımlamıştır.	Öyleyse	CMK’ye	
göre	 savcı,	 soruşturma	evresini	 yürüten,	hatta	 soruşturmanın	patronu	
olarak	gerekli	araştırmayı	yapan	kişidir.

	 Savcı,	 öğretide	 dar	 ve	 geniş	 şekilde	 tanımlanmıştır.	Dar	 anlamda	
savcı,	“Ceza muhakemesinde iddia görevini yerine getiren kişi”9, “Kanun ih-
lali sonucunda suç işlendiğini iddia ederek Devlet ve kamu adına yargılama 
makamlarına davacı olan kişi”10;	“Ceza yargılaması içinde iddia faaliyetini 
yürüten ceza yargılaması süjesi”11 olarak	tanımlanmıştır.	Geniş	anlamda	

8			6	Ekim	2000	tarihinde	düzenlenen	Bakan	Yardımcılarının	724.	toplantısında	BakanlarKomitesi	tarafın-
dan	kabul	edilmiştir.	Tam	metin	 için	bkz.	https://www.barobirlik.org.tr/dosyalar/duyurular/hsykka-
nunteklifi/COE%20Bak.%20Kons.%20Rec%202000-19.pdf.	(Erişim	tarihi:	04.12.2020).

9			ÖMEROĞLU,	Ömer,	Ceza	Muhakemesinde	Hâkim	ve	Savcının	Yasaklılığı,	Reddi	ve	Çekinmesi,	1.	Bas-
kı,	Ekin	Yayınevi,	Bursa	2012,	s.	89.

10		CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	193.
11	BAĞCI	Bülent,	Olağan	Kanun	Yolu	Olarak	İstinaf	ve	Bölge	Adliye	Mahkemesi	Cumhuriyet	Savcısının	

İstinafta	Rolü,	İstanbul	2009	(Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	s.	86;	YURTCAN	Erdener,	Cumhu-
riyet	Savcısının	ve	Ceza	Yargıcının	El	Kitabı,	1.	Baskı,	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	İstanbul	2002,	s.	1.
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savcı	 tanımı	 ise	“Şüpheli ve sanığın suç işlediği ve cezalandırılması, hak-
kında, güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi gerektiğini ileri süren muhakeme 
makamı”12;	“Suç haberini alır almaz, devlet adına şüpheli ve sanığın, ge-
rektiğinde lehine olarak da araştırma ve soruşturma işlemlerine girişmek, 
suç şüpheleri kuvvetli olduğunda dava açmak, açtığı davayı yürütmek ve 
nihayet mahkemenin verdiği kararları yerine getirmek mecburiyetinde olan 
yürütme erki içinde yer alan bir devlet memuru13kişi”14; “Suç işlenmesinden 
başlayarak, kesin hükme giden süreçte, soruşturmayı yapmak, ceza davası 
açmak, bu dava sürecinde iddia makamını temsil etmek ve kanunun yetki 
verdiği hallerde hukuk davası açmak, bu davalara katılmak, kanun yolla-
rına başvurmak gibi adli görevlerinin yanında, görev yaptığı yerde Adalet 
Bakanlığı’nı temsil etmek, mahkemelerce verilen kararların infazını sağla-
mak, noterleri, icra ve iflas müdürlükleri ile mahkeme kalemleri ve veznele-
rini denetlemek gibi idari görevleri olan, yargı örgütü içinde yer alan kurum 
olarak tanımlanmakta ve bu kurum adına görev yapan kişi”15	şeklinde	ya-
pılmıştır.

	 2.	Savcılık	Kurumu

	 Savcılık,	öğretide	“Ceza yargılaması içinde iddia faaliyetini yürüterek 
adalete hizmet eden, toplumda suçun işlenmesiyle bozulan dengenin tekrar 
kurulmasında, suçluların yakalanarak karar makamı önüne çıkartılma-
sında ve cezalandırılmasında büyük katkısı olan ağırlıklı olarak ceza mu-
hakemesinde ve soruşturma safhasındaki işlerde istisnai olarak bazı hukuk 
davalarında görev yapan bir kurum”16;	“Ceza muhakemesinde muhakeme 
12	PAKSOY	Mustafa,	“Cumhuriyet	Savcısının	Bağımsızlığı	Meselesi”,	Erzincan	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	

Enstitüsü	Dergisi,	Y.	2014,	C.	VII,	S.	I	s.		46.
13		Öğretide	savcının	kamu	görevlisi	olduğu	kabul	edilmektedir	(SALDIRIM	Mustafa,	Özel	Hukukta	Cum-

huriyet	Savcısının	Görevleri,	1.	Baskı,	Turhan	Kitabevi,	Ankara	2005,	s.	24).657	Sayılı	Devlet	Memurları	
Kanunu	(RG.23.	07.	1965/12056)	1/3.	Maddesinde	“Anayasa Mahkemesi üye ve yedek üyeleri ile rapor-
törleri; hâkimlik ve savcılık mesleklerinde veya bu mesleklerden sayılan görevlerde bulunanlar, Danıştay ve 
Sayıştay meslek mensupları ve Sayıştay savcı ve yardımcılarının” özel	kanun	hükümlerine	 tabi	oldukları	
düzenlenerek,	savcının	devlet	memuru	olmadığı	açıkça	zikredilmiştir.	

14		AYDIN,	Murat,	Kamu	Davasının	Açılması	ve	İddianame,	1.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2003,	s.	60.
15		ÖMEROĞLU,	s.	89.
16	ÇALIŞIR	Kurtuluş	Tayanç,	 Savcılar	Özerk	 ve	Bağımsız	Olmalıdır,	 1.	 Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara	

2013,	s.	19.
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makamlarından birisi olan iddia makamını işgal eden ve bu sıfatla devletin 
ceza iddiasını yargılama makamı önüne getiren ve muhakemenin sonuna 
kadar burada tutan ve böylece kolektif hükmün verilmesine katılan bir ceza 
muhakemesi hukuku süjesi”17 “Siyasal bir organ olan Adalet Bakanlığı’na 
bağlı ve yürütme organı içinde idari bir ilişki içinde görev yapan makam 
itibariyle süje”18;	“Suç işlenmesinden başlayarak hükme kadar olan süreçte 
birtakım adli görevlerinin yanında Adalet Bakanlığını yerel düzeyde temsil 
etmek ve diğer bazı idari görevleri olan yargı örgütüne dahil bir kurum”19;	
“Ceza yargılamasında iddia görevini yerine getiren makam olup, kamu adı-
na ceza davası açan bir mercii”20; şeklinde	tanımlanmıştır.

	 Savcı,	iddia	faaliyetini	kendi	adına	değil,	başsavcılık	makamı	adına	
yapmaktadır.	Savcı,	talep	üzerine	açtığı	davalarda	bile	kamu	adına	iddia	
makamıdır21.	

	 Savcılık	kurumu,	5235	sayılı	Adli	Yargı	İlk	Derece	Mahkemeleri	ile	
Bölge	 Adliye	Mahkemelerinin	 Kuruluş,	 Görev	 ve	 Yetkileri	Hakkında	
Kanun’un	üçüncü	bölüm	“Cumhuriyet	Başsavcılığı”	başlığı	altında,	16.	
ile	22.	maddeleri	arasında	düzenlenmiştir.	

	 Kanun’un	16.	maddesinde	mahkeme	kuruluşu	bulunan	her	il	mer-
kezi	ve	ilçede	o	il	veya	ilçenin	adı	ile	anılan	bir	Cumhuriyet	başsavcılığı	
kurulacağı	ve	Cumhuriyet	başsavcılığında,	bir	Cumhuriyet	başsavcısı	ve	
yeteri	kadar	Cumhuriyet	savcısının	bulunacağı	düzenlenmiştir.	Gerek-

17	KEYMAN	Selahattin,	Ceza	Muhakemesinde	Savcılık,	1.	Bası,	Sevinç	Matbaası,	Ankara1970,	s.	217.
18 ÜNVER	Yener/HAKERİ	Hakan,	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	16.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara	2019,	

s.	206.	
19	SALDIRIM	Mustafa,	Cumhuriyet	Savcısının	Denetim	Görevi,	1.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara	2007,	

s.	26.
20	BAĞCI,	s.	86;	AYDIN,	s.	60;	SALDIRIM,	Cumhuriyet	Savcısının	Denetim	Görevi,	s.	26.
21	KARAKEHYA	Hakan/ARABACI	Murat,	“Cumhuriyet	Savcısının	Hukuki	Statüsü,	Muhakemedeki	Ta-

raf	Pozisyonu	ve	İspat	Yükünün	Bulunması	Üzerine...”,	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Y.	
2016,	C.	65,	S.	4,	s.	2075.	Bu	nedenledir	ki	iddianamede	davacı	kısmında	K.	H.	“kamu	hukuku”	ibaresi	
yer	almaktadır	(ÖZBEK	Veli	Özer/DOĞAN	Koray/BACAKSIZ	Pınar/TEPE	İlker,	Ceza	Muhakemesi	
Hukuku,	11.	Baskı,	Seçkin	Yayınevi,	Ankara,	2018,	s.	196);	KUYUCU	Abdullah	Aydın,	“Türkiye’de	Sav-
cılık	(Savcılığın	Ceza	Adalet	Sistemindeki	Rolü	ve	Örgütlenmesi)”,	Bir	Adli	Organ	Olarak	Savcılık	Sem-
pozyumu.	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	Sempozyum	Ankara	2006,	 ss	131;	ÖZEN	Mustafa,	Ceza	
Muhakemesi	Hukuku	Dersleri,	4.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara	2019,	s.		223.
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li	görülen	yerlerde	bir	veya	birden	fazla	Cumhuriyet	başsavcı	vekili	de	
atanabilecektir.	Dolayısıyla	savcılık	kurumu	yerel	olarak	teşkilatlanmış	
olup	aralarında	hiyerarşik	bağ	yoktur.	

	 Savcılık	kurumu	hiyerarşik	yapıya	sahip	olup	hiyerarşinin	başı	Ada-
let	Bakanıdır22.	Söz	konusu	hiyerarşik	ilişki	başsavcı	ve	savcılar	arasında	
da	söz	konusudur.	Bu	husus	5235	sayılı	Kanun’un	18.	maddesinde	“Ağır 
ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcısının; ağır ceza mahkemesinin yargı 
çevresinde görevli Cumhuriyet başsavcıları, Cumhuriyet başsavcı vekilleri, 
Cumhuriyet savcıları ile bağlı birimler üzerinde gözetim ve denetim yetkisi 
vardır” şeklinde	açıkça	ifade	edilmiştir.	Yine	Kanun’un	17.	maddesinde	
savcının	yargılama	faaliyetini	kamu	adına	izleme	ve	katılma	görevi	veril-
miştir.	

	 Başsavcılık,	bir	bütündür.	Bunun	anlamı,	bir	savcının	başladığı	so-
ruşturmaya,	 diğer	 savcının	 devam	 edebileceğidir.	 Önemli	 olan,	 iddia	
makamının	boş	kalmaması	olup	başsavcılığa	bağlı	savcının,	onun	temsil-
cisi	olarak	faaliyet	göstermesidir23.Savcılık	kurumunun	yapısında	birden	
fazla	savcı	ve	başsavcı	bulunmasına	rağmen,	temsil	açısından	savcılık	ku-
rumu	tek	olup	bir	bütünlük	arz	etmektedir.	Bu	nedenledir	ki	savcılardan	
birinin	başladığı	işleme,	diğeri	tarafından	devam	edilebilmektedir24.

	 Savcıların	yer	bakımından	yetkisinin	tespitinde	hakimlerin	yer	ba-
kımından	yetki	kuralları	geçerlidir.	Savcılar	arasında	madde	bakımından	
yetki	konusunda	bir	ayrım	yoktur25.	

22	Anayasa	m.	140/6	ve	Hakimler	ve	Savcılar	Kanunu	m.	5/4:	“Hakimler ve savcılar idari görevleri yönünden 
Adalet Bakanlığına bağlıdırlar.”:	

23		KARAKEHYA/ARABACI,	s.	2063.	
24		BAĞCI,	s.	90.
25		KANBUR	Mehmet	Nihat,	“Alman	ve	Türk	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Cumhuriyet	Savcısının	Ta-

rafsızlığı	ve	Reddi	Sorunu”,	Ceza	Hukuku	Dergisi,	C.	7,	S.	19,	Ağustos	2012,	s.	40.
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	 B.	Hukuki	Niteliği

	 Savcının	hukuki	statüsü,	öğretide	ve	uygulamada	tartışmalı	bir	hu-
sustur26.Öğretide	savcıyı	sadece	yürütme	erki	içerisinde	kabul	eden	gö-
rüşler27	olduğu	gibi,	savcıyı	bir	dizi	yargısal	takdir	yetkisiyle	donatılmış	
olması	 sebebiyle,	 artık	 yürütme	 içinde	değil;	 yargı	 içinde	 yer	 alan	 bir	
kamu	görevlisi	olarak	kabul	eden	görüş	de	vardır28.	Savcıyı	hem	yürütme	
hem	de	yargı	erki	içerisinde	kabul	eden	görüş	de	mevcuttur.	Buna	göre,	
savcının	yaptığı	 iş	hem	idari	hem	adli	alana	 ilişkindir.	Çünkü	savcının	
gerçekleştirdiği	 faaliyet	 adli	 konulara	 ilişkin	 iken,	 savcılık	makamının	
kurumsal	 yapısı	 idari	 özellik	 göstermekte	olup	 savcı,	 adli	 alana	 ilişkin	
idari	bir	faaliyet	yürütmektedir29.	
 
	 Öğretide	Öztürk	ve	diğerleri,	savcının	bir	dizi	yargısal	takdir	yetki	
ile	donatılmış	olması	nedeniyle	 yargının	 içinde	yer	 alan	bir	 kamu	gö-
revlisi	olduğunun	kabul	edilmesi	gerektiğini	belirtmektedir30.	Ünver	ve	
Hakeri,	savcılığın	yürütme	ile	yargı	erki	arasında	bir	yerde	konumlandı-
rılmış	olup	bir	taraftan	siyasi	erk	olan	Adalet	Bakanlığı’na	bağlı	iken,	di-
ğer	açıdan	ise	yargı	erkinin	bir	organı	olduğunu	belirtmiştir31.	CMK’de	
savcıya	yargısal	takdir	yetkisi	ile	yargısal	görevler	verildiği	için	yargı	erki	
içerisinde	kabul	edilmiştir32.	Savcı	ceza	yargılamasında	adaletin	gerçek-
leşmesine	katkıda	bulunan	adliyeye	dahil	bir	organdır33.	
26	 Öğretide	 yer	 alan	 tartışmalar	 için	 bkz.	 (KENANOĞLU	 Mahmut,5271	 Sayılı	 Ceza	 Muhakemesi	

Kanunu’nda	Cumhuriyet	Savcısı	Modeli,	Ankara	2011,	s.	13;	PAKSOY,	47;	ŞIK	Hüseyin,	“Bazı	Ülkeler-
de	Savcılık	Kurumu”,	Uyuşmazlık	Mahkemesi	Dergisi,	Y.	7,	S.	4	s.	405-408).	

27	“Kamusallık	ilkesi;	suçtan	kamu,	yani	toplum	da	zarar	gördüğünden	suçun	kovuşturmasında	toplumun	
çıkarının	da	olduğunu,	bu	itibarla	kovuşturmanın	kamusal	olduğunu	ifade	eden	ilkedir	YURTCAN,	s.	1;	
SOYASLAN	Cumhur,	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	Yetkin	Yayınları,	7.	Bası,	Ankara	2018,	s.	192.

28	GÜLTEKİN,	s.	39.
29	KARAKEHYA	Hakan,	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesinin	6.	Maddesi	(Adil	Yargılanma	Hakkı)	Bağla-

mında	Ceza	Muhakemesinde	Duruşma,	2007	Eskişehir,	s.	47.
30	 ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/GEZER	 SIRMA/KIRIT	 SAYGILAR/AKCAN	 ALAN/ÖZAYDIN/

TÜTÜNCÜ	ERDEN/VILLEMIN	ALTINOK/TOK,	s.	217.
31	ÜNVER/HAKERİ,	s.	207.	
32	ÖZEN,	s.	226.	
33	ZAFER	Hamide,	“Türk	Ceza	Adalet	Sisteminde	Savcılığın	Hukuki	Statüsü”,	Ceza	Muhakemesi	Huku-

kunda	Güncel	Konular,	Koç	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Araştırma	Konferansları	Serisi	–	1,	1.	Baskı,	
XII	Levha	Yayıncılık,	İstanbul	2015,	s.	9.
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	 Anayasa’da	savcı,	yargı	bölümünde	düzenlenmiştir.	Yine	TCK		6/1-
d maddesinde34	savcının	ceza	muhakeme	süjesi	dolayısıyla	yargı	mercii	
olduğu	açıkça	belirtilmiştir.	

	 Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi	 (AİHM),	bir	 kararında	 savcılı-
ğın	kendine	özgü	bir	yapısı	olduğunu,	ne	tam	bir	yürütme	organı	ne	de	
tam	bir	yargı	mercii	olduğunu	belirtmiştir35.	Mahkemeye	göre,	savcılık	
idari	görevleri	bulunan	adli	organ	olduğundan,	milli	egemenliği	temsil	
etmekte	ve	yürütme	ve	yargı	erki	arasında	köprü	görevi	görmektedir.	

	 Yargıtay,	bir	kararında	savcının	hukuki	statüsü	için	şu	ifadeleri	zik-
retmiştir: Toplum düzenini korumak, Devletin yükümlülüğüdür. Bu iti-
barla, Devlet, kamu düzenini bozacak ve tehlikeye düşürecek olan eylemleri 
belirleyerek bunları cezalandırma hakkını elinde tutar. Bu nedenle de yürü-
tülen bir ceza soruşturmasında Cumhuriyet savcısı, soruşturmayı yargı erki 
olarak kamu adına yürütmektedir. Zira suçun soruşturulmasında kamu ya-
rarı vardır. Kamusallık ilkesinin iki sınırlaması vardır. Bunlardan birincisi, 
şikâyete bağlı suçlar bakımından şikâyet yokluğu; ikincisi ise, kovuşturul-
ması izne bağlı suçlar bakımından izin yokluğudur”36.

	 C.	Savcının	Görevleri

	 Türk	hukuk	sisteminde	savcıya	başta	CMK	olmak	üzere	çeşitli	yö-
netmelik	ve	kanunlarla	bazı	görevler	yüklenmiştir.	Bu	bağlamda	savcıla-
rın	birçok	görevi	bulunmakla	birlikte,	ceza	muhakemesi	sistemi	açısın-
dan	savcının	en	önemli	ve	temel	görevi,	tez,	antitez	ve	sentez	üçgeninde	
tezi	ortaya	koyarak	muhakeme	sürecini	başlatmak	ve	yürütmektir37.

34	Madde	6/1-d:	“Yargı görevi yapan deyiminden; yüksek mahkemeler, adlî ve idarî mahkemeler üye ve hakim-
leri ile Cumhuriyet savcısı ve avukatlar”

35	AİHM,	10.10.2000	 tarihli	42095/98	başvuru	nolu	Daktaras/Litvanya	kararında	savcılığı,	yarı-yargısal	
olarak	tanımlamıştır.(http://hudoc.chr.coe.int,	erişim	tarihi:	11.04.2021).

36	 16.	 CD.,	 E.	 2016/7553	 K.	 2017/5508	 T.	 29.11.2017	 (https://www.lexpera.com.tr	 Erişim	 tarihi:	
07.12.2020).

37	ÖMEROĞLU,	s.	90.	
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	 CMK’de	savcıya	soruşturma	ve	kovuşturma	aşamalarında	birtakım	
görevler	 verilmiştir38.	 Savcının	 soruşturma	 aşamasındaki	 görevlerinin	
başında,	soruşturma	yapmak	(CMK	m.	160)	gelir.	Bu	itibarla,	savcının	
soruşturma	aşamasındaki	görev	tanımı,	suç	haberinin	alınmasıyla	başla-
yan	kamu	davasının	açılıp	açılmamasına	karar	vermek,	doğrudan	veya	
emrindeki	kolluk	gücü	 ile	 suç	ve	delillerin	araştırmasını	yapmak,	 şüp-
heli	ve	mağdurun	haklarını	korumak,	yeterli	şüphe	halinde	iddianame	
düzenlemek	şeklindedir39.	Savcının	soruşturma	aşamasında	diğer	görev-
leri,	uzlaştırma	 ile	 ilgili	 işlemleri	gerçekleştirmek	(CMK	m.	253-255),	
kamu	davası	açmak	(CMK	m.	170/2),	koruma	tedbirlerine	başvurmak	
şeklindedir40.	Savcının	kovuşturma	evresindeki	görevleri,	açmış	olduğu	
kamu	davasını	yürütmek,	kanun	yollarına	başvurmak	ve	cezaların	infa-
zını	sağlamaktır.	Bu	görevlere	ek	olarak	soruşturma	aşamasında	bilirkişi	
atanması	(m.63);	bilirkişinin	reddi	(m.	36),	gözlem	altına	alma	(m.	74,	
76),	beden	muayenesi	ve	vücuttan	örnek	alma	(m.	75,	76),	fizik	kimli-
ğin	tespiti	(m.	81),	keşif(m.	83),	yer	gösterme	(m.	85),	otopsi	(m.	87);	
zehirlenme	şüphesi	üzerine	yapılacak	incelemeye	hekimin	katılmasına	
karar	verme	(m.89),	zorla	getirme	(m.	146),	çapraz	sorgu	yapmadır	(m.	
232).	CMK	158.	Maddesinde	suça	ilişkin	ihbar	veya	şikâyetin,	Cumhu-
riyet	Başsavcılığına	veya	kolluk	makamlarına	yapılabileceği,	Valilik	veya	
kaymakamlığa	ya	da	mahkemeye	yapılan	ihbar	veya	şikâyet,	ilgili	Cum-
huriyet	 Başsavcılığına	 gönderileceği	 açıkça	 düzenlenerek,	 soruşturma	
işlemlerinin	başsavcılık	makamınca	yürütüleceği	belirtilmiştir.

38	Bu	görevlerden	bazıları,	gecikmesinde	sakınca	bulunan	hallerde	savcıya	verilen	görevlerdir.	
39	APAYDIN	Cengiz,	“Ceza	Hukuku	Sisteminde	Savcı	ve	Kolluk	Arasındaki	İlişki”,	Ceza	Muhakemesi	Hu-

kukunda	Güncel	Konular,	Koç	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Araştırma	Konferansları	Serisi	–	1,	1.	Bas-
kı,	XII	Levha	Yayıncılık,	İstanbul	2015,	s.	55;	GÜLTEKİN,	s.	43-58;	YURTCAN,	s.	9-10;	ÖZTÜRK/
TEZCAN/ERDEM/GEZER	SIRMA/KIRIT	SAYGILAR/AKCAN	ALAN/ÖZAYDIN/TÜTÜNCÜ	
ERDEN/VILLEMIN	ALTINOK/TOK,	s.	218;	ÖZEN,	225;	GÖKCEN,	Ahmet/BALCI,	Murat/AL-
ŞAHİN,	M.	Emin/ÇAKIR,	Kerim,	Ceza	Muhakemesi	Hukuku,	4.	Baskı,	Adalet	Yayınevi,	Ankara	2020,	
s.	194-203.

40	Savcının	başvuracağı	koruma	tedbirleri;	yakalama,	gözaltına	alma,	tutuklamaya	sevk	etmek,	arama	ve	el	
koyma,	adli	kontrol,	iletişimin	dinlenmesi,	şüphelinin	bilgisayar	kayıtlarının	incelenmesi,	gizli	soruştur-
macı	görevlendirilmesi,	teknik	araçlarla	izleme	şeklinde	sıralanabilir.	
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	 Savcıların	hukuk	mahkemeleri	ve	hukuk	davalarındaki	görevleri	ay-
rık	(istisnaî)	nitelikte	olup	daha	çok	kamu	düzeni	ile	ilgilidir41.	Bu	görev-
ler	şu	şekilde	sayılabilir:	Yaş,	 isim	ve	kayıt	düzeltme	davalarını	açmak,	
takip	etmek,	dernek	ve	vakıfların	feshini	talep	etmek,	soy	bağının	kurul-
masına	itiraz	etmek	ve	evliliğin	butlanı	davası	açmak42.	

	 Savcının	 idari	 yönden	Adalet	 Bakanlığı’na	 bağlı	 olmasından	 kay-
naklı	idari	nitelikte	görevleri	de	vardır.	Bu	görevler;	Adalet	Bakanlığı	ile	
adliye	arasındaki	yazışmaları	yapmak,	adliye	memurları	ve	bazı	memur-
larla	 ilgili	görevleri	yürütmek,	ceza	 infaz	kurumlarını,	noterleri	ve	 icra	
dairelerini	denetlemek,	mali	görevleri	yürütmek	şeklinde	sıralanabilir43.

 II.	SAVCININ	REDDİ	SORUNU

 A. Genel Olarak
 
	 Ceza	 yargılamasında	 tarafsızlığın	 güvenceleri,	 yasaklılık,	 ret	 ve	
çekinme	kurumları	 şeklinde	 sıralanabilir.	Ceza	 yargılamasında	 ret	 ku-
rumu,	yasaklılık	hallerinin	varlığında	veya	yargılama	sırasında	objektif	
davranamayacağından	kuşku	duyulan	durumlarda	muhakemenin	taraf-
larından	birinin	ya	da	birkaçının,	bu	durumların	varlığını	 ileri	 sürerek	
objektif	davranma	yükümlülüğünün	ihlal	edenin	muhakeme	sürecinden	
ayrılmasını	istemesidir44.	
 
	 Türk	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda	ret	kurumu,	sadece	hâkim	ve	
zabıt	kâtibi	hakkında	düzenlenmiştir.	Ancak	bazen	savcının	da	objektif-
liğini	kuşkuya	düşüren	durumlar	gerçekleşebilir.	Bu	kuşkuların	makul	
görülebilir	 olması	 halinde,	 Ceza	 Muhakemesi	 Kanunu’	 nda	 savcının	

41	YILMAZ	Ejder,	“Savcıların	Hukuk	Davalarındaki	Görevleri”,	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Der-
gisi,	Y.	1972,	C.	29,	S.	1,	s.		259.	

42	BAĞCI,	s.	98.
43	BAĞCI,	s.	98;	GÜLTEKİN,	s.	41;	SALDIRIM,	Cumhuriyet	Savcısının	Denetim	Görevi,	s.	26;	GÖK-

CEN/BALCI/ALŞAHİN/ÇAKIR,	s.	204-205.
44		ÖMEROĞLU,	s.	53;	GÜNDÜZ,	s.	87.
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reddedilebileceğine	ilişkin	açık	bir	düzenleme45	olmadığından46,	savcı-
nın	tarafsızlığını	şüpheye	düşüren	bir	nedenin	varlığı	halinde,	öğretide	
savcının	 reddedilip	 reddedilemeyeceği	 ve	 prosedürün	 nasıl	 işleyeceği	
hususu	tartışmalıdır.

	 Öğretide	savcının	reddedilip	reddedilemeyeceğine	ilişkin	tartışma-
lar,	savcının	konumuyla	ilişkilendirilerek,	diğer	bir	deyişle	savcının	taraf	
ya	da	 tarafsız	olma	durumuyla	açıklanmaya	çalışılmıştır.	Bu	bağlamda	
öğretide	bir	kısım	yazarlar,	savcının	taraf	olduğunu	ve	objektif	davran-
ma	 yükümlülüğünün	 olmaması	 nedeniyle	 reddedilemeyeceğini	 savu-
nurken;	bir	kısım	yazarlar,	savcının	taraf	olmadığını	tarafsız	bir	makam	
olduğu	için	reddedilebileceğini	savunmaktadır47.	

	 Biz	de	bu	çalışmamızda,	savcının	reddedilebilip	reddedilemeyeceği	
hususunu	bu	eksende	tartışacağız.		Bu	itibarla,	öncelikle	çalışmanın	bu	
bölümünde	savcının	taraf	olup	olmadığı	ile	tarafsızlığı	sorunu	ele	alına-
caktır.	Daha	sonra	savcının	reddedilip	reddedilmeyeceğine	ilişkin	öğre-
tide	 ileri	 sürülen	görüşler	değerlendirilip	son	olarak,	öğreti	ve	uygula-
mada	yaşanan	somut	durumlar	gözetilmek	suretiyle	bir	sonuca	varmaya	
çalışılacaktır.

 B.	Savcının	Taraf	Olup	Olmadığı	ve	Tarafsızlığı	Sorunu

	 1.	Savcının	Taraf	Olup	Olmadığı	Sorunu

	 Savcının	ceza	yargılamasında	taraf	olup	olmadığı;	taraf	 ise	hukuki	
niteliğinin	ne	olduğu	ya	da	olmadığı	öğretide	ve	uygulamada	en	çok	tar-

45	353	Sayılı	Askeri	Mahkemelerin	Kuruluşu	ve	Yargılama	Usulü	Hakkında	Kanun’un	46.	Maddesinde	as-
keri	savcının	reddine	ilişkin	değil,	sadece	görevden	çekinmesine	ilişkin	bir	hüküm	bulunmaktadır.	

46	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda	savcının	makam	itibariyle	taraf	olarak	değerlendirmiş	olması	nedeniy-
le	olsa	gerek,	hâkimin	ve	zabıt	katibinin	reddini	ve	yasaklılık	hallerini	düzenleyen	kanun	koyucu,	savcı	
için	ret	kurumunu	düzenlememiştir.	2802	Sayılı	Hakimler	ve	Savcılar	Kanunu’nun	“Yer	değiştirme	ce-
zası”	başlıklı	68.maddesinde	“Yaptıkları işler veya davranışlarıyla görevini doğru ve tarafsız yapamayaca-
ğı kanısını uyandırmak”	nedeniyle	savcılar	hakkında	yer	değiştirme	disiplin	cezasının	uygulanabileceği 
düzenlenmektedir.

47	BOŞGELMEZ	Aydın,	 “Adil	Yargılanma	Hakkı	ve	Silahların	Eşitliği	Bağlamında	Ülkemizde	Savcılık”,	
Bir	Adli	Organ	Olarak	Savcılık	Sempozyumu.	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	 Sempozyum,	Ankara	
2006,	s.	246.



www.izmirbarosu.org.tr

57İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

tışılan	konulardan	biridir.	Biz	bu	çalışmamızda	ceza	yargılamasında	sav-
cının	taraf	olup	olmadığı	hususunda	yapılagelen	tartışmalara	girmeden	
önce,	ceza	muhakemesinde	“taraf”	kavramının	açıklığa	kavuşturulması-
nın	yerinde	olduğu	inancındayız.	

	 a.	Genel	Olarak	Taraf	Kavramı	
 
	 Taraf48,	sözlükte	“İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki 
topluluktan her biri”	şeklinde	tanımlanmıştır49.	Taraf,	hukuk	sözlüğünde	
“Bir	hukuki	işleme	yan	olan	kişi;	yargılamada	davacı	veya	davalı	duru-
munda	bulunan	kişi”	olarak	tanımlanmıştır50.
 
	 Taraf	kavramı,	hukuk	uygulamasında51	aralarında	uyuşmazlık	bulu-
nan	kişiler	için	kullanılan	bir	terim	olup	“bölünmeyi”	ifade	eder52.		Ceza	
muhakemesinde	 maddi	 ve	 şekli	 anlamda53	 olmak	 üzere	 ikiye	 ayrılan	
taraf	 kavramı,	Roma	Hukuku’ndan	bu	 yana	 kullanılan	 bir	 deyimdir54.	
Taraf	olma	ise	“bir sonuca ulaşmak için karşı karşıya gelen hasımların bir-
birlerine karşı olan zıt durumlar”	dır55.	
48	Taraf,	 süje	 kavramından	 farklıdır.	 Süje	Türkçe	 Sözlükte	 “konu”	 (https://sozluk.gov.tr/	Erişim	 tarihi:	

17.09.2020),	hukuk	sözlüğünde	 ise	“özne,	 fiili	yapan,	 fail”	 şeklinde	 tanımlanmıştır	(YILMAZ,	Hukuk	
Sözlüğü,	s.	784).Erem’e	göre,	arada	bir	husumet	söz	konusu	değilse	taraftan	bahsedilemez.	Ceza	yargı-
sında	taraf	kavramının	kabulü	yargısal	sözleşme	anlamına	gelir	ki	bu	durum	hukuk	davasında	geçerlidir.	
Ceza	yargısında	savcı-	sanık/şüpheli	arasında	bir	uyuşmazlık	yoktur.	Yine	ceza	yargısında	hukuk	yargı-
sından	farklı	olarak,	süjeler	sınırlı	yetkiye	sahiptir.	Bu	bağlamda,	savcı	kamu	davasını	açıp	açmamakta	
sınırsız	takdir	hakkına	sahip	değildir	(EREM,	Ceza	Usulü,	s.	141).	

49 https://sozluk.gov.tr/	(Erişim	tarihi:	17.09.2020).
50	YILMAZ,	Hukuk	Sözlüğü,	s.	784.
51	Erem’e	göre,	arada	bir	husumet	söz	konusu	değilse	taraftan	bahsedilemez.	Ceza	yargısında	taraf	kavra-

mının	kabulü	yargısal	sözleşme	anlamına	gelir	ki	bu	durum	hukuk	davasında	geçerlidir.	Ceza	yargısında	
savcı-	sanık/şüpheli	arasında	bir	uyuşmazlık	yoktur.	Yine	ceza	yargısında	hukuk	yargısından	farklı	olarak,	
süjeler	sınırlı	yetkiye	sahiptir.	Bu	bağlamda,	savcı	kamu	davasını	açıp	açmamakta	sınırsız	takdir	hakkına	
sahip	değildir	(EREM,	Ceza	Usulü,	s.	141).	

52	KANBUR,	s.	57.
53	Maddi	anlamda	taraf,	yasanın	uygulanmasını	kendi	adına	talep	eden	veya	kendisine	karşı	talep	edilen	kişi	

iken	şekli	anlamda	taraf,	yargılama	sırasında	herhangi	bir	usulü	faaliyette	bulunan	kişidir.(EREM	Faruk,	
Diyalektik	Açısından	Ceza	Yargılaması	Hukuku,	6.	Baskı,	Işın	Yayıncılık,	Ankara	1986,	s.	43;	KESKİN	
İbrahim,	Yargısal	ve	İdari	Görevleri	Kapsamında	Cumhuriyet	Başsavcılığı	Kurumunun	Türk	İdari	Ya-
pısındaki	Yeri,	1.	Bası,	Adalet	Yayınevi,	Ankara	2014,	s.	90;	KEYMAN,	s.	154;	KENANOĞLU,	s.15.

54	KEYMAN,	s.	147;	SALDIRIM,	s.	38.
55	KANBUR,	s.	57.
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	 Taraf,	öğretide	“Galibiyete ulaşmak için karşı karşıya gelen hasımların 
birbirlerine zıt durumlarının ifade eden bir kavram”56,“Muhakemede hak ve 
ödevleri olan, kolektif faaliyete katılan muhakeme süjesi, esasen, birbirlerine 
karşı yarışı kazanmak, galip gelmek için mücadele veren hasımların birbir-
lerine karşıt durumunu, birden çok menfaat arasındaki çatışma”57,	“Diğer 
bir süjeye karşı yargılamaya ilişkin bir talep ortaya koyan veya kendisine 
böyle bir talep yöneltilebilen süje”58,	“Hâkimin önüne getirilmiş uyuşmaz-
lık hakkında karar verilirken bazı isteklerde bulunma yetkisi olan kişi”59,	
“Yargılamaya katılarak kendi çıkarlarını korumak üzere, diğer taraflardan 
ve süjelerden bağımsız haklar kullanan kimse”60,	“somut bir hukuki ilişkide 
kendi menfaatlerine yönelik çalışan ve asıl ya da ikincil olarak bu menfaatin 
sahibi olan süje”61,	şeklinde	tanımlanmıştır.	

	 b.	 Savcının	 Taraf	 Olup	 Olmadığına	 İlişkin	 Görüş	 ve																																					
Düzenlemeler

	 aa.	Öğretide	Yer	Alan	Görüşler
 
	 Ceza	muhakemesinde	savcılığın	taraf	sayılıp	sayılmaması	hususun-
da	öğretide	değişik	görüşler	ileri	sürülmüştür.	Öğretide	savcıyı	taraf	ka-
bul	etmeyenler	olduğu	gibi,	taraf	kabul	edenler	de	vardır.	Savcıyı	taraf	
saymayanların	da	bir	kısmı	ceza	yargılamasında	taraf	kavramını	redde-
derken,	diğer	bir	kısmı	ise	sanığı	tek	taraf	kabul	edenlerdir62.		Savcının	
taraf	olup	olmadığı	tartışmalarını	gereksiz	ve	pratik	bulmayan	yazarlar	
da	vardır.	Bu	yazarlara	göre	savcı,	sadece	adli	bir	organdır63.	

56	KEYMAN,	s.	147.
57	GÜNDÜZ,	s.	749.
58	EREM	Faruk,	Ceza	Usulü	Hukuku,	 3.	Baskı,	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Yayınları,	Ankara	

1970,	s.	140.	
59	KESKİN,	s.	90.
60	BAĞCI,	s.	96.
61	Mehmet	Nihat,	“Alman	ve	Türk	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Cumhuriyet	Savcısının	Tarafsızlığı	ve	

Reddi	Sorunu”,	Ceza	Hukuku	Dergisi,	C.	7,	S.	19,	Ağustos	2012,	s.	57.
62	KESKİN,	s.	90.
63	AYDIN,	s.	71.
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	 aaa.	Savcıyı	Taraf	Kabul	Eden	Görüş
 
	 Öğretide	baskın	görüş,	savcıların	taraf	olarak	kabul	edildiği	yönün-
dedir64.	Ancak	bu	görüştekiler,	“taraf”	kavramının	içeriği	hususunda	bir-
lik	sağlamış	değillerdir.	Diğer	bir	deyişle,	aşağıda	görüşlerini	belirtece-
ğimiz	yazarlar	arasında	bu	taraflık	ilişkisinin	ne	şekilde	tezahür	edeceği	
hususunda	bir	görüş	birliği	olmadığını	belirtmek	isteriz65,66.
 
	 Keyman,	savcının	bir	devleti	 temsil	ettiği	ve	 ifa	ettiği	görevi	Dev-
let	adına	yaptığı	gerekçesi	ile	taraf	sayılması	gerektiğini	savunmaktadır.	
Yazara	göre	savcı,	kendisine	ait	bir	iddiayı	değil	Devlete	ait	bir	iddiayı	
ortaya	koyduğu	için	şeklen	taraftır.	Savcı	kamu	yararına	hareket	ederek	
doğru	yargılama	için	çaba	sarf	etmekte	olup	savcı	ve	sanık	arasında	her-
hangi	bir	menfaat	çatışması	yoktur.	Yazara	göre,	Devlet,	“suçtan	zarar	
gören	toplum	taraf”	sıfatıyla	bir	makam	oluşturmuştur.	Savcı,	suçtan	za-
rar	gören	toplumun	iddia	makamını	işgal	eden	bir	süjedir67.	Savcının	sa-
nık	lehine	hareket	etmesi	de	toplumsal	menfaatleri	korumak	adınadır68.		
 
	 Keskin,	savcının	şahsi	olarak	taraf	olmadığını,	Devletin	taraf	olarak	
bir	makam	oluşturduğunu	ve	savcının	suçtan	zarar	gören	toplum	tara-
fında	olduğunu	belirtmiştir.	 Savcının	makam	olarak	 şekli	 anlamda	 ta-
raf	konumunda	olduğunu	yargılamanın	tez	kısmını	temsil	ettiğini	ifade	
eder.	Yine	yazar,	savcının	sanık	lehine	beraat	istemesinin	ve	kanun	yolu-
na	başvurmasının	onun	taraf	olmasına	engel	olmayacağını	savunmakta-
dır69.	

64	ÖZTÜRK	Bahri,	“Savcılığın	Ceza	Adalet	Sistemi	İçerisindeki	Rolü	ve	Örgütlenmesi”,	Bir	Adli	Organ	
Olarak	Savcılık	Sempozyumu.	Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	Sempozyum	Ankara	2006,	s.	158;	BAY-
RAKTARKöksal,	 “Genel	Değerlendirme	Konuşması”,	 Bir	Adli	Organ	Olarak	 Savcılık	 Sempozyumu,	
Türkiye	Barolar	Birliği	Yayınları,	Sempozyum,	Ankara	2006,	s.	340.

65	Savcı,	maddi	-şeklî	taraf	ayrımında	şekli	taraf;	asli-tali	taraf	ayrımında	tali	taraf;	şahsi-makamsal	taraf	ayrı-
mında	makamsal	taraf	olarak	kabul	edilmektedir.	(Detaylı	bilgi	için	bkz.	KANBUR,	s.	58).	

66	SALDIRIM,	s.	40-41	ve	54-56.
67	Öğretide	Şahin	ve	Göktürk	de	savcıyı	toplumsal	iddia	makamı	olarak	kabul	etmektedir	(ŞAHİN/GÖK-

TÜRK,	s.	83;	KEYMAN,	s.	174-176).
68	KEYMAN,	s.	174-176.
69	KESKİN,	s.	102.

TÜRK CEZA YARGISINDA SAVCININ REDDİ SORUNU
Dr. Nebahat KAYAER



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �60

	 Aydın,	savcının	kamu	adına	yargılamaya	katıldığını,	muhakeme	di-
yalektiğinin	 tez	kısmını	 temsil	ettiğini	belirtmiştir.	Aksinin	kabulünün	
yargılamada	 tartışma	 ortamını	 yok	 edeceği	 ve	 bunun	 sonucunda	 tek	
yanlı	muhakeme	halinin	ortaya	çıkacağını	savunmuştur.	Savcının	sanı-
ğın	lehine	olan	durumları	incelemesi	ve	talep	etmesinin	taraflılığına	en-
gel	 teşkil	 etmeyeceğini,	 savcılığın	 amacının	 adaletin	gerçekleştirilmesi	
maddi	gerçeğe	ulaşmak	olduğunu	ifade	etmiştir70.	

	 Toroslu	ve	Feyzioğlu’na	göre	savcı,	muhakeme	makamlarından	biri	
olan	iddia	makamını	işgal	eden	kişidir.	Dolayısıyla	savcıdan	tarafsız	ol-
ması	beklenemez;	zira	savcı	ceza	muhakemesinin	bir	tarafı	konumunda-
dır71.	

	 Çiftcioğlu,	savcılık	makamının	suçtan	zarar	gören	taraf	olan	devle-
tin	iddia	görevini	yapmak	üzere	kurulduğunu,	bu	nedenle	makamını	iş-
gal	eden	savcının	şahsi	yönden	değil,	makam	yönünden	taraf	olduğunu	
savunmaktadır72.

	 Saldırım,	savcıyı	kamu	düzenini	sağlamak	adına	iddiada	bulunacak	
bir	makama	ihtiyaç	duyulması	ve	yargılama	hukukunun	bir	gereği	olarak	
taraf	olarak	görmektedir.	Yazara	göre,	savcının	bakamayacağı	davalarda	
bir	 başka	 savcının	 görevlendirilebileceği	 dolayısıyla	 savcının	 şahsı	 ba-
kımından	değil	bulunduğu	makam	itibariyle	ceza	yargılamasında	taraf	
olduğu	 savunulmaktadır.	 Yazar,	 ayrıca	 savcının	 taraf	 olma	 niteliğinin,	
dava	açan	bir	belge	ile	belirlenmesi	gerektiğini	belirtmektedir73.

	 Kuyucu,	ceza	yargılamasında	savcının	iddia	makamı	olarak	taraf	ol-
duğunu	dolayısıyla	uyuşmazlıkla	kişisel	bir	ilgisi	olmadan	işlemler	yaptı-
ğını	belirtmiştir74.

70	AYDIN,	s.	72.
71	Yazarlar,	savcının	şahsi	yönünden	değil	makam	yönünden	savcı	olduğunu,	bunun	en	önemli	gösterge-

sinin	 savcının	herhangi	bir	 şekilde	davaya	bakamayacağı	hallerde,	yerine	başka	bir	 savcının	görevlen-
dirilebilmesi	olduğunu	belirtmişlerdir.	 (TOROSLU	Nevzat/FEYZİOĞLU	Metin,	Ceza	Muhakemesi	
Hukuku,	19.Baskı,	Savaş	Yayınevi,	Ankara	2019,	s.	132).

72	ÇİFTCİOĞLU,	Cengiz	Topel,	Uygulama	Örnekleri	ile	Cumhuriyet	Savcısının	Kovuşturmaya	Yer	Ol-
madığına	Dair	Kararı	ve	Denetimi,	1.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2014,	s.	41.

73	SALDIRIM,	Özel	Hukukta,	s.	40-41	ve	50-51.
74	KUYUCU,	s.	131.
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	 Şahin	 ve	 Göktürk,	 ceza	 yargılama	 faaliyetinin	 zorunlu	 olarak	 bir	
iddia	makamını	gerekli	kıldığını,	bu	nedenle	makam	itibariyle	savcının	
taraf	olarak	kabulünün	gerekli	olduğunu	savunmaktadır75.	

	 Soyaslan,	savcının	ceza	davasının	zorunlu	bir	tarafı	olduğunu	belirt-
mektedir76.	

	 Özen,	CMK	m.	170/5	ve	m.	265	yer	 alan	düzenlemeler	gereğin-
ce,	savcının	yaptığı	işin	niteliği	gereği	makam	olarak	taraf	olduğunu	ve	
uygulamada	savcının	yüksek	oranda	şüpheli	ve	sanık	aleyhine	hareket	
ettiğini	belirtmiştir77.	

	 Özbek	ve	diğerleri,	savcının	şüpheli	ve	sanığın	hem	lehine	hem	de	
aleyhine	delil	toplamakla	yükümlü	olduğunu	ancak	iddia	makamı	olma-
ları	itibariyle	tarafsız	olamayacağını,	bu	nedenle	ceza	yargılamasında	ta-
raf	olarak	kabul	edilmesi	gerektiğini	savunmaktadır78.

	 Katoğlu,	 savcının	makam	 itibariyle	 taraf	olduğunu,	kamusal	 iddia	
makamı	olarak	maddi	gerçeği	araştırıp	toplumun	menfaatlerinden	yana	
taraf	olması	gerektiğini	ve	sanığın	lehine	hususların	gözetilmesinde	de	
kamu	yararının	olduğunu	belirtmektedir79.	

	 Demirci,	savcının	iddia	makamını	işgal	eden	ceza	muhakemesi	sü-
jesi	olduğunu,	taraflar	üstü	niteliğiyle,	sui	generis	taraf	olduğunu	savun-
maktadır80.	

75	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	91.
76	SOYASLAN,	s.	192.	
77	ÖZEN,	s.	229.	
78	ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE,	s.	197.	
79	KATOĞLU	Tuğrul,	“Asliye	Ceza	Mahkemelerinin	Yeni	Durumu:	Silahların	Eşitliği	Tartışmalarından	

Silahlara	Vedaya”,	Galatasaray	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Prof.	Dr.	Köksal	Bayraktar’a	Arma-
ğan	Y.	2010,	C.1,	S.1,	s.	536-537.	

80	DEMİRCİ,	Hüseyin,	Özel	Hukuk	Davalarında	Cumhuriyet	Savcılarının	Görevleri,	Konya	2008,	s.	47.	
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	 Bütüner,	savcının	suçtan	zarar	gören	taraf	olan	devletin	iddia	maka-
mını	işgal	ettiğini	ve	makam	yönünden	taraf	olduğunu	ve	CMK	m.	170	
ile	kamu	davası	açma	görevinin	sadece	savcıda	olduğunu	ve	yürüttüğü	
soruşturmada	şüpheli	veya	sanığın	 lehine	ve	aleyhine	delil	 topladığını	
belirtmiştir81.		

	 Savcının	 taraf	olduğunu	 ileri	 süren	yazarların	gerekçesi,	 ceza	 yar-
gılamasında	çelişme	 ilkesinin	uygulanması	 ve	 suçla	mücadele	amacıy-
la	savcının	taraf	olduğu	yargılamada	hazır	bulunması,	sanık	ve	savcının	
ceza	yargılamasının	karşılıklı	iki	tarafı	olması,	yani	tez	ve	antitezi	oluş-
turması	ve	kanunun	savcıyı	makam	itibariyle	taraf	olarak	kabul	etmesi	
ve	bu	nedenle	savcının	reddi	kurumunun	kanun	koyucu	tarafından	bi-
linçli	olarak	düzenlememesidir.

	 bbb.	Cumhuriyet	Savcısını	Taraf	Kabul	Etmeyen	Görüş

	 Bu	görüş,	geleneksel	görüş	olarak	adlandırılmakta	olup	sanık	ve	sav-
cıyı	taraf	olarak	görmez,	savcıyı	bir	devlet	organı	gibi	görür.	Bu	görüşe	
göre,	savcı	devleti	temsil	eden	adalet	organıdır.	Bu	görüş,	savcının	ceza	
yargılaması	dinamizmi	için	zorunlu	olduğu	ve	masumiyetin	korunması-
na	hizmet	etmesi	nedeniyle	savcıyı	taraf	saymanın	hukuki	bir	hata	oldu-
ğunu	savunmaktadır82.	

	 İçel,	CMK	m.	160/2	ve	Adalet	Bakanının	 savcılara	dava	 açılması	
yolunda	 emir	 verme	 yetkisinin	 tamamen	 kalkması	 nedeniyle	 savcının	
özerk	ve	bağımsız	olduğunu	ve	taraf	sayılamayacağını	belirtmiştir83.	

	 Erem,	ceza	yargılamasında	Devletin	taraf	olduğunu,	savcının	taraf	
olmadığı	belirtmiştir.	Yazara	göre,	savcı	ile	sanık	aynı	seviyede	olmayıp	
silahların	eşitliği	ilkesi,	burada	geçerli	değildir.	Erem,	ceza	yargılaması-

81	BÜTÜNER	Uğur,	Cumhuriyet	Savcısının	Soruşturma	Evresinde	Görev	ve	Yetkileri,	Diyarbakır	2008	
(Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	s.	25.

82	SALDIRIM,	Özel	Hukukta,	s.	39.
83	İÇEL	KAYIHAN,	“Savcılar	İçin	Etik	ve	Davranış	Biçimlerine	İlişkin	Avrupa	Esasları	Budapeşte	İlkeleri	

Işığında	“Savcıyı	Ret	Sorunu”,	İstanbul	Ticaret	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Dergisi	Y.	7,	S.	14,	s.		31.
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nın	tek	taraf	muhakemesi	olduğunu	ve	savcının	üstün	kamu	menfaati	ile	
hareket	eden	bir	organ	olması	sebebiyle	taraf	olamayacağını	savunmak-
tadır.	Ceza	yargılamasında	tek	taraf	sanık	olup	savcının	görevinin	maddi	
gerçeğe	uygun,	doğru	karar	almak	olduğunu,	bu	 itibarla	 savcının	ceza	
yargılamasında	muhakeme	 süjesi	 olduğunu	belirtmektedir.	Yine	 savcı	
–	sanık	arasında	bir	menfaat	çatışması	bulunmadığından,	savcının	taraf	
olarak	kabul	edilemeyeceğini	savunmaktadır84.	

	 Sonel’e	göre	savcı,	taraf	değildir.	Savcının	görevi,	bir	suç	işlendikten	
sonra	işin	aslını	ortaya	çıkarmak	ve	kanunun	uygulanmasını	gözetmek-
tir.	 	Savcının	şüpheli	ya	da	sanığın	mutlaka	cezalandırılmasını	sağlama	
gibi	bir	görevi	yoktur.	Savcının	kamu	adına	iddianame	düzenlemesinin,	
ona	taraf	sıfatını	kazandırmayacağını,	hatta	suçtan	bizzat	kendisi	bile	za-
rar	görse,	savcı	sıfatıyla	açtığı	davada	sadece	kamu	yararını	gözettiğini	
savunur.	 Savcının	 taraf	 sayılmasının	 kanun	 hükümlerine	 uymadığını,	
savcının	tıpkı	hâkim	gibi	tarafsız	olması	gerektiğini,	aksi	halde	soruştur-
madan	el	çektirilebileceğini,	bu	nedenle	savcının	reddi	gibi	bir	kuruma	
ihtiyaç	olmadığını	savunmaktadır85.	

	 Öztürk	ve	diğerlerine	göre	savcı,	şüpheli	ve	sanığın	hem	lehine	hem	
aleyhine	soruşturma	 işlemleri	yapmak	durumunda	olup	şüphelinin	ve	
sanığın	haklarının	koruyucusudur.	Bu	nedenle	savcının	ceza	yargılama-
sında	taraf	olarak	kabul	edilmeyeceğini	savunmaktadır86.

	 Centel	ve	Zafer,	ceza	yargılamasında	iddia	ve	savunma	arasında	bir	
yarışın	olmadığını,	maddi	gerçeğe	ulaşmak	için	bir	işbirliğinin	söz	konu-
su	olduğunu,	bu	nedenle	hiçbir	makamın	diğerinin	karşısında	bir	taraf	
olarak	yer	almadığını,	gerekçeleriyle	savcının	ceza	yargılamasında	taraf	
olmadığını,	 sadece	süje	olarak	kabul	edilmesi	gerektiğini	 savunmakta-
dır87.	

84	EREM	Faruk,	Ceza	Usul	Hukuku,	2.	Baskı,	Ankara	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Yayınları,	Ankara	1968,	
s.	130.

85	SONEL	Hikmet,	“Cumhuriyet	Savcısı	Taraflardan	mıdır?”,	Adalet	Dergisi,	y.	1950,	S.	1,	s.	49-56.
86	 ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/GEZER	 SIRMA/KIRIT	 SAYGILAR/AKCAN	 ALAN/ÖZAYDIN/

TÜTÜNCÜ	ERDEN/VILLEMIN	ALTINOK/TOK,	s.	225.
87	CENTEL/ZAFER,	s.	138.
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	 Ünver	ve	Hakeri,	CMK	m.	160/2	maddesinde	düzenleme	gereğin-
ce,	savcının	taraf	olmadığını	savunmaktadır88.	

	 Gökcen	ve	diğerleri,	savcının	taraf	olmadığını,	CMK	m.	160/2	ve	
m.	170/5’te	yer	alan	düzenlemeler	ışığında	açıklamaktadır89.	

	 Kenanoğlu,	 ceza	 yargılamasında	 iddia	 ve	 savunma	 arasında	 yarış	
olmadığını,	maddi	gerçeğe	ulaşmak	için	iş	birliği	olduğunu,	bu	nedenle	
hiçbir	makamın	diğerinin	karşısında	bir	taraf	olarak	yer	almadığını,	sav-
cılığın	amacının	kişiyi	mutlak	suretle	cezalandırmak	olmadığını,	şüpheli	
veya	sanığın	lehine	işlem	yapabilmesi	nedeniyle	savcının	taraf	olmadığı-
nı	savunmaktadır90.

	 Kunter,	Yenisey	ve	Nuhoğlu,	savcının	kendi	menfaatini	değil	şüp-
heli/sanık	menfaatini	ve	hakkını	koruduğunu,	sanığın	menfaati	ile	sav-
cının	menfaati	zıt	olmadığından,	taraf	olarak	kabul	edilemeyeceğini	sa-
vunmaktadır91.	

	 Savcıyı	 taraf	 kabul	 etmeyen	 yazarların	 savunduğu	 düşünce;	 sav-
cının	şüpheli	veya	sanık	 lehine	ve	aleyhine	 işlemler	yapmasının,	onun	
taraf	olmadığının	bir	göstergesi	olduğudur.	Bu	yazarlara	göre,	iddia	ve	
savunma	 arasında	 bir	 yarış	 değil	 maddi	 gerçeğe	 ulaşmak	 hususunda	
bir	 iş	 birliği	 vardır.	 Savcı,	 toplumun	menfaatini	 korumakta	olup	 savcı	
ile	şüpheli	veya	sanığın	menfaatleri	çatışmamaktadır.	Yine	bu	görüşte-
kiler,	savcının	Devlet	adına	Devletin	gördüğü	davada	taraf	olamayaca-
ğını,	dolayısıyla	ceza	yargılamasının	tek	taraflı	yürüdüğünü	ve	savcının	
CMK’nin	ilgili	maddeleri	gereğince,	şüpheli	veya	sanığın	aleyhine	ve	le-
hine	hareket	edebileceği	de	dikkate	alınarak,	savcının	şüpheli	veya	sanı-
ğın	karşısında	olmadığını,	sonuç	olarak;	ceza	yargılamasında	taraf	olarak	
kabul	edilemeyeceğini	savunmaktadırlar.	
88	ÜNVER/HAKERİ,	s.	208.	
89	GÖKCEN/BALCI/ALŞAHİN/ÇAKIR,	s.	2020,	209.	
90	KENANOĞLU,	s.	19.
91	KUNTER	Nurullah/YENİSEY	Feridun/NUHOĞLU	Ayşe,	Muhakeme	Hukuku	Dalı	olarak	Ceza	Mu-

hakemesi	Hukuku,	15.	Baskı,	Beta	Yayıncılık,	İstanbul2006,	s.	310.
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 bb.	Ceza	Muhakemesi	Kanununda	Yer	Alan	Düzenleme

	 Savcının	 ceza	 yargılamasında	 taraf	 olup	 olmadığı	 hususunda	
CMK’de	 açık	 bir	 düzenleme	 yoktur.	 Kanun	 koyucu,	 CMK’nin	 bazı	
maddelerinde	 “ilgili”	 terimini,	 bazı	 maddelerinde	 ise	 “taraf”	 ifadesini	
kullanmıştır.	

	 Savcı	için	CMK	m.	33,	m.	293/2	ve	m.	296’	da	“ilgililer”92,93;	CMK	
m.	34,m.	35/1,m.	277/1,m.	297/3	ve	m.	300’de	“taraf”94ifadesi	kullanıl-
mıştır.	

	 Son	olarak,	CMK’de	yer	alan	kamu	davası	açmak,	yürütmek,	sanı-
ğın	lehine	ve	aleyhine	birtakım	işlemlerde	bulunmak,	sanık	lehine	kanun	
yoluna	başvurmak	gibi	birtakım	ceza	muhakemesi	işlemlerini	düzenle-
yen	bu	maddeler,	 ceza	 yargılamasında	 savcının	 yaptığı	 iş	 bakımından	
değil,	makam	itibariyle	iddia	görevini	üstlenmiş	bir	taraf	olduğunu	gös-
termektedir95. 

92	Madde	33:“Duruşmada verilecek kararlar, Cumhuriyet savcısı, duruşmada hazır bulunan müdafi, vekil ve 
diğer ilgililer dinlendikten; duruşma dışındaki kararlar, Cumhuriyet savcısının yazılı veya sözlü görüşü alın-
dıktan sonra verilir”.

	 Madde	293/2:“Hüküm, temyiz eden Cumhuriyet savcısına veya ilgililere gerekçesiyle birlikte açıklanmamış-
sa; hükmün temyiz edildiğinin bölge adliye mahkemesince öğrenilmesinden itibaren gerekçe, yedi gün içinde 
tebliğ edilir”.

 Madde	296/2: “Temyiz eden, ret kararının kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde Yargıtay’dan bu 
hususta bir karar vermesini isteyebilir”.

93	CMK	m.	33’	ün	gerekçesi,	Adalet	Komisyonu	raporunda	“Cumhuriyet Savcısını ceza muhakemesinde taraf 
olup olmadığı yönünde bir sonuca ulaşılamayacak olan tartışmalarda, kanunun bir tercihte bulunmaması, 
bu tartışmaların doktrin bağlamında ele alınması gerektiği düşünülmüştür”	şeklinde	gerekçelendirilmiştir	
(KAPLAN	Arif,	“Cumhuriyet	Savcısının	Kamu	Davasını	Açmada	Takdir	Yetkisi”,	Antalya	2015	(Yayım-
lanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi),	s.	59).

94	Madde	35/1:	 “İlgili tarafın yüzüne karşı verilen karar kendisine açıklanır ve isterse kararın bir örneği de 
verilir”. 

 Madde	277/1:	“276’ncı maddeye göre hükmü veren mahkemece reddedilmeyen istinaf dilekçesi veya beyana 
ilişkin tutanağın bir örneği karşı tarafa tebliğ olunur. Karşı taraf, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde 
yazılı olarak cevabını verebilir”.

	 Madde	297/3:	“Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen tebliğname, hükmü temyiz etmeleri veya 
aleyhlerine sonuç doğurabilecek görüş içermesi hâlinde sanık veya müdafii ile katılan veya vekillerine ilgili 
dairesince tebliğ olunur. İlgili taraf tebliğden itibaren bir hafta içinde yazılı olarak cevap verebilir”.

 Madde	300: “(2) Duruşmada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı veya yerine görevlendirdiği Yargıtay Cumhu-
riyet savcısı, sanık, müdafii, katılan ve vekili iddia ve savunmalarını açıklar. Temyizi istemiş olan tarafa önce 
söz verilir”.

95	Ekim	2004	 tarihli	Ceza	Muhakemesi	 yasa	 taslağında	m.162	de	Cumhuriyet	Savcısının	 taraf	olmadığı	
açıkça	düzenlenmiştir(CENTEL/ZAFER,	s.	139).		

TÜRK CEZA YARGISINDA SAVCININ REDDİ SORUNU
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	 cc.	AİHM	İçtihatlarında	Savcının	Taraf	Olup	Olmama	Durumu

	 Avrupa	 İnsan	Hakları	Mahkemesi	 yargı	 örnekleri	 ve	 kararları	 in-
celendiğinde,	istisnai	kararlar	dışında	savcının	teknik	olarak	taraf	kabul	
edildiği	görülmektedir.	

	 AİHM,	ilk	kez	17	Ocak	1970	ve	11	sayılı	Delcourt-Belçika	davasın-
da	savcının	ceza	davalarındaki	konumunu	tartışmış	ve	istisnai	bir	karar	
vererek	Yargıtay	başsavcısının	mahkeme	önünde	taraf	olmadığını	açıkça	
şu	 şekilde	 ifade	 etmiştir96:	 “Yargıtay Başsavcılığı, kovuşturma yapmadı-
ğı, dava açmadığı, davacı niteliğine sahip olmadığı için, mahkeme önünde 
taraf olarak kabul edilemez. Yargıtay Başsavcılığı ile alt mahkemelerdeki 
savcılıklar, birbirinden farklı kurumlardır. Ancak yasalara ve uygulamaya 
bakıldığında, bu farklı işleyişin kolayca ayrımına varılamamaktadır. Görü-
nümü nedeniyle kimi sanıkların Başsavcılığı kendilerinin karşıtı gibi algıla-
maları ve özellikle Yargıtay’ın kapalı oturumundaki tartışmalara katıldığı-
nı izleyince, böylesi kuşkulara kapılmaları doğaldır”.

	 AİHM,	taraflar	arasında	hak	ve	yükümler	bakımından	tam	bir	eşit-
lik	 ve	 dengenin	 bulunması	 ve	 bunun	 yargılama	 süresince	 korunması	
gerektiğini	 vurguladığı	Monnel	 ve	Morris/İngiltere	 davasında	 savcıyı	
“iddia makamı”	ifadesini	kullanarak	taraf	olarak	nitelendirmiştir97.	

	 AİHM,	 Brandstetter/Avusturya	 Davası’nda	 çekişmeli	 yargılama-
nın	 önemini	 vurgulayarak	 savcılık	makamını	 oluşturan	 tarafın	 verdiği	
görüş	ve	gösterdiği	kanıtlar	hakkında	 savunmanın	yorum	ve	açıklama	
belirtme	olanağına	sahip	bulunması	gerektiğini	belirterek,	savcıyı	ceza	
yargılamasında	taraf	kabul	etmiştir98.	

96	DİNÇ	Güney,	 “Avrupa	 İnsan	Hakları	 Sözleşmesi’ne	Göre	Silahların	Eşitliği”,	Türkiye	Barolar	Birliği	
Dergisi,	Y.	2005,	S.	57,	s,	287.	

97	GÖLCÜKLÜ	Feyyaz,Avrupa	İnsan.	Hakları	Sözleşmesi’nde	“Adil	Yargılama”,	Ankara	Üniversitesi	SBF	
Dergisi,	Y.	1994,	C.	49,	S.	1,	s.	218.

98	DİNÇ,	s.	289.
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	 AİHM,	Borgers/Belçika	davasında	tarafların	hazır	bulunma	usulü	
haklarına	saygı	gösterilmesi	gerekliliğine	vurgu	yapmış	ve	tarafların,	bir	
ceza	davasında	gösterilen	tüm	deliller	veya	sunulan	görüşler	hakkında	
bilgi	sahibi	olma	ve	üzerine	yorum	yapma	hakkını	gerektirdiğini	belir-
terek	savcıyı	taraf	olarak	kabul	etmiştir99.	Kararın	gerekçesinde	“özellikle 
Başsavcı’nın Yargıtay yargıçlarının karar vermeden önceki müzakerelerine 
katılmasının savunma ile iddia arasındaki eşitsizliği arttırması nedeniyle si-
lahlarda eşitlik ilkesi bakımından adil yargılanma hakkının ihlali olduğu...” 
vurgulanmıştır”100.

	 dd.	Görüşümüz
 
	 Bize	 göre	 savcı,	 kamusal	 iddia	makamı	 olup	 ceza	 yargılamasında	
tam	bir	taraf	statüsü	olmayan	bir	ceza	muhakemesi	süjesidir.	Çünkü	sav-
cı	ne	zarar	veren	ne	de	zarar	gören	veya	sanık	olmadığından,	uyuşmaz-
lıktan	doğrudan	etkilenen	bir	taraf	değildir.	Bu	nedenle	savcının	kişisel	
intikam	alma	amacı	da	yoktur.	 	Savcı,	makam	olarak	taraf	sıfatını	haiz	
olup	ceza	yargılama	sisteminin	diyalektik	yapısı101	 içinde	 iddia	 rolünü	
üstlenen	bir	ceza	muhakeme	süjesidir.	Zira	savcı,	ceza	yargılamasında	
maddi	gerçeğe	ulaşmak	için	konumlandırılmış	vasıta	bir	taraftır.	Bu	di-
yalektik	sistem	içerisinde	iddia	ve	savunmanın	var	oluşu,	silahların	eşit-
liği	bakımından	gerekli	ve	zorunlu	bir	durumdur.	

	 Savcının	soruşturma	evresinde	şüpheli	 leh	ve	aleyhinde	delil	 top-
laması,	beraat	talep	edebilmesi,	sanığın	mahkûm	olması	için	çabalayan	
bir	 taraf	olmamasını	düzenleyen	CMK’nin	 ilgili	maddeleri	de	dikkate	
alındığında,	onun	makam	itibariyle	taraf	olduğunun	kabulünü	gerektir-
mektedir.	

99				Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	Araştırma	Dairesi	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	İçtihadında	Sav-
cıların	Ceza	Alanı	Dışındaki	Rolü	İlişkin	Raporu	(Mart	2011)	https://www.echr.coe.int/Documents/
Research_report_prosecutor_TUR.pdf.	(Erişim	tarihi:	05.12.2020).

100	DİNÇ,	s.	290.
101	Ceza	yargılamasında	diyalektik	ilişki	iddia	makamının	tezi,	savunmanın	antitezi	sonucunda	mahkeme-

nin	şüpheden	kurtulup	varmış	olduğu	sentezdir	(ÖZTÜRK,	s.	150).

TÜRK CEZA YARGISINDA SAVCININ REDDİ SORUNU
Dr. Nebahat KAYAER



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �68

	 2.	Savcının	Tarafsızlığı	Sorunu	

	 a.	Genel	Olarak	Tarafsızlık	Kavramı	
 
	 Tarafsız,	sözlükte	“yansız”,	tarafsızlık	ise	“Yansızlık”	olarak	tanım-
lanmıştır102.	Hukuk	 sözlüğünde	 tarafsız,	“Taraflar arasında ayrım yap-
mayıp, hepsine eşit olarak davranma” şeklinde	tanımlanmıştır103.	Taraf-
sızlık,	 genel	 anlamıyla,	 “taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir mekân 
veya zamanda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama 
hali” olarak	tanımlanmaktadır104,105.	

	 Tarafsızlık	 öğretide,	 “yan tutmama, objektif olma ve kişiliğinden 
sıyrılabilme”106, “taraf tutmama, yansız kalma, belirli bir mekân veya za-
manda belirlenmiş tutum ve düşünceler arasında tercih yapmama hali”107 
“Görülmekte olan dava hakkında önyargı sahibi olmaması ve taraf 
tutmaması”108“Her türlü öznel etki ve öğelerden bağımsız olabilme, objektif-
lik durumu olup yansız kalmayı, gerçeği yansıtmayı, deneye, gözleme, kanıta 
ve somut verilere göre hareket etme”109şeklinde	tanımlanmıştır.	

	 Tarafsızlığın	ölçütleri,	tarafsızlığı	şüpheye	düşüren	her	türlü	sebep-
tir.	Kanunlarda	bu	ölçütler,	ret	ve	çekinme	sebepleri	şeklinde	düzenlen-

102 https://sozluk.gov.tr/	(Erişim	tarihi:	19.09.2020).
103	YILMAZ,	Hukuk	Sözlüğü,	s.	784.
104	ÖMEROĞLU,	s.	5.
105	Uygulamada	tarafsızlık	yerine	objektiflik	terimi	kullanıldığı	gibi	bazen	bu	iki	kavram	birbirinin	yerine	ya	

da	birbirinin	tamamlayıcısı	olarak	kullanılmaktadır.	Tarafsızlık,	objektifliğin	bir	yönüdür	(ÖMEROĞ-
LU,	s.	5).

106	CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	195;	KARAKEHYA/ARABACI,	s.	2074;	CENTEL	Nur,	“Adil	Yargı-
lanma	Hakkı	 ve	 Savcının	 Tarafsızlığının	 Güvencelenmesi”,	 Ceza	Muhakemesi	 Hukukunda	 Güncel	
Konular,	Koç	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Araştırma	Konferansları	Serisi	–	1,	1.	Baskı,	XII	Levha	Ya-
yıncılık,	İstanbul	2015,	s.	94;	ÇİFTCİOĞLU,	s.	41;	YILDIRIM	Akif,	“Savcılık	Kurumu	ve	Cumhuriyet	
Başsavcılarının	Cumhuriyet	Savcıları	Üzerindeki	Denetim	ve	Gözetim	Yetkisi”,	Adalet	Dergisi	Y.	2013,	
S.	47,	S.	120.

107	KAPLAN,	s.	57.
108	KOLCU	Selahattin,	Adil	Yargılanma	Hakkı	Boyutuyla	Ceza	Muhakemesi	Hukukunda	Hâkimin	Dava-

ya	Bakamaması	ve	Reddi,	İstanbul	2019	(Yayımlanmamış	Doktora	Tezi),	s.	77.
109	AYDIN	İnayet/SALDIRIM	Mustafa,	Yargıtay	Cumhuriyet	Savcıları	Etik	Davranış	İlkeleri	Eğitimi	Ko-

laylaştırıcı	El	Kitabı,	Ankara	2019,	s.	17.
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miştir.	Bu	sebeplerden	bazıları,	işlemin	konusu	olayın	işlem	yapacak	ki-
şinin	kendisine	ait	veya	kendisini	ilgilendirmesi,	dolayısıyla	işlem	yapan	
kişinin	işlem	konusu	olaydan	zarar	görmüş	olması	veya	menfaati	bulun-
ması,	 işlemin	konusunu	oluşturan	olayın	sahibi	veya	tarafı	 ile	örneğin,	
evlilik,	vesayet,	hizmet	ilişkisi,	vs.	bulunması,	işlemin	konusunu	oluştu-
ran	olayla	ilgili	daha	önce	farklı	sıfatlarda	görev	alması,	işlemin	üzerinde	
gerçekleştiği	 kişinin	bağlı	 olduğu	kurumla	hukuki	 ilişkide	 (ihale,	 alım	
satım)	bulunmasıdır110.	

	 Tarafsızlık,	Anayasa	Mahkemesi’nce	“davanın çözümünü etkileyecek 
bir önyargı, tarafgirlik ve menfaate sahip olunmaması, davanın tarafları 
karşısında ve onların leh ve aleyhlerinde bir düşünce veya menfaate sahip 
olunmamasını”	 ifade	eder111.	Bu	tanım	AİHM	içtihatlarına	uygun	olup	
Strazburg	organları,	tarafsızlık	kavramını	genel	olarak,	önyargı	veya	yan-
lı	olmama	hali	olarak	şu	şekilde	ifade	etmektedir112:“Davanın çözümünü 
etkileyecek bir önyargı, tarafgirlik ve menfaatin olmaması ve hakimlerin ta-
raflara karşı lehte ya da aleyhte duygu ve çıkarlara sahip olmaması” şeklin-
de	tanımlamaktadır.		

	 AİHM,	tarafsızlık	değerlendirmesinde	öznel	ve	nesnel	yöntemleri	
kullanmaktadır113.	AİHM	bir	davada,	davaya	bakan	hâkimin	kişisel	ön-
yargı	veya	taraflılık	sergileyip	sergilemediğini	göz	önünde	bulundurmayı	
öznel	yöntem;	mahkemenin,	hakkındaki	her	tür	meşru	şüpheyi	ortadan	
kaldırmak	üzere	yeterli	güvenceler	sunup	sunmamasını,	nesnel	yöntem	
olarak	belirlemiştir114.AİHM	tarafsızlığı,	hâkimin,	birey	olarak	davadaki	
110	YİĞİT	Uğur,	“Anayasal	İlkeler	ve	Etik	Kuralları	Çerçevesinde	Savcının	Soruşturma	ve	Davadan	Reddi	

ile	Çekinmesi”,	Türkiye	Barolar	Birliği	Dergisi,	Y.	2009,	S.	85,	ss.	294-295.
111	 AYM	 Rıfat	 Bakır	 ve	 diğerleri	 Kararı,	 (Başvuru	 No.	 2013/2782,	 §	 83)https://kararlarbilgibankasi.

anayasa.gov.tr/	(Erişim	tarihi:	03.02.2021).
112	AİHM,	bu	kavramı,	Wettstein/İsviçre	Davasında	(Başvuru	no.	33958/96)	açıkça	zikretmiştir.	https://

www.echr.coe.int/(erişim	tarihi:	16.09.2020).
113	Human	Rights	In	The	Administration	Of	Justice:	A	Manual	on	Human	RightsforJudges,	Prosecutors	

and	Lawyers,Chapter4		Independence	and	Impartiality	of	Judges,	Prosecutors	and	Lawyers,	Offıce	Of	
The	HıghCommıssıonerFor	Human	RıghtsInCooperatıonWıth	TheInternatıonal	Bar	Assocıatıonuni-
ted	Nations	And	Geneva,	United	Nations	Publications,2003,	s..	135	(https://www.ohchr.org/Docu-
ments/Publications/training9Titleen.pdf.	Erişim	tarihi.	01.10.2020).	

114	 Case	 of	 Mıcallef	 V.	 Malta(Application	 no.17056/06)https://hudoc.echr.coe.int/	 	 (Erişim	 tarihi:	
17.09.2020).
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kişisel	 tarafsızlığı	 (sübjektif	 tarafsızlık)	 ve	 kurum	olarak	mahkemenin	
hak	 arayanlarda	bıraktığı	 güven	veren	 tarafsız	bir	 görünüme	 sahip	ol-
ması	(objektif	tarafsızlık)	şeklinde	iki	aşamada	ele	almaktadır115.	Mah-
kemeye	göre,	tarafsızlığın	sağlanabilmiş	olması	için	tarafsızlığı	ortadan	
kaldıran	hallerin	yokluğuyla	yetinilmemekte,	makul	her	türlü	kuşkunun	
ortadan	kaldırılması	gerekmektedir.116,117.

	 Savcının	 tarafsızlığından	 anlaşılması	 gereken	 ise	muhakeme	 faali-
yetini	 yürütürken	 taraflardan	 birinin	 tutulmaması,	 şüpheli/sanığa	 ve	
mağdura/suçtan	zarar	görene	karşı	eşit	mesafede	olma,	herhangi	birini	
kayırmama	ve	tüm	muhakeme	işlemlerinin	(delil	toplama,	mütalaa	ver-
me,	vs.)	objektif	şekilde	ve	maddi	gerçeğin	ortaya	çıkarılması	amacıyla	
yürütülmesidir118.	Bu	itibarla,	tarafsızlığın	iki	anlamı	olup	dürüstlük	ve	
yargılanacak	uyuşmazlık	bakımından	karşılıklı	durumda	olan	menfaat-
lere	ilişkin	objektifliği	ifade	eden,	taraflara	eşit	uzaklıkta	olma	halidir119.	
Savcı,	 bir	 kamu	 görevlisi	 olarak	 dürüst	 işlem	 ilkesi	 gereğince	 objektif	
olmak	durumundadır.	Bu	bağlamda	 savcının	 tarafsızlığı;	dürüst	olma,	
objektif	olma	ile	eş	anlamlıdır120.	Bu	itibarla,	sözgelimi	bir	ceza	soruştur-
masında	taraflara	olumlu	ya	da	olumsuz	duygularla	yaklaşmak,	söz	geli-
mi	soruşturmayı	yürüten	savcının	kendi	dünya	görüşünü	ya	da	inancını	

115	KARAASLAN	Varol,“Hâkimin	Tarafsızlığı	 İlkesi	 İle	Hâkimin	Davayı	Aydınlatma	Ödevi	Arasındaki	
İlişki”,Süleyman	Demirel	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Y.	2014,	C.	4,	S.2,	s.	99.	

116	AİHM	Magee/Birleşik	Krallık	kararında	savcının	tarafsızlığından	şu	şekilde	bahsetmiştir: “Adil yargı-
lanma hakkının düzenlendiği İHAS m.6’nın esas amacı, yöneltilen suçlama hakkında karar vermeye yetkili 
bir mahkemede adil yargılanmayı sağlamaktır. Ancak, bu durum adil yargılanma ilkesinin yargılama öncesi 
soruşturmada hiç uygulanmayacağı anlamına gelmez. Sözleşme m.6 ve özellikle fıkra 3 dava açılmadan 
önce de geçerlidir, aksi takdirde yargılamanın hakkaniyeti ciddi şekilde olumsuz etkilenebilir”(Karar	 için	
bkz.	CENTEL	Nur,	“Adil	Yargılama	İlkesi	ve	Türk	Hukukundaki	Bazı	Sorunlar”,	Marmara	Üniversitesi	
Hukuk	Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	C.	16	S.	(1-2),	s.	6.

117	ÖMEROĞLU,	s.	16.
118	KARAKEHYA/ARABACI,	s.	2074;	CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	195;	CENTEL,	Adil	Yargılanma	

Hakkı,	95;	ÇİFTCİOĞLU,	s.	41;	YILDIRIM,	s.	121;	DEMİRCİ,	s.	47.
119	AYDIN,	s.	73.
120	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda	savcının	soruşturma	evresindeki	faaliyeti	“maddi	gerçeğin	araştırılması”	

ve	“adil	bir	yargılamanın	yapılabilmesi”	(CMK	m.	160/2)	olup	adil	yargılamanın	gereklerinin	soruştur-
ma	aşamasının	en	başından	itibaren	yerine	getirilmesini	gerektirir.	Anayasa	m.36/1	ile	Avrupa	İnsan	
Hakları	Sözleşmesi	m.6’da	öngörülen	adil	yargılanma	hakkı,	savcının	objektif	olmasını	gerektirir.	Da-
vanın	taraflı	savcıyla	görülmesi,	adil	yargılama	ilkesini	ihlâl	edecektir	(CENTEL,	Türk	Hukukundaki	
Bazı	Sorunlar,	s.	10).
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tebliğnameye	veya	soruşturma	işlemlerine	dayanak	göstermesi,	tarafsız-
lık	ilkesinin	ihlali	anlamına	gelecektir121.	

	 b.	Savcının	Tarafsızlığına	İlişkin	Düzenlemeler

	 aa.	Ceza	Muhakemesi	Kanunu
 
	 Objektifliğin	gerektiği	hallerde	şüpheli/sanık	lehine	davranma	zo-
runluluğunu	 düzenleyen	 CMK,	 bir	 anlamda	 savcının	 tarafsızlığını	 da	
kabul	etmiş	bulunmaktadır122.	
 
	 CMK,savcının	adil	yargılama	yapabilmesi	ve	maddi	gerçeğin	araştı-
rılması	için123	şüpheli	veya	sanığın	hem	aleyhine	hem	lehine	soruşturma	
işlemlerini	yürütmesi	(CMK	m.	160)124	ve	beraatını	 talep	edip	 lehine	
kanun	yoluna	başvurabilmesini	(CMK	m.	260/3)	düzenlemek	suretiy-
le,	 savcının	 soruşturma	 sırasında	 objektif	 olma	 yükümlülüğüne	 işaret	
etmiştir125.	
 
	 Savcının	tarafsızlığına	ilişkin	CMK	m.	170/5’te	düzenlenen	iddia-
namenin	iade	sebeplerinden	biri	olan	ve	iddianamenin	sonuç	kısmında	
şüphelinin	sadece	aleyhine	değil,	lehine	olan	hususların	da	ileri	sürüle-
ceği	hükmü,	savcının	tarafsızlığının	denetimi	açısından	önemlidir.	
 
	 CMK’de	 savcının	 tarafsızlığına	 vurgu	 yapan	 hükümler	 olmasına	
karşın,	daha	önce	de	belirttiğimiz	gibi,	kanunda	savcının	reddi	kurumu-
na	yer	verilmemiştir126.	

121	AYDIN/SALDIRIM,	s.	17-19.
122	KESKİN,	s.	101.
123	CENTEL,	Adil	Yargılanma	Hakkı,	s.	95.
124 Öğretide	İçel,	bu	düzenlemeyi	yeni	yargılama	sisteminde	savcının	taraf	sayılmayacağının	bir	göstergesi	

olarak	yorumlamaktadır	(İÇEL,	s.	30).
125	Öğretide	bazı	yazarlar,	bu	durumun	savcının	makam	olarak	iddia	makamını	işgal	etmesini	etkilemeye-

ceğini	belirtmişlerdir(KARAKEHYA/ARABACI,	s.	2074).	
126	Centel	bunun	nedenini,	kaynak	Alman	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda	bu	hususun	düzenlenmemiş	

olmasına	bağlamıştır.	Alman	yasa	yapıcı,	gerekli	görüldüğünde	(sanık,	ilgili	savcı	ya	da	resen	amir	ta-
rafından)	başka	bir	 savcı	 ile	muhakemenin	devam	edebileceğini,	bunun	yapılmaması	halinin	 temyiz	

TÜRK CEZA YARGISINDA SAVCININ REDDİ SORUNU
Dr. Nebahat KAYAER
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 bb.	Uluslararası	Belgelerde	
 
	 Savcıların	 görevlerini	 objektif	 ve	 tarafsız,	 toplum	 yararına	 adil	 ve	
önyargısız	şekilde	yürütebilmesi	için	uluslararası	belgelerde	etik	ve	hu-
kuksal	kurallar	belirlenmiştir.	
 
	 Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesi	“Bakanlar	Komitesi’nin	Cezai	
Adalet	 Sisteminde	 Savcılığın	 Rolü	 ile	 İlgili	 Üye	 Devletlere	 Sunduğu	
Tavsiye	Kararı	Rec	(2000)19”127,	savcıların	tarafsızlığına	ilişkin	ilk	hü-
kümdür.	 Bu	metinde,	 savcıların	 tarafsızlığı	 şu	 şekilde	 vurgulanmıştır:	
“Savcılar, muhakeme işlemleri esnasında nesnel ve tarafsız olmalıdırlar. 
Özellikle, adaletin doğru işleyişi için gerekli ilgili tüm maddi ve hukuki olgu-
ların mahkemeye sunulmuş olmasını sağlamalıdırlar”.

	 Yine	 7	Ağustos-7	Eylül	 1990	 tarihleri	 arasında	Küba’nın	Havana	
şehrinde	yapılan	8.	Birleşmiş	Milletler	Suçun	Önlenmesi	ve	Suçluların	
Islahı	Konferansında	kabul	 edilen	 “Savcıların	Rolüne	Dair	 İlkeler	Yö-
nergesi”,	giriş	kısmında	“Savcıların ceza muhakemesinde etkili, tarafsız ve 
adil olmalarını sağlama ve geliştirme konusunda Üye Devletlere yardımcı 
olması için formüle edilen…”ve	13.	maddesinde	“Savcılar görevlerini ya-
parlarken: a) İşlerini tarafsızlıkla ve her türlü siyasal, sosyal, dinsel, ırksal, 
kültürel, cinsel veya başka herhangi bir ayrımcılıktan kaçınarak yürütürler” 
şeklinde	düzenleme	yapılarak,	savcının	tarafsızlığı	açıkça	düzenlenmiş-
tir.		

	 Savcıların	 görevlerini	 yerine	 getirirken	 tarafsız	 olmaları	 gerektiği,	
Budapeşte	İlkeleri	olarak	bilinen,	Savcılar	İçin	Etik	ve	Davranış	Biçim-

başvurusu	için	gerekçe	oluşturacağını	belirtmiştir.	(CENTEL,	Adil	Yargılanma	Hakkı,	s.	96);	Alman	
Ceza	Muhakemesinde	savcının	tarafsızlığı	nedeniyle	davayı	yürütemeyeceği	haller	mahkeme	tarafın-
dan	değil,	üst	savcı	tarafından	saptanabilmektedir.	(KANBUR,	s.	49	ve	54).	Alman	Yargıtay’ı	vermiş	
olduğu	bir	 kararda,	 bir	 davada	 yasaklılığı	 gereken	bir	 savcının	 yerine	bir	 başkasının	 geçirilebileceği-
ni,	bu	yapılmadığı	 takdirde	 temyiz	yoluna	gidilebileceğini	kabul	etmiştir	(Karar	 için	bkz.	AYDIN,	s.	
71);	Öğretide	Çiftcioğlu,	burada	kanun	koyucunun	bilinçli	kanun	boşluğu	bıraktığını	savunmaktadır	
(ÇİFTCİOĞLU,	s.	44).

127	Karar,	 6	Ekim	2000	 tarihinde	düzenlenen	724.	Bakan	Yardımcıları	 toplantısında	Bakanlar	Komitesi	
tarafından	kabul	edilmiştir(Tam	metin	 için	bkz.	Yargı	Etiğine	İlişkin	Uluslararası	Temel	Standartlar	
Türkiye’de	 Yargı	 Etiğinin	 Güçlendirilmesi	 Projesi,	 	 https://rm.coe.int/16806b7793	 erişim	 Tarihi:	
09.12.2020).
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lerine	İlişkin	Avrupa	İlkeleri’	nde128	açıkça	düzenlenmiştir129.Bu	ulusla-
rarası	belgenin	 ilk	 iki	 kısmında130	 savcıların	 tarafsızlığına	doğrudan	ve	
dolaylı	şekilde	açıkça	yer	vermiş	olması,	savcıların	taraf	makamı	oldu-
ğunu	savunan	klasik	görüşün	 terk	edildiğini	göstermektedir.	Belgenin	
üçüncü	kısmında	savcıların	tıpkı	hakimler	gibi	kuşkuya	yer	vermeyecek	
şekilde	tarafsız	ve	objektif	olmaları,	son	kısmında	savcının	tarafsızlığını	
tehlikeye	düşürecek	herhangi	bir	görevi	almaması	gerektiği	açıkça	vur-
gulanmıştır.	

	 Savcının	 tarafsız	 olmasına	 ilişkin	 bir	 diğer	 düzenleme,	 23	 Nisan	
1999	tarihinde	Uluslararası	Savcılar	Birliği	tarafından	onaylanan	“Sav-
cıların	 Mesleki	 Sorumluluk	 Standartları	 ile	 Temel	 Görev	 ve	 Hakları	

128	Macaristan	Başsavcılığı	İşbirliği	ile	Avrupa	Konseyi	tarafından	Budapeşte’de	29-31	Mayıs	2005	tarihin-
de	düzenlenen	Avrupa	İnsan	Haklan	ve	Temel	Özgürlükleri	Sözleşmesi’nden,		Ceza	Adalet	Sisteminde	
Savcıların	Rolüne	 İlişkin	Rec	(2000)	19	nolu	Tavsiye’den,	 	Kamu	Görevlilerinin	Davranış	Tarzları-
na	İlişkin	Rec	(2000)	10	nolu	Tavsiye’den,		suçun	önlenmesi	ve	suçlulara	yönelik	muamelelerle	ilgili	
ilkelerin,	savcıların	görevlerine	uyarlanmasına	 ilişkin	8.Birleşmiş	Milletler	Kongresi’nde	kabul	edilen	
ilkelerden,	 (Havana,	 27.Ağustos	 7.Eylül	 1990),	 uluslararası	 kuruluşların	 özel	 ve	 kamu	kuruluşlarına	
önerdiği	veya	uyarladığı	ilgili	diğer	etik,	mesleki	kurallardan	esinlenilerek	hazırlanan	Savcılar	İçin	Etik	
Ve	Davranış	Biçimlerine	İlişkin	Avrupa	İlkeleri	“Budapeşte	İlkeleri”	,konuya	ilişkin	önemli	düzenleme-
ler	yapmıştır.	

129	BM	Bangalor	Yargı	Etiği	ilkeleri	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	Kurulunun	27.06.2006	tarih	ve	315	sayılı	
kararı	ile;	savcılar	için	etik	ilkeleri	belirleyen	Budapeşte	İlkeleri	ise	yine	Hâkimler	ve	Savcılar	Yüksek	
Kurulu’nun	10.10.2006	tarih	ve	424	sayılı	kararı	ile	benimsenmiştir	(https://www.hsk.gov.tr/DisIlis-
kiler/yargi-etigi.aspx	Erişim	tarihi:	11.04.2021).

130	Konumuzla	ilgili	ilkeler	şu	şekildedir:	
	 1.	Kısım:	“Temel	Görevler”	kısmında	düzenlenen	ilkeler	
 “Savcılar Görevlerini adil, tarafsız, tutarlı ve hızlı şekilde yerine getirirler, Toplum adına ve kamu yararına 

hareket ettiklerini dikkate alırlar, Toplumun genel menfaatleri ile bireylerin hak ve menfaatleri arasında adil 
bir denge kurmaya çalışırlar”.

	 II	Kısım:	“Genel	Olarak	Mesleki	Hareket	Tarzları”	kısmında	düzenlenen	ilkeler:	
 “Savcılar, Görevlerini olayların değerlendirilmesi temelinde ve hukuka uygun ve her-hangi uygunsuz etkiden 

bağımsız olarak icra ederler, Görevlerinin bireysel ve toplu icrasında rehberlik etmesi gereken Tavsiye 19 (Rec 
2000)36 a paragrafında belirtilen ilke ve kriterlerin, genel prensiplerin yayılması ve benimsenmesi dahil, 
uygun diyalog ve ekip çalışması sağlayarak tarafsız ve tutarlı olmaya ve öyle anlaşılmaya gayret gösterirler, 
Görevlerini adil bir biçimde, korkusuzca, iltimas ve önyargı olmaksızın gerçekleştirirler,  Bireysel veya belli 
bir kesimin çıkarlarının, kamu ve medya baskısının etkisinde kalmazlar, Tüm kişilerin adalet önünde eşitlik 
hakkına saygı duyarlar, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi veya diğer düşünceler, cinsiyet tercihleri, ulusal veya 
sosyal köken, ulusal azınlık, mülkiyet, doğum, sağlık, özürlülük veya herhangi bir diğer statü ile ilişki teme-
linde herhangi bir kişiye karşı ayrımcılıktan sakınırlar, Savcının kişisel veya mali çıkarlarının veya savcının 
ailevi, sosyal ya da diğer ilişkilerinin, tutumunu uygunsuz bir biçimde etkilemesine izin vermezler. Özellikle, 
kendilerinin, ailelerinin veya iş ortaklarının kişisel, özel ve mali çıkarları ile ilgili olan davalarda görev yap-
maktan kaçınırlar”.

	 (https://www.hsk.gov.tr/Eklentiler/Dosyalar/d28e036f-72e3-4db7-a602-b86c198eb73c.pdf.		Erişim	
tarihi:	01.10.2020).

TÜRK CEZA YARGISINDA SAVCININ REDDİ SORUNU
Dr. Nebahat KAYAER



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �74

Beyannamesi’dir.	Söz	konusu	metnin	“Tarafsızlık”	başlıklı	3.	maddesin-
de	 savcılık	uygulamalarının	mümkün	olduğunca	açık,	 insan	haklarıyla	
uyumlu,	hassas	olması,	mağdurları	yeniden	mağdur	etmemesi,	tarafsız	
ve	objektif	bir	biçimde	yürütülmesi	gerektiği	vurgulanmıştır131.	

	 Savcının	tarafsızlığına	ilişkin	bir	diğer	uluslararası	düzenleme,	Ha-
vana	Kuralları	olarak	bilinen	“Savcıların	Rolüne	İlişkin	Kılavuz	İlkeleri”	
dir132.	Bu	belgenin	“Tarafsızlık”	başlığı	altındaki	4.	Maddesinde,	savcı-
nın	görevlerini	ayrımcılık	yapmadan	ve	önyargı	olmaksızın	yerine	getir-
mesi	gerekliliği	vurgulanmıştır133.	

	 Demokratik	 Bir	 Toplumda	 Hâkim	 ve	 Savcılar	 Arasındaki	 İlişki-
ler	Hakkında	Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesinin	Dikkatine	Sunu-
lan	Avrupa	Hâkimleri	Danışma	Konseyi’nin	(CCJE)	12	(2009)	Sayılı	
Görüşü	 ve	Avrupa	 Savcıları	Danışma	Konseyi’nin	 (CCPE)	 4	 (2009)	
Sayılı	Görüşü134	 	madde	 6’da,	 savcının	 tarafsız	 şekilde	 görevini	 ifa	 et-

131	Savcıların	Mesleki	Sorumluluk	Standartları	 ile	Temel	Görev	ve	Hakları	Beyannamesi	Madde:3:	Ta-
rafsızlık	 “Savcılar, görevlerini korkusuzca, ayrımcılık yapmadan ve önyargı olmaksızın yerine getirmeleri 
gereklidir.

 Savcılar özellikle de
 Görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmeli;
 Bireysel ya da bölgesel menfaatler ile kamu ya da medya baskılarından etkilenmemeli, yalnızca kamu menfa-

atini göz önünde bulundurmalı, objektif bir şekilde hareket etmeli;
 Şüphelinin lehine ya da aleyhine olmasından bağımsız olarak, tüm ilgili koşulları göz önünde bulundurmalı;
 Yerel kanunlara ya da adil yargılanmanın gerekliliklerine uygun bir şekilde, tüm gerekli ve makul araştırma-

ların yapılmasını ve sonuç itibarıyla şüphelinin suçlu ya da masum olduğunu gösterecek olsa bile, bu araştır-
maların sonuçlarının gizli olmasını sağlamaya gayret etmeli;

 Her zaman doğruyu aramalı, mahkemelerin doğruya ulaşmasını ve toplum, mağdur ve şüpheli arasında 
kanunlara ve adil olmanın gerekliliklerine uygun bir şekilde davranılmasını sağlamaya çalışmalıdırlar”.

132	Birleşmiş	Milletler’in	1990	yılında	Küba’nın	Havana	şehrinde	düzenlenen	Suçların	Önlenmesi	ve	Suç-
lulara	Müdahale	üzerine	Sekizinci	Konferansı’nda	kabul	edilmiştir.	

133	“Savcılar özellikle de
 Görevlerini tarafsız bir şekilde yerine getirmeli;
 Bireysel ya da bölgesel menfaatler ile kamu ya da toplum baskılarından etkilenmemeli, yalnızca kamu men-

faatini göz önünde bulundurmalı, objektif bir şekilde hareket etmeli; 
 Sanığın lehine ya da aleyhine olmasından bağımsız olarak, tüm ilgili koşulları göz önünde bulundurmalı;
 Yerel kanunlara ya da adil yargılanmanın gerekliliklerine uygun bir şekilde, tüm gerekli ve makul araştırma-

ların yapılmasını ve sonuç itibarıyla sanığın suçlu ya da masum olduğunu gösterecek olsa bile, bu araştırma-
ların sonuçlarının gizli olmasını sağlamaya gayret etmeli;

 Her zaman doğruyu aramalı, mahkemelerin doğruya ulaşmasını ve toplum, mağdur ve sanık arasında ka-
nunlara ve adilliğin diktelerine uygun bir şekilde adil davranmalarını sağlamaya çalışmalılardır”.

134	CCJE	ve	CCPE	tarafından	birlikte	kabul	edilen	bu	Görüş,	“Bordeaux	Bildirisi”	olarak	adlandırılmakta-
dır.(Tam	metin	için	bkz.	Yargı	Etiğine	İlişkin	Uluslararası	Temel	Standartlar	Türkiye’de	Yargı	Etiğinin	
Güçlendirilmesi	Projesi,		https://rm.coe.int/16806b7793	erişim	Tarihi:	09.12.2020).
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mesi	gerektiği	düzenlenmiştir:	“Hukukun icrası ve bazı durumlarda sav-
cılığın dava öncesi takdir yetkileri; savcıların statüsünün yasa tarafından 
hâkimlerinkine benzer şekilde mümkün olan en yüksek seviyede güvence al-
tına alınmasını gerektirir. Her iki meslek de karar verme sürecinde bağımsız 
ve özerk olmalı, görevlerini nesnel ve tarafsız olarak yerine getirmelidir”.

	 Avrupa	Savcıları	Danışma	Konseyinin	(CCPE)	Ceza	Soruşturmala-
rında	Savcıların	Rolü	Hakkında	Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesi’nin	
Dikkatine	Sunduğu	10(2015)	Sayılı	Görüş’ün135	23.	maddesinde	“Sav-
cılık soruşturmasına izin verilen üye Devletlerde savcılar soruşturmaları 
kanuna uygun, profesyonel, adil, süratli, ellerinden gelen en iyi şekilde ve 
kimseye karşı önyargı beslemeksizin ve ayrımcılık yapmaksızın gerçekleştir-
mek zorundadırlar” demek	suretiyle,	savcının	tarafsızlığına	açıkça	vurgu	
yapılmıştır.

	 Avrupa	Hukuk	Yoluyla	Demokrasi	Komisyonu	(Venedik	Komis-
yonu)	Yargı	Sisteminin	Bağımsızlığına	İlişkin	Avrupa	Standartları	Hak-
kında	Rapor	’da136	savcının	tarafsızlığı	açıkça	şu	şekilde	düzenlenmiştir:	
“Savcılar adil ve tarafsız bir şekilde hareket etmelidir. Savcının yargı men-
subu olarak kabul edilmediği sistemlerde bile savcılardan yargı mensubuy-
muş gibi hareket etmeleri beklenir. Savcının işlevi ne pahasına olursa olsun 
mahkûmiyet sağlamak değildir. Savcı elindeki güvenilir kanıtların tümünü 
mahkemenin dikkatine sunmak zorundadır ve kanıtlar arasından uygun 
bulduklarını seçip ayıklayamaz. Savcı sadece savcılığın iddialarını destekle-
yen kanıtları değil, tüm ilgili kanıtları sanığa açıklamalıdır (ifşa etmelidir). 
Sanığın lehine olabilecek kanıtların açıklanamadığı durumlarda (örneğin, 
bu açıklama başka bir kişinin güvenliğini tehlikeye atacağı için) savcının 
görevi kovuşturmaya son vermektir. Bir ceza davasının beraatla bitse bile 
ilgili kişi için ciddi sonuçlar doğurması nedeniyle, savcıların kovuşturma 
başlatıp başlatmamaya ve hangi suçlamalarla kovuşturma başlatacakla-
rına karar verirken adil davranmaları gerekir. Hâkimler gibi savcılar da 

135(Tam	metin	 için	 bkz.	 Yargı	 Etiğine	 İlişkin	Uluslararası	Temel	 Standartlar	Türkiye’de	Yargı	 Etiğinin	
Güçlendirilmesi	Projesi,		https://rm.coe.int/16806b7793	erişim	Tarihi:	09.12.2020).

136	Venedik	Komisyonunun	85.	genel	kurul	toplantısında	kabul	edilmiştir.(Venedik,	17-18	Aralık	2010)	
(Tam	metin	 için	bkz.	Yargı	Etiğine	 İlişkin	Uluslararası	Temel	Standartlar	Türkiye’de	Yargı	Etiğinin	
Güçlendirilmesi	Projesi,		https://rm.coe.int/16806b7793	erişim	Tarihi:	09.12.2020).
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kişisel çıkarlarının söz konusu olduğu konularda girişimde bulunamazlar ve 
tarafsızlıklarını ve dürüstlüklerini korumayı amaçlayan belli kısıtlamalara 
tabi tutulabilirler”. 

	 Avrupa	 Savcıları	 Danışma	 Konseyi’nin	 (CCPE)	 Savcılara	 İlişkin	
Avrupa	Norm	ve	İlkeleri	Hakkında	Avrupa	Konseyi	Bakanlar	Komitesi-
nin	Dikkatine	Sunduğu	9(2014)	Sayılı	Görüş’te137,		hukuk	sistemlerin-
de	savcıların	kendi	yetkileri	dâhilindeki	tüm	davalarda	ve	tüm	yargılama	
aşamalarında	adil,	tarafsız	ve	etkili	bir	yargı	idaresi	yürütülerek	hukukun	
üstünlüğü	 ilkesinin	 güvence	 altına	 alınmasının	 sağlanmasına	 katkıda	
bulunması	 gerektiği	 düzenlenmiştir.	 Yine	 savcıların	 daima	 tarafsız	 ve	
objektif	hareket	etmesi	ve	en	yüksek	etik	ve	meslek	standartlarına	uyma-
sı	gerektiği	vurgulanmıştır.	 	Bu	nedenle,	savcıların	bağımsız	ve	tarafsız	
olmaya	ve	görünmeye	gayret	etmesi,	 tarafsızlık	 ilkesiyle	bağdaşmayan	
siyasi	faaliyetlerden	uzak	durması	ve	kişisel	menfaatlerinin	veya	davayla	
ilgisi	bulunan	kişilerle	olan	ilişkilerinin	tarafsızlıklarını	zedeleyebileceği	
davalarda	görev	almaması	gerektiği	belirtilmiştir.

	 Uluslararası	Ceza	Mahkemesi	Roma	Statüsü138	m.42/7’de	savcının	
tarafsızlığının	hedeflendiği	açıkça	şu	şekilde	düzenlenmiştir:	“Ne Savcı 
ne de Yardımcıları, tarafsızlıklarına ilişkin herhangi bir nedenle haklı şüphe 
duyulabilecek hiçbir işte yer alamazlar. Şayet Mahkemenin bakmakta ol-
duğu bir davaya veya hakkında araştırma veya soruşturma yapılan şahısla 
ilgili ulusal düzeyde bir davaya daha önce herhangi bir sıfatla yer almışlar-
sa, açılan bir davada Savcılık yapabilme ehliyetleri bulunmaz”.

	 Birleşmiş	 Milletler	 Savcılığın	 Dürüstlük	 ve	 Kapasitesinin	 İyileş-
tirilmesi	 Suretiyle	 Hukukun	 Üstünlüğü	 İlkesinin	 Güçlendirilmesi	
Kararı’nda	“savcılar görevlerini korkusuzca, kimseyi kayırmadan, önyargı-

137	(Tam	metin	 için	bkz.	Yargı	Etiğine	 İlişkin	Uluslararası	Temel	Standartlar	Türkiye’de	Yargı	Etiğinin	
Güçlendirilmesi	Projesi,		https://rm.coe.int/16806b7793	erişim	Tarihi:	09.12.2020).

138	Roma	Statüsü,	17	Temmuz	1998	tarihinde	“Birleşmiş	Milletler	Uluslararası	Ceza	Divanı	Diplomatik	
Konferansı”	 nda	 120	 katılımcı	 ülke	 tarafından	 kabul	 edilmiştir.	 Türkiye,	 Roma	 Statüsüne	 taraf	 ol-
mamakla	birlikte	UCD’nin	 faaliyetlerini	 yakından	 takip	 etmekte	olup	New	York	 veya	Lahey’de	dü-
zenlenen	Taraf	Devletler	 Asamblesi	 toplantılarına	 katılım	 sağlanmaktadır	 (http://www.mfa.gov.tr/
uluslararasi-ceza-divani-ve-turkiye.tr.mfa	erişim	tarihi:	12.10.2020).
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sız, tarafsız, kamu yararı dışında kimsenin ya da grubun menfaatini düşün-
meksizin, objektif olarak, suçluluk ve masumiyete ilişkin bütün olasılıkları 
değerlendirerek, adil yargılanmayı temin hedefiyle yerine getirmelidir (Ka-
rar prg. 3)”	denilerek,	açıkça	savcının	tarafsız	kalmasına	vurgu	yapılmış-
tır139.

	 Tüm	bu	belgeler,	savcının	tarafsız	olarak	karar	veremeyeceği	veya	
makul	bir	gözlemcide	tarafsız	olarak	karar	veremeyeceği	izlenimi	doğu-
rabileceği	durumlarda	yargılamanın	herhangi	bir	aşamasına	katılmaktan	
kaçınması	gerektiğine,	savcının	masumiyet	karinesi	göz	önünde	bulun-
durarak	 delillerin	 hukuka	 uygunluğunu	 denetlemesi	 gerektiğine140 ve 
son	olarak,	savcının	toplum	adına	hareket	ettiğini,	klasik	görüşün	terk	
edildiğini	bu	itibarla,	toplumun	genel	çıkarı	ile	birey	çıkarı	arasında	den-
geyi	sağlayarak	adaleti	gerçekleştirmek	adına	tarafsız	davranması	gerek-
tiğine	vurgu	yapmaktadır141.	

	 cc.	Yargı	İçtihatları
 
	 Savcının	 tarafsızlığı,	 uygulamada	 ulusal	 ve	 uluslararası	 yargı	mer-
cilerince	tartışılmıştır.	AİHM,	verdiği	bir	kararında	soruşturma	organı	
olan	savcılığın	mutlak	tarafsızlığına	dair	bir	yükümlülüğünün	olmadığı-
na	işaret	ederken142diğer	bir	kararında	başsavcılığın	mutlak	tarafsızlık	ile	
hareket	etmesi	gerektiğini	açıkça	benimsemiştir143.
 
	 Anayasa	Mahkemesi’ne	 yapılan	bireysel	 başvuruda144	 savcının	 ta-
rafsızlığı	tartışılmıştır.	Başvuru,	hakaret	suçundan	dolayı	mahkûm	olan	

139	ŞIK,	Bazı	Ülkelerde	Savcılık,	s.	420.
140	CENTEL,	Adil	Yargılanma	Hakkı,	s.	95.
141	KESKİN,	s.	92.
142	AİHM	Daktaras	 /Litvanya	Kararı	Başvuru	No.	 42095-98	 (https://www.echr.coe.int/	Erişim	 tarihi:	

11.04.2021)	vePriebke	/İtalya	Kararı	(Başvuru	No.	48799-99)	(Karar	için	bkz.	KANBUR,	s.	63).
143	 AİHM	 Borgers/Belçika	 Kararı	 (Başvuru	 No.12005/86)	 https://www.echr.coe.int/	 (Erişim	 tarihi:	

03.02.2021).
144	 Anayasa	 Mahkemesi	 Emin	 Aydın	 Başvurusu	 (2),	 Başvuru	 Numarası:	 2013/3178,	 Karar	 Tarihi:	

25/6/2015,	 RG.	 19.09.	 2015/29480	 (https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/	 Erişim	 Tarihi:	
10.12.2020).
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başvurucunun	 ceza	 soruşturması	 kapsamında	 şikâyetçi	 konumunda	
olan	 Cumhuriyet	 Savcısının	 aynı	 soruşturmada	 başvurucu	 hakkında	
kamu	 davası	 açmasının,	 adil	 yargılanma	 hakkını	 ihlal	 ettiği	 iddiasıyla	
açılmıştır.	Aynı	 zamanda	başvurucu,	 savcının	bizzat	müştekisi	 olduğu	
duruşmayı	yürütmesi	nedeniyle	19.10.2012	tarihinde	adı	geçen	savcıyı	
HSYK’ye	şikâyet	etmiştir.	HSYK	Üçüncü	Dairesi,	22.	01.	2013	tarihli	
kararı	ile	savcı	hakkında	soruşturma	izni	vermemiştir145.	Anayasa	Mah-
kemesi	adil	yargılanma	hakkının	ihlal	edilmediğine	karar	vermiştir146.

	 Yargıtay,	bir	kararında	savcının	makam	olarak	değil	kamusal	görevi-
ni	yerine	getirirken,	kişisel	olarak	tarafsız	olması	gerektiğini	belirtmiştir.	
Bu	kararda	özetle,	savcıların	görevlerini	Bangalor	Yargı	Etiği	İlkeleri	ve	
Budapeşte	İlkeleri	kurallarına	uygun	şekilde	yerine	getirmeleri	gerekti-
ği	belirtildikten	sonra,	savcıların	hukuka	ve	etiğe	aykırı	davranışlarının	
kişilerin	mağduriyetine	yol	açması	ve	kamu	zararına	neden	olması	veya	

145	HSYK	kararı:	“5271 sayılı CMK’de davaya bakacak hâkim ya da duruşmalarda bulunacak zabıt kâtibi ile 
ilgili olduğu gibi, soruşturmayı yürütecek olan Cumhuriyet Savcısı ile ilgili olarak “Cumhuriyet Savcısının da-
vaya bakamaması ve reddi” müessesesine yer verilmediği, Cumhuriyet Savcısının kendisinin bizzat mağdur 
ya da müşteki durumda olduğu bir soruşturmayı yürütmesinin ve sonuçlandırmasının yasal olarak mümkün 
bulunduğu, ….Cumhuriyet Savcısı …’nin 5271 sayılı CMK’nin 160/2. maddesi ile kendisine verilen “mad-
di gerçeği araştırması ve âdil bir yargılamanın yapılabilmesi için şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri 
toplayarak muhafaza altına almak ve şüphelinin haklarını korumak” yükümlülüğüne aykırı davrandığını, 
Cumhuriyet Savcısı olarak yürüttüğü, sonuçlandırdığı ve aynı zamanda müştekilerin de bulunduğu soruştur-
mada normalin dışında ve taraflı davrandığını gösteren, şüpheli tarafından ibraz veya beyan edilip de ısrarla 
getirilmeyen, muhafaza altına alınmayan ya da ileri sürülmeyen bir delilin varlığına işaret eden bir olguya da 
tesadüf edilmediği…”(https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/	Erişim	Tarihi:	11.12.2020).

146	Anayasa	Mahkemesi	kararının	ilgili	bölümü	şu	şekildedir:	“Bir Cumhuriyet savcısının herhangi bir ola-
yın hem mağduru veya müştekisi hem de soruşturmasını yürüten kişisi olması istenir bir durum olmamakla 
birlikte Türk Ceza Hukuku sisteminde “Cumhuriyet savcısının davaya bakamaması ve reddi” müessesesi-
ne yer verilmemiştir. Cumhuriyet savcısının kendisinin bizzat mağdur ya da müşteki durumda olduğu bir 
soruşturmayı yürütmesi ve sonuçlandırması yasal olarak mümkündür. Buna karşın Anayasa Mahkemesi, 
böyle bir durumun Anayasa’ya ve Anayasa Mahkemesi içtihatlarında ortaya konan ölçütlere uygunluğunu 
ve yargılamanın adilliğine etkisini her zaman denetler. 29. Yukarda zikredilen HSYK kararı da göz önüne 
alındığında mevcut başvuruda asıl olarak, başvurucunun yazdığı gazete yazısından dolayı Cumhuriyet sav-
cısının kamu davası açması ve başvurucunun cezalandırılması suretiyle müdahale edilen ifade özgürlüğünün 
ihlal edildiği iddiası değerlendirilmelidir. İfade özgürlüğüne yargı kararları ile yapılan müdahalelerde soruş-
turma ve kovuşturma işlemlerinin de inceleme sırasında göz önünde bulundurulması gerektiğinden mevcut 
davanın koşullarında, başvurucunun yazmış olduğu bir gazete makalesinin mağduru olduğunu iddia eden 
Cumhuriyet savcısının, hakkında iddianame düzenlemesinin adil yargılama hakkını ihlal ettiği yönündeki 
şikâyetinin daha fazla irdelenmesine gerek görülmemiştir”.(https://kararlarbilgibankasi.anayasa.gov.tr/
Erişim	Tarihi:	11.12.2020).
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haksız	kazanç	sağlaması	halinde	TCK	m.	257’de	düzenlenen	görevi	kö-
tüye	kullanma	suçunu	oluşturacağını	vurgulamıştır147.
147 “Görevin gereklerinden ne anlaşılması gerektiği değerlendirilirken, hâkim ve savcılara Anayasa ve yasalarla 

açıkça verilen görev ve yetkilerin yanında, bu görev ve yetkilerin kullanılması sırasında uyulması gereken ilkeler 
de göz önünde bulundurulmalıdır… Her ne kadar hakimlik ve savcılık ayrı görevler olarak görülmekte ise de; 
Türk Hukuk Sisteminde gerek sadece Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun uygun bulmasıyla hakimlerin 
savcı, savcıların hakim olarak atanmalarının mümkün bulunması, gerekse savcıların şüphelinin hem lehine, 
hem de aleyhine olan delilleri toplamalarının zorunlu olması nedeniyle, hakim ve savcıların taşımaları gere-
ken özellikler ve uymaları gereken meslek kuralları açısından hakimler ile savcılar arasında önemli bir fark 
bulunmamaktadır… Hakimlerin/savcıların görevlerini hangi esaslara göre yapmaları gerektiği konusunda 
mevzuatımızda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Bununla birlikte, bu konudaki en önemli uluslararası 
metin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilmiş 
olan Bangalor Yargı Etiği ilkeleridir. Nitekim Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 27.06.2006 gün ve 
315 sayılı kararı ile de BangalorYargı Etiği İlkeleri’nin benimsenmesine karar verilmiş ve bu husus Adalet 
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce tüm hâkim ve savcılara genelge şeklinde duyurulmuştur. Bu bel-
gede 6 temel değerden bahsedilmiş ve bu değerlere ilişkin ilkeler tanımlanmıştır. Adı geçen belgede korunan 
değerler; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk ve tutarlılık, dürüstlük, eşitlik, ehliyet ve liyakat olarak sayılırken, 
diğer kapsamlı açıklamaların yanında bağımsızlıktan bahsedilirken; hâkim, genelde toplumdan, özelde ise 
karar vermek zorunda olduğu ihtilafın taraflarından bağımsızdır. Tarafsızlıktan bahsedilirken, tarafsızlık, 
yargı görevinin tam ve doğru bir şekilde yerine getirilmesinin esasıdır. Bu prensip, sadece bizatihi karar için 
değil, aynı zamanda kararın oluşturulduğu süreç açısından da geçerlidir. Hâkim, yargısal görevlerini tarafsız, 
ön yargısız ve iltimassız olarak yerine getirmelidir. Hâkim, mahkemede ve mahkeme dışında, yargı ve yargıç 
tarafsızlığı açısından kamuoyu, hukuk mesleği ve dava tarafların güvenini sağlayacak ve artıracak davranışlar 
içerisinde olmalıdır. Doğruluk ve tutarlılıktan bahsedilirken, Hâkim, mesleki davranış şekli itibarıyla, makul 
olarak düşünme yeteneği olan bir kişide herhangi bir serzenişe yol açmayacak hal ve tavır içinde olmalıdır. 
Hâkimin hal ve davranış tarzı, yargının doğruluğuna ve tutarlılığına ilişkin inancı kuvvetlendirici nitelikte ol-
malıdır. Adaletin gerçek anlamda sağlanması kadar gerçekleştirildiğinin görüntü olarak sağlanması da önem-
lidir. Dürüstlükten bahsedilirken, Dürüstlük ve dürüstlüğün görüntü olarak ortaya konuluşu, bir hâkimin tüm 
etkinliklerini icrada esaslı bir unsurdur. Hâkim, hâkimden sadır olan tüm etkinliklerde yakışıksız ve yakışık 
almayan görüntüler içerisinde olmaktan kaçmalıdır. Kamunun sürekli denetim suresi olan hâkim, normal bir 
vatandaş tarafından sıkıntı verici olarak görülebilecek kişisel sınırlamaları kabullenmeli ve bunlara isteyerek 
ve özgürce uymalıdır. Hâkim, özellikle yargı mesleğinin onuruyla uyumlu bir tarzda davranmalıdır. Hâkim, 
kendi mahkemesinde hukuk mesleğini icra eden kimselerle olan bireysel ilişkilerinde, objektif olarak bakıldığın-
da tarafgirlik veya bir tarafa meyletme görüntüsü ya da şüphe doğuracak durumlardan kaçmalıdır. Hâkim; 
ailesinin, sosyal veya diğer ilişkilerinin, hâkim olarak mesleki davranışlarını veya vereceği yargısal kararları 
etkilemesine izin vermemelidir. Hâkim, hakimlik mesleğinin prestijini; kendisine, aile üyelerinden birisine veya 
herhangi bir kimseye özel çıkar sağlayacak şekilde ne kendisi kullanmalı ne de başka birisine kullandırmalıdır. 
Ayrıca hâkim, yargı görevinin yerine getirilmesinde, herhangi bir kimsenin kendisini etkileyebileceği izlenimine 
ne kendisi yol açmalıdır ne de başkalarının böyle bir izlenime yol açmalarına müsaade etmelidir. Hâkim ve 
aile üyeleri; yargısal görevlerin yerine getirilmesine ilişkin olarak, bir şeyin hâkim tarafından yapılması, ya-
pılmaması veya yapılmasına kayıtsız kalınması ile ilintili herhangi bir hediye, bir kredi, bir teberru ya da bir 
iltimas talebinde bulunmaları veya kabul etmeleri konusunda izin veremez. Eşitlikten bahsedilirken, Yargıçlık 
makamın gerektirdiği performans açısından asil olan; herkesin mahkemeler önünde eşit muameleye tabi tu-
tulmasını sağlamaktır. Ehliyet ve liyakatten bahsedilirken, Hâkim, yargısal görevlerini layıkıyla yerine getiril-
mesine uygun düşmeyen davranışlar içerisinde bulunamaz. Denilmek suretiyle bir hakimin (savcının) uyması 
gereken etik değerler özü itibarıyla ortaya konulmuştur. Avrupa Savcıları Konferansı’nın 29-30 Mayıs 2005 
tarihli 6. oturumunda kabul edilerek, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca 10.10.2006 gün ve 424 sayı ile 
benimsenmesine karar verilip, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nce de hâkim ve savcılara duyuru-
lan Savcılar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa Esasları Budapeşte İlkeleri de hemen hemen Ban-
galor İlkeleri ile benzer mahiyettedir. Şu hâlde; hakimler ve savcılar Anayasa ve yasalarla kendilerine verilen 
görev ve yetkileri, yazılı olan veya olmayan ancak evrensel anlamda hâkim 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 ihma-
linden ya da kötüye kullanılmasından söz edilmesinin olanaklı bulunduğu açıktır”.(YCGK,	E.	2007/5-83,	K.	
2007/244,	T.	20.11.2007,	https://www.sinerjimevzuat.com.tr	Erişim	tarihi:	11.04.2021).
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	 dd.	Öğretide	Yer	Alan	Görüşler	
 
	 Öğretide	bir	kısım	yazarlar,	savcının	muhakemede	taraf	olduğunu,	
bu	 nedenle	 tarafsızlığının	 söz	 konusu	 olamayacağını	 savunmaktadır-
lar148.	Klasik	görüş	olarak	 adlandırılan	bu	kesim,	 iddia	görevi	 ile	 yargı	
görevinin	 farklı	 olması	 nedeniyle,	 işin	doğası	 gereği	 savcıların	 tarafsız	
olamayacağını	 kabul	 etmektedirler.	 Bu	 nedenle	 hakimler	 için	 kabul	
edilen	ret	davası	ve	çekinmenin,	savcılar	için	söz	konusu	olamayacağı-
nı	savunurlar.	Savcıyı	taraf	olarak	kabul	etmeyen	diğer	görüş	ise	hâkim	
gibi	savcının	da	görevden	yasaklanması	ve	reddedilebilmesi	gerektiğini	
savunurlar.	Yazarlara	göre,	iddia	makamını	işgal	eden	savcının,	görevini	
yerine	getirirken	onun	hakkında	yasaklılık	ve	çekinme	hallerinin	düzen-
lemesi	yerinde	olacaktır149.Ancak	bu	görüş	taraftarları,	savcının	ret	edil-
mesinin;	yürüttüğü	görev	ve	bulunduğu	makam	ile	bağdaşmayacağın-
dan	mümkün	olmadığını	savunmaktadır150.
 
	 İçel,	Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nun	öngördüğü	savcı	modelinin,	
Savcılar	İçin	Etik	ve	Davranış	Biçimlerine	İlişkin	Avrupa	Esasları	“Bu-
dapeşte	 Kuralları”	 na	 paralel	 olduğu	 ve	 bu	 itibarla,	 savcıların	 tarafsız	
olmaları	gerektiğini	ve	dolayısıyla	ret	ve	çekinme	kurumlarının	savcılar	
hakkında	da	uygulanmasının	yolunun	açıldığını	vurgulamaktadır151.			
 
	 Centel,	adil	yargılanma	hakkının	ceza	muhakemesinde	makam	iti-
bariyle	taraf	olan	savcıya	karşı	da	geçerli	olduğunu	ve	yargılamanın	ta-
raflı	bir	savcıyla	yürütülmesinin,	adil	yargılanma	hakkının	ihlali	anlamı-
na	geleceğini	savunur152.	Yazara	göre	savcı,	makam	yönünden	süje	olup	
adil	yargılanma	ve	maddi	gerçeğin	ortaya	çıkmasına	hizmet	etmekle	gö-
revli	adalet	organı	olarak,	savcının	görevini	tarafsız	bir	şekilde	ifa	etmesi	
gerektiğini	savunmaktadır153.	
148	KARAKEHYA/ARABACI,	s.	2075.	
149	KARAKEHYA/ARABACI,	s.	2075;	KANBUR,	s.	90;	YILDIRIM,	s.	123;	
150	Öğretide	yer	alan	görüşler	için	bkz.	İÇEL,	s.	26.
151	İÇEL,	s.	26-27.
152	CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	196.
153	Yazara	göre	savcı	şu	hallerde	görevden	yasaklanmalıdır:	“Suçtan kendisinin zarar görmüş olması, sanık ve 

mağdurla arasında belli derecede akrabalık bulunması, sonradan kalksa bile sanık veya mağdurla arasında 
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	 Kolcu,	 adaletin	 tesisi	 için	 savcının	 tarafsız	 olması	 gerektiğini	 ve	
Anayasa	 ve	 AİHS	 anlamında	 savcının	 tarafsızlığının	 savcının	 davanın	
esası	hakkında	bir	önyargıya	sahip	olmaması,	bu	konuda	bir	menfaatinin	
bulunmaması,	taraflara	karşı,	onların	leh	ve	aleyhinde	bir	duygu	veya	çı-
kara	sahip	olmaması	şeklinde	anlaşılması	gerektiğini	savunmaktadır154.		
 
	 Şık,	savcının	ceza	yargılamasında	makam	itibariyle	taraf	olarak	ka-
bul	edilse	bile	tarafgir	davranamayacağını,	savcıların	ceza	yargılamasın-
daki	geniş	yetkileri	nedeniyle	görevlerini	 ifa	ederken	tarafsız	olmaları-
nın	 şart	 olduğunu	 ve	 savcının	 tarafsızlığının	 güvencelenmesine	 ilişkin	
kanunda	 bir	 hüküm	 bulunmamasının,	 tarafgir	 davranacağı	 anlamına	
gelmeyeceğini	belirtmektedir155	.
 
	 Öğreti	ve	uygulamada	savcının	tarafsızlığını	şüpheye	düşüren	bazı	
somut	olaylar	tartışılmıştır.	Bu	durumlardan	ilki,	savcının	suçtan	zarar	
görmesi	durumunda	nasıl	bir	yöntem	izleneceğidir.		Yargıtay,	eski	tarihli	
bir	kararında156	,suçtan	zarar	gören	savcının	müdahil	sıfatını	almadığı	du-
rumlarda	kamu	davası	açabileceğini,	yürütebileceğini,	hatta	duruşmada	
bulunmaya	 zorunlu	olduğunu	belirtmiştir.	 Savcının	 eşinin,	 kardeşinin	
suçlandığı	bir	davada	iddia	makamı	olarak	görev	alması	ya	da	savcının	
suçun	mağduru	veya	tanığı	olması	gibi	durumlarda	iddia	görevini	yeri-
ne getirmemesi gereklidir157.	Konuya	 ilişkin	Yargıtay,	geçmişte	vermiş	
olduğu	iki	ayrı	kararında	farklı	görüş	bildirmiştir.	İlk	kararda158	,suçtan	
zarar	gören	savcının	görevini	yapamayacağına	karar	vermiş	 iken	diğer	

evlilik, vesayet, evlat edinme ilişkisi bulunması, daha önce davada hakimlik, müdafilik, vekillik yapmış olması 
ve davada tanık veya bilirkişi olarak dinlenmiş olması” Yazara	göre,	savcının	daha	önce	aynı	davada	sav-
cılık	ya	da	kolluk	memurluğu	yapması,	herhangi	bir	engel	oluşturmaz;	ancak	savcının	taraflı	olduğunu	
gösteren	başka	somut	nedenlerin	varlığında,	bu	nedenlerin	savcının	reddi	sebebi	sayılması	gerekmekte-
dir. 	(CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	198).

154	KOLCU,	s.	77.
155	ŞIK	Hüseyin,	Türk	Adli	Yargı	Sisteminde	Savcılık	Kurumu,	Diyarbakır	2018,	s.	62.
156	YCGK,	E.	177,	K.	176,	T.	26.06.1944	(Karar	için	bkz.	GÜNDÜZ,	s.	98).	
157	Benzer	şekilde	Alman	öğretisi	ve	yargısı	da	aynı	yönde	kararlar	vermiştir.	Savcının	bizzat	duruşma	tem-

silcisi	olarak	faaliyet	gösterdiği	bir	davanın	duruşmasında	tanık	olarak	ifadesinin	alınabileceği,	ancak	bu	
durumda	savcının	tanıklığı	devam	ettiği	sürece	savcılık	görevini	başka	bir	savcının	üstleneceği,	yani	bir	sav-
cının	bir	duruşmada	hem	tanık	hem	savcı	olarak	görev	yapamayacağını	düzenlenmiştir	(KANBUR,	s.	52).	

158	YCGK,	12.09.	1938/228-157;	Y4CD,	08.01.1965	(Karar	için	bkz.	CENTEL,	Adil	Yargılanma	Hakkı,	s.	107).
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kararında159	savcının	müdahil	sıfatını	almamışsa	görevini	ifa	edebileceği	
yönünde	görüş	bildirmiştir.	Yargıtay,	bir	davada	hakimlik	görevinde	bu-
lunmuş	bir	kişinin	davanın	sonraki	aşamalarında	savcılık	yapabileceğini	
de	kabul	etmiştir160.	Yargıtay,	bir	kararında,	tanıklık	yapan	savcının	iddia	
makamı	olarak	savcılık	görevini	üstlenemeyeceğini	belirtirken161,	diğer	
bir	kararında	bir	davada	sadece	tanık	sıfatıyla	başka	bir	savcının	bulun-
durulmasının	yeterli	olacağını	belirtmiştir162.	
 
	 Tartışılan	bir	diğer	husus,	mahkûmiyet	kararının	üst	mahkemede	
bozulup	 tekrar	 ilk	 derece	mahkemesine	 gelmesi	 halinde,	 savcının	 ta-
rafsızlığıdır.	Mahkûmiyet	kararının	verildiği	yargılamada	iddia	görevini	
üstlenen	 savcının	yeni	yargılamada	önyargılı	olup	olmadığı	düşünüle-
bilir.	Bu	gibi	durumlarda,	sanık	haklarının	korunması	adına	savcının	ret	
edilebilmesinin	mümkün	olacağı	bir	mekanizmanın	işletilmesi	zorunlu	
gözükmektedir163.	
 
	 Savcının	 aynı	 yargılamada	 tanık	 olarak	 dinlenip	 dinlenemeyeceği	
hususu,	 öğreti	 ve	 uygulamada	 tartışma	 konusu	 yapılmıştır.	Özbek	 ve	
diğerleri,	 savcının	 aynı	 yargılamada	 tanık	 olarak	 dinlenmesi	 halinde	
savcının	bu	beyanı	değerlendiremeyeceğinden,	 tanıklık	 tercih	edilme-
sini,	yargılamada	başka	bir	savcının	görev	yapmasının	gerekeceğini	be-
lirtmektedir164.	Gündüz,	tanıklığın	taraflılığa	yol	açabileceğini,	savcının	
esas	hakkında	mütalaasını	ortaya	koyarken	 tarafsız	kalabilmesinin	 zor	
olacağına	 dikkati	 çekmiştir165.	 Ünver/Hakeri	 ise	 uygulamada	 soruş-
turmayı	 yapan,	 iddianameyi	düzenleyen,	duruşmaya	katılan	 savcıların	
farklı	olması	nedeniyle,	kendilerinin	bizzat	savcı	olarak	görev	yapmadık-
ları	 aşamalarda	denetim	mekanizmasının	 sağlanması	 koşuluyla,	 belirli	

159	YCGK,	26.06.1944	(Karar	için	bkz.	CENTEL,	Adil	Yargılanma	Hakkı,	s.	107).
160	YİBK,	04.12.1935-121/23	(Karar	için	bkz.	CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	198).
161	Y2CD,	03.04.1946;	Y4CD,	24.10.	1947	(Karar	için	bkz.	CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	198).
162	Y4CD,	14.05.	1963	(Karar	için	bkz.	CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	198).
163	GÜNDÜZ,	s.	99.
164	ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE,	s.	199.
165	GÜNDÜZ,	s.	94.



www.izmirbarosu.org.tr

83İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

işlemler	açısından	tanık	olarak	dinlenebileceklerini	ileri	sürmüşlerdir166.	
Yargıtay,	1946	yılında	verdiği	kararda	böyle	bir	durumda	yargılamada	
başka	bir	savcının	bulunmasının	zorunlu	olduğunu	belirtirken,	1963	yı-
lında	verdiği	diğer	kararında,	sadece	savcının	tanıklık	yaptığı	duruşmada	
başka	bir	savcının	görev	yapılmasıyla	yetinilebileceği	belirtilmiştir.	Suç-
tan	şahsen	zarar	görmüş	savcının	da	iddia	görevini	yerine	getirmemesi	
gerektiğini	belirten	Yargıtay	kararları	da	mevcuttur167.

	 Savcının	tarafsızlığına	ilişkin	tartışılan	bir	husus,	soruşturmada	gö-
rev	 yapan	 savcının	 kovuşturmada	 görev	 almasının,	 reddini	 gerektirip	
gerektirmeyeceğidir.	Öğretide	Gündüz,	 soruşturma	aşamasında	görev	
alan	 savcının,	 sırf	 bu	 nedenle	 duruşma	 aşamasında	 görev	 almamasını	
doğru	 bulmamakta,	 hatta	 soruşturma	 ve	 duruşma	 savcının	 aynı	 savcı	
olmasının	daha	doğru	bir	yaklaşım	olacağını	belirtmektedir168.	 	Uygu-
lamada,	 soruşturmanın	 sorumlusunun	 savcı	 olması	 nedeniyle,	 savcı	
sayısının	 arttırılıp	 soruşturma	ve	duruşma	 savcılarının	birbirinden	 ay-
rılması	 gerektiği,	 soruşturma	ve	duruşmada	aynı	 savcının	görev	alma-
sının	 yasaklılık	 hallerinden	 sayılması	 gerektiğini	 düşünmektedir169.	
Uygulamada	savcıların	iş	bölümü	esasına	göre,	hazırlık	soruşturması170 
ve	 soruşturma	 savcılarının	 farklı	oluşu,	 tarafsızlığı	 sağlamaya	bir	ölçü-
de	hizmet	etmektedir.	Ancak	yeterli	değildir.	Mevcut	düzen	içerisinde	
başsavcının	 savcıları	 denetleme	 yetkisi	 vardır.	 Tarafsızlığından	 şüphe	
duyulan	 savcının,	 idari	 amirine	 şikâyet	 yoluyla	denetimin	 sağlamasın-
dan	başka	yol	yoktur171.	Savcının	reddi	kurumun	dava	edilebilmesi	yani	
mahkeme	tarafından	savcıyı	ret	kararı	verilmesi,	onun	mahkemeye	karşı	
bağımsızlığı	zedeleyebilir172.	Uygulamada	ise	savcının	kendisinin	ya	da	

166	ÜNVER/HAKERİ,	s.	209.	
167	Karar	için	bkz.	KANBUR,	s.	78.
168	GÜNDÜZ,	s.	103.
169	GÜNDÜZ,	s.	103.
170	Hazırlık	soruşturması,	“ceza	davasının	açılmasına	yeterli	bir	suç	şüphesi	bulunup	bulunmadığını	sapta-

mak	için	yapılan	bir	araştırma	dönemi”	olarak	tanımlanmıştır	(TOSUN	Öztekin,	“Hazırlık	Soruştur-
masında	Tutukluluk”,	Ceza	Hukuku	ve	Kriminoloji	Dergisi,	Y.	1978,	C.	1,	S.	1,	s.	32).

171	CENTEL/ZAFER,	s.	141;	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	91.
172	CENTEL/ZAFER,	s.	141.	
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yakınının	mağdur	olduğu	bir	olayda	soruşturma	yapması,	kamu	davasını	
açması	ve	yürütmesi	gibi	durumlar,	pekâlâ	mümkündür.	Çünkü	mevcut	
sistemde	bunu	engelleyen	bir	düzenleme	mevcut	değildir.	Ancak	böy-
le	bir	durumda,	sorunun	idari	yoldan	da	çözülmesi	mümkündür.	Böyle	
durumlarda	savcı	ya	kendi	isteği	ile	çekilebilir	ya	da	başsavcı	başka	bir	
savcıyı	görevlendirebilir.	Uygulamada	küçük	ilçelerde	görev	yapan	sav-
cılar	bakımından,	bu	yöntem	benimsenmektedir173.

	 Savcının	 tarafsızlığının	 tartışıldığı	 diğer	 bir	 husus,	 savcılık	mesle-
ğinden	 sonra	 avukatlık	mesleğini	 yürüten	 eski	 savcının	 yargılamadaki	
konumudur.	 Anayasa	 Mahkemesi	 bir	 kararında174taraflardan	 birinin	
davasını	üstlenen	bir	avukatın,	kısa	bir	süre	önce	o	mahkemede	hâkim	
veya	savcı	olarak	görev	yapmış	olmasının,	karşı	tarafta	ve	toplumda	kuş-
ku	ve	rahatsızlık	yaratabileceğini	ve	yargıya	bir	etkinin	yapılması	kadar,	
yapılabilmesi	olasılığının	da	adaleti	olumsuz	yönde	etkileyerek,	sonuçta	
yargı	bağımsızlığını	zedeleyeceğini	açıkça	belirtmiştir175. 

	 ee.	Görüşümüz
 
	 Bu	tartışmalar,	bizim	de	katıldığımız	görüşe	göre,	“taraf	ya	da	taraf-
sızlık”	 terimleri	yerine	“objektiflik”	 teriminin	kullanılmasıyla	aşılabilir.	
Çünkü	bir	ceza	yargılamasında	taraf	olmak	ile	tarafsız	olmak	birbirinden	
farklı	kavramlar	olup	savcının	tarafsız	olması,	onun	ceza	yargılamasında	
taraf	olup	olmamasıyla	ilgili	değildir176,177.		

173	ŞIK,	Savcılık	Kurumu,	s.65.
174	Anayasa	Mahkemesi	GK,	E.	2001/309	K.	2002/91	T.	15.10.2002	(https://www.lexpera.com.tr/	erişim	

tarihi:	14.01.2021).
175	Öğretide	Centel,	yukarıda	verilen	örnek	durumların	varlığının	uygulamada	karşımıza	çıkabilecek	olma-

sı,	savcıya	özgü	ret	kurumunun	oluşturulmasının	gerekliliğini	vurgulamaktadır.	Yazar,	burada	hareket	
noktasının,	savcıların	görevlerini	gerektiği	gibi	yapmasını	engelleyen	hallerin	varlığında	savcıların	da	
reddinin	sağlanmasının	gerekli	olduğunu,	ancak	hâkimin	reddi	kurallarından	farklı	bir	düzenleme	ya-
pılması	gerektiğini	belirtmektedir	(CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	209).

176	GÜNDÜZ,	s.	81.	Tarafsızlık	dürüst	olup	olmama	 ile	de	karıştırılmaktadır.	Tarafsızlık	dürüstlüğü	de	
ifade	etmektedir	(AYDIN,	s.	73).

177	Savcının	taraf	olarak	kabul	edilmesi	halinde	tarafın	tarafsız	kalamayacağı	düşüncesi	ile	reddedilemeye-
ceği	kanaatine	varılır	(KAPLAN,	s.	60).	
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	 Hukuk	sözlüğünde	“tarafsız, yansız, taraf tutmaksızın, herhangi bir 
şeyin etkisinde kalmaksızın”	şeklinde	tanımlanan178	objektifliğin	kapsamı	
tarafsızlık	kavramından	daha	geniş	olup,	 tarafsızlık,	objektifliğin	 sade-
ce	bir	yönünü	açıklar.	Oysa	adil	yargılanma	ilkesinin	temelini	oluşturan	
objektiflik,	 kişilikten	 sıyrılarak	makam	 sahibi	 olarak	 karar	 verebilmek	
ve	gerçeği	olduğu	gibi	aksettirmektir179.	Yani	aynı	olayda	kişilerin	başka	
olması	halinde	de	aynı	karar	verilebilecekse,	objektiflikten	bahsedilebi-
lir180.

	 Burada	yaşanan	temel	karmaşa,	savcının	adli	bir	faaliyet	gösterdiği	
sırada	ne	ölçüde	objektiflik	ilkesi	çerçevesinde	hareket	edip	etmediği	ile	
ilgilidir.	AİHS	m.	6	ile	güvence	altına	alınan	adil	yargılanma	hakkı	sav-
cının	da	objektif	davranmasının	zorunlu	kılmaktadır.	Savcının	Devleti	
temsil	etmesi,	onun	objektif	davranması	gerekliliğini	ortadan	kaldırmaz.	
Bu	bağlamda	savcı,	soruşturma	faaliyetini	yürütürken	şüpheli/sanık	ve	
mağdura	karşı	objektif	olmalı,	maddi	gerçeği	ortaya	çıkarma	çabası	içe-
risinde	adil	yargılanmanın	yapılabilmesi	için	enerji	sarf	etmelidir181.	

	 Sonuç	olarak,	savcının	reddi	sorununa	çözüm	aranırken,	konunun	
savcının	yargılamada	 taraf	olup	olmamasına	bağlanmasının,	doğru	bir	
yaklaşım	olmayacağı	 kanaatindeyiz.	Çünkü	 taraf	 olmak	başka	bir	 şey,	
yargılama	sırasında	üzerine	düşen	görevi	objektif	şekilde	yapmak	başka	
bir	şeydir.	Öyleyse	tarafsızlık	yerine	objektiflikten	bahsedilirse,	savcının	
taraf	 olup	 olmama	 konumundan	 bağımsız	 olarak,	 savcının	 tarafsızlığı	
dolayısıyla	reddi,	sorunun	çözümüne	ışık	tutacaktır.	

178	YILMAZ,	Hukuk	Sözlüğü,	s.	628.
179	GÜNDÜZ,	s.	82.	
180	KANBUR,	s.	63;	CENTEL,	Silahların	Eşitliği,	s.	202.	
181	GÜNDÜZ,	s.	81;	KAPLAN,	s.	61.	
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	 A.	Savcının	Reddedilip	Reddedilemeyeceği	Sorunu

	 1.	Öğretide	Yer	Alan	Görüşler

	 a.	Savcının	Reddedilebileceği	Yönünde	Görüşler
 
	 Bu	görüşü	savunan	yazarların	temel	dayanağı,	sanık	aleyhine	veya	
lehine	delil	toplayan,	kamu	yararı	amacıyla	hareket	eden	savcının,	ceza	
yargılamasında	taraf	olmadığı	ve	bu	nedenle	reddinin	mümkün	olabile-
ceğidir.	Bu	görüştekilerin	bir	kısmı,	adil	yargılanma	ve	hukuk	devleti	il-
keleri	gereği	adaleti	sağlama	ve	objektif	davranma	yükümlülüğü	altında	
bulanan	savcıların,	görevlerinde	tarafsız	olmalarını	sağlamak	için	redde-
dilebilmeleri	gerektiğini	savunmaktadır.	Diğer	bir	kısmı	ise	kanunun	bu	
hususta	açık	bir	düzenlemede	bulunmaması	karşısında,	hukuk	normla-
rının	 tek	kaynağının	kanun	olmadığı	ve	savcının	 iddia	görevini	objek-
tif	şekilde	yapamayacağı	durumların	olabileceği	belirtmiştir182.	Yine	bu	
görüşü	savunanların	bir	kısmı,	hâkime	ilişkin	düzenlenen	ret	ve	çekin-
me	 kurallarının	 savcı	 için	 de	 uygulanabileceğini	 savunmaktadırlar183.
Bu	görüşü	savunan	diğer	bir	kısım	yazarlar	ise	savcının	taraf	olmasının,	
savcının	reddedilmemesi	için	bir	gerekçe	olmadığını,	savcıların	makam	
itibariyle	taraf	olduklarını,	bu	durumun	onların	objektif	davranma	yü-
kümlülüğüne	engel	olamayacağını	belirtmektedir184.	
 
	 Kunter,	Yenisey	ve	Nuhoğlu’na	göre	savcı,	 işgal	ettiği	makam	ba-
kımından	muhakeme	 süjesi	 olup	 taraftır.	 Savcı,	 hâkimden	 farklı	 olup	
tarafsız	 sayılamaz.	 Bu	 nedenle,	 ret	 ve	 çekinme	 savcılar	 hakkında	 işle-
mez	zira	kanunda	da	bu	husustan	söz	edilmemiştir.	Ancak	bu	yazarlara	
göre,	hukuk	normları	tek	kaynak	değildir.	Bu	nedenle	savcının	görevini	
hakkıyla	 ifa	edemeyeceği	hallerin	varlığında,	savcının	görevden	yasak-
lanması,	hakkında	ret	davası	açılabilmesi	ya	da	ona	çekinme	olanağının	
sağlanması,	adil	yargılanma	hakkının	gereğidir185.	

182	Görüşler	için	bkz.	KANBUR,	s.	76.	
183	KUNTER/YENİSEY/	NUHOĞLU,	s.	377.
184	Bu	yazarların	görüşleri	için	bkz.	ÖMEROĞLU,	s.	93-94.	
185	KUNTER/YENİSEY/NUHOĞLU,	s.	312-313.
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	 Erem,	savcının	şahsa	bağlı	bir	yasaklama	sebebi	varsa,	çekinmesi	ge-
rektiği	ancak	bu	hususu	savcının	görev	duygusuna	bırakmanın	isabetli	
olmayacağını,	bu	nedenle	bu	konuda	kanuni	bir	düzenleme	yapılması-
nın	yerinde	olacağı	kanaatindedir.	Bu	değişiklik	yapılana	kadar,	tek	yo-
lun	idari	yol	olduğunu	ve	objektifliğinden	şüphe	duyulan	savcı	hakkında	
amire	şikâyet	usulünün	işletilmesi	gerektiğini	savunmaktadır186.	
  
	 Öztürk	ve	diğerleri,	kamunun	menfaatini	koruyan	ve	toplum	adına	
hareket	eden	savcının	taraf	sayılamayacağı,	şüpheli	ve	sanığın	lehine	de-
lil	topladığı	ve	bu	nedenle	reddinin	mümkün	olabileceğini	savunmakta-
dır187.	
 
	 Ünver	ve	Hakeri,	 savcı	bakımından	 ret,	yasaklılık	ve	çekinme	ku-
rumlarına	 ihtiyaç	 olduğunu,	 uygulamada	 sorunların	 yaşandığını	 ve	
objektif	 davranabilme	 bakımından	 savcılara	 güvence	 sağlanmasının	
gerekli	olduğunu	vurgulamaktadır.	Yazarlar,	 savcıların	adil	yargılanma	
hakkını	 ihlal	 edici	 davranış	 sergileyebileceği,	 hakimlerin	 davaya	 bak-
maktan	çekinmesi	ve	yasaklılık	hallerinin	savcılar	için	de	geçerli	olma-
sını	 ve	hususun	denetlenmesi	 gerektiğini	 savunmaktadırlar.	Savcıların	
reddi	 kurumunun	 kanunla	 düzenlenmesinin	 adil	 yargılama	 hakkının	
gereği	 olduğunu	 belirtmektedirler	 Yazarlar,	 savcının	 çekinmesi	 veya	
reddinin	mümkün	olabileceğini	savunmakla	birlikte,	bunun	hangi	yön-
temle	yapılabileceğini	belirtmemişlerdir.	Onlara	göre,	savcının	konumu	
ve	yargılamadaki	işlevine	uygun	kanuni	düzenleme	şarttır188.	
 
	 İçel,	savcının	reddi	kurumunun	güvencelenmesinin,	hem	savunma	
hem	de	iddia	makamının	moral	gücünü	artıracağını	belirtmiştir189.
 
	 Toroslu	 ve	Feyzioğlu,	 kanunlarda	 savcının	 reddi	 kurumunun	dü-
zenlenmemesinin	onların	reddedilemeyeceği	anlamına	gelmediği,	iddia	

186	EREM,	Diyalektik,	s.	108.
187	ÖZTÜRK/TEZCAN/ERDEM/GEZER	SIRMA/KIRIT	SAYGILAR/AKCAN	ALAN/ÖZAYDIN/

TÜTÜNCÜ	ERDEN/VILLEMIN	ALTINOK/TOK,	s.	219.
188	ÜNVER/HAKERİ,	s.	215.	
189	İÇEL,	s.	33.	
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görevini	gereği	gibi	yerine	getiremeyecek	durumda	olan	savcının	savcı-
lık	yapmasının,	ret	yoluyla	engellenebilme	imkânın	tanınması	gerektiği-
ni	belirtmiştir190.
 
	 Özen,	savcının	yürüttüğü	faaliyet	bakımından	taraf	olsa	dahi	reddi	
bakımından	yürüttüğü	faaliyetin	esas	alınıp,	reddinin	mümkün	olması	
gerektiğini	savunmaktadır191.	

	 Boşgelmez,	savcının	adil	yargılanma	ilkesiyle	bağlı	olduğunu,	mad-
di	gerçeğin	ortaya	çıkarılmasına	katkıda	bulunmakla	yükümlü	olduğunu	
ve	bu	nedenle	objektif	davranma	yükümlülüğü	olduğunu	belirtmiştir.	
Adil	yargılanma	ilkesinin	yerine	getirilebilmesi	ve	toplumun	ve	sanığın	
savcıya	güvenebilmesi	adına,	savcının	reddedilebilmesi	gerektiğini	vur-
gulamaktadır192.

	 Yiğit,	savcının	ceza	yargılamasının	tarafı	olması	nedeniyle	reddedi-
lemeyecek	olmasının	anlamsız	bir	ezber	olduğunu	vurgulamıştır193.	

	 Ömeroğlu,	savcının	taraf	sayılmasının,	onun	objektif	olma	yüküm-
lülüğünü	kaldırmayacağını	belirtmektedir.	Yazara	göre	temel	problem,	
objektiflik	yerine	tarafsızlık	teriminin	kullanılmasından	kaynaklanmak-
tadır.	 Tarafsızlık	 yerine	 daha	 doğru	 ve	 kapsamlı	 olan	 objektiflik	 teri-
minin	kullanılmasının,	öğretide	yer	alan	tartışmaları	sonlandıracağı	ve	
çelişkileri	 gidereceğini	 belirtmektedir.	 Yazara	 göre,	 taraf	 olma	 ile	 ret	
kurumunun	 birlikte	 yorumlanması	 doğru	 değildir.	 İdari	 görevleri	 bu-
lunan	 savcıların	 asıl	 görevi	 adli	 olup	 savcının	 yürütmekte	 olduğu	 bu	
adli	görevin	en	önemli	ve	ayırıcı	özelliğinin	objektiflik	olduğu	belirtil-
mektedir.	Yazar,	ret	kurumunun	savcılar	için	kabul	edilmesinin,	onların	
ceza	 yargılaması	 alanı	 dışında	 kalacağı	 görüşünü	 doğru	 bulmamakta,	
burada	reddedilenin	makamın	kendisi	olmadığını,	savcının	şahsı	oldu-
ğunu	 vurgulamaktadır.	 Objektifliği	 şüpheye	 düşen	 savcının,	 başsavcı	

190	TOROSLU/FEYZİOĞLU,	s.	136.	
191	ÖZEN,	s.	230.	
192	BOŞGELMEZ,	s.	247.	
193	YİĞİT,	s.	287.	
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tarafından	 değiştirtilmesi	 her	 zaman	mümkün	 olsa	 da	 başsavcının	 bu	
talebi	 reddetmesi	 halinde	 karara	 karşı	 başvurulabilecek	 bir	 merciinin	
yokluğunun,	 savcının	 tarafsızlığını	güvencelemek	bakımından	yetersiz	
kalacağını	savunmaktadır.	Bu	nedenle	yazar,	savcının	reddi	kurumunun	
yasal	bir	düzenlemeye	kavuşturulması	gerektiğini	önemle	vurgulamak-
tadır194.	

	 b.	Savcının	Reddedilemeyeceği	Yönünde	Görüşler
 
	 Öğretide	bir	görüş,	savcının	reddedilemeyeceği	yönündedir.	Bu	gö-
rüşün	dayandığı	temel	düşünceler	farklı	olsa	da	bu	görüşü	savunanların	
ortak	noktası,	savcının	ceza	yargılamasında	taraf	olmasıdır.	Bu	yazarlar,	
savcının	kişisel	olarak	önyargılı	davrandığı	hususunda	belirtilerin	varlı-
ğında,	diğer	bir	deyişle,	savcının	görevden	çekinmesi,	yasaklanmasının	
gerekli	olduğu	hallerin	varlığında	görev	yapmasının	doğru	olmadığını,	
görevden	 çekinmesi	 gerektiğini;	 savcının	 kendiliğinden	 çekinmeme-
si	 durumunda	 başsavcıya	 başvurmak	 yoluyla	 (savcı	 hakkında	 amire	
şikâyet	usulü	ile)	savcının	denetlenmesini	sağlamak	olanağının	mevcut	
olduğunu	belirtmektedirler195.
 
	 Bu	 görüşü	 savunanlardan	 Keyman,	 yargılamada	 hüküm	 verenin	
hâkim	 olması	 ve	 savcılığın	 bölünmezliği	 ilkesi	 gereği,	 savcının	 reddi-
nin	mümkün	olmadığını	belirtmektedir.	Savcı,	başsavcının	emri	altında	
olup	başsavcı,	 savcının	 reddini	 gerektiren	hallerde	 re’sen	 savcıyı	 işten	
el	çektirip	başka	bir	savcıyı	görevlendirebilir.	Yine	Keyman,	muhakeme	
sistemi	içerisinde	sanığın	daha	güvenceli	olması	adına,	savcının	redde-
dilebilmesinin	hâkim-savcı	farkının	ortadan	kaldırılması	sonucunu	do-
ğuracağı	ve	bu	durumun	da	ceza	muhakemesinde	 tahkik	sistemini	di-
rilteceğini	savunmakta;	oysa	günümüzde	benimsenen	sistemin	iş	birliği	
sistemi	olduğu	ve	bu	durumda	iddia,	savunma	ve	hüküm	verme	görev-
lerinin	birbirinden	açıkça	ayrıldığı	ve	sanık	bakımından	daha	fazla	gü-
194	ÖMEROĞLU,	s.	98-101.	
195	Savcının	bütünlük	ve	bölünmezlik	özelliği	gereği,	yapısal	açıdan	bir	savcı	suç	oluşturan	bir	eylem	için	

nihai	yetkili	olmayıp	savcılık	teşkilatı	içerisinde	yetki	değişimi	her	zaman	mümkündür.	Bir	savcının	baş-
lattığı	davayı	diğeri	takip	edebilir.	Her	bir	savcı	,savcılık	makamını	temsil	ile	yetkilidir	(CENTEL,	Adli	
Yargılanma	Hakkı,	s.	96,	dpn.	23;	Öğretide	yer	alan	bu	yöndeki	diğer	görüşler	için	bkz.	KANBUR,	s.	75).	
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vence	oluşturduğunu	belirtmektedir.	Yazara	göre,	savcının	reddi	kuru-
munun	kabul	edilmemesi	daha	yerinde	bir	düzenleme	olacaktır.	Gerekli	
olması	halinde	(hâkimin	reddini	gerektiren	haller	gibi)	savcıya	çekinme	
hakkının	tanınmasında	bir	sakınca	yoktur196.	

	 İçel,	 ceza	 muhakemesinde	 yargılama	 ve	 iddia	 görevlerinin	 farklı	
olduğundan	hareketle,	 (klasik	 görüş)	 savcıların	hakimler	 gibi	 objektif	
davranma	 yükümlülüklerinin	 olmadığını,	 dolayısıyla	 tarafsız	 sayılma-
yacaklarını	belirtmektedir.	Kaldı	ki	savcının	yürütmekte	olduğu	soruş-
turmada	 objektif	 davranmaması	 halinde	 bile,	 muhakemenin	 objektif	
şekilde	yürüyebileceği	ve	hakimlerin	savcının	talepleriyle	bağlı	olmadı-
ğı,	 onlardan	gelebilecek	hukuka	 aykırı	 taleplerin	mahkeme	 tarafından	
yerine	getirilmeyeceği197	ve	bu	nedenle	savcı	reddinin	ileri	sürülemeye-
ceğini	savunmaktadır.

	 Şahin	ve	Göktürk,	sınırlı	da	olsa	ceza	yargılamasında	savcıya	taraf	
olma	rolü	biçildiği	ve	savcının	makam	itibariyle	taraf	olduğunu,	şüpheli	
ve	sanığın	lehine	ve	aleyhine	işlemler	yapabildiğini,	hakimlerde	olduğu	
gibi	ret	kurumunun	savcı	için	uygulanamayacağını,	ancak	kişisel	olarak	
önyargılı	davrandığı	hususunda	ciddi	endişelerin	varlığı	halinde	başsav-
cıya	başvurmak	suretiyle	 savcının	denetlenip,	gerekirse	değiştirilebile-
ceğini	savunmaktadır198.	

	 Soyaslan,	savcının	taraf	olduğunu,	hâkim	gibi	hüküm	vermek	gibi	
bir	durumu	olmadığı	 için	reddedilemeyeceğini	savunmaktadır.	Yazara	
göre,	taraflar	hiçbir	zaman	reddedilemezler199.	

	 Özbek	ve	diğerleri,	savcının	taraf	olması	nedeniyle	reddedilemeye-
ceği	ancak	tarafsızlığını	şüpheye	düşüren	hallerin	varlığında,	başka	bir	
savcının	görevlendirilmesinin	adil	yargılama	hakkı	gereği	olduğunu	sa-
vunmaktadır200.		
196	KEYMAN,	s.	200-201;	Aynı	yönde	görüş	için	KESKİN,	s.	102.
197	GÜNDÜZ,	s.	87.
198	ŞAHİN/GÖKTÜRK,	s.	91.
199	SOYASLAN,	s.	192.	
200	ÖZBEK/DOĞAN/BACAKSIZ/TEPE,	s.	197.
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	 Centel	ve	Zafer,	CMK’de	savcıların	tarafsızlığını	güvenceleyen	bir	
düzenleme	olmadığını,	bunun	nedeninin	savcılık	makamının	bir	bütün	
olması,	başsavcının	her	zaman	diğer	bir	savcıyı	görevlendirebilme	yet-
kisinin	varlığı	olduğunu,	sınırlı	da	olsa	ceza	yargılamasında	savcıya	taraf	
olma	rolü	biçildiğini	ve	bu	açıdan	bakıldığında	savcının	işin	niteliği	ge-
reği	tarafsız	olmasının	da	güçleştiğini,	bu	nedenlerle	savcının	reddedile-
meyeceğini	benimsemektedir201.		

	 Bütüner,	savcının	taraf	olduğunu,	bu	nedenle	bir	tarafın	diğer	tarafı	
reddinin	mümkün	olmadığını	belirtmiştir.	Eğer	savcı	tarafsızlık	ilkesine	
aykırı	davranırsa,	şikâyet	yoluyla	başsavcıya	başvurulabileceği	ve	başka	
bir	savcının	görevlendirilebileceğini	ve	bunun	adil	yargılanma	hakkının	
gereği	olduğunu	belirtmiştir202.	

	 Gündüz,	 savcıların	hakimlerinkine	benzer	bir	 ret	 sürecinin	olma-
ması	gerektiğini,	savcının	objektifliğine	ilişkin	şüpheli	bir	durum	ortaya	
çıkarsa	 başsavcılığa	 başvurulup	 denetiminin	 sağlanması	 gerektiği,	 bu	
hususta	sulh	ceza	hakimliğine	başvurulmasının	sorunun	başsavcılık	içe-
risinde	 çözümlenebileceği	 gerekçesi	 ile	 gerekli	bir	 yöntem	olmadığını	
belirtmektedir203.	

	 Kaplan,	uygulamada	iddia	makamını	işgal	eden	savcının	kişisel	kim-
liğinin	hâkimde	olduğu	gibi	önemli	olmadığını,	soruşturma	ve	kovuştur-
ma	aşamalarında	objektifliğinden	şüphe	duyulan	savcının	yerine	pekâlâ	
başka	bir	savcı	görevlendirilebileceğinden,	savcının	reddi	kurumuna	ge-
rek	olmadığını	savunmaktadır204.	

 c.	Savcının	Reddine	İlişkin	Çözüm	Önerileri
 
	 Türk	 Ceza	 Hukukunda	 savcının	 yasaklılığını	 veya	 tarafsızlığını	
güvenceleyen	 hükümler	mevcut	 değildir.	 	 Bu	 nedenle,	 savcının	 reddi	

201	CENTEL/ZAFER,	s.	139.
202	BÜTÜNER,	s.	27.
203	GÜNDÜZ,	s.	104.	
204	KAPLAN,	s.	61.
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mümkün	gözükmemektedir205.	Ancak	öğretide	ve	uygulamada	savcının	
reddi	 sorununa	 çözüm	 bulmak	 amacıyla	 bazı	 çözüm	 önerileri	 ortaya	
atılmış	ve	tartışılmıştır.	Bunlardan	ilki,	CMK	m.22	vd.	düzenlenen	ha-
kimler	için	geçerli	olan,	hâkimin	davaya	bakamaması	ve	reddi	hükümle-
rinin	kıyasen	savcılar	için	uygulanması;	ikincisi,	savcının	işten	el	çektiril-
mesi	ve	son	olarak	kanunda,	savcının	reddine	ilişkin	açık	bir	düzenleme	
getirilmesidir.

	 Ceza	 hukukunda	 suç	 ve	 ceza	 içeren	 hükümlerde	 kıyas	 yasakken,	
ceza	muhakemesi	hukukunda	kıyas	serbesttir.	Ancak	ceza	muhakemesi	
hukukunda	kıyas	serbest	olmakla	birlikte,	sınırlayıcı	ve	istisnai	hüküm-
ler	ile	koruma	tedbirlerinde	kıyas	mümkün	değildir.	Hakimlerin	davaya	
bakmaları	kural,	hâkimin	davayı	görmekten	yasaklı	olması,	davaya	ba-
kamayacak	olması	 ve	 tarafsızlığını	 şüpheye	düşmesi	 gibi	hallerde	 red-
di,	 çekinme	ve	 yasaklılık	hallerinin	düzenlendiği	CMK	22.	 ve	devamı	
maddeleri,	 istisnai	 nitelikte	 düzenlemelerdir.	 İstisnai	 düzenlemelerin	
kıyasen	genişletilmesi	mümkün	olmadığından,	bu	maddelerin	savcı	için	
uygulanması	 imkansızdır206.	Yine	kıyasın	yapılabilmesi	 için	yasa	koyu-
cunun	kasten	bir	boşluk	bırakmamış	olması	gereklidir.	Zabıt	kâtibinin	
bile	reddini	açıkça	düzenleyen	(CMK	m.32)	kanun	koyucunun,	savcı-
nın	reddinin	düzenlemesini	unuttuğunu	söylemek	zordur.	Dolayısıyla	
kanun	koyucu	savcının	reddini	bilerek	düzenlemediğinden,	konu	kıyasa	
açık	değildir207,208.	

	 Savcının	görevden,	 işten	el	 çektirilmesi,	mevcut	düzenleme	 içeri-
sinde	başsavcılık	kanalı	ile	mümkün	gözükmektedir.	Başta	söylediğimiz	
gibi,	savcı	idari	açıdan	başsavcıya	bağlı	olduğundan,	böyle	durumlarda	
başsavcılık	makamının	re’sen	harekete	geçmesi	yerinde	olacaktır209.	Bu	
bağlamda	başsavcı,	gerek	re’sen	gerekse	sanık,	mağdur,	mahkeme	veya	

205	Savcı	objektif	ve	tarafsız	davranmakla	yükümlü	bir	taraftır.	Aksi	halde	2802	sayılı	Kanun	gereği	disiplin	
sorumluluğu	gündeme	gelebilecektir	(m.	68/2-b).

206	YILDIRIM,	s.	123;	KANBUR,	s.	88;	ÇİFTCİOĞLU,	s.	44.
207	CENTEL/ZAFER,	s.	140.
208	Öğretide	Özen	aynı	görüşte	değildir	(ÖZEN,	s.	230).
209	KARAKEHYA/ARABACI,	s.	2077.	
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savcıdan	gelecek	ret	veya	çekinme	talebini	karara	bağlamalı	ve	lüzumu	
halinde	davayı	yürütecek	bir	başka	savcıyı	görevlendirmelidir210.

	 Öğretide	 bazı	 yazarlar	 hakimler	 için	 uygulanan	 yasaklılık	 ve	 ret	
nedenlerinin	 savcı	 hakkında	 uygulanması	 için	 kanun	 değişikliğinin	
şart	olduğunu	belirtmektedirler211.	Bu	hükümlerin	savcılar	için	uygula-
nabilmesi,	ancak	açık	bir	düzenlemeye	bağlıdır.	Ancak	bu	düzenleme,	
hâkime	uygulanan	şekliyle	değil	savcının	konumuna	ve	yaptığı	işin	nite-
liğine	göre	belirlenmelidir212.		

	 SONUÇ
 
	 Savcının	reddi	sorununa	ilişkin	makale	içerisinde	detaylı	şekilde	yer	
verdiğimiz	ulusal	ve	uluslararası	düzenlemeler,	öğreti	ve	yargı	içtihatları	
doğrultusunda	şu	sonuçlara	varılmıştır:
 
	 Ceza	muhakemesi,	iddia	ve	savunma	makamlarından	oluşur.	İddia	
makamı	tezini	ortaya	koyarken,	savunma	ise	antitez	ileri	sürer.	Savcı,	ko-
numu	itibariyle	başsavcılık	makamını	temsil	eder.	Ceza	yargısında	savcı,	
herhangi	bir	davacı	gibi	şahsen	taraf	olmayıp	makam	dolayısıyla	taraftır.	
Bu	itibarla,	savcının	taraflı	olmayı	ifade	edecek	şekilde	taraf	olmadığı	ve	
ceza	yargılamasında	faaliyet	gösteren	vasıta	taraf	olarak	kabulü	gerekir.	
 
	 Öğretide	 savcının	 tarafsızlığına	 ilişkin	 tartışmalar,	 bizce	 “taraf	 ya	
da	 tarafsızlık”	 terimleri	 yerine	 “objektiflik”	 teriminin	 kullanılmasıyla	
aşılabilir.	Çünkü	bir	ceza	yargılamasında	taraf	olmak	ile	tarafsız	olmak	
birbirinden	farklı	kavramlar	olup	savcının	tarafsız	olması,	onun	ceza	yar-
gılamasında	taraf	olup	olmamasıyla	ilgili	değildir.	Aynı	durum,	savcının	
reddedilip	reddedilemeyeceği	tartışmaları	için	de	geçerlidir.	Bizce	sav-
cının	reddi	sorununa	çözüm	aranırken,	konunun	savcının	yargılamada	
taraf	 olup	 olmamasına	 bağlanması,	 doğru	 bir	 yaklaşım	 olmayacaktır.	

210	AYDIN,	s.	74.
211	ÜNVER/HAKERİ,	s.	217;	KANBUR,	s.	89.
212	AYDIN,	s.	73.
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Çünkü	taraf	olmak	başka	bir	şey,	yargılama	sırasında	üzerine	düşen	gö-
revi	objektif	şekilde	yapmak	başka	bir	şeydir.	Öyleyse	tarafsızlık	yerine	
objektiflikten	bahsedilmesi,	 savcının	 taraf	 olup	olmama	konumundan	
bağımsız	olarak,	savcının	tarafsızlığı	ve	reddi	sorunu	çözümüne	ışık	tu-
tacaktır.	

	 Savcı,	 ceza	 yargılamasında	 yerine	 getirdiği	 faaliyet	 nedeniyle	 çok	
önemli	bir	 süjedir.	Bu	nedenle	onun	 tarafsızlığı,	objektifliği;	 ceza	yar-
gılamasında	büyük	önem	arz	 etmektedir.	 Savcı,	 ceza	muhakemesinde	
tarafsız	davranması	gereken	bir	adalet	organıdır.	Avrupa	İnsan	Hakları	
Sözleşmesi’nin	6.	maddesinde	düzenlenen	tarafsızlık	güvencelemeleri,	
bir	suç	isnadı	hakkında	karar	veren	durumunda	olan	savcıyla	da	yakın-
dan	ilgilidir.

	 Savcının	tarafsız	davranma	yükümlülüğü,	Budapeşte	 ilkeleri,	Ban-
galor	Yargı	Etiği	ilkeleri	gibi	uluslararası	belgeler	ile	HSYK	ve	Ceza	Ge-
nel	 Kurulu	 görüş	 ve	 kararlarında	 açıkça	 düzenlenmiştir.	Hakimler	 ve	
Savcılar	Yüksek	Kurulu	(yeni	adıyla	Hakimler	ve	Savcılar	Kurulu)	Bu-
dapeşte	İlkelerini,	aldığı	kararla	benimsemektedir.	Keza	Yargıtay,	çok	da	
eski	olmayan	kararında,	Budapeşte	İlkelerine	atıfta	bulunmuştur.	

	 Mevzuatta	savcının	yaptığı	işlemlerde	tarafsız	davranmasına	ilişkin	
açık	bir	düzenleme	yoktur.	Ancak	CMK,	yapmış	olduğu	düzenlemeler	
ile	savcının	görevini	ifa	ederken	tarafsız	olması	gerektiğini	belirtmiştir.	
CMK	m.	160	gereği	şüphelinin	lehine	olan	delilleri	de	toplamak,	CMK	
m.	170/5’	te	iddianamede	lehe	ve	aleyhe	olan	hususları	belirtilmek	ve	
şüpheli	ve	sanığın	haklarını	korumakla	da	yükümlüdür.	Savcılık	maka-
mı,	ceza	yargılamasında	kamu	adına	ceza	muhakemesinin	amaçlarının	
gerçekleştirilmesi	 için	objektif	davranmakla	yükümlü	kılınmış,	 tarafsız	
ve	olabildiğince	bağımsız	olunması	gereken	bir	makamdır.	Nitekim	sav-
cı	da	hâkim	gibi	adil	yargılanma	ilkesiyle	bağlıdır	ve	gerçeğin	ortaya	çı-
karılmasıyla	yükümlüdür.

	 Ceza	Muhakemesi	Kanunu’nda	savcının	tarafsızlığını	güvenceleyen	
yasaklılık,	çekinme	ve	çalışma	konumuzu	oluşturan	savcının	reddi	kuru-
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mu	açıkça	düzenlenmiş	değildir.	Savcının	tarafsızlığını	sağlama	çareleri	
olan	yasaklılık,	ret	ve	çekinme	kurumlarının	düzenlenmemiş	olması,	bu	
hususu	 tartışmaya	 açık	 hale	 getirmiştir.	Öğretide	 savcının	 reddi	 bakı-
mından	çeşitli	görüşler	 ileri	 sürülmüştür.	Yargı	kararlarında	bu	husus,	
birkaç	karar	dışında	pek	fazla	tartışılmamıştır.

	 Savcının	reddi	kurumunun	kanunda	açıkça	düzenlenmemiş	olması,	
onun	 yargılama	 süresince	 objektif	 davranma	 yükümlülüğünü	 ortadan	
kaldırmaz.	Savcı,	böyle	bir	düzenleme	olmasa	da	adil	yargılanma	ilkesi	
gereği	maddi	gerçeğin	ortaya	çıkarılmasına	katkı	sağlamakla	yükümlü-
dür.	

	 Hakimlerin	reddi	kurumunu	düzenleyen	CMK	22.	vd.	maddeleri-
nin	istisnai	hükümler	olması	sebebiyle,	kıyasen	savcılar	için	uygulanma-
sının	imkânı	yoktur.	

	 Mevcut	yasal	düzenlemede	tez,	antitez	ve	sentez	üçgeninde	savcı,	
taraflardan	biri	olduğuna	göre,	bir	tarafın	diğer	tarafı	reddi	mümkün	ol-
madığından,	savcının	reddi	mümkün	olamaz.	Ancak	hâkimin	reddi	se-
beplerinin	savcı	için	söz	konusu	olduğu	durumlarda,	kamu	adına	dava	
açan	bu	adalet	organının	maddi	gerçeğin	ortaya	çıkarılmasına	katkıda	
bulunmak	 amacıyla	 objektif	 davranması	 sağlanarak,	 adil	 yargılanma	
hakkının	güvencelenmesi	gereklidir.	

	 Gelinen	noktada	CMK’de	hakimlerde	olduğu	gibi	buna	benzer	bir	
ret	 kurumu	 düzenlenmediğinden,	 bu	 sorun	 uygulamada	 başsavcılığa	
başvuru	 ile	çözümlenmektedir.	Bu	tarafsızlık	denetiminin	 idari	organ-
lara	(başsavcılık	makamı)	ya	da	savcının	bizâtihi	kendisine	bırakılması,	
bizce	 yeterli	 değildir.	 Savcı,	 soruşturma	 evresinin	merkezinde	 bulun-
maktadır	ve	güçlü	yetkilerle	donatılmıştır.	Bu	kadar	büyük	güce	sahip	
olan	savcının,	her	ne	kadar	idari	açıdan	denetlenebilse	de	tarafsızlık	gibi	
adil	yargılanma	ilkesinin	en	önemli	unsuru	bakımından	denetiminin	ida-
ri	sisteme	bırakılmaması,	yerinde	olacaktır.	Objektifliği	şüpheye	düşen	
savcının,	başsavcı	tarafından	değiştirtilmesi	her	zaman	mümkün	olsa	da	
başsavcının	bu	talebi	reddetmesi	halinde	karara	karşı	başvurulabilecek	
bir	merciinin	yokluğu,	bu	görüşümüzün	ana	sebebini	oluşturmaktadır.	

TÜRK CEZA YARGISINDA SAVCININ REDDİ SORUNU
Dr. Nebahat KAYAER
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	 Uluslarası	 belgelerde	 düzenlenen	 ve	 kabul	 edilen	 tarafsızlık	 ilke-
sinin,	 iç	 uygulamada	 savcılar	 yönünden	 işlerlik	 kazanması	 gereklidir.	
Savcıyı	soruşturmanın	patronu	olarak	gören	sistemde,	savcının	tarafsız-
lığını	güvenceleyen	sisteme	CMK’	de	açıkça	yer	verilmemesi,	büyük	bir	
eksiklik	oluşturmaktadır.	Savcılık	makamının	dokusuna	ve	özelliklerine	
uygun	ve	onun	tarafsızlığını	sağlamaya	yönelik	sistemin	oluşturulması,	
adil	yargılanma	ilkesinin	metinlerde	kalmayıp	uygulama	yoluyla	kendi-
sini	göstermesi	anlamına	gelecektir.	Bu	bağlamda	Budapeşte	İlkeleri’ni	
benimseme	kararı	alan	ülkemizde,	 savcıların	 tarafsızlığının	sağlanması	
açısından	ret	kurumunun	oluşturulması	gerekir.	Bu	 itibarla,	objektifli-
ği	 şüpheye	 düşen	 savcının	muhakemeyi	 sürdürmesi	 doğru	 olmayaca-
ğından	ve	her	zaman	kendiliğinden	ya	da	başsavcılıkça	muhakemeden	
çekilmesi	 de	 gerçekleşmeyebildiğinden,	 savcılık	makamının	 niteliğine	
uygun	ve	savcının	ceza	muhakemesindeki	rolü	de	göz	önünde	bulundu-
rularak,	savcının	tarafsızlığını	güvenceleyen	açık	bir	kanuni	düzenleme	
yapılması	gerekmektedir.	

	 Savcının	tarafsızlığına	 ilişkin	şüphelerin	oluşması	ve	adil	yargılan-
manın	tehlikeye	düştüğü	bu	gibi	durumlarda	oluşturulacak	bu	sistemin	
varlığı,	 sadece	 sanık/şüpheli	 için	 değil	mağdur	 ve	 suçtan	 zarar	 gören	
için	de	önemli	olacaktır.	Savcının	görevleri	ve	yetkileri	dikkate	alınırsa,	
tarafsızlığın	vazgeçilmez	bir	 ilke	olduğu	ve	bunun	güvenceye	alınması	
gerektiği	tartışma	götürmez	bir	gerçektir.
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YENİLİKLER: ESKİ VE YENİ DÖNEME DAİR TARTIŞMALARIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

 ÖZET

RENOVATION ON TURKISH COMMERCIAL CODE CONCERNED REDEEMEDSHARES:
CONSIDERATION OF FORMER AND RECENT ERA DISCUSSIONS

	 Anonim	 şirketlerce	 çıkarılabilecek	 intifa	 senetlerini	 genel	 olarak	 düzenleyen	
TTK	m.	502	uyarınca	(Limited	şirketler	bakımından	ise	m.	584),	her	nevi	intifa	senetle-
rinin	çıkarılması,	şirket	(ilk)	esas	sözleşmesinde	açıkça	öngörüldüğü	hallerde	veya	esas	
sözleşmede	 öngörülmediği	 takdirde,	 esas	 sözleşmeyi	 bu	 surette	 değiştirmek	 yoluyla	
ve	alınacak	bir	genel	kurul	kararıyla	mümkündür.	İntifa	senetleri	sahibine	malvarlıksal	
katılma	hakları	bahşeden	ve	intifa	hakkını	temsilen	çıkarılan	kıymetli	evrak	niteliğine	
haiz	senetlerdir.	İntifa	senetlerine	ilişkin	olarak	6102	sayılı	TTK’nin	intifa	senetlerinin	
çıkarılması	 şartları,	 kimler	 lehine	çıkarılabileceği,	 tüm	 intifa	 senetleri	bakımından	 sa-
hibine	tanınabilecek	haklar	bakımından	önemli	değişiklikler	ve	yenilikler	 içerdiği,	bu	
surette	eski	TK	döneminde	mevcut	olan	bazı	tartışmaları	sona	erdirdiği	söylenebilirse	
de	beraberinde	bazı	soru	ve	sorunlarla	birlikte	yeni	tartışmaları	da	gündeme	getirdiği	
görülmektedir.		 
 
 Anahtar Kelimeler:	Anonim	şirket,	intifa	senetleri,	kurucu	menfaatleri,	kâra	ka-
tılma	hakkı. 

 ABSTRACT
     
	 According	to	the	article	502	of	Turkish	Commercial	Code	(584	in	terms	of	li-
mited	companies)	that	regulates	the	redeemed	shares	that	can	be	issued	by	joint	stock	
companies	generally,	the	issuance	of	any	kind	of	redeemed	shares	is	possible	by	chan-
ging	the	main	contract	in	this	way	and	by	a	general	assembly	decision,	unless	it	is	fore-
seen	in	the	main	contract.	Redeemed	shares	are	the	securities	that	grant	the	owner	the	
right	to	participate	in	assets	and	represent	the	right	of	usufruct.	Regarding	redeemed	
shares,	although	the	article	6102	of	Turkish	Commercial	Code,	by	bringing	important	
changes	in	terms	of	redeemed	share	issuance	conditions,	rights	of	the	issuer	and	the	is-
suance	party,	ends	some	discussions	of	former	Commercial	Law,	it	is	seen	that	it	brings	
up	new	discussions	along	with	some	questions	and	problems.
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right	to	participate.
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	 GİRİŞ

		 İntifa	senetleri,	sahibine,	yalnızca	kanunda	öngörülen	malvarlıksal	
haklara	katılma	imkânı	sağlayan	ve	intifa	hakkını	temsilen	çıkarılan	se-
netlerdir.	 İntifa	 senetleri,	 ne	 esas	 sermayenin	bir	parçası	olarak	ne	de	
pay	sahipliği	mevkii	olarak	payı	temsil	ederler.	İntifa	senetlerine	ilişkin	
hükümler,	 6102	 sayılı	TTK’de,	 “Menkul Kıymetler”	 üst	 başlığı	 altında	
m.	 502-503	 (6762	 sayılı	 TK	 (eTK)	m.	 402-403)	 arasında	 düzenlen-
mişken,	 kurucu	 (intifa)	 senetleri,	 anonim	 şirketlerin	 kuruluşuna	 dair	
hükümlerin	düzenlendiği	kısımda	“Kurucu Menfaatleri”	üst	başlığı	altın-
da	m.	348’de	(eTK	m.	298)	ayrıca	düzenlenmiştir.	6102	sayılı	TTK’de,	
eTK’de	 olduğu	 şekliyle	 yapılan	 genel	 ayrım	 muhafaza	 edilmiş	 ve	 bu	
surette	kanun	koyucu,	intifa	senetlerine	ilişkin	hükümleri	tek	başlık	al-
tında	toplamayı	tercih	etmemiştir1.	Katılma	intifa	senetleri	ise	Sermaye	
Piyasası	Kurulu’nun	çıkardığı	22/06/2013	tarih	ve	28685	sayılı	Resmi	
Gazete’de	yayımlanmış	olan	VII-128.1	sayılı	“Pay	Tebliği”	(Seri	III	10	
No’lu	Tebliği	yürürlükten	kaldıran)	ile	özel	olarak	düzenlenmiştir.

	 Anonim	 şirketlerce	 çıkarılabilecek	 intifa	 senetlerini	 genel	 olarak	
düzenleyen	 TTK	m.	 502	 uyarınca	 (Limited	 şirketler	 bakımından	 ise	
m.	584)2,	her	nevi	intifa	senetlerinin	çıkarılması,	şirketin	(ilk)	esas	söz-
leşmesinde	açıkça	öngörüldüğü	hallerde	veya	öngörülmediği	takdirde,	
esas	sözleşmeyi	bu	surette	değiştirmek	yoluyla,	nihayetinde	esas	sözleş-
mede	bu	hususta	açık	bir	hüküm	bulunması	şartıyla,	alınacak	bir	genel	
kurul	kararıyla	mümkündür.	Dolayısıyla	intifa	senedinin	çıkarılması	için	
esas	sözleşmede	bu	yönde	bir	hükmün	bulunması	ve	ayrıca	şirket	genel	

1	Tüm	intifa	senetlerinin	tek	başlık	altında	toplanması	mümkün	iken,	kurucular	için	öngörülen	intifa	senet-
lerinin	anonim	şirketin	kuruluşuna	dair	hükümlerin	arasında	yer	verilmesinin	isabetli	bir	tercih	olmadığı	
yönünde	eleştiriler	için	bkz.	KENDİGELEN,	Abuzer:	Türk	Ticaret	Kanunu	Tasarısında	İntifa	Senetleri,	
Batider,	C.	XXV,	S.	21,	s.	58	(anılış;	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri),	eTK	döneminde	de	benzer	yönde,	
kurucu	intifa	senetlerine	ilişkin	düzenlemenin	(eTK	m.	298)	kaldırılarak	eTK	m.	403	bir	 fıkra	halinde	
ilavesi	suretiyle	intifa	senetlerinin	aynı	rejime	tabi	tutulmasının	faydalı	olacağı	yönündeki	görüş	için	bkz.	
BİRSEL,	Mahmut	T.:	“Anonim	Şirketlerde	Sermaye	Payını	Temsil	Etmeyen	Senetler”,	Batider,	C.	III,	S.	
4,	1966,	s.	654	dpn.	15.	(anılış;	BİRSEL,	Sermaye	Payını	Temsil	Etmeyen	Senetler)

2	6102	sayılı	TTK	m.	584	hükmü	ile	limited	şirketlerde	de	şirket	sözleşmesinde	düzenlenmiş	olmak	kaydıy-
la,	intifa	senedi	çıkartabileceği	açıkça	hükme	bağlanmış	ve	bu	hususta	anonim	şirket	hükümlerinin	kıya-
sen	uygulanacağı	belirtilmiştir.	Bkz.	ŞENER,	Oruç	Hami:	Yargıtay	Kararları	Işığında	Limited	Ortaklıklar	
Hukuku,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2017,	s.	395	vd.
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kurulunda	bu	hususta	karar	alınması	gerekir.	Anonim	şirket	esas	sözleş-
mesinde	öngörülen	intifa	hakkının	doğumu	ve	kullanımı	için,	bu	hakkın	
senede	bağlanması	zorunluluğu	mevcut	değildir3.	Esas	sözleşmede	ön-
görülen	hakkın	 intifa	hakkı	olması	esas	olmakla	birlikte,	TTK’de	 ilgili	
düzenlemelerde	tutarlı	bir	şekilde	“intifa senedi”	kavramının	kullanımına	
özen	gösterilmiş	olduğu	görülmektedir.	Öğretide,	bu	kavramsal	 terci-
hin,	intifa	hakkının	kıymetli	evrak	niteliğinde	bir	senede	bağlanabilmesi	
ve	bu	yolla	tedavül	gücüne	kavuşabilmesi	bakımından	da	isabetli	olduğu	
belirtilmektedir4.	Ayrıca,	Kanunda	yaygın	olarak	intifa	senedi	kavramı-
nın	 kullanılmış	 olmasının,	 anonim	 şirket	 payları	 üzerinde	 tesis	 edilen	
intifa	hakkı	ile	kavramsal	olarak	bir	karışıklığın	yaşanmasının	da	önüne	
geçtiği	söylenebilir.

	 TTK’nin	 502.	 maddesinin	 gerekçesinde;	 maddede,	 kural	 olarak	
eTK	m.	402’nin	tekrar	edilmiş	olduğu	belirtilmiş	olsa	da	esasında	TTK	
m.	502	düzenlemesinde,	intifa	senetlerine	ilişkin	olarak	önemli	değişik-
likler	ve	bazı	yeni	düzenlemeler	yapılmıştır.	

	 İlkin,	eTK’de	“Hisse Senetleri”	üst	başlığı	altında	düzenlenmiş	olan	
intifa	 senetleri,	 TTK’de	 isabetli	 olarak	 “Menkul Kıymetler”	 üst	 başlığı	
altında	düzenlenmiştir.	Yapılan	bu	değişiklik	ile	intifa	senetlerinin	pay	
senetlerinden	farklı	bir	menkul	kıymet	türü	olup	olmadığına	dair	tartış-
malar	sona	erdirilerek	intifa	senetlerinin	menkul	kıymet	niteliği	açıklığa	
kavuşturulmuştur,	böylece	ortaklık	esas	sermayesinin	bir	bölümünü	teş-
kil	etmeyen	ve	pay	sahiplerine	tanınan	yönetme	haklarını	da	içermeyen	
intifa	senetlerinin,	pay	senetlerinden	farklı	bir	hukuki	niteliğe	sahip	ol-
duğu	tereddüde	yer	bırakmayacak	şekilde	açıkça	ortaya	konmuştur.

	 İkinci	olarak,	eTK	m.	402/2’de	yer	alan	ve	kuruculara	intifa	hakkı	
tanıyan	kurucu	(intifa)	senetlerinin	yalnız	kuruluş	(ilk)	esas	sözleşme-
de	öngörülmesi	şartıyla	çıkarılmasına	müsaade	eden	hükmüne	ve	ayrıca	

3	 İntifa	 hakkının,	 şirketin	 kuruluş	 ana	 sözleşmesinin	 veya	 ana	 sözleşme	 değişikliğinin	 tescili	 ile	 kendi-
liğinden	oluşacağı	yönünde	bkz.	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi’nin,	08.12.2014	 tarih,	E.	2014/12007,	K.	
2014/19252,	sayılı	kararı.	Erişim:	www.yargitay.gov.tr		E.T.	:	26.04.2020.

4	Bkz.	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	58.
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eTK	m.	402/3’ün	tahvil	sahipleri	kuruluna	atfıyla	yer	alan	intifa	senedi	
sahipleri	kuruluna	da	TTK’de	yer	verilmemiştir.	Bu	halde	artık	kurucu	
intifa	 senetlerinin	 ihracı	 için	 ilk	 esas	 sözleşmede	açık	bir	hükmün	yer	
alması	zorunluluğunun	kaldırılmaya	çalışıldığı	ve	intifa	senedi	sahipleri	
kuruluna	da	yer	verilmediği	görülmektedir.	Ancak	aşağıda	ilgili	bölüm-
de	ayrıntılı	olarak	izah	edileceği	üzere	bu	değişikliğin,	kurucu	intifa	se-
netlerinin	(ilk)	esas	sözleşmede	bu	yönde	bir	açıklık	bulunmasa	dahi,	
sonradan	 bir	 esas	 sözleşme	 değişikliği	 yapılmak	 suretiyle	 çıkarılabilip	
çıkarılamayacağına	 dair	 öğretideki	mevcut	 tartışmaları	 sona	 erdirme-
diği	görülmektedir.	Ayrıca	TTK’de	intifa	senedi	sahipleri	kuruluna	yer	
verilmemiş	 olmasına	 karşın	 intifa	 senedi	 sahiplerinden	 onay	 gereken	
hallerde	bu	onayın	ne	surette	yerine	getirileceğine	dair	bir	açıklığın	da	
olmadığı	söylenebilir.

	 Üçüncü	olarak,	6102	sayılı	TTK	madde	502/1	son	cümlede	belir-
tilen	kurucular	dışında	kalan	kişiler	lehine	tanınacak	intifa	hakları	bakı-
mından	çıkarılacak	olan	bu	senetlere	de	m.348	hükmünün	uygulanaca-
ğından	bahisle	kurucu	(intifa)	senetleri	için	öngörülen	kâr	payına	ilişkin	
sınırlamalara	adi	intifa	senetlerinin	de	tabi	olacağının	hükme	bağlanmış	
olduğu	kabul	edilse	dahi	kâr	payı	dağıtımına	dair	üst	sınırın,	kurucu	ve	
adi	intifa	senetleri	bakımından	ne	şekilde	hesap	edileceği	halen	açıklığa	
kavuşturulmuş	değildir.

	 Dördüncü	olarak,	6102	sayılı	TTK	m.	502/2’de	eTK’de	olduğun-
dan	farklı	bir	şekilde,	kurucu	(intifa)	senetleri	de	dahil	olmak	üzere	çı-
karılacak	intifa	senetlerinin	yalnız	emre	veya	hamiline	yazılı	olabileceği	
açıkça	hükme	bağlandığından	bu	senetlerin	artık	nama	yazılı	olarak	dü-
zenlenmesi	imkânı	da	kaldırılmıştır.

	 Beşinci	 olarak,	 6102	 sayılı	TTK	m.	 584	 hükmü	 ile	 ilk	 kez,	 şirket	
sözleşmesinde	 açıkça	 düzenlenmiş	 olmak	 kaydıyla	 limited	 şirketlerde	
de	intifa	senedi	ihraç	edilebileceği	açıkça	hükme	bağlanmıştır.	Ticaret	
şirketlerinde	birleşme,	bölünme	ve	tür	değiştirme	işlemlerine	ilişkin	hü-
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kümlerde,	intifa	senedi	sahiplerinin	haklarının	koruma	altına	alınmaya	
çalışıldığı	ve	ilgili	davaların5	ayrıca	düzenlendiği	görülmektedir.

	 Son	olarak,	TTK	m.	348,	m.	502	ve	m.	503	hükümlerinin,	intifa	se-
netlerinin	çıkarılmasının	şartları,	bu	senetlerin	kimler	lehine	çıkarılabi-
leceği	ve	intifa	senetleri	sahiplerine	tanınabilecek	menfaatlerin	kapsamı	
bakımından	önemli	değişiklikler	 ve	 yenilikler	 içerdiği	 söylenebilir.	Bu	
değişikliklerin	 eski	 kanun	 döneminde	mevcut	 olan	 bazı	 tartışmaların	
sona	erdirdiği	söylenebilirse	de	bir	kısım	değişikliklerin	yeni	bazı	sorun-
ları	da	beraberinde	getirdiği	görülmektedir.	Tüm	bu	tespitler	ışığında,	
bu	çalışmada	Yeni	TTK	ile	intifa	senetlerine	ilişkin	yapılan	değişiklik	ve	
yeniliklerin,	öğreti	ve	yargı	uygulamasında	ortaya	çıkan	ihtilafları	gide-
rip	gidermediği,	tespit	edilebilen	yakın	tarihli	yargı	kararlı	ve	mukayeseli	
hukuktaki	yeni	gelişmeler	dikkate	alınmak	suretiyle	ele	alınarak	çözüm	
önerileri	sunulmaya	çalışılacaktır.

	 I.	GENEL	OLARAK	İNTİFA	SENEDİ	VE	TÜRLERİ

	 A.	Genel	Olarak	İntifa	Senedi

		 6762	sayılı	eTK’de	olduğu	gibi,	6102	sayılı	TTK’de	de	intifa	senet-
lerine	dair	açık	bir	tanıma	yer	verilmemiştir.	İlgili	hükümlerden	ve	öğre-
tide	yapılan	çeşitli	tanımlamalardan	hareketle,	intifa	senetleri	“ortaklık 
ile hak sahibi arasında kurulan sözleşme ile ihdas edilen intifa hakkını tem-
silen çıkarılan, pay sahipliğine bağlı yönetim, denetim ve inceleme hakları 
dışında, kanunda öngörülen malvarlıksal haklara kanuni sınırlar dahilinde 
katılma imkânı sağlayan, ortaklık payını temsil etmeyen, yalnız emre veya 
hamiline yazılı olarak düzenlenebilen, kıymet evrak ve dahi menkul kıymet 
niteliğini haiz senetler”	olarak	tanımlanabilir6.
5	Birleşme,	bölünme	ve	tür	değiştirme	kararları	ve	işlemlerine	dair	ortak	hükümler	başlığı	altında,	ortaklık	

paylarının	ve	ortaklık	haklarının	incelenmesi	(denkleştirme	davası)	davası	TTK	m.	191’de,	birleşmenin,	
bölünmenin	ve	 tür	değiştirmenin	 iptali	davası	 ile	eksikliklerin	sonuçları	TTK	m.	192’de,	birleşme,	bö-
lünme	veya	tür	değiştirme	işlemlerine	herhangi	bir	şekilde	katılmış	bulunanların	sorumluluklarına	ilişkin	
dava	ise	TTK	m.	193’	de	ayrıntılı	olarak	düzenlenmiştir.	Yapısal	değişikler	neticesinde	hakları	tamamen	
veya	kısmen	ihlal	edilen	intifa	senedi	sahiplerinin,	anılan	davaları	açıp	açamayacağı	hususundaki	görüşle-
re	ileride	beşinci	bölümde	ayrıntılı	olarak	yer	verilecektir.

6	Öğretide	 yapılan	 çeşitli	 tanımlamalar	 için	 bkz.,	 TEOMAN,	Ömer:	 Anonim	Ortaklıkta	 İntifa	 Senetle-
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	 İntifa	senetleri,	şirket	sermayesinin	bir	parçası	olarak	veya	pay	sa-
hipliği	mevkii	olarak	hiçbir	surette	payı	temsil	etmediğinden,	bu	senet-
ler	 sahibine	 yalnızca	 kanunda	 öngörülen	malvarlıksal	 haklara	 katılma	
imkânı	sağlar.	İntifa	senetleri	sahibine,	pay	sahipliği	sıfatından	doğan	oy	
hakkı,	bilgi	alma-inceleme,	iptal	davası	açma,	yönetim	ve	de	hazırlık	dö-
nemi	faizi	alma	gibi	hakları	ise	bahşetmemektedir7.	Bu	senetlerde	temsil	
edilen	hak,	senet	çıkarılmadan	önce	de	mevcuttur.	Bu	durumda	 intifa	
hakkının	bahşetmiş	olduğu	hakların	kullanımını	ve	hakkın	devrini,	kıy-
metli	evrak	hukuku	kurallarına	bağlı	kılmak	ve	bu	hakka	tedavül	olanağı	
sağlamak	maksadıyla	hakkın	doğumundan	sonra	çıkarılan	intifa	senet-
leri,	mevcut	intifa	hakkını	“bildirdiği”	için	kanımızca	açıklayıcı	kıymetli	
evrak	 niteliğindedir8.	Dolayısıyla	 intifa	 hakkının	 senede	 bağlanmamış	
olması,	bu	hakkın	ileri	sürülmesinde	ve	hakkın	yapısında	bir	değişikliğe	
yol	açmaz.	Zira	bu	hakkın	kıymetli	evrak	niteliğinde	bir	senede	bağlan-
ması	 sadece	 bu	hakka	 tedavül	 olanağı	 katmaktadır9.	Dolayısıyla	 intifa	
hakkının	senede	bağlanmamış	olmasının,	onun	devrine	engel	olmayaca-

ri,	 İstanbul,	 İstanbul	 Üniversite	 Kitabevi,	 1978,	 s.	 92-93(anılış:	 TEOMAN,	 İntifa	 Senetleri),	 TEKİ-
NALP,	 Ünal	 (Poroy/Çamoğlu):	 Ortaklıklar	 Hukuku	 II.	 Vedat	 Kitapçılık,	 İstanbul	 2019,	 s.	 172-173,	
N.	1214-1215,(anılış:	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II)		İMREGÜN,	Oğuz:	“Anonim	Ortaklıklarda	
Kurucu	Senetleri”,	İÜHFM,	Doğumunun	100.	Yılında	Atatürk’e	Armağan,	C.	XLV,	1982,	s.	480,	(anılış:	
İMREGÜN,	Kurucu	Senetler),	BİRSEL,	Sermaye	Payını	Temsil	Etmeyen	Senetler”,	s.	651.	

7	Birsel,	 Sermaye	Payını	Temsil	 Etmeyen	Senetler,	 s.	 649,	 İMREGÜN,	Kurucu	Senetler,	 s.	 478,	TEKİ-
NALP,	Ünal:	650“Katılma	İntifa	senetleri	(Partizipationsschein)”,	Batider,	C.	VI,	S.2,	1971,	s.	305.	(anı-
lış:	Tekinalp,	Katılma	İntifa	Senetleri)

8	TEKİNALP,	Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	310,	KENDİGELEN,	Abuzer/KIRCA	İsmail:	Kıymetli	Evrak	Hu-
kuku,	On	İki	Levha	Yayıncılık,	İstanbul,	2019,	s.	25’	de	yer	alan	genel	olarak	“açıklayıcı	kıymetli	evrak”	
tanımından	uyarlanan.	Ayrıca	bkz.	ÜLGEN,	Hüseyin	vd.,	Kıymetli	Evrak	Hukuku,	Vedat	Kitapçılık,	
İstanbul,	2019,	s.25-26.

9	Bu	hususta	Tekinalp,	intifa	senedinin	temsil	ettiği	katılma	hak-kının	senetten	önce	mevcut	olduğunu,	bu	
katılma	hakkına	ilişkin	oluşum	sözleşmesinin	ortaklık	ile	intifa	hakkını	ilk.	kazananı	arasında	gerçekleştiği-
ni,	bu	kapsamda	hakkın	senede	bağlanmasının	kurucu	değil,	bildirici	nitelikte	olduğunu,	dolayısıyla	intifa	
senetlerinin	bildirici	bir	tür	kıymetli	evrak	olduğunu	belirtmektedir.	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	
s.	173,	N.	1216.	Benzer	yönde	Yüksek	Mahkemede	intifa	hakkının	senede	bağlanması	ve	ortaklar	lehin-
de	çıkartılan	intifa	senetlerine	ilişkin	olarak;	“İntifa hakkının, şirketin kuruluş ana sözleşmesinin veya ana 
sözleşme değişikliğinin tescili ile kendiliğinden oluştuğunu, senede bağlanması, intifa hakkına sadece tedavül 
olanağı sağladığını, yoksa intifa hakkının kullanılmasına herhangi bir etkisi olmadığını, intifa senedi, sahibine 
pay sahipliği sıfatı kazandırmadığını ve anonim şirkette herhangi bir payı temsil etmediğini, bu itibarla İntifa 
senedi sahibinin, şirkete ortak olup olmaması, intifa senedinden doğan haklara etki etmeyeceğini, pay sahip-
lerine verilen intifa senetleri, paydan bağımsız haklar taşıdığını” 	belirtmektedir.	Bkz.	Yargıtay	11.	Hukuk	
Dairesi’nin,	08/12/2014	tarih	ve	2014/12007	E.,	2014/19252	K.	sayılı	kararı.	Erişim:	www.yargitay.gov.
tr		E.T.	:	28.04.2020.



www.izmirbarosu.org.tr

111İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

ğı,	bu	gerekçeyle	senede	bağlanmamış	çıplak	intifa	haklarının	da	devre	
konu	olabileceği	kabul	edilmektedir10.

		 İntifa	senetlerinin	temsil	ettiği	hak	intifa	hakkıdır	ve	bu	hakkın	do-
ğuşu	da	geçerliliği	de	senedin	düzenlenmesi	şartına	bağlı	değildir11.	Bu-
rada	zikredilen	intifa	hakkı,	Türk	Medeni	Kanunu’nda	(m.794)	kişiye	
bağlı	bir	irtifak	hakkı	olarak	düzenlenen,	sahibine	tam	bir	kullanma	ve	
yararlanma	yetkisi	veren	ve	örneğin	sınırlı	bir	ayni	hak	olarak	anonim	
şirket	 payları	 üzerinde	 kurulan	 intifa	 hakkı	 niteliğinde	 değildir.	 İntifa	
senedine	bağlanmış	olan	intifa	hakkı,	sahibine	daha	kısıtlı	haklar	ve	yet-
kiler	 tanıdığından,	pay	 sahipliğine	bağlı	hakları12	 içermezler	 (TTK	m.	
503).	Ayrıca	intifa	senetlerinin,	malvarlıksal	haklardan	da	ancak	kanun-
da	gösterilenleri	kanuni	sınırlar	dahilinde13	bahşettiği,	bu	yönüyle	ano-
nim	şirket	 tarafından	kurucular,	pay	sahipleri,	 alacaklılar	veya	bunlara	
benzer	 sebeple	 şirketle	 ilgili	olanlar	 lehine	 tanınan	bu	 intifa	hakkının,	
öğretide	Türk	Medeni	Kanunu’nda	düzenlenen	intifa	hakkından	farklı	
bir	anlam	ve	içerik	taşıdığı	kabul	edilir14.

		 Esas	sözleşmede	şirketin	intifa	senedi	çıkarabileceğine	dair	açık	bir	
hüküm	bulunması	şartıyla	intifa	senetleri	çıkarılmaktadır.	Ancak	unut-
mamak	gerekir	ki;	intifa	senedinin	içerdiği	hak,	senedin	ilk	sahibi	ile	(in-
tifa	hakkını	ilk	edinen	ile)	şirket	arasındaki	sözleşmeye	dayanır.	Bu	ba-
kımdan	intifa	senedi	sahibiyle	şirket	arasındaki	ilişki	genel	olarak	kabul	
gördüğü	üzere	ortaksal	değil	sözleşmesel15	bir	ilişkidir.	Hak	sahibi,	şirket	

10	Bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.	157.	TEKİNALP,	Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	310.
11	TEKİNALP,	Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	310.
12	Paydan	kaynaklanan	oy,	diğer	yönetime	katılma	ve	denetleme	hakları	vb.
13	Örneğin	hazırlık	devresi	faizi	talep	hakkını	içermemesi,	kâr	payı	alma	hakkına	üst	sınırlar	getirilmiş	ol-

ması	vb.	Kâr	payı	alma	hakkına	ilişkin	olarak	getirilen	üst	sınır,	TTK	m.	348/1	hükmünde,	“dağıtılabilir	
kârdan	519.	maddenin	birinci	fıkrasında	yazılı	yedek	akçe	ile	pay	sahipleri	için	yüzde	beş	kâr	payı	ayrıl-
dıktan	sonra	kalanın	en	çok	onda	biri	 intifa	senetleri	bağlamında	kuruculara	ödenir”,	şeklinde	düzen-
lenmiştir.

14	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.	1	ve	s.	58,	KENDİGELEN,	Abuzer:	Anonim	Ortaklık	Payı	Üzerinde	İn-
tifa	Hakkı,	İstanbul	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Özel	Hukuk	Bölümü	Doktora	Tezi,	İstanbul,	
1994,	s.	65	vd.	(anılış;	KENDİGELEN,	İntifa	Hakkı),	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	 s.	172,	N.	
1215.

15	Oluşum	sözleşmesi	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	173,	N.	1216.
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karşısında	üçüncü	kişi	konumunda	olup,	belirli	şartların	gerçekleşmesi	
halinde	alacaklı	haklarına	sahip	olur	ve	bu	kapsamda	ancak	haklarının	
yerine	getirilmesini	talep	edebilir16.	

	 İntifa	senetleri	türlerine	göre	çeşitli	gereksinmelerinin	giderilmesi	
maksadı	ile	çıkartılır.	Kurucu	(intifa)	senetlerinin,	kurucuların	ortaklı-
ğı	kurdukları	sırada	gösterdikleri	önemli	hizmetlere	karşılık	olarak	veya	
sermaye	olarak	koydukları	aynın	ya	da	hakkın	gerçek	değerinin	ortaklı-
ğın	kuruluşu	aşamasında	tam	olarak	ölçülememesi	veya	yüksek	enflas-
yon	vb.	sebeplerle	değerinin	erimesine	karşın	bir	önlem	olarak	verildiği,	
uygulamada	da	intifa	senetlerinin	en	yaygın	türü	olduğu	kabul	edilir.

	 Adi	 intifa	 senetleri	 ise	 bedelleri	 kanuna	 uygun	 olarak	 yok	 edilen	
payların	 sahipleri,	 ortaklık	 alacaklıları	 veya	 bunlara	 benzer	 sebeplerle	
ortaklıkla	ilişkili	olanlar	lehine	çıkartılabilir.	Ortaklıkta	âtıl	(kullanılma-
yan)	tutulan	sermayenin	sahiplerine	iade	olunup	ilgili	payların	itfa	edil-
mesi	hali	dışında,	sermayenin	zarar	nedeniyle	eksildiği	hallerde,	şirketin	

16	 İMREGÜN,	Kurucu	Senetleri,	 s.	 478.,	Tekinalp,	Katılma	 İntifa	 senetleri,	 s.	 310,	Benzer	 görüşte	bkz.	
KENDİGELEN	 Abuzer,	 Kurucu	 İntifa	 Senetleri	 -	 Ödenmesi	 Gereken	 Kâr	 Payının	 Hesaplanması,	
Hukukî	Mütalâalar,	Cilt	 II:	Ortaklıklar	Hukuku,	3.	Bası,	 İstanbul,	Arıkan,	2006,	 s.	335.	(anılış;	KEN-
DİGELEN,	Kurucu	İntifa	Senetleri),	Kurucu	senetlerden	doğan	hakların	ileri	sürülmesine	ilişkin	olarak	
Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi’nin	yakın	tarihli	bir	kararına	konu	davada,	mahkemece,	davacının	kurucu	
intifa	senedi	sahibi	olduğunu	ve	ilgili	şirketin	hisselerinin	tamamının	devralındığı,	bu	suretle	davacının	
ortaklık	hakkının	kalmadığı,	dolayısıyla	davalı	bankaya	kanunla	devredilen	...bank...A.Ş.’nin	kurucu	intifa	
senedinden	doğan	davacının	ortaklık	hakkının,	devir	ile	sona	erdiğinden	sebeple	aktif	husumet	ehliyeti	
bulunmadığı	gerekçesiyle,	davacının	kurucu	senetlerden	doğan	kâr	payı	alacağı	istemli	 	davasının	red-
dine	karar	 vermiştir.	Kararın	 temyizi	üzerine	Yargıtay;	 “Kurucu intifa senetlerinin 6102 sayılı TTK’nın 
502-503 (6762 sayılı TTK’nın 402- 403) maddelerinde düzenlenmiş olan intifa senetlerinin özel bir türünü 
oluşturduğunu, intifa senetleri sahibine sadece malvarlıksal haklar sağlayan, pay senetlerinin aksine şirkette 
herhangi bir payı temsil etmeyen, pay sahipliği hakkı sağlamayan senetlerden olduğunu,  bu bakımdan se-
net sahibine malvarlığı, yönetim, denetleme ve bilgi hakları vermediğini, fakat, kâra veya tasfiye bakiyesine 
katılma hakkı sağladığını,  kurucu intifa senedi sahipleri ile anonim ortaklık arasındaki ilişki ortaksal değil, 
sözleşmesel nitelikte bir ilişki olduğunu, diğer bir deyişle, anonim ortaklıkta kurucu intifa senedi sahipliği ile 
pay sahipliği sıfatları tamamen farklı iki kurum olduğunu, dolayısıyla sözleşmesel bir ilişkinin, kural olarak ta-
raflardan birinin, tek yanlı beyanı ile ortadan kaldırılması mümkün olmadığı için, kurucu intifa senedi sahip-
lerinin onayı olmaksızın anonim ortaklığın ortaksal bir işlemi ile kurucu intifa senetlerini ortadan kaldırması, 
itfa etmesi veya sınırlaması mümkün olmadığını, kurucu intifa senedi sahipleri tamamıyla anonim ortaklığın 
dışında, anonim ortaklığa göre üçüncü kişi konumunda bulunduğunu, …şirketin devrinin 3. kişi konumunda 
olan davacının kurucu intifa senetlerinden doğan kar payı alacağını istemesine engel teşkil etmeyeceğini ve 
bu itibarla, mahkemece somut uyuşmazlık yönünden davacının aktif husumet ehliyetinin bulunduğu kabul 
edilmesi gerektiğine” hükmederek,	davanın	 reddine	dair	 verilen	kararı	 bozmuştur.	Yargıtay	11.	Hukuk	
Dairesi	15/06/2016	 tarih	ve	2015/14641	E.	2016/6636	K.	Sayılı	kararı;	Benzer	yönde	bkz.	Yargıtay	
11.	Hukuk	Dairesi	10/06/2014	tarih	ve	2013/4040	E.,	2014/11049	K	sayılı	kararı,	Yargıtay	11.	Hukuk	
Dairesi’nin	31.05.2001	tarih	ve	E.	2001/3163,	K.	2001/4878	sayılı	kararı.	Erişim:	www.yargitay.gov.tr  
E.T:	30.04.2020.
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sermaye	 azaltımı	 yoluna	 gitmesi	 nedeniyle	 bir	 bedel	 ödenmeden	 yok	
edilen	 payların	 sahiplerine,	 oluşan	mağduriyetlerini	 kısmen	 gidermek	
amacıyla	pay	 sahiplerine	 intifa	 senetleri	 verilir17.	Pay	 sahipleri	dışında	
kalanlar	 bakımından	 ise	 şirkete	 yararı	 olduğu	 düşünülen	 kimseler	 ör-
neğin	çalışanlar	ve	yöneticiler	lehine	bu	yararları	hizmetlerinin	karşılığı	
olarak	veya	bu	kişileri	hizmetlerinde	teşvik	maksadıyla	intifa	senedi	çı-
kartılabilir.	Ortaklık	borçlarının	ödenmesi	amacıyla	da	alacaklılar	lehine	
çıkartılabilir.	Lakin	Türk	Hukuku	uygulamasında	adi	intifa	senedi	ihra-
cının	yaygın	olmadığı	görülmektedir.	

		 Katılma	 intifa	 senetleri	 ise	esasında	 şirkete	yeni	ortak	almaksızın,	
sahibine	oy	hakkı	tanımaksızın,	şirkete	finansal	kaynak	sağlama	amacını	
taşır.	Bu	tür	intifa	senetleri	şirket	açısından	nakit	ya	da	başka	bir	finansal	
varlık	verme	yükümlülüğü	doğurup	doğurmadığına	göre	finansal	borç	
veya	öz	kaynağa	dayalı	finansal	araç	olarak	değerlendirilir18.	Ancak	ano-
nim	şirketlerin	menkul	kıymetlerinin	karşılaştırılması	bakımından	katıl-
ma	intifa	senetleri,	örneğin	tahvil	ihracına	nazaran	sermaye	piyasaların-
da	yaygın	bir	uygulama	alanı	bulamamıştır.	

		 Türk	Hukukunda	ilk	kez	4	Ekim	1926	da	yürürlüğe	giren	Ticaret	
Kanunu’nda	m.	298’	de	kurucu	intifa	senetleri,	m.	418’de	bedeli	itfa	olu-
nan	hisse	senediyle	değiştirilecek	intifa	senetleri	düzenlenmiştir.	6762	
sayılı	eTK	m.	402	ve	403’te	hisse	senetleri	üst	başlığı	altında	genel	olarak	
intifa	senetleri	ve	m.	298’de	ise	kurucu	(intifa)	senetleri	düzenlenmiştir.		
6102	 sayılı	TTK’de	 ise	 genel	 olarak	 intifa	 senetleri	menkul	 kıymetler	
üst	başlığı	altında	m.	502	ve	503’te	kurucu	(intifa)	senetleri	ise	“Kurucu 
Menfaatleri”	üst	başlığı	altında	m.	348’de	düzenlenmiştir.	TTK	m.	502	
hükmünün	 intifa	 senetleri	bakımından;	bu	 senetlerin	 çıkarılması	 şart-
ları,	 kimler	 lehine	çıkarılabileceği,	 intifa	 senedi	 sahibine	 tanınabilecek	
menfaatlerin	 kapsamı	 ve	 oranı	 bakımından	 (m.	 502/1	 son	 cümlede	
kurucular	için	öngörülen	kar	payına	dönük	sınırlamalara	dair	m.	348’e	
yapılan	açık	atıfla)	getirilen	sınırlamalar,	intifa	senedi	sahiplerinin	kuru-
17	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	184-185,	N.	1238-1239-1240.
18	TEKİNALP,	Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	298,	ÜNAL,	Oğuz	Kürşat:	“Katılma	İntifa	Senetleri”,	Batider	C.	

XIX,	S.	31,	s.	84-85.

TÜRK TİCARET KANUNU’NDA İNTİFA SENETLERİNE İLİŞKİN YENİLİKLER: 
ESKİ VE YENİ DÖNEME DAİR TARTIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Öğr. Ü. Murat ŞAHİN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �114

lunun	kaldırılması	ve	kurucu	intifa	senetlerinin	ilk	esas	sözleşmede	yer	
alması	zorunluluğuna	yer	verilmemiş	olması	başta	olmak	üzere	önemli	
değişiklikler	ve	yenilikler	 içerdiği	görülmektedir.	Bu	hususta,	TTK’de,	
eTK’ye	 benzer	 şekilde	 kurucu	 (intifa)	 senetlerini	 anonim	 şirketlerin	
kuruluşuna	dair	hükümlerin	düzenlendiği	kısımda	“Kurucu Menfaatleri” 
üst	başlığı	altında	m.	348’de	(eTK	m.	298),	bunlar	dışında	kalan	intifa	
senetlerini	ise	m.	502-503	(eTK	m.	402-403)	hükümlerinde	ayrıca	dü-
zenlemek	suretiyle,	eTK	olduğu	şekliyle	yapılan	ayrımı	muhafaza	etmiş,	
intifa	senetlerini	tek	başlık	altında	toplamayı	tercih	etmemiştir19.	Ancak	
TTK	m.	348/2’de	açıkça	kurucu	intifa	senetleri	terimi	kullanıldığından	
ve	m.	502(2)	de	yine	kurucular	 için	 çıkarılanlarda	dahil	olmak	üzere,	
intifa	 senetleri	 emre	ve(veya)	hamiline	yazılı	olabilir	denmek	 suretiy-
le,	kurucu	(intifa)	senetlerinin	hukuki	nitelikleri	itibariyle	madde	genel	
olarak	düzenlenmiş	olan	intifa	senedinin	özel	bir	türünü	(tipini)	oluş-
turduğu	da	söylenebilir.	

	 B.	İntifa	Senedi	Türleri

		 Başta	 tüm	 intifa	 senetlerine	 ilişkin	 temel	 prensipleri	 genel	 olarak	
düzenleyen	m.	502	hükmü	olmak	üzere,	TTK’de	intifa	senetlerine	iliş-
kin	yapılan	düzenlemelerde,	bu	senetlerin	türlerine	dair	bir	ayrım	ve	sı-
nıflandırma	yapılmış	değildir20.	Ancak	m.	503’de	düzenlenmiş	bulunan	
intifa	senedi	sahiplerine	tanınabilecek	haklar	bakımından,	net	kâra	ka-
tılma,	tasfiye	sonucunda	kalan	tutara	katılma	ve	yeni	çıkarılacak	payları	
alma	 hakkı	 tanıyan	 intifa	 senetlerinden,	 kurucu	 (intifa)	 senetleri	 için	
m.	348/1’de	ve	genel	olarak	ortaklık	intifa	senetlerine	ilişkin	olarak	m.	
502’de	yer	alan	 lehine	 intifa	 senedi	çıkarılabilecek	kişiler	bakımından,	
kurucular,	 bedeli	 yok	 edilen	 pay	 sahipleri,	 alacaklılar	 ve	 şirketle	 ilgili	
olan	diğer	kişiler	lehine	çıkarılabilecek	intifa	senetlerinden	söz	edilebi-
19	Bu	hususta	eleştirilerini	dile	getiren	Kendigelen,	“6102	sayılı	TTK	ile	eTK’nın	sisteminin	aynen	takip	

edilerek,	kurucular	için	öngörülen	intifa	senetlerini	anonim	şirketin	kuruluşuna	ilişkin	hükümler	arasın-
da	(m.348)	yer	verilmesinin	isabetli	olmadığını	belirterek	tüm	intifa	senetlerinin	tek	bir	başlık	altında	
m.	502-	503’	de	toplanması	gerektiğine”	dikkati	çekmektedir.	 	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	58.	
Benzer	yöndeki	görüşler	için,	Bkz.	SAPMAZ,	Deniz:	Anonim	Ortaklık	Kurucu	İntifa	Senetlerinde	Kâr	
Payı	Hakkı,	İstanbul	Üniversitesi	SBE.,	Yüksek	lisans	Tezi,	2009,	s.	5,	BİRSEL,	Sermaye	Payını	Temsil	
Etmeyen	Senetler,	s.	654	(dpn.	15).

20	Ünal,	Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	84-85.



www.izmirbarosu.org.tr

115İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

lir.	İlaveten	intifa	senetleri	bir	bedel	karşılığı	çıkarılıp	çıkarılmamalarına	
göre	de	bedelli	(nakit	veya	ayın	karşılığı)	veya	bedelsiz	intifa	senetleri	
(kurucu	 intifa	 senetleri	 gibi)	 olarak	 adlandırılabilir21.	 Aşağıda	 düzen-
lendikleri	mevzuat	hükümleri	bakımından	yapılan	ayrım	esas	 alınarak	
TTK’de	düzenlenmiş	bulunan	kurucu	ve	adi	(olağan)	intifa	senetleri	ile	
sermaye	piyasası	mevzuatında	düzenlenmiş	bulunan	katılma	 intifa	 se-
netleri	hakkında	bilgi	verilecektir.

	 B.1.	Kurucu	İntifa	Senetleri

	 Kurucu	 intifa	 senetleri22,	 kurucuların	 ortaklığı	 kurdukları	 sırada	
gösterdikleri	 önemli	 hizmetlere	 karşılık	 olarak	 kuruluşta	 emeği	 geçen	
kurucular	 lehine	çıkartılır.	Bu	menfaatler	kuruculara,	 sırf	payları	 taah-
hüt	etmeleri	nedeniyle	ya	da	kuruluşta	yaptıkları	masrafları	geri	vermek	
21	Ünal,	a.g.e.,	s.	85.
22	Bazı	yazarlarca	“müessis hisseleri”, “kurucu hisse senetleri”, “kurucu payları”	olarak	tanımlansa	da,	öğreti-

de	Oğuzman,	“müessis	hisseleri”	kavramını	kullanmakla	birlikte,	bunların	müessislere	şirket	kârından	
hisse	temin	eden	kıymetli	evraklar	olduğunu,	bu	yönüyle	pay	senedi,	alacak	hakkı,	pay	sahipliği	senedi	
vb.	görüşlerin	anılan	senetlerinin	hukuki	niteliğini	açıklamak	 için	yeterli	olmayacağını	belirtmektedir,		
OĞUZMAN,		Kemal:	“Müessis	Hisselerinin	Mahiyeti”,		İstanbul	Barosu	Dergisi,	C.	XXIV,		S.	12,	1950,	
s.	717	ve	722-724,	Bartu	ise,	söz	konusu	senetleri	“Müessis	Hisse	Senedi”	olarak	adlandırmakta	ve	nama	
yazılı	hisse	senedi	olarak	değerlendirdiğini	ortaya	koymaktadır,	BARTU,	Nihat:	 “Anonim	Şirketlerde	
Müessis	Hisse	Senetleri”,	 İstanbul	Barosu	Mecmuası,	C.	XVIII,	 S.	 11,	 1944,	 s.	 644-645,	 	Ayrıca	bkz.	
PAKER,	Turhan:	 	 “Anonim	Şirketlerde	Kurucu	Hisseleri	 ve	Kurucu	Hisse	Sahiplerinin	Şirkete	Karşı	
Korunması”,		İzmir	Barosu	Dergisi,	 	S.	28,		1967,	s.	12-13.	İmregün	haklı	olarak	bunların	herhangi	bir	
payı	temsil	etmediğinden	ve	kavram	kargaşasına	yol	açabileceğinden	bahisle,	hisse	veya	pay	olarak	ad-
landırılmasının	doğru	olmadığını,	bu	sebeple	kurucular	lehine	tanınan	bu	“kurucu çıkarları”,	bu	hakları	
temsilen	kıymetli	evrak	çıkarılmış	ise	bunları	da	“kurucu senetleri”	olarak	tanımlamaktadır.	Bkz.	İMRE-
GÜN,	Kurucu	Senetler, s.480-481. Nitekim	6102	sayılı	TTK	hem	bu	kavram	kargaşasını	gidermek	hem	
de	kurucu	intifa	senetlerinden	doğan	hakların	ileri	sürülebilmesi	bakımından	ortak	olmanın	şart	olma-
dığını	açıkça	ortaya	konması	gayesiyle	olsa	gerek	m.	348	(2)’de	açıkça	“kurucu intifa senedi”	ifadesinin	
kullanılmıştır.	Ayrıntılı	bilgi	ve	karşılaştırma	için	bkz.	SAPMAZ, s. 11-12. Kanımızca, herhangi	bir	payı	
temsil	etmeyen	ve	malvarlıksal	haklar	dışında	paya	bağlı	diğer	hakları	bahşetmeyen	bu	senetlerin,	sırf	
kurucular,	bir	başka	deyişle	ortaklar	lehine	çıkarılıyor	olması,	başlı	başına	“kurucu hisse senedi” veya “ku-
rucu pay senedi”	olarak	adlandırılmaları	için	yeterli	bir	gerekçe	teşkil	etmez.	Aksine,	bu	senetlerin	temsil	
etmiş	olduğu	haklara,	pay	senetleri	ve	bunlara	bağlı	hakları	bahşeder	nitelikle	Kanunda	öngörülmemiş	
anlamlar	yüklenmesine	sebebiyet	verebilir.	Bu	senetler	de	bir	tür	intifa	senedidir	ve	sahibi	lehine	tanınan	
haklar	da	kanunda	açıkça	gösterilen	malvarlıksal	haklardan	ibarettir.	Dolayasıyla	intifa	senedi	sahipliği	ile	
pay	sahipliği	sıfatlarının	tamamen	farklı	iki	kurum	olduğu	söylenebilir.	Ayrıca	bu	senetlerin	mevcudiyet-
leri	paya	bağlı	olmadığından	bir	diğer	deyişle	pay	sahibi	olmayan	kişilere	de	devri	mümkün	olduğundan	
(TTK	m.	502/2	uyarınca,	kurucular	 içinde	çıkarılanlar	dahil	olmak	üzere,	 intifa	 senetlerinin	emre	ve	
hamile	yazılı	olabileceği,	dolayısıyla	devirleri	de	bu	niteliklerine	göre	yapılacağından),	anılan	senetlerin	
TTK	m.	348/1	son	cümlede	ve	348/2’	de	belirtilen	yeni	tanımı	da	dikkate	alınarak	“kurucu intifa senedi” 
olarak	tanımlanmasının	yerinde	olduğu	kanaatindeyiz.
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amacıyla	değil	 aynı	 zamanda	ortaklığın	kuruluşu	 ile	 ilgili	 gösterdikleri	
emek	ve	 gayretin	 karşılığı	 olarak	 verilir23.	TTK’de	kurucu	menfaatleri	
kapsamında	TTK	m.	348	ile	düzenlenmiş	bulunan	ve	ortaklık	kârına	be-
lirli	bir	oranda	katılma	hakkı	veren	kurucu	 intifa	senetlerinin,	anonim	
şirketler	bakımından	uygulama	da	en	çok	ihraç	edilen	intifa	senedi	türü	
haline	geldiği	görülmektedir24.

 B.2. İntifa	Hisse	Senetleri

	 İtibari	değerden	yoksun	oldukları	 için	esas	sermaye	 içinde	yer	al-
mayan	bu	tip	senetler	“intifa hisse senedi” olarak	anılmaktadır.	Gelenek-
sel	anlamdaki	intifa	senetlerinden	farklı	olarak	sahibine	pay	sahipliğine	
özgü	oy	hakkı	tanırlar25.	Türk	hukukunda	oy	kullanma	hakkı	da	içeren	
“intifa	hisse	senetlerinin”	ihdas	edilebilmesinin	mümkün	olup	olmadığı	
tartışmalıdır.	Birsel	bu	hususta,	sermaye	azaltımı	hali	müstesna	olmak	
üzere,	bedeli	 itfa	olunan	payların	 sahiplerinin	 intifa	 senedi	 almalarına	
kaideten	 imkan	olmadığını,	bu	halde	sahibi	 lehine	oy	hakkı	bahşeden	
ve	itibari	değeri	olmayan	“intifa	hisse	senedi”	verilmesi	gerektiğini,	bu	
itibarla	da	bedeli	itfa	olunan	payların	sahipleri	lehine	ihdas	edilen	senet-
lerin	diğer	intifa	senetlerinden	ayırarak	“intifa hisse senedi” olarak adlan-
dırılması	gerektiğini	ifade	etmektedir26.	

	 Tekinalp,	 pay	 sahipliği	 sağlayan	 intifa	 pay	 senedinin,	 sermayenin	
amortismanı	 ile	 pay	 sahibine	 pay	 bedelinin	 iade	 edilmesine	 rağmen,	
anonim	ortaklıkta	 pay	 sahibi	 kalması	 halinde	 verildiğinin	 ve	 bu	 intifa	
pay	senedi	sahibinin,	yönetim	hakkı	da	dahil	pay	sahipliği	haklarını	kul-
lanmasını	sağladığını,	modern	anonim	ortaklık	hukukunda	bu	anlamda	
sermayenin	amortismanın	mümkün	olmadığını,	dolayısıyla	ticaret	hu-
23	Bkz.	DOMANİÇ,	Hayri:	Türk	Ticaret	Kanunu	Şerhi,	 İstanbul	1988,	s.1069,	Ayrıca	bkz.	SAPMAZ, s. 

13-14.
24	Bkz.	İMREGÜN,	s.477;	KENDİGELEN,	Abuzer: Kurucu	İntifa	Senetlerinin	İtfası, Prof.	Dr.	Hüseyin	

Hatemi’ye	Armağan,	I.	Cilt,	İstanbul,	Vedat	Kitapçılık,	2009,	s.	1064. (anılış;	KENDİGELEN,	İtfa). 
25	Tüm	yönetim	haklarının	değil	yalnız	kafa	sayısına	göre	oy	hakkı	tanıdığı,	kurucu	intifa	senetlerden	farklı	

olarak,	kuruştan	sonra	sermaye	azaltımı	sonucunda	ortaya	çıktığı	yönünde	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	PU-
LAŞLI,	Şerh,	s.	1718-1719.

26	bkz.		BİRSEL, Sermaye	Payını	Temsil	Etmeyen	Senetler, s.	652	ve	655	vd.
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kukumuzda	intifa	hisse	senedinin	mevcut	olmadığını	ileri	sürmektedir.	
Anonim	 ortaklık	 sermayenin	 bir	 kısmına	 ihtiyaç	 duymuyorsa	 ancak	
TTK	m.	473	ila	475	hükümleri	uyarınca	sermayenin	indirilip	azaltılan	
tutarın	pay	sahiplerine	iadesinin	söz	konusu	olabileceğini	belirtmekte-
dir27.	

	 Kanımızca,	 sermayenin	 azaltılmasına	 ilişkin	 olarak	 sermayenin	
iadesi	amaçlı	bir	azaltma	(kurucu	azaltma)	söz	konusu	ise	yani	şirket-
te	 kullanılmayan	 ve	 sermaye	 azaltılması	 suretiyle	 açığa	 çıkan	 sermaye	
miktarının	pay	sahiplerine	iadesi	ve	bu	surette	payların	itfa	edilmesi	söz	
konusu	ise	bu	halde	payı	itfa	edilen	pay	sahiplerine	bu	işleme	karşılığı	
sermayenin	 iadesi	 yoluyla	 sağlandığından,	 intifa	 senedi	 düzenlenmesi	
de	gerekli	değildir.

	 B.3.	Adi	İntifa	Senetleri
  
 Adi	 intifa	 senetleri	 (olağan	 intifa	 senetleri) esasen	 intifa	 senetle-
rinin	 ana	görünüş	biçimidir.	Genel	 kurul	bedeli	 kanuna	uygun	olarak	
yok	edilen	payların	sahipleri,	alacaklıları	veya	bunlara	benzer	bir	sebeple	
şirketle	ilgili	olanlar	lehine	bu	tür	intifa	senetleri	çıkarılmasına	karar	ve-
rebilir28.	Adi	intifa	senetlerinin	şirketin	çeşitli	gereksinimleri	karşılamak	
amacıyla	çıkarılırlar.	Örneğin	mali	durumu	bozulan	şirket	sermaye	azal-
tımı	yoluna	gitmek	zorunda	kalmış	ise	azaltma	sonucunda	payları	yok	
edilen	eski	pay	sahiplerinin	hak	kaybı	yaşamasına	engel	olmak	amacıy-
la29	veya	ortaklığın	şirkete	düşük	faiz	ile	kredi	veren	ve	bu	yolla	şirkete	
katkıda	bulunan	alacaklıları	veya	şirkete	önemli	hizmetleri	ve	faydaları	
dokunan	yöneticileri	yahut	çalışanları	lehine	çıkartılabilir.	

	 B.4.	Katılma	İntifa	Senetleri	
  
 Katılma	intifa	senetleri	(KİS)	nakit	karşılığında	çıkartılan,	esasında	
şirkete	yeni	ortak	almaksızın	ve	oy	dengesini	bozmaksızın	şirkete	finan-

27	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II.,	s.	178,	N.	1229-12230.
28	PULAŞLI,	Şerh,	s.	1724,	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	184-185,	N.1237	vd.
29	Bkz.	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	184-185,	N.	1238-1239-1240.	
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sal	kaynak	sağlama	amacını	taşıyan	intifa	senetleridir30.	Sermaye	Piyasası	
Kurulu’nun	22/06/2013	tarih	ve	28685	sayılı	Resmi	Gazete’de	yayım-
lanmış	 bulunan	 VII-128.1	 sayılı	 “Pay	 Tebliği”	 içinde	 düzenlenmiştir.	
Katılma	intifa	senedi	Pay	Tebliği	m.	4/k’de	“Ortaklıklar tarafından na-
kit karşılığı satılmak üzere ihraç edilen, net kârdan pay alma, tasfiye sonu-
cunda kalan tutara katılma veya halka açık olmayan ortaklık tarafından 
yeni çıkarılacak payları alma hakkı tanıyan pay benzeri menkul kıymetler” 
olarak	 tanımlanmıştır.	 Tanımdan	 da	 anlaşılacağı	 üzere	 katılma	 intifa	
senetlerinin	diğer	intifa	senetlerinden	farklı	olarak	yalnız	nakit	karşılığı	
çıkarılmasına	müsaade	edilmiştir.	Katılma	intifa	senedi	sahiplerine	diğer	
intifa	senedi	sahiplerine	tanınan	haklara	eşdeğer	şekilde net	kârdan	pay	
alma,	 tasfiye	 sonucunda	kalan	 tutara	katılma	veya	halka	açık	olmayan	
ortaklık	tarafından	yeni	çıkarılacak	payları	alma	hakkı	tanınmaktadır31.	
Halka	 açık	ortaklıklar	 tarafından	 ihraç	 edilecek	KİS’lere	ortaklık	 tara-
fından	sermaye	artırımı	yoluyla	çıkarılacak	yeni	payları	alma	hakkı	ko-
nusunda	hak	tanınamazken,	halka	açık	olmayan	ortaklıklarda,	halka	arz	
etmek	suretiyle	ihraç	ettikleri	KİS’leri	elinde	bulunduran	yatırımcılara,	
esas	sözleşmede	konuya	ilişkin	hüküm	bulunması	şartıyla	ortaklık	tara-
fından	sermaye	artırımı	yoluyla	çıkarılacak	yeni	payları	alma	hakkı	 ta-
nınmaktadır32.	Tebliğde	katılma	intifa	senetlerinin	menkul	kıymet	özel-
liği	taşıdığı	da	açıkça	ifade	edilmektedir.	Anonim	ortaklıkların	KİS	ihraç	

30	TEKİNALP,	Ünal:	“Katılma	İntifa	Senetleri	(Partizipationsschein)”,	Batider,	C.	VI,	S.	2,	1971,	s.	298	
(anılış;	TEKİNALP:	Katılma	İntifa	Senetleri).

31	Katılma	intifa	senetleri	kimi	yönleriyle	oydan	yoksun	hisse	senetlerine	benzemekle	birlikte,	oydan	yoksun	
hisse	senetlerinin	bir	pay	türü	oluşuna	karşılık,	katılma	intifa	senetleri	hisse	senetlerinin	aksine	ortaklıkta	
herhangi	bir	payı	temsil	etmeyen	ve	bu	sebeple	de	ortaklık	hakları	vermeyen	kıymetli	evrak	niteliğine	
haiz	intifa	senetleridir.	YASAMAN,	Hamdi:	Sermaye	Piyasasının	Hukuki	Yönü¸	1984,	C.1,	Sa.1,	s.205.

32	Pay	Tebliği’nde	yalnız	anonim	ortaklıkların	çıkaracakları	katılma	intifa	senetleri	düzenlenmiştir.	Konu-
ya	eleştirisel	bir	bakış	açısı	getiren	YANLI,	intifa	senetlerinin	sadece	“katılma	senetleri”	nden	ibaret	ol-
madığı	ve	anonim	ve	limited	şirketlerin	nakit,	ayın	ya	da	hizmet	karşılığı	olarak,	kurucu	intifa	senetleri	
(TTK	m.	348)	veya	bedel	kanuna	uygun	olarak	yok	edilen	payların	sahipleri,	alacaklılar	veya	bunlara	
benzer	bir	sebeple	şirketle	ilgili	olanlar	lehine	başka	tür	intifa	senetler	de	çıkarabileceğinden,	Kanun’un	
3.	maddesindeki	tanımda	“pay	benzer	menkul	kıymetler”	sadece	katılma	intifa	senetler	ile	sınırlandırıl-
mamış	ve	bu	ifade	her	türlü	intifa	senedin	içerek	şekilde	kullanılmış	olduğundan	bahisle,	Sermaye	Piya-
sası	Kanunu’nda	aksine	açık	bir	düzenleme	yapılmadığı	sürece,	limited	şirketin	intifa	senetler	çıkarması	
halinde,	bu	senetlerin	bir	sermaye	piyasası	aracı	olarak,	sermaye	piyasası	düzenlemelerine	tabi	olacağını	
ve	bu	senetlerin	niteliği	ve	satış	şartları	hakkında	bilgiler	içeren	bir	“ihraç	belgesi”nin	Sermaye	Piyasası	
Kurulu’na	onaylattırılması	gerekeceği	ifade	etmektedir.	Bkz.		YANLI,	Veliye:	Sermaye	Piyasası	Aracı	ve	
Yatırım	Sözleşmesi	Kavramları,	Batider,	C.	XXXII,	S.	3,	2016,	s.	16.
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edebilmeleri	için	esas	sözleşmede	KİS	ihracına	imkân	veren	bir	hüküm	
bulunması	ve	KİS	ihracı	için	ortaklık	genel	kurulu	tarafından	karar	alın-
ması	zorunludur.	Alınacak	genel	kurul	kararında	asgari	olarak	ihraç	edi-
lecek	KİS’lerin	nominal	değerine,	KİS’lerin	ihracının	halka	arz	edilerek	
ya	da	 edilmeksizin	gerçekleştirileceğine	ve	KİS’lere	hangi	hakların	 ta-
nınacağına	yer	verilmesi	 zorunludur	(Pay	Tebliği	m.	36).	KİS’ler,	net	
kardan	pay	alma,	tasfiye	sonucunda	kalan	tutara	katılma	veya	halka	açık	
olmayan	 ortaklıklar	 tarafından	 çıkarılacak	 yeni	 payları	 alma	 hakların-
dan	birini	ya	da	birden	fazlasını	içerecek	şekilde	ihraç	edilebilir.	Hatta	
KİS’ler,	esas	sözleşmede	hüküm	bulunmak	koşuluyla	süresiz	veya	nomi-
nal	değerinin	üzerinde	çıkarılabilir.	Tebliğ’in	m.	37	hükmüne	göre	KİS	
sahiplerine	kâr	payında	veya	tasfiye	bakiyesinde	hak	tanınması	için	esas	
sözleşmede	konuya	ilişkin	hüküm	bulunması	ve	kar	payı	ile	tasfiye	ba-
kiyesinde	tanınan	haklara	ilişkin	oranın	gösterilmesi	zorunludur.	Ayrıca	
KİS	sahiplerine	verilen	kar	payları	nakden	dağıtılır.	KİS	sahiplerine	ta-
nınan	kâr	payı	dağıtılmadıkça	TTK	m.	519/1	hükmü	hariç,	başka	yedek	
akçe	ayrılmasına,	ertesi	yıla	kar	aktarılmasına	ve	intifa	senedi	sahipleri-
ne,	yönetim	kurulu	üyelerine	ve	ortaklık	çalışanlarına	kardan	pay	dağı-
tılmasına	karar	verilemez.

	 Pay	Tebliği	m.	39	hükmü,	KİS	sahiplerine	kurucu	ve	adi	intifa	se-
nedi	sahiplerin	tanınmamış	bazı	hakları	bahşetmektedir33.	Bu	kapsamda 
KİS	sahiplerinin,	ortaklıkta	oy	hakkına	sahip	diğer	ortaklar	gibi	TTK	m.	
437	hükümleri	çerçevesinde	bilgi	alma	ve	inceleme	hakları	vardır	(Pay	
Tebliği	m.	39/1).	Ortaklığın	esas	sözleşmesinde	öngörülmesi	kaydıyla,	
KİS	sahipleri	özel	bir	kurul	oluşturabilirler.	Ayrıca	KİS	sahiplerinin	hak-
larına	ilişkin	olarak	alınan	genel	kurul	kararları,	toplantı	tarihinden	iti-
baren	en	geç	bir	ay	içinde	bu	özel	kurulca	onanmadıkça	hüküm	de	ifade	
etmemektedir	(Pay	Tebliği	m.	39/2).	İlaveten	hakları	zarar	gören	KİS	
sahiplerine,	ortaklık	yönetim	kurulu	üyeleri	hakkında	TTK	hükümleri	
çerçevesinde	 sorumluluk	 davası	 açabilme	 imkânı	 da	 tanınmıştır	 (Pay	
Tebliği	m.	39/3).

33	ÜNAL, Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	84.
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	 II.	 6102	 SAYILI	 TTK	 KAPSAMINDA,	 KURUCU	 VE	 ADİ								
İNTİFA	 SENETLERİNİN	 ÇIKARILMASI,	 BU	 SENETLERİN	
LEHDARI	VE	SENET	SAHİBİNE	TANINAN	HAKLAR
  
	 A.	Çıkarılma	ve	Şartları
  
	 A.1.Esas	Sözleşmede	Düzenlenmiş	Olması		

		 Genel	 kurulun	 adi	 intifa	 senetlerinin	 çıkarılmasına	 dair	 yetkisini	
kullanabilmesinin	ön	şartı,	TTK	m.	502’de	açıkça	zikredildiği	üzere	esas	
sözleşmede	 şirketin	 intifa	 senedi	 çıkarabileceğine	 dair	 bir	 hüküm	bu-
lunmasıdır.	Şirketin	kuruluşunda	(ilk)	esas	sözleşmede	veya	sonradan	
yapılan	 bir	 esas	 sözleşme	 değişikliğiyle	 şirketin	 (adi)	 intifa	 senedi	 çı-
kartılabileceği	açıkça	düzenlenmiş	olmalıdır34.	Esas	sözleşme	değişikliği	
yoluyla	intifa	senedi	çıkarılabileceği	öngörülmekte	ise	TTK	m.	421(1)	
kapsamında,	şirket	sermayesinin	en	az	yarısının	temsil	edildiği	genel	ku-
rulda,	toplantıda	mevcut	bulunan	oyların	çoğunluğu	ile	karar	alınması	
gerekir.	İntifa	senetlerinin	sahiplerine	sağladığı	hakların	kapsamının	da	
esas	sözleşmede	gösterilmesinin	zorunlu	olup	olmadığı	hususunda	eTK	
m.	300/2’de	kuruculara	sağlanan	hususi	menfaatlerin	mahiyet	ve	değer-
lerinin	tescil	ve	ilanı	öngörülmekle	birlikte,	TTK’de	bu	hususta	benzeri	
bir	hükme	yer	verilmemiştir.	Yalnız	m.	503’te	intifa	senedi	sahipleri	ya-
rarına	tanınabilecek	menfaatler	sınırlı	olarak	sayılmış	ancak	bu	hakların	
kapsamının	da	esas	sözleşmede	gösterilmesi	zorunluluğundan	maddede	
bahsedilmemiştir35.	

		 Kurucu	intifa	senetleri	bakımından,	kurucu	intifa	hakkı	tesis	edile-
bilmesi	için	ilk	esas	sözleşmede	açık	bir	düzenleme	bulunma	zorunlulu-
ğunu	getiren	eTK	m.	402/f.2	hükmüne,	6102	sayılı	TTK	m.	502/1’de	
yer	verilmemiştir.	Konuyla	ilgili	olarak	eTK	döneminde	öğretide	farklı	
34	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.	134.
35	TEKİNALP,	TTK	m.	502/1	hükmü	uyarınca	GK	kararına	dayanak	esas	sözleşme	hükmünde,	ihraç	hük-

mü	yanında,	senetlerin	sayısı,	kimlere	kaç	tane	verileceği	ve	senetlerin	hangi	hakları	sağladığı,	katılma	
hakları	oranı	ve	nasıl	hesaplanacağı	hususlarının	da	açıkça	belirlenmesi	gerektiğini,	 intifa	 senetlerinin	
vereceği	haklar	ve	içerik	ile	kapsamı	belirlenmemiş	bir	esas	sözleşme	hükmünün	yeterliliğinden	de	söz	
edilemeyeceği	görüşünü	ileri	sürmektedir.	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II.,	s.	183,	N.	1236.



www.izmirbarosu.org.tr

121İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

görüşler	ileri	sürülmüştür.	Bir	görüşe	göre	m.	402/f.2	ile	getirilen	açık	
yasak	nedeniyle,	sonradan	esas	sözleşmenin	değiştirilmesi	yoluyla	kuru-
cu	intifa	senedi	çıkartılması	mümkün	değildir36.	Diğer	bir	görüşe	göre,	
m.	402/f.2’nin	kesin	bir	yasak	getirmediği,	tüm	pay	sahiplerinin	oybirliği	
ile	yapılacak	olan	esas	özleşme	değişikliği	neticesinde,	kuruluştan	sonra	
da	kurucu	intifa	senedi	çıkarılabilmesi	mümkündür37.	6102	sayılı	TTK	
m.	502/1’de	eTK	m.	402/f.2	hükmüne	benzer	bir	düzenlemeye	yer	ve-
rilmediğinden,	esas	sözleşmede	bu	yönde	bir	hüküm	bulunmasa	dahi,	
bir	esas	sözleşme	değişikliği	yapılmak	suretiyle,	kurucu	intifa	senetleri-
nin	çıkarılmasının	mümkün	olduğu	söylenebilir.	Kanunda	bu	yönde	ya-
pılan	değişikliğin,	eTK	döneminde	yaşanan	tartışmaları	sona	erdirmeyi	
amaçladığı	yorumu	yapılabilir.	Tespitlerimiz	bu	yönde	olmakla	birlikte,	
kuruculara	şirket	kârından	sağlanacak	menfaatlerin	esas	sözleşme	içeri-
ğinde	yer	almasını	öngören	TTK	m.	339/2.f	hükmünden	yola	çıkarak,	
kuruculara	ortaklık	kârına	katılma	hakkı	tanınmak	isteniyorsa,	buna	dair	
hükmün	ilk	esas	sözleşmede	gösterilmesinin	zorunlu	olduğu	yönündeki	
görüşlere	halen	itibar	edilmesi	gerektiği	kanaatindeyiz38.	Nitekim	Yargı-
tay	11.	Hukuk	Dairesi	yeni	TTK	dönemine	ait	bir	kararında,	“Kurucu in-
tifa senetlerinin yalnızca kuruluş esas sözleşmesinde öngörülmesi halinde ge-
çerlilik kazanacağını, sonradan ana sözleşme değişikliğine gidilerek ‘kurucu 
intifa senedi’ tesis edilmesi mümkün olmadığını”	 açıkça	belirtmektedir39.	
Karara	konu	olayda,	kurucu	intifa	senetlerine	binaen	kâr	payı	isteminin	
değerlendirildiği	görülmekle	birlikte,	kararda	Yargıtay’ın	kurucu	 intifa	
senetlerinin	 ilk	 esas	 sözleşmede	 öngörülmesi	 zorunluluğunun	 yalnız	
kuruculara	tanınacak	kârdan	yararlanma	hakkı	ile	sınırlı	olduğuna	dair	
36	Bkz.	GÜRBÜZ	USLUEL,	A.E.:	Anonim	Şirketlerde	Pay	Sahibinin	Kâr	Payı	Alma	Hakkı,	Ankara	2016.	s.	

126.	(anılış:	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı),	KENDİGELEN	Abuzer:	Ana	sözleşme	Değişikliği,	Hukukî	
Mütalâalar,	Cilt	VI:	2004,	İstanbul,	Arıkan,	2006,	s.243.

37	Görüşler	için	bkz.	HAZIROĞLU,	Elif	C.:	Türk	Ticaret	Kanunu	Açısından	Kurucu	Menfaatleri,	Dokto-
ra	Tezi,	İhsan	Doğramacı	Bilkent	Üniversitesi,	Ankara,	2017,	s.	74	vd.	(anılış:	HAZIROĞLU,	Kurucu	
Menfaatleri)

38	AKDAĞ	GÜNEY,	Necla:	Anonim	Şirketlerde	Kuruluş,	İstanbul	2014,	s.	166,	Hazıroğlu,	kurucu	menfa-
atlerinin,	kurucuların	kuruluşta	sarf	ettikleri	emeğin	karşılığı	olarak	öngörülmesinin	menfaatlerin	ilk	esas	
sözleşme	ile	tanınmasını	gerektirdiğini,	dolayısıyla,	kurucu	menfaatlerinin	doğası	gereği	mevcut	olan	ilk	
esas	 sözleşmeyle	 tanınma	zorunluluğunun,	Kanun	metninde	ayrıca	 zikredilmesine	gerek	görülmediği	
biçiminde	değerlendirilmesi	gerektiğini	belirtmektedir.	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.	76.

39	Bkz.	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi’nin,	T.	08.12.2014,	E.	2014/2007,	K.	2014/19252,	sayılı	kararı.	Erişim:	
www.yargitay.gov.tr	,	E.T:	30.04.2020.
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bir	ibareye	de	yer	verilmediği	görülmektedir.	Öğretide,	sorunun	çözü-
mü	bakımından,	bu	zorunluluğun	halen	var	olduğu	görüşünün,	yalnız	
kuruculara	tanınacak	kârdan	yararlanma	hakkı	için	ileri	sürülebilir	nite-
likte	olduğu,	kuruculara	tanınacak	diğer	malvarlıksal	haklar	bakımından	
artık	 ilk	sözleşmede	hüküm	bulunmasa	da	yapılacak	bir	esas	sözleşme	
değişikliği	ile	kurucular	lehine	de	intifa	senedi	çıkartılmasının	mümkün	
olduğu	ileri	sürülmektedir40.	
  
	 Kurucu	intifa	senetlerinin	sahiplerine	sağladığı	hakların	kapsamının	
da	 esas	 sözleşmede	 gösterilmesinin	 zorunlu	 olup	 olmaması	 bakımın-
dan,	TTK’de	bu	hakların	içerik	ve	değerlerinin	esas	sözleşmede	göste-
rilmesi	zorunluluğuna	dair	açık	bir	düzenlemeye	yer	verilmediği	görül-
mektedir.	Bu	nedenle	esas	sözleşmede	kurucular	lehine	intifa	senedinin	
çıkartılabileceğinin	 ve	 bu	 senetlerin	 sayısının	 öngörülmüş	 olmasının,	
kanunî	gereklilikler	açısından	yeterli	olduğu	yorumu	yapılabilir.	Ancak,	
kanımızca	eTK	döneminde	 ileri	 sürülen	ve	esas	sözleşmede,	 intifa	 se-
netlerinin	 sayısı	 yanında	 sağladığı	 hakların	 kapsamlarının	 da	 ayrıntılı	
olarak	 gösterilmesinin	 gerekli	 olduğuna	dair	 görüşlerin	 halen	makbul	
olduğunu	belirtmek	isteriz41.	Zira	bu	surette	hem	hakkın	kapsamı	açık-
ça	belirlendiğinden	kurucu	menfaatleri	zarar	görmemiş	hem	de	kurucu	
menfaatlerinin	kötüye	kullanımının	önüne	geçilmiş	olunacaktır.	Dola-
yısıyla	da	ortakların	menfaatleri	ile	geniş	anlamda	şirketin	menfaati	üst	
düzeyde	gözetilmiş	olacaktır.	Bu	gerekçelerle,	 intifa	 senetlerine	 ilişkin	
ana	sözleşme	düzenlemelerinde	yalnız	“Kurucular lehine sermaye payları 
oranında … adet kurucu intifa sendi çıkarılır veya genel kurul kararı ile 
çıkarabilir”	şeklindeki	hükümlerin	yeterli	kabul	edilmemesi	gerektiğini,	
en	azından	“Kurucu intifa senetleri sahiplerine net kâra veya tasfiye sonucu 
kalan tutara iştirak hakkı tanınır veya bu haklardan hangisi veya hangile-
40	KENDİGELEN,	İntifa	senetleri,	s.68-69.	TTK	m.	339/2.f	hükmünde	açık	bir	belirleme	olmamasına	kar-

şın,	kuruculara	kârdan	pay	alma	hakkı	haricinde	tanınan	menfaatlerin	de	hem	esas	sözleşmeye	yazılması	
hem	de	yalnızca	ilk	esas	sözleşme	ile	tanınabilmesi	gerektiği	yönünde	bkz.	HAZIROĞLU,	Kurucu	Men-
faatleri,	s.77	ve	dpn.	230’da	adı	geçen	İsviçreli	yazarlar.

41	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.100,101.-107,	SAPMAZ,	s.29.	Hazıroğlu,	kuruculara	
tanınacak	menfaatler	konusunda	aleniyetin	sağlanması	ve	özellikle	ortaklıktaki	mevcut	pay	sahipleri	ile	
sonradan	pay	sahipliği	sıfatı	kazanacak	kişilerin	bilgilendirilmesi	(korunması)	bağlamında,	menfaatlerin	
içerik	ve	değerlerinin	de	esas	sözleşmede	gösterilmesi	gerektiği	belirtmektedir.	HAZIROĞLU,	Kurucu	
Menfaatleri,	s.81.	ayrıca	bkz.	Akdağ	Güney,	Kuruluş,	s.	372.
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rinin ne oranda tanınacağı noktasında kanunî üst sınırlar içerisinde olmak 
üzere genel kurula intifa senedi ihracına ilişkin yetki verilir”	vb.	 ibarelerle	
hakkın	kapsamının	da	açıkça	belirlenmesi	gerektiğini	belirtmek	isteriz	42.	

		 Sermaye	taahhüdü	yoluyla	sermaye	artırımı	hallerinde,	kurucu	in-
tifa	senedi	çıkarılıp	çıkarılamayacağı	konusunda	öğretide	farklı	görüşler	
ileri	sürülmektedir.	Bu	kapsamda	bir	görüş,	eTK	dönemindeki	ek	kuru-
luş	yaklaşımından	hareketle	buna	müsaade	edilmesi	gerektiği	yönünde	
oluşan	ve	Yargıtay	kararlarına	da	yansıyan	yaklaşımın,	Yeni	TTK	döne-
minde	de	 kabul	 görmesi	 yönündedir.	Bu	nedenle	Kanun’dan	 açık	bir	
şekilde	anlaşılmasa	da	anonim	ortaklıkta	kuruluştan	sonra	sermaye	artı-
rımı	bağlamında	kurucu	intifa	senedi	çıkarılabileceği	belirtilmektedir43.	
Bir	diğer	görüş	ise	sermaye	taahhüdü	yoluyla	sermaye	artırımını	düzen-
leyen	m.	459	hükümleri	dikkate	alındığında,	artırılan	sermayeyi	temsil	
eden	 payları	 taahhüt	 edenler	 lehine,	 kurucu	 menfaatleri	 kapsamında	
intifa	senedi	çıkartılmasının	mümkün	olmadığı	yönündedir44.	TTK’de	
sermaye	 artırımına	 ilişkin	 hükümlerde,	 anonim	 ortaklığın	 kuruluşuna	
dair	hükümlerine	atıf	yapan	eTK	m.		392	hükmüne	benzer	şekilde	yer	
verilmiştir.	Bu	kapsamda	TTK	m.	459/3’te;	nakdi	sermaye	taahhüdüne	
m.	341,	ayni	sermaye	konulmasına	m.	342	ve	343,	bedellerin	ödenme-
sine	m.	344	ve	345,	halka	arz	edilecek	paylara	m.	346	ve	ihraç	edilecek	
paylara	 ilişkin	olarak	m.	347	hükümlerinin	kıyas	yoluyla	uygulanacağı	

42	TTK	m.	348/3	de	getirilen	‘esas	sözleşmede	öngörülme’	kuralının	hem	TTK	m.	340	uyarınca	emredici	
niteliği	haiz	bulunduğu	hem	de	yine	aynı	düzenlemenin	getirdiği	ilke	gereğince,	Kanun’da	alternatif	bir	
yöntem	öngörülmediğinden	bahisle,	kurucuların	kâr	payı	alma	menfaatine	ilişkin	olarak	esas	sözleşmede	
yapılan	belirlemenin,	dağıtılacak	kârın	oranını	da	içermesi	gerektiği,	aksi	halde	emredici	hükümlere	aykı-
rılık	gerekçesiyle	esas	sözleşmenin	ticaret	siciline	tescilinin	reddi	gerekeceği	yönünde	bkz. HAZIROĞ-
LU,	Kurucu	Menfaatleri,	 s.88-89.	 İsviçre	hukukunda,	kurucu	menfaatlerine	 ilişkin	belirlemelerin	açık	
bir	şekilde	esas	sözleşmede	yapılmamasının,	menfaatlerin	geçerli	olarak	doğmasına	engel	olacağı	kabul	
edilmektedir.	Zira	İBK	m.	628/3’te	söz	konusu	kişilere	tanınacak	menfaatlerin	içerik	ve	değerlerinin	esas	
sözleşmede	gösterilmesi	gerektiği	açıkça	belirtilmektedir.	Tekinalp,	esas	sözleşme	hükmünde,	senetle-
rin	sayısı,	kimlere	kaç	tane	verileceği	ve	senetlerin	hangi	hakları	sağladıkları,	katılma	haklarının	oranları	
ve	nasıl	hesaplandıkları	açıkça	belirlenmesi	gerektiğini,	aksi	halde	esas	sözleşme	düzenlemesinin	yeterli	
kabul	edilmemesi	gerektiğini	belirtmektedir.	TEKİNALP,	Ünal	(Poroy/Çamoğlu),	Ortaklıklar	Hukuku	
II.	Vedat	Kitapçılık,	İstanbul,	2019,	s.	183,	N.	1236.

43	Bu	yöndeki	görüşleri	için	bkz.	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II.,	s.	180,	N.	1234	(3).
44	Bu	yöndeki	görüşler	için	bkz.	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.77-78,	MANAVGAT	(Kırca/Şehi-

rali	Çelik),	Anonim	Şirketler	Hukuku,	C.	1,	Temel	Kavram	ve	İlkeler,	Kuruluş,	Yönetim	Kurulu,	Ankara	
2013,	s.	290-291,	AKDAĞ	GÜNEY,	İstanbul	2014,	s.	164,	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı,	s.	125.
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açıkça	 düzenlenmiştir.	 Ancak	 kurucu	menfaatlerinin	 tanınması	 ve	 bu	
kapsamda	kurucu	intifa	senetlerinin	çıkarılmasına	dair	m.	348	hükmü,	
atıf	yapılan	maddeler	arasında	yer	almamıştır45.	Bu	nedenle	Kanun	ko-
yucunun	 sermaye	 artırımında	 kurucu	 menfaatlerinin	 tanınabileceği	
çıkarımının	 önüne	 geçmek	 istediği	 yönünde	 oluşan	 görüşlere	 katıldı-
ğımızı	belirtmek	 isteriz.	 İlk	kuruluşta,	kurucu	menfaatleri	kapsamında	
kurucu	intifa	senedi	çıkartılması	için,	sermaye	taahhüdüne	ilaveten	ku-
ruluşta	harcanan	emeğe	karşılık	olma	 şartının	da	 sağlanması	gerektiği	
söylenebilir.	Sermaye	taahhüdü	yoluyla	yapılan	sermaye	artırımlarında	
ise	bu	şartın	sağlanamadığından	bahisle,	kurucu	intifa	senedi	ihracının	
mümkün	olmadığı	kanaatindeyiz.	Limited	şirketler	bakımından	ise	m.	
582’de	 şirketin	 kurulmasında	 hizmeti	 geçenlere	 tanınan	menfaatlerin	
şirket	 sözleşmesine	yazılacağı	 ve	 ayrıca	m.	578	hükmü	gereğince	özel	
menfaatler	hakkında	anonim	şirkete	ilişkin	hükümlerin	uygulanacağın-
dan	bahisle,	bu	şirketlerde	de	kurucu	menfaatlerinin	tanınabileceği	ve	
m.	 348	 hükmünün	 limited	 ortaklıklar	 bakımından	 da	 uygulama	 alanı	
bulacağı	söylenebilir46.

	 A.2.	Genel	Kurul	Kararı	

	 İntifa	 senetlerinin	çıkarılması	hususunda	karar	verecek	 tek	yetkili	
organ	genel	kuruldur.	Zira	TTK	m.	502’de	 intifa	senedi	çıkarılmasına	
karar	 verme	 yetkisi	 münhasıran	 genel	 kurula	 tanınmıştır.	 Dolayısıyla	
bu	yetkisinin	bir	başka	organ	tarafından	kullanılması	veya	devri	de	söz	
konusu	olmamalıdır.	Öğretide,	ana	sözleşmeye	konulacak	bir	hükümle	
de	bu	konuda	karar	verme	yetkisinin	genel	kuruldan	alınarak	yönetim	
kuruluna	bırakılamayacağı;	ancak	genel	kurul	intifa	senetleri	çıkarmaya	
karar	vermiş	ise	bu	senetlerin	kimlere	tahsis	edileceği	yönündeki	karar	
verme	yetkisinin	yönetim	kuruluna	bırakılabileceği	ileri	sürülmüştür47.	
TTK	m.	502/1’deki	açık	düzenleme	karşısında,	intifa	senedi	çıkarılma-
sına	karar	verme	yetkisinin	münhasıran	genel	kurula	ait	olduğu,	karar	

45	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.	77-78.
46	Bkz.	ŞENER,	Limited	Ortaklıklar	Hukuku,	s.	401.																																																																																																																																																																									
47	Bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.	97,	dpn.	2.,	Aksi	görüşte,	TEKİNALP,	Ortaklılar	Hukuk	I,	s.	184,	N.	

1236,	DOMANİÇ,	TTK	Şerhi,	s.	1067.
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verme	yetkisinin	yönetim	kuruluna	bırakılması	halinde,	çıkarılan	senet-
lerin	hükümsüz	olacağı	kanaatindeyiz.	Öğretide	haklı	olarak	ileri	sürül-
düğü	üzere,	TTK	m.	505/1’de	yer	alan	ve menkul	kıymetin	çıkarılması-
nı	yetkisinin	yönetim	kuruluna	devrini	öngören	düzenlemenin	kıyasen	
uygulanması	yoluyla,	 intifa	senedi	çıkarma	yetkisinin	yönetim	kurulu-
na	devri	mümkün	değildir48.	Zira	anılan	yetki	devri,	borçlanma	senet-
leriyle,	alma	ve	değiştirme	hakkını	içeren	menkul	kıymetlere	ilişkindir.	
İntifa	senetlerinin	her	halde	menkul	kıymet	özelliğine	sahip	olduğu	ka-
bul	edilse	dahi,	bu	senetler	tahviller,	banka	ve	finansman	bonolarından	
farklı	 olarak	 borçlanma	 hakkı	 veya	 yetkisi	 vermediğinden,	 borçlanma	
senetleri	değildir.	İntifa	senetlerinde	tanınan	yeni	pay	alma	hakları,	m.	
505’te	düzenlenmiş	olan	ve	çoğunlukla	tahvil,	bono	vb.	borçlanma	se-
netlerine	bağlı	olarak	çıkartılan	alma	ve	değiştirme	haklarını	haiz	men-
kul	kıymetlerden	farklı	olarak	sahibine	yenilik	doğurucu	bir	alacak	hakkı	
ve	seçimlik	yetki	(alacaklıya	yedek	edim	talep	yetkisi)	bahşetmezler49.	
Dolayısıyla	m.505/1’de	öngörülen	yetki	devrinin,	intifa	senetlerine	uy-
gulanmasının	mümkün	olmadığı,	 intifa	 senetlerinin	 ihracı	 konusunda	
tek	yetkili	organın	genel	kurul	olduğu	kanaatindeyiz.
  
		 Genel	kurulda	esas	 sözleşmeye	dayanarak	veya	esas	 sözleşme	de-
ğişikliğiyle,	 yalnızca	 intifa	 senedi	 çıkarılabileceği	öngörülmüş	ama	he-
nüz	 intifa	 senedi	 çıkartılması	 kararı	 alınmamış	 olabilir.	 Bu	 ihtimalde	
Kanun’da	bu	hususta	özel	bir	nisap	da	öngörülmediğinden	bahisle	son-
raki	bir	tarihte	yapılan	genel	kurulda,	sermayenin	en	az	dörtte	birini	kar-
şılayan	pay	sahiplerinin	katılımı	ile	toplanılabilir.	Toplantıda	hazır	bu-
lunan	oyların	çoğunluğuyla	 intifa	 senedi	çıkartılması	hususunda	karar	
alınabilir.	Bu	genel	kurul	kararında	intifa	senetlerinin	kimin	yararına	çı-
karılacağı	da50	belirtilmelidir.	İntifa	senedi	çıkartılmasına	ilişkin	ilk	esas	
sözleşmede	 hüküm	 bulunmaması	 halinde,	 esas	 sözleşme	 değiştirmek	
suretiyle	karar	almak	gerekir.	Bu	halde,	Kanun’da	veya	esas	sözleşmede	
aksine	hüküm	bulunmadığı	takdirde,	şirket	sermayesinin	en	az	yarısının	
temsil	edildiği	genel	kurulda,	toplantıda	mevcut	bulunan	oyların	çoğun-
luğu	ile	karar	alınır.	
48	TEKİNALP,	Ortaklılar	Hukuk	I,	s.	184,	N.	1236,
49	Benzer	yönde	bkz.,	TEKİNALP,	Ortaklılar	Hukuku,	II,	s.	184,191	ve	193,	N.	1236,1260,1262.
50	BİRSEL,	s.652.
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	 Sermaye	artırımı	veya	azaltımı,	şirket	bünyesinde	gerçekleşen	bir-
leşme,	bölünme	ve	tür	değiştirme	gibi	yapısal	değişiklikler,	sona	erme	
ve	tasfiye	halleri	gibi	özellik	arz	eden	durumlar	hariç	olmak	üzere,	genel	
kurulun	alacağı	bir	kararla	doğrudan	doğruya	intifa	haklarını	kaldırma	
veya	 değiştirme	 yetkisi	 de	mevcut	 değildir51.	 Yüksek	Mahkeme	 yakın	
tarihli	 bir	 kararında,	 anonim	 ortaklıkta	 kurucu	 intifa	 senedi	 sahipleri	
arasındaki	sözleşmesel	bir	ilişkinin,	kural	olarak	taraflardan	birinin,	tek	
yanlı	beyanı	ile	ortadan	kaldırılmasının	mümkün	olmadığı,	kurucu	intifa	
senedi	sahiplerinin	onayı	olmaksızın	anonim	ortaklığın	ortaksal	bir	işle-
mi	 ile	kurucu	 intifa	senetlerini	ortadan	kaldırmasının,	 itfa	edilmesinin	
veya	 sınırlamasının	mümkün	olmadığını	 vurgulamaktadır52.	Ancak	bu	
yönde	alınmış	bir	genel	kurul	kararına	karşı,	hali	hazırda	devam	etmesi	
şartıyla	ortaksal	konumu	itibariyle	kurucu	intifa	senedi	sahipleri	hariç53 
intifa	 senedi	 sahibinin	 ortaklık	 sıfatından	 söz	 edilemeyeceği	 gerekçe-
siyle	 iptal	davası	 açma	hakkı	olmadığı	 açıktır54.	Konuya	 ilişkin	olarak,	
anonim	şirket	genel	kurul	kararlarının	iptali	istemine	ilişkin	davada,	ilk	
derece	mahkemesince,	“Pay sahibi olmanın iptal davasının dinlenebilme 
koşulu olduğu, pay sahibinin bu sıfatını dava sonuna kadar korumak zo-
runda olduğu, davacının sahibi olduğu intifa senetlerinin davalı şirketin ser-
mayesini oluşturan paylardan olmayıp, bu nitelikteki pay sahiplerinin TTK 
446. maddesi ve 503. maddesi uyarınca genel kurul kararlarının iptaline 

51	Bkz.	TÜRKMEN,	Emre:	“6102	Sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’na	Göre	Yeni	Pay	Alma	Hakkına	Genel	Bir	
Bakış”,	DEÜ	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Prof.	Dr.	Şeref	Ertaş’a	Armağan,	C.	19,	Özel	Sayı-2017,	s.	2315-
2344.

52	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi’nin,	15/06/2016	tarih	ve	2015/14641	E.,	2016/6636	K.,	sayılı	kararı	Erişim:	
www.yargitay.gov.tr		E.T.	:	01.05.2020.

53	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi, 24/10/2014	tarih	ve	2013/13235	E.,	2014/16461	K.	sayılı	kararına	konu	
anonim	şirket	genel	kurul	kararlarının	iptali	istemine	ilişkin	davada,	Mahkemece,	davacının	davasını	ku-
rucu	 intifa	senedi	sahibi	 sıfatıyla	açtığı,	kurucu	 intifa	senedi	sahibinin	genel	kurul	kararlarının	 iptalini	
talep	hakkı	olmadığı,	davacının	ortaklık	sıfatı	bulunmayıp	ortak	sıfatıyla	katılmadığı	bir	genel	kurulda	
alınan	kararların	iptalini	talep	edemeyeceği	gerekçesiyle	davanın	reddine	karar	verilmiş,	ancak	Yargıtay	
davacının,	davalı	şirketin	hem kurucu intifa senedi sahibi hem de ortağı olduğunu, ortak sıfatına bağlı olarak 
kendisine	genel	kurul	çağrısı	yapıldığı	ve	dava	konusu	genel	kurula	da	ortak	 sıfatıyla	 iştirak	edip	bazı	
kararlara	karşı	olumsuz	oy	kullanarak	muhalif	kaldığını	nazara	alıp	kararı	davacı	yararına	bozmuştur.	Eri-
şim:	www.yargitay.gov.tr		E.T.	:	06.05.2020.

54	Aksi	 görüşte	Eriş,	 kural	olarak	 intifa	hakkı	 sahibi	pay	 sahibi	olmadığı	 için	 iptal	davası	 açamayacağını,	
ancak	genel	kurul	kararı	 ile	 intifa	hakkı	sahibinin	haklarının	verilmesini	önlemesi	halinde,	genel	kurul	
kararının	 iptalini	 isteyebilmesi	 gerektiğini,	 aksinin	 kabulü	halinde	dahi	 alınan	 kararın	 yalnız	 ortakları	
bağlayacağından	bahisle,	intifa	hakkı	sahiplerine	karşı	etkili	olamayacağını	belirtmektedir.	ERİŞ,	Gönen:	
Ticari	İşletme	ve	Şirketler	II.,	Seçkin	Yayıncılık,	2014,	s.	2445.
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ilişkin dava açma hakkının bulunmadığı, aksi düşünülse dahi … kurucu 
intifa hisse senedinin davalı şirkete devir ve teslim edildiği, bu haliyle davacı-
nın aktif dava ehliyetini kaybettiği gerekçesi ile aktif husumet yokluğundan” 
davanın	reddine	karar	verilmiştir.	 	Karara	karşı	davacı	vekilince	istinaf	
isteminde	bulunulmuştur,	 istemin	esastan	reddine	karar	verilmiştir	ve	
kararın	temyizi	üzerine	karar	Yargıtay	tarafından	onanmıştır55.	Dolayı-
sıyla	halihazırda	ortak	sıfatı	bulunmayan	intifa	senedi	sahiplerinin,	an-
cak	senetten	doğan	kâr	payı	vb.	hakların	yerine	getirilmesi	için	icra	ta-
kibine	girişilebileceği	veya	eda	davası	açılabileceği	söylenebilir.	İlaveten	
dağıtılabilir	kârın-net	kârın	tespiti	bakımından	da	bir	tespit	davası	aça-
bileceği	kabul	edilmelidir.	Burada	son	olarak	belirtmek	gerekir	ki,	intifa	
senedi	 sahiplerinin	 haklarında	 gerçekleştirilmek	 istenen	 değişiklikler	
bakımından,	esas	sözleşme	değişikliği	ve	genel	kurul	kararı	yanı	sıra	hak	
sahiplerinin	rızasının	gerekli	olup	olmadığı	hususunda	TTK’de	açıklık	
bulunmamaktadır.	 Şirketin	 intifa	 senetlerinde	 tanınan	 hakları	 kaldır-
mak	veya	 sınırlandırmak	 istemesi	 halinde	her	bir	 intifa	 senedi	 sahibi-
nin	 ayrı	 ayrı	 onayına	başvurması	 gerekli	 olacak	mıdır?	Öğretide	haklı	
olarak	belirtildiği	üzere56,	intifa	senedi	sahipleri	ile	şirket	arasında	intifa	
haklarının	değiştirilmesi	veya	sınırlandırılması	da	dahil	çıkabilecek	her	
tür	uyuşmazlık	için	senet	sahiplerinin	onayının	alınmasın	hayli	güçtür.	
Hatta	intifa	haklarının	hamile	yazılı	senetlere	bağlanması	ihtimalinde	bu	
onayın	alınmasının	imkânsız	olabileceği	de	söylenebilir57.

55	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi’nin	2018/4631	E.,	2019/5525	K.,	sayılı	kararı,	Erişim:	www.yargitay.gov.tr		
E.T.	:	26.04.2020.

56	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	69-70.
57	Anılan	sorunların	giderilmesi	bakımından,	tüm	intifa	senedi	sahiplerinin	özel	bir	kurul	oluşturduklarının	

kanunda	açıkça	öngörülmesi	ve	özellikle	zararlarının	giderilmesi	ve	belirli	bir	çoğunlukla	karar	alınması	
şartı	ile	söz	konusu	kurulun	hangi	şartlarda	intifa	haklarının	sınırlandırılabileceği	ya	da	kaldırılabilece-
ği	yönünde	karar	alabileceği	hususunun	açıkça	düzenleyen	bir	değişikliğe	ihtiyaç	olduğu	yönünde	bkz.	
KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	70,	benzer	yönde	bkz.	SAPMAZ,	Kurucu	İntifa	Senetlerinde,	s.90-92.
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	 B.	Lehine	İntifa	Senedi	Çıkarılabilecek	Kişiler	

	 B.1.Kurucu	İntifa	Senetlerinde

	 TTK	 m.	 348	 hükmü	 gereğince	 kurucu	 menfaatleri	 kapsamında,	
şirketi	kurudukları	sırada	harcadıkları	emeğe	karşılık	olarak	kuruculara	
intifa	senetleri	bağlamında	kârdan	pay	alma	hakkı	tanınmıştır.	Anonim	
şirketler	bakımından	kurucuların	tanımını	yapan	m.	337	hükmüne	göre, 
“Pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişiler kurucu-
dur”.	TTK	m.	337/2’de	ise	kurucuların	kuruluş	işlemlerini	bir	üçüncü	
kişi	hesabına	yapmaları	halinde,	kuruluştan	doğan	sorumluluk	bakımın-
dan	hesabına	işlem	yapılan	kişinin	de	kurucu	sayılacağı	hükme	bağlan-
mıştır.	O	halde	kurucu	menfaatleri	kapsamında	çıkarılan	intifa	senetleri	
bakımından	TTK	m.	337/1	hükmünde,	payı	kendi	adına	taahhüt	edip,	
esas	sözleşmeyi	de	yine	kendi	adına	imzalayanın	kurucu	sıfatına	haiz	ol-
ması	ve	kuruluşta	emek	harcaması	dolaysıyla	lehine	kurucu	intifa	senedi	
düzenlenebilecek	iken,	m.337/II	hükmünde	ise	yalnızca	kuruluştan	do-
ğan	sorumluluk	bakımından	hesabına	 işlem	yapılan	kişinin	de	kurucu	
sıfatına	haiz	olacağı	düzenlendiğinden58	bu	kişiler	 lehine	kurucu	men-
faatleri	kapsamında	kurucu	intifa	senedi	düzenlenmesinin	mümkün	ol-
madığı	söylenebilir59.	

	 TTK	m.	337’de	tanımlanan	kurucular	lehine	intifa	senedi	çıkarıla-
cağı	açık	olmakla	birlikte,	kuruluşta	harcadıkları	emeğe	karşılık	verilme	
şartının	ne	surette	aranacağı,	dolayısıyla	lehine	intifa	senedi	düzenlene-
cek	kişinin	kurucu	olmasının	tek	başına	yeterli	olup	olmayacağı	tartış-
maya	açıktır.	Bu	halde	kurucu	sıfatı	 taşımanın	tek	başına	 intifa	senedi	
ihracı	için	yeterli	olacağı,	ayrıca	özel	bir	hizmet	veya	katkının	yerine	ge-
tirilmesi	şartına	bağlı	olmadığı	ileri	sürülebileceği	gibi60	bizim	de	katıldı-
ğımız	diğer	bir	görüş	çerçevesinde,	kurucu	intifa	senetlerinin	sırf	payları	

58	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.	5-6.,	AKDAĞ	GÜNEY,	s.	56.	TEKİNALP,	Ünal	(Poroy/Çamoğ-
lu),	Ortaklıklar	Hukuku	I.	Vedat	Kitapçılık,	İstanbul,	2021,	s.	337,	N.	484-484-	a.

59	TTK	m.	348’den	farklı	olarak,	İBK	m.	628/3	hükmünde	bu	özel	menfaatlerin	kurucular	ve	üçüncü	kişiler	
lehine	sağlanabileceğini	açıkça	ifade	etmektedir

60	Bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	S.	131,	132;	KENDİGELEN,	“İntifa	Senetleri”,	s.	59,	60	HAZIROĞLU,	
Kurucu	Menfaatleri	S.59.
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taahhüt	etmeleri	nedeniyle	değil	aynı	zamanda	ortaklığın	kuruluşu	 ile	
ilgili	 gösterdikleri	 emek	 ve	 gayretin	 karşılığı	 olarak	 verilmesi	 ve	 dola-
yısıyla	objektif	nedenlere	dayanması	 gerektiğine	 işaret	 edilmektedir61.	
Anonim	ortaklıkta	ortakların	kâr	payını	kısıtlayan	unsurlar	arasında	yer	
alması	bakımından	da	kurucu	intifa	senetlerinin	ihracının	ortaklığa	ser-
maye	payı	getirmenin	yanında	ortaklığa	ayrıca	yarar	sağlayan	bir	hizmet	
veya	menfaatin	temini	gibi	haklı	bir	nedene	dayanması	gerektiği	açıktır.	
Kuruluşta	gerçekten	emeği	geçen	lakin	m.	337	kapsamında	kurucu	ta-
nımı	içerisinde	yer	alamayan	kişiler	lehine	kurucu	intifa	senedi	düzen-
lenmesi	mümkün	değilken,	m.	502	kapsamında	bu	kişiler	 lehine	intifa	
senedi	çıkarılması	suretiyle	bu	kişilerin	ödüllendirilmesi	mümkündür62.	

	 B.2.	Adi	İntifa	Senetlerinde

	 TTK	m.	502/1	hükmünde,	 intifa	senetlerinin	kimler	için	çıkarıla-
bileceği	hususunda	bir	sınırlama	yapılmıştır.	Buna	göre	genel	kurul	be-
deli	kanuna	uygun	olarak	yok	edilen	payların	sahipleri,	alacaklıları	veya	
bunlara	 benzer	 bir	 sebeple	 şirketle	 ilgili	 olanlar	 lehine	 intifa	 senetleri	
çıkarılmasına	karar	verebilir63.	Sermayenin	azaltılmasına	 ilişkin	olarak,	
sermayenin	iadesi	amaçlı	bir	azaltma	(kurucu	azaltma)	söz	konusu	ise	
yani	şirkette	kullanılmayan	ve	sermaye	azaltılması	suretiyle	açığa	çıkan	
sermaye	miktarının	pay	sahiplerine	iadesi	ve	bu	surette	payların	itfa	edil-
mesi	söz	konusu	ise64	bu	halde	payı	itfa	edilen	pay	sahiplerine	bu	işleme	
karşılığı	sermayenin	iadesi	yoluyla	sağlandığından,	intifa	senedi	düzen-
61	ARSLANLI,	H.:	Anonim	Şirketler	I,	Umumi	Hükümler,	3.	Bası,	İstanbul	1960		S.	40;	ÜLGEN,	Hüseyin:	

“Anonim	Şirketlerde	Kurucu	İntifa	Senetlerinin	İlk	Kuruluş	Sermayesi	İle	Sınırlı	Olduğunu	Kabul	Eden	
Yargıtay	Kararları	Üzerine”,	Ticaret	Hukuku	ve	Yargıtay	Kararları	Sempozyumu	VIII,	Ankara,	s.	106.	İs-
viçre	öğretisinde,	ortaklığın	haklı	bir	sebebe	dayanarak	intifa	senedi	çıkarmasından	söz	edilebilmesi	için	
bu	intifa	senedinin	ortaklığa	yarar	sağlayan	bir	hizmetin,	eşdeğerde	bir	menfaatin	karşılığını	oluşturması	
gerektiği	hususunda	bkz.	HAZIROĞLU,s.60,	dp.173.

62	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II.,	s.	184.
63	Kuruluştan	sonra	çıkarılan	intifa	senetleri	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	

s.	22	vd.
64	Ayrıntılı	Bili	İçin	Bkz.	ÇAĞLAR,	Hayrettin:	Anonim	Şirketlerde	Esas	Sermayenin	Azaltılması,	Ankara,	

Turhan	Kitabevi,	Ekim	2010,	S.32-35.,	KESKİN,	Harun:	“Sermaye	Azaltımının	Esnekleştirilmesi:	Kayıt-
lı	Sermaye	Azaltımı”	İçin	Bir	Öneri”,	Banka	ve	Ticaret	Hukuku	Dergisi,	Cilt:25,	Sayı:2,	Ankara,	Sözke-
sen	Matbaacılık,	Eylül	2009,	S.407	vd.,	TANRIVERDİ,	Alp:	“Sermayenin	Azaltılmasına	İlişkin	Güncel	
Sorunlar”,	TBB	Dergisi	2016	(116),	s.	307-	308.
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lenmesi	 gerekmez.	 Genel	 kurul	 bilançonun	 gerçek	 değeri	 yansıtması	
ve	esas	sermayenin	bilanço	zararlarının	(bilanço	açığının)	kapatılması	
amacıyla	(TTK	m.	474/2	kapsamında)	sermayenin	azaltılması	yoluna	
başvurmuş	ise,	bu	halde	pay	sahiplerine	herhangi	bir	sermaye	iadesi	ya-
pılmayacağından,	 söz	konusu	payların	 itfası	neticesinde	ortaya	çıkabi-
lecek	mağduriyetlerin	önlenmesi	amacıyla,	bu	pay	sahipleri	 lehine	adi	
intifa	 sentleri	 çıkarılabilir65.	Diğer	yandan	örneğin	şirkete	düşük	 faizle	
kredi	veren	ve	bu	surette	finansal	durumunun	düzeltilmesine	katkı	sağ-
layan	alacaklılara	veya	yapmış	olduğu	bir	buluşla	şirkete	yarar	sağlayan	
bir	çalışan	lehine	intifa	senedi	ihraç	edilebilir

	 C.	İntifa	Senedi	Sahibine	Tanınabilecek	Haklar	ve	Bu	Hakların	
Kısıtlanması

		 TTK	ile	yapılan	yenilemeler	kapsamında	intifa	senedi	sahibine	ta-
nınacak	haklar	bakımından,	kâr	payı	kavramının	tanımı	ve	kâr	payı	da-
ğıtımında	üst	sınırların	hesaplanması	esasları	bakımından	uygulayıcıları	
tereddüde	sevk	eden	ifadelere	yer	verildiği	söylenebilir.	Ayrıca	kurucu-
lar	 lehine	kâr	payı	alma	hakkı	dışında	 tanınabilecek	hakların	kapsamı,	
intifa	 senedi	 sahibine	 tanınan	 hakların	 kaldırılması	 veya	 kısıtlanması	
halleri	başta	olmak	üzere	yeni	tartışma	alanların	oluştuğu	söylenebilir.	
Aşağıda	TTK’de	yapılan	değişiklik	ve	yeniliklerin	eTK	döneminde	mev-
cut	olan	kimi	 tartışmaları	 sona	 erdirmede	yeterli	 olmadığı	 yönündeki	
görüş	ve	kanaatlere	de	yer	verilmek	suretiyle	kâr	payı	alma	hakkı,	tasfiye	
artığına	katılma	hakkı	ve	yeni	pay	alma	hakları,	bu	hakların	kapsamı	ve	
genel	kurul	ve	yönetim	kurulunun	bu	haklara	dönük	tasarrufları	ele	alı-
nacaktır.

		 C.1.	Kâr	Payı	Alma	Hakkı

	 İntifa	 senedi	 sahiplerine	 tanınan	malvarlıksal	 hakların	 kapsam	 ve	
sınırları,	TTK	m.	503	ve	m.	348’de	düzenlenmiştir.	Bu	kapsamda	olmak	
üzere	kurucu	menfaatleri	bakımından	TTK	m.	348/1’de	şirketi	kurduk-
ları	sırada	harcadıkları	emeğe	karşılık	olarak	kuruculara,	para	ve	bedelsiz	

65	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II.	s.	181,	N.	1234	(5).
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pay	senedi	vermek	gibi	şirket	sermayesinin	azalması	sonucunu	doğura-
bilecek	bir	menfaat	 tanınamayacağı	emredici	bir	dilde	hükme	bağlan-
mıştır.	Hükmün	devamında	ise	ancak,	dağıtılabilir	kârdan	m.	519/1’de	
yazılı	 yedek	akçe	(genel	 -	birinci	kanuni	yedek	akçe)	 ile	pay	 sahipleri	
için	yüzde	beş	kâr	payı	ayrıldıktan	sonra,	kalanın	en	çok	onda	biri	intifa	
senetleri	bağlamında	kuruculara	ödeneceği66	düzenlenmiştir.	Öğretide	
bir	görüş,	TTK	m.	348/1	hükmünün	m.	523/1’de	düzenlenmiş	bulunan	
pay	sahiplerine	dağıtılacak	kâr	payının	ancak	kanuni	ve	esas	sözleşmede	
öngörülen	isteğe	bağlı	yedek	akçeler	ayrıldıktan	sonra	belirlenebilece-
ğine	ilişkin	hükmü	ile	birlikte	dikkate	alınması	gerektiği	yönündendir.	
Bu	 kapsamda	 kurucu	 intifa	 senedi	 sahiplerine	 kâr	 payı	 verilebilmesi	
için	birinci	kanuni	yedek	akçenin	yanı	sıra	esas	sözleşmede	gösterilen	
yedek	 akçelerin	 de	 ayrılması	 gereklidir67.	 Bizim	 de	 katıldığımız	 ikinci	
bir	görüş,	TTK	m.	348/1	hükmündeki	 intifa	senedi	sahiplerinin	yıllık	
kâra	katılma	oranlarına	ilişkin	düzenlemenin	emredici	niteliği	karşısın-
da,	m.	519/1’de	zorunlu	olan	birinci	yedek	akçe	dışında,	ikinci	(serbest	
-	 ihtiyari)	kanunî	yedek	akçe	ayrımının	mümkün	olmadığı,	bunun	m.	
348	hükmünün	m.	340	uyarınca	 emredici	niteliğinden	kaynaklandığı,	
dolayısıyla	pay	sahiplerine	m.	519/2.c	uyarınca	ayrılacak	olan	%	5	ora-
nındaki	kâr	payının	da	sabit	olduğu	yönündedir68.	İlaveten	m.	348/1’de	
açıkça	m.	519/1	hükümlerine	atıf	yapıldığı,	m.	523/1	hükmünde	yapı-
lan	düzenlemenin	yalnız	pay	 sahiplerine	dağıtılacak	kâr	payının	belir-
lenmesine	ilişkin	bir	yüküm	oluşturduğu	söylenebilir.	Ayrıca	m.	523/2	
kapsamında	esas	 sözleşmede	öngörülenlerden	başkaca	bir	yedek	akçe	
ayrılmasına	ilişkin	genel	kurul	kararı	olsa	dahi	bu	hükmün,	intifa	senedi	

66	TTK	m.	 348/1’	 deki	 “kalanın en çok onda biri intifa senetleri bağlamında kuruculara ödenir” ibaresini 
“kesintilerden sonra en çok onda birine kadar ödeme yapılabilir”	şeklinde	anlamak	gerektiği	yönünde	bkz. 
KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	62-63.	Halka	açık	anonim	şirketlere	ilişkin	olarak,	Sermaye	Piyasası	
Kanunu’nun	19.	maddesinin	ikinci	fıkrasında,	Kanunen	ayrılması	gereken	yedek	akçeler	ve	esas	sözleş-
mede	pay	 sahipleri	 için	belirlenen	kâr	payı	 ayrılmadıkça	başka	yedek	akçe	ayrılmasına,	 ertesi	 yıla	kâr	
aktarılmasına	ve	intifa	senedi	sahiplerine,	yönetim	kurulu	üyelerine	ve	ortaklık	çalışanlarına	kârdan	pay	
dağıtılmasına	karar	verilemeyeceği	gibi,	belirlenen	kâr	payı	ödenmedikçe	bu	kişilere	kârdan	pay	dağıtı-
lamayacağı	ifade	edilmektedir.

67	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri	s.163	ve	175	ve	dpn.	494.
68	TEKİNALP,	Ortaklılar	Hukuku	II,	s.	182,	N.	1234	(8).	MOROĞLU,	Kurucu	İntifa	Hakkı,	s.	325
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sahiplerinin	haklarının	sözleşmesel69	niteliği	gereği	bu	kişiler	bakımın-
dan	uygulanma	kabiliyeti	olmadığı70 kanaatindeyiz71.

	 TTK	m.	348/3’te	dağıtılabilecek	kâr	mevcut	ise	şirket	kârın	dağıtıl-
mamasını	kararlaştırmış	olsa	bile	kurucu	intifa	sahipleri	esas	sözleşme-
de	öngörülen	kâr	paylarını	alma	hakları	hükme	bağlanmıştır72.	Kurucu	
69	İntifa	senedi	sahiplerinin	kâr	payı	alma	hakları	bakımından,	isteğe	bağlı	yedek	akçelerin	ayrılması	gerekip	

gerekmediğine	ilişkin,	anonim	ortaklık	 ile	 intifa	senedi	sahipleri	arasındaki	sözleşmede	hüküm	olması	
halinde,	anılan	düzenlemenin	dikkate	alınacağını	yönünde,	görüşleri	için	bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senedi,	
s.	225,	226.	İntifa	senedi	sahiplerinin	haklarının	sözleşmesel	niteliği	dikkate	alındığında,	Kanunun	em-
redici	hükümlerine	aykırı	olmamak	şartıyla,	anılan	yoruma	varmanın	mümkün	olduğu	kanaatindeyiz.

70	Bu	halde	gündeme	gelen	bir	diğer	sorun	ise	TTK	m.	521	kapsamında	birinci	kanunî	yedek	akçe	ayrımın	
esas	sözleşme	ile	yapılması	halinde,	bu	oranın	m.	348/1	kapsamında	dikkate	alınıp	alınmayacağına	iliş-
kindir.	Bu	hususta	Moroğlu,	esas	sözleşme	ile	TTK	m.	521	kapsamından	daha	yüksek	oranda	bir	birinci	
kanuni	yedek	akçe	belirlenmesi	halinde,	m.	348	uygulamasında	esas	sözleşmede	ifade	edilen	bu	oranın	
dikkate	alınacağını	belirtmektedir,	MOROĞLU,	Kurucu	İntifa	Hakkı,	s.	324,	325.	Yukarıda	açıkladığı-
mız	görüşlerimiz	çerçevesinde	Tekinalp’inde	belirttiği	üzere	m.	348	hükmünün	emredici	ifadesi	karşı-
sında,	intifa	sendi	sahiplerinin	kâr	payı	hakları	kapsamında	m.	519/1’deki	yedek	akçe	dışında	ve	daha	
yüksek	oranda	bir	 ayrımın	yapılmasının	mümkün	olmadığını	 tekrar	belirtmek	 isteriz.	Konu	hakkında	
görüş	ve	eleştirileri	için	bkz.	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	64	vd.,	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı,	s.	
132	vd.,	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.160-163.

71	Karşı	yönde	bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senedi,	s.	233.	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi’nin,	10.06.2014	tarih	ve	
2013/4040	E.	ve	2014/1109	K.,	sayılı	kararında	özetle, “şirketin varlığı, devamlı gelişmesi ve dolayısıyla 
istikrarlı kâr dağıtımının temini bakımından gerekli olduğunun kanıtlaması halinde ana sözleşmede zikre-
dilenlerden de başka yedek akçe ayrılmasına şirket genel kurulunca karar verilebileceği, bu halde kurucu in-
tifa senedi sahiplerinin şirketten bir talepte bulunamayacağı” belirtilmektedir.	www.yargitay.gov.tr		E.T.	:	
06.04.2020.

72	Bilindiği	üzere	kâr	payı	TTK	m.	608/1	uyarınca,	 sadece	net	dönem	kârından	ve	bunun	 için	 ayrılmış	
yedek	akçelerden	dağıtılabilir	ve	genel	kurul	kâr	payı	dağıtımına	ancak,	kanun	ve	şirket	sözleşmesi	uya-
rınca	ayrılması	gereken	kanuni	yedek	akçelerle,	şirket	sözleşmesinde	öngörülmüş	yedek	akçeler	ayrıldığı	
takdirde	karar	verilebilir.	Genel	kurul;	kâr	payının	dağıtılmayıp	ortaklıkta	alı	koyabilmek	için,	yani	ka-
nun	ya	da	 şirket	 sözleşmesinde	öngörülmeyen	yedek	akçe	ayrılmasına	veya	öngörüleni	 aşan	 tutarlar-
da	yedek	akçe	ayrılmasına	ancak	TTK	m.	608/3’	deki	şartlar	dahilinde	karar	verebilir.	TTK	m.	608/3’	
deki	şartlar gerçekleşmemiş,	ancak	buna	rağmen	çoğunluk	kârı	yedek	akçeye	ayırmış	ise,	kanımızca	bu	
genel	kurul	kararı	aleyhine	iptal	davası	açılabilir.	Pay	sahiplerinin	kâr	payı	alma	hakkına	ilişkin	olarak,	
mahkemenin,	 şirkette	dağıtılmayıp	birikmiş	bulunan	karın	dağıtımının	yapılması	hususunda,	kâr	payı	
dağıtımına	karar	verip	veremeyeceğine	 ilişkin	Yüksek	Mahkeme	kararlarına	bakıldığında;	genel	kurul	
kararı	bulunmadıkça	mahkemenin	kâr	payının	ödenmesine	hükmedemeyeceği,	 zira	genel	kurul	karın	
dağıtılması	kararı	almadıkça	kâr	payı	alacağının	alacak	hakkına	dönüşmeyeceği	dolayısıyla	muaccel	ol-
mayacağı,	karın	ödenmesinin	mahkemeden	istenmesine	olanak	sağlayan	yasal	bir	dayanak	bulunmadığı,	
mahkemenin	ortaklar	kurulu	yerine	geçerek	ortağa	kâr	payı	vermesinin	mümkün	olmadığı,		bu	sebep-
lerle	mahkemeden	henüz	talep	edilebilecek	bir	alacak	hakkının	mevcut	olmadığının	belirtildiği	görül-
mektedir.	Bkz.	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi’nin	2016/14687	E.,2018/7407	K.,	27/11/2018	tarihli	kararı,	
Yargıtay	 11.	H.D.’nin	 21.03.2016	 tarih	 ve	 2015-8238/3141	 sayılı	 kararı,	 Erişim:	www.yargitay.gov.tr  
E.T.	 :	01.05.2020,	Benzer	yöndeki	kararlar	ve	eleştirisi	 için	bkz.	AYDOĞAN,	Fatih:”	Anonim	Şirket-
lerde	Kâr	Payının	Ödenmesine	Mahkemece	Karar	Verilip	Verilemeyeceği	Meselesi”,	Yürürlüğünün	5.	
Yılında	Yargıtay	Kararları	Işığında	Türk	Ticaret	Kanunu	Sempozyumu.	İstanbul.	20	Ekim	2017.S.	119-
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intifa	senetleri	bakımından	Kanun	dağıtılabilir	kârdan	intifa	senedi	sa-
hiplerine	verilebilecek	kâr	payının	üst	sınırını	öngörmüştür.	Bu	noktada	
kurucu	intifa	senetleri	için	öngörülen	kâr	payı	alma	hakları	bakımından	
dağıtılabilir	kârın	esas	alınması,	m.	503’te	ise	adi	intifa	senedi	sahipleri	
bakımından	net	(dönem)	kârın	esas	alınması	nedeniyle	iki	düzenleme	
arasında	 oluşan	 kavramsal	 farklılığın,	 kâr	 payı	 dağıtımının	 esaslarının	
belirlenmesi	bakımından	farklı	yorumlara	sebebiyet	verebileceği	söyle-
nebilir.	Dolayısıyla	TTK’de	aynı	hakka	 ilişkin	olarak	 iki	ayrı	kavramın	
öngörülmüş	olmasının,	kâr	kavramı	ile	 ilgili	 terimler	bakımından	eTK	
dönemindeki	eleştirileri	sona	erdirmediği	söylenebilir73.	Bu	noktada	öğ-
retide “Dağıtılabilir kâr;	net dönem kârından gerekli ayrımların yapılması-
nın ardından pay sahipleri ve kâra katılan diğer kişilere dağıtımın gerçekleş-
tirilebileceği, arta kalan dönem kârı”	olarak	tanımlandığı	takdirde,	TTK	
m.	348	ve	TTK	m.	503	hükümlerinde	kullanılan	terimler	arasında	bir	
tutarlılık	sağlanacağına	dair	görüşe	itibar	edilmesinin,	sorunun	çözümü	
adına	önemli	katkı	sağlar	nitelikte	olduğunu	da	belirtmek	isteriz74.

	 TTK	m.	348/3’te,	dağıtabilecek	kâr	mevcut	ise	kârın	dağıtılmama-
sına	karar	verilmiş	olsa	bile	kurucu	 intifa	senedi	sahiplerinin	esas	söz-
leşmede	 öngörülen	 kâr	 payını	 alacağı	 hükme	 bağlanmıştır.	 Öğretide	
bir	kısım	yazarlarca,	dağıtılabilir	kârın	net	dönem	kârı	ve	serbest	yedek	
akçelerin	 toplamından	 oluştuğu	 yönünde	 yapılan	 değerlendirmeler75 
dikkate	alınırsa,	şirketin	o	yıl	 içinde	kâr	elde	etmediği	ve	fakat	serbest	
yedek	akçelerinden	kâr	dağıtımı	yapabildiği	hallerde,	kurucu	 intifa	se-
nedi	sahiplerinin	de	kâr	payı	haklarını	alacağı	anlamı	çıkabilecektir.	Öğ-

121.		Ancak	az	sayıda	olsa	da	kimi	kararlarda,	genel	kurulun	uzunca	süreden	beri	kar	dağıtmama	kararı	ile	
yetkisini	keyfi	olarak	ve	kötüye	kullanamayacağı,	karın	mevcut	olduğu	halde	sebepsiz	dağıtılmamasının	
iyiniyet	kurallarına	aykırı	olacağı,	çoğunluğun	gücünün	kötüye	kullanılmasına	izin	verilmemesi	gerektiği	
vb.	sebeplerle,	karın	dağıtılmasına	mahkemenin	karar	verebileceğine	dair	kararları	da	mevcuttur.	Bkz.	
Yargıtay	11.	H.D.’nin	17.03.2016	 tarih	 ve	2015	 -6354/3021	 sayılı	 kararı	Erişim:	www.yargitay.gov.tr  
E.T.	:	01.05.2020.	Nomer,	kâr	payı	dağıtılmamasının	haklı	bir	gerekçeye	dayanmadığı	ve	aynı	zamanda	
şirket	bilançosunun	da	elverişli	olması	durumunda	TTK	m.531	çerçevesinde	mahkeme	tarafından	kâr	
payı	dağıtılmasına	karar	verilmesi	mümkün	ve	aynı	zamanda	etkili	bir	tedbir	olduğunu	belirtmektedir,	
NOMER,	F.:	Anonim	Ortaklığın	Haklı	Sebeple	Feshi	Davası-	Düşünceler,	s.432-433.

73	Bu	yönde	haklı	eleştirileri	için	bkz.	KENDİGELEN,	İntifa	senetleri,	s.	60-61,	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	
Payı,	s.	128,	129

74	Bkz.	HAZIROĞLU,	s.	161,	dpn.	460.
75	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı	s.	14	ve	dpn	30’da	anılan	yazarlar.
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retide	bunun	doğru	bir	çıkarım	olmayacağı,	ancak	anılan	hükmün	TTK	
m.	339/2	(f)	ve	m.	503	ile	birlikte	amaçsal	yorumu	yoluyla	“dağıtılabilir 
kârın”,	“net dönem kârı”	şeklinde	anlaşılması	gerektiği	ileri	sürülmekte-
dir76.	Kanaatimizce	de	dağıtılabilir	kârın,	net	dönem	kârı	olarak	anlaşıl-
ması	önerisi,	 hem	 serbest	 yedek	 akçelerden,	pay	 sahipleri	dışında	ku-
rucu	menfaatleri	kapsamında	kâr	dağıtılamayacağı	yönündeki	yerleşik	
görüşleri77	hem	de	dağıtılabilecek	kâr	mevcut	ise,	ortaklık	kârın	dağıtıl-
mamasını	kararlaştırmış	olsa	bile	kurucu	intifa	sahiplerinin	esas	sözleş-
mede	öngörülen	kâr	paylarını	alacaklarını	düzenleyen	348/3	hükmünü	
destekler	niteliktedir.	

	 Kurucu	intifa	senedi	sahiplerinin	kârdan	yararlanma	haklarının	ilk	
kuruluş	sermayesi	ile	sınırlı	olup	olmadığı	konusunda,	eTK	döneminde	
gerek	öğretide	gerekse	Yargıtay	kararlarında	bir	görüş	birliği	oluşmadı-
ğı	söylenebilir.	Kuruculara	sağlanacak	menfaatin	ilk	kuruluş	sermayesi	
ile	sınırlı	olması	gerektiği	ileri	sürüldüğü	gibi,	şirketin	kâr	dağıtım	kararı	
aldığı	tarihteki	sermayenin	esas	alınması	gerektiği	de	ileri	sürülmüştür.	
Anılan	tartışmaları	gidermek	adına	konu,	TTK’nin	hükümet	tasarındaki	
haliyle	m.	348/1	son	cümlede,	“Ancak dağıtılabilir kârdan 519. maddenin 
birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için yüzde beş kâr payı 
ayrıldıktan sonra, bu hakkın esas sözleşmede ilk defa öngörüldüğü tarihteki 
sermaye dikkate alınmaksızın kuruculara ödenir” şeklinde	düzenlenmişti.	
Sonrasında	Meclis	Adalet	Komisyonu’nda	tasarı	m.	348’deki “Bu hakkın 
esas sözleşmede ilk defa öngörüldüğü tarihteki sermaye dikkate alınmaksı-
zın…”	 ibaresi	 “Mevcut sermayeye göre…”	 şeklinde	 değiştirilmiştir.	 Bu	
kertede	ise	anılan	değişiklik;	“Mevcut sermayeye göre”	ibaresinin	intifa	se-
netlerinin	ihracı	anındaki	sermayeyi	hedeflediği	şeklindeki	yoruma	açık	
olduğu,	hangi	andaki	mevcut	sermayenin	kastedildiğinin	açık	bir	şekilde	
ortaya	konmadığı	gerekçesiyle	eleştiriye	maruz	kalmıştır78.	Nihayetinde	
ise	TBMM	Genel	Kurul	görüşmelerinde,	“Mevcut sermayeye göre” ibare-
si	de	madde	metninden	çıkartılarak	hüküm;	“Dağıtılabilir kârdan 519. 

76	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı	s.	129.,	Benzer	Yöndeki	Görüşler	İçin	Bkz.	HAZIROĞLU,	s.	160,	KEN-
DİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	60.

77	Bkz.	MANAVGAT	(Kırca/Şehirali	Çelik),	A.Ş.	C.1,	s.	296,	DOMANİÇ,	Şerh	II,	s.	1063.
78	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	62.
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maddenin birinci fıkrasında yazılı yedek akçe ile pay sahipleri için yüzde beş 
kâr payı ayrıldıktan sonra kalanın en çok onda biri intifa senetleri bağla-
mında kuruculara ödenir”	şeklinde	yasalaşmıştır.
 
	 Bu	noktada	öğretide,	haklı	olarak	yapılan	müdahalenin	hükümde-
ki	netliği	ortadan	kaldırdığı,	kuruculara	ödenecek	olan	kâr	payına	esas	
alınacak	 sermayenin	 belirsiz	 ve	 tartışmaya	 açık	 bir	 hale	 getirilmesine	
neden	olacağı	ifade	edilmiştir79.	Bu	kapsamda	öğretide,	şirketin	kâr	da-
ğıtım	kararı	aldığı	tarihteki	sermayenin	esas	alınması	gerektiği,	esasında,	
kuruculara	dağıtılacak	kâr	ile	şirketin	sermayesinin	de	bir	ilgisinin	de	bu-
lunmadığı	belirtilmektedir80.	Ayrıca	kuruculara	verilmesi	kararlaştırılan	
kâr	payının	ortaklığa	getirilen	sermayenin	karşılığı	olmadığı,	kuruculara	
ödenecek	kâr	payının	hükümde	öngörülen	ayrımlar	yapıldıktan	 sonra	
arta	kalan	kârın	esas	sözleşmede	belirtilen	yüzdesi	hesaplanarak	belir-
lenmesi	 ve	 bu	 hesaplamada	 ödenmiş	 sermayeye	 önem	 atfedilmemesi	
daha	yerinde	olacağı,	bizimde	katıldığımız	yönde	ileri	sürülmektedir81.	
Bu	görüşlere	karşın,	kuruculara	kârdan	pay	verilmesinin	arkasındaki	dü-
şüncenin	kuruluşta	gösterilen	çaba	ve	üstlendikleri	risklerin	mükafatlan-
dırılması	olması	hasebiyle	kuruculara	sağlanacak	menfaatin	ilk	sermaye	
ile	sınırlı	olmasının	kanunun	amacına	daha	uygun	olacağı	da	öğretide	
ileri sürülmektedir82.	Kanımızca,	TTK	m.	348’in	mevcut	haliyle,	üst	sı-
nırları	 gösterilmiş	 ve	 esas	 sözleşmede	kararlaştırılmış	bulunan	oranlar	
üzerinden	kuruculara	ödenecek	olan	kâr	payının	matrahına	esas	serma-

79	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	179-180,	N.	1233.
80	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	63.,	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı,	s.	131.	Kurucu	menfaatleri	ba-

kımından	kâra	katılma	hakkının,	kuruluş	sermayesi	ile	sınırlı	olarak	hesaplanması	gerektiğini	yönünde	
Ülgen,	belirli	bir	sermayenin	işletilmesinden	hâsıl	olacak	kazanç	üzerinden	verilmesi	kararlaştırılmış	olan	
payın,	bu	 sermayenin	artırılması	halinde,	değişiklikten	 sonraki	esas	 sermayenin	getireceği	kazanç	göz	
önünde	 tutularak	 hesaplanması	 gerektiğinin	 söylenemeyeceğini	 ifade	 etmektedir.	 ÜLGEN	Hüseyin:	
“Anonim	Şirketlerde	Kurucu	İntifa	Senetlerinin	İlk	Kuruluş	Sermayesi	ile	Sınırlı	Olduğunu	Kabul	Eden	
Yargıtay	Kararları	Üzerine”,	Ticaret	Hukuku	ve	Yargıtay	Kararları	Sempozyumu,	BTHAE,	C.VIII,	1991,	
s.103	vd.	Dolaysıyla	yazarın	görüşleri	doğrultusunda	kuruculara	sağlanacak	menfaatle,	sermaye	arasın-
daki	ilginin;	ilk	sermayeden	başlamak	üzere,	her	sermaye	artırımının	bir	dilim	(tertip)	oluşturması,	kâra	
katılmaya	ilişkin	intifa	haklarının	kapsamının	ait	olduğu	dilimle	sınırlı	olması,	yani	kuruculara	kâr	payı	
dağıtımı	yapılırken	matrahın	hesabında	sermaye	artışlarına	isabet	eden	kâr	payı	kısmının	ayrılmasının	
gerekliliğiyle	açıklanabilir.

81	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri	s.	182	ve	184.
82	CANÖZÜ	Salih:	Anonim	Şirkette	Kâr	Payının	Tespiti	ve	Dağıtılması,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara	2015,	

s.135-136.
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yenin,	 ilk	 kuruluş	 sermayesi	mi	 yoksa	 sermaye	 artırımlarıyla	 oluşmuş	
bulunan	ve	dağıtım	anındaki	mevcut	sermaye	mi	olacağı	hususunda	ya-
şanan	tartışmalarını	sona	erdirmekte	başarılı	olamadığı	açıktır.	Bu	halde	
sorunun	çözümünün	yargı	içtihatlarına	bırakıldığı	söylenebilir.

	 Adi	 intifa	 senetleri	 bakımından	 ise	 TTK	 m.	 503/1	 kapsamında,	
intifa	 senedi	 sahiplerine	 pay	 sahipliği	 hakları	 verilemeyeceği,	 ancak,	
bu	kişilere,	net	kâra,	 tasfiye	sonucunda	kalan	 tutara	katılma	veya	yeni	
çıkarılacak	payları	alma	hakları	tanınabileceği	hükme	bağlanmıştır.	Bu	
senetlere	TTK	m.	502/1 son	cümle	atfı	gereğince	m.	348	hükümleri	uy-
gulanacaktır.	Bu	durumda	kurucu	intifa	senetlerine	ödenecek	kâr	payına	
ilişkin	m.	348’de	öngörülen	üst	sınırların,	adi	intifa	sahiplerinin	kâr	payı	
oranının	belirlenmesi	bakımından	da	uygulanıp	uygulanmayacağı	konu-
su	öğretide	yeni	tartışmalara	neden	olmuştur.	Bilindiği	üzere	m.	348/1	
hükmüne	göre,	dağıtılabilir	kârdan	m.	519/1’deki	yazılı	yedek	akçe	ile	
pay	 sahipleri	 için	yüzde	beş	kâr	payı	 ayrıldıktan	 sonra	kalanın	en	çok	
onda	biri	 intifa	 senetleri	bağlamında	kuruculara	ödenir.	Bu	kapsamda	
olmak	üzere	artık	maddede	öngörülen	%	10’luk	üst	sınırın,	her	ne	kadar	
m.	502’nin	gerekçesinde	söz	konusu	atıf	ile	tam	olarak	neyin	amaçlandı-
ğının	belirtilmemesine	karşın,	kurucu	intifa	senetleri	dışında	diğer	intifa	
senetleri	içinde	[Katılma	intifa	senetlerine	(KİS)	ilişkin	özel	hükümler	
saklı	olmak	üzere]	uygulama	alanı	bulacağı	söylenebilir.	Ancak	bu	halde	
ise	%	10’luk	üst	sınırın	ne	şekilde	uygulanacağı	konusunda	tereddütler	
ortaya	çıkmaktadır.	Bu	durumda,	%	10’luk	üst	sınırın	tüm	kâra	katılma	
hakkı	 veren	 intifa	 senetlerine	 tanınan	en	üst	oran	olduğu	 ileri	 sürüle-
bilir.	Bu	 ihtimalde	m.	348’e	yapılan	atıf	kurucular	 lehine	 tespit	edilen	
orandan	yalnız	geri	kalan	kısım	diğer	intifa	senedi	sahiplerine	dağıtıla-
bileceği	şeklinde	yorumlanmaktadır83.	Diğer	ihtimalde	ise	kurucu	intifa	
senetleri	ve	diğer	intifa	senetleri	için	uygulanacak	iki	ayrı	%	10	üst	sınırın	
bulunduğu,	yani	öngörülen	sınırın	ayrı	ayrı	uygulanması	gerektiği	şek-
linde	bir	yorum	da	yapılabilir84.			Öğretide,	TTK	m.	348/1’de	öngörü-
len	üst	sınırın	yalnızca	kurucu	intifa	senedi	sahipleri	açısından	getirilmiş	
olduğu,	1/10’luk	üst	sınırın	adi	intifa	senetlerinin	alacağı	kârda	hesaba	

83	Eleştiriler	için	bkz.	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	67,	SAPMAZ,	s.	81-82
84	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	67.
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katılmaması	 gerektiği	 belirtilmektedir.	Kanaatimizce	 de	 bu	 son	 görüş	
çerçevesinde,	m.	502/1’	de	m.	348’e	yapılan	atfın	adi	intifa	senetleri	ba-
kımından	da	kâra	katılım	hakkının	üst	 sınırının	uygulanacağı	 şeklinde	
anlaşılmaması	gerekir85.	Bu	nedenle	kâr	payı	dağıtımı	yapılmadan	evvel	
m.	519/1	uyarınca	ayrılması	gerekli	yedek	akçe	ile	pay	sahipleri	için	yüz-
de	beş	kâr	payı	ayrıldıktan	sonra	bir	dağıtımın	yapılabileceği	ve	yine	m.	
348/3	hükmü	gereği,	şartları	gerçekleştiği	halde	genel	kurul	kâr	dağıtım	
kararı	almamış	olsa	bile	kurucular	gibi,	esas	sözleşmede	öngörülen	kâr	
payı	alma	hakkının	olduğu	şeklinde	anlaşılması	gerektiği	kanaatindeyiz.	

	 TTK	m.	348/1’de	kâra	katılım	hakkı	bakımından	yalnız	bir	üst	sınır	
getirilmiş	olmakla	birlikte,	esas	sözleşme	de	bu	haklar	bakımından	bir	
alt	sınır	konup	konamayacağı	hususu	tartışmaya	açıktır.	TTK	m.	348/3	
hükmünde,	esas	sözleşmede	öngörülen	(esas	sözleşme	hükmünde	be-
lirlenmiş	olan	oranlar	üzerinden	kuruculara	ödenecek	olan)	 kâr	payı-
nın	alınması	düzenlenmektedir.	Bu	halde	kanımızca	Kanunun	emredici	
hükmünde	belirlenmiş	olan	üst	sınırı	aşmamak	kaydıyla	esas	sözleşmede	
kâr	payı	hakkı	bakımından	bir	alt	sınır	belirlenebilmesi	mümkün	olduğu	
yorumuna	varılabilir.	Ancak	esas	sözleşme	hükmünün	intifa	senedi	sa-
hiplerine	verilecek	olan	kâr	payı	oranının	belirlenmesi	noktasında	netlik	
içermesi	 gerekir.	 	Dolayısıyla	 asgari	 ve	 azami	 tutarların	bir	 arada	gös-
terilmesi	 suretiyle	GK’ye	oranı	belirleme	yetkisinin	 verilmesinin,	 esas	
sözleşme	hükmünün	yetersizliğine	ve	dolayısıyla	anılan	GK	kararındaki	
takdirin	dava	konusu	edilmesine	yol	açabileceği	de	dikkate	alınmalıdır.

	 İntifa	 senedi	 sahiplerinin	 kâr	 payı	 alacağının	 ne	 zaman	 muaccel	
olacağı	hususunda	ise,	genel	kurulun,	faaliyet	döneminde	kâr	edildiği-
ni	belgeleyen	bilançoyu	onaylaması	 ile	muacceliyetin	de	gerçekleştiği,	
artık	 alacağın	 talep	 edilebilir	 olduğu	 kabul	 edilmektedir86.	Dolayısıyla	
85	Karşı	görüşte	TEKİNALP	adi	intifa	senetleri	bakımından	da	kıyas	yoluyla	kurucu	senetlere	ait	hükümler	

uygulanacağından,	adi	intifa	senedi	sahiplerine	özgülenecek	kâr	payı	oranının	TTK	m.	348/1’e	göre	be-
lirlenmesi	gerektiğini	belirtmektedir,	bkz.	Ortaklılar	Hukuku	II.,	s.184,	N.	1236.

86	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı,	s.	132.,	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.160-161.	Kârdan	pay	alma	
biçimindeki	 intifa	 senedi	 sahibinin	hakkının,	 ‘talep	hakkı’ndan	 ziyade	 ‘alacak	hakkı’	 	 olarak	 adlandır-
manın	daha	uygun	olacağı,	lakin	olağan	intifa	senedi	sahibinin,	kâr	payı	muaccel	hale	gelmeden	önceki	
dönemde	bir	alacak	hakkı	sahibi	olduğunu	söylemek	de	güç	olduğu	yönündeki	görüşü	ve	kurucu	men-
faatleri	 ile	sağlanan	hakların	 ‘alacak	hakkı’	olduğu	görüşüne	karşın	 ,	gerek	kurucu	menfaatleri	gerekse	
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intifa	 senedi	 sahiplerinin	kâr	payı	 alacak	haklarının	muaccel	olmasına	
karşın,	intifa	senedi	sahiplerinin	hakları	yerine	getirilmemiş	ise	bu	nok-
tada	şirket	temerrüde	düşmüş	olacağından	bahisle	bu	alacak	hakkı	dava	
ve	icra	takibine	konu	olabilecektir.	İlaveten	intifa	hakkı	sahiplerinin	m.	
348/3	hükmü	kapsamında	öngörülen	haklarını	yerine	getirmeyen	karar	
ve	işlemleri	karşısında,	yönetim	kurulu	üyelerinin	sorumluluğu	yoluna	
da gidilebilmelidir87.	Bu	sorumluluğun	TTK	m.	553	hükmü	kapsamın-
da	değerlendirilmesi	gerekir.	Bu	halde	kanımızca,	esas	sözleşmede	ön-
görülen	kâr	payı	alma	hakları	yerine	getirilmeyen	ve	bu	sebeple	zarara	
uğradıklarını	iddia	eden	kurucu	intifa	senedi	sahipleri,	yönetim	kurulu	
üyeleri	aleyhine	kanundan	ve	esas	sözleşmeden	doğan	yükümlülüklerin	
ihlali	sebebiyle	sorumluluk	davası	açabilirler.

	 C.2.	Tasfiye	Bakiyesine	Katılma	Hakkı

	 TTK	m.	507/1’de	her	pay	 sahibinin	 şirketin	 sona	ermesi	halinde	
esas	sözleşmede	sona	eren	şirketin	malvarlığının	kullanılmasına	ilişkin,	
başka	bir	hüküm	bulunmadığı	takdirde,	tasfiye	sonucunda	kalan	tutara	
payı	oranında	katılacağı	hükme	bağlanmıştır.	Düzenlemeden	anlaşıla-
cağı	üzere	esas	sözleşmede	sona	eren	şirketin	malvarlığının	kullanılma-
sına	ilişkin	farklı	hükümlere	yer	verilebileceğinden	bahisle,	pay	sahipleri	
bakımından	 tasfiye	bakiyesine	katılma	hakkı,	 zayıf	bir	 tür	malvarlıksal	
haktır.	Bu	hakkın,	henüz	tasfiyenin	gerçekleşmediği	dönemde	beklenen	
haklar	 içerisinde	yer	aldığından	ve	bir	kök	hakkı88	niteliğine	sahip	bu-

olağan	intifa	senetleri	açısından	‘katılma	hakkı’	görüşünün	benimsendiği	İsviçre	hukukunda,	hakların	tek	
yanlı	olarak	anonim	ortaklık	tarafından	tanımlanması	ve	kâra	veya	tasfiye	artığına	katılmaya	ilişkin	talep	
haklarının	genel	kurul	kâr	veya	tasfiye	artığı	dağıtma	yönünde	bir	karar	alana	kadar	ortaya	çıkmaması	
noktalarında	eleştiriler	ve	tartışmalar	için	bkz.	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.73-74.

87	TTK	m.	348/3	hükmü	kurucu	intifa	senetleri	yanında	adi	intifa	senetleri	bakımından	da	kıyas	yoluyla	
uygulanacağından,	şartları	gerçekleştiği	halde	GK	kâr	dağıtımı	kararını	kasıtlı	olarak	almaz	ise,	hak	sa-
hipleri	YK	üyelerinin	sorumluluğuna	gidebilecekleri	gibi,	kâr	payı	haklarını	dava	yoluyla	da	isteyebilirler.	
TEKİNALP	Ortaklılar	Hukuku	II.,	s.186-187,	N.	1247.	Dava	hakları	için	ayrıca	bkz.	TEOMAN,	İntifa	
Senetleri,	s.	237.

88	Türk	hukukuna	göre	paydan	ve	pay	sahipliğinden	ayrılmayan	ve	ancak	pay	sahibi	tarafından	kullanıla-
bilen,	paydan	bağımsız	bir	ekonomik	niteliğe	haiz	olmayan	haklar	kök	hak	olarak	nitelendirilir.	Tasfiye	
bakiyesine	katılma	hakkı	gibi,	rüçhan	hakkı,	(TTK	m.	461),	önerilmeye	muhatap	olma	hakkı	(TTK	m.	
466	 vd.)	da	bu	haklara	örnek	olarak	 gösterilebilir.	Bkz.	YILDIZ	Şükrü:	Anonim	Ortaklıkta	Yeni	Pay	
Alma	Hakkı,	1.	Baskı,	İstanbul,	1996,	s.	135,	ŞAHİN,	Çağatay	Serdar:	“Ticaret	Şirketlerinde	Ortakların	
Kişisel	Alacaklılarının	Şirkete	Yöneltebilecekleri	Haciz	Talepleri”,	Selçuk	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	
Dergisi,	C.27,	S.1,	2019,	s.	187-188.
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lunduğundan	bahisle,	 paydan	 ayrı	 olarak	 ve	henüz	bir	 alacak	hakkına	
dönüşmeden	devrinin	de	mümkün	görülmediği	kabul	edilir89.	Tasfiye	
sonucunda	kesin	bilançonun	düzenlenmesi	ve	akabinde	genel	kurulca	
onaylanması	ile	tasfiye	kapanmakla	birlikte	tasfiye	artığı	tutarı,	talep	edi-
lebilir	bir	alacak	hakkı	haline	gelmektedir.	TTK	m.	543/1	uyarınca	tas-
fiye	hâlinde	bulunan	şirketin	borçları	ödendikten	ve	pay	bedelleri	geri	
verildikten	sonra	kalan	varlığı,	esas	sözleşmede	aksi	kararlaştırılmamışsa	
pay	sahipleri	arasında,	ödedikleri	sermayeler	ve	imtiyaz	hakları	oranında	
dağıtılır	ve	m.	543	(3)	hükmü	gereğince	esas	sözleşme	ve	genel	kurul	
kararında	aksine	hüküm	bulunmadıkça,	dağıtma	ise	nakden	yapılır90.

	 Tasfiye	artığına	katılma	hakkının	tanınması	bakımından,	Hazıroğlu,	
TTK	m.	502,	503	hükümlerinin	kurucu	menfaatlerine	uygulanabilecek	
genel	hükümler	olmadığı	görüşünden	hareketle,	TTK	m.	348	hükmü-
nün	özel	hüküm	niteliği	ve	kuruculara	intifa	senedi	aracılığıyla	tanınacak	
haklar	arasında	tasfiye	artığından	pay	verilmesine	değinmemesi,	benzer	
şekilde	TTK	m.	348	hükmünde	yeni	pay	alma	hakkı	 tanınabileceğine	
ilişkin	bir	ifadenin	de	yer	almaması	gerekçesiyle,	tasfiye	artığından	pay	
verilmesi	 ve	 yeni	 payları	 alma	 haklarının,	 kuruculara	 tanınamayacağı	
belirtmektedir91. Bizim	 de	 katıldığımız	 aksi	 yöndeki	 görüşte,	 Akdağ-
Güney	kurucu	intifa	senetlerinin,	TTK	m.	502’de	düzenlenen	intifa	se-
netlerinin	bir	alt	türü	olduğunu	ve	ayrı	bir	atfa	gerek	olmadığını,	amaca	
uygunluk	açısından	yaklaşıldığında	ise	kurucu	intifa	senedi	sahiplerine	
kâr	payı	verilmesi	 ile	bahse	konu	diğer	malvarlıksal	hakların	verilmesi	

89	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	1,	N.	924.	İntifa	senedi	sahibine	tasfiye	bakiyesine	katılma	hakkı	
tanınması	halinde,	pay	sahiplerinin	tasfiye	paylarının	belirlenmesinde,	söz	konusu	bu	intifa	senetleri	de	
dikkate	alınarak,	kalan	şirket	varlığından,	öncelikle	olarak	tasfiye	bakiyesinde	katılma	hakkı	bulunan	ka-
tılma	intifa	senedi	sahiplerine,	KİS	ihracı	için	ortaklığa	verdikleri	tutarın	ödemesi	gerçekleştirilecektir.
[Pay	Tebliği	(VII-128.1)	m.	37/3],	Ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	KILIÇ,	Şengül	A.:	“Anonim	Şirketlerde	Pay	
Sahiplerinin	Tasfiye	Payı	Alma	Hakkı”,	Ankara	Hacı	Bayram	Veli	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi	
C.	XXIII,	Y.	2019,	s.	4

90	Limited	şirketler	bakımından	TTK	m.	636	(V)	hükmü	gereği,	sona	ermenin	sonuçlarına	ilişkin	olarak	
anonim	şirkete	ilişkin	hükümler	uygulanacaktır.

91	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.131	ve	133.		Benzer	yönde,	MANAVGAT	(Kırca/Şehirali	Çelik),	
A.Ş	.C.1,	s.	291;	GÜRBÜZ	USLUEL,	Kâr	Payı,	s.	124.,	Aksi	yöndeki	görüşleri	ve	önerileri	için	bkz.	KEN-
DİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.	69.
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arasında	 şirketin	malvarlığı	 yaratılan	 olumsuz	 etki	 bakımından	 hiçbir	
fark	olmadığı	ifade	etmektedir92.

	 C.3.	Yeni	Pay	Alma	(Rüçhan)	Hakkı

	 TTK	m.	461’de	rüçhan	hakkı	başlığı	altında	yapılan	düzenleme,	her	
pay	sahibinin,	yeni	çıkarılan	payları,	mevcut	paylarının	sermayeye	ora-
nına	göre	alma	hakkına	haiz	olduğu	şeklindedir.	Anılan	hükmün	ikinci	
fıkrası	 ise	hakkın	sınırlandırılması	ve	kaldırılmasına	ilişkin	sıkı	kurallar	
getirmekte	ve	yeni	pay	alma	hakkının,	genel	kurulun	sermaye	artırımı	
kararı	ile	ancak	haklı	sebepler	bulunduğu	takdirde	ve	en	az	sermayenin	
yüzde	altmışının	olumlu	oyu	ile	sınırlandırılıp	kaldırılabileceğini	hükme	
bağlamaktadır93.	Sermaye	artırımı	sebebiyle	ortaya	çıkan	yeni	pay	alma	
hakkının	pay	 sahiplerinin	 yanı	 sıra,	 intifa	 senedi	 sahiplerine	de	 tanın-
makla	birlikte,	iç	kaynaklardan	yapılan	sermaye	artırımında	yeni	çıkarı-
lacak	bedelsiz	payları	edinme	konusunda,	bu	hak	açıkça	intifa	senedi	sa-
hiplerine	 tanınmış	olmadıkça	yararlanılamayacağının	kabulü	gerekir94.		
İlaveten,	anonim	ortaklığa	egemen	olan	“eşit işlem ilkesi”	nin	yeni	payla-
rın	edinilmesi	bakımından,	intifa	senedi	sahipleri	hakkında	da	uygulama	
alanı	bulacaktır95.	Kurucu	intifa	senedi	sahiplerinin	bu	haktan	yararlanıp	
yararlanamayacağı	hususunda	ise	TTK	m.	503	hükmünün	TTK	m.	348	
hükmüne	oranla	genel	bir	hüküm	niteliğini	taşıdığından	bahisle,	kurucu	
intifa	senetleri	bağlamında	da	yeni	pay	alma	hakları	tanınabileceği	kana-
atindeyiz96.

92	AKDAĞ	GÜNEY,	Kuruluş,	s.	166,	167,	benzer	yöndeki	görüşler	için	ayrıca	bkz.	MOROĞLU,	Kurucu	
İntifa	Hakkı,	s.	319,	320;	TEOMAN,	İntifa	Senetleri	s.	127.

93	Bu	hususta	ayrıntılı	bilgi	ve	karşılaştırma	için	bkz.	TÜRKMEN,	E.,6102	Sayılı	Türk	Ticaret	Kanunu’na	
Göre	Yeni	Pay	Alma	Hakkına	Genel	Bir	Bakış	D.E.Ü.	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	Prof.	Dr.	Şeref	ERTAŞ’a	
Armağan,	C.	19,	Özel	Sayı-2017,	İsviçre	hukukunda	yeni	pay	alma	hakkına	ilişkin	İBK	düzenlemelerinin	
gelişimi	ve	bu	husustaki	eleştiriler	 için	bkz.	YILDIZ,	Yeni	Pay	Alma,	s.	17,	18;	YILDIZ,	Ş.:	“6102	Sa-
yılı	Türk	Ticaret	Kanununda	Rüçhan	Hakkı	Konusunda	Getirilen	Değişiklikler”,	MÜHF-HAD,	2012,		
C.18,	S.	2	(Özel	Sayı)	(anılış:	YILDIZ,	Rüçhan	hakkı),	s.	812,	813.

94	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	187,	N.	1249-1249	a.
95	TÜRKMEN,	s.2321.
96	Aynı	yönde	bkz.	MOROĞLU,	Kurucu	İntifa	Hakkı,	s.	319,	320;	TEOMAN,	İntifa	Senetleri	s.	127;	AK-

DAĞ	GÜNEY,	Kuruluş,	s.	166-167.
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		 Bu	kısımda	son	olarak	intifa	senedi	sahipleri	lehine	TTK	m.	503’te	
yer	alan	hakların	dışında	başkaca	hakların	(örneğin	bilgi	alma,	denetle-
me,	şirket	tesislerinden	yararlanma	vb.)	tanınması	yoluyla	intifa	senedi	
sahiplerine	tanınan	hakların	genişletilip	genişletilemeyeceği	hususunda	
m.	503’te	yer	alan	“İntifa	 senedi	 sahiplerine	pay	sahipliği	hakları	veri-
lemez”	hükmünün	emredici	niteliği	karşısında	olumlu	cevap	vermenin	
mümkün	olmadığı	kanaatindeyiz97.	 	Nitekim	aynı	 	yönde	Yargıtay	11.	
Hukuk	Dairesi,	 intifa	senetlerinin	TTK’de	açıkça	belirtilen	haklar	 için	
düzenlenebileceğini,	 bu	 kapsamda	 safi	 kazanca	 veya	 tasfiye	 sonucuna	
katılım,	yeni	çıkarılacak	hisse	senetlerini	alma	hakkı	bahşettiğini,	dava	
konusu	olayda	kanunda	belirtilmeyen	bir	hak	için	(şirketin	apart	suitin-
den	yararlanma)	düzenlenen	 intifa	 senedinin	 	mevzuata	aykırı	düzen-
lenmesinden	dolayı	 intifa	 senedi	 kabul	 edilemeyeceğinden	bu	hakkın	
geçersiz	olduğunu	tespit	ettikten	sonra	taraflar	arasındaki	hukukî	ilişki-
nin	kullanım	hakkının	devri	şekline	dönüşmüş		kabul	edileceğine	karar	
vermiştir98.	

	 III.	İNTİFA	SENETLERİNİN	KIYMETLİ	EVRAK	VE	MENKUL	
KIYMET	NİTELİĞİ

	 a.	Kıymetli	Evrak	Niteliği

	 İntifa	senetlerinde	önemli	olan	senedin	temsil	ettiği	intifa	hakkıdır.	
Bu	hak	 senet	düzenlemeden	önce	de	 var	olduğundan,	 intifa	hakkının	
doğumu	 ve	 ileri	 sürülebilmesi	 bakımından	 senede	 bağlanması	 zorun-
lu	değildir.	Bu	nedenle	intifa	senetlerinin	açıklayıcı	nitelikte	olduğu	ve	
hatta	ortaklık	 intifa	hakkının	kıymetli	 evrak	niteliğinde	olmayan	 ispat	
aracı	niteliğinde	bir	evraka	bağlanmasının	da	mümkün	olduğu,	öğretide	
genel	olarak	kabul	edilmektedir99.	Elbette	ki	intifa	hakkının,	kıymetli	ev-
rak	niteliğinde	bir	evraka	bağlanması	ve	bu	yolla	tedavülün	sağlanması	

97	Bkz.	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	188,	N.	1250
98	Bkz.	Yargıtay	11.	H.D.’nin	29.03.2010	tarih	ve	2008/12196	E.	Ve	2010/3426	K.	sayılı	kararı,	bkz.	Bati-

der,	C.	XXVI,	S.2.,	2010,	s.	45	-46.
99	TEKİNALP,	Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	310,	PULAŞLI,	Şerh	s.	1720,	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.154	

vd.,	İMREGÜN,	Kurucu	Senetleri,	s.485,	SAPMAZ,	s.	38.	
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mümkündür.	Kaldı	ki	TTK’de	başta	m.	348,	502	ve	503	olmak	üzere	il-
gili	kısımlarda	intifa	hakkı	yerine	intifa	senetleri	terminolojisinin	bilerek	
tercih	edildiği,	bu	surette	hakkın	kıymetli	evrak	niteliğinde	bir	senede	
bağlanarak	tedavüle	çıkmasını	teşvik	edici	bir	dil	kullanıldığı	da	söylene-
bilir100.

		 İntifa	senetleri	kıymetli	evrak	niteliğine	sahip	olabilmekle	beraber,	
intifa	senetlerinin	şekline	ve	itibari	değer	taşıyıp	taşıyamayacağına	iliş-
kin	bir	kural	öngörülmemiştir.	İntifa	senetlerinin	şekline	ve	itibari	değer	
taşıyıp	taşıyamayacağına	ilişkin	olarak	pay	senetlerine	ilişkin	hükümlere	
kıyasen	bir	çözüm	ortaya	konabilir101.	Bu	halde pay	senetlerinin	şekline	
dair	m.	487	hükmüne	kıyasen	intifa	senetlerinde	şirketin	ünvanına,	esas	
sermaye	miktarına	ve	tescil	tarihine,	senedin	türüne,	hamile	yazılı	olan-
lar	 dışında	 senet	 sahibinin	 kimliğine	 ve	 ikametgahına,	 senet	 sahibine	
sağlanan	hakkın	mahiyetine	yer	verilmesi	gerekir.

	 b.	Menkul	Kıymet	Niteliği

		 TTK’de	 genel	 olarak	 intifa	 senetlerine	 ilişkin	 hükümler	 “Menkul 
Kıymetler”	üst	başlığı	altında	m.	502-503	(eTK	m.	402-403)	düzenlen-
miştir.	Bilindiği	üzere	menkul	kıymetler	kıymetli	 evrak	niteliğine	haiz	
senetlerdir	ve	kıymetli	evrakın	özel	ve	daha	dar	bir	kısmını	oluştururlar.	
Menkul	kıymetler,	sahibine	ortaklık	veya	alacak	hakkı	sağlayan,	belirli	
bir	meblağı	 temsil	 eden,	dönemsel	gelir	getiren,	misli	nitelikte	ve	 seri	
halinde	çıkartılan,	sermaye	piyasalarında	işlem	gören	birer	yatırım	ara-
cıdır102.	

100	eTK	döneminde,	olağan	intifa	senetlerinin	düzenlendiği	m.402	ve	403’te,	bu	senetlerin	kıymetli	evrak	
niteliğine	sahip	olup	olmadıkları	huşunda	bir	açıklık	olmamakla	birlikte,	hamile	yazılı	kıymetli	evrakın	
iptali	konusunu	düzenleyen	m.573/f.1’de	“intifa	senetlerin”	den	de	bahsedilmesi,	bu	tür	senetlerin	de	
kıymetli	evrak	olarak	kabul	edildiğini	göstermekte	olduğu	yönünde	bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	
s.154;	İMREGÜN,	Kurucu	Senetleri,	s.	485.

101	Bkz.,	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.157;	İMREGÜN,	Kurucu	Senetleri,	s.485,	ALTAŞ	Soner:	“Anonim	
Şirketlerce	Çıkarılabilecek	İntifa	Senedi	ve	Bu	Senedin	Sahibine	Sağladığı	Haklar”,	Terazi	Hukuk	Der-
gisi,	2009,	S.	31,	s.43

102	Tanım	için	bkz,	TEKİNALP,	Ortaklıklar	Hukuku	II,	s.	107,	N.	1094,	Ülgen	vd.,	Kıymetli	Evrak	Huku-
ku,	s.	33-34.
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		 İntifa	senetlerinin	menkul	kıymet	niteliğinde	olup	olmadığı	husu-
sunda,	nakit	karşılığı	çıkarılan	intifa	senetleri	bakımından	özellikle	katıl-
ma	intifa	senetlerinin	bir	menkul	kıymet	türü	olduğu	söylenebilir.	Zira	
VII-128.1	sayılı	“Pay Tebliği”nin	tanımlar	kısmında,	katılma	intifa	senet-
leri;	ortaklıklar	tarafından	nakit	karşılığı	satılmak	üzere	ihraç	edilen,	net	
kardan	pay	alma,	tasfiye	sonucunda	kalan	tutara	katılma	veya	halka	açık	
olmayan	ortaklık	tarafından	yeni	çıkarılacak	payları	alma	hakkı	tanıyan	
pay	 benzeri	menkul	 kıymetleri,	 ifade	 ettiği	 açıkça	 belirtilmiştir.	 Bura-
dan	da	 anlaşılacağı	üzere	 katılma	 intifa	 senetleri,	 diğer	 intifa	 senetleri	
ve	pay	senetlerinden	 farklı	olarak	yalnız	nakit	karşılığı	çıkartılabilirler.	
Ancak	bu	husus	 intifa	 senetlerinin	menkul	kıymetlerden	sayılabilmesi	
için	nakit	karşılığı	çıkarılmasının	zorunlu	olup	olmadığı	noktasında	tar-
tışmalıdır103.	Bu	konuda	eTK	döneminde	kaleme	aldığı	eserinde	Ünal,	
intifa	senetlerin	menkul	kıymet	özelliği	bakımından,	senedin	bir	ortak-
lık	 veya	 alacaklılık	hakkı	 sağlayıp	 sağlamadığına	bakılması	 gerektiğini,	
dolayısıyla	 diğer	 şartların	 da	 mevcut	 olması	 halinde	 senedin	 menkul	
kıymetlerden	 sayılabilmesi	 bakımından	 iktisap	 şeklinin,	 nakit	 karşılığı	
olup	olmamasının	önemli	olmadığını,	bu	sebeple	intifa	senetlerinin	na-
kit	veya	ayın	karşılığı	olarak	çıkarılsın	fark	etmeksizin,	her	halde	menkul	
kıymet	özelliğine	sahip	olduğunu,	bu	surette	her	türlü	intifa	senedinin	
sermaye	piyasası	aracı	olmasını	engelleyen	bir	hükmün	olmadığını	ileri	
sürmektedir104.	İntifa	senetleri	ile	ilgili	TTK	m.	502-503	hükümleri,	isa-
betli olarak “Menkul Kıymetler”	üst	başlığı	altında	düzenlenmiş	ve	kanı-
mızca	bu	şekilde	intifa	senetlerinin,	pay	senetlerinden	farklı	bir	menkul	
kıymet	türü	olduğu	açıklığa	kavuşturulmuştur.	Bu	surette,	nakit	karşılığı	
çıkarılmamış	olsalar	da	 adi	 ve	kurucu	 intifa	 senetleri	de	katılma	 intifa	
senetleri	gibi	bir	tür	menkul	kıymet	sayılması	gerektiği	söylenebilir.

103	Bkz.,	Ünal,	Katılma	İntifa	Senetleri,	S.170-171.
104	ÜNAL,	s.91-92.	Nitekim,	6102	sayılı	TK’da,	genel	olarak	intifa	senetlerine	ilişkin	hükümler	“Menkul	

Kıymetler”	üst	başlığı	altında	düzenlemek	suretiyle,	intifa	senetlerinin	menkul	kıymet	özelliğine	vurgu	
yaparak	bu	tartışmaları	bir	ölçüde	gidermeyi	hedeflediği	söylenebilir.
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	 IV.	İNTİFA	SENETLERİNİN	ŞEKLİ,	DEVRİ	VE	SONA	ERMESİ

	 a.	Şekli

	 Gerek	kurucu	ve	gerekse	adi	intifa	senetlerinin	şekli	konusunda	ka-
nunda	bir	açıklık	yoktur.	Bu	konuda,	İmregün,	kurucu	senetleri	konul	
alan	 eserinde,	 birer	 intifa	 senedi	 olmak	 itibariyle	 kurucu	 senetlerinde	
kıymetli	evrak	olması	dolayısıyla	belli	 şekil	 şartlarına	 tabi	olmaları	ge-
rektiğini;	esasında	bu	senetlerin	şekil	şartlarının	da	kanunda	düzenlen-
miş	 olması	 gerektiğini	 haklı	 olarak	 belirtmektedir105.	 Öğretide,	 intifa	
senetlerinin	pay	 senedi	olmamalarına	karşın,	 yalnız	 şekil	 şartları	bakı-
mından	niteliklerine	uygun	düştüğü	ölçüde,	pay	senetlerinin	şekline	iliş-
kin	hükümlerin	örnekseme	yolu	ile	uygulanabileceği	genel	olarak	kabul	
görmektedir106. 

	 İntifa	senetlerinin	üzerinde	itibari	(nominal)	değerinin	yer	alıp	al-
mayacağı	 hususunda,	Kanun’da	 açık	bir	 düzenleme	olmadığı,	 katılma	
intifa	senetleri	bakımından	KİS	ihracı	için	alınacak	genel	kurul	kararın-
da	asgari	olarak	ihraç	edilecek	KİS’lerin	nominal	değerine	yer	verilmesi	
zorunlu	olduğu,	diğer	intifa	senetleri	bakımından	ise	farklı	görüşler	ol-
makla	birlikte	Teoman,	nakit	karşılığı	çıkarılmış	olan	intifa	senetlerinde	
itibari	değerin	konulması	gerektiğini,	nakit	veya	ayın	karşılığı	olmaksızın	
(bedelsiz)	çıkarılan	intifa	senetleri	bakımından	ise	itibari	değer	taşıma-
larının	yararlanılacak	hakları	saptamada	bir	ölçüt	görevi	yükleneceğini	
ileri sürmektedir107.	Buna	karşın	bizim	de	katıldığımız	yönde,	Tekinalp,	
İsviçre	 (İsv.	BK	m.	657/3)	Alman	(Alm.	POKP	Paragraf	 221)	huku-
kuna	da	yaptığı	atıfla,	itibari	değerin	intifa	senetlerinin	niteliğine	uygun	
düşmediğini,	bu	nedenle,	intifa	senetlerinin	itibari	değerlerinin	olama-
yacağını,	ancak	senet	üzerinde	toplam	sayının	veya	kesrin	belirtilmesi-
nin	yararlı	olacağını	belirtmektedir.

105	İMREGÜN,	Kurucu	Senetleri,	s.485.
106	İMREGÜN,	Kurucu	Senetleri,	s.485.	Ünal,	Katılma	İntifa	Senetleri,	S.81.	ALTAŞ,	s.43,	Tekinalp,	Or-

taklıklar	Hukuku	II,	s.	177,	N.	1225,	ÜNAL,	s.170	vd.
107	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.	159-161.
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	 Pay	senetlerinin	şekline	dair	TTK’de	bir	hüküm	bulunmamakla	bir-
likte,	kanımızca	anılan	boşluğun,	TTK	m.487	hükmünün	kıyasen	intifa	
senetlerine	 de	 uygulanması	 ile	 giderilmesi	mümkün	 görülmelidir.	 Bu	
halde,	 intifa	senetlerinde	şirketin	ünvanına,	esas	sermaye	miktarına	ve	
tescil	tarihine,	senedin	türüne,	hamile	yazılı	olanlar	dışında	senet	sahibi-
nin	kimliğine	ve	ikametgahına,	senet	sahibine	sağlanan	hakkın	mahiye-
tine	yer	verilmesi	ve	bunun	yanı	sıra,	şirket	adına	imzaya	yetkili	olanlar-
dan	en	az	ikisi	tarafından	imza	edilmiş	olması	gerektiği	söylenebilir.

	 b.	Devri	

	 İntifa	 senetlerinin	 devri	 hususunda	 kanunda	 açık	 bir	 düzenleme	
olmamakla	 birlikte	 TTK	 m.	 502(2)	 de	 kurucular	 içinde	 çıkarılanlar	
dahil	olmak	üzere,	 intifa	senetlerinin	emre	ve	hamile	yazılı	olabileceği	
düzenlenmiştir.	Bu	yolla	eski	kanun	döneminde	gündeme	gelen	 intifa	
senetlerinin	 emre	 yazılı	 düzenlenip	 düzenlenemeyeceği	 konusundaki	
tereddütler	giderilmiş	olmakla	birlikte	eTK	(m.298	son	cümlede)	döne-
minde	mevcut	olan	kurucular	yararına	çıkarılacak	olan	intifa	senetleri-
nin	nama	yazılı	olması	zorunluluğunun	da	TTK	m.	502(2)’nin	açık	hük-
mü	karşısında	kaldırılmış	bulunduğunun108	 ve	hatta	 intifa	 senetlerinin	
yalnız	emre	veya	hamiline	düzenlenebileceklerinin	de	kabulü	gerekir109.	
Dolayısıyla	intifa	senetlerinin	kıymetli	evrak	niteliğinde	oluşu	da	dikka-
te	alındığında,	hamile	yazılı	intifa	senetlerinin	devri,	senedin	teslimi	su-
retiyle	yani	zilyedliğin	geçirilmesiyle,	şirket	ve	üçüncü	kişiler	hakkında	
hüküm	ifade	ederken	(TTK	m.	489	-	hamile	yazılı	pay	senetlerinin	dev-
ri),	emre	yazılı	intifa	senetlerinin	devri	ise	ciro	ve	senedin	teslimi	yoluyla	
yapılır.
  

108	Kurucu	intifa	senetlerinin	hamiline	yazılı	çıkarılması	halinde	kurucuların	haksız	ve	aşırı	çıkar	sağlama	
ihtimali	mevcuttur.	Bu	nedenle,	kurucu	intifa	senetlerin	nama	yazılı	çıkarılması	zorunluluğunu	ortadan	
kaldırarak	bahsedilen	riskin	ortaya	çıkmasına	imkân	yaratan	tasarının	bu	düzenlemesinin	en	azından	
kurucu	intifa	senetleri	bakımından	yerinde	olmadığı	hususunda	Bkz.	TEOMAN,	İntifa	senetleri,	s.163,	
benzer	yönde	bkz.	SAPMAZ,	Kurucu	İntifa	Senetleri,	S.42.

109	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	66-67.	TTK	m.502/(2)’de	geçen	“emre ve hamiline”	ifadesindeki	“ve” 
bağlacı, “veya”	olarak	anlaşılması	gerektiği,	zira,	bir	senedin	aynı	anda	hem	emre	hem	de	hamiline	yazı-
lı	olması	mümkün	olmadığı	yönünde	haklı	eleştirileri	için	Bkz.	KENDİGELEN,	İntifa	Senetleri,	s.67.
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	 Bu	kısımda	son	olarak	senede	bağlanmamış	çıplak	intifa	haklarının	
devrinin	ne	 surette	yapılması	gerektiğini	belirtmek	gerekir.	Genel	ku-
rulda	esas	sözleşmeye	dayanarak	veya	esas	sözleşme	değişikliğiyle,	yal-
nızca	intifa	senedi	çıkarılabileceği	öngörülmüş	ama	henüz	intifa	senedi	
çıkartılması	kararı	alınmamış	olabilir.	Bu	durumda	senede	bağlanmamış	
çıplak	 intifa	haklarının	da	devre	konu	olabileceği	kabul	edilmekle	bir-
likte110,	bu	devrin	hangi	usulde	yapılması	gerektiği	hususunda	açık	bir	
düzenleme	mevcut	 değildir.	 Bu	 noktada	 konuyu,	 pay	 senetlerinin	 ve	
bunlar	üzerinde	kurulmuş	olan	 intifa	haklarının	devrine	dair	düzenle-
meler	 ışığında	ele	alarak	bir	öneri	getirmenin	mümkün	olup	olmadığı	
tartışmaya	açılabilir.	Anonim	ortaklıkta	çıplak	payın	devrinin	alacağın	
temliki	hükümlerine	göre	adi	yazılı	şekilde	yapılması		ve	devrin	pay	def-
terine	 kaydedilmesi	 devrin	 geçerliliği	 bakımından	 yeterlidir.	 Limited	
ortaklıklarda	ise,	pay	devrinin	yazılı	şekilde	yapılması,	imzaların	noterde	
onanması	 ve	 aksine	 şirket	 sözleşmesinde	hüküm	yoksa	ortaklar	 genel	
kurulun	onayının	alınması	sonrasında	devrin	pay	defterine	kaydı	gere-
kir111.	 Pay	 senedine	 bağlanmamış	 çıplak	 payların	 intifa	 hakkına	 konu	
olması	durumunda	ise,	pay	üzerinde	Türk	Medeni	Kanunu	hükümleri	
çerçevesinde	kurulan	söz	konusu	intifa	hakkında112,	bu	hakkın	kurulabil-
mesi	için	anılan	işlemlerin	usulünce	yapıldığının	ispatı	sonrasında,	hak	
sahipliğinin	pay	defterine	kaydı	gerekir	(TTK	m.	499/1-2	ve	TTK	m.	
594/1).	TTK	m.	348	kurucu	menfaatleri	ve	TTK	m.	502	bağlamında	
düzenlenmiş	 bulunan	 intifa	 hakkının	 ise,	 pay	 üzerinde	 Türk	Medeni	
Kanunu	hükümleri	çerçevesinde	kurulan	ve	de	TTK	m.	499’da	anılan	
intifa	 hakkıyla	 ilgili	 olmadığı	 söylenebilir113.	Nitekim	TTK	m.	 499’da	
pay	defterine	kaydedilecek	hak	sahipleri	arasında	da	kurucu	menfaatle-
rine	ve	intifa	senetlerine	sahip	olan	kişiler	zikredilmemiştir.	Dolayısıyla	
TTK	m.	502-503	ve	348’de	düzenlenmiş	bulunan	ve	de	intifa	senedine	
bağlanmamış	olan	çıplak	intifa	hakkının	devrinin,	TTK	m.	499	hükmü-

110	Bkz.	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.	157.	TEKİNALP,	Katılma	İntifa	Senetleri,	s.	310.
111	ŞENER,	Limited	Ortaklıklar	Hukuku,	s.	305	vd.,	ALTAŞ,	Soner:	Pay	Defteri,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	

2020,	s.	85-86.																																																																																																																																																																									
112	Türk	Medeni	Kanunu	hükümleri	çerçevesinde	kurulan	İntifa	hakkı	kişiye	bağlı	bir	hak	olması	hasebiyle	

devri	olanaklı	değildir.	Ancak	TMK	m.	806’da	intifa	hakkının	kullanımının	devrinin	mümkündür.	Limi-
ted	şirketler	bakımından	ayrıca	bkz.	ŞENER,	Limited	Ortaklıklar	Hukuku,	s.	374-376.

113	Bkz.	Aynı	yöndeki	görüşleri	ve	ayrıntılı	bilgi	için	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.	93-95.
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ne	kıyasen	pay	defterine	kaydının	mümkün	olmadığı,	bu	yönde	konmuş	
olan	bir	kayıt	zorunluluğun	da	uygulanma	kabiliyetinin	olmadığı	kana-
atindeyiz.	Ancak	kanımızca,	TTK	m.	348	ve	m.	503	hükümlerinde	ta-
nınmış	olan	hakların	şirkete	karşı	kullanımı	bakımından,	intifa	senedine	
bağlanmamış	olan	çıplak	intifa	hakkının	devrinin	yazılı	şekilde	yapılma-
sının	ve	devrin	şirkete	bildirilmesinin	olası	hak	sahipliğinin	ispatı	sorun-
larını	bertaraf	 edebilmesi	noktasında	 faydalı	olacağı	 ve	hatta	bir	 adım	
ileri	giderek	bu	yönde	bir	zorunluluk	getiren	esas	sözleşme	hükmünün	
de	geçerli	kabul	edilmesi	gerekir114.

	 c.	Sona	ermesi

	 Anonim	şirketin	sona	ermesi	halinde,	şirketin	ticaret	sicilinden	si-
linmesiyle	birlikte	tüzel	kişiliği	de	son	bulacağından	intifa	hakları	sona	
erecektir.	İntifa	haklarının	sözleşmeye	dayalı	olarak	kurulması	hallerin-
de	 sürenin	 sona	 ermesiyle	 veya	 tarafların	 sonradan	 anlaşmasıyla	 sona	
erdirilmesi,	 intifa	 senetlerinin	ortaklık	 tarafından	geriye	satın	alınması	
(itfası)	veya	mahkeme	kararıyla	son	bulur.	İlaveten	belirtmek	gerekir	ki	
birleşme,	bölünme	ve	tür	değiştirme	gibi	yapısal	değişikler	neticesinde	
intifa	senedi	sahiplerine	eşdeğer	hakların	sağlanması	devralan,	yeni	ku-
rulan	veya	yeni	tür	şirketin	yapısı	gereği	mümkün	görünmüyorsa,	bedeli	
tazmin	 edilerek	 bu	 intifa	 senetleri	 yok	 edilmek	 suretiyle	 intifa	 hakla-
rı	da	 sona	ermektedir.	Ayrıca	TTK	m.	348/2’deki	yeni	bir	hüküm	 ile	
TTK’nin	yürürlüğe	girmesinden	sonra	kurulup	da	pay	senetlerini	halka	
arz	etmek	isteyen	anonim	şirketlerin,	evvela	kurucu	intifa	senetlerini	be-
delsiz	olarak	iptal	edecekleri,	aksi	halde	intifa	senetlerinin	kendiliğinden	
geçersiz	sayılacağı	düzenlenmiştir115.	
114	Devir	zincirinin	takip	edilebilmesi	açısından	esas	sözleşmede	devrin	bildirimi	zorunluluğunun	öngö-

rülmesine	teorik	olarak	bir	engel	bulunmadığı,	ancak	söz	konusu	yükümlülük	hak	sahiplerince	yerine	
getirilmediği	takdirde	bu	kişilere	herhangi	bir	müeyyide	uygulanması	söz	konusu	olmayacağı	yönünde	
bkz.	HAZIROĞLU,	Kurucu	Menfaatleri,	s.	95-96.	

115	Yeni	düzenlemeye	ilişkin	eleştirilerini	dile	getiren	Teoman	özetle,	pay	senetlerini	halka	arz	etmek	iste-
yen	anonim	şirketlerin,	kurucu	intifa	senetlerini	bir	bedel	karşılığı	iptal	etmesi	olanaklı	iken,	bu	yolun	
tercih	edilmemesi	karşısında,	1.7.2012’den	sonra	kurulan	anonim	şirketler	bakımından	kurucu	intifa	
senetlerinin,	 “hisse senetlerinin halka arz edilmesi bozucu şartına bağlı olarak”	 çıkarılmış	 sayılacağını,	
bunun	yasalara	aykırı	olmamakla	beraber,	bu	sonucun	kurucu	intifa	senedi	uygulamasını	çok	sınırlan-
dıracağı	ve	hatta	tümü	ile	ortadan	kaldırılmasına	sebebiyet	vereceğini,	lehine	çok	haklı	gerekçelerle	ku-
rucu	intifa	senedi	çıkarılmış	bir	kurucudan	ziyade	müstakbel	pay	sahibini	korumanın	sağlıklı	hukukî	bir	
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 V.	 YAPISAL	 DEĞİŞİKLİKLERDE,	 İNTİFA	 SENEDİ														
SAHİPLERİNİN	 HAKLARI	 VE	 BU	 HAKLARIN	 KORUNMASI

  Birleşme-devralma,	tür	değiştirme	ve	bölünme	gibi	yapısal	değişik-
likler,	intifa	senetlerinden	doğan	hakları	etkilemektedir.	Bu	tür	yapısal	
değişiklikler	 doğrudan	 intifa	 senetlerinin	 ortadan	 kalkmasına	 neden	
olamayacaktır.	 İntifa	 senedi	 sahiplerine,	 devralan,	 yeni	 kurulan	 veya	
yeni	türdeki	ortaklık	bünyesinde	eş	değerli	haklar	tanınacaktır.	Bu	hal-
de	intifa	senedi	sahiplerine	yapısal	değişiklik	neticesinde	yaşanabilecek	
hak	 kayıplarının	önlenmesi	 bakımından,	 aynı	 değerde	haklar	 tanımak	
esastır116.	Ancak	örneğin	tür	değiştirme	halinde	yaşanabileceği	gibi,	yeni	
türün	nitelik	ve	özellikleri	 intifa	 senedi	çıkartmaya	 imkân	vermiyorsa,	
intifa	senetlerinin	gerçek	değeriyle	satın	alınması	yoluna	gidilebilir	(bkz.	
TTK	m.140/5,	m.	167/1-d	ve	m.183/3).	Bu	son	halde	ise	intifa	senedi-
nin	dayanağı	olan	intifa	hakkı	da	sona	bulacaktır.	

	 Ticaret	 şirketlerinin	 birleşmeleri,	 TTK	 m.	 136	 ve	 devamı	 mad-
delerinde	düzenlenmiştir.	Buna	göre birleşme	halinde,	bir	 ya	da	daha	
çok	ticaret	ortaklığının	malvarlığının,	tasfiyesiz	olarak	içlerinden	birine	
(devralma	yoluyla)	veya	yeni	kurulan	bir	ortaklığa	(yeni	şirket	kurma	
yoluyla),	 kendiliğinden	 ve	 külli	 halefiyet	 prensipleri	 çerçevesinde	 in-
tikal	 eder.	Bu	halde	birleşmenin	 kuramsal	 temelleri	 olan,	malvarlıkla-
rının	kendiliğinden	birleşmesi	(ipso	 iure)	ve	bir	bütün	halinde	 intikal	
etmesi	(külli	halefiyet)	ilkeleri,	birleşmenin	şirket	ortaklarına	etkisini	de	

gerekçeyle	açıklanamayacağını,	halka	arzdan	önce	kurucu	senetlerinin	iptalinin	öngörülmüş	olmasının,	
halka	arz	edilen	pay	senetlerine	teveccüh	olmaması	olasılığında,	kabulü	mümkün	olmayan	bir	sonuç	
doğuracağını,	haklı	olarak	ifade	etmektedir.	bkz.	TEOMAN,	Ömer:	“Yeni	Türk	Ticaret	Kanunu’nun	
Pay	Senetlerini	Halka	arz	Eden	Bir	Anonim	Ortaklığın	Kurucu	İntifa	Senetlerinin	İptal	Edilmesini	Ön-
gören	Düzenlemesi,	Batider,	2011,	C.XXVII,	S.2.,	s.	9-12.	(anılış:	TEOMAN,	Kurucu	İntifa	Senetleri)

116	Bkz.	COŞTAN,	Hülya:	“Birleşme,	Bölünme	ve	Tür	Değiştirmede	Özel	Hak	Sahiplerinin	Korunması”,	
Batider,2008,	C.	24,	S.3,	s.420.	Erişim:	Https://Jurix.Com.Tr/Article/5818,	(anılış:	ÇOŞTAN;	Özel	
hak	sahipleri)

		 ÖZATLAN,	Yurdal:	Anonim	Şirket	Birleşmelerinde	Ortaklık	Paylarının	ve	Ortaklık	Haklarının	İnce-
lenmesi	Davası	(anılış,	ÖZATLAN,	Denkleştirme	Davası),	On	İki	Levha	Yayıncılık,	İstanbul,	2014,	s.	
151	vd.s.	425	vd,	ERDEM,	Ercüment:	“Birleşme,	Bölünme	ve	Tür	Değiştirmede	Yeni	Davalar”,	Galata-
saray	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	S.	2013/2,	s.	116	vd.	SARIKAYA,	Sinan:	Şirket	Birleşmele-
rinde	Ortakların	Dava	Yoluyla	Korunması	(anılış:	SARIKAYA,	Dava),	Vedat	Kitapçılık,	İstanbul,	2019,	
s.	146-147.
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şekillendirmektedir117.	Birleşme	işlemlerinin	ortaklık	payları	ve	hakları	
üzerindeki	 etkisine	gelince,	devrolunan	ve	bu	yolla	 sona	eren	 şirketin	
ortaklarının,	mevcut	ortaklık	paylarını	ve	hakları	karşılayacak	değerde,	
devralan/yeni	 kuruluna	 şirket	 payları	 ve	 hakları	 üzerinde,	 birleşme-
ye	katılan	şirketlerin	malvarlıklarının	değeri,	oy	haklarının	dağılımı	ve	
önem	taşıyan	diğer	hususlarda	dikkate	alınarak,	belirli	bir	değişim	oranı	
ölçütünde	istemde	bulunma	hakkına	sahiplerdir	(m.	140(1)).
 
	 Öte	yandan	birleşme	neticesinde	devrolunan	veya	yeni	kurulan	şir-
kete	katılan	bu	yolla	sona	eren	şirkette	 intifa	hakkı	sahiplerinin	hakla-
rının	devralan	veya	yeni	kurulan	şirkette	devamına	 ilişkin	olarak,	 tüm	
hukuki	 ilişkilerinin	 külli	 halefiyet	 yolu	 ile	 devralan	 veya	 yeni	 kurulan	
şirkete	geçmesi	ve	TTK	m.	140(5)	hükmünün	açık	düzenlemesi	karşı-
sında,	intifa	haklarına	temel	olan	sözleşmelerle	elde	edilen	hakların	sona	
ermeyeceği118	devralan	veya	yeni	kurulan	ortaklığa	karşı	ileri	sürülebile-
ceği,	yani	bu	hak	sahiplerine	karşı	üstlenilen	edimlerin	de	birleşme	ile	
geçeceği,	bu	halde	devrolunan	şirketin	intifa	senedi	sahiplerine	eş	değer	
hakların	tanınması	gerektiği	söylenebilir119.

	 Ancak	 devralan	 veya	 yeni	 kurulan	 şirkette,	 şirketin	 yapısı	 gereği	
intifa	 senedi	 çıkartmaya	 imkân	 tanınmıyorsa,	 intifa	 senetleri	 birleşme	
sözleşmesinin	yapıldığı	tarihteki	gerçek	değeri	ödenmek	suretiyle	satın	
alınarak,	intifa	hakları	sona	erdirilebilmektedir	(m.	140(5)).	Bu	halde,	
birleşme	neticesinde	 asıl	 olan	 intifa	 haklarının	devamının	 sağlanması,	
dolayısıyla	devralan	veya	yeni	kurulan	şirkette	eş	değer	hakların	tanın-
masıdır.	Ancak	bunun	mümkün	görülmemesi	halinde,	 intifa	senetleri-
nin	gerçek	değerinin	ödenmesi	yoluyla	satın	alınmak	suretiyle	yok	edil-
mesi	gündeme	gelebilir.	Bu	halde,	her	ne	kadar	 intifa	 senedi	 sahipleri	
kurulu	6102	sayılı	TTK	ile	kaldırılmış	olsa	da	intifa	hakkı	sahiplerinin	
117	SARIKAYA,	Dava,	s.	10-11.
118	TEOMAN,	İntifa	Senetleri,	s.276,	ÇOŞTAN,	Özel	hak	sahipleri	s.420. 
119	HAZIROĞLU	E.	Cemre,	Yapısal	Değişiklikler	ve	Kurucu	Menfaatleri,	Batider,	Cilt:	32,	Sayı:4	Aralık	

2016, s.	180-181.	(anılış:	HAZIROĞLU,	Yapısal	Değişiklikler),	COŞTAN	Hülya:	“Anonim	Ortakların	
(Şirketlerin)	Birleşme,	Bölünme,	Tür Değiştirme	Yoluyla	Yeniden	Yapılanmasında	Alacaklının	Korun-
ması”,	Ankara	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü	Özel	Hukuk	Anabilim	Dalı	Doktora Tezi,	Anka-
ra,2007,	s.120	Vd.	(anılış:	ÇOŞTAN;	Alacaklıların	Korunması).
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onayının	alınmasının	gerekip	gerekmediği	sorusu	cevap	bulmuş	değil-
dir.	Bu	onayın	 gerekli	 olmadığı	 görüşüne	 varılması	 halinde	 ise	 ortaya	
çıkabilecek	bir	diğer	sorun,	hakların	karşılığı	olarak	tespit	edilmesi	gere-
ken	gerçek	değerin	uygun	olarak	belirlenmediği	kanaatinde	olan	intifa	
hakkı/senedi	 sahiplerinin	TTK	m.	 191	uyarınca	mahkemeden	uygun	
bir	 denkleştirme	 akçesinin	 saptanmasını	 talep	 edip	 edemeyeceklerine	
dairdir.	Zira	TTK	m.	191	hükmünde	tanınan	bu	hak,	yalnızca	ortaklık	
pay	 sahiplerine	 özgü	olarak	 ortaya	 konmuştur.	Bu	hususta	 bu	hakkın	
yalnız	 şirket	pay	sahipliğine	bağlı	olduğu	kabul	edilirse	m.	191	kapsa-
mında	intifa	hakkı	sahiplerinin	taleplerinin	reddine	karar	verilmesi	gere-
kecektir120.	Aksi	durumda	ise	intifa	hakkı	sahiplerinin	haklarına	eşdeğer	
haklar	tanınmaması	veya	hakların	gerçek	değerinin	verilmemesi	ve	bu	
surette	haksız	menfaat	sağlanması	veya	hak	ve	menfaat	kaybının	önlen-
mesi	gayesiyle	m.	191’deki	haklardan	intifa	hakkı/senedi	sahiplerine	ya-
rarlanma	imkânı	tanınabileceği	savunulabilir121.

	 Ayrıca	 inceleme	hakkı	kapsamında,	TTK	m.	149/1	uyarınca,	bir-
leşmeye	katılan	şirketlerden	biri,	birleşme	sözleşmesinin	onaylanması-
na	ilişkin	genel	kurul	toplantısından	önceki	otuz	gün	içerisinde,	son	üç	
yılın	yılsonu	finansal	tablolarıyla	yıllık	faaliyet	raporlarını	ve	gereğinde	
ara	 bilançolarını,	 pay	 sahiplerinin,	 intifa	 senedi	 sahiplerinin,	 ortaklık	
tarafından	 ihraç	 edilmiş	 bulunan	 menkul	 kıymet	 hamillerinin,	 men-
faati	bulunan	diğer	kişilerin	ve	diğer	 ilgililerin	 incelemesine	 sunmakla	
yükümlüdür	(m.	149/1	(d)).	İlgili	madde	gerekçesinde	de	açıkça	ifade	
edildiği	üzere	inceleme	hakkı	sadece	ortaklara	değil,	intifa	hakkı/sene-
di	 sahiplerini	de	 içine	alacak	şekilde	daha	geniş	bir	menfaat	çevresine	

120	Bu	yöndeki	görüşleri	için	bkz.	KAYALI,	Birleşme,	s.	277,	TAŞPOLAT,	s.	887,	ÖZATLAN,	s.	188-189,	
Konuya	ilişkin	İsviçre	ve	Türk	hukukundaki	tartışmalar	hakkında	ayrıntılı	bilgi	için	bkz.	NARBAY	Şa-
fak/	KESİCİ,	Buğra:	“Ticaret	Ortaklıklarında	Yapısal	Değişiklik	Kararına	Karşı	Öngörülen	İptal	Davası	
Üzerine	Karşılaştırmalı	Bir	İnceleme”,	Ticaret	ve	Fikri	Mülkiyet	Dergisi,	2015/1,	s.	107-160,	s.	144	ve	
s.	119

121	Bu	yöndeki	görüşleri	için	bkz.	ÇOŞTAN,	Alacaklıların	korunması, s.	425	vd.,	ERDEM,	s.	118,	SARIKA-
YA,	Dava,	s.	146-147.	Benzer	yönde	AKSOY,	TTK	m.	191	kaleme	alınırken,	mehaz	İsviçre	hukukun-
dan	neden	ayrılındığına	ilişkin	herhangi	bir	açıklama		olmadığını,	özü	itibariyle,	TTK’da	birleşme	bağla-
mında,	intifa	senetlerinin	ortaklık	payı	bağlamında	değerlendirmiş	olduğunu,	kanun	koyucu	tarafından,	
TTK	m.	140’a	aykırılığı	gidermek	için	tasarlanmış	bir	dava	varken,	intifa	senedi	sahipleri	bakımından,	
genel	hükümlere	göre	bir	davanın	açılacağının	kabul	edilmemesi	gerektiğini,	ifade	ederek,	intifa	senedi	
sahiplerinin	de	denkleştirme	davası	açabileceklerini	belirtmektedir,	AKSOY,	s.	204-205.
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tanınmıştır122.	Son	olarak	belirtmek	gerekir	ki,	birleşme	sözleşmesinin	
içeriğini	düzenleyen	TTK	m.	146	(c)’	de,	birleşme	sözleşmesinin,	dev-
ralan	şirketin	intifa	senedi	sahiplerine	tanıdığı	hakların	da	gösterilmesi	
zorunlu	kılmıştır.	İlaveten	intifa	senedi	sahiplerinin	alacak	hakkına	dö-
nüşmüş	olmak	kaydıyla,	kâr	payı	ve	tasfiye	payı	alma	hakları	bakımından	
da	TTK	m.	157’de	öngörülmüş	olan	teminat	isteme	haklarının	mevcut	
olduğu	görülmektedir.

	 6102	 sayılı	 TTK’de	 bölünmeye	 ilişkin	 hükümlerin	 kapsamında	
açıkça	intifa	senedi	sahiplerinden	ve	haklarından	söz	edilmemekle	bir-
likte;	171.	maddenin	gerekçesinde	birleşmeye	ilişkin	149.	madde	gerek-
çesine	yapılan	atıf,	m.	161/1	hükmünde	140.	maddeye	yapılan	atıf	ve	
bölünme	sözleşmesi	ve	planının	 içeriğine	 ilişkin	m.	167/1.d	uyarınca,	
devralan	ortaklığın	 intifa	senedi,	oydan	yoksun	pay	ve	özel	hak	sahip-
lerine	tesis	ettiği	hakların	da	içerir	ibaresi	nedeniyle	intifa	senedi	sahip-
lerinin	 haklarını	 koruyucu	 düzenlemelerin	 burada	 da	 uygulama	 alanı	
bulacağı123	dolayısıyla	ister	tam	ister	kısmi	bölünme	söz	konusu	olsun,	
şirketin	 intifa	 senedi	 sahiplerine	 eş	 değer	 hakları	 tanınması	 gerektiği,	
ancak	bölünme	yoluyla	yeni	kuruluna	şirket	veya	şirketlerin	yapısı	 in-
tifa	senedi	çıkartmaya	imkân	tanımıyorsa,	intifa	senetlerinin	gerçek	de-
ğeri	ödenmek	suretiyle	satın	alınarak	intifa	hakları	sona	erdirilebilmesi	
mümkündür.	

	 Tür	 değiştirme	 işlemlerinde	 anonim	 şirketin,	 malvarlığında	 her-
hangi	bir	değişiklik	yapılmaksızın,	malvarlığı	başkasına	devredilmeksi-
zin,	tasfiyesiz	olarak	şirketin	ekonomik	bütünlüğü	ile	ortaklarının	pay	ve	
haklarının	sürekliliği	korunarak	biçim	değiştirmesi	söz	konusudur.	Yeni	
türe	dönüştürülen	ortaklık,	eskisinin	devamıdır	(TTK	m.	180).	Tür	de-
ğiştirmenin	 intifa	 senedi/hakkı	 sahipleri	bakımından	etkisini	düzenle-
yen	183.	maddenin	üçüncü	fıkrasında	şirketin	dönüştüğü	yeni	türde	eş	
değer	haklar	sağlanması	gerektiği,	bu	mümkün	olmadığı	takdirde	ise	tür	

122	HAZIROĞLU,	Yapısal	Değişiklikler,	s.	181-182.	GÖKTÜRK	Kürşat:	“Türk	Ticaret	Kanunu’na	Göre 
Ticaret	 Şirketlerinin	Birleşme Süreci	 ve	Bazı	 Sorunlar”,	Gazi	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	
C:17,	S:2,	Y:2013,	s.	635.

123	HAZIROĞLU,	Yapısal	Değişiklikler,	s.	182-183.
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değiştirme	planın	düzenlendiği	tarihteki	gerçek	değeri	olarak	uygun	bir	
tazminat	ödeneceği	belirtilmektedir.

	 Birleşme,	 bölünme	 ve	 tür	 değiştirme	 işlemlerinde	 hakları	 ihlal	
edilenlerin	korunmasına	dönük	TTK	m.	191’de	ortaklık	paylarının	ve	
ortaklık	haklarının	 incelenmesi	(denkleştirme)	davası,	m.	192’de	 iptal	
davası	ve	eksikliklerin	sonuçları	ve	m.	193’te	ise	sorumluluk	davaları	dü-
zenlenmiştir.	İntifa	senedi	sahiplerine	ortaksal	haklar	tanınmadığından	
bahisle	m.	191	kapsamında	denkleştirme	davası	ve	m.	192	kapsamında	
ise	iptal	davası	açma	hakkı	bulunmadığı	kabul	edilmektedir124.	Ancak	bu	
halde	dahi	yapısal	değişikler	neticesinde,	hakları	tamamen	veya	kısmen	
ihlal	edilen	intifa	senedi	sahiplerinin	ilgili	şirkete	karşı	genel	hükümlere	
göre	dava	açılmasına	engel	olmadığı	söylenebilir125.		TTK	m.	193	kapsa-
mında	açılacak	olan	sorumluluk	davası	bakımından	ise	bu	davayı	ancak,	
yeniden	yapılandırma	işleminden	zarar	gören,	ortakların,	şirketin	ve	ala-
caklıların	açabileceği	hükme	bağlandığından,	 lakin	 intifa	senedi	sahip-
lerinin	ortaklık	sıfatı	bulunmadığından	bahisle	aktif	dava	ehliyetlerinin	
bulunmadığı	 kanısına	 varılabilirse	 de	 intifa	 senedi	 sahiplerinin	 alacak	
hakkına	dönüşmüş	ve	yeniden	yapılandırma	 işleminden	zarar	görmüş	
olmak	kaydıyla,	kâr	payı	ve	tasfiye	payı	alma	hakları	bakımından	şirkete	
karşı	alacak	haklarının	doğduğundan	bahisle,	kanımızca	alacaklı	sıfatı	ile	
bu	davayı	açabilmeleri	uygundur.

124	ÖZATLAN,	s.	188.,	Karşı	görüşte	ÇOŞTAN,	ortaklık	payının	ve	haklarının	korunmasını	başlığını	ta-
şıyan	m.	140’da	 intifa	 senedi	 sahiplerinin	de	haklarının	korunduğuna	dikkati	 çekerek,	yorum	yoluy-
la	 ortaklara	 tanınan	 dava	 hakkının	 intifa	 senedi	 sahiplerine	 tanınması	 gerektiğini	 ileri	 sürmektedir.
COŞTAN,	Özel	Hak	Sahipleri,	s.422	ve	426.	Benzer	yönde	Erdem,	intifa	senetlerinin	TTK	m.	135’de	
tanımlanan	ortak	tanımının	dışında	tutulmuş	olması	dolayısıyla	TTK	m.	193’ün	lafzından	intifa	sene-
di	sahiplerinin	doğrudan	davacı	sıfatına	sahip	olduğu	anlamı	çıkmamakla	birlikte,		birleşme	işleminde	
ortaklık	pay	ve	haklarının	korunmasını	düzenleyen	m.	140,	bu	maddeye	atıf	yapan	bölünme	işlemine	
ilişkin	m.	 161	 ve	 tür	değiştirme	 işlemlerinde	hakların	 korunmasına	dair	m.	 183	hükümlerinin	 intifa	
senedi	sahiplerinin	haklarının	korunmasına	ilişkin	özel	hükümler	getirdiğini,	intifa	senedi	sahiplerine	
ortaklık	pay	ve	haklarının	incelenmesi	davası	açma	hakkı	tanımamanın	intifa	senedi	sahiplerinin	hakla-
rını	koruyan	düzenlemeleri	işlevsizleştirdiğinden	bahisle,	intifa	senedi	sahiplerine	de	kıyasen	bu	dava	
hakkından	yararlanması	gerektiğini	ileri	sürmektedir.	ERDEM,	s.	118.

125	KAYALI,	Bölünme,	s.	275-276,	İMREGÜN,	Kurucu	Senetler,	s.	4,	Aynı	görüşte	bkz.;	KENDİGELEN,	
Kurucu	İntifa	Senetleri	s.	335,	Ayrıca	bkz.	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi	15/06/2016	tarih	ve	2015/14641	
E.	 2016/6636	K.	 sayılı	 kararı.	 Benzer	 yönde	 bkz.	 Yargıtay	 11.	Hukuk	Dairesi	 10/06/2014	 tarih	 ve	
2013/4040	E.,	2014/11049	K	sayılı	kararı	ve	Yargıtay	11.	HD’nin	31.05.2001	tarih	ve	E.	2001/3163,	
K.	2001/4878	sayılı	kararı,	www.yargitay.gov.tr		(Erişim	Tarihi:	15.12.2019)
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	 Bu	kısımda	son	olarak	ister	kurucu	ister	adi	intifa	senedi	sahibi	olsun,	
bu	senetlerin	sahibinin	aynı	zamanda	şirket	ortağı	olarak	gerek	ortaklık	
gerekse	de	ortaksal	haklara	sahip	olduğu	halde,	sırf	bu	sıfatı	 sebebiyle	
normalde	intifa	senedi	sahibine	tanınmamış	olan	dava	haklarına	kavu-
şup	kavuşamayacağı	tartışmaya	açıktır.	Konu	kurucu	intifa	senedi	sahip-
leri	açısından	ele	alındığında	bu	kişilerin	aynı	zamanda	ortak	sıfatından	
bahisle	cevabın	olumlu	olduğu	düşünülebilirse,	TTK	m.	502(1)’deki	in-
tifa	senetlerinin	kimler	için	çıkarılabileceği	hususunda,	…	bunlara ben-
zer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri çıkarılmasına dair 
düzenlemeden,	 ortaklar	 lehine	 de	 adi	 intifa	 senedi	 düzenlenebileceği	
yorumuna	varıldığı	hallerde,	adi	intifa	senedi	sahibi	ortağın,	sırf	bu	or-
taklık	sıfatı	sebebiyle	yapısal	değişiklikten	doğan	dava	haklarına,	davaya	
ilişkin	diğer	şartların	da	mevcut	olması	koşuluyla	sahip	olduğu	yorumu	
çıkartılabilir.	Diğer	yandan,	ortaklık	sıfatı	ve	buna	bağlı	ortaklık	hakları	
ile	intifa	senedi	sahibi	lehine	tanınan	özel	menfaatlerin	ayrıştığının,	bir	
diğer	değişle	intifa	senedi	sahipliği	ile	pay	sahipliği	sıfatlarının	tamamen	
farklı	 iki	 kurum	olduğunun	 kabulü	 ve	 bu	 kapsamda	 yapısal	 değişiklik	
işlemlerinin	ortağın	ortaklık	sıfatına	bağlı	ortaksal	konumu	ve	ortaklık	
haklarını	ihlal	etmediği,	lakin	aynı	ortağın	sahibi	olduğu	intifa	senedinde	
tanınan	özel	menfaatlerin	ihlal	olduğu	bu	halde	ise	bu	sıfatla	Kanun’da	
dava	hakkı	tanınmadığından	bahisle	aktif	dava	ehliyetinin	bulunmadı-
ğı	kanaatine	varmak	da	mümkündür.	Bu	yoruma	genel	kurul	kararları	
aleyhine	açılacak	iptal	davaları	bakımından	da	varılabilir.	Söz	konusu	çe-
lişkiye	dair	daha	evvel	anılan	bir	Yargıtay	kararında126,	mahkemece	da-
vacının	davasını	kurucu	intifa	senedi	sahibi	sıfatıyla	açtığı,	kurucu	intifa	
senedi	sahibinin	genel	kurul	kararlarının	 iptalini	 talep	hakkı	olmadığı,	
davacının	ortaklık	sıfatı	bulunmayıp	ortak	sıfatıyla	katılmadığı	bir	genel	
kurulda	alınan	kararların	iptalini	talep	edemeyeceği	gerekçesiyle	verilen	
kararı;	davacının,	davalı	şirketin	hem	kurucu	intifa	senedi	sahibi	hem	de	
ortağı	olduğunu,	ortak	sıfatına	bağlı	olarak	kendisine	genel	kurul	çağrısı	
yapıldığı	ve	dava	konusu	genel	kurula	da	ortak	sıfatıyla	iştirak	edip	bazı	
kararlara	karşı	olumsuz	oy	kullanarak	muhalif	kaldığının	nazara	alınması	
gerektiği	gerekçesiyle	bozduğu	da	görülmektedir.
126	Yargıtay	11.	Hukuk	Dairesi, 24/10/2014	Tarih	ve	2013/13235	E.,	2014/16461	K.	sayılı	kararı.	www.

yargitay.gov.tr	,	(Erişim	Tarihi:	15.12.2019)
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	 SONUÇ

	 6102	sayılı	TTK’	da	isabetli	olarak,	intifa	senetlerinin	menkul	kıy-
met	niteliği	açıklığa	kavuşturulmuştur.	Böylece	ortaklık	esas	 sermaye-
sinin	bir	bölümünü	teşkil	etmeyen	ve	pay	sahiplerine	tanınan	yönetme	
haklarını	da	 içermeyen	 intifa	 senetlerinin,	pay	 senetlerinden	 farklı	 bir	
hukuki	niteliğe	sahip	olduğu	tereddüde	yer	bırakmayacak	şekilde	açıkça	
ortaya	konmuştur.	 İlaveten	 ticaret	 şirketlerinde	yapısal	değişikliğe	yol	
açan	işlemlerde	intifa	senedi	sahiplerinin	hakları	düzenleme	altına	alın-
mıştır.	Ancak	mehaz	İsviçre	hukukundan	farklı	olarak,	intifa	senedi	sa-
hiplerine	ortaksal	haklar	tanınmadığından	bahisle	yapısal	değişikliğe	yol	
açan	 işlemlere	 ilişkin	olarak	 intifa	 senedi	 sahiplerinin	denkleştirme	ve	
iptal	davası	açma	hakkı	bulunup	bulunmadığı	hususlarındaki	tartışmalar	
halen	devam	etmektedir.

	 TTK’de	kurucu	intifa	senetlerinin	(ilk)	esas	sözleşmede	bu	yönde	
bir	açıklık	bulunmasa	dahi	bir	esas	sözleşme	değişikliği	yapılmak	sure-
tiyle	TTK	m.	502/1	hükmü	çerçevesinde,	tıpkı	adi	intifa	senetleri	gibi	
çıkarılabilip	çıkarılamayacağı	ve	ayrıca	intifa	senedi	sahipleri	kurulunun	
kaldırılmasına	karşın,	 intifa	 senedi	 sahiplerinden	onay	gereken	haller-
de	bu	onayın	ne	 surette	yerine	getirileceğine	dair	yeni	 tartışmaları	da	
beraberinde	 getirdiği	 görülmüştür.	 Ayrıca	 kurucu	 intifa	 senetleri	 için	
öngörülen	kâr	payına	ilişkin	sınırlamalara	adi	intifa	senetlerinin	de	tabi	
olacağının	hükme	bağlanmış	olduğu	kabul	edilse	dahi,	kâr	payı	dağıtımı-
na	dair	üst	sınırın,	kurucu	ve	adi	intifa	senetleri	bakımından	ne	şekilde	
hesap	edileceği	halen	açıklığa	kavuşturulmuş	değildir.
 
	 TTK’de	kurucu	 intifa	 senedi	 sahipleri	 lehine	kâr	payı	 alma	hakkı	
dışında	diğer	hakların	da	tanınıp	tanınamayacağı	sorunu	çözüme	kavuş-
turulmadığı	gibi	pay	senetlerini	halka	arz	etmek	isteyen	anonim	şirketle-
rin,	evvela	kurucu	intifa	senetlerini	bedelsiz	olarak	iptal	edecekleri,	aksi	
halde	 intifa	senetlerinin	kendiliğinden	geçersiz	sayılacağı	düzenlemesi	
ile	intifa	senetlerinin	hali	hazırda	zaten	az	olan	cazibesinin	daha	da	azal-
dığı	görülmüştür. 
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	 Nihayetinde,	 intifa	 senetlerine	 ilişkin	 olarak	 6102	 sayılı	 TTK’de	
önemli	değişikler	ve	yenilikler	yapılmış	olmasına	karşın	kimi	tartışma-
ların	halen	çözüme	kavuşmamış	olduğu	görüldüğü	gibi	bir	kısım	yenile-
melerin	ise	yeni	tartışmaları	beraberinde	getirdiği	söylenebilir.
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 ÖZET

A BRİEF OVERVİEW AT CASTRATION IN CRIMES AGAINST SEXUAL IMMUNITY

	 Bu	çalışmada	son	yıllarda	fazlaca	yaşanan	şiddet	olayları	ve	özellikle	cinsel	do-
kunulmazlığa	karşı	işlenen	suçların	artış	göstermesi	ile	birlikte	hukuk	düzeni	içerisinde	
tartışılan	kastrasyon	tedavi	yöntemi	ele	alınmaktadır.	26.09.2004	tarihli	ve	5237	sayı-
lı	Türk	Ceza	Kanunu	 ikinci	kısım,	beşinci	bölümde	yer	alan	Cinsel	Dokunulmazlığa	
Karşı	 Suçlara	 kısaca	değindikten	 sonra	 çalışmanın	 asıl	 konusu	olan	kastrasyonun	 ta-
nımı,	şekilleri,	hukuki	niteliği	konu	edilmektedir.	Bu	anlamda	önce	Türk	Hukukunda	
kastrasyonun	yasal	dayanakları	 	 incelenmekte	ve	 	 son	olarak,	ağır	bir	 tıbbi	müdahale	
olan	kastrasyonun,	özellikle	İnsan	Hakları	Avrupa	Sözleşmesi	ve	Anayasamız	açısından	
hukuksal	değerlendirmesi	yapılmaktadır.		 
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 ABSTRACT
     
	 In	recent	years,	violence	and	especially,	crimes	against	sexual	immunity	have	wi-
dely	increased.	For	this	reason,	castration	is	discussed	in	public	debates	as	a	tool	of	ma-
intaining	the	justice.	In	this	study,	the	subject	of	castration	is	clarified.	After	a	short	exp-
lanation	of	crimes	against	sexual	immunity,	which	are	legislated	in	the	second	section’s	
fifth	part	of	the	Turkish	Criminal	Code	numbered	5237	and	dated	26.09.2004,	deter-
mination,	 types	and	 legal	 characteristics	of	 the	castration,	which	 is	 the	main	 subject	
of	 the	study,	are	examined.	Besides,	 legal	bases	of	 the	castration	 in	 the	Turkish	Law	
System	are	explained.	Finally,	by	comparison	of	the	advantages	and	disadvantages	of	
the	castration,	which	is	a	heavy	medical	intervention,	are	criticized	within	the	contexts	
of	European	Convention	of	Human	rights	and	Turkish	Constitution.

 Keywords: Castration,	Crimes	against	Sexual	Immunity,	Chemical	Castration,	
Surgical	Castration,	Human	Rights.

Makale Geliş Tarihi:  24.04.2020 Kabul Tarihi: 18.08.2021
* ORCID ID: https://orcid.org/orcıd id: 0000-0002-0673-1491 
İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi, arzu.asci@izmirekonomi.edu.tr



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �164

	 I.	 CİNSEL	 DOKUNULMAZLIĞA	 KARŞI	 SUÇLARDA	
KASTRASYON	

	 A.	GENEL	OLARAK

	 Son	yıllarda	 gerek	 çeşitli	 haber	 kaynakları	 gerekse	 istatistikler	 in-
celendiğinde	cinsel	dokunulmazlığa	karşı	işlenen	suçlarda	bir	artış	göz-
lenmektedir.	Ayrıca,	çocuklara,	kadınlara	ve	hayvanlara	yönelik	şiddetin	
çoğalması		sosyal	medya	etkisiyle	kamuoyu	oluşturulmasına,	toplum	ve	
bireyler	olarak	olarak		bu	konularda	daha	duyarlı	davranılması	sonucun-
da	artık	adli	makamların	verdiği	cezaların	yeterliliği	tartışılmaktadır.	Bu	
sebeple	özellikle	cinsel	dokunulmazlığa	karşı	suçların	önlenmesi	bakı-
mından	kastrasyon	tedavi	yönteminin	uygulanması	gündemde	yer	bul-
muş	durumdadır.

	 B.	CİNSEL	DOKUNULMAZLIĞA	KARŞI	SUÇLAR

	 Türk	 Ceza	 Kanunu’nun	 ikinci	 kısım,	 altıncı	 bölümünde	 düzen-
lenmekte	olan	cinsel	dokunulmazlığa	karşı	suçlar,	102.m. cinsel saldırı,	
103.m. çocukların	 cinsel	 istismarı,	 104.m. reşit olmayanla cinsel ilişki 
ve	105.m.	cinsel taciz şeklinde	dört	ana	başlık	altında	ele	alınmaktadır.	
Yukarıda	belirtilen	bu	suç	tiplerinin	cezası	ise	hapis	ve	adli	para	cezası	
olarak	belirlenmiştir.	Bu	çalışmanın	konusu	olan	kastrasyona	TCK’da	
gerek	ceza,	gerekse	de		güvenlik	tedbiri	olarak	yer	verilmemiştir.	

	 1.	Cinsel	saldırı	suçu

	 TCK’nın	102.	maddesinde	düzenlenmiş	olan	cinsel	saldırı	suçun-
da,	cinsel	davranışlarla	bir	kimsenin	vücut	dokunulmazlığını	ihlal	eden	
kişinin,	mağdurun	şikâyeti	üzerine,	beş	yıldan	on	yıla	kadar	hapis	cezası	
ile	 cezalandırılacağı	 belirtilmiştir.	 Fiilin	 sarkıntılık	 düzeyinde	 kalması	
durumunda	ise	iki	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	ceza	öngörülmektedir.	Su-
çun	nitelikli	hali	olan	vücuda	organ	veya	sair	bir	cisim	sokulması	sure-
tiyle	işlenmesi	durumunda	ise	on	iki	yıldan	az	olmayan	bir	hapis	cezası	
öngörülmektedir.	TCK’	nın	102/3.	maddesinde,	suçun	beden	veya	ruh	
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bakımından	kendisini	savunamayacak	durumunda	bulunan	kişiye	karşı,	
kamu	görevinin,	vesayet	veya	hizmet	ilişkisinin	sağladığı	nüfuz	kötüye	
kullanmak	suretiyle,	üçüncü	derece	dâhil	kan	veya	kayın	hısımlığı	ilişkisi	
içinde	bulunan	bir	kişiye	karşı	ya	da	üvey	baba,	üvey	ana,	üvey	kardeş,	
evlat	edinen	veya	evlatlık	tarafından,	silahla	veya	birden	fazla	kişi	tara-
fından	birlikte,	insanların	toplu	olarak	bir	arada	yaşama	zorunluluğunda	
bulunduğu	ortamların	sağladığı	kolaylıktan	faydalanmak	suretiyle	işlen-
mesi	 durumunda	 cezanın	 yarı	 oranında	 artırılacağı	 öngörülmektedir.	
TCK’nın	102/4.	maddesinde	ise,	cinsel	saldırı	için	başvurulan	cebir	ve	
şiddetin	 kasten	 yaralama	 suçunun	 ağır	 neticelerine	 neden	 olması	 du-
rumunda,	kişiye	ayrıca	kasten	yaralama	suçundan	ötürü	ceza	verilmesi	
gerektiği	 belirtilmiştir.	Nihayet	 suç	 sonucu	mağdurun	 bitkisel	 hayata	
girmesi	ya	da	ölmesi	durumunda	kişinin	müebbet	hapis	cezası	ile	ceza-
landırılacağı	TCK’nın	102/5.	maddesinde		belirtilmiştir.	

	 2.	Çocukların	cinsel	istismarı	suçu

	 TCK	m.	103’de	düzenlenmiş	olan	bu	suçta,	çocukların	cinsel	istis-
marı	deyiminden;	On	beş	yaşını	tamamlamamış	ve	ya		tamamlamış	ol-
makla	birlikte	fiilin	anlam	ve	sonuçlarını	algılama	yeteneği	gelişmemiş	
olan	çocuklara	karşı	gerçekleştirilen	her	 türlü	cinsel	davranış	 ile	diğer	
çocuklara	karşı	sadece	cebir,	tehdit,	hile	veya	iradeyi	etkileyen	başka	bir	
nedene	dayalı	olarak	gerçekleştirilen		cinsel	davranışların	anlaşılması	ge-
rekmektedir.	Çocukların	cinsel	istismarı	suçunun	cezası	sekiz	yıldan	on	
beş	yıla	kadar	hapis	cezası	olarak	belirlenmiştir.	Suçun	sarkıntılık	düze-
yinde	kalması	durumunda	üç	yıldan	sekiz	yıla	kadar	hapis	cezası	olarak	
düzenlenmiştir.	Mağdurun	on	iki	yaşını	tamamlamamış	olması	halinde	
verilecek	ceza,	istismar	durumunda	on	yıldan,	sarkıntılık	durumda	beş	
yıldan	az	olamaz.	Sarkıntılık	düzeyinde	kalmış	suçun	failinin	çocuk	ol-
ması	durumunda	soruşturma	ve	kovuşturma	yapılması	mağdurun,	veli-
sinin	veya	vasisinin	şikâyetine	bağlıdır.	Suçun	nitelikli	hali	olan	vücuda	
organ	 veya	 sair	 bir	 cisim	 sokulması	 suretiyle	 gerçekleştirilmesi	 duru-
munda,	failin	on	altı	yıldan	aşağı	olmamak	üzere	hapis	cezası	 ile	ceza-
landırılması	öngörülmektedir.	Mağdurun	on	 iki	yaşını	 tamamlamamış	
olması	durumunda	bu	ceza	on	sekiz	yıldan	az	olamaz.	TCK	m.	103/3’de	
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suçun	birden	fazla	kişi	tarafından	birlikte;	insanların	toplu	olarak	bir	ara-
da	yaşama	zorunluluğunda	bulunduğu	ortamların	sağladığı	kolaylıktan	
faydalanmak	suretiyle;	üçüncü	derece	dâhil	kan	veya	kayın	hısımlığı	iliş-
kisi	içinde	bulunan	bir	kişiye	karşı	ya	da	üvey	baba,	üvey	ana,	üvey	kardeş	
veya	evlat	edinen	tarafından;	vasi,	eğitici,	öğretici,	bakıcı,	koruyucu	aile	
veya	sağlık	hizmeti	veren	ya	da	koruma,	bakım	veya	gözetim	yükümlü-
lüğü	bulunan	kişiler	tarafından;	kamu	görevinin	veya	hizmet	ilişkisinin	
sağladığı	nüfuz	kötüye	kullanılmak	suretiyle	işlenmesi	halinde	cezanın	
yarı	 oranında	 artırılacağı	 öngörülmektedir.	 TCK	m.	 103/4	 gereğince	
istismarın,	on	beş	yaşını	tamamlamamış	veya	tamamlamış	olmakla	bir-
likte	algılama	yeteneği	gelişmemiş	çocuklara	karşı	cebir	veya	tehditle	ya	
da	on	beş	yaşını	tamamlamış	olmakla	birlikte	algılama	yeteneği	gelişmiş	
olan	çocuklara	karşı	 silah	kullanmak	suretiyle	gerçekleştirilmesi	halin-
de	verilecek	ceza	yarı	oranında	artırılır.	TCK	m.	103/5	uyarınca	cinsel	
istismar	için	başvurulan	cebir	ve	şiddetin	kasten	yaralama	suçunun	ağır	
neticelerine	neden	olması	halinde,	ayrıca	kasten	yaralama	suçuna	ilişkin	
hükümler	uygulanır.	TCK	m.	103/6’da	suç	sonucu	mağdurun	bitkisel	
hayata	girmesi	veya	ölümü	halinde,	ağırlaştırılmış	müebbet	hapis	cezası	
öngörülmektedir.	

	 3.	Reşit	olmayanla	cinsel	ilişki	suçu

	 Reşit	olmayanla	cinsel	ilişki	suçunda,	on	beş	yaşını	tamamlamış	ço-
cuklarla	karşı	cebir,	tehdit	ve	hile	olmaksızın	cinsel	ilişkide	bulunan	kişi,	
şikâyet	üzerine	iki	yıldan	beş	yıla	kadar	hapis	cezası	ile	cezalandırılmak-
tadır.	 Suçun	mağdur	 ile	 arasında	 evlenme	yasağı	bulunan	kişi	 tarafın-
dan	işlenmesi	halinde,	şikâyet	aranmaksızın,	on	yıldan	on	beş	yıla	kadar	
hapis	cezası	öngörülmektedir.	TCK	m.	104/3’de	suçun,	evlat	edineceği	
çocuğun	evlat	edinme	öncesi	bakımını	üstlenen	veya	koruyucu	aile	iliş-
kisi	çerçevesinde	koruma,	bakım	ve	gözetim	yükümlülüğü	bulunana	kişi	
tarafından	işlenmesi	halinde,	şikâyet	aranmaksızın	on	yıldan	on	beş	yıla	
kadar	hapis	cezası	öngörülmektedir.	
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	 4.	Cinsel	taciz	suçu

	 Bir	kimseyi	cinsel	amaçlı	olarak	taciz	eden	kişi	hakkında,	mağdurun	
şikâyeti	üzerine,	üç	 aydan	 iki	 yıla	kadar	hapis	 veya	 adli	para	 cezasına,	
fiilin	çocuğa	karşı	işlenmesi	halinde	ise	altı	aydan	üç	yıla	kadar	hapis	ce-
zasına	hükmolunur.	(TCK.	m.105)

 C- KASTRASYON

 1. Kastrasyon nedir?

	 Kastrasyon	kişilerin	cinsel	faaliyette	bulunma	ve	üreme	kabiliyetle-
rini	tamamen	sonlandıran	veya	geçici	olarak	donduran	müdahaledir.1

	 2.	Kastrasyonun	şekilleri

	 Kastrasyon,
	 a-	İradenin	niteliğine		
	 b-	Müdahalenin	niteliğine	göre	iki	sınıfa	ayrılabilir.2 

 İradenin niteliğine	göre	zorunlu	kastrasyon	ve	hükümlünün	iradesi-
ne	bağlı	olarak	uygulanacak	kastrasyon	şeklinde	bir	ayırım	yapılmalıdır.	

 Müdahalenin niteliğine göre	ise,	cerrahi	kastrasyon	ve	kimyasal	kast-
rasyon	şeklinde	bir	ayırım	yapılmalıdır.3	,

	 Şekil	 ayrımı	 gözetilmeksizin,	 yapılan	 bu	 tıbbi	 müdahalenin	 ceza	
hukuku	bakımından	yaptırım	veya		 	güvenlik	tedbiri	niteliği	taşıyıp	ta-

1		Aygörmez	Uğurlubay,	Gülsün	Ayhan	(Editör)	(2019)	Alman	ve	Türk	Hukukunda	Cinsel	Suçlar	ve	Cinsel	
Suçları	Önleme	Stratejileri,	1.	Baskı,	İstanbul,	Onikilevha	Yayıncılık,	s.	141.	

2	Aygörmez	Uğurlubay,	s.	142.	
3	Işıka,	Sertaç	(2012)“Suç	Politikasının	Temel	İlkeleri	Açısından	Türk	Hukukunda	Cinsel	Suçlar	ve	Kast-

rasyon”,	Yayımlanmamış	Yüksek	Lisans	Tezi,	İstanbul	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Enstitüsü,	s.	98;	Ak-
soy İpekcioğlu,	Pervin	(2011)	“Cinsel	Suçları	Önlemede	Kimyasal	Kastrasyon	Seçeneği”,	Ceza	Hukuku	
Dergisi,	C:6,	S:	17,	s.	111-112;	ayrıca	Halidi,	Gülay	(2017)	“Farinelli	Örneğinde	Kastrasyon”,	Lokman	
Hekim	Dergisi,	C:	7,	S:	3,	s.	216-217.
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şımadığı	ayrıca	tartışılmalıdır.4	Bunun	yanı	sıra	iradeye	bağlı	olarak	ger-
çekleştirilen	kastrasyonda	“aydınlatılmış	rıza”	kavramı	da	değerlendiril-
melidir.	Kastrasyonun	hukuki	niteliğini	belirlemek	açısından,	 iradenin	
niteliğine		ve		müdahalenin	niteliğine	göre	yapılan	sınıflandırma	büyük	
önem	taşımaktadır.	Kısaca	göz	atacak	olursak;

	 a.	Zorunlu	kastrasyon	

	 Zorunlu	kastrasyon,	kişinin	iradesini	dikkate	almaksızın	müdahale-
nin	gerçekleştirilmesi	anlamına	gelmektedir.5

	 b.	İradeye	bağlı	kastrasyon	

	 Tıbbi	müdahalenin	kişinin	rızası	ya	da	talebi	üzerine	yapıldığı	anla-
mına	gelmektedir.6

	 c.	Cerrahi	kastrasyon	

	 Cerrahi	kastrasyon	ya	da	orşiektomi	olarak	da	adlandırılan	bu	tıb-
bi	müdahale,	testislerin	bütünüyle	alınması	anlamına	gelmektedir.7	Bu	
şekilde	kişinin	testosteron	salgılaması	engellenmektedir.8	Cerrahi	kast-
rasyon	sonrasında	kişinin	cinsel	ilişkiye	girme	ve	üreme	yeteneğini	geri	
dönüşü	olmayacak	şekilde	kaybetmesinin	yanı	sıra,	müdahalenin	sürekli	
sayılabilecek	fiziksel	bazı	yan	etkileri	de	bulunmaktadır.	Tespit	edilen	
yan	etkiler,		vücut	kıllarında	dökülme	veya	azalma,	deride	sarkıklık,	gö-
ğüslerde	büyüme,	kalp	ve	solunum	hastalıklarıdır.

4	Kastrasyonun	hukuki	niteliğine	aşağıda	değinilecektir.	
5	Kücük,	Tevfik	Sönmez	(2015)	“Bir	Ceza	Hukuku	Yaptırımı	Olarak	Zorunlu	Kastrasyonun	Anayasa	Hu-

kuku	Açısından	İncelenmesi”,	Gazi	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Dergisi,	C:	XIX,	s.	305.	
6	Küçük,	s.	305
7	Yenidünya,	Caner/Yaşar,	Yusuf	 (2013)	 “Kastrasyon	Cinsel	Suç	Faillerine	Uygulanabilecek	Uygun	Bir	

Yaptirim	Midir?”	Türkiye	Adalet	Akademisi	Dergisi,	C:	4,	S:	14,	s.	351;	ya	da	Çağlayan,	Ramazan	(2010)	
“İnsanlık	Unsuru	Açısından	Hadımlaştırma	Cezası”,	Sağlık	Hukuku	Kurultayı,	7-8	Mayıs,	Ankara	Barosu	
Eğitim	Merkezi,	Ankara,	s.	95.

8	Aksoy	İpekcioğlu,	s.	112.	
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	 d.	Kimyasal	kastrasyon

	 Kimyasal	ya	da	medikal	kastrasyonda	bazı	ilaçların	vücuda	alınma-
sıyla	 kişinin	 cinsel	 isteği	 törpülenmektedir.9	 Bu	 ilaçların	 kullanımı	 ile	
birlikte	vücudun	testosteron	üretimi	azaltılmakta,	hatta	durdurulmak-
tadır.10	Cinsel	 ilişkiye	 girme	 yeteneği	 tamamen	 ortadan	 kalkmamakla	
birlikte	ciddi	anlamda	zarar	görmektedir.	Vücutta	yorgunluk,	göğüs	bü-
yümesi,	aşırı	kilo	alımı,	hipertansiyon,	baş	ağrısı,	insomnia,	uyuşukluk	ve	
sperm	kalitesine	etkisinden	dolayı	fetusta	deformasyon	gibi	yan	etkileri	
olduğu	gözlemlenmiştir.11

	 Kimyasal	kastrasyonu	cerrahi	kastrasyondan	ayıran	en	temel	fark,	
kimyasal	 kastrasyonun	 geçici	 olmasıdır.12	 Bunun	 yanı	 sıra	 üreme	 ve	
cinsel	ilişkide	bulunma	yeteneklerinin	de	tamamen	kaybedilmesi	sonu-
cunu	doğurmamaktadır.	Bu	yöntem	cinsel	 ilgiyi	azaltır	 fakat	bu	dürtü	
alınan	bazı	hormonlarla	tekrar	uyandırılabilir.13	Ayrıca	kimyasal	kastras-
yon	ile	bağlantılı	olarak	ortaya	çıkan	yan	etkiler	ve	kişinin	cinsellik	 ile	
ilgili	yaşadığı	değişiklikler	psikolojik	sorunlara	yol	açabileceği	için,	ilaç	
tedavisinin	yanı	sıra	psikolojik	destek	verilmesi	gerekmektedir.14

	 3.	Kastrasyonun	hukuki	niteliği	

	 a)	Genel	olarak	

	 Kastrasyonun	hukuki	niteliğinin	değerlendirilmesi	büyük	önem	ta-
şımaktadır.	Cezalandırmanın	amaçları	ile	ilgili	tartışmalara	değinmeden	
belirtmek	gerekir	ki	Türk	Ceza	Hukukunda	cezalarda	ödetme	ve	önle-

9			Küçük,	s.	303;	benzer	şekilde	Özdemir,	s.	191.	
10	Işıka,	s.	101.
11 Çakan,	s.	15	vd.;	ayrıca	Özdemir,	s.	192.
12	Aynı	yönde	Aksoy	İpekcioğlu,	s.	113.;	ayrıca	Kızılırmak,	Baran	(2019)	“Kimyasal	Kastrasyonun	Cinsel	

Suç	Failleri	Üzerine	Uygulanabilirliği	Üzerine	Kapsamlı	Bir	 İnceleme”,	Marmara	Üniversitesi	Hukuk	
Fakültesi	Hukuk	Araştırmaları	Dergisi,	C:	25,	S:	2,	s.	1032.	

13	Aksoy	İpekcioğlu,	s.	112
14	Ayni	yönce	Aksoy	İpekcioğlu,	s.	113.
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me	amaçları	ön	plana	 çıkmaktadır.15	Cezalar	 iradi	olarak	 suç	 işlemeyi	
seçen	kişilere	uygulanır	ve	kusurluluk	kavramına	dayandırılırken,	başka	
türlü	hareket	etme	olanağı	olmayan	kişilere16	ise	koşullarının	gerçekleş-
mesi	durumunda	güvenlik	tedbirleri	uygulanmaktadır.	Güvenlik	tedbir-
leri	kişinin	tehlikeliliğine	dayandırılmaktadır.17 

 Kastrasyon, ceza hukuku bakımından bir yaptırım türü olarak de-
ğerlendirildiğinde, bu müdahalenin ceza mı yoksa güvenlik tedbiri mi ol-
duğunun	 saptanması gerekmektedir.	Ceza	olarak	değerlendirilmesi	du-
rumunda	 işlediği	 suç	 karşılığında	 kişiye	 kastrasyon	 uygulanır	 ve	 ceza	
olarak	belirlenen	kastrasyon	dışında	herhangi	bir	 ceza	 verilmez.	Ceza	
hukukunda	geçerli	olan	ne bis in idem	ilkesi	çerçevesinde,	fail,	işlediği	bir	
suçtan	ötürü	yalnızca	bir	defa	cezalandırılır.18	Bu	hukuki	nitelendirme	
sonucunda	fail,	işlediği	suçtan	ötürü	birden	fazla	cezalandırılamaz,	hem	
kastrasyon	hem	de	hapis	cezası	uygulanamaz.	

	 Kastrasyonun	güvenlik	tedbiri	olarak	değerlendirilmesi	durumun-
da	 böyle	 bir	 problem	 ortaya	 çıkmayacaktır.	 Türk	 Ceza	 Hukukunda	
cezaların	 yanı	 sıra	 güvenlik	 tedbirlerinin	 uygulanması	 mümkündür.19 
Bununla	birlikte	kanunda,	koşulları	gerçekleşmesi	sebebiyle	başvurulan	
güvenlik	tedbirlerine	faillerin	rıza	göstermesi	aranmamaktadır.	 	Bir	te-
davi	yöntemi	olan	kastrasyona	kişinin	 rızası	olmaksızın	 	başvurulması	
ise	beraberinde	birçok	hukuksal	sorun	getirmektedir	ve	bu	durumda	da	
kastrasyonun	hukuki	niteliğini	ortaya	koymak	da	yeterli	gözükmemek-
tedir.20

15	Özbek,	Veli	Özer/Doğan,	Koray/Bacaksız,	Pınar/Tepe,	 İlker	(2018)	Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hü-
kümler,	9.	Baskı,	Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	s.	587.

16	Örneğin	hasta	olan	kişilerin	iradi	olarak	hareket	ettikleri	söylenemez;	kleptomani	hastaları	bunlara	örnek	
olarak	gösterilebilir.	Cezaların	kusurluluğa	dayandırılması	ile	ilgili	Kızılırmak,	s.	1063;	ayrıca	Işıka,	s.	90.

17	Kızılırmak,	s.	1063,	ayrıca	Işıka,	s.	90.
18	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	s.	566.	Konuyla	ilgili	ayrıca	Küçük,	s.	308.
19	Koca,	Mahmut/Üzülmez,	İlhan	(2020)	“Türk	Ceza	Hukuku	Genel	Hükümler,	13.	Baskı,	Seçkin	Yayın-

cılık,	Ankara,	s.	561;	ayrıcaKüçük,	s.	308.
20	Konuyla	ilgili	ortaya	çıkabilecek	sorunlara	aşağıda	detaylı	bir	şekilde	değinilecektir.
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	 Kastrasyonun	hukuki	niteliği	bakımından	bir	değerlendirme	yapar-
ken,	cerrahi	ve	kimyasal	kastrasyon	bakımından	 ikili	bir	ayırıma	gidil-
mesi	gerekmektedir.21	Bunun	yanı	sıra,	irade	dışı	başvurulacak	bir	mü-
dahale	ile	kişinin	iradesine	bağlı	olarak	yapılacak	bir	müdahale	olarak	da	
ikili	bir	ayırım	yapılması	gerekmektedir.	

	 Kişinin	iradesine	bağlı	olmadan	güvenlik	tedbiri	olarak	başvurula-
cak	kastrasyon	uygulaması,22,	insan	onuru	ve	haysiyeti	ile	bağdaşmayan	
bir	yaptırım	olma	özelliğinin	yanı	sıra,	yaşam	hakkı,	özel	hayata	ve	aile	
yaşamına	saygı	hakkı,	evlenme	ve	aile	kurma	hakkı	gibi,	hem	Anayasa’da	
hem	de	Avrupa	 İnsan	Hakları	Sözleşmesinde	düzenlenmekte	olan	 te-
mel	hak	ve	özgürlüklere	de	müdahale	etmektedir.23

	 b)	Cerrahi	kastrasyonun	hukuki	niteliği

	 Geri	 dönülmesi	 mümkün	 olmayan	 bir	 yöntem	 olması	 sebebiyle,	
irade	dışı	olarak	başvurulması	durumunda	cerrahi	kasrtasyon	kişi	hak	ve	
özgürlüklerine	ağır	müdahale	teşkil	etmektedir.24	Bunun	yanı	sıra	kişiler	
bu	cerrahi	müdahale	sonrasında,	ömürleri	boyunca		bu	müdahalenin	izi	
ile	yaşamaktadırlar.	Cerrahi	kastrasyon	bu	noktada	hayat	boyu	devam	
eden	ve	ızdırap	veren	bir	yaptırımdır.25

	 Kişilerin	 iradesine	bağlı	olarak	başvurulması	da	cerrahi	kastrasyo-
nun	ömür	boyu	devam	etmesini	ve	bu	sebeple	kişilere	ızdırap	veren	bir	
yaptırım	olması	özelliğini	değiştirmemektedir.	Ayrıca	yargılama	ne	ka-
dar	adil	yapılırsa	yapılsın	hâkim	ve	mahkemelerin	yanılma	payı	vardır	ve	
böyle	durumlarda	verilen	kararların	geri	dönülebilir	olması	gerekmekte-
dir.	Cerrahi	kastrasyonun	telafisi	mümkün	değildir.26 

21	Aynı	yönde	Küçük,	s.	310.
22	 Bu	 noktada	 hem	 cerrahi	 hem	 de	 kimyasal	 kastrasyondan	 söz	 edilmektedir.	 Her	 iki	 müdahale	 irade	

dışı	 olarak	 başvurulduğu	 sürece	 insan	 onuru	 ile	 bağdaşmayan	 bir	 ceza	 olarak	 değerlendirilmesi	
gerekmektedir.	Konuyla	ilgili	bkz.	Küçük,	s.	311-312.	

23		AY	m.	17;	AİHS	m.	3,	8,	12,	13;	konuyla	ilgili	Küçük,	s.	308;	ayni	yönce	Işıka,	s.	127.	
24	Küçük,	s.	311.	
25	Benzer	şekilde	Çağlayan,	s.	111;	Yenidünya/Yaşar,	s.	362.
26	Küçük,	s.	311.
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	 Bu	sebeplerle,	cerrahi	kastrasyon	iradenin	niteliği	bakımından	her-
hangi	bir	ayırım	yapılmaksızın,	kişi	hak	ve	özgürlüklerine	ağır	müdahale	
teşkil	 etmektedir	 ve	 cezaların	 amaçları	 da	 göz	önünde	bulunduruldu-
ğunda	modern	ceza	hukukuna	uygun	bir	yaptırım	değildir.27

	 c)	Kimyasal	kastrasyonun	hukuki	niteliği

	 Zorunlu	olarak	 başvurulan	 kimyasal	 kastrasyonun	hukuki	 niteliği	
ve	özellikle	 insan	haysiyetiyle	bağdaşmayan	bir	yaptırım	olup	olmadı-
ğı	konusunda	görüş	birliği	yoktur.	Kimyasal	kastrasyonun	ilaç	tedavisi	
olması	ve	ilaçların	bırakılması	ile	birlikte	sonuçlarının	ortadan	kalkması	
sebebiyle	insan	onuru	ile	bağdaşmayan	bir	müdahale	olmadığı	söylen-
mektedir.28	Diğer	 taraftan,	kimyasal	kastrasyonun	olası	yan	etkileri	de	
göz	önünde	bulundurulduğunda,	 kişilere	 iradeleri	dışında	bu	 ilaçların	
verilmesinin	 de	 insan	 haysiyeti	 ile	 bağdaşmayan	 bir	 yaptırım	 olduğu	
açıktır.29

	 Bir	 yaptırım	 çeşidi	 olan	 güvenlik	 tedbirlerinin	 uygulanabilmesi	
için	kişilerin	 rızasının	alınması	gerekmemektedir.	Kimyasal	kastrasyo-
nun	 zorunlu	 bir	 güvenlik	 tedbiri	 olarak	 uygulanması	 ise	 Anayasa’nın	
17.	maddesine	aykırıdır.	Zorunlu	olarak	uygulanan	bir	ilaç	tedavisi,	yan	
etkileri	de	göz	önünde	bulundurulduğunda,	insan	haysiyeti	ile	bağdaş-
mayan	bir	ceza	ve	muamele	olarak	değerlendirilmelidir.	Bu	bağlamda	
rızaya	dayalı	olarak	başvurulan	kimyasal	kastrasyon	modern	ceza	huku-
kunda	uygulanabilir	 tek	yöntemdir.30	Aydınlatılmış	 rızaya	bağlı	olarak	
uygulanabilecek	 olan	 bu	 yöntem,	 bir	 yaptırım	 olmaktan	 çıkarılmalı,	
hasta	olan	kişilere	herhangi	bir	koşula	bağlı	tutulmadan	tedavi	yöntemi	
olarak	uygulanmalıdır.31

27	Cezaların	amaçlarına	daha	sonra	değinilecektir.	
28	Bu	görüşü	savunan	yazarlar:	Çağlayan,	s.	111;	ya	da	Ömeroğlu,	Ömer	(2009)	“Bir	Ceza	Türü	Olarak	

Kastrasyon”,	Bahçeşehir	Üniversitesi	Hukuk	Fakültesi	Kazancı	Hakemli	Hukuk	Dergisi,	S:63–64,	s.	287.
29	Ayni	yönde	Küçük,	s.	311.	Olası	yan	etkilerine	yukarıda	değinilmiştir;	bu	sebeple	tekrarlanmamaktadır.	
30	Bedensel	bir	müdahalenin	kişinin	rızası	hilafına	ve	zorla	yapılmasının	mümkün	olmayacağı	konusunda	

bkz.	Taner,	Fahri	Gökçen	(2017),	 “Türk	Ceza	Hukukunda	Cinsel	Özgürlüğe	Karşı	Suçlar”,	2.	Baskı,	
Seçkin	Yayıncılık,	Ankara,	s.	358.

31	Örneğin	denetimli	serbestlikten	yararlanabilmek	için	öne	sürülen	kimyasal	kastrasyonun	yaptırım	
niteliği	taşımaya	devam	ettiği	yönde	bkz.	Işıka,	s.	132.
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	 d)	Sonuç

		 Kastrasyonun	hukuki	niteliği	bakımından	yukarıda	yapılan	değer-
lendirmeler	 ışığında,	 kastrasyonun ceza hukuku bakımından bir tedavi 
yöntemi olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.32 Tedavi	yöntemi	olarak	
kastrasyona	başvurulmadan	önce,	tüm	tıbbi	müdahalelerde	olduğu	gibi	
failin	bu	tedaviye	rıza	göstermesi	gerekmektedir.	Geçerli	bir	rızanın	var-
lığı	ise	kişinin	yapılan	müdahale	bakımından	hekim	tarafından	aydınla-
tılmış	olmasına	bağlıdır.	Almanya,	Danimarka,	İsveç,	İngiltere	gibi	bir-
çok	 ülkenin	 yasal	 sistemlerinde	 kastrasyon	 uygulamalarının	mümkün	
olmasına	rağmen33,	pek	fazla	uygulanmamaktadır.	Farklı	ülkelerde	farklı	
uygulamalarının	bulunmasına	rağmen,	failin	uygulanacak	tedavi	yönte-
mi	hakkında	bilgilendirilmesi	ve	rızasının	alınmasının		tüm	ülkeler	için	
ortak	nokta	olduğu	söylenebilir.34

	 Bu	sebeple	iradeye	bağlı	ve	hiçbir	koşula	bağlı	olmayarak	başvuru-
lacak	kimyasal	kastrasyon	hem	Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	hem	
de	Anayasamıza	uygunluk	bakımından	uygulanabilir	tek	yöntemdir.	Ki-
şilerin	iradesine	bakılmaksızın	başvurulacak	kimyasal	kastrasyon	temel	
hak	 ve	 özgürlüklere	 ağır	 müdahale	 teşkil	 etmektedir.	 Zorunlu	 olarak	
başvurulacak	cerrahi	kastrasyon	 için	de	aynı	şeyi	 söylenebilir.	Cerrahi	
kastrasyonun	geri	dönüşü	olmayan	yapısı	sebebiyle,	bu	yola	iradi	olarak	
başvurulması	da	yine	Avrupa	 İnsan	Hakları	Sözleşmesi	ve	Anayasa’ya	
aykırı	bir	müdahale	olmasını	ve	bu	sebeple	 temel	hak	ve	özgürlüklere	
ağır	müdahale	teşkil	etmesini	engellememektedir.

	 4.	AİHM’nin	kararları	ışığında	kastrasyon

	 AİHM’nin	konuyla	ilgili	vermiş	olduğu	önemli	kararlar	bulunmak-
tadır.	“Dvoracek	v.	Çek	Cumhuriyeti”	davasında,	başvurucu	hakkında	
çocukların	 cinsel	 istismarı	 sebebiyle	 dava	 açılmış	 ve	 bu	 sebeple	 2002	
32	Başar,	Koray	(2015)	“Türkiye	Psikiyatri	Derneği	Görüş	Yazısı	(Cinsel	Suçlar)”,	<https://www.psikiyat-

ri.org.tr/1376/tpd-gorus-yazisi-cinsel-suclar>	s.e.t.	26.02.2021.	
33	Çağlayan,	s.	98;	ayrıca	Işıka,	s.	119	vd.	
34	Benzer	şekilde	Aygörmez	Uğurlubay,	s.	146,	ayrıca	Işıka,	s.	119	vd.	
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yılında	 koruyucu	 tedavi	 uygulanmasına	 karar	 verilmiştir.35	 Yazılı	 bir	
rıza	alınmaksızın	kimyasal	kastrasyon	tedavisi	uygulanan	başvurucu,	bu	
uygulamanın	AİHS	m.	3’e	aykırılık	teşkil	ettiği	gerekçesiyle	mahkeme-
ye	 başvurmuştur.	 AİHM,	 bu	 tarz	 koruyucu	 bir	 tedavinin	 uygulanma-
sının	AİHS	m.	3	kapsamında	bir	ceza	olarak	değerlendirilemeyeceğini	
belirtmiştir.	 Mahkeme	 ayrıca	 tedavinin	 başvurucuyu	 korumak	 amacı	
bakımından	gerekli	olduğunu	ve	zorla	uygulanmadığının	altını	çizmiş-
tir.	Böylelikle	de,	Koruma	amacı	bakımından	gerekli	olan	bir	tedavinin	
AİHS	m.	3’e	aykırılık	teşkil	etmediğini	de		görüşüne	eklemiştir.36 

	 Bu	 kararın	 kastrasyon	 bakımından	 iki	 önemli	 konuyu	 ele	 aldığı	
söylenebilir;	1.	 kimyasal	 kastrasyon	 tedavisinde	 rızanın	mutlaka	yazılı	
olarak	verilmiş	olması	 gerekmemektedir,	2.	 kimyasal	kastrasyon	 teda-
visinin	tıbbi	olarak	gerekli	olduğu	durumlarda	AİHS	m.	3	ihlal	edilme-
mektedir.	

	 Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi’nin	vermiş	olduğu	“Tim	Henrik	
Bruun	Hansen	v.	Danimarka”	kararında,	kimyasal	kastrasyonun	hastayı	
korumak	amacıyla	başvurulan	bir	 tedavi	yöntemi	olduğuna	dikkat	çe-
kilerek,	bu	koşulun	gerçekleşmesi	durumunda	AİHS	m.	3’ün	ihlal	edil-
mediği	belirtilmiştir.	Mahkeme	ayrıca	kişinin	rızasının	yazılı	olmasının,	
ilaç	tedavisinde	ortaya	çıkabilecek	yan	etkiler	bakımından	aydınlatılmış	
olup	olmadığının	 ispatını	kolaylaştıracağını,	ancak	rızanın	yazılı	olma-
masının	tek	başına	AİHS	m.	3’e	aykırılık	teşkil	etmediğini	belirtmiştir.37 
Yukarıda	belirtilen	her	iki	karar	dolayısı	ile,	iradeye	bağlı	olarak	ve	cin-
sel	suç	failinin	korunması	amacıyla	uygulanan		kimyasal	kastrasyonun,	
AİHS	3.mad.	kapsamındaki	işkence,	insanlık	dışı	ya	da	aşağılayıcı	mua-
mele	veya	ceza	olarak	değerlendirilemeyeceği	ortaya	konulmuştur.38

35	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	T:	06.11.2014,	K:	12927/13	(Hudoc).
36 Çakan,	s.	23.	
37	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	T:	09.07.2019,	K:	51072/15	(Hudoc).
38		Konuya	aşağıda	tekrar	değinilecektir.	
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	 5.	Zorunlu	kastrasyonun	günümüzde	uygulanabilirliği

	 Kastrasyon	 uygulamasını	 günümüzde	 savunan	 görüşler	 olduğu	
gibi,	bu	uygulamayı	 eleştirenler	de	bulunmaktadır.	Genel	olarak	kast-
rasyonun	amacı,	 cinsel	dokunulmazlığa	karşı	bir	 suç	 işlemiş	ve	bu	 se-
beple	mahkûm	olmuş	failin,	tekrar	benzer	bir	suç	işlemesini	ve	toplum	
için	yarattığı	bu	tehlikelilik	halini	önlemektir.39	Bu	amaç	doğrultusunda	
kastrasyonun	 önleyici	 bir	 yöntem	 olarak	 uygulanmaktadır.c	 Bununla	
birlikte	kastrasyonun	bütün	cinsel	suç	faillerine	uygulanabilirliği	de	tar-
tışmalıdır.	Kastrasyonu	bir	tedavi	yöntemi	olarak	kabul	ettiğimizde	oto-
matik	olarak	bunun	bütün	cinsel	suç	faillerine	uygulanmayacağı	da	ka-
bul	edilmelidir.40	Tedavi	yöntemleri,	hasta	olan	kimselere	uygulanır	ve	
bütün	cinsel	suç	failleri	hasta	değildir.41	Öncellikle	bu	yöntemin	hangi	
faillere	uygulanması	gerektiğinin	tespit	edilmesi	büyük	önem	taşımak-
tadır.42

	 a.	Zorunlu	cerrahi	kastrasyon	

	 Yukarıda	ifade	edildiği	gibi,	cerrahi	ve	kimyasal	kastrasyon	arasında	
bir	ayırım	yapılması	gerekmektedir.	Cerrahi	kastrasyon	daha	önceden	
uygulanmakla	 birlikte,	 zamanımızda	 birçok	 sebepten	 ötürü	 uygulama	
alanı		bulamamaktadır..43	Kimyasal	kastrasyon	ile	kıyaslandığında,	cerrahi	
kastrasyonun	sonucunda	kişi	geri	dönüşü	olmayacak	şekilde	cinsel	faali-
yette	bulunma	ve	üreme	kabiliyetini	yitirmektedir.	Ceza	yaptırımı	olarak	

39	Kücük,	s.	308;	ayrıca	Aygül,	Hasan	Hüseyin/Şensoy,	Alara	Fulya(2018)	“Çocuklara	Karşı	İşlenen	Cinsel	
Suçlara	Verilen	Cezalar	ve	Beklenen	Toplumsal	Adalet”,	Gaziantep	Üniversitesi	Sosyal	Bilimler	Dergisi,	
C:17,	S:2,	s.	548.

40	Macun,	Murat	(2019)	“Avrupa	İnsan	Haklari	Sözleşmesi	Bağlaminda	Cinsel	Suç	Faillerinin	Kastrasyonu	
ve	Tip	Hukuku	Açisindan	İnceleme”,	Yayımlanmış	Yüksek	Lisans	Tezi,	İstanbul	Medeniyet	Üniversite-
si,	Lisansüstü	Eğitim	Enstitüsü,	s.	20.	

41	 Cinsel	 suç	 faillerinin	 hepsinin	 bir	 tutulamayacağı	 yönde	 ayrıcaKızılırmak,	 Baran	 (2016)	 “Kimyasal	
Kastrasyon	 Üzerine	 Bir	 İnceleme:	 Türkiye”,	 Hukuk	 Defterleri,	 <www.http://hukukdefterleri.com/
kimyasal-kastrasyon-uzerine-bir-inceleme-turkiye/>	s.e.t.	12.02.2020.

42	Kastrasyonun	yalnızca	kişilerin	sağlığını	korumak	adına,	aydınlatılmış	rızaya	dayalı	olarak	ve	gereklılığı	
her	 cinsel	 suç	 failinde	 ayrı	 ayrı	 incelenerek	başvurulması	 gereken	bir	 tedavi	 yöntemi	olduğunuBaşar,	
KorayTürkiye	Psikiyatri	Derneği	Görüş	Yazısında	çok	güzel	özetlemiştir;	<https://www.psikiyatri.org.
tr/1376/tpd-gorus-yazisi-cinsel-suclar>	s.e.t.	26.02.2021.

43	İlk	olarak	1892	yılında	İsviçre	tarafından	uygulanmıştır;	bkz.	Halidi,	s.	219.

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI SUÇLARDA
KASTRASYON TEDAVİ YÖNTEMİNE KISA BİR BAKIŞ

Dr. Öğr. Ü. Arzu AŞÇI



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �176

değerlendirildiğinde,	cezaların	ödetme	ve	önleme	şeklinde	iki	ana	başlık	
altında	 toplanabilecek	 amaçları	 bulunmaktadır.	Cerrahi	 kastrasyonun	
ödetme	amacını44	gerçekleştirdiği	söylenebilse	de	bu	yaklaşım	sakıncalı-
dır	çünkü	kastrasyon	tüm	cinsel	suç	faillerine	uygulanmamalıdır.45Ayrıca	
önleme	 amacı	 bakımından	 da	 amaca	 hizmet	 etmemektedir.	 Önleme	
amacı	özel	önleme	ve	genel	önleme	olarak	 ikiye	 ayrılmaktadır.	Genel	
önleme	amacı,	ceza	tehdidi	ve	cezanın	infazı	yoluyla,	yasadaki	yasakları	
öğretmek	 ve	 onların	 çiğnenmesini	 engellemektir.	Özel	 önleme	 amacı	
ise,	 kişiyi	 iyileştirerek	 topluma	 yeniden	 kazandırılmasını	 ve	 korkutul-
masını	 amaçlamaktadır;	 topluma	 yeniden	 kazandırılamayan	 failin	 ise	
toplum	dışına	itilmesi	ve	bu	şekilde	toplumun	failden	korunması	olarak	
açıklanabilir.46	Cerrahi	kastrasyonun	geriye	dönüşü	olmayan,	telafi	edi-
lemez	yapısı	ve	ömür	boyu	taşınan	müdahalenin	izi	sebebiyle	özel	önle-
me	amacının	gerçekleşmesini	engellemektedir.47Bunun	yanı	sıra	hatalı	
olarak	verilmiş	bir	karardan	geri	dönme	ihtimalinin	bulunmaması,	Ana-
yasamızda	yer	alan	temel	hak	ve	özgürlükler	bakımından	uygunluğu	da	
tartışmalıdır.	AY	m.	17’de	“kimseye	işkence	ve	eziyet	yapılamaz;	kimse	
insan	haysiyetiyle	bağdaşmayan	bir	cezaya	veya	muameleye	tabi	 tutu-
lamaz”	şeklinde	bir	düzenleme	bulunmaktadır.	Türk	Anayasa	Mahke-
mesi,	28.06.l966	tarih	ve	1963/132	esas,	1966/29	sayılı	kararında,insan	
haysiyetini	şöyle	tanımlamaktadır:	”	İnsan	haysiyeti	kavramı,	insanın	ne	
durumda,	hangi	koşullar	altında	bulunursa	bulunsun,	salt	 insan	oluşu-
nun	kazandırdığı	değerin,	tanınmasını	ve	sayılmasını	anlatır.	Bu	öyle	bir	
davranış	çizgisidir	ki,	ondan	aşağı	düşünce	yapılan	işlem	ona	muhatab	
olanı	 insan	 olmaktan	 çıkarır.”	 Cerrahi	 kastrasyonun	 yukarıda	 yapılan	
açıklamalar	ışığında	insan	onuru	ve	haysiyeti	ile	bağdaşmayan	bir	ceza	
olduğunu	söylemek	mümkündür.48Zorunlu	olarak	yapılan	cerrahi	kast-

44	Konuyla	ilgili	Özbek,	Veli	Özer/Doğan,	Koray/Bacaksız,	Pınar/Tepe,	İlker	(2017)	Türk	Ceza	Hukuku	
Özel	 Hükümler,	 12.	 Baskı,	 Ankara,	 Seçkin	 Yayıncılık,	 s.	 584.“Cezanın	 ödetme	 amacı	 suçluyu	 değil,	
işlenmiş	 olan	 suçu	 esas	 alır;	 …herkes	 işlemiş	 olduğu	 fiilinin	 sonuçlarına	 katlanmak,	 bunu	 ödemek	
zorundadır;	adalet,	ancak	bu	şekilde	sağlanır.”

45	Konuya	yukarıda	değinilmiştir.	
46	Cezaların	amaçları	ile	ilgili	bkz.	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe.
47	Farklı	görüşte	Kücük,	s.	308;	benzer	görüşte	Taner,	s.	357.
48	Küçük,	s.	309	vd.	
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rasyon	insan	onuru	ve	haysiyeti	ile	bağdaşmayan	bir	cezadır.49Yukarıda	
belirtildiği	üzere	zorunlu	cerrahi	kastrasyon	insan	onuru	ve	haysiyeti	ile	
bağdaşmayan	bir	ceza	olma	özelliğinin	yanı	sıra	temel	hak	ve	özgürlük-
lere	de	ağır	bir	müdahale	teşkil	etmektedir.50Anayasa	m.	17/2	gereğince	
vücut	bütünlüğüne	müdahele	zorunluluk	bulunması	ve	kanunda	yazılı	
olması	halinde	mümkün	gözükse	de,	bunun	sınırının	yine	insan	onuru	
ve	haysiyeti	olduğunu	söylemek	gerekmektedir.51

	 b.	Zorunlu	kimyasal	kastrasyon	

	 Zorunlu	kimyasal	kastrasyonun	insan	onur	ve	haysiyetiyle	bağdaş-
mayan	bir	ceza	olup	olmadığı	konusunda	görüş	birliği	yoktur.	Kimyasal	
kastrasyonun	 geçici	 olma	özelliği,	 yani	 kişinin	 ilaçların	 kesilmesinden	
belli	bir	süre	sonra	cinsel	faaliyette	bulunma	kabiliyetini	geri	kazanması,	
zorunlu	da	olsa	bu	müdahalenin	insan	onuru	ve	haysiyeti	ile	bağdaşma-
yan	bir	uygulama	olmadığı	şeklinde	yorumlanmaktadır.52	Fakat	kimya-
sal	kastrasyonda	verilen	ilaçların	yan	etkileri	göz	önünde	bulunduruldu-
ğunda	bu	görüşe	katılmak	pek	de	mümkün	gözükmemektedir.	Kimyasal	
kastrasyon	esnasında	verilen	ilaçların,	özellikle	uzun	süre	kullanıldığın-
da,	kanser,	hipertansiyon,	göğüste	büyüme,	uykusuzluk	gibi	yan	etkile-
rinin	olduğu	tespit	edilmiştir.53	Bu	tarz	yan	etkileri	bulunan	bir	uygula-
maya,	kişilerin	aydınlatılmış	rızaları	alınmadan	başvurulmasının,	 insan	
onur	ve	haysiyeti	ile	bağdaşmayan	bir	yaptırım	olarak	değerlendirilmesi	
gerekmektedir.54

49	Aynı	görüşte	Çağlayan,	s.	111;	bir	de	Yenidünya,	s.	362.
50	Sağlıklı	yaşam	hakkının	yanı	sıra,	aile	ve	özel	hayata	da	saygı	gösterilmesi	haklarına	müdahale	etmektedir.	
51	Anayasa	m.	17/3’de	ise	tıbbi	zorunluluk	ve	kanunda	öngörülme	koşuluna	rağmen	vücut	bütünlüğüne	

gerçekleştirilebilecek	bir	müdahale	sınırlandırılmıştır.	Müdahale	insan	onuru	ve	haysiyeti	ile	bağdaşmı-
yorsa	hiçbir	şekilde	uygulanamaz.	Aynı	yönde	Akbaba,	Zeynep	Burcu(2009)	“Kimyasal	Hadım	Yönte-
minin	Anayasaya	Uygunluğu”,	TBB	Dergisi,	S:82,	s.	15.	

52	Bu	görüşü	savunanlar:	Çağlayan,	s.	111;	Ömeroğlu,	s.	287.
53	Yenidünya/Yaşar,	s.	366;	Özdemir,	s.	184;	Ataç,	Adnan	(2010)	“Tıp	Etiği	Açısından	Kastrasyon”,	Sağlık	

Hukuku	Kurultayı,	7–8	Mayıs,	Ankara	Barosu	Eğitim	Merkezi,	Ankara,	s.	172.
54	Aynı	görüşte	Kücük,	s.	313.	
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	 6.	İradeye	bağlı	kastrasyonun	günümüzde	uygulanabilirliği

	 a.	İradeye	bağlı	cerrahi	kastrasyon

	 Yukarıda	da	ifade	edildiği	üzere,	cerrahi	kastrasyon,	geri	dönülmez	
ve	kişileri	bir	ömür	boyu	damgalayan	niteliği	sebebiyle,	iradi	olarak	da	
başvurulsa	insan	onuru	ve	haysiyeti	 ile	bağdaşmayan	bir	müdahale	ol-
maya	devam	etmektedir.55	Ayrıca	 sağlıklı	 yaşam	hakkı,	 özel	hayata	 ve	
aile	hayatına	saygı	hakları	gibi	anayasal	haklara	da	ağır	müdahale	teşkil	
etmektedir.	İradeye	bağlı	olarak	gerçekleştirilmesi	bu	hakların	ihlal	edil-
mesini	engellemez.56

	 b.	İradeye	bağlı	kimyasal	kastrasyon

	 İradi	olarak	başvurulan	kimyasal	kastrasyon	bir	yaptırım	türü	ola-
rak	değil	de	bir	 tedavi	yöntemi	olarak	değerlendirildiğinde,	cinsel	do-
kunulmazlığa	karşı	işlenen	suçlarda	başvurulabilecek	tek	yöntem	olarak	
gözükmektedir.	 Kimyasal	 kastrasyonun	 geçici	 nitelikte	 bir	 müdahale	
olması	ve	de	müdahalenin	kişilerin	 rızasına	bağlı	 tutulması	bu	görüşü	
güçlendirmektedir.	

	 Kimyasal	kastrasyonun	hastayı	korumak	amaçlı	bir	 tedavi	niteliği	
taşıması	durumunda,	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	vermiş	olduğu	
“Dvoracek	v.	Çek	Cumhuriyeti”	kararında	 	kabul	edildiği	gibi,	kişinin	
rızasının	 	 yazılı	 olması	 koşulunun	mutlak	 olmadığı	 da	 da	 ortaya	 çık-
maktadır.57	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi	vermiş	olduğu	bir	başka	
kararında	kişinin	rızasının	yazılı	olmasının,	ilaç	tedavisinde	ortaya	çıka-
bilecek	yan	etkiler	bakımından	aydınlatılmış	olup	olmadığının	ispatını	
kolaylaştıracağını	fakat	bu		rızanın	yazılı	olmamasının		tek	başına	AİHS	

55	Ayni	yönde	Akbaba,	s.	16.
56	Temel	hakların	ancak	kanunla	sınırlandırılabileceği	AY	m.	13’de	düzenlenmektedir;	sağlıklı	yaşam	hakkı,	

işkence	ve	eziyet	yasağı	ve	tıbbi	müdahalelerin	ancak	zorunluluk	halinde	ve	kanunda	yazılı	olmak	koşu-
luyla	uygulanabilir	olduğu	AY	m.	17’de	düzenlenmiştir.	

57	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	T:	06.11.2014,	K:	12927/13	(Hudoc).	



www.izmirbarosu.org.tr

179İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

m.	3’e	aykırılık	teşkil	etmediğini	belirtmiştir.58		Yukarıda	belirtilen	“Tim	
Henrik	Bruun	Hansen	v.	Danimarka”	kararında	hastayı korumak ama-
cıyla	başvurulan	bir	tedavi	yöntemi	olmasına	da	ayrıca	dikkat	çekilmiştir	
ve	bu	koşulun	gerçekleşmesi	durumunda	m.	3’	uygun	davranıldığını	be-
lirtmiştir.	

	 İradeye	bağlı	olarak	ve	cinsel	 suç	 failinin	korunması	amacıyla	uy-
gulanan	kimyasal	kastrasyonun	AİHS	3.maddesindeki		işkence,	insanlık	
dışı	ya	da	aşağılayıcı	muamele	veya	ceza	olarak	değerlendirilemeyeceği	
yukarıda	bahsedilen	her	iki	kararda	ortaya	konulmuştur.59	Bu	açıklama-
lar	ışığında,	Türk	Hukukunda	kastrasyondan	bahsedildiğinde	mümkün	
olan	tek	yöntemin	iradeye	bağlı	olarak	gerçekleştirilen	kimyasal	kastras-
yon	olduğu	söylenmelidir60.

	 II-TÜRK	HUKUKUNDA	KASTRASYON	

 A. Genel olarak

	 Türk	hukukunda	kastrasyon	uygulamasının	değerlendirilmesi	ba-
kımından,	Ceza	ve	Güvenlik	Tedbirlerinin	İnfazı	Hakkında	Kanun’un	
108’inci	 maddesi	 ve	 26.07.2016	 tarihli	 Cinsel	 Dokunulmazlığa	 Karşı	
Suçlardan	Hükümlü	Olanlara	Uygulanacak	Tedavi	ve	Diğer	Yükümlü-
lükler	Hakkında	Yönetmelik	 incelenmelidir.	Bu	yönetmelik	 sayesinde	
kimyasal	 kastrasyon	 Türkiye’de	 mümkün	 hale	 getirilmiştir.	 Bununla	
birlikte	 Danıştay,	 Yönetmeliğin	 7.	Maddesinin	 birinci	 fıkrası	 hakkın-
da	yürütmeyi	durdurma	kararı	vermiştir.61	Bu	sebeple	kimyasal	hadım	
olarak	da	adlandırılabilecek	bu	hüküm	uygulanamamaktadır.	Danıştay	
kararında,	tedavinin	çok	geniş	biçimde	düzenlendiğini,	ne	olduğu	bel-
li	olmayan	ucu	açık	bir	kullanım	söz	konusu	olduğunu	ve	bu	nedenle	

58	Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	T:	09.07.2019,	K:	51072/15	(Hudoc).
59	AİHM’nın	bu	iki	kararı	yukarıda	da	ele	alınmıştır.
60	AY	ve	AİHS’nde	yer	alan	temel	hak	ve	özgürlükler	kastrasyon	ile	bağlantılı	olarak	değerlendirildiğinde	

farklı	bir	sonuca	varmak	mümkün	değildir.
61	Danıştay	10.	Dairesi,	E.	2016/12975,	26.07.2017.
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Anayasa’nın	17.	maddesine	aykırı	olduğunu	belirtilmiştir.62	Anayasa	m.	
17’de	tıbbi	zorunluluklar	ve	kanunda	yazılı	haller	dışında,	kişinin	vücut	
bütünlüğüne	dokunulamayacağı,	rızası	olmadan	bilimsel	ve	tıbbi	deney-
lere	tabi	tutulamayacağı	düzenlenmektedir.	

	 B.	 Ceza	 ve	 Güvenlik	 Tedbirlerinin	 İnfazı	 Hakkında	 Kanun	
(CGTİHK)

	 Mükerrirlere	 ve	 bazı	 suç	 faillerine	 özgü	 infaz	 rejimi	 ve	 denetimli	
serbestlik	tedbiri	başlığını	taşıyan	CGTİHK	m.	108’de	şöyle	bir	düzen-
leme	yer	almakta:	06.09.2004	tarihli	ve	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu-
nun	102.	maddesinin	ikinci	fıkrasında	tanımlanan	cinsel	saldırı	suçun-
dan,	103.	maddesinde	tanımlanan	çocukların	cinsel	istismarı	suçundan,	
104.	maddesinin	ikinci	ve	üçüncü	fıkrasında	tanımlanan	reşit	olmayanla	
cinsel	 ilişki	 suçundan,	 188.	 maddesinde	 tanımlanan	 uyuşturucu	 veya	
uyarıcı	madde	imal	ve	ticareti	suçundan	dolayı	hapis	cezasına	mahkûm	
olanlar	hakkında	da	uygulanır.	188.	madde	hariç	olmak	üzere	bu	suçlar-
dan	dolayı	hapis	cezasına	mahkûm	olanlar	hakkında,	cezanın	infazı	sıra-
sında	ve	koşullu	salıverildikleri	takdirde	denetim	süresi	içinde,	aşağıdaki	
tedavi	veya	yükümlülüklerden	bir	veya	birkaçına	infaz	hâkimi	tarafından	
karar	verilir:

a)	Tıbbi	tedaviye	tabi	tutulmak
b)	Tedavi	amaçlı	programlara	katılmak
c)	Suçun	mağdurunun	oturduğu	ve	çalıştığı	yerleşim	bölgesinde	ikamet	
etmekten yasaklanmak
d)	Mağdurun	bulunduğu	yerlere	yaklaşmaktan	yasaklanmak
e)	Çocuklarla	bir	arada	olmayı	gerektiren	bir	ortamda	çalışmaktan	ya-
saklanmak
f)	Çocuklar	hakkında	bakım	ve	gözetim	yükümlülüğünü	gerektiren	faa-
liyet	icra	etmekten	yasaklanmak

62	Ünlü,	Ozan	Yücel	(2017)	“Çocukların	Cinsel	İstismarı	ve	Kastrasyon,”	Sakarya	Üniversitesi	Hukuk	Fa-
kültesi	Dergisi,	C.	5,	S.	2:	s.75.
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	 CGTİHK	m.	108/10’da	dokuzuncu	fıkra	hükümleri	çocuklar	hak-
kında	uygulanamayacağı	belirtilmiştir.	11.	fıkra	da	ise		bu	maddenin	do-
kuzuncu	fıkrasının	uygulanmasına	ilişkin	usul	ve	esasların,	Sağlık	Bakan-
lığının	görüşü	alınmak	suretiyle	Adalet	Bakanlığı	tarafından	hazırlanan	
yönetmelikle	düzenleneceği	belirtilmiştir.	

	 CGTİHK	m.	108/9,	10	ve	11’de	yer	alan	düzenleme	Cinsel	Doku-
nulmazlığa	Karşı	Suçlardan	Hükümlü	Olanlara	Uygulanacak	Tedavi	ve	
Diğer	Yükümlülükler	Hakkında	Yönetmeliğin	de	temelini	oluşturmak-
tadır.63	CGTİHK	m.	108’de	yer	alan	düzenlemelerin	uygulama	şekli	ay-
rıntılı	bir	şekilde	Yönetmelikte	yer	almaktadır.	Bununla	birlikte	Kanun-
da	yer	alan	“tıbbi	tedaviye	tabi	tutulmak”	ve	“tedavi	amaçlı	programlara	
katılmak”	şeklinde	kullanılan	genel	ifadelerin	ayrıntılı	bir	şekilde	düzen-
lenmesinin	yönetmeliğe	bırakılmış	olması	yerinde	olmamıştır.	Tıbbi	bir	
müdahalenin	 idarenin	 ellerine	 bırakmak	 hukuk	 devleti	 ilkesi	 çerçeve-
sinde	kabul	edilebilir	bir	durum	değildir.64	Bunun	yanı	sıra	yukarıda	be-
lirtmiş	olduğumuz	Anayasa’nın	17.maddesine	de	aykırı	bir	düzenleme	
olduğu	açıktır.	Kimyasal	kastrasyon	ancak	kişilerin	rızasına	dayalı	olarak	
başvurulabilir	bir	yöntemdir.65	Ayrıca	Anayasa’nın	13.	ve	38.	maddele-
rine	de	aykırı	bir	düzenleme	olduğu	açıktır.66	Vücut	bütünlüğüne	ağır	
bir	müdahale	teşkil	eden	kimyasal	kastrasyonun	kanunda	daha	detaylı	
bir	şekilde	düzenlenmiş	olması	gerekmektedir.	İlaveten,	Anayasa’da	yer	
alan,	Özel	ve	Aile	Hayatına	Saygı	Gösterilmesi	Hakkı,	Yaşam	Hakkı		Av-
rupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesi	kapsamında	düzenlenmekte	olan	İşken-
ce	ve	Kötü	Muamele	Yasağı,	Özel	Hayata	ve	Aile	Yaşamına	Saygı	Hakkı	
ve	Evlenme	ve	Aile	Kurma	Hakkı	ve	Anayasa’da	yer	alan,	Özel	ve	Aile	
Hayatına	Saygı	Gösterilmesi	Hakkı,	Yaşam	Hakkı		gibi	temel	hak	ve	öz-
gürlükler	bakımından	da	tartışmalı	olduğunu	söylemek	mümkündür.67

63	Yönetmeliğin	3.	maddesi.
64	Aynı	şekilde	Özbek/Doğan/Bacaksız/Tepe,	s.	313;	ayrıca	Taner,	s.	358.
65	Taner,	s.	358.
66	Temel	hak	ve	hürriyetler,	özlerine	dokunulmaksızın	yalnızca	Anayasanın	ilgili	maddelerinde	belirtilen	

sebeplere	bağlı	olarak	ve	ancak	kanunla	sınırlanabilir	ve	ceza	ve	ceza	yerine	geçen	güvenlik	 tedbirleri	
ancak	kanunla	konulur.

67	Benzer	şekilde	Tezcan,	Durmuş/Erdem,	Mustafa	Ruhan/Önok,	R.	Murat	(2017)	Teorik	ve	Pratik	Ceza	
Özel	Hukuku,	15.	Baskı,	Ankara,	Seçkin	Yayıncılık,	s.	354.
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 C.	Yönetmelikte	yer	alan	tedavi	yöntemleri	ve	yükümlülükler

	 Yönetmelikte	kastrasyondan	açıkça	 söz	 edilmemekle	birlikte,	 tıb-
bi	tedavi	ve	tedavi	amaçlı	programlara	katılmaktan	bahsedilmektedir.68 
Yönetmelikte	yer	alan	tedavi	ve	programların	uygulanabilmesi	için	hü-
kümlülerin	5237	sayılı	Türk	Ceza	Kanunu’nda	düzenlenmiş	olan	m.	102	
cinsel	saldırı,	m.	103	çocukların	cinsel	istismarı,	m.	104	reşit	olmayanla	
cinsel	 ilişki	 suçlarından	ötürü	hapis	 cezası	 ile	 cezalandırılmış	olmaları	
gerekmektedir.69 

	 Kastrasyon	ile	ilgi	olan	m.	7	ve	8	dışında,	yönetmeliğin	9.	maddesi	
suçun	mağdurunun	oturduğu	ve	çalıştığı	yerleşim	bölgesinde	ikamet	et-
mekten	yasaklanmak,	10.	maddesi	mağdurun	bulunduğu	yerlere	yaklaş-
maktan	yasaklanmak,	11.	maddesi	çocuklarla	bir	arada	olmayı	gerektiren	
bir	ortamda	çalışmaktan	yasaklanmak,	12.	maddesi	çocuklar	hakkında	
bakım	ve	gözetim	yükümlülüğünü	gerektiren	faaliyet	icra	etmekten	ya-
saklanmak	şeklinde	düzenlemelerini	getirmektedir.	Yönetmeliğin	7.	ve	
8.	maddeleri	dışındaki	maddelere,	cinsel	dokunulmazlığa	karşı	 işlenen	
suçlar	ile	bağlantılı	olsa	da,	kastrasyon	ile	ilgili	olmadığından	değinilme-
yecektir.	

	 1.	Tıbbi	tedaviye	tabi	tutulmak	

	 Tedavi,	ayakta	veya	yatarak,	ilaçla	veya	ilaçsız	olarak	veyahut	her	iki	
usul	 ile	cinsel	dürtünün	azaltılmasına	veya	denetimine	yönelik	tedavi-
ler	ile	cinsel	isteğin	azalmasını	veya	yok	edilmesini	sağlayan	yöntemdir.	
Bu	 yükümlülüğe	 karar	 verilmeden	 önce	 hükümlü,	 bulunduğu	 kurum	
tarafından	sağlık	kurulu	raporu	alınmak	üzere,	içerisinde		ruh	sağlığı	ve	
hastalıkları	uzmanı	 ile	üroloji	veya	endokrinoloji	ve	metabolizma	has-
talıkları	uzmanı	hekimler	bulunan	Sağlık	Bakanlığına	bağlı	hastanelere	
sevk	edilir.	Bu	raporda,	kişi	hakkında	tıbbi	tedaviye	gerek	olup	olmadı-
ğı,	gerek	var	ise	hangi	yöntemin	uygulanacağı	hususlarının	belirtilmesi	
istenir.	Sağlık	Bakanlığına	bağlı	hastanelerce	söz	konusu	raporun	veri-

68	Yönetmeliğin	7.	ve	8.	Maddeleri.	
69	Yönetmeliğin	1.	Maddesi.	
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lemeyeceğinin	 anlaşılması	 halinde	hükümlü	bu	hastane	başhekiminin	
vereceği	karar	ile	üniversite	hastanelerine	sevk	edilir.	

	 Gelen	 rapor	 göz	 önüne	 alınarak	 hükümlü	 hakkında	 tıbbi	 tedavi	
uygulanıp	uygulanmayacağı	veya	diğer	yükümlülükleri	hakkında	karar	
alınmak	üzere	dosya,	 raporlarıyla	birlikte	 infaz	hâkimliğine	gönderilir.	
Hakkında	tıbbi	tedavi	yükümlülüğüne	karar	verilen	hükümlü,	gerek	du-
yulması	 halinde	 bulunduğu	 kurum	 tarafından	 tedavinin	 uygulanması	
için	ilgili	sağlık	kurumuna	sevk	edilir.	Hükümlünün	bulunduğu	ceza	in-
faz	kurumu	bölgesinde	tıbbi	tedavi	kararının	uygulanmasını	sağlayacak	
sağlık	kuruluşu	yok	ise	hükümlü	bakanlık	tarafından	uygun	başka	bir	ku-
ruma	nakledilir.	Tedaviye	yönelik	işlemler,	ceza	infaz	kurumlarında	bu-
lunan	hükümlüler	için	ceza	infaz	kurumu	müdürlüğü,	denetimli	serbest-
lik	altında	ve	koşullu	salıverilen	hükümlüler	için	ise	denetimli	serbestlik	
müdürlüğünce	takip	edilir.	Tedavinin	tamamlanıp	tamamlanmadığı	ile	
uygulanan	tedavi	ve	süreç	hakkındaki	bilgiler	altışar	aylık	süreler	ile	ku-
rum	müdürlükleri	tarafından	sağlık	kurumundan	istenir.	70

	 2.	Tedavi	amaçlı	programlara	katılmak

	 Tedavi	 amaçlı	 programa	 katılma,,	 hükümlülerin	 yeniden	 cinsel	
suç	 işlemelerini	 önlemek	 amacıyla	 ihtiyaç	 duyulan	 tedavi	 ve	 iyileştir-
me	programları	ile	grup	çalışmalarına	veya	bireysel	çalışmalara	katılma	
yükümlülüğüdür.	 Bu	 yükümlülüğe	 karar	 verilmeden	 önce	 7/2.	 mad-
dedeki	 usule	 göre	 tedavi	 amaçlı	 programlara	 katılmaları	 konusunda	
rapor	 alınır.	 Bu	 yükümlülüğe	 karar	 verilmeden	 önce	 hükümlü	 veya	
yükümlünün	onayı	aranmaz.	Bu	programlar	Adalet	Bakanlığınca	hazır-
lanabileceği	gibi	ilgili	kurum	ve	kuruluşlar	veya	üniversiteler	ile	birlikte	
de	hazırlanabilir,	ayrıca	yükümlünün	bu	kuruluşların	programlarına	ka-
tılımları	da	sağlanabilir.	Tedavi	amaçlı	programlara	katılma	kararı	veri-
len	hükümlülere	uygulanacak	 tedavi	programları	ceza	 infaz	kurumun-
da	psiko-sosyal	servis,	denetimli	serbestlik	müdürlüklerinde	ise	eğitim

70	Yönetmeliğin	7.	maddesi. 
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iyileştirme	bürosu	görevlilerince	uygulanır.	Gerekli	görüldüğü	takdirde	
ilgili	kamu	kurum	ve	kuruluşlarından	da	yardım	alınır.71 

 3. Temel ilkeler

	 Yönetmeliğin	uygulanmasında	görev	alanların	uygulaması	gereken	
bazı	ilkeler	bulunmaktadır.	Görevlilerin	insan	haklarına	saygı,	dürüstlük	
çerçevesinde	ve	kararlılıkla	hareket	etmeleri	gerekmektedir.	Ayrıca	gö-
revlerini	yerine	getirirken	aşağılayıcı,	onur	kırıcı	veya	küçük	düşürücü	
davranışlarda	bulunamazlar.	Mağdur,	 hükümlü	 ya	da	bunların	 aileleri	
hakkında	 öğrenmiş	 oldukları	 bilgilerin	 veya	 düzenledikleri	 raporların	
gizliliğini	korumak	zorundadırlar.	Bu	bilgileri	kanunun	veya	bu	Yönet-
meliğin	zorunlu	kıldığı	hâller	dışında	hiçbir	kurum	ve	kişiye	veremezler.	
İlgililerin,	görevleri	ile	ilgili	inceledikleri	belgelerden	elde	ettikleri	bilgi-
lerle	ilgili	olarak	yargılama	sonrası	oluşacak	yeni	durumlara	ilişkin	gizli-
lik	ilkesine	uymak,	kişilerin	şeref	ve	haysiyetine	gölge	düşürecek	davra-
nış	ve	ilişkilerden	kaçınmak,	yargılamaya	ilişkin	davanın	taraflarına	eşit	
uzaklıkta	olmak	zorunluluğu	bulunmaktadır.72 

	 4.	Yönetmeliğin	kapsamı

	 Yönetmeliğin	2.	maddesi	gereğince	bu	Yönetmelik,	cinsel	dokunul-
mazlığa	karşı	işlenen	suçlardan	hapis	cezasına	mahkûm	olmuş	kişilerin	
tedavi,	iyileştirme	ve	diğer	yükümlülüklerine	ilişkin	faaliyetleri,	bu	faa-
liyetleri	uygulayacak	ceza	infaz	kurumları,	denetimli	serbestlik	müdür-
lükleri	ve	tedavi	merkezleri	ile	bu	merkezlerde	görevli	personelin	görev,	
yetki	 ve	 sorumluklarını	kapsar.	Suça	 sürüklenen	çocuklar	bakımından	
uygulanmamaktadır.73

	 II.	SONUÇ	

	 Yapılan	bütün	bu	değerlendirmeler	ışığında	irade	dışı	yapılan	cer-
rahi	ve	kimyasal	kastrasyonun	insan	haysiyeti	ile	bağdaşan	bir	yaptırım	

71	Yönetmeliğin	8.	maddesi.
72	Yönetmeliğin	5.	maddesi.
73	Yönetmeliğin	2.	maddesinin	2.	Fıkrası.
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olmadığı	 açıktır.74Cerrahi	 kastrasyonun	 bu	 şekilde	 gerçekleştirilmesi	
hem	çok	ağır	hem	de	geri	dönüşü	mümkün	olmayan	bir	müdahaledir.75 
Cerrahi	kastrasyonunun	geri	dönüşü	olmayan	yapısının	yanı	sıra,	uzun	
vadede	ortaya	çıkan	yan	etkileri	de	göz	önünde	bulundurulduğunda	in-
san	onuru	ve	haysiyeti	ile	bağdaşmayan	bir	müdahale	olması	dışında,	iş-
kence	ve	kötü	muamele	yasağı,	özel	hayata	ve	aile	yaşamına	saygı	hakkı,	
evlenme	ve	aile	kurma	hakkını	da	ihlal	ettiği	ifade	edilebilir.	Bu	sebeple	
iradeye	bağlı	olarak	da	uygulanması	söz	konusu	olamaz.	

	 Zorunlu	kimyasal	kastrasyon	da	 işkence	ve	kötü	muamele	yasağı,	
özel	hayata	ve	aile	yaşamına	saygı,	evlenme	ve	aile	kurma	hakkı	gibi	te-
mel	hak	ve	özgürlüklere	ağır	müdahale	teşkil	etmektedir.	Daha	önce	de	
ifade	edildiği	gibi	kimyasal	kastrasyonun	yan	etkileri	kesin	olarak	orta-
ya	konulmuş	olmasa	da,	bugüne	kadar	yapılan	araştırmalar	sonucunda	
ciddi	yan	etkileri	gözlemlenmiştir.	Bu		durumun	ise	hem	failin	hem	de	
ceninin76	 sağlıklı	 yaşam	 hakkını	 ihlal	 ettiğini	 söylemek	 mümkündür.	
Gerçekleştirilen	 bu	 müdahale	 sonucunda	 cenin	 de	 etkilenmesi	 ceza	
sorumluluğunun	 şahsiliği	 ilkesi	 ile	 de	 bağdaşmamaktadır.77	 Zorunlu	
kimyasal	kastrasyonda	failin	temel	hak	ve	özgürlüklerinin	yanı	sıra	top-
lumun	güvenliğinin	söz	konusu	olduğu	tabi	ki	göz	ardı	edilemez	ancak	
temel	bir	hakkı	korumak	 için	başka	bir	 temel	hakkın	 ihlal	edilmesi	de	
kabul	edilebilir	değildir.	Ceza	hukukumuzda	yaşam	hakkı,	vücut	bütün-
lüğü	gibi	çekirdek	hakların	üzerinde	kimsenin	tasarruf		yetkisinin	bulun-
madığı	gözden	uzak	tutulmamalıdır.	

	 Zorunlu	kastrasyonun	söz	konusu	olduğu	durumlarda	ceza	hukuku	
bakımından	bir	 yaptırım	 türünden	ya	da	güvenlik	 tedbirinden	 söz	 et-
mek	daha	doğru	olacaktır.	Zorunlu	kastrasyon,	 tıpkı	 ceza	 ve	güvenlik	
tedbirlerinde	 olduğu	 gibi,	 kişinin	 iradesini	 dikkate	 almadan	 kanunda	

74	Cerrahi	kastrasyon	bakımından	aynı	yönde	Çakan,	s.	22;	kimyasal	kastrasyon	bakımından	farklı	yönde	
Çakan,	s.	23	vd.;	bu	durumda	suç	faillerinin	tedavisi	 için	kimyasal	hadım	zorunlu	ise	 irade	dışı	olarak	
başvurulmuş	olsa	bile	AİHS	m.	3	ihlal	etmeyecektir.	

75	Aynı	görüşte	Küçük,	s.	302	ve	Aygörmez	Uğurlubay,	s.	142.
76	Kullanılan	ilaçların	sperm	kalitesine	etki	ettiğini	daha	önce	de	ifade	etmiştik.
77	Ayni	yönde	Kücük,	s.	314.
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öngörülen	koşulların	varlığı	halinde	başvurulması	gereken	bir	yaptırım	
türü	olarak	değerlendirilebilir.

	 İradeye	bağlı	olarak	başvurulan	kastrasyonun	ne	ceza	ne	de	güven-
lik	 tedbiri	olduğunu	söylemek	mümkün	olacaktır.	Bu	durumda	tedavi	
yönteminden	söz	etmek	gerekmektedir	fakat	konuya	aşağıda	tekrar	de-
ğinilecektir.78	Bununla	birlikte	koşullu	salıverilme	gibi	 infazın	gevşetil-
mesi	anlamına	gelen	bir	uygulamanın	hükümlünün	kastrasyon	gibi	bir	
tıbbi	müdahaleye	rıza	göstermesine	bağlı	tutulması	durumunda,	bu	tıb-
bi	müdahale	ceza	hukuku	bakımından	yaptırım	ya	da	en	azından	güven-
lik	tedbiri	olma	niteliğini	koruduğu	söylenebilir.	Bir	koşula	bağlı	olarak	
rıza	gösterilen	kastrasyona	kişinin	özgür	iradesiyle	karar	verdiğinden	söz	
etmek	pek	mümkün	olmayacaktır.	Koşullu	salıverilmenin	böyle	bir	mü-
dahaleye	gösterilen	rızaya	bağlı	tutulması	durumda	tedavi	yönteminden	
daha	çok,	kastrasyonun	hapis	cezasının	infazına	seçenek	yaptırım	ya	da	
bir	güvenlik	tedbiri	olarak	değerlendirilebileceği	söylenebilir.79

	 Kimyasal	 kastrasyonun	 bir	 tedavi	 yöntemi	 olduğunu	 ve	 yalnızca	
hasta	olan	kimselere	uygulanabilirliğini	de	göz	önünde	bulundurduğu-
muzda,	 bir	 kimsenin	 zorla	 tedavi	 edilmesi	 söz	 konusu	olamaz.	Bütün	
cinsel	suç	faillerinin	hasta	olduğunu	söylemek	mümkün	olmadığından	
bu	tedavi	yönteminin	uygulanabilirliği,	amacı,	sonuçları	ve	kapsamı	da	
değerlendirilmelidir.	

	 İradeye	bağlı	olarak	gerçekleştirilen	kimyasal	kastrasyon	yukarıda	
belirtilen	temel	hak	ve	özgürlüklere	ihlal	niteliği	taşımamaktadır.	Kişi-
nin	 rızasına	 bağlı	 olarak	 yapılan	 bu	müdahale	 öncesinde,	 bütün	 tıbbi	
müdahalelerde	 olduğu	 gibi	 kişinin	 aydınlatılmış	 olması	 gerekmekte-
dir.	İradi	olarak	gerçekleştirilen	kastrasyon	bir	ceza	yaptırımı,	yani	ceza	
veya	güvenlik	tedbiri	değil,	bir	tedavi	yöntemi	olarak	değerlendirilmesi	
gerekmektedir.	 Yukarıda	 da	 ifade	 edildiği	 üzere	 güvenlik	 tedbirlerine	
başvurulması	kişilerin	iradelerine	bağlı	bir	yaptırım	türü	olmadığından,	

78	Aynı	görüşte	Aygörmez	Uğurlubay,	s.	143.
79	Amerika	Birleşik	Devletleri’nin	bazı	eyaletlerinde	koşullu	salıverilme	şartı	olarak	kastrasyon	öngörülmek-

tedir.	Konuyla	ilgili	Küçük,	s.	302.
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kastrasyon	uygulaması	için	uygun	bir	hukuki	nitelendirme	değildir.	Te-
davi	yöntemi	olarak	başvurulan	kimyasal	kastrasyonun	ise	tıbbi	olarak	
zorunlu,	yani	kişinin	tedavisi	bakımından	gerekli	olmalıdır.	Yalnızca	bu	
koşulların	 varlığı	 halinde	 iradi	 olarak	 başvurulan	 kimyasal	 kastrasyon	
hem	AİHS	m.	3	ve	Anayasa	m.	17	bakımından	ihlal	niteliğinde	bir	yön-
tem	olmayacaktır.	

	 Son	olarak	Bununla	birlikte	Kanunda	yer	alan	“tıbbi	tedaviye	tabi	
tutulmak”	ve	tedavi	amaçlı	programlara	katılmak	şeklinde	kullanılan	ge-
nel	ifadelerin	ayrıntılı	bir	şekilde	düzenlenmesi	Yönetmeliğe	bırakılmış	
olmasından	 yukarıda	 bahsedilmiştir.	 Tıbbi	 bir	 müdahalenin	 idarenin	
ellerine	bırakılması	hukuk	devleti	 ilkesi	ve	Anayasa’nın	13.,	17.	ve	38.	
maddelerine	de	aykırı	bir	düzenleme	olduğu	açıktır.80

	 Hukuki	olarak	yapılan	tüm	bu	değerlendirmelerin	yanı	sıra	kişisel	
olarak	hem	cerrahi	hem	de	kimyasal	kastrasyonun	cinsel	dokunulmaz-
lığa	karşı	suçların	engellenmesi	bakımından	gerekli	ve	yeterli	yöntemler	
olmadığı	görüşündeyim.	Cinsel	suç	faillerine	ilaç	vererek	cinsel	dürtüle-
rinin	azaltılması	bu	kişilerin	benzer	suçları	farklı	yöntemlerle	işlemeye-
cekleri	anlamına	gelmemektedir.	Gerçekleştirilen	bu	tedavi	sonucunda	
psikolojisi	 bozulan	 bir	 kişinin	 çok	 daha	 sadist	 yöntemlerle	 tekrardan	
aynı	ve	benzer	suçları	işlemesi	mümkündür.	Bunun	yanı	sıra	daha	önce	
de	ifade	edildiği	gibi	bir	tedavi	yöntemi	olarak	değerlendirilmesi	gere-
ken	kimyasal	kastrasyon,	bütün	cinsel	suç	 failleri	 için	uygulanabilecek	
bir	 güvenlik	 tedbiri	 niteliği	 taşımamaktadır.	 Tedavi	 edilmesi	 gereken	
failler,	hasta	olan	faillerdir	ve	Türkiye	de	cinsel	suç	failleri	ile	ilgili	çok	
fazla	istatiksel	bilgi	bulunmamaktadır.	Yalnızca	pedofili	hastalarına	uy-
gulanabilir	şeklinde	bir	kısıtlama	yerinde	olacaktır.	

	 Bütün	 bu	 sebeplerle	 cinsel	 dokunulmazlığa	 karşı	 suçların	 önlen-
mesi	bakımından	öncellikle	 toplumdaki	bilincin	değişmesi	 gerekmek-
tedir.	Bu	da	yalnızca	iyi	bir	eğitim	ile	gerçekleştirilebilir.	Çocuklarımızın	
bilinçli	bir	 şekilde	yetiştirilmesi	gerekmektedir.	Söz	dinleyen	çocuklar	
değil	 de,	 istemediği	 ya	 da	 kendini	 iyi	 hissetmediği	 bir	 şey	 olduğunda	

80	Yukarıda	konuyla	ilgili	detaylı	açıklamalar	yapılmıştır.	
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hayır	diyebilen	bireyler		yetiştirmek	önceliğimiz	olmalıdır.	Cinsiyet	gö-
zetilmeksizin,	suç	mağdurlarının,	etiketlenmek	ve	tecrit	edilmek		yerine	
destek	gördüğü	bir	sistem	inşa	edilmelidir.	
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA
ÇOCUĞUN KATILIM HAKKI

 ÖZET

CHILD’S RIGHT TO PARTICIPATION
UNDER THE UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF CHILD

	 Birleşmiş	Milletler	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi’nin	12.	maddesi,	bütün	çocuklara,	
kendilerini	etkileyen	her	konuda	dinlenilme	ve	yaşına	ve	olgunluk	düzeyine	göre	dü-
şüncelerine	gereken	özenin	gösterilmesi	hakkını	tanımaktadır.	Madde	metninde	“katı-
lım”	terimi	zikredilmemiş	olmasına	rağmen,	genel	olarak	bu	hak,	katılım	hakkı	olarak	
adlandırılmıştır.		12.	maddede	güvence	altına	alınan	katılım	hakkı,	Sözleşmenin	temel	
ilkelerinden	birisini	oluşturmaktadır.	Bu	nedenle,	12.	madde	ile	sadece	bir	hak	güvence	
altına	alınmamış,	aynı	zamanda	Sözleşme	ile	çocuklara	tanınan	diğer	hakların	uygulan-
masında	da	göz	önünde	bulundurulması	gereken	temel	bir	değer	kabul	edilmiştir.	Ka-
tılım	hakkının	güvence	altına	alınmasındaki	temel	amaç,	çocukların	ve	genç	bireylerin	
demokratik	ilkeleri	anlamasını	ve	hayatlarının	her	alanında	bu	ilkelerin	uygulanmasını	
sağlamak	konusunda	taraf	devletlerin	teşvik	edilmesidir.	Sözleşmenin	özü	niteliğindeki	
katılım	hakkı,	çocuğun	kendisine	ait	düşünceleri	ve	istekleri	olabileceğini	ve	bunları	ifa-
de	edebileceğini	kabul	etmeyen,	onları	yetişkinlerin	bakım	ve	gözetimine	muhtaç,	edil-
gen	varlıklar	olarak	gören	geleneksel	anlayışa	bir	karşı	çıkıştır.	Bu	nedenle,	Sözleşmenin	
12.	maddesine	göre,	çocuklara,	aile	içinden	başlayarak,	okulda	ve	toplumsal	yaşamda	
hatta	uluslararası	düzeyde,	yaşamları	ile	ilgili	her	alanda	alınan	kararlara	katılma	olanağı	
sağlanmalıdır.		 
 
 Anahtar Kelimeler:	BM	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi,	dinlenilme	hakkı,	 katılım	
hakkı,	12.	madde,	çocuk	hakları,	ifade	özgürlüğü.
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	 GİRİŞ

	 İnsan	Hakları	Evrensel	Beyannamesinin	(İHEB)	kabulünden	sonra	
Birleşmiş	Milletler	(BM)	bünyesinde	kabul	edilen	insan	hakları	belge-
leri,	İHEB’de	ilan	edilen	hak	ve	özgürlükleri	detaylandıran	ve	bunların	
nasıl	 kullanılacağını	 açıklayan	düzenlemelere	 yer	 vermektedir.	Bu	 an-
lamda	BM	bünyesinde	kabul	edilen	her	sözleşme	İHEB’nin	bir	kesitini	
oluşturmaktadır.	1989	yılında	BM	Genel	Kurulunca	kabul	edilen	Ço-
cuk	Haklarına	Dair	Sözleşme	(Sözleşme)	de	İHEB	ile	“herkese”	tanınan	
hak	ve	özgürlüklerin,	çocuklar	için	ne	anlama	geldiğini	açıklayan	ve	bu	
hak	ve	özgürlüklerin	 çocuklar	 için	nasıl	uygulanacağına	 ilişkin	düzen-
lemelere	 yer	 veren	 bir	 sözleşmedir.	 Sözleşme	 kabul	 edildiği	 tarihten	
bu	yana	üzerinde	sağlanan	oybirliği	sayesinde,		dünyada	en	fazla	kabul	
gören	uluslararası	 insan	hakları	 sözleşmesi	haline	gelmiştir.	Sözleşme,	
yürürlüğe	girmesinin	ve	taraf	devletlerin	yükümlülüklerini	yerine	getir-
meye	başlamasının	ardından,	çocukların	korunması	konusunda	olduk-
ça	önemli	katkılar	sağlamıştır.	Sözleşme	ile	kurulan	ve	taraf	devletlerin	
sözleşme	hükümlerine	uyumunu	 izlemekle	görevli	bir	organ	olan	BM	
Çocuk	Hakları	Komitesi	 (Komite),	 taraf	 devletlerin	 kendisine	 ilettiği	
raporlar	sayesinde	kapsamlı	bir	inceleme	kapasitesine	sahip	olmuştur.	

	 Sözleşme	insan	haklarının	uluslararası	standartlarına	eklediği	yeni	
hukuksal	değerlerle	ön	plana	çıkmaktadır.	Bu	makalenin	konusunu	da	
Sözleşmenin	uluslararası	hukuk	standartlarına	eklediği	bu	yeni	hukuksal	
değerlerden	biri	olan,	çocukların	dinlenilme	hakkı	ya	da	yaygın	adlan-
dırma	ile	çocukların	katılım	hakkı	oluşturmaktadır.	Günümüzde	çocuk-
lar,	artan	oranda	toplumsal	birer	aktör	olarak	görülmeye	ve	kendilerine	
özgü	hak	ve	çıkarlara	sahip	birer	birey	olarak	ele	alınmaya	başlamıştır.	
Çocukların	 toplumsal	 yaşamın	 çeşitli	 alanlarının	 bir	 parçası	 olmaları	
yeni	bir	olgu	değildir.	Fakat	insan	yaşamının	bir	dönemi	olan	çocuklu-
ğun	özel	ve	ayrık	bir	dönem	olarak	ele	alınmaya	başlanması	15.	ve	16.	
yüzyıllara	denk	gelmektedir.	Çocukluk	döneminin,	sadece	her	insanın	
hayatında	geçirdiği	doğal,	biyolojik	bir	dönem	değil,	aynı	zamanda	ik-
tisadi	ve	daha	da	önemlisi	hukuki	bir	statü	olarak	kavramsallaştırılması	
ise	Birinci	Dünya	Savaşı	 sonrasında	gerçekleşmiştir.	Bu	anlamda	Söz-
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leşmenin	kabulü,	çocukların	hukuksal	statüsünün	değişiminde	kritik	bir	
tarihsel	eşik	teşkil	etmektedir.	Çünkü,	Sözleşmenin	-inter	alia-	katılım	
hakkına	sağladığı	güvence,	basit	bir	hukuksal	düzenleme	olmaktan	çok,	
çocuklara	ilişkin	geleneksel	yaklaşıma	bir	itirazın	da	ifadesidir.	Gelenek-
sel	anlayışa	göre,	çocuk,	zayıf,	 savunmasız	ve	bu	nedenle	yetişkinlerin	
korumasına	ihtiyaç	duyan,	pasif	bir	varlıktır.	Yetişkinlerin	sahip	olduk-
ları	yeteneklerden	yoksun	olan	çocuklara	hak	ve	özgürlük	tanımak	on-
ların	omuzlarına	taşıyamayacakları	bir	yük	yüklemek	anlamına	gelecek	
ve	çocukluklarının	ellerinden	alınması	ile	eş	anlamlı	olacaktır.	Bu	görü-
şe	göre,	yetişkinler	olmadan	varlığını	sürdüremeyecek	olan	çocuğa	her-
hangi	bir	hak	ve	sorumluluk	verilemez.	Geleneksel	anlayışın	20.	yy	baş-
larında	batılı	devletlerin	hukuk	sistemlerindeki	ilk	yansıması,	çocukların	
korunmasına	yönelik	yasaların	kabulü	ile	kendini	göstermiş,	bu	yasalar	
vasıtasıyla	çocuklar	 için	toplumun	dışında	ve	toplumdan	ayrı	bir	dün-
ya	 yaratılmıştır.	 	Bu	hukuksal	düzenlemelerde	 çocukluk	dönemi,	 top-
lumsallaşmaya	ve	hak	ve	özgürlük	sahibi	olan	yetişkinliğe	bir	“hazırlık 
dönemi”	 olarak	değerlendirilmiştir.	Bu	anlayışa	bir	 tepki	olarak	ortaya	
çıkan	çocuk	hakları	hareketi,	çocuğu	aktif,	özerk,	bağımsız	birey	olarak	
kendi	haklarını	kullanabilen	ve	bu	suretle	kendi	yaşamlarını	oluşturabi-
len	insanlar	olarak	ele	almış	ve	bu	nedenle		“vesayetçi”	zihniyeti	eleştiren	
yeni	 bir	 pedagojik	 yaklaşım	 ortaya	 koymuştur.	 Düşüncelerini	 “çocuk-
ları topluma geri getirin”	sloganı	 ile	özetleyen	ve	çocuğu	“insan” olarak 
değerlendiren	bu	 yeni	 yaklaşım,	 çocukluk	dönemini,	 hak	 ve	 özgürlük	
merkezli	bir	bakış	açısı	 ile	ele	almaktadır.	 	Sözleşmenin	katılım	hakkı-
nı	düzenleyen	12.	maddesinin,	çocukluk	dönemine	ilişkin	işte	bu	yeni	
anlayışın	uluslararası	hukukta	kurumsallaşmış	hali	olduğu	söylenebilir.	
Son	tahlilde,		demokratik	sürecin	işleyişinin	esaslı	unsuru	olan	katılımı,	
çocuklar	 için	güvence	altına	alması	ve	demokratik	değerlerin	çocuklar	
için	uygulamaya	geçirilmesi	amacına	yönelik	olması	nedeniyle	12.	mad-
de,	Sözleşmenin	“demokrasi maddesi”	olarak	da	tanımlanmaktadır.		Söz-
leşmenin	kabulü	ile	birlikte,	çocukların	katılım	hakkı,	devletlerin	siyasi	
ajandasının	en	önemli	maddesi	haline	gelmiş	ve	devletler	Sözleşme	ile	
bazı	pozitif	yükümlülükler	üstlenmişlerdir.	Bu	bağlamda,	makalede	ön-
celikle	Sözleşmede	katılım	hakkına	 ilişkin	kurumsal	düzenlemeler	be-
lirtilecek,	ardından	da	Sözleşmenin	tarihsel	arka	planı	hakkında	kısa	bir	
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değerlendirme	yapılacaktır.	Katılım	hakkının	Sözleşmenin	bütünü	için	
taşıdığı	önem	ve	değer	nedeniyle,		Söz-leşmenin	hukuksal	içeriğinin	ge-
nel	çerçevesi	ve	kapsamı	bir	sonraki	başlık	altında	ele	alınacaktır.	Bunun	
ardından	çalışmamızın	esas	konusunu	oluşturan	katılım	hakkını	düzen-
leyen	 12.	madde	 incelenecektir.	 Bu	 başlık	 altında,	Komitenin	 katılım	
hakkının	 anlamını	 ve	 uygulanmasındaki	 esasları	 belirlediği	 “Çocuğun 
Görüşlerinin Dinlenilmesi Hakkı”	başlığını	 taşıyan	12.	No.lu	Genel	Yo-
rumundaki	yöntem	takip	edilecek	ve	katılım	hakkı,	madde	metninden	
hareketle	belirlenen	bileşenlerine	 ayrılarak	 incelenecektir.	Çalışmanın	
takip	 eden	başlığının	konusu,	12.	maddedeki	düzenleme	 ile	 yakından	
ilişkili	olan	ve	ifade	özgürlüğünü	güvence	altına	alan	13.	maddedir.	Bu	
başlık	altında	her	iki	madde	arasındaki	benzerlik	ve	farklılıklara	değini-
lecektir.			

	 I-KURUMSAL	DÜZENLEMELER	

	 Sözleşmenin	12.	maddesinde	uluslararası	insan	hakları	hukukunda	
yeni	bir	anlayışı	ortaya	koyan	bir	düzenlemeye	yer	verilmiştir.	Bu	düzen-
lemeye	göre;

 “1- Taraf Devletler, görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun 
kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, bu 
görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen 
gösterilmek suretiyle tanırlar. 

 2-Bu amaçla, çocuğu etkileyen herhangi bir adli veya idari kovuşturma-
da çocuğun ya doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir makam 
yoluyla dinlenilmesi fırsatı, ulusal yasanın usule ilişkin kurallarına uygun 
olarak çocuğa, özellikle sağlanacaktır.”

	 Hem	doktrinde	hem	de	uygulamada,		Sözleşmenin	en	önemli	özel-
liğinin	çocukların	katılımını	sağlayan	bu	hüküm	olduğu	yönünde	genel	
bir	kabul	bulunmaktadır.	Çocukların,	hem	bireysel,	hem	de	toplu	olarak,	
kendilerini	etkileyen	kararlara	dahil	edilmesi	gerekliliğini	ifade	eden	ka-
tılım	hakkı,	Komite	tarafından	“bir insan hakları sözleşmesinde bulunan 



www.izmirbarosu.org.tr

197İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

benzersiz bir hüküm”	ve	Sözleşmenin	dört	temel	ilkesinden	birisi	olarak	
tanımlanmıştır.	Katılım	hakkı,	bu	niteliği	 itibarıyla	Sözleşmenin	uygu-
lanmasında	göz	önünde	bulundurulması	gereken	genel	bir	ölçüdür.

	 Sözleşmenin	12.	maddesi,	çocuğun	katılım	hakkının	en	açık	ve	de-
taylı	olarak	düzenlendiği	maddedir	ancak	yegânesi	değildir.	Katılım	hak-
kının	Sözleşmenin	temel	ilkelerinden	biri	olmasının	bir	sonucu	olarak,	
Sözleşmenin	diğer	maddeleri,	katılım	hakkına,	doğrudan	ya	da	dolaylı	
olarak	atıf	yapmakta	ya	da	katılım	hakkı	ışığında	yorumlanmaktadır.	Ka-
tılım	hakkının	Sözleşmenin	diğer	maddeleri	üzerindeki	etkisi,	çocuğun	
diğer	hak	ve	özgürlüklerden	yararlanmasında	özerk	olabilmesini	ve	gö-
rüşlerinin	göz	önünde	bulundurulmasını	sağlamaktadır.	Bu	nedenle,	bu	
haklar	 doktrinde,	 “yetkilendirme hakları”	 olarak	 da	 tanımlanmaktadır.			
Özellikle	13	ila	17.	maddeler	arasındaki	düzenlemeler,	çocuğa	hem	ken-
di	kişisel	durumuna,	hem	de	topluma	etki	etme	olanağı	veren,	çocuğun	
temel	hak	ve	özgürlüklere	sahip	bir	birey	olarak	hukuksal	statüsüne	işa-
ret	eden	klasik	medeni	hakları	güvence	altına	almaktadır.	Ancak,	ifade	
özgürlüğünü	düzenleyen	13.	maddenin,	katılım	hakkı	ile	olan	ilişkisi	di-
ğer	hak	ve	özgürlüklerle	kıyaslandığında	özel	bir	durum	ortaya	koymak-
tadır.

	 Sözleşmenin	13.	maddesine	göre;

 “1- Çocuk, düşüncesini özgürce açıklama hakkına sahiptir; bu hak, 
ülke sınırlarına bağlı olmaksızın; yazılı, sözlü, basılı, sanatsal biçimde veya 
çocuğun seçeceği başka bir araçla her türlü haber ve düşüncelerin araştırıl-
ması, elde edilmesi ve verilmesi özgürlüğünü içerir.

 2- Bu hakkın kullanılması yalnızca:
Başkasının haklarına ve itibarına saygı;
Milli güvenliğin, kamu düzeninin, kamu sağlığı ve ahlakın korunması ne-
denleriyle ve kanun tarafından öngörülmek ve gerekli olmak kaydıyla yapı-
lan sınırlamalara konu olabilir.”

	 Madde	metnine	 bakıldığında	 13.	maddenin	 klasik	 anlamda	 ifade	
özgürlüğü	ilgili	olduğu	ve	büyük	oranda	Medeni	ve	Siyasi	Haklar	Söz-
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leşmesinin	(MSHS)	19.	maddesinden	esinlenilerek	kaleme	alındığı	gö-
rülmektedir.	Sözleşmeye	taraf	olan	devletlerin	aynı	zamanda	MSHS’ne	
de	taraf	olmaları,	12.	madde	ile	getirilen	güvence	ile	kıyaslandığında	13.	
maddede	sağlanan	güvencenin	özgünlüğünün	çocuklar	bakımından	tali	
nitelikte	olmasına	neden	olmaktadır.	Zira	MSHS’nin	19.	maddesinde	
güvence	altına	alınan	“ifade	özgürlüğü”	çocuklar	da	dâhil	“herkes”	için	
güvence	altına	alınmış	bir	özgürlüktür.

	 II-TARİHSEL	ARKA	PLAN

	 Çocuk	haklarının	uluslararası	hukuk	düzeyinde	korunması	gerekli-
liğine	ilişkin	çabalar	1924	yılında	başlamaktadır.	Beş	maddeden	oluşan	
1924	Cenevre	Çocuk	Hakları	Bildirgesi,	çocukların	yaşamlarını	sağlıklı	
ve	güvenli	bir	ortamda	sürdürmelerinin	sağlanması,	olağanüstü	durum-
larda	 çocuklara	 öncelik	 verilmesi,	 çocukların	 her	 türlü	 istismara	 karşı	
korunması	 gibi	 konuları	 düzenlemektedir.	 1924	Bildirgesi,	 çocukların	
korunması	ve	gelişimlerinin	sağlanmasına	yönelik	temel	ilkeleri	ulusla-
rarası	düzeyde	ele	alan	ilk	belgedir.		Milletler	Cemiyetinin	1946’da	da-
ğılması,	1924	Bildirgesinin	de	devletler	nezdindeki	etkinliğini	ortadan	
kaldırmıştır.	 1924	 Bildirgesinin	 savaş	 sürecinde	 çocukların	 korunma-
sında	gösterdiği	yetersizlik	ve	savaşın	çocuklar	üzerinde	doğurduğu	ağır	
yıkım,	çocuk	haklarını	Birleşmiş	Milletlerin	öncelikli	gündem	maddesi	
haline	getirmiştir.	İHEB’nin	25.	maddesinde	çocukluğun	“özel bakım ve 
yardım gerektiren bir dönem”	olarak	kabul	edilmesinin	ardından	çocuk	
hakları	 ile	 ilgili	 çalışmalarda	bulunmak	üzere	“Sosyal Sorunlar Meclisi” 
kurulmuş	ve	bu	Meclis	1924	Bildirgesini	temel	alan	bir	çalışma	başlat-
mıştır.	Çalışmaların	sonunda	20	Kasım	1959	tarihinde	BM	Genel	Ku-
rulunda	oybirliği	ile	Çocuk	Hakları	Bildirgesi	kabul	edilmiştir.	1959	Bil-
dirgesi,	ayrımcılık	yasağı,	çocuğa	kendisini	geliştirme	fırsatı	tanınması,	
kimlik	ve	vatandaşlık	hakkı	 verilmesi,	her	 türlü	 istismardan,	 zulüm	ve	
ihmalden	korunması,	hiçbir	şekilde	ticarete	konu	edilmeyeceği,	küçük	
yaştakilerin	çalıştırılmasında	bir	yaş	sınırı	getirilmesi	gibi	koruyucu	hü-
kümleri	içeren	on	genel	ilkeye	yer	vermiştir.		Ancak,	gerek	1924	Bildir-
gesi	gerekse	1959	Bildirgesi	bir	denetim	mekanizması	öngörmemiştir	ve	
Bildirgeler	imzacı	devletlerin	bir	iyi	niyet	ifadesi	olarak	kalmıştır.	Buna	
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ek	olarak,	söz	konusu	Bildirgelerin	ikisinde	de	çocuğun	ifade	özgürlüğü	
ve/veya	karar	alma	süreçlerine	katılım	hakkı	 ile	 ilgili	bir	düzenlemeye	
yer	verilmemiştir.	

	 1970’li	yıllarda	BM	bünyesinde	uluslararası	hukuk	alanında	bir	ço-
cuk	hakları	 sözleşmesinin	kabul	edilmesi	olasılığı	üzerinde	 tartışmalar	
başlamıştır.	Hazırlanacak	 olan	 belgenin	 devletler	 için	 kesin	 yükümlü-
lükler	getirmesini	sağlamak	için,	bir	bildirge	şeklinde	değil,	bir	sözleşme	
şeklinde	kaleme	alınması	gerektiği	ileri	sürülmüştür.	Çocukların	hakla-
rını	konu	alan	yeni	bir	uluslararası	sözleşmenin	hazırlanması	gerektiği	
düşüncesinin	 nedenlerinden	 birisi,	 o	 tarihte	 çocukların	 korunmasına	
yönelik	uluslararası	düzenlemelerin	sekiz	 farklı	hukuk	belgesine	dağıl-
mış	durumda	olmasıdır.	Ayrıca	bu	yönde	yapılacak	bir	çalışmanın,	farklı	
belgelerde	dağınık	haldeki	hukuksal	düzenlemeler	arasındaki	uyumsuz-
lukların	ortadan	kaldırılması	olanağını	da	beraberinde	getireceği	belir-
tilmiştir.	 Bir	 diğer	 neden	 de,	 bu	 tartışmaların	 yapıldığı	 dönemde,	 ço-
cuklar	ile	ilgili	geleneksel	düşüncede	yaşanan	değişim	ve	gelişimdir.		Bu	
dönemde	artık	çocukların	maddi	ihtiyaçları	kadar,	psikolojik	ve	zihinsel	
ihtiyaçlarının	da	karşılanması	gerektiği	konusunda	çok	büyük	bir	farkın-
dalık	bulunmaktadır.	Bu	nedenle	hazırlanacak	olan	yeni	Sözleşmede	sa-
dece	çocukların	korunması	ve	maddi	ihtiyaçlarının	karşılanması	ile	ilgili	
haklara	değil,	aynı	zamanda	çocuğun	kendi	durumunu	etkileme	ve	karar	
alma	sürecine	katılma	haklarına	da	yer	verilmesi	gerektiği	ileri	sürülmüş-
tür.

	 Çocukların	haklarını	konu	alan	bağlayıcı	uluslararası	bir	antlaşma	
kabul	edilmesi	gerektiği	yönündeki	 ilk	 teşebbüs,	1978	yılında	BM	İn-
san	Hakları	Komitesi’nin	34.	oturumunda	Polonya	delegesi	tarafından	
gerçekleştirilmiştir.	 Polonya,	 büyük	 oranda	 1959	Bildirgesi’ne	 benze-
yen	bir	taslak	sunmuş	ve	bu	nedenle	getirdiği	öneri	başlangıçta	çok	fazla	
ilgi	uyandırmamıştır.	1979	yılı,	resmi	olarak	“uluslararası çocuk yılı”  ilan 
edilmiş	ve	İnsan	Hakları	Komitesi,	çocukların	haklarına	dair	bir	sözleş-
me	hazırlanması	 için	 “çalışma grubu” oluşturmuştur.	1980	yılında	Po-
lonya,	daha	kapsamlı	bir	sözleşme	taslağı	hazırlamış	ve	bu	taslak,	süreç	
içerisinde	 Çocuk	 Hakları	 Sözleşmesinin	 “temel çalışma metni”	 haline	
gelmiştir.	
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	 Polonya’nın	gözden	geçirilmiş	taslak	metninin	7.	maddesinde,	taraf	
devletleri,	 çocuğun	 kişisel	 görüş	 oluşturabilmesine	 olanak	 sağlama	 ve	
çocuğun	kendisini	ilgilendiren,	özellikle	evlilik,	meslek	seçimi,	tıbbi	mü-
dahale,	eğitim	ve	boş	zaman	gibi	konularda	görüşlerini	ifade	etme	hakkı	
tanıma	 yükümlülüğü	 getiren	 bir	 düzenlemeye	 yer	 verilmiştir.	 	 Taslak	
metin	 ile	 ilgili	 ikinci	 konferansta	 Finlandiya	 tarafından	 temsil	 edilen	
çalışma	grubu,	yeni	değişiklikler	getiren	yeni	bir	öneri	 sunmuştur.	Bu	
öneriye	göre,	madde	metni	cinsiyetçi	dilinden	arındırılacak	ve	aynı	za-
manda	 çocuğun	 görüşlerini	 serbestçe	 ifade	 etmesi	 hakkına	 sınırlama	
getirilecektir.	Buna	göre,	çocuğun	görüşlerine	gereken	özeni	gösterme	
yükümlülüğü	sadece	çocuğu	etkileyen	konulara	uygulanacaktır.	Öneri	
ayrıca,	madde	metnine,	çocuğu	etkileyen	yargısal	ve	idari	kovuşturma-
larda	dinlenilmesi	ile	ilgili	bir	ikinci	fıkra	eklenmesini	teklif	etmektedir.	
Sözleşmenin	taslak	metninin	7.	maddesi	daha	sonra	12.	madde	olarak	
numaralandırılmış	ve	herhangi	bir	yorum	sorunu	yaşanmaksızın	nihai	
olarak	kabul	edilmiştir.	1959	Bildirgesinden	otuz	yıl	sonra	BM,	çocuk-
ların	hak	ve	özgürlüklerine	ilişkin	kapsamlı	düzenlemeler	getiren	ilk	ve	
en	önemli	sözleşmeyi,	BM	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi’ni	kabul	etmiştir.	
Sözleşme,	bugüne	kadar	kabul	edilen	uluslararası	sözleşmeler	arasında	
üzerinde	en	yüksek	mutabakatın	sağlandığı	sözleşme	özelliğini	taşımak-
tadır.	 	Buna	ek	olarak	Sözleşme,	bünyesinde	hem	ekonomik,	sosyal	ve	
kültürel	haklara	hem	de	medeni	ve	siyasi	haklara	aynı	anda	yer	veren,	
bağlayıcı	 ilk	uluslararası	 insan	hakları	belgesi	olma	vasfına	da	sahiptir.				
BM	Genel	Kurulu	milenyumun	başında	kabul	ettiği	üç	ek	protokol	ile	
Sözleşmenin	sağladığı	güvencenin	kapsamını	genişletmiş	ve	etkinliğini	
arttırmıştır.

	 III-SÖZLEŞMENİN	GENEL	ÇERÇEVESİ

	 Sözleşmenin	kabulü,	çocuk	hakları	için	verilen	mücadele	sürecinin	
köşe	taşı	niteliğinde	bir	gelişmedir.	Sözleşme,	salt	çocuk	haklarına	getir-
diği	tanımın	emredici	niteliği	nedeniyle	uluslararası	insan	hakları	huku-
ku	açısından	büyük	önem	taşımaktadır.	Sözleşmeyi	önemli	kılan	birincil	
özelliği,	sözleşmenin	çocukluğu	yetişkinlikten	ayrı	bir	kategori	olarak	ta-
nımlaması,	ailenin	çocukların	yaşamındaki	rolünü	vurgulaması	ve	hangi	
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koşullar	 altında	 bulunuyor	 olurlarsa	 olsunlar	 bütün	 çocukların	 belirli	
haklara	sahip	olduklarını	ilan	etmesidir.	Çocuğu	hem	bir	birey,	hem	de	
içinde	yaşadığı	 toplumun	bir	üyesi	olarak	tanıyan	Sözleşme,	çocukluk	
dönemine	ilişkin	koşul	ve	standartları	ve	çocuğa	yönelik	yükümlülükleri	
belirlemektedir.	Taraf	devletler,	Sözleşmenin	çocuklar	için	güvence	al-
tına	aldığı	hak	ve	özgürlükleri	iç	hukuklarında	uygulama	yükümlülüğü	
altındadır.	

	 Üç	bölüm	ve	elli	dört	maddeden	müteşekkil	Sözleşmenin	en	önem-
li	bölümünü,	ilk	kırk	bir	maddeyi	kapsayan	birinci	bölüm	oluşturmak-
tadır.	 	Bu	bölümde	çocukların	sahip	olduğu	haklar	ve	taraf	devletlerin	
yükümlülükleri	 düzenlenmektedir.	 Sözleşmeye	 göre,	 on	 sekiz	 yaşını	
doldurmamış	her	 insan	çocuktur	(md.1).	Taraf	devletler,	Sözleşmede	
güvence	altına	alınan	hak	ve	özgürlükleri,	 “kendi yetkileri altında bulu-
nan her çocuğa, kendilerinin, ana babalarının veya yasal vasilerinin sahip 
oldukları, ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler, ulusal, etnik 
ve sosyal köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve diğer statüler nedeniyle hiçbir 
ayrım gözetmeksizin”  tanımakla;	“Kamusal ya da özel sosyal yardım ku-
ruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından 
yapılan ve çocukları ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararını” esas 
almakla;	“çocuğun hayatta kalması ve gelişmesi için mümkün olan azami 
çabayı”	 göstermekle	 ve	 “görüşlerini oluşturma yeteneğine sahip çocuğun 
kendini ilgilendiren her konuda görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını, bu 
görüşlere çocuğun yaşı ve olgunluk derecesine uygun olarak, gereken özen 
gösterilmek suretiyle”		tanımakla	yükümlü	tutulmuştur.	Belirtilen	bu	hü-
kümler,	 Sözleşmenin	 bir	 bütün	 olarak	 yorumlanmasında	 göz	 önünde	
bulundurulacak	ve	Sözleşmenin	ulusal	düzeyde	uygulanmasında	rehber	
olarak	kullanılacak	 temel	 ilkelerdir.	Hammarberg’e	göre,	Sözleşmenin	
temelini	“çocuğun üstün çıkarları”	ilkesi	oluşturmaktadır.		Yazara	göre,	
Sözleşme,	 çocukların	 eşit	 değere	 sahip	 bireyler	 olarak	 tanınmasında	
kendinden	 önceki	 uluslararası	 anlaşmaların	 ötesine	 geçmektedir.	 Bu	
nedenle	Sözleşme,	hukuksal	 anlamda	çocukların	veli	 ya	da	vasilerinin	
tasarrufu	altında	bulunan	objeler	olduğu	yönündeki	köhne	düşüncenin	
sona	erişinin	bir	ifadesidir.	Doktrinde	Sözleşmede	güvence	altına	alınan	
hak	ve	özgürlükler	çeşitli	başlıklar	altında	tasnif	edilmektedir.	Hammar-
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berg,	Sözleşme	metnini	üç	bölüm	halinde	 incelemektedir.	Buna	göre,	
ilk	bölümü	genel	 ilkelerin	ve	diğer	 insan	hakları	 sözleşmelerinin,	Söz-
leşme	ile	olan	ilişkisinin	açıklandığı	Başlangıç	Bölümü	oluşturmaktadır.	
İkinci	bölüm,	kırk	bir	maddeden	oluşan,	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	
haklar	ile	medeni	ve	siyasi	hakların	düzenlendiği	bölümdür.		Son	bölüm	
ise	Sözleşmenin	uygulanması	ile	ilgili	maddelere	yer	verilen	bölümdür.		
Medeni	ve	siyasi	haklar	 ile	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	haklar	ayrımı	
Sözleşmeye	yansımamış,	Sözleşme	bu	hakları	bütüncül	bir	 yaklaşımla	
düzenlemiştir.	Ancak	bir	kıyas	yapıldığında,	siyasi	hakların	“yetişkinlere” 
özgü	haklar	olduğu	anlayışının	öne	çıktığı	 ve	Sözleşmenin	bu	haklara	
daha	 az	 ilgi	 gösterdiği	 söylenebilir.	Hammarberg,	Sözleşmedeki	mad-
deleri	de	konularına	göre	üç	gruba	ayırmaktadır.	Buna	göre	 ilk	grupta	
beslenme,	sağlık,	eğitim	ve	oyun	oynama	gibi	hakları	ifade	eden,	çocu-
ğun	temel	ihtiyaçlarının	temin	edilmesine	yönelik	düzenlemeler	içeren	
maddeler	yer	almaktadır.	İkinci	grupta	 ise	çocuğun	zararlı	davranış	ve	
uygulamalara	karşı	korunmasına	ilişkin	düzenlemeler	 içeren	maddeler	
bulunmaktadır.	Bu	grubunun	kapsamına	giren	maddelerde,	çocukların	
ticari	ve	cinsel	sömürüye,	fiziksel	ve	duygusal	istismara	veya	savaşa	dahil	
olmalarına	karşı	korunmasına	ilişkin	düzenlemeler	getirilmektedir.	Ka-
tılım	hakları	olarak	adlandırılabilecek	hakları	düzenleyen	maddeler	ise	
üçüncü	grubu	oluşturmaktadır.	Bu	maddelerde	çocuğun	kendisini	ilgi-
lendiren	kararlara	katılmasına	olanak	sağlayan	düzenlemeler	yer	almak-
tadır.		Akyüz	ise	bundan	farklı	olarak,	Sözleşmede	güvence	altına	alınan	
hakları	dörtlü	bir	 tasnife	 tabi	 tutmaktadır.	 	Bu	 tasnife	göre,	 ilk	grupta	
çocuğun	yaşama	ve	uygun	yaşam	standartlarına	sahip	olma,	tıbbi	bakım,	
beslenme,	 barınma	 gibi	 temel	 gereksinimlerinin	 karşılanmasını	 öngö-
ren	yaşam	hakları	yer	almaktadır.	Akyüz,	tasnifinde	ikinci	grup	altında	
topladığı,	çocuğun	yeteneklerinin	en	üst	düzeyde	gerçekleştirebilmesi	
için	 gerekli	 olan	 eğitim	 hakkı,	 oyun	 ve	 dinlenme	 hakkı,	 bilgi	 edinme	
hakkı,	din,	vicdan	ve	düşünce	özgürlüğü,	bilgi	alma	hakları	gibi	hakları	
gelişme	hakları	olarak	adlandırmaktadır.	Çocuğun	her	türlü	ihmal,	istis-
mar	ve	sömürüye	karşı	korunmasını	 sağlayan,	yargı	 sisteminde,	 silahlı	
çatışmada,	çalışma	yaşamında;	fiziksel,	duygusal,	cinsel	istismar,	madde	
bağımlılığı	ve	sığınmacı	(mülteci)	çocuklar	için	özel	bakıma	ilişkin	ko-
nularda	çocukların	korunmasını	sağlayan	üçüncü	grup	haklar	korunma	
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hakları	olarak	nitelendirilmiştir.	Akyüz,	son	olarak	da	çocuğun	ailede	ve	
toplumda	etkinlik	kazanmasını	sağlayan,	görüşlerini	açıklama	ve	kendi-
sini	ilgilendiren	konularda	karara	katılma,	düşünce,	düşüncelerini	ifade	
etme,	 vicdan	 ve	 din	 özgürlüğü,	 dernek	 kurma	 ve	 toplanma	 haklarını	
içeren	dördüncü	grup	hakları	katılma	hakları	olarak	adlandırmıştır.	Söz-
leşmenin	kabulü	ile	birlikte	yetişkinlere	özgü	olduğu	düşünülen	hak	ve	
özgürlüklerin	büyük	bir	kısmı,	çocuklar	ile	ilintili	hale	getirilmiş,	bunun	
da	ötesinde	çocuklar	bu	müstakil	Sözleşme	ile	uluslararası	hukuk	alanın-
da	birer	hak	süjesi	haline	gelmişlerdir.	Sözleşme,	hem	getirdiği	denetim	
mekanizması,	hem	de	bünyesinde	yer	verdiği	ifade	özgürlüğü,	örgütlen-
me	özgürlüğü	ve	din	ve	 inanç	özgürlüğü	gibi	bir	dizi	medeni	ve	siyasi	
haklar	 ile	 çocuk	 haklarını	 düzenleyen	 kendinden	 önceki	 belgelerden	
çok	açık	bir	şekilde	ayrılmaktadır.	Sözleşmede	yer	alan	medeni	ve	siyasi	
haklar,	 aşamalı	 ve	planlı	bir	uygulama	gerektiren	ekonomik,	 sosyal	ve	
kültürel	haklardan	farklı	olarak,	derhal	uygulanabilirlik	özelliğine	sahip	
olmaları	nedeniyle	de	önem	taşımaktadır.	Komitenin,	Sözleşmenin	belli	
hükümlerinin	içeriklerinin,	ne	anlama	geldiklerinin	ve	taraf	devletlerce	
nasıl	uygulanması	gerektiğinin	açıklandığı	Genel	Yorumları	bu	konuda	
oldukça	yol	göstericidir.	Bu	anlamda,	12.	No.lu	Genel	Yorumun,	çocuk-
ların	katılım	hakkının	hukuksal	niteliğinin	ve	 içeriğinin	 taraf	devletler	
bakımından	daha	anlaşılabilir	hale	gelmesinde	-bazı	eksikliklerine	rağ-
men-	oldukça	işlevsel	olduğu	söylenebilir.

	 IV-	KATILIM	HAKKININ	BİLEŞENLERİ

 A-Genel Olarak

	 12.	madde,	Sözleşmede	güvence	altına	alınan	diğer	haklar	 ile	bir-
likte,	çocuğu,	haklarını	kullanabilen	aktif	bir	olgu	olarak	kabul	eder.	12.	
maddenin	çocuğa	atfettiği	bu	aktif	nitelik,	madde	metninde	hiç	zikredil-
memiş	olmasına	rağmen,	yaygın	biçimde	“katılım” olarak	kavramsallaş-
tırılmış	ve	12.	maddedeki	hak	“katılım hakkı”	olarak	adlandırılır	olmuş-
tur.	

	 Komite	de	Genel	Yorumda	bu	kavramsallaştırmaya	dair	şu	değer-
lendirmede	bulunmaktadır;
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 “Son yıllarda, geniş bir şekilde “katılım” olarak kavramsallaştırılan 
yaygın bir uygulama ortaya çıkmışsa da, bu terimin kendisi madde 12 met-
ninde geçmemektedir.	Bu terim evrimleşmiş ve bugün yaygın olarak, karşı-
lıklı saygı temelinde çocuklar ve yetişkinler arasında bilgi paylaşımını ve di-
yalogu içeren ve çocukların kendi görüşlerinin	ve	yetişkinlerin	görüşlerinin	
nasıl	göz	önüne	alındığını	ve	bu	tür	süreçlerin	sonucunu	nasıl	şekillen-
dirdiğini	öğrendiği,	devam	eden	süreçleri	ifade	etmek	için	kullanılmak-
tadır.”

	 12.	madde,	çocuğun	sadece	dinlenilmesinden	daha	 fazlasını	 talep	
eden	bir	düzenleme	getirmektedir.	Bu	bağlamda	çocuğu	etkileyen	ka-
rarların	alınmasında	çocuğun	beklentilerinin,	 çıkarlarının	ve	düşünce-
lerinin	de	göz	önünde	bulundurulması	ve	günlük	yaşamın	şekillendiril-
mesinde	onun	iradesinin	de	hesaba	katılması	gerekliliği	getiren	bir	hak	
için	“katılım hakkı”	kanaatimizce	yerinde	bir	adlandırmadır.	Bu	adlan-
dırma	Sözleşmenin	önemli	bir	özelliğini	de	yansıtmaktadır.	Sözleşmeye	
göre	çocuk,	kendine	ait	bir	bakış	açısı	ve	kişisel	amaçları	olan	eşsiz	bir	
bireydir	ve	hem	diğer	 toplum	bireylerinden	hem	de	 -bütün	kurum	ve	
kuruluşları	ile	bir	bütün	olarak-	devletten	saygı	görme	hakkına	sahip	bir	
insandır.	Bu	yönü	ile	Sözleşme,	çocuğun	sorumluluk	sahibi	olamayacak	
kadar	 yetersiz,	 korunmaya	 ve	 bakıma	muhtaç	 ve	 henüz	 gelişimini	 ta-
mamlamamış	insan	olduğu	yönündeki	geleneksel	anlayış	ile	açıkça	ters	
düşmektedir.	Ancak	Komite,	 “çoğu toplumda çocuğun kendini etkileyen 
birçok konuda kendi görüşünü ifade etme ve bu görüşlerinin uygun şekilde 
dikkate alınması hakkının uygulamasının, uzun süredir devam eden birçok 
uygulama ve tutumun yanı sıra siyasi ve ekonomik engellerle de önlenmeye 
devam ettiğini” belirtmiştir.

	 12.	madde	metnine	yakından	bakıldığında,	katılım	hakkının	bazı	bi-
leşenlerinin	olduğu	görülmektedir.	Buna	göre,	katılım	hakkı	“görüşlerini 
oluşturma yeteneğine sahip çocuklara”; “kendini ilgilendiren her konuda”; 
“görüşlerini serbestçe ifade etme hakkını”; “yaşı ve olgunluk derecesine uy-
gun olarak” ve “gereken özen gösterilmek suretiyle” güvence	altına	almak-
tadır.	Buna	ek	olarak,	çocuğa,	kendisini	“etkileyen herhangi bir adli veya 
idari kovuşturmada” “doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir 
makam yoluyla”	dinlenilmesi	imkânı sağlanacaktır.
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	 B-Çocuğun	Kendi	Görüşlerini	Oluşturma	Yeteneğine	Sahip	Olması

	 12.	maddeye	göre	taraf	devletler	“kendi görüşlerini oluşturma yetene-
ğine sahip”	çocuklara	görüşlerini	ifade	etme	hakkını	tanımakla	yüküm-
lüdür.	Bu	düzenleme	ilk	bakışta	hakkın	kullanılmasına	getirilmiş	bir	sı-
nırlama	gibi	görünmektedir.	Komite	bu	düzenlemenin	taraf	devletlerce	
çocuğun	katılım	hakkının	keyfi	bir	şekilde	sınırlandırılmasının	bir	gerek-
çesi	 olarak	 kullanılmasına	 engel	 olmak	 için	 devletlerden	her	 çocuğun	
kendi	 görüşlerini	 oluşturma	 yeteneğine	 sahip	 olduğu	 varsayımından	
hareket	etmelerini	istemiştir.

 “Bu ifade bir sınırlama olarak değil, bilakis Taraf Devletlerin çocuğun 
özerk bir görüş oluşturabilme yeteneğini mümkün mertebe değerlendirmesi-
ni gerektiren bir yükümlülük olarak görülmelidir. Bu, Taraf Devletlerin bir 
çocuğun kendi görüşlerini ifade etme yeteneğine sahip olmadığı varsayımıyla 
yola çıkamayacağı anlamına gelmektedir”

	 Buna	 ek	 olarak,	 Komiteye	 göre,	 çocuğun	 görüşlerini	 ifade	 etme	
hakkından	yararlanabilmesi	 için	görüş	oluşturma	yeteneğine	 sahip	ol-
duğunu	ispat	etme	zorunluluğu	yoktur.	12.	madde	metninde	bu	haktan	
yararlanabilmek	için	herhangi	bir	yaş	sınırı	getirilmediği	görülmektedir.	
Komite	de,	 taraf	devletlere,	hukuk	 sistemlerinde	ve	uygulamada	 “din-
lenilme hakkını kısıtlayacak yaş sınırları getirmeme”	 çağrısında	 bulun-
muştur.	Öte	 yandan	Komite,	 belli	 bir	 yaş	 sınırı	 getirmeyi	 tercih	 eden	
devletlere	de	sınır	olarak	belirlenen	bu	yaşı	tercih	etmelerinin	nedenini	
açıklama	zorunluluğu	getirmiştir.	Komitenin	bu	yaklaşımı,	daha	önceki	
tarihli	7.	No.lu	Genel	Yorumundaki	 tespitleri	 ile	uyumludur.	Komite-
nin,	“Erken Çocukluk Döneminde Çocuk Haklarının Uygulanması” başlı-
ğını	taşıyan	7	No.lu	Genel	Yorumunda	belirttiğine	göre;	

 “…erken çocukluğa, henüz olgunlaşmamış bir insanın, olgun bir ye-
tişkin statüsüne doğru sosyalleştiği bir dönem olarak bakan geleneksel dü-
şüncelerin değiştirilmesi gerekmektedir. Sözleşme, en küçük yaşlardakiler 
dâhil tüm çocuklara, kendi hakları olan bireyler olarak bakılmasını talep 
etmektedir. Küçük yaş grubundaki çocuklar, ailelerinde, topluluklarında ve 
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toplumlarında, kendi özel duyarlılıkları, ilgi alanları ve görüşleri olan aktif 
üyeler olarak görülmelidirler.”

	 Komite,	 bilimsel	 araştırmalara	 yaptığı	 atıfla	 henüz	 sözlü	 iletişim	
kurma	yeteneğine	sahip	olmayan	küçük	çocukların	bile	görüş	geliştirme	
yetisine	sahip	olduklarını,	bu	görüşlerini	“oyun, beden dili, yüz ifadeleri, 
resim ve boyama gibi”	yollarla	ifade	edebildiklerini,	12.	maddenin	sözel	
olmayan	bu	ifade	biçimlerini	de	tanıdığını	ve	güvence	altına	aldığını	be-
lirtmiştir.	Bu	nedenle	Komitenin	“görüşler”	 kelimesini,	olağan	anlamı-
nın	ötesinde	duyguları,	sezgileri,	yorumları	ve	kaygıları	da	kapsar	şekilde	
yorumladığı	söylenebilir.	Çocuğun	görüşlerini	ifade	etme	hakkından	ya-
rarlanabilmesi	için	kendisini	etkileyen	konu	ile	ilgili	nitelikli	bir	bilgiye	
ve	anlayışa	sahip	olması	gerekli	değildir.		

	 Komite,	 görüşlerini	 ifade	 etmekte	 zorluk	 çeken	 çocukları	 da	 göz	
önünde	bulundurarak,	engelli	çocukların,	azınlık	grubuna	mensup	ço-
cukların	ve	çoğunluğun	dilini	konuşamayan	çocukların	da	ifade	özgür-
lüğünden	yararlanabilmesi	için	taraf	devletlerin	gerekli	tedbirleri	alma-
ları	çağrısında	bulunmuştur. 

 “Örneğin, engelli çocuklar görüşlerini ifade etmelerini kolaylaştırmak 
için gerekli olan her türlü iletişim olanağı ile donatılmalı ve bu çocukların 
söz konusu iletişim yollarını kullanabilmelerine olanak verilmelidir. Ayrıca 
azınlıklar, yerli ve göçmen çocuklar ve çoğunluk dilini konuşmayan diğer 
çocuklar için de görüşlerini ifade etme hakkının tanınması için çaba gösteril-
melidir”.

	 Komitenin	 katılım	 hakkına	 ilişkin	 bu	 tespitinde,	 Sözleşmenin	 2.	
maddesinde	düzenlenen	ayrımcılık	yasağı	ilkesine	zımni	bir	atıf	yaptığı	
gözlemlenmektedir.	 Bu	 açıdan	 ele	 alındığında	 Sözleşme,	 bir	 çocuğun	
görüş	oluşturma	yeteneğine	 açıkça	 sahip	olmaması	hali	dışında	başka	
bir	nedene	dayalı	olarak	katılım	hakkından	mahrum	bırakılmasına	ola-
nak	tanımamaktadır.	Konunun	temelinde,	her	çocukta	bulunduğu	var-
sayılan	özerk	tercihte	bulunma	yeteneğinin	değerlendirilmesi	gerekliliği	
yatmaktadır.	Bununla	 birlikte,	 katılım	hakkının	 kullanımının	belli	 du-
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rumlarda	 çocuk	üzerinde	doğurabileceği	muhtemel	olumsuz	 sonuçla-
rının	da	göz	önünde	bulundurulması	ve	bu	sonuçların	bertaraf	edilmesi	
için	 gerekli	 tedbirlerin	 alınması	 gerekmektedir.	Komiteye	 göre,	 çocu-
ğun	çok	küçük	olması	veya	suç	mağduru	olması	gibi	durumlarda	katılım	
hakkının	kullanılmasının	yaratabileceği	olumsuz	sonuçlar	öngörülmeli	
ve	“dinlenilme hakkının çocuğun tam olarak korunmasını sağlayarak uygu-
lanmasını temin etmek için gereken tüm tedbirleri almalıdırlar.”

	 C-	Çocuğun	Görüşlerini	“Serbestçe”	İfade	Edebilmesi

	 12.	madde	metninde	çocukların	görüşlerini	“serbestçe”	 ifade	etme	
hakkına	 sahip	 oldukları	 belirtilmiştir.	 Bu	 düzenlemeye	 göre,	 çocuğun	
görüşlerini	ifade	etme	özgürlüğü	sınırlamaya	tabi	değildir.	Ya	da	devle-
tin	yükümlülükleri	bakımından	-yani	tersinden-	yapılacak	bir	okuma	ile	
devletlerin	çocuğun	görüşlerini	“serbestçe”	açıklamasını	sağlama	yüküm-
lülüğüne	 Sözleşme	 tarafından	 bir	 sınır	 getirilmediği	 söylenebilir.	 	 Bu	
yaklaşım	aynı	zamanda,	Sözleşmenin	çocukların	görüşlerini	göz	önünde	
bulundurmayan	geleneksel	ebeveyn	ve	yetişkin	tutumu	ile	arasına	me-
safe	koyduğu	anlamına	da	gelmektedir.	

 “Küçük çocuğun bir özne olarak -ailede, toplulukta ve toplumda- kim-
liği genellikle küçümsenmekte veya yaş ve henüz olgunlaşmama gibi gerek-
çelerle reddedilmektedir. Birçok ülkede ve bölgede, geleneksel inançlar küçük 
yaş grubundaki çocukların yetiştirilme ve sosyalleşme gereksinimleri üze-
rinde durmuştur; bu çerçevede küçük yaş grubundaki çocuklar gelişmemiş, 
kavrama, iletişim kurma ve tercihte bulunma bakımından en temel öğeler-
den bile yoksun kişiler olarak görülmüşlerdir. Böylece çocuklar çoğunlukla 
aileleri içinde güçsüz, toplumları içinde ise sessiz ve görünmez kalmışlardır. 
Komite, 12. maddenin hem küçük hem de daha büyük çocuklar için geçerli 
olduğunu hatırlatmak ister.”

	 Ebeveyn,	kamu	otoriteleri	ya	da	diğer	kişiler,	çocuğu,	düşüncelerini	
açıklamasına	engel	olacak	nitelikte	etkiye,	sınırlamaya	ve	baskıya	maruz	
bırakmamalıdır.	 Başkasının	 baskısı	 veya	 yönlendirmesi	 altında	 açıkla-
nan	görüş,	çocuğa	ait	görüş	olarak	nitelenemez.	Çocuğun,	başkalarının	
değil,	kendi	düşüncelerini	açıklamasına	izin	verilmelidir.	
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	 Çocuğun	görüşünü	serbestçe	ifade	etmesi	hakkı,	aynı	zamanda	ço-
cuğun	 görüşünü	 açıklama	 hakkını	 kullanmak	 isteyip	 istemediğine	 de	
kendisinin	karar	verebilmesi	anlamına	gelmektedir.	12.	maddedeki	hak,	
sessiz	kalma	hakkını	da	 içermektedir.	 	Çocuğa	bir	 iletişim	şekli	olarak	
sessiz	kalma	hakkının	 tanınması,	 çocuğun	kendisini,	kendi	 tercih	etti-
ği	biçimde	ifade	etmesi	hakkının	desteklenmesi	bakımından	önemlidir.	
Çocukların	görüşlerini	ve	düşüncelerini	dile	getirme	biçimleri,	yetişkin-
ler	 tarafından	 belirlenmiş	 kıstaslara	 her	 zaman	 uygun	 olmayabileceği	
için,	bu	 tip	bir	 tercih	özgürlüğü,	 çocukların	 farklı	 ifade,	dil	 ve	 iletişim	
ihtiyaçlarının	 karşılanmasını	 kolaylaştırıcı	 bir	 etki	 yaratmaktadır.	 Bu	
anlamda	 12.	 maddenin	 çocuklara,	 görüşlerini	 açıklama	 yükümlülüğü	
getirmediği,	 çocuğun	12.	maddede	kendisine	 tanınan	hakları	 kullanıp	
kullanmamaya	karar	verme	yetkisine	de	sahip	olduğu	kabul	edilmelidir.	
Çocuklar,	doğaları	gereği,	başta	ebeveynleri	olmak	üzere	çevrelerindeki	
yetişkinlerin	etkisi	ve	yönlendirmesine	açıktır.	Van	Bueren,	ifade	özgür-
lüğünden	 yararlanma	 bakımından	 çocukların	 yetişkinlere	 göre	 içinde	
bulundukları	özel	durumu	şu	şekilde	açıklamaktadır;	

 “Sorun, ilk defa 1948’de uluslararası insan hakları hukukunda ilan 
edilen ifade özgürlüğünün, ‘kamu otoritelerinin müdahalesinden’	muaf	ol-
ması	halinde	güvence	altına	alınmış	addedilen	bir	hak	olmasıdır.	Bunun-
la	birlikte	çocuklar	söz	konusu	olduğunda	bu	tip	bir	güvence	gereklidir	
fakat	 tek	başına	yeterli	değildir.	Çocuklar	genellikle	 ifade	özgürlüğün-
den	yararlanabilmek	için	fazladan	desteğe	ihtiyaç	duyarlar.”	Bu	nedenle,	
görüşlerini	“serbestçe”	ifade	edebilmesi	için	çocuğa,	yetişkinlerin	ihtiyaç	
duymadığı,	bazı	imkân	ve	koşulların	sağlanması	gerekmektedir.

	 Komiteye	göre,	öncelikle	“çocuğun	bireysel	ve	sosyal	durumuna	te-
kabül eden görüşlerin ifade edilmesi için gereken koşulları ve çocuğun görüş-
lerini serbestçe ifade ederken saygı gördüğünü ve güvende olduğunu hissetti-
ği bir ortam”	sağlanmalıdır.	Çünkü	çocuklar	ancak	kendilerini	güvende	
hissettikleri,	kendilerine	zaman	tanındığı	ve	teşvik	edildikleri	bir	ortam-
da	ve	koşullar	altında	düşüncelerini	geliştirip	bunları	açıkça	ve	serbestçe	
ifade	 edebilirler.	 Çocukların	 görüşlerini	 “serbestçe”	 ifade	 edebilmeleri	
için,	 bu	 düşünceleri	 nedeniyle	 eleştiriye	 uğrama	 ya	 da	 cezalandırılma	
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korkusu	taşımamaları	gerekir.	Bunun	da	ötesinde,	çocuğun	düşüncesi,	
yetişkinlerin	aynı	konudaki	düşüncesi	ile	çelişir	veya	onunla	benzemez	
nitelikte	olsa	bile,	bu	düşüncesini	açıklarken	kendisini	güvende	hisset-
melidir.	Bu	nedenle,	çocuklar	olumsuz	veya	eleştirel	bir	düşünce	açıkla-
masında	bulunmak	konusunda	da	kendilerini	güvende	hissetmeli	ve	bu	
düşüncelerinin	de	dikkate	alındığını	bilmelidirler.	

	 Çocuğun	görüşlerini	serbestçe	ifade	edebilmesi	için,	çocuğun,	hak-
kında	karar	verilecek	konu,	bu	konu	ile	ilgili	alınabilecek	olası	kararlar	
ve	bu	kararların	olası	sonuçları	hakkında	ebeveyni,	vasisi	ya	da	çocuğu	
dinlemekle	görevli	kişilerce	bilgilendirilmesi	gerekir.	Çocuk	için	yeni	ve	
yabancı	konuların	çocuğun	algı	düzeyine	uygun	bir	şekilde	veya	onun	
anlayacağı	 bir	 yöntemle	 açıklanması	 konusunda	 çaba	 sarf	 edilmelidir.	
Bilgiye	dayalı	olmadan	alınmış	bir	karar,	serbestçe	verilmiş	bir	karar	ola-
rak	nitelendirilemez.		Komiteye	göre	“..Bu bilgilendirilme hakkı önemli-
dir, zira çocuğun netliğe kavuşturulmuş kararlar alabilmesinin ön koşulunu 
oluşturur.”	Komitenin	bu	tespiti	aynı	zamanda	Sözleşmenin	12.	madde-
si	ile	13.	maddesinin	birbiri	ile	ne	kadar	yakından	ilişkili	olduğunun	da	
açık	bir	ifadesidir.	

	 D-	 Çocuğun	 Kendini	 İlgilendiren	 “Her	 Konuda”	 Görüşlerini						
İfade	Etmesi

	 12.	maddede	güvence	altına	alınan	hak,	çocuğu	“ilgilendiren her ko-
nuda”	 uygulanmalıdır.	Çocuğun	 içinde	yaşadığı	 aile,	 toplum,	 	ülke	 ile	
ilgili	hatta	uluslararası	ilişkiler	alanında	alınan	kararların	çoğu	doğrudan	
ya	da	dolaylı	olarak	çocuğu	etkiler	ve	bu	nedenle	onu	ilgilendirir.		

	 Sözleşmenin	taslak	çalışmalarında	çocuğun	görüşlerini	açıklaması	
hakkına	da	yer	verilmesi	yönündeki	öneri	üzerine	yapılan	ilk	tartışmada,	
önerilen	metnin	ilk	halinde	çocuğun	“kendi şahsını ilgilendiren ve özellik-
le evlilik, meslek seçimi, tıbbi tedavi, eğitim ve dinlence gibi konularda” dü-
şüncelerini	açıklama	hakkına	atıf	yapılmıştır.	Fakat	delegelerden	çoğu	
çocuğun	düşüncelerini	ifade	edebileceği	konuların	“bir liste ile sınırlan-
maması gerektiğini ve bu nedenle listenin çıkartılması	gerektiğini”	belirt-
mişlerdir.		
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	 Madde	 metninde	 “her konuda”	 teriminin	 kullanılmış	 olması,	 12.	
maddedeki	 katılım	 hakkının	 kapsamının	 sadece	 Sözleşmede	 düzenle-
nen	konular	ile	sınırlı	olmadığı	şeklinde	yorumlanabilir.	Komiteye	göre	
çocuğun	kendini	ilgilendiren	“her konuda”	görüşlerini	ifade	edebilmesi,	
“… bu hak için ikinci bir niteliği temsil etmektedir: tartışılmakta olan konu 
çocuğu etkiliyorsa [ilgilendiriyorsa], çocuk dinlenilmelidir. Bu temel koşula 
saygı gösterilmesi ve bu koşulun geniş kapsamlı bir şekilde anlaşılması gerek-
mektedir.”	Buna	göre,	Sözleşmede	özellikle	belirtilmemiş	olsa	bile,	eğer	
konu	çocuğun	çıkarları	 ile	 ilgili	 ise	veya	onun	hayatını	etkileyebilecek	
nitelikteyse,	12.	madde	uygulanır.	

 “İnsan Hakları Komisyonu tarafından oluşturulan ve	Sözleşme	met-
ninin	taslağını	hazırlayan	Açık	Uçlu	Çalışma	Grubu	(Open-ended Wor-
king Group), çocuğun veya çocukların görüşlerinin göz önüne alınmasını 
sınırlayan bir listeyle bu konuların tanımlanması yönündeki bir öneriyi red-
detmiştir. Bunun yerine, çocuğun dinlenilme hakkının “kendini ilgilendiren 
her konu” anlamına gelmesine karar verilmiştir.”

	 Bu	 nedenle,	 çocuğun	 görüşlerini	 ifade	 etme	 hakkı,	 örneğin	 evlat	
edinme	gibi	aile	ile	ilgili	konularda,	okuldan	uzaklaştırma	gibi	eğitim	ile	
ilgili	konularda	ya	da	bir	oyun	parkının	yerinin	belirlenmesi	ya	da	trafik	
kazalarının	 önlenmesi	 gibi	 toplumsal	 düzeyde	 etkileri	 olan	 kararların	
alınmasında	da	uygulanır.	Ve	yine	bu	nedenle,	12.	maddedeki	hakkın	
kapsamı	görünenden	daha	geniştir.

	 Bununla	birlikte,	Lücker-Babel,	12.	maddenin	bir	birey	olarak	ço-
cuğa	veya	belirlenebilir	bir	çocuk	topluluğuna	uygulanır	şekilde	yorum-
lanması	gerektiğini	 ileri	 sürmekte	ve	12.	maddenin	kapsamı	 için	daha	
sınırlayıcı	bir	yaklaşım	önermektedir.	Yazara	göre,	çocuğun	katılımı	ile	
alınacak	olan	karar,	 önemini	 ve	 etkisini	 somut	olarak	hissettirmelidir.	
Çünkü	çocuğu	ilgilendiren	bir	konuda	alınan	karar,	her	çocuğun	gün-
delik	hayatında	sonuç	doğuracaktır.	Yazara	göre,	bu	şekilde	bir	yorum	
sınırlayıcı	görülebilir	fakat	çocuğun	karar	alma	sürecine	katılma	hakkı-
na	sahip	olduğu	konuların,	“genç yurttaşların yaşamlarında gerçek ve so-
mut bir etkiye” sahip	olması	ancak	bu	yorum	şekli	ile	sağlanabilecektir.	
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Yazar,	bu	görüşünü	Sözleşmede	yer	verilmeyen	konulara	da	atıf	yapan	
3(1)	maddedeki	“çocuğun en üstün çıkarı”	ilkesi	ile	yaptığı	karşılaştırma	
ile	desteklemektedir.	Yazara	göre,	her	iki	maddenin	potansiyel	uygula-
ma	alanı	eşit	şekilde	geniş	olsa	da,	12.	maddenin,	“kendisine hayat veren 
madde metni ve mantığı”	nedeniyle,	3.	maddedeki	“çocuğun en üstün çı-
karı”	ilkesinden	daha	sınırlı	bir	etkiye	sahip	olduğu	ve	bu	nedenle	belli	
bir	çocuğu	somut	olarak	etkileyen	durumlara	özgülenmiş	olduğu	görül-
mektedir.	Ancak	Komite	bu	konuda	aksini	düşünmekte	ve	“Sözleşmede 
açıkça bahsedilmeyen hususları da kapsayan “konular” ifadesi için geniş bir 
tanımı..”	 kabul	 etmektedir.	 Bununla	 birlikte	Komite	 “..konunun kendi-
lerini ilgilendirdiğinin ve çocukların o konuyla ilgili görüşlerini ifade etme 
yeteneğine sahip olduğunun açıkça belli olduğu hallerde bile çocukların din-
lenilme haklarının çoğu zaman reddedilmesinden kaygı duymaktadır”

	 Çocukları	“etkileyen her konu” kavramının	geniş	bir	şekilde	yorum-
lanmasının,	çocukların	toplumsal	sürece	katılımını	sağlayan	bir	etki	do-
ğuracağı	da	açıktır.	Buna	ek	olarak,	çocukların	da	dahil	edildiği	bir	karar	
alma	süreci	sonunda	belirlenen	çözümlerin	daha	nitelikli	olacağı	 ifade	
edilebilir.	

	 “…uygulama, Dünya Çocuk Zirvesi de dâhil olmak üzere, çocuğu ve 
çocukları ilgilendiren konuların geniş bir kapsamda yorumlanmasının ço-
cukların içinde yaşadıkları toplumların sosyal süreçlerine dâhil edilmesine 
yardımcı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, Taraf Devletler, çocuk-
ların görüşlerinin sunduğu perspektifin çözümlerin kalitesini arttırabileceği 
her yerde çocukların görüşlerini dikkatle dinlemelidir.”

	 12.	madde	ile	güvence	altına	alınan	hak,	hem	karar	verme	yetkisi-
nin	kamu	otoritelerine	ait	olmadığı	özel	alanda,	hem	de	kamusal	alanda	
uygulanır	niteliktedir.	Bununla	birlikte,	devlet,	özel	alana	ait	konularla	
ilgili	karar	alma	süreçlerinde	bazı	yükümlülüklere	sahiptir.	Bu	anlamda	
devlet,	 özel	 alana	 ilişkin	olsa	 bile,	 çocuğun	kendisini	 ilgilendiren	her-
hangi	bir	konuda	alınacak	kararda	etmen	olmasını	ve	sadece	karar	alma	
sürecine	çocuğun	da	dâhil	edildiği	kararların	uygulanmasını	ve	etki	do-
ğurmasını	sağlama	yükümlülüğü	altındadır.
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	 Komite,	taraf	devletlerin	ilk	raporlarını	hazırlarken	onlara	yol	gös-
termek	 için,	 söz	 konusu	 raporların	 içeriğine	 ve	 şekline	dair	 bir	Genel	
Kılavuz	kabul	etmiştir.	Genel	Kılavuz’da	belirlenen	ilkelerin	amacı,	bir	
taraftan	devletlerin	hazırladıkları	raporlarda	yetersiz	bilgi	sunmaları	ris-
kini	azaltmak,	bir	taraftan	da	bu	raporların	şekil	ve	içerik	olarak	yekne-
saklığını	sağlamaktır.	Genel	Kılavuzda	takip	edilen	tematik	yaklaşım,	bu	
ilkelerin	 devletlere	 çocuklar	 hakkında	 topladıkları	 bilgiler	 için	 önemli	
bir	referans	ve	Sözleşme	ile	güvence	altına	alınan	hakların	uygulanması-
nı	sağlamak	için	bir	bakış	açısı	oluşturduğunu	da	göstermektedir.	Komi-
te	işte	bu	Genel	Kılavuzda	“her konuda”	teriminin	kapsamının	genişliği-
ni	ortaya	koymak	için	örnekleme	yolu	ile	bazı	konu	tipleri	belirlemiştir.	
Buna	göre,	aile	yaşamına,	okul	yaşamına,	çocuk	mahkemelerinin	yöne-
timine,	çocuğun	bakım	evine	veya	benzeri	sosyal	güvenlik	kurumlarına	
yerleştirilmesine	 ve	 sığınma	 taleplerine	 ilişkin	 konular,	 örnek	 konular	
olarak	 sayılmıştır.	 Stern	 de,	 Genel	 Kılavuzda,	 “her konuda” teriminin 
içeriğine	ilişkin	ileri	sürülen	konulara	bakıldığında,	Komitenin	Lücker-
Babel’in	görüşünün	aksine,	“her konuda” terimini	belli	bir	çocuk	ya	da	
çocuk	 topluluğu	 ile	 doğrudan	 ilintili	 olarak	 yorumlamak	 yerine,	 daha	
geniş	bir	perspektiften	ele	alınması	gerektiği	yönünde	bir	bakış	açısı	or-
taya	koyduğu	kanaatindedir.

	 E-	 Çocuğun	 Görüşlerine	 “Yaşı	 Ve	 Olgunluk	 Derecesine	 Uygun	
Olarak”	Gereken	Özenin	Gösterilmesi

	 12.	 maddeye	 göre	 çocuk	 tarafından	 açıklanan	 görüşlere	 “yaşına 
ve olgunluk derecesine göre gerekli özen gösterilmelidir”.	 Bu	 düzenleme,	
önemli	bir	yeniliktir.	12.	maddenin	bu	hükmüne	göre,	çocukları	sade-
ce	dinlemek	yeterli	değildir.	Aynı	zamanda	çocuğun	kendi	görüşlerini	
oluşturma	yeteneğine	sahip	olduğu	yerlerde	bu	görüşlerinin	ciddi	bir	şe-
kilde	göz	önüne	alınması	da	gerekmektedir.	Bu	bağlamda,	taraf	devletler	
çocuğun	görüşlerinin	dikkatle	dinlenilmesini	ve	bu	görüşlerin,	alınacak	
olan	kararı	etkilemesi	olanağını	sağlamakla	yükümlüdür.	Belli	bir	konu-
da	çocuğun	görüşlerinin	etki	ve	ağırlık	derecesi	hakkında	karar	verirken,	
“yaş” ve “olgunluk derecesi”	 kıstaslarının	 göz	 önünde	 bulundurulacak	
olması,	Sözleşmenin	yorumlanmasında	kullanılan	iki	temel	ilke	arasın-
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daki	bağlantıyı	da	kurmaktadır.	Bunlar	çocuğun	“en üstün çıkarları” ve 
“çocuğun gelişen yetenekleri”	ilkeleridir.	Komiteye	göre,	çocuğun	görüşle-
rine	atfedilecek	olan	etkinin	belirlenmesinde	“yaş”	tek	başına	belirleyici	
olmamalıdır.	Çünkü	biyolojik	yaş,	bireyin	bilgiyi	araştırma,	inceleme	ve	
vereceği	kararın	sonuçlarını	kavrama	becerilerinin	ve	yeteneğinin	güve-
nilir	bir	göstergesi	değildir.

 “Çocuğun yaşına ve olgunluk derecesine uygun olarak gereken özenin 
gösterilmesi koşulu sayesinde madde 12, çocuğun görüşlerinin öneminin 
sadece yaşı ile belirlenemeyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Çocukların 
anlama düzeyleri her zaman biyolojik yaşları ile bağlantılı değildir. Araş-
tırmalar bilgi, deneyim, çevre, sosyal ve kültürel beklentiler ve destek düzey-
lerinin tümünün birden çocuğun görüş oluşturabilme yeteneğinin gelişmesi-
ne katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bu nedenle, çocuğun görüşlerinin 
vaka temelinde yapılacak bir incelemeye dayanarak değerlendirilmesi gerek-
mektedir.” Küçük	yaştaki	çoğu	çocuk,	oldukça	yüksek	bir	olgunluk	düze-
yi	ortaya	koyabilirler.	

	 Komite	olgunluğu,	“..tanımlanması güç bir terim”	olarak	görmesine	
rağmen,	bu	kavramın	Sözleşme	kapsamında	nasıl	anlaşılması	gerektiğini	
belirtmiştir.	Bu	anlamda	Komite,	olgunluğu,	belli	bir	konunun	içerdiği	
anlamı	ve	etkileri	kavrama	ve	değerlendirme	yetisi	olarak	kabul	etmiş	
ve	bu	nedenle	de	bir	çocuğun	bireysel	yeteneğinin	belirlenmesinde	göz	
önünde	bulundurulması	gereken	bir	unsur	olarak	görmüştür.	Komiteye	
göre,	“…Madde 12 bağlamında olgunluk, bir çocuğun konular hakkındaki 
görüşlerini makul ve bağımsız bir şekilde ifade etme yeteneğidir.”

	 Van	Bueren’e	göre,	12.	maddede		“çocuğun	yaşı	ve	olgunluk	dere-
cesi	gibi	eşit	değerdeki	 iki	kıstasa	atıf	yapılması,	çocuğun	görüşlerinin	
ne	zaman	göz	önünde	bulundurulacağı	ne	zaman	göz	ardı	edileceği	ko-
nusunda,	 taraf	devletlerin	 sınırsız	bir	 takdir	yetkisine	 sahip	olmalarını	
engellemiştir.”	

	 Çocuğun	görüşlerine	atfedilecek	ağırlığın	belirlenmesinde	“yaş” ve 
“olgunluk derecesi”	kadar,	belli	bir	konunun	çocuk	üzerindeki	etkisi	de	
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göz	önünde	bulundurulmalıdır.	Çünkü	alınacak	karar,	çocuğun	hayatı	
üzerinde	ne	kadar	büyük	etki	doğuracaksa,	çocuğun	yaşının	ve	olgunluk	
düzeyinin	gereği	gibi	değerlendirilmesini	 sağlamak	da	o	kadar	önemli	
hale	gelecektir.	Örneğin,	soğuk	bir	kış	gününde	dondurma	yemek	iste-
yen	çocuğun	bu	talebi,	çok	ciddi	olmayan	ya	da	telafisi	mümkün	olan	
sağlık	sorunlarına	neden	olabilecek	türden	sonuçlar	doğuracaktır.	Öte	
yandan,	ameliyat	olmaması	halinde	görme	yetisini	kaybedecek	bir	ço-
cuğun,	bu	tedaviyi	reddetmesi	halinde	maruz	kalacağı	sağlık	riskinin	dü-
zeyi	ve	çocuğun	bu	riskin	niteliğini	kavrama	yeterliliği,	çocuğun	tedaviyi	
reddetme	yönündeki	görüşüne	atfedilecek	değerin	belirlenmesinde	he-
saba	katılmalıdır.	Bu	anlamda,	yaş	ve	olgunluk	derecesi	ile	birlikte	çocu-
ğun	bireysel	deneyimleri	ve	becerileri	ve	çevresindeki	yetişkinlerin	ona	
sunabildiği	 destek	 gibi	 unsurların	 hepsi	 yapılan	 değerlendirmede	 göz	
önünde	bulundurulması	gereken	bileşenlerdir.	

	 Çocukların	 görüşlerine	 gereken	 özenin	 gösterilmesi	 gerekliliği,	
çocukların	görüşlerinin	yüzeysel	bir	şekilde	ele	alınacağı	anlamına	gel-
mediği	 gibi,	 bu	 görüşlerin	 otomatik	 olarak	 onaylanacağı	 anlamına	 da	
gelmemektedir.	Bu	gerekliliğin	ifade	ettiği	anlam,	çocuğun	görüşlerinin	
alınacak	olan	karara	gerçekten	etki	edebilmesinin	sağlanmasıdır.	Bunla-
ra	ek	olarak,	çocuğun	belli	bir	konu	hakkında	ileri	sürdüğü	görüşler	ile	
o	konu	hakkında	alınan	nihai	kararın	farklı	olduğu	durumlarda	çocuk,	
ifade	ettiği	kendi	görüşü	ile	alınmış	olan	karar	arasındaki	bu	farklılığın	
nedenleri	hakkında	bilgilendirilmelidir.	Bu	anlamda	çocuğa,	konu	hak-
kında	farklı	karar	seçenekleri	arasında	neden	belli	bir	seçeneğin	tercih	
edildiğini,	 neden	 çocuğun	hakkında	görüş	belirttiği	 karar	 seçeneğinin	
değil	de,	başka	bir	seçeneğin	tercih	edildiğini	anlama	imkânının	tanın-
ması	gerekir.	Öte	yandan	çocuğun	görüşlerinin	göz	önünde	bulundurul-
masında,	Sözleşmenin	5.	maddesinin	de	hesaba	katılması	gerekmekte-
dir.	Sözleşmenin	5.	maddesi	hükmüne	göre;	

 “Taraf Devletler, bu Sözleşme’nin çocuğa tanıdığı haklar doğrultusun-
da çocuğun yeteneklerinin geliştirilmesi ile uyumlu olarak, çocuğa yol gös-
terme ve onu yönlendirme konusunda ana–babanın, yerel gelenekler öngö-
rüyorsa uzak aile veya topluluk üyelerinin, yasal vasilerinin veya çocuktan 
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hukuken sorumlu öteki kişilerin sorumluluklarına, haklarına ve ödevlerine 
saygı gösterirler.”

	 İlk	bakışta	5.	maddenin,		çocuğun	görüşlerine	gereken	özenin	gös-
terilmesi	 yükümlülüğünü	 bertaraf	 edecek	 ve	 çocukların	 görüşlerine	
verilen	değerin	kapsamını	sınırlandıracak	şekilde	kullanılmaya	elverişli	
bir	düzenleme	getirdiği	görülmektedir.	Ancak	Komiteye	göre,	ebeveyn	
yol	gösterme	ve	yönlendirme	hakkını	ve	yükümlülüğünü,	çocuğun	bilgi,	
deneyim	ve	anlayış	eksikliğini	telafi	edecek	nitelikte	ve	çocuğun	gelişen	
yetenekleriyle	 sınırlandırılmış	 şekilde	kullanacaktır.	 	Buna	göre,	 çocu-
ğun	bilgisi	ve	deneyimi	arttıkça,	ebeveynin	yönlendirme	ve	yol	göster-
me	hakkı	ve	yükümlülüğünün	kapsamı	aynı	oranda	azalmalı,	“…tavsiye 
ve hatırlatma”	niteliğinde	“eşitler arasındaki bir alışverişe”	dönüşmelidir.	
Komiteye	göre	bu	dönüşüm,	“çocuk kendi görüşlerini ifade etmeye teşvik 
edildikçe istikrarlı bir şekilde artacaktır.” Buna	göre,	çocukların	yetenek-
leri,	 becerileri	 ve	 anlayışları	 arttıkça,	 yaşamlarını	 etkileyen	 kararların	
alınmasında	da	“giderek artan düzeyde bir sorumluluğa sahip olma hakkı-
na” sahip	olmalıdırlar.	Bu	nedenle	5.	maddenin,	12.	maddedeki	“olgun-
luk derecesi”	kavramına	yapılan	atfı	daha	anlaşılır	hale	getirdiği	söylene-
bilir.	Çünkü	“olgunluk derecesi”	arttıkça	bununla	orantılı	olarak	çocuğun	
düşüncelerine	gösterilmesi	gereken	özen	de	artmalıdır.	Çocuğun	görüş-
lerine	gereken	özenin	gösterilmesi	gerekliliğinin	uygulanmasındaki	bu	
koşullar	silsilesine	bakıldığında,	bu	hükmün	amacının	çocuğun	görüşle-
rinin,	karar	alma	sürecinin	mutlak	bir	unsurunu	oluşturmasını	sağlamak	
değil,	diğer	unsurlar	arasında	önemli	bir	unsur	olmasını	sağlamak	oldu-
ğu	söylenebilir.

	 F-	Çocuğun	Kendisini	Etkileyen	 “Herhangi	Bir	Adli	Veya	 İdari	
Kovuşturmada”	Dinlenilmesi

	 12.	 maddenin	 ikinci	 fıkrası,	 birinci	 fıkrada	 güvence	 altına	 alınan	
hakkın	gerçekleştirilmesini	sağlamak	için,	çocukların	“kendilerini etkile-
yen adli ve idari kovuşturmada dinlenilme”  hakkına	sahip	olduğunu	be-
lirtmiştir.		Bu	düzenlemenin	kapsamının	sabit	ve	durağan	olmadığı,	ge-
nel	olarak	çocukların	hukuksal	işlemlere	katılma	hakları	ile	devletin	belli	
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işlemlerde	çocuğun	görüşlerini	talep	etme	ve	bu	görüşleri	dikkate	alma	
yükümlülüğünü	içerdiği	kabul	edilmektedir.	Bir	başka	ifadeyle,	madde-
nin	 ikinci	 fıkrası,	 adli	 ve	 idari	 işlemlere	maruz	kalan	çocuklara	yaptığı	
atıfla,	birinci	fıkrada	güvence	altına	aldığı	hakkın	kullanımını	örneklen-
dirmekte,	bir	 anlamda	birinci	 fıkradaki	hakkı	 somutlaştırmaktadır.	Bu	
nedenle,	12.	maddenin	ikinci	fıkrası,	taraf	devletlere,	bu	tip	işlemlerde	
çocuğun	görüşlerini	açıklamasını	mümkün	kılacak	etkili	yol	ve	yöntem-
ler	sağlama	yükümlülüğü	getirmektedir.	

	 Komiteye	göre,	bu	düzenleme	çocukların	hayatlarını	etkileyen	bü-
tün	adli	ve	idari	kovuşturmayı	kapsamaktadır.	Bu	anlamda	Komite,	“ko-
vuşturma”	terimini	geniş	yorumlamaktadır.

 “ Madde 12’nin 2’nci paragrafı, özellikle “çocuğu etkileyen herhangi bir 
adli ve idari kovuşturmada” sağlanması gereken dinlenilme fırsatlarını be-
lirlemektedir. Komite, bu hükmün, örneğin anne babanın ayrılması, velayet, 
bakım ve evlatlık verilme, kanunla ihtilafa düşen çocuklar, fiziksel veya psi-
kolojik şiddet veya cinsel istismar veya diğer suç mağduru çocuklar, sağlık, 
sosyal güvenlik, refakat edilmeyen çocuklar, sığınmacı ve mülteci çocuklar ve 
silahlı çatışma ve diğer acil durumlar sonucu mağdur olmuş çocuklar dâhil 
olmak üzere, hiçbir sınırlama olmaksızın, çocuğu etkileyen tüm ilgili adli 
kovuşturmalar için geçerli olduğunu vurgular.”

	 Genel	Yoruma	ek	olarak	Komite,	devlet	delegasyonları	 ile	yaptığı	
müzakerelerde,	münhasıran	olmasa	da,		boşanma	ve	velayet,	evlat	edin-
me	ve	koruyucu	aile,	ismin	değiştirilmesi,	ebeveyn	ile	çocuk	arasındaki	
uyuşmazlıklar,		psikiyatri	kliniğine	yerleştirme	ve	tıbbi	tedavi	alma	veya	
eğitimleri	 ile	 ilgili	alınan	kararlar	gibi	konularda	çocuğun	görüşlerinin	
dinlenilmesi	gerekliliğine	vurgu	yapmaktadır.	Bu	durum,	12.	maddenin	
bu	düzenlemesinin	daha	çok,	çocuğun	bazı	durumlarda	görüşlerini	ifa-
de	etmesine	imkan	tanınması	gereken	resmi	işlemleri	konu	edindiğini	
ortaya	koymaktadır.	Burada	belirtilmesi	gereken	bir	diğer	nokta	da,	bu	
hakkın	yetişkinlere	değil,	sadece	çocuklara	tanınmış	bir	hak	olduğudur.	
Zira	12.	maddenin	bu	düzenlemesine	benzer	bir	düzenlemeye	yani,	ken-
dilerini	ilgilendiren	her	konuda	görüşlerini	ifade	etme	hakkı	gibi	genel	
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bir	hakkı	yetişkinler	için	güvence	altına	alan	her	hangi	bir	düzenlemeye,	
hiçbir	sözleşmede	yer	verilmemiştir.	Madde	metninde	geçen	“kovuştur-
ma”	terimi,	hem	çocuk	tarafından	örneğin	mağdur	sıfatıyla	bir	şikâyette	
bulunarak	başlatılan	 işlemi,	hem	de	başkaları	 tarafından	başlatılmış	ve	
çocuğu	etkileyen	işlemleri	kapsar	şekilde	yorumlanmalıdır.	

 “Dinlenilme hakkı, hem kötü muamele karşısında yapılan şikâyetler 
ve okuldan dışlanma karşısında yapılan temyiz başvuruları gibi çocuk ta-
rafından başlatılan kovuşturmalar, hem de anne babaların ayrılması veya 
evlatlık işlemleri gibi çocuğu etkileyen ve başkaları tarafından başlatılan ko-
vuşturmalar için geçerlidir.”

	 Sözleşme,	 diğer	 bazı	 maddelerinde	 de	 çocuğun	 katılım	 hakkının	
güvence	altına	alınması	gereken	işlemlere	örnekler	vermektedir. Örne-
ğin,	9.	maddede	anne-babanın	ayrılması	halinde “ilgili bütün taraflara iş-
leme katılma ve görüşlerini bildirme olanağı”	tanınacağı	belirtilmiştir.	21.	
maddede	evlat	edinme	kararının	“tüm ilgililerle yapılacak görüşme sonu-
cu” ve “onayları”	alınarak	verileceği	düzenlenmiş,	28.	maddede	de	“okul 
disiplininin çocuğun insan olarak taşıdığı saygınlıkla bağdaşır biçimde ve 
bu Sözleşmeye uygun olarak yürütülmesinin”	sağlanacağı	belirtilmiştir.	Bu	
düzenlemelerle	Sözleşme,	12.	maddenin	ikinci	fıkrasında	güvence	altına	
alınan	haklara	doğrudan	ya	da	dolaylı	olarak	atıf	yapmaktadır.
 
	 Komite,	uzlaştırma	ve	tahkim	gibi	alternatif	uyuşmazlık	çözüm	me-
kanizmalarını	da	çocuğun	görüşlerini	açıklama	hakkını	kullanabileceği	
adli	ve	idari	kovuşturmaların	kapsamında	değerlendirmektedir.		

	 Dinlenilme	hakkının	adli	ve	idari	kovuşturmalarda	etkili	bir	şekilde	
kullanıldığından	 bahsedebilmek	 için	 çocukların	 görüşlerini	 açıklama-
dan	önce	hangi	haklara	sahip	oldukları,	görüşlerini	nasıl	açıklayacakları	
ve	süreç	sonunda	kararların	nasıl	alınacağı	konusunda	bilgilendirilmele-
ri	gerekmektedir.	Bu	nedenle	Komite	hükümetlere	bazı	pozitif	yüküm-
lülükler	getirmektedir.	Bu	yükümlülüklerden	ilkine	göre;

 “ Taraf Devletler, adli ve idari kovuşturmalardaki karar alıcıların ço-
cuğun görüşlerinin ne derece göz önünde bulundurulduğunu ve bunun çocuk 
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açısından doğurduğu sonuçları açıklamasını gerektiren mevzuat tedbirleri 
almaya teşvik edilmektedir.”

	 Taraf	 devletler	 için	 sadece	 mevzuat	 düzenlemesi	 yapmak	 yeterli	
değildir.	Burada	ayrıca	çocuğun	farklı	 türdeki	 işlemlere	katılımını	sağ-
lamak	 için	mahkemelerdeki	 ve	 karar	 verici	 diğer	 kurumlardaki	 süreç,	
yetişkinler	için	olduğu	kadar,	çocuk	için	de	uygun	hale	getirilmiş	olma-
lıdır.	Çünkü	çocuğun	dinlenilme	hakkını	kullanabilmesi	 için	öncelikle	
kendisini	güvende	hissettiği	bir	ortamın	sağlanmış	olması	gerekir.	

 “Bir çocuk, ortamın korkutucu, düşmanca, duyarlılıktan uzak veya ço-
cuğun yaşı için uygunsuz olduğu yerlerde etkin bir şekilde dinlenilemez.”

	 Bu	nedenle,	Komite,	adli	ve	idari	kovuşturmaların	çocuk	üzerinde	
doğuracağı	önemli	sonuçları	göz	önünde	bulundurarak,	çocuğun	dinle-
nileceği	ortamın	fiziksel	koşullarının	değiştirilmesinden,	dinlemeye	ka-
tılacak	kişilerin	kıyafetlerinin	seçiminin	belirlenmesine	kadar	varan	bir	
duyarlılık	ortaya	koymaktadır.		

 “Kovuşturmaların hem erişilebilir hem de çocuğa uygun olması gerekir. 
Çocuk dostu bilgilerin, yeterli öz savunu desteğinin, uygun şekilde eğitilmiş 
personelin, uygun mahkeme salonu tasarımlarının, hâkim ve avukatlar için 
uygun kıyafetlerin, görüşü engelleyen paravanların ve ayrı bekleme odaları-
nın sağlanmasına özellikle dikkat edilmelidir.”

	 Komiteye	 göre,	 çocuğun	 dinlenileceği	 ortamın	 ve	 bu	 süreci	 yü-
rütecek	 kişilerin	 fiziksel	 görüntülerinin	 çocuğa	 uygun	hale	 getirilmesi	
gerekliliğinin	yanı	sıra,	süreci	yürüten	hâkim,	savcı,	avukat	ya	da	diğer	
görevlilerin,	 görevlerini	 yürütüş	 biçimlerinin	 de	 çocuğa	 uyumlu	 hale	
getirilmesi	de	gerekmektedir.	Bu	kişiler	dinleme	görevlerini,	yetişkinler	
için	yaptıkları	şekilde	yerine	getirmemelidirler.	Bu	nedenle	bu	yöndeki	
önlemlere,	hâkimlerin,	avukatların,	sosyal	güvenlik	görevlilerinin	ve	bu	
sürece	dâhil	olan	diğer	kişilerin	eğitilmesi	gerekliliği	de	dâhildir.



www.izmirbarosu.org.tr

219İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �

	 G-	 	 Çocuğun	 “Doğrudan	 Doğruya	 Veya	 Bir	 Temsilci	 Ya	 Da			
Uygun	 Bir	 Makam	 Yoluyla”	 Ve	 “Ulusal	 Yasanın	 Usule	 İlişkin																	
Kurallarına	Uygun	Olarak”	Dinlenilmesi

	 Çocuklar	 “doğrudan doğruya veya bir temsilci ya da uygun bir ma-
kam yoluyla”	dinlenilme	hakkına	sahiptir.	Komiteye	göre;	“Dinlenilmeye 
karar vermesinin ardından çocuk, nasıl dinlenileceğine karar verecektir”.	
Diğer	bir	ifadeyle	kendisine	ait	düşünce	oluşturma	yeteneğine	sahip	ço-
cuklara	nasıl	 temsil	edilmek	 istendiklerine	ya	da	doğrudan	dinlenmek	
isteyip	 istemediklerine	kendilerinin	karar	vermesine	olanak	sağlanma-
lıdır.	Madde	metninde,	“doğrudan veya temsilci ya da uygun makam yolu 
ile”	 denmek	 suretiyle	 çocuğu	dinlemenin	 çeşitli	 şekilleri	 belirtilmiştir.	
Bunların	her	biri,	çocuğun	görüşlerini	serbest	ve	bilinçli	bir	şekilde	ifa-
de	etmesini	sağlamak	için	tasarlanmış	olası	dinleme	yöntemleridir.	Bu	
yöntemlerden	 hangisinin	 tercih	 edileceği,	 somut	 olayın	 koşulları	 ile	
çocuğun	gelişen	yetenekleri	ve	“en üstün çıkarları”	 ilkeleri	kullanılarak	
kararlaştırılmalıdır.	Komiteye	göre,	“Seçilen yöntem, çocuk (ya da gerek-
tiğinde uygun makam) tarafından, çocuğun özel durumuna uygun olarak 
belirlenmelidir”.	Bununla	birlikte	taraf	devletlerin	usul	hukuku	bazı	du-
rumlarda	 çocuğun	bir	 temsilci	 vasıtasıyla	 temsil	 edilmesini	 gerektiren	
düzenlemelere	 yer	 vermektedir.	 Ancak	Komite,	mümkün	 olduğu	 du-
rumlarda	bütün	 işlemlerde	öncelikle	 çocuğun	doğrudan	doğruya	din-
lenilmesi	gerektiğini	belirtmektedir.	Bu	nedenle	Komitenin	 taraf	dev-
letlere,	bu	düzenlemedeki	yükümlülüklerini	yerine	getirme	konusunda	
belli	bir	 takdir	marjı	 tanıdığı	 söylenebilir.	 	Fakat	bu	 takdir	marjı,	 taraf	
devletlere,	çocukların	görüşlerine	saygı	göstermesi	ve	bu	görüşlerin	göz	
önünde	 bulundurulması	 yükümlülüğünün	 kapsamını	 azaltma	 imkanı	
vermemektedir.	

	 Temsilci,	 ebeveyn	 veya	 vasi	 gibi	 çocuktan	 genel	 olarak	 sorumlu	
olan	bir	kişi	olabileceği	gibi,	çocuğu	etkileyen	belli	bir	durum	için	özel	
olarak	atanmış	bir	kişi	de	olabilir.	Bu	ikinci	durum	Sözleşmenin	9(1).	
maddesinde	düzenlenen	çocuk	ile	ebeveynin	çıkarlarının	çatıştığı	işlem-
lerde	söz	konusu	olmaktadır.
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 “Temsilci; çocuğun anne ve/veya babası, bir avukat veya başka bir kişi 
(diğerlerinin yanı sıra, örneğin bir sosyal çalışma görevlisi) olabilir. Ancak, 
birçok davada (hukuk davası, ceza davası veya idari dava), çocuk ile en 
muhtemel temsilcisi (ebeveyn(ler)i) arasında bir çıkar çatışması riskinin 
olacağı vurgulanmalıdır.”		Örneğin,	çocuğun	velayeti	ile	ilgili	ebeveynler	
arasında	bir	anlaşmazlık	durumunda	ya	da	çocuğun	ebeveyn	tarafından	
istismar	 edildiği	 şüphesinin	bulunduğu	durumlarda	 çocuğun	 ebeveyn	
tarafından	temsil	edilmesi	uygun	olmayacaktır.		

	 Aktarılması	gereken	düşünceler	temsilcinin	değil,	çocuğun	düşün-
celeri	 olmalıdır.	 “Çocuğun duruşması [dinlenilmesi] bir temsilci yoluyla 
yapılıyorsa, çocuğun görüşlerinin temsilci tarafından karar alıcıya doğru 
bir şekilde iletilmesi büyük önem taşır”.	 Temsilcinin	 işlevinin,	 çocuğun	
en	üstün	çıkarlarını	koruma	yükümlülüğü	ile	karıştırılmaması	en	önem-
li	konudur.	Bu	nedenle	 temsilci,	çocuğun	düşüncelerini	 işlemlere	 tam	
olarak	aksettirmelidir.	“Temsilci, münhasır olarak çocuğun yararını temsil 
ettiğinin ve diğer kişilerin (ebeveyn(ler), kurumlar veya organlar (örneğin 
yatılı yurtlar, idare veya toplum) yararını temsil etmediğinin farkında ol-
malıdır.”	Temsilcinin	rolü	sadece	çocuğun	düşüncelerini	temsil	etmek-
tir.	Temsilciler,	çocuğa	etkili	bir	tavsiye	ve	destek	sağlayabilmek	için	ço-
cuğun	dinleneceği	işlemlerin	niteliği	ve	işleyişi	hakkında	gerekli	bilgi	ve	
deneyime	sahip	olmalıdır.	Buna	ek	olarak,	temsilciler	çocuklarla	çalışma	
deneyimine	sahip	olmalı	ve	gerekli	hallerde	çocuklar	ile	iletişim	eğitimi	
almış	olmalıdır.	Taraf	devletler,	“Çocuğun	görüşlerini	temsil	etmek	üze-
re tayin edilmiş temsilciler için davranış kuralları geliştirilmelidir.”

	 Temsil,	 “ulusal hukukun usul kurallarına uygun bir şekilde” yerine 
getirilmelidir.	Madde	metninde	“ulusal hukukun usul kurallarına”	yapı-
lan	atıfla,	12.	madde	ile	getirilen	yükümlülüğün	esası	ile	çelişen	veya	12.	
madde	ile	güvence	altına	alınan	hakkı	sınırlayan	değil,	12.	maddenin	uy-
gulanmasını	sağlayan	ulusal	mevzuatın	önemi	vurgulanmak	istenmiştir.	
Bu	nedenle	bu	hüküm,	usul	hukukundaki	bazı	düzenlemelerin	bu	temel	
hakkı	sınırlamasına	ya	da	engellemesine	izin	verdiği	şekilde	yorumlan-
mamalıdır.		Bu	yöndeki	bir	yorum	Sözleşmenin	4.	maddesine	de	aykırı	
olacaktır.	Aksine,	hükümetler,	savunma	hakkı	ve	kişinin	kendisi	ile	ilgili	
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dosyalara	ulaşma	hakkı	gibi	adil	yargılanma	ilkesinin	temel	kurallarına	
uymak	konusunda	hassas	davranmalıdır.	12.	maddenin	bu	düzenlemesi,	
çocuğun	dinlenilme	hakkının	uygulanmasını	sağlamak	için	özel	usullere	
ihtiyaç	olduğunu	ortaya	koymaktadır.	Usul	kurallarına	 sadık	kalınma-
ması	halinde,	mahkemenin	ya	da	idari	merciin	kararına	itiraz	edilmesi	ya	
da	iptal	edilmesi,	değiştirilmesi	ya	da	hukuksal	olarak	gözden	geçirilmek	
üzere	geri	gönderilmesi	mümkündür.		

 “Uygun makam”,	çocuğun	çıkarları	adına	işlemlere	müdahil	olan	ve	
onun	en	üstün	çıkarları	doğrultusunda	hareket	 eden	herhangi	bir	 kişi	
ya	da	kurumu	 ifade	 etmektedir.	 “Uygun makam”’ın	bir	 kamu	kurumu	
olması	zorunluluğu	bulunmamaktadır.	Bu	anlamda	bir	sivil	toplum	ör-
gütü de “uygun makam” kavramı	 kapsamında	 değerlendirilebilir.	 Bazı	
ülkelerde	bu	amaçla	ulusal	düzeyde	çocuk	ombudsmanı	kurulmuştur.	

	 V-	İFADE	ÖZGÜRLÜĞÜ	İLE	İLİŞKİSİ

	 Sözleşmede	 ifade	özgürlüğünü	güvence	 altına	 alan	13.	madde	 ile	
12.	madde	 arasında	 çok	 yakın	 bir	 ilişki	 bulunmaktadır.	 Bu	 iki	madde	
arasındaki	yakın	ilişki	Komitenin	Genel	Yorumuna	da	yansımıştır.

 “Madde 13’te kapsanan ifade özgürlüğü hakkı çoğu zaman Madde 12 
ile karıştırılmaktadır. Ancak, her iki madde de güçlü bir şekilde birbiriyle 
bağlantılı olsa da, bunlar farklı hakları betimlemektedir.”

	 13.	madde	hakkında	yürütülen	taslak	çalışmaları,	madde	metninin	
tamamen	MSHS’nin	 19.	maddesinden	 alındığını	 ve	 bu	maddede	 dü-
zenlenen	özgürlüğün	çocuklara	uyarlanması	konusunda	fazla	çaba	sarf	
edilmediğini	göstermektedir.	Buna	ek	olarak	taslak	çalışmaları,	madde	
metnini	hazırlayanların,	bu	özgürlüğün	çocuklar	için	ne	anlam	ifade	et-
tiği	 konusunda	da	 fazla	 fikir	 sahibi	 olmadıklarını	 ortaya	 koymaktadır.	
Çocukların	düşüncelerini	serbestçe	ifade	edebilmeleri	ile	ilgili	özel	du-
rum,	12.	maddenin	 kabul	 edilmesinden	 sonra	mümkün	olmuştur.	Bu	
nedenle	13.	maddenin	en	önemli	etkisinin,	MSHS’nin	19.	maddesi	ile	
herkese	sağlanan	güvenceyi	çocuklar	bakımından	yeniden	tasdik	ediyor	
olmasıdır	denebilir.
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	 13.	 maddeye	 yönelik	 bu	 mesafeli	 tutum,	 Sözleşmenin	 yürürlüğe	
girmesinden	sonra	da	devam	etmiştir.	Örneğin	13.	madde,	Komite	ta-
rafından	 nadiren	 ele	 alınmış	 ve	 Komite	 çocuğun	 ifade	 özgürlüğünün	
hukuken	ne	anlama	geldiği	konusunda	oldukça	yetersiz	açıklamalarda	
bulunmuştur.	13.	maddeye	ilişkin	yetersiz	inceleme,	12.	maddeyi	ifade	
özgürlüğü	bakımından	daha	ilgili	bir	madde	haline	getirmiştir.	Yine	ço-
cuğun	ifade	özgürlüğüne	ilişkin	bilimsel	çalışmaların	çoğunun,	Sözleş-
menin	12.	maddesi	ile	ilişkisi	bağlamında	yapıldığı	gözlemlenmektedir.	
13.	maddenin	12.	madde	ile	olan	ilişkisi	konusunda	ilk	belirtilmesi	ge-
reken	nokta,	her	iki	maddenin	de	birlikte	değerlendirilmekten	kaçınıla-
mayacak	kadar	birbirleri	ile	yakın	hükümler	içeriyor	olmalarıdır.	12.	ve	
13.	maddeler,	esas	olarak	aynı	hukuksal	değeri	konu	edinmiş	olmalarına	
rağmen	yöneldikleri	amaçlar	farklıdır.	13.	madde	ifade	özgürlüğünü	ge-
nel	olarak	güvence	altına	alırken	-ve	bu	nedenle	MSHS’nin	19.	maddesi	
gibi	kendisine	karşılık	gelen	başka	bir	düzenleme	bulunurken-	12.	mad-
de,	çocuğun	etkilendiği	durumlarda	geçerli	olmakta	ve	çocuğun	dinle-
nilme	ve	görüşlerinin	dikkate	alınması	hakkına	vurgu	yapmaktadır.	

 “İfade özgürlüğü, görüşe sahip olma ve bunları ifade etme ve her türlü 
ortam yoluyla bilgi alma ve araştırma hakkıyla ilgilidir. İfade özgürlüğü, ço-
cuğun sahip olduğu veya ifade ettiği görüşlerde Taraf Devletçe sınırlandırıl-
mama hakkını savunur. Bu durumda, ifade özgürlüğünün Taraf Devletlere 
getirdiği yükümlülük, bu görüşlerin ifadesinde veya bilgiye erişimde müda-
haleden kaçınmak ve aynı zamanda kamu diyaloguna ve iletişim araçlarına 
erişim hakkını korumaktır. Ancak Madde 12, özellikle çocuğu ilgilendiren 
konular hakkındaki görüşleri ifade etme hakkıyla ve çocuğun yaşamını et-
kileyen etkinlik ve kararlarda yer alma hakkıyla ilgilidir. Madde 12, Taraf 
Devletlere, çocuğun kendini etkileyen tüm işlemlere ve karar alma süreçleri-
ne etkin katılımını kolaylaştırmak	için	ve	ifade	edilen	bu	görüşlere	gere-
ken	özeni	 gösterme	yükümlülüğünü	yerine	 getirmek	 için	 gerekli	 olan	
yasal	çerçeveleri	ve	mekanizmaları	oluşturma	yükümlülüğü	getirmekte-
dir.	Madde	13’de	yer	alan	ifade	özgürlüğü	Taraf	Devletlerden	böyle	bir	
taahhüt	veya yanıt gerektirmemektedir.”
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	 Komitenin	tespitinden	de	anlaşılacağı	üzere,	13.	madde	bilgi	ve	dü-
şünceleri	araştırma,	bilgi	ve	düşüncelere	erişme	ve	bunları	aktarma	hak-
kını	güvence	altına	almakta	ve	12.	maddede	yer	alan	“paternal”	imalara	
yer	vermemektedir.	Bu	anlamda	kapsam	olarak	daha	geniştir	ve	bu	ne-
denle	12.	maddeye	oranla	13.	madde	ile	sağlanan	güvence	alanının	daha	
cömert	olduğu	ileri	sürülebilir.	Çünkü	12.	madde,	çocuğu	etkileyen	her	
konuda	bilgi	arama	ve	bilgiye	erişme	hakkını	değil,	 sadece “görüşlerini 
ifade”	etme	hakkına	uygulanmaktadır.	Buna	ek	olarak,	13.	madde,	12.	
madde	ile	çocukların	kendilerini	etkileyen	kararlara	katılımının	sağlan-
ması	yönünde	devletlere	getirilen	“gereken özenin gösterilmesi”	yönünde	
pozitif	bir	yükümlülük	de	içermemektedir.

	 Madde	metnine	bakıldığında	13.	maddenin	“görüşe sahip olma ve 
bunları ifade etme ve her türlü ortam yoluyla bilgi alma ve araştırma hak-
kıyla ilgili”	olduğu	görülmektedir.	Çocuğun	bilgi	arama	özgürlüğü	ge-
nellikle	bilgiye,	özellikle	de	resmi	belgelere	erişim	hakkı	ile	birlikte	de-
ğerlendirilir.	Bilginin	aranması	 ve	bilgiye	erişim	çocuğun	gelişimi	 için	
önemlidir.	Çocuklar,	düşünme	becerilerinin	gelişmesine	katkı	sağlaya-
bilecek,	farklı	görüşler,	kültürler	ve	yaşam	biçimleri	hakkında	bilgi	sahibi	
olabilecek,	eleştirel	düşünce	yapısını	teşvik	edici	bilgi	kaynaklarına	eri-
şebilmelidirler.	Komite,	devletlerin	kendisine	sunduğu	raporlara	ilişkin	
verdiği	kararlarda	çocukların	bilgiye	erişim	hakkına	sıklıkla	atıf	yapması-
na	rağmen	13.	madde	kapsamında	bu	hakka	ilişkin	yeterli	bir	inceleme-
de	bulunmamıştır.	Yine	de	Komitenin	kararlarından	çıkan	ilkelere	göre,	
çocukların	kendilerini	bilgilendirebilmeleri	ve	böylece	toplumsal	hayata	
katılabilmeleri	için	taraf	devletlerin	bilgiye	erişimlerini	destekleyici	ön-
lemler	almaları	gerekmektedir.	

	 13.	madde	kapsamında	çocuğun	bilgi	edinme	hakkı	da	güvence	al-
tına	alınmıştır.	Fakat	Komite’nin	13.	madde	kapsamında	bu	hakka	özel-
likle	atıf	yapmadığı,	bu	hakkın	daha	çok	17.	madde	kapsamında	değer-
lendirildiği	görülmektedir.	

 “ Madde 17’ye uygun olarak çocuğun bilgi edinme hakkının sağlanma-
sı, büyük ölçüde, görüşlerini ifade etme hakkının etkili bir şekilde hayata ge-
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çirilmesi için bir ön koşuldur. Çocuklar, kendilerini ilgilendiren her konuda 
yaşlarına ve yeteneklerine uygun biçimlerde bilgiye erişim olanağına ihtiyaç 
duyar. Bu, örneğin haklarıyla, kendilerini etkileyen herhangi bir kovuştur-
mayla, ulusal mevzuatla, yönetmeliklerle ve politikalarla, yerel hizmetlerle 
ve temyiz ve şikâyet usulleriyle ilgili bilgiler için geçerlidir.”
 
	 Buna	ek	olarak,	Komitenin	kararlarına	göre	çocuğun	bilgi	edinme	
hakkı	uyarınca	taraf	devletler,	çocukların	farklı	kültürler	hakkında	bilgi	
sahibi	olmalarını	ve	medyanın	çocuklara	diğer	medeniyetler	hakkında	
bilgi	aktarmasını	sağlayan,	bütün	çocukların	çocuk	kitaplarına	ulaşması-
nı,	bu	tip	kitapların	yayınlanmasını	ve	dağıtılmasını	teşvik	eden	düzen-
lemeler	yapmalıdır.	

	 13.	 maddede	 güvence	 altına	 alınan	 özgürlüğün	 üçüncü	 bileşeni,	
bilgi	aktarma	hakkıdır.	Komite,	bu	hakka	da	çok	az	atıfta	bulunmuştur.	
Sınırlı	sayıdaki	bu	atıflarda	Komite,	çocukların,	çocuk	dergilerine,	tele-
vizyonlara	ve	diğer	medyaya	katkı	sağlayabileceğini	ve	taraf	devletlerin	
çocukların	yazılı,	sesli	ve	görsel	medyaya	katılımı	ile	ilgili	olarak	kendisi-
ni	detaylı	olarak	bilgilendirmesi	gerektiğini	belirtmiştir.	Komiteye	göre,	
çocuk	sadece	yazılı	ve	sözlü	olarak	değil,	fiziksel	görüntüleri	ve	kıyafet	
tercihleri	vasıtasıyla	da	bilgi	aktarabilirler.	Buna	ek	olarak,	Komite	ço-
cukların	hem	okulda	hem	okul	dışında	siyasi	 faaliyette	de	bulunabile-
ceklerini	belirtmiştir.		

	 Komitenin	13.	maddeye	 ilişkin	 incelemesinin	yetersiz	olduğu	gö-
rülmektedir.	Bu	yetersizlik,	çocuğun	düşüncelerini	ifade	etme	özgürlüğü	
konusunda	12.	maddenin,	13.	maddeye	göre	daha	ön	plana	çıkmasına	
neden	olmaktadır.	Komite,	13.	maddeye	ilişkin	yorum	ile	devletlere	bil-
gi	sağlama	pozitif	yükümlülüğü	getirerek,	devletlerden	bu	hakka	müda-
hale	etmemelerini	talep	etmenin	ötesine	geçmektedir.	Komiteye	göre,	
13.	madde,	çocuğun	devlete,	ailesine	ve	üçüncü	şahıslara	karşı	doğrudan	
ileri	sürülebileceği	bir	hakkı	güvence	altına	almaktadır.	Komite,	ulusla-
rarası	hukukun	ifade	özgürlüğü	 için	benimsediği	geleneksel	 tutumdan	
ayrılarak,	 devleti	 üçüncü	 kişilerin	 de	 bu	 özgürlüğe	 saygı	 göstermesini	
sağlama	yükümlülüğü	altına	sokmaktadır.	Bu	yaklaşım,	Komitenin,	ço-
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cuğu,	kendisine	sunulan	düşüncelerin	ve	bilginin	basit	bir	alıcısı	olarak	
değil,	kendi	düşüncelerini	ve	bakış	açısını	oluşturabilen	aktif	bir	hak	sü-
jesi	olarak	değerlendirdiğini	teyit	eder	niteliktedir.	13.	madde	bir	taraf-
tan	çocukların	doğasında	bulunan	merakını	ve	bilgi	“arama”	arzusunu	
yansıtırken	bir	 taraftan	da	çocuğun	bu	özelliğine	karşılık	gelen	bilgiye	
erişme	hakkına	vurgu	yapmaktadır.	

	 SONUÇ

	 Çocukların	karar	alma	süreçlerinin	etkin	bir	katılanı	olma	yeterlili-
ğinden	yoksun	oldukları	ve	çocuklara	bu	yönde	bir	olanak	sağlanması-
nın	onları	tehlikeye	atacağı	yönündeki	geleneksel	düşünce,	halen	dünya-
nın	büyük	bir	bölümünde	geçerliliğini	koruyan	bir	düşüncedir.	Bununla	
birlikte,	çocukların	karar	alma	sürecinin	bir	parçası	haline	gelmelerinin	
hem	çocuk,	hem	de	çocuğun	içinde	yaşadığı	aile,	topluluk,	okul,	devlet	
ve	demokrasi	için	çeşitli	yararları	bulunduğu	yadsınamaz.	Bunun	da	öte-
sinde,	çocuğun	üstün	yararının	gerçekleşebilmesinin	ön	şartı,	çocukla-
rın	yetişkinler	tarafından	dinlenilmeleri	gerekliliğidir.	Çocuklara	katılım	
hakkının	sağlanmasının	ve	öncelikle	aile	içinde	ve	okulda	ve	diğer	tüm	
toplumsal	 kurumlarda	 düşüncelerinin	 ve	 deneyimlerinin	 göz	 önünde	
bulundurulmasının,	onların	özgüvenlerinin	ve	yeteneklerinin,	kavram-
sal	becerilerinin,	sosyal	yeteneklerinin	ve	başkalarına	saygı	duygusunun	
gelişimine	yardımcı	olduğunu	gösteren	çok	sayıda	veri	bulunmaktadır.	
Karar	alma	süreçlerinden	dışlanmış	çocuklar,	kendilerine	bir	öz	güven	
inşa	edebilme	ve	kendi	yaşamlarına	yön	verecek	bir	amaç	belirleyebil-
me	yetisinden	mahrum	bırakılmış	olacaklardır.	Çocuklar,	katılım	hakkı	
aracılığı	ile	yeterlilik	kazanırlar,	kendilerine	ait	beklentiler	oluşturabilir-
ler	ve	öz	güven	elde	ederler.	Bu	sayede	demokratik	rejimin	istikrarlı	bir	
şekilde	işlemesi	için	gerekli	olan	faydalı	bir	toplumsal	döngü	de	sağlan-
mış	olacaktır.	Demokrasinin	kurulması	ve	kurumsallaşması	için	ihtiyaç	
duyduğu	birey	tipinin	ortaya	çıkmasında	katılım	hakkının	yaşamsal	bir	
önemi	vardır.	Katılım	hakkı	sayesinde	çocuklar,	ailede	başlayan,	okulda	
ve	yerel	ve	ulusal	düzeydeki	yönetimler	nezdinde	devam	eden	bir	süreç	
içinde,	sorunları	tespit	ve	ifade	edebilme,	çözüm	önerileri	getirebilme,	
farklı	düşünce	ve	değerlere	saygı	duyma	ve	çatışmaları	barışçıl	bir	şekil-
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de	çözebilme	yeteneği	geliştireceklerdir.	Demokrasi,	kendi	kurumlarını	
inşa	edebilen,	rasyonel,	özgür	ve	özerk	yurttaşlık	gerektirir.	Bu	nedenle	
çocukların	katılım	hakkının	güvence	altına	alınması	ve	etkin	bir	şekilde	
uygulanması,	doğrudan	ve	dolaylı	katılımın	esas	olduğu	demokrasinin	
temel	bileşeni	olan	 yurttaşlık	bilinci	 için	 çok	büyük	bir	 öneme	 sahip-
tir.	Erken	yaşta	hak	ve	özgürlüklerden	haberdar	olunması,	hükümetin	
denetlenebilir	olduğunun	ve	yurttaşlara	karşı	sorumluluklarının	bulun-
duğunun	öğrenilmesi,		bu	konularda	düşüncelerini	özgürce	ifade	edile-
bilmesi	denetlenebilir,	sınırlanabilir	ve	şeffaf	bir	yönetimin	oluşturulma-
sına	son	derece	önemli	katkı	sağlayacaktır.	Çocuk	Hakları	Sözleşmesi,	
bütünüyle	bu	anlayış	çizgisinde	bir	yaklaşım	ortaya	koymaktadır.	Söz-
leşmeye	göre	çocuk,	olgunlaşmayı	bekleyen,	henüz	birey	olmamış,	ken-
disi	ile	ilgili	kararların	tamamıyla	yetişkinler	tarafından	alındığı	edilgen	
bir	nesne	değildir.	Aksine,	çocuklar	kendilerine	ait	istekleri,	beklentileri,	
beğenileri	ve	düşünceleri	olan,	bunları	ifade	edebilen,	karar	alma	süreç-
lerinin	parçası	olabilecek	ve	çözüm	önerilerinde	bulunabilecek	yeterli-
liğe	 sahip	birer	hak	 taşıyıcısıdırlar.	Bu	yönü	 ile	12.	maddede	güvence	
altına	alınan	katılım	hakkı,	Sözleşmenin	ruhunu	bütünüyle	ortaya	koyan	
ve	çocuklar	için	paha	biçilmez	bir	haktır.	Çocuklar	bu	hakka	dayanarak,	
kendisini	ilgilendiren	her	konuda	düşüncelerini	ifade	etme,	bu	düşünce-
lere	gereken	özenin	gösterilmesini	talep	etme,	ailede,	okulda	veya	genel	
olarak	 içinde	yaşadığı	 toplumda	kendi	hayatı	 ile	 ilgili	 konularda	karar	
alma	süreçlerine	katılma	ve	bu	kararları	etkileme	imkânına	sahip	olmuş-
tur.	Bu	geniş	kapsamı	bakımından	ele	alındığında,	kanaatimizce	Komite	
de	çok	yerinde	bir	değerlendirme	ile	katılım	hakkını,	Sözleşmenin	temel	
ilkelerinden	birisi	ve	diğer	temel	hakların	uygulanmasında	göz	önünde	
bulundurulması	gereken	temel	bir	değer	olarak	tanımlamıştır.

	 12.	madde	metni,	 güvence	 altına	 aldığı	hakkın	üstlendiği	 işlev	 ile	
ters	orantılı	olarak	aldatıcı	bir	sadeliğe	sahiptir.	Kanaatimizce	bu	sade-
liğin	 sebeplerinden	 birisi,	 Sözleşmenin	 hazırlanması	 ve	 onaylanması	
sürecinde,	12.	madde	ile	çocuklara	tanınan	hakkın	hukuksal	olarak	tam	
anlamı	ile	ne	ifade	ettiği	ve	ne	gibi	sonuçlar	doğurabileceği	üzerinde	ye-
terince	düşünülmemiş	olmasıdır.	Her	türlü	bilgi	ve	düşüncenin	araştı-
rılması,	bunlara	erişilmesi	ve	bilgi	ve	düşüncelerin	aktarılması	hakkını	
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güvence	 altına	 alan	 ifade	özgürlüğünden	daha	geniş	 kapsamlı	olan	 ve	
hukuksal	olarak	daha	fazlasını	ifade	eden	katılım	hakkı,	ifade	özgürlüğü-
nün	özel	bir	görünüm	şekli	olarak	da	değerlendirilebilir.	Gerçekten	de,	
katılım	hakkı,	 çocuğun	görüşlerini	 serbestçe	 ifade	etmesi	hakkını	vur-
gulayan	ve	bunun	da	ötesine	geçerek	bu	görüşlerin	çocukla	ilgili	bütün	
konularda	 göz	 önünde	 bulundurulmasını	 gerektiren	 bir	 düzenlemeye	
yer	vermektedir.	Çocuğun	görüşlerinin	dikkate	alınması,	açıklanan	bu	
düşüncelere	her	durumda	geçerlilik	sağlanacağı	anlamına	gelmemekte-
dir.	Çünkü	bir	düşüncenin	açıklanması	ile	bir	kararın	alınması	aynı	şey	
değildir.	 12.	madde	 ile	 güvence	 altına	 alınan	hak,	 alınacak	karara	 etki	
edebilme	imkânı	ya	da	yetkisi	veren	bir	haktır.		Bu	anlamda	karar	alma	
süreci,		çocuğa	neden	diğerlerinin	değil	de	belli	bir	seçeneğin	tercih	edil-
diğini	ve	neden	nihai	olarak	belli	bir	kararın	alındığını	anlama	imkanının	
ve	fırsatının	verildiği	bir	süreç	olarak	işlemelidir.		

	 Katılım	hakkı,	çocuklara	benzersiz	talep	yetkileri	tanımaktadır.	Bu-
nunla	birlikte,	12.	madde	ile	kurulan	denklemin	diğer	ucunda	bulunan	
yetişkinler	ve	kamu	otoriteleri	için	getirilen	yükümlülüklerin	de	son	de-
rece	özgün	olduğu	söylenebilir.		Katılım	hakkının	tanıdığı	yetkiler	saye-
sinde	görüşlerini	açıklayan	çocuk	karşısında,	başta	ebeveyn	olmak	üzere	
diğer	ilgili	kişilerin,	çocuğun	açıkladığı	bu	görüşleri	dinleme,	öğrenme,	
çocuğun	 bakış	 açısını	 anlama	 ve	 değerlendirme	 sorumluluğu	 vardır.	
Esasen,	katılım	hakkının	hukuksal	bir	değer	olmasından	beklenen	pratik	
yararın	 sağlanabilmesi,	denklemin	diğer	ucunda	bulunan	yetişkinlerin	
ve	kurumların	bu	hakkın	kullanımına	karşı	takınacakları	tavra	bağlıdır.	
Son	tahlilde,	katılım	hakkı	ancak,	yetişkinlerin	çocukların	katılım	hak-
kına	karşı	taşıdıkları	sorumluluğu	tam	anlamıyla	yerine	getirmeleri	ha-
linde	hukuken	anlamlı	olacak	ve	sonuç	doğuracaktır.	Bunun	ön	şartı	da	
yetişkinlerin	çocuğa	ilişkin	geleneksel	kavrayışlarını	ve	tutumlarını	de-
ğiştirmeye	hazır	olmalarıdır.		
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ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK DÜZEN

 ÖZET
FREEDOMIST DEMOCRATIC ORDER

Özgürlükçü demokratik düzen, her türlü zorlama ve
keyfilik yolunun kapalı olduğu, halkın çoğunluğun

iradesine göre kendi kaderini tayin etmesine ve 
eşitlik esasına dayanan bir hukuk düzenidir.

               F.	Almanya	Anayasa	Mahkemesi	Kararı*

	 Demokrasi,	öncelikle	her	vatandaşın,	temel	siyasal	organların	kuruluşuna	katılma	
konusunda	eşit	ve	serbest	şansa	sahip	olmasını	sağlayan,	kendisini	devamlı	yenileyen	ve	
demokratik	düşünce	ve	irade	oluşumunu	açık	tutan	hukuksal	kurallarla	var	olabilir.

	 Demokrasi,	 erkler	 ayrımının	 varlığına	 bağlı	 olan	 temel	 hakları	 şart	 koşar.Temel	
haklara	ve	anayasal	bir	düzenlemeye	duyduğu	bu	gereksinme	nedeniyle	demokrasi,	de-
mokratik	anayasal	devletin	temelini	oluşturamaz.	Tersine	demokrasi	hukuken	bağlayıcı	
bir	Anayasanın	varlığına	bağlıdır.

	 İnsan	onurundan	kaynaklanan	özgürlük	ve	eşitlik,	klasik-batı	demokrasisininteme-
lini	oluşturmaktadır.		 
 
 Anahtar Kelimeler:	Demokrasi,	temel	haklar,	demokratik	toplum	düzeninin	ge-
rekler.
 
 ABSTRACT
     
	 Democracy	can	exist	primarily	with	legal	rules	that	ensure	that	every	citizen	has	
an	equal	and	free	chance	to	participate	in	the	establishment	of	basic	political	organs,	that	
constantly	 renews	 itself	 and	 that	 keeps	 the	 formation	 of	 democratic	 thought	 and	will	
open.

	 Democracy	stipulates	fundamental	rights	that	depend	on	the	existence	of	separati-
on	of	powers.

	 Because	of	this	need	for	fundamental	rights	and	a	constitutional	arrangement,	de-
mocracy	cannot	form	the	basis	of	a	democratic	constitutional	state.	But	rather	democracy	
depends	on	the	existence	of	a	legally	binding	constitution.

	 Freedom	and	equality	stemming	from	human	dignity	form	the	basis	of	classical-
western	democracy.
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	 1.Demokrasi	Kavramı

	 Demokrasi,	ancak,	her	vatandaşın,	temel	siyasal	organlarının	kuru-
luşuna	katılma	konusunda	eşit	ve	serbest	şansa	sahip	olmasını	sağlayan,	
kendisini	devamlı	yenileyen	ve	demokratik	düşünce	ve	irade	oluşumu-
nu	açık	tutan	hukuksal	kurallarla	var	olabilir.	

	 Bu	 anlamda,	 demokrasiye	 siyasal	 partilerin	 plüralizmi	 ve	 kuruluş	
özgürlüğü,	demokratik	yapısı,	şans	eşitliği,	dernek	kurma,	düşünce,	ba-
sın,	bilim	özgürlükleri	ve	diğer	başka	bağlantılarla	tüm	temel	haklar	da-
hildir.

	 Anayasal	demokratik	düzen:	
	 -Seçimlerle	 siyasal	 iradenin	 oluşumuna	 ve	 şekillenmesine	 doğru-
dan	doğruya	serbest	ve	eşit	katılım;

	 -Siyasal	yöneticilerin	özgürce	onaylanması;	

	 -Azınlığın	bir	gün	çoğunluk	olma	konusunda	eşit	şansa	sahip	olma-
sı;	

	 -Serbest	ve	açık	bir	siyasal	sürecin	garanti	edilmesi	ile	oluşur.

	 Bu	olgu	temel	hakların	normlandırılması	sonucu	gerçekleşecektir.	

	 Modern	demokrasinin	temel	koşulları	olarak	serbest	ve	eşit	seçim-
ler	 ve	 siyasal	 yöneticilerin	onaylanması,	 seçim	 ilkelerinin	garanti	 edil-
mesine;	kamu	oyunun	ve	siyasal	iradenin	oluşumu,	düşünce,	toplantı	ve	
sözleşme	özgürlüğüne	dayanır.

	 Bu	nedenle	demokrasi,	erkler	ayrımının	varlığına	bağlı	olan	temel	
hakları	şart	koşar.	Erkler	ayırımı	olmadan	devletin	hukuka	bağlılığından,	
devletin	hukuka	bağlılığı	olmadan,	güvence	altına	alınmış	özgürlükten	
söz	edilemez.	
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	 Halk	egemen	değilse	demokrasi	de	yoktur.

	 Bunun	dışında,	demokrasi,	yasa	koyan	organların	kuruluşu,	üyele-
rinin	hak	ve	ödevleri,	onlara	ait	alt	organların(komisyonların),	kuruluşu	
ve	yetkileri,	buradaki	görüşmelerin	açıklık	ve	gizliliği,	 söz	hakkı,	 süre-
si,	 karar	 yeter	 sayısı,	 gerekli	 çoğunluklar	 (mutlak-nispi,	basit-nitelikli)	
oylama	yöntemleri,	kararlarının	yürürlük	koşulları	konusunda	hukuksal	
örgütlenme	ve	usul	kurallarına	muhtaçtır.

	 2.Anayasalı	ve	Salt	Demokrasi

	 Şartlı	ve	salt	monarşiayırımı	yapıldığı	gibi,	anayasalı	ve	salt	demok-
rasi	 ayırımının	 yapılması	 olanaksızdır.	 Çünkü	 salt	 bir	 demokrasi	 ola-
naksızdır	ve	kendi	içinde	çelişkilidir.	Salt	egemen	olmak,	hukuka	bağlı	
olmamak,	hukukun	altında	değil	üzerinde	olmak	demektir.	

	 Hukuka	bağlılık	olmadan	yalnız	demokrasiyi	öncelikle	olanaklı	kı-
lan	temel	haklar	değil,	hukuka	bağlılık	olmadan,	siyasal	organlarda	de-
mokratik	bir	karar	süreci	de	oluşturulamaz.

	 Temel	haklara	ve	anayasal	bir	düzenlemeye	duyduğu	bu	gereksinme	
nedeniyle	demokrasi,	demokratik	anayasal	devletin	temelini	oluşturamaz.	
Tersine	demokrasi	hukuken	bağlayıcı	bir	Anayasanın	varlığına	bağlıdır1.

	 Bu	anlamda	demokrasiden	söz	edildiğinde,	bir	defalık	ve	başlangıçta-
ki	anayasa	yaratıcı	tasarruf	değil,	devamlı	ve	sürekli	bir	siyasal	organizas-
yon	şekli,	başka	bir	deyimle	temsilcinin	egemenliği	değil,	temsil	edilenin	
egemenliği	kast	edilmektedir.

	 Demokratik	anayasal	devlete,	bir	 “devrimci	anayasa	yaratma	 tasar-
rufu”	öncülük	eder	veya	etmelidir.Bu	olgu,ya	anayasa	koyma	konusunda	
yetkili	kılınan	bir	meclisin	seçimi	şeklinde	veya	anayasa	taslağı	konusunda	
bir	plebisitle	gerçekleşir.	

1 Kriele,	Martin:	Befreiung	und	politische	Aufklaerung,	Plaedoyer	für	die	Würde	des	Menschen,Freiburg	
im	Breisgau.	Basel,	Wein,	Herder,1980,	2.	Bölüm,	Prf.	9-11	ve	6;	Kriele,	Martin:	Freiheit	und	Gleichheit,	
Handbuch	des	Verfassungsrechts,	Berlin,	Newyork,	1983,	s.	143	vd.
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	 Temsilci	egemenliğinin	harekete	geçirilmesinin	bu	iki	şekli,	geçici	bir	
organizasyona	ve	bağlayıcılıklarının	halk	tarafından	meşru	olarak	tanın-
masına	muhtaçtırlar.	Fakat	temsilci	egemenliği,	anayasanınvaz	edilmesin-
den	ibaret	olup	bu	görevi	yerine	getirmekle	son	bulur.

	 Bundan	böyle,	hukuken	ancak	bu	suretle	bağlayıcı	bir	biçimde	ortaya	
çıkmış	olan	anayasa	meşru	olarak	geçerli	olur.

	 Bu	 nedenle,	 birçok	 devrimci	 bağımsızlık	 hareketinde	 yapılabildiği	
gibi	demokrasi	kavramını	sadece	temsilci	egemenliği	 ile	sınırlamak,	de-
mokrasinin	geleceği	açısından	tehlikeli	bir	yanılgıdır.

	 Halk	 bağımsızlığına;	 temsilci	 egemenliğini,	 erkler	 ayırımını,	 insan	
haklarını	(medeni	ve	siyasal)	ve	demokrasiyi	şart	koşan	bir	organizasyon	
yaratıyorsa	kavuşmuş	olacaktır.

	 Özgürlük	ve	eşitlik	ne	diktatörlükte	ne	toplumsal	güçlerin	serbest	
hareket	koşullarında	var	olabilir.

	 Diktatörlük,iktidar	sahibinin	ayrıcalığı	ve	iktidara	tabi	olanın	ayrı-
ma	tabi	tutulması	demektir.	Güçlerin	serbest	hareketi	ise,	zayıfı	bağımlı-
lığa	düşüren,	güçlünün	hak	sahipliği	ile	son	bulur.

	 Her	iki	halde	de	hem	özgürlük	hem	eşitlik	aldatıcı	olacaktır.	Eşitlik	
ve	özgürlük,	erklerini	ayıran	bir	demokratik	anayasal	düzende	varolabi-
lir	ve	geliştirilebilir.	Böyle	bir	düzende	demokrasi,	kesinlikle	esas	oluş-
turmayıp,	önce	temel	hakların	varlığını	şart	koşmaktadır2.

	 3.	Demokratik	Fonksiyonel	Temel	Hak	Görüşü

Demokratik	 fonksiyonel	 temel	 hak	 görüşünegöre3,	 temel	 hakların	 ilk	
amacı,	özgür,	demokratik	 irade	oluşumunu	sağlamaktır.	Temel	haklar	

2	Kriele,	Martin:	Freiheit	und	Gleichheit,	Handbuch	des	Verfassungrechts,	Berlin,Newyork,	1983,	s.135	vd.
3	Hesse,	Konrad:	Grundzüge	des	Verfassungsrechts	der	Bundesrepublik	Deutschland,	Heidelberg,	Karls-

ruhe,	1977,	s.	66	vd.
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yalnız	 bireysel	 herhangi	 bir	 sübjektif	 özgürlüğü	 korumakla	 kalmayıp,	
demokratik	 irade	oluşumu	sürecineyönlendirilmiş	özgürlüğü	sağlama-
lıdırlar.	

	 Temel	haklar	belli	bir	değerin,	yani	demokrasinin	korunmasına	hiz-
met	etmelidirler.Ancak	bu	görüşün	katı	bir	biçimde	uygulanması	duru-
munda	ise,	sadece	belli	bir	amaca	hizmet	eden	özgürlüğün,	onu	belirle-
yenin	yönetiminde	olması	tehlikesi	ortaya	çıkacaktır.	

	 Bir	demokraside	özgürlüğü	belirleyen	çoğunluktur.	Sadece	çoğun-
luğun	kararları	ölçüsünde	bir	özgürlük,	özgürlük	değil	bağımlılıktır.	

	 Şu	hâlde	vatandaşa	temel	hakları,	hem	özgür,	bağımsız	bir	birey	ol-
duğu	için,	hem	toplumun	bir	üyesi	olduğu	için	garanti	eden	görüşe	ağır-
lık	verilmelidir.	Yani	temel	hak	garantisi	sadece	bireysel	değil,	aynı	
zamanda	kamu	yararı	için	sağlanmıştır4. 

	 4.	Siyasal	Özgürlük

	 Özgürlük	düzeni	olarak	demokrasi,	herkese	gerekli	güvenliğin	sağ-
lanması	ile	birlikte,	mümkün	olan	en	kapsamlı	ve	herkes	için	aynı	oran-
da	özgürlüğün	gerçekleştirilmesi	amacına	yöneliktir.

	 Burada	 söz	 konusu	 edilen	 “felsefi	 bir	 özgürlük”kavramı	 değil,	
Rousseau’nun	 anladığı	 anlamda,	bir	 toplum	 içinde,	 insan	 onuruna	
yakışır	ve	adilce	bir	arada	yaşama	düzeninin	sağlanması	ve	insanla-
rın	bir	devlet	olarak	birleşmesinin	koşulu	olarak	“siyasal	bir	özgür-
lük”	kavramıdır5.

4	Arndt,	H.	Walter/	Rudolf,	Wolfgang:	Öffentliches	Recht,	Vahlens	Handbücher	der	Wirtschafts-und	So-
zialwissenschaften,	München,	1983,	s.	114.

5	Krş.,	Maihofer,	Werner:Politik	für	Nicht	politiker,	Ein	ABC	zur	aktuellen	Diskussion,	Bd.I,	1972,	s.	171	vd.
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	 5.	Her	İnsanın	Özgür	Olması	Koşuluyla	İnsanlar	Arası	Bir	İliş-
ki	Düzeni	Olarak	Özgürlük

	 İnsan	onurundan	kaynaklanan	ve	doğuştan	kazanılmış	olması	ne-
deniyle	dokunulmaz	devredilmez	bir	insan	hakkı	olarak	anlaşılan	özgür-
lüğü,	Kant	“tek	orijinal,	her	insanın,	insan	oluşu	dolayısıyla	sahip	olduğu	
hakkı”	olarak	tanımlamaktadır6.

	 Ancak	Kant	bununla	özgürlüğü,	 insanın	 sadece	kendine	özgü	bir	
özelliği	olarak	düşünmemiş,	her insanın özgür olmasına olanak veren in-
sanlar arası bir davranış ve ilişki düzeninin koşulu olarak	düşünmüştür.	
Bundan	aynı	zamanda	insanların	hukuk	kuralları	altında	birleşmesi	ola-
rak devlet kavramı	ortaya	çıkmaktadır7.

	 6.	Toplumsal	Sözleşme	

	 Bu	nedenle	Kant	ve	Rousseau’ya	göre	böyle	bir	devlet,	ancak	baş-
langıçtaki	sözleşme	düşüncesine,	yani	özgür	ve	eşit	kişilerin	-her	insanın	
özgürlük	ve	aynı	 zamanda	bağımlılığının	karşılıklı	 ve	her	 taraftaki	eşit	
koşulları	altında,	tıpkı	her	insanı	tatmin	edici	nitelikte	bir	“bir özgürlü-
ğün genel yasası”nı	yaratırcasına-	yaptıkları,	bir	anlaşmaya	uygunsa	hu-
kuka	uygundur.	

	 Kant’a	göre,	bu	tür	devlette,	insanın	doğuştan	sahip	olduğu	özgür-
lüğünden	bir	bölümünü,	bir	amaç	uğruna	feda	etmesi	değil,	tersine	vahşi	
ve	kanunsuz	özgürlüğünü,	-yasal birbağımlılık içinde hukuksal bir ortam-
da eksilmeden yeniden bulabilmesi için-	tümden	terk	etmesi	söz	konusu-
dur.	Çünkü	bu	bağımlılık	kendi	yasama	 iradesinden	kaynaklanmakta-
dır8

.

6	Kant,	Immanuel:	Methaphysik	der	Sitten,	Ausgabe	Vorlaender	bei	Meiner,	Hamburg,	1972,	s.	43.
7	Hukuk	 kavramı	 için:Bkz.	 Kant,	 Immanuel:	Methaphysik	 der	 Sitten,	 Ausgabe	 Vorlaender	 bei	Meiner,	

Hamburg,	1972,	s.	43	vd.
8	Maihofer,	Werner:Prinzipien	freiheitlicher	Demokratie,	Handbuch	des	Verfassungsrechts,	Berlin,	Newy-

ork,	1983,	s.	206.
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	 7.Batı	Uygarlığınca	Benimsenmiş	Demokrasi

	 Liberal	devlet	 anlayışı,	 kişinin	özgürlük	ve	onurunun	en	kolay	ve	
olabildiğince	kapsamlı	bir	şekilde,	bireyin	kendi	yaşamını	kendi	irade-
sine	göre	şekillendireceği,	devletin	müdahalesinden	arındırılmış	bir	ala-
nın	garanti	altına	alınması	ile	korunabileceği	görüşünden	yola	çıkmakta-
dır.

	 Bununla	birlikte,	bireyin	bağımsızlığı	ile	onun	bugünkü	koşullarda	
toplu	halde	yaşamasından	doğan	gereksinmeleri,	hakları	ve	ödevleri	ara-
sındaki	gerilim	ilişkisinin	açıklığa	kavuşturulması	gerekmektedir.	

	 Ne	sınırsız	bir	individüalizm	ne	de	özgürlüğü	hiçe	sayan	bir	kolekti-
vizme	tabi	olan	bir	anayasal	düzen	özgürlük	ile	baskının,	bireye	saygı	ile	
onun	topluma	katılmasının	zıtlığından	doğan	sorunları	cevaplandırmak	
zorundadır.

	 Anayasanın	kalitesi,	önemli	ölçüde,	bu	tür	kaçınılmaz	çatışma	du-
rumlarını	önleme	konusundaki	başarısına	bağlıdır.

	 Bireysel	özgürlük	ve	kamu	yararının	olabildiğince	bağdaştırılması,	
politikanın	en	önemli	ödevi	olmalıdır.

	 Anayasa	birey-toplum	ilişkisini	bir	taraftan	temel	hakların	garantisi,	
diğer	taraftan	sınırlar	ve	sosyal	ödevler	konusunda	koyduğu	normlarla	
dengelemeye	çalışmalıdır.

	 Sosyal	devlet,	adil	bir	ekonomik	ve	sosyal	düzen	kurmaya;	hukuk	
devleti,	kişisel	özgürlüğün	çekirdek	alanının	tehlikeye	girmesini	engelle-
meye	çalışmalıdır.

	 Anglo-Amerikan	 ve	 İskandinav	 ülkelerinde	 demokrasi	 siyasal	 bir	
mekanizma	 olmak	 dışında,	 bir	 yaşam	biçimi	 olup	 “sosyal	 demokrasi”	
anlamında	yorumlanmaktadır.
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	 İnsan	 onurundan	 kaynaklanan	 özgürlük	 ve	 eşitlik,	 klasik-batı	 de-
mokrasisinin	temelini	oluşturmaktadır.

	 Temsili	nitelikte	olsa	bile,	demokrasi,	bireyin	devletin	bütün	işlev-
lerine	özgürlük	ve	eşitlik	içinde	katılımını	sağlamaktadır9.

	 Temel	hak	ve	özgürlükler	demokratik	yaşamın	vazgeçilmez	öğeleri-
dirler.

	 Düşünceyi	 açıklama	 özgürlüğü,	 seçme	 seçilme,	 siyasal	 faaliyette	
bulunma,	 siyasal	 parti	 kurma,	 siyasal	 partilere	 girme,	 partiden	 çıkma,	
dernek	kurma	özgürlükleri	demokrasinin	özgürlük	öğesinin,	yani	siyasal 
katılma özgürlüğünün	uzantılarıdır.

	 Demokrasiler,	bu	hakların	çoğunluğa	karşı	korunmasını	gerektirir.	
Çoğunluk	 ilkesi,	 çoğunluğun	 azınlık	 üzerindeki	 diktatörlüğü	 şeklinde	
yorumlanmamalıdır.	

	 İçeriği	çoğunluğun	iradesi	ile	belirlense	bile,	ancak	bütün	vatandaş-
ların	hukuk	düzeninin	yaratılmasına	katılmasına	izin	verilmesi	halinde	
bir	demokraside	çoğunluk	ilkesine	uyulmuş	olur.

	 8.	Keyfi	İktidarın	Önlenmesi

	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	 Mahkemesi’ne	 göre,	 “demokrasi	 kesinlikle	
çoğunluğun	 görüşlerinin	 her	 zaman	 egemen	 olması	 anlamına	 gelmez;	
egemen	durumun	kötüye	kullanılmasından	kaçınılmalı	ve	azınlık	görüşü	
temsil	edenlere	düzgün	ve	gerekli	biçimde	davranmayı,	sağlayacak	kural-
larla	bir	denge	oluşturulmalıdır”10.

9	Karpen,	Ulrich:Human	Rights	in	the	Constititions	of	the	Western	World:	Some	Interpretational	Triends	
comparative	constitutional	law,	Mahendra	P.	Singh	Lucknow:	Eastern	Book	Co.,	1989,	s.	376.

10	13.8.1981	tarihli	karar	A/44,	s.	25.
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	 Keyfi	iktidarın	önlenmesi	ve	sınırlı	devletin	gerçekleştirilmesi	özgür-
lükçü,	çoğulcu	demokrasilerin	en	önemli	özelliğidir11.

	 9.	Demokraside	Hukuksal	Standartlar	

	 Avrupa	Konseyi	Parlamenterler	Meclisinin	1983	yılında	aldığı	800	
sayılı	 kararında	 demokraside	 hukuksal	 standartlarınaşağıdaki	 şekilde	
saptandığına	işaret	edilmiştir12.

	 “1.	Demokrasi	halkın	halk	tarafından	yönetimidir;

	 2.	Demokrasinin	temel	ilkeleri,	hukuk	devleti	ve	erkler	ayrılığıdır;

	 3.	Demokratik	bir	sistemde	hükümetin	ve	yönetimin	işleyişi,	hukuk	
devleti	ilkesine	uygun	olmalıdır;

	 4.	Demokrasi	yargıya,	yönetimin	hukuk	devletine	uygun	davranıp	
davranmadığını	saptama	yetkisi	verir;

	 5.	 Hükümet	 ve	 yönetimin	 etkili	 davranabilmesi	 ile	 vatandaşların	
hak	ve	özgürlüklerinin	korunması	arasında	uygun	bir	denge	sağlanması	
demokratik	sistemin	sorumluluğundadır;

	 6.	Demokratik	bir	sistem,	topluluğun	genel	yararının	gerekleriyle,	
Avrupa	İnsan	Hakları	Sözleşmesinde	yer	alan	bireylerin	temel	hakları-
nın	korunması	arasında	böyle	bir	dengeyi	koruyabilmelidir;

	 7.	Bu	olgu	çoğunluğun,	azınlığın	haklarına	 saygı	göstermesini	ge-
rektirir;

	 8.	Kişi	hakları	ve	siyasal	hakların	korunmasının	yanında,	vatandaş-

11Turhan,	Mehmet:Anayasamız	ve	Demokratik	Toplum	Düzeninin	Gerekleri,	Tartışma	Bölümünde,	Ana-
yasa	Yargısı.	8,	s.	406.

12	Turhan,	Mehmet:Anayasamız	ve	Demokratik	Toplum	Düzeninin	Gerekleri,	Tartışma	Bölümünde,	Ana-
yasa	Yargısı.	8,	s.	422	vd.
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ların	ekonomik,	sosyal	ve	kültürel	haklardan	da	tam	anlamıyla	yararla-
nabilmeleri	için	özel	bir	özen	gösterilmelidir;

	 9.İnsan	haklarının	kusursuz	bir	biçimde	korunmasını	sağlayan	yeni	
kurallara	açık	bir	yaklaşımın	benimsenmesi	gerekir;

	 10.Olağanüstühallerde,	 istisnai	 önlemlerin	 alınmasından	 önce,	
normal	hukuk	düzeninin	sağladığı	bütün	araçların	kullanılması	gerekir.	
Eğer	böyle	aşırı	bir	önlem	gerekiyorsa,	o	zaman	bu	önlemin	durumun	
gerektirdiği	 ölçüde	 olması	 ve	 hiçbir	 biçimde	 bu	 önlemlerden	 İnsan	
Hakları	Sözleşmesinin	15.	maddesinde	yazılı	olan	sert	çekirdekli	hakla-
rın	etkilenmemesi	gerekir”13.

	 Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesi,	29	Nisan	1988	tarihli	kararında	
(Belilos	vakası)genel	nitelikteki	çekincelerin	sözleşmeye	aykırı	olduğu-
nu	saptamıştır14.

	 Böylece	Komisyona	bireysel	başvuru	hakkını	kayıtsız	kullanabilme	
olanağı	doğmuştur.	

	 Avrupa	İnsan	Hakları	Mahkemesinin	yargılama	yetkisi	bütün	üye	
devletler	 ve	 dolayısıyla	Türkiye	 tarafından	 da	 kabul	 edilmiştir.	Gerek	
komisyon	gerek	mahkeme,	 	temel	haklara	ilişkin	olarak	ortak	kuralları	
tanımlama	yoluyla	üye	devletlerin	pozitif	 hukukunun	bir	parçası	olan	
Avrupa	liberal	kamu	hukukunu	oluşturmaktadırlar.	Yasa	koyucunun	ha-
reketsiz	kalması	durumunda	hak	ve	özgürlükler	hukukunun	liberalleşti-
rilmesi	görevi	yargıç	tarafından	üstlenilecektir15.

	 Anayasamızın	 138.	 maddesine	 göre,	 yargıçlarAnayasaya,kanuna	
ve	hukuka	uygun	 karar	 verirler.	Bu	maddenin	Anayasa	md.15	 ile	 bir-

13	Çeviri:	Turhan,	Mehmet:Anayasamız	ve	Demokratik	Toplum	Düzeninin	Gerekleri,	Tartışma	Bölümün-
de,	Anayasa	Yargısı.	8,	s.	422	vd.

14	Cohan.G.,	Jonathan:	“	Les	resérves	à	 	 la	Convention	Européenne	des	droits	de	l’homme,A	propes	de	
l’arret	Belilos	du	29	Avril1988”	,	Revue	générérale	de	droit	international	public,1989,s.274	vd.

15	Çağlar,	Bakır:Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	Demokrasi,	Anayasa	Yargısı,7,	Ankara	1990,s.98.
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likte	 değerlendirilmesi	 halinde	 yargıç	 yasayı,	 Avrupa	 İnsan	 Hakları	
Sözleşmesi‘ne	uygun	olarak	yorumlayabilmelidir16.

	 10.	Anayasamızda	Demokratik	Devlet	İlkesi

	 Cumhuriyetin	niteliklerinin	belirlendiği	1982	Anayasasının	2.	mad-
desine	göre,		Türkiye	Cumhuriyeti	“İnsan	haklarına	saygılı,	demokratik	
bir	hukuk	devletidir”.

	 Yine	Anayasanın	4.	maddesi	gereğince,	2.	maddede	yer	alan	devle-
tin	“demokratik”	olma	niteliği	değiştirilemez	ve	değiştirilmesi	önerile-
mez.

	 Anayasanın	 13.	maddesi	 ise,	 ilk	 şeklinde	 ve	 2001	 tarihli	 anayasa	
değişikliğinden	sonra	da	temel	hak	ve	özgürlüklerle	ilgili	genel	ve	özel	
sınırlamaların,“demokratik	toplum	düzeninin	gereklerine”aykırı	olama-
yacağı	düzenlemesini	içermektedir.

	 Şu	hâlde	demokratik	olma,	bir	 taraftan	Türk	Devletinin	değiştiri-
lemeyen,	değiştirilmesi	önerilemeyen	bir	niteliğini,	demokratik	toplum	
düzeni	ise,	temel	hak	ve	özgürlüklerde	anayasanın	sözüne	ve	ruhuna	uy-
gun	olarak	yasayla	yapılacak	sınırlamaların	sınırını	oluşturmaktadır.

	 Özgürlükleri	sınırlamanın	sınırı	olarak	anayasaca	kabul	edilen	“de-
mokratik	toplum	düzeni	gerekleri”nden	çağdaş,	çoğulcu	ve	özgürlükçü	
bir	demokrasi	anlayışının	mı,	amaçlandığı	öğretide	tartışılmıştır.

	 Anayasanın	Danışma	Meclisi	Anayasa	Komisyonu	Gerekçesinde;	
“genellikle	kabul	gören	demokratik	rejim	anlayışı”ndan	söz	edilmekte,	
“esasen	uluslararası	 sözleşme	veya	bildiriler	de	bu	kıstası	kabul	etmiş-
lerdir”	denilerek,	uluslararası	sözleşmelere	yollama	yapılmaktadır.	Da-
nışma	Meclisi	Tutanak	Dergisinde	“genellikle	kabul	gören;	içinden	bir	
parçasını	 seçmek	 değil,	 herkesin	 kabul	 ettiği,	 genelin	 kabul	 ettiğidir”	
şeklinde	tanımlanmaktadır17.
16	Çağlar,	Bakır:Anayasa	Mahkemesi	Kararlarında	Demokrasi,	Anayasa	Yargısı,7,	Ankara	1990,s.98.
17	Danışma	Meclisi	Tutanak	Dergisi,	C.8,	s.	88-89.
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	 Bu	durumda,	demokratik	toplum	düzeni	gereklerinden	çağdaş,	ço-
ğulcu	ve	özgürlükçü	demokrasi	anlayışı	benimsenmiştir	görüşüne	varı-
labileceği	savunulmuştur18.

	 Maddenin	 sözüne	görebir	yorum	yaptığımızda,	13.	maddede	 “bu	
Anayasada”	şeklinde	bir	belirleme	yoktur.	Her	fırsatta	“bu	Anayasada”	
sözcükleriyle	vurgulama	yapan	böyle	ayrıntılı	bir	Anayasanın	bu	mad-
dede	bu	sözcükleri	kullanmamasından	“çağdaş	özgürlükçü	demokrasi”	
anlayışını	benimsediği	ileri	sürülebilir19.

	 Bununla	birlikte,	Başlangıç	Kısmının3.	paragrafında	“bu	Anayasa-
da	gösterilen	hürriyetçi	demokrasi”den	söz	edilmektedir	ve	2.maddeye	
göre	Cumhuriyetin	niteliklerinden	sayılan	Başlangıçtaki	temel	ilkeler,	4.	
madde	uyarınca	hiç	değiştirilemeyen	kurallardandır.

	 Ancak	söze	göre	yorum	her	zaman	sağlıklı	sonuçlara	ulaştırmamak-
tadır.Kaldı	ki,	yine	Anayasanın	Başlangıç	kısmında,	Anayasanın,	“çağdaş	
medeniyet	düzeyine	ulaşma	azmi	yönünde”	anlaşılması	gerektiği	vurgu-
lanmıştır.	Bu	durumda	değişmezlik	kuralı	da	göz	önünde	tutularak	Ana-
yasadaki	tüm	kuralların	“çağdaşlık”	esas	alınarak	yorumlanması	gerekti-
ği	düşüncesinde	isabet	vardır20.

	 Anayasa	Mahkemesi	 1961	Anayasası	 zamanında	 verdiği	 bir	 kara-
rında	da	demokrasiyi;	“çağdaş	özgürlükçü	demokrasi,	Batı	Uygarlığınca	
benimsenen demokrasi”	olarak	kabul	etmiştir21.

	 1982	Anayasası	zamanında	Anayasa	Mahkemesi,	demokratik	top-
lum	düzeni	 konusunda	birbirini	 izleyen	 iki	 ayrı	 kararında	 farklı	 görüş	
bildirmiştir.
18	Turhan,	Mehmet:	Anayasamız	ve	Demokratik	Toplum	Düzeninin	Gerekleri,	Anayasa	Yargısı	8,	s.	408;	

Özbudun,	Ergun:Türk	Anayasa	Hukuku,	Ankara,	2017,	s.	120;	Kaboğlu,	İbrahim	Özden:	Kollektif	Öz-
gürlükler,	Diyarbakır,	1989,	s.	272;	Tanör,	Bülent:İki	Anayasa	1961-1982,	İstanbul,	1986,	s.	136-	137.

19	Turhan,	Mehmet:Anayasamız	ve	Demokratik	Toplum	Düzeninin	Gerekleri,	Anayasa	Yargısı	8,	Ankara	
1991,	s.409.

20	Turhan,	Mehmet:	Anayasamız	ve	Demokratik	Toplum	Düzeninin	Gerekleri,	Anayasa	Yargısı	8,	Ankara	
1991,	s.	409.

21	E.1970/48,	K.1972/3,	k.t.	8-9.2.1972,	AMKD,	S.	10,	s.	128.
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	 Bir	 kararında	 “Burada	 sözü	 edilen	 demokratik	 toplum	 düzeniyle	
hiç	kuşkusuz	Anayasamızda	gösterilen	hürriyetçi	demokrasi	ve	bunun	
icaplarıyla	belirlenen	hukuk	düzeninin	kastedildiğinde	duraksamaya	yer	
yoktur.”22	görüşünü	savunurken,	çok	kısa	bir	süre	sonra,	“klâsik	demok-
rasiler,	temel	hak	ve	özgürlüklerin	en	geniş	ölçüde	sağlanıp	güvence	altı-
na	alındığı	rejimlerdir.	Kişinin	sahip	olduğu	dokunulmaz,	vazgeçilmez,	
devredilmez,	temel	hak	ve	özgürlüklerin	özüne	dokunulup	tümüyle	kul-
lanılamaz	hale	getiren	kısıtlamalar,	demokratik	toplum	düzeni	gerekle-
riyle	uyum	içinde	sayılamaz”23	yönünde	bir	görüş	bildirmiştir.	

	 Mahkemeye	 göre,	 “özgürlükçü	 olmak	 yanında,	 hukuk	 devleti	 ol-
mak	ve	kişiyi	ön	planda	tutmak	da	aynı	rejimin	öğelerindendir.	Şu	hâlde	
getirilen	 sınırlamaların,	 Anayasanın	 2.	 maddesinde	 ifadesini	 bulan	
Cumhuriyetin	 temel	niteliklerine	de	uygun	olması	gerekir.	Bu	anlayış	
içinde	özgürlüklerin	yalnızca	ne	ölçüde	kısıtlandığı	değil;	kısıtlamanın	
koşulları,	 nedeni,	 yöntemi,	 kısıtlamaya	 karşı	 öngörülen	 kanun	 yolları,	
hep	demokratik	toplum	düzeni	kavramı	içerisinde	değerlendirilmelidir.	
Özgürlükler,	ancak;	istisnai	olarak	ve	“demokratik	toplum	düzeninin	sü-
rekliliği	için	zorunlu	olduğu	ölçüde”	sınırlandırılabilir”24.

	 Anayasa	Mahkemesinin	 bu	 kararına	 göre,	 hak	 ve	 özgürlükler	 de-
mokrasinin	ayrılmaz	birer	parçasıdır.	Özgürlüklerin	özüne	dokunan	kı-
sıtlamalar	da	demokratik	toplum	düzeninin	gereklerine	aykırı	kısıtlama-
lardır.	1982	Anayasasında	2001	değişikliğinden	önce	yer	almayan	“öz”	
kavramını,	 Anayasa	Mahkemesi,	 demokrasinin	 temel	 değerleri	 içinde	
kabul	etmiştir.	Bu	karara	göre	Anayasa	Mahkemesinin	demokrasi	anla-
yışı,	çağdaş,	özgürlükçü,	batı	demokrasisi	anlamındadır.

	 Şu	hâlde	Anayasa	Mahkemesinin	“demokratik	toplum	düzeni”	ge-
rekleri	konusundaki	içtihadında25,	genelde	özgürlükçü	demokrasi	anla-
yışı	yer	almaktadır26.
22	E.1985/21,	K.1986/23,	k.t.	6.10.1986,	AMKD,	S.	22,	s.	224.
23	E.1985/8,	K.1986/27,	k.t.	26.11.1986,	AMKD	S.	22,	s.	365	vd.
24	E.1985/8,	K.1986/27,	k.t.26.11.1986,	AMKD	S.	22,	s.	365-366.
25	Bkz.E.1990/9,	K.1990/13,	k.t.	21.6.1990,	RG.3.2.1991-20775,	s.	534.
26	Turhan,	Mehmet:Anayasamız	ve	Demokratik	Toplum	Düzeninin	Gerekleri,	Anayasa	Yargısı	8,	Ankara	

1991,s.	418.
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	 Anayasa	 Mahkemesi	 son	 yıllarda	 verdiği	 kararlarından	 birinde	 :	
”Çağdaş	demokrasiler,	temel	hak	ve	özgürlüklerin	en	geniş	ölçüde	sağ-
lanıp	güvence	altına	alındığı	rejimlerdir.	Temel	hak	ve	özgürlükleri	bü-
yük	ölçüde	kısıtlayan	ve	kullanılamaz	hale	getiren	 sınırlamalar	hakkın	
özüne	dokunur.	Temel	hak	ve	özgürlükler	getirilen	sınırlamaların	yalnız	
ölçüsü	değil,	koşulları,	nedeni,	yöntemi,	kısıtlamaya	karşı	öngörülen	ka-
nun	yoları	gibi	güvenceler,	demokratik	 toplum	düzeni	kavramı	 içinde	
değerlendirilmelidir.	Bu	nedenle	temel	hak	ve	özgürlükler	istisnai	olarak	
ve	ancak	özüne	dokunmamak	koşulu	ile	demokratik	toplum	düzeninin	
gerekleri	için	zorunlu	olduğu	ölçüde	ve	ancak	kanunla	sınırlandırılabilir.	
Demokratik	bir	toplumda	temel	hak	ve	özgürlüklere	getirilen	sınırlama-
nın,	bu	sınırlamaylagüdülen	amacın	gerektirdiğinden	fazla	olması	düşü-
nülemez.	Demokratik	hukuk	devletinde	güdülen	amaç	ne	olursa	olsun,	
kısıtlamaların,	bu	rejimlere	özgü	olmayan	yöntemlerle	yapılmaması	ve	
belli	bir	özgürlüğün	kullanılmasını	önemli	ölçüde	zorlaştıracak	ya	da	or-
tadan	kaldıracak	düzeye	vardırılmaması	gerekir27.”

	 Anayasa	Mahkemesinin	 demokratik	 toplum	düzenini,	 çağdaş	 öz-
gürlükçü	demokrasilerde	genellikle	kabul	gören	demokratik	düzen	anla-
yışı	olarak	yorumu,	Anayasa	Mahkemesi	kararlarında	“Türkiye’nin	taraf	
olduğu	milletlerarası	 insan	hakları	 sözleşmelerinin	ve	bu	sözleşmelere	
taraf	ülkelerin	iç	düzenlerindeki,	ortak	standartların	“	en	azından	destek	
ölçü	norm	olarak	kullanılmasını		sağlayabileceği”	ifade	edilmiştir28.

	 11.	Temel	Hakların	Demokratik	Fonksiyonu

	 Temel	hakların	çoğu	birden	çok	amaca	yöneliktir.	Örneğin	düşün-
ceyi	açıklama	özgürlüğü,	negatif	statüye	dahil	edilmekle	birlikte,	seçim-
lerle	ortaya	koyan	halkın	 siyasal	 iradesinin	korunması	onun,	daha	de-
rin	bir	anlamını	ortaya	koymaktadır.	Bu	nedenle	kamusal	düşünceyi	
açıklama	özgürlüğü	aynı	zamanda	bir	vatandaşlık	hakkıdır.(status	
activus)

27	E.2013/108,	K.2014/15,	29.1.2014,	RG.9.5.2014.S.28995.
28	Özbudun,	Ergun:	Türk	Anayasa	Hukuku	Ankara	2017	s.	120	vd.
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	 Ayrıca	basın	ve	radyo-TV	ile	düşünceyi	açıklamak	bir	kurumsal	ga-
ranti	de	içermektedir.

	 Birçok	temel	hakkın	özellikle	klasik	olanların	salt	negatif	statü	için-
de	 değerlendirilmesi	 gerektiğini	 savunan	 görüş,	 özgürlüklerin	 sadece	
devlet	 dışı	 alanda	 var	 olabileceği	 sonucuna	 götürecektir.	Oysa	 toplu-
mun	artan	oranda	çapraşık	bir	hal	alması	devletin	daha	geniş	alanlarda	
aktif	olmasını	gerektirmektedir,	Bugün	devletten	bağımsız	alan	sadece	
konuta	ilişkin	özel	alanla	sınırlıdır	bile	denilebilir.

	 Temel	haklarda	Smend29	birinci	planda	 “objektif	 bir	 entegrasyon	
özelliği”	görmektedir.	Temel	haklar	objektif	içerikleri	nedeniyle	tamam-
layıcı	ve	bütünleştirici	bir	etkiye	sahiptirler.

	 Temel	haklar	özgürlükçü,	demokratik	düzenin	temel	ögeleridirler.	
Onlar	sayesinde	devlet,	vatandaşlarının	büyük	bir	çoğunluğu	tarafından	
onaylanmaktadır.

	 Böylece	temel	haklar	bireyin,	devletten	yana	kısmen	bağımlı-
lıktan	kurtulması	ve	devlet	karşısında	güvence	altına	alınması	 ile	
sınırlı	kalmayıp,	devlete	bağlayıcı	bir	bağ	ve	siyasal	anlaşmanın	te-
meli	olarak	görülmelidirler30.																							

	 F.	Almanya	AnayasaMahkemesi	“Yüksekokul	Kararında”31	bir	öz-
gürlük	hakkından	(bilim	özgürlüğü)	katılma hakları	çıkarmıştır.	Bir	bi-
lim	adamının	bir	yüksek	organizasyona	girmesi,	F.	Almanya	Anayasası	
md.	5	(3)’	te	düzenlenmiş	olan	bilim	özgürlüğünün	etki	gücünü,	katılma	
hakları	yönünde	güçlendirmiştir.	Çünkü	kamu	hizmetlerine	katılma,	bi-
lim	özgürlüğünün	gerçekleşmesinin	zorunlu	koşulunu	oluşturmaktadır.	
Mahkeme	bu	kararında	4.	bir	temel	hak	fonksiyonu	yaratmıştır.	Bir	bi-
lim	adamının	bir	yüksekokula	girmesiyle	bilim	özerkliğinden,	üniversi-

29	Smend,	Rudolf:	Verfassung	und	Verfassungsrecht,.	München,	Leipzig, 1928,	s.119		vd.
30	Smend,	Rudolf:Bürger	und	Bourgeosis	im	deutschen	Staatsrecht,	Berlin	1933,		s.30	vd,	313	vd.
31	BVerfGE	35,79	vd.	115	vd.
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tenin	karar	organlarında	etkili	olma	hakkı,	yani	üniversite	yönetimine	
katılma	hakkı	doğmaktadır32.

	 Katılma	 teriminin	 burada	 da	 kullanılması,	 devlet	 edimlerine katıl-
manın	 söz	konusu	olduğu	yanılgısına	götürmemelidir.	Devlet	edimle-
rine	katılma	“Georg	Jellinek”in	terminolojisinde		pozitif statü haklarına 
dahildir.	

	 Buna	karşılık	burada,	devlet	 edimlerine	katılmaya	hak	değil,	 aktif	
statü,	 yani	 kamu	 yönetimi	 içinde	 idari kararların oluşumuna katılma 
hakkı	söz	konusudur.		Bu	kararda	bağımsız	olarak	çeşitli	bilim	adamla-
rının	bilimsel	önem	taşıyan	belli	konularda	tek	bir	kararın	gerekli	oldu-
ğu	bir	bilimsel	organizasyonda	 çalışmaya	başlamasıyla,	 temel	haklarla	
garanti	 edilmiş	 bilimsel	 özerklik	 haklarının,	 demokratik	 bir	 oylamaya	
eşit	haklarla	katılma	hakkına	dönüşeceği	kabul	edilmiştir.	Buna	“özgür-
lük haklarınındemokratik fonksiyonu” da denmektedir33.	 Bu	 fonksiyon	
savunma,	koruma	ve	katılma	fonksiyonları	dışında	mevcut	olup,	toplu-
mun	artan	orandaki	entegrasyonu	ve	inceden	inceye	organizasyonu	ile	
gittikçe	daha	büyük	bir	önem	kazanacaktır.	

	 Anayasamızın	 da	 2.	 maddesinde	 yer	 alan	 insan	 haklarına	 saygılı	
olmak	 ibaresinden,	 temel	 haklarla	 korunmuş	 bireysel	 menfaate	 teca-
vüz	 yasağı	 anlamı	 çıkmaktadır	 (negatif	 statü).	 Anayasamızın	 5.	mad-
desindeki	“kişinin	temel	hak	ve	özgürlüklerini…sınırlayan….	engelleri	
kaldırmaya	 ilişkin	devletin	amaç	ve	görevinden”,	devletin	 temel	hakkı	
koruma	 ödevi	 çıkmaktadır.	 	 Bu	 ödev	 tüm	 devlet	 organları	 için	 temel	
haklarla	korunan	menfaatlerin	gerçekleşmesini	 tehdit	eden	tehlikelere	
karşı	önlem	almak,	karşı	koymak,	engellerle	savaşmak	emrini	içermek-
tedir34.

	 Bu	 kavramlar	 Georg	 Jellinek’in	 kavramlarıyla	 karşılaştırıldığında	
savunma	 fonksiyonu	 ve	 negatif	 statünün	 aynı	 şeyleri	 garanti	 ettikleri,	

32	BVerfGE	35,79	vd.	128.
33	Stein,	Ekkehart:	Staatsrecht,	Tübingen	1984,	s.254	vd.
34	Krş.BVerfGE	39,	I	vd.
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buna	 karşılık	 bir	 temel	 hak	 taşıyıcısının	 özgürlük	haklarını	 kullanmak	
istediği	bir	organizasyon	içinde	demokratik	oylamaya	katılma	hakkının,		
Jellinek’in	aktif	statü	ile	amaçladığı	hakkı	(özellikle	seçme	seçilme)	tam	
olarak	karşılamadığı	ifade	edilmektedir35.

 12.	Demokrasi	 İlkesinin	Sosyal	Devlet	 İlkesiyle	 İlişkisi	 (	De-
mokratik	-Sosyal		Yorum)

	 Alman	 hukukçusu	 Ridder,	 F.	 Almanya	 	 Anayasasının,	 20.	 mad-
desinde	düzenlenmiş	 olan	 “sosyal devlet ilkesi”nden,	 “demokrasi ilkesi” 
ile	 bağlantılı	 olarak,devletin	 toplumu,demokratik	 bir	 organizas-
yona	 bağlama	 zorunluluğunu	 geliştirmiştir”:“Devletin ve toplumun 
homojenleştirilmesi”36

	 Sosyal	devletin	bu	boyutu	ve	yorumu,	devletin	sosyal	yükümlülü-
ğünüdaha	 güçlü	 bir	 şekilde	 somutlaştırmaktadır.	 Ridder	 bunu	 yapar-
ken	 başka	 anayasa	 ilkelerine	 de	 başvurmaktadır.	 Özellikle	 demokrasi	
ilkesini(F.	 Almanya	 Anayasası	md.	 20)	 ve	 devletleştirme	 kuralını	 (F.	
Almanya	Anayasası	md.	15)		buna	dahil	etmektedir.	

	 Ridder’in	ortaya	koyduğu,	sosyal	devlet	ilkesinin	bu	boyutuna	göre,	
sözü	edilen	anayasa	kurallarından,	toplumsal	status-quo’nun	üstesinden	
gelinebilmesi	ve	ekonominin	farklı	bir	şekilde	düzenlenebilmesi	için	bir	
emir	 çıkmaktadır.Ridder’egörebu	 kurallardan	 devletin	 ekonomik	 güç	
dengesizliklerini	ve	bağımlılıkları	ortadan	kaldırmak,	ekonomik	kararla-
rı	toplumsal	demokratikleşmeye	ve	denetim	mekanizmasına	tabi	tutma	
görevi	kaynaklanmaktadır37.

	 Devletin	sosyal	yükümlülüğünü	daha	güçlü	bir	şekilde	somutlaştı-
ran,	bunu	yaparken	başka	anayasa	ilkelerine,	örneğin	demokrasi ilkesi ve 
anayasanın	devletleştirme	kuralına	başvuran	bu	görüşe	göre,	bu	anayasa	
35	Stein,	Ekkehart:	Staatsrecht,Tübingen	1984,	s.255.
36	Ridder	Helmut,	Zur	Verfassungsrechtlche	Stelung	der	Gewerkschaften	im		Sozialstaat	nach	dem	Grund-

gesetz	ür	die	Bundesrepublk	Deutschland	,Stuttgart	1960	s.	18	vd;
37	Ridder,	Helmut;		Die	Soziaale	Ordnung		des	Grundgesetzes,	Opladen,1975,	s.	44	vd.

ÖZGÜRLÜKÇÜ DEMOKRATİK DÜZEN
Prof. Dr. Zafer GÖREN



www.izmirbarosu.org.tr

İzmir Barosu Dergisi � Mayıs 2021 �252

normlarının	 bütününden	 “toplumsal statüko’nun aşılması” ve ekono-
minin	farklı	şekilde	düzenlenmesi	emri	kaynaklanmaktadır.	Bu	görüşe	
göre,	devletin	ekonomik	güç	dengesizliklerini	ve	bağımlılıkları	ortadan	
kaldırma	ödevi	vardır.	Ekonomik	kararlar	“toplumsal demokratikleşme ve 
denetime”	tabi	kılınmalıdır38

	 Anayasanın	demokrasi	 ilkesinin,	devlet	 teşkilatı	alanı	 ile	mi	sınırlı	
olduğu	yoksa	toplumsal	alt	sistemleri	de	mi	kapsadığı	(teşebbüsler,	der-
nekler	gibi)	konusundaki	tartışmalar	sosyal	devlet	alanında	da	bu	suret-
le	devam	etmiştir.	

	 Ridder’in	geliştirdiği	sosyal	devlet	ilkesinin	demokrasi	ilkesine	iliş-
kin	bu	boyutu,literatürde	çoğunluk	tarafından	benimsenmemiştir.	Dev-
let	ve	 toplum	 için	genel	anlamda	bir	homojenlik	 isteği	 abartılı	bulun-
muştur39.	

	 Toplumsal	demokratikleşmenin,	F.	Almanya	Anayasası	 tarafın-
dan	 açıkça	 emredilmiş	 ve	 yasaklanmış	 olmadığı,	 F.	 Anayasanın	 dev-
letleştirme	 ile	 ilgili	 kuralının,	 devletleştirme	 konusunda	 bir	 anayasa	
emri	olmayıp	 sadece	bir	 yetki	olduğu,	bu	nedenle	 “demokratik -sosyal  
yorum”un	sosyal	devlet	ilkesinden	zorunlu	olarak	kaynaklanan	hukuksal	
bir	ödev	olmaktan	çok,	gerçekleşmesi	politik	sürece	bırakılmış	olan	sos-
yo-politik	bir	durum	olduğu	ileri	sürülmüştür40.

	 Kabul	etmek	gerekir	ki	devletin	demokratikleşmesi	sadece	onun	te-
melini	oluşturan	toplum	demokratik	bir	şekilde	yapılanmışsa	mümkün	
olabilir.	Ancak	toplumun	demokratikleşme	isteği	sosyal	devlet	ilkesinin	
değil,	demokrasi	ilkesinin	bir	sonucudur41.

38	 Abendroth,Wolfgang;	 Rechtsstaatlichkeit	 und	 Sozialstaatlichkeit,	 Darmstadt1968,	 s.114;	 Hartwich,	
Hans	Hermann:		Sozialstaatspostulat	und	geselschaftlicher	status-quo.	Opladen	1978,s.344	vd;	Ridder,	
Helmut:Ridder,	Helmut;	 	Die	Soziaale	Ordnung	 	des	Grundgesetzes,Opladen,1975,	 s.	 44	 vd.;	 Stein,	
Ekkehart:	Staatsrecht,Tübingen	1993,	s.175.

39	Stein,	Ekkehart:	Staatsrecht,Tübingen	1993,	s.172.
40	Maier	Walter:	Staats	und	verfassungsrechtrecht,Achim1993,	s.229
41	Stein,	Ekkehart:	Staatsrecht,Tübingen	1993,	s.172.
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	 Anayasanın	demokrasi	 ilkesinin,	devlet	 teşkilatı	alanı	 ile	mi	sınırlı	
olduğu	yoksa	toplumsal	alt	sistemleri	de	kapsadığı	yolundaki	tartışma-
ların	(	teşebbüsler,	dernekler	gibi	)	sosyal	devlet	alanında	da	süreceğine	
dikkat	çekilerek42	bu	yorum	eleştirilmektedir:	Anayasanın	devletleştir-
meye	ilişkin	kuralının,	 	devletleştirmeye	ilişkin	bir	anayasa	emri	olma-
yıp,	 sadece	 bu	 konuda	 bir	 yetki	 içerdiği,	 böylece	demokratik sosyal 
yorumun	sosyal	devlet	ilkesinin	emrettiği	bir	hukuksal	ödev	olmaktan	
çok	 gerçekleşmesi	 siyasal	 sürece	bırakılmış	 sosyo-politik	 bir	 pozisyon	
olduğu,	 tüm	bireylere	olabildiğince	eşit	özgürlük	sağlamak	 isteyen	 te-
mel	hakların	sosyal-	devletsel	yorumunun	bu	güne	kadar	mütevazi	bir	
biçimde	uygulanabildiği	belirtilerek	bu	yorum	metodunun	savunulama-
yacağı	ileri	sürülmektedir43.

42	Maier	Walter:	Staats	und	verfassungsrechtrecht,	Achim,	1993,	s.229.
43	Maier	Walter:	Staats	und	verfassungsrechtrecht,	Achim,	1993,	s.229.
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