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1. 70 Y›ld›r yay›nlanmakta olan Dergimiz, Temmuz 2006 tarihinden
geçerli olarak “Hakemli Dergi” olarak yay›m›n› devam ettirecektir.

2. Dergimizin “Hakemli” olmas›n›n koflullar›ndan ilki olan “Dan›fl-
manlar Kurulu” bu say›m›zla birlikte oluflturulmufltur. Hakemli Dergi ol-
man›n ikinci koflulu olarak “Derginin Tüm ‹lgili Üniversite Kütüphanele-
rinde Ulafl›labilir Olmas›” yükümlülü¤ü yerine getirilmifltir. Nihayet Der-
gimiz, biçimsel özelliklerine göre de hakemli dergi standartlar›na uy-
gundur.

3. Dergimizin “Hakemli” olmas›, sadece hakem denetiminden geç-
mifl yaz›lara yer verilece¤i sonucunu getirmemektedir. Dergimizde,
“Hakemli” ve “Hakemsiz” yaz›lar birlikte yer alabilecektir.

4. Dergimize gönderilecek yaz›lar›n baflka bir yerde yay›nlanmam›fl
ya da yay›mlanmak üzere gönderilmemifl olmas› gerekmektedir.

5. Yaz›lar›n uzunlu¤u dergi format›nda ve 30 sayfay› geçmemelidir.
Dergimize gönderilecek yaz›lar 12 punto (dipnot, kaynakça, özet 10
punto) yaz›larak, A4 boyutunda 2 adet bilgisayar ç›kt›s› ile ve kaydedil-
mifl disketi ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

6. Gönderilen yaz›lar›n yay›nlanmas›na karar verildi¤i takdirde, ya-
z›n›n bas›l› ve elektronik yay›m haklar›na ‹zmir Barosu sahip olacakt›r.

7. Yazarlar, unvanlar›n›, görev yapt›klar› kurumlar›n›, haberleflme
adresleri ile telefon numaralar›n› ve varsa e-mail adreslerini belirtmeli-
dirler.

8. Dergiye gönderilecek/verilecek yaz›lar, ilk önce yay›n ilkeleri ba-
k›m›ndan Yay›n Kurulu’nda ön incelemesi yap›ld›ktan sonra, yazar› ta-
raf›ndan istendi¤i takdirde Hakeme/Hakemlere gönderilecek; hakem-
lerden gelecek raporlar do¤rultusunda yaz›n›n “Hakemli Makaleler” bö-
lümünde bas›lmas›na karar verilecektir.

9. Hakem incelemesi istenilen yaz›lar en az iki hakem incelemesin-
den geçirilecek ve iki olumlu rapor üzerine yay›mlanacakt›r. Bir olumlu
bir olumsuz rapor halinde üçüncü bir hakeme baflvurulacakt›r. Üçüncü
hakemin görüflü do¤rultusunda iki olumlu görüfl ortaya ç›kt›¤›nda yaz›
yay›mlanacakt›r. Hakemler yaz›lar› “Biçimsel ve ‹çerik Olarak Bilimsel
Ölçütlere Uygunluk” yönünden denetleyeceklerdir. Hakem raporlar›
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Yay›m arflivinde saklanacakt›r. Yaz›lar hakemlere gönderildi¤inde ya-
zar›n ad›-soyad› bildirilmeyecektir. Ayn› flekilde yazar da kimlerin ha-
kem denetimi yapt›¤›n› bilmeyecektir. Hakemle yazar›n bir konudaki
görüflünün farkl› olmas›, yaz›n›n hakem denetiminde olumlu sonuç
al›nmas›na asla engel de¤ildir. Hakemler yaz›lara iliflkin üç sonuç bil-
direbilecektir. Yay›nlanmas› uygundur/Yetersizliklerin giderilmesi için
iade edilmelidir/Yay›nlanmas› uygun de¤ildir. Yaz›n›n hakem taraf›n-
dan yetersiz bulunmas› halinde hakem raporlar›nda “yazar nüshas›”,
yani hakem kimlik bilgilerinin olmad›¤› nüsha yazara verilecektir. Yazar
raporda saptanan eksiklikleri giderdikten sonra yaz› yeniden ayn› ha-
keme verilecektir. Bunun sonucuna göre yaz›yla ilgili gerekli ifllem ya-
p›lacakt›r.

10. Hakemli inceleme istenmeyen yaz›lar Yay›n Kurulu incelemesi
ile yay›nlanacakt›r. Yay›n Kurulu’nda her yaz› en az 2 üye incelemesin-
den geçirilecek, raportörler görüfllerini Kurul’a sunacak ve Yay›n Kuru-
lunca yaz›n›n yay›nlan›p yay›nlanmayaca¤›na karar verilecektir. Ge-
rekti¤inde yaz› okunarak bütün üyelerce oylanarak yay›nlan›p yay›n-
lanmamas›na karar verilecektir. Yazardan Yay›n Kurulu’nca eksik görü-
len konular›n düzeltilmesi istenebilecektir. Yaz›m yanl›fllar› Yay›n Kuru-
lu taraf›ndan düzeltilecek, di¤er eksiklikler bak›m›ndan yazarla ba¤lan-
t› kurularak düzeltilmesi yazar›ndan istenecektir.

11. Yay›nlanmayan yaz›lar yazara geri gönderilmeyecektir. Ancak
yaz›lar›n yay›nlan›p yay›nlanmayaca¤› ilgilisine en k›sa sürede bildiri-
lecektir.

12. Yazardan düzeltme iste¤inde, düzeltmenin en geç 15 gün için-
de yap›larak Yay›n Kuruluna ulaflt›r›lmas› gereklidir.

13. Dergi’ye gönderilen yaz›lar›n yaz›m bak›m›ndan son denetimi-
nin yap›lm›fl oldu¤u, Yazar’›n Disketteki biçimiyle yaz›s›n›n yay›nlan-
mas›na “olur” verdi¤i kabul edilecektir. Yaz›n›n bask› düzeltmeleri Ya-
y›n Kurulu taraf›ndan yap›lacak, yazar›na bu düzeltmeler için yaz› gön-
derilmeyecektir.

14. ‹zmir Barosu Dergisi’nin yaz› dili Türkçedir.
15. ‹zmir Barosu Dergisi, bilimsel yaz› ve makalelerin yan› s›ra Yar-

g›tay, Dan›fltay, Anayasa Mahkemesi, A‹HM kararlar› ve kesinleflmifl
Mahkeme Kararlar›, Karar ‹ncelemeleri ve hukuk tart›flmalar›na vb. ya-
z›lara Yay›n Kurulu’nun karar› ile yer verecektir.
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‹‹zzmmiirr BBaarroossuu’’nnddaann BBiirr ‹‹llkk DDaahhaa

n EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi((**))  

(*) Avukat, Yaz› ‹flleri Müdürü

Dergimizin 5 ile10 ncu sayfalar› aras›nda yer alan; "GGEEÇÇMM‹‹fifi--
TTEENN GGEELLEECCEE⁄⁄EE AAVVUUKKAATTLLIIKK" konulu panel konuflmalar›nda
üstatlar›m›zca(1) dile getirildi¤i gibi,  çeflitli tarihlerde yay›mlanan
birçok yay›nlarda da somut belgelere, olaylara  dayan›larak, Tür-
kiye’de Avukatl›k mesle¤inin ça¤dafl uygarl›k düzeyine uygun bir
geliflme göstermesinde, ‹zmir Barosu’nun hep "ÖÖNNCCÜÜ" ve bir-
çok "‹‹LLKK" baflar›l› çal›flmalar› yapt›¤›n› duymak, ö¤renmek, he-
pimize hakl› olarak  mutluluk ve gurur  vermektedir. 

‹zmir Barosu, Türkiye’deki "‹‹LLKKLLEERR‹‹NNEE"  bir örnek "‹‹LLKK" da-
ha eklemektedir. Türkiye’de ilk  kez bir baro dergisi "HHAAKKEEMMLL‹‹
DDEERRGG‹‹" olarak yay›mlanmaya bafllamaktad›r.

Bir önceki – N‹SAN  2006 / 3 say›l›  -  dergimizde; "YYaayy››nn ‹‹ll--
kkeelleerriinnddee DDee¤¤iiflfliikklliikk" bafll›¤› ile, hakemli dergi yay›mlanmas›-
n›n gerekçeleri anlat›lmaya çal›fl›lm›flt›. Hakemli  Dergimizin,  bi-
limsel yay›nc›l›k  geliflimine uymak için  iyi bir girifl, iyi bir bafllan-
g›ç, iyi bir örnek  olmas›n› diliyorum!…

Bilindi¤i gibi bu dergi, uzman (profesyonel) yay›nc› bir ekip ta-
raf›ndan de¤il, gönüllü avukat meslektafllar (amatörler) taraf›n-
dan yay›ma haz›rlanmakta idi. Bu say›dan sonra bu ekibe bir de
hukuka, bilime gönül vermifl  uzman akademisyenlerimiz, ö¤re-
tim üyelerimiz de kat›lacaklard›r. Özellikle onlar›n süzgecinden,
incelemesinden geçecek yaz›lar, bilimsel içtihat (doktrin)  niteli-
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¤inde olacakt›r. Bir baflka anlat›mla, uygulay›c› avukatlar ile ku-
ramc› (teorisyen) bilim insanlar›m›z›n ortak çal›flmalar› daha iyi,
daha güzel ve daha do¤rular› içeren bir hukuk  dergisi olmas›n›
sa¤layacakt›r. 

Hiç kuflkusuz matematik, kimya ve fizik gibi pozitif bilimlerde
tart›flmas›z do¤rular vard›r. ‹ki kere iki dörttür. H2O su’ dur, gibi…

Felsefe, sosyoloji, psikoloji  gibi sosyal bilim olan hukuk bili-
minde ise, do¤rular›n göreceli oldu¤u tart›flmas›zd›r. 

‹zmir Barosu Dergisinin görecesi; 1923 Cumhuriyet devrimi
ile kul ya da müminlik esas›na dayal› fleriat hukuku düzeninden
ç›k›l›p;  insan, kifli, birey ya da yurttafl rejimine geçildikten sonra
yay›mlanmaya baflland›¤› ilk say›s›ndan bu yana 71 y›ld›r hep
akla ve bilime dayal›, hukuk bilimi objektifli¤inde yay›m›n› sür-
dürmek ilkesi olmufltur. Bir baflka anlat›mla, Türk tarihi boyunca
hep gücünü tanr›dan alan yönetici hanedan ve bu hanedanlar›n
ortak egemenli¤i fikrinin son buldu¤u(2), ulusal egemenli¤in ya-
flama geçirildi¤i 1923 laik demokratik cumhuriyet devrimi ilkele-
ri, Baromuz yay›mlar›na da  yön veren, ›fl›k tutan ilkeler olmufl-
tur. 1926 y›l›nda yürürlü¤e giren Türk Medeni Kanununun (Türk
Yurttafllar Yasas›n›n) genel gerekçesinde  bu ilkeler flöyle özet-
lenmifltir:

"1923 öncesi Türkiye Cumhuriyetinin dergin bir Yurttafllar Ya-
sas› yoktur. Yaln›z sözleflmelerin küçük bir bölümüne de¤inebi-
len MMEECCEELLLLEE vard›r. 11885511 maddedir… Denebilir ki: Bu yasan›n
bugünkü gereksinimlere uygun olan, ancak 330000 maddesidir. Ge-
risi, yurdumuzun gereksinimlerini karfl›layamayacak ölçüde ilkel
birtak›m kurallardan oluflmufl bulundu¤u için, uygulanmamakta-
d›r. MMEECCEELLLLEE’nin temeli ve ana çizgileri dindir. Oysa, insanl›k
yaflam›, her gün,  hatta her an köklü de¤iflimlerle karfl› karfl›ya-
d›r. Bunun de¤iflimleri, yürüyüflü hiçbir zaman bir nokta çevre-
sinde saptanamaz ve durdurulamaz. Yasalar› dine dayal› devlet-
ler k›sa bir zaman sonra yurdun ve ulusun istemlerini karfl›laya-
mazlar. Çünkü dinler, de¤iflmez kurallar kapsarlar. Yaflam yürür;
gereksinimler h›zla de¤iflir; din yasalar›, her ne olursa olsun iler-
leyen yaflam›n karfl›s›nda, biçimden ve ölü sözcüklerden ileri bir
de¤er, bir anlam tafl›yamazlar. De¤iflmemek, dinler için bir zo-



runluluktur. Bu nedenle dinlerin  yaln›z bir vicdan ifli olarak kal-
mas›, ça¤dafl uygarl›¤›n temellerinden ve eski uygarl›kla yeni
uygarl›¤›n en önemli ay›r›c› niteliklerinden biridir. Köklerini din-
lerden alan yasalar, uyguland›klar› toplumlar›, gökten indirdikle-
ri ilkel ça¤lara ba¤larlar ve ilerlemeleri engelleyici belli bafll› ne-
den ve etkenler aras›nda bulunurlar. Türk ulusunun al›n yaz›s›-
n›n, bugünkü ça¤da bile ortaça¤ düzen ve kurallar›na ba¤l› kal-
mas›nda, dinin de¤iflmez kurallar›ndan esinlenen ve tanr› kat›y-
la sürekli olarak iliflkili durumda bulunan yasalar›m›z›n en güçlü
etken olduklar›ndan kuflku duyulmamal›d›r. Ulusal toplum yafla-
m›n›n düzenleyicisi olan ve yaln›z ondan esinlenmesi gereken
dergin bir Yurttafllar Yasas›ndan Türkiye Cumhuriyetinin yoksun
kalmas›, ne ça¤dafl uygarl›k isterleriyle, ne de Türk Devriminin
gerektirdi¤i anlam ve kavramlarla ba¤daflt›r›lamaz. Ça¤dafl dev-
leti ilkel siyasal kurulufllardan ay›ran niteliklerden birisi de, top-
lum yaflam›n›n gidiflinde uygulanan kurallar›n yasalaflt›r›lm›fl ol-
mas›d›r. Göçebelik ça¤lar›nda, kurallar dergin de¤ildir. Yarg›ç,
töreye göre karar verir. MMEECCEELLLLEE’nin, sözü edilen 330000 madde-
si ayr›k tutulursa, yurttafllar yasas› alan›nda Türkiye Cumhuriye-
ti yarg›çlar›, derme çatma tüze kitaplar›ndan ve din ilkelerinden
kural bulup ç›karmak yoluyla yarg› görevi yapmaktad›rlar. Türk
yarg›c›, yarg›lar›nda belirli bir görüfl, dinsel bir deyifl ve bir temel
kural ile ba¤l› de¤ildir. Bu nedenle herhangi bir konu üzerinde ül-
kemizin bir yerinde verilen bir karar ile baflka bir yerinde özdefl
koflullar alt›nda do¤an özdefl bir konuda verilen kararlar, ço¤u
kez baflka baflka ve birbirleriyle çeliflkili olmaktad›r. Sonuç ola-
rak Türk halk›, adalet da¤›l›m›nda tutars›zl›k ve sürekli bir kar›-
fl›kl›k ile karfl›laflmaktad›r. Halk›n al›n yaz›s› belirli ve oturmufl bir
adalet temeline de¤il, rastlant›ya ve talihe ve birbiriyle çeliflkili
ortaça¤ ff››kk››hh kurallar›na ba¤l› bulunmaktad›r. Cumhuriyet Türk
adaletinin bu karmafl›kl›ktan, yokluktan ve pek ilkel durumdan
kurtar›lmas›n›, devrimin ve ça¤dafl uygarl›¤›n gereklerine uygun
yeni bir Türk Yurttafllar Yasas›n›n h›zla meydana getirilmesini ve
yasalaflt›r›lmas›n› zorunlu k›lm›flt›r."(3)

Türk Yurttafllar (Medeni) Yasas›n›n ilkelerinin, yay›n ilkeleri-
miz olarak da  sonsuza dek sürdürülece¤i kan›s›nday›m. Çünkü,
insanl›k sürekli ileriye do¤ru geliflmektedir. ‹nsanl›¤›n ortak akl›-
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na ve bilimsel temellere dayal› hukuk; tüm insanlar› kucaklayan,
hepsinin d›fl›nda ve hepsine ayn› uzakl›kta olan eflitlikçi, uzlafl-
t›r›c› hukuktur. Aksi uygulamalar, insanlar›n bir arada, bar›fl için-
de ve korkusuz yaflama ortam›n› sa¤layamazlar. Böyle bir hu-
kuk, geri kalmak, ça¤dafl uygarl›¤a ulaflamamak demektir. Yay›n
alan›nda ça¤dafl uygarl›¤a yetiflmek ve onunda önüne geçmek
de¤iflmez hedefimizdir.

"Bir elin flamatas› olmaz!" diye bir ata sözümüz vard›r. Dergi
de hepimizin, avukatl›k  mesle¤i de hepimizindir. Gerek bilimsel
görüfllerinizi  içeren yaz›lar›n›z› ve gerekse elinize geçen örnek
yarg› kararlar›n› dergimize iletme özverisinde bulunursan›z, der-
gimizin  o denli yararl› ve etkin bir dergi olaca¤› aç›kt›r. Hukuksal
birikimlerinizi meslektafllar›m›za iletmeniz, onlarla paylaflman›z
iyilikseverli¤inizi kan›tlayan katk›lar›n›z olacakt›r. Katk›lar›n›z için
flimdiden içten teflekkürlerimi sunuyorum.

(1) ARSLANALP, Enver; ‹LHAN, Cengiz ; GÜNER, Semih: Geçmiflten Gelece¤e Avukatl›k (Pa-
nel Konuflmalar›), ‹zmir Barosu Dergisi, Temmuz - 2006, Say›:3, Sayfa 11-34.

(2) F‹NDLEY, Carter V.; Prof. Dr., Dünya Tarihinde Türkler, Kitap Yay›nevi, Ocak-2006, ‹stan-
bul, Sayfa 278.

(3)VEL‹DEDEO⁄LU, H›fz› Veldet: Ord. Prof. Dr.,  Türk Yurttafllar Yasas›, Türk Dil Kurumu
Yay›nlar› (409) Ankara Üniversitesi Bas›mevir, 1975, Sayfa: xxv››, xxv›››.



EEnnvveerr AArrssllaannaallpp((22))

De¤erli arkadafllar, öteden beri yap›lagelen 5 Nisan etkinlik-
lerinde konferanslar› vb etkinlik konuflmac›lar› için baro d›fl›nda-
ki kurulufllara gidilmesi, onlardan talep edilmesi beni rahats›z et-
mifltir. Ama görüyorum ki, baro yönetimi bizlere, kendi içimizde-
ki kiflilere yer vermifl. Bu beni mutlu etmifltir. Tabi biz hoca de¤i-
liz, profesör de de¤iliz ama kendi mesle¤imiz üzerine amatör
olarak çal›flm›fl kiflileriz. Mesle¤e giren bütün arkadafllara söyle-
di¤im flu; öncelikle Avukatl›k Kanununu iyice inceleyin, sonra
avukatl›¤›n tarihsel geliflimi üzerinde çal›fl›n. Art›k gittikçe yaln›z
güncel meselelerde de¤il (parasal sorunlar, sa¤l›k problemleri),
avukatl›k ve baro tarihsel geliflimi itibariyle de bilmek gerekir.

Maalesef, biliyorsunuz bizim usul kanununda avukatl›k mes-
le¤i taraflar›n haklar› s›n›r›nda geçer. Ama Bat› kanunlar›nda bir
fas›l vard›r. Avukat, hukuk oluflturmada etkendir. Biz yavafl ya-
vafl oraya gidiyoruz. Baromuz Avukatl›k Kanunu üzerine kitaplar
bas›yor, üniversitelerde arkadafllar araflt›rmalar yap›yor. Adalet
konusunda tarihte yap›lan mücadelelerde bir fleyler yap›lm›flsa
avukatlar›n önemi büyüktür.
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Çeflitli flekillerde kendilerini göstermektedir. Eski zamanlara
bakt›¤›m›zda, M›s›r’da avukatl›k dinlere ba¤l› oldu¤u için adalet
din adamlar› taraf›ndan temsil edilirdi. 

Etiler’e geldi¤iniz zaman, karfl›l›kl› tart›flma var. Ben bunu gö-
rünce flafl›rd›m. Biz bunun yerleflmesi için bugün çal›flmaktay›z.
Amerika’ya gitti¤imizde mahkemelerde insanlar karfl›l›kl› tart›fl›-
yor, savunuyor ama sonuçta jürinin takdir etti¤i oluyor.

As›l bizim modern anlamda anlad›¤›m›z adalet konusu, Eski
Yunan’dan geliyor. Site devletleri 450 kifliden oluflan aeropaj de-
nilen bir heyet taraf›ndan yap›l›yor. Bu ayn› zamanda mahkeme
vazifesini görüyor. Müdafa müessesesi yani bizim avukatl›k mü-
essesesi hakimlikten önce geliyor. Eski Yunan’da sofistler vard›.
Bunlar›n gayesi konuflmaya al›flmak, bir meseleyi çeflitli yönler-
den ortaya koymak.  Diyanisos, Eski Yunan’da e¤lence, sanata
düflkün olan bir düflünür. O zaman tiyatroda yüzlerine maske
takmak suretiyle oynuyorlar oyunu. Avukatl›k tarihini incelerken
bir de bakt›m o zamanki moderatörler e¤er kendileri müdafa ya-
pacaklarsa yüzlerine maske tak›yorlard›. Bu maske beni çok dü-
flündürdü. Neden avukatlar müdafa yaparken yüzlerini gizliyor-
lard›? Bugün avukat bir mesuliyet tafl›yan kifli olarak vas›fland›-
r›l›yor. Bir de bugün her avukat her davay› al›r veya almaz. Her
davay› avukata bugün empoze edemezsiniz. Bu böyle de¤ildi.
17. yüzy›l›n ilk yar›s›nda ifl sahipleri mahkemeye bir liste belirler
benim avukat›m budur derler. Böylece mahkeme heyeti mecbur-
dur o avukat› mahkemeye ça¤›rmaya.

Roma’ya geldi¤imizde avukat, patron himaye eden anlam›n-
da ifade ediliyordu. Bizdeki Muammi (himaye eden), Muammat
Kanunu  Avukatl›k Kanunu buradan esinlenilmifltir. Muammile-
rin, patronlar›n etraf›nda ise pleblerden teflkil edilmifl olan müfl-
teriler olufluyor. Bu flekilde adalet müessesesi devam ediyor.
Romal›lar mesle¤in ahlak ve dürüstlü¤ü konusunda büyük kural-
lar koymufllard›r. Bunlardan bir tanesi; “Avukat, iyi konuflan na-
muslu bir kiflidir.” fiimdi avukat iyi konuflacak, ancak güzel ko-
nuflma mahkemeyi aldataca¤› için k›s›tlamalar getirilmifltir. ‹yi
konuflmakla pekala hakimi, jüriyi aldatabilir diye tek bafl›na iyi
konuflma ele al›nmam›fl. 

Orta ça¤da mahkemeler yerleflik hale geliyor. Bu sefer de ba-



rolar olufluyor. Baro sözcü¤ü de Frans›zcadan geliyor. Mahke-
medeki kürsü ile avukatlar aras›nda bir set (bariyer) oluflturulu-
yor. Buna baro diyorlar. Bu setin arkas›nda toplanm›fl avukatla-
ra da bu baronun içinde bulunuyor. 14., 15. yüzy›lda Fransa’da
40 bin avukat stajyeri var. O dönemde avukatlara çok önem ve-
riliyor. Bundan dolay› da flövalye unvan› verilirdi ve ‘kanun flö-
valyesi’ denilirdi. Kanun demek hukuk demekti. O dönemde ay-
r›lm›yordu. Dolay›s›yla ‘hukuk flövalyesi unvan› veriliyordu. 

Rönesans döneminde önem daha da fazlalafl›yor. Daha da
önemlisi avukatl›k fakirlerin hizmetine bak›yordu. Birinci derece-
de avukatlar fakirlerin, ekonomik gücü olmayan kesimlerin mü-
dafas›n› yapan kifliler olarak vas›fland›r›yordu. Ücret konusunda
tavan tespit ediliyor ve bundan fazlas›n› alamazs›n›z deniyordu.
‹stismarlar›n önüne geçmek için tedbirler al›n›yordu. Bu flekilde
avukatl›k mesle¤i bir para mesle¤i olarak ortaya ç›km›yordu.

Bizim her adli y›l aç›l›fl›nda yapm›fl oldu¤umuz konuflmalar›
orta ça¤da her Çarflamba günü yap›yorlard›. Burada her hafta
hesap verilmesi söz konusudur. Bu çok önemlidir. Tabi bugünkü
flartlarla o günkü flartlar aras›nda de¤ifliklikler var.

2004 y›l›nda Av. Bahattin Özcan ACAR yapt›¤› konuflmada;
“Sermayenin serbest dolafl›m›, rekabete dayal› düzenle mesle-
¤imiz uluslararas› önem kazanmakta, Avrupa Birli¤inde temel
olan rekabet içine çekilmektedir.” fiöyle devam ediyor, “Art›k flö-
valyeli¤imiz sona ermektedir. Meslektafll›k art›k yerini rekabete
terk etmektedir. Kalite aray›fl› artarken, etik göz ard› edilmekte-
dir.” Bu bana orta ça¤da avukatlar› ‘hukuk flövalyesi’ denmesini
ve bugünkü gelinen fark› hat›rlatt›. 

Bugün avukat›n unvan›, hukuk sat›c›s›d›r. Bu küreselleflme-
nin getirmifl oldu¤u bir netice. Biz art›k uluslararas› arenada kla-
sik hukukçuluk meselesi kalkm›fl hukuk sat›c›l›¤› yapmaya bafl-
lam›fl›z. Çünkü çok uluslu flirketler idare ediyor dünyay›. 

Bir baflka konu  bir banka müdürü diyor ki; “Biz, küçük hesap
sahiplerinin borçlar›n›n tahsili iflini avukatlara tafleron olarak ve-
riyoruz.” Bir de tafleronluk meselesi ortaya ç›kt›. O nedenle mes-
le¤imizi çok etrafl› olarak düflünülmesi gerekti¤i kan›s›nday›m.
Küreselleflme diyelim, globalleflme diyelim. Ne dersek diyelim?
Kendi mesle¤imiz aç›s›ndan ve dolay›s›yla vatandafllar›m›z aç›-
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s›ndan ne hale getirilmekte oldu¤unu daha da hangi noktalara
götürülmek istendi¤inin iflaretidir. Mesle¤imizi insanlara daha iyi
hizmet götürmek için mücadele edece¤iz. Bundan baflka çare-
miz yok. Teflekkürler

SSeemmiihh GGÜÜNNEERR((33))

Hepinize teflekkür ederim. Bunun nedeni ise bu meslekte bir-
kaç ç›nar a¤ac› varsa üçünün aras›nda bana yer vermenizden
dolay›d›r. Enver üstad›m›z Türkiye Barolar Birli¤i kuruluflunda
öncülük eden, fikir üreten baronun baflkan›, y›l 1969-70. Çok bü-
yük emekleri geçmifl, üç baro baflkan› kiflisel yetenekleri, mes-
lektafllar›ndan ald›klar› güveni ortaya koymufllar bugünkü güzel
yap›lanma ortaya ç›km›fl. Bunun yap› tafllar›ndan biri.  Say›n
Cengiz ‹LHAN üstad›m, Türkiye Barolar Birli¤inin ilk baflkan ve-
kili. ‹zmir Barosu ad›na bunu üstlenen, Barolar Birli¤inin kurul-
mas›nda y›llara dayal› eme¤i olan üstad›m›z. Oturumumuzu yö-
neten de¤erli Atabay, eylemli olarak TBB baflkanl›k yapan bir
baflkan›m›z. Dolay›s›yla böyle bir ortamda bulunmak benim için
büyük bir onur.

‹zmir Barosunun avukatl›k mesle¤inin bugüne gelmesindeki
görevinden biraz bahsetmek istiyorum. Yapt›¤›m çal›flmalarda
çok farkl› bir misyonu oldu¤unu gördüm. Biraz önce bahsetti¤im
üstatlar›n çok büyük pay› vard›r kuflkusuz ama, burada oturmufl
avukatl›k mesle¤ini gerçekte etik boyutla öne ç›kararak, ona an-
lam kazand›ran, içini dolduran meslektafllar›m›n yo¤unlaflmas›
sonucu Türkiye’de avukatl›k mesle¤i bir yere geldiyse e¤er bun-
da ‹zmir Barosunun ve burada görev yapan meslektafllar›m›n
ortak büyük çabalar› vard›r. Ayr›mc›l›k olacak belki ama ‘yi¤idi
öldür, hakk›n› ver’ derler. Ben bu düflüncedeyim. ‹stanbul Baro-
sunda bunu görme flans›na sahip de¤iliz. Ankara ve ‹zmir Baro-
su gerçek anlamda avukatl›¤›n ne olmas› gerekti¤ini do¤ru veya
yanl›fl ortaya koymufllar, flekillendirmifller, omuz omuza bugüne
getirmifllerdir. 

Bugünlere geldik, üstad›m›z çok güzel bir girifl yapt›, küresel-

(3)  Avukat, Ankara Barosu 2002-2004 Dönemi Baflkan›, Araflt›rmac›, Yazar



leflmenin, sermayenin güdümündeki Amerikan devletinin baflka
ülkelere yayd›¤› avukatl›k anlay›fl› bir yanda, di¤er yanda Eski
Yunandan ç›k›p bugünlere gelen klasik avukatl›k anlay›fl›. Bu
konuda Almanya örne¤ini vermek istiyorum size. Bizim Avukat-
l›k Yasam›z›n asl›n› yapan ülke. Biz oradan kendi ülkemize
adapte ettik. Almanya 1995 y›l›nda flirketleflme yolunu açan
mahkeme karar›yla karfl›laflt›. ‹ki avukat ticaret odas›na kay›tl›
bir flirketle avukatl›k yapmak istediler. Baro ‘hay›r, yarg› ‘evet’
dedi. Ve kabul edildi. Arkas›ndan yasa ç›kard›lar. Almanya’da
1995 y›l›ndan bu yana limitet ortakl›k olarak yap›labilir hale gel-
di. Geldi de nereye geldi? Oradan yakalay›p, ülkemize gelelim.
Bugün 2004 verilerine göre de¤erlendiriyorum. En fazla gelire
sahip 10 avukat›n, Amerikan ortakl›¤› olan, üçü Alman ve ‹ngiliz
ortakl›¤›. En az Amerika kadar güçlü ekonomisi olan bir ülkede,
o ülkenin avukatlar› az›nl›¤a düflmüfl durumdalar. Avukat say›s›
130 bine ç›km›fl durumda. fiiddetli bir iflsizlik var ve iflin kayma-
¤›n› baflkalar› yiyor. Ciddi anlamda nereye gidiyoruz, diye Al-
manlar kendilerine sormaya bafllad›. Bunu aktarmay› neden ge-
rek duydum. Bundan bizim de ders almam›z gerekiyor.

Küreselleflme yaln›zca Almanya ile s›n›rl› de¤il. Bize de gele-
cekler, geldiler de, y›llard›r içimizdeler zaten. Özellefltirme veya
yeniden yap›land›rmayla ilgili devlet kurulufllar›n›n dan›flmanl›k
ad› alt›nda ödedi¤i çok yüksek milyon dolarl›k paralara bakt›¤›-
m›zda kimlere gitti¤ini göreceksiniz. Bunlar Türkiye’de illegal
yollarla  çal›flan avukatl›k flirketleridir. Legal anlamda yoklar, bil-
di¤iniz gibi 2001 y›l›nda bunun legal olarak yolu aç›ld›. Türklerin
de ortak oldu¤u veya olmaks›z›n tamamen yabanc›lardan olu-
flan tüzel ortakl›klar›n kurulmas› mümkün. Bunlar Ayfle ile Meh-
met aras›ndaki boflanma davas›na giremedikleri için çok cazip
gelmedi. ‹llegal olarak çal›flmay› sürdürüp, kayma¤›n› yemeyi,
hedef olmamay› tercih ediyorlar. Dolay›s›yla Almanya’n›n bafl›na
gelen bizim için söz konusu de¤il. Ama bu örne¤i hiçbir zaman
unutmam›z gerekir, bu mesle¤in ileriye gidiflinde bizim için bir ki-
lometre bu örnek.

Hürriyet Gazetesinin 19 fiubat 2006 günlü say›s›nda 21. yüz-
y›la giremeyen meslek olarak avukatl›¤› takdim ediyorlar. Bir
avukat›n çal›flmas›ndan esinlenerek yaz›lm›fl bir yaz›. 1980’den
sonra yo¤un olarak bir ak›fl var avukatl›¤a. Ba¤›fllay›n beni tabi-
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ri caiz ise elini kolunu sallay›p baflka bir yerde dikifl tutturama-
yan kifli gelip avukat oluyor. Sen nereden geldin, birikimin nedir
diyen yok. ‹zmir Barosunda her y›l %8-10 art›fl var. Ankara Ba-
rosu da ayn› oranda büyüyor, orada 8 bin oldu avukat say›s› bu-
rada 5 bini geçti. ‹stanbul’da ise 20 bine yaklaflt›. Türkiye’de 50
binin üzerinde. Antalya enteresan iki y›l önce bin civar›nda idi
flimdi 1700 ortalama y›ll›k 35-40 oranda art›flla ald› bafl›n› gidi-
yor. Biz burada bir karar verece¤iz ve o karar›n arkas›nda dura-
ca¤›z hep birlikte. Nas›l bir avukatl›k modeli olsun ülkemizde? O
Amerikan avukatl›k modelini mi seçelim, reklam›n sonsuz oldu-
¤u, avukatl›k bürolar›n›n bir iflyeri oldu¤unu düflünen bir anlay›fl
m›, yoksa klasik avukatl›k anlay›fl› m›? 

Benim görüflüm o onursal, flövalye ruhlu anlay›fl›n günümü-
ze uyarlanm›fl fleklini devam ettirmemiz gerekiyor. Yoksa çok
kötü günler bizi bekliyor. Biz oyunu bizim sahada oynamak zo-
runda kald›¤›m›z sürece, yani Türkiye s›n›rlar› d›fl›na gidip avu-
katl›k yapamad›¤›m›z sürece onlar buraya gelip iflin kayma¤›n›
yiyecekler, biz kendi misyonumuzu d›flar›ya götürmedi¤imiz sü-
rece Türkiye’de az›nl›k durumuna düflece¤iz ya da onlar›n saha-
s›nda, deplasmanda avukatl›k yapaca¤›z. Bunu yapabilir miyiz
ayr› bir incelemenin sonucu.

fiimdi Ankara ile ilgili bir konuya de¤inmek istiyorum. Anka-
ra’da bugün 300 YTL’ye avukat çal›flt›rabilirsiniz yan›n›zda. Kar-
fl›m›zda önünü, gelece¤ini göremeyen genç bir avukat kufla¤›
var. Bu arkadafllar›m›z yapt›¤› iflten çok mutlu de¤iller. Çok az
kazan›yorlar. Gerekli sayg›y› görmüyorlar. Nereye kadar gider
bu koflullar alt›nda avukatl›k mesle¤i? Bu ciddi bir sorun önü-
müzde. 

23.12.2005’de  deklare edildi, avukatl›k s›nav› yap›lacak 70
puan geçer not. Bu puan› alanlar avukatl›k mesle¤ine bafllaya-
caklar. Bu belki bir iki y›l mesle¤e ak›fl› s›n›rlayaca¤› için yararl›
olacakt›r. Y›lda 8 bin mezun veriyor hukuk fakülteleri, bunun
5000-5.500 avukatl›k staj› yap›yor, bu ak›flta bir düflme olacak-
t›r. S›nav› kazanamayan hukuk fakültesi mezunlar›n› gözünüzün
önünden ay›rmay›n, girenlerin durumu ortada, bunu hep birlikte
düflünmemiz gerekiyor. Gelece¤i olmayan binlerce insan.

Avukatl›k çok önemli, e¤er bu ülkede insanlar›n iflinde, evin-



de güvenli yaflamalar›n› istiyorsak hukuk kurallar›n› herkese eflit
flekilde da¤›t›lmas›n› istiyorsak, vazgeçemeyece¤imiz tek mes-
lek avukatl›k. Biz ne yapal›m da halk›m›za beklentilerine uygun
bir avukat tipi gelifltirelim. Avukat› toplumun önderi olarak yetifl-
tirmemiz gerekir. Sadece bireyin hukuksal sorunlar›n› çözen de-
¤il onlara önderlik kifli yapmam›z gerekir avukat›. O flekilde do-
natmam›z gerekir avukat›. O yetkileri vermemiz gerekir avukata.
Bunun için ne yapmam›z gerekir? Gelecek için hemen yap›lma-
s› gereken, orta vadede ve uzun vadede zamana yay›larak ya-
p›lmas› gerekenleri var. Ben bu s›nav sisteminin avukatl›k mes-
le¤i için çok faydal› olaca¤›n› düflünmüyorum. Bu bizim tercihi-
miz de¤ildi, öyle dayat›ld›. ‹mkan olursa s›nav bafllamadan de-
¤ifltirelim. Bizim bu s›nav› staj›n bafl›na çekmemiz laz›m. Orada
hedefin en nitelikli hukukçuyu avukat yapal›m. Seçti¤imiz kifliyi
de iki y›l staj yapt›ral›m. Neden yarg›çlar iki y›l, avukatlar bir y›l
staj yap›yor? Avukatl›k daha az önemli bir ifl mi yap›yor? E¤er
avukatlar olmasa yarg›çlar karar veremez. ‹ki y›l staj yapt›r›p,
burs verip, sosyal güvenli¤ini sa¤lamam›z gerekir. Daha sonra
mesleki yeterlilik s›nav›na alal›m.

Fransa’da birinci s›navda baflar›l› olma oran› 2005’de %85
baflar›s›zl›kla sonuçland›, %15’i baflar›l› oldu. Almanya’da birin-
ci s›navda baflar› oran› %25. Bu iki ülkede kimler ve hangi ba-
flar›yla avukat oluyor, buna dikkat etmemiz gerekiyor.

Avukatlar› sürekli meslek içi e¤itim vererek haz›rlamam›z ge-
rek. Araflt›ran, tart›flan, sorgulayan bir avukat tipini canl› tutaca-
¤›z. ‹yi yetifltirmemiz yetmiyor, onu meslek yaflam›nda da takip
etmemiz gerek. Burada temel hedefimiz hukuk yaratan avukat
olmal›. Yoksa kanunlar›n koydu¤u kurallar› uygulayan avukat
de¤il.

Avukatl›k sözleflmesini de yeniden gözden geçirmeliyiz. Bu-
gün Türkiye’de üç tip avukat var, ama siz yasada tek avukat› te-
mel al›yorsunuz. Yasa kendi iflyerinde çal›flan, ba¤›ms›z avuka-
ta göre yap›lm›flt›r. Onu sorgulay›p, yarg›l›yorsunuz ve onun gi-
bi avukatl›k istiyorsunuz. Kamu avukatlar›n›n oraya kaydolmas›
zorunlu de¤il, ama etik kurallar aç›s›ndan baroya kay›tl›. 82 Ana-
yasas›n›n mesle¤imize verdi¤i kötülük; baflka bir avukat›n ya-
n›nda ücretle çal›flan avukat›n durumu da sözleflmeye uygun
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de¤il. Onlar da serbest avukat de¤il. O halde bu iki meslektafl›-
m›z›n da durumunu gözden geçirece¤iz. Meslek örgütümüzün
iradesini burada ortaya koymas› gerekiyor.

Avukat›n üstlendi¤i görev alan›n› da gelifltirmesi gerekti¤ini
söylemek istiyorum. Girifl s›nav›n› baflaramayan hukukçular için
Tapu Müdürlü¤ü, Emniyet Müdürlü¤ü, Nüfus Müdürlü¤ü gibi ka-
mu hizmetinde görev yapanlar›n ço¤unlu¤unu sa¤lamak, dolay›-
s›yla hukuk mezunu olmufl ancak staja bafllayamam›fl meslek-
tafllar›m›z›n hukuktan yararlanmas› için alternatif yaratmam›z,
meslektafllar›m›z›n görev alanlar›n› gelifltirecek, düzenleyici ön-
lemler almam›z gerekti¤ini düflüyorum. Örne¤in noterlerin yapt›-
¤› görevlerin bir k›sm›n› avukata kayd›rmas› gerekti¤ini öneriyo-
rum. Bugün 35. maddedeki sermayenin befl misli gibi de¤il, da-
ha yaflamsal, daha gerçekçi düzenlemelerle avukatlar›n do¤ru-
dan etki alanlar›n›n gelifltirilmesi gerekti¤ini öneriyorum. Avukat
olmadan dava açamama yetkisinin en az›ndan belli davalar için,
yaflama geçirilmesi gerekti¤i düflünüyorum. 

Dinledi¤iniz için teflekkürler.

CCeennggiizz ‹‹LLHHAANN((44))

Bundan iki y›l önce say›n Av. Bahattin Özcan ACAR’›n bafl-
kanl›¤› döneminde baromuz 5 Nisan konferanslar›ndan birisini;
“Avukatlar›n Dünü, Bugünü ve Yar›n›na” ay›rmakla önemli bir
konu bafllatm›flt›. Avukatlar kendi meslekleri üzerinde düflüne-
cekler, tart›flacaklar ve çözüm yolu bulacaklard›. Gerek Enver
bey gerekse Semih beyin dikkat çektikleri gibi bugün mesle¤imi-
zin geliflimi üzerinde yeniden ve ciddiyetle durmam›z gerekmek-
tedir. 

Ben konuyla ilgili düflünce ve çal›flmalar›m› sözünü etti¤im
panelde aç›klam›flt›m. ‹kinci olarak savunma mesle¤inin örgüt-
lenmesi üzerine fikirlerimi de bir makale ile Barolar Birli¤i dergi-
sinde yay›nlam›flt›m. Bu yaz›da flu konular üzerinde durdum.
Barolar iki tip, birisi dernek statüsünde, avukatlar kendi aralar›n-
da bir dernek kuruyorlar, buraya kimi al›p kimi almayacaklar›na
karar veriyorlar. Örne¤in ‹ngiliz barolar› bu nitelikte barolard›r.

(4) Avukat, ‹zmir Barosu 1974-1978 Dönemi Baflkan›



Avukat olacak kifliyi ve niteliklerini barolar tayin ediyor. Bizdeki
sistemde, avukatl›¤a baflland›¤› zaman tamamen Adalet Bakan-
l›¤›n›n denetiminde baro sistemindedir. Kurallar ve yorumu Ada-
let Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lmaktad›r. Barolar sadece bir elçidir.
Benim ruhsat›mda dönemin Adalet Bakan›n›n imzas› ve Adalet
Müsteflar›n›n imzas› vard›r. Baroya düflen benim staj evraklar›-
m› Adalet Bakanl›¤›na göndermek ve onun tasdikledi¤i belgeyi
de bana vermektir. Ben de yemini savc›n›n huzurunda yapar›m.
Bizim kuflak önemli bir fley yapt›, kurallar› yine kanun koyucu ya-
p›yor ama yorum yapma, uygulama yapma hakk›n› kazand›.
Ruhsat› baro baflkan› veriyor. Bir avukat›n meslek kurallar›na
uygun davran›p davranmad›¤›na barolar ve Barolar Birli¤i karar
veriyor. 

Avukatlar ülkemizde bürokrat olmayan ayd›nlard›r. Oysa Tür-
kiye bürokrasisi karfl›s›nda itiraz istemez. Olaylar›, yasalar› ken-
di yorumlad›¤› biçimde uygulanmas›n› ister. Temel sorun burada
kaynaklanmaktad›r. Bir taraf avukatl›¤› yozlaflt›rmak için elinden
ne geliyorsa onu yapmaktad›r. Bir taraf da avukatl›¤› bir disipli-
ne almak bir güç haline getirmek için ne gerekiyorsa onun çaba-
s› içersindedir.

Ben avukatl›¤a bafllad›¤›m zamanda davalar›n yüzde 98’i
gayrimenkul davalar›yd›. Bir emre muharrer senedin ne anlama
geldi¤ini b›rak›n, fakülteden yeni gelmifl bizim gibi avukatlar›,
a¤›r ceza reisleri bilmiyordu. Ancak 60’l› y›llarda kooperatif flir-
ketleri; bafllam›flt›. Geçenlerde eski bir müflterimi gördüm; “Du-
rup durup sana Allahtan dua ediyorum. Hat›rlarsan bir kolektif
flirket kurmufltuk. Birisine yetki vermifltik. Siz de ne yap›yorsun
diye bizi uyarm›flt›n. Sonra adam büyük doland›r›c› ç›kt›.” 

Neden ‹zmir’de ve ‹zmir Barosunda avukatl›k geliflmifltir. Kur-
tulufl savafl› öncesi, cumhuriyet öncesi ve sonras› Türkiye’nin
hiçbir yerinde olmayan genifl iktisadi hayat ‹zmir’deydi. Bir avu-
kat düflünün 1925’lerde ilk apartman›n› yapt›r›yor. Bu kadar ifl
sahas› genifl bir bölge. ‹kincisi ve en önemlisi mübadele. Bas›-
n›m›zda vs. mübadelenin ma¤duru Rumlar olarak gösteriliyor.
Mübadeleyi isteyen Venizelos’tur, bize kabul ettiren Yunanl›lar-
d›r. Biz bu anlaflmay› 32 y›l›nda imzad›k. Bu y›lda zaten bu böl-
gede tek Rum kalmam›flt›. Amaç Türkleri Anadolu’ya sürmekti.
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Mübadele olay›  büyük rezalettir. Bugün Ege’de herkesin küçük
veya büyük topra¤› vard›. Meslek yaflam›m›z›n dörtte üçü da¤
tepe dolafl›p toprak mülkiyeti problemlerini çözmek için geçti.
Buradan fluna varmak istiyorum, bugün en sorunlu bölgemiz
Güneydo¤udur. Ne yaz›k ki Osmanl›da oldu¤u gibi Cumhuri-
yet’te de afliret reislerinin egemenli¤ini k›ramam›flt›r. Afliret reis-
lerinin nüfusunu k›r›p toprak reformunu gerçeklefltirememifltir.
Orada da herkesin 5-10 dönüm özel topra¤› olsayd›, bu afliret
reislerinin hiçbir etkisi kalmayacakt›. E¤er bugün Güneydo¤u
geri kalm›flsa görüfllerimizi sadece yöneticilere de¤il, bir de ora-
daki topluma, ekonomiye hakim olan ve halen de hakimiyetini
sürdüren Talabani, Barzani örne¤inde gördü¤ümüz gibi bat› ta-
raf›ndan korunan afliret reisleri olmufltur. Orada afliret sorununu,
toprak sorununu halletmeden, Türkiye bu sorunlar› halledemez.

Size bir metin okumak istiyorum, bu metin beni çok etkiliyor.
Daha sonra da bir sonuç ç›karmak istiyorum.

““((......)) ‹‹ççeerriiyyee bbiirr zzaappttiiyyee bbiirr kkööyyllüü kkaadd››nn ggeettiirrddii.. KKaarr››::

–– DDaavvaamm vvaarr!! 

DDeeddii.. BBiizziimm SSooffuu HHaaff››zzoo¤¤lluu::

–– fifieerriiaattaa ggöörree kkaayydd›› vvee tteesscciillii ggeerreekkiirr ((KKaayydd--üü--tteesscciillii sseerr’’aann llaa--
zz››mmdd››rr))

DDeeyyiipp ssaa¤¤ eelliinnee bbiirr kkaalleemm,, ssooll eelliinnee bbiirr kkaa¤¤››tt aalldd››.. VVee ggöözzlleerriinnii
ssüüzzeerreekk ggöörreevvii ggeerree¤¤ii ssoo¤¤uukk bbiirr flfleekkiillddee ((KKaaiiddeeii hhüükküümmeetttteenn ooll--
mmaakk üüzzeerree,, nniiggââhh--ii iillttiiffaatt eettmmeeyyeerreekk))

–– SSööyyllee!!

DDeeddii.. KKööyyllüü kkaadd››nn kkii,, kkööyyüünnddee kkiimmsseessiizz,, eevvssiizz bbaarrkkss››zz,, hhiizzmmeett--
ççii oolldduu¤¤uu ssöözzlleerriinnddeenn aannllaaflfl››lldd››.. ((TTaakkrriirriinnddeenn zzââhhiirr oolldduu))TTaa kkaadd››nn
nniinneessiinnddeenn kkaallmmaakk üüzzeerree,, ccüümmlleessii yyiirrmmii kkuurruuflfl eeddeerr eettmmeezz ttoopprraakk
tteenncceerree,, kkeesseerr ssaapp›› ggiibbii bbiirr ttaakk››mm eeflflyyaa,, kkööyyllüüssüünnüünn bbiirriissiinniinn zzaapp--
tt››nnddaa oolldduu¤¤uunnddaann bbaahhiissllee bbuunnllaarr››nn ggeerrii aall››nnmmaass››nn›› ((aahhzz--üü ttaahhssiilliinnii))
ccii¤¤eerr ppaarraallaarr yyaallvvaarrmmaallaarrllaa ((nniiyyaazzllaarrllaa)) rriiccaa eettttii.. MMüüddüürr vveekkiillii ((yyaannii
HHaacc›› HHaaff››zzoo¤¤lluu)) kkaadd››nn››nn eeflflyyaallaarr››nn›› vvee nniitteelliikklleerriinnii ((mmüüffrreeddââtt--›› eeflflyyaa--
yy››)) zziinncciirrlleemmee kkaayyddeettttiikktteenn ssoonnrraa,, aaddaamm ggeettiirriillddii¤¤ii zzaammaann ((hheerriiff
cceellbb oolluunndduu¤¤uu hhaallddee)) iinnkkaarr eeddeerrssee,, iissppaatt eeddiilliipp eeddeemmeeyyeeccee¤¤iinnee
ddaaiirr bbaazz›› ssuuaall vvee cceevvaapp iillee ee¤¤eerr iissppaatt eeddeemmeeyyeecceekkssee,, iillggiilliinniinn ggeettii--
rriilliipp ddaavvaallaaflflmmaayyaa ggeerreekk kkaallmmaayyaaccaa¤¤››nn›› cceevvaabb››nn›› vveerrddii.. ((aaddeemmii iiss--



ppaatt ccaanniibbiinnii bbiitttteerrcciihh hheerriiffii cceellpp vvee mmüürraaffaaaa llââzz››mm ggeellmmeeyyeeccee¤¤ii ccee--
vvaabb--›› yyeessiinnii vveerrddii)) KKaadd››nn aa¤¤llaayyaarraakk kkaapp››ddaann dd››flflaarr›› çç››kkmmaakk iisstteeddii..
AAmmmmaa HHaacc›› HHaaff››zzoo¤¤lluu,, kkaaflflllaarr››nn›› ççaatt››pp,, ggöözzlleerriinnii bbeelleerrttiipp,, kkaall››nn ssee--
ssii iillee hhaayykk››rrdd›› kkii::

–– KKaayy››tt ppaarraass››nn›› vveerr ddee ööyyllee ggiitt!! ((KKaayydd--üü--tteessççiill ppaarraass››nn›› vveerr ddee
ööyyllee ggiitt!!))

FFaakkiirr kkööyyllüü kkaadd››nn ppaarraa llââkk››rrdd››ss››nn›› iiflfliittiinnccee,, ddöönnüüpp

–– AAmmaann aa¤¤aa,, mmeerrhhaammeett eett.. BBeennddeenn ppaarraa iisstteemmee!!

DDeeddii.. HHaacc›› HHaaff››zzoo¤¤lluu ddeeddii kkii::

–– MMüüddüürr sseenniinn hhiizzmmeettkkâârr››nn mm››?? KKaaçç ssaaaattttiirr sseenn ssööyylleeddiinn,, iiflflttee
bbeenn yyaazzdd››mm.. ((EElliinnddeekkii kkaa¤¤››dd›› ddaa ggöösstteerriiyyoorr..))  fifieerriiaattaa ggöörree ppaarraass››nn››
vveerr.. ((fifieerr’’aann rreessmmiinnii vveerr))

KKööyyllüü ““fifieerr’’aann”” ddeenniinnccee nnee yyaappss››nn ((fifieerriiaatt››nn kkeessttii¤¤ii ppaarrmmaakk aacc››--
mmaazz)) KKaaçç ppaarraa oolldduu¤¤uunnuu ssuuaall eeyylleeddii.. OO nniiccee ffeellaakkeettlleerrddeenn kkuurrttuull--
mmuuflfl,,  ttöövvbbee eettmmiiflfl zzeennggiinn  HHaacc›› HHaaff››zzoo¤¤lluu:: ((ooll ffeellaakkeettzzeeddee--ii mmeessaa--
iibbddiiddee vvee tteevvbbeekkeerrddee,, aa¤¤nnii HHaacc›› HHaaff››zz zzaaddee))

–– fifieerraann 6600 kkuurruuflfl..

DDeeddii.. KKaarr›› aallttmm››flfl›› dduuyyuunnccaa

–– AAmmaann aa¤¤aa,, ppaaddiiflflaahh bbaaflfl›› iiççiinn,, eevvllaadd››nn bbaaflfl›› iiççiinn,,  bbeenn kkööyyddee
hhiizzmmeettççiiyyiimm,, aammaann....

DDiiyyee aa¤¤llaammaayyaa bbaaflflllaadd››kkttaa,, mmüüddüürr iiyyiilliikksseevveerr ggeerrddaann,, ççöözzüümmllee--
yyiiccii dduuddaakkllaarr iillee,, zzaabbiitteeyyee ddöönnddüü:: ((mmüüddüürr ggeerrddaann››nnddaa ddeellââiillii hhââ--
mmiill,, dduuddaakkllaarr›› mmüühhaalllliill oolldduu¤¤uu hhaallddee zzaappttiiyyeeyyee tteevvcciihhii hhiittaapp eeddiipp))

–– AAll bbuu kkaadd››nnccaa¤¤››zz››,, kkaarraa mmüüffttüüyyee ggööttüürr,, vvee ddee kkii HHaacc›› HHaaff››zzoo¤¤--
lluu bbuu kkaadd››nn››nn yyaazzdd››rrdd››¤¤›› flfleeyylleerriinn zzaahhmmeettii iiççiinn aallttmm››flfl kkuurruuflfl rreessiimm
iissttiiyyoorr...... KKiittaabbaa bbaakkss››nn,, hhaabbeerr vveerrssiinn..

DDeeddii.. ZZaappttiiyyee kkaarr››yy›› ooddaaddaann çç››kkaarrdd››..  BBiirr mmüüddddeett ssoonnrraa kkaarr›› aa¤¤--
llaayyaarraakk zzaappttiiyyee iillee ooddaayyaa ggiirrddii.. VVee kkaarraa mmüüffttüünnüünn kkaarraa kkaappll›› kkooccaa--
mmaann kkiittaabbaa bbaakk››pp:: --ÖÖyylleeddiirr.. AAllttmm››flfl kkuurruuflfl llââzz››mm ggeelliirr ddeeddii¤¤iinnii iikkrraarr
eeyylleeddii.. LLââkkiinn kkeennddiissiinniinn bbuunnuu vveerrmmee¤¤ee kkuuddrreettii oollmmaadd››¤¤››nnddaann ççoo--
ccuu¤¤uunnuu ((yyaann››nnddaa bbiirr kküüççüükk oo¤¤llaann ççooccuu¤¤uu vvaarrdd››)) kkaassaabbaaddaa bbiirriinnee
bbeesslleemmeellii¤¤ee vveerreerreekk ppaarraa tteeddaarriikk eettmmeessii zz››mmnn››nnddaa zzaappttiiyyeenniinn kkeenn--
ddiissiiyyllee bbeerraabbeerr ddoollaaflflmmaass››nnaa mmüüssaaaaddee nniiyyaatt eettttii..  BBuu sseebbeeppllee mmüü--
ssaaaaddee oolluunndduu.. ((OOll vveecciihh iillee ddee mmüüssaaaaddee oolluunndduu)).. GGiittttiilleerr.. ‹‹kkii ssaaaatt
ssoonnrraa ççooccuukkssuuzz ddöönnddüülleerr.. AA¤¤ddaacc›› ((flfleekkeerrlleemmee vvee mmaaccuunn yyaapp››pp ssaa--
ttaann)) eessnnaaff››nnddaann bbiirriinnee ççooccuu¤¤uu,, yy››llll››¤¤›› kk››rrkk kkuurruuflflaa vveerrmmiiflfllleerr vvee yyiirr--
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mmii kkuurruuflfluunnuu ppeeflfliinn aallmm››flflllaarr.. BBuu yyiirrmmiiyyii HHaacc›› HHaaff››zz oo¤¤lluunnaa vveerrddiilleerr..
((......)) HHaacc›› HHaaff››zz oo¤¤lluu eelliinnee aalldd››¤¤›› ddöörrtt bbeeflfllliikktteenn iikkiissiinnii mmiinnddeerr üüssttüünn--
ddee bb››rraakk››pp,, iikkiissiinnii ddee::

-- BBiiççaarree ffuukkaarraaddaa ppaarraa yyookk kkii,, nnee yyaappss››nnllaarr..

DDiiyyee mmeerrhhaammeett ggöösstteerreerreekk ((iizzhhaarr›› rraahhmm eeddeerreekk)) vvee kkaadd››nnaa aacc››--
yyaarraakk bbaannaa vveerrkkeemm üüzzeerree uuzzaatttt››.. BBeenn oo vvaakkttee kkaaddaarr ggeeççeenn mmaacceerraa--
yy›› iizzlleeyyeerreekk ((iissttiimmaa iillee)) nneettiicceessiinnii bbeekklleemmeekktteenn bbaaflfl››mm ddöönnmmüüflflkkeenn
bbuu kkaatt›› yyüürreekkllii ccaannaavvaarr››nn ((eejjddeerr--ii ssaahhttiinn)) eelliinnii bbaannaa yyöönneellttmmiiflfl ooll--
dduu¤¤uunnuu ggöörreerreekk kkeennddiimmee ggeellddiimm ((iiffaakkaatt bbuulldduumm)) vvee oo aannddaa ((FFiillhhaall))
eelliinnee ççaarrpp››pp,, yyeerriimmddeenn ff››rrllaadd››mm.. DDeebbbbooyy bbaahhççeessiinnee ggiirrddiimm.. BBuu nnee
hhaallddiirr!! ((hhaalleett)) BBuu nnaass››ll ffeettvvaa!! ((bbuu nnee iiffttââ)) BBuu nnee flfleerriiaatt!! YYaannii aaddiill flflee--
rriiaatt›› bbuu nnee ssuuiissttiimmaall!! NNee hh››yyaanneett!! NNee kkööttüüllüükk ((iissââeett)) BBuu nnee ddeevvlleett!!
BBuu aahhaalliiddeekkii cceehhaalleett,, nnee cceehhaalleett!!

DDiiyyee ddüüflflüünnee ddüüflflüünnee üüzzüünnttüüddeenn ((mmüütteeeessssiirreenn)) hhaassttaa oolldduumm vvee
ggüüçç hhaall iillee kkaallkk››pp mmeeddrreesseeyyee ggiittttiimm.. OOnnddaann ssoonnrraa SSiimmaavv ddaa oottuurraa--
mmaayy››pp,, aass››ll aammaacc››mm ((mmaakkssaatt--ii rree’’ssiimm)) ‹‹ssttaannbbuull’’aa ddöönnmmeekk üüzzeerree
BBuurrssaa yyoolluunnuu aalldd››mm.. HHaacc›› HHaaff››zz oo¤¤lluu ff››kkrraass›› kkii,, bbuu oonnuu ggaafflleettllee
ookkuunnssuunn iiççiinn kkaayyddeettmmeeddiimm,, ffii fifiaabbaann sseennee 11227755 ((11885599)) vvuukkuu bbuull--
dduu.. ((BBööyyllee hhaatt››rr››mmddaa kkaallmm››flfl)) ‹‹flflttee bbuu ff››kkrraaddaakkii zzuullüümm kkaallbbiimmee aaçç››--
llaann bbiirriinnccii yyaarraadd››rr.. OOnnddaann ssoonnrraa ggöörrddüü¤¤üümm mmeemmlleekkeettlleerrddeekkii oollaayy--
llaarr ((vvaakkaayyii)) hheepp bbuu yyaarraayy›› ddeerriinnlleeflflttiirrddii.. ((EEllmmaassppaarree eekkddii))””((**))

Ben de bu yaz›y› flunun için okudum. Bugün Türkiye’de böy-
le olaylar olamaz. Bu ölçüde de¤ilse bile yöneticilerde bu zihni-
yet vard›r. Bu zihniyet hakim olam›yorsa bizler sayesindedir,
avukatlar sayesindedir. Biz direnebildi¤imiz kadar direniyoruz.
Bugün Türk toplumunun ihtiyac› ne ise, o ihtiyaca cevap vermek
durumunday›z. Yollar›n› bulmal›y›z. E¤er biz o ihtiyaca cevap
veremiyorsak, baflkalar› ç›kar bizim yerimize o cevab› verir. Bu-
gün yabanc› avukatlar çok büyük alt›n paralarla davalar› al›p kü-
çük paralarla yerel Türk avukatlara yapt›r›yorlar. Semih beyin de
söyledi¤i gibi yabanc› avukatlar, yabanc› yaz›haneler konuya
hakim olmak üzeredir. Biz buna karfl› nas›l bir tedbir alabiliriz.
‹kincisi genç meslektafl›m›z biraz abartm›flt›r ama günün de¤i-
flen koflullar›nda ne ölçüde uyum sa¤layabilir. Bu hukuku de¤ifl-
tirmeye bizim gücümüz yoktur. Benim müvekkillerime söyledi-

(*) Güncel Hukuk Dergisi, A¤ustos 2005)



¤im bir söz vard›r. “Kanunlar› ben yapm›yorum, onu de¤ifltirme
gücü de bende yok. Ben ancak senin için en uygun flartlar› bu-
labilirim.” Bu flartlar da Türkiye toplumunun d›fl›nda gelifliyor.
Do¤ru mu gelifliyor? Hay›r. Bu bizim yönetimimizde bir olay de-
¤il. Biz ancak avukatl›k mesle¤ini kendi özünü, içeri¤ini kaybet-
meden bu koflullara uymas›n›n yolunu sa¤layabiliriz. Semih Be-
ye aynen kat›l›yorum. Bu meslek çok entelektüel bir meslektir.
Bu meslek takipçilik de¤ildir. Ama maalesef flartlar oraya itiyor.
Ben öyle san›yorum ki, bu genç arkadafllara karfl› hepimizin so-
rumlulu¤u var. Gerçekten Türkiye bir neslini kaybediyor. Herkes
akflam evine gitti¤inde kar›s›na baflar›l› oldu¤unu göstermek du-
rumundad›r. Her baba, her anne çocu¤una bir fley göstermek
zorundad›r. ‹flsiz geçen bir sene, bir ayda avukat yaflam›ndan
büyük fleyler kaybeder. Bunu yaflayarak biliyoruz. Bunun ac›s›-
n› çekti¤imiz için biliyoruz. ‹stiyoruz ki gençler bu yollara düflme-
sinler. Biz niye gittik Ankara’lara Barolar Birli¤i diye.Çünkü yafla-
d›¤›m›z iflkenceleri biliyoruz. Ne yaz›k ki flartlar bizim kontrolü-
müzden ç›k›yor.

Türkiye’de avukatlar gayri menkul meselesini halletmifltir. ‹fl
kanununun toplum yaflam›na geçmesinde  meslektafllar›m›z›n
çok büyük katk›s› var. ‹fl kazas› tazminatlar› bugün en ücra kö-
ye kadar bunu getiren, soyut haklar› somut hak haline getiren bi-
zim meslektafllar›m›zd›r. fiu anda ne oluyor? Kredi kart› facias›
var. Biz buradaki hukuku daha iyi görebilsek, yurttafllar›m›z› bu
faciadan kurtarabiliriz. Evet tafleron avukatlar var, ama onun
karfl›s›nda tafleron olmayan avukatlar da var. Onun karfl›s›nda
tafleron olmayan Barolar da var. Yap›lan ifllemlerin kimlere, ne-
lere yarar sa¤lad›¤›n›, nas›l örgütlü bir soygun oldu¤unu görmek
zorunday›z. Yeni genç arkadafllar›m›za çok güveniyorum. Bizim
zaman›m›zda 10 kifliden 3 kifli bu gibi konulara ilgiliyse, flu an-
da 10 kifliden 10 kifli ilgili. Bu ilgileri devam etti¤i sürece daha
olumlu sonuçlara varacaklar›na hiç flüphe etmiyorum. Hepinize
teflekkürler.

EEnnvveerr AARRSSLLAANNAALLPP

Bugün karfl›laflm›fl bulundu¤umuz gerçek globalizmin dünya-
y› kendine toplamak isteyen aceleci bir kurumla karfl› karfl›yay›z.
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Acele edip bütün servetleri kendine almak istiyor. Bu arada in-
sanlar› hiç düflünmeden servetlerini almak istiyor. Bafl›ndan be-
ri üzerinde durulmas› gereken bu meseleye baro el atm›flt›r. Be-
nim ilk konuflmam baroda 1963 senesinde oldu. Orada baronun
bir misyonu oldu¤unu söyledim. Bu da demokrasinin tam anla-
m›yla yürütülmesi ve toplumun belirli noktalarda aç›k seçik fikir-
lere sahip olmas› gerekti¤ini söyledim. Bu konuda da her zaman
oldu¤u gibi soyut bir Atatürk’çülük meselesi de¤il. Somut bir Ata-
türk’çülük meselesinin yürütülmesini söyledim. Türkiye Barolar
Birli¤i kurulmas› aflamas›na gelindi¤inde ‹zmir Barosu Avukatl›k
Kanunu de¤iflikli¤i için kurulan komisyonda nas›l bir kanun ya-
p›lmas› gerekti¤inin raporunu haz›rlam›flt›r. Biz Ankara’ya gitti¤i-
miz zaman hiçbir baroda böyle bir haz›rl›k oldu¤unu görmedik.
Bizim haz›rlam›fl oldu¤umuz o komisyon raporu aynen genel ku-
rula verildi.

Neyle karfl›laflt›k biliyor musunuz? Adalet Bakanl›¤›ndan al›n-
m›fl bulunan ve ilk kez ‹stanbul’da Forcellis (!) taraf›ndan at›lm›fl
bulunan iflgal alt›ndaki Almanya’n›n Avukatl›k Kanunu ele geçti.
Bu toplant›da prensipte teklif edildi. Yap›lan ‹stanbul toplant›s›n-
da prensipler bile nazara dikkate al›nmadan böyle bir kanunla
karfl›lafl›l›yor. Bu kanunun iyi taraflar› oldu¤u gibi kötü taraflar›
da var. Bizim bafl›ndan beri söylemifl bulundu¤umuz fley Baro-
lar›n haz›rlad›¤› bir kanun tasar›s› de¤ildi. Bizim sundu¤umuz
prensiplere siyaset yasa¤› da söz konusu de¤ildi. Bir de bak›ld›
orada kabul edilmemifl olan bir fley olan siyaset yasa¤› konul-
mufl. Ben bunu ‹zmir’de yap›lm›fl bir toplant›da komisyonda bu-
lunmufl arkadafllara sordum, bizim raporumuzda söz konusu ol-
mam›fl siyaset yasa¤› nereden ç›kt›? Hiçbirisi cevap veremedi
bana.

Ondan sonra arkadafllar, 1963 y›l›nda yap›lan taslak ancak
alt› y›l sonra 1969 y›l›nda kanunlaflt›. Bu durumda avukatlar da-
ima tarih boyunca oldu¤u gibi bunun üzerinde durmas› gerekir.
Madem ki biz ‹ngiliz Barosunu örnek gösteriyoruz. Yorumcu de-
¤iliz, biz yapaca¤›z diyoruz. O zaman yeni Avukatl›k Kanununu
avukatlar›n haz›rlamas›n› istiyoruz, onlar›n en üst örgütü olan
Barolar Birli¤inin haz›rlamas›n›n flart oldu¤unu savunmuflumdur.
O itibarla bu mücadele bitmez burada. Bizim elimizde iktidar
yoktur demifl bulunmak mesele de¤ildir. Biz bunlar› iktidarlara



ç›karmaya mecbur etmek durumunday›z.
Valeri Jiscardesten cumhurbaflkan› oldu¤u zaman –ki  kendi

tarihinde Avrupa Birli¤inin kabul etmifl bulundu¤u Adalet sahas›
diye herkesi buldu¤u yerde içeriye al›p, t›kmak meselesini öne
att›¤› zaman, Frans›z barolar› kendi meslekleri konusunda orta-
ya at›lm›fl bulunan iddialar için Adalet Bakan›n› istifaya davet et-
mifl ve istifa ettirmifltir-. Biz ise labirent haline getirilmifl kanun-
lardan en iyisi hangisi ise tatbik etmiyor, ç›k›fl yollar›n› bulmaya
çal›fl›yoruz. Bugün bir savc›n›n yapm›fl oldu¤u ithamname, bir
iddianame memleketi bu kadar kar›flt›rm›fl bulunmas›na ra¤-
men, hala prosedür devam etmektedir denilmektedir. Kendileri-
ne geldi¤i zaman o prosedür çok güzel iflliyor. Kendi aleyhlerin-
de oldu¤unda ise nedense labirent haline düflüyor, t›pk› Avrupa
Birli¤i gibi. Bizi de bunun içine soktular. Hukuk labirenti kadar kö-
tü bir fley olamaz. Labirent yaratacak hukukçulardan kaçmak
durumunday›z. Bugün adalet ba¤›ms›z m›d›r, de¤il midir diye bir
soru ç›k›yor? Tarih boyunca adalet hiçbir zaman ba¤›ms›z olma-
m›flt›r. Mitolojide adalet tanr›ças› halk›n aras›nda dolafl›r, halk›n
bütün ihtiyaçlar›n› görür ve onlar› gidermeye çal›fl›r. Ama ne za-
man kötülük hakim sürer, o zaman adalet tanr›ças› dünyadan gi-
der. Nereye gider, bir y›ld›z toplulu¤una kaçar gider ve dünyay›
oradan seyreder. Esas itibariyle mitolojide bu tanr›çalar Zeusun
yan›na gider.

Biz hala adaletin ba¤›ms›z oldu¤unu ve hakimlerin iyiniyetli
idraklar›na ba¤l› oldu¤una inan›yoruz. Montesquieu  Üniversite-
sinden bir hukukçuyla ba¤›ms›zl›k üzerine konufltu¤umda, flun-
lar› söyledi. “Adalet ba¤›ms›z de¤ildir, kral veya yönetimi olan
kesimin etkisi alt›ndad›r” diye söyledi.

Adaletin ba¤›ms›zl›¤› soyut olarak kalmaktad›r. Bundan kur-
tulmak için hakimler ve savc›lar›n da fiilen iflin içine girmesi ge-
rekir. Bir dernek kurulmas› kanunen yasak diyebilirler ama de-
mokrat olmak, demokratik bir düzene girmek istiyoruz, demokra-
silerdeki düzenin de uygulanmas› gerekir.

Atatürk 1925 senesinde hukuk fakültesini açt›. ‹zmir Barosu
kendi hareket tarz›n› 1963 senesinde aç›k ve seçik buna dayan-
d›rd›. Orada “Biz bir devrim yapt›k. Bu devrimin hukukunu siz ku-
racaks›n›z.” Ama ne geldi bafl›m›za maalesef flartlar dolay›s›y-
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la? Bu mesele yerine gelmedi. Biz Türkiye Barolar Birli¤i aç›l›-
fl›nda Atatürk’ün huzuruna ç›kt›¤›m›zda yaz›lm›fl olan o defterde
‹zmir Barosu olarak, bize vermifl oldu¤unuz direktifi unutmad›k
diye yazm›flt›k. Biz hala unutmuyoruz. ‹zmir Barosunun flu veya
bu flekilde yapm›fl oldu¤u bütün çal›flmalar bu yöndedir. Önü-
müzde büyük f›rsat var. Yabanc›lar›n bize empoze etmifl oldu¤u
kanunlarla, projelerle Türkiye’nin bir yere gitmesi mümkün de¤il-
dir. Biz bunlar› anlamak mecburiyetindeyiz. Avukatlar birinci ola-
rak anlamak mecburiyetinde. Ve bunun mücadelesini vermek
zorunday›z. Biz kendi flartlar›m›z› tespit etmekten, çözmekten
aciz miyiz? Barolar bu meseleye el koymak durumundad›r. Te-
flekkür ederim.

SSeemmiihh GGÜÜNNEERR
Konuflmam›n birinci k›sm›nda eksik b›rakt›¤›m bir iki fleye de-

¤inmek istiyorum. Bunlar orta vadede ele al›nmas› gereken ko-
nulard›r. Bir bölgede görev yapacak avukat say›s›n›n s›n›rlan›p
s›n›rlanmayaca¤› konusudur. Bizim için henüz erken bir konu
olabilir. Ama önümüzde tart›fl›lacak konulardan biri budur. Bu
konu Almanya’da tart›fl›lm›flt›r. Alman Anayasa Mahkemesi bu
konudaki s›n›rlaman›n anayasaya ayk›r› olmad›¤›na karar ver-
mifltir.

‹kinci konu, avukatl›k mesle¤ini yapanlar›n görev alacaklar›
mahkemelerin meslek k›demlerine göre belirlenmesi konusudur.
Bu konu Almanya’da daha farkl›, eyalet baz›nda vard›r. Fran-
sa’da vard›r. Bizim için yeni bir konu de¤ildir. 1886 Nizamname-
sinde üç tip avukat ön görülmektedir. Yaflad›¤›m›z bir deneyim-
dir. Orta vadede ele alabilece¤imiz konulardan biri de budur. Bu
iki konu da mesle¤imizin gelece¤i aç›s›ndan düflünmemiz gere-
ken konular aras›nda yer almaktad›r. Sorulursa yan›tlamak üze-
re vaktinizi daha fazla almak istemiyorum. Teflekkürler.

CCeennggiizz ‹‹LLHHAANN
Mesle¤imizle ilgili güncel üç konu var. Bunlar› hat›rlatmak ve

yönetimlerin bu konular üzerinde çal›flmalar yapmalar›n› rica
ediyorum. Bunlardan birisi Semih bey gayet güzel ifade ettiler.
Avukat yaz›haneleri bir iflyeri mi olacak, yoksa eskisi gibi büro



mu olacaklard›r? Baz› meslektafllar›m›z ‹SO 9000 standard› al›-
yorlar yaz›hanelerine. Bu standart avukatl›k mesle¤ine ne dere-
ce uyuflur?

‹kincisi önemli bir noktad›r. Ben bunu biraz da hayretle müfla-
hade ediyorum. Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesinin rekabet kuru-
muna intikal ettirilmesine ve rekabet bozucu bir olay olarak de-
¤erlendirilmesinin istenmesi. Maalesef bu epey tart›fl›l›yor. Tabi
bunun tart›fl›lmas› demek, ne avukatl›¤›, ne rekabeti ne de piya-
say› anlamam›fl olmakt›r. Piyasa ekonomisi sözleflme serbesti-
sinin oldu¤u konumlarda olabilir. Avukatl›kta sözleflme serbesti-
si yoktur. Avukatl›k hizmet sözleflmesinin flartlar› yasalarla belir-
lenmifltir. Avukatl›¤› standart bir meslek olarak ele ald›¤›n›zda, o
avukatl›k orada biter. Avukatl›k, yarg› bir sanatt›r. Çünkü her ola-
y›n bir özeli vard›r. Kurallar ise soyuttur. O soyut kurallar›  adil bir
biçimde yaflama geçirmek ancak seneler sonra var›labilen çok
ince ustal›k isteyen bir sanatt›r. Avukat Cengiz bey, Avukat Nev-
zat bey vard›r, olay budur. Bu ferdi olay› bir rekabet, bir ISO
standard›na getirirsek olmaz.

Üçüncü olarak bir gazetede okudum. Malatya’da bir meslek-
tafl›m›z mahkeme zapt›na teröristlerin davas›n› almad›¤›n›, h›r-
s›zlar›n davas›n› almad›¤›n›, canilerin davas›n› almad›¤›n› söy-
lemifl ve almayaca¤›n› tutana¤a geçirtmifl. Tabi Malatya Barosu
da bu iflten telafllanm›fl. Tahkikatlar aç›lm›fl ve Barolar Birli¤ine
kadar uzam›fl ifl. Avukat diyor ki, “Ben ba¤›ms›z›m. Sözlerimin
arkas›nda duruyorum.”  Bence, avukatlar›n ret hakk› olmamal›-
d›r. Özellikle ceza davalar›nda. Hukuk davalar›nda olabilir. Ceza
davalar›nda avukat›n suçlu ay›rma diye bir fley olursa bu önce-
den yarg›lamak ve mahkum etmek manas›na gelir, zaten. Bizim
mesle¤imizin temel ilkesi. Herkesin bir savunma hakk› vard›r.
Ama bu davran›flla konu medya gündemine oturmufltur. Bu du-
rumun  birçok yönüyle incelenmesi gerekir. Teflekkür ederim. 

SSoorruu

Her avukat bir firma. Avukatl›k yasas›n›n haz›rlanmakta oldu-
¤unu, güncel olarak yeni bir avukatl›k yasas›n›n ortaya ç›kaca-
¤›n› düflünürsek, avukatl›k mesle¤inin flirketleflmesi konusunda
düflüncesi nedir? Bireysel meslek kavram›yla nas›l ba¤daflt›r›l-
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mas› gerekiyor? Bu gerekli mi, de¤il mi?

CCeennggiizz ‹‹LLHHAANN

Bence flirketleflme gerekli. fiu bak›mdan önemli görüyorum.
Biliyorsunuz Türkiye’de s›k s›k vergi mevzuat› de¤ifliyor. Hemen
avukatlar› hedef al›yorlar ve hayat standard› diye bir savunma
getiriyorlar. Bu birçok meslektafl›m›z›n yaflam›n› güçlefltiriyor.
Bir ikincisi eflitsizlik getiriyor. 82 Anayasas›yla vergi tayin ettiler,
benim ile Vehbi Koç’un vergisi ayn› oldu. Ben Koç’la ayn› vergi-
yi veriyordum. Hiç de¤ilse vergi konusunda belli bir statüye gir-
mesi gerek. Benim haz›rlad›¤›m flirket konusunda bu vard›r. 

‹kincisi;  firma olmayacakt›r, flah›slar olacakt›r. Bu bir topluluk
niteli¤indedir. Topluluk niteli¤inde olmas›n›n flu yarar›n› görüyo-
rum. Bugün ‹zmir’de befl bin avukat varsa bu üç bine inecektir.
Belki bu daha etkin çal›flmalar›n› sa¤layacakt›r. 

Üçüncüsü; biraz önce arzettim, Türkiye’nin temel ihtilaflar›
gayri menkul ihtilaflar›d›r. Ferdi avukatl›k buna cevap verir. Ama
olaylar bizim d›fl›m›zda cereyan ediyor. Biz ne kadar karfl› olsak
da olaylar› de¤ifltirme gücüne sahip de¤iliz. Bugün Türkiye h›z-
la piyasa ekonomisine do¤ru gidiyor. Kamuoyu oluflturan büyük
gazeteler, medya unsurlar› bu konuda büyük bir sald›r› içindeler.
Bir yandan da Türkiye’nin 70 milyon insan›n geçimini sa¤lamas›
diye bir fley söz konusu. Bunlar bizim d›fl›m›zda. Olay, avukatl›k
mesle¤inin bu çok yönlü yaflama ferdi güçlere karfl›l›k vermesi-
nin mümkün olmad›¤›d›r. 

Bir örnek: Bugün vergi hukuku tamamen alan›m›z d›fl›na ç›k-
m›flt›r. Biz burada saha kaybettik. Vergi hukuku diye geçmeye-
lim, ‹zmir’de Ticaret Mahkemelerinde ihtilaflar›n on milyon ise
Vergi Mahkemelerindeki ihtilaflar yüz milyondur. Toplumun buna
da ihtiyac› vard›r. Türkiye’de flirketler vard›r. Türkiye’de uluslara-
ras› flirketler vard›r. E¤er biz bunlara cevap veremezsek, onlar
kendi adamlar›n› buraya getirirler. Bizim cebimize üç befl kurufl
verip duruflma avukat› olarak tayin ederler. Bir taraftan da bu ya-
n›m›z› kaybetmeyece¤iz. Avukatl›k sacede ceza avukatl›¤› de-
¤ildir. Hukuki çözüm bulmak. Bu üstatl›kt›r. Ancak belli kifliler,
belli firmalar bunu yapar. Konulara bir çözüm bulabilir, bu da fer-
di bir meseledir. Ben mesle¤imin otuzuncu y›l›nda yazd›¤›m fley-



lere bak›yorum hiç be¤enmiyorum. Bu bir geliflmedir. Bence, iki-
sini birbirine birlefltirecek olan yine avukatlard›r. 

EErrddoo¤¤aann ÇÇAAKKMMAAKKLLII((**))

Avukatl›¤›n gelece¤i olmayan bir meslek haline dönüfltürül-
dü¤ünü görüyoruz.  Bunun çarelerinden biri flirketleflme, di¤eri
uluslararas› tekele karfl› koyabilecek güce ulaflma var. Bu ne-
denle meslektafllar›m hem flirketleflmede hem lisan ö¤renmele-
ri için organize edilmelidir. Bu konuda nas›l tedbirler al›n›yor?

SSeemmiihh GGÜÜNNEERR

fiirketleflme konusunda kafam kar›fl›k. Almanya örne¤ine ba-
k›yorum, çok büyük yarar görmüyorum. Ama bir gerçek var geli-
yorlar. Korkmak ölüme çare de¤il. Üzerinde biraz çal›flmam›z,
netleflmemiz laz›m. fiu anda yasada görüflülen flirketleflme tut-
mad›. Türkiye’de 25 flirket var. Vergi hukuku yönünden getirilen
kiflisel sorumluluk mu tek nedeni? Hay›r. Ama etkili bir nedendir.
‹LHAN Bey bunu ön plana ç›kararak sunum yapt›. Bunu yeniden
gözden geçirmemiz laz›m. fiirketleflmeyi daha ifllevsel hale ge-
tirmek zorunday›z. Lisan, bilgisayar kullan›m› meslek içi e¤itim
olarak de¤erlendirilir. Donan›ml› bir avukat niteli¤ine kavuflmak
zorunday›z. Biz yaflam›n gerçeklerinden korkarak de¤il, yafla-
m›n gerçeklerinin üzerine giderek bunu aflaca¤›z. Mesle¤imiz-
de, donan›ml› avukat tipine ulaflaca¤›z. Onurlu avukat tipine ula-
flaca¤›z. Halk›m›z›n karfl›s›nda üstlendikleri misyonu mutlaka ve
mutlaka yerine getirecekler. Bundan kaç›fl yok, kurtulufl yok. Bu
bizim temel görevimiz. Atatürk’ün çizdi¤i yolda biz bu ülkeyi ay-
d›nl›k günlere tafl›mak zorunda olan kiflileriz. Bu misyonumuzu
bütün güçlükleri bir yana b›rakarak baflarmak zorunday›z ve bu
yolda yürüyece¤iz. 1925 y›l›nda, Atatürk bize bunu görev olarak
vermifltir.

Bak›n, Avukatl›k Yasas›n›n ç›kt›¤› 3 Nisan 1924, ilk anayasa-
m›z 22 Nisan 1924 tarihini tafl›yor. Düflünün harpten ç›km›fl ül-
keyi, 1923 y›l›nda kurulmufl bir ülke bütün sorunlar›n› da hallet-
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mifl de s›ra Avukatl›k Yasas›na m› gelmifl Anayasadan önce. Bu
tesadüfi olamaz. Yüce Atatürk bu görevi avukatlara vermifl. Bun-
dan kaçamay›z. Kaçmak niyetimiz de yok zaten. ‹flte ‹zmir Baro-
su aslanlar gibi ayakta duruyor. Hiç duraksamadan y›llard›r gö-
revini sürdürüyor. Sürdürecek de... Buna göre Barolar Birli¤inin
de öncülü¤ünde, barolar›n katk›lar›yla meslektafllar›n inanç bir-
li¤i içinde yap›lanaca¤›z. 

SSoorruu

Türkiye’de hukuk fakültelerinin say›lar› da çok önemli. 30’un
üzerinde fakülte var ve bir k›sm› özel üniversitelerin. Bu okulla-
ra girmek çok daha kolay. Paras› olan ailelerin çocuklar› hukuk
fakültesinden mezun olabiliyor. Say›lar› azalt›lmas› mümkün
mü?

SSeemmiihh GGÜÜNNEERR

Say›lar›n azalt›lmas› mümkün de¤il. 15 yeni üniversite kuru-
luyor. En kolay ö¤retime bafllayacak fakülte de hukuk fakültesi.
Bir masa 15 sandalye üç tane profesör -ki çeflitli fakültelerde
elinde çanta gezen profesörler oluyor. Bir de iyi bir tabela yeti-
yor. Bu siyasi, popülist anlay›fl oldu¤u sürece b›rak›n say›y› don-
durmak, artmay› engellemek mümkün de¤il. O halde biz tercihi-
mizi orada de¤il de daha farkl› yerde yapaca¤›z. Nitelikli hukuk-
çu yetifltirmek için barolar›n görevleri vard›r. Dinamik bir güç ola-
rak kullanmak için. ‹kincisi, nitelikli olan hukukçular› staja bafllat-
mam›z yönünde irade koymam›z gerekiyor. Ülkemizin çocu¤u
olan di¤er hukukçular ille de avukat olarak de¤il hukukçu olarak
yapacaklar› baflka ifl sahalar›n› geniflletmemiz laz›m. 

GGüünneeflfl AATTAABBAAYY((**))

Bu konuyla ilgili bafl›mdan geçmifl bir olay› anlatmak istiyo-
rum. Bir emniyet amiri, ‹stanbul’dan do¤u görevine tayin olup
Gaziantep’e gitmifl. Bunu kendisi anlatt›. Doktora yapt›¤› için
orada hangi hukuk fakültesi var hat›rlam›yorum. Doktoran var,
yard›mc› doçentsin gel. Ceza ve Usul Hukuk dersi ver. “Ben kri-
minoloji üzerine iç hizmet olarak bunlar› yapt›m, ben orada ders



veremem, do¤ru olmaz. Hem emniyet görevlisiyim, hem memu-
rum.” Olsun, demifller. Ankara, ‹stanbul’dan kitap teksir getiririz,
onlar› okur, sorular haz›rlars›n. ‹flte böyle maalesef yeni kurulan
hukuk fakülteleri.

SSoorruu

Genel gidiflat olarak hukuk talep etmeyen, istemeyen bir ge-
liflme var sosyolojik olarak geliflme var. Kafalardan boflalan bu
hukuksuzluk konusunda neler düflünüyorsunuz?

EEnnvveerr AARRSSLLAANNAALLPP

Ben cevab›n›z› Jean Joares’den vermek istiyorum. Bunu da
1907 senesinde söylüyor. ‹flçilere hitaben, flöyle diyor; “Size tav-
siye edece¤im fley bütün imkanlar› kullanmak suretiyle hukuksal
olanaklar› kullanman›zd›r.” Yani size hukuk d›fl›na  kaymakta
olan hareketlere karfl› hukuku tavsiye ediyor.

‹kincisi Atatürk’ün An›t Kabirinde kütüphanede Joares’in alt›
ciltlik Frans›z ‹nkilab› Tarihi kitab› vard›r. Atatürk o zamanki ha-
diseler içinde, o s›ralar yaklafl›k 27 yafl›nda oluyor, Joares’i oku-
mufl. Biliyorsunuz, demokrat oldu¤u, savafla karfl› oldu¤u için öl-
dürüldü. 

Hukukun d›fl›na ç›kma meselesi halk›n meselesi de¤il, iktida-
r›n meselesi olarak ç›k›yor. Çünkü kendileri hukukun uygulan-
mas›nda titiz davranm›yorlar.

fiimdi bak›n Fransa’ya 3 milyon kifli yürüyor. Ama ç›kan yasa-
n›n Anayasaya ayk›r› m›d›r de¤il midir konufluluyor. Bütün bu
sosyal meseleleri bir kenara atmak suretiyle, anayasaya uygun-
dur diyorlar. Chirac bunun üzerine flunlar› flunlar› de¤ifltirelim di-
yor.

Bugünkü adalet sisteminde yap›lan uygulama, belirli çevrele-
rin menfaatlerine uygun olarak uygulanmaktad›r. Bunu nazar› iti-
bare ald›¤›n›zda halk›n bu uygulamalar karfl›s›nda duyaca¤› nef-
ret ve tepkiyi anl›yorum. Yine de benim tavsiye edece¤im fley,
bütün bu meselenin iliflkisinin kökenine inmek suretiyle Joares’in
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tavsiye etmifl oldu¤u fleydir. Biz hukukçular olarak toplumun di-
namizmini ö¤renmemiz laz›m, iyi teflhis etmemiz ona göre de
önlem al›nmas› gerekir.

SSoorruu

‹ki sene önce bahsedilen Avukatlar Gününde Paris Barosu
baflkanlar›ndan avukat› tan›mlamas›n› istediler. “Avukat sessiz
insan›n sesidir.” dedi. Daha sonra, Avukatlar yasalar›n do¤ru
ç›kmas›n› sa¤lamal›d›rlar” diye sözlerine ekledi. Buna ba¤l› ola-
rak 5 Nisan 1974 tarihinde baromuzun düzenledi¤i Hukuk Dev-
leti sempozyumunda Faruk hocam›z “Hür olmayan insanla, hür
oldu¤u ilan edilen, ancak insanca yaflama davran›fl ve olanak
sunulmayan insan aras›nda fark yoktur.” Bunu söyledikten son-
ra Anayasada yerel kamu düzeni düzenlendi¤i gibi, ekonomik
kamu düzeni de düzenlenmelidir, diyor. Bunlara ba¤l› olarak bu-
günkü meclis yap›s› içinde, avukatlar yasalar›n do¤ru ç›kmas›n›
sa¤layabilirler mi? Avukatlar›n sorunlar›, ülkenin sorunlar›ndan
ba¤›ms›z olarak düflünülebilir mi? 2000 y›l›ndan beri uygulan-
makta olan ekonomik programa barolardan hiçbir ses gelmedi.
Sadece barolar de¤il, üniversiteler, ifl çevreleri, Türkiye Odalar
Birli¤i, ama flimdi görüyoruz ki, geçen sürede bu program›n ül-
keye ne kadar zarar verdi¤ini  iddia ediyorum. Bütün avukatlar›n
özellikle genç avukatlar›n sorunlar›n›n bafl›nda bu yat›yor. Te-
flekkür ederim.

SSeemmiihh GGÜÜNNEERR

Sorunun içinde cevap var asl›nda. Bu asl›nda k›sa bir tebli¤
oldu. Kat›lmamak mümkün de¤il. fiu anda 85 hukukçu 75’i avu-
kat statüsünde parlementoda. Meslektafllar›m›z›n hukukçu kim-
liklerini bir kenara b›r›k›p parti kimlikleri daha bask›n durumdad›r
maalesef. Türkiye önemli bir dönemde. Bence milletvekili kimlik-
lerini de tam olarak yapam›yorlar. Çünkü belli merkezlerde ha-
z›rlanan yasa tasar›lar›, parlementoda küçük rütufllarla ç›k›yor.
Parti ayr›m› yapm›yorum, ama iç aç›c› de¤il. Belli merkezlerden
Türkiye’ye enjekte edilen bu yasalarla nereye gidecek? Sonucu
ne olacak? ‹lerde bunu görece¤iz. Türkiye’yi kurtarmada ciddi
görevlerimiz olacak, diye düflünüyorum.



SSoorruu

Donan›ml› avukat diyoruz, hukuk fakültelerini be¤enmiyoruz,
üstüne iki y›l staj, iki ayr› s›nav yapal›m diyoruz. Ama idari yarg›,
yarg›çlar›m›z hukukçular aras›ndan atan›r diye bir ifade var. ‹fl-
letme, iktisat okuyanlara hukuk dosyas› nas›l verilebilir? Hukuk
bafllang›c› dersleri ile ne kadar verilebilir? ‹dari yarg› tam bir fa-
cia? Geçenlerde bir Amerikan mahkemesi karar›na denk geldim.
‹dari yarg› hakimlerinin biri emekli olup avukatl›¤a baflvurmufl
Hukuk formasyonu olmad›¤› için avukatl›k yapamayacaklar›na
dair karar verilmifl. Avukatl›k yapamayacak bir kifliye nas›l yar-
g›çl›k yapt›rarak, yarg›lamada önemli bir görev veriyoruz, bunu
nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

SSeemmiihh GGÜÜNNEERR

Asl›nda siz soru sormad›n›z, kanamakta olan yarg›ya parmak
bast›n›z. Bizim bunu kestirip atmam›z gerekiyor, bu yara tedavi
olmaz. fiu anda idari yarg›da do¤rudan hukuk e¤itimi almam›fl
yarg›ç say›s› yüzde 65. Bunlar bugün Yarg›tayda çok az say›da-
lar. Bunlar Dan›fltaya seçildiklerinde ne olacak? Onu göremiyo-
ruz. Bir felaket.

CCeennggiizz ‹‹LLHHAANN

Eskiden beri vard›. Bütün vergi itiraz komisyonlar›, vergi mah-
kemeleri hepsi vard›.

SSoorruu

Hakimler ve Savc›lar Yüksek Kurulu  Yasas› da buna dahil,
Anayasaya itiraz yolu aç›ld›. 2001’den sonra hukukçular›n göre-
vi bafllad›. 12 Eylül yasalar›n› ay›klama görevi bafllad› ama, bu
konuda hukukçular çok mahçup ad›mlarla ilerliyor. Kal›c› baflvu-
rular yok. Özlük haklar› olmayan hakimlerden istiyoruz, ama hiç-
biri ciddiye alm›yor. Öyle bir s›k›nt›m›z var.
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SSeemmiihh GGÜÜNNEERR
Cengiz ‹LHAN üstad›m›z›n söyledi¤i gibi Dan›fltay›n idari yar-

g›y› denetleyen kurumun idarenin içinden gelen, yürütmeden
gelen mahkemeyi yürütmeden gelen kiflilerle zenginleflmesi
amac›yla çok ender de olsa al›nd›klar› vakidir. Hatta ‹smail Hak-
k› ÜLKER hukukçu de¤ildir, Dan›fltay Baflkanl›¤› yapm›fl üstat-
d›r. Bu ayr› bir kurald›r, az›nl›kt›r.

Vergi uyuflmazl›klar›n› çözen kurum Vergi Mahkemesi vergi-
siyle u¤raflanlar gerekçe gösterilerek sisteme al›nan kiflilerin
misyonlar› da oldu. Bundan sonra bunu kesmemiz gerekir. Hik-
met Sami TÜRK hocam›z zaman›nda hiç hukukçu olmayan al›n-
mad› idari yarg›ya. Bu siyasi bir tercihtir. fiimdi daha farkl› uygu-
lamalar var. Bu kadar iflsiz hukukçunun oldu¤u yerde vergi hu-
kuku daha iyi e¤itmek suretiyle fakültelerde sona erdirmemiz ge-
rekiyor. Hatta Anayasa Mahkemesi bafl›na flartlar el verseydi,
hukukçu olmayan biri gelecekti.

CCeennggiizz ‹‹LLHHAANN
Efendim siz biliyor musunuz, tek parti döneminde 12 sene

Yarg›tay Baflkanl›¤›n› bir mülkiye mezunu yapm›flt›r. Bir mülkiye-
li Yarg›tay Baflkan› olmufltur.

GGüünneeflfl AATTAABBAAYY
De¤erli konuklar, gerek konuflmac›lara ve gerekse siz dinle-

yicilere bu yararl› çal›flmaya katk›yar›n›zdan dolay› teflekkür
ederim.



EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi

Say›n baflkan›m, ben 70’li y›llarda ilk kez sizi Cumhuriyet Ga-
zetesindeki yaz›lar›n›zla tan›d›m. Hayat›m boyunca sayg› duy-
dum. 1992 y›l›nda ‹zmir Barosu üyesi olarak avukatl›¤a baflla-
mamdan sonra kiflisel olarak sizlerle bir baroda olmaktan ayr› bir
mutluluk duydum. Ve sizi tan›d›kça yaz›lar›n›zdan daha çok top-
luma de¤erli katk›lar› olan bir insan oldu¤unuzu anlad›m. Türki-
ye’nin az say›daki ayd›nlar›ndan biri olarak tan›d›m sizi. Biz Ya-
y›n Kurulu olarak daha önce ‹zmir Barosunda baflkanl›k yapm›fl
üstadlar›mazla söylefliler yapt›k. Bir atasözü vard›r: “Geçmiflini
iyi bilenler, gelece¤ini iyi belirlerler” denir. As›l amac›m›z da bu.
Sizin birikimlerinizin tüm meslektafllar›m›za özellikle genç mes-
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(*) Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
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lektafllara yans›mas›nda büyük
yarar görüyoruz. Baronun, avu-
katl›k kurumunun kalitesinin arta-
ca¤›na, dolay›s›yla insanl›¤›n kali-
tesinin artaca¤›na inan›yoruz. Bu
nedenle sizleri aram›zda görmek-
ten, onur ve mutluluk duyuyoruz. 

Öncelikle Hukuk’u nas›l seçti-
niz? Avukat olarak gerek meslek
yaflam›n›zda, gerekse yönetim
aflamalar›nda, yapt›klar›n›z, yapa-
mad›klar›n›z, idealleriniz konusun-
da bir girifl yapman›z› diliyoruz.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bu sorunuz, benim, yaflam›m› gerilere do¤ru sorgulamam›

sa¤lad›. Hukuk Fakültesi’ne giriflim, daha önce O¤uz Makal’›n
haz›rlad›¤› belgeselde  de belirtti¤im gibi, daha baflka bir ö¤re-
nim almay› düflünmedi¤imden ileri geldi. Fen bilimlerinin çok
uza¤›nda kal›yordum. Tarih ve edebiyat ile ilgileniyordum. Hukuk
konusunda pek bir fley bilemiyordum ama, ba¤›ms›zl›¤› a¤›r ba-
san bir u¤rafl  olabilece¤ini düflünüyordum. O dönemde günü-
müzdeki gibi s›nav da olmad›¤› için,  1954 y›l›nda Karfl›yaka Li-
sesi’ni bitirdikten sonra, ‹stanbul Üniversitesi Hukuk Fakülte-
si’nde  ö¤renime bafllad›m. Güzel bir ö¤rencilik dönemi geçir-
dim. Ö¤retim üyelerimiz aras›nda, Türkiye’nin zirvesindeki kifliler
vard›. Tahir Taner, H›fz› Veldet Velidedeo¤lu, Recai Galip Okan-
dan, Hüseyin Nail Kubal›, S›d›k Sami Onar gibi, Cumhuriyet dö-
neminin hukukunu kurumlaflt›ran üstadlar›n ö¤rencisi oldum.
Hirsch, Neumark, C. Croizat ad›nda uluslar aras› düzeyde tan›-
nan hukukçulardan ders ald›k. O y›llarda Türkiye’de krimonoloji
diye bir bilim yeterince bilinmiyordu.  Amerika’dan k›sa bir süre
için gelen, de¤iflik  kiflilikli, sosyal hukuk alan›nda öncü oldu¤u
söylene Prof. Taft ad›ndaki bir ö¤retim üyesinden kriminolojiyi
ö¤rendik. Suç örgütlerini, suç koflullar› içinde  araflt›ran bir yön-
temi tan›d›k.Genç hukuk araflt›rmac›lar› "gang" ad› verilen çete-
lerin içlerine giriyorlar, suç koflullar›n› ve suçlular›  bu ortam için-
de yorumluyorlard›.Bu yönteme  "case method" diyorlard›. Ö¤-



rencilik y›llar›m›zda oldu¤u gibi, yaflam›m›z›n sonraki dönemle-
rinde de iliflkilerimizi sürdürdü¤ümüz asistanlar›m›z en yak›n
dostlar›m›z oldular.

Söylemek istedi¤im flu, bugün ben, hukukçu olarak bildi¤im
birçok konuyu, hukuk fakültesindeki ö¤retimde ald›¤›m bilgilerle
çözüyorum hala. Çok iyi bir ö¤renci de¤ildim. Derslere devam
ederdim ve hocalar›m›zdan çok fleyler ö¤rendim. Onlar ciddiydi,
biz de ciddiydik, iyi bilgiler edindik. Hatta flu kadar›n› söyleyeyim
ölümünden birkaç y›l önce ‹zmir Barosu’nun bir sempozyumuna
davetliydi Sulhi Dönmezer. Ankara Hava alan›nda karfl›laflt›k,
beni ö¤rencili¤imden tan›mazd›. Ancak s›n›f arkadafllar›m›n için-
de profesör olanlar vard›, onlar› an›msad›. Acaba kaç y›l öncey-
di diye söyleflip ayr›lm›flt›k.  Zehir gibi bir belle¤i vard› hocan›n,
ertesi hafta ‹zmir’e geldi¤inde, beni görünce yan›ma geldi.  ‘O
K›rk y›l önceydi’ diye yan›tlad›. Hesaplam›fl, beni de unutmam›fl.
Bizim o dönemimiz iyiydi, biz bundan  çok yararland›k. Sonraki
y›llarda, farkl› konumlarda karfl› karfl›ya gelsek bile, yolumuzu
açan, ayd›nlatan ö¤retim üyelerini her zaman sevgiyle, sayg›yla
an›yorum. 

Avukatl›k bir at›l›m ifli, kiflisel bir u¤rafl, atak olunmas› gere-
ken bir ifl. Benim  bu konularda hep sorunlar›m vard›. Hem at›-
l›m gücüm zay›ft›, hem de ‹zmir’li olmama karfl›n toplumun d›-
fl›nda gibiydim. Ailemin çevresi genifl oldu¤u halde, benim  bu
çevreyle iliflkim yoktu. Ayr›ca di¤er hukuk alanlar›nda çal›flmak
istemiyordum. Üniversiteyi düflünebilirdim ama o kadar bilimsel
birikim içinde görmedim kendimi…

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Özür dileyerek araya girece¤im ama, pek çok akademisyen-

den, bilim adam›ndan daha çok bilimsel kitab›n›z var.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Benim s›n›f›mdaki arkadafllar›m›n içinden yirmiden fazla ö¤-

retim üyesi ç›kt›. Erdal ÖZ’de s›n›f arkadafl›md›. Öyle bir s›n›ft›
ki, Hikmet Sami TÜRK’den, Ünal  ve Gülören TEK‹NALP, Bilge
UMAR, Erdo¤an MORO⁄LU, Erol C‹HAN, Pertev B‹LGEN, Sa-
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it GÜRAN’a, sanatç›lardan Demir ÖZLÜ, Hilmi YAVUZ, Onat
KUTLAR, Ferit ÖNGÖREN’e de¤in daha an›msayamad›¤›m pek
çok ça¤›na yön veren seçkin dostlarla hepimiz ayn› s›n›ftayd›k.
Türkiye Barolar Birli¤i Baflkan› Teoman Evren de bizim sin›fta
idi. Askere de birlikte gitmifltik.

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Ailede baflka hukukçu var m›yd›?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Tek hukukçu benim. Ö¤retim döneminde hem ö¤retim görev-

lilerimiz çok iyiydi, hem de ö¤renci arkadafllar›m›z çok iyiydi. 

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Baro baflkan› olarak gerçeklefltirebildikleriniz.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Sohbet olsun diye söyleyece¤im, yoksa belgelensin diye de-

¤il. Fakülteyi bitirdim, s›k›ld›m. Ben çok iyi bir ö¤renci de¤ilim de-
dim ama, biz 600 veya 800 kifli gibi bafllad›k ö¤renime, dördün-
cü y›l›n haziran›nda bitiren onalt› kifliden birisiydim ben. Hep
ders b›rak›rd›m, ara s›navlara. Son y›l da b›rakm›flt›m.  Recai
Galip OKANDAN’›n Kamu Hukuku’nu dördüncü s›n›f›n flubat›n-
da verdim ve Haziran’da da okulu bitiriverdik. Listeler as›ld›, Fe-
rit ÖNGÖREN ile beraber yürüdük, Marmara sinemas›n›n basa-
maklar›na oturduk. fiimdi ne yapaca¤›z diye, ö¤rencilik iyiydi,
paralar çok de¤ilse bile geliyordu, canl› bir yaflam içindeydik.
Ferit’in çok dar bir aln› vard›, iki parmak var veya yoktu, “Arka-
dafl bu hukuk fakültesi benim saçlar›m› dökmedi ya benim saç-
lar›m art›k hiç dökülmez” dedi. Gerçi onun da saçlar› sonra dö-
küldü.

‹zmir’e geldim, yapacak hiçbir iflim yok, pald›r küldür staja
bafllad›m. Hiç zaman yitirmedim. Hemen askere gittim. 27 Ma-
y›s’› yapt›k geldim. Askerli¤im çok keyifli geçti. Rami k›fllas›n-
dayd›m. Beni adli subay yard›mc›s› yapt›lar,  hukukçuyum diye.
O günleri de yaflad›m, 27 May›s’›, benim için çok önemli dene-
yimler oldu.



AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
O döneme iliflkin bir an›n›z› anlat›r m›s›n›z?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
O döneme iliflkin çok an›m var. Mesleki bir an›m› anlatay›m.

Düflünün staj›n›n üç ay›ndaki bir adam› getirdiler, o zamanki
alay askeri mahkemeleri var, oraya adli subay yard›mc›s› koydu-
lar. Baflka hukukçu yok. Odan›n raf›nda eski bir Türk Ceza Ka-
nunu buldum. Eski dosyalara bakt›m, neler yapt›klar›n› gördüm.
Bak›n ben orada hem savc›yd›m, hem san›k avukat›yd›m, hem
yarg›çt›m yerine göre de zab›t katibiydim de.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Tüm yönlendiren siz oluyorsunuz?!

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Her fley benim. Oradaki dava dosyalar›n› ve verilen kararlar›,

Ceza Kanunu’yla karfl›laflt›rd›m. Mahkum etmifller, cezalar› alt›-
da bir indirmifller. Benim elimdeki kanunda ‘üçte bir indirilebilir’,
diyor. Niye indirmemifller diye söylenerek, ben çal›flma döne-
mimde sonuçlanan dosyalar nedeniyle verilen  bütün cezalara
üçte bir indirim uygulad›m. Adam› mahkum ettik, e¤er bir yanl›fl
yapm›fl isem hakk›n› yitirmesin diye, arkas›ndan temyiz dilekçe-
sini de ben yazd›m. O s›rada yasada bir hüküm, var, bizim ka-
rarlar›n Tümen yarg›c›n›n denetiminden geçmesi gerekiyor. Bü-
tün dosyalar denetime gönderildi. Gitti,  ancak denetlenmemifl
demek ki, tümen yarg›c› askerli¤imin sonuna do¤ru bir gün gel-
di, bu üçte bir indirimi nereden buldun diye bana sordu. ‘‹flte bu-
radan Ceza Kanunu’ndan,’ dedim. ‘O kural›n yani TCK’nun 59.
maddesinin de¤ifltirilmesinin üzerinden  çok zaman geçti’ dedi.
‘Peki ne olacak flimdi,’diye sordu¤umda, “Bu kararlar kesinlefl-
mifl, kamu yarar›na bozmaya de¤mez” deyip geçtiler.

Neticede san›klar yararland›lar.
‹lk deneyimim bu oldu hukukta.Askerlikten  sonra  ‹zmir’e gel-

dim. Staj›m›n kalan dokuz ay›n› tamamlad›m. Avukat bürosu
açacak param yoktu. Turan ALTIOK’un yan›na girdim. Amcam
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böyle bir arkadafl var, git yan›na çal›fl, dedi. Ben uzun bir dönem
yani dört-befl y›l onun yan›nda çal›flt›m.

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Avukat Turan ALTIOK savc›l›ktan gelmeydi san›r›m?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Do¤ru. Çok iyi bir insan, çal›flkan bir avukat. O zaman Cum-

huriyet Halk Partisi içindeydi. Partililerin davalar› ifllerimiz ara-
s›nda çok yer tutuyor, zaman al›yordu.. Çok büyük bir dava gel-
di¤inde,  parti ifllerinden zaman kalmad›¤› için yeterli hukuksal
araflt›rmay›  yapam›yorduk. Ancak birisinin tarlas›na bir kuzu gir-
mifl, otlar› yemiflse, onun için yo¤un bir  u¤rafl içine giriyorduk.O
y›llarda fotokopi yoktu. Mahkeme kaleminde dosyadaki belgeler-
den acele ile ç›kard›¤›m el yaz›s› örnekleri, büroya döndü¤üm-
de kendim bile okuyam›yordum. Oldukça zor bir çal›flma döne-
mi geçirdik, ancak ben Turan Alt›ok’un yan›nda avukatl›¤› tan›-
maya bafllad›m. Çok davas› vard›, ifle bafllad›¤›m›n ertesi günü
on duruflmaya gireceksin dediler. Elimde çanta, dilim bir kar›fl
sarkm›fl, davalar›n ne oldu¤unu bile iyice anlamadan, kofluflup
durdum. Turan beyin müzelik  bir Mersedes arabas› vard›, sü-
rekli su kaynat›rd›. Bazan yolda kal›r, duruflmalara yetiflemez,
onun davalar›na da ben girerdim. Bir keresinde ikimiz o araba ile
‹stanbul’a gitmifltik. Yolda buharlaflan suyu tamamlamak için sü-
rekli çeflme ar›yorduk. Böylece meslekte hareketli bir dönem ya-
flad›m. Sonra bir arkadafl›m bana öneri getirdi. ‹flçi Partisine gi-
rer misin? diye sordu. Avukat Nuran Yulu¤’un ça¤r›s›na olumlu
yan›t verdim ve düflüncelerime uygun oldu¤u için Türkiye ‹flçi
Partisi’ne üye oldum. Oras› da kendi yaln›zl›¤› içinde bir garip
konumdayd›. Gitti¤imin ertesi günü Karfl›yaka ‹lçe Baflkan› yap-
t›lar beni. Ne yapaca¤›m› sorunca, "uygun bir yer kiralay›p ilçe-
yi sen kuracaks›n, arkadafllar› sen bulacaks›n, paray› da sen
sa¤layacaks›n" dediler.Politikaya girenler genellikle kendileri için
kiflisel beklentiler içinde bulunurlarken, ben daha ilk ad›mda
böylesine yükler alt›na girmifl oldum. ‹flte sevgili Nuran Yulu¤’un
yönlendirmesi do¤rultusunda,  politik etkinliklerim de böyle bafl-



lad›.  Bulduk birilerini, ve partiyi kurduk.K›sa sürede partinin en
üst kademelerine kadar gittik. Turan bey Halk Partili, ben ‹flçi
Partili’yim.  Onu Halk partisinden ararlar, beni ‹flçi partisinden
ararlar. Buna ra¤men tek gözlü büromuzda, politik bir sorun ya-
flamadan geçinip gidiyoruz. Ancak ben T‹P’in ‹zmir ‹l Baflkan› ol-
duktan sonra,siyasal görevlerim oldukça yo¤unlaflt›. Hiç bir elefl-
tiri ve yak›nmas› yoktu ama, varl›¤›mla belki de Turan Al›tok’a
zarar verdi¤imi düflündüm. ‹zin isteyip ayr›ld›m.Ben, gerçek bir
eylem adam› olan sevgili Turan ALTIOK’un renkli, atak kiflili¤in-
den,  çok fleyler ö¤rendim. Yaflam›n› sa¤l›kla sürdürmesini dile-
rim.  

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Boran, Aybar ayr›flmas›nda siz nerede yer ald›n›z?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Benim uzlaflt›r›c› çal›flmalar›m çok fazla oldu. Aybar’la iliflki-

lerim kendi boyutunda iyi say›labilirdi.  Ancak bu tart›flma patla-
d›ktan sonra Aybar’›n yan›nda de¤ildim. Aren-Boran ekibi için-
deydim ama, Do¤u Perinçek de iyi arkadafl›md›. Herkese de bu
niteli¤imi aç›kl›yordum. Anlams›z ve gereksiz gördü¤üm bölün-
meler karfl›s›nda "do¤ru olan her  yanda  var›m, gerisini siz bilir-
siniz" diyordum. Çünkü herkes yanl›fl yap›yordu. Herkesin de
do¤rular› vard›. Ortada paylafl›lmayacak bir fleyler de yoktu. Bi-
rilerinin ard›na tak›l›p gitmek zorunda de¤ildim. Örne¤in ‹zmir’de
70’li y›llarda terör olaylar›nda di¤er kentlere oranla çok daha az
yitikler verildi. Ben bütün gruplar› birlefltirmek için çok u¤raflt›m.
Halkevlerini, ö¤retmenleri, gençleri, iflçi örgütlerini,  meslek ku-
rulufllar›n›  bir araya getirmek için  çal›flt›m  ve epey yol ald›m.
Ankara’ya gittiklerinde birbirlerine sald›ran gençlik örgütleri, ‹z-
mir’de emperyalist güçlere karfl› omuz omuza direnmeyi baflar-
d›lar. Kendime pay ç›karacak bir biçimde de olsa flunu  söyleye-
bilirim. ‹zmir’in demokratik, hoflgörülü yap›lanmas›nda o dönem-
de sol hareket içinde bafllatt›¤›m›z uyum,  günümüzde bile süre-
gelmektedir. Örne¤in Genel Baflkan Mehmet Ali Aybar, ben il
baflkan›yken bize görev verdi, o s›rada ‹zmir’e gelecek olan
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Amerikan 6. filosuna karfl› partinin öncülü¤ünde bir "pasif dire-
nifl" sergilenmesini istedi.  Parti zaten öncüydü, ancak böyle s›-
n›r konulmas›n›n  amac›, gençleri, di¤er gruplar› parti etkinlikle-
rine kar›flt›rmamakt›. Bize esnafla konuflun, kimse 6.Filo’nun as-
kerlerine  mal satmas›n, restoranlar onlara yemek vermesin, e¤-
lence yerlerine al›nmas›nlar deniliyordu. O s›rada Kordon’daki
barlar, e¤lence yerleri  günde 24 saat üç vardiya çal›fl›yorlard›.
Amerikal›’lar›n gelmesiyle ifl alanlar› geniflleyen iflyeri sahipleri-
ni, müzisyenleri, konsomatris han›mlar› aral›ks›z çal›fl›p para ka-
zand›klar› bu geçim kayna¤›n› tepmeye ça¤›rman›n anlams›zl›-
¤› kolayca görülüyordu.  Ben bildi¤imi yapt›m, herkesle konufl-
tum. ‹zmir’in emperyalizme karfl› demokrasi güçlerini ortak tepki
koymaya ça¤›rd›m. Sonunda, T‹P’in öncülü¤ünde birleflen
gençler,   Kordon’da yakalad›klar› ilk Amerikal›’y› denize att›lar.
Kan dökmeden, can yakmadan demokratik  tepkiler daha aç›k,
net,  ve somut  bir biçimde ortaya konmufl oldu.

fiimdi sizin sorunuza gelece¤im 70 y›llardaki baro etkinlikle-
rimden söz ettiniz. Benim 70’li y›llara kadar Baro’yla hiçbir ilgim
yoktu. Genel kurullara bile gitmemifltim.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Say›n baflkan›m, politik statünüzle avukatl›k beraber yürüyor-

du. Bu oldukça ilginç?!

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Elbette çok ilginç. Avukatl›¤›m› da de¤erlendirdim. Örne¤in

Yeni As›r gazetesi  Türkiye ‹flçi Partisi’ne hakaretler ya¤d›r›yor-
du. "Komünistler, vatan hainleri, Rusya’ya gidin," diyordu.  Bak-
t›m bunlar iyice gemi a¤›za ald›lar. Mehmet Ali Aybar’dan rica et-
tim. Bana T‹P tüzel kiflili¤i ad›na bir  vekaletname gönderdi. Za-
manlamas›n› çok iyi yapt›k. Tam yeni ofset bask›s›na geçecek-
leri günden bafllamak  üzere art arda tam yedi tekzip yollad›m.
Bafl yazar köflesinde bir hafta her gün benim yan›tlar›m› yay›m-
lanmak zorunda kald›lar.  Yeni As›r’›n bir de ticari gazeteleri var-
d›. Orada  yaz›yorlar ‘etme eyleme, b›rak da bizim sütunumuza
kendimiz yazal›m, sen ç›k oradan’ diye a¤lafl›yorlard›.  Yedi gün



bombard›man alt›na ald›m onlar›. Yine de f›rsat buldukça de-
mokrasiye, ço¤ulculu¤a karfl› tutumlar›n› sürdürmekten geri dur-
mad›lar.   Yeni As›r arflivine girerseniz bunlar› bulabilirsiniz. Bu
da  kendi boyutunda bir hukuk mücadelesiydi.

1972 y›l›nda 12 Mart darbesinin ard›ndan, 1 May›s gecesi
beni Karfl›yaka’daki  evimizden ald›lar. Ben biraz sonra gelirim
dedim birlikte oturdu¤umuz anne ve babama ama, yolculu¤um
tam 8 ay sürdü. Bu da hukuksal aç›dan  ilginç bir olayd›r. Dos-
yamda S›k›yönetim Komutan›’n›n yakalama emri var. Baflkaca
hiçbir belge yok.  ‹flin komik yan› tutukland›¤›m s›rada dosyada
bir suçlama da yoktu. S›k›yönetim Komutan› tutuklanmam› iste-
mifl, buyru¤u alt›ndaki yarg›ç ta tutuklanmama karar vermiflti.  O
zaman siyasal konular› soruflturan ‹zmir Emniyet 1.fiube Müdü-
rü beni sorgulad›. ‘Söyle bakal›m,’ dedi. ‘Ne söyleyeyim’ deyin-
ce, ‘Sen bilirsin’ diyor, bofl at›p dolu tutmaya çal›fl›yordu. Benim
o dönemim daha çok siyasal etkinlikler içinde geçmiflti.  D‹SK’in
kurulufl aflamas›nda da bulunmufltum. ‹zmir’de D‹SK’e ba¤l› bü-
tün sendikalar›n ücretsiz avukat›yd›m. Yaln›z Maden-‹fl’den ay-
l›k ald›m, ço¤unun gönüllü avukatl›¤›n› yapt›m. 

12 Mart gelince hepimizi toplay›p kümes gibi bir yere att›lar.
Bir de bakt›m ki, bütün dostlar, arkadafllar hepimiz ayn› yerde-
yiz. Bir süre sonra yukar›da de¤indi¤im gibi askeri yarg›c›n ka-
rar› ile tutuklan›p Narl›dere’ye götürüldük. Bu arada benim aç›m-
dan çok  önemli iki olaya  de¤inmek isterim. Birincisi flu. Gözal-
t›nda iken kesin bir iletiflimsizlik içinde b›rak›lm›flt›k. Kimseyle
görüfltürülmüyorduk. Ne avukatlara, ne de yak›nlar›m›za görüfl
izni veriliyordu. Derken bir gün ‹zmir Barosu Baflkan› ‹skender
Özturanl› ç›k›p geldi. U¤raflm›fl, didinmifl ve bana ulaflabilmiflti.
Baro Baflkan› dedi¤in iflte böyle olur.  Böylece baflkalar› için de
yol aç›lm›fl oldu. ‹kinci olay da çok önemlidir. O s›ralarda on y›l-
l›k avukat oldu¤uma göre, ayn› mesleki etkinlikleri paylaflt›¤›m›z,
T‹P içinde birlikte çal›flt›¤›m›z çok say›da avukat dostum vard›.
Onlardan hiç ses ç›kmad›.Uzaktan selamlaflt›¤›m›z, gösteriflsiz,
yal›n davran›fllar içerindeki bir avukat cezaevinde bulundu¤um
s›rada bana gelerek, ücret almamak kofluluyla davam› üstlen-
mek istedi. Ona güvendim. Avukat Y›lmaz Taflkan, Yarg›tay sü-
reci de içinde olmak üzere, ‹zmir’de ve Ankara’daki yarg›lama
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aflamalar›n›n tümünde gönüllü olarak savunmam› üstlendi  ve
yürüttü. Mesleki dayan›flma da buna denir. 

Fetullah Gülen de benim hapishane  arkadafl›m oldu.‹çerdey-
ken zaman zaman söyleflir, görüfl al›flveriflinde bulunurduk. An›-
lar›nda övgü içermese bile, benden  de  söz ediyor. Eski s›hhiye
bölü¤ünün hasta kovufllar› oldu¤u söylenen üç tane kafes gibi
yer vard›, ikisini gençler doldurmufltu. Soldaki tutuklular›n ihti-
yarlar› say›lan ben ve benzer konumdaki arkadafllar›m›z, 3o –
35 yafllar›nda idik.  Bizi,  daha dengeli olaca¤›m›z, olay ç›karma-
yaca¤›m›z düflünülerek, az say›daki sa¤c› tutuklularla ayn› ko-
¤ufla koymufllard›. Onlara, "sizin suçunuz nedir" dedi¤imizde,
namaz k›l›p Allaha inand›klar› için tutukland›klar›n›  söylüyorlar-
d›. Ancak, dört befl gruba bölünmüfllerdi. Birlikte namaz k›lama-
yacak kadar, birbirlerinden kopuk ve farkl› yerlerdeydiler. 

Bir gün, toplamc› ve yanl›fl bir yaklafl›mla, Dev Gençliler ola-
rak niteledikleri bizim hepimizi  askeri uçaklarla Ankara Mamak
Cezaevi’ne götürdüler. Mamak, ayd›nlar›n,demokratlar›n, genç-
lerin topland›¤›, ‹zmir’den çok  daha canl› bir kültür merkezi gi-
biydi. Türkiye solunun bütün fraksiyonlar›, yazarlar,çizerler, de-
mokratik örgütlerin yöneticileri,politikac›lar, herkes ordayd›.
Epey tan›d›k vard›. Deniz Gezmifl ve arkadafllar›n› ayr› bir yer-
de tutuyorlard›. Bir süre sonra  bana bir ka¤›t tebli¤ edildi. Çok
ilginç,askeri savc› benim hakk›mda takipsizlik karar› vermifl, an-
cak Adalet Bakan›, daha sonra Milli Savunma Bakan› ve ard›n-
dan Baflbakan olan Ferit Melen buna itiraz etmiflti. Baflbakan o
zaman Nihat Erim’di. Böylece takipsizlik karar›m kalkm›fl, bunun
üzerine görevsizlik karar› verilmiflti.S›k›yönetim, gevflememek
için yakalad›klar›n› salmak istemiyor, görevsizlik karar› ile sivil
yarg›ya gönderip ifli bafl›ndan at›yordu.Bu karardan sonra beni
tekrar kelepçeleyip kamuya aç›k bir otobüsle  ‹zmir’e gönderdi-
ler.  Beni getiren çocuklar,  nereye teslim edeceklerini bilemiyor-
lard›, onlara yard›mc› oldum, beni ilk aç›l›fl›na da tan›k oldu¤um
‹zmir, fiirinyer Askeri Cezaevi’ne  b›rakt›lar. Sonra tekrar Anka-
ra’dan istediler.  Bu defa yetkisizlik karar›na itiraz edilmifl, kelep-
çeleri vurup tekrar Ankara’ya götürdüler. Ankara’ya ulaflt›¤›m
gün Askeri Mahkeme’nin koridorunda dosyamla ilgilenen savc›y-
la  karfl›laflt›m. Bütün gece kelepçeli, yan›nda üç asker, biri er-
bafl, birinin koluna ba¤l›s›n, t›ng›r m›ng›r otobüsle Ankara’ya



varm›fls›n. Yorgunluktan bir  sigara içece¤im,ellerim ba¤l› oldu-
¤undan incelik gösterip albay yak›yor kibriti. Alsancak  stadyu-
munun yak›n›nda gizemli bir biçimde   otobüsü durdurarak, bir
paket gibi beni korumalar›m›n aras›na oturtuyorlar. Anlafl›lan ka-
ç›r›laca¤›mdan korkuluyor. Ben de bunca tantana nedeniyle
önemli bir adam oldu¤umu  düflünmeye bafll›yorum. Ankara’ya
önce uçakla götürdüler, bu defa  otobüsle, korumalar, askerler,
subaylar falan,  benim için epey para harc›yorlar.  Bunca masra-
fa katland›ktan sonra, harcanan paralar›n bofla gitmemesi için
bunlar beni kolay kolay b›rakmazlar diyorum, mutlaka mahkum
ederler. Böylesine yorgun ve kafam kar›fl›k bir halde, Ankara’da
savc›yla karfl›laflt›k. Benim vatansever biri oldu¤uma inand›¤›n›
söyledi. Ama bu davan›n Ankara’da de¤il ‹zmir’de görülmesi ge-
rekir filan dedi.  Ben bu arada elimi kald›rd›m, ba¤l› oldu¤um as-
ker de kald›rd›. Yani böyle mi hukuk tart›flaca¤›z, dedim. Yüzü-
nün k›zard›¤›n› gördüm,

Bu arada korkunç fleyler olmufl. Ben  ‹zmir’de   kal›rken, An-
kara Mamak cezaevinde her fley tersine dönmüfltü. ‹nsanlar›n
ayaklar›n›n alt› yüzülmüfl, kimi koltuk de¤ne¤i ile dolafl›yor, y›-
¤›nla insan a¤›r iflkence görmüfller. O arada Deniz Gezmifl’lerin
mahkumiyet kararlar› da ç›km›flt›. Dayan›l›r gibi de¤ildi, Mamak,
gece gündüz inliyordu. Bir gün mahkemeye götürdüler beni, y›l-
bafl›na iki gün kalm›flt›. Yarg›laman›n ‹zmir S›k›yönetim Mahke-
mesi’nde sürdürülmesi için, yetkisizlikle birlikte sal›verilmeme
karar verildi. Savc› da bu defa benim tahliyemi istedi.  O gün b›-
rakt›lar beni, niye tuttuklar› da belli de¤ildi. Hikaye bu. Ayn› gü-
nün akflam› kovufllardan toplanan paralarla biletimi al›p uçakla
‹zmir’e döndüm. Ertesi gün hemen adliyeye gittim, kimi hortlak
görmüfl gibi olurken, aralar›nda yarg›çlar›n da bulundu¤u pek
çok dost, boynuma sar›l›p özgürlü¤ün coflkusunu benimle pay-
laflt›lar.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Bu arada özel hukukla ilgilenme, para kazanma, dava alma

ile ilgilendiniz mi?
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GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Elbette avukatl›k ta yapt›m. Özellikle ifl hukuku alan›nda çal›fl-

t›m. Yaln›zd›m, anam›n babam›n evinde, onlar›n yan›nda kal›yor-
dum, cep harçl›¤› ç›k›nca yetiyordu bana. Profesyonel devrimci
gibi yafl›yordum. Paraya pula çok fazla gereksinmem olmad›.

Ben ‹zmir S›k›yönetim Mahkemesi’ndeki yarg›lama sonucun-
da, TCK 146/3’ maddeden mahkum oldum.

Befl sene, ard›ndan Yozgat’ta sürgün filan: 146/3’den mah-
kum edilmem mümkün de¤ildi benim. Karar Askeri Yarg›tay’da
bozuldu. Gerçekten yarg› ba¤›ms›z de¤ildi.   Çünkü ben Maden-
‹fl Sendikas›’n›n bir e¤itim seminerinde evrim teorisini yal›nlaflt›-
rarak iflçilere anlatt›¤›m için mahkum olmufltum. Böylesine saç-
ma sapan bir dava.

Türkiye ‹flçi Partisi’nin kapat›lmas›ndan sonra bir daha aktif
politika içinde olmad›m.  Baro’da  ‹skender ÖZTURANLI ile Ha-
luk BAYKENT aras›ndaki tart›flmalar›n yafland›¤› ola¤anüstü ge-
nel kurul, ilgilendi¤im ilk etkinlikti.  Haluk benim arkadafl›m ama,
gereksiz bir gerilim yaratm›flt›. Ben Genel Kurul’da  ‹skender be-
yin yan›nda oldum. 

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
O yönetim kurulunda siz var m›yd›n›z?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Hay›r ben yoktum. Ondan sonra baroyu görüp, anlamaya

bafllad›m. Bu ifl biraz zaman ald›. Bir gün ‹stanbul’a gitmifltim.
Orada Müflir  Kaya CANPOLAT -hem ozan hem avukatt›r -  ile
karfl›laflt›m. Turgut KAZAN da birlikteydi.  Onlarla  konuflurken,
baro yönetimine aday olduklar›n› söylediler. Baflkan adaylar› da
Orhan APAYDIN idi. ‹flte bu s›ralarda ‹zmir’de Cengiz ‹LHAN
Baflkan’d›. Yan›lm›yorsam 1976 y›l› idi. O dönemde  her sene
genel kurul yap›l›r, yönetimin yar›s› de¤iflirdi. Bu çok iyiydi.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Baronun o zaman nas›ld› bilmiyorum, flu anda iflleri çok yo-

¤un. Bir y›lda tan›madan gider, kal›c› istikrarl› ifller yapabilirler
miydi?



GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Öyle de¤il, seçilenler yine  iki y›l görev yap›yorlar, ancak  be-

fler  befler de¤ifliyorlard›.  Her y›l seçim oluyor, ilk y›l  befl üye
de¤ifliyor, befl kifli  de sonraki y›l de¤ifliyordu. Bir y›l onur kuru-
lu, ertesi y›l delegeler de¤ifliyordu. Sonuçta seçilenler  yine iki-
fler y›l görev yapm›fl oluyorlard›. Bence do¤ru bir yöntemdi. Ku-
rullar›n sürekli yenilenmesini ve Baro’daki e¤ilimlerin yönetimle-
re yans›mas›n› sa¤l›yordu. Biz Fehmi ÇAM ile birlikte 1976 Ge-
nel Kurulu’nda, Yönetim Kurulu’na aday olduk. Kendimize
"ÇA⁄DAfi GRUP" ad›n› verdik. ‹ki kifliydik, baflka aday yoktu.
Bu ilk ça¤dafl etkinli¤i oldu ‹zmir’de. Bizim arkadafllar›m›zdan
Türkiye ‹flçi Partisi’nde birlikte çal›flt›¤›m›z Süha Ç‹L‹NG‹RO⁄-
LU da o s›rada yönetim kurulu üyesi  ve Cengiz ‹LHAN’›n  ya-
n›nda baflkan yard›mc›s› görevindeydi. O dönemde seçimler
flöyle oluyordu: Sabah geliyorsunuz, kiflisel olarak adayl›¤›n›z›
aç›klay›p  önünüze gelenden oy istiyorsunuz.  Bana göre hiç de
hofl bir fley de¤ildi. Seçimlerin daha çok ahbap çavufl iliflkisi için-
de, kiflisel kulislerle yürütülmesi  iyi olmuyordu.  Ancak uzun y›l-
lar  bu uygulamaya al›flanlar da, birlikte çal›flacak adaylar›n lis-
teler oluflturup örgütlü olarak seçime kat›lmalar›n› yad›rgay›p
elefltirmifllerdi.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Mevcut kaç kifliydi o zaman say›n baflkan›m?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Tam olarak bilmiyorum ama yine de az de¤ildi. O zaman da

Türkiye’nin üçüncü barosuyduk. fiöyle diyebilirim, Barolar Birli-
¤i’ne dört delege gidiyordu  ‹zmir’den. Demek ki 1500’den fazla
üyemiz vard›. Seçime girdik ve  kazand›k. Yönetim Kurulu’nda
da biz kendi niteli¤imizi ortaya koyacakt›k. Baflkanl›k Divan› se-
çimi yap›l›yordu, ben baflkan yard›mc›s› aday› oldum. Fehmi de
genel sekreterlik için aday oldu. Kendi kendimize oy verdik o ka-
darla kald›k. Biz var›z dedik. Ancak bir sonraki seçimde hepsini
kazand›k. Ondan sonraki seçimde yani 1978’ ben kaybettim,
herkes kazand›. Benim yerime Hasan Basri Güder’i seçmekle
‹zmir Barosu do¤ru bir seçim yapt›.  Çünkü Hasan Basri Güder,
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bu  ifli iyi bilen arkadafl›m›zd›, kendisini haz›rlam›flt›. Biz f›rt›na
gibi geldik ama yönetim deneyimine sahip de¤ildik.Somut bir
plan›m›z, projemiz yoktu. Hasan, kendisine karfl› görüflteki bir
ekip içinde seçilmesine ra¤men, son derece uyumlu bir yönetim
gerçeklefltirdi. Benim baroya giriflimin hikayesi bu.Sorunuzun bir
bölümünü de hemen flimdi yan›tlayay›m. Benim görev yapt›¤›m
y›llarda baronun iflleri bu kadar yo¤un de¤ildi. fiimdi, yönetim
kurulu üyelerinin birer baro baflkan› gibi çal›flmalar› gerekti¤ini
düflünüyorum.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Ça¤dafl grubun temeli bu herhalde. O süreçten sonra uzun

y›llar ça¤dafl grup yönetimi ald›, Cumhuriyetçi grup gelinceye
kadar.

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
O oluflumun gerekçeleri nas›l olufltu? Nas›l oluflturdunuz o

günlerde ilk nüveyi, çekirde¤i?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Evet do¤ru bir soru bu. Biz flöyle yola ç›kt›k, hukukun üstün-

lü¤ünü paylaflt›k, bunda hiçbir kuflkumuz yok. Biz fluna inand›k,
ülke sorunlar› bir bütündür. Avukatlar için çok özel çözümler ge-
tirilemez. Toplumun sorunlar› ne oranda çözülebilirse, avukat›n
sorunu da o oranda çözülebilir. Bu genel bir amaçt›r, bir de bu-
nun ötesinde bulundu¤un yerde ne yapabilirsen onu yapacak-
s›n. Bugün genç arkadafllar›m›za kolay gibi gelen birçok sorun
vard›. Onlar›n hepsi bizim yaflam dönemimizde  çözüldü. Çok
yol al›nd›. Aram›za yeni kat›lan avukat, koflullar›m›z›   bu gün
ulaflt›¤› boyutlar›yla  görüyor ve  öyle alg›l›yor. Bu çok kolay.Bir
o kadar da do¤al.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Diyalektik hukuk bilimi aç›s›ndan meslek geliflti, mücadele

edilerek.



GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Evet, aynen öyle.

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Bu yirmi alt› y›ll›k süreç içinde bu çizgide hiç k›r›lmalar gözle-

diniz mi? Ça¤dafl grubun elefltirdi¤iniz yönleri oldu mu?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Olaya flöyle bakal›m. Siz y›llarca bir yere yönetici olursan›z,

çok baflar›l› da olsan›z eskiyorsunuz. De¤iflim do¤an›n kendisin-
de var. Her fley de¤ifliyor. Hukuk ta, insanlar da de¤ifliyor.Yöne-
tim dönemimizde ne olmuflsa, do¤ru veya yanl›fl, bizim grup
bunlardan sorumludur. Y›llarca bu iflin içinde olduk. Kald› ki par-
çalanmamak da mümkün de¤il. Sürekli senin içinden üreyerek
geçiyor hareket. ‹stanbul da öyle oldu. Bir çok yerde ayn› süreç-
ler yafland›. En uzun dayanan da ‹zmir oldu. Arkadafllar›m›z bö-
lündüler ve bu sonucu kendi elleriyle getirdiler.

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i de ayn› y›llarda m› olufltu?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Benim dernekle hiçbir iliflkim yok. Daha sonra kuruldu san›-

r›m. Dernekle bu hareketin hiçbir ilgisi yoktu.

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
fiimdi baro baflkanl›¤›n›z dönemine geçelim. Baflkan oldu¤u-

nuz dönemde çok baflar›l› oldu¤unuz herkesçe biliniyor. Bafl-
kanl›k döneminizde birçok etkinlikleriniz olmufltur. Belki baflara-
mad›klar›n›z da olmufltur. Baflard›klar›n›z  içinde sizi en çok mut-
lu eden, size en çok taraftar kazand›ran baz› etkinliklerden söz
eder misiniz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bizim dönemi bilinen ola¤an dönemlerle karfl›laflt›rmamak la-
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z›m. Ölçekler farkl›, amaçlar farkl›, sorunlar daha da farkl›. Ben
baz› kiflisel nedenlerle ikinci seçime girmeyecektim. Fakat rah-
metli arkadafl›m›z Taner ÜNLÜ bana, “Her fley güllük gülüstan-
l›k giderken, baro baflkan aday› olmak kolay, flu anda bafl›m›z-
da 12 eylül olay› var, darbeci generaller iktidarda. Adayl›ktan ka-
ç›lmaz, bu bize yak›flmaz,” dedi. Arkadafl›m›z hakl›yd›, ben de
bu seçimde  aday oldum. Di¤er baflkan aday› Riyaz Kay›han idi.
Ben Riyaz beyin stajyeriyim, çok sevip sayd›¤›m birisiydi. Y›llar-
ca ‹zmir Barosu’nun Disiplin Kurulu Baflkan› olarak özveriyle ça-
l›flm›flt›.  Seçimi ben  kazand›m. Nelerle karfl›laflt›k. ‹lk kez, al›fl-
k›n olmad›¤›n›z bir protokolun içine düflüyorsunuz. O zaman en
gözde yerlerden birisi, Efes oteli idi. Bir protokol toplant›s›na gi-
diyorsunuz. ‹zmir’de di¤er illere göre daha yumuflak,daha uygar
bir general vard›, Orgeneral Süreyya YÜKSEL. Ege Ordu ve
S›k›yönetim Komutan› yan›ma gelip bana bir fleyler sordu¤unda,
bak›yorum, çevremizdeki herkes haz›r ol durumunda. Ondan
önceki Ege Ordu komutan› da,  Kenan Evren’mifl. Bizim haz›rol
duruflu gibi bir al›flkanl›¤›m›z yok. Sivil kifliler  neden böyle dav-
ran›yorlar diye kendinizi sorgularken, bak›yorsunuz, hepsi ata-
ma ile göreve gelmifller. Biraz daha derinlefliyorsunuz, PTT mü-
düründen,kamu bankas› yöneticisine, bilmem nerenin belediye
baflkan›na kadar hepsi asker emeklisi. Ola¤an yaflamlar›nda ha-
z›r ol durufluna al›flm›fl insanlar. Biraz daha ayr›nt›ya indi¤iniz-
de, burada seçimle göreve gelen tek kiflinin kendiniz oldu¤unu
görüyorsunuz. O zaman demokrasinin tad›n› ç›kar›yorsunuz,
güvenini, rahatl›¤›n› yafl›yorsunuz. Arkan›zda sizi göreve getiren
meslektafllar›n›z›n gücü var.  Bu benim önemli bir an›m oldu. Bir
göreve seçimle gelmenin onurunu biliyorum.

‹kinci olarak, 1402 say›l› S›k›yönetim Yasas›’n›n geldi¤i so-
runlarla u¤raflt›k. Haks›z gözalt› uygulamalar› oldu. Yarg›ç önü-
ne ç›kar›lmadan üç ay sürebiliyordu gözalt› süresi. Ölüm ceza-
lar›, iflkenceler, yarg›s›z infazlar vard›. Böyle bir dönemdesiniz
ve Anayasa yok. Siyasi partiler kapat›lm›fl, sendikalar kapat›l-
m›fl. Toplumun demokrasi e¤ilimlerinin, beklentilerinin oda¤›nda-
s›n›z. Birileri bir fleyler yapacaksa, Baro yapacak, baflka örgüt
yok. Herkes Baro’ya bak›yor veya Baro’dan bir fleyler bekliyor-
du. ‹flin bir boyutu bu. Di¤er boyutu bizimle, kifliliklerimizle ilgiliy-



di. E¤er seçimi kazan›rsak,  politika yapaca¤›m›z, Baro’yu siya-
sal kavgalara sürükleyece¤imiz söyleniyordu. Seçimden sonra
da politika yapt›¤›m›z› söyleyenler oldu. Oysa biz yaln›zca huku-
ku savunduk, al›fl›ld›k anlam›yla hiç politika yapmad›k. Biz ne
dedik, iflkence dursun, insanlara iflkence yap›lmas›n dedik. Hak-
s›z gözalt› olmaz dedik. ‹damlar dursun dedik.  Hukukun üstün-
lü¤ünü ve yarg› ba¤›ms›zl›¤›n› savunduk. Anayasa tart›flmas›
bafllad›. ‹zmir Barosu’nun görüflü fluydu.  1982 Anayasa tasla¤›.
ufak tefek de¤iflikliklerle onar›l›p düzeltilebilecek bir belge de¤il-
di. Üstelik anayasalar›n, toplumun bütün kesimlerinin kat›ld›¤›
demokratik bir tart›flma ortam›nda gerçeklefltirilmesi gerekiyor-
du. Askeri yönetim kendilerini düze ç›karacak geçici bir anayasa
ile yetinmeli ve kal›c› bir anayasan›n yap›lmas›n›, Türkiye’nin de-
mokrasiye, ço¤ulculu¤a  geçiflinden sonraya b›rakmal›yd›. Bizim
görüflümüzü Türkiye Barolar Birli¤i de destekledi. Ola¤anüstü
Genel Kurul’da, bu taslakla kamuoylamas›na gidilemeyece¤i ör-
gütlerimizin ortak görüflü olarak aç›kland›. Türkiye demokratik
düzene geçtikten sonra sivil yönetim taraf›ndan taslak oluflturul-
sun, onunla oylamaya gidilsin demek  önemli bir olayd›. S›k›yö-
netim ortam›nda darbeciler, “sen  gayri meflrusun” demifl oluyor-
dun.

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
O zaman propoganda yasa¤› da vard›.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Tabii her fley yasakt›. Biz anayasa tart›flmas› yapacakt›k . 5

Nisan Avukatlar Günü’nde Müntaz SOYSAL gelecekti. Önce izin
verildi.Toplant›dan iki üç gün önce bir albay geldi, çok nazik bir
biçimde bir ka¤›t getirdi.S›k›yönetim Komutan›, "gündemin ikinci
maddesini kald›rd›k", diyordu.. Birinci madde, aç›l›fl ve plaket tö-
reni gibi bir fleylerdi.‹kinci madde Anayasa tart›flmas›yd›. ‘Biz tö-
ren  d›fl›nda bir fley yapamayacak m›y›z,’ diye sordum. ‘Hay›r,
yap›lmayacak’ dedi. ‹flte bu kadar.

Sendikalar›n kapat›lmas›yla yetinilmemifl, bütün sendika tem-
silcileri tutuklan›p içeri at›lm›flt›. Avukatlar da gözalt›na al›n›yor-
lard›.  Böyle bir dönemde ne yapabilirsiniz? Temel sorunlar ne-
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deniyle ayr›nt›lar›n üzerine  gidemiyorduk. A¤›rl›k ister istemez
12 Eylül yönetiminin uygulamalar› üzerinde yo¤unlafl›yordu.
Atamayla oluflturulan  bir parlamento yapm›fllard›. Meclis Bafl-
kan› Ord. Prof. Sadi IRMAK idi. Kendisi son derece önemli bir bi-
lim adam›yd›. Sadi IRMAK kanal›yla baz› giriflimler yapt›k. Yarg›
faizi o dönem yüzde befl idi,  Sadi IRMAK’›n bize destek verme-
siyle y›llar y›l› artmayan yarg› faizleri k›p›rdad› ve enflasyonu ya-
kalayabildi. Bununla ilgili yaz›flmalar Baro’nun dosyalar›nda, bir
yerlerde vard›r. Ölüm cezalar›na tepki artmaya bafllay›nca cun-
tac›lar  bu sesleri kesmek için hemen bir iki kifliyi asarak eleflti-
rilere yan›t veriyorlard›. Yönetimin böyle bir tutumu  vard› ve si-
zi susmaya zorluyordu.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bu arada bir sergi yapt›k, Barolar Birli¤i’nde çeflitli ülkelerin

adalet yap›lar›n›n panolar biçimindeki foto¤raflar› vard›. Kendi-
miz de araflt›r›p baflka örnekler bulduk. ‹zmir’in gereksinimini
öne ç›kararak "Dünya Adalet Saraylar› Foto¤raf Sergisi"ni aç-
t›k.Bu giriflimi, özellikle kent yöneticilerine yönelik bir kampanya-
ya dönüfltürdük. Sonra birgün beni Ege Ordu Komutan›’n›n adli
müflaviri arad›. Gözalt›na al›nan avukatlar nedeniyle onunla  s›k
s›k görüflürdük. Bizim yönetim kurulu üyemiz Metin CENG‹Z bi-
le gözalt›na al›nm›flt›. Komutan konuflmak istiyormufl, gittim. Yi-
ne alt›ndan ne ç›kacak diye bekliyorum. Komutan›n dikkatini, bi-
zim Adliye Saray› iste¤imiz çekmifl. Komutan aynen flöyle sor-
mufl dan›flman›na, "bu memleketin, valisi, belediye baflkan›,
savc›s› yok mu ki baro böyle bir fleyi istiyor?" Ona, di¤erlerinin
ilgilenmedi¤ini, baronun iste¤inin hakl› oldu¤unu söylemifl, Ha-
kim albay Abdurrahman ÖZBA⁄CI.  Bunun üzerine komutan be-
nimle konufltu. Gereksinimin önemini anlatmam üzerine. ‘Yapa-
l›m o zaman’ dedi. Telefonu açarak yan›mda Ankara’yla bu ko-
nuyu konufltu ve ard›ndan bana dönüp, "sizi onbefl güne kadar
yer seçimi için arayacaklar." dedi.  Gerçekten söyledi¤i gibi oldu
ve  arand›m. O s›rada ‹zmir’de Baflsavc› de¤iflikli¤i oldu, Melih
Tar› yeni gelmiflti. Aray›fl bafllad›. Demokratik koflullarda kimse-
ye anlatamad›¤›m›z gereksinimi, darbeciler sayesinde gidermifl
olduk. Böylece bu günkü Adliye Saray›’n›n yeri benimsendi. As-
l›nda benim istedi¤im yer buras› de¤ildi, ama iyi olmufl. ‹stedi¤im



yerler daha küçük alanlard›, Basmane garaj› gibi... Do¤ru seçim
yap›ld›. Keflke arsas› biraz daha genifl olabilseymifl, gelecekte-
ki sorunlar daha kolay çözülebilirdi.

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Ulafl›m rahatl›¤› aç›s›ndan de¤erlendirecek olursak efendim

buras› oldukça iyi olmufl.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Barolar Birli¤inin hareketlendirdik 82 Anayasas›na karfl›. Ola-

¤anüstü genel kurul oluflturduk. O iflin çat›s›nda dört kifliydik biz.
Baflkan›m›z Atilla SAV, Ankara Baro Baflkan› Muammer AKSOY,
‹stanbul Baro baflkan› Orhan APAYDIN, ‹zmir’de ben.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Muammer AKSOY gündeme gelmiflken soray›m. Kendisi

Ça¤dafl Hukukçular Derne¤inin kurucular›ndan m›yd›?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Hay›r. Onun, “Türk Hukuk Kurumu” ad›nda bir derne¤i vard›.

Ankara Adakale sokakta Muammer AKSOY tek bafl›na bu der-
ne¤i gelifltirdi, yürüttü. Onun ölümünden sonra Atilla SAV, Yekta
Güngör ÖZDEN baflkan oldu, flimdi de TALAY arkadafl›m›z
baflkan. Türk Hukuk Kurumu, çok fazla ses vermeyen, üst düzey
çal›flmalar yürüten, düzgün ve yararl› bir dernektir. 

O dönemde en yal›n, en atak olabilen örgüt,  ‹zmir Barosu idi.
Ne gelece¤e dönük  hesaplar›m›z, ne de kiflisel sorunlar›m›z
vard›. Bizim üzerine gitti¤imiz konulardan birisi flu oldu. Gözden
kaçan bir olay›n üzerine gittik. Hukuk olarak her fley ortadan kal-
d›r›lm›flt› ama, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi geçerli bir ya-
sayd›.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Sizin kiflisel ilginiz ne zaman bafllad› Avrupa ‹nsan Haklar›

Sözleflmesine, dolay›s›yla “‹nsan Haklar›na”?
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GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
‹flte o dönem bafllad›. O dönem ‹nsan Haklar› Sözleflmesi’ni

temel alan giriflimler üzerine yöneldik ve böyle devam ettik. Çün-
kü hukukun üstünlü¤ü kavram›1961 Anayasas›’nda da vard›.
fiimdikinde de var. Milletvekillerinin yemininde var. Hatta darbe-
ci generaller kendi kendine bir yemin yapm›fllard›. Orda da var-
d›. Hukukun üstünlü¤ü kavram› da Avrupa sözleflmesinden geli-
yor. Onun aç›l›mlar›ndan geliyor. Bunlara dayanmaya çal›flt›k. O
s›rada d›fltan gelen elefltiriler de, insan haklar› temelindeydi. 12
Eylül darbesi, bizlerin insan haklar›na yönelmemize, bu konuyu
araflt›r›p ö¤renmemize neden oldu.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Cunta dönemine rastlamas› çok enteresan.

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Anayasa olmay›nca alternatif aray›fllar do¤al olarak ortaya ç›-

k›yor.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bir de flu var. O güne kadar Türkiye’nin d›fl politikalar› halkla-

ra dönük olarak de¤il, uzmanlar ve görevliler aras›nda ve onla-
r›n seçimlerine göre yürütülüyordu. Bizim hariciyecilerimiz, d›fl
iflleri bakanlar›m›z son derece uygar, kaliteli, yetiflkin ve Avrupa
ortam›nda sayg› duyulan insanlard›.  ‹liflkiler böyle geliflmifl. Ya-
banc› diplomatlar, Türk diplomatlarla gayet iyi anlafl›yorlar. An-
cak ne Türkiye halk›n›n dünyadaki insan haklar›ndaki geliflmele-
rinden haberi var, ne de Avrupa halklar›n›n Türkiye’den haberi
var. Öyle garip bir durum var ortada. Ancak önce Yunan Cunta-
s›, arkas›ndan Türkiye’deki hareket, Avrupa’da insanlar› korkut-
tu. Onlar da bir tak›m askeri darbelerle karfl›laflmaktan ürktüler.
Bu kuflkular, Avrupa halklar›na da yans›d›. Türkiye mercek alt›-
na al›n›nca, ölüm cezalar›, iflkenceler ortaya ç›kt›. Çok uzun sü-
ren bu dönem,  Türkiye’de insan haklar›n›n anlafl›l›p geliflmesi-
ne neden oldu. Bu konudaki bir  kitapta, arka kapakta flunu de-
mifltim; “Bu kitap Türkiye’nin bireysel baflvuru yolunu açmas›
için verilen u¤rafllara katk›da bulunmay› amaçl›yor.” Ben böyle



demifltim ama, Türkiye’de bu konuda hiçbir etkili çal›flma yoktu.
Bu arada d›fl destek alan baz› bilimsel örgütler  vard›. Üniversi-
teler, Ortado¤u Amme ‹daresi gibi. Avrupa Konseyinden destek
gören örgütler var. Bunlar o s›ralarda baz› yay›nlar da yap›yor-
lar. Örne¤in 500 tane kitap bas›yorlar.Tan›d›klar›na,dostlar›na
imzalay›p gönderiyorlar. Birbirleriyle mektuplafl›r gibi yay›n yap›-
yorlard›. Bir fleyler yap›l›yor, çiziliyor, kimsenin haberi yok. Ora-
daki Türk yarg›çlar› mutfa¤›n göbe¤inde çok büyük ifller yap›yor-
lar ama bunlar Türkiye’ye hiçbir flekilde yans›m›yor. Çok sevdi-
¤im, be¤endi¤im insand›r, dilerim sa¤l›¤› yerindedir,  Feyyaz
GÖLCÜKLÜ, ‹zmir Barosu’na bu konuda çok fleyler kazand›r-
d›.Genifl çevresiyle Baro’nun çok d›fla aç›l›m›na yard›mc› oldu.
Gerek yay›n olarak, gerek e¤itim seminerleri olarak bizlerle bir-
likte çok çal›flt› burada. Böylece yol ald›k.Özetle bu dönemin bi-
ze kazand›rd›klar›ndan birisi de insan haklar› konusunu öne ç›-
karabilmemizdir. 

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Yeniden baflkanl›k aday› olmak için hiç düflünmediniz mi?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Hay›r kesinlikle düflünmedim.

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Bu anlatt›klar›n›za ba¤l› olarak bir soru sormak istiyorum.

Baflkanl›¤›n›z dönemi içersinde gerek baflkan aday› iken gerek
baflkanl›¤›n›z s›ras›nda programlay›p, tasarlay›p da yap›lmas›n›
çok istedi¤iniz bir konu olup da bunu yapamad›klar›n›z oldu mu?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
fiimdi baz› fleyler var. Bunlar oldu. Ama sonra oldu. Yine in-

san haklar› süreciyle ba¤lant› kurarak söyleyece¤im.Bizim dili-
mizden düflmeyen bir söz vard›r. “Savunman›n suçlamayla bir-
likte bafllamas›.” Biz bunu gerçeklefltirdik. Nas›l? Adil Yarg›lan-
ma kitab›nda var. Y›llar sonra biz Türkiye Cumhuriyeti hüküme-
tiyle dostça çözüm anlaflmas› yapt›k. CMUK’un  de¤iflikli¤inin
yap›laca¤›n›, TCK’nun 141.-142. maddelerinin kald›r›laca¤›n›,
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daha  bir iki yasan›n yenilenece¤ini Hükümet  bize taahüt etti.
Karfl›l›kl› imza att›k. Bu de¤ifliklikler gerçekleflti. 

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Dostane çözüm anlaflmas›n› hangi dava nedeni ile yapt›n›z?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Sarg›n-Ya¤c› davas›. O s›ralar, Avrupa  ‹nsan Haklar› Mahke-

mesi’ne do¤rudan gidilemiyordu. Mahkemenin yetkisi kabul edil-
memiflti. Komisyon’a yetki tan›nm›flt›. Komisyon’dan sonra dos-
ya Bakanlar Komitesi’ne gidiyordu ve gizlilik devam ediyordu.
Raporun gizlili¤i halen devam ediyor ama ben onu birilerinin ya-
y›nlamas›n› istiyorum.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
141-142’nin yan›nda 163. maddenin kald›r›lmas›n› da istedi-

niz mi say›n baflkan›m?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
O konu çok tart›fl›ld› Türkiye’de. Bir k›s›m insanlar üçünü pa-

ket halinde öneriyordu. Ben o konuda  Sadun AREN’in önerisini
daha uygun buldum. 141-142. maddeler bizim sorunumuz,
163’ün  kavgas›n› da baflkalar› versin diyordu. Ama biz flunu
yapt›k, o iflin bafl›nda daha çok Aziz NES‹N vard›. Demokrasi
mücadelesinde Demirel’e, Ecevit’e, Türkefl’e  getirilen siyasal
yasaklar›n kalkmas› için u¤rafl verdik. Halkoylamas›, % 50.5 gi-
bi k›lpay› farkla kazan›ld›. Ben buna Türkiye solunun baflar›s› di-
yorum, çünkü o k›lpay› oldu. ‹kisi dengeleniyorsa, ço¤unlu¤u
sa¤layan o fark bizden geliyor.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Söylediklerim iflte, baro olarak de¤il de birlik olarak yap›ld›.

Zaten üç y›l›m›z› tamamlad›k ve gittik. Bir daha aday olmad›m.

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Avrupadaki insan haklar› gelifliminden esinlenerek bir tak›m



insan haklar› hareketleri oluflturuldu. Sizler de öncülükler yapt›-
n›z. Avrupan›n bu özgürlükler noktas›nda bir noktay› de¤erlen-
dirdi¤inizde Do¤u PER‹NÇEK’le ‹flçi Partisi döneminde bir arka-
dafll›k, yak›nl›¤›n›z da vard›r. ‹sviçre’de ‘Ermeni Soyk›r›m› yalan-
d›r’dan dolay› hakk›nda dava aç›lmas›n›, Frans›z Parlementosu-
nun yasa ç›kar›p bunu savunanlar›n suçlanmas› gibi bir demok-
rasinin geldi¤i boyutu nas›l de¤erlendiriyorsunuz? Türkler, Er-
meni soyk›r›m› yapm›fl m›d›r? Buna da bir aç›kl›k getirebilir mi-
siniz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
‹ki konuyu birbirinden ayr› çözmeye çal›flal›m.  Avrupa’da

olup biten fleyler olacak fley de¤ildir. Bunu tart›flamazs›n, flunu
söylersen seni hapishaneye atar›m denilemez. Böyle bir anlay›fl,
her fleyden önce Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 10. mad-
desine ayk›r›d›r. Yaln›z bu kadar de¤il, demokrasiye, özgürlükle-
re, insan onuruna ayk›r› bir olayd›r. Bu, tart›fl›lacak bir konu de-
¤il, bu kesin. Neden böyle oluyor bunu araflt›rmak laz›m. Bura-
da politik, lobiler eliyle yürütülen çal›flmalar devreye giriyor. Bir
davada, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nde flöyle bir savun-
ma yapt›. Türk devletinin temsilcisi: “Bizim Anayasam›z›n 14
maddesi komünizmi tel’in edip, faflizmi de yasaklam›flt›r” dedi.
"Bunun için de komünist partisinin kapat›lmas› ola¤and›r", de-
meye getirdi. Tabii bu çok büyük bir yanl›fl idi. Çünkü Avrupa’da
komünizmi ve faflizmi  dengelemek, tart›n›n bir yan›na komüniz-
mi, di¤erine faflizmi koymak mümkün de¤ildir. 1945 y›l›nda biten
savaflta, faflizm ve nazizm nedeniyle,  korkunç ifller gelmifl Av-
rupa’n›n bafl›na. Avrupa zaten bu hareketi lanetleyerek, d›fllaya-
rak yeni örgütlenmesinin ivmesini kazanm›fl. Orada  faflizmi, na-
zi soyk›r›m›n›n  savunulmas›n› bile yasaklayan yasalar var. Ama
insanlar bunu yaflad›lar. Avrupa bunun üzerine yap›land›. Bu
olaydan yola ç›karak 1915’i soyk›r›m tan›m› içine sokup baflar›l›
olmaya çal›fl›yorlar. Avrupa dört dörtlük bir yer de¤il ki. Sen ken-
di dünyan› kuracak, onu oluflturacaks›n. Ermenilerin oylar›, poli-
tik etkileri bu tür saçmal›klar› bir al›flkanl›k haline geldi. Herkesin
kafas›na bunu çivi gibi soktular u¤rafla u¤rafla. Buna karfl› neler
yap›l›r? Bugün Liberasyon dergisinde bir ilan yay›nland›, Radi-

5577‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

Güney D‹NÇ ile Röportaj



5588

Güney D‹NÇ ile Röportaj

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

kal Gazetesinde gördüm. Aralar›nda Ethen MAHÇUPYAN, H.
D‹NK da var. Alt›, yedi kifli bir yay›n gerçeklefltirmifller. Sorun
buysa, böyle suç olmaz. Yaln›z bizim insanlar›m›z da baz› fley-
leri göze almal›d›rlar. Do¤u PER‹NÇEK’in yapt›¤› gibi. Daha ön-
ce Tarih Kurumu Baflkan›n›n yapt›¤› gibi. Nerede yasaklanm›fl-
sa gidip orada demeç vermeli. Konuflma yapmal›d›r. Gelsinler
ats›nlar içeri.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi yarg›c›m›z R›za Türmen’in

aç›klamas› var, diyor ki; “Fransa’da böyle bir beyanda bulunup
cezaland›r›lacak olan Türk vatandafllar›n›n mutlaka Avrupa ‹n-
san Haklar› Mahkemesine müracaat etmesi gerekir. Biz Fran-
sa’ya ceza veririz.” Acaba ne derece do¤ru?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Kesinlikle do¤ru. Bu görüfle tümüyle kat›l›yorum. 

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Yine özele dönece¤im. Türkiye’de avukatlar kadar sa¤l›k ve

sosyal güvenlikten yoksun bir meslek grubu hemen hemen yok.
E¤itimlerine orant›l› olarak söylüyorum. Bu konuda sizin dönemi-
nizde çal›flmalara s›ra m› gelemedi, bu konu neden çözülemedi?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bu konuda ben göreceli bir giriflim yapt›m. O da flu: Biliyorsu-

nuz biz de 506 say›l› yasa kapsam›nday›z. Topluluk sigortas› ye-
ni bir kazan›md› o günlerde. Baflka bir fley de yoktu.  Barolar Bir-
li¤i’nin bir ölüm yard›m› vard›. Ben di¤er gereksinimleri karfl›la-
yacak bir sand›k kurmay› düflündüm. Kurduk. Yönetmeli¤ini
yapt›m. Bu sand›¤› zor anlad›lar arkadafllar. ‹lk genel kurulda
maalesef Hasan Basri GÜLER bey de  karfl› ç›kt› bu giriflimimi-
ze ve ço¤unluk kalmad›¤›n› ilerdi sürdü. Genel kurul devam ede-
medi. Tats›z bir konu sand›k. Heyecanl› de¤il. Yönetmeli¤i Res-
mi Gazete’de yay›nland›. Ama ifllemedi.

Bundan önceki Avukatl›k Kanunu yürürlükten kald›r›l›rken,



sand›kla ilgili ikinci maddesi kald›r›lmam›fl. Ona dayanarak kuru-
luflu yapt›k. Eskiden mürekkep hokkalar› vard›, ters çevirirsen
içindekiler akmazd›. Bir sand›ktan ayr›ld›¤›nda yat›rd›¤›n paran›
al›rs›n.  Bizim sand›ktan ç›kmak isteyen ise, ne yat›rm›flsa b›ra-
k›r gider. ‹lk birikim gerçeklefltirmek buna gerek vard›. Çünkü
yoktan var ediyorsunuz. Bunun içine bütün sosyal güvenlik gü-
vencelerini   koyduk. Sonra bir de geçici maddesi ekledik. ‹lk iki-
üç y›l, hiç para çekme yok. Yaln›zca para toplanacak. ‹zlenen y›l-
larda hangisinin uygulamaya konulaca¤›n› yönetim kurulunun
önerisi üzerine genel kurul kararlaflt›racak. Eldeki yönetmelik her
fleye elveriflli. Onu uygulamak için paraya gereksinim var. Para
gelirse daha ileriye aç›labilecek. Bu güzel bir giriflimdi. Benden
sonraki arkadafllar bundan vazgeçtiler. Sand›¤› da¤›tt›lar. Paras›
da Baro’ya kald›.

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Baflkan›m çok h›zl› uyum yasalar› süreci yafl›yoruz. Bu yasa-

lar›n h›z›na biz de yetiflemiyoruz. Bu uyum yasalar›nda hep ya-
banc› yat›r›mc›lar› teflvik nitelikte, ekonomiyi geçirgen haline ge-
tiren nitelikte. Örne¤in demokratikleflme aç›s›ndan partiler yasa-
s› çok önemli. Onda de¤ifliklik isteyen bir Avrupa Birli¤i metnine
rastlamad›m. Baraj›n düflürülmesi ile ilgili bir metne rastlama-
d›m. Bunlar› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Ben de herkes gibi düflünüyorum. Bu sorunun yan›t›, kendi

içinde. Tam bir kölelefltirme süreci. Bir de bu iktidar›n flöyle bir
beceriksizli¤i var. Bunlar iflleri bilmiyorlar. Göreve geldiklerinde,
daha önceki iktidarlar s›ras›nda haz›rlanm›fl yasa tasar›lar›n› ha-
z›r buldular ve onlar› uygulamaya koydular. Bunlar iyi yasalard›.
Tabii onlar›n içine kendilerine dönük bir fleyler s›k›flt›rd›lar. fiim-
di ise, çok d›fla ba¤›ml› politikalar izliyorlar. Daha da kötüsü on-
larla mücadele eden yok. Karfl› görüfl yok Türkiye’de.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Bunun nedeni Özal döneminde “gençli¤in politika d›fl› tutul-

mas›” görüflünü hayata geçirilmesi midir?
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GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bunun nedeni Özal dönemi olamaz. As›l etken, 12 Eylül’ün

bask›c›, d›fllay›c› yönetimdir. Ama bana eski baro baflkan› diyor-
lar. Sak›n öyle bir fley söylemeyin. 12 Eylülün üzerinde 25-26 y›l
geçmifl, bunca zaman sonra insanlar bir fleyler yapmak zorun-
dalar.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Okudu¤um bir yaz›da diyor ki; “Her askeri darbe demokratik-

leflmeyi 30-40 y›l geri b›rak›r. Çünkü darbe en öncü, en cesur,
birimli lider kadroyu tasviye eder. Yeni bir lider kadrosunun top-
lum içinden yeniden s›yr›l›p önü çekmesi 30-40 y›l al›r.”

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Zeki baflkan›m 60 ihtilalinde subayd›. Ama 60’da, bir askeri

darbedir. Demokrasiyi geriletmedi tam tersine ilerletti. 

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
1960 darbesinde ben 22 yafl›nda yedek subayd›m. Üniforma-

l›yd›m. fiimdi Gaziosmanpafla denilen yerde Rami k›fllas›nda
görevliydim. Otobüse bindi¤imde ak sakall› amcalar, dedeler
ayakta kalmamam için omzumdan yakalay›p, zorla  koltu¤a otur-
turlard›. 27 May›s’tan sonra, böyle sevgi ve dostluk ortam› var-
d›. O zamanlar. Fakat 12 Eylül’e dönersek, lider kadrolar›n tas-
viyesi diyeceksiniz ama, gerçekte yaln›z sol tasviye edildi. Bafl-
ka bir fley olmad›. Bizim gibi adamlar›n bafl›na ne geldiyse gel-
di. Di¤erlerinin hepsi görev bafl›nda kald›, hepsi yerli yerinde.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Bir de Baflkan›m, bir grup meslektafl diyor ki, barolar ba¤›m-

s›z olmal›, bir grup da merkezi otorite olarak Barolar Birli¤ine ih-
tiyaç var. Böyle bir tart›flma var. Bu konuda neler düflünüyorsu-
nuz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Türkiye’nin sisteminde zaten barolar ba¤›ms›z. Barolar Birli-



¤i’nin vesayeti yok. Ne Adalet Bakanl›¤›’n›n ne de Barolar Birli-
¤i’nin vesayeti var barolar üzerinde. Sonuçta bir üst örgen konu-
munda, o da itirazlarla s›n›rl›. Yine benim o Adil Yarg›lanma kita-
b›na bakarsan›z, bir çok ülkede, baro onur kurullar›n›n yar›s›
avukat, yar›s› yarg›çlardan olufluyor. Bizim barolar›m›z ba¤›m-
s›z, param›z, pulumuz kendimize ait. CMUK konusu akçal› iflle-
ri biraz kar›flt›r›yor gibi görünse de, bana göre bu çok önemli de-
¤il. Belki orada bir fleyler yap›labilir. Belki CMUK paralar›n›n
ödenmesinde, paylafl›m›nda barolar›n etkinli¤i artt›r›labilir. Onun
d›fl›nda barolar yeterince ba¤›ms›zd›r bence. 

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Son bizim genel kurulumuzda da tart›flma yaratt›. ‹flkencenin

Önlenmesinde Hukukçular›n Rolü diye bir proje vard›. Bizden ön-
ceki baro yöneticilerinin yapt›¤›. Bizim yönetimimiz de Avrupa Bir-
li¤i ile yap›lan sözleflmeyi iptal etti. Bir tak›m siyasi gerekçelere
dayand›rd› bunu. Nas›l de¤erlendiriyorsunuz böyle bir karar›?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Biliyorsunuz, befl eski baflkan dilekçe verdik. Ben bu konuda-

ki görüflümü koruyorum. Devam etmeliydi bu proje. Burada yar-
d›m›n kayna¤› önemli. Avrupa Birli¤i bütün Avrupa ülkelerine fi-
nans deste¤i veriyor, kendi belirledi¤i koflullarda. Her konuda
vermiyor. ‹flkenceye karfl› mücadelede, Baro olarak bizim korka-
ca¤›m›z bir fley yok. Ülkemizin polisi iflkence yap›yorsa,  yarg›c-
lar›m›z  iflkenceye göz yumuyorsa, bütün dünya görsün bunu.
‹flkenceye karfl› ödün vermem ben. Olay budur. Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi’ndeki davalar›m›zda, gözlemci olarak gelen
yarg›çlar, savc›lar,  Türk polisi iflkence yapmaz, Türk adliyesi iyi-
dir gibi sözler söylüyorlar. Bunu bana söylemeyecek, sen polise
iflkence yapt›rmaman›n yolunu bulacaks›n. Mücadelenin özü
budur.  

Bir film izliyorsunuz, oradaki iflkencecinin milliyetine bakm›-
yorsunuz, kim kötülük yapm›flsa, onu görüyorsunuz. Türkiye’de
bunlara çok göz yumuldu.  Biraz önce söyledi¤im gibi, yak›n za-
manda çok fley de¤iflti. Y›llarca flunu yaflad›k. San›k duruflmaya
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geliyor, "yarg›ç ne diyorsun" diye soruyor. San›¤›n  elinde buru-
fluk bir ka¤›t, okumaya bafll›yor, “‹flte flurada böyle iflkence gör-
düm. Zorla ifademi ald›lar.” diyor. Yarg›ç "O konu beni ilgilendir-
mez" diyor. "Bu savc›l›¤›n ifli, sen savc›l›¤a bir dilekçe ver, flika-
yetçi ol, onlar takip etsinler,hele sen flimdi baflkalar›n› suçlama-
y› b›rak,kendi savunman› yap," diyor. Böyle bir fley olur mu?
Geliyorlar polisler mahkemeye, san›klara ne istedilerse imzalat-
m›fllar. Ancak kendileri bir fley an›msam›yorlar, bilmiyorlar. Ha-
kim bir arama tutana¤› ç›kart›yor,  tutanak alt›ndaki imza sizin
mi, diye soruyor.Tan›k, "Do¤ru bu benim imzam," diyor. ‹çeri¤i
do¤ru mudur diye sordu¤unda, hiçbir fley an›msamamakla birlik-
te, "Ne yazm›flsam do¤rudur" diyor. Bitiyor ifade. Avukat olarak
ne yapars›n›z? Tart›flacak tek bir nokta var. Diyelim Ahmet ad›-
na at›lm›fl befl imza varsa, bak›yorum hepsi befl ayr› elden ç›k-
m›fl. Birisi bir tutanak yazm›fl, oraya Ahmet, Mehmet demifl.
Hepsinin  imzalar›n› da kendisi atm›fl, hepsi birbirinden farkl›.
Fotokopilerini çekip bütün imzalar› kesip yan yana yap›flt›rd›m.
Hakim sordu¤unda "Bu imza senin mi" diye, "evet" yan›t›n› al›n-
ca ben di¤er imzalar› önüne koydum, bu imzalar da m› onun? Eli
aya¤›na dolaflt›. Hakim yard›mc› oldu, hepsi benim dedirtti. Ben
bunu Yarg›tay’da da kabul ettiremedim. Bu hukuk mudur? Böy-
le avukatl›k yap›l›r m›?

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Baflkan›m iflkence ile mücadele için yabanc› bir kurulufltan

yard›m al›nmas› gerekiyor mu?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Gerekmiyor. Sizin iflkenceyle mücadele etmenize hiçbir engel

yok. Herkes istedi¤i gibi mücadelesini yaps›n. Yeter ki bu alan ifl-
kencecilere b›rak›lmas›n.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Çok tevazu gösterdiniz, bafllang›çta akademisyen olmak iste-

medi¤inizi söylediniz ama, pek çok akademisyenin üretmedi¤i
say›da kitap ürettiniz. Bu konudaki çal›flmalar›n›z, özveriniz, na-



s›l zaman ay›r›yorsunuz? Nas›l üretiyorsunuz? Bu konuda yeni
meslektafllara neler öneriyorsunuz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Sorunun içinde yan›t› var zaten. Fazlas›yla çal›fls›nlar diyo-

rum. Bence insan ömrü iyi kullan›l›rsa her ifle yeter. Zaman ye-
tiyor.

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Genç hukukçularda size olumsuz gelen tav›rlar nelerdir? Ne-

ler önerirsiniz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Çok fazla onlara ulaflabilmifl de¤ilim ama, adliyeye gitti¤im

zaman gördü¤üm, atefl gibi genç arkadafllar›m›z. Kofluflup duru-
yorlar. Ellerinde telefonlar› ile belirli bir etkinlik içindeler. Görev-
lerini yapmaya çal›fl›yorlar. Yine gençlerden duydu¤uma göre,
icrac›l›k olay› al›p götürmüfl hukukçulu¤u.

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Parasal yönün önemi mi ortaya ç›k›yor?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
fiimdi yine kendime dönece¤im. Gençler benim koflullar›ma

kolay kolay sahip olamazlar. Ben yaflam boyu istedi¤im yerde
oldum. Ekonomimi de onun içinden ç›kard›m.  Bu kolay bir ifl de-
¤il. 12 Mart’a kadar iflçi hareketi içindeydim. Daha sonra da ifl
hukuku ve ceza hukuku aras›nda kendi seçimim do¤rultusunda
çal›flt›m. Kendim seçtim izleyece¤im davalar›. Ne  yaparsan, öy-
le oluyor belki ama, kolay de¤il bu. 12 Eylül’den sonra biraz ce-
za ve idari yarg›,  yine o da benim kendi seçimim içinde yürüdü.
Arkas›ndan insan haklar›. Genç arkadafllar, belki de sizler bu
flanslara sahip olamad›n›z. Benim arkadafllar›m, çok inançl› ve
h›zl› bir meslek uygulayacaklarken, hiç uygun olmayan bir yerin
hukuk dan›flmanl›¤›n› kabul etmek zorunda kald›lar. Hayat onla-
r› bir yere götürüyor. Kimseye bir elefltiri ve k›namam yok. Ben
kendi istedi¤im yerde olabildim. Hepsi bu kadar.
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MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Baflkan›n bununla ba¤lant›l› olarak 10. paket nitelendirmesi

var. Ama 10. paket olarak ç›kmayacak uyum yasalar›nda teknik
paket olacak. Bu teknik paket içersinde meslekte uzmanl›k üze-
rine s›kça duruluyor. Meslek örgütlerini düzenleyen yasalar içer-
sinde –ki avukatl›k yasas› da buna dahil- meslekte uzmanl›k söz
konusu. Sizin bu konudaki görüflünüzü alabilir miyiz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Baz› mesleklerde bu dedi¤iniz sorun var. Ben 2005 sonunda

mimarl›k meslek kurultay›na kat›ld›m. Orada bir sunum yapt›m.
Onlar da ö¤renim yetersizli¤inden yak›n›yorlar. Hukuk fakültele-
ri ile ilgili afla¤› yukar› 15 y›ld›r e¤itim kalitesinin düflüklü¤ünden
yak›nmalar var. Burada  flöyle bir yola gidiliyor. Yeni üretilen bir
kavram var, “‹nsan Kaynaklar›”. Adaylar içinden içimize en yara-
yan› seçmek. Size hizmet verecek çok insan var çevrenizde. Siz
bunlar›n içinden belli  yöntemler uygulayarak, en iyilerini, en ve-
rimlilerini,hem de oldukça ucuza kendinize seçeceksiniz. Anlat-
t›¤›n›z giriflimlerin temeli böyle bir anlay›fla dayan›yor. Bu olanak
her zaman var zaten. Bugün burada on tane avukat varsa en iyi-
sini, bin tane varsa yine en iyisini seçme çabas›n› gösterirsiniz.
Bu bir fleyi çözmüyor. Burada önemli olan, on veya bin avukat›
kaliteli yetifltirerek yurda, yararl›  hale getirmektir. Bunlar yok.

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Bir de idare hukukundan söz aç›lm›flken, idari yarg›çlar›m›z›n

büyük ço¤unlukla hukuk d›fl› e¤itim ald›klar› bilinen ac› bir ger-
çek. Bu di¤er ülkelerde de mi böyle?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Baflka ülkeleri bilmem ama, yarg›çl›k yapacak kiflilerin hukuk-

çu olmas› gerekir. Fakat bunlar geçici de¤il miydi, bitmiyor mu?

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
Bu 2547 say›l› say›l› yasadan kaynaklanan bir düzenleme. O

yasadaki madde kalkmad›. Anayasan›n geçici 15. maddesi



2001’de kalkt› ve iptali mümkün hale geldi ama, bir türlü iptal
edilemedi o yasa. 

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Hakim oldu¤u halde Devlet Güvenlik Mahkemesinde askeri

hakimin dahi bulunmas› adil yarg›lanmaya ayk›r› bulundu¤una
göre, hakim olmayan›n yarg›çl›k yapmas› temelden ayk›r›d›r.

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Say›n baflkan›m Fenerbahçe mi? Galatasaray m› flampiyon

olacak?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bizim sporcular›m›z, yöneticilerimiz o kadar s›¤ ki, insan› so-

¤utuyorlar. Spor yapmak yerine, didiflmeyi ye¤liyorlar. Geçen
hafta Avrupa halter flampiyonas› yap›l›yordu ve Türkiye yoktu.
Utans›nlar. Ben bu yar›flmalar›n hepsini izlerdim. E¤er doping
yap›yorsan spor yapman›n anlam› yok. Yemiyor, yutmuyorlar her
fleyi buluyorlar. Doping uzman› bir kifliyle konufltum. Bu teknik
olarak mümkün mü diye sordum. Bir  olimpik yüzme havuzu al›n,
içine bir tek fleker tanesi at›n, onu da bulurlar, dedi. Teknoloji bu.
Bu gerçe¤i kavramayacak kadar bilinçsiz insanlarla istedi¤in ka-
dar yük kald›r, hiçbir yere varamazs›n. 

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Baflkan›m, müzik, sanat, tiyatro, sinema, edebiyat zaten bili-

yoruz. Bu konularda özel yaflant›n›z nas›l?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Tiyatroyu çok severin. ‹zleyemedi¤im oyunlar›n kitaplar›n› da

okudum. Çok önceleri operaya da giderdim. Herkes kadar mü-
zik dinliyorum. Ama son zamanlarda kalabal›k, havas› bozuk
yerlerde olam›yorum. 55 y›l sigara içtikten sonra çok gecikmeli
olarak  bu dertten kurtuldum. B›rakal› dört sene oluyor.  ‹fllerden
artan  zamanlarda kendimle baflbafla kal›p,  dinlenmeyi ye¤liyo-
rum. 
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EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Baflkan›m, bir de yay›nc› olarak, yazar olarak baro yay›nlar›-

n› nas›l buluyorsunuz? Neler öneriyorsunuz? 

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Yay›nlar genel olarak iyi. Ancak dergi biraz düfltü gibi geliyor

bana. 

MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
O da hakemli dergi olmamam›zdan kaynaklan›yor. Hakemli

dergilere daha çok yaz›lar gidiyor. Bize çok az say›da geliyor.
Biliyorsunuz hakemli dergiye geçiyoruz. Hakemli yaz›lar gelme-
ye bafllad›.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bir bak›ma do¤ru diyorsunuz, kimseye ay›p olmas›n ama ba-

z› yaz›lar var,  yaz›lmasa da olur. Kaliteli yaz›ya ulaflmak önem-
li.

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Yaz› k›tl›¤› çekti¤imiz aflikar. Gelen yaz›lar pek de bizim iste-

¤imize, yorumlar›m›za uygun de¤il. Ama onlar› da yay›nlamak
zorunda kald›klar›m›z da oluyor maalesef.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
‹kiye bölmüyor musunuz? Hem hakemli hem hakemsiz yaz›-

lar olarak.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Öyle olacak zaten. Sizden de yaz›lar bekliyoruz baflkan›m.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Çal›flmaya bafllad›¤›m son bir kitap daha var. Onu bitirince, il-

gi çekici bir fleyler üretebilirsem, elbette yazar›m.  



AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Müzi¤in hangi türünden hofllan›yorsunuz baflkan›m?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Biraz uzak kald›m. Ama güzel olan bütün seslerden, söylem-

lerden hofllan›r›m. Bizim kufla¤›n müzi¤i halen de en gözde ola-
n›. Frank Sinatra, Nate King Cole, Mireiulle Mattiau ve benzerle-
ri... Zaten günümüzün gençleri de onlar› dinliyor.Bir de çeflitli ül-
kelerin folk söyleflilerini seviyorum.

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Baflkan›m baflka bir soruya geçmek istiyorum. Dünyada sol-

da yeni bir hareketlenme var. Özellikle Latin Amerika ülkelerin-
de Bolivarist ak›m var. Küba ile bafllay›p Venezuella ile devam
eden sonra Bolivar ile bütünleflti. Bu hareket konusunda ne dü-
flünüyorsunuz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Pek yorum getiremiyorum. Sovyetler Birli¤i’nin da¤›lmas›n-

dan sonra, emperyalizme karfl› yürütülen direniflte büyük gerile-
meler oldu. fiimdi yeryüzünde birbirini bütünleyen, zaman za-
man kendi aralar›nda yar›flan iki buyük ak›m kald›. Küresellefl-
me ve emperyalizm. Baz›lar› bunlar›n ikisinin de ayn› fley oldu-
¤unu söylüyorlar, ama,yan›l›yorlar. Geçmiflte kapitalizmin,kendi
karfl›t› olan iflçi s›n›f›n› gelifltirdi¤i gibi, globalizm de, ezilen halk-
lar›n, emekçi kitlelerin birlikteli¤ini  zorunlu k›l›yor. 

AAbbbbaass EERRDDOO⁄⁄AANN
Avukatl›k mesle¤inin bir erozyona u¤rad›¤› gözlemlenmekte-

dir. Sizce bunun nedeni ne olabilir, nas›l önlenebilir? Sizin döne-
minizde meslek daha sayg›n m›yd›?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Avukatl›k erozyona m› u¤ruyor, yoksa avukatl›¤›n uygulanma

biçimleri mi de¤ifliyor? Kan›mca, toplumsal devinime, yaflam ko-
flullar›na koflut olarak bu konular›n yeniden de¤erlendirilmesi
gerekir.
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Sayg›nl›k yönünden de¤iflen bir fley yok. Bugün söylenen
olumsuz sözler o zaman da söylenebilirdi. O çok önemli de¤il
ama ne olacak sorusuna karfl›l›k, bu ifli barolar  götürecek. 

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi’nin ›srarla üzerinde durdu-
¤u bir konu var. Hatta baflka kifliye avukat atarken bile iki konu
üzerinde ›srarla duruyor. Birincisi, barolar›n ba¤›ms›zl›¤›; ikinci-
si, avukatl›k mesle¤inin ba¤›ms›zl›¤› ve müdahale kabul etmez-
li¤i. O zaman bu ifli kendimiz çözece¤iz, becerebildi¤imiz kada-
r›yla. Sizlerle konuflmak, söyleflmek bir zevkti, ama ben, hukuk-
tan baflka her fleyi konufltum galiba.. 

Bir de flunu ekleyeyim: 12 Eylül Yönetimi ile uyumlu olmama-
m›z nedeniyle, bir Baro Genel Kurul’unda bizi elefltirenler,  “Dev-
letin karfl›s›nda olmay›n, devletin yan›nda olun’ dediler. Ben on-
lar› flöyle yan›tlam›flt›m: “Biz ne devletin ne yan›nday›z, ne de
karfl›s›nda. kendi yetkili oldu¤umuz alanlarda devlet biziz. “Olay
budur. Bizim, yasalardan kaynaklanan kamusal yetki ve görev-
lerimiz var. Herkes kendi görevini yapmal›, ödün vermeden yet-
kilerini kullanmal›d›r.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Baro belgeselini izlediniz mi? Bu konuda düflünceleriniz?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
‹yi fleyler yapm›fls›n›z. Biraz sizi flu nedenle afl›yor. Döküman

ve belgeye ulaflma aç›s›ndan. ‹sterseniz ça¤r› yap›n avukatlara,
duyurun. Kim elinde ne varsa getirsin. Bir de baro arflivi elden
geçirilip gelifltirilebilir.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Biz Baro Meclisinde bunlar› tart›fl›yoruz. ‹zmir Barosuna bir

müze kazand›ral›m istiyoruz. Bir yap›da de¤il de flimdi adliyede
avukatlara tahsis edilen alanda sergileme yapmak düflüncesi
hakim. Bu konuda çal›flmalar›m›z var. Sizden de destek bekle-
yece¤iz. 



GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Bir ay önce Ankara Barosu’nda beni söylefliye ça¤›rm›fllard›.

Binan›n giriflinde bir müze açm›fllar. Bizim de benzer bir giriflim-
de bulunmam›z çok yararl› olur.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
Baflkan›m, bizim Baro Meclisinde tart›fl›lan konulardan bir ta-

nesi de ‹zmir Barosu kurulufl tarihi. Bu konuda bir belirsizlik var.
Talat Pafla’n›n an›lar›n› okudu¤umda orada ‹stanbul Barosu
avukatlar›n›n ‹ttihat ve Terakki üyelerinin yarg›lanmas›nda sa-
vunmalara girmesi, bunlar› biliyoruz. ‹zmir Barosu kuruluflu ile il-
gili sizde kaynak ve bilgi var m›?

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
fiimdi ben de sizlerden daha yafll› de¤ilim. Arfliv belgeleri aç›-

s›ndan..  ‹stanbul Barosu geçenlerde 126. y›l›n› kutlad›. Bu bü-
yük bir geliflmedir ‹stanbullular için. Çünkü onlar 26 y›l önce de
500. y›llar›n› kutlam›fllard›.(!) Onlar kurulufllar›n› Fatih Medrese-
lerine götürüyorlard›. ‹stanbul’un geriye götürece¤i çok yer var.
126. y›ldönümü deyince, bunlar›n aya¤› yere basm›fl dedim. Biz-
de, Muhammat Yasas› öncesi sonras› aras›nda belirsizlik içinde
kalan az bir zaman var. Yararlanabilece¤imiz  kitaplar var. Birisi
Engin BERBER’in 1921 ‹zmir Almana¤›. 1921, iflgal alt›nda olu-
nan bir dönem. Kitapta ‹zmir’deki avukatlar›n isimleri var. Kent
levhas› gibi. Orada kuyumcular da var, pirinac›lar da, hekimler
de .  Rum avukatlar da var. Yine Engin BERBER’in o y›llara dö-
nük bir baflka kitab› daha var. Ayr›ca deneyimli bir tarihçi olan
Prof. Dr. Zeki ARIKAN’›n  öncülü¤ünde haz›rlanan “Tarifl Tarihi’
ad›nda bir kitap var. O kitapta da bir çok avukat›n ismi geçiyor.
Ad›n›n önünde avukat diye yaz›lm›fl. ‹nsanlar bir hareket nokta-
s› olabilir mi, bilmiyorum. Belgesel de bir ç›k›fl noktas› oldu. Ama
orada ilk baflkan atland› m›? Anlayamad›m.

MMuuhhiittttiinn ÜÜSSTTÜÜNNDDAA⁄⁄
O konuda bulamad›k. Sadece 1934 tarihli ‹zmir Barosu’nun

Temmuz say›l› mecmuas›n› -o zamanki tabir ile-  o tarihte Bekir
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BEHLÜL ölmüfl. Onun an›s›na ‹brahim Ethem POSTACIO⁄LU
taraf›ndan yaz›lm›fl bir makale var. O makalede Bekir BEHLÜL’ü
anlat›yor. Çok ilginçtir. ‹zmir Yunan iflgali s›ras›nda Bekir
BEHLÜL’ü tutukluyor ve Atina’ya sürgüne gönderiyor. O hikaye-
de Bekir Behlül’ün  tutuklan›p, Atina’ya gönderilmesinden önce
‹zmir’e ikinci kez baro  baflkanl›¤› yapt›¤›ndan bahsediyor. O za-
man baro de¤il, Avukatlar Cemiyeti. Dolay›s›yla o tarihten üç dö-
nem geriye gidildi¤inde 1908 tarihinin ‹zmir Barosunun kurulufl
tarihi olarak kabul edildi¤ine dair bir söylem var o makale içinde.
Arkadafllar›m›z onu tesbit etmifller 1908’i saptam›fllar. 

AAbbddüüllkkaaddiirr ÖÖNN
Talat Pafla’n›n An›lar›nda ise ‹zmir Barosu avukatlar› diye

bahsediliyor. O tarihte ‹zmir’den de bahsedildi¤ine göre, ‹zmir
Barosu var demektir.

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
O¤uz MAKAL benim müvekkilimdir. Filmin bafl›nda ‹stanbul’a

fazla yer vermifl. Türkiye tarihinin uzun uzun anlat›lmas›na ge-
rek yoktu. Bir de hepimizin konuflmalar›nda kesintiler yap›lm›fl.
Benim Hasan Basri ile ilgili sözlerimin aynen kalmas›n› isterdim.
O kendine göre konuflmalar› kesmifl. Ben özellikle vurgulam›fl-
t›m o arkadafl›m›z›n niteliklerini, çünkü art›k o yok.

EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
Say›n baflkan›m, görüfllerinizi, deneyimlerinizi an›lar›n›z› biz-

lerle paylaflt›n›z. Bunlar›n gelecek kuflaklara ›fl›k tutaca¤› inan-
c›nday›z. ‹yi bir belge ve kaynak olaca¤› inanc›nday›z. Çok te-
flekkür ediyoruz. 

GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ
Çok uzaklarda kalan an›lar›m› bana bir kez daha yaflatan,

genç arkadafllar›m›zla  yeni köprüler kurmama olanak sa¤layan,
bu içten söylefli ve sorular›n›z nedeniyle ben de sizlere teflek-
kürlerimi sunuyorum.



AAvvrruuppaa ‹‹nnssaann HHaakkllaarr›› SSöözzlleeflflmmeessii,,
AAvvrruuppaa KKoonnsseeyyii ÜÜyyeessii ÜÜllkkeelleerriinn
SS››nn››rraaflfl››rr›› EEttkkiinnlliikklleerriinnddee ddee
UUyygguullaann››rr mm››??

n GGüünneeyy DD‹‹NNÇÇ ((**))  

(*)  Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi.

Tek tümceden oluflan 1. madde, denilebilir ki, Sözleflme’deki
en sorunlu düzenlemedir. Sözleflme’nin yer bak›m›ndan kapsa-
ma alan›, dar anlamda "kaza haklar›na tabi" deyimi içinde kalan
ve ülke s›n›rlar›ndan taflmayan uyuflmazl›klarda kolayl›kla çözü-
lebilmektedir. "Sözleflme organlar›n›n uygulama alan›na iliflkin
saptamalar›, devletin yarg› yetkisinin, egemenlik kullan›lan her
yerde söz konusu  oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu çerçevede
diplomatik nitelik tafl›yan yerler, ulusal s›n›rlar d›fl›nda devletin
veya vatandafllar›n›n ç›karlar›na bireylerin suç ifllemesi durumu,
devlet bayra¤›n› tafl›yan uçaklarda ve gemilerde meydana gelen
ihlaller ve uluslar aras› ciddi suçlar›n ifllendi¤i yerler, yarg› yetki-
si kullan›lan alanlara örnek oluflturmaktad›r." (Assanidze/Gürcis-
tan, 2004)

Sözleflme’nin 1. maddesi anlam›nda "Yetki alan› uygulamas›,
bir sözleflmeci devletin Sözleflme’de belirlenen hak ve özgürlük-
lerin çi¤nendi¤i savlar›na neden olan, kendisine yüklenebilecek
nitelikteki eylem ve ihmallerden sorumlu tutulabilmesi için gerek-
li bir kofluldur." (Ilascu ve Di¤erleri/Moldovya ve Rusya, 2004)

Siyasal yap›lanmalar› bak›m›ndan federasyon biçiminde ör-

7711‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066



7722

Güney D‹NÇ

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

gütlenen devletlerde de afl›lamayacak hukuksal güçlüklerle kar-
fl›lafl›lmamaktad›r. AK üyesi devletlerin önemli bir bölümü fede-
rasyonlardan oluflmaktad›r. Sözleflme’de, federasyonlar konu-
sunda ayr›ks› düzenlemeler yer almamaktad›r. Bu ülkelerde
baflka devletlerin egemenli¤i de bulunmad›¤›na göre, federe
devletlerdeki uygulamalar›n sorumlulu¤u, üst örgen konumun-
daki federal devletlere ait bulunmaktad›r. Sovyetler Birli¤i’nin da-
¤›lmas›ndan sonra, gerek Rusya’da, gerekse bu birlikten ayr›l›p
AK’ye kat›lan birçok ülkede, Nahc›van, Acaristan, gibi özerk
cumhuriyetler, Abhazya, Tataristan, Çeçenistan gibi özel yöne-
timler alt›ndaki tam ba¤›ms›zl›¤a dönüflmemifl yap›lanmalar yer
almaktad›r. Mahkeme, AK’n›n bu koflullardaki yeni üyeleri aç›-
s›ndan Sözleflmeyi uygulama yükümlülü¤ünün egemenli¤i elin-
de bulunduran devletlere ait oldu¤unu belirten kararlar almakta-
d›r. Örne¤in, Acaristan Özerk Yönetimi eliyle gerçekleflen insan
haklar› ihlallerinden Gürcistan ve Çeçenistan’daki ihlallerden
Rusya Cumhuriyeti sorumlu tutulmaktad›r.

As›l sorunlar, devletlerin kendi ulusal s›n›rlar› d›fl›ndaki etkin-
liklerin 1. madde karfl›s›ndaki etkinliklerinin 1. madde karfl›s›nda
nas›l de¤erlendirilece¤i konusundaki belirsizliklerden kaynak-
lanmaktad›r.

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi de, 1. maddeyi yorumlar-
ken, zaman zaman çok çeliflkili kararlar vermifltir.Bu kararlar ka-
n›m›zca, Mahkeme’nin uzun y›llar süren özenli çal›flmalar› ile
kazand›¤› önemi ve güveni sarsacak boyutlarda sak›ncalar içer-
mektedir. "Etki Alan›" deyimi, daha Sözleflme’nin haz›rlanmas›
s›ras›nda çok tart›fl›lm›flt›r. Mahkeme, yarg› yetkisinin temel ola-
rak ulusal s›n›rlar içinde geçerli oldu¤unu benimsemekle birlikte,
çeflitli davalarda, farkl› geniflliklerde yorumlanm›flt›r. Yugoslav-
ya’daki savafl s›ras›nda 23 Nisan 1999 günü Belgrat’daki RTS’e
ait radyo televizyon binalar›ndan birisi NATO uçaklar›ndan at›lan
füzenin çarpmas› sonucunda y›k›lm›fl, olayda birçok kurum çal›-
flan› ölmüfl ve yaralanm›flt›. Ölenlerin yak›nlar› ve yaralananlar,
aralar›nda Türkiye’nin de bulundu¤u AK ve NATO üyesi yirmi ül-
ke hakk›nda baflvuruda bulundular. Bu davada, söz konusu yir-
mi ülkenin kendi ulusal s›n›rlar› d›fl›nda geçen  hava sald›r›s› ne-
deniyle Sözleflme’nin 1. maddesi ba¤lam›ndaki sorumluluklar›



tart›fl›ld›. Mahkeme’nin üzerinde durdu¤u gerekçeler, tam anla-
m›yla bir özelefltiri niteli¤indeydi.

"Mahkeme, Sözleflme’nin onaylanmas›ndan bu yana devlet
prati¤ini konu alan baflvurularda, Sözleflme’ye taraf devletlerin
s›n›r d›fl› eylemlerinden ileri gelen sorumluluklar›n› de¤erlendi-
ren bu ve benzer davalarda, kavray›fl eksikli¤i oldu¤unu bulgu-
lamaktad›r. Sözleflme’nin onaylanmas›ndan bu yana sözleflme-
ci devletlerin uygulad›klar› çok say›da s›n›r d›fl› operasyon olma-
s›na karfl›n (Körfez Savafl›’nda, Bosna Hersek’te, Yugoslavya
Federal Cumhuriyeti’nde) hiçbir devlet topraklar› d›fl›ndaki ey-
lemleri nedeniyle, bu bölgelerdeki yarg›lama yetkisini 1. madde
d›fl›nda b›rakmaya yönelik Sözleflme’nin 15. maddesi do¤rultu-
sunda uygulamay› k›smen yürürlükten kald›rma yoluna gitti¤ine
iliflkin herhangi bir bildirimde bulunmam›flt›r." (Vlastimir ve Di-
¤erleri/20 NATO üyesi, 2001, kabul edilmezlik karar›.)

Avrupa Konseyi üyelerinin s›n›r ötesi etkileri yaln›zca yukar›-
da de¤inilen üç olayla s›n›rl› bulunmuyor. Son 50 y›l içinde, BM
örgütü’nün, AK’nin ya da kendi ulusal organlar›n›n kararlar›yla
Afrika’dan Asya’ya, hatta Güney Amerika’ya, Faulkland adalar›-
na kadar birçok askeri operasyon gerçeklefltirildi. Gerçek anlam-
da "savafl" sözcü¤ü içersinde de¤erlendirilecek bu eylemleri ne-
deniyle, an›lan devletlerin Sözleflme’nin 1. maddesi kapsam›n-
daki sorumluluklar›, kapsaml› bir incelemeden geçirilmedi.
A‹HM, yukar›da an›lan karar›nda bu olguyu flöyle de¤erlendiri-
yor:

"Sözleflme, o zaman taraf olan devletlerin az›nl›¤› taraf›ndan
benimsendi¤i zamanki biçimiyle gündemdeki sorular› oluflturan
s›n›rlamalara 25 ve 46. maddelerin olanak tan›d›¤› biçimde de-
¤erlendirilirse bile, bugün an›lan maddelere dayan›larak Sözlefl-
me, onu yazanlar›n k›rk y›l önceki beklentileri do¤rultusunda yo-
rumlanamaz… Mahkeme, yarg›lama yetkisinin ulusal s›n›rlar
içinde geçerli oldu¤u görüflünü korumakla birlikte, Sözleflmeci
devletlerin kendi topraklar› d›fl›nda uygulad›klar› sonuç getiren
eylemlerini de¤erlendirebilecektir."

Mahkeme, bu karar›nda, geçmifle dönük de¤erlendirmeleri
nedeniyle, gelece¤e yönelik yorum ve içtihat de¤iflikli¤inin ifla-
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retlerini veren bir görünüm sergilemektedir. Ancak, böyle bir de-
¤iflim olmam›flt›r. AK üyesi devletlerin kendi topraklar› d›fl›nda
sonuç getiren pek çok eyleme kat›lmalar›na, s›cak savafllar içer-
sinde yer almalar›na karfl›n, Türkiye d›fl›nda hiçbir devletin so-
rumlulu¤una gidilmemifltir. Yorum de¤iflikli¤i, yaln›z Türkiye için
gerçeklefltirilmifltir.

"Mahkeme, Sözleflme’nin amac› ile konusu aras›ndaki iliflkiyi
göz önüne alarak, taraf devletin hukuka ayk›r› bir askeri operas-
yon uygulad›¤›n›, bunun sonucunda ulusal topraklar› d›fl›ndaki
bir bölgenin etkili denetimini ele geçirdi¤ini de¤erlendirerek, dev-
let sorumlulu¤una gidilece¤i görüflündedir. Sözleflme’nin koru-
du¤u hak ve özgürlükleri böyle bir bölgede sa¤lama yükümlülü-
¤ünün, bölgedeki denetimin do¤rudan sorumlu devletin silahl›
kuvveleri eliyle mi, yoksa ikincil yerel yönetimler eliyle mi yap›l-
d›¤› sorusu üzerine Mahkeme, baflvurucunun yak›nd›¤› eylem-
lerin, Sözleflme’nin 1. maddesi anlam›nda Türkiye’nin yarg›lama
yetkisi içinde oldu¤unu kararlaflt›rm›flt›r." (Loizidiou/Türkiye, Ön
‹tirazlar, 1995)

Mahkeme, bu karardan bir y›l sonra uyuflmazl›¤›n özünü de-
¤erlendirirken, afla¤›daki gerekçelere dayan›yordu:

"Türkiye’nin Kuzey K›br›s Türk Cumhuriyeti yönetiminin ey-
lemleri ve politikalar› üzerinde gerçekten ayr›nt›l› bir denetim ku-
rup kurmad›¤› konusunun araflt›r›lmas› gereksizdir. Genifl çapl›
askeri birliklerin K›br›s’›n üslendikleri etkin görevlerden aç›kça
flu sonuç ç›kmaktad›r. Türk ordusu Ada’n›n o k›sm› üzerinde et-
kili, genel kapsaml› bir denetim uygulamaktad›r… Sahip oldu¤u
etkili kontrol nedeniyle Türkiye’nin sorumlulu¤u, bu destek  so-
nucunda ayakta kalabilen yerel yönetimin eylemlerini de kapsa-
maktad›r." (Loizidiou/Türkiye, 1996 esas karar)

A‹HM için bu davan›n gerçekten güç yan›, AK üyesi iki devle-
tin egemenlik haklar›n›n ve s›n›rlar›n›n tart›fl›ld›¤› bir  karar ver-
mek durumunda kalmas›yd›. Ancak mahkeme, karar›nda çok
say›da uluslararas› hukuk  belgesini gerekçesine dayanak gös-
terirken, K›br›s devletinin kurulufluna temel olan sözleflmeleri,
1974 y›l› öncesindeki K›br›s devletinin kurulufluna temel olan
sözleflmeleri, 1974 y›l› öncesindeki K›br›s hukukunu incelemeye



bile gerek görmemifltir. Mahkeme’nin as›l yan›lg›s› ise, çok yön-
lü politik bir konuyu, yanlardan birisi bask› alt›na alarak mülkiyet
hakk› ba¤lam›nda çözmeye kalk›flmas›d›r.

Mahkeme’nin Loizidiou karar›ndan sonra yeni yorumlar görü-
nümü alt›nda gelifltirmeye çal›flt›¤› gerekçeler, asl›nda bu karar-
dan kurtulma çabalar›d›r. A‹HM, Türkiye’yi rahatlatmak için de¤il,
ancak Avrupa’n›n sald›rgan ve sömürgeci ülkelerinin önünü aç-
mak için araya ufak tefek farkl›l›klar  koyarak yeni bir içtihat olufl-
turmaya çal›flmaktad›r. Nitelik yukar›da de¤indi¤imiz NATO
uçaklar›n›n Belgrat RTS binalar›n› bombalamas› sonucunda
ölen befl kiflinin yak›nmalar›n›n ve yaralanmalar›n yapt›klar› bafl-
vurunun, "… yak›n›lan s›n›r d›fl› eylemlerden zarar gören kifliler
ile sorumlu devletler aras›nda herhangi bir (yarg› yeri) ba¤›n›n
bulunmamas› nedeniyle" kabul edilmezli¤ine karar verildi. 

S›n›r ötesi devlet etkinliklerinin hukuksall›¤›n› "yarg› yetkisini
ele geçirme" ölçütüne göre de¤erlendiren anlay›fl, geliflmifl ülke-
lerin en öldürücü silahlarla uygulamaya koyacaklar› vur kaç ey-
lemlerinin, Sözleflme aç›s›ndan sald›rgan devletlerin sorumlulu-
¤unu gerektirmeyece¤i gibi hukuksall›kla ba¤daflmas› olanaks›z
bir sonuca varmaktad›r. Ancak  bu yorum dahi, baflka ülkelerin
topraklar›na ve halklar›na karfl› uygulanan silahl› sald›r›lar karfl›-
s›nda flimdiden tutarl›¤›n› tümüyle yitirmifl bulunuyor. Örne¤in,
Irak’›n Basra bölgesinin iflgal edilmesi s›ras›nda Birleflik Krall›k
(‹ngiliz) ordular›n›n gerçeklefltirdikleri insan haklar› ihlalleri ve bu
yörede yarg› yetkisi dahil tüm egemenlik yetkilerinin ayn› siyasal
ve askeri gücün eline geçmesi karfl›s›nda, A‹HM’nin Loizidiou
karar›yla çeliflmeyecek bir gerekçe oluflturmas› olanaks›z gibi
görünüyor. Bu konuda daha baflka örnekler de var. Her ikisi de
AK üyesi olan Azerbaycan topraklar›n›n bir bölümünün Ermenis-
tan iflgali alt›nda bulunmas› nedeniyle mülkiyet hakk› aç›s›ndan
süreklilik kazanan Sözleflme ihlalini A‹HM’nin nas›l de¤erlen-
dirilece¤ini görmek, gerçekten ilgi çekici olacakt›r.

Sömürgecilik, AK’nin kurucu ve öncüsü olan ülkelerin ortak
gelene¤idir. Onlar›n A‹HS’yi onaylamakla, siyasal ve ekonomik
üstünlüklerinin kayna¤› olan bu olanaklardan kendiliklerinden
vazgeçmeleri  beklenemezdi. AK’nin politikalar›n› da bu temele
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oturttular. Sözleflme’nin 56. maddesi, sömürgecili¤in, ‹kinci Dün-
ya Savafl›n’dan sonra da yeni örgütlemeler üzerinde etkili ol-
du¤unun belgesidir. 56. maddede, AK üyelerine "… uluslararas›
iliflkilerinden sorumlu bulundu¤u bütün ülkelere veya bunlardan
herhangi birine…" Sözleflme’yi uygulatmak veya uygulatmamak
konusunda yetki veriliyor. Bir devletin, baflka bir ülkenin "…ulus-
lararas› iliflkilerinden sorumlu bulunmas›…" deyimiyle, görün-
tüde örtülü, özde ise çok aç›k biçimde sömürgecilik anlat›l›yor.
Böylece, sömürge halklar›n›n 1. madde ba¤lam›nda Sözlefl-
me’den yararlanmalar›, egemen devletin onay›na b›rak›lm›fl
oluyor.

Örne¤in, Birleflik Krall›k (‹ngiltere)nin, A‹HK’n›n bireysel bafl-
vurular› inceleme yetkisini tan›d›¤› ve Sözleflme’nin (eski) 25.
maddesi uyar›nca AK Genel Sekreterli¤i’ne verdi¤i 14 Ocak
1966 günlü yaz›da, "Kuzey ‹rlanda ve Birleflik Krall›k d›fl›ndaki
topraklar› ve uluslararas›  iliflkilerinden sorumlu oldu¤u di¤er ül-
keleri ve topraklar› ayr› tuttu¤unu" bildirmiflti. Türkiye de,
A‹HK’n›n yetkisini benimsedi¤i 28 Ocak 1987 günlü bildiriminde
"baflvuru hakk›n›n tan›nmas›n› yaln›z TC Anayasas›’n›n uy-
guland›¤› s›n›rlar içindeki topraklarda…" kabul ederek Sözlefl-
me’yle uyumlu bulmufltu. Türkiye’nin koflullar içeren bildirimi ise,
Sözleflme’nin eski 63, yeni 56. maddesi kapsam›nda sömürgeci
bir ülke olmamas› nedeniyle, yorumlanmaya bile gerek görül-
memiflti. Sözleflme’nin içeri¤inden ve üye ülkelerin tarihsel
konumlar›ndan kaynaklanan bu tür ayr›cal›kl› düzenlemeler,
yukar›daki örneklerde görüldü¤ü gibi, Mahkeme’nin kararlar›na
da yans›maktad›r.
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GG‹‹RR‹‹fifi

743 Say›l› Türk Kanunu Medenisi (TKM) zaman›nda evlenen
ve an›lan yasadaki koflut ve rejime göre edinilen mallara olan efl
katk›s› nedeniyle olabilen/olabilecek "katk›ya iliflkin hak ve talep-
lerin/ alacak anlaflmazl›klar›n" durum, koflul, dayanak ve çözüm-
leri hususu ilk yaz›m›zda aç›klanmaya çal›fl›lm›fl idi. ""KKaarr››--KKooccaa
AArraass›› MMaall iihhttiillaaff››-- KKaattkk›› PPaayy›› AAllaaccaa¤¤››//TTaazzmmiinnaatt››"" BBaaflflll››kkll›› ""BBii--
rriinnccii KK››ss››mm YYaazz››mm››zz// MMaakkaalleemmiizz "",, ‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii''nnddee
yyaayy››mmllaannmm››flfltt››rr.. ((**BBkknnzz.. OOccaakk 22000066-- SSaayy›› 11-- SShhff:: 99--2277..)) An›lan
yaz›m›zda (evlilik tarihi ve birli¤in devam› ile mal edinim zama-
n›, tabi olunan mal rejimi ve uygulanacak yasa ahkam› bak›m›n-
dan) ay›r›m yap›larak, gerek 743 say›l› Türk Kanunu Medenisi
((TTKKMM)) hükümleri ve gerek 4721 s.Türk Medeni Kanunu ((TTMMKK))
Kanun hükümleri de gözönünde bulundurularak, Gruplara ayr›-
lan mallardan; yürürlük ve uygulama kapsam› ve gerekse 4722
Say›l›, bu yeni Yasan›n Tatbikat› Hakk›ndaki Kanun hükümleri
de gözönünde bulundurularak, Gruplara ayr›lan mallardan;

- “Birinci Grubu" oluflturan (yani 4721 S. Yasan›n yürürlü¤ün-
den önceki evlenenler ile o döneme iliflkin rejim ve edinilen mal-
lara" efllerden di¤erinin yapt›¤› katk› karfl›l›¤› hak›n›n›n "Katk›
Pay› Alaca¤› /tazminat›" fleklinde istem ve davas›n›n, MK.2, 4,
634.md.leri, BK.42,43, 98.md.leri, HUMK.293, 76.md.leri ile, bu

(*) ‹zmir Barosu Üyesi Avukatlar

44772211 SSaayy››ll›› TTüürrkk MMeeddeennii KKaannuunnuunnaa
GGöörree EEflfllleerr ((KKaarr››--KKooccaa)) AArraass›› HHaakk vvee
YYüükküümmllüüllüükklleerr

--MMaall AAyy››rr››mm//PPaayyllaaflfl››mm vvee TTaassffiiyyeessii--

n LLüüttffii KKIILLIIÇÇ ((**))  
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konuda kararl›l›k ve temel tespitler oluflturan örn.Yarg›tay
HGK.7.6.2000/2-959 E,- Yg.‹ç. B.K.7.10.1953/7, Yg HGK
2.4.1997/2-7 E. ve di¤er içtihatlar› dayanak yap›larak, Bir olay
ve anlaflmazl›¤›n çözümünde -olay›n özelli¤ine göre- ‹nceleme
ve saptaman›n; (-özetle- Katk› Alaca¤› için; -taraflar›n Evlilik ön-
cesi ve evlilik içindeki durum ve varl›klar›n›n de¤erlendirilmesi-o
mal›n edinim zaman›-konu edilebilecek mal ve hak çeflitleri- Efl-
lerin çal›flma durum ve süresi- Kazançlar›- mala yap›lan nak-
di/ayni ödemeleri- al›nan borç/yard›mlar›- Kendisi, Aile ve Ço-
cuklar›na yapabilecekleri giderler ile olabilecek Birikimleri- Ekst-
ra ödemeleri- o dönemle ilgili baflka malvarl›klan.) ve di¤er ilgili
hususlar belirlenip mukayeseler ile sonuçtaki katk› oranlar›n› he-
saplama ile, böylece-bilirkifli raporu da esas al›narak- sonuçta;
"davac›n›n katk›s› karfl›l›¤› miktarda malvarl›¤›ndaki azalma ve
tazminat miktar›n›n, konu mal›n dava tarihindeki sürüm de¤eri
esas al›narak, taraflar›n sosyal ve ekonomik durumlar› ile haya-
t›n ola¤an ak›fl›na göre olufl, geliflim ve hakkaniyet ilkeleri de gö-
zönünde bulundurularak...) adil dengeyi sa¤layacak flekilde kat-
k› alaca¤› tespitinin yap›lmas› ve ödetilmesi gerekti¤ini... daya-
nakl›/detayl› saptam›fl/belirlemifltik.

- "‹kinci Grubu" oluflturan mallar, yani 4721 S. TMK’nün yü-
rürlü¤ünden sonraki rejim ve edinim koflullar›na göre edinilen
mallar›n" ay›r›m ve paylafl›m› hakk›ndaki inceleme ve çözümün,
yani Yeni MK.na göre oluflan 2. Grup mallar için ise; kat›lma/kat-
k› alaca¤› konusunun "devam› yaz›da aç›klanaca¤›" belirtilmifl
idi...

‹flte bu yaz›m›zda; Yeni yasa, yeni bir mal rejimi ve yepyeni
ama say›s›z-u¤raflt›r›c› anlaflmazl›klar do¤uraca¤› kuflkusuz
olan ve de Mahkemelerimize önemli ölçüde yeni yük ve sorun-
lar getirecek konudaki "inceleme ve saptamalar›m›z ile bu konu-
daki düflüncelerimizi", Meslektafllar›m›z›n ve ilgililer ile ilgilenen-
lerin takdirine sunup, paylaflmaktay›z...

Ancak, Öncelikle ve samimiyetle belirtelim ki; Konunun yep-
yeni bir sisteme dayal› ve karmafl›k oluflu nedeniyle, anlat›m ve
yaz›m›z uzunca oldu. Ancak, tespit ve anlat›mlar›m›zda belirtilen
esaslar ba¤lam›nda (önümüze SOMUT B‹R OLAY, yani; Taraf
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Efllerin mallar›, eski- yeni dönem ay›r›m›, kiflisel veya edinilmifl
mallar›, cins, zaman, de¤er, eylem vb. nitelik ve özellikler itiba-
riyle iddia-savunma yönlerinden veriler/ba¤l› kan›tlar geldi¤in-
de/konuldu¤unda), "mal ay›r›m, katk› veya kat›lma alacak ve
haklar›"n›n tespiti, o somut olay/o belli anlaflmazl›k konusu aç›-
s›ndan, aç›klamaya çal›flt›¤›m›z düzenleme ve ilkelere göre da-
ha kolay çözülebilecektir, buna inan›yoruz. Zaten, biz de bu
uzun çal›flmay› ve detayl› yaz›m›, bu amaçla yapm›fl bulunuyo-
ruz.

11.. BBÖÖLLÜÜMM 

YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKK vvee KKAAPPSSAAMM HHAAKKKKIINNDDAAKK‹‹ TTEEMMEELL ‹‹LLKKEELLEERR

Konu ile iglili olarak; Hernekadar yasa hükümlerinde belirtil-
mifl görünüyor ise de, uygulamada "bir k›s›m farkl›l›klar ve du-
raksamalar oldu¤u, Hukukçular›n da tart›flt›klar› bbiirrkkaaçç tteemmeell
kkoonnuunnuunn kk››ssaa ddaa oollssaa aaçç››kkllaannmmaass›› vvee aayy››rr››mm››nn yyaapp››llmmaass››””
ve bu yöne öncelikle de¤inilmesi uygun ve yararl› görülmüfltür.
fiöyle ki:

* Yürürlük Konusu: 

- 4721 Say›l› Yeni Türk Medeni Kanunu (TMK), bilindi¤i gibi,
01.01.2002 tarihinde yürürlü¤e girmifltir (md.1029.) Ancak Efller
aras› mal rejimi ve katk› bak›m›ndan, normalde an›lan tarihte, fa-
kat, e¤er an›lan tarihte bir boflanma veya iptal davas› var ise, o
davan›n reddinin kesinleflmesi tarihini takip eden 1 y›l›n bitimi ta-
rihinde yürürlü¤e girece¤i hükme bafllanm›flt›r. Ayr›ca, 4722 S.
Uygulama Yasas› ile, "Eski evlilerde, yürürlük öncesi edinilen
mallar ve rejim hakk›nda" da özel uygulama hükmü getirilmifltir.

* Mal Rejimleri: 

- Yasal Mal rejimi (Edinilmifl mallara kat›lma rejimi)dir.
(md.202.) Efller di¤er rejiminden birini -yaz›l› anlaflma/sözleflme
ile- seçebilirler. (md. 202-208). Di¤er mal rejimleri (mal ayr›l›¤›-
paylafl›ml› mal ayr›l›¤› ve mal ortakl›¤›)d›r.

- Taraflarca mal rejimi seçimi; (Ya, yaz›l› sözleflme yap›larak
veya Noterden re'sen yahut onaylama suretiyle veyahut Evlen-
me Memurlu¤una Efllerin bildirimi) gibi 4 flekilde olabilir... (md.
203-).
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- Efller aras› mal rejiminin sona ermesi; (ölüm - iptal- boflan-
ma- baflka rejim kabulü - mal ayr›l›¤›na geçme karar›) ile befl
halde mümkün olabilmektedir...

*  Kapsam ve Yeni - Eski MK. Uygulanabilme Konusu:
- Yeni MK. yürürlü¤ünden önceki zamanda evlenen ve devam

eden evliliklerde, efllerin edindikleri / sahip olduklar› mallar›, ya-
ni eski-mevcut mallar;

- (Müfltereken edinilmifl mallara kat›lma rejimi istemi ve söz-
leflme ile kabulleri yoksa),

- Veya (yeni kanun yürürlü¤ü ile otomatikman yürürlü¤e gir-
mesinden sonraki zorunlu/yasal durumdan önceki zamanda ve
önceki rejim s›ras›nda edinilmifl eski mallar›n) ve

- Baflka bir tan›mla (eskiden devam eden evlilik birli¤indeki
Efllerin önceden sahip olduklar›, ha yeni Yasa bafllang›c›nda
mevcut olan mallar›n›n) edinilmifl mal say›lmamas› gerekti¤i,

- ve aksine aç›kça bir kabul/sözleflme olmad›¤› takdirde,- bu
(Yeni yasadaki edinilmifl mala katk› rejiminin bu mallar hakk›nda
uygulanamayaca¤›) aç›kt›r.

Nihayet, yinelemek zorunday›z ki; bu flekil/önceki evlilikte/es-
ki dönem malar için, yine katk› pay› alaca¤›/tazminat›na iliflkin
ve Genel hükümlere ba¤l› olarak (MK.2-4, BK.42-43,98, -Yg. ‹ç.
B.K.1953, YG. HGK 1997 ve di¤er içtihatlar ile konuyla iliflkin
"özel/ ilgili hükümlerde" bu olgu belirlenmekte ve bu sonuç kas-
tedilmektedir. Zaten, kanaat›m›zca da, toplumsal yaflamdaki bi-
reyler aç›s›ndan "hukuka ve kanuna güven, inan, hukukun ve
düzenin devaml›l›¤› ve nihayet müktesep haklar›n korunmas› ve
istikrarl› yaflam" gibi temel ilkelerin var oluflu da bunu gerektirir.
Nitekim;

a) TMK. Md. 219 da "Edinilmifl mal, her Eflin bu mal rejiminin
devam› süresince karfl›l›¤›n› vererek elde etti¤i malvarl›¤› de¤er-
leridir" diye aç›k, kesin ve amir nitelikli hüküm koymufltur. O hal-
de, edinilmifl mal rejimi süresince edinilen mal bu kapsamdad›r.
Burada temel ve önemli soru fludur:

An›lan hükmün/maddenin emretti¤i/s›n›rlad›¤› ""EEddiinniillmmiiflfl
mmaall rreejjiimmii ssüürreessii"" nneeddiirr?? Önceden/eski yasada "edinilmifl mal



ay›r›m› veya edinilmifl mal süresi" yoktu. O halde, Bu sürenin,
ancak ve ancak 01.01.2002 den sonra evlenenler için bahis ko-
nusu olabilir ve bafllang›ç tarihi de 01.01.2002 olur.. Ama, önce
evlenenler, yani 01.01.2002 den önce evlenenler,-yeni yasan›n
yürürülü¤e girdi¤i tarihte evli olanlar- eski evliler için bu süre,
4722 S. Takbikat kanunu ile belirlenmifltir. Buna göre (Bafllang›-
c›: 4722 S.Y. 10. md.de belirtilmifltir:... "TMK yürürlü¤ünden iti-
baren 1 y›l içinde baflka rejim seçmedikleri takdirde, bu tarihten
itibaren yasal mal rejimini seçmifl say›l›rlar. Yani bizce "bu tarih"
01.01.2003 tarihidir.) Yani buna göre, ANCAK (-e¤er ayr›/özel bir
seçim ve sözleflme varsa o tarihten, ama yoksa, yasa gere¤i an-
cak -01.01.2003 den sonra edinililen mallar) bu rejim kapsam›n-
da de¤erlendirilebilir... fiu özel durumu da belirtelim ki, 4722
S.Y.10/2.f. gere¤i, e¤er önceden iptal / boflanma davas› aç›lm›fl
ve redle sonuçlanm›flsa, o zaman kesinleflmeden sonra yeni re-
jim seçmemifllerse, iflte sadece bu dava açanlara münhas›r ol-
mak üzere Yeni K.nun yürürlü¤e girdi¤i 01.01.2002 den itiba-
ren/sonraki dönemde bu edinilmifl mal rejimi bafllam›fl say›l›r.
Demek ki 219. md.deki "bu rejim" ancak bu tarihlerden sonra
bafllar. Bafllang›c› bu ise, eski mallar için bu rejim konu edile-
mez... Kald›ki,

b) Yeni Yasa, eski evliliklerde, edinilmifl mal rejim bafllang›c›-
n› (ilk evlilik tarihinden itibaren edinilen mallarda) ""OOttoommaattiikk--
mmaann bbaaflflllaattmmaamm››flfl""tt››rr ve bunu aç›kça / hiç kastetmemifltir. Ni-
tekim; yine 4722 S.Y.m. 10/3.f.'ya göre "...efller sözleflme ile
özel bir bafllang›ç tarihi belirlemifller ise veya evlenme tarihin-
den itibaren demifller ise o belirledikleri tarih; bafllang›ç tarihi sa-
y›l›r..." yani aç›k ve kesin görülmektedir ki, Yasa, otomatikman
de¤il, ama efller istemifl ise ilk evlilik tarihinden diye kabul etmifl-
ler ise "bu edinilmifl rejim"i bafllat›yor. Yoksa, e¤er efllerin özel
bir anlaflmas›, evlenme tarihinden itibaren diye belirlemeleri yok
ise, edinilmifl mal konusu ve bafllang›c›, ancak -yukar›da de¤ini-
len flekil ve gerekçelere göre, -eski evliler için- ya 01.01.2003
veya dava açm›fl ve reddolmufl ise kesinleflmeden 1 y›l sonraki
tarihten itibaren olan devredeki mallar› kapsar. Yani eski evlile-
rin eski mallar›n› kapsayamaz.. Ayr›ca;

c) TMK.220/2.f "Mal rejiminin bafllang›c›nda efllerden birine
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ait bulunan ...mal varl›¤› de¤erleri... kanun gere¤ince kiflisel
mald›r..." BBuu nnee ddeemmeekkttiirr?? BBuu,, ((YYeennii yyaassaaddaann öönnccee eevvllee--
nneenn//eesskkii eevvlliilleerriinn kkeennddii mmaallllaarr››,, flflaahhssii mmaallllaarr››))dd››rr.. Yani edinil-
mifl mal demek de¤ildir. Zira, yasa, aç›kça "mal rejimi bafllang›-
c›nda birine ait mal kiflisel mald›r) diye ay›rm›flt›r. Yani, bu hük-
me göre, yasal rejim olan edinilmifl mallara kat›lma rejimi bafl-
lang›c› olan -yukar›da belirlendi¤i üzere- seçmedilerse
01.01.2003 den sonra, müfltereken ve yaz›l› belirledilerse o ta-
rihten sonraki yahut dava reddolduysa kesinleflmeden 1 y›l son-
raki tarihten) "sonraki dönemde, bu mal rejimi süresinde edinilen
mallarda" ancak bu hükümlerin uygulanmas› gerekir ve müm-
kündür..

d) Bu Kanunun uygulama usul ve fleklini gösteren 4722 S.
Yasa 1. md.si: Geçmifle etkili olmama kural›- TMK nün yürürlü-
¤e girdi¤i tarihten önceki olaylar›n hukuki sonuçlar›na, bu olay-
lar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleflmiflse kural olarak o
kanun hükümleri uygulan›r, (f.1).. Bu tarihten sonra dahi yap›l-
d›klar› s›ra yürürlükteki kanunlara göre belirlenir.. (f.2) yürürlük-
ten sonra gerçekleflen olaylara TMK uygulan›r (f.3)... hükmünü
koyarak, ""hheerr oollaayyaa oolluuflfl ttaarriihhiinnddeekkii kkaannuunn uuyygguullaann››rr"" temel
/dayanak hukuk ilkesini belirtmifltir.. Yani eski mala yeni yasa re-
jimi uygulanamaz. Yine, konumuzla ilgili olarak, Uygulama K.
ayr›ca özel bir hüküm getirerek;

e) 4722 SY 10.md. "TMK yürürlü¤e girdi¤i tarih
(01.01.2002)den önce evlenmifl olan efller aras›nda bu tarihe
kadar tabi olduklar› mal rejimi devam eder. Ama TMK yürürlü-
¤ünden itibaren 1 y›l içinde bir seçim yapmam›fllarla, bu tarihten
geçerli olarak yasal mal rejimi seçilmifl say›l›r...."

Sonuç olarak, aç›klanan aç›k, kesin ve amir hükümler karfl›-
s›nda, 4721 S. Yeni yasan›n "yürürlü¤ünden önce evlenen/eski
evlilerin, önceki dönemde edindikleri mallar hakk›nda -sözleflme
ile de¤ifltirme veya aksine seçme sözkonusu de¤ilse- yine eski
mal rejimi ve eski hükümlerin uygulanaca¤›,"  yani bir bak›ma,
yeni sistem çerçevesinde- 01.01.2002 den önce edinilmifl- mal-
lar›n›n yaln›z / O eflin kiflisel mallar› say›laca¤› ve edinilmifl mal-
lara kat›lma rejimine tabi olmad›¤›n›n belirlendi¤i görüflündeyiz.



(Ancak, Yürürlük veya davan›n reddi ile kesinleflme sonras›
belirlenecek tarihten sonra, elbette, önceki mallardan sa¤lana-
cak kira, faiz, nema vb. gibi gelirlerin, yürürlük sonras›ndaki ev-
lilik k›sm›na rastlayan süresindeki miktar› edinilmifl malda -aksi-
ne sözleflme yoksa- nazara al›nacakt›r ve buna göre istenebile-
cektir.. Ayr›ca, burada özellikle ay›ral›m ki, elbette, yine, bu mal-
lara di¤er eflin edinim s›ras›nda veya sonras› yapt›¤› katk›lar ne-
deniyle katk› pay› alaca¤›, yahut, bu mallara sonradan de¤er ar-
t›r›m, korunma veya iyilefltirmesine olan katk›lar› ile de¤er art›fl
pay› veya art›k de¤er yaratmas›nda) elbette - 226 ve 227. md.
ba¤lam›nda ve de esasta - önceden oldu¤u gibi- Katk› tazmina-
t›/alaca¤›na iliflkin temel / genel MK ve BK ilgili hükümleri çerçe-
vesinde ve o dayanaklarla - katk› pay› istemesi kuflkusuz müm-
kündür, do¤rudur ve yasald›r...

* Anayasaya- ‹nsan ve Kad›n haklar› Sözleflmesine Ayk›r›l›k
Konusu 

(An›lan konuda, her ne kadar, ""yyüürrüürrllüükktteenn öönncceekkii eevvlliilliikk--
lleerrddee eeddiinniilleenn mmaallaarr iiççiinn,, eeflfliitt uuyygguullaammaammaa"" getirdi¤inden ba-
hisle, 4722 Say›l› uygulama 10. md. ne ba¤l› olarak, eski kar›-
koca aras›nda eflitsizlik do¤uraca¤›, bu nedenle Anayasa 2,
5,10,41 ve 90. md.leri ile ‹nsan Haklar› Sözleflmesi, Kad›nlara
Karfl› Her Türlü Ay›r›mc›l›¤› Önleme Sözlemesi'ne/ Eflitlik ‹lkesi-
ne aayykk››rr››ll››kk oolluuflflttuurrdduu¤¤uu nneeddeennllee, ‹stanbul fiiflli- Kartal ve Fa-
tih Aile Mahkemelerinin, iptal için AAnnaayyaassaa MMaahhkkeemmeessiinnee bbaaflfl--
vvuurrdduu¤¤uu......" -konuflulmakta/ bas›nda gözlenmifl ise de sonuç -
bu tarih itibariyle- belli de¤ildir. -E¤er bu flekil bir baflvuru gerçek
ise- özette ve çok k›sa de¤indim ve hukuk ilkelerinine ait görü-
flümüz/bilgimiz ba¤lan›mda - Biz "10. md.nin uygulamaya yöne-
lik hükmü "Anayasaya ve Sözleflmelere ayk›r› olamayaca¤›, bi-
linen hukukun temel ilkelerine uygunluk oluflturdu¤u" düflünce-
sindeyiz. Çünkü, -Bir hukukçu ve uygulay›c› olarak bilgi ve dü-
flüncemizi paylaflmak ve takdire sunmak durumda ve zorunda-
y›z ki;-

- (Yürürlük öncesi edinimlerde her mal veya tüm mallar, "hük-
mün/peflinen ve mutlaka, sadece kocan›n de¤ildir ki, kad›n›n da
ayn› durumda mallar› vard›r, yani kad›n da ayn› konumda ve hak

8833‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

Lütfi KILIÇ



8844

Lütfi KILIÇ

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

durumda"d›r. Kald› ki, hukukun temel ve vazgeçilmez-zorunlu il-
keleri vard›r ki;

- "Yeni yasalar yap›m› ve uygulanmas›nda; usul hükümleri d›-
fl›nda, as›l ve temel haklarda, yeni hükümler makable flamil ola-
maz/geçmifle yürütülemez", ayr›ca

- "Müktesep/kazan›lm›fl haklar sakl›"d›r, baflka bir ilke, "her
olaya, olufl tarihindeki yasa hükümleri uygulan›r".

- Kald› ki bu konuda (kar›-kocan›n her ikisine de özel bir hü-
kümle, seçim için özel imkan/ hak tan›nm›flt›r.) Nitekim: "uygula-
ma tarihinden itibaren 1 y›l içinde, her iki yana/eskiden evlenen
Kar›' hocaya, yeni rejimleri seçme hakk› ve sözleflme yapma
hakk›/yetkisi/ olana¤›" tan›nm›flt›r.

- Ve nihayet, eski evliliklerde, "kocan›n oldu¤u gibi, kad›n›n
da mal edinmifl oldu¤u veya bir eflin üzerinde/mülkiyetinde gö-
rülen tüm mal ve haklar için, e¤er varsa di¤er eflin yapt›¤› katk›
için katk› pay› tazminat›n› -kad›n›n da- isteyebilece¤i/dava aça-
bilece¤i"de yasal/hukuki dayanakl› mevcut bir olgudur.

- Bilinir ve Kabul edilir ki; "Hukuka ve yasalara güven, inan,
kurallar›n kapsad›¤› dönem için hukuki istikrar/hak-yükümlerin
tan›nmas› ve uygulanmas›ndaki kararl›l›k ve kesinlik" toplumsal
düzen ve demokrasi için as›l ve vazgeçilmez bir olgudur/ ilke-
dir...

Bu nedenlerle,"uygulama kapsam›na iliflkin 10. md. hakk›n-
daki; eflitsizlik yaratt›¤› iddias›n›n ve isteminin", k›saca gösteri-
len gerekçe ve temel hukuki dayanak ve olgular karfl›s›nda" uy-
gun olmad›¤› görüflündeyiz... Elbette,- e¤er böyle bir istem/bafl-
vuru var ise- Yüksek Mahkemenin görüflü ve karar›n› uygun ka-
bul etmek ve ona uymak hepimizin hakk› ve yükümüdür...)

* Görevli Mahkeme’nin "Eski-Yeni MK. ve 4722 S. Y. ahkam›
kapsam›nda tespiti"

Yukar›da gerekçe ve dayanaktan gösterilen ve kapsam›/yü-
rürlük tarihi belirtilen durumlara göre. Yeni TMK dan önceki evli-
liklerde edinilen efl mallar› -aksine sözleflme ile bir baflka rejim
kabul edilmedi ise- mal ayr›l›¤› esas›na tabi oldu¤u için, bu mal-
lar yeni TMKndaki mal rejimleleri hükümlerine tabi olamaz ve bu



ahkama göre çözülemez. Çünkü, önceki mallarda (ne kiflisel
mal, ne edinilmifl mal ay›r›m ve niteli¤i söz konusu de¤il)dir ve
sadece (bir eflin) mülkiyetindedir.

(Burada iki noktay› belirtelim: Birincisi; Elbette, katk› yapt›¤›n›
iddia ve ispat eden, katk› tazminat›n›/ alacak fleklinde isteyebilir.
‹kincisi; elbette, e¤er, eski mallar›n, yeni MK yürürlü¤ü tarihin-
den sonraki dönemde getirdi¤i gelir, kira, faiz vs gibi ek edinim-
ler varsa- aksine de kabul/akit yoksa- bunlar, ancak, yeni MK ah-
kam›na tabi olabilir...) fiu halde,

Aç›k ve amir hükümlere ba¤lanm›fl konu eski mallar, madem
eski ahkama/Önceki TMK’na ba¤l›d›r ve ayr›ca yeni MK 219-
220. md.leri kapsam› içinde de¤il, d›fl›nda tutulmufltur.) o halde,
yeni TMK’nun 2 nci kitab›na dahil olamaz ve 2 nci kitab›na dahil
olmayan bir mal da yeni ahkama göre nitelendirilemez, isimlen-
dirilemez ve yeni hükümlere göre ayr›lamaz ve de yeni hüküm-
lerin yollamas› ile, Aile Mahkemesi görev kapsam›na giremez.
Bu tip mallar katk›/alaca¤› için Asliye Hukuk Mahkemesi görevli
olmas› gerekir, öyle ya, yeni kanunca; özellikle 220 md.de -bir
ay›r›m yap›lmadan tümü- “bir efle ait bulunan mevcut kiflisel mal
say›ld›¤›na" göre ve ayr›ca, aç›k ve kesinlikle (bu kanundan ön-
ceki evlilikler süresinde edinilen mallar için ayn› rejim ve ahkam
devam etti¤i) belirtildi¤ine göre yeni kanunun yeni vaz' etti¤i hü-
kümlerle, yeni yaratt›¤› nitelik, yeni cins ve isimle ay›r›m› uygu-
lanamaca¤›, eskiye dönerek / yürütülemeyece¤ine göre, sonra-
ki tarihte yap›lan ve sonra yürürlü¤e giren yeni kanunun göster-
di¤i yepyeni bir sistem ve yeni isimle olsa bile -esas konu bak›-
m›ndan "görevli Genel/temel Mahkeme duruken" mevcutken-
"özel mahkeme" görevlendirilemez. Bu nedenle, as›l Genel
mahkemeler görevlidir. Ancak, belirtildi¤i gibi, bir dava ile- yal-
n›zca o mallar›n yeni kanun yürürlü¤ünden sonraki döneminde
oluflan (faiz, nema, kira vb istenirse) o zaman Aile Mahkemesi
görevli olur diyoruz..

Peki, eski evlilerin bu tip mallar› için (hem mülkiyet/olaca¤›na
dair paylafl›m› ve katk› hakk› istemi, hem de yürürlükten sonra-
s›n› da kapsayabilen kira, faiz vb nema geliri için bir dava veya
her iki kalem için ayr› ayr› iki dava aç›lm›fl) ise ne olur? Bu hal-
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de; e¤er paylafl›m ve katk› için ayr› dava aç›lm›fl ise, bu halde
dava Asliye Hukuk Mah. görevindedir ve bu mallar›n sonraki dö-
nemi için olan faiz, nema davas› bu dosya/dava ile birlefltirilme-
lidir. Çünkü, bunlar, as›l mal›n /as›l temel alaca¤›n ferileridir, ya-
ni faiz, nema olarak,as›l mala ba¤l› ve ona tabi, sebep ve kök
as›l mallard›r. Ve as›l -temel/büyük malda görevli olan -genel-
mahkeme, ona ba¤l› yan/küçük gelir -faiz, kira vb,- konusunda
da yetkiye sahiptir. Kald›ki, temelde -hernekadar ad› görev ise
de- esasen bu bir "iflbölümü"dür. ÇÜNKÜ, kan›m›zca. Asliye hu-
kuk Mh. ile Aile Mah.si “eflit düzeyde” mahkemelerdir. Derece s›-
ralamas› veya üstünlü¤ü bahis konusu edilemez... Ayr›ca huku-
ki k›yasla aç›klarsak da, (Örne¤in ayn› olay içinde,Sulh Ceza,
Asliye Ceza ve A¤›r Ceza Mh. görevlerine giren 3 ayr› eylem ol-
sa. Tek Mahkeme A¤›r C Mh.her üç olaya da bakmaya yetkili ve
görevli oldu¤u gibi...) Ancak, eski evlilik mallar› için ayr› dava As-
liye H. Mh.de yürürlük sonras› nemalar› için ayr› dava Aile Mh.de
aç›ld› ise, birlefltirilmeden de, ayr› mahkemelerde görülebilir.
Ama dava sür'at ve ekonomisine uygun düflmez. Bu nedenle,
e¤er mal paylafl›m/katk› -alacak konusu esas mallarla ilgili dava
var ise, mutlaka Genel Mahkemede görülmesi, 4721 ve 4722 S.
Yasalar›n an›lan özel ve s›n›rlay›c›/ kapsam belirtici amir hüküm-
leri gere¤idir görüflündeyiz...

Nihayet bu ba¤lamda de¤inmeliyiz ki; Hernekadar önceki bir
k›s›m içtihatlarda ve halen dahi bu görev konusunda "Asliye-Ai-
le Mah. görevlidir" farkl› belirtimleri yap›lm›fl ve hatta ço¤u kez
"yürürlük öncesi eski evlilik ve eski edinimler için dahi "Aile mah-
kemeleri Görevlidir" diye kararlar ço¤unlukta ise de, yukar›da
Belirtilen Temel ilke ve Yasan›n yeni/özel hükümleri karfl›s›nda
Yeni bir içtihatta (Yg. 20. HD.nin 07.06.2005 tarih ve 5838 / 7375
say›l› karar›nda -önce (...evlenme 1998- edinim 2000, konu ta-
pu iptali) diye belirtilerek- "-kararda özetle-... 4721 S. Y.n›n yü-
rürlü¤e girdi¤i tarihten önce edinilen mallar›n iadesi ancak B.K.
ve Genel Hükümlere göre istenebilir... Görevli Mahkeme de As-
liye Hukuk Mahkemesidir..." denilmektedir ki  bu karar, bizim ile-
riden beri belirti¤imiz görüfl ve tespitlerimizi do¤rulamaktad›r.
Önceki ve mevcut yasa hükümlerine göre de "gerçe¤in ve do¤-
ru karar›n" bu flekil oldu¤una inan›yoruz. (Yani TMK 2-202.



md,4722 SY. 10.md. -4787 SY. 4. md.de¤erlendirilmesi, görevde
bizi, bu sonuca götürmektedir). (Ayr›ca, bu konuda içtihat birlefl-
tirilmesine gidilmesi sa¤l›kl› olacakt›r...)

(B‹R PARANTEZ AÇARAK; bu vesile ile bu ba¤lamdaki "-Gö-
revsizlik- Gönderme Uygulamas›na iliflkin Bilgi/Düflünce No-
tu)muzu da dikkate sunmak ve paylaflmak gerekmifltir. fiöyle ki;

Son zamanlardaki "Genel Mahkeme görevsizliklerine ba¤l›
göndermeler" karfl›s›nda, "Aile Mahkemelerinin Görevi konusuy-
la ilgili olarak, " 2 noktada kiflisel endiflemizi" belirtmeliyiz;

11nncciissii;; -Aile Mahkemelerine- zaten 4787 S. Yasa ile yükle-
nen büyük ve çok say›daki görevleri yan›nda-. Yeni TMK 'da sa-
y›lmayan, kapsam d›fl› tutulan eski evlilikteki /yürürlük öncesi
eski mallar›n ay›r›m-tespit- taksim ve bunlarla ilgili alacak dava-
lar›n› dahil etme yan›nda, çok genifl konular› içeren ve en çok ih-
tilaf yarat›lan 2. K‹TAP'taki Aile Hukuku kapsam›nda, "Velayet
/çocuk mallar›/ aile düzeni- korunmas› ve hele VESAYET/vasi ve
Kayy›ml›k ihtilaflar› da DAH‹L ED‹L‹RSE, Aile Mahkemeleri bu
yükün alt›ndan nas›l kalkacakt›r? ‹flin hukuki ba¤lam›nda, bir ba-
k›ma Aile Mahkemeleri "SANK‹, efllerin mallar›na iliflkin olarak
adeta -"TEREKE TESP‹T‹ MAHKEMES‹ /olma yan›nda, ilave-
ten, -bir bak›ma da- ayr›ca AHKAM-I fiAHS‹YE MAHKEMES‹"
ek ifli ve ek adlar›yla da m› an›lacak acaba?..

22nncciissii;; Zaten çok say›da ve incelenmesi uzun süren Aile-Efl-
Çocuk vs.ye iliflkin her davada mutlaka ve -iki taraf›n,en az 6-7
flahidi dinlenmesi/çok kan›t incelenmesi ile çok büyük emek ve
uzun zaman harcamas› yan›nda, an›lan benzetme ile, "Tereke
Tespiti" ve Ahkam-› fiahsiye ifllerinin" de yüklenmesi ile, GEREK
HAK‹MLER, GEREK TARAFLAR VE VEK‹LLER‹, GEREK KA-
LEM PERSONEL‹ VE GEREKSE DEVLETE A⁄IR YÜK GET‹-
R‹LMES‹ ile, e¤er bu böyle gider, bu anlay›fl ve bu uygulama de-
vam ederse, öncelikle "tam bir bozulma durumu" oluflarak: neti-
cede: “Kamu zarar›na neden olunaca¤›” ve gittikçe de “maddi-
manevi kamu zarar›n›n artaca¤›”, ayr›ca zaten genelde mevcut
olan “a¤›r ifllemenin/bu k›s›m için de uzama/uzat›lma olumsuz
durumlar›n›n fazlalaflaca¤›”n› düflünmekteyiz ve bu yönde kifli-
sel endifle tafl›maktay›z..
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Konumuz Mallarla do¤rudan ilgili görülmese bile. Bir bilgi ve
düflünce notu olarak belirtilmesi uygun bulunmufltur-Bu bizim
düflüncemiz, saptamam›z... Ama, kuflkusuz ilgililerimiz ve de bü-
yüklerimiz, oluflu/girdisi/sonucu daha iyi takdir edeceklerdir!..)

IIII.. BBÖÖLLÜÜMM 

YYEENN‹‹ MMKK''NNAA GGÖÖRREE;; EEVVLL‹‹LL‹‹KK BB‹‹RRLL‹‹⁄⁄‹‹ VVEE EEfifiLLEERR‹‹NN
YYÜÜKKÜÜMMLLEERR‹‹

- Evlilik Birli¤i:

Efller aras›nda "mal rejimi, ay›r›m ve tasfiyesi" konu edile-
bilmesi için; ÖNfiART olarak, kar›-koca'dan oluflan ve evlenme
ba¤›t› ile birleflen birli¤in "yasal flekil ve dayanak" ile kurulmas›
esast›r. Yasal ifade ile "Evlilik Birli¤i ANCAK Evlenme ile" oluflur..
(Md. 185). Kuflkusuz, bu birli¤in sona ermesi de ancak "yasada
gösterilen flekilde" olur ise, efller biribirinden mal ay›r›m ve iste-
minde bulunabilirler. Bu nedenle (efller aras› mal isteminin iki te-
mel olgu ve flart›: Önce vard›r; (Evlilik Birli¤i'nin yasal flekilde
oluflmas›) ve sonra bu birli¤in; (yasal flekillere göre sona erme-
si) gereklidir... (Yani, yasan›n arad›¤› koflul ve biçime uyan/res-
mi/tescilli evlenme akti yok ise, örne¤in, imam nikahl› evlenme
denen veya sair flekilde/ fiilen beraber/metres olarak oturma bir-
likteliklerinde, mal rejimi, miras, yasal mal paylafl›m› vb. gibi ka-
r›-kocal›k iliflkisine ba¤l› ve dayal› evlilik haklar›/buna ba¤l› yü-
kümlülükleri bahis konusu olamamaktad›r...)

- Evlilik Birli¤ini oluflturan Efllerin karfl›l›kl› "Yüküm ve sorum-
luluklar›:

Sorumluluk, kiflilere "hak ve yükümlülük" getirir. Hak ve yü-
küm ödev, özdeflleflmifltir. Bir hak'k›n yükümlülük getirdi¤i veya
bu iki olgunun birbirini karfl›l›kl› do¤urdu¤u, yani (bir hak var) di-
ye iddia ediliyorsa, hemen buna bitiflik, bununla özdeflleflmifl ve
içice olan bir borç/yükümlülük)de sözkonusudur. Bu olgu, bir hu-
kuksal temel gerçektir ve yads›namaz ‹flte bu esas ve temelde;
efllerin uuyyaaccaakkllaarr›› hhaakk vvee yyüükküümmllüüllüükklleerriinnii flöyle s›ralayabili-
riz: (md. 185-201)

1) Birli¤in "mutlulu¤u birlikte sa¤lan›r", (m. 185/1.) Yani (hayat



müflterektir, iyi günde/kötü günde/hak-yükümlülük paylafl›lma-
l›"d›r. "Efllere eflitlik ilkesi" getirilmifltir.

2) "Birlikte yaflamak" durumu ve zorunlulu¤u vard›r (185/3).
Ancak, hakl› ve geçerli özürler veya nedenlerin varl›¤› halinde
"birlikte yaflamaya -zorunlu- ARA VERME hakk›" da bulunmak-
tad›r.. (m.197)

3) Birbirine "sad›k kalma" konumundad›rlar (m. 185/3). Bu-
nun esasta. Efllerden kad›n›n ve erke¤in, önce birbirlerine, son-
ra çocuklar›na ve aile birli¤i ile birli¤i oluflturan de¤erlere karfl›
"sayg› ve sevgi göstererek. MADDEN VE MANEN/RUHEN VE
F‹Z‹KEN ba¤l› kalma yükümü ve bunu di¤erinden bekleme/iste-
me hakk› oldu¤u" hukuken ve gerçek yaflama göre bellidir. Bir
bak›ma (evlilikte "OLMAK VEYA OLMAMAK ‹Ç‹N ÖNfiART" bu-
dur.) Evlili¤in yads›namaz temeli ve vazgeçilemez gerçe¤i de
budur...

4) Birbirine "yard›mc› olmak" ödevindedirler (185/6) Efllerin,
kendi olanaklar› ölçüsünde, fikri ve fiziki, maddi ve manevi var-
l›klar› kapsam› ve gücü oran›nda, karfll›kl› yard›m etme/alma,
hak ve ödevi vard›r... Efllere birliktelik ve eflitlik ilkesine göre,
hak ve yükümlülük getirilmifltir...

5) "Çocuklar›n bak›m-e¤itim-gözetimine" birlikte özen göste-
rilir. (185/2) Sorumluk ortakt›r.

6) "Konutu birlikte seçme" durumu vard›r(m.186/1). (Konuta
kirac› olma/ tapuya flerh hakk› vard›r)        

7) Evlilik Birli¤i "beraber yönetilir" (m. 186/2).

8) Evlilik/Aile/çocuk giderlerine (güçleri oran›nda) "emekleri
ve malvarl›klar› ile" birlikte kat›l›rlar 186/3). Anlaflmazl›k halinde,
aksi davranmada, parasal katk›y› Hakim belirler.
(m.186/3+196+198).

10) Kad›n k›zl›k soyad›n›, kocas› soyad› önünde kullanabilir
(m. 187).

11) Kar› ve kocadan herbiri, "birli¤i temsil edebilir. (m.188).
Ancak, birli¤i temsilde müteselsil sorumluluk vard›r.. (m. 189)

13) Efl, kendi "meslek ve ifl seçimi" yapabilir. Ancak, seçim-
de, birli¤in huzuru ve yarar›n› gözetme flartt›r. (m. 192). Bu ko-
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nudaki ihtilafta, aile ve çocuklar ile birli¤in huzuru için hakimden
müdahale istenebilir..

14) Efller, "serbestçe ve hiçbir izin almadan, birbiri veya 3. fla-
h›sla hukuki muamele" yapabilir. (193) Efller aras› veya kad›n›n
3. flah›sla sözleflme özgürlü¤ü getirilmifl, özellikle; (kocas› veya
hakimden izin alma) koflulu kald›r›Im›flt›r. Örn.Kad›n›n kefil ol-
mas›, efli ile al›fl-sat›fl yapmas›, mal›n› kocas› borcu için ipotek
etmesi, baflkas›na ba¤›fllamas› vs benzeri her tür hukuksal iliflki
ve ifllemlerde "irade ve sözleflme özgürlü¤ü" vard›r. Ancak bu
serbestli¤in iki istisnas› mevcuttur;

a) Birinci istisna; Aile Konutu ile ilgili olarak, di¤er eflin r›zas›
/ muvafakat› olmad›kça; konut kiras› ile ilgili ifllemi, öteki efl (ko-
nut kira aktini feshedemez + konutu baflkas›na devredemez +
konutu kullanma hakk›n› s›n›rlayamaz + bu tafl›nmaz bir eflin
mülkiyetinde ise di¤er efl tapuya aile konutu flerhi isteyebilir +
Kira aktini yapmayan efl, konut malikine bildirmekle/ihtarla ken-
di de kirac› olabilir/say›l›r, fakat bu halde art›k kirac›l›ktan kendi
de di¤er eflle birlikte müteselsilen sorumlu olur...

De¤inilen özel durum varl›¤› halinde, burada önemli bir nok-
tay› belirtelim ki;

* (an›lan durumda Kiralayan, art›k -gerekti¤inde- yaln›z tek ki-
rac›/akti imzalayan efl aleyhîne de¤il, her îkisîne bir tahliye da-
vasi açmak durumundad›r...)

b) ‹kinci istisna; bu malik efl, aile konutu bir eflin mülkiyetinde
ise, di¤eri r›zas› olmadan satamaz, mülkiyetini devredemez
(194). Ama dikkat ediniz,bu sadece: eflin aile konutu olan (bir ta-
fl›nmaz›) ile s›n›rl›d›r. Burada yeri gelmifl iken soral›m: "Nedir ai-
le konutu?" Tan›m›, 194 md.'dedir; "...Ailenin yerleflti¤i, efl ve ço-
cuklar› ile birlikte oturulan/ikametgah yerindeki ev. "..Kuflkusuz,
bunun gerekti¤inde kan›tlanmas›, her tür delil ile, örne¤in, muh-
tar, yönetici, nüfus kay›tlar›, kira sözleflmesi, tan›k vb. yasal de-
lil ile mümkündür...

Yine burada Özel baz› durum/durumlara yine dikkati çekelim
ki;

* (Ancak, tapuda aile konutu flerhi yoksa, bir alacakl›n›n ha-
ciz koydurmas›, veya 3. kiflinin sat›n almas› vb. hallerinde, iyini-



yetti 3. flah›s korunur (194. md.). Yani an›lan flekildeki hukuki ta-
sarrufta, 3. flah›s ve alacakl›ya engel teflkil edemez...)

* AYRICA bu hal ile ilgili olarak ilave edelim ki;

(Yine di¤er eflin fevkalade bir hakk› ve talep durumu daha
vard›r ki; ifllemden evvel di¤er eflin "aile korunmas›/di¤er eflin
mali durumunun veya ailenin ekonomik durumunun tehlikeye
girmesi halini/ korunmas› için) devir veya intikalde, -sadece bu
malla ilgili /s›n›rl›- Hakim müdahalesi / önlem istenebilir… FA-
KAT; O eflin di¤er fazla mal/varl›¤›n›, sat›m› /intikal ettirmesi, ba-
¤›fl vb.tasarrufuna mani olunamaz, -yasal koflullar yoksa- iptal
ettirilemez...)

- FAKAT; (böyle durum ve kas›tl› tasarruf/lar var ise, mani
olunmaz, iptal ettirilemez ama, sonra "kat›lma alaca¤›nda/ bun-
lar›n de¤erlerinin hesapta nazara al›nmas› isterebilir/ ve de al›n-
mas› sa¤lan›r."

- AYRICA; (Elbette payl› /hisseli mülkiyette önal›m hakk›) da
bakidir...

15) "Çal›flmayan Efl" (-Örne¤in; Evkad›n› ise/ ev ifli görüyor-
sa/ çocuklara bak›yorsa/ di¤er eflin iflinde karfl›l›ks›z çal›fl›yorsa/
do¤rudan veya dolayl› yard›m ediyorsa...) yani "birli¤in huzur ve
yarar› için" say›lan ve benzeri vb. özel durumlar var ise, bu ba¤-
lamdaki her flekil ve her türdeki çal›flmak /çaba göstermekle
KATKI PAYI talebedebilir. (192)- Ayr›ca; bu ba¤lamdaki karfl›l›k;
geçmifl 1 y›l ve gelecek y›llar için de istenebilir. (196/3). Kuflku-
suz, bu hak Ayr›l›kta veya Boflanmada tasfiyede sözkonusu-
dur...

16) -Her Efl "kendi ve Eflinin mal›n›" -uygun ve iyiniyetli flekil-
de- (Yönetme + Yararlanma + Tasarruf) yetkisine sahiptir
(m.223).- Bir Eflin yönetimi (m. 215): Aç›k veya z›mni r›za ile ola-
bilir, bu flekil Birinin Yönetimi iflleminde vekalet Hükmü uygula-
n›r... Böyle yönetimde, m. 216 ya göre 1 y›ll›k envanter yap›lma-
s› gerekir.)... Ancak, efller, birbirinin mal›n› tasarrufta - birli¤in
menfaati gere¤i- s›n›rlanabilir (199). Ayr›ca; *Hak ve sorumluluk-
lar› ba¤lan›mda- bu flekil tasarruflar›nda -Her efl, 3. kiflilere kar-
fl› (kendi borçlar›ndan bütün mal varl›¤› ile) sorumludurlar...
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IIIIII.. BBÖÖLLÜÜMM

EEfifiLLEERR AARRAASSII MMAALL RREEJJ‹‹MM‹‹ VVAARRLLII⁄⁄II VVEE BBEELL‹‹RRLLEENNMMEESS‹‹

- Temel kural: Efller aras›nda (ancak yasal evlenme ile) mal
rejimi bahiskonusu olur.

- ‹ki Ana Mal Rejimi Esas› vard›r: 1ncisi, Yasal mal rejimi,
2ncisi Seçimlik Mal rejimi. Seçimlik rejimlerde ise; taraf istemle-
ri veya yasal zorunluluk sonucu; (sözleflme yahut hakim karar›
ile yahut kendili¤inden) rejim flekli de¤iflebilmektedir. Bu temel
ba¤lamda de¤iflik durumlar› flöyle saptamak olas›d›r:

A-) B‹R‹NC‹ DURUM: Hiç Sözleflme yap›lmamas› Hali: (Ya-
sal mal Rejimi-) Evlenme ile Yasal mal Rejimi/yani "Edinilmifl
mallara kat›lma" Rejimi kabul edildi¤i varsay›l›r (m.202). Ama
sonra sözleflme ile di¤er bir mal rejim kabul edilebilir/de¤ifltirile-
bilir.(202/2)

B-) ‹K‹NC‹ DURUM: Bir Sözleflme Yap›lmas› hali; (md.203 )
(Seçimlik mal rejimleri) Taraflar›n isteyerek, seçtikleri ve belirle-
dikleri bir mal rejimini, ya evlenirken bafl›nda, yahut sonra yaz›-
l› flekilde (Noterde re'sen veya onatma suretiyle) sözleflme ya-
parak belirlemeleri durumunda görülür...

- Sözleflme ZAMANI; Sözleflme evlenmeden önce veya son-
ra yap›labilir. (203)

- Sözleflme fiEKL‹: Mutlaka yaz›l› olur. Ya noterde (Re'sen
düzenleme veya Onaylama fleklinde) yap›labilir, veya nikah me-
muruna (Evlilik baflvurusunda) yaz›l› baflvuru/dilekçe ile olabilir.
(m. 205). Yasa burada (yaz›l› flekil flart›n›) emretmifl, adeta ge-
çerlilik flart› olarak belirtmifl görünmektedir. Yani haricen ve ta-
raflar aras›nda adi yaz›l› bir sözleflme yap›lm›fl ise geçersiz) ol-
maktad›r. Ancak,

Burada belirtmek ihtiyac› duyulmufltur ki; Bizce,"Kar›-Koca
aras›nda harici bir adi yaz›l› sözleflme yap›lmas›" halinde, buna
efllerin uymas› ve uygulamas› durumunda ve koflulu ile, bu ha-
rici sözleflmenin de geçerli olaca¤› inanc›nday›z- Çünkü, öz flek-
le feda edilemez- E¤er Efller bunu bu flekil yapm›fl ve uygun gö-
rüp/uygulam›fllar ise, resen geçersizlikten söz edilmemelidir. Ni-
tekim, Ayn› flekilde MK.- BK-Tapu K. ve Noterlik K. hükümleri ge-



re¤i; (tapuya kay›tl› bir gayrimenkulun haricen sat›fl› geçersizdir,
ancak, Resmi flekilde/resmi senetle yap›lmas› halinde geçerlidir)
flart› ve belirlemesi konulmufl ise de. E¤er Al›c›-sat›c› /taraflar,
harici/adi sat›fl yapm›fllar, buna uymufllar ve uygulam›fllar, edim-
lerini de önemli ölçüde yerine getirmifller ise, bu halde, aktin/sa-
t›fl›n geçersizli¤inden bahisle Taraf taleplerinin reddelemeyece-
¤i, geçerlilik sonucuna göre hükme var›lmas› gerekti¤i, içtihaden
istikrar kesbetmifltir. Bu nedenle, mal rejiminin de, haricen / adi
yaz›l› sözleflme ile yap›lmas›nda, itiraz edilmemesi, hale uyulma
ve uygulanma halinde m.205 kapsam›nda geçerli bir durum do-
¤uraca¤›, ba¤lay›c›l›¤›n›n kabul edilmesi gerekti¤i, öze ulafl›m
ve hakkaniyet gere¤i oldu¤u görüflündeyiz.

C-) ÜÇÜNCÜ DURUM: - Mal rejimini De¤ifltirme:

- Birincisi; Kendili¤inden/Otomatikman (eflin ‹flas› halinde)
mal ayr›l›¤›na dönüflür (209).

- ‹kincisi: Efllerin, hiçbir fley olmadan veya hiç sebep göster-
meden/ Serbestçe/Müflterek yaz›l› istemi ile (208-21 1/2.md.
kapsam›nda) de¤iflebilmektedir...

- Üçüncüsü; Her iki halde (yani Sözleflme yap›lm›fl olmas› ve-
ya yap›lmam›fl olmas›nda); (bir eflin baflvurmas› halinde-(206-
210-211)- Hakim Karar› ile (mal aynl›¤›na) dönüfltürülebilir. (206)
Ancak bu durum için koflullar vard›r. Bu koflullar flunlard›r;

-‹stek Olmas›, Bir Eflin Hakl›/geçerli sebep göstermesi, kan›t-
lamas› gerekir... Örne¤in, bir eflle ilgili olarak (borca bat›k hal
oluflmas›+ haciz durumu + tehlike içinde olma hali + esirgeme
veya bilgi vermeme hali + ak›l hastal›¤›, acizlik vb- hallerinin
oluflmas›nda...)

- Alacakl›lar›n Korunmas› hali varl›¤› (213); Efllerin biri veya
ikisi için de olabilir... Burada önemli olan noktay› bilertelim ki (Efl-
ler Aras› Borçlar-217- Muacceliyeti önlemez. Ama Evlili¤i Tehli-
keye düflürürse, bu efl ödeme süresi/mehil isteyebilir... Veya te-
minat da istenebilir...)
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IIVV.. BBÖÖLLÜÜMM ::

MMAALL RREEJJ‹‹MMLLEERR‹‹//ÇÇEEfifi‹‹TTLLEERR‹‹

Yeni TMK, efller aras›nda 4 çeflit Mal rejimi kabul etmifltir: 1
ncisi Yasal, Di¤erleri (2nci, 3ncü ve 4ncüsü) seçimlik mal rejim-
leridir. fiöyleki;

Birincisi: Edinilmifl Mallara Kat›lma Rejimi (md: 218-241)

‹kincisi: Mal Ayr›l›¤› Rejimi ( md.:242 - 243)

Üçüncüsü: Paylafl›ml› Mal Ayr›l›¤› rejimi (md: 244 - 255 )

Dördüncüsü: Mal Ortakl›¤› Rejimi (md: 256-281) Konuyla ilgi-
leri bak›m›ndan. Olabildi¤ince k›sa aç›klamalar›m›z, sonuncu re-
jimden itibaren - özetle- yap›lacakt›r. Zira, as›l/yasal rejimin ba¤-
l› aç›klamalar› da son bölümde yap›labilece¤i için, ba¤lant› ku-
rulmas› ve anlat›m ile anlafl›lmas›n›n daha uygun olaca¤› dü-
flüncesindeyiz.

A) MAL ORTAKLI⁄I REJ‹M‹ :

* Temel Koflul: Mal ortakl›¤› rejimi, taraflar›n "istem ve sözlefl-
mesi ile" oluflur. (m.257-258vd.)

* Mal Ortakl›¤› Çeflitleri: Bu Rejimin konusunu 2 tür mal olufl-
turur.

1) As›l Ortakl›k Mallar:

a) Genel mallar: (m.257) Efllerin her biri, her mal›n tümünde
ortakt›r...

b) Edinilmifl Malda Ortakl›k (258)-Efller (sözleflme yaparak)
edinilmifl malda ortakl›¤› kabul etmifllerdir..   

c) Tafl›nmaz Malda (Sözleflme ile "Bir veya çok/yahut tüm"
tafl›nmazda) ortakl›¤›n kabulüdür, 

d) Bir Eflin kazanc› ile al›nan malda (Sözleflme ile) ortal›k ka-
bul edilmifltir...

2) Kiflisel mallar: (m.260)

a) Eflin kullan›m›na ayr›lan mallar.

b) Manevi Tazminat Alaca¤›.

* Ortakl›k Rejiminde Efllerin hak ve yükümlülükleri:
Tasarruf ve eylemde bulunan efl; (hem di¤er Efle, hem 3. ki-



flilere karfl› muhatap olarak)

a) Her Efl Ortak Mallar› (Yönetebilir,- Sorumluluk alt›na soka-
bilir,-Tasarruf edebilir (m262)

b) Meslek ve sanat icras›nda bulunabilir. (m.264)

c) Efl -bu hallerde- Vekil gibi sorumlu olur. (m.266)

d) Efl -Ortakl›k borçlar›ndan sorumludur. (m.268) Bu kapsam-
da özellikle;

(- Evlilik birli¤ini temsil ile ilgili borçlardan, 

- Mal Yönetimi ile ilgili borçlardan,

- Ortak Mal geliriyle ilgili borçlardan,      

- Meslek ve sanat icras› ile ilgili borçlardan,

- Kiflisel sorumluluk do¤uran borçlardan,    

- Kiflisel ve Ortak Mal sorumlulu¤unu Sözleflme ile kabul et-
tikleri borçlardan

(konu kiflisel mal ise; tamam› kadar, konu Ortak mal ise de-
¤erinin 1/2 si kadar- m.269) tasarruf ve eylemde bulunan Efl so-
rumlu olmaktad›r...

• An›lan Sorumluk ile Oluflan Borcun Ertelenebilmesi:
Ortakl›k Rejiminde, Bir Efl'in, yukar›daki ifllem veya eylemle-

rinde do¤an sorumlulu¤u, e¤er yaln›z Di¤er Efli ilgilendiriyorsa,
bu halde de borç muaccel olur ama "Ertelenebilir", (m.270)

• Ortakl›k Rejiminin Sona Ermesi: (m.271) 

Mal Ortakl›¤› Rejimi (ölüm - Mal rejimi De¤iflikli¤i - iflas veya-
boflanma) hallerinde sona ermifl olur.

• Ekleme: Kiflisel Mala, ortakl›k rejimi içinde, Bir Eflin (Sosyal
Güvenlik kurumundan yap›lan ödenen tazminat) ile (‹flgücü kay-
b›ndan ödenen tazminat) eklenir...

• Paylaflma: (m.278)... Ortakl›k rejiminde (255 deki benzer
flekilde), di¤er efl paylafl›mda, (müflterek Konutu) veya (Ev efl-
yas›n›), (tercihan isteme) hakk›na sahiptir...

B) MAL AYRILI⁄I REJ‹M‹: (md.242-243)

• Kapsam›: Tüm mallar için ve her mal›n, ayr›-ayr› mülkiyeti
edinene, yani kay›tl› olan, zilyet ve yasal tasarruf sahibi kifliye
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müstakilen ait olma durumudur. (Eski MK daki mal ayr›l›¤› duru-
mu...)

• Oluflumu: Bu rejim ya (taraflar›n istem ve sözleflmesi) ile ve-
ya, (Hakimin müdahalesinde verece¤i karar ile) olur ve uygula-
nabilir...

• Efllerin Hak ve Yükümlülükleri: Bu rejimin kabulünde her bir
eflin, ayr› ayr›/müstakilen olmak üzere;

a- Her bir malda (Kendi yönetim + yararlanma + tasarruf)
hakk› vard›r.

b- An›lan haklar› kullan›mda sorumlulu¤u vard›r. (t›pk›, payla-
fl›ml› mal ayr›l›¤›ndaki gibi..)

c- Payl› mülkün (birine/ bir efle-bir konuya) özgülenmesi de
ayn› flekildedir..

C-) PAYLAfiMALI MAL AYRILI⁄I REJ‹M‹: (md. 244-255)

Evlilik sonras› edinilen ve ailenin (ortak kullan›m- ortak yarar-
lanma) s›na özgülenmifl veya Ailenin (ortak gelece¤ini güvence
alt›na alma için yat›r›mlar) yahut (bunlar yerine geçen de¤erler)
Efller aras›nda eflit payl› say›l›r, ama (bunlar›n d›fl›nda kalan di-
¤er mallar›n her biri/ayr› ayr›. Edinen efle ait olan/ müstakil mülk
durumunda) bulunmaktad›r...

1- Kabulü:
a- Efller Özel bir sözleflme yapm›fllar ve kabul etmifllerse...

b- Edinilmifl mal›n kime ait oldu¤u ispat edilememesi halinde,
bu mal Efllerin Payl› Mülkü say›l›r. md.(222/2 ve 245/2 deki ayn›
durum gibidir.) (Keza, 224 ve 246) ile (225 ve 247) ve (226 ve
248) durumlar› ile de ayn›l›k tafl›maktad›r.

2- Katk› Hakk›: Paylafl›ml› maldaki eflin katk› hakk› m.227 ve
249 daki durum ile ayn›d›r.

3- Bu rejimin Sona Ermesi (247)

• Evlilik ‹ptali- Boflanma - Baflka rejime geçifl- Ölüm hallerinin
gerçekleflmesi ile olur...

4- Eflit Paylafl›lacak Mallar:
a) (Aileye özgülenen mallar- m.250) olup, (Ortak kullan›m/ or-

tak yararlanma/güvence yat›r›mlar›)d›r. 



b) Ancak, (manevi tazm.- hibe ve miras vb.) mallar hariç olup,
bunlar ilgili kifliye aittir.

c) Aynca: 251-252 kapsam›nda (pay› azaltma için yap›lan ifl-
lemler -1 y›l içinde yap›lan karfl›l›ks›z kazan›mlar- Zina veya ca-
na kast ile boflanmalar) ayk›r› ifllemler olup, ayr›k tutulur...

5- Paylaflt›rma Yöntemi: (m. 253)

Önce (AYIN) olarak taksim... Olmazsa (-bedel ekleyerek-
DENKLEfiT‹RME) ile paylaflt›rma yap›l›r. Burada (bedel ödeme
halinde), ödeme geciktirilebilir / mehil verilebilir. Ama; gecikme
karfl›l›¤› (faiz + güvence) istenebilir / ve verilir...

6- Aile Konutu ve Ev Eflyas› Konusu;
a- ‹ptal ve Boflanma (m.254) halinde: Aile konutu ve ev eflya-

s›n›n isteminde, (Anlaflma ile -Olamazsa; olay özelli¤i / taraf dur-
mu /çocuk vs. durumuna/ talep varsa takdirine göre hakimce
re'sen) karar verilir. Bu halde; kullan›m veya tescil için süre veri-
lebilir + tapuya flerh edilmesi sa¤lan›r....

b- Ölüm Halinde (m.255); - Konutu, sa¤ efl dilerse (miras pa-
y› karfl›l›¤›) isteyebilir. Veya, -hakl› sebep varsa, intifa veya otur-
ma hakk› da istenebilir. -3ncü bir halde; meslek ve sanat icra
edilen veya altsoyun ayn› mesle¤i icras›nda, sa¤ efl aile konutu
veya ev eflyas›n›) isteyemez, bu mal mesle¤i icra edende b›ra-
k›l›r...

D) ED‹N‹LM‹fi MALLARA  KATILMA  REJ‹M‹:

1-) Edinilmifl mallara kat›lma rejiminin “TEMEL ‹LKELER‹”:
Bu rejimin iyi anlafl›labilmesi için "temel ilkelerini" öncelikle-

özetle belirtmeliyiz. fiöyle ki;

• Kat›l›m için "emek karfl›l›¤› hak sahipli¤i ilkesi"ne uyum
esast›r.

• Hak sahipli¤i ilkesi, ancak "evlilik süresince edinilen mallar-
la s›n›rl›”d›r.

• Bu hak efle "ayni de¤il, flahsi hak" tan›r. Yani pay verme ve-
ya paylaflma hakk› vermez, tapu vermeli, ama, yan veya -duru-
ma göre- baflka oranda "kat›lma hakk›/alacak/de¤eri/paras›" ve-
rilir. Buradaki kural›n tek istisnas›, (240.md. ölüm halinde, di¤er
eflin aile konutunda mülkiyet isteyebilmesi)dir. Ama boflanmada,
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yine pay/mülkiyet isteyemez, sadece karfl›l›¤› para isteyebilir.
Buna karfl›, borçlu ben ödeyemiyorum, mal vereyim der ise, bu
halde mülkiyet geçirimi olabilir. Yani pay isteme; davac›ya de¤il,
ancak, daval›-borçluya tan›nm›fl bir hakt›r......)

• Efllere "sözleflme özgürlü¤ü" tan›nm›flt›r ki, her zaman re-
jim, eflya, oran vs. de¤ifltirebilirler.

• ‹spat Kolayl›¤›/serbestli¤i ve iyiniyet ilkesi: Her mal edinilmifl
say›l›r. Ama aksi her kan›tla ispatlanabilir. Serbestçe, her tür ka-
n›tla/flahitle vs. ile, o mal›n niteli¤i, kayna¤›, aidiyeti, katk›s› ka-
n›tlanabilir.

• Efllerden hangisine ait oldu¤u ispat edilemeyen mal, aksi is-
pat edilinceye kadar, payl› mülkiyette kabul edilir. (m. 232/2)

• Efllerden herbiri, kendi borcundan tüm malvarl›¤› ile sorum-
ludur.

• Efller kendi mallar› üzerinde tasarruf özgürlü¤üne "serbest-
çe ama iyiniyet çerçevesinde" sahiptir (223). (‹stisnas›; 223-224.
md.lerde, mal kaç›nna, kötüniyetli hibe, sat›fl, haciz ettirilmesin-
de görülür ki, ifllem baki/geçerli olur, ama, tasfiyede, bunlar›n
karfl›l›¤› de¤er,di¤er taraf hakk›nda nazara al›nacakt›r...)

• Bu rejim (efllerin istemi/sözleflmesi veya Hakim müdahalesi
/karar› ile) de¤ifltirilebilir. Bu yönde önce tedbir istenebilir/al›na-
bilir. (206- 169.md..)

• Bu Rejiminin sonland›r›lmas› (karar veya kesinleflme tari-
hinden de¤il, dava tarihinden itibaren hüküm ifade) eder...

2) Edinilmifl mala kat›lma rejiminin "KONUSU VE KAPSAMI":
(m.218) 

Edinilmifl mallara kat›lma rejimi (2 tür mal) varl›¤›n›, yani (Edi-
nilmifl mallar) ve (kiflisel mallar›) kapsamaktad›r. Bu iki ana k›s-
m› oluflturan mallar›, ayr›nt›l› olarak flöyle belirleyebiliriz:

a) Edinilmifl Mallar: (m.219)

Edinilmifl mal; "Her Eflin, mal rejimi devam› süresince, karfl›-
l›¤›n› vererek/ ivazl›/bedelli elde etti¤i mal varl›¤› de¤erleri"dir...
Baflka bir tan›mla Efllerin evlilik birli¤i içinde ve bu sürede, ken-
di emekleri veya ödemeleri karfl›l›¤› edindi¤i mallard›r. Demek
ki, bir mal›n (edinilmifl mal olmas›/say›labilmesi) için, 2 koflul



vard›r: Bu iki koflul (evlilik süresi içinde edinilmek) ve (emek/ivaz
karfl›l›¤› edinilmektir...

Belirtilen genel/temel ilkelerden sonra, edinilmifl mallar›/ve
kaynaklar›n› flöyle s›ralayabiliriz;

aa) Çal›flma Karfl›l›¤› edinilmifl mal/ yani Karfl›l›¤›n› vere-
rek/ödeyerek edinilen tüm de¤erlerdir. (219). Ancak yine vurgu-
layal›m ki. Bunlar›n kesinlikle (evlilik birli¤i süresi içinde) ve
(emek karfl›l›¤›) edinilmesi esast›r. -Daha aç›k belirtim ile, Bir
eflin çal›flmas›n›n karfl›l›¤› ayni /mal olarak ald›¤› veya çal›flma-
s› karfl›l›¤› kazand›¤› ücret, maafl vs. nakdi ile al›nan / edinilen
(mallar) bu kapsamdad›r. Öme¤in kazand›¤› maaflla ald›¤› (ev,
araba, arsa vs.) gibi...

bb) Sosyal Güvenlik Kurumlar›n›n verdikleri Ödemeler... (ör-
ne¤in; TC Emekli Sand›¤›, SSK Yard›m Sand›klar›n›n verdi¤i K›-
dem Tazminat›, ikramiye veya ayl›klar bu kapsamdad›r...)

cc) Sosyal Yard›m Kurumlar›ndan yap›lan di¤er ödemeler,
(örne¤in; K›z›lay, Çocuk Esirgeme K., Fakir Fukara Fon yard›m›,
sair flekildeki di¤er nakdi veya ayni yard›mlar.)

dd) Personel için kurulan Sand›k veya di¤er Yard›m Sand›k-
lar›ndan yap›lan ödemeler. (örne¤in; Bank Yard›m sand›¤›- PTT
Yard›mlaflma Sand›¤› gibi..-) Veya Kurum d›fl› Özel kurulan San-
d›klardan yap›lan ödemeler... bu ba¤lamdad›r.

ee) ‹flgücü Kayb› için ödenen tazminatlar... (örne¤in; ‹fl kaza-
s›, Trafik kazas›ndaki iflgücü kayb›nda... verilen/kazan›lan taz-
minatlar...)

ff) Kiflisel mal Gelirleri. (221). Bunlar, MK 220 md.sinde say›-
lan kiflisel mallar›n getirdi¤i gelirlerdir. (örne¤in; tafl›nmaz, tafl›-
n›r mal ,para vb. faiz, kira,ürün gelirleri... gibi). Ancak belirtelim
ki, (Aksine sözleflme varsa, kiflisel mal›n geliri, birine ait olabi-
lir/kiflisel mal say›labilir).

Bu k›sma ilave etmek gerekir ki; Aksine sözleflme yoksa,
(mevduat faiz gelirleri, Manevi tazminat paras›n›n faiz gelirleri.
ayr›ca, e¤er bir meslek, ifl veya iflletme faaliyeti sebebiyle mal
edinilmifl ise ve bu mal› efller sözleflme ile kiflisel mal kabul et-
mifllerse, bu flekil mal›n geliri de) edinilmifl mal say›l›r. Ama bu
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gibi gelirlerin de edinilmifl mal say›lamayaca¤›, yani kiflisel mal
say›laca¤› da kararlaflt›r›labilir.

gg) Edinilmifl mal yerine geçen de¤erler... kanun veya Söz-
leflmeye göre edinilen bir mal›n de¤iflimi veya karfl›l›¤›n›n konul-
mas› yaflamda mümkündür. (örne¤in; bu flekil yerine geçen ya-
ni as›l mala ikame mallar. Edinilen bir mal sat›m› ile al›nan "ar-
sa, kat, araç vb. mal al›m› veya bir tafl›nmaz verip kat karfl›l›¤›
ev/daire al›m›" bu türdedir. Ayr›ca, "Hasara u¤rayan, yok olan
mal karfl›l›¤› tazminat veya mal edinimi" de bu tür "edinilmifl mal
yerine geçen mal" say›l›r....

(Yinelemekte yarar vard›r ki, Aidiyeti ‹spat Edilemeyen mal
(m.222) "Payl› mülkiyette" say›l›r).

b) Kiflisel Mallar:

Kiflisel veya Efllerden sadece Birine özgülenen /kifliye özel
mallar, 2 grupta toplanabilir;

- Birinci Grupta "Kanunen, Do¤rudan Kiflisel Say›lan Mallar”
vard›r. (m.220) Bunlar;

aa) Yaln›zca/Sadece Bir Eflin kiflisel kullan›m›na yarayan efl-
yalar (Örn. Giysi,çanta vb. gibi.)

- Bu tip mallar (Evlenme bafllang›c›nda birine ait)/mevcut bu-
lunan eflyalar olabildi¤i gibi,

- Sonradan kazan›lm›fl / yani evlilik içinde al›nm›fl da olabilir.
Veya,  bir kiflisel mal›n karfl›l›¤›, edinilmifl bir maldan ödenmifl de
olabilir. (Tabii, Bu son halde, karfl› efl, sonra, denklefltirme iste-
yebilir.)

bb) Edinilmifl mala kat›lma rejimi bafllang›c›nda (yani,- bafl
tarafta etrafl›ca de¤inildi¤i üzere- 01.01.2002 veya 01.01.2003
yahut redden 1 y›l sonras› bafllayan tarihten Önceki/eski dö-
nemde edinilen veya sözleflme ile kabule göre baflka tarih veya
yeni yasadan sonraki evlenmelerde ilk evlenme tarihi itibariyle)
varl›¤› belli ve gerçek olan; bir efle ait bulunan. Mevcut olan/edi-
nilmifl olan malvarl›¤› de¤erleri, (Örne¤in, bir eflin bilgisayar›, di-
kifl makinas› vb. gibi.)

cc) Sonradan Mirasen gelen mallar (irsen intikal eden ev, ara-
ba, arsa, eflya vs.)



dd) Sonradan Karfl›l›ks›z Kazan›mlarla elde edilenler (flahs›-
na ba¤›fl, ikramiye, piyango vs.)

ee) Manevi Tazminat alacaklar› (Bir eflin kiflisel üzüntü, cis-
mani zarar, ac› vs. den do¤an manevi tazminat karfl›l›¤› hak ve
alacaktan gibi.)

ff) Kiflisel mal yerine geçen de¤erler... (Örn. Kiflisel mallar›n
her tür hukuki ve fiilî tasarruf ile, el veya flekil de¤ifltirmesi halin-
de, onun yerine geçen ikame de¤erleri. Tahrip edilen mal karfl›-
l›¤› sigorta tazminat›. Kamulaflt›rma bedelleri vb. gibi varl›klar.)

- ‹kinci Grupta (221) "Sözleflmeye göre, efllerce kiflisel kabul
edilen mallar" vard›r:

aa) Bir "mesle¤in icras› ile sa¤lanan" edinilmifl mallar efllerce
kiflisel mal say›labilir. (E¤er sözleflme yoksa, bu flekil edinim
payl› mülkiyet say›l›r) (Esnaf, avukat, doktor, berber, artist vb ge-
liri gibi...)

bb) Bir "iflletmenin faaliyeti ile elde edilen" mallar da, sözlefl-
me ile kiflisel mal say›labilir. (Bunlar da, Sözleflme yoksa payl›
mülkiyette say›l›r. (Örn. marangozhane, imalathane... vb geliri
gibi...)

cc) Kiflisel mal "gelirleri ile edinilen mal" da (Sözleflme ile ki-
flisel mal) say›labilir... (Örn. Manevi tazminat paras›n›n veya mi-
ras mal›n›n gelirleri, Sözleflme ile kiflisel mal say›labilecektir.)

dd) Kuflkusuz, di¤er her tür mal veya varl›k da (Efllerin kabu-
lü ile, kiflisel mal) say›labilir.

VV.. BBÖÖLLÜÜMM

MMAALL AAYYRRIIMMII -- PPAAYYLLAAfifiIIMM VVEE TTAASSFF‹‹YYEE GGEENNEELL
KKUURRAALLLLAARRII

AA)) GGEENNEELL KKUURRAALLLLAARR::

1- Bir eflin tüm mallar›, aksi ispatlanana dek, edinilmifl mal
say›l›r. Ama aksi ispat edilebilir. Bu yöndeki itiraz ve ispat, ancak
1 y›ll›k sürede yap›labilir. (Tenkis gibi. -md.222/3)

2- Edinilmifl mallar›, her efl yönetebilir veya tasarruf edebilir.
(md.223)
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3- Her efl kendi borcundan, tüm mal varl›¤› ile sorumludur.
(224) 

4- Mal De¤erleri: olay›n, iddia ve istemin mahiyet ve özelli¤i-
ne göre;

De¤erlendirmeye iliflkin ölçütler ve çeflitleri, Yeni Yasaya gö-
re (Art›k De¤er: 231'de, -Sürüm de¤eri: 232, -Gelir De¤eri :233
md.de) belirlenmifltir... Tasfiyede De¤erlendirme an›/zaman› ise:
Mal Rejiminin sone erdi¤i and›r. (m.235)

B-) MAL REJ‹M‹N‹N SONA ERMES‹ (m.225):

Efller aras›ndaki/evlilikteki bir mal rejiminin nihayete ermesi
flu hallerde olabilmektedir;

1- Ölüm: Do¤al ve yasal olarak, bir eflin ölümü ile mal rejimi
de bitmifl say›l›r. 

2- Taraf kabulü (Efllerin serbest iradeleri ile Sözleflme / Bafl-
ka Mal rejimi kabulü) ile...

3- Mahkeme karar› ile sona erdirme...

Bu haldeki hükmen sona erme durumu flöyle oluflabilmekte-
dir;

a- Boflanma veya Ayr›l›k Karar› Verilmesinde;

Mahkemece boflanmaya hükmedilmekle, art›k efller aras›
mal rejimi de bitmifl say›l›r ve tasfiye durumu olufltu¤u yasa ge-
re¤idir... Ayr›l›kta mahkeme takdir edecektir...

(Burada iki ayr› hali dikkate sunal›m ki; Birincisi, Boflanmada;
Mal rejimi tasfiyesinde ba¤l› olduklar› mal rejimi hükümleri uygu-
lan›r, -‹kincisi; Ayr›l›k'da (1-3 y›l)- süresine göre veya Efl durum-
lar›na göre, Mahkemece mal rejiminin kald›r›lmas›na da karar
verebilir. -md, 179.)

b- Evlili¤in iptali karar› verilmesinde;

Mahkemece iptal karar› verildi¤inde, otomatikman o s›radaki
mal rejimi de sonlanm›fl olur...

e- Mal Ayr›l›¤›na geçirme karar› verilmesinde;

Mahkeme (istem veya re'sen o yönde oluflan takdir sonucu
mahkeme karar› ile) mevcut rejimin "mal ayr›l›¤› rejimine dönü-
flünü" kararlaflt›r›labilir.



Bu halde de¤ifliklik, dava tarihinden itibaren geçerli olacakt›r..
(225/son)

SSOONNAA EERRMMEE DDUURRUUMMUUNNDDAA:: TTEEMMEELL VVEE GGEENNEELL ‹‹LLKKEELLEERR

A) ÖNCEL‹KL‹ / TEMEL ‹LKELER:

a- Her Efl "Kendi Mal›n› "geri alabilir (m.226)... Bir efl, di¤e-
rinde bulunan ve mülkiyeti kendine ait olan mal›n›/tamam›n› ge-
ri ister/alabilir. Yani kendisinin isteme üstün hakk› vard›r...

b- "Edinilmifl mal Alaca¤›", Efller aras›nda -normalde YARI
(1/2) Oran›ndaki paylafl›lma karfl›l›¤›d›r. Ancak, aksine de¤iflik
oran sözleflmesi yap›labilir. Varsa ona uyulur. Veya fazla katk›
istenebilir.

c- Ay›r›m ile Mallar›n De¤erlendirilmesi; tasfiye an›ndaki, "sü-
rüm/rayiç de¤erine" göre belirlenmelidir. (Bunun Tek istisnas›,
m.235/2 deki; eklenecek olan de¤er, temlik an›ndaki de¤er ölçü-
tüdür).

B) ‹STEME KONU OLAB‹LECEK ALACAK TÜRLER‹;

Yeni MK'da, Efller aras›ndaki evlilik ve mal rejimi sona erdi-
¤inde, temelde iki ana alacak akla gelir: "Kat›lma Alaca¤›" ve
"De¤er Art›fl› Alaca¤›"...  Ancak bizce, bu ay›r›m kapsam›nda sa-
y›lmayan, ama, katk›s›n›n oldu¤unu kan›tlayan Efl, an›lan-nor-
mal edinilen mala katk› alaca¤› yan›nda, e¤er ayr›ca varsa/ yap-
m›fl ise sarf karfl›l›¤› eklentilerini de, "katk› tazminat› alaca¤›"
fleklinde isteyebilmesi mümkündür. Ayr›ca, md. 230 a dayal›
"denklefltirme alaca¤›" da gündeme gelebilecektir. O halde, bu
ba¤lamdaki davalar ve Eflin taleplerini flöyle s›ralamak olas›d›r;

1ncisi; KUfiKUSUZ; Temelde (kendi mal›n› geri ister/al›r..
226/1.) -Ayr›ca

2ncisi; Edinilmifl mallara (kat›lma pay› alaca¤›n›) isteyebilir.

3ncüsü; (EKLEMELER‹).. talep edebilir...

4ncüsü; (De¤er Art›fl Pay›) n›, katk›s› oran›nda, isteyebilir..

5ncisi; (Art›k De¤er pay›n›) - varsa- talep edebilir...

6nc›s› diyebilece¤imiz; -Varsa- (Denklefltirme Alaca¤›n›n) na-
zara al›nmas›n› isteyebilir...
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C) AYRIMDA ‹ZLENMES‹ UYGUN YÖNTEM;

Ayr›m›nda izlenmesi uygun ve gerekli "temel ifllem ana çizgi-
leri" flöyle görünmekted‹r;

1- ÖNCEL‹KLE; Efller Aras›ndaki (GEÇERL‹ MAL REJ‹M‹)
SAPTANIR...

2- EfiLER‹N evlilik tarihine göre (Yeni TMK yürürlü¤ünden
önce edinilen mevcut mallar, ay›r›m ve ‹lgili efle aidiyet) durumu
belirlenir. (228. m. ba¤lam›nda) 

ÖNCE; mal rejimi sona ermesi an›ndaki duruma göre; iki ana
ay›r›m yap›lmal›: (Eski evliler için 1.1.2002’den önce ve sonra-
s›nda edinilmifl mallar/varl›klar) ile (sonras› mal cinsleri) ayr›lma-
l›, yani;

a- Mallar›n Edinim zaman›- Cins ve Miktar› belirlenir: (yeni
yasadan önce mi sonra m›? saptan›r.

b- Bu Rejm›e göre; "kiflisel mallar" ayr›l›r ve bunlar ‹lgili Efl'e
belirlenir / Özgülenir. Sosyal güvenlik veya sand›k ödemeleri var
m›? Varsa; (Toptan ödeme/ ikramiye mi? ‹flgücü Kayb› tazmina-
t› m›? Maluliyet tazminat› m›? Veya bunlar yerine, ömür boyu irat
yard›m› ba¤lanm›fl olmas› halinde, mal rejimi sona erdi¤i tarihte;
Bundan sonraki döneme ait irad›n peflin sermaye de¤eri bulu-
nup, o miktar kiflisel mal say›l›r) ve buna göre nazara al›n›r...

c) Edinilmifl mal (TMK zaman ve flekli ve koflullar› kapsam›n-
da) belirlenir....

d) Ortak/payl›-hisseli mallar ayr›l›r, (sözleflme veya tescilli ka-
y›t hissesine göre) istenebilir.

3) Payl› Mülkiyette ise, 4 halin oldu¤u anlafl›lmaktad›r;

a) Birinci hal; di¤er efl, ortakl›¤›n giderilmesini isteyebilir (ya-
sal imkan› varsa-226/2)-

b) ‹kinci hal; üstün yarar› oldu¤unu ispat ederse ve di¤erinin
de pay›m öderse (bu halde mal›n tümünü/bölünmeden verilme-
sini) isteyebilir.

c) Üçüncü hal; De¤er Art›fl pay› Alaca¤›n› isteyebilir. (227) Bir
mal, di¤er efle ait olsa bile, yani Di¤er efl, 

- O mal›n (edinilmesine; bedel veya fiziki katk› yaparak) de-



¤er art›fl› sa¤lad› ise, katk›s› oran›nda,      

- O mal›n (iyilefltirilmesine; eve ilaveler/tamir vb ile) de¤er ar-
t›fl› sa¤lad› ise, katk›s› oran›nda,     

- O mal›n (korunmas›n›, bekçi, duvar, bak›m vb.) flekilde kat-
k› yapt›ysa, keza bu katk›s› oran›nda, alacak isteyebilir...

d) Dördüncü halde; eklenebilecek de¤erleri isteyebilir. (229)
Yani bu son halde, - 219 daki edinilmifl mal hakk› ile- ayr›ca, ek-
lenilen de¤erler karfl›l›¤› istenebilecektir.

4) FA‹Z; Bir efl için saptanan alaca¤a ayr›ca "faiz" uygulana-
nabilecektir. Ancak, faiz uygulanmas›nda (öncelikle, alacakl›n›n
talep etmifl olmas›) flart› aranmal›, bu varsa, (faiz ancak, karar
tarihinden itibaren) uygulanabilir ve uygulama oran› da (Arada
varsa sözleflmedeki oran, yoksa 3095 Say›l› Yasadaki yasal
oran) olabilecektir...

VVII.. BBÖÖLLÜÜMM 

EEDD‹‹NN‹‹LLMM‹‹fifi MMAALLLLAARRIINN PPAAYYLLAAfifiIIMM HHEESSAAPP VVEE TTEESSPP‹‹TT‹‹

Konu ile uygulaman›n yenili¤i ve özelli¤i itibariyle, yinelemek-
te yarar görmekteyiz ki;

- An›lan mallardan eski evli/önceki döneme ait edinimler için
(ay›r›m ve katk› pay› tazminat› /alaca¤›) o zamanki rejim usul ve
genel hükümlerine göre incelenmeli tespiti usüle uygun olur.

- Yeni Yasaya tabi olan mallar için ise; (m. 219'daki edinilmifl
mal için "katk›/ kat›lma pay›", - m.220 deki kiflisel mal için nor-
mal/ayni veya nakti talep, - m. 227 deki de¤er art›fl pay›- ve ar-
t›k de¤er pay› için "bu isimle art›fl pay›") nitelikli 4 kesimde olu-
flabilen talep ve durum belirlenmelidir. Bu ba¤lamdaki eylem ve
ifllem aflamalar› taraf›m›zdan flöyle saptanabilmifltir;

A) ‹LK OLARAK: Evlilik bitimi veya Mal Rejiminin SONA ER-
MES‹ ANINDAK‹ (Mevcut durum ve mal varl›¤›) tespiti yap›lma-
l›d›r: Bu ba¤lamda; Malvarl›¤›nda mevcut mallar›n cins ve mik-
tar ay›r›m› yap›l›r, güncellefltirilmifl de¤erleri nazara al›n›r..
(TMK. 219-220-228)

1) -ÖNCE-, PAYLAfiIM DIfiI K‹fi‹SEL MALLAR (m.220- 221)
ayr›lmal› ve hesap harici tutulmal›d›r. Bu mallar;
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a) Kanuna göre zorunlu kiflisel mallar:

aa - Kiflinin flahs›na ve özel kullan›m›na ba¤l› eflyalar›d›r...
(Örn. giysi, tak› vb.)

bb - Bir eflin, evlilik bafl›nda/öncesi-sahip oldu¤u / o andaki
mevcut tüm mal varl›klar›d›r. Tafl›n›r / tafl›nmaz her flekil edinim-
deki, her cins tüm mallar› bu kapsamdad›r...)

cc - Evlilik süresince Bir Eflin karfl›l›ks›z edinimleri. (Kendine
yap›lan ba¤›fl, piyango vs...)

dd - Bir Eflin kendine intikal eden miras pay›/miras mallar›...

ee - Manevi tazminat alacaklar›. (Bir eflin, kiflili¤inin ihlali ve-
ya cismani zarar nedeni ile haketti¤i alaca¤›.)

ff - Kiflisel mal yerine geçen de¤erleri (Örn. Bir efl'e ait iken,
mal›n›n kamulaflt›rma bedeli, -Bir eflin kiflisel bir mal›n›n sat›fl›
ile ald›¤› bir eflya, arabas›.)

b) Sözleflmeye göre kiflisel mallar (m.221)

E¤er taraflarca bu yönde bir kabul ile sözleflme yap›l›rsa;

aa - Bir meslek icras› ile kazan›lan/edinilen mallar,

bb - ‹flletme faaliyeti ile kazan›lan/edinilen mallar,

cc - Kiflisel mal gelirinden al›nan/edinilen ve kiflisel mal gru-
buna dahil edilen mallar,

Bu tür mallar, tamamen o efle ait olup, edinilmifl mal hesap ve
taksiminden ayr›k tutulur.

2) SONRA; PAYLAfiIMA TAB‹ ED‹N‹LM‹fi MALLAR (m. 219)
tespiti yap›l›r:

Bu mallar, evlilik ve yasal mal rejimi süresince, fikri veya fizi-
ki emek veya bedeli karfl›l›¤› edinilen (mevcut hak ve mallar) d›r.
Bunlar›, kesin s›n›rl› olmamak kayd› ile flöyle sayabiliriz;

a- Maafl, ücret, emekli ikramiye/k›dem tazminat›, prim, fazla
mesai gibi kazançla al›nan fleyler. 

b- Çal›flarak bir eser/mal imal ve üretimi veya bedenen/fikren
sanat eseri yap›m›/varl›klan. 

c -Sosyal Güvenlik veya Sosyal Yard›m Kurumlar›ndan veri-
len tazminatlar (m.228/2.) Bu ba¤lamda özellikle al›nan:



aa- Sosyal Güvenlik Kurumlar›/TC Em. Sand›¤›, SSK, Ba¤-
Kur vb. toptan ödemeleri. 

bb -Sosyal Yard›m Kurumlar› (K›z›lay, Sa¤l›k Sosyal Yard›m
Fonu/Fak-Fuk Fon, Çocuk Esirgeme Kurumu vb.den) olabilecek
ödemeler.

cc- Özel Sand›klar veya Sigortalarca yahut Kooperatiflerce
yap›lan ödemeler.

dd- ‹flgücü kayb› karfl›l›¤› tazminat› ödemeleri. (Belirtelim ki;
‹flgücü tazminat› e¤er toptan ödeme de¤il, irat fleklinde ba¤lan-
d› ise, bu halde mal rejimi sona erdi¤i tarihteki peflin sermaye
de¤eri hesaplat›l›p, o miktar›n hesapta nazara al›nmas› gerekir.)

ee- Kiflisel mallar›n gelirleri (m.220). (Örn. kira, faiz, kar pay›,
telif, nema vb gibi..) 

ff- Edinilmifl mallar yerine geçen de¤erler. (Edinilmifl bir mal›
verip, örn. Kat karfl›l›¤› al›nan daire, veya bir mal›n sat›fl paras›
ile al›nan eflya,araba vs..)

Tüm bu mallar cins ve miktar olarak (kat›l›ma/paylafl›ma esas
olmak üzere) toplan›r ve de¤erlendirilir.

B-) ‹K‹NC‹ OLARAK: (DE⁄ER ARTIfiI / PAYI tespiti yap›lma-
l›d›r: (227) Bu tespitte; bir eflin; di¤er eflin mal›na; o mal›n (edi-
nilmesine / iyilefltirilmesine/ korunmas›na) "karfl›l›k almadan kat-
k›s›" varsa, o katk› miktar› de¤er art›fl› tasfiye gününe göre he-
sap edilir. "De¤er art›fl pay› alaca¤›, bu (katk› oran›nda) olup,
saptanan alacak olarak geri istenebilir. (Örn. Tamir, bak›m, ona-
r›m, muhafaza vs. katk›s› ile oluflan "yap›lan katk› ile / as›l de¤er
d›fl› artan fark miktar›" oran› yap›l›p, di¤er efle o nisbette pay ay-
r›l›r.)

‹flte "de¤er art›fl›/pay›"n›n saptanmas› ve istenebilmeside
özellikle flu ilkelere dikkat gerekir;

1- (Evlilik süresi içinde yap›lmas›) gerekir.

2- Bu katk› ile (de¤erin artm›fl olmas›) gerekir.

3- Bu katk›n›n (ba¤›fl) olarak de¤il, karfl› (alacak elde etme)
kast› ile yap›lmas› gerekir.

4- Bu katk› karfl›l›¤›n›n (hiç geri al›nmam›fl olmas›) gerekir.
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5- Bu katk› için (bir vazgeçme/terki hakk›nda, taahhüt veya
sözleflmesi olmamas›) gerekir.

6- De¤er art›fl› pay›nda di¤er önemli 3 noktay› da ilaveten be-
lirtmeliyiz:

a- De¤er art›fl pay› de¤eri; tasfiye s›ras›ndaki de¤er esas al›-
narak hesaplan›r.

b- E¤er de¤er düflmüfl ise (ilk katk› zaman›ndaki de¤er)e gö-
re,

c- E¤er mal elden ç›km›fl ise hakimlikçe, (hakkaniyete göre)
de¤er belirlenir.

C) ÜÇÜNCÜ OLARAK: (‹ND‹R‹M ve ‹PTALLER'e bak›l›r ve
EKLEMELER) yap›l›r (229-230).

1- Mal Rejimi sona ermesinden 1 y›l önce/yani geriye do¤ru
bir y›ll›k sürede, bir eflin; "varl›¤›n› azaltma/mahrum etme yö-
nünde *hile ile kaç›rma niteli¤indeki karfl›l›ks›z kazand›r›mlar›
varsa, saptan›r ve karfl›l›klar› (edinilmifl mal k›sm›na) eklenir.
Bunlar; m.229/1 f; Rejim sona ermesinden önceki 1 y›l içindeki
ola¤and›fl› hediyeler/ r›za d›fl› teberrular/ karfl›l›ks›z kazand›r›m-
lar olabilir. Burada belirtelim ki; bu tür ifllem ve mallar›n (Devre-
dilme tarihindeki de¤erleri esas al›n›r. (m. 235)

2- Ayn› flekilde bir eflin mal rejimi süresindeki kat›lma alaca-
¤›n› azaltma kast› ve kayd› ile yapt›¤› *kas›tl› devirler/temlikler
saptan›r ve karfl›l›¤› edinilmifl mal de¤erine eklenir. (m. 229/2f)

3- Kiflisel mal ile edinilmifl mal de¤iflimi, de¤er azaltma-artt›r-
ma vb. haller saptanmal›. (m.229/3f) Bu k›s›mda önemle iflaret
edelim ki;

- Edinilmifl mal›n borcu için, kiflisel maldan sarf›/ödemesi, ve-
ya

- Kiflisel mal borcunun, edinilmifl maldan sarf›/ödemesi varsa,
denklefltirme istenebilir.

- Her borç o mal kesiminde/k›sm›nda nazara al›narak yüküm-
lendirilir.

- Bu k›sm› ilgilendiren tespit ve hesaplamada; edinilmifl mal-
lara eklenerek de¤erler ve ilave ifllemi hesab›, o mal›n "devredil-
di¤i tarih esas al›narak" yap›l›r (m.235/2)



D) DÖRDÜNCÜ OLARAK: (DENKLEfiT‹RME) nazara al›n-
mal›d›r;

TMK. 230. md. de (Denklefltirme Alaca¤›) konu edilmektedir.
Evlilik müddetinde, efller aras›nda kazan›mlarda, birbirini etkile-
mede, bazen bir eflden di¤erine fazlal›k intikal edebilir. Yani bu
intikal, verene/gidene olumsuz / zarar etkisi yapabilir. Bu halde,o
mal›n kullan›m›, yararlanma veya iyilefltirmesi eylemleri sonucu,
hüsnüniyet ve hakkaniyet gere¤i "denklefltirme" icabeder. Bu
denklefltirme,

- 230/1.md. kapsam›nda tasfiye s›ras›nda (muaccel hale ge-
len, sabit, tek yönlü bir para alaca¤›d›r.    

- Buna karfl›n, 230/2 md. gere¤i için ise normal d›fl› olabile-
cek (yine tasfiye s›ras›nda, çift yönlü bir hak ve yüküm durumun-
daki varl›k, örn. ipotek gibi) ikiyönlü nazara al›n›r. Bu yöndeki
saptanabilecek / olas› belirgin örnekleri flöyle sunabiliriz;

1- Kiflisel mallara ait BORÇLAR/ edinilmifl maldan) ödenmifl
ise. m.230/1)

2- Kiflisel mallara iyilefltirme veya koruma için, (Edinilmifl
maldan) KATKI yap›ld›ysa. (f.3.)

3- Edinilmifl mallara ait BORÇLAR, (kiflisel maldan) ödenmifl
ise. (m.230/1).

4- Edinilmifl mala (iyilefltirme veya koruma) için, (kiflisel mal-
dan) Katk› yap›ld›ysa. (23 0/3). Bu kalemler için, tasfiye an›nda
ilgili efl taraf›ndan "DENKLEfiT‹RME" istenebilir.

5- Bir Efl'in meslek icra etti¤i araç-gereç-mal, birlikte katk› ile
al›nm›fl ise; mesle¤i icra eden efl o mal›n kendisine verilmesini
isteyebilir. -Örn. Doktor için bir röntgen/tomografi arac›, -Mühen-
dis/müteahhit için bir ifl makinas›, -Tamir Atölyesi için tamir/ba-
k›m aletleri al›nm›fl ise, bu araç-gereci mesle¤i icra eden efl is-
teyebilecektir. Kuflkusuz;

a) Üstün hakk›n› ve önemli ilgisi oldu¤unu kan›tlayacakt›r, ve
b) Elbette karfl›n›n/Öteki eflin katk›/pay›n› verecektir-
6- fiahsi Mal Geliri (220) paylafl›m›nda, bir efle ait kiflisel ni-

telikli as›l mal›n/varl›¤›n / paran›n, enflasyon nedeni ile de¤erinin
düflmesi halinde, enflasyona göre denklefltirme de istenebile-
cektir. (m.230.)
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‹fiTE, tüm bu an›lan ifllemler sonucu oluflan TOPLAM DE-
⁄ER, paylafl›ma esas olacakt›r.

E-) * -N‹HAYET BEfi‹NC‹ OLARAK: "ARTIK DE⁄ER TESP‹-
T‹"  yap›lmal›d›r. Yeni yasan›n konu etti¤i (m.231 deki art›k de-
¤er; her eflin, edinilmifl mallar›n›n toplam de¤erinden, varsa, bu
mallara iliflkin borçlar ç›kar›ld›ktan sonra kalan miktar) d›r. Yani,
*mahsup sonucu KALAN (ARTIK DE⁄ER) olur. ‹flte bu kalan,
art›k de¤erin yar›s› bir eflin olur (m.236). ANCAK, (237 md. ge-
re¤i, aksine bir oran sözleflmesi varsa o nisbette) art›k de¤er
paylafl›m› olur.

‹‹fifiTTEE NNEETT‹‹CCEE ‹‹TT‹‹BBAARR‹‹YYLLEE;; YYuukkaannddaa bbeelliirrlleenneebbiilleenn eessaass--
llaarr,, ssaappttaammaallaarr vvee vveerriilleerr öönncceelliikkllee nnaazzaarraa aall››nnmmaass›› iillee,, TTAASS--
FF‹‹YYEE vvee SSoonnuuçç KKaatt››ll››mm AAllaaccaa¤¤››nn›› bbeelliirrlleemmeekk iiççiinn-- öözzeettllee--;;

1) Önce evlilik süresindeki / rejim devam›ndaki (aktif) ve (pa-
sif) saptan›r:

a- AKT‹FLER K›sm›n› flu kalemler oluflturur;

ilgili Efl'e ait, (Edinilmifl mallar + md.229 kapsaminda olabile-
cek/ ilgili kaç›r›lm›fl mallar + varsa eklenecek sair de¤erler + öte-
ki taraf›n edinilmifl mal›ndan verilerek al›nan kiflisel mallar›n kar-
fl›l›klar›) de¤erleri ayn ayr› belirlenerek, bunun toplam› ile (aktifi)
oluflturulur.

b- PAS‹FLER K›sm›n› ise flu kalemler oluflturur;

Bir eflin (varsa- de¤er art›fl› paylar› + edinilmifl mallara giden
kiflisel mallar›n de¤erleri + varsa sair borçlar›) toplan›r, böylece
(pasif) belirlenmifl olur.

2) Bu saptamalardan sonra, SONUÇTA;

a) Her iki eflin aktifînden pasifi ç›kar›l›r, yasal olarak, kalan›-
n›n yar›s› di¤erinin "kat›lma alaca¤›"d›r.

b) Tabii varsa, m.231'deki “art›k de¤er”den, md.237 ye göre
yar› pay’›n karfl›l›¤›, öteki eflin hakk› olur ve nazara al›n›r.

(Kuflkusuz, sözleflme var ve orada oran/pay belirlenmifl ise
ona göre paylafl›m yap›l›r.) Ve belirlenecek miktarlara göre bulu-
nacak/ toplam, di¤erinin "Kat›lma alaca¤›" olacakt›r.

c) E¤er "Denklefltirme alaca¤›" da varsa, bu Önceki sonuç-
lan, ç›kar›larak (en son kalan bakiye, bir eflin alaca¤›) olacakt›r.



(Nihayet yine not olarak belirtelim ki;

Kuflkusuz, yukar›da de¤inilen veya de¤inilmeyen, -mevcut
veya ileriye dönük- maddi/ manevi - tafl›n›r/tafl›nmaz-fikri/fiziki
nitelikli olabilecek. Efllerin her tür mal›nda, kiflisel mal› veya edi-
nilmifl mal› yahut 3ncü kifli ile olan iliflkisindeki mal ve haklar›n-
da da, di¤er eflin her ne suretle otursa olsun, baflkaca bir katk›-
s› veya hakk› oldu¤u hususunda her tür iddia ve talep mümkün-
dür ve tabii, bunlar›n kan›tlanmas› ve tespiti gereklidir. Bu talep
ve tespitlerin; -her somut olay›n olufl ve özelliklerine göre, -(yi-
ne, efllerin tüm gelir-gider-zaman-zemin-aile ve çocuklara katk›-
kendi gider ve birikimleri- ödeme veya onlar ad›na olan yard›m
ve 3ncü flah›s katk›lar› ile her eflin çal›flma zaman ve kazanç du-
rumlar› gibi "olan ve olabilecek tüm olgu ve etkenler" nazara al›-
narak/de¤erlendirilerek ve oranlamalar› yap›larak, has›l olacak
sonuca göre) temelde an›lan genel ve temel MK ve BK. ilgili hü-
kümleri ile bu ba¤lamdaki Yarg›tay içtihat ve belirlemeleri de na-
zara al›narak... yap›labilirli¤i ve gere¤i gözden uzak tutulmama-
l›d›r ki böylece, "dengeli sonuç -net ay›r›m/ son alacak" tam be-
lirlenmesi ve gerçekleflmesi sa¤lanm›fl olacakt›r.)

VVIIII.. BBÖÖLLÜÜMM 

UUYYGGUULLAANNAACCAAKK DDEE⁄⁄EERR BB‹‹RR‹‹MM‹‹ // DDEE⁄⁄EERR ÇÇEEfifi‹‹TTLLEERR‹‹

Burada (hesapta, hangi k›ymet de¤erlerinin esas al›naca¤›)
ölçütlerine de k›saca de¤inmek gerekmektedir. Zira uygulana-
cak ölçü birimi (zaman ve türleri) ne göre de¤iflmektedir. fiöyle
ki;

A) DE⁄ER ÇEfi‹TLER‹;

1- As›l olan edinilmifl mal için, "mal rejiminin sona erdi¤i du-
ruma göre, tasfiye an›ndaki sürüm de¤eri esas"t›r. (m.228-232)

2- "De¤er art›fl pay›" de¤erlendirmesinde ise/'tasifiye an›nda-
ki de¤er/k›ymet" esas al›n›r. (227) Ancak, 

a- Bir eflin hakk›n› azalt›c›/de¤er kaybettirici duruma göre;
(azalma veya kaç›rma halinde), "katk› an›ndaki/ bafllang›çtaki
de¤er", veya "devir/ ifllem tarihindeki k›ymet" nazara al›n›r. Ayn-
ca,
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b- Mal elden ç›kar›lm›fl ise ödenecek alaca¤› "hakim, hakka-
niyete uygun" belirler.

3- "Eklenecek alaca¤a ait mallarda ise" (m.235) "devredildi¤i
tarihteki de¤er" esast›r.

4- Tar›m iflletmesi varsa (m. 233) "iflletmeye dahil mal de¤e-
ri/gelir de¤eri" ölçü al›n›r. Yani, bir eflin bizzat iflletmeye devam
etti¤i iflletme'den veya sa¤ efl yahut altsoyunun kendine özgü-
lenmesin isteme hakk› oldu¤u tar›msal iflletme'den) alaca¤› pay
ve kat›lma alaca¤›. Bunlar›n Gelir de¤eri gözönünde tutularak
hesaplan›r. Ve iflletmeden mirasç› paylar›nda, miras hukuku hü-
kümleri uygulanacakt›r. (233/son.)

B) ÖZEL HALLER (m.234);

1- Özellikle, (Sa¤ eflin geçim koflullar›, iflletme al›m› de¤eri,
iflletmeye yap›lan yat›r›mlar, mali durum vb.) hallerin varl›¤›nda,
hesaplamada ise de¤er" uygun miktarda takdiren artt›r›labilir"...
ayr›ca,

2- Say›lmayan ama benzer di¤er fevkalade hallerde dahi, ay-
n› flekilde "hakkaniyet gere¤i" hakimin takdir hakk› ile saptana-
cak de¤er bulunur...)

C) "Art›k De¤ere kat›lma" alaca¤›nda ise (m.235 kapsam›n-
da) Eflin kusurunun a¤›rl›¤›na (örn. zina, cana kast vb duruma
göre) göre; Hakimce (indirim/azaltma veya tam kald›rma) uygu-
lanabilir... (Ancak de¤er eksilmesi var ise, bu halde bir zarar
paylafl›m› sözkonusu de¤ildir/yap›lmaz...)

VVIIIIII.. BBÖÖLLÜÜMM

SSAAPPTTAANNAANN AALLAACCAA⁄⁄IINN ""ÖÖDDEETT‹‹LLMMEE DDUURRUUMMUU""

Alaca¤a iliflkin sonuç miktar›n belirlenmesinden sonra, ilgili
/Hak Sahibi Efl'e, (m.239) "Kat›lma Alaca¤› ve De¤er Art›fl Pay›
ödetilmesinde" afla¤›daki hususlara dikkat edilecektir:

A) ÖDEME fiEKL‹ (AYIN VEYA PARA ‹LE) olabilir;

-Kat›lma alaca¤› (m.239) - Ya para veya ay›n olarak ödetile-
bilir. Ayni mal de¤eri (sürüm de¤eri)dir. ‹flletme veya meslek iflin-
de (ekonomik bütünlük) de¤eri nazara al›n›r.



B) ÖDEME MÜDDET‹; Ödeyecek için derhal ödeme ciddi
güçlük do¤uracak ise, uygun bir erteleme istenebilir, yani olaya
göre, istenirse uygun mehil verilebîlir. Ama bu halde, (alaca¤a
faiz ve gere¤inde teminat koflulu) konabilir.

C) KONUTTA VE EV EfiYASINDA TERC‹H HAKKI; (- 240)

1- Sa¤ efl isterse; "Aile konutu ve ev eflyas›" kat›lma alaca¤›-
na mahsuben,

a) Birlikte yaflan›lan Konutun/eflyan›n kendine tahsisi sa¤la-
n›r, elbette fazla olursa karfl›l›¤›n›/veya fark›n› verir. Ayr›ca;

b) Sa¤ efl konuttan tercih ederse, "întifa hakk› "veya "oturma
hakk›" da isteyebelir.

c) Hakl› sebeplerin varl›¤› halinde, sa¤ eflin veya ölen eflin
mirasç›lar›n›n istemiyIe (oturma/intifa hakk› yerine) konut üzerin-
de mülkiyet hakk› tan›nabilir. Ancak,

2- E¤er altsoy, bir yerde meslek/sanat icra ediyorsa, an›-
lan/bu haklar istenemez.

3 -Ev Eflyas› (mülkiyeti veya intifa hakk›) ayn› koflullarda is-
tenebilir.

D) TAKAS HAKKI; Her Efl veya mirasç›s› »di¤er efle ait art›k
de¤erin yar›s›n› istebilece¤i gibi. Karfl›l›kl› Alacaklar›n olmas›n-
da, -varsa borçlar› ve alacaklar› saptanmasi ile- Yasal takas ifl-
lemi uygulan›r. Ve kalacak NET k›s›m belirlenir..(.236/l).

E) ÜÇÜNCÜ K‹fi‹YE KARfiI DAVA HAKKI; Eflin saptanan
kat›lma alaca¤› hakk› Karfl›lanamazsa, edinilmifl mallar meya-
n›nda olup karfl›l›ks›z kazand›r›m ile intikal ettirilen maldan ya-
rarlanan 3.fiah›slardan, eksik kalan miktarla s›n›rl› istemde bu-
lunulabilir. (m.241).

Bu dava,1 y›l (herhalde 5 y›l) içinde-tenkis ahkam› kapsam›n-
da-kullan›labilmektedir.(241).

F) BORÇLU EfiÎN ÖDEMEDE (SEÇ‹ML‹K HAKKI); Alacak-
borç'ta; mutlaka para/nakit ödeme zorunlulu¤u yoktur. Borçlu efl,
ya para ile ödemeyi veya ay›n vermeyi seçebilir.

Ama alacakl› efle bu seçim hakk› TANINMAMIfiTIR...

G) KATILIMDA VE PAYLAfiMAYLA ‹LG‹L‹ ÖZEL HALLER
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1- Kuflkusuz öncelikle -VARSA- SÖZLEfiME VAR ‹SE;

Sözleflmedeki hükümler uygulan›r/nazara al›n›r -m.237..AN-
CAK, efller aras›ndaki ANLAfiMA veya SÖZLEfiMELERDE (Efl-
lerin Ortak Olmayan /üvey çocuklar› ve onlar›n altsoylar›n›n
SAKLI PAYLARI ZEDELENEMEZ, yani haklar› sakl› tutulur
237/2)

2- E¤er Paylaflma ile ilgili SÖZLEfiME YOK ‹SE;

a) Her Efl (veya mirasç›lar›) di¤er Efle ait Art›k de¤erin 1/2 si-
ni (yar›s›n›) al›r. (236) 

b) Ama, Alacaklar takas Edilir. (236/l)

c) Bu haklar (zina- Cana kast nedeni ile boflanmada) Hakim-
ce, (azalt›labilir veya tam kald›rma) karar› verilebilir..

3- Yineleyelim ve flu birkaç özel durumu da dikkate sunal›m-
ki;

a) Önce veya sonra edinilmifl her tür mal›n, Yeni Yasa yürür-
lükten sonra ve evlilik birli¤i devam› süresi içine rastlayan za-
mandaki geliri/faizi/ nemas› vs, tüm geliri karfl›l›¤›, edinilmifl mal
durumundaki mal say›lacak, aktifte nazara al›nacakt›r..)

b) Görünüflte veya kayden bir eflin kiflisel mal› veya edinilmifl
mal› say›lan bir varl›¤a; e¤er di¤er efl ayr› ve özel flekilde ayni
veya nakti katk›da bulundu¤unu iddia ve ispat ederse, yine ge-
nel hükümlere, temel ilkelere ve içtihatlara göre, bu yönde iddia,
ispat ve katk› tazminat› isteminde bulunabilecektir.) (Bir eflin
"bütün mallar›" edinilmifl mal say›l›r ama, aksi ispat edilebilir
(md.222/3.)

SSOONNUUÇÇ OOLLAARRAAKK DD‹‹KKKKAATTEE VVEE TTAAKKDD‹‹RREE SSUUNNAALLIIMM KK‹‹;;

Konu ve Sistem "yepyeni ve karmafl›k". Keza: Tan›mlar, mal-
lar, de¤erler "çok de¤iflik ve çok çeflitli"... Yeni birçok hüküm ve
"türlü uygulama konular›" var. Ayn› husus için, kanunun ayr› yer-
lerinde "tekrarlar" var. Hele -Özellikle, ben gibi Eski Hukukçula-
ra (yeni tabirler/deyimler/kelimeler) -tüm dikkate karfl›n- de¤iflik
de¤erlendirmeler yapt›rabiliyor... Bu nedenlerle, san›yoruz ki;
olay ve sorunlar, uzayacak karmafl›k uygulama ile, çok uzun za-
mana yay›lan bir süreçte çözülebilecek, belirginleflebilecek/ çö-



zümler netleflebilecektir. Ne var ki, kanaat›m›zca- bu uzun sü-
reçte farkl› uygulamalar farkl› kanaat farkl› karar ve sonuçlar ç›-
kart›lacak belki çeliflkiler de yaflanabilecektir. Bu ba¤lamda Kifli-
ler bak›m›ndan ma¤duriyetler, uygulay›c›lar aç›s›ndan zorluklar
do¤aca¤› ve olabilece¤i kuflkusuzdur. Samimiyetle belirtelim ki,
bu konuyu (özet-k›sa yaz›m ve anlat›mda), kar›fl›kl›k/anlatma
güçlü¤ü oldu. Ama, daha detayl› anlatal›m derken, biz de konu-
yu basite indirgeyemedik. Bazen s›kça "yinelemelerde- bulun-
duk. Bu bak›mdan, en iyisinin yap›ld›¤› iddias›nda de¤iliz. Ancak
tespit ve anlat›mlar›m›zda belirtilen esaslar ba¤lam›nda -belki
aç›k, k›sa de¤il, karmafl›k gibi görünüyorsa da-

E⁄ER; uygulamada -BBiirr ddaavvaa oollaarraakk - (önümüze SSOOMMUUTT
BÎR OLAY GEL‹RSE : bir belli dava konusu/ Yani. taraf Eslerin
mallar›, eski- yeni dönem ay›r›m›, kiflisel veya edinilmifl mallar›.
cins.zaman, de¤er, eylem vb. nitelik ve özellikler itibariyle iddia-
savunma  yönlerinden veriler/ba¤l› -belli kan›tlar geldi¤inde/ ko-
nuldu¤unda). Efllerin mal ay›r›m, katk› veya kat›lma, alacak ve
haklar›n›n ay›r›m ve tespiti, o somut olay/ o belli anlaflmazl›k ko-
nusu aç›s›ndan, aç›klamaya çal›flt›¤›m›z düzenleme ve ilkelere
göre daha kolay çözülebilecektir, buna inan›yoruz.

Zaten, Biz de -neredeyse üç aya varan-bu uzun çal›flmay› ve
detayl› yaz›m›, bu amaçla yapt›k- Zaten mesleki ba¤l›l›¤›m›zdan
baflka, bu yönde bir dava takibimiz de yoktur. Gerçek düflünce
ve niyetimiz, ilgililere ve meslektafllara yard›mc› olabilmek, çal›fl-
malar›na katk›da bulunabilmek, sorunlar›n› -az da olsa- paylafla-
bilmektir. Kiflisel ve mesleki düflünce ve anlay›fl›m›z da bunu ge-
rektirmifltir. Kuflkusuz, bu inceleme ve saptamalar›m›zda "kusur
ve noksanl›k olmad›¤›" iddias›nda de¤iliz. Noksanl›klar /yanl›fl-
l›klar zaman içinde, u¤raflan-özverili-çal›flkan-bilen hukukçular›-
m›z›n olabilecek katk›lar›yla, verilecek örnek karar ve içtihatlarla
da giderilebilecektir. Ama biz -flimdilik / bu aflamada- bu/yeni ve
karmafl›k konuda baz› yararl› saptamalar yapt›¤›m›za da sami-
miyetle inan›yor, bu inançla meslektafllar›n takdirlerine, bilgileri-
ne ve de ilgilerine sunuyoruz.
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EESSKK‹‹ HHUUKKUUKKTTAA HHAAKK‹‹MM

n  CCeennggiizz ‹‹LLHHAANN **

(*)  Avukat, ‹zmir Barosu Üyesi
((****)) RReessmmii vvee ttaamm aadd››yyllaa ""MMeecceellllee--ii AAhhkkââmm--›› AAddlliiyyee"" AAhhmmeett CCeevvddeett PPaaflflaa
bbaaflflkkaannll››¤¤››nnddaa bbiirr hheeyyeett ttaarraaff››nnddaann hhaazz››rrllaannmm››flfltt››rr.. BBiirr ""MMuukkaaddddiimmee""
((BBaaflflllaanngg››çç)) vvee SSaatt››mm,, KKiirraa,, KKeeffaalleett,, HHaavvaallee,, RReehhiinn vvee VVeeddiiaa,, EEmmaanneett,, HHii--
bbee,, GGaasspp vvee ‹‹ttllââff,, HHaaccrr vvee ‹‹kkrraahh vvee fifiuuffaa,, fifiiirrkkeett,, VVeekkaalleett,, SSuullhh vvee ‹‹bbrraa,, ‹‹kk--
rraarr,, DDaavvaa,, BBeeyyyyiinnaatt vvee YYeemmiinn,, KKaazzaa ((YYaarrgg››llaammaa)),, oollmmaakk üüzzeerree 1166 kkiittaappttaann
oolluuflflmmaakkttaadd››rr,, ttooppllaamm 11885511 mmaaddddeeddiirr.. GGüünnüümmüüzzüünn BBoorrççllaarr KKaannuunnuu vvee
HHuukkuukk UUssuullüü MMuuhhaakkeemmeelleerrii KKaannuunnuunnaa kkaarrflfl››ll››kk ggeellmmeekktteeddiirr.. ‹‹llkk kkiittaabb››
2200..NNiissaann..11886699 ttaarriihhiinnddee kkaannuunnllaaflflmm››flfltt››rr.. YYeennii MMeeddeennii KKaannuunn iillee BBoorrççllaarr
KKaannuunnuunn yyüürrüürrllüü¤¤ee ggiirrmmeessii üüzzeerriinnee,, 886644 SSaayy››ll›› TTaattbbiikkaatt KKaannuunnuunn 4433
mmaaddddeessiiyyllee 44..EEkkiimm..11992266 ttaarriihhiinnddee yyüürrüürrllüükktteenn kkaalldd››rr››llmm››flfltt››rr..

-- DDaahhaa öönnccee ""GGüünncceell HHuukkuukk"" DDeerrggiissiinniinn OOccaakk//22000055,, fifiuubbaatt//22000055,,
MMaarrtt//22000055 ssaayy››llaarr››nnddaa yyaayy››nnllaannmm››flfltt››rr..

MMeecceelllleenniinn((****)) oonn aalltt››nncc›› kkiittaabb›› ""YYaarrgg››llaammaa hhaakkkk››nnddaadd››rr"";; bbiirr ggii--
rriiflfl vvee ddöörrtt bbööllüümmddüürr.. AAflflaa¤¤››ddaa ggüünnüümmüüzz TTüürrkkççee’’ssiinnee ççeevviirreerreekk öözz--
ggüünn mmeettiinnlleerriiyyllee bbiirrlliikkttee ssuunndduu¤¤uumm bbuu ""kkiittaabb""››nn,, ""GGiirriiflfl"" iillee bbiirriinnccii
bbööllüümmüünnüünn iillkk üüçç aayyrr››mm››,, öözzeelllliikkllee hhaakkiimmlleerriinn nniitteelliikklleerrii vvee aaddaabb››
hhaakkkk››nnddaakkii hhüükküümmlleerr,, aaddllii yyaaflflaanntt››mm››zzddaa uuzzuunn ssüürree eettkkiillii oollmmuuflflttuurr..
BBiirr bbaakk››mmaa,, hhaakkiimmllii¤¤iinn ""mmeesslleekk kkuurraallllaarr››""dd››rr.. fifiiimmddiilleerrddee nnaass››lldd››rr
bbiillmmiiyyoorruumm,, EElllliillii,, aallttmm››flflll›› yy››llllaarrddaa,, ""HHââkkiimm,, hhaakkîîmm,, ffeehhîîmm,, mmüüssttaa--
kkiimm vvee eemmîînn,, mmeekkîînn,, mmeettîînn oollmmaall››dd››rr"" ((HHaakkiimm;; bbiillggee,, aannllaayy››flflll››,, ddoo¤¤--
rruu vvee ggüüvveenniilliirr,, ssaayygg››nn,, mmeettiinn oollmmaall››dd››rr)) ttaann››mm››,, aaddlliiyyee kkoorriiddoorrllaarr››nn--
ddaa,, bbaaflflttaa hhaakkiimmlleerriimmiizz,, ççookk ss››kk tteekkrraarrllaann››rrdd››..
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OO NN AA LL TT II NN CC II     KK ‹‹ TT AA PP

K‹TAB – SAD‹S - AfiER

YY AA RR GG II LL AA MM AA KK ‹‹ TT AA BB II

K‹TAB - ÜL - KAZA

YYaarrgg››llaammaa hhaakkkk››nnddaadd››rr;; bbiirr ggiirriiflfl vvee ddöörrtt bbööllüümmddüürr.. 

Kaza hakk›nda olup bir mukaddime ile dört bab› müfltemildir.

GG   ‹‹   RR   ‹‹   fifi  

MM UU KK AA DD DD ‹‹ MM EE

Baz› hukuk (f›kh) terimleri hakk›ndad›r.

Ba’z› ist›lâhat-› f›khiyye beyan›ndad›r.

MMaaddddee 11778844..-- YYaarrgg››llaammaa,, hhüükküümm vvee hhaakkiimmlliikk aannllaammllaarr››nnaa
ggeelliirr..

Madde 1784.-  Kaza, hüküm ve hâkimlik ma’nalar›na gelir.

MMaaddddee 11778855..-- HHaakkiimm,, yyuurrttttaaflflllaarr aarraass››nnddaa mmeeyyddaannaa ggeelleenn
ddaavvaa vvee hhuussuummeettii hhuukkuukkaa uuyygguunn oollaarraakk ççöözzmmeessii iiççiinn ssuullttaann
ttaarraaff››nnddaann aattaannmm››flfl kkiiflfliiddiirr..

Madde 1785.- Hâkim, beyn-en-nas vuku’ bulan da’va ve mu-
hasamay› ahkâm - meflruas›na tevfikan fasl ve hasm için taraf-›
sultanîden nasp ve tayin olunan zatt›r.

MMaaddddee 11778866..-- HHüükküümm,, hhaakkiimmiinn ttaarraaffllaarr aarraass››nnddaakkii ddaavvaayy››
ççöözzüüpp,,bbiittiirrmmeessiiddiirr.. BBuu ddaa iikkiiyyee aayyrr››ll››rr

BBiirriinnccii kk››ss››mm:: HHââkkiimmiinn hhüükküümm vveerrddiimm,,iiddddiiaa oolluunnaann flfleeyyii
vveerr ddeemmeekk ggiibbii ssöözzlleerr iillee ddaavvaall››yy›› ddaavvaa kkoonnuussuu iissttee¤¤ii yyeerriinnee
ggeettiirrmmeekkllee yyüükküümmllüü kk››llmmaass››dd››rr.. ‹‹flflttee bbuunnaa yyüükklleeyyiiccii yyaarrgg››,,
hhaakk vveerriiccii  yyaarrgg›› ((ddaavvaann››nn kkaabbuullüü)) ddeenniirr.. 

‹‹kkiinnccii kk››ss››mm:: HHaakkkk››nn yyookkttuurr,, ddaavvaann yyeerrssiizzddiirr ddeemmeekk ggiibbii
ssöözzlleerr iillee hhââkkiimmiinn ddaavvaacc››nn››nn ddaavvaass››nn›› ggöörrmmeemmeessiiddiirr ((öönnllee--
mmeessiiddiirr)).. BBuunnaa ddaa yyaarrgg››llaammaann››nn rreeddddii ddeenniirr.. 

Madde 1786.- Hüküm,hâkimin muhasamay› kat’ ve hasmey-
lemesidir. Bu dahi iki k›s›md›r.
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K›sm-› evvel: Hâkimin, hükmettim, iddia olunan fley’i ver de-
mek gibi sözler ile mahkûm-un-bihi mahkûm-un-aleyhe ilzam et-
mesi, ya’ni lâz›m k›lmas›d›r. ‹flte buna kaza-i ilzam ve kaza-i is-
tihkak denir.

K›sm-› sâni: Hakk›n yoktur, münazeadan memnu’sun demek
gibi sözler ile hâkimin müddeiyi münazeadan men’ etmesidir.
Buna dahi kaza-i terk denir.

MMaaddddee 11778877..--  HHüükkmmüünn kkoonnuussuu,, hhââkkiimmiinn aalleeyyhhiinnee kkaarraarr
vveerriilleennee  yyüükklleeddii¤¤ii flfleeyyddiirr.. BBuu ddaavvaann››nn kkaabbuullüünnddee ddaavvaacc››nn››nn
hhaakkkk››nn››nn yyeerriinnee ggeettiirriillmmeessii,, ddaavvaann››nn rreeddddiinnddee iissee ddaavvaacc››nn››nn
ddaavvaass››nnddaann vvaazzggeeççmmeessiiddiirr..

Madde 1787.-  Mahkûm-un-bih,hâkimin mahkûm-un-aleyhe
ilzam etti¤i fleydir ki kaza-i ilzamda müddeinin hakk›n› ifa etme-
si ve kaza-i terkde müddeinin münazeadan vazgeçmesidir.

MMaaddddee 11778888..-- AAlleeyyhhiinnee hhüükküümm vveerriilleenn kkiimmssee,,ddaavvaayy›› kkaayy--
bbeeddeennddiirr..

Madde 1788.- Mahkûm-un-aleyh, aleyhine hükmolunan ki-
mesnedir.

MMaaddddee 11778899..-- LLeehhiinnee hhüükküümm vveerriilleenn kkiimmssee,,ddaavvaayy›› kkaazzaa--
nnaanndd››rr..

Madde 1789.- Mahkûm-un-leyh, lehine hükmolunan kimes-
nedir

MMaaddddee 11779900..-- TTaahhkkiimm,, ttaarraaffllaarr››nn aarraallaarr››nnddaakkii hhuussuummeett vvee
ddaavvaallaarr››nn›› ççöözzüümmlleemmeessii iiççiinn rr››zzaallaarr›› iillee bbiirr bbaaflflkkaa kkiimmsseeyyii
hhââkkiimm ttaayyiinn eettmmeelleerriinnddeenn iibbaarreettttiirr.. BBuu kkiimmsseeyyee kkeelliimmeenniinn iikkii
hhaarrffiinniinn üüssttüünn oollmmaass›› iillee hhaakkeemm vvee mmiimm hhaarrffiinniinn eekklleennmmeessii
hhaa hhaarrffiinniinn üüssttüünn oollmmaass›› vvee kkaaff hhaarrffiinniinn ddaahhaa ddaa üüssttüünn ooll--
mmaass›› iillee mmuuhhaakkkkeemm ((bbeelliirrlleeyyeeccii,, ttaayyiinn eeddiiccii)) ddeenniirr..

Madde 1790.-  Tahkim, hasmeynin husumet ve da’avalar› fasl
için r›zalar› ile âhar kimseyi hâkim ittihaz eylemelerinden ibaret-
tir. Ol kimseye fethateyn ile hakem  ve mim’in zamm› ve ha’n›n
fethi  ve kâf›’› müfleddede- i meftuha ile muhakkem denilir.



MMaaddddee 11779911..-- MMaahhkkeemmeeyyee ggeettiirriilleemmeeyyeenn ddaavvaall››yyaa hhaakkiimm
ttaarraaff››nnddaann ttaayyiinn eeddiilleenn kkiiflfliiyyee ggöörreevvlleennddiirriillmmiiflfl vveekkiill ddeenniirr.. 

Madde 1791.-  Vekil-i musahhar,mahkemeye ihzar olunama-
yan müddeaaleyhe h"akim taraf›ndan nasp olunan vekildir.

BB ‹‹ RR ‹‹ NN CC ‹‹    BB ÖÖ LL ÜÜ MM
BAB-I EVVEL

HHaakkiimmlleerree ddaaiirrddiirr,, ddöörrtt aayyrr››mm›› iiççeerriirr
Hükkâma dair olup dört fasl› havidir.

BBiirriinnccii  AAyyrr››mm 
Fasl-› Evvel

HHââkkiimmiinn nniitteelliikklleerrii hhaakkkk››nnddaadd››rr
Hâkimin evsaf› beyan›ndad›r

MMaaddddee 11779922..-- HHaakkiimm;; bbiillggee,, aannllaayy››flflll››,, ddoo¤¤rruu vvee ggüüvveenniilliirr,,
ssaayygg››nn,, mmeettiinn oollmmaall››dd››rr..

Madde 1792.- Hâkim, hakîm, fehîm, müstakim ve emîn, me-
kîn, metîn olmal›d›r.

MMaaddddee 11779933..-- HHaakkiimm,, hhuukkuukk kkuurraallllaarr›› vvee yyaarrgg››llaammaa uussuullüü
kkoonnuullaarr››nnddaa bbiillggiillii oollmmaall››,,bbiillggiissiinnii ddaavvaa kkoonnuussuu oollaayyllaarraa uuyy--
gguullaayyaabbiillmmeellii,, bbiirr ççöözzüümmee vvaarraabbiillmmeelliiddiirr..

Madde 1793.-Hâkim, mesail-i f›khiyyeye ve usul-i muhake-
meye vâk›f ve deâvi-i vak›ay› anlara tatbikan fasl ve hasme
muktedir olmal›d›r.

MMaaddddee 11779944..-- HHââkkiimmiinn aayy››rrtt eettmmee ggüüccüünnüünn ttaamm oollmmaass››
ggeerreekkiirr..

BBuu sseebbeeppllee kküüççüükk vvee bbuunnaakk vvee ââmmââ vvee ttaarraaffllaarr››nn yyüükksseekk
sseessllii kkoonnuuflflmmaallaarr››nn›› dduuyymmaayyaaccaakk ddeerreecceeddee ssaa¤¤››rr oollaann kkiimm--
sseelleerriinn yyaarrgg››llaammaallaarr›› ggeeççeerrllii oollmmaazz..
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Madde 1794.- Hâkimin temyiz-i tâmme muktedir olmas› lâ-
z›md›r.

Biaenaleyh sagir ve ma’tuh ve a’ma ve tarafeynin savt-› kavi-
lerini iflitemeyecek mertebe sa¤›r olan kimesnenin kazas› caiz
de¤ildir.                

‹‹kkiinnccii   AAyyrr››mm

Fasl – › Sâni

HHaakkiimmiinn aaddaabb›› hhaakkkk››nnddaadd››rr

Hakimin adab› beyan›ndad›r

MMaaddddee 11779955..-- HHaakkiimm dduurruuflflmmaa ss››rraass››nnddaa aall››flfl vveerriiflfl vvee flflaa--
kkaallaaflflmmaa ggiibbii dduurruuflflmmaann››nn ssaayygg››nnll››¤¤››nn›› eettkkiilleeyyeecceekk ffiiiill vvee hhaa--
rreekkeettlleerrddeenn kkaaçç››nnmmaall››dd››rr..

Madde 1795.- Hakim; meclis-i muhakemede al›fl verifl ve mu-
latafe gibi mehâbet-i meclisi izale edecek ef’al ve harekâtdan iç-
tinâp etmelidir.

MMaaddddee 11779966..--  HHaakkiimm iikkii ttaarraaffttaann hhiiçç bbiirriissiinniinn hheeddiiyyeessiinnii
kkaabbuull eettmmeezz.. 

Madde 1796.-   Hakim iki hasmdan hiç birisinin hediyesini ka-
bul etmez.

MMaaddddee 11779977..--  HHaakkiimm ttaarraaffllaarrddaann hhiiçç bbiirriissiinniinn zziiyyaaffeettiinnee
ggiittmmeezz..

Madde 1797.-   Hakim mütehas›meynden  hiç birisinin ziya-
fetine gitmez.

Madde 1797.-  Hakim; dava görülürken, evinde taraflardan
yaln›z birisini  kabul etmek,  karar s›ras›nda birisiyle yaln›z kal-
mak veya ikisinden birine el, göz veya bafl ile iflaret etmek veya
taraflardan birine gizlice  yahut di¤erinin bilmedi¤i dil ile söz söy-



lemek gibi kötü anlafl›lmalara  ve suçlamalara sebep olabilecek
tutum ve davran›fllarda bulunmamal›d›r. 

Madde 1797.-  Esna-y› muhakemede hâkim tarafeynden yal-
n›z birisini hanesi kabul etmek ve meclisi hükümde biriyle halvet
veyahut ikisinden birine el ya göz veya bafl ile iflaret eylemek ve-
ya anlardan birisine gizli lâk›rd› yahut di¤erinin bilmedi¤i lisan ile
söz söylemek gibi töhmet ve su-i zanna sebep olabilecek hal ve
hareket de bulunmamal›d›r.

MMaaddddee 11779988..-- HHeerr iikkii ttaarraaffaa aaddiill ddaavvrraannmmaakk hhaakkiimmiinn ggöö--
rreevvddiirr..

BBuu nneeddeennllee,, ttaarraaffllaarrddaann bbiirrii eeflflrraaffttaann ddii¤¤eerrii ddee hhaallkkttaann bbii--
rrii oollssaa ddaahhii dduurruuflflmmaa ss››rraass››nnddaa ttaarraaffllaarr›› oottuurrttmmaass›› vvee dduurruuflfl--
mmaa ggeerree¤¤ii bbaakk››flflllaarr››nn››  vvee ssöözzlleerriinnii ttaarraaffllaarraa yyöönneellttmmee ggiibbii
zzoorruunnlluu  dduurruummllaarrddaa ttaamm bbiirr flfleekkiillddee aaddiill vvee eeflfliitt ddaavvrraannmmaa--
ss›› ggeerreekkiirr..

Madde 1798.-  Hâkim, beyn-el-hasmeyn adl ile me’murdur.

Bianaenaleyh tarafynden biri her nekadar eflraftan ve di¤eri
ahad-› nasdan olsa bile hîn-i muhakemede tarafyni oturtmak ve
kendilerine imal-i nazar ve tevcih-i hitap etmek gibi muhakeme-
ye müteallik muamelâtda tamamiyle adl ve müsavata riayet et-
mesi lâz›md›r.

ÜÜççüünnccüü   AAyyrr››mm

Fasl -› Sâlis   

HHaakkiimmiinn ggöörreevvlleerrii hhaakkkk››nnddaadd››rr..

Hâkimin vezaifi beyan›ndad›r.

MMaaddddee 11880000..-- HHaakkiimm ssuullttaann ttaarraaff››nnddaann ddaavvaallaarr›› ggöörrmmeeyyee
vvee hhüükküümm vveerrmmeeyyee yyeettkkiillii kk››ll››nnmm››flfltt››rr.. 

Madde 1800.-  Hâkim, taraf› sultaniden icra-y› muhakemeye
ve hükme vekildir. 
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MMaaddddee 11880011..-- YYaarrgg››llaammaa,, yyeerr vvee zzaammaann vveeyyaa iissttiissnnaa oollaa--
rraakk  bbaazz›› öözzeell ggöörreevvlleerr iillee ss››nn››rrllaann››rr,, öözzeelllliikk ggöösstteerriirr..

Örne¤in bir y›l için görevli olan hakim ancak o y›l içersinde
hüküm verebilir. O y›l bafllamadan veya geçtikten sonra karar
veremez. Keza belirli bir kazada hüküm vermek üzere tayin ol-
mufl hakim o kazan›n her yerinde hüküm verebilir, ama, di¤er bir
kazada hüküm veremez. Belirli bir mahkemede hüküm vermek
üzere tay›n edilmifl olan hakim ancak o mahkemede hüküm ve-
rebilir, baflka bir mahkemede hüküm veremez. Bunun gibi padi-
flah taraf›ndan kamu yarar› düflüncesiyle  filan konuya ait dava-
ya bak›lmamas› emredilirse hakim o davay› görüp karar vere-
mez. Bir mahkeme hakimi baz› belirli özel konularda yetkili olup
da di¤er konularda olmasa,ancak yetkili oldu¤u konulardaki da-
valar› görüp,karar verebilir, onun d›fl›ndaki davalar› görüp, karar
veremez. Keza bir hukukçunun (müçtehit), bir konudaki düflün-
cesinin halka daha yumuflak daha uygun gelmesi ve asr›n dirlik
ve düzenine yönelik bulunmas› nedeniyle padiflah taraf›ndan
onun düflüncesiyle ifllem yap›lmas› emredilirse hakim o hukuk-
çunun düflüncesine ayk›r› bir baflka hukukçunun düflüncesiyle
ifllem yapamaz,yaparsa hükmü geçerli olmaz.

Madde 1801.- Kaza, zeman ve mekân ile ve ba’z› hususat›n
istisnas› ile tekayyüd ve tahassus eder.

Meselâ bir sene müddetle hükme me’mur olan hakim ancak
o sene için hükmeder. Ol senenin hulûlünden evvel veya müru-
rundan sonra hükmedemez. Ve keza muayyen bir kazada hük-
metmek üzere nasp olunun hâkim ol kazan›n her mahallinde
hükmeder, amma di¤er kazada hükmedemez. Ve bir mahkeme-
i muayyenede hükmetmek üzre nasp olunan hâkim anca ol
mahkemede hükmedip di¤er bir mahalde hükmedez. Ve kezalik
maslâhat-i âmme mülâhaza-i adilesine binaen  

Filân hususa müteallik da’va istima’ olunmaya deyu emr-i sul-
tani sâd›r olsa hâkim ol da’vay› istima’ ve hükmedemez, veyahut
bir mahkeme hâkimi baz› hususat-› muayyene istiam›na me’zun
olup da maadas›n› istimaa me’un olmasa ol hakîm ancak
me’zun oldu¤u hususat› istima’ ve hükmeder. Maadas›n› istima’



ve hükmedemez. Ve kezalik bir müctehidin bir hususda re’yi
nâs’a efrak ve maslâhat› asra evkaf oldu¤una binaen an›n rey’i
ile amel olunmak üzre emr-i sultani sâd›r olsa ol hususda haîm
ol müctehidin re’yine münafi di¤er bir müctehidin re’yi ile amel
edemez, ederse hükmü nâfiz olmaz.

MMaaddddee 11880022..-- BBiirr ddaavvaayy›› bbiirrlliikkttee ggöörrmmeekk vvee hhüükküümm vveerr--
mmeekk üüzzeerree ttaayy››nn oolluunnuunn iikkii hhaakkiimmddeenn yyaallnn››zz bbiirriissii oo ddaavvaayy››
ggöörrüüpp,, hhüükküümm vveerreemmeezz,, vveerriirrssee hhüükkmmüü ggeeççeerrllii oollmmaazz..

Madde 1802.-  Bir da’vay› ma’an istima’ ve hükmetmek üzre
nasb olunuan iki hakimden yaln›z birisi ol da’vay› istima’ ve hü-
küm edemez, ederse hükmü nafiz olmaz. (1465. maddeye bak)

MMaaddddee 11880033..--  BBiirrddeenn ççookk hhaakkiimmii oollaann bbiirr bbeellddeeddee ttaarraaff--
llaarrddaann bbiirriissii bbiirr hhaakkiimmiinn ddii¤¤eerrii ööbbüürr hhaakkiimmiinn hhuuzzuurruunnddaa dduu--
rruuflflmmaa iisstteeyyiipp aarraallaarr››nnddaa bbuu kkoonnuuddaa iihhttiillââff  çç››kkaarrssaa ddaavvaall›› ttaa--
rraaff››nn sseeççttii¤¤ii hhaakkiimm tteerrcciihh oolluunnuurr..

Madde 1803.- Müteaddit hâkimi olan beldede hasmeynden
birisi bir hâkimin ve di¤eri obir hâkimin huzurunda murafaa ol-
mak isteyip bu veçhile beynlerinde ihtilâf vaki olsa müddeaaley-
hin ihtiyar eyledi¤i hâkim tercih olunur.   

MMaaddddee 11880044..-- AAzzlleeddiilleenn bbiirr hhaakkiimmiinn,, aazziill iillee aazziill hhaabbeerriinniinn
bbiillddiirriillmmeessii aarraass››nnddaa ggeeççeenn zzaammaann aarraall››¤¤››nnddaa ggöörrddüü¤¤üü ddaa--
vvaallaarr,, vveerrddii¤¤ii kkaarraarrllaarr ggeeççeerrlliiddiirr.. AAzzlliinn bbiillddiirriillmmeessiinnddeenn ssoonn--
rraa vveerriilleenn kkaarraarrllaarr ggeeççeerrllii oollmmaazz..

Madde 1804.-  Bir hâkimin azli vuku bulup fakat bir müddet
haber-i azil kendine vas›l olmamakla ol müddette baz› deâvi is-
tima’ ve fasl etmifl olsa sahih olur.

Amma haber-i azlin vusulünden sonra vuku’ bulan hükmü sa-
hih olmaz.   

MMaaddddee 11880044..--  HHaakkiimm,,ee¤¤eerr iizziinn vveerriillmmiiflfl iissee bbiirr ddii¤¤eerr kkiimm--
sseeyyii kkeennddiissii yyeerriinnee yyeettkkiillii kk››llaabbiilliirr ((nnaaiipp)),, aazzlleeddeebbiilliirr.. EE¤¤eerr
iizziinn vveerriillmmeemmiiflfl iissee yyeettkkiillii kk››llaammaazz.. KKeennddiissiinniinn ggöörreevviinnee ssoonn
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vveerriillmmeessii vveeyyaa ööllmmeessii hhaalliinnddee yyeerriinnee yyeettkkiillii kk››lldd››¤¤›› kkiimmsseenniinn
ggöörreevvii ssoonn bbuullmmaazz..

BBuu sseebbeeppllee bbiirr iillççeenniinn hhaakkiimmii vveeffaatt eeddeerrssee yyeerriinnee bbiirr bbaaflfl--
kkaa hhaakkiimm ggeelliinncceeyyee kkaaddaarr oo iillççeeddeekkii ddaavvaallaarraa,, öölleenn hhaakkiimmiinn
yyeettkkiillii kk››lldd››¤¤›› kkiiflflii bbaakkaabbiilliirr,, ssoonnuuççllaanndd››rraabbiilliirr..

Madde 1805.-  Hâkim e¤er nasp ve azl-i naibe mezun ise di-
¤er kimseyi kendisine naip nasb ve an› azl edebilir; de¤ilse ede-
mez; ve kendisinin ma’zul ya fevt olmas› ile naibi naibi mün’azil
olmaz. (1460 maddeye bak) 

Binaenaleyh bir kazan›n hâkimi vefat ettik de yerine di¤er hâ-
kim gelinceye dek ol kazada vuku’ bulan dâ’vay› hâkimi müte-
veffan›n naibi istima’ ve hüküm verebilir. 

MMaaddddee 11880066..--  HHaakkiimmiinn ttooppllaadd››¤¤›› ddeelliilllleerr iillee  yyeettkkiillii kk››lldd››¤¤››
kkiiflflii ((nnaaiipp)),, yyeettkkiillii kk››lldd››¤¤›› kkiiflfliinniinn ((nnaaiipp)) ttooppllaadd››¤¤›› ddeelliilllleerr iillee
kkeennddiissii kkaarraarr vveerreebbiilliirr..

fifiööyyllee kkii;; bbiirr ddaavvaaddaa hhââkkiimm ddeelliilllleerrii ttooppllaayyaarraakk yyeettkkiillii kk››ll--
dd››¤¤›› kkiimmsseeyyee ((nnaaiipp)) dduurruummuu bbiillddiirrssee,, yyeettkkiillii kk››ll››nnaann kkiimmssee
ttooppllaannaann ddeelliilllleerrii ggeerrii ççeevviirrmmeekkssiizziinn,, bbuu ddeelliilllleerree ggöörree kkaarraarr
vveerreebbiilliirr.. BBuunnuunn ggiibbii kkaarraarr vveerrmmee¤¤ee yyeettkkiillii kkiimmssee bbiirr hhuussuuss--
ttaa  ttooppllaadd››¤¤›› ddeelliilllleerrii hhaakkiimmee kkaarraarr vveerrmmeekk üüzzeerree öönneerrssee,,hhaa--
kkiimm,, ddeelliilllleerrii iiaaddee eettmmeekkssiizziinn öönneerriissii üüzzeerriinnee kkaarraarr vveerreebbiilliirr..
SSaaddeeccee tteettkkiikk vvee aarraaflfltt››rrmmaa  ggöörreevvllii oolluupp,, kkaarraarr vveerrmmeeyyee iizziinn--
llii oollmmaayyaann yyeettkkiilliinniinn ((nnaaiipp)) öönneerriissiiyyllee hhaakkiimm kkaarraarr vveerree--
mmeezz,,ddeelliilllleerrii kkeennddiissiinniinn ttooppllaammaass›› llââzz››mmdd››rr.. 

Madde 1806.- Hakimin istima’ eyledi¤i beyyine ile naibi ve na-
ibin istima eyledi¤i beyyine ile kendisi hükmedebilir.

fiöyle ki, hâkim bir da’va hakk›nda beyyine istima’ ve naibe
ihbar eylese naibi iade-i beyyine etmeksizin hâkimin ihbar› ile
hükmedebilir ve hükme me’zun olan naib bir hususta beyyine
beyyine istim’a edip de hâkime inha eylese hâkim iade-i beyyi-
ne etmeksizin naibin inhas› ile hükm edebilir amma hükme
me’zun olmay›p da ancak tetkik ve istikflaf için beyyine istima›na
memur olan kimsenin inhas› ile hâkim hükmedemeyip bizzat is-
tima-› beyyine etmesi lâz›md›r 



MMaaddddee 11880077..-- BBiirr iillççee hhaakkiimmii bbiirr bbaaflflkkaa iillççeeddeekkii aarraazzii ddaa--
vvaass››nn›› ggöörreebbiilliirr,, bbuunnuunn iiççiinn ddaavvaa kkiittaabb››nnddaa aaçç››kkllaanndd››¤¤›› üüzzeerree
flfleerr’’ii ss››nn››rr››nn››nn bbiillddiirriillmmeessii ggeerreekkiirr..

Madde 1807.- Bir kaza hâkimi baflka bir kaza dahilindeki ara-
zi davas›n› istima’ edebilir. Fakat kitab-› da’vada beyan olundu-
¤u veçhile hudud-i flerriyesinin beyan› lâz›m gelir.

MMaaddddee 11880088..-- YYaarraarr››nnaa kkaarraarr vveerriilleenn kkiiflfliinniinn;; hhaakkiimmiinn,, aalltt
vvee üüsstt ssooyyuunnddaann bbiirriissii,, eeflflii,, ddaavvaa kkoonnuussuu mmaallddaakkii oorrttaa¤¤››,,
öözzeell hhiizzmmeettççiissii vvee yyaarrdd››mm››yyllaa ggeeççiinneenn aaddaamm›› oollmmaammaass›› flflaarrtt--
tt››rr.. 

BBuu sseebbeeppllee hhaakkiimm bbuunnllaarrddaann bbiirriissiinniinn ddaavvaass››nn›› ggöörreemmeezz,,
yyaarraarr››nnaa kkaarraarr vveerreemmeezz..

Madde 1808.- Mahkûm-un-leh hâkimin usul ve füruudan biri
ve zevcesi ve hükmolunacak malda fleriki ve ecir-i hass›  ve hâ-
kimin infak›yla teayyüfl eder adam› olmamak flartt›r.

Binaenaleyh, hâkim bunlardan birisinin davas›n› istima’ ile le-
hine hüküm veremez

MMaaddddee 11880099..--  BBiirr bbeellddee hhaakkiimmiinniinn yyaa ddaa öönncceekkii mmaaddddeeddee
yyaazz››ll›› iillggiilliilleerriinnddeenn bbiirriinniinn oo bbeellddee hhaallkk››nnddaann bbiirr kkiimmssee iillee ddaa--
vvaass›› oolldduu¤¤uu ttaakkddiirrddee oo bbeellddeeddee bbiirr bbaaflflkkaa hhaakkiimm vvaarrssaa ddaavvaa
oonnuunn ttaarraaff››nnddaann ggöörrüüllüürr..

EE¤¤eerr oo bbeellddeeddee bbiirr bbaaflflkkaa hhaakkiimm yyookkssaa ttaarraaffllaarr››nn kkaarrflfl››ll››kk--
ll›› rr››zzaallaarr›› iillaa ttaayyiinn eeddeecceekklleerrii hhaakkeemm yyaahhuutt oo hhaakkiimm yyeettkkiissii
vvaarrssaa,, oonnuunn yyeettkkiillii kk››llaaccaa¤¤›› kkiiflflii ((nnaaiipp)) yyaahhuutt cciivvaarrddaakkii ddii¤¤eerr
bbiirr kkaazzaa hhaakkiimmiinniinn hhuuzzuurruunnddaa mmaahhkkeemmeelleeflfliirrlleerr..

TTaarraaffllaarr bbuu yyoollllaarrddaann bbiirriinnee rraazz›› oollmmaadd››kkllaarr›› ttaakkddiirrddee SSuull--
ttaannll››kkttaann,,yyaallnn››zz bbuu ddaavvaayy›› ggöörrmmee¤¤ee yyeettkkiillii hhaakkiimm ttaalleepp eeddeerr--
lleerr.. 

Madde 1809.- Bir belde hâkiminin yahut madde-i ânifede
mezkûr mensubat›ndan birinin ol belde ahalisinden bir kimesne
ile da’vas› oldu¤u surette ol beldede di¤er bir hâkim varsa an›n
huzurunda murafaa olurlar.

Ve e¤er ol beldede di¤er Hâkim yoksa tarafeyn kendi r›zalar›
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ile nasp edecekleri hakemin yahut ol hâkim naip nâsb›na
me’zun oldu¤u takdirde taraf›ndan mansûp naibin veyahut civar-
daki di¤er bir kaza hâkiminin huzurunda murafaa olurlar. 

Ve tarafyen bu suretlerde birine raz› olmad›klar› suretde tara-
f› sultaniden müvella istida’a ederler.

MMaaddddee 11881100..-- HHaakkiimm ddaavvaallaarr››nn ggöörrüüllmmeessiinnddee eesskkiissiinnddeenn
yyeenniissiinnee ddoo¤¤rruu kkuurraall››nnaa uuyygguunn ddaavvrraannmmaall››dd››rr..

FFaakkaatt ggeelliiflflii yyeennii  ddee oollssaa bbiirr ddaavvaayyaa öönncceelliikk ttaann››nnmmaass››
hhaalliinn vvee iiflfliinn ggeerree¤¤ii oollaarraakk ggöörrüüllüürrssee oo ddaavvaann››nn ggöörrüüllmmeessii
öönnee aall››nn››rr.. 

Madde 1810.- Hâkim rü’yeti da’vada el-akdem-ü fel-akdem
kaidesine riayet etmelidir.

Fakat vürudu mauhhar olan bir da’van›n ta’cili icab-› hal ve
maslahatdan görüldü¤ü haldean›n rü’yetini takdim eyler.

MMaaddddee 11881111..-- HHaakkiimm,, ggeerreekkttii¤¤iinnddee bbaaflflkkaallaarr››nnddaann flfleerr’’ii bbiirr
ssoorruunnuunn ççöözzüümmüünnüü ssoorraabbiilliirr..

Madde 1811.- Hâkim ledelhace ahardan istifta etmesi caizdir.

MMaaddddee 11881122..-- HHaakkiimm,, üüzzüünnttüü vvee kkaayygg›› vvee aaççll››kk vvee uuyykkuu
bbaassmmaass›› ggiibbii ssaa¤¤ll››kkll›› ddüüflflüünnmmeeyyee eennggeell oollaabbiilleecceekk bbiirr ssaakkaatt--
ll››kk iillee aakkll›› kkaarr››flfl››kk oolldduu¤¤uu zzaammaann hhüükküümm vveerrmmeeyyee ggiirriiflflmmeemmee--
lliiddiirr..

Madde 1812.- Hâkim, gam ve gussa ve açl›k ve galeb-i nevm
gibi s›hhat-› tefekküre manii olabilecek bir âr›za ile zihni müflev-
vefl oldu¤u halde hükme tasaddi etmemelidir.

MMaaddddee 11881133..-- HHaakkiimm,, tteettkkiikklleerriinnii dduurruuflflmmaallaarrddaa yyüürrüüttmmee--
llii,, iiflflii ççookk ssüürrddüürrüüpp,, uuzzaattmmaammaall››dd››rr..

Madde 1813.- Hâkim murafaatda icray› tedkikat etmekle be-
raber ifli sürencemede b›rakmamal›d›r.



MMaaddddee 11881144..-- HHaakkiimm,, mmaahhkkeemmee ssiicciilllleerrii ddeefftteerrii ttuuttuupp,,vvee--
rreeccee¤¤ii iillââmmllaarr››,, sseenneettlleerrii bbuu ddeefftteerree kkaayyddeeddeerr,, hheerr ttüürrllüü hhiillee
vvee kkööttüüllüükktteenn kkoorruurr,, ssaakkllaarr.. KKeennddiissii aayyrr››llmmaakk zzoorruunnddaa kkaall››nn--
ccaa yyaa bbiizzzzaatt yyaa ddaa ggüüvveennddii¤¤ii bbiirr kkiiflflii vvaass››ttaass›› iillee bbuu ssiicciilllleerrii
hhaalleeffii oollaann hhaakkiimmee ddeevviirr vvee tteesslliimm eeddeerr..

Madde 1814.- Hâkim, mahkemeye sicillât defteri vaz’edip ve-
rece¤i ilâmat ve senedat› hile ve fesaddan sâlim olabilecek
muntazam bir suretde ol deftere kayd ve tahrir ve an›n h›fz›na
dikkat ve i’tina eder. Ve kendisinin azli vuku’ buldukta ya bizzat
veya emini vas›tas› ile siçiliât› halefi olan hâkime devr ve teslim
eyler.

DDöörrddüünnccüü AAyyrr››mm

Fasl –› Râbi

MMaahhkkeemmeenniinn yyüürrüüttüüllüüflflüü ((yyöönneettiimmii)) hhaakkkk››nnddaadd››rr..

Suret-i muhakemeye dairdir.

MMaaddddee 11881155..-- HHaakkiimm mmaahhkkeemmeeyyii  aaçç››kk oollaarraakk yyüürrüüttüürr.. FFaa--
kkaatt hhüükküümmddeenn öönnccee nnee yyöönnddee  kkaarraarr vveerriilleeccee¤¤iinnii aaçç››kkllaammaazz

Madde 1815.- Hâkim, muhakemeyi alenen icra eder. Fakat
kabl’el hüküm ne veçhile hükm edilece¤ini iffla etmez.

MMaaddddee 11881166..-- TTaarraaffllaarr yyaarrgg››llaannmmaakk üüzzeerree hhaakkiimmiinn hhuuzzuu--
rruunnaa çç››kktt››kkllaarr››nnddaa,, hhaakkiimm öönnccee ddaavvaacc››yyaa ddaavvaass››nn›› aannllaatttt››rr››rr..
DDaavvaa öönncceeddeenn yyaazz››ll›› oollaarraakk kkaayyddaa ggeeççiirriillmmiiflfl iissee ookkuunnuurr,, iiççee--
rrii¤¤ii kkeennddiissiinnee oonnaayyllaatt››ll››rr.. SSoonnrraa ddaa ddaavvaall›› ssoorrgguullaann››rr.. 

SSoorrgguullaammaa;; ddaavvaacc›› sseennii flfluu bbaakk››mmddaann ((flfluu yyöönnddeenn)) ddaavvaa
eeddiiyyoorr nnee ddeerrssiinn?? ssoorruussuu yyöönneellttiilleerreekk yyaapp››ll››rr..

Madde 1816.- Tarafeyn il ecl-il-muhakeme huzur-i hâkime
geldiklerinde hâkim evvelen müddeiye da’vas›n› takrir ettirir. Ve
e¤er evvelce da’vas› tahriren zabt olunmufl ise k›raat ile mazmu-
nu kendisine tasdik ettirilir ve sâniyen müddeaaleyhi isticvap ey-
ler.
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fiöyle ki müddei senden flu veçhile da’va ediyor ne dersin de-
yu suâl eder. 

MMaaddddee 11881177..-- DDaavvaall››nn››nn iikkrraarr eettmmeessii hhaalliinnddee hhaakkiimm oonnuu
iikkrraarr›› iillee bbaa¤¤ll›› ttuuttaarr,, iinnkkaarr eettmmeessii hhaalliinnddee iissee hhaakkiimm ddaavvaacc››--
ddaann ddeelliilllleerriinnii iisstteerr..

Madde 1817.- Müddeaaleyh ikrar ederse hâkim an› ikrar›yla
ilzam ederse e¤er inkâr ederse hâkim müddeiden beyyine ister.

MMaaddddee 11881188..--  DDaavvaacc›› ddeelliilllleerrii iillee ddaavvaass››nn›› kkaann››ttllaadd››¤¤›› ttaakk--
ddiirrddee hhââkkiimm oonnuunn yyaarraarr››nnaa kkaarraarr vveerriirr.. KKaann››ttllaayyaammaadd››¤¤›› ttaakk--
ddiirrddee iissee,, bbiirr tteekk yyeemmiinn hhaakkkk›› kkaallmm››flfltt››rr,, iisstteemmeessii hhaalliinnddee hhââ--
kkiimm oonnuunn ttaalleebbii üüzzeerriinnee ddaavvaall››yyaa yyeemmiinn tteekklliiff eeddeerr..

Madde 1818.- Müddei bilbeyyine da’vas›n› ispat etti¤i suret-
de an›n üzerine hükmeyler. Ve ispat edemedi¤i suretde bir ye-
min hakk› kalma¤la talip olur ise hakim an›n talebi üzerine müd-
deaaleyhe yemin teklif eyler.

MMaaddddee 11881199..-- DDaavvaall›› yyeemmiinn eeddeerrssee vveeyyaa ddaavvaacc›› yyeemmiinn
vveerrddiirrmmeezzssee hhââkkiimm ddaavvaacc››nn››nn ddaavvaass››nn›› rreeddddeeddeerr..

Madde 1819.- Müddeaaleyh yemin ederse yahut müddei ye-
min verdirmezse hâkim müddeiyi müddeaaleyhe muarazadan
men’ eder.

MMaaddddee 11882200..-- DDaavvaall›› yyeemmiinnddeenn kkaaçç››nn››rrssaa hhââkkiimm bbuu kkaaçç››nn--
mmaayyaa ggöörree kkaarraarr vveerriirr.. YYeemmiinnddeenn  kkaaçç››nnmmaayyaa ggöörree kkaarraarr vvee--
rriillddiikktteenn ssoonnrraa yyeemmiinn eeddeerriimm ddeerrssee,, aarrtt››kk,, bbuunnaa ddee¤¤eerr vveerriill--
mmeezz..

Madde 1820.- Müddeaayeyh yeminden nükûl ederse hâkim
nükûlü ile hükmeder. Ve nükûlü ile hükmettikten sonra yemin
ederim dese art›k iltifat olunmaz.

MMaaddddee 11882211..-- UUssuullüünnee uuyygguunn,, ssaahhtteelliikk vveeyyaa hhiillee iillee ddüü--
zzeennlleemmee flflüüpphheessii bbuulluunnmmaayyaann,, bbiirr mmaahhkkeemmee hhaakkiimmii ttaarraaff››nn--



ddaann vveerriillmmiiflfl oollaann iillââmm vvee sseenneeddiinn,, bbaaflflkkaaccaa ddeelliill ggeerreekkmmeekk--
ssiizziinn,, iiççeerrii¤¤iinnee ggöörree iiflfllleemm yyaapp››ll››pp,, kkaarraarr vveerriilleebbiilliirr..

Madde 1821.- Usulüne muvaf›k ve flüphe-i tezvir ve tasni’den
sâlim olarak bir mahkeme hâkimi taraf›ndan verilen ilâm ve se-
nedin bilâ beyine mazmunu ile amel ve hüküm caizdir.

MMaaddddee 11882222..-- DDaavvaall›› yyuukkaarr››ddaa yyaazz››ll›› oolldduu¤¤uu ggiibbii ssoorrgguullaann--
mmaass›› ss››rraass››nnddaa eevveett vveeyyaa hhaayy››rr ggiibbii  bbiirr cceevvaapp vveerrmmeeyyiipp,,ssuuss--
mmaakkttaa ››ssrraarr eeddeerrssee,, ssuussmmaass››,, iinnkkaarr aannllaamm››nnaa ggeelliirr..

BBuunnuunn ggiibbii iikkrraarr ddaa eettmmeemm iinnkkaarr ddaa eettmmeemm ddiiyyee cceevvaapp
vveerriirrssee,, bbuu cceevvaabb›› ddaa iinnkkaarr ssaayy››ll››rr.. HHeerr iikkii hhaallddee ddee,, yyuukkaarr››ddaa
aaçç››kkllaanndd››¤¤›› ggiibbii ddaavvaacc››ddaann ddeelliilllleerrii ssoorruulluurr..

Madde 1822.- Müddeaaleyh berveçh-i bâlâ led-el isticvap lâ
ve neâm bir cevap vermeyip de sükûtunda israr ederse sükûtü
inkâr addolunur.

Ve kezâlik ikrar da etmek inkâr da etmem deyu cevap verirse
bu cevab› dahi inkâr addolunur, ve iki surette dahi müddeiden
berveçh-i bâlâ beyine talep k›l›n›r. 

MMaaddddee 11882233..-- DDaavvaall›› iikkrraarr yyaa ddaa iinnkkaarr eeddeecceekk yyeerrddee ddaavvaa--
cc››nn››nn ddaavvaass››nn›› ggiiddeerreecceekk ((ddeeff’’eeddeecceekk)) bbiirr ddaavvaa iilleerrii ssüürreerrssee
ddaavvaa kkiittaabb›› iillee ddeelliilllleerr kkiittaabb››nnddaa aaçç››kkllaannaann hhüükküümmlleerree ggöörree
iiflfllleemm yyaapp››ll››rr..

Madde 1823.- Müddeaaleyh ikrar ya inkâr edecek yerde
müddeinin da’vas›n› def’edecek bir da’va dermeyan ettikde ki-
tab-› da’avada ve kitab-› beyyinaâtta beyan olunan mesâile tev-
fikan muamele olunur. 

MMaaddddee 11882244..-- TTaarraaffllaarrddaann bbiirriissii ssöözzlleerriinnii ttaammaammllaammaaddaann
ddii¤¤eerrii ssöözzee bbaaflflllaayyaammaazz,, bbaaflflllaayyaaccaakk oolluurrssaa hhaakkiimm ttaarraaff››nn--
ddaann ssuussttuurruulluurr.. 

Madde 1824.- Tarafeynden birisi ifadesini tekmil etmedikçe
di¤eri ifadeye tesaddi edemez, edecek olursa hâkim taraf›ndan
men’olunur.
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MMaaddddee 11882255..-- MMaahhkkeemmeeddee,, ttaarraaffllaarrddaann ddiill bbiillmmeeyyeenn kkiimm--
sseenniinn iiffaaddeessiinniinn ççeevvrriissii iiççiinn,, eehhlliiyyeettllii,, ggüüvveenniilliirr bbiirr tteerrccüümmaann
bbuulluunndduurruulluurr..

Madde 1825.- Tarafeynden lisan bilmeyen kimesnenin ifade-
sini terceme için mahkemede mevsûk ve mü’temen tercüman
bulundurulur. 

MMaaddddee 11882266..-- AAkkrraabbaallaarr aarraass››nnddaa mmeeyyddaannaa ggeelleenn vveeyyaa
ssuullhh oollmmaa ee¤¤iilliimmiinnddee bbuulluunnaann ttaarraaffllaarr aarraass››nnddaakkii ddaavvaallaarrddaa
hhaakkiimm bbiirr vveeyyaa iikkii ddeeffaa ttaarraaffllaarraa uuzzllaaflflmmaallaarr››nn›› öönneerriirr,, iihhttaarr
eeddeerr,, kkaabbuull eeddeelleerrssee ssuullhh kkiittaabb››nnddaa yyaazz››ll›› hhüükküümmlleerree ggöörree
ssuullhh yyaapp››ll››rr,, kkaabbuull eettmmeezzlleerrssee mmaahhkkeemmeeyyii ttaammaammllaarr..

Madde 1826.- Akriba beyninde vuku’ bulan veyahut tarafey-
nin sulha ra¤betleri me’mul olan muhasamada hâkim bir veya iki
defa tarafeyne musâlehay› tavsiye ve ihtar eder; muvafakat
ederlerse kitab-› sulhde münderiç olan mesâile tevfikan müsale-
ha eder ve muvafakat etmezlerse muhakemeyi itmam eder.

MMaaddddee 11882277..-- HHaakkiimm dduurruuflflmmaayy›› ttaammaammllaadd››kkttaann ssoonnrraa ggee--
rreekkeenn kkaarraarr›› vveerriirr,, ttaarraaffllaarraa aaçç››kkllaarr vvee ggeerreekkççeessiiyyllee bbiirrlliikkttee
hhüükküümm vvee uuyyaarr››llaarr›› iiççeerreenn bbiirr iillââmm ddüüzzeennlleeyyeerreekk bbiirr nnüüsshhaa--
ss››nn›› lleehhiinnee kkaarraarr vveerriilleennee,, ggeerreekkiirrssee bbiirr nnüüsshhaass››nn›› ddaa aalleeyyhhii--
nnee kkaarraarr vveerriilleennee vveerriirr..

Madde 1827.- Hâkim muhakemeyi itmam ettikden sonra
muktezas›n› hükm ve tarafyne tefhim eyler ve esbab-› mucibesi
ile beraber hükmve tenbihi havi bir ilâm tanzim edip mahkûm-
un-lehe ve ledel icap bir nüshas›n› dahi mahkûm-uh-aleyhe i’ta
eder.

MMaaddddee 11882288..-- HHüükkmmüünn sseebbeepp vvee flflaarrttllaarr››,, aarraaflfltt››rr››ll››pp,, ttaa--
mmaammllaanndd››kkttaann ssoonnrraa hhaakkiimmiinn hhüükkmmüü ggeecciikkttiirrmmeessii uuyygguunn ooll--
mmaazz..

Madde 1828.- Hükmün sebep ve flartlar› tamamiyle bulun-
duktan sonra hâkimin hükmü te’hir etmesi caiz de¤ildir.
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GGiirriiflfl

Yunan devletini oluflturan insan topluluklar›, bir çok devlette
oldu¤u gibi ortak (tek) bir ›rktan, ortak bir dil veya ortak dinden
gelmemektedir. Yunanistan, çeflitli kökenlere, ›rklara (Türk, Ma-
kedon, Ulah, Karakaçan, Arnavut gibi), dillere -Türkçe, S›rpça,
Ulahça, Arnavutça gibi- ve dinlere -Müslüman, Protestan, Kato-
lik gibi-  sahip olan insanlar›n bir araya gelerek oluflturdu¤u bir
ulus devlettir.

Durum böyle olunca, ulus devletin gerçeklefltirilmesi bak›m›n-
dan Yunan yöneticileri belli baz› uygulamalar› tercih edip uygu-
lamaya koymufllard›r. ‹flte bu çal›flmam›zda bu uygulamalardan
bir tanesini teflkil eden 1955 tarihli ve 3370 say›l› Yunan As›ll›l›k
(Vatandafll›k) Yasas›nda 1984 y›l›nda yap›lan 1438 say›l› bir de-
¤ifliklikle de metin ve madde numaras› olarak aynen korunmufl
bulunan 19. maddenin uygulanmas›n› ve Yunanistan’da hukuk
veya yarg› çevreleri taraf›ndan  Yunan kimli¤i denince ne anla-
fl›lmas› gerekti¤i, bu konudaki mevcut görüflleri ve uygulamala-
r› özellikle  Yunan kaynaklar›ndan incelemeye çal›flaca¤›z.

Ayr›ca meselenin insan haklar› boyutu nedeniyle Avrupa ‹n-
san Haklar› Sözleflmesi ve Mahkemesi ile içinde bulundu¤umuz

YYuunnaanniissttaann’’ddaa MMiillllii KKiimmlliikk
AAnnllaayy››flfl››nn››nn HHuukkuukkii BBooyyuuttllaarr››
vvee EEnn TTeemmeell BBiirr ‹‹nnssaann HHaakkllaarr››
‹‹hhllaallii ÖÖrrnnee¤¤ii

n  TTuurrggaayy CC‹‹NN **

(*) Ege Üniversitesi ‹‹B. Fakültesi Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü Devletler
Hukuku Anabilim Dal› Baflkan›. turgay.cin@ege.edu.tr.  



ça¤ "devlet d›fl› aktörler ça¤›" olarak adland›r›lmakta olup, ulus-
lararas› sivil toplum örgütleri vechesi de bu konuda ne yap›labi-
lir bak›m›ndan incelenecektir.  

II.. KKOONNUU ‹‹LLEE ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ MMUUHHTTEELL‹‹FF KKAAVVRRAAMMLLAARR

MMiilllleett,, ortak ›rk, din ve dil -bunlar her zaman ayn› yani ortak
olmayabilir- ortak gelenek, görenek, kaderde ve k›vançta ortak
bir ülküye ba¤l› olan insan toplulu¤udur.1 Millet, ortak bir duygu
ve düflünceye ba¤l› olan insan toplulu¤udur. Millet bir düflünce-
dir (niyet, fikir), devlet ise fiziki bir gerçektir. Devlet kavram› ülke
(toprak, co¤rafya, yurt), halk (millet) ve siyasi iktidar (hükümet)
–bu üç unsur- birlikte bulunmad›¤›nda hiç bir anlam ifade et-
mez.2  Kiflinin belli bir millete olan ba¤l›l›¤› milliyeti oluflturur. 

Millet veya baflka bir deyiflle ulus kavram› çeflitli biçimlerde;
biyolojik, sosyolojik ve hukuki aç›lardan tan›mlanabilir. Bir insan
toplulu¤unun ulus olabilmesi için; dil, tarih ve vatan (yurt) baz›-
lar›na göre din bilinçlerinin olmas› gerekir.

Vatandafll›k, baflka bir deyimle uyrukluk ise bir kimsenin belli
bir devlete fleklen ve hukuken ba¤l›l›¤›n› ifade eder. 

AAzz››nnll››kk,, yasal olarak bir devletin vatandafl› olmalar›na ra¤-
men o ülkenin insanlar›yla ayn› milli kökten olmayan, baflka bir
devletin ulusal (milli, etnik) ve/veya dilsel, dinsel grubuna ait ol-
du¤unu kabul eden ve düflünen, ço¤unlukla nüfus bak›m›ndan
küçük bir insan toplulu¤udur. 

Az›nl›klara uyrukluk statüsünün tan›nmas› devletin yarar›na
oldu¤u kadar, az›nl›k insan›n›n da yarar›nad›r. Devletin, baflka
bir deyiflle ço¤unlu¤un amac›, az›nl›k insan› ile kaynaflmak, bü-
tün siyasi haklardan, yasalardan eflit olarak faydalanmalar›n›
sa¤lamak olmal›d›r. Az›nl›klara örnek olarak; Yunanistan’daki
Bat› Trakya Müslüman Türk Az›nl›¤›n›, Bulgaristan’daki Make-
donya’daki Müslüman Türk Az›nl›¤›n›, Türkiye’deki ‹stanbul
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1) SSgguurriiççaass,, AA..: Sintagmatiko dikeo: Anayasa Hukuku, Atina 1959, s. 12.
2) KKaarraayyaannnnii,, AA..:: Kodikas Ellinikis ithagenias: Yunan As›ll›l›k  Kanunu, Atina
1989, s. 9, 10.
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Rum, Ermeni ve Yahudi az›nl›klar›n›, Arnavutluk’taki ve M›s›r’da-
ki Yunan az›nl›klar›n› gösterebiliriz.

Uygulanan devletleraras› hukukta, bütün devletlerce genel
kabul görmüfl ve uygulanan bir az›nl›k tan›m› bulunmamaktad›r.
Bununla birlikte, 19. as›rdan günümüze kadar baz› andlaflmalar-
da, dil ve din ölçütleri temel al›narak az›nl›k haklar›n›n korunma-
s› veya az›nl›klar›n korunmas› hakk›nda baz› düzenlemelerin ya-
p›ld›¤› ve uyguland›¤› ve ayr›ca az›nl›k tan›m› konusunda birçok
önerilerin ortaya at›ld›¤› gözlenmektedir.3 Hemen hemen dev-
letlerin ço¤u taraf›ndan ülkelerinde az›nl›klar›n tan›nmas› duru-
munda milli birliklerinin zarar görece¤inden kayg› duyulmakta-
d›.4

HHaallkk,, ortak dil, ortak gelenek ve ortak kültüre sahip olan bir
özel etnik gruptur. Toplum biliminde "halk" teriminin kullan›lma-

3) Söz konusu önerilerden baz›lar›n› burada zikretmekte fayda görmekteyiz.
Uygulanan devletleraras› hukukta ilk az›nl›k tan›m› U.S.A.D. taraf›ndan
06.04.1935 tarihli Arnavutluktaki Yunan Az›nl›k Okullar› konusunda dan›flma
görüflünde yap›lm›flt›. Buna göre, az›nl›k kavram› "bir devlette yerleflmifl
bulunan ve nüfusu ayr› bir ›rk, dil ya da dinden oluflan toplumsal gruplar›"
belirlemektedir. PPaazzaarrcc››,, HH..: Uluslararas› Hukuk, Gözden Geçirilmifl ‹kinci
Bas›, Turhan Kitabevi, Ankara 2004, s. 206.; BM Genel Sekreteri taraf›ndan
sunulan "Définition et Classification des Minoritiés" bafll›kl› memorandumda
(27.12.1949 tarihli UN-Doc.E/CN. 4/sub. 2/85) mevcut az›nl›klar›n
s›n›fland›r›lmas› ve liste haline getirilmesi ile bir tan›m bulunmaya çal›fl›lm›flt›r.
BM Alt Komisyonun 3. oturumunda bir tan›m kabul edilmifltir. Ba¤lay›c› bir
özelli¤i bulunmayan bu resmi tan›m az›nl›k kavram›n› "bir toplum içinde sürekli
etnik, dil, dini geleneklere yahut di¤er önemli özelliklere sahip olan, bu
özellikleri ile toplumun di¤er kesiminden aç›k olarak ayr›lan ve bu özellikleri
muhafaza etmek isteyen, hakim pozisyonda bulunmayan gruplar› ifade eder"
olarak tan›mlam›flt›r. Bkz. UN-Doc. E/CN.4/Sub. 2/119, paragraf 32; UN-
Doc.E/CN. 4/Sub. 2/149, paragraf 26.; AArrssaavvaa,, AA.. FF.. : Az›nl›k Kavram› ve
Az›nl›k Haklar›n›n Uluslararas› Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleflmesinin 27. maddesi Ifl›¤›nda ‹ncelenmesi, Ankara 1993, s. 42, 43. Yine
ba¤lay›c› niteli¤i bulunmayan Uzman raportör Francesco Capotorti taraf›ndan
haz›rlanan "study on the rights of persons belonging to ethnic, religious and
linguistic minorities" bafll›kl› raporda az›nl›k; "devleti oluflturan toplumun geri
kalan kesimine nazaran say› olarak afla¤›da bulunan, hakim pozisyona sahip
olmayan, mensuplar› söz konusu devletin vatandafl› olan, ancak etnik, din
yahut dil özellikleri ile toplumun di¤er kesiminden ayr›lan, aralar›nda en
az›ndan z›mni olarak kendi kültürlerinin, geleneklerinin, dil ve dinlerinin
korunmas›na yönelik dayan›flma duygusu bulunan bir grup" olarak
nitelendirilmifltir. AArrssaavvaa, s. 43.        
4) AArrssaavvaa,, s. 42.



s›ndan kaç›n›lmaktad›r ve ulus veya ulusal grup (etnik grup), ›rk
kavramlar› tercih edilerek, kullan›lmaktad›r.

Bugünkü ça¤dafl devlet rejimlerinde "halk" deyince o devlete
vatandafll›k ba¤› ile ba¤l› olan –ister toplumsal kültürel, ulusal
(etnik) veya farkl› ulusal gruplar, baflka farkl› karakterlere sahip
olan- herkes anlafl›lmaktad›r.

Halk kavram›n›n da devletleraras› alanda tart›flmas›z, kesin
kabul gören bir hukuksal tan›m› bulunmamaktad›r. Halk kavra-
m›n›n kullan›ld›¤› devletleraras› Sözleflmeler vard›r. 

Ulus kavram›; sosyo-siyasi (sosyo-politik), ›rk kavram› gene-
tik, ulusal grup (etnik grup) ise kültürel bir kategori olarak de¤er-
lendirilmektedir.5

Di¤er taraftan "grup" kavram›, "halk" teriminden daha genifl-
tir. "Grup" kavram› "halk" kavram›n› da kapsamaktad›r. Ancak
her "grup" da "halk"lar›n sahip oldu¤u haklar› talep edemez.

"Grup" üç s›n›fa ayr›lmaktad›r: aa--)) ulus (national), ulusal (et-
nik) veya ›rksal gruplar, bb--)) dinsel gruplar ve cc--)) dilsel veya kül-
türel gruplar. 

Bir insan toplulu¤unu halk olarak kabul edersek, halklar›n
kendi geleceklerini tayin etme haklar›ndan da yararland›rmam›z
gerekebilir. Buna karfl›l›k bir insan toplulu¤unu az›nl›k olarak ka-
bul edecek olursak o zaman da bu az›nl›k grubuna yerine göre
"bireysel" veya "kolektif haklar" tan›mam›z gerekebilir.

Tart›flmal› olmakla birlikte bugün devletler taraf›ndan, toplum-
sal gruplara "bireysel haklar" tan›nmak istenmektedir. "Toplum-
sal - kolektif haklar" tan›nmak istenmemektedir. Çünkü toplum-
sal gruplara "toplumsal veya grup haklar›n›n (kolektif haklar›n)"
tan›nmas› devletin ulus birli¤ini ve ülke bütünlü¤ünü tehlikeye
düflürebilece¤i ve devletlerde kolektif haklar›n ayr›lmalara yol
açabilece¤i kayg›lar› mevcuttur.  

BM Andlaflmas› veya fiart›, BM ‹nsan Haklar› Evrensel Be-
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5) BBaalliimmaarr,, EE.. –– VVaalllleerrssttaayynn,, ‹‹mm..:: Irk Ulus S›n›f, Yunanca’ya Tercüme, Atina
1991, s. 117.
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yannamesi, BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleflmesinin6 27.
maddesi7 ve BM az›nl›k bildirisi "az›nl›k" kavram›n› tan›mlama-
maktad›r.

1996 y›l›ndan itibaren, insan haklar›n›n korunmas› konusun-
da devletleraras› andlaflmalarda dolayl› veya do¤rudan az›nl›k
meselelerine de¤inilmektedir. Çeflitli andlaflmalarda az›nl›k teri-
mi bulunmakta ve bu konudaki haklar düzenlenmektedir. Ancak
bütün devletlerin mutabakata vard›¤› bir az›nl›k tan›m› bulunma-
maktad›r. Kolektif haklar, az›nl›klar›n yetkili organlarda temsilden
federasyona kadar genifl bir uygulama alan› bulabilir.

Koruma hükümleri ile münhas›ran az›nl›k üyelerine haklar
sa¤lanmas› –örne¤in az›nl›k mensubu bireylerin ana dillerinde
e¤itim görme haklar›- mümkün oldu¤u gibi, az›nl›¤a bir grup ola-
rak -örne¤in kendi okullar›n› tesis etme hakk› veren özerklikte
(muhtariyette) oldu¤u gibi- kolektif haklar sa¤lanmas› da müm-
kündür. Özerklik kavram›n›n hukuken oldukça dikkatli kullan›l-
mas› gerekmektedir. Çünkü özerklik kavram› mütecanis olarak
kullan›lmaktad›r. Özerklik öncelikle devlet olmayan bir teflekkü-
lün kendi ifllerini hukuk kurallar› koymak suretiyle düzenleme ye-
tene¤ini ifade eder. Bunun d›fl›nda özerklik devlet olmayan ku-
rulufllar›n kendini organize etmesini, muayyen s›n›rlar içinde
kendini yönetmesini ifade eder. Bir az›nl›¤›n, bir alanda özerkli-
¤e sahip olmakla beraber di¤er bir alanda kolektif haklar ilkesi-
ne göre yahut bireysel haklar prensibine göre ifllem görmesi ola-
na¤› vard›r. Buradaki özerklik hukuki anlamdaki özerkliktir, siya-

6) BM ‹nsan Haklar› Komisyonu taraf›ndan haz›rlanan Medeni ve Siyasi
Haklara ‹liflkin Uluslararas› Sözleflme BM Genel Kurulunca 16.12.1966
tarihide kabul edildi. Sözleflme –50. maddesi gere¤i- 35 devletin onay ve
kat›lma belgesini Birleflmifl Milletler Genel Sekreterine verdi¤i tarihi izleyen
üçüncü ay›n sonunda yürürlü¤e girecekti. Sözleflme bu nedenle 10 y›ll›k bir
gecikmeyle 23 Mart 1976 tarihinde yürürlü¤e girdi. Yunanistan bu Sözleflmeyi
imzalad› ve 1997 y›l›nda 2462 say›l› yasa ile onaylayarak Yunan Hükümet
(Resmi) Gazetesinde - 25- yay›nlad›. 
7)  27. madde aynen flöyledir: "Etnik, dinsel az›nl›klar›n veya dil az›nl›klar›n
bulundu¤u Devletlerde, bu az›nl›klara mensup olan kifliler, kendi gruplar›n›n
öteki üyeleri ile birlikte kendi kültürlerinde yararlanma, kendi dinlerine inanma
ve bu dine göre ibadet etme, veya kendi dillerini kullanma hakk›ndan yoksun
b›rak›lmayacaklard›r." Bkz. GGüünnddüüzz,, AA..:: Milletleraras› Hukuk, Temel Belgeler
Örnek Kararlar, 5. Bas›, Beta Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 291. 



si anlamda özerklik de¤ildir. Özerklik tam -kültürel, ulusal, siya-
si- yahut k›smen -din veya e¤itim alan›nda- tan›nabilir.8

IIII.. YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN’’DDAA MM‹‹LLLL‹‹ KK‹‹MMLL‹‹KK VVEE HHUUKKUUKKSSAALL DDÜÜZZEENN--
LLEEMMEELLEERR

Türk Vatandafll›k Hukuku ile Yunan Vatandafll›k Hukuku ara-
s›nda ve genel olarak Yunanl›larla Türkler aras›nda anlay›fl ve
kavram farkl›l›klar› vard›r. Yunan hukukunda, Türkçe’deki vatan-
dafll›k kavram› yerine "as›ll›l›k", "köken" kavram› tercih edilmek-
tedir. 

Yunan As›ll›l›k ("Vatandafll›k") Hukukunda iki kavram dikkat
çekmektedir: Bu kavramlar bak›m›ndan uygulamada bir kargafla
da yaflanmaktad›r. Yunan hukukunda "ithagenis9: as›ll›l›k" ve
"ipikootita10: uyrukluk" olmak üzere iki temel kavramdan hareket
edilmektedir. "As›ll›l›k" kavram› soydafl, ›rkdafl, ulus (millet) kav-
ram› ile ilgilidir. "Uyrukluk" kavram› ise devlet ile yak›ndan ilgili-
dir. Uyruk, devletle olan hukuksal ve siyasal ba¤› ifade eder.
As›ll›l›k terimi, ilk kökeni (orijini), do¤umla hak ve sorumlulukla-
r›n kazan›lmas›d›r. Uyrukluk ise, do¤umdan sonra hak ve so-
rumluluklar›n kazan›lmas›n›, baflka bir deyiflle hak ve sorumlu-
luklar›n do¤umla ilk olarak kazan›lmamas›n› ifade etmektedir.
Yunanl› yazar Karayanni, buna örnek olarak K›br›sl› Rumlar›
göstermektedir. Buna göre, "K›br›sl›lar, K›br›s Cumhuriyeti uy-
ruklu olup Yunan as›ll›d›rlar (kökenlidirler, ‘Elliniki ithageniaya
sahiptirler’). Afrikal› zenciler ve Asyal›lar, Yunanistan’da Yunan
uyru¤unu kazan›rlar, fakat Yunan as›ll›l›¤›n› (kökenini, ‘ithage-
nia’) kazanamazlar. Yunanistan’da s›n›r bölgelerinde tafl›nmaz
mal edinme hakk›na ‘Ellines ithagenis’: Yunan as›ll›lar (kökenli-
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8) AArrssaavvaa,, s. 27, 28.
9) ‹thagenis: yerli, asli, do¤ma büyüme, ithagenia: ... as›ll›l›k, ... as›ll› olma,
soydafll›k, Elliniki ithagenia: Yunan as›ll›l›k. Bkz. Ellino Turkiko leksiko,
Yunanca Türkçe Sözlük, Rodamos Yay›nlar›, Atina 1994, s. 335.    
10) ipikootita: vatandafll›k, uyrukluk, tabiiyet, ipikoos: vatandafl, uyruk, tebaa,
Ellinas ‹pikoos: Yunanistan vatandafl›, Yunan uyruklu, Yunanistan tabiiyetli.
Bkz. Ellino Turkiko leksiko, Yunanca Türkçe Sözlük, Rodamos Yay›nlar›, Atina
1994, s. 771.  
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ler) sahiptir. Yunanistan’da s›n›r bölgelerinde tafl›nmaz mülk
edinme hakk›na ‘Ellines ipikoyi’: Yunan uyruklular sahip de¤ildir.
Uyrukluk kaybedilir, de¤ifltirilebilir, ancak as›ll›l›k (köken) de¤ifl-
tirilemez."11 Buna karfl›l›k, 1999 y›l›ndan itibaren baz› Yunanl›
yazarlar da "as›ll›l›k (ithagenia) ile uyrukluk (ipikootita) baz› be-
lirsiz farkl›l›klara ra¤men ayn› anlama gelmektedir"12 diye iddia
etmeye bafllam›fllard›r.13 Oysa, Yunanca’daki "ithagenia" teri-
minin Türkçe’deki tam karfl›l›¤› "...as›ll›l›k, ... as›ll› olma, soydafl-
l›k"t›r14. "‹pikootita"n›n ise Türkçe’deki tam karfl›l›¤› "uyruk"tur.15

1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas› gere¤i, bu tarihten sonra Bat›
Trakya Müslüman Türkleri Osmanl› Devleti uyru¤unu kaybedip,
Yunan uyru¤unu kazanm›fllard›r. Yunan as›ll›l›¤›n› (kökenini, "it-
hagenia’y›") kazanamam›fllard›r. Yunan uyru¤unu sonradan ka-
zanm›fllard›r ve Yunan hukukuna göre, Yunan kökenli de¤ildirler.
Bu nedenle de s›n›r bölgelerinde halen "ithagenis" baflka bir de-
yiflle Yunan as›ll› (kökenli) olmad›klar› için gayri menkul sat›n
alamazlar. Bugün bile (2006) hâlâ AB üyesi Yunanistan’da vali-
likten (esasen ‹skeçe’deki -Bat› Trakya’daki- 4. Ordudan) izin
alarak, e¤er izin alabilirlerse, ‹skeçe’de, Gümülcine’de ve Dede-
a¤aç’ta ve di¤er s›n›r illerinde tafl›nmaz mülk sat›n alabilirler ve
tapuya tescil ettirebilirler.     

Di¤er taraftan, vatandafll›k bir devlete olan uyruk ba¤›n›, uy-
ruklu¤u ifade eder dedik fakat her zaman o devletin hukukuna
da ba¤l›l›¤› göstermez. Yunanistan’da az›nl›k statüsünde yafla-
yan Bat› Trakya Müslüman Türkleri, Yunan uyruklu, Yunan va-
tandafl› olmalar›na ra¤men, 1923 Lozan Bar›fl Andlaflmas›ndan
önce oldu¤u gibi, Lozan Bar›fl Konferans› Andlaflmas› hükümle-

11) KKaarraayyaannnnii, s. 10.
12) PPaassiiaa -- PPaappaassiiooppii,, ZZ..: Dikeo ithagenias: As›ll›l›k Hukuku, 3. Bask›,
Sakkula Yay›nlar›, Atina – Selânik 1999, s. 8.
13) 10.11.2004 tarihinde 3284 say›l› (3284/10.11.2004) yeni Yunan
Vatandafll›k Yasas› "as›ll›l›k, köken" anlay›fl›ndan uzaklaflm›fl ve buna pek
vurgu yapmayan bir felsefe ile haz›rlanm›fl gibi görünmekle birlikte her fley
uygulamada daha da net olarak ortaya ç›kacakt›r diye düflünülmektedir.
14)  Bkz. Yunanca - Türkçe Sözlük, Rodamos "ithagenia" maddesi, s. 335.
Ayr›ca "ithagenis: yerli, asli, do¤ma büyüme" anlamlar›na gelmektedir.
15)  Bkz. Türkçe – Yunanca Sözlük, Kentro Analitikon Glosson ke Politismu
(Do¤u Dil ve Kültürleri Merkezi) Yay›nlar›, Atina 2000, "uyruk" maddesi, s. 779.



ri gere¤i baz› hukuki iliflkilerinde, örne¤in özellikle aile hukuku,
velâyet, vesayet, evlenme boflanma ve miras hukuklar›n› ilgilen-
diren konularda kendilerine Yunan ulusal hukuku de¤il, kendi
ulusal ve dinsel yani gelenek hukuklar› baflka bir deyiflle ‹slâm
Hukuklar› (fleriat hukuku) uygulanmaktad›r.16

Yunan hukukunda, "Yunan milleti" ve "Yunan milli bilinci (vic-
dan›, ruhu)" kavramlar› konusunda düzenlemeler vard›r. Yunan
Anayasas›n›n 1. maddesinin 3. f›kras›nda "millet" ile "halk" te-
rimlerine rastlamaktay›z. Burada, "halk" kavram› ile Yunan uy-
ruklular› anlat›l›rken, "millet" kavram› ile de Yunan "›rk›"ndan
(as›ll›, kökenliler) olanlar veya Yunan ›rk›ndan olmayan fakat Yu-
nan ulusal bilincine sahip olanlar anlat›lmaktad›r.

Afla¤› yukar› bütün devletlerce, uzun y›llardan beri vatandafl-
l›¤›n kazan›lmas›nda ulusal kökenin büyük rol oynad›¤› bilin-
mektedir. Milliyetçilik ilkesi (Chaque nation un Etat, chaque Etat
une nation) vatandafll›¤›n kazan›lmas›nda ra¤bet edilen bir ilke-
dir. Bu ilkeye göre, vatandafll›¤›n kazan›labilmesi için, vatandafl-
l›¤› talep eden kiflinin, vatandafll›¤› istenen devletin ulusal yap›-
s› ile ayn› milli (etnik) kökten gelmesi gerekir. Böylece devletin
milli bütünlü¤ü, homojen yap›s› korunmufl olur. Herhalde bu ilke
bütün devletlerin idealidir. Ancak bu ideale ulaflmak her zaman
kolay de¤ildir. Çünkü hemen hemen bütün devletlerde az›nl›k
oluflturan çeflitli ulusal (etnik), dilsel, dinsel, kültürel guruplar bu-
lunmaktad›r.

Yunan Dan›fltay’› 1981 y›l›nda verdi¤i 57 say›l› (57/1981) ka-
rar›nda "baflka ›rktan Yunan uyru¤u" kavram›n› tan›mlamaya ça-
l›flm›flt›r. Bu kavram, 01.06.1998 tarihinde 2623 say›l› yasan›n
9/14. maddesi ile iptal edilen Yunan As›ll›l›k Yasas›n›n 19. mad-
desinde dile getirilmekteydi. Yunan Dan›fltay’› baflka ›rktan olan
Yunan uyruklulu¤unu flöyle tan›mlamaktad›r; "Farkl› milli (ulusal)
kimlikten gelen veya farkl› bir milli kimli¤e sahip veya ait olan ve
bütün genel hal ve hareketleriyle Yunan milli bilincinin eksikli¤i
fark edilen ve Yunan milleti içinde erimeyip, entegre olmayanlar-
d›r." Yunan Dan›fltay’›n›n karar›na göre, Yunanistan’la iliflkide
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16)  Bu konuda bkz. CCiinn,, TT..: Yunanistan’daki Müslüman Türk Az›nl›¤›n Din ve
Vicdan Özgürlü¤ü, Seçkin Yay›nlar›, 2003.
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bulunan kifliler, "ortak bir tarih gelene¤i ve ortak bir ülkü olufltur-
mak özlemiyle" hareket ediyorlarsa, baflka bir deyiflle Yunan ›r-
k›ndan baflka bir ›rka mensup olan kifli, e¤er asimile olmuflsa ve
Yunan ulusal bilincini, ruhunu kazanm›flsa, benimsemiflse Yu-
nan milletine mensup addedilebilir.17 Yunanistan’da yayg›n olan
görüfle göre; "tarih, dil, din, gelenek ve özellikle de Ortodoks H›-
ristiyan dini Yunan kimli¤ini oluflturan unsurlardand›r."18 Esasen
kan›m›zca Yunan Dan›fltay’›n›n bu tan›m› sadece az›nl›k kavra-
m›n› kapsamamakta, az›nl›k statüsünde olmayan ve farkl› kö-
kenden gelen di¤er Yunanistan uyruklar›n› da ifade etmektedir
diyebiliriz.

Ayr›ca Yunan hukukunda ve somut olarak Yunan As›ll›l›k
("Vatandafll›k") Yasas›nda "omogenis: ›rkdafl" ve "allogenis: ›rk-
dafl olmayan, yabanc› kökenli" ay›r›mlar› yap›lmaktad›r.

Yunanistan ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n 19.12.1961 tarihli ve
412/121559 say›l› (412/121559/19.12.1961) genelgesinde ›rk-
dafl (omogenis) ile ›rkdafl olmayan (allogenis) kavramlar› tan›m-
lanmaktad›r. Yunan ‹çiflleri bakanl›¤›n›n genelgesinde; sadece
"›rki kökene" de¤il "ulusal bilince" de büyük önem verildi¤i göz-
lemlenmektedir. Karayannis’e göre, "bu hatal› de¤erlendirme
sonucu, Bavyeral› (Almanlar), ‹srailliler (Yahudiler) ve di¤erleri
‘Yunan ulusal vicdan› (bilinci) inanc›na’ sahip olanlar ›rkdafl
[(omogenis)] kabul edilebilecekler ve di¤er taraftan da Yunan
›rksal kökene sahip olanlar da baflka ›rktan (›rkdafl olmayan)
["alogenis)"] olarak tan›mlanabileceklerdir."19

Yine Yunanl› yazar Karayanni, 19.12.1961 tarihli ve

17) Ayr›ca bu konu ile ilgili bkz. Stavros, S.: "Greece in a Changing Europe:
Oportunities and Contraints" adl› Konferansta yaz›l› olarak sunulan Rapor,
Ethnic Origin, Religion, Language and Constitutional Rights: Citizenship and
the protection of Minorities in Greece Today, London School of Economics,
London 16 – 17.06.1994, s. 4.
18) Yunanistan’da ; "Yunanl›s›n, o zaman Ortodoks H›ristiyans›n" anlay›fl›
hakimdir. Amerikal›lara göre Yunanistan’da, Kilise çok önemli toplumsal,
ekonomik ve siyasi nüfuza sahiptir. Bu nedenle de Yunanistan’da Ortodoks
H›ristiyan dinine mensup olmayanlar kötü muameleye tabi tutulmaktad›r.
Amerika State Department 2003 Raporu.; Ayr›ca Bkz. 18.01.2004 tarihli
Eleftherotipia Gazetesi.   
19) Karayanni, s. 10.



412/121559 say›l› genelgeyi elefltirirken gerçek d›fl› ve hatal›
buldu¤u hususlar› flöyle ifade etmektedir:20 "Yunan ›rki kökene
sahip olan bir kimsenin, baflka ›rktan olan bir kimse durumuna
düflmesi için afla¤›da say›lan unsurlar aranmal›d›r." Karayanni
bu hususlar› aynen afla¤›daki gibi s›ralamaktad›r:21

a- Kiflinin, bulundu¤u devletteki Yunan Konsolosluk makam-
lar›nda tutulan sicillere kay›tl› olmamas›,

b- Kiflinin, Yunan Konsolosluk makamlar›na karfl› yükümlü-
lüklerini yerine getirmemesi,

c- Kiflinin, uzun süre Yunan Konsolosluk makamlar›yla her
türlü temas›n› ve iliflkisini kesmifl bulunmas›,

d- Kiflinin, Yunanistan’›n Milli Bayramlar›nda haz›r bulunma-
mas› ve kutlamalara kat›lmaktan kaç›nmas›,

e- Kiflinin, kendi iste¤i ile yabanc› bir devletin vatandafll›¤›n›
kazanmas›,

f- Seyahatlerinde yabanc› bir devletin pasaportlar›n› tafl›ma-
s›, kullanmas›,

g- Yabanc› bir devletin silahl› kuvvetlerinde kendi iste¤iyle gö-
rev almas›, ve di¤erleri.

Yunanistan’daki Uluslararas› Vatandafll›k Enstitüsü (Institut
International De La Nationalite) yukar›da say›lan unsurlar› ger-
çekd›fl› bulmaktad›r. Çünkü a, b, c ve d, fl›klar›ndaki koflullar›n,
soydafllar taraf›ndan yabanc› bir devlette gerçeklefltirilmesinde
tehlikeler söz konusudur. Di¤er taraftan e, f, g koflullar›n›n yeri-
ne getirilmesi kiflinin, kiflisel menfaati nedeniyle yap›lmaktad›r.
Ancak yukar›da say›lanlar›n hepsi milli bilincin eksikli¤ini ortaya
koymamaktad›r. Karayanni’nin vard›¤› sonuca göre, "bir kimse-
nin ›rkdafl olarak tan›mlanabilmesinde birinci etken ›rksal köke-
ni ve ondan sonra da ulusal bilinci gelmektedir. Milli bilinç, ruh
(vicdan), her zaman siyasi iktidardan (hükümetten) hofllanma-
madan (antipatiden) dolay› etkilenebilir."22 Bu noktada Yunanl›
yazar Karayanni, 1983 tarihli ve 2756 say›l› (2756/1983) Yuna-
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20) KKaarraayyaannnnii,, s. 10, 11.
21) KKaarraayyaannnnii, s. 10, 11.
22) KKaarraayyaannnnii, s. 11.
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nistan Dan›fltay’›n›n karar›na at›fta bulunmaktad›r.23 Karar›n ko-
numuzla ilgili k›sm›n›n Yunanca’dan tercümesi aynen flöyledir:
"... 1/1. madde, 5/2 madde 165/63 (4377/64) ›rkdafl teriminden
anlafl›lmas› gereken; Yunan ›rk›ndan (soyundan) veya milletin-
den olan veya Yunan ulusal bilincini kazanm›fl olan ve özellikle
de bir kimseyi Yunan ulusuna ba¤layan kiflili¤inin karakteristik
ö¤elerinin, kiflinin kökeninin (baba, ana veya atalar› bak›m›n-
dan) dil, din, milli gelenekleri ve genel olarak  ortak bir tarih ve
milli vicdan›na, bilincine sahip oldu¤undan söz etmesi, at›fta bu-
lunmas›d›r..."            

Yunan hukukunda, Yunan ›rk›ndan olan ("omogenis") yaban-
c› ile Yunan ›rk›ndan olmayan ("allogenis") yabanc› ay›r›m› yap›-
larak Yunan ›rk›ndan olanlara avantajlar sa¤lanmaktad›r. Örne-
¤in 1982 y›l›ndaki bir yasal düzenlemeyle 1946, 1947, 1948,
1949 y›llar›nda Yunanistan’da yaflanan iç savaflta Yunanistan’›
aileleriyle birlikte terk edenlerin Yunanistan’a yeniden dönmele-
rine imkân tan›nd›. Bu yasal düzenleme uygulanmas› ile sadece
Yunan ›rk›ndan olanlar›n Yunanistan’a dönmelerine izin verildi.
Makedon, Arnavut, Türk ve di¤er etnik kökenlilerin Yunanistan’a
dönmelerine izin verilmedi.24 2001 tarihli ve 2910 say›l›
(2910/2001) "Yabanc›lar›n Yunanistan’a Girifli ve ‹kâmetlerine
‹liflkin" Kanunda, Yunan uyru¤unun kazan›lmas› hakk›ndaki ka-
nunda ve di¤er yasal düzenlemelerde Yunan ›rk›ndan olan ile
Yunan ›rk›ndan olmayan ay›r›m›ndan hareket edilerek farkl› mu-

23) KKaarraayyaannnnii, s.11, 12.
24) Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan’da ›rkç›l›k ça¤r›flt›ran 1982 tarih ve 1266
say›l› (1266/1982) Yasa  aynen flöyledir: "YUNAN‹STAN’IN ‹Ç‹fiLER‹ VE
KAMU DÜZEN‹ BAKANLARININ ORTAK KARARI
Atina, 29.12.1982. Konu: Siyasi kaçk›nlar›n yeniden vatanlar›na serbestçe
dönmeleri ve Yunan As›ll›l›¤›n›n verilmesi. 1976 tarih ve 400 say›l› (400/76)
‘Bakanlar Kurulu ve Bakanl›klar Hakk›nda" Yasa da göz önünde
bulundurularak, 1982 tarih ve 1266 say›l› (1266/1982) yasa ile hükümetin
siyaseti çerçevesinde yap›lan de¤ifliklikle milli bar›fl ve ortak ruhun sa¤lanmas›
bak›m›ndan KARAR VER‹YORUZ:
Yunan ›rk›ndan olan herkes ve 1946 – 1949 y›llar› aras›nda yaflanan iç savafl
zaman›nda yabanc› devletlere siyasi s›¤›nmac› olarak giden ve Yunan
vatandafll›¤›n› dahi kaybedenler Yunanistan’a dönebilirler..." BAKANLAR:
‹Ç‹fiLER‹, KAMU DÜZEN‹ G. Gennimatas,  Yannis Skularikis." Bkz. www.
florina.org/html/2003_begalci_pr_gr.html. (Eriflim tarihi: 10.03.2006).         



amelelere tabi tutulmaktad›rlar. Örnek olarak, Yunan uyru¤unun
kazan›lmas›nda Yunan ›rk›ndan olmayan bir kimseden Yunanis-
tan’da 10 y›ldan beri ikâmet etme koflulu aran›rken, Bu koflul Yu-
nan kökenli için aranmamakta ve 1.500 Avro harç da Yunan kö-
kenliden, Yunan vatandafll›¤›na müracaat dilekçesiyle birlikte
al›nmamaktad›r. Bugün (2006) Avrupa Birli¤i üyesi Yunanis-
tan’da hâlâ Makedon, Türk, Ulah ve di¤er kimlikler, kifliler tara-
f›ndan ifade edilince bu flah›slara karfl› Yunan toplumu ve ma-
kamlar› taraf›ndan düflmanca yaklafl›lmaktad›r.25 Ayr›ca üçüncü
devletlerden Yunanistan’a gelen Yunan kökenlilere Yunanistan
makamlar› taraf›ndan özel bir soydafll›k kimlik belgesi (‹diko Del-
tio Tavtotitas Omogenus) verilmektedir.26

Bu konuda yani ›rkdafl ve ›rkdafl olmayan ay›r›m›, yürürlükte-
ki (2006) Yunanistan Anayasas›n›n 31. maddesinde bir kimsenin
Yunanistan’da Cumhurbaflkan› olabilmesi için di¤er koflullar›n
yan›nda "... baba veya ana taraf›ndan Yunan ›rk›ndan gelmesi
..." flart›n›n da arand›¤›n› belirtmeliyiz.

IIIIII.. YYUUNNAANN AASSIILLLLIILLIIKK ((VVAATTAANNDDAAfifiLLIIKK)) YYAASSAASSIINNIINN 1199.. MMAADD--
DDEESS‹‹

1955 tarihli ve 3370 say›l› Yunan Vatandafll›k Yasas›n›n 19.
maddesi, 1984 tarihli Yunan Vatandafll›k yasas›nda da metin ve
madde numaras› olarak aynen korunmufltur. 1974’ten sonra Yu-
nanistan Demokrasiye geçerken, Temmuz 1975’te yürürlü¤e gi-
ren Yunan Anayasas›n›n geçici 111. maddesinin 6. f›kras›na
"1955 tarihli ve 3370 say›l› Yunan Vatandafll›k Yasas›n›n 19.
maddesi kanunla iptal edilinceye kadar yürürlüktedir." hükmü
konulmufltur.

1955 y›l›ndan 1998 y›l›na kadar uygulanan Yunan Vatandafl-
l›k Yasas›n›n 19. maddesinin Yunanca’dan çevirisi aynen afla¤›-
daki gibidir:

114422

Turgay C‹N

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

25)  Bkz. ECRI (European Commision against Racism and Intolerance: Avrupa
Irkç›l›k ve Hoflgörüsüzlükle Mücadele Komisyonu)’nin Yunanistan’la ilgili 5
Aral›k 2003 tarihli 3. Raporu, Strasburg 8 Haziran 2004. s. 21.
26) Bkz. 2005 tarihli 3386 say›l› (3386/2005) Yasan›n 91. maddesi.  212/23-
08-2005 say› ve tarihli Yunanistan Resmi Gazetesinde yay›nland›.
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"Yunan ›rk›ndan olmayan bir Yunan vatandafl›, vatana27 bir
daha dönmemek niyetiyle Yunanistan topraklar›n› terk eder-
se, Yunan as›ll›l›¤›n› kaybeder. Bu, yabanc› devlette do¤an
ve ikâmet eden Yunan ›rk›ndan olmayanlar için de geçerlidir.
Yunan ›rk›ndan olmayan kiflinin on sekiz yafl›n› ikmal etme-
mifl çocuklar› da yabanc› bir devlette yerleflik ise ana ve ba-
balar› veya sa¤ kalan eflin Yunan vatandafll›¤›n› kaybetmesi
ile birlikte Yunan vatandafll›¤›ndan ç›kar›l›rlar. Buna ‹çiflleri
Bakan›, Vatandafll›k Kurulunun olumlu görüflünü alarak karar
verir."

19. madde hükmünün benzeri bir düzenleme bundan önceki,
tam olarak 12 A¤ustos 1927 tarihli Yasan›n 4. maddesinde; "Yu-
nan ›rk›ndan olmayan bir kimse Yunan ülkesini (topraklar›n›) bir
daha dönmemek niyetiyle terk ederse, s›rf bu nedenle kendili-
¤inden (fiilen) Yunan as›ll›l›¤›n› kaybeder" fleklindeydi.28 Daha
sonraki düzenlemede yani 1955 tarihli ve 3370 say›l› Yunan
As›ll›l›k Yasas›n›n 19. maddesindeki düzenleme, önceki yasa-
dan biraz daha yumuflat›lm›fl olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu
da "Vatandafll›k Kurulunun olumlu görüflünü alarak ‹çiflleri Baka-
n›n›n karar›yla vatandafll›ktan ç›kar›lman›n" mümkün olabilece-
¤i biçimindeki düzenlemedir. Buradaki yenilik, ‹çiflleri Bakan›na
bir takdir yetkisinin tan›nm›fl olmas›d›r. Di¤er taraftan, 1949 tari-
hinde 621 say›l› Bakanlar Kurulu karar› ile Yunanistan’dan ‹srail
Devletine göç eden Yahudilerin Yunan vatandafll›¤›ndan ç›kar›l-
malar›na iliflkin olarak özel bir yöntemin de benimsenmifl oldu-
¤unu görüyoruz.29 Buna göre önceki düzenlemedeki hüküm,
1955 tarihli Yunan Vatandafll›k yasas›n›n 19. maddesinde de ay-
nen korunmufltur. 19. madde hükümlerinin uygulanmas› için ge-
rekli olan koflullar flunlard›r:30

27)  Yunanistan’a, s›laya, memlekete.
28) BBeennddeerrmmaahheerr,, AA.. –– GGeerruussii,, EEmm..: Ellinikon dikeon ithagenias: Yunan
Vatandafll›k Hukuku, Selânik (Tarih Yok), s. 74. 
29)  BBeennddeerrmmaahheerr,, –– GGeerruussii,, s. 75.
30) BBeennddeerrmmaahheerr,, –– GGeerruussii,, s. 75, 76.; PPaassiiaa -- PPaappaassiiooppii,, ZZ..: Dikeo
ithagenias: As›ll›l›k ("Vatandafll›k") Hukuku, ktisi ke apolia tis Ellinikis
ithagenias: Yunan As›ll›l›¤›n ("Vatandafll›¤›n›n") Kazan›lmas› ve
Kaybedilmesi), Atina 1987, s. 80.



a-) Yunan vatandafll›k Yasas›nda, baflka ›rktan, Yunan kö-
kenli olmayan, anlam›na gelen "allogeni" terimi kullan›lm›flt›r. Ki-
fli, Yunan ulusal bilinci olmayan, Yunan milli (Etnik) kökten gel-
meyen, Yunanl› gibi hareket etmeyen, Yunanistan uyru¤unda
olan bir flah›s olmal›d›r. K›saca Yunan ›rk›ndan ve/veya Yunan
ulusal bilincine sahip olmamak ilk kofluldur.

b-) Yunanistan ülkesini (topra¤›n›, vatan›n›, yurdunu) terk et-
me ikinci kofluldur.

c-) Kiflinin, geri dönme niyetinin olmamas› üçüncü kofluldur.
"Geri dönmeme niyeti" olas›l›¤›n› Yunanistan ‹çiflleri Bakan›, ki-
flinin bulundu¤u yerdeki Yunan konsoloslu¤u ve Yunanistan ya-
banc›lar polis flubesinin yapaca¤› araflt›rmalar sonucu ortaya ç›-
karacak ve karar verecektir. Yunanistan’a "geri dönmeme niyeti"
emareleri flunlar olabilir:31 Tafl›nmaz mallar›n› satarak veya terk
ederek ailesinin bütün fertleriyle birlikte Yunanistan’dan ayr›la-
rak, Yunanistan’daki ifllerine son vermek ve özellikle de gitti¤i
yabanc› devletteki Yunan konsoloslu¤u ile irtibat kurmamakt›r.
Buna karfl›l›k, Yunan kökenli olmayan Yunan vatandafl›, Yuna-
nistan topraklar›n› terk edip gitti¤i devlette hakiki bir Yunanl› gibi
hareket ediyorsa, Yunanistan konsoloslu¤u ile iliflki ve iletiflim
kurup Yunan konsoloslu¤unda tutulan sicillere kay›t olup, pasa-
port ifllemlerini yapt›r›yorsa32 ve Yunanistan’›n milli bayramlar›n-
da konsolosluk veya elçilikteki resepsiyonlara ifltirak ediyorsa,
Yunanl› oldu¤unu çevresindekilere ifade ediyorsa, bu kimsenin
Yunanistan’a dönmeyece¤i söylenemez. Buna göre, en çok
araflt›r›lmas› gereken, Yunan ulusal bilincine sahip olup olmad›-
¤›d›r. Ayn› fleyler yabanc› bir devlette do¤an ve yerleflik olan Yu-
nan ›rk›ndan gelen kifli bak›m›ndan da geçerlidir. Bu say›lan ko-
flullara uygun hareket eden bir kimse varsa, o zaman 19. mad-
de hükümleri uygulanmayacakt›r. 
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31)  BBeennddeerrmmaahheerr,, –– GGeerruussii,, s. 75.; PPaassiiaa -- PPaappaassiiooppii,, s. 106, 107.
32) Ancak önemle belirtelim ki, Türkiye’deki; ‹stanbul, ‹zmir gibi Yunan
konsolosluklar› yukar›da bu say›lan ifllemlerin hiç birini Bat› Trakya Müslüman
Türkleri için uygulam›yorlar, hatta pasaportlar›n geçerlik süresini bile
uzatm›yorlar! 
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Yunan ›rk›ndan olmayan kiflinin Yunanistan’a bir daha dön-
memek niyetiyle Yunanistan’› terk etmesi durumunda Yunanis-
tan uyru¤undan ç›kar›lmas›na, Yunanistan ‹çiflleri Bakan›, Va-
tandafll›k Kurulunun olumlu görüflünü alarak karar verecektir. Bu
konuda Yunanistan Vatandafll›k Kurulunun 1956 tarihli 665, 675,
676 say›l› kararlar›na bak›labilir.

Yunan Vatandafll›k Yasas›n›n 19. maddesine göre, "ana ve
babalar› veya sa¤ kalan efl Yunan as›ll›l›¤›n› (vatandafll›¤›n›)
kaybederse, 18 yafl›n› doldurmam›fl çocuklar› da e¤er yabanc›
devlette yerleflmifl bulunmaktaysalar, Yunan as›ll›l›¤›n› (‘vatan-
dafll›¤›n›’) kaybederler."     

18 yafl›n› tamamlamam›fl çocu¤un Yunan uyru¤undan ç›ka-
r›lmas› bak›m›ndan gerekli olan ve aranan koflullar s›ras›yla
flunlard›r:33

a-) Yunan ›rk›ndan olmayan flahs›n 18 yafl›ndan küçük ço-
cuklar› veya Yunan as›ll› olmayan flahs›n yabanc› devlette do-
¤an ve yabanc› bir devlete yerleflen çocuklar› olmal›d›r.

b-) Çocuklar yabanc› devlette yerleflik olmal›. Sadece oturu-
yor (ikâmet ediyor) olmamal›.

c-) Ebeveynlerden ikisi de veya yaflayan efllerden birisi Yu-
nan uyru¤undan ç›kar›lm›fl olmal›.

18 yafl›ndan küçük çocuklar›n Yunan uyru¤undan ç›kar›lma-
lar› için ailelerinden ayr› olarak, ‹çiflleri Bakan›n›n özel karar› ge-
rekir. Ancak ‹çiflleri Bakan›; çocu¤un ebeveynlerinin Yunan uyru-
¤undan ç›kar›lmalar› ifllemiyle birlefltirerek birlikte ›skat etmeye
de karar verebilir.

IIIIII.. 1199.. MMAADDDDEENN‹‹NN UUYYGGUULLAANNMMAASSIINNDDAA DD‹‹KKKKAATT ÇÇEEKKEENN
HHUUSSUUSSLLAARR

Yunanistan’›n vatandafll›k yasas›n›n 19. maddesini gerekçe
göstererek, vatandafll›ktan ç›karma uygulamas›nda dikkat çe-
ken noktalar afla¤›daki gibidir:

a- Yunanistan vatandafll›¤›ndan ç›kar›lan kifliye bildirim yap›l-
m›yor. Böylece kifli ister Yunanistan ülkesinde olsun, ister d›fla-

33) BBeennddeerrmmaahheerr,,  –– GGeerruussii,, s. 76, 77.; PPaassiiaa -- PPaappaassiiooppii,, s. 108, 109.



r›da olsun, Yunanistan vatandafll›¤›ndan ç›kar›ld›¤›n› bilmiyor.
Yunanistan’a girifl yaparken Yunanistan uyru¤undan ç›kar›ld›¤›-
n› ö¤reniyor. Yunanistan’a girifl yapmakta ›srar ederse ancak o
zaman Yunanistan’a girifl yapabiliyor. Ancak Yunanistan’da bun-
dan sonra vatandafls›z (heimatlos :haymatlos) olarak yaflamaya
devam ediyor. Bunlar Yunanistan’da uyruksuz (haymatlos) duru-
munda yaflarlarken haklar› da çok k›s›tl›d›r.

b- Di¤er taraftan yine bir çok Bat› Trakyal› Türk Yunanis-
tan’dan d›flar› ç›karken, Yunan s›n›r›nda Yunanistan uyru¤unu
kaybetti¤ini ö¤reniyor ve Yunan pasaportu elinden al›narak, ken-
dilerine "Nansen Pasaportu" da denilen "vatans›z belgesi" daha
do¤ru bir ifade ile vatandafls›zl›k, uyruksuzluk belgesi, "heimat-
los (haymatlos) kâ¤›d›" veriliyor. Bugün bile hâlâ Avrupa’da (Al-
manya, ‹ngiltere, Fransa gibi) olup da Yunanistan’a gitmeye çe-
kinen pek çok Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lm›fl ve haymatlos
durumuna düflmüfl Bat› Trakyal› Türk vard›r. Türkiye’de de bu
durumda olan çok say›da Bat› Trakyal› Müslüman Türk yafla-
maktad›r. Türkiye’de bunlara Türk vatandafll›¤› verilmemektedir.

c- Yunanistan’da yaflayan Bat› Trakyal› Türkler, Yunanistan
uyru¤unu kaybettiklerini genellikle, belediyeden do¤um kâ¤›d›
almak istedikleri zaman ö¤reniyorlar.

d- Yunan As›ll›l›k Yasas›n›n 19. maddesi öne sürülerek, Yu-
nanistan uyru¤undan ç›kar›lanlardan Yunanistan’da dava aç›p
kazanan yoktur. Ancak son zamanlarda (2006) kazananlar›n ol-
du¤u rivayetleri duyulmaktad›r. Geçmiflte bu konuda yaflanm›fl
iki baflar›s›z örnek bulunmaktad›r. aa- Selâhattin Galip, Yunanis-
tan’da dava açm›fl, kazanamam›flt›r. Bunun üzerine Avrupa ‹n-
san Haklar› Mahkemesine baflvurmufltur. Avrupa ‹nsan Haklar›
Komisyonu da Selâhattin Galip baflvurusunu Yunanistan’daki iç
hukuk yollar› tüketilmedi¤i, Komisyonun ifadesiyle "içeride açt›¤›
davada Sözleflmeden bahsetmedi¤i" gerekçesiyle reddetmifltir.
bb- Komisyon daha sonra Hüseyin Zeybek’in baflvurusunu da
ayn› sebepten ötürü reddetmifltir. fiu kadar ki Hüseyin Zeybek
Yunanistan’da dava açmam›flt›r ve direk olarak Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesine baflvurmufltur. 

Temmuz 1975’te yürürlü¤e giren Yunan Anayasas›n›n geçici
111. maddesinin 6. f›kras›na göre, "1955 tarihli ve 3370 say›l›
Yunan As›ll›l›k ("Vatandafll›k") Yasas›n›n 19. maddesi kanunla
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yürürlükten kald›r›l›ncaya kadar yürürlüktedir." 19. madde Yuna-
nistan taraf›ndan 01.06.1998 tarihinde yürürlükten kald›r›ld›.
Müslüman Türk az›nl›k bunu sevinçle karfl›lad›. Ancak yasa ge-
riye yürümedi¤i için haks›z yere ve bir ay›r›mc›l›ktan dolay› ve
hukuka ayk›r› olarak uygulanan bir ifllemden uyruklar›n› kaybe-
denlerin ma¤duriyetleri devam etmektedir. Yasa Yunan uyru¤un-
dan ç›kar›lanlar›n yeniden Yunan uyru¤una al›nacaklar› konu-
sunda herhangi bir hüküm içermemektedir. K›saca 19. madde
uygulamas› sadece ilerisi için kald›r›lm›flt›r. Tam olarak kaç kifli-
nin Yunanistan uyru¤undan ç›kar›ld›¤› bilinmemekle birlikte, dö-
nemin Yunanistan ‹çiflleri Bakan› A. Papadopulos’un ifadesine
göre, 1998 y›l›na kadar 60.000’den fazla kiflinin ç›kar›ld›¤›34 Av-
rupa Irkç›l›¤› ve Ayr›mc›l›¤› Önleme Komitesi (ECRI)’nin 5 Aral›k
2003 tarihli raporundaki rakama göre de 60.000 Bat› Trakyal›
Türkün Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lma iflleminin haks›z bir
uygulama oldu¤u ve bu insanlar›n vatandafll›klar›n›n iadesi ge-
rekti¤i hususunda görüfl bildirdi¤i görülmektedir.

Son olarak, 2005 y›l›nda Yunanistan resmi makamlar›n Gü-
mülcine Milletvekili ‹lhan Ahmet’e aç›klanan rakam 40.000 kifli-
nin Yunanistan uyru¤undan ç›kar›ld›¤› yönündedir. Bunlar›n ço-
cuklar› da düflünüldü¤ünde Yunanistan’›n bölgede nüfus denge-
sini kendi lehinde çevirebilmek için nas›l bir etnik temizlik yapt›-
¤› ortadad›r.     

IIVV.. 1199.. MMAADDDDEE HHUUKKUUKKAA NNEEDDEENN AAYYKKIIRRIIDDIIRR

1955 tarihli 3370 say›l› Yunan As›ll›l›k Yasas›n›n 19. maddesi
›rkç›, ›rk ay›r›m› yapan bir anlay›fla sahiptir ve bu nedenle Yunan
›rk›ndan olmayanlara uygulanmaktad›r. Yunan ›rk›ndan olmayan
kifliler Yunanistan topraklar›ndan Almanya, Fransa ve Türkiye
gibi devletlere turistik, ö¤renim veya çal›flmak amac›yla gittikle-
rinde, Yunanistan makamlar› taraf›ndan "geri dönmemek niyetiy-
le gitti¤i" varsay›larak uyruktan ç›kar›lm›fllard›r. Esasen bu sade-
ce Bat› Trakya’daki Müslüman Türkler için de¤il, Yunanistan’da-
ki Makedon, Ulah, Ermeni, Yahudi ve di¤er az›nl›k gruplar› için
de uygulanm›flt›r.

Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lman›n idari bir kararla olmas›

34) 24.01.1998 tarihli Ta Nea gazetesi, s. N11.



hem Yunanistan Anayasas›na hem de Yunanistan’›n onaylaya-
rak taraf oldu¤u andlaflmalara ayk›r›d›r. Avrupa Birli¤i mevzuat›-
na da pek çok yönlerden ayk›r›d›r.

fiöyle ki, Yunan as›ll›l›k Yasas›n›n 19. maddesinin uygulan-
mas› Yunanistan’›n taraf oldu¤u ‹nsan Haklar› Evrensel Bildirisi-
nin 9. maddesine, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 4. Proto-
kolünün 2. maddesine, Uluslararas› Medeni ve Siyasi Haklar
Sözleflmesinin 12 maddesinin 2. ve 4. f›kralar›na, Yunanistan’›n
Ocak 1989’da imzalad›¤› Avrupa Güvenlik ve ‹flbirli¤i Konferan-
s›, Viyana ‹zleme Toplant›s› Kapan›fl Belgesi de dahil olmak
üzere devletlerin, herkesin ülkesinden ayr›lma ve geri dönme
haklar›na sayg› göstermelerini düzenleyen hükümlerine de ayk›-
r› bulunmaktad›r. Ayr›ca 19. madde ve uygulamalar› Yunanistan
Anayasas›n›n 4. maddesinin 1. f›kras›ndaki "bütün Yunanl›lar
yasa önünde eflittir" hükmüne ayk›r›d›r. Ayr›ca Yunanistan Ana-
yasas›n›n 4. maddesinin 3. f›kras›nda "yasan›n öngördü¤ü nite-
liklere sahip olan kifliler Yunan as›ll›d›r ("vatandafl›d›r"). Yasan›n
öngördü¤ü koflullara ve yöntemlere uygun olarak kendi iradesiy-
le di¤er bir vatandafll›¤› kazananlar ya da milli ç›karlara ayk›r›
olarak baflka bir devletin hizmetine kat›lanlar hariç olmak üzere
hiç kimse vatandafll›¤›ndan mahrum edilemez" fleklindeki dü-
zenlemeye de ayk›r›d›r.

VV.. AAVVRRUUPPAA ‹‹NNSSAANN HHAAKKLLAARRII SSÖÖZZLLEEfifiMMEESS‹‹NNEE GGÖÖRREE DDUU--
RRUUMMUUNN ‹‹RRDDEELLEENNMMEESS‹‹

19. madde uygulamas› sonucu Yunanistan uyru¤undan ç›ka-
r›lan ve uyruksuz (haymatlos) duruma düflenlerin önce Yunanis-
tan Mahkemelerinde dava açmas› gerekmektedir. Öncelikle Yu-
nanistan’da iç hukuk yollar› tüketilmelidir. Bilirkiflilerden "iç yol
tüketilmeksizin dava aç›labilir" biçiminde al›nan raporlar›n Avru-
pa ‹nsan Haklar› Mahkemesi bak›m›ndan hiçbir hukuksal önemi
ve anlam› yoktur. Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi hukuksal ko-
nularda yorumu kendisi yapar. Di¤er taraftan yasan›n geriye yü-
rümedi¤inden dolay› dava açman›n da bir anlam› olmad›¤› öne
sürülebilir. Vaktiyle Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lanlar dava sü-
resi geçti¤inden dava açsalar da redde mahkûm olacaklard›r.
Yasa hükmü aç›k yetki verdi¤inden ç›kar›lmaya karfl› dava aça-
rak kazanmak mümkün de¤ildi. Bugün için Yunanistan vatan-
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dafll›¤›n›n iade edilmesinin baflka bir deyiflle vatandafll›¤a geri,
yeniden al›nman›n yasal bir dayana¤› bulunmamaktad›r. Di¤er
taraftan, dava açmadan sadece devlet baflvurusu yap›labilir.
Devlet baflvurusu siyasi niteliktedir. Esasen, mesele topluca ele
al›nmal›d›r. Meselenin siyasi yönünün de göz önünde bulundu-
rularak hareket edilmesinde fayda vard›r. Günümüzde (2006)
bu, Türkiye’de bir dizi panelle ve Avrupa’daki Bat› Trakya Türk-
leri Dernekleri Federasyonu (ABTTF) Avrupa’daki çeflitli kurum
ve kurulufllarla temasa geçerek bu konuda bilgilendirme çal›fl-
malar› yapmaktad›r.

VVII.. YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN UUYYRRUU⁄⁄UUNNDDAANN ÇÇIIKKAARRIILLAANN VVEE YYEENN‹‹--
DDEENN AALLIINNMMAAKK ‹‹SSTTEEYYEENN KK‹‹fifi‹‹LLEERREE ‹‹LL‹‹fifiKK‹‹NN ÖÖRRNNEEKK BB‹‹RR
OOLLAAYYIINN ‹‹RRDDEELLEENNMMEESS‹‹

AA-- YYUUNNAANN‹‹SSTTAANN DDAANNIIfifiTTAAYY’’IINNAA GGÖÖRREE

Hüseyin, Bedriye, Öznur, Fatma, Aysel ve ‹lkay Zeybek Yuna-
nistan’a karfl› 8 Ocak 1997 tarihinde 34372/97 numara ile kayda
geçen bir baflvuru yapt›.35 Hüseyin 1951 y›l›nda, Bedriye ise
1961 ‹skeçe (Yunanistan) do¤umludurlar ve evlidirler. Di¤erleri
bu çiftin çocuklar›d›r. Hepsi Yunanistan’da do¤mufllard›r. ‹skeçe
fiahin’de oturmaktad›rlar. Uyruksuz (haymatlos) ve iflsizdirler. 

Olay 1984 y›l›n›n Ocak ay›nda Hüseyin Zeybek efli ile birlikte
Yunanistan uyru¤unda olarak ‹stanbul’a kay›nbabas›n› ziyarete
gitmesiyle bafllar. Hüseyin Zeybek ‹stanbul’da pasaportunu kay-
beder. Yunanistan pasaportu, ‹skeçe Valili¤i taraf›ndan 29 Mart
1983 y›l›nda verilmifltir. Hüseyin Zeybek, Yunanistan’›n ‹stanbul
Baflkonsoloslu¤una baflvurarak, Yunanistan’a geri dönüflünü
sa¤layacak bir belge ister. Aylar sonra Yunanistan’›n ‹stanbul
Baflkonsoloslu¤u ona Yunanistan ‹çiflleri Bakanl›¤› karar› ile Yu-
nanistan uyru¤unu kaybetti¤ini bildirir. Yaz›l› bir bildirim yoktur.
Ayr›ca uyruktan ç›kar›lmas› hakk›nda bir sebep de gösterilmez.
30 May›s 1985 tarihinde Hüseyin’in d›fl›nda pasaportlar› olan di-
¤er davac›lar Yunanistan’a dönerler. Bir ay sonra Hüseyin Zey-
bek de yasad›fl› yollardan Yunanistan s›n›r›n› geçip, Bat› Trak-

35) Zeybek Baflvurusu: HOUSEIN ZEIBEK&OTHERS v. GREECE Appl. no
34372/97 



ya’daki ailesine kavuflur. Daha sonra aile fertlerinin hepsinin Yu-
nanistan uyru¤undan ç›kar›ld›klar› ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan
sözlü olarak bildirilir. Davac›lar (Hüseyin, Bedriye, Öznur, Fat-
ma, Aysel ve ‹lkay Zeybek) bu karar›n geri al›nmas› için Yuna-
nistan makamlar›na say›s›z baflvuruda bulunurlar.

2 Haziran 1995 tarihinde Hüseyin Zeybek ehliyetsiz traktör
sürmekten mahkûm edilir. Tek Yarg›çl› Ceza Mahkemesi (Mono-
meles Plimmeliodikio) davac›n›n uyruksuz oldu¤u için ehliyet
baflvurusu yapamad›¤› mazeretini göz önünde bulundurmaz. 

1 Eylül 1995 tarihinde davac›lar ‹çiflleri Bakanl›¤›n›n haklar›n-
da verdi¤i Yunanistan uyru¤undan ç›karma kararlar›n›n iptali
(etisi akiroseos) için Yunanistan Dan›fltay’›na (Simvulio tis Epik-
ratias’a) dava açar. Karar kendilerine yaz›l› olarak tebli¤ edil-
mez. Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lmada esas al›nan sebepler
incelenerek saptanmam›fl, ayr›ca olaya uygun sebep gösteril-
memifl ve savunmalar› dahi al›nmadan Yunanistan uyru¤undan
ç›kar›lm›fllard›r.

11 Eylül 1996 tarihinde Yunanistan Dan›fltay’› söz konusu da-
vay› reddeder. Yunanistan Dan›fltay’›, davac›lar›n davaya konu
edilen uyruktan ç›karma karar›n›n 22 Kas›m 1984 tarihinde Yu-
nanistan ‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan al›nd›¤›n› tespit eder. Da-
vac›lar hakk›ndaki uyruktan ç›karma kararlar› Yunanistan As›ll›-
l›k ("Vatandafll›k") Yasas›n›n 19. maddesine göre al›nm›fl olup,
Yunanistan Polisinin tahkikat›na dayand›r›lmaktad›r. Yunanistan
Vatandafll›k Yasas›n›n 19. maddesine göre, Yunan ›rk›ndan ol-
mayanlar (allogenis) Yunanistan’a dönmemek niyetiyle gittikleri
varsay›larak Yunanistan uyru¤undan ç›kar›labilirler. Yunanistan
Polisinin raporlar›na göre davac›lar 30 Aral›k 1983 tarihinde bü-
tün mallar›n› satarak, 1984 y›l›n›n Ocak ay›nda Yunanistan’› terk
ederler.

Yunanistan Dan›fltay’›na göre, 10 Kas›m 1999 tarihinde da-
vac›lar Yunanistan uyru¤una al›nmalar›n› isterler. Bu baflvurula-
r›nda yersiz olarak, Yunanistan uyru¤undan ç›karma karar›na ve
sebeplerine itiraz ederler. Bununla birlikte o tarihte davac›lar›n
neden Yunanistan uyru¤undan ç›kar›ld›klar›n› bildikleri anlafl›l-
maktad›r. Davac›lar sebepleri bildikleri halde 1 Eylül 1995 tarihi-
ne kadar Yunanistan Dan›fltay’›na baflvurmad›lar.
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Sonuç olarak, Yunanistan Dan›fltay’›n›n görüflüne göre,
1871989 nolu Yunanistan Cumhurbaflkanl›k Kararnamesinin 46.
maddesinin 1. paragraf› gere¤i davac›lar›n davalar› reddedilme-
lidir. Zira 60 günlük dava açma süresinin geçirildi¤i görülmekte-
dir. Davac›lar Yunanistan Dan›fltay’›n›n ret karar›n›n bir örne¤ini
13 Aral›k 1996 tarihinde elde ederler.

BB-- DDAAVVAACCIILLAARRIINN AAVVRRUUPPAA ‹‹NNSSAANN HHAAKKLLAARRII MMAAHHKKEEMMEE--
SS‹‹NNEE BBAAfifiVVUURRUU GGEERREEKKÇÇEELLEERR‹‹NN‹‹NN VVEE KKOOMM‹‹SSYYOONN KKAARRAA--
RRIINNIINN HHUUKKUUKKSSAALL ‹‹RRDDEELLEENNMMEESS‹‹

aa--)) DDaavvaacc››llaarr››nn KKoommiissyyoonnaa fifiiikkââyyeett SSeebbeepplleerrii

Davac›lar (Hüseyin, Bedriye, Öznur, Fatma, Aysel ve ‹lkay
Zeybek) Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 6. maddesine uy-
gun olarak dinlenilmediklerini ve idari bir kararla Yunanistan uy-
ru¤undan ç›kar›ld›klar›n› iddia etmektedirler. Ayr›ca Yunanistan
uyru¤undan ç›kar›ld›ktan sonra birçok haklardan mahrum kal-
m›fllard›r. Bu haklardan baz› örnekler flu flekilde s›ralanabilir; ça-
l›flma, seyahat, araba kullanma hakk›, oy hakk› (seçilme ve seç-
me hakk›), evlenme, sosyal güvenlik ve sigortaya kay›t gibi. Ev-
lenme hakk›, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 12. madde-
sinde36 düzenlenmifl bulunmaktad›r. Davac›lar›n (Öznur, Fatma,
Aysel ve ‹lkay Zeybek) evlenme haklar› ellerinden al›nd›¤›ndan
12. maddeye ayk›r›l›k söz konusudur. Bu 19. madde uygulama-
s› sadece Yunan ›rk›ndan olmayan kiflilere yönelik olarak uygu-
land›¤›ndan Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 14. maddesine
ayk›r›d›r. Do¤du¤u, büyüdü¤ü ve bir zamanlar uyru¤unda oldu-
¤u ülkesine dönememe, Avrupa ‹nsan Haklar› sözleflmesinin
4Nolu Protokolün 4. maddesine ayk›r›d›r. Yunanistan uyru¤un-
dan ç›karma, Yunanistan yetkili makamlar› taraf›ndan Müslüman
Türk az›nl›¤›n say›s›n› azaltma amac›yla sistematik olarak uygu-
lanm›flt›r.

36) 12. madde aynen flöyledir: "Evlenme ça¤›na gelen erkek ve kad›n, bu
hakk›n kullan›lmas›n› düzenleyen milli kanunlara göre, evlenmek ve bir aile
kurmak hakk›na sahiptir."



bb--)) KKööttüü MMuuaammeellee VVaarrssaayy››mm››

Davac›lar, sadece Yunan ›rk›ndan olmayanlara uygulanan bu
Yunanistan uyru¤undan ç›karma sonucu kötü muameleye u¤ra-
d›klar›n› öne sürmektedirler. Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu,
vatandafll›¤›n Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ile korunan hak-
lardan olmad›¤›n› vurgulamaktad›r.37 Farkl› ›rka mensup kiflilere
ay›r›mc›l›k kötü muameleye dönüflebilir. Bu durum Avrupa ‹nsan
Haklar› Sözleflmesinin 3. maddesine ayk›r›l›k oluflturur.38

Bununla birlikte Komisyon bu varsay›m› incelemeyecektir. "‹ç
yollar›n tüketilmesi ön kofluldur. Kendi kusuru ile dava açma sü-
resini geçiren kiflinin iç yollar› tüketmifl oldu¤u söylenemez" diye
karar verecektir.39

cc--)) SSüürreeyyii KKaaçç››rrmmaassaayydd››llaarr,, ‹‹çç HHuukkuukkttaa KKaazzaannaabbiilliirrlleerrddii

Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu, davac›lar›n 1 Eylül 1995
tarihinde Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lma karar›na karfl› Yuna-
nistan Dan›fltay’›nda baz› sebeplere dayanarak dava açt›klar›n›,
davay› kazanabilseydiler Yunanistan uyru¤undan ç›karma kara-
r›n› iptal ettirebileceklerini saptam›flt›r. 11 Eylül 1996 tarihinde
Yunanistan Dan›fltay’› davay› süre afl›m›ndan reddederken, da-
vac›lar›n kendileri hakk›ndaki Yunanistan uyru¤undan ç›karma
karar›ndan ve bu karar›n dayand›¤› sebeplerden tekrar Yunanis-
tan uyru¤una al›nmalar›n› talep ettikleri 10 Kas›m 1990 tarihin-
de haberdar olduklar›n› vurgulad›. Bu durumda davan›n reddi
kendilerinin usul konusundaki kusurlar›na dayanmaktad›r.

Davac›lar, Yunanistan uyru¤undan ç›kar›lma karar›ndan önce
bu konuda dinlenilmediklerini öne sürüyorlar. Komisyona göre
ise Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 6. maddesi dinlenilme
hakk› medeni hak ve borçlar veya bir suçlama karfl›s›nda söz
konusudur. Komisyon içtihad›na göre bir kiflinin vatandafll›¤›n› il-
gilendiren ifllemler onun ne medeni hak ve borçlar›n› belirleyici
niteliktedir, ne de kendisinin suçlanmas› ile ilgilidir.40 Dolay›s›yla
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37) Bkz. Beljoudi v. FR, Comm. Rep. 6.9.90, paragraf 79, Series A no 234,
p.46.
38) Bkz. East African Asians v. UK Comm. Report 14.12.73, paragraf 207, DR
78, p.5.
39)  Bkz. No 10636/83, Dec. 1.7.85, DR 43, p. 171.
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söz konusu bu olayda Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesinin 6.
maddesinin uygulama nedeni yoktur. Avrupa ‹nsan Haklar› Söz-
leflmesinin 27. maddesinin 2. paragraf›na göre dilekçenin bu
k›sm› Sözleflmenin korudu¤u alana girmemektedir. Komisyon
davac›lar›n baflvurusunu oyçoklu¤u ile reddetti. 

VVIIII.. YYAARRGGIISSAALL VVEEYYAA HHUUKKUUKKSSAALL SSEEÇÇEENNEEKKLLEERR BBAAKKII--
MMIINNDDAANN NNEELLEERR YYAAPPIILLAABB‹‹LL‹‹RR

Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesine dava açma olana¤› bak›-
m›ndan iki varsay›m söz konusudur:

a-) Önce iç hukuk yollar› tüketilmelidir.
b-) ‹ç hukuk yollar›n›n tüketilme mecburiyeti yoktur.
Birleflmifl Milletler Kiflisel ve Siyasal Haklar Sözleflmesine Ek

‹htiyari Protokolün 1. maddesi41 gere¤i;
"Sözleflmeye taraf olan Devletlerden biri bu Protokol’a da ta-

raf oldu¤u zaman, kendi yarg› yetkisine tabi olup da Sözleflme-
de ortaya konan haklardan herhangi birinin kendisi taraf›ndan
çi¤nendi¤ini iddia eden bireylerin dilekçelerini Komitenin kabul
etmeye yetkili oldu¤unu kabul eder. Sözleflmeye taraf olup da
Protokol’a taraf olmayan bir Devleti ilgilendiren dilekçeler Komi-
tece kabul edilmez." 

Buna göre, Burada iç hukuk yollar›n›n tüketilme gere¤i yok
varsay›m›ndan hareket ederek, 19. madde uygulamas›ndan Yu-
nanistan uyru¤undan ("vatandafll›¤›ndan") ç›kar›lanlar›n, Birlefl-
mifl Milletler ‹nsan Haklar› Komitesine toplu olarak baflvuru ola-
naklar› vard›r.

Ayr›ca Avrupa Sosyal fiart› çerçevesindeki denetim Komitesi-
ne ayr›nt›l› rapor; sosyal güvenlik ve çal›flma haklar›, iflsiz kalma
vesaire ba¤lam›nda toplu olarak baflvurulabilir. 

Di¤er taraftan ayr›mc›l›¤a u¤ramama hakk› temel bir hakt›r.
Irk Ay›r›mc›l›¤› Komitesine (CERD) 19. madde ma¤durlar›n›n
toplu baflvuru haklar› vard›r. Yunanistan’da iç hukuk yollar›n›n

40) No 13325/87, Dec. 15.12.88, DR p. 256, No 17309/90, Dec. 30.8.94,
unpublished. 
41) GGüünnddüüzz,, AA..:: Milletleraras› Hukuk, Temel Belgeler Örnek Kararalar, 5. Bas›,
Beta Yay›nlar›, ‹stanbul 2003, s. 298.



tüketilmesine gerek yoktur.
Avrupa Birli¤i Irkç›l›k ve Hoflgörüsüzlükle Mücadele Komisyo-

nuna (ECRI) 19. madde ma¤durlar› hakk›nda ayr›nt›l› rapor ha-
z›rlanmal› ve toplu baflvuruda bulunulmal›d›r.

Özellikle e¤itimden yoksunluk konusunda UNESCO Yönetim
Kuruluna toplu halde baflvuruda bulunulmal›d›r.

Bunlarla birlikte, günümüzde yayg›n olarak kullan›lan sivil
toplum kurulufllar› veya hükümet d›fl› kurulufllar veya NGO de-
di¤imiz kurulufllar uluslararas› hukukun en güncel ve dinamik
alanlar›ndan olup, faaliyetleri de bu nedenle çok önemlidir. Bun-
lar; kamuoyu oluflturma, uyuflmazl›klar›n bar›flç›l yollarla çözü-
münde oynad›klar› rol, uluslararas› kurulufllara bilgi ve belge
sa¤lama, andlaflmalar›n uygulanmalar›n› denetleme gibi konu-
larda etkin (aktif) rol oynarlar.42 K›saca NGO diyebilece¤imiz bu
kurulufllar›n faaliyetleri yay›nlarla bafllar. Yunanistan As›ll›l›k Ya-
sas›n›n 19. maddesi nedeniyle Yunanistan uyru¤undan ç›kar›-
lanlar hakk›nda nesnel ve yorumsuz olarak ayr›nt›l› raporlar›n
haz›rlan›p yay›nlanmas› gerekmektedir.

Avrupa Birli¤i Komisyonu nezdinde özellikle Avrupa Birli¤i va-
tandafll›¤›ndan yoksunluk, Avrupa Birli¤i kurallar›, program ve
yard›mlar›n›n uygulanmas›nda ayr›mc›l›k nedeniyle yararlana-
mad›klar› konular›nda flikâyette bulunulmal›d›r. Ayn› konuda Av-
rupa Birli¤i ve Avrupa Komitesi Parlâmentolar›, Komisyonlar› ve
di¤erleri nezdinde çeflitli faaliyetler gelifltirilmeli ve uygulanmal›-
d›r. Bunlar›n d›fl›ndaki di¤er NGO faaliyetleri de ihmal edilme-
melidir. 

SSoonnuuçç

Uluslararas› iliflkilerin hiç bir devirle k›yaslanamayacak kadar
geliflti¤i, duvarlar›n y›k›ld›¤›, hukuk devleti, demokrasi ve insan
haklar›na sayg›n›n hüküm sürdü¤ü, insanlar›n birbirine yaklaflt›-
¤›, kucaklaflt›¤›, siyasal, ekonomik, kültürel ve teknolojik büyük
ilerlemelerin, de¤iflimlerin, bütünleflmenin (küreselleflmenin,
globalleflmenin) yafland›¤› ça¤›m›zda insano¤lu, birbirini daha
iyi tan›ma arzusuyla yan›p tutuflmaktad›r.
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42) Bu konuda daha genifl bilgi için bkz. Bafllar, K.: Uluslar aras› Hukukta
Hükümet D›fl› Kurulufllar, Nobel Yay›nlar›, 2005. 
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Teknolojinin bafl döndürücü geliflmesiyle mesafeler k›salm›fl,
insanlar kaynaflm›fl, uluslararas› hukuk ve özellikle vatandafll›k
hukuklar›nda ça¤a uygun yeni düzenlemeler yap›lmas› kaç›n›l-
maz olmufltur. Yunanistan önce 19. maddeyi geçmifle etkili ol-
madan 1998 y›l›n›n Haziran ay›nda yürürlükten kald›rm›fl. Daha
sonra da 10.11.2004 tarihinde 3284 say›l› (3284/10.11.2004) ça-
¤a uygun –"as›ll›l›k anlay›fl›ndan vatandafll›k anlay›fl›na geçen"-
yeni bir Yunan Vatandafll›k Yasas›43 yürürlü¤e koymufltur.

Yunan As›ll›l›k ("Vatandafll›k") Yasas›n›n 19. maddesi uygula-
mas› sonucu, Yunanistan uyru¤unu kaybedenlerin s›k›nt›lar› bu-
gün için (2006) de devam etmektedir.44

Oysa Yunanistan, 1984 y›l›nda Yunan As›ll›l›k Yasas›nda
1438 say›l› yasa ile yapt›¤› bir de¤ifliklikle; "Evlilik Yunan uyru-
¤unun kazan›lmas›nda veya kaybedilmesinde hiç bir rol oyna-
maz." Buna göre Yunan uyruklu bir kad›n, yabanc› bir erkekle
evlenirse kendi vatandafll›¤›n› kaybetmez. Ancak hat›r› say›l›r
say›da Yunan uyruklu kad›n 1955 tarihli ve 3370 Say›l› Yunan
As›ll›l›k Yasas›n›n 16. maddesi gere¤i, yabanc› uyruklu bir er-
kekle evlenince Yunanistan uyruklar›n› kaybetmifllerdir. 

Yunanistan, bu durum karfl›s›nda çok say›da Yunanl› kad›n›n
ma¤dur oldu¤unu göz önünde bulundurarak, bu ma¤duriyetleri
önlenmek ve iyilefltirmek bak›m›ndan 1984 tarihli ve 1438 say›l›
Yunan As›ll›l›k ("Vatandafll›k") Yasas›n›n geçici 7. maddesinin 2.

43) Bkz. 217 T.A’2004 say› ve tarihli Yunanistan Resmi Gazetesi.
44) 19. madde konusunda genifl bilgi için ayr›ca bkz. http://www.greekhelsinki.
gr/pdf/IHF-OSCE-2000-Greece.PDF.; Ayr›ca Uluslararas› Af Örgütü’nün 2005
Raporuna göre de: "... Yunanistan uyru¤unu kaybeden baz› kifliler bugün bile
bu konudan haberdar olmayabilirler. Uyruklar›n› bu flekilde kaybetmifl ve
yarg›sal haklar› olmayan Bat› Trakya Müslüman az›nl›¤›na mensup bu kifliler
ayn› zamanda, di¤er Yunanistan uyruklar›n›n faydaland›klar› sosyal haklar ve
devlet kurumlar›ndan (sosyal güvenlik hakk›, sa¤l›k sigortas›, emeklilik, kimlik
(nüfus) cüzdan› vesaire) mahrum b›rak›lmaktad›r. Ay›r›mc› olarak
nitelendirilmesinden ötürü 19. maddenin 1998’de yürürlükten kald›r›lm›fl
olmas›na ra¤men, Uluslararas› Af Örgütü, 19. madde kapsam›nda uyruklar›n›
kaybedenlere gerekli bilgilerin verilmemesi, bu flekilde yarg› korunmas›ndan
mahrum b›rak›lmalar› ve uyruklar›n› kaybetmifl olan kiflilerin davalar›n›n tekrar
tetkik edilmesinin reddedilmesi bak›m›ndan Yunanistan yetkililerinin, Bat›
Trakya’da yaflayan Müslüman az›nl›¤a mensup kiflilerin insan haklar›na sayg›
gösterilmesi ve bu haklar›n korunmas› ve gözetilmesi yükümlülüklerini halen
yerine getirmedi¤ini düflünmektedir."
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f›kras›nda flöyle bir düzenlemeye gitmifltir; "Yunan vatandafll›¤›-
n› yabanc› bir erkekle evlenme sonucu kaybeden kad›n, 31. 12.
1986 tarihine kadar Yunan ‹çiflleri Bakanl›¤›’na, Yunanistan Va-
liliklerine veya ikâmet etti¤i ya da yerleflmifl bulundu¤u ve yafla-
d›¤› yerin Yunanistan Konsoloslu¤una baflvurursa yeniden Yu-
nan vatandafll›¤›n› kazan›r."

Böylece, eski ve yeni yasalarla ortaya ç›kan kad›nlar aras›n-
daki eflitsizlikler, haks›zl›klar ortadan kald›r›lm›flt›r.

Yunan As›ll›l›k Yasas›n›n 19. maddesi 1998 y›l›nda yürürlük-
ten kald›r›l›rken bu maddeden ötürü Yunanistan uyru¤undan ç›-
kar›lan ve bu nedenle ma¤dur olanlar›n, ma¤duriyetlerinin orta-
dan kald›r›lmas› yoluna gidilmemifltir. Oysa 19. madde yürürlük-
ten kald›r›l›rken, yukar›da örnek olarak verdi¤imiz 1984 tarihli ve
1438 say›l› Yunan As›ll›l›k ("Vatandafll›k") Yasas›n›n geçici 7.
maddesinin 2. f›kras›ndaki gibi bir düzenlemeye Yunanistan tara-
f›ndan gidilebilseydi 60.000 kifli ve ailelerinin ay›r›mc›l›ktan kay-
naklanan bu ma¤duriyetleri ve eflitsizlikleri giderilmifl olacakt›.

Esasen Avrupa Birli¤i üyesi Yunanistan’la ilgili  sadece 19.
madde konusunda de¤il; Baflmüftülük, Müftülükler, vak›flar ve
di¤er konulardaki ihlâller üzerinde çal›flacak ve gerekti¤inde tek-
nik hukuki yard›mda bulunacak, baflta AB, ABD ve di¤er devlet
kurum, kurulufllar›n› ve sivil toplum örgütlerini harekete geçire-
cek, bilgilendirecek, bask› unsuru oluflturacak, Yunanistan’daki
insan haklar› ihlâllerini inceleyecek ve muntazaman objektif ve
yorumsuz raporlar haz›rlayacak bu konularda aktif olarak çal›fla-
cak, çal›flma gruplar› veya komisyonlar›n kurulmas› gerekir.
Çünkü mesele sadece hukuksal yoldan halledilebilecek bir me-
sele de¤ildir. Hukukun yan›nda siyaset ve hükümet d›fl› NGO’la-
r›n devreye girmesi, ihmal edilmemesi  gereken hususlard›r. 
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IMF’nin ve arkas›ndaki güçlerin temel hedeflerinden biri, sa¤-
l›k hizmetlerinin ve sosyal güvenli¤in özellefltirilmesidir. 

Bunun amaçlar›ndan biri, tekelci sermayenin büyük kârlar el-
de etmesidir. Ancak çok daha önemli bir amaç, halkla devlet ara-
s›ndaki bütünleflmeyi önlemek, ulusu ve iflçi s›n›f›n› etnik kimli¤e
ve cemaat-tarikat-mezhep iliflkilerine göre parçalamakt›r. Türkiye
Cumhuriyeti’nde halkla devlet aras›ndaki iliflkilerin güçlendirilme-
sinde ve ulusal bilincin ve bütünlü¤ün, afliret ve ümmet bilincinin
önüne geçmesinde, sa¤l›k ve sosyal güvenlikteki devletçili¤in be-
lirleyici katk›s› olmufltur. Sa¤l›k hizmetlerinin ve sosyal güvenli¤in
özellefltirilmesi veya yerellefltirilmesi, Türkiye’nin, halk›m›z›n ve
iflçi s›n›f›m›z›n bütünlü¤üne s›k›lm›fl kurflundur. Bu nedenle, sa¤-
l›k hizmetleri ve sosyal güvenlik de stratejik önemdedir. 

T›p hizmetleri ve ürünlerine olan talep, bunlar›n fiyatlar›ndan
büyük ölçüde ba¤›ms›zd›r. Hizmetin ve ürünün fiyat›n›n artmas›,
bunlara olan talebi önemli ölçüde etkilemez. Bu nedenle, sektör-
de tekelleflme gelifltikçe, kârlar daha da artar. Özellikle ilaç ve
t›bbi malzeme, araç ve gereç piyasas›nda yüksek oranl› bir te-
kelleflme söz konusudur. Tekellerin karfl›s›ndaki al›c› ne kadar
küçükse, kârlar o kadar yükselir. Büyük al›c›lar›n pazarl›k gücü
daha fazlad›r. 

SSaa¤¤ll››kk HHiizzmmeettlleerriinniinn vvee SSoossyyaall
GGüüvveennllii¤¤iinn DDeevvlleett EElliiyyllee
SSaa¤¤llaannmmaass›› TTüürrkkiiyyee’’nniinn GGeelleeccee¤¤ii
AAçç››ss››nnddaann SSttrraatteejjiikk ÖÖnneemmddeeddiirr

n  YY››lldd››rr››mm KKOOÇÇ**

(*) Türkiye YOL-‹fi Sendikas› E¤itim Dairesi Baflkan›, ODTÜ ‹ktisat Bölümü Ek
Zamanl› Ö¤retim Görevlisi



Sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesinde amaçlardan biri, sa¤-
l›k alan›ndaki ulusötesi tekellerin kârlar›n›n art›r›lmas›d›r. 2005
y›l›na kadar katrilyonlarca liral›k ilaç al›m› olan SSK’n›n veya
Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yerine tek tek iflletmelerin ilaç al›m› yapma-
s›, tekellerin kâr›n› büyük ölçüde yükseltmektedir. Ayn› durum,
di¤er t›bbi malzeme, araç ve gereç için de geçerlidir. Devletin ve
SSK’n›n ilaç ve t›bbi malzeme, araç ve gereç üretiminden vaz-
geçirilmesi, tekel kârlar›n›n en kolay kazan›ld›¤› alan› ulusötesi
flirketlere terk etmektir.

Koruyucu hekimlik ve halk sa¤l›¤› hizmetlerini özel sektör de-
¤il, devlet sa¤lamaktad›r. Devlet böylece hem yurttafllar›n sa¤l›-
¤›n› korumakta, hem de sa¤l›k giderlerini en alt düzeyde tutma-
ya çal›flmaktad›r. Koruyucu hekimlikte ve halk sa¤l›¤›nda kâr
amac› yoktur; toplumsal yarar söz konusudur. Sa¤l›k hizmeti
özellefltikçe koruyucu hekimlik ve halk sa¤l›¤› gerilemekte; has-
tal›klar ve ilaç ve di¤er t›bbi giderler h›zla artmaktad›r. Özellefl-
tirme bu yolla da tekellerin kârlar›n› art›rmaktad›r.  

T›p fakültelerinin say›s›n›n h›zla art›r›lmas› ve özellefltirilmesi
sonucunda hekim kalitesi düfltükçe, pahal› ilaç yazma ve daha
fazla tetkik yapt›rma e¤ilimi artmaktad›r. Böylece, hekim kalitesi-
nin düflmesi t›p alan›ndaki tekellerin kârlar›n› yükseltmektedir. 

Ancak sa¤l›k hizmetlerinin özellefltirilmesinde en büyük dar-
be, halk›n ve iflçi s›n›f›n›n bütünlü¤üne ve devletin halkla kay-
naflmas›na indirilmektedir. 

Sa¤l›k hizmetlerinin Sa¤l›k Bakanl›¤›, (2005 y›l› Ocak ay›na
kadar) SSK ve di¤er kamu kurum ve kurulufllar› taraf›ndan götü-
rülmesi, iki aç›dan halk›m›z›n ve iflçi s›n›f›n›n bütünleflmesine ve
halk›n devletle kaynaflmas›na katk›da bulunmaktad›r. 

Sa¤l›k Bakanl›¤› ve SSK personel al›m›n› merkezi bir biçim-
de yapmakta ve toplam say›lar› 300 bine yaklaflan sa¤l›k perso-
nelini ülkenin çeflitli bölgelerinde çal›flt›rmaktad›r. Böylece, fark-
l› etnik kökenlerden ve inançlardan insanlar, di¤er bölgelerde
farkl› insanlarla birlikte çal›flmakta ve köken ve inanç aç›lar›ndan
kendilerinden farkl› insanlara hizmet götürmektedir. Kamu hiz-
meti, ulusun ve iflçi s›n›f›n›n bütünleflmesine katk›da bulunmak-
tad›r. Farkl› etnik kökenden insanlar›n baflkalar›n›n can›n› kur-
tarmaya veya sa¤l›k sorununu çözmeye çal›flmas›, emperyaliz-

115599‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

Y›ld›r›m KOÇ



116600

Y›ld›r›m KOÇ

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

min bölücü çal›flmalar›n›n en büyük panzehiridir. Sa¤l›k gibi bir
alanda yaflanan yard›m, etnik kökene veya inanca dayal› ayr›m-
c›l›¤› engellemenin en etkili yoludur. 

Di¤er taraftan, sa¤l›k gibi son derece önemli bir hizmetin dev-
let taraf›ndan götürülmesi, halkla devlet bütünleflmesini güçlen-
dirmektedir. Sa¤l›k hizmetini götürenin devlet de¤il de belirli bir
etnik kökenden veya cemaat-tarikat-mezhepten insanlar›n kur-
du¤u bir vak›f, dernek veya flirket veya bu nitelikte bir yerel yö-
netim olmas›, etnik kimli¤e veya inanca s›¤›nmaya, ulus ve s›n›f
kimli¤inin geri plana itilmesine yol açmaktad›r. 

Sa¤l›kla içiçe geçmifl bir alan olan sosyal güvenlik için de
benzer de¤erlendirmeler yap›labilir. 

Sosyal güvenli¤in temel ilkesi, sosyal güvenlik sistemi içinde-
ki insanlar aras›ndaki dayan›flmad›r. SSK’ya, Emekli Sand›¤›’na
veya Ba¤-Kur’a prim yat›ranlar, karfl›laflabilecekleri risklere kar-
fl› koruma alt›na al›n›r. Bu süreçte, insanlar aras›nda etnik köke-
nine, dini inanc›na, afliretine, boyuna, soyuna, memleketine,
mezhebine, tarikat›na, cemaatine göre bir ayr›mc›l›k yap›lmaz.
Hastal›k sigortas›na para yat›ran sigortal› hastalanmazsa para-
s›n› geri alamaz. Buna karfl›l›k, ciddi bir rahats›zl›k geçiren bir si-
gortal›, kendi yat›rd›¤› primin çok daha fazlas›n› sosyal güvenlik
sisteminden alabilir. Di¤er bir deyiflle, SSK veya Emekli Sand›-
¤›’na ba¤l› olarak sosyal güvenlik sistemi içinde bulunun kifli,
hangi etnik kökenden, hangi inançtan, afliretten, boydan, soy-
dan, bölgeden, tarikatten, cemaatten, mezhepten olursa olsun,
iflçi s›n›f›ndan olan herkesle kader birli¤i etmifltir. Bu ortak eko-
nomik ç›kar ve dayan›flma, özellikle farkl› etnik kökenlerden ve
inançlardan insanlar›n ulus ve iflçi s›n›f› bilincinin geliflimi aç›s›n-
dan son derece önemlidir.

Sosyal güvenlik sistemi özellefltirilir ve bireysel katk›ya ve ç›-
kara dayal› sigortac›l›k gündeme gelirse, sosyal güvenli¤in iflçi
s›n›f›n› bütünlefltirici etkisi ortadan kalkacakt›r. Ayr›ca, emperya-
list güçler, etnik kimli¤e veya inanca dayal› alternatif yard›mlafl-
ma örgütlerinin kurulmas›n› destekleyecektir. Böyle bir uygula-
mada ise sosyal güvenlik, iflçi s›n›f›n›n bütünleflmesinin de¤il,
etnik kimli¤e veya inanca göre bölünmesinin bir arac› olacakt›r.
Bu nedenle, sosyal güvenli¤in özellefltirilmesi, Türkiye’nin, halk›-
m›z›n ve iflçi s›n›f›m›z›n bütünlü¤üne ve varl›¤›na kastetmektir. 



Sosyal güvenlik sistemi çöker ve yerine alternatif yard›mlafl-
ma sistemleri geliflirse, etnik kimlik ve cemaat-tarikat-mezhep
iliflkileri daha da önem kazanacakt›r. Yard›mlaflma sistemlerinde
yard›ma muhtaç kiflinin "hak"k› yoktur; yard›m›n miktar›n› ve ve-
rilme zaman›n›, yard›m› yapan kifli belirler. ‹liflki, bir dayan›flma
olmaktan ç›km›fl, ba¤›ml›l›k yaratan bir kiflisel iliflkiye dönüfl-
müfltür. Bu koflullarda, ulus bilinci ve s›n›f bilinci h›zla geriler. 

Baz› ülkelerde terörist örgütlenmelerin kitle taban› kazanma-
lar›nda en önemli etmen, devletin boflaltt›¤› sa¤l›k ve sosyal da-
yan›flma alanlar›n› bu örgütlerin doldurmas›d›r. Türkiye’de sa¤-
l›k hizmetleri ve sosyal güvenlik, devlet, SSK, Emekli Sand›¤› ve
Ba¤-Kur  taraf›ndan yerine getirildikçe ülkenin, halk›m›z›n ve ifl-
çi s›n›f›n›n bütünlü¤ü korunmufltur. 

Cumhuriyet döneminde devletin halka sa¤lad›¤› en önemli
katk›lardan biri, sa¤l›k alan›nda götürülen hizmetti. Bu hizmet,
ulusumuzun oluflmas› aç›s›ndan önemli bir rol üstlenmifltir.

1909 y›l›nda Osmanl› ülkesinde toplam 2656 hekim vard› ve
bunlar›n 773’ü yabanc› uyrukluydu. Ülkede 3 devlet hastanesi, 6
belediye hastanesi, 45 özel idare hastanesi ve 32 özel, yabanc›
ve az›nl›k hastanesi vard›. Toplam 6437 yata¤›n yaln›zca 950’si
devlet hastanelerindeydi. Ülkede bulafl›c› hastal›klara karfl› cid-
di bir önlem al›nam›yordu. Verem yayg›nd›. Yaklafl›k 3 milyon ki-
fli trahoma yakalanm›flt›1. 

Devlet, sa¤l›k sorunlar›n› devletçilikle ve merkezi devlet örgü-
tü eliyle çözme giriflimini 1925 y›l›nda bafllatt›. S›tma, verem,
trahom, frengi ve kuduz gibi önemli hastal›klarla mücadeleye gi-
riflildi. Merkez H›fz›ss›hha Enstitüsü ve H›fz›ss›hha Okulu kurul-
du. Devlet, çok s›n›rl› maddi olanaklara ra¤men, temel sa¤l›k so-
runlar›n›n çözümü için çok büyük çaba gösterdi ve önemli bafla-
r›lar elde etti. 

27 May›s 1960 ihtilali sonras›nda sa¤l›k hizmetlerinin sosya-
lizasyonu amac›yla 5 Ocak 1961 gün ve 224 say›l› Kanun ç›ka-
r›ld›. Sa¤l›k hizmetlerinde "müflteri yerine hasta" anlay›fl›n› yer-
lefltirmek ve koruyucu sa¤l›k hizmetlerini daha da gelifltirmek
amac›yla, sa¤l›k personelinin tam zamanl› olarak çal›flmas›n›
hedefleyen 2162 say›l› Sa¤l›k Personelinin Tam Süre Çal›flma
Esaslar›na Dair Kanun 29 Haziran 1978 günü kabul edildi. 
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti, sa¤l›k alan›ndaki en önemli
ad›mlar› devlet hastaneleri ve SSK sa¤l›k tesisleri arac›l›¤›yla at-
t›. Merkezi hükümet ve SSK taraf›ndan merkezi biçimde atanan
yüzbinlerce sa¤l›k personeli, etnik köken veya cemaat-tarikat-
mezhep fark› gözetmeksizin, her bölgedeki halka hizmet götür-
dü. Yüzbinlerce insan›n bölgeler aras›ndaki bu hareketlili¤i, iflçi
s›n›f›m›z›n ve ulusumuzun bütünleflmesine önemli katk›larda
bulundu. Farkl› kökenlerden ve inançlardan insanlar›n halka
sa¤l›k hizmeti götürmesi, ulusun bütünleflmesine katk›da bulun-
du. Sa¤l›k gibi son derece önemli bir alanda halk›m›za hizmet
götüren gücün Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmas›, devletle hal-
k›n bütünleflmesine katk› sa¤lad›. 

Sa¤l›k hizmetleri sosyal güvenlik sisteminin bir parças›d›r.
Ancak, sosyal güvenli¤in di¤er riskleri içeren dallar› da vard›r.
Yafll›l›k, malullük, ölüm, anal›k, iflsizlik gibi durumlarda toplum-
sal dayan›flma temelinde baflar›yla yürütülen bir sosyal güvenlik
sistemi, farkl› etnik kökenlerden ve inançlardan insanlar aras›n-
daki bütünleflmeyi ve uluslaflmay› güçlendirmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu önce memurlar aras›nda
gerçeklefltirdi. 1926 y›l›nda kabul edilen 788 say›l› Memurin Ka-
nunu, sosyal güvenlik alan›nda temel güvenceleri sa¤l›yordu.
Devletin bu alandaki görevleri, 1950 y›l›nda Emekli Sand›¤›’na
devredildi. 

‹flçiler için bu alandaki haklar önce baz› kamu kurulufllar›nda
iflletme düzeyinde oluflturulan sand›klar arac›l›¤›yla bafllad›.
1945 y›l›nda ‹flçi Sigortalar› Kurumu (‹SK) oluflturuldu. Bu kuru-
mun ad› 1964 y›l›nda Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) dö-
nüfltürüldü. ‹SK ve SSK, sosyal güvenlik alan›nda önemli bafla-
r›lar elde etti. ‹SK’n›n ve SSK’n›n verdi¤i konut kredileri, binler-
ce iflçinin çok düflük giderlerle konut sahibi olmas›n› da sa¤lad›. 

Ba¤›ms›z çal›flanlar›n sosyal güvenli¤ini sa¤lamay› amaçla-
yan BA⁄-KUR ise 1972 y›l›nda kuruldu. 

Sa¤l›k personelinin tam zamanl› çal›flma düzenlemesi 31
Aral›k 1980 gün ve 2368 say›l› Sa¤l›k Personelinin Tazminat ve
Çal›flma Esaslar›na Dair Kanun ile yürürlükten kald›r›ld›. Böyle-
ce, sa¤l›k hizmetlerinde "hasta de¤il müflteri" anlay›fl› yeniden
öne ç›kar›lmaya baflland›. 



3359 say›l› Sa¤l›k Hizmetleri Temel Kanunu 1987 y›l›nda yü-
rürlü¤e girdi. Kanunun 5. maddesi, Milli Savunma Bakanl›¤› ha-
riç kamu kurum ve kurulufllar›na ait tüm sa¤l›k kurulufllar›n›n ka-
mu tüzel kiflili¤ini haiz sa¤l›k iflletmelerine dönüfltürülmesine
olanak tan›yordu. Böylece, hastanelerin kendi gelirleri ile gider-
lerini karfl›lamas›, piyasa koflullar›nda rekabet eden kurumlar
haline getirilmesi amaçlan›yordu. Di¤er bir deyiflle, sa¤l›k hizme-
ti bir yurttafll›k hakk› olmaktan ç›karak, ticarilefltiriliyordu.

Sa¤l›k Bakanl›¤›’na Ba¤l› Hastanelerde Özel Sa¤l›k Hizmet-
leri Verilmesine Dair Yönerge, 4 Mart 2002 tarihinde yürürlü¤e
kondu. Bu düzenlemenin amac›, Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› e¤i-
tim ve araflt›rma hastanelerinde ve en az 100 yatakl› Bakanl›k
hastanelerinde mesai saatleri d›fl›nda, isteyen hastalara özel
sa¤l›k hizmeti verilmesiydi.

Kamu yönetiminin yeniden yap›land›r›lmas› program› çerçe-
vesinde 2003 y›l›n›n ilk aylar›nda haz›rlanan kanun tasar› taslak-
lar›nda, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n taflra teflkilat›n›n kald›r›lmas› ve
devletin sa¤l›k tesislerinin yerel yönetimlere devredilmesi öngö-
rülüyordu. 15 Temmuz 2004 tarihinde kabul edilen 5227 say›l›
Kamu Yönetiminin Temel ‹lkeleri ve Yeniden Yap›land›r›lmas›
Hakk›nda Kanunda bu ilke kabul edildi. Ancak Cumhurbaflkan›
Ahmet Necdet Sezer, bu Kanunu 3 A¤ustos 2004 tarihinde bir
defa daha görüflülmesi talebiyle TBMM Baflkanl›¤›’na geri gön-
derdi. 

Teflhis ve Tedavi Amac›yla Özel Sa¤l›k Kurum ve Kuruluflla-
r›na Hasta Sevkine ‹liflkin Usul ve Esaslar Hakk›ndaki Tebli¤ (30
May›s 2003 günlü Resmi Gazete) ile, devlet memurlar› ve emek-
lileri ile bakmakla yükümlü olduklar› aile fertlerinin özel sektör ta-
raf›ndan sunulan sa¤l›k hizmetlerinden yararlanabilmelerinin yo-
lu aç›ld›. 

Özel hastanelerin say›s›nda 1990’l› y›llar›n bafllar›ndan itiba-
ren büyük bir art›fl görüldü. 2002 y›l› Temmuz ay›nda haz›rlanan
bir raporda bu durum flu flekilde anlat›lmaktad›r2:

""11998800’’lleerriinn ssoonnuunnaa kkaaddaarr tteemmeellddee aazz››nnll››kkllaarr ((RRuumm,, EErrmmeennii)) vvee
yyaabbaanncc››llaarr ((AAmmeerriikkaann,, FFrraannss››zz,, ‹‹ttaallyyaann,, BBuullggaarr,, AAllmmaann)) ttaarraaff››nnddaann
‹‹ssttaannbbuull’’ddaa kkuurruullmmuuflfl aazz ssaayy››ddaa öözzeell hhaassttaannee mmeevvccuuttttuu.. TTüürrkk mmüü--
tteeflfleebbbbiisslleerriinniinn kkuurrdduu¤¤uu ssaa¤¤ll››kk kkuurruulluuflflllaarr›› ggeenneell oollaarraakk aannnnee ssaa¤¤--
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ll››¤¤›› kkoonnuussuunnddaa iihhttiissaassllaaflflmm››flfl bbiirrkkaaçç kküüççüükk kklliinniikktteenn iibbaarreettttii ((5500
yyaattaakkttaann aazz)).. BBuunnllaarr ddaahhaa zziiyyaaddee öözzeell oollaarraakk ççaall››flflaann uuzzmmaannllaarraa
aammeelliiyyaatt iimmkkaannllaarr›› vvee ootteellcciilliikk hhiizzmmeettlleerrii ssaa¤¤llaammaakkttaayydd››.. EEkkoonnoo--
mmiikk lliibbeerraalllleeflflmmee ppoolliittiikkaallaarr›› nneettiicceessiinnddee öözzeell hhaassttaanneelleerree tteeflflvviikklleerr
ssaa¤¤llaannmm››flfl vvee yyaatt››rr››mmllaarr yyaapp››llmm››flfl oollmmaass››nnaa rraa¤¤mmeenn bbuu sseekkttöörrddee
11999900’’llaarr››nn bbaaflfl››nnaa kkaaddaarr ppeekk bbiirr hhaarreekkeett ggöörrüüllmmeeddii.. AAnnccaakk ‘‘9900’’ll›› yy››ll--
llaarr››nn iikkiinnccii yyaarr››ss››nnddaa öözzeelllliikkllee bbüüyyüükk flfleehhiirrlleerrddee oollmmaakk üüzzeerree öözzeell
hhaassttaanneelleerriinn ssaayy››ss››nnddaa bbüüyyüükk bbiirr aarrtt››flfl yyaaflflaanndd››.. ‘‘9900’’llaarraa kkaaddaarr kkuu--
rruullmmuuflfl oollaann öözzeell hhaassttaanneelleerrllee kkaarrflfl››llaaflfltt››rr››lldd››¤¤››nnddaa bbuu hhaassttaanneelleerr
ddaahhaa eenntteeggrree ttaann››,, tteeddaavvii hhiizzmmeettlleerrii vvee nnaakkiitt ööddeeyyeenn,, zzeennggiinn hhaass--
ttaallaarr›› ççeekkmmeekk aammaacc››yyllaa oolldduukkççaa llüükkss yyaattaann vvee aayyaakkttaann hhaassttaa hhiizz--
mmeettlleerrii ssuunnmmaakkttaadd››rrllaarr……

GGeeççttii¤¤iimmiizz yy››llllaarrddaa yyaaflflaannaann ddii¤¤eerr bbaaflflkkaa bbiirr ggeelliiflflmmee iissee tt››pp ee¤¤ii--
ttiimmii vveerrmmeekk üüzzeerree kkuurruullmmuuflfl öözzeell tt››pp ffaakküülltteelleerriiddiirr.. BBuu ookkuullllaarr yyaa
kkeennddii öözzeell hhaassttaanneelleerriinnee ssaahhiippttiirrlleerr yyaa ddaa öözzeell hhaassttaanneelleerrllee aannllaaflfl--
mmaallaarr›› vvaarrdd››rr.. BBuu ookkuullllaarr››nn ssuunndduu¤¤uu ee¤¤iittiimmiinn kkaalliitteessii vvee eettiikkllii¤¤ii hhaa--
lleenn ttaarrtt››flflmmaa kkoonnuussuudduurr..""

Ayn› raporda belirtilen di¤er bir geliflme ise, vak›flar›n da sa¤-
l›k alan›na kaymalar›d›r. 

Bu kayna¤a göre, 2001 y›l›nda Türkiye’de hastanelerin ve ya-
tak say›s›n›n da¤›l›m› afla¤›da sunulmaktad›r3:

HHaassttaannee SSaayy››llaarr›› vvee YYaattaakk KKaappaassiitteelleerrii ((22000011))

KKuurruumm HHaassttaannee SSaayy››ss›› YYaattaakk SSaayy››ss››

Sa¤l›k Bakanl›¤› 751 87.709

Milli Savunma Bakanl›¤› 42 15.900

SSK 118 28.517

Kamu ‹ktisadi Teflebbüsleri 8 1.607

Di¤er Bakanl›klar 2 680

Üniversiteler 43 24.754

Belediye Hastaneleri 9 1.341

Az›nl›k Hastaneleri ve Yabanc› Hastaneler 9 1.272

Vak›f Hastaneleri 19 1.488

Özel Hastaneler 239 11.922

Toplam 1.240 175.190



Sa¤l›k hizmetlerinde özellefltirmenin biçimlerinden biri de hiz-
metten yararlananlar›n hizmetin giderlerine giderek yükselen
oranlarda kat›lmalar›d›r. 

Bu alanda çok önemli bir geliflme, 2005 y›l›n›n bafl›nda ger-
çekleflmifltir. 6 Ocak 2005 gün ve 5283 say›l› Kanunla SSK sa¤-
l›k tesisleri Sa¤l›k Bakanl›¤›’na devredilmifltir. Hükümet’in kamu-
nun yeniden yap›land›r›lmas›na iliflkin program›n›n uygulanma-
ya devam edilmesi durumunda, 869 hastane ve 116 bin yatak,
yerel yönetimlere devredilecek ve bunlar›n bir k›sm› süreç için-
de özellefltirilecektir. 

Di¤er taraftan, yeni kanun tasar›lar› gündemdedir. Öngörülen
genel sa¤l›k sigortas›nda düzenlenen aile hekimli¤i sisteminde,
hekimle hasta aras›na maddi ç›kar iliflkisi girmektedir. Aileler bir
aile hekimi seçecek, muayene ücreti ve di¤er giderleri sa¤l›k si-
gortas› sistemince ödenecektir. 

Bu uygulamalar›n tümü, Dünya Bankas› baflta olmak üzere,
çeflitli uluslararas› kurulufllar›n dayatmalar›yla gündeme gelmifl-
tir.

Sa¤l›k hizmetlerinin yerellefltirilmesi ve/veya özellefltirilmesi,
devlet – halk iliflkisini zay›flat›p, etnik kimli¤in ve/veya cemaat-
tarikat-mezhep kimli¤inin öne ç›kmas›na yol açacakt›r. Ayr›ca,
sa¤l›k personeli aras›nda iflsizli¤in artt›¤› koflullarda, yerelleflti-
rilmifl ve/veya özellefltirilmifl sa¤l›k kurulufllar›nda çal›flabilmek,
etnik kimli¤e ve/veya cemaat-tarikat-mezhep iliflkisine dayana-
cakt›r. Bu ise hem iflçi s›n›f›n›n bölünmesine yol açacak, hem de
iflçi s›n›f›yla halk aras›ndaki iliflkiyi zay›flatacak ve ulusal bilinci
ve bütünlü¤ü ciddi biçimde zedeleyecektir.  

Ayr›ca, bu uygulamalar sonucunda, ulusötesi ilaç ve t›bbi
malzeme, araç ve gereç flirketleri çok daha büyük kârlar elde
edeceklerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin halk deste¤ine kavuflmas›n›n önem-
li unsurlar›ndan biri, devletin halka götürdü¤ü sa¤l›k hizmetiydi.
Sa¤l›k hizmetlerinde devletçilik, ülkeyi güçlendirmifl, ulusal bilin-
ci gelifltirmiflti. Sa¤l›k hizmetlerinde yerelleflme ve/veya özellefl-
tirme, Türkiye’ye, s›n›f bilincine ve ulusal bilince büyük darbe in-
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direcektir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, sa¤l›k hizmetleri de stratejik
önemdedir. 

Benzer bir geliflme sosyal güvenlik alan›nda da geçerlidir. 

Türkiye’de sosyal güvenli¤in finansman›na devlet do¤rudan
prim ödeyerek sistemli bir biçimde kat›lmamaktad›r. Ancak,
Emekli Sand›¤›’nda iflveren, SSK’da ve BA⁄-KUR’da da aç›kla-
r› kapatma sorumlulu¤u devlete aittir. 

Bu kurulufllar yanl›fl yönetim nedeniyle mali s›k›nt›lar içine gi-
rince, baflta Dünya Bankas› olmak üzere uluslararas› örgütler
müdahalelere bafllad›. Bu kurulufllar›n dayatmalar›, devletle bü-
tünleflmifl ve etnik kimlik ve inanç ayr›m› yapmaks›z›n insanlar›
bütünlefltiren sosyal güvenlik sistemlerinin tasfiye edilmesi ve bi-
reysel katk›ya dayal› özel sigortac›l›¤a geçilmesi do¤rultusun-
dayd›.

Türkiye’de özellikle 1990’l› y›llarda sosyal güvenlik sisteminin
en önemli bölümü olan yafll›l›k sigortas›n› özellefltirme ve fiili
benzeri bir modeli uygulamaya sokma giriflimleri yayg›nlaflt›. fii-
li sistemini düzenleyen Pinera, TÜS‹AD taraf›ndan Türkiye’ye
getirildi. TÜS‹AD’›n yay›mlad›¤› Emekli ve Mutlu4 kitab›, devlet
finansman›n› sona erdirecek ve insanlar›n geleceklerinin sorum-
lulu¤unu yaln›zca kendi omuzlar›na y›kan bir sistem öneriyordu.
Özellikle Avrupa Birli¤i de Türkiye’ye verdi¤i ilerleme raporlar›n-
da "sosyal güvenlik reformu" ad› alt›nda bu tür düzenlemeleri
do¤rudan savundu. 

Devletin, sosyal güvenli¤in finansman›na kat›lma (sistemli
kat›l›m veya aç›k kapatma) sorumlulu¤undan kopar›lmas›, dev-
letin halkla iliflkilerinde önemli kopmalara yol açacakt›r. Ayr›ca,
ulusal düzeyde iflleyen sosyal güvenlik sistemleri zay›flat›l›rsa
veya çökertilirse, ulusal ve/veya s›n›fsal temelde dayan›flmaya
dayal› sosyal güvenlik sistemi sona erecektir. Kifliler, özel flirket-
lere para yat›rarak geleceklerini güvence alt›na almaya çal›fla-
cakt›r. Ancak bu sistem de ifllemeyecektir. Finansman yükünün
tümüyle bireylerin omuzlar›na y›k›ld›¤› bu sistemler çöktükçe,
bunlar›n yerini alternatif sosyal güvenlik sistemleri dolduracakt›r.
Bunlar ise ulusal bütünlü¤ü ve s›n›f bütünlü¤ünü de¤il, etnik kim-
li¤i ve cemaat-tarikat-mezhep kimli¤ini ön planda tutacakt›r. 



Sosyal güvenlik sisteminin özellefltirilmesi, ülkemizin, halk›-
m›z›n ve iflçi s›n›f›m›z›n bütünlü¤ü aç›s›ndan stratejik bir öneme
sahiptir. Devletin denetiminde, demokratik yönlendiricili¤inde ve
finansman deste¤indeki sosyal güvenlik sistemine yöneltilen her
sald›r›, etnik kimli¤i ve cemaat-tarikat-mezhep kimli¤ini güçlen-
direcek ve iflçi s›n›f›m›z›n, ulusumuzun ve vatan›m›z›n bütünlü-
¤üne büyük bir darbe indirecektir.  
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GG‹‹RR‹‹fifi

Türkiye’de radyo ve televizyon özgürlü¤ü, di¤er bir ifadeyle
görsel-iflitsel iletiflim özgürlü¤ü1, ilk kez 1993 y›l›nda, 3913 say›-
l› Kanun’la 1982 Anayasas›’n›n 133. maddesinde yap›lan de¤i-
fliklikle getirilen "Radyo ve televizyon istasyonlar› kurmak ve ifl-
letmek kanunla düzenlenecek flartlar çerçevesinde serbesttir."
hükmü ile tan›nm›flt›r. Bu tarihten itibaren, Türkiye’de radyo ve
televizyon yay›nc›l›¤› alan›ndaki devlet tekeli sona ermifl ve Tür-
kiye özel radyo ve televizyonlarla tan›flm›flt›r2. 13.04.1994 tari-
hinde ise "3984 Say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Ya-
y›nlar› Hakk›nda Kanun3" kabul edilerek, özel radyo ve televiz-
yonlar›n kurulufllar›, yay›n ilkeleri, yap›lar› ve yay›nlar› ile ilgili
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RRaaddyyoo vvee TTeelleevviizzyyoonn ÜÜsstt KKuurruulluu
TTaarraaff››nnddaann ÖÖzzeell RRaaddyyoo vvee
TTeelleevviizzyyoonn KKuurruulluuflflllaarr››nnaa
UUyygguullaannaann ‹‹ddaarrii YYaapptt››rr››mmllaarr((**))

n  MM.. MMiinnee TTUURRHHAANN ((KKAASSAAPPOO⁄⁄LLUU))****

* DEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Doktora Program› kap-
sam›nda, "Medya Ceza Hukuku" dersi için haz›rlanan seminer çal›flmas›n›n
gelifltirilmifl fleklidir.
** Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi ‹dare Hukuku Anabilim Dal› Arafl-
t›rma Görevlisi
1) NNAALLBBAANNTT AAttiillllaa, "Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Görsel-‹flitsel ‹letiflim
Özgürlü¤ü", Türk Frans›z Ortak Kolokyumu (21-22 Ekim 1996), ‹stanbul 1998,
s.109
2) Halbuki 1989 y›l›ndan itibaren, Türkiye’de özel radyo ve televizyonlar anaya-
sal ve yasal engellere ra¤men ortaya ç›kmaya bafllam›fllard›; ancak toplumun
bunlara sahip ç›kmas› üzerine, 1993 y›l›nda Anayasa’n›n 133. maddesinde de-
¤ifliklik yap›lmas› zorunlu hale gelmifltir. Bkz. NNAALLBBAANNTT, s.111; AAVVfifiAARR ZZaakkiirr//
ÖÖNNGGÖÖRREENN Gürsel, Radyo ve Televizyon Hukuku, Ankara 2003, s.17-18
3) RG, 20.04.1994, 21911
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düzenlemelerin yap›lmas› sonucunda kanunileflme süreci ta-
mamlanm›flt›r. Bu kanunun anayasa de¤iflikli¤i paralelinde kabul
etti¤i yeni radyo ve televizyon rejimi, kural olarak, özel ve kamu
yay›nc›l›¤›na imkan veren ço¤ulcu bir özellik tafl›maktad›r4. 

Sosyolojik aç›dan radyo ve televizyon yay›nlar›, yaz›l› bas›n
ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda, daha genifl, ancak pasif bir kitleye ulafl-
makta ve daha büyük bir etki yetene¤ine sahip olmaktad›r . Do-
lay›s›yla, görsel-iflitsel iletiflim özgürlü¤ü "s›n›rl›"d›r6. Görsel-iflit-
sel iletiflim özgürlü¤ünün s›n›rl› oluflu, bu alanda yap›lacak faali-
yetlerin gözetim ve denetimini gerektirir. Türkiye’de bu amaçla,
13.04.1994 tarihinde kabul edilen "3984 Say›l› Radyo ve Tele-
vizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun7" ile Radyo ve
Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmufltur. Kanundaki ifadesiy-
le "özerk ve tarafs›z bir kamu tüzelkiflili¤i" olarak kurulan RTÜK,
radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› alan›ndaki faaliyetleri düzenle-
mek, denetlemek ve gerekti¤inde yapt›r›m uygulamakla görevli
ve yetkilidir. Bu çal›flmada, RTÜK taraf›ndan özel radyo ve tele-
vizyon kurulufllar›na uygulanan  idari yapt›r›mlar incelenecektir. 

II.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN HHUUKKUUKK‹‹ SSTTAATTÜÜSSÜÜ vvee ‹‹DDAARR‹‹ YYAAPPTTIIRRIIMM UUYY--
GGUULLAAMMAA YYEETTKK‹‹SS‹‹

Yasama organ›, 3984 say›l› Kanun ile devletin yürütmekle yü-
kümlü oldu¤u radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenleme, de-
netleme ve gerekti¤inde yapt›r›m uygulama görevlerini RTÜK’e
vermifltir. 3984 say›l› Kanun’un 5.maddesine göre, RTÜK, radyo
ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amac›yla, özerk ve taraf-
s›z bir kamu tüzelkiflisi olarak kurulmufltur. Buna göre, RTÜK,
yay›n kurulufllar›n›n 3984 say›l› Kanun’a, yine bu kanunda gös-
terilen yetkiler çerçevesinde düzenlemeler de yapmak suretiyle
uymas›n› sa¤lamak, uygulamay› denetlemek ve gerekti¤inde

HAKEML‹ YAZI

4) CCEEYYLLAANN AAyyhhaann, "4756 Say›l› Kanunla Gelen Yeni Radyo ve Televizyon Dü-
zeni: De¤ifliklikler ve De¤erlendirmeler", Ünal Tekinalp’e Arma¤an, ‹stanbul
2003, C.III, s.503; Kanun haz›rlan›rken, Türkiye taraf›ndan 7 Eylül 1992 tari-
hinde imzalanan ve 22.11.1993 tarihinde Bakanlar Kurulu taraf›ndan kararlafl-
t›r›larak 12.12.1993 tarih ve 21786 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan Avrupa
S›n›r Ötesi Televizyon Sözleflmesi hükümleri göz önünde bulundurulmufltur. 
5)  KKAABBOO⁄⁄LLUU ‹‹bbrraahhiimm ÖÖ.,  Özgürlükler Hukuku, ‹stanbul 1994, s.278
6)  KKAABBOO⁄⁄LLUU,, s.277
7)  RG, 20.04.1994, 21911



yapt›r›m uygulamak ve 3984 say›l› Kanun’la verilen di¤er görev-
leri yapmakla  görevli ve yetkilidir. Tüm bu özellikler dikkate al›n-
d›¤›nda, RTÜK’ün, bir "ba¤›ms›z idari otorite" olup olmad›¤›n›n
belirlenmesi gerekmektedir.

RTÜK, idari ve mali özerkli¤e sahip (kanundaki ifadesiyle
"özerk ve tarafs›z") bir kamu tüzel kiflisi olarak kurulmufltur. Bu-
na göre RTÜK’ün  idari yönden ba¤›ms›zl›¤›n› organik ve ifllev-
sel aç›dan ikiye ay›rarak inceleyebiliriz. RTÜK, kamu tüzel kiflili-
¤ini haiz olmas›ndan dolay›, devlet tüzel kiflili¤inin, yani merkezi
yönetimin d›fl›nda yer almaktad›r. Dolay›s›yla merkezi yönetimin
hiyerarfli denetimine tabi de¤ildir. Bunun yan›s›ra, RTÜK’ün ifl-
lemleri, herhangi bir idari merci ya da makam›n izin veya onay›-
na tabi olmad›¤› gibi, herhangi bir idari merci ya da makam, bu
ifllemlerin geçersizli¤i sonucunu do¤uracak (iptal etme gibi) bir
yetkiye de sahip de¤ildir. Di¤er bir ifadeyle, RTÜK üzerinde ida-
ri vesayet denetimi de yoktur. K›sacas› RTÜK, tek bafl›na karar
al›p uygulama yetkisine sahiptir. Dolay›s›yla RTÜK’ün ifllevsel
ba¤›ms›zl›¤a sahip oldu¤unu söylemek mümkündür. Bunun d›-
fl›nda, RTÜK’ün karar organ› olan Kurul’un üyeleri belli bir süre
için (alt› y›l) seçilmekte ve görev süreleri dolmadan görevlerine
son verilememektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda RTÜK’ün organik
ba¤›ms›zl›¤a da sahip oldu¤u söylenebilir8. Ayr›ca, RTÜK  mali
özerkli¤e sahip olup, kendisine ait gelir kaynaklar›ndan oluflan
bir bütçesi vard›r. 

K›sacas›, RTÜK’ün kamu tüzel kiflili¤i, idari ve mali özerkli¤i
ile yukar›da saym›fl oldu¤umuz görev ve yetkileri dikkate al›nd›-
¤›nda, bir ba¤›ms›z idari otoriteden beklenen özellikleri tafl›d›¤›
söylenebilir. Böylelikle, RTÜK’ü Türkiye’deki di¤er örnekleri9 gi-
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8)  RTÜK’ün karar organ› durumunda bulunan kurulun oluflturulmas›nda siya-
si parti gruplar›na yetki tan›narak, üyelerin seçiminde siyasal etkiye aç›k kap›
b›rak›lmak ve ayr›ca görev süresi sona eren üyelerin yeniden atanmalar› da
mümkün k›l›nmak suretiyle organik ba¤›ms›zl›¤›na gölge düflürülmüflse de, ku-
rul üyelerinin üyeli¤e seçilmek için gerekli nitelikleri kaybetmedikçe, görev sü-
releri boyunca görevlerinden al›namamalar› nedeniyle organik ba¤›ms›zl›¤› yi-
ne de belli ölçüde güvence alt›na al›nm›flt›r. Bkz.GÜNDAY Metin, ‹dare Huku-
ku, Ankara 2003, 8.Bask›, s.507
9) Sermaye Piyasas› Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu, Bankac›l›k Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (BDDK), Telekomünikasyon Kurumu, Enerji Piyasas›
Düzenleme Kurumu (EPDK), Kamu ‹hale Kurumu, Tütün Kurumu.
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bi, radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› alan›n› gözetmek ve denetle-
mek amac›yla kurulmufl "ba¤›ms›z idari otorite" olarak nitelendi-
rebiliriz10.

RTÜK’ün bir ba¤›ms›z idari otorite olarak sahip oldu¤u yapt›-
r›m uygulama yetkisine gelince, bu yetkinin varl›¤›, 3984 say›l›
Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Ka-
nun’un 8. maddesinin (›) bendinde belirtilmektedir. Buna göre,
RTÜK, yay›n kurulufllar›n›n 3984 say›l› Kanun hükümlerine ay-
k›r› yay›n yapmas› ve tahsis flartlar›na uymamas› halinde, yap-
t›r›m  uygulama yetkisine sahiptir. 

‹dari yapt›r›mlar, kanunlar›n aç›k bir flekilde yetki verdi¤i veya
yasaklamad›¤› durumlarda, araya hiçbir yarg›sal karar girme-
den, idare taraf›ndan, idare hukukuna özgü usullerle ve do¤ru-
dan do¤ruya idari bir ifllemle verilen cezalard›r11 ve yine yarg›sal
bir karar olmadan idarece re’sen uygulan›rlar12. ‹dari yapt›r›mla-
r›n iki belirleyici özelli¤i vard›r. Bunlardan birincisi, bir idari ma-
kam veya organ taraf›ndan kamu gücü kullan›larak, idare huku-
ku usullerine göre yap›lan tek yanl› bir ifllem; ikincisi ise kanun
veya bir düzenleyici idari iflleme uyulmamas›n›n sonucunda uy-
gulanan bir ceza olmas›d›r13. 

HAKEML‹ YAZI

10)  GÖZÜBÜYÜK fieref/ TAN Turgut, ‹dare Hukuku, C.I, Genel Esaslar, An-
kara 2001, s.343; GÜNDAY, s.507
11)  ÖZAY ‹l Han, ‹dari Yapt›r›mlar, ‹stanbul 1985, s.35; Anayasa Mahkemesi
de idari yapt›r›m kavram›n› ayn› flekilde tan›mlamaktad›r: "‹tiraz konusu kural›
içeren 33. maddede, 3984 say›l› Yasa’n›n daha önceki maddelerinde düzenle-
nen yükümlülükler, yay›n ilkeleri ile izin koflullar›na ayk›r› davranan özel radyo
ve televizyon kurulufllar›na Üst Kurul’ca yapt›r›m uygulanmas› öngörülmekte-
dir. Yasa’da hukuka ayk›r›l›¤› kabul edilen eylemlere karfl› uygulanmas›na izin
verilen bu yapt›r›mlar idarî niteliktedir. Ö¤retide de kabul edildi¤i gibi idarenin,
bir yarg› karar›na gerek olmaks›z›n yasalar›n aç›kça verdi¤i bir yetkiye daya-
narak ‹dare Hukukuna özgü yöntemlerle, do¤rudan do¤ruya bir ifllemi ile uygu-
lad›¤› yapt›r›mlarla, verdi¤i cezalara "idarî yapt›r›m" denilmektedir. Anaya-
sa’n›n "Suç ve cezalara iliflkin esaslar" bafll›kl› 38. maddesinin sekizinci f›kra-
s›nda, "‹dare, kifli hürriyetinin k›s›tlanmas› sonucunu do¤uran bir müeyyide uy-
gulayamaz" denilerek idarenin yapt›r›m uygulayabilece¤i ancak bunun kifli öz-
gürlüklerini k›s›tlay›c› nitelikte olamayaca¤› vurgulanm›flt›r. Dava konusu yap-
t›r›m da idarenin yetki alan› içindeki yapt›r›mlardan biridir." Bkz. AYM,
23.10.1996 tarih ve E.1996/48, K.1996/41 say›l› karar, AMKD, S.33, s.181-182
12)  "Esasen idari müeyyidenin bütün mahzur ve tehlikesi de bu özelli¤inden
ç›kmaktad›r." Bkz. GÖLCÜKLÜ Feyyaz, "‹dari Ceza Hukuku ve Anlam›; ‹dare-
nin Cezai Müeyyide Tatbiki", AÜSBF, Haziran 1963, C.XVIII, S.2, s.136
13)  ÖÖZZAAYY ‹‹ll HHaann, Yapt›r›mlar, s.36; GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN, s.618; GGÜÜRRSSEELL



Görsel ve iflitsel iletiflim alan›nda ba¤›ms›z idari otorite olan
RTÜK’ün yapt›r›m uygulama yetkisi, bu alanda sahip oldu¤u dü-
zenleme ve denetleme yetkilerinin bir uzant›s›d›r14. RTÜK, gör-
sel ve iflitsel iletiflim alan›nda, mevzuata, yay›nc›l›k ilkelerine ay-
k›r› nitelikte ifllemlerle karfl›lafl›l›rsa, idari yapt›r›m uygulamakla
görevli ve yetkilidir. RTÜK’e kamu düzeninin bozulmas›n› önle-
mek ve bozuldu¤unda geri getirmek için tan›nan yat›r›m uygula-
ma yetkisi, RTÜK’ün özel idari kolluk olmas›n›n bir gere¤idir. Bu
ba¤lamda, görsel ve iflitsel iletiflim alan›nda "özel idari kolluk"
görevini yerine getiren RTÜK, radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› ile
ilgili kurallar› belirlemek için düzenlemeler yapmak, bu alandaki
düzenin korunmas› ve bozulmamas› için denetlemeler yapmak
ve önlemler almak ve gerekti¤inde yapt›r›m uygulamak gibi ge-
nifl kolluk yetkileriyle donat›lm›flt›r. Buna göre, RTÜK’ün "kamu-
sal yetkilere15" sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. 

RTÜK özel idari kolluk olarak, görsel ve iflitsel iletiflim alan›n-
daki görev ve yetkileriyle s›n›rl› olmak üzere, "izin" usulünü kul-
lanma yetkisine de sahiptir. ‹zin16, RTÜK’e verilen "önleyici" kol-
luk yetkilerinin gere¤i olarak ortaya ç›kan bir idari kolluk ifllemi-
dir17. Örne¤in, ön flartlar› yerine getirerek önceden baflvurmak
suretiyle, bir radyo veya televizyon kurulufluna yay›n izni verme
yetkisi, RTÜK’e ait oldu¤u gibi, verilen bu izinleri kald›rma yetki-
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KKUUTTLLUU MMeelltteemm, ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹dari Hukuku Aç›s›ndan
Bir ‹nceleme), Ankara 2003, s.240; GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU MMeelltteemm, "Sermaye Piya-
sas›  Kurulu’nun Denetimi", Dan›fltay 137.Y›l Sempozyumu (Ankara 11 May›s
2005), Ankara 2005, s.80
14) TTAANN TTuurrgguutt, "Ekonomi, <Regülasyon> ve Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler", Da-
n›fltay 137.Y›l Sempozyumu (Ankara 11 May›s 2005), Ankara 2005, s.29
15) DDUURRAANN LLüüttffii,, "Türkiye’de Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler", Türk-Frans›z Ortak
Kolokyumu Metinleri (‹stanbul, 21-22 Ekim 1996), ‹stanbul 1998, s.25; TTAANN,
s.27; GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU MMeelltteemm, "‹dari Yarg›n›n Görev Alan› ve Borsa Uyufl-
mazl›klar›", 2000 Y›l›nda ‹dari Yarg› Sempozyumu (Ankara, 11-12 May›s
2000), Ankara, 2000, s.211; GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU MMeelltteemm, "Sermaye Piyasas›
Kurulu’nun Denetimi",  Dan›fltay 137.Y›l Sempozyumu (Ankara 11 May›s
2005), Ankara 2005, s.46
16) ‹dare, bireylerin ve topluluklar›n faaliyetleri üzerinde kamu düzeninin ko-
runmas› amac›yla yürüttü¤ü gözetim
ve denetim yetkilerini genelde izin ve bildirim usullerini kullanarak yerine getir-
mektedir." Bkz.GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN, s.612
17) SSAANNCCAAKKDDAARR OO¤¤uuzz, "‹dare Hukuku Yönüyle Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nun K›sa Bir De¤erlendirmesi", Amme ‹daresi Dergisi, Ara-
l›k 2001, C.34, S.4, s.117
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si de RTÜK’e aittir. RTÜK’ün verdi¤i izin, idarenin tek yanl› bir ifl-
lemi olarak, maddi bak›mdan birel ifllemlerden koflul ifllem olup,
idari kolluk ifllemi18 niteli¤indedir. ‹radenin aç›klanmas› bak›m›n-
dan ise, izin, kurul karar›yla verildi¤i için, kollektif  ifllemdir.

IIII.. RRTTÜÜKK TTAARRAAFFIINNDDAANN UUYYGGUULLAANNAANN ‹‹DDAARR‹‹ YYAAPPTTIIRRIIMMLLAARR

AA.. GGEENNEELL OOLLAARRAAKK

3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar›
Hakk›nda Kanun’un 33. maddesinde, özel radyo ve televizyon
kurulufllar›na uygulanacak yapt›r›mlar ve içerikleri düzenlen-
mektedir. Bu yapt›r›mlar, radyo ve televizyon kurulufllar› taraf›n-
dan RTÜK’ün öngördü¤ü yükümlüklerin yerine getirilmemesi,
izin flartlar›n›n ihlal edilmesi, yay›n ilkelerine ayk›r› yay›n yap›l-
mas› veya 3984 say›l› Kanun’da belirtilen di¤er esaslara ayk›r›
yay›n yap›lmas› durumlar›nda uygulanacakt›r. Say›lan bu du-
rumlardan ilk ikisi, daha çok teknik a¤›rl›kl›d›r. "Yay›n ilkelerini ih-
lal" ise, öznel de¤erlendirmelere aç›k, yoruma göre de¤iflebile-
cek bir neden olarak kabul edilebilir19. 

Radyo ve televizyonlara RTÜK taraf›ndan uygulanabilecek
yedi tür yapt›r›m vard›r. 3984 say›l› Kanun’un 33. maddesinde
düzenlenen bu yapt›r›mlar flöyledir20:

a. Uyar› cezas› 
b. Özür dileme cezas›
c. Program yay›n›n› durdurma cezas› 

HAKEML‹ YAZI

18)  ÖÖZZAAYY ‹‹ll HHaann, Gün›fl›¤›nda Yönetim, ‹stanbul 2002, s.506, GGÜÜNNDDAAYY,
s.271, SANCAKDAR, s.117
19)  AAKKIINNCCII MMüüssllüümm, Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler ve Ombudsman, ‹stanbul
1999, s.184
20) 2002 y›l›nda 4756 say›l› Kanun’la yap›lan de¤ifliklikten önce RTÜK, sayd›-
¤›m›z hususlara ayk›r› yay›n hallerinde önce uyar› ve tekrar›nda fiilin a¤›rl›¤›-
na göre, yay›n iznini bir günden bafllamak üzere bir y›la kadar geçici olarak
durdurma (yani ekran karartma) veya yay›n izninin tümden iptali cezas› veri-
yordu. Ancak, 2002 y›l›nda 33. maddede yap›lan de¤ifliklikle yay›n durdurma-
dan önce uyar›, özür dileme, program durdurma ve para cezalar› getirilmifltir.
Böylece, RTÜK’ün karar› ile radyo ve televizyonlar›n 15.06.2002 tarihinden ön-
ce eski kanun hükümlerine göre alm›fl olduklar› uyar› cezalar›n›n yer ald›¤› si-
ciller s›f›rlanm›fl ve yeni cezalar için beyaz bir sayfa aç›lm›flt›r. Bkz. AAVVfifiAARR//
ÖÖNNGGÖÖRREENN,, s.57



d. ‹dari para cezas›
e. Yay›n iznini geçici durdurma cezas›
f. Yay›n durdurma cezas›
g. Yay›n izninin iptali
15.05.2002 tarihli ve 4756 say›l› Kanun’la de¤iflikli¤e u¤rayan

3984 say›l› Kanun’un 33. maddesinin yeni fleklinde, kamuoyun-
dan gelen tepkiler de gözönüne al›narak, daha kademeli bir sis-
tem öngörülmüfltür. Buna göre, yay›n kuruluflu önce uyar›lacak
veya ayn› yay›n kufla¤›nda özür dilemesi istenecektir. ‹hlalin bir
veya birden çok kez tekrarlanmas› halinde ise, di¤er idari yapt›-
r›mlar (program yay›n›n› durdurma, para, yay›n iznini geçici dur-
durma, yay›n durdurma, yay›n izninin iptali cezalar›), ihlalin a¤›r-
l›¤›na ve tekrar›n›n s›kl›¤›na göre s›ras›yla uygulanacakt›r.

3984 say›l› Kanun’un 33. maddesinin son f›kras›nda, RTÜK
taraf›ndan uygulanacak tüm idari yapt›r›mlar›n uygulan›fl usulleri
ile gerekçeli olarak kamuoyuna duyurulufl fleklinin yönetmelik ile
belirlenece¤i belirtilmektedir. Bu amaçla RTÜK taraf›ndan ç›kar›-
lan "Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›nda
Yönetmelik21", RTÜK taraf›ndan uygulanacak idari yapt›r›mlar›n
uygulan›fl usullerini ayr›nt›l› bir flekilde düzenlenmektedir.

BB.. UUYYAARRII vvee ÖÖZZÜÜRR DD‹‹LLEEMMEE CCEEZZAALLAARRII

3984 say›l› Kanun’un 33. maddesinin ilk f›kras›na göre,
RTÜK, öngördü¤ü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin flartla-
r›n› ihlal eden, yay›n ilkelerine22 ayk›r› yay›n yapan veya 3984
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21)  RG, 17.04.2003, 25082
22) 3984 say›l› Kanun’un 4. maddesinde radyo, televizyon ve veri yay›nlar›n-
da uyulmas› gereken yay›n ilkeleri düzenlenmektedir. Sözkonusu maddede
yer alan, "a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Atatürk ilke ve ink›laplar›na ayk›r›
yay›n yap›lmamas›, b) toplumu fliddete, teröre, etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden ve-
ya halk› s›n›f, ›rk, dil, din, mezhep ve bölge fark› gözeterek kin ve düflmanl›¤a
tahrik eden veya toplumda nefret duygular› oluflturan yay›nlara imkan verilme-
mesi,  c) yay›nc›l›¤›n, gerek yay›n organ›, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü
derece dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar› veya
bir baflka gerçek veya tüzel kiflinin haks›z ç›karlar› do¤rultusunda kullan›lma-
mas›" ilkelerine ayk›r› yay›n yap›lmas› halinde, yay›n kurulufluna uyar› ve özür
dileme yapt›r›m› uygulanmaz. Bu durumda, yay›n kuruluflunun yay›n› bir ay sü-
reyle durdurulur. ‹hlalin tekrar› halinde yay›n süresiz olarak durdurulur ve ya-
y›n lisans izni iptal edilir. 
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say›l› Kanun’da belirtilen di¤er esaslara ayk›r› yay›n yapan özel
radyo ve televizyon kurulufllar›na ilk olarak uyar› veya özür dile-
me yapt›r›m›n› uygular.

RTÜK, saym›fl oldu¤umuz bu durumlar içerisinde olduklar› ilk
defa tespit edilen özel radyo ve televizyon kurulufllar›n› önce
uyar›r veya ayn› yay›n kufla¤›nda aç›k flekilde özür dilemelerini
ister. 

Uyar› ile program yay›n›n› durdurmay› gerektiren ikinci ihlal
aras›nda ne kadar sürenin geçmesi gerekti¤i konusunda kanun-
da bir aç›kl›k yoktur. Uyar›dan itibaren ne kadar süre geçerse
tekrar niteli¤inde olacakt›r? RTÜK bu konuda tereddüde düflmüfl
ve bu süreyi bir ilke karar› ç›kararak belirleyip belirleyemeyece-
¤i konusunda Dan›fltay’dan görüfl istemifltir. Bunun üzerine, Da-
n›fltay 1.Dairesi 28.06.1996 tarihli ve E.1996/106, K.1996/136
say›l› karar›nda23 "...tekrarlanan ihlaller aras›nda bir süre kayd›
konmad›¤› gibi, Üst Kurula bu konuda düzenleme yapma yetki-
si de tan›nmam›flt›r. Bu durumda, Üst Kurul taraf›ndan, iki ihlal
aras›nda süre belirlenmesi yoluna gidilmesi durumunda, sapta-
nan sürenin geçmesinden sonra tekrarlanacak ihlal üzerine, ka-
nunda öngörülen yapt›r›m›n uygulanmas›na fiilen olanak kalma-
yacak ve dolay›s›yla kanun hükmünün uygulanmas› idari nitelik-
te bir kararla engellenmifl olacakt›r ki, an›lan yasan›n 33.madde-
sinin gerek yaz›l›fl biçiminden ve gerekse içeri¤i yönünden böy-
le bir sonuca ulaflmak olas› de¤ildir." diyerek RTÜK’ün bu süre-
yi belirleme yetkisinin olmad›¤›n› belirtmifltir. Dolay›s›yla, RTÜK,
uyar›dan bir y›l sonra da, on y›l sonra da ihlalin tekrar edilmesi
sözkonusu olursa yapt›r›m uygulayabilecektir. Görüldü¤ü üzere,
bu sürenin yasama organ› taraf›ndan en k›sa zamanda belirlen-
mesi bir zorunluluk olmaktad›r. 

Uyar› ve özür dileme cezalar›na uygulanacak usul ve esaslar,
"Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›nda
Yönetmelik"te belirtilmektedir. Yönetmeli¤in 32. maddesine gö-
re, uyar› kararlar›,  RTÜK’ün karar›n›n tebli¤inden itibaren yedi
gün içinde, ayn› yay›n kufla¤›n›n bafl›nda duyurulur. Televizyon-
larda, ihlale konu program›n yay›nland›¤› tarih, ihlalin konusu ve
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23) D.1.D., 28.06.1996, E.1996/106, K.1996/136, Dan›fltay Dergisi, S.92, s.83 vd.



hangi yay›n ilkesinin ihlal edildi¤i belirtilmek suretiyle okunur ve
okunur flekilde yaz›l› olarak verilir. Radyolarda ise anlafl›l›r flekil-
de okunmas› suretiyle uygulan›p kamuoyuna duyurulur. Uyar›
karar›n›n duyuruldu¤u yay›n kayd› yedi gün içinde RTÜK’e gön-
derilir.       

Özür dileme kararlar›, RTÜK’ün yay›n kurulufluna tebli¤ tari-
hinden itibaren yedi gün içinde, ayn› yay›n kufla¤›nda yay›nlan›r.
fiayet ihlal, yay›n dizimi düzenli olmayan bir programda yap›lm›fl
ise, RTÜK’ün belirleyece¤i bir program kufla¤›nda yay›nlan›r.
Televizyonlarda, program›n bafl›nda sunucu veya spikerin "Rad-
yo ve Televizyon Üst Kurulu Karar› gere¤ince özür dileme met-
ninin okunaca¤›na" dair anonsu ile ihlale konu program›n yay›n-
land›¤› tarih, ihlalin konusu ve hangi yay›n ilkesinin ihlal edildi¤i
belirtilmek suretiyle, RTÜK karar› do¤rultusunda, özür metni an-
lafl›l›r flekilde okunur ve özür metni ayn› anda akar yaz›yla oku-
nur flekilde verilir. Radyolarda ise anlafl›l›r flekilde okunmas› su-
retiyle uygulan›p kamuoyuna duyurulur. Özür metninin okundu-
¤u yay›n kayd› yedi gün içerisinde RTÜK’e gönderilir. 

Uyar› ve özür dileme kararlar› aras›nda a¤›rl›k derecesi ola-
rak bir fark yoktur; ikisi de ayn› sonucu do¤urur. fiöyle ki, her iki
yapt›r›m›n da uygulanmas›ndan sonra, ayn› koflul ve esaslar ile
ayn› yay›n ilkelerinin ikinci kez ihlali söz konusu oldu¤u takdirde,
ihlale konu olan programa uygulanacak yapt›r›m ve sonucu ay-
n› olur. 

CC.. PPRROOGGRRAAMM YYAAYYIINNIINNII DDUURRDDUURRMMAA CCEEZZAASSII

Program yay›n›n› durdurma cezas›, iki durumda uygulan›r.
Birincisi, RTÜK’ün uyar› veya özür dileme cezalar› uygulanma-
s›na iliflkin kararlar›na uyulmamas› durumudur. Di¤er bir deyifl-
le, aksine yarg› karar› olmad›¤› sürece, bir programda yay›n il-
kelerinden birinin ilk defa ihlal edilmesi nedeniyle, RTÜK taraf›n-
dan uyar› veya özür dileme cezas› verilen yay›n kuruluflunun, bu
karar›n tebli¤inden sonra RTÜK taraf›ndan belirlenen günde ve
usulde uyar› cezas›n› duyurmamas› veya özür dilememesi du-
rumlar›nda, program yay›n›n› durdurma cezas› uygulan›r.

‹kincisi ise, yukar›da bir önceki bafll›k alt›nda say›lan uyar› ve
özür dileme cezas› uygulanacak ayk›r›l›klar›n tekrar› durumudur.
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Di¤er bir ifadeyle, ayn› programda ayn› yay›n ilkesinin ikinci kez
ihlal edilmesi durumunda da yine program yay›n›n› durdurma
cezas› uygulanacakt›r.

Belirtti¤imiz bu iki durumda, ihlale konu olan program›n yay›-
n›, bir ila on iki kez aras›nda durdurulur. ‹hlale konu olan progra-
m›n, on ikiden fazla olmamak üzere kaç kez yay›n›n›n durduru-
laca¤›, ihlalin a¤›rl›¤› ve hedef kitle üzerindeki etkileri esas al›na-
rak RTÜK taraf›ndan takdir ve tespit edilir. 

Program türü gere¤i, yay›nc› kurulufl taraf›ndan yap›mc›s›
belirtilemeyen programlar ile bir defaya mahsus yay›nlanan ve-
ya yay›n format›n›n de¤iflmesi nedeniyle bir daha yay›nlanma-
yan programlar›n ihlal konusu olmas› halinde, o program›n ya-
y›nland›¤› zaman diliminde ve süresi kadar yay›n durdurulur. 

‹hlal konusunun bir program olmad›¤› durumlarda da (izin
flartlar›n›n ihlal edilmesi, RTÜK’ün öngördü¤ü yükümlülüklerin
yerine getirilmemesi veya kanunda belirtilen di¤er esaslara uyul-
mamas› gibi), RTÜK taraf›ndan program yay›n›n› durdurma ce-
zas› verilebilir. Bu durumda program yay›n›, yay›n ak›fl› içindeki
yeri, süresi ve kaç yay›n durdurulaca¤› RTÜK taraf›ndan takdir
ve tespit edilmek suretiyle durdurulur. Görüldü¤ü üzere, RTÜK
taraf›ndan hangi programlar›n durdurulaca¤› belirsizdir. Bu belir-
sizlik, RTÜK’ün takdir yetkisini s›n›rs›z hale getirmektedir. Kan›-
m›zca, RTÜK’e tan›nan bu yetkinin s›n›rlar›n›n somut bir flekilde
belirlenmesi yerinde olacakt›r.

Di¤er taraftan, program yay›n›n› durdurma cezas›n›n uygu-
land›¤› süre içinde program›n özel veya tüzel kifli yap›mc›s›/ya-
p›mc›lar› ve varsa sunucusu/sunucular› hiçbir ad alt›nda baflka
bir program yapamazlar. Bu cezan›n uygulanmas› ile birlikte, il-
gili yay›n kuruluflu taraf›ndan, yay›n› durdurulan programlar›n
yerine, ayn› yay›n kufla¤›nda ve reklams›z olarak, ilgili kamu ku-
rum ve kurulufllar›na RTÜK taraf›ndan haz›rlatt›r›lacak24 e¤itim,
kültür, trafik, kad›n ve çocuk haklar›, gençlerin fiziksel ve ahlaki

HAKEML‹ YAZI

24)  RTÜK E¤itim Dairesi Baflkanl›¤› taraf›ndan, toplumsal ihtiyaçlar ve günün
koflullar› nazara al›narak, her y›l yenilenmek ve farkl› yay›n sürelerini karfl›la-
yacak flekilde program verecek kurum ve kurulufllardan ikame programlar te-
min edilir, gerek duyulan konularda  program haz›rlamalar› sa¤lan›r (Radyo ve
Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›nda Yönetmelik md.33/7).



geliflimi, uyuflturucu ve zararl› al›flkanl›klarla mücadele, Türk di-
linin güzel kullan›m› ve çevre e¤itimi konular›nda programlar ya-
y›nlanmas› zorunludur. Yay›n› durdurulan programlar›n yerine ya-
y›nlanacak programlar›n hangi  s›ra ve dönüflüm ile yay›nlanaca-
¤›, konunun güncelli¤i ve program veren kurum ve kurulufllar ara-
s›nda hakkaniyet gözetilerek RTÜK taraf›ndan tespit edilir. 

RTÜK’ün tespiti do¤rultusunda reklams›z yay›nlanan bu "ika-
me programlar"›n öncesinde televizyonda anlafl›l›r flekilde yay›-
n› durdurulan program›n ad›, tarihi, hangi ilkenin ikinci kez ihlal
edilmesi nedeniyle kaç›nc› kez durduruldu¤u okunur ve RTÜK
taraf›ndan yay›n› uygun görülen program anons edilir ve ayn›
anda akar yaz›yla okunur bir flekilde verilir.  Ayr›ca ayn› metin
yay›n boyunca on dakika ara ile ekran alt›ndan akar yaz›yla ge-
çirilir. Radyolarda ise program›n bafl›nda ve sonunda anlafl›l›r
flekilde okunmak suretiyle kamuoyuna duyurulur. 

Son olarak, program yay›n›n› durdurma karar›n›n duyuruldu-
¤u ve yerine ikame olunan program›n yay›nland›¤› yay›n kayd›,
yay›nlanmas›n› takip eden yedi gün içinde RTÜK’e gönderilir.
Program durdurma karar›na uyulmamas› halinde, RTÜK’ün ön-
gördü¤ü yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle yapt›-
r›m uygulan›r. 

DD.. ‹‹DDAARR‹‹ PPAARRAA CCEEZZAASSII

Kamu düzenine ayk›r›l›k nedeniyle, do¤rudan do¤ruya idari
mercilerce hükmedilen para cezalar›na "idari para cezalar›" ad›
verilmektedir25. ‹dari para cezas›, bir ceza yapt›r›m› de¤ildir26.
Tam tersine, RTÜK taraf›ndan uygulanan idari para cezas› ver-
meye yönelik ifllem, idari kolluk ifllemidir. ‹dari para cezas›n›n uy-
guland›¤› durumlar, Türk Ceza Kanunu bak›m›ndan, suç say›lan
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25)  DDÖÖNNMMEEZZEERR SSuullhhii//EERRMMAANN SSaahhiirr,, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, C.II,
11. Bas›, ‹stanbul 1997, s.682
26)  "‹darî para cezalar›, idarî makamlar›n kararlar›yla oluflmaktad›r. ‹tiraz ha-
linde yarg›n›n verece¤i karar, onun bu niteli¤ini de¤ifltirmemektedir. Sonuçlar›
belli ölçüde genel para cezalar›na benzese de tümüyle idarî iflleme dayanan
bir yapt›r›md›r. Yarg› organlar›n›n müdahalesi olmadan do¤rudan idarece ka-
rarlaflt›r›lmakta ve uygulanmaktad›r. ‹darî para cezalar› ile kamu düzenine ay-
k›r› davran›fllar›n önlenmesi, toplumda disiplinin sa¤lanmas› amaçlanmakta-
d›r." Bkz. Anayasa Mahkemesi karar›, 23.10.1997, E.1997/19, K.1997/66, RG,
16.01.1999, 23585, s.189 vd.
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durumlar›n d›fl›nda kalmaktad›r. ‹dari para cezas› verilmesi, mad-
di bak›mdan birel ifllemlerden koflul ifllem olup27, iradenin aç›k-
lanmas› bak›m›ndan, kurul karar›yla verildi¤i için kollektif ifllem-
dir.

‹dari para cezas› verilmesini gerektiren durumlar, 3984 say›l›
Kanun’un 33. maddesinde tahdidi olarak say›lm›flt›r. Ayr›ca, bu
maddeye dayanarak, "Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas
ve Usulleri Hakk›nda Yönetmelik"in 34.maddesinde de konu ay-
r›nt›l› bir flekilde düzenlenmifltir. Buna göre, aksine yarg› karar›
olmad›¤› sürece, RTÜK’ün program durdurma karar›n› tebli¤in-
den itibaren, yay›n kuruluflunun program durdurma yapt›r›m› uy-
gulanan herhangi bir program›nda, ayn› yay›n ilkesinin ihlali ve-
ya Kanunda belirtilen esaslara ayk›r›l›¤›n tekrar› ya da RTÜK’ün
öngördü¤ü yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde; 

a) Ulusal düzeyde yay›n yapan kurulufllara, ihlalin a¤›rl›¤›na
göre 125-250 milyar lira aras›nda

b)Yerel, bölgesel ve kablo ortam›ndan yay›n yapan kuruluflla-
ra:

- Kapsad›¤› yay›n alan› itibariyle, bir milyondan fazla nüfusa
ulaflan il ve ilçelere yay›n yapanlara, ihlalin a¤›rl›¤›na göre 60-
100 milyar lira aras›nda

- Kapsad›¤› yay›n alan› itibariyle, beflyüz bin ila bir milyon
aras›nda nüfusa ulaflan il ve ilçelere yay›n yapanlara ihlalin a¤›r-
l›¤›na göre 30-60 milyar lira aras›nda

- Kapsad›¤› yay›n alan› itibariyle, ikiyüzelli bin ila beflyüz bin
aras›nda nüfusa ulaflan il ve ilçelere yay›n yapanlara, ihlalin
a¤›rl›¤›na göre 20-40 milyar lira aras›nda 

- Kapsad›¤› yay›n alan› itibariyle, ikiyüzellibinden az nüfusa
ulaflan il ve ilçelere yay›n yapanlara, ihlalin a¤›rl›¤›na göre 5-
10milyar lira aras›nda

c) Radyo yay›nlar› için yukar›daki miktarlar›n yar›s› kadar,
idari para cezas› uygulan›r. 

Para cezalar›, her y›l Maliye Bakanl›¤› taraf›ndan ilan edilen
yeniden de¤erleme oran›nda art›r›l›r. 
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27) SSAANNCCAAKKDDAARR, s.116; GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.178, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,
Sermaye Piyasas›, s.79



Para cezas›na neden olan ihlal tarihini takip eden bir y›l için-
de, ihlalin ikinci kez tekrar› halinde, bu idari para cezalar› yüzde
elli oran›nda art›r›l›r. Para cezas›na neden olan ilk ihlali takip
eden bir y›l içinde ihlal bir daha tekrarlanmaz veya bir y›l içinde
ikinci kez ihlalden sonra üçüncü defa ihlal tekrar› olmazsa, kuru-
luflun bir y›ldan sonraki ilk ihlaline Maliye Bakanl›¤›’n›n o y›l için
ilan etti¤i orandaki para cezas› uygulan›r.  

"Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›nda
Yönetmelik"in 34.maddesinin son f›kras›na göre, para cezalar›n-
daki miktarlar, ihlale konu yay›nlar›n hedef kitlesi veya kamu
üzerindeki etkileri gibi ihlalin a¤›rl›¤›n› belirleyen ölçütler dikkate
al›narak RTÜK taraf›ndan tespit ve takdir edilir. Kan›m›zca, ihla-
lin a¤›rl›¤›n› belirleyen bu ölçütler çok belirsiz ve soyuttur. "He-
def kitle"den kas›t nedir? Bunun aç›kl›¤a kavuflturulmas› gerek-
mektedir. Örne¤in ihlalin, yay›n›n içeri¤i ile ilgili olup olmamas›,
çocuklara yönelik bir programda sözkonusu olmas›, akflam ya-
y›nlanan haber programlar› gibi herkesin izledi¤i bir program ve
saatte meydana gelmesi gibi ölçütlerle, sözkonusu düzenleme
somutlaflt›r›labilir. Di¤er taraftan, "kamu üzerindeki etki" nas›l
belirlenecektir? Türkiye’de sosyal ve kültürel koflullar›n, manevi
de¤erlerin, örf ve adetlerin vb. yöreden yöreye çok çeflitlilik gös-
terdi¤i dikkate al›n›rsa, bu etki elbette ki Türkiye’nin her yerinde
ayn› olmayacakt›r. Bu durumda, kamu üzerindeki etki, ihlale ko-
nu olan yay›n›n ne kadar çok kifliye ulaflt›¤› ile belirlenebilir. K›-
sacas›, ihlalin a¤›rl›¤› ile ilgili olarak belirtti¤imiz do¤rultuda, da-
ha somut ölçütler belirlenmesi yerinde olacakt›r. 

Görüldü¤ü üzere, RTÜK’ün bu konudaki takdir yetkisi çok ge-
nifltir. Bunun di¤er bir sebebi, ayn› zamanda para cezalar›n›n
çok yüksek tutarlarda olmas› ve alt-üst s›n›rlar› aras›ndaki ge-
niflli¤in fazlal›¤›d›r. Üstelik, RTÜK taraf›ndan uygulanan para ce-
zalar›, RTÜK’ün gelirleri aras›nda yer almaktad›r. Dolay›s›yla,
RTÜK’ün idari para cezas› verirken tarafl› ve keyfi davranma ih-
timali sözkonusudur. Bu nedenle, idari para cezalar›n›n
RTÜK’ün gelirleri aras›ndan ç›kar›larak Hazine'ye b›rak›lmas›
yerinde olacakt›r28.
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28) TBMM Genel Kurulu'nda 07.06.2001 tarihinde kabul edilen, 4676 say›l›
"Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, Bas›n Kanu-
nu, Gelir Vergisi Kanunu ‹le Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lma-
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EE.. YYAAYYIINN ‹‹ZZNN‹‹NN‹‹ GGEEÇÇ‹‹CC‹‹ DDUURRDDUURRMMAA CCEEZZAASSII

Bir önceki bafll›k alt›nda da belirtti¤imiz gibi, para cezas›na
neden olan ihlal tarihini takip eden bir y›l içinde, ihlalin ikinci kez
tekrar› halinde, bu idari para cezalar› yüzde elli oran›nda art›r›-
l›r.  ‹hlalin, ihlal tarihinden itibaren takip eden bir y›l içinde üçün-
cü kez tekrar› halinde, ihlalin a¤›rl›¤›na göre izin uygulamas› bir
y›la kadar geçici olarak durdurulur. 

"Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›nda
Yönetmelik"in 34.maddesinin son f›kras›na göre, izin uygulama-
s›n›n geçici olarak durdurulmas› cezas›ndaki süreler, ihlale konu
yay›nlar›n hedef kitlesi veya kamu üzerindeki etkileri gibi ihlalin
a¤›rl›¤›n› belirleyen ölçütler dikkate al›narak RTÜK taraf›ndan
tespit ve takdir edilir. Görüldü¤ü üzere burada da "hedef kitle ve-
ya kamu üzerindeki etkileri" gibi soyut ve belirsiz ölçütlere yer
vermektedir. Bu kavramlar›n belirsizli¤i yan›nda, geçici izin dur-
durma süresi bak›m›ndan RTÜK’e verilen takdir yetkisi de çok
genifltir. RTÜK, bu yapt›r›m› uygularken bir günden bir y›la kadar
çok genifl bir aral›kta takdir yetkisini kullanacakt›r. Bu da, takdir
yetkisinin kötüye kullan›lmas›na ve ayn› tür eylemlere çok farkl›
sürelerde yapt›r›m uygulanmas›na yol açabilecektir. 

FF.. YYAAYYIINN DDUURRDDUURRMMAA CCEEZZAASSII

3984 Say›l› Kanun’un 4.maddenin 2.f›kras›n›n (a), (b) ve (c)
bentlerindeki ilkelere29 ayk›r› yay›n yap›lmas› halinde uyar› yap›l-
maz ve yay›n kuruluflunun yay›n› bir ay durdurulur. 

Hangi yay›n ilkelerine ayk›r› yay›n yap›lm›fl olursa olsun, bir

HAKEML‹ YAZI

s›na Dair Kanun"un Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet SEZER taraf›ndan
TBMM’ye geri gönderilme gerekçesi, 18.06.2001, www.belge-
net.com/2001/rtuk_veto.html
29) a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varl›k ve ba¤›ms›zl›¤›na, Devletin ülkesi
ve milletiyle bölünmez bütünlü¤üne, Atatürk ilke ve ink›laplar›na ayk›r› yay›n
yap›lmamas›. 
b) Toplumu fliddete, teröre, etnik ayr›mc›l›¤a sevk eden veya halk› s›n›f, ›rk, dil,
din, mezhep ve bölge fark› gözeterek kin ve düflmanl›¤a tahrik eden veya top-
lumda nefret duygular› oluflturan yay›nlara imkan verilmemesi. 
c) Yay›nc›l›¤›n, gerek yay›n organ›, gerekse hisse sahipleri ve üçüncü derece
dahil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve s›hri h›s›mlar› veya bir bafl-
ka gerçek veya tüzel kiflinin haks›z ç›karlar› do¤rultusunda kullan›lmamas›. 



idari yapt›r›m uygulanmadan önce, ilgilinin durumunu hukuka
uygun hale getirmesi için, hukuki düzenlemeye ayk›r› davran›fl
konusunda uyar›lmas› gerekmektedir30. Böyle a¤›r bir yapt›r›m›n
uyar› yap›lmadan uygulanmas›n›n, hukuk devletinde kabul edil-
mesi mümkün de¤ildir.

Di¤er taraftan, ceza hukukunun "kanunsuz suç ve ceza ola-
mayaca¤›" temel ilkesinin gere¤i olarak, yasaklanan ve yapt›r›m
öngörülen fiillerin aç›k biçimde, kuflkuya yer b›rakmayacak belir-
ginlikte düzenlenmesi gerekir. Oysa, yukar›da belirtilen yay›n il-
keleri içeri¤i belirsizdir ve tart›flmal› genel kavramlar içermekte-
dir. Radyo ve televizyon yay›nc›l›¤›, özel hukuk kiflileri taraf›n-
dan yerine getirildi¤inde "virtüel kamu hizmeti", idare taraf›ndan
yerine getirildi¤inde de "kamu hizmeti" niteli¤i tafl›r31. ‹ster kamu
hizmeti olarak, ister virtüel kamu hizmeti olarak yerine getirilsin;
bu faaliyetler, toplumda genel, ortak ve her zaman duyulan bir
ihtiyac› karfl›larlar32. Dolay›s›yla, bir kamu hizmetinin, içeri¤i be-
lirsiz ve tart›flmal› genel kavramlara dayan›larak durdurulmama-
lar› gerekir.

Üstelik, bu ilkelerin ihlali halinde, bir ayl›k yay›n durdurma ce-
zas› uyar› yap›lmadan verilmektedir. Oysa, böyle a¤›r bir yapt›-
r›m uygulanmadan önce ilgili yay›n kuruluflu uyar›lmad›r. Böyle-
ce, bir kamu tüzel kiflili¤ine, Anayasa’ya ayk›r› bir flekilde, uyar›
yapmaks›z›n do¤rudan temel hak ve özgürlü¤ü durdurma imka-
n› verilmektedir. Halbuki, Anayasa’n›n 15.maddesine göre, te-
mel hak ve özgürlükler, ancak savafl, seferberlik, s›k›yönetim ve
ola¤anüstü hallerde, milletleraras› hukuktan do¤an yükümlülük-
ler ihlal edilmemek kayd›yla ve durumun gerektirdi¤i ölçüde dur-
durulabilecektir. Dolay›s›yla, temel hak ve özgürlüklerin s›n›rlan-
d›r›lmas›nda belirli ölçütler getiren Anayasa’n›n, s›n›rlamadan
daha a¤›r bir durum olan "durdurma" için ola¤anüstü durumlar
öngörmemesi düflünülemez33. Özellikle, büyük ekonomik yat›-
r›m gerektiren böyle bir alanda, ald›¤› reklamlarla yay›n›n› de-
vam ettirebilen radyo ve televizyon kurulufllar›, bu dönem içeri-
sinde yay›n yapamayaca¤› için, reklam ve dolay›s›yla gelir elde
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30)  GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN,, s.621
31)  ÖÖZZAAYY, Gün›fl›¤›, s.227-228, CEYLAN, s.525
32)  ÖÖZZAAYY, Gün›fl›¤›, s.227 
33)  CCEEYYLLAANN, s.525
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edemeyecek, dolay›s›yla bu dönemdeki iflletme giderleri gelir
yoklu¤unda karfl›lanamayaca¤›ndan, belki de kurumun temelli
kapat›lmas› sözkonusu olacakt›r34.  

GG.. YYAAYYIINN ‹‹ZZNN‹‹NN‹‹NN ‹‹PPTTAALL‹‹

3984 Say›l› Kanun’un 4.maddenin 2.f›kras›n›n (a), (b) ve (c)
bentlerindeki ilkelere ayk›r› yay›n yap›lmas› halinde verilen bir
ayl›k yay›n durdurma cezas›n›n ard›ndan, ihlalin tekrar edilmesi
durumunda, yay›n süresiz olarak durdurulur ve yay›n lisans izni
iptal edilir. K›sacas›, hiçbir uyar› yap›lmadan, bir ayl›k yay›n dur-
durma cezas›n›n ard›ndan, ihlalin tekrarlanmas›yla otomatik ola-
rak yay›n süresiz  olarak durdurulmakta ve yay›n izni iptal edil-
mektedir. Bunun d›fl›nda, yay›n izninin verilmesi için gerekli flart-
lardan birini kaybeden veya flartlar›n uygunlu¤unu hile ile elde
eden kurulufllar›n yay›n lisans izni de iptal edilir. Ancak, burada
izin ifllemi için gerekli kurucu ö¤elerde sakatl›k oldu¤undan uya-
r›ya gerek görülmemektedir35.

HH.. GGEELL‹‹RR GGEETT‹‹RR‹‹CC‹‹ YYAAYYIINN YYAAPPMMAA YYAASSAA⁄⁄II 

3984 say›l› Kanun’un "Düzeltme ve Cevap Hakk›" bafll›kl›
28.maddesine göre, gerçek ve tüzelkiflilerin kiflilik haklar›na sal-
d›r› teflkil eden yay›nlar ile gerçe¤e ayk›r› oldu¤u iddia edilen ya-
y›nlara karfl› cevap ve düzeltme hakk› tan›nmas› için ilgililer yar-
g› yoluna baflvurabilirler. Yap›lan baflvuru üzerine yarg› yeri, ge-
rekli incelemeyi yapar. Baflvuru yerinde görülürse düzeltme ve
cevap, sald›r› teflkil eden veya gerçe¤e ayk›r› yay›n›n yap›ld›¤›
ayn› saatte, ayn› program içinde yay›nlan›r. 

Yarg› yoluna, yay›ndan itibaren on gün içinde baflvurulmas›
gerekmektedir. Mahkeme taraf›ndan üç gün içinde verilmesi ge-
reken karara karfl›, tebli¤den itibaren üç gün içinde bir üst mah-
kemeye itiraz edilebilir. Üst mahkeme taraf›ndan da üç gün için-
de verilen karar, kesindir. Mahkeme karar›n›n ilgili kurulufla teb-
li¤ edildi¤inin ertesi günü yay›n yap›l›r. 

Yay›n› yapmayan veya karara uygun flekilde yapmayan veya
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34)  CCEEYYLLAANN, s.526
35) AAKKIINNCCII, s.185



geciktiren kuruluflun yay›nlar›ndan sorumlu en üst yöneticisi ile
kuruluflun sahibi olan anonim flirketin yönetim kurulu baflkan›na
otuz milyar liradan doksan milyar liraya kadar a¤›r para cezas›
verilir. Ayr›ca, kurulufla RTÜK taraf›ndan fiilin a¤›rl›¤›na göre üç
aya kadar "gelir getirici yay›n yapma yasa¤›" verilebilir. ‹kinci kez
tekrar› halinde yay›n izni iptal edilir ve en yüksek para cezas› ve-
rilir. Bu cezalar ertelenemez. Hangi yay›nlar›n gelir getirici yay›n-
lar oldu¤u RTÜK taraf›ndan belirlenir. 

Bu düzenlemede öngörülen para cezalar›n›n tutar›, özellikle
bölgesel ve yerel yay›n yapan kurulufllar yönünden son derece
yüksektir. RTÜK’ün ayr›ca üç aya kadar gelir getirici yay›n yasa-
¤› uygulamas› durumunda, pek çok radyo ve televizyon kurulu-
flu, alt›ndan kalk›lamaz parasal sorunlar nedeniyle yay›n›na son
vermek zorunda kalacakt›r. Bu nedenle, bu düzenleme, ölçülü-
lük ilkesine ve ço¤ulcu demokrasinin gereklerine uygun düflme-
mektedir36.

Bu konudaki ikinci sorun, düzeltme cevap hakk›na TRT uy-
mazsa, ayn› yapt›r›mlar bu kurum için de uygulanabilecek midir?
Bu sorunun yan›t› net de¤ildir. Üç aya kadar gelir getirici yay›n
yasa¤› uygulanabilece¤i düflünülebilirse de, yay›n izninin iptali
yapt›r›m›n›n uygulanmas› mümkün de¤ildir37. 

IIIIII.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN YYAAPPTTIIRRIIMM YYEETTKK‹‹SS‹‹NN‹‹ KKUULLLLAANNIIRRKKEENN UUYYMMAA--
SSII GGEERREEKKEENN ‹‹LLKKEELLEERR

‹darenin yapt›r›m uygulama yetkisinin geniflleyip çeflitlenme-
siyle birlikte, belirli bir hukuki rejime kavuflturulmalar› gere¤i de
ortaya ç›kmaktad›r38. Özellikle, Anayasa’da güvence alt›na al›-
nan hak ve özgürlüklerin korunmas› için, ba¤›ms›z idari otorite-
lerin yapt›r›m yetkisini kullan›rken uymalar› gereken birtak›m il-
kelerin belirlenmesi gerekmektedir. Doktrinde, bu hukuki rejimin
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36)  TBMM Genel Kurulu'nda 07.06.2001 tarihinde kabul edilen, 4676 say›l›
"Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, Bas›n Kanu-
nu, Gelir Vergisi Kanunu ‹le Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lma-
s›na Dair Kanun"un Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet SEZER taraf›ndan
TBMM’ye geri gönderilme gerekçesi, 18.06.2001, www.belge-
net.com/2001/rtuk_veto.html
37) NNAALLBBAANNTT, s.124
38)  GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN,, s.620
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ceza hukukundaki ilkelerden esinlenilerek oluflturulmas› yönün-
de bir e¤ilim vard›r. Di¤er bir ifadeyle, idari yapt›r›mlara ceza hu-
kukunun temel  ilkelerinin uygulanmas› gerekti¤i savunulmakta-
d›r39. Özellikle baz› ceza hukukçular› taraf›ndan, idari yapt›r›mla-
r›n da asl›nda birer ceza yapt›r›m› oldu¤u ileri sürülmektedir40.
Halbuki, idari yapt›r›mlar, amaç, hukuki dayanak, a¤›rl›k, uygula-
yan makam, infaz, erteleme, tekerrür gibi konularda adli cezalar-
dan farkl› özellikler tafl›maktad›rlar41. Dolay›s›yla, idari suç ve
yapt›r›mlar, suç genel teorisi anlam›nda suç ve ceza de¤ildirler42.
‹dari yapt›r›mlar›n uyguland›¤› durumlar, Türk Ceza Kanunu ba-
k›m›ndan, suç say›lan durumlar›n d›fl›nda kalmaktad›r. Bu ba-
k›mdan, ceza hukuku ilkeleri, idari yapt›r›mlar alan›nda çok ge-
nifl bir flekilde uygulanabilir gibi görünse de, tüm ceza hukuku il-
keleri bu alana sokulamaz43. K›sacas›, RTÜK taraf›ndan uygula-
nan idari yapt›r›mlar, ceza yapt›r›m› olarak nitelendirilemez. An-
cak yine de, Anayasa’da güvence alt›na al›nan temel hak ve öz-
gürlüklerin korunmas› amac›yla, RTÜK’ün yapt›r›m yetkisini kul-
lan›rken baz› ceza hukuku ilkelerine uymas› gerekmektedir. Afla-
¤›da, sözkonusu ilkeler do¤rultusunda, 3984 say›l› Kanun’un
33.maddesi ile RTÜK’e verilen yapt›r›m yetkisini ve bunun nas›l
kullan›ld›¤›n› incelemeye çal›flaca¤›z. 

AA.. UUYYAARRII YYAAPPIILLMMAASSII ‹‹LLKKEESS‹‹

Yapt›r›m uygulanmadan önce, ilgilinin durumunu hukuka uy-
gun hale getirmesi için, hukuki düzenlemeye ayk›r› davran›fl ko-
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39)  NNAALLBBAANNTT, s.125
40) KKUUNNTTEERR NN..//YYEENN‹‹SSEEYY FF..,, Muhakeme Hukuku Dal› Olarak Ceza Muhake-
mesi Hukuku, 11.Bas›, ‹stanbul 2000, s.870
41)  GGÜÜNNDDAAYY,, s.202; SSOOYYAASSLLAANN DDoo¤¤aann,, Yürütme Organ›n›n Suç ve Ceza
Koyma Yetkisi, Ankara 1990, s.143 vd.; OO⁄⁄UURRLLUU YYüücceell,, ‹dari Yapt›r›mlar Kar-
fl›s›nda Yarg›sal Korunma, Ankara 2001, s.41 vd.; Di¤er taraftan, teorik aç›dan
ve suç politikas› aç›s›ndan ceza yapt›r›mlar›n›n, idari  yapt›r›mlardan tamamen
farkl› oldu¤u sonucuna varman›n mümkün olmad›¤› da savunulmaktad›r. Bkz.
MMAAHHMMUUTTOO⁄⁄LLUU FFaattiihh SSeellaammii,, Kabahatleri Suç Olmaktan Ç›karma E¤ilimi ve
Düzene Ayk›r›l›klar Hukukunda (‹dari Ceza Hukukunda) Yapt›r›m Rejimi, ‹stan-
bul 1995, s.54 vd.
42) ZZAANNOOBB‹‹NN‹‹ GGuuiiddoo (Çeviren: GÜNAL Y›lmaz), "‹dari Ceza Hukukunda K›s-
tas Meselesi", AÜSBFD, C.XVIII, Eylül-Aral›k 1963, S.3-4, s.316; ÖÖZZAAYY, Yap-
t›r›mlar, s.73
43)  "Mant›ki olarak suçsuzlu¤u ispat edilinceye kadar bir kifli suçsuz say›l›r.
‹dare hukukunda ise, bunun tersine idari ifllemlere bir kanunilik karinesi ba¤la-



nusunda uyar›lmas› gerekmektedir44. Oysa, uyar›, 3984 say›l›
Kanun’un 33.maddesi ile, RTÜK’ün yat›r›m yetkisi kapsam›nda
bir idari yapt›r›m olarak düzenlenmektedir. Asl›nda, uyar›, yapt›-
r›m uygulanmadan önce, kanunun öngördü¤ü düzenlemelere
ayk›r› fiilin belirtilerek, fiili gerçeklefltirene daha dikkatli olmas›
gerekti¤i yönünde yap›lan bir hat›rlatmadan ibarettir45. Asl›nda,
uyar›n›n bir yapt›r›m olarak düzenlenmesi yerinde de¤ildir; bu-
nun yerine, uyar›n›n tüm yapt›r›mlar›n önkoflulu olarak düzen-
lenmesi daha yerinde olacakt›r46.

BB.. HHAAKKKKIINN ÖÖZZÜÜNNEE DDOOKKUUNNMMAAMMAA ‹‹LLKKEESS‹‹

Anayasa’n›n 13.maddesinde, temel hak ve özgürlüklerin, öz-
lerine dokunulmaks›z›n yaln›zca Anayasa’n›n ilgili maddelerinde
belirtilen sebeplere ba¤l› olarak ve ancak kanunla s›n›rlanabile-
ce¤i düzenlenmektedir. Buna göre, 3984 say›l› Kanun’da düzen-
lenen idari yapt›r›mlar, temel hak ve özgürlüklerin özüne doku-
nacak nitelikte olmamal›d›r. Dolay›s›yla, RTÜK’ün sahip oldu¤u
yapt›r›m yetkisini kullan›lmas›n›n, Anayasa taraf›ndan güvence
alt›na al›nan temel hak ve özgürlükleri ihlal etmemesi gerekmek-
tedir47. Di¤er bir deyiflle, idare taraf›ndan "hakk›n özüne doku-
nur" nitelikte bir idari yapt›r›m uygulanamaz48. Anayasa Mahke-
mesi, bir hak ve özgürlü¤ün kullan›lmas›n› aç›kça yasaklay›c›,
örtülü bir flekilde yap›lamaz hale koyucu, ciddi surette güçleflti-
rici, amac›na ulaflmas›n› önleyici ve etkisini ortadan kald›r›c› ni-
telikteki ifllemlerin "hak ve özgürlü¤ün özüne dokunur"  nitelikte
oldu¤unu belirtmektedir49. Anayasa’n›n düflünceyi aç›klama ve
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n›r. Bu ifllemler, iptalleri mahkeme karar›yla belirlenmedikçe kanuni say›l›rlar.
O zaman e¤er bir kifli tek tarafl› bir idari ifllem yoluyla, bir idari yapt›r›ma ma-
ruz kal›rsa, suçsuzluk karinesi prensibi uygulanamaz, çünkü uygulanan yapt›-
r›m›n kanunsuz oldu¤unu  ve suçsuzlu¤unu ispat etmek bu kifliye düfler." Bkz.
PPAAUULLIIAATT HHééllèènnee,, Çev. GÖÇER Mahmut, "Ba¤›ms›z ‹dari Otoritelerin Yapt›r›m
Yetkisi", Türk Frans›z Ortak Kolokyumu (21-22 Ekim 1996), ‹stanbul 1998,
s.151 
44)  GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN,, s.621
45)  AAKKIINNCCII, s.184
46)  TTAANN,, s. 87-88
47)  GÖZÜBÜYÜK/TAN, s.621
48)  ÖÖZZAAYY, Yapt›r›mlar, s.114; OO⁄⁄UURRLLUU YYüücceell,, Karfl›laflt›rmal› ‹dare Hukukun-
da Ölçülülük ‹lkesi, Ankara 2002, s.92
49)  AYM, 04.01.1963 tarih ve E.1962/208, K.1963/1 say›l› karar, RG, 11354,
13.03.1963 
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yayma özgürlü¤ünü düzenleyen 26.maddesinin 2.f›kras›nda, bu
özgürlü¤ün hangi sebeplerle kullan›lmas›n›n s›n›rlanabilece¤i
say›lmaktad›r. Bu sebepler d›fl›nda yap›lacak s›n›rlamalar ise,
düflünceyi aç›klama ve yayma özgürlü¤ünün özüne dokunarak,
kullan›lmas›n› güçlefltirecek ya da kullan›lmaz hale getirecektir. 

RTÜK’ün uygulad›¤› idari yapt›r›mlar, kifli hak ve özgürlükle-
riyle yak›ndan ilgilidir. Ancak, Anayasa Mahkemesi, RTÜK’ün
yay›n izninin bir y›la kadar durdurulmas› veya iptaline iliflkin yap-
t›r›m yetkilerini, demokratik toplum düzeninin gerekleriyle ba¤-
daflmayacak kadar genifl oldu¤u iddias›n› kabul etmemektedir.
Anayasa Mahkemesi, yay›n izninin durdurulmas› veya iptali yap-
t›r›mlar›n›, kiflinin özgürlü¤ünü k›s›tlay›c› nitelikte bir yapt›r›m
olarak ele almamakta ve Anayasa’ya ayk›r› görmemektedir50.

CC.. ÖÖLLÇÇÜÜLLÜÜLLÜÜKK ‹‹LLKKEESS‹‹ 

Ölçülülük ilkesi, bir hakk› ya da özgürlü¤ü s›n›rland›rmada
baflvurulan arac›n, s›n›rlama amac›n› gerçeklefltirmeye elveriflli
olmas› (elverifllilik), bu arac›n›n, sözkonusu amaç için gerekli ol-
mas› ((ggeerreekklliilliikk)), araçla amaç aras›nda dengeli bir oran bulun-
mas› (orant›l›l›k) unsurlar›n› içeren bir ilkedir51. 03.10.2001 tarih
ve 4709 say›l› Kanun’la 1982 Anayasas›’n›n 13.maddesinde ya-
p›lan de¤ifliklikle birlikte, ölçülülük ilkesi, temel hak ve hürriyet-
leri s›n›rland›rman›n s›n›rlar›ndan biri olarak aç›kça ifade edil-
mifltir.

Ölçülülük ilkesinin unsurlar›ndan biri olan orant›l›l›k, ihlalin
a¤›rl›¤› ile verilen ceza aras›nda adalet ve hakkaniyet ilkelerine
uygun bir orant› bulunmas› anlam›na gelmektedir52. Dolay›s›yla,
RTÜK’ün yapt›r›m yetkisini, ihlali oluflturan fiil ile yapt›r›m aras›n-
da makul, dengeli bir orant› gözeterek kullanmas› gerekmekte-

HAKEML‹ YAZI

50) AYM, 23.10.1996 tarih ve E.1996/48, K.1996/41, AMKD, 1998, C.1, S.33,
s.182 
51)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU TTeekkiinn, Yönetim Önünde Savunma Haklar›, Ankara 1983,
s.93; ÖÖZZBBUUDDUUNN EErrgguunn, Türk Anayasa Hukuku, Ankara 2000, s.105; TTAANNÖÖRR
BBüülleenntt//YYÜÜZZBBAAfifiII⁄⁄OOLLUU NNeeccmmii,, 1982 Anayasas›’na Göre Türk Anayasa Hu-
kuku, ‹stanbul 2001, s.151; AYM, 10.01.1991 tarih ve E.1990/25, K.1991/1 sa-
y›l› karar, AMKD, S.27, C.I, s.97
52) ÖÖZZAAYY,, Yapt›r›mlar, s.59



dir53. Örne¤in, 3984 say›l› Kanun’un 33.maddesinde düzenlenen
radyo ve televizyonlara uygulanacak olan para cezalar› çok yük-
sektir. Dolay›s›yla, ihlal ile yapt›r›m aras›nda, adalet ve hakkani-
yete uygun bir orant› bulundu¤unu söylemek mümkün de¤ildir.
Halbuki 3984 say›l› Kanun, "ihlalin a¤›rl›¤›na göre" yapt›r›m uy-
gulanaca¤›n› belirtmektedir. Ancak, para cezalar›n›n çok yüksek
olmas› ve alt-üst s›n›rlar› aras›ndaki geniflli¤in fazla olmas›,
RTÜK’ün yapt›r›m uygulamak amac›yla "ihlalin a¤›rl›¤›"n› belir-
lerken, takdir yetkisinin oldukça genifl olmas›na yol açmaktad›r.
K›sacas›, para cezalar›, özellikle bölgesel ve yerel radyo ve te-
levizyon kurulufllar›n›n kapanmas›na neden olacak kadar a¤›r,
di¤er bir ifadeyle "öldürücü" niteliktedir54. Bu flekliyle mevcut dü-
zenleme, Anayasa’nin 13.maddesindeki "ölçülülük", "demokratik
toplum düzeni" ve "öze dokunma" ilkelerine; ayr›ca Anayasa’n›n
26.maddesinde düzenlenen düflünceyi aç›klama ve yayma hür-
riyetine  ayk›r›l›k oluflturmaktad›r55.

DD.. KKAANNUUNN‹‹LL‹‹KK ‹‹LLKKEESS‹‹

Kanunilik ilkesi, di¤er bir ifadeyle "Kanunsuz suç ve ceza ol-
maz." ilkesi, Anayasa’n›n 38.maddesinde düzenlenmektedir. Bu
ilkenin, idari yapt›r›mlar bak›m›ndan uygulanmas› gereken temel
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53) TT‹‹RRYYAAKK‹‹ RReeffiikk,, "Ba¤›ms›z ‹dari Kurum Olarak RTÜK", Ankara Barosu Der-
gisi, 2002, C.51, S.4, s.197
54)  CCEEYYLLAANN,, s.525
55)  "4676 say›l› Yasa de¤iflikli¤i ile düzenlenen para cezalar›, belli sermaye
gruplar›n›n elinde olmayan ulusal ve özellikle yerel ve bölgesel televizyon, rad-
yo ve bas›n kurulufllar› için amaç-araç orant›s›n› gözetmeyen boyuttad›r.   
Anayasa'n›n 13. maddesinin ikinci f›kras›nda, temel hak ve özgürlüklerle ilgili
genel ve özel s›n›rlamalar›n "demokratik toplum düzeninin gerekleri"ne ayk›r›
olamayaca¤› belirtilmifltir. Buna göre, hak ve özgürlükler, ancak demokratik
toplum düzeninin gereklerine uygun olarak s›n›rland›r›labilir. Demokratik hukuk
devletinde, güdülen amaç ne olursa olsun, s›n›rlamalar özgürlü¤ünün kullan›l-
mas›n› ölçüsüz biçimde ortadan kald›racak düzeyde olamaz. Bir s›n›rlama ku-
ral›n›n demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olabilmesi için "ölçülü-
lük" ilkesinin gözetilmesi, amaç ve s›n›rlama "orant›s›n›n" korunmas› gerek-
mektedir. Ölçülülük ilkesi, yasal düzenlemede s›n›rlama arac›n›n, s›n›rlama
amac›na ulaflmaya elveriflli olmas›n›, s›n›rlama arac›yla amac› aras›ndaki ora-
n›n ölçüsüz olmamas›n› anlatmaktad›r.
Yasa ile getirilen para cezalar›n›n, Anayasa'n›n 28. maddesinde sözü edilen
bas›n özgürlü¤ü yönünden son derece a¤›r nitelik tafl›d›¤› kukusuzdur. Ulusal,
bölgesel ve yerel çerçevede hizmet veren bir çok görsel, iflitsel ya da yaz›l›
medya kurulufllar›n›n kapanmas›na neden olacak tutarlardaki para cezalar›n›
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bir ilke olup olmad›¤› doktrinde tart›flmal›d›r. Bir görüfle göre, ka-
nunilik ilkesi, ceza hukukuna oldu¤u gibi, idari yapt›r›mlar alan›-
na da egemen olan bir ilkedir56. Bu ilkenin, ister kat›, ister gev-
flek bir flekilde olsun, idari yapt›r›mlar bak›m›ndan da uygulan-
mas› gerekti¤i ileri sürülmektedir57. Di¤er bir görüfl ise, kanunilik
ilkesinin idari yapt›r›mlar alan›nda, ceza hukukundaki kadar kat›
bir flekilde uygulanmas›n›n mümkün olmad›¤› yönündedir58.

Kan›m›zca, kanunilik ilkesinin, mutlak olarak uygulanmas›
gerekti¤i idari yapt›r›mlar, temel hak ve özgürlükleri s›n›rland›ran
idari yapt›r›mlard›r. Örne¤in, görsel-iflitsel iletiflim alan›nda
RTÜK taraf›ndan uygulanan idari yapt›r›mlar, düflünceyi aç›kla-
ma ve yayma özgürlü¤ü, yani do¤rudan bir temel hak ve özgür-
lü¤e iliflkindir59. Anayasa’n›n 13.maddesinde, temel hak ve öz-
gürlüklerin kanunla s›n›rlanabilece¤i belirtildi¤i için, bu alanda
idari yapt›r›m gerektiren ihlallerin ve bunlara uygulanacak yapt›-
r›mlar›n, kanunilik ilkesi gere¤ince aç›kça kanunda düzenlenme-
si gerekmektedir60. Kanunda düzenlenme, bunlar›n aç›k, belirli,
yoruma ihtiyaç göstermeyecek flekilde belirlenmesini gerektirir;
di¤er bir ifadeyle, kanun "öngörülebilir" olmal›d›r61. K›sacas›, ka-
nunlarda öngörülen temel hak ve özgürlükleri s›n›rland›ran dü-
zenlemelerin aç›k ve belirli olmas› zorunludur. 

Oysa, RTÜK’ün uygulayaca¤› yapt›r›mlar için bir belirsizlik
sözkonusudur. Çünkü, 3984 say›l› Kanun 33.maddesinde dü-

HAKEML‹ YAZI

hakl› bir nedene dayand›rmak ve demokratik toplum düzeninin gerekleriyle ve
hukuk devleti ilkesiyle ba¤daflt›rmak olanakl› de¤ildir. Ayr›ca, para cezalar›n›n
alt ve üst s›n›rlar› aras›ndaki genifllik, takdir hakk›n›n kullan›lmas›nda haks›zl›-
¤a, adaletsizli¤e ve keyfi uygulamaya neden olabilecek boyuttad›r." TBMM Ge-
nel Kurulu'nda 07.06.2001 tarihinde kabul edilen, 4676 say›l› "Radyo ve Tele-
vizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, Bas›n Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ‹le Kurumlar Vergisi Kanununda De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Ka-
nun"un Cumhurbaflkan› Ahmet Necdet SEZER taraf›ndan TBMM’ye geri gön-
derilme gerekçesi, 18.06.2001, www.belgenet.com/2001/rtuk_veto.html; CCEEYY--
LLAANN, s.525
56) ZZAANNOOBB‹‹NN‹‹, s.308-309; MMAAHHMMUUTTOO⁄⁄LLUU, s.107
57)  OO⁄⁄UURRLLUU, ‹dari, s.58
58)  ÖÖZZAAYY, Yapt›r›mlar, s.60; TTAANN TTuurrgguutt,, "Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve
‹dari Yapt›r›mlar", Hukuk Kurultay› (6-10 Ocak 2004), C.2, Ankara 2004,  s.104
59)  NNAALLBBAANNTT, s.124
60) ÖÖZZAAYY,, Yapt›r›mlar, s.99; OO⁄⁄UURRLLUU, ‹dari, s.60, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU, ‹MKB,
s.241-242, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›, s.81-82
61) NNAALLBBAANNTT,, s.125



zenlenen yapt›r›mlar›n uygulanmas› için belirtilen "yay›n ilkeleri-
ne ayk›r› yay›n" ifadesi, genifl bir takdir yetkisini içermesi nede-
niyle, kanunilik ilkesinin "aç›kl›k" ve "öngörülebilirlik" özelliklerine
kesinlikle uymamaktad›r62. Ayr›ca, 3984 say›l› Kanun’un yay›n il-
kelerini düzenleyen 4.maddesinde  "genel ahlak, toplumun milli
ve manevi de¤erleri, Türk aile yap›s›, milli kültür..." gibi soyut,
nesnellikten uzak, yoruma aç›k ölçütlere yer verilmektedir. Dola-
y›s›yla, 3984 say›l› Kanun’un sözkonusu hükümleri, ceza huku-
kunun temel ilkelerinden biri olan ve Anayasa’n›n 38.maddesin-
de düzenlenen "suç ve cezalar›n kanunili¤i ilkesi"ne ayk›r›d›r. 

EE.. NNEE BB‹‹SS ‹‹NN ‹‹DDEEMM ((KKEESS‹‹NN HHÜÜKKMMÜÜNN ÖÖNNLLEEYY‹‹CC‹‹ EETTKK‹‹SS‹‹))
‹‹LLKKEESS‹‹ 

"Ne (non) bis in idem" ilkesi, ayn› eylem ve ayn› konudan do-
lay›, birden fazla yarg›lama yap›lmas› ve ceza verilmesinin
mümkün olmamas› anlam›na gelen ceza hukuku ilkesidir63. ‹da-
ri yapt›r›m uygulanmas›n› gerektiren davran›fllar›n, ayn› zaman-
da ceza kanunlar› ile de suç say›ld›¤› durumlarda, sözkonusu
davran›fllar için hem idari yapt›r›m, hem de ceza yapt›r›m› uygu-
lanmas›n›n "ne bis in idem" ilkesine ayk›r›l›k oluflturup olufltur-
mayaca¤› tart›flmal›d›r. Bir görüfle göre, bu durumda, bu davra-
n›fllar için hem idari yapt›r›m, hem de ceza yapt›r›m› uygulanma-
s›na bir engel yoktur64. Çünkü, bu iki yapt›r›m türü, sebep, so-
nuç, hukuki dayanak, amaç ve usul yönlerinden birbirlerinden
farkl›d›rlar65. Di¤er bir görüfl, idari ve cezai yapt›r›mlar›n ayn›
amaç için konuldu¤u durumlarda, çifte cezaland›rman›n meyda-
na gelece¤i ve bunun da adaletsiz sonuçlar do¤uraca¤› yönün-
dedir66. Bizim de kat›ld›¤›m›z ikinci görüfl do¤rultusunda, esas
al›nabilecek ölçüt, idari ve cezai yapt›r›mlar›n ayn› amaç için ko-
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62)  AAKKIINNCCII,, s.193
63)  ÖÖZZAAYY,, Yapt›r›mlar, s.35
64)  ÖÖZZAAYY,, Yapt›r›mlar, s.35; GGÜÜNNDDAAYY, s.202; OO⁄⁄UURRLLUU YYüücceell,, ‹dari, s.83
65) GGÜÜNNDDAAYY,, s.202; KKAASSAARR ZZiiflflaann, "Televizyon Yay›nlar›n›n RTÜK Taraf›n-
dan Durdurulmas› Hukuka Uygun mudur? Anayasa Mahkemesi’nin Önemli Bir
Karar› Üzerine Konunun ‹ncelenmesi", ‹stanbul Barosu Dergisi, Aral›k 1997,
S.4, s.900
66) AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU TTeekkiinn, ‹nsan Haklar›, Ankara 1995, s.198; TTEEZZCCAANN DDuurrmmuuflfl,,
"Haks›z Rekabeti (veya Rekabete Ayk›r› Davran›fllar›) Önlemede ‹dari Cezalar",
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, C.2, S.2002/1, s.38
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nulup konulmad›¤›n›n tespitidir67. E¤er, yapt›r›mlar farkl› idari ve
cezai amaçlar için konulmuflsa, bu durumda "ne (non) bis in
idem" ilkesine ayk›r›l›ktan söz edilemeyecektir68. Di¤er taraftan,
Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi, hakk›nda idari yapt›r›m uygu-
lanan kiflinin, ayn› fiil nedeniyle ceza davas› sonucunda mah-
kum olmas›n›, olay›n özelliklerini gözönünde bulundurarak ne
(non) bis in idem ilkesine ayk›r› bulmaktad›r69. 

Frans›z hukuk sisteminde ise idari yapt›r›mlar ile ceza yapt›-
r›mlar›n›n birarada uygulanabilece¤i yak›n zamana kadar kabul
edilmekte idi70. Di¤er yandan, Frans›z Anayasa Konseyi’nin ka-
rarlar›nda71, ölçülülük ilkesine göre, ayn› olay için ayn› kifliye
hem idari para cezas›, hem de adli para cezas› uygulanmas› du-
rumunda, her iki ceza toplam›n›n, yapt›r›mlardan birinin en yük-
sek miktar›n› geçmemesi gerekti¤i kabul edilmektedir72. Frans›z
Anayasa Konseyi’nin baflka bir karar›nda ise, ceza niteli¤indeki
idari yapt›r›mlarla, ceza yapt›r›mlar›n›n bir arada uygulanmaya-
ca¤› belirtilmektedir73.

Mevzuat›m›zda, baz› kanunlarda ne bis in idem ilkesinin ida-

HAKEML‹ YAZI

67)  TTEEZZCCAANN,, s.38
68)  TTEEZZCCAANN,, s.38
69)  A‹HM, 29.05.2001, Fischer/Avusturya: Bkz. GGÖÖLLCCÜÜKKLLÜÜ FFeeyyyyaazz//GGÖÖZZÜÜ--
BBÜÜYYÜÜKK fifieerreeff,, Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi ve Uygulamas›, 3.Bas›, An-
kara 2002, s.314; Ne (non) bis in idem kural›, A‹HS’de yer almam›flsa da, 1984
tarihli A‹HS’ne Ek 7 No’lu Protokol’un 4.maddesinde bu konu düzenlenmekte-
dir. Türkiye bu Protokolü 14.03.1985’de imzalam›fl, fakat henüz onaylamam›fl-
t›r.
70)  BBEERRGGEERRÈÈSS MM..CC..//DDUUPPRRAATT PP..,, Les infractions boursières, (Que-sais-je?),
Paris 1996, s.76, 77’den naklen GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.245,GGÜÜRRSSEELL
KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›, s. 84; VVAAUUPPLLAANNEE HH..//BBOORRNNEETT JJ..PP..,, Droit des
marchés financiers, Paris 1998, s.903-904’den naklen GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,,
‹MKB, s.245, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU, Sermaye Piyasas›, s. 84
71) GGEENNEEVVOO‹‹SS BB.., "Le Conseil Contitutionnel et l’extension des pouvoirs de
la Commission opérations de bourse", (à propos de la décision n*89-260 DC
du 28 juillet 1989) RFDA, 1989, s.671’den naklen GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB,
s.245, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›, s. 84
72) VVLLAASSHHOOSS GG..,, Droit public économique français et communautaire, Paris
1996, s.355’den naklen GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.245, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,,
Sermaye Piyasas›, s. 84
73)  CC.23.07.1996, n*96-378 DC, JO, 27.07.1996, s.11400’den naklen GGÜÜRR--
SSEELL KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›, s.85; MODERNE F., "Le pouvoir de sanction
administrative au confluent du droits  européens", RFDA, 1997, S.1, s.15’den
naklen GÜRSEL KUTLU, Sermaye Piyasas›, s. 85



ri yapt›r›mlarda geçersiz oldu¤u aç›kça belirtilmektedir74. Dolay›-
s›yla, aç›k bir düzenleme ile bu ilkenin tan›nmas› mümkündür.
Ancak, 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›n-
lar› Hakk›nda Kanun’da ise bu konuda aç›k bir ifade yer alma-
maktad›r. RTÜK’ün uygulad›¤› idari yapt›r›mlar, görsel ve iflitsel
alanda kamu düzeninin bozulmas›n› önlemeye yönelik oldu¤un-
dan, kiflileri cezaland›rma amac›ndan çok, bu alanda konulan
kurallara ayk›r›l›klar› en aza indirmeyi amaçlayan bir cayd›r›c›l›k
özelli¤i tafl›maktad›r75. Görsel ve iflitsel alanda, öngörülen cezai
yapt›r›mlarda ise önleyici amaçtan çok bast›rma ve cezaland›r-
ma amac› sözkonusudur. Dolay›s›yla, ne bis in idem ilkesinin,
3984 say›l› Kanun’da öngörülen idari yapt›r›mlar› kapsamad›¤›
ileri sürülebilir76. Bu nedenle, 3984 say›l› Kanun’da düzenlenen
idari yapt›r›mlar aç›s›ndan, ne bis in idem ilkesi uygulanmamal›-
d›r.

FF.. GGEERR‹‹YYEE YYÜÜRRÜÜMMEEZZLL‹‹KK ‹‹LLKKEESS‹‹

Geriye yürümezlik ilkesi, idari ifllemlerin yürürlü¤e giriflinin,
duruma göre ifllemin duyurulmas› veya bildiriminden geriye yü-
rütülememesidir77. ‹dare hukukun temel ilkelerinden biri olarak
da kabul edilen78 bu ilke, kifli hak ve özgürlüklerinin korunmas›,
toplumda hukuk düzenine olan güvenin sa¤lanmas› aç›s›ndan
çok önemlidir79. Bu ilkenin istisnas›, kanunkoyucunun iradesine
ba¤l›d›r; kanunkoyucu aç›kça idareye, geriye yürür nitelikte ka-
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74) 2872 say›l› Çevre Kanunu md.27: "Bu Kanunda yaz›l› fiiller hakk›nda veri-
lecek idari nitelikteki cezalar, bu fiiller için di¤er kanunlarda yaz›l› cezalar›n uy-
gulanmas›na engel olmaz."
75) GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.239; GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›,
s.80
76)  GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.245, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›,
s.84
77) GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN,, s.414; Dan›fltay bir karar›nda, geriye yürümezlik ilke-
sini, idare hukukunun genel ilkelerinden biri olarak nitelendirerek, idari bir ta-
sarruf olan Bakanlar Kurulu karar›n›n yay›m›ndan itibaren hüküm ifade etmesi
gerekti¤ini, geriye yürür hüküm ve sonuç do¤urmas›n›n ise hukuka ayk›r› oldu-
¤unu belirtmifltir. Bkz. D.10.D., 26.05.1992, E.1991/4571, K.1992/2237, DD.,
1993, S.86, s.560
78) D.10.D., 26.05.1992, E.1991/4571, K.1992/2237, DD., 1993, S.86, s.560
79) BIYIKLI Hasan ‹., "Frans›z ve Türk Hukuk Sistemlerinde ‹dari ‹fllemlerin
Geriye Yürümezli¤i ‹lkesi", Dan›fltay Dergisi, 1973, S.11, s.104  
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rar alma yetkisi verirse, ilke uygulanmayacakt›r80. Ancak kanun-
koyucunun idareye, yükümlendirici, yasaklay›c›, cezaland›r›c›,
yani zedeleyici ifllemlerle ilgili olarak böyle bir yetki vermesi
mümkün de¤ildir; çünkü geriye yürüme bu tür ifllemler bak›m›n-
dan sözkonusu olamaz81. Kiflilerin hak ve özgürlüklerini ilgilendi-
ren idari yapt›r›mlar›n da yükümlendirici, yasaklay›c›, cezaland›-
r›c› nitelikte olduklar› dikkate al›nd›¤›nda, kanunkoyucunun ida-
reye, idari yapt›r›mlar konusunda böyle bir yetki vermesi düflü-
nülemez82. Nas›l ki, suç ve cezay› düzenleyen kurallar, konul-
duklar› tarihten önceki olaylara uygulanam›yorsa, sözkonusu il-
kenin idari yapt›r›mlar aç›s›ndan da geçerli oldu¤u kabul edilme-
lidir83. K›sacas›, kiflilerin hak ve özgürlüklerini ilgilendiren idari
yapt›r›mlar›n etkisinin geriye yürütülmesi hiçbir flekilde mümkün
de¤ildir. Dolay›s›yla, RTÜK taraf›ndan, radyo ve televizyon kuru-
lufllar›na uygulanan idari yapt›r›mlarda, bu ilke geçerlili¤ini koru-
yacakt›r.  

GG.. GGEERREEKKÇÇEELL‹‹ OOLLMMAA ‹‹LLKKEESS‹‹

Yapt›r›m karar›n›n gerekçeli olmas› ve ilgiliye duyurulmas›,
yapt›r›m kararlar›nda olmas› gereken di¤er önemli güvenceler-
den birisidir. Gerekçe, idari ifllemin yap›lmas›na yol açan maddi
ve hukuksal nedenlerin ifllemin metninde gösterilmesidir84. Ne-
den ile gerekçe kavramlar› aras›nda ifllev fark› vard›r. Neden un-
suru, yarg› denetimi bak›m›ndan önem tafl›rken, gerekçe unsu-
ru, ilgilinin korunmas› bak›m›ndan önem tafl›maktad›r85. Dan›fl-
tay’›n bir karar›nda da belirtti¤i üzere, "idari ifllemlerin gerekçeli
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80)  GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.27
81)  "...bu ifllemler, yöneldikleri kifliler aç›s›ndan bir hukuki sonuç do¤urmad›k-
lar› gibi, yönetim aç›s›ndan da do¤urmaz. Yükümleyici ifllemlerin sonuç do¤ur-
malar› yay›n ya da bildirimle bafllar. ...geri yürüme kabul edilemez." Bkz. AAKKIILL--
LLIIOO⁄⁄LLUU TTeekkiinn, "Yönetsel ‹fllemlerde Yürürlü¤e Girifl Sorunu", Amme ‹daresi
Dergisi, Haziran 1979, C.12, S.2, s.35-36; AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU TTeekkiinn, "Ekonomik
Alanda Yönetsel ‹fllemlerin Geriye Yürümezlik Kural› Karfl›s›nda Çeflitli Du-
rumlar›", Aziz Köklü’ye Arma¤an, Ankara 1984, s.39
82)  "...yasa koyucu zorlay›c› önlem içeren bir konuda idareye bu tür bir yetki
veremeyecektir." Bkz.GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.27
83)  GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN, s.625
84) GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN,, s.400
85)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU,, "Yönetsel ‹fllemlerde Gerekçe ‹lkesi", Amme ‹daresi Dergi-
si, Haziran 1982, C.15, S.2, s.9



olmas› ilkesi, ifllemi yapan idareyi, yönetsel ifllemin dayand›¤›
maddi ve hukuksal nedenleri aç›klamaya, uygulad›¤› yasay›
kavramaya, do¤ru ve anlaml› olgular ortaya koymaya ve dene-
tim yapmaya zorlar. ‹fllemde gösterilen gerekçe, ifllemin yasaya
uygunlu¤unu de¤erlendirme, itiraz edip etmeme ve yarg› yoluna
gidip gitmeme konusunda ifllemin ilgilisine yard›mc› olur"86. Bu
bak›mdan, gerekçe unsuru, bilgi alma hakk›n›n bir parças›d›r87.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 1977 y›l›nda ald›¤›, "Bire-
yin Yönetsel ‹fllemler Karfl›s›nda Korunmas›" bafll›kl› karar›nda,
haklar›n›, özgürlüklerini ya da yararlar›n› zedeler nitelikte bir ida-
ri ifllem sözkonusu oldu¤unda, ilgiliye ifllemin dayand›¤› neden-
ler hakk›nda bilgi verilece¤i ve bu bilgi vermenin, ifllemde ne-
denlerin aç›klanmas› fleklinde veya ilgilinin iste¤i üzerine makul
bir süre içinde yaz›l› flekilde olabilece¤i belirtilmektedir88. Bu an-
lamda, idarenin gerekçe gösterme zorunlulu¤u, savunma hakla-
r›ndan biri ve dinlenilme hakk›n› tamamlayan bir unsur olarak
kabul edilmektedir89. 

3984 say›l› Kanun’un 33.maddesinin son f›kras› ile Radyo ve
Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve Usulleri Hakk›nda Yönetmelik
md.36/7’de, RTÜK’ün yapt›r›m kararlar›n›n gerekçeli olaca¤› dü-
zenlenmektedir. Ancak, bu düzenlemelere ve yukar›da aç›kla-
m›fl oldu¤umuz "idari ifllemlerin gerekçeli olmas› ilkesi"ne ra¤-
men, RTÜK, kararlar›n› oybirli¤i ile ald›¤›n› belirtmekte ve karar-
lar›nda genifl boyutlu gerekçe, karfl› oy ya da kat›lma flerhine yer
vermemektedir90. Üstelik, RTÜK, kamuoyuna aç›klad›¤› icrai ka-
rarlar›nda gerekçeye hiç yer vermemekte; ald›¤› kararlar›n han-
gi tarihte ve kaç say›l› oldu¤unu da aç›klamamaktad›r91.
RTÜK’ün bu tutumu, hukuk devleti ilkesi ile hiçbir flekilde ba¤-
daflt›r›lamaz.
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86)  D.10.D., 10.11.1994, E.1993/1403, K.1994/5633, DD., S.90, s.1047
87)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU,, Gerekçe, s.9
88)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU TTeekkiinn,, "Bireyin Yönetsel ‹fllemler Karfl›s›nda Korunmas› ve
Yönetim Hukukumuz", Amme ‹daresi Dergisi, Eylül 1981, C.14, S.3, s.51
89)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU TTeekkiinn,, Gerekçe, s.15
90) GG‹‹RR‹‹TTLL‹‹ ‹‹ssmmeett// BB‹‹LLGGEENN PPeerrtteevv// AAKKGGÜÜNNEERR TTaayyffuunn,, ‹dare Hukuku, ‹stan-
bul 2001, s.353
91)  GG‹‹RR‹‹TTLL‹‹// BB‹‹LLGGEENN//AAKKGGÜÜNNEERR,, s.353
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HH.. SSAAVVUUNNMMAA HHAAKKKKIINNAA SSAAYYGGII ‹‹LLKKEESS‹‹

RTÜK’ün yapt›r›m uygulamadan önce ilgiliye tan›mas› gere-
ken en önemli hukuki güvencelerden biri de savunma hakk›d›r.
Savunma hakk›, "bilgi alma hakk›" ve "görüfl bildirme hakk›" ol-
mak üzere iki unsurdan oluflmaktad›r92. Buna göre, yapt›r›m uy-
gulanan kifliye hakk›nda yap›lan ifllemin bildirilmesi ve kendisi-
ne, fiilinin nedenini aç›klamas›, itiraz etmesi, kan›t ileri sürebil-
mesi için imkan tan›nmas› gerekmektedir. Dolay›s›yla, ilgiliye bil-
dirilecek ifllemin aç›k ve anlafl›l›r olmas›, savunma hakk›n›n kul-
lan›lmas› aç›s›ndan zorunlu bir unsurdur93. Çünkü, bireyin ken-
dini savunmas› bilgi sahibi olmas›na ba¤l›d›r. Özellikle kiflilerin
hak ve özgürlüklerini ilgilendiren, yapt›r›m niteli¤indeki idari ifl-
lemler bak›m›ndan ilgilinin savunmas›n›n al›nmas› çok önemli-
dir94. 

3984 say›l› Kanun’un 33.maddesinde, uyar› cezas›n› gerekti-
ren haller d›fl›ndaki ihlallerde ilgili taraf›n savunmas›n›n al›naca-
¤› ifade edilmektedir. "Radyo ve Televizyon Yay›nlar›n›n Esas ve
Usulleri Hakk›nda Yönetmelik"in "Ortak Hükümler" bafll›kl›
36.maddesinde ise, savunma hakk› ayr›nt›l› olarak düzenlen-
mektedir. Uyar› cezas›n› gerektiren haller d›fl›ndaki ihlallerin
RTÜK taraf›ndan tespit edilmesinin ard›ndan, RTÜK, ihlal konu-
su yay›n›n gününü, saatini ve ihlal edilen ilke veya kanun mad-
desi ile yerine getirilmeyen yükümlülü¤ü ilgili yay›n kurulufluna
bildirir. Bunun üzerine, yay›n kurulufluna savunma yapmas› için
süre verilir. RTÜK’ün yaz›l› veya sözlü savunmalar için verece¤i
süre yedi günden az olamaz. 

Burada çok önemli bir nokta dikkati çekmektedir. O da, RTÜK
taraf›ndan uyar› cezas› uygulanmas› durumunda, ilgiliye savun-
ma hakk› tan›nmamas›d›r. Gerekçesi ne olursa olsun, böyle bir
düzenlemenin hukuk devleti ilkesi ile ba¤daflt›r›lmas› mümkün
de¤ildir. Ayr›ca,  3984 say›l› Kanun, 4756 say›l› Kanun’la de¤ifl-
meden önce, RTÜK’e yap›lan uyar›da "ihlalin niteli¤inin, a¤›rl›¤›-
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92)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU,, Savunma, s.144
93)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU,, Savunma, s.101
94)  AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU,, Haklar, s.300; Bkz. D.8.D., 11.01.1966 tarih ve E.965/933,
K.966/44 say›l› karar,  Dan›fltay Sekizinci Daire Kararlar›, Ankara 1974, s.416



n›n ve tekrar› halinde sonuçlar›n›n aç›kça belirtilmesi" fleklinde
bir yükümlülük getirilmekteydi. Bu yükümlülük, savunma hakk›-
n›n unsurlar›ndan biri olan "bilgi alma hakk›"ndan kaynaklan-
maktad›r. fiimdiki düzenlemede ise böyle bir yükümlülük yer al-
mamaktad›r. Oysa, sözkonusu bildirim yükümlülü¤ü, uyar›n›n
geçerlilik flart› olmal›d›r95; çünkü uyar›ya uyulmamas› veya ihla-
lin tekrarlanmas› halinde, ihlalin a¤›rl›¤›na göre, ihlale konu olan
program›n yay›n›, bir ila on iki kez aras›nda durdurulmaktad›r.
K›sacas›, kanunkoyucunun, böylesine önemli ve gerekli bir yü-
kümlülü¤ü, kanunda de¤ifliklik yaparken niye kald›rd›¤›n› ya da
gözard› etti¤ini anlamak mümkün de¤ildir. Her ne kadar, kanun-
da böyle bir düzenleme yer almasa da, idarenin aç›kl›¤› ve flef-
fafl›¤› ilkesi gere¤i, bu yükümlülü¤ün yerine getirilmesi zorunlu
olmal›d›r.

AKILLIO⁄LU, savunma hakk› bak›m›ndan ceza yarg›lamas›-
n› örnek alarak, olay›n olufl biçim ve gerçekli¤i konusunda so-
ruflturmac›ya görüfl bildirilmesini, kan›t gösterilmesini "teknik sa-
vunma", karar merci önünde maddi olgular›n hukuki nitelendir-
mesinin yap›lmas›n› "hukuki savunma" olarak nitelendirmektedir
96. Buna göre, savunma hakk›n›n kullan›lm›fl say›labilmesi için,
bu hakk›n, mutlaka, karar merci önünde kullan›lmas› gerekmek-
tedir. Soruflturman›n karar yetkisi bulunmayan soruflturmac› ta-
raf›ndan yap›lmas› durumunda da, olmas› gereken, savunma
hakk›n›n karar merci önünde kullan›lmas›d›r. Aksi takdirde, bu
hakk›n tam olarak kullan›ld›¤›ndan söz edilemez. RTÜK taraf›n-
dan idari yapt›r›m uygulanmas› durumunda, savunmalar yaz›l›
yap›l›r. Ancak RTÜK’ün gerekli gördü¤ü hallerde sözlü savunma
istenebilir. Yaz›l› savunma, RTÜK taraf›ndan verilen süre içinde,
kuruluflu temsile yetkili kifli taraf›ndan, yap›lacak savunman›n
dayana¤› bilgi ve belge ekleriyle RTÜK’e sunulur. Süresi içinde
verilmeyen savunmalar dikkate al›nmaz. Sözlü savunma, RTÜK
taraf›ndan tebli¤ edilen gün ve saatte, RTÜK toplant›s›nda, ya-
y›n kuruluflunun yetki belgesi veya usulüne uygun vekaletname
ile tayin edece¤i bir temsilcisi veya avukat› arac›l›¤›yla yap›l›r. 
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95) NNAALLBBAANNTT,, s.121
96) AAKKIILLLLIIOO⁄⁄LLUU,, Savunma, s.162
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II.. CCEEZZAALLAARRIINN KK‹‹fifi‹‹SSEELLLL‹‹⁄⁄‹‹ ‹‹LLKKEESS‹‹

Cezalar›n kifliselli¤i ilkesi, Anayasa’n›n 38.maddenin 6.f›kra-
s›nda "Ceza sorumlulu¤u flahsidir." ifadesiyle yer almaktad›r. Bu
ilke de, idari yapt›r›mlarda uygulama alan› bulmaktad›r. 3984 sa-
y›l› Kanun’un 33.maddesine göre, program yay›n›n› durdurma
yapt›r›m›n›n uyguland›¤› süre boyunca, program›n sunucusunun
hiçbir ad alt›nda program yapmas› mümkün de¤ildir. Program
yay›n›n› durdurma cezas›, sunucudan kaynaklanmayan bir se-
beple verildi¤i takdirde, bu durumda yapt›r›m sunucuya da yan-
s›t›lmakta ve sorumlu olmad›¤› halde cezaland›r›lmaktad›r. Gö-
rüldü¤ü üzere, sözkonusu düzenleme, Anayasa’n›n 38.madde-
sinde düzenlenen cezalar›n kifliselli¤i  ilkesine ayk›r›d›r.

Di¤er taraftan, yay›n ilkelerinden ilk dördünün ihlal edilmesi
durumunda verilen bir ayl›k yay›n durdurma cezas› da, cezala-
r›n kifliselli¤i ilkesine ayk›r› bir durum oluflturmaktad›r. Çünkü, bu
cezadan dolay›, yay›n kurumunda çal›flan herkes etkilenmekte,
kiflisel sorumluluk kurumsal sorumlulu¤a dönüflmekte; izleyici-
nin de görsel iflitsel hizmetten yararlanma hakk› elinden al›n-
maktad›r97.

JJ.. YYAAPPTTIIRRIIMMAA KKAARRfifiII YYAARRGGII YYOOLLUUNNUUNN AAÇÇIIKK OOLLMMAASSII

Anayasa’n›n 125.maddesine göre, idarenin her türlü eylem
ve ifllemlerine karfl›, yarg› yolu aç›kt›r. ‹dari yapt›r›mlar da orga-
nik anlamda idari ifllem oldu¤undan, bunlara karfl› da yarg› yo-
lunun aç›k olmas› zorunludur. Dolay›s›yla, RTÜK taraf›ndan uy-
gulanan idari yapt›r›mlar›n, idari yarg› denetimine tabi olmas›
gerekmektedir. Nitekim, 3984 say›l› Kanun’un 39.maddesine gö-
re, RTÜK aleyhine aç›lacak idari davalarda Ankara mahkemele-
rinin yetkili oldu¤u belirtilmektedir. Burada Ankara mahkemele-
rinden kas›t, Ankara’daki idare mahkemeleridir. Dolay›s›yla,
RTÜK’ün yapt›r›m kararlar›na karfl› idari yarg› yerinde, iptal
ve/veya tam yarg› davas› açma olana¤› vard›r. ‹ptal davas› ile
idari ifllem olarak RTÜK taraf›ndan verilen idari yapt›r›mlar yetki,
flekil, sebep, konu ve amaç unsurlar› bak›m›ndan hukuka uy-
gunluk denetiminden geçmektedir. 

HAKEML‹ YAZI

97)  AAKKIINNCCII,, s.193



Ancak, RTÜK’ün yapt›r›m kararlar›na karfl› aç›lan davalarda
idari yarg›n›n görevli oldu¤unu belirten 3984 say›l› Kanun’daki
bu düzenlemenin, RTÜK taraf›ndan verilen "idari para cezalar›"
bak›m›ndan uygulanmas› mümkün de¤ildir. Çünkü, 01.06.2005
tarihinde 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun98 yürürlü¤e girme-
si ile birlikte, art›k RTÜK taraf›ndan verilen "idari para cezala-
r›"na karfl› aç›lacak davalar adli yarg›da görülecektir. Kabahatler
Kanunu’nun 1. maddesinde kanunun amac›n›n toplum düzenini,
genel ahlak›, genel sa¤l›¤›, çevreyi ve ekonomik düzeni koru-
mak oldu¤u belirtilirken, 2.maddesinde "kabahat" kavram›, "ka-
nunun, karfl›l›¤›nda idari yapt›r›m uygulanmas›n› öngördü¤ü
haks›zl›k" olarak tan›mlanmaktad›r. Görüldü¤ü üzere, kanunda-
ki kabahat kavram› soyut ve belirsizdir. Ayr›ca, 5326 say›l› Ka-
bahatler Kanunu’nun 22.maddesinin 1.f›kras›nda, kabahat dola-
y›s›yla idari yapt›r›m99 karar› verme yetkisinin, ilgili kanunda
aç›kça gösterilen idari kurul, makam veya kamu görevlilerine ait
oldu¤u belirtilmektedir. Dolay›s›yla, RTÜK, bu kanun kapsam›na
girmektedir. 

Kabahatler Kanunu’nun 27.maddesinin birinci f›kras›nda, ida-
ri para cezalar›na karfl›, karar›n tebli¤i veya tefhiminden itibaren
en geç onbefl gün içinde "sulh ceza mahkemesi"ne baflvurulabi-
lece¤i belirtilmektedir. 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun
3.maddesine göre, bu kanunun genel kanun olma niteli¤inden
dolay›, genel hükümleri di¤er kanunlardaki kabahatler hakk›nda
da uygulanaca¤›na göre, bundan böyle tüm idari para cezalar›-
na karfl› aç›lacak davalarda görevli mahkeme "sulh ceza mah-
kemesi" olacakt›r. Dolay›s›yla bu kanunun idari para cezas› ile il-
gili hükümleri, di¤er kanunlardaki kabahatler hakk›nda da uygu-
lanacakt›r. Buna göre, Kabahatler Kanunu’nun belirledi¤i ilke ve
esaslara uyan di¤er kanunlardaki idari para cezalar›na iliflkin
idari yapt›r›mlara karfl› yap›lacak itirazlarda sulh ceza mahke-
mesi görevli olacakt›r. fiu halde, Kabahatler Kanunu’nun yürür-
lü¤e girdi¤i 01.06.2005 tarihinden itibaren, 3984 say›l› Kanun’a
göre RTÜK taraf›ndan uygulanan idari para cezalar›na karfl› iti-
raz mercii sulh ceza mahkemesidir. 
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98) RG 31.03.2005, 25772 (M.)
99) Kabahatler Kanunu’nda, kabahatler karfl›l›¤›nda uygulanacak idari yapt›-
r›m türleri, idari para cezas› ve idari tedbirler olmak üzere ikiye ayr›lmaktad›r
(5326 say›l› K.md.16). 
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Nitekim Uyuflmazl›k Mahkemesi bir karar›nda, Kabahatler
Kanunu’nun yürürlü¤e girmesiyle birlikte, RTÜK’ün uygulad›¤›
idari para cezalar›na karfl› aç›lacak davalarda hangi mahkeme-
nin görev oldu¤u konusunu flu flekilde çözüme ba¤lam›flt›r100:
"...Kabahatler Kanunu’nun uygulanabilmesi için idari yapt›r›m›n,
dayana¤› olan yasan›n amac› dikkate al›narak, Kabahatler Ka-
nunu’nun 1.maddesinde belirtilen alanlar›n korunmas›na yönelik
bulunmas›, 2.maddesinde yap›lan kabahat tan›m›na ve 16.mad-
desinde belirtilen yapt›r›m türlerine uymas›, 19. maddesinde sa-
y›lan geçici istisnalardan olmamas›, 27.maddenin (1) numaral›
bendinde itiraz yolu öngörülen idari yapt›r›mlardan olmas› ge-
rekmektedir. 

‹ncelenen olayda, yukar›da belirtilen koflullar›n olufltu¤u anla-
fl›ld›¤›ndan RTÜK taraf›ndan verilen dava konusu idari para ce-
zas›na karfl› yap›lacak itiraza bakma görevi sulh ceza mahke-
mesine ait bulunmaktad›r. Belirtilen durum karfl›s›nda, 5326 sa-
y›l› Yasa’n›n yürürlü¤e girdi¤i 1.6.2005 tarihinden sonra aç›lan
davan›n görüm ve çözümünde adli yarg› yeri görevli bulunmak-
tad›r.".

Uyuflmazl›k Mahkemesi’nin bu karar› ve ayn› yöndeki di¤er
kararlar›101 da gözönünde bulunduruldu¤unda, art›k RTÜK tara-
f›ndan uygulanan idari para cezalar›na karfl› aç›lacak davalar›n
sulh ceza mahkemesinde görülece¤inde flüphe yoktur. K›saca-
s›, 5326 say›l› Kabahatler Kanunu’nun yürürlü¤e girdi¤i
01.06.2005 tarihinden itibaren idari para cezalar›na karfl› aç›lan
davalar, Kabahatler Kanunu kapsam›ndad›r. Dolay›s›yla, idari
para cezalar›n›n düzenlendi¤i ilgili kanunlarda, itiraz yeri olarak

HAKEML‹ YAZI

100) Uyuflmazl›k Mahkemesi karar›, E.2005/92, K.2005/112 (RG, 28.12.2005,
26037)
101) Uyuflmazl›k Mahkemesi’nin ayn› yöndeki di¤er kararlar›nda da, 5326 sa-
y›l› Kabahatler Kanunu kapsam›na giren ve bu kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarih
itibariyle idari yarg› yerinde dava aç›lmayan idari para cezalar›na karfl› yap›lan
itirazlar›n "adli yarg›da" çözümlenmesinin gerekti¤i sonucuna var›lmakta ve
idari para cezalar›na karfl› yap›lan itirazlar›n sulh ceza mahkemelerince çö-
zümlenmesi gerekti¤i belirtilmektedir. Bkz. Uyuflmazl›k Mahkemesi Kararlar›,
21.11.2005, E.2005/76, K.2005/102; 21.11.2005, E.2005/77, K.2005/103;
21.11.2005, E.2005/84, K.2005/105; 21.11.2005, E.2005/85, K.2005/106;
21.11.2005, E.2005/87, K.2005/107; 21.11.2005, E.2005/88, K.2005/108;
21.11.2005, (RG, 28.12.2005, 26037)



idare mahkemeleri gösterilmifl olsa dahi, art›k sözkonusu dava-
lar›n görüm ve çözüm yeri adli yarg› olacakt›r.  

Di¤er taraftan, Anayasa Mahkemesi’nin adli-idari yarg› görev
alan› ile ilgili olarak vermifl oldu¤u iptal kararlar› ile, Kabahatler
Kanunu’ndaki ilgili düzenleme ba¤daflmamaktad›r. Anayasa
Mahkemesi, idari para cezalar›na karfl› aç›lan davalarda "sulh
ceza mahkemesi"nin görevli oldu¤unu düzenleyen baz› kanun
hükümlerini, çeflitli kararlar›yla iptal etmifltir. Bu iptal kararlar› in-
celendi¤inde, Anayasa Mahkemesi’nin ayn› gerekçelerle karara
vard›¤› görülmektedir102. Anayasa Mahkemesi’ne göre, kural
olarak, idarenin kamu gücü kulland›¤› ve kamu hukuku alan›na
giren ifllem ve eylemleri idari yarg›, özel hukuk alan›na giren ifl-
lemleri de adli yarg› denetimine tabi olacakt›r. Dolay›s›yla, idari
yapt›r›mlar organik anlamda idari ifllem niteli¤inde oldu¤una gö-
re, idari yarg›n›n denetimine tabi olmal›d›r103. Bu nedenle, Ana-
yasa’n›n de¤iflik maddelerinde kurumsallaflan ve 125. madde-
sinde belirtilen idari-adli yarg› ay›r›m›na iliflkin düzenlemeler de
dikkate al›nd›¤›nda, idari yarg›n›n görev alan›na giren bir uyufl-
mazl›¤›n çözümünde adli yarg›n›n görevlendirilmesi konusunda
kanunkoyucunun genifl takdir yetkisinin bulundu¤unu söylemek
mümkün de¤ildir104. Yine Anayasa Mahkemesi’ne göre, idari yar-
g›n›n görev alan›na girmesi gereken bir uyuflmazl›¤›n adli yarg›-
n›n görev alan›na b›rak›labilmesi için "hakl› neden ve kamu ya-
rar›n›n bulunmas›" gerekmektedir105. Ancak, Kabahatler Kanu-
nu’nun yürürlü¤e girmesiyle, RTÜK’ün idari para cezas› d›fl›nda
uygulad›¤› di¤er yapt›r›mlar idari yarg›n›n denetimine tabi iken,
idari para cezas› adli yarg›n›n denetimine tabi olmaktad›r. Dola-
y›s›yla, RTÜK’ün uygulad›¤› yapt›r›mlar›n bir k›sm›n›n idari yar-
g›da, bir k›sm›n›n adli yarg›da görülmesinde, "hakl› neden ve ka-
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102) AYM, E.1996/72, K.1997/5, 15.5.1997 (RG, 01.02.2001, 24305); AYM,
E.2001/225, K.2002/88, 8.10.2002 (RG, 26.02.2003, 25032); AYM, E.2003/72,
K.2004/24, 17.2.2004 (RG, 29.07.2004, 25537)
103)  ÖÖZZAAYY, Yapt›r›mlar, s.35 vd.; GGÜÜNNDDAAYY MMeettiinn, "‹dari Yarg›n›n Görev Ala-
n›n›n Anayasal Dayanaklar›", Anayasa Yarg›s›, S.14, Ankara 1997, s.354-358;
GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, ‹MKB, s.238, GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›, s. 79
104)  AYM, E.1996/72, K.1997/5, 15.5.1997 (RG, 01.02.2001, 24305); AYM,
E.2001/225, K.2002/88, 8.10.2002 (RG, 26.02.2003, 25032); AYM, E.2003/72,
K.2004/24, 17.2.2004 (RG, 29.07.2004, 25537)
105)  AYM, E.1996/72, K.1997/5, 15.5.1997 (RG, 01.02.2001, 24305)
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mu yarar›"n›n bulundu¤unu kabul etmek mümkün de¤ildir. Bu
nedenle, Kabahatler Kanunu’nda de¤ifliklik yap›lmas› gerek-
mektedir. Böylelikle, RTÜK’ün özel radyo ve televizyon kurulufl-
lar›na uygulad›¤› tüm idari yapt›r›mlarla ilgili olarak idari yarg›n›n
görevli k›l›nmas› mümkün olacakt›r.

Son olarak, Kabahatler Kanunu’nun, genel kanun olma niteli-
¤ini belirten 3.maddesi ile idari para cezalar›na karfl› yarg› yolu-
na baflvuruyu düzenleyen 27.maddesi ve baflvurunun incelen-
mesini düzenleyen 28.maddesinin Anayasa’ya ayk›r›l›¤› iddi-
as›yla Anayasa Mahkemesi’ne baflvuruldu¤unu belirtmek gere-
kir. Anayasa Mahkemesi taraf›ndan "2006/74" esas numaras›y-
la bak›lan davada, 5326 say›l› Kanunu’nun 3., 27. ve 28. mad-
delerinin Anayasa’ya ayk›r›l›¤› incelenecektir. Dava, henüz ilk in-
celeme aflamas›ndad›r. Anayasa Mahkemesi, Kabahatler Kanu-
nu’ndaki bu maddeleri, daha önce vermifl oldu¤u iptal kararlar›n-
daki gibi Anayasa’ya ayk›r› bularak iptal edecek olursa, RTÜK
taraf›ndan uygulanan idari para cezalar›na karfl› aç›lacak dava-
lar, idari yarg›n›n görev alan›na girecektir.

IIVV.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN ‹‹DDAARR‹‹ YYAAPPTTIIRRIIMM KKAARRAARRLLAARRIINNIINN AADD‹‹LL YYAARR--
GGIILLAANNMMAA HHAAKKKKII ((AA‹‹HHSS mmdd..66)) BBAAKKIIMMIINNDDAANN DDEE⁄⁄EERRLLEENNDD‹‹--
RR‹‹LLMMEESS‹‹

RTÜK’ün ba¤›ms›z idari otorite olarak uygulad›¤› idari yapt›-
r›mlar›n, A‹HS’nin 6.maddesinde düzenlenen adil yarg›lanma
hakk› kapsam›na girip girmeyece¤i, tart›fl›lmas› gereken bir ko-
nudur. A‹HM, bir yapt›r›m›n cezai yapt›r›m olup olmad›¤›n›, A‹HS
çerçevesinde yapaca¤› de¤erlendirmeye göre belirlemektedir.
Dolay›s›yla, bir idari yapt›r›m›n, iç hukuk kurallar› taraf›ndan
"idari yapt›r›m" olarak nitelendirilmesinin, A‹HM bak›m›ndan bir
önemi yoktur106. Di¤er bir ifade ile, A‹HM, "medeni hak" ve "suç-
lama" deyimlerini "otonom kavramlar doktrini107" uyar›nca maddi

HAKEML‹ YAZI

106) TTEEZZCCAANN,, s.26-27
107)  A‹HM, A‹HS’de yer alan kavramlar›n özerk bir varl›¤a ve özel bir anlama
sahip olduklar›n› kabul etmektedir. A‹HM, bu kavramlar› yorumlarken, içerikle-
rini ve kapsamlar›n› somutlaflt›r›p belirlerken, bunlar›n iç (ulusal) hukuklardaki
anlamlar›yla ba¤l› de¤ildir. Sözkonusu kavramlar, A‹HM taraf›ndan, A‹HS’nin
amac› ve konusu çerçevesinde iç (ulusal) mevzuattan ba¤›ms›z olarak yorum-
lanmaktad›r. Buna "otonom kavramlar" doktrini ad› verilmektedir. Buna göre,



kriteri esas alarak genifl yorumlamaktad›r108. A‹HM böylece, bel-
li ölçütlere göre yapt›¤› de¤erlendirmede, bir yapt›r›m›n, iç hu-
kukta idari yapt›r›m olarak nitelendirilse bile, ceza niteli¤inin a¤›r
bast›¤› sonucuna var›rsa, bu yapt›r›m› A‹HS’nin 6.maddesinde
düzenlenen adil yarg›lanma kurallar›na uygunluk bak›m›ndan in-
celeyebilecektir109.

A‹HM ayr›ca, yapt›r›m uygulayan bir ba¤›ms›z idari otoritenin,
A‹HS’nin 6. maddesi gere¤ince bir mahkeme olarak nitelendiri-
lip nitelendirilmeyece¤ine kendisinin karar verebilece¤ini ileri sü-
rerek, bu konuda devletlerin de¤erlendirmeleriyle ba¤l› olmaya-
ca¤›n› belirtmekte ve bu karar› verirken temel ölçü olarak idari
yapt›r›m›n, ilgilinin durumunda önemli bir sonuç yarat›p yaratma-
d›¤›na bakmaktad›r110. Di¤er bir deyiflle, A‹HS’deki anlam›nda
"suçlama" deyimi, iç hukuktaki nitelendirmelerden ba¤›ms›z oto-
nom bir kavramd›r. A‹HM’ye göre, A‹HS’nin 6.maddesinin uygu-
lama alan›n›n belirlenmesinde önemli olan husus, suçlaman›n
flekli veya zaman› ya da suçlayan makam›n s›fat› de¤il; fakat is-
nad›n içeri¤i yani konusudur111. Kural olarak, iç hukukta suç sa-
y›lan bir fiil A‹HS uygulamas›nda da suçtur. Buna karfl›l›k, iç hu-
kukta ceza hukuku anlam›nda suç olarak nitelendirilmeyen bir fi-
il (örne¤in disiplin suçu), A‹HS’deki anlam›nda pekala suç teflkil
edebilecek ve bu s›fatla 6.maddenin uygulama alan›na girebile-
cektir. Buna göre, A‹HM, bir fiilin 6.madde kapsam›nda suç iflle-
mi görüp görmeyece¤ini, bu fiilin "a) ulusal hukuktaki niteleme-
sini b) niteli¤ini ve özelli¤ini (örne¤in, disiplin kabahatlerinde ol-
du¤u gibi, s›n›rl› bir meslek grubunu yahut toplumun tümünü il-
gilendirmesi) ve nihayet, c)  sözkonusu fiil için öngörülen yapt›-
r›m›n niteli¤i ve a¤›rl›k derecesini (örne¤in hapis cezas›n›n süre-
si gibi)" gözönünde tutarak bir sonuca varmaktad›r112. Buna gö-
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A‹HS’nin ve protokollerin hükümleri ile bunlar›n içeri¤indeki kavramlar›n soyut-
tan somuta dönüfltürülmesi amac›yla yorumlanmas› A‹HM’nin yetkisindedir.
Bkz. GGÖÖLLCCÜÜKKLLÜÜ//GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK,, s.142
108)  GGÖÖLLCCÜÜKKLLÜÜ//GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK,, s.266-267; TTEEZZCCAANN DD..//EERRDDEEMM
MM..RR..//SSAANNCCAAKKDDAARR OO.., Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi Ifl›¤›nda Türkiye’nin
‹nsan Haklar› Sorunu, 2. Bask›, Ankara 2004, s.322-324
109)  TTEEZZCCAANN,, s.27; GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK//TTAANN,, C.I, s.620
110)  UULLUUSSOOYY AAllii,, Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler, Ankara 2003, s.41
111)  GGÖÖLLCCÜÜKKLLÜÜ//GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK,, s.275
112) GGÖÖLLCCÜÜKKLLÜÜ//GGÖÖZZÜÜBBÜÜYYÜÜKK,, s.276
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re, A‹HM taraf›ndan, say›lan kriterler do¤rultusunda ilgilinin du-
rumunda önemli bir sonuç yaratt›¤›na karar verilen idari yapt›-
r›mlar, bir yarg› karar› gibi kabul edilerek, A‹HS’nin 6. maddesi
kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.

Her ne kadar, RTÜK’ün yetkisi dahilindeki idari yapt›r›mlar›n
uygulanmas›nda temel ceza hukuku ilkelerine uyulmas› ve ayr›-
ca bunlar›n A‹HM taraf›ndan adil yarg›lanma hakk› kapsam›nda
de¤erlendirilebilmesi, yapt›r›m›n uyguland›¤› kifliler aç›s›ndan
bir güvence oluflturuyorsa da, ba¤›ms›z idari otoritelerin yarg›
organlar› olarak nitelendirilmeleri mümkün de¤ildir. Yarg› organ›,
organik anlamda, ba¤›ms›z mahkemelerden oluflmaktad›r. Ana-
yasa’n›n 9. maddesine göre, yarg› yetkisi, Türk milleti ad›na ba-
¤›ms›z mahkemelerce kullan›l›r. Ayr›ca, bir kurumun hangi dev-
let erkine dahil oldu¤unun belirlenmesinde, sadece organik ölçüt
yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda, o kurumun üstlendi¤i faaliyetin
maddi anlamdaki niteli¤inin de dikkate al›nmas› gerekmekte-
dir113. Mahkemeler kesim hüküm niteli¤inde kararlar verebilirken,
ba¤›ms›z idari otoritelerin kararlar› kesin hüküm niteli¤inde de-
¤ildir. Zaten, bu kurumlar›n kararlar›n›n yarg› denetimine tabi ol-
mas›114da bunlar›n yarg› organ› olarak kabul edilemeyece¤ini
göstermektedir. K›sacas›, ba¤›ms›z idari otoritelerin mahkeme
olarak de¤erlendirilmesi mümkün de¤ildir115. Ancak, bu kurumla-
r›n yarg› organ› olarak kabul edilmemesi, idari yapt›r›m uygular-
ken savunma hakk›, orant›l›l›k, gerekçe belirtme zorunlulu¤u gi-
bi kiflilere güvence sa¤layan baz› yarg›lama ilkelerini de tama-
m›yla göz ard› edebilecekleri fleklinde anlafl›lmamal›d›r. Bunun
denetimi ise, en etkin flekilde yarg› denetimi ile sa¤lanacakt›r.
Ayr›ca, A‹HM taraf›ndan A‹HS’nin 6.maddesi kapsam›nda yap›-
lan de¤erlendirme de, kiflilere hukuki güvence sa¤lanmas› bak›-
m›ndan oldukça etkin bir denetim mekanizmas›d›r.
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113) UULLUUSSOOYY AAllii,, "Türk ‹dare Sistemi ‹çinde Rekabet Kurumu’nun Yeri, Re-
kabet Kurumu Perflembe Konferanslar›, Kas›m 1999, s.7
114) 3984 say›l› Kanun md.39: "Üst Kurul aleyhine aç›lacak idari davalarda An-
kara mahkemeleri yetkilidir."
115)  UULLUUSSOOYY,, Otoriteler, s.46; GGÜÜRRSSEELL KKUUTTLLUU,, Sermaye Piyasas›, s.72
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RTÜK, idari ve mali özerkli¤e sahip (kanundaki ifadesiyle
"özerk ve tarafs›z") bir kamu tüzel kiflisi olarak, görsel ve iflitsel
iletiflim alan›n› (radyo ve televizyon yay›nc›l›¤› alan›n›) düzenle-
mek, gözetmek ve denetlemek amac›yla kurulmufl bir "ba¤›ms›z
idari otorite"dir. RTÜK’ün yapt›r›m uygulama yetkisi, sözkonusu
alanda sahip oldu¤u düzenleme ve denetleme yetkilerinin bir
uzant›s›d›r. Bu yetki, RTÜK’ün "özel idari kolluk" olmas›ndan
kaynaklanmaktad›r. 

2002 y›l›nda 4756 say›l› Kanun’la de¤iflikli¤e u¤rayan 3984
say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda
Kanun’un 33. maddesinin yeni fleklinde, kamuoyundan gelen
tepkiler de gözönüne al›narak, daha kademeli bir sistem öngö-
rülmüfltür. Buna göre, radyo ve televizyonlara RTÜK taraf›ndan
uygulanabilecek yedi tür yapt›r›m vard›r: Uyar› cezas›, özür dile-
me cezas›, program yay›n›n› durdurma cezas›, idari para ceza-
s›, yay›n iznini geçici durdurma cezas›, yay›n durdurma cezas›,
yay›n izninin iptali. 2002 y›l›nda 4756 say›l› Kanun’la yap›lan de-
¤ifliklikten önce RTÜK, önce uyar› ve tekrar›nda fiilin a¤›rl›¤›na
göre, yay›n iznini bir günden bafllamak üzere bir y›la kadar ge-
çici olarak durdurma (yani ekran karartma) veya yay›n izninin
tümden iptali cezas› veriyordu. Ancak, 2002 y›l›nda 33. madde-
de yap›lan bu de¤ifliklikle, yay›n durdurma cezas›n› uygulama-
dan önce uyar›, özür dileme, program durdurma ve para cezala-
r› uygulanmas› öngörülmüfltür. Kamuoyundaki yo¤un tepkilere
ra¤men yeni düzenlemede, daha önce de oldu¤u gibi, ekran ka-
rartma olarak nitelendirilebilecek "yay›n iznini geçici olarak dur-
durma" ve "yay›n durdurma" cezalar›na yer verildi¤ini görüyoruz. 

Anayasa’da güvence alt›na al›nan hak ve özgürlüklerin ko-
runmas› için, ba¤›ms›z idari otoritelerin yapt›r›m yetkisini kulla-
n›rken uymalar› gereken birtak›m ilkelerin belirlenmesi gerek-
mektedir. Doktrinde, bu hukuki rejimin ceza hukukundaki ilkeler-
den esinlenilerek oluflturulmas› yönünde bir e¤ilim vard›r. Buna
göre, RTÜK taraf›ndan uygulanan idari yapt›r›mlarda, önceden
uyarma, hakk›n özüne dokunmama, ölçülülük, kanunilik, ne bis
in idem, geriye yürümezlik, gerekçeli olma, savunma hakk›, ce-
zalar›n kifliselli¤i, yarg›sal denetim ilkelerine uyulmas›, kiflilere
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hukuki güvence sa¤lanmas› bak›m›ndan çok önemlidir. Dolay›-
s›yla, RTÜK taraf›ndan uygulanan idari yapt›r›mlarda sözkonusu
ilkelere uyulup uyulmad›¤›n›n denetlenmesi gerekmektedir. Bu-
nun denetimi ise, en etkin flekilde yarg› denetimi ile sa¤lanacak-
t›r. Ayr›ca, Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkemesi taraf›ndan A‹HS’nin
6.maddesi kapsam›nda yap›lan de¤erlendirme de, kiflilere huku-
ki güvence sa¤lanmas› bak›m›ndan oldukça etkin bir denetim
mekanizmas›d›r. A‹HM, bir yapt›r›m›n cezai yapt›r›m olup olma-
d›¤›n›, A‹HS çerçevesinde yapaca¤› de¤erlendirmeye göre belir-
lemektedir. Dolay›s›yla, bir idari yapt›r›m›n, iç hukuk kurallar› ta-
raf›ndan idari yapt›r›m olarak nitelendirilmesinin, A‹HM bak›m›n-
dan bir önemi yoktur. A‹HM, belli ölçütlere göre yapt›¤› de¤erlen-
dirmede, bir yapt›r›m›n, iç hukukta idari yapt›r›m olarak nitelen-
dirilse bile, ceza niteli¤inin a¤›r bast›¤› sonucuna var›rsa, bu
yapt›r›m› A‹HS’nin 6.maddesinde düzenlenen adil yarg›lanma
kurallar›na uygunluk bak›m›ndan inceleyebilecektir. K›sacas›, bir
ba¤›ms›z idari otorite olarak RTÜK taraf›ndan özel radyo ve te-
levizyon kurulufllar›na uygulanan idari yapt›r›mlar›n temel hak ve
özgürlükleri ihlal edip etmedi¤i A‹HM taraf›ndan da incelenebile-
cektir. 
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GGöörrsseell--‹‹flfliittsseell AAllaann vvee RRTTÜÜKK((**))

((RRaaddyyoo TTeelleevviizzyyoonn ÜÜsstt KKuurruulluu))

n  EEsseerr UUSS****

GG‹‹RR‹‹fifi

1961 Anayasas› ile Türkiye’de yaflam›n her alan›na getirilen
yenilikler ve genifl ölçüde tan›nm›fl özgürlükler, medya alan›n›
da etkilemifl ve 1920’li y›llardan beri faaliyette olan radyo yay›n-
c›l›¤›na televizyon yay›nc›l›¤›n›n do¤umu efllik etmifltir. ‹lk tele-
vizyon yay›n›, Ankara’daki bir stüdyodan 1968 y›l›nda yap›lm›fl
ve 1971’e gelindi¤inde bu yay›nlar yurt geneline yay›lm›flt›r. Bu-
nunla birlikte, 1990’l› y›llara dek Türkiye’de televizyon yay›nc›l›-
¤› devletin tekelinde kalm›fl ve Türkiye Radyo Televizyon Kuru-
mu’nun (TRT) befl kanal›ndan yay›n yap›lm›flt›r. Bu ortamda,
görsel-iflitsel alan›n ilk düzenleyici kurumu da 2954 say›l› Yasa
ile, 1983 y›l›n›n askeri hükümeti alt›nda kurulan Radyo Televiz-
yon Yüksek Kurulu (RTYK) olmufltur. TRT’nin "etkinli¤ini" kan›t-
lam›fl kendi otokontrol sistemi bulundu¤u için, RTYK düzenleyi-
ci kurul olarak pek bir faaliyet alan› bulamam›fl, ifllevini daha çok
bir "sansür kurulu" olarak görmüfltür. fiöyle ki, özel sektörün he-
nüz ortaya ç›kmad›¤› bu dönemde, RTYK düzenleme faaliyetle-
rini, kamu sektörü üzerindeki devlet otoritesini garanti etmek ve
"ulusal politika" ile "devletin ç›karlar›n›" bu alan›n partizan kulla-

(*) D.E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümü Doktora Program›
"Medya Ceza Hukuku" dersi için haz›rlanan seminer çal›flmas›n›n gelifltirilmifl
fleklidir.
(**) D.E.Ü. Hukuk Fakültesi ‹dare Hukuku Anabilim Dal›
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n›m›na karfl› korumak üzerinde yo¤unlaflt›rm›flt›r. Ayr›ca, hiçbir
yapt›r›m yetkisi bulunmad›¤› için etkinli¤i de do¤al olarak s›n›rl›
kalm›flt›r.

1986’dan itibaren, uydu al›c›lar› ile yabanc› yay›nlar›n izlen-
mesinin mümkün hale gelmesiyle, TRT’nin tekeli fiilî olarak sona
ermifltir. Türkiye’nin ilk özel televizyonu olan STAR 1, dönemin
cumhurbaflkan›n›n yak›nlar›nca, 1991’de Liechtenstein’›n bafl-
kenti Vaduz’de kurulmufl ve uydu yay›nc›l›¤› ile yay›nlar›n› Tür-
kiye’ye ulaflt›rm›flt›r. Bu giriflimin esin kayna¤› ise, yine cumhur-
baflkan›n›n, Anayasan›n Türkiye’de görsel-iflitsel alanda özel
sektöre izin vermemekle birlikte, yabanc› bir ülkede kurulup ora-
dan yay›n yapacak televizyonlar› yasaklamad›¤› yönündeki ifa-
desidir. STAR 1 Televizyonu’nun kurucular›n›n, Anayasadaki uy-
du yay›nc›l›¤› konusundaki bu boflluktan yararlanmalar› ile, ka-
mu yay›nc›l›¤›n›n tekeli de facto son bulmufl ve özel sektörü ya-
saklayan AY m.133 de uygulanamaz hale gelmifltir.

Bu ilk örne¤i müteakiben birçok radyo televizyon kanal› kurul-
mufl, uydu yay›nc›l›¤› ve yeniden iletim teknolojileriyle yay›nlar›-
n› ülke geneline ulaflt›rm›fllard›r. 1993’ün bafl›nda 100’ü bulan
bu kanallar, frekanslar› illegal ve s›n›r tan›maz flekilde kullanm›fl
ve ciddi bir düzensizli¤e yol açm›fllard›r. Hükümet taraf›ndan al›-
nan önlemlere karfl›n üstesinden gelinemeyen bu durumun so-
nucunda, dönemin Ulaflt›rma Bakan› "frekans kirlili¤i"ni gerekçe
göstererek özel radyo televizyonlar›n tüm yay›nlar›n› durdur-
mufltur. Frekans kirlili¤i ise, frekanslar›n özel giriflimcilerce geli-
fligüzel kullan›lmas› nedeniyle birbirlerine kar›flarak (enterfe-
rans) ulafl›m› dahi etkiler hale gelmesidir.

Ancak, bu önleme karfl› özel radyo ve televizyonlara çoktan
al›flm›fl olan halk›n tepkisi çok fliddetli olmufl ve yasakoyucu bir
anayasa de¤iflikli¤i yapmaya mecbur kalm›flt›r. TBMM’de yo¤un
tart›flmalar sonucunda, görsel-iflitsel alanda devlet tekelini dü-
zenleyen Anayasa m.133’te de¤ifliklik yap›lm›fl ve varolan hu-
kuksuzlu¤u hukuki hale getirmek için "Radyo ve Televizyonlar›n
Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun" tasar›s› haz›rlanm›flt›r.
Özel radyo televizyonlar›n kurulufluna olanak tan›yan bu yasa
tasar›s› Anayasa Komisyonu taraf›ndan haz›rland›ktan sonra,



Genel Kurul’da görüflülmesi için 1994’e dek beklemek gerekmifl-
tir. Sonunda, 13 Nisan 1994 tarih ve 3984 say›l› "Radyo ve Te-
levizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun"  yürürlü¤e
girmifltir. Böylece görsel-iflitsel alanda özel sektöre izin verilir-
ken, bu alan›n düzenlenmesi amac›yla "özerk ve tarafs›z bir ka-
mu tüzelkiflili¤i" niteli¤ini haiz Radyo Televizyon Üst Kurulu olufl-
turulmufltur.

II.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZLLII⁄⁄II SSOORRUUNNUU

General Charles de Gaulle’un da "ayn› anda her yerde olmak
için en iyi araç" diye tan›mlad›¤› radyo-televizyon, kamuoyu üze-
rindeki gücü nedeniyle "dördüncü kuvvet" olarak nitelenmifl ve
bu yüzden de politikac›lar›n da etkileri alt›na almak için u¤rafl›
verdikleri bir alan olagelmifltir. Bu nedenle, bu alan› siyasi etki-
lerden korumak ve ayn› zamanda alanda tan›nan serbestilerin
kötüye kullan›m›n› engellenmek de zorunludur.

‹zin rejimine tabi olan görsel-iflitsel alanda, birçok aktör ayn›
anda sahnededir. Bir yanda, piyasa ekonomisinin gereklerine ve
kâr maksimizasyonuna göre hareket eden özel giriflimciler bu-
lunmaktad›r. Bunlar›n karfl›s›nda, pasif olduklar› için daha has-
sas ve etkiye aç›k taraf› oluflturan halk yer almaktad›r. Bu ikilinin
yan›nda ise kamu yarar› amac› güden ve buna göre flekillenen
devletin ç›karlar› bulunmaktad›r. Piyasa ekonomisinin de etkisiy-
le özel sektöre aç›lan bu alan, bu aktörlerin birbirleriyle çeliflen
ç›karlar›n› dengeleyebilmek için kaç›n›lmaz olarak devlet müda-
halesine gereksinim duymufltur. Ancak, bu alanda özgürlüklerin
korunmas› için devlet müdahalesinin de belli s›n›rlar›n›n olmas›
gerekmektedir. Yasal bir çerçeve ile konulan bu s›n›rlar içinde,
organizasyon, düzenleyici kurallar›n koyulmas› ve bunlara uyu-
lup uyulmad›¤›n›n denetlenmesi görsel-iflitsel alan›n gereksi-
nimlerine uygun olarak uzman kiflilere b›rak›lm›flt›r. 1970’li y›llar-
dan itibaren birçok ülkenin tercihi, devletin alana müdahalesini,
idarenin bütünü içinde bulunmakla beraber hiyerarflik yap›s› ve
idari denetimi d›fl›nda kalan ve hatta "ba¤›ms›z" kurumlar arac›-
l›¤›yla gerçeklefltirmek olmufltur. Bu kurumlar›n isimleri ülkeden
ülkeye de¤iflse de (‹ngiltere’de the quasi autonomus non go-
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uvernemental organization, ABD’de the independant regulatory
agencies, Fransa’da l’autorités administratives indépendantes)
ortak baz› karakteristikler tafl›d›klar› da gözlenmektedir.  

Görsel-iflitsel alan›n düzenlenmesi ve denetlenmesi amac›y-
la kurulan, özerk ve tarafs›z kamu tüzel kiflili¤ini haiz olan RTÜK
de, gerek Avrupa’daki gerekse Amerika’daki öncülleri önemli or-
tak özellikler tafl›maktad›r. Bu kurumlar›n görevleri, yetkileri ve
devlet karfl›s›nda konumlan›fllar› ise ülkelerin siyasal ve hukuki
sistemlerine göre de¤iflmektedir. 

AA.. GGöörrsseell--‹‹flfliittsseell AAllaann››nn DDüüzzeennlleennmmeessiinniinn BBaa¤¤››mmss››zz BBiirr
KKuurruumm TTaarraaff››nnddaann GGeerrççeekklleeflflttiirriillmmeessii ZZoorruunnlluulluu¤¤uu  

11.. GGeenneell oollaarraakk

1920’li y›llardan itibaren ABD merkezli olarak ortaya ç›k›p ya-
y›lan "düzenleyici kurullar" ya da "regülasyon kurumlar›" ve ya-
hut "ba¤›ms›z idari otoriteler", neoliberalizm ak›m›n›n bir sonucu
olarak ortaya ç›kan dereglemantasyon süreci sonunda görsel-
iflitsel alanda da varl›k kazanm›fllard›r***. Dereglemantasyon
süreci ise, neoliberal görüfllerle devlet kavram›n›n sorgulanma-
s› ve devletin ekonomik ve sosyal hayata müdahalelerinin red-
dedilmesi sonucu, yürürlükteki hukuk kurallar›nda bir çözülme
yaflanmas› ile ortaya ç›km›flt›r1. Bu yeni fikirlerin etkisiyle top-
lum, bir çeflit ço¤ulcu nitelik kazanm›flt›r. Ancak bu ço¤ulculuk,
profesyonel uzmanl›k gerektiren fonksiyonel ayr›mlar üzerine
kurulmufl bir ço¤ulculuktur. Ba¤›ms›z ‹dari Otoritelerin (B‹O) or-
taya ç›k›fl› ise, geliflmifl toplumun karmafl›klaflm›fl ihtiyaçlar›n›
art›k geleneksel yöntemlerle karfl›layamayan devletin ifllevine
yönelik elefltirilere "keskin" ve yeni bir yan›t olarak ortaya ç›k-
m›flt›r2.

Sonuç olarak yasakoyucu, bu duyarl› alanlar› kendi alanlar›n-
da uzman profesyonellere b›rakarak devletin ifllevini denetimi de
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*** Metin içinde "Ba¤›ms›z ‹dari Otorite" (B‹O) terimi kullan›lacakt›r.
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2)  GUEDON, M.J., Les Autorités Administratives Indépendantes, LGDJ, Pa-
ris, 1991, s.13



içinde bar›nd›ran genifl anlamda "düzenleyici"likle s›n›rlamak
durumunda kalm›flt›r. Bu ba¤lamda, B‹O’lar›n ortaya ç›k›fl›, mer-
kezi idarenin kendi kendini s›n›rlamas› (otolimitasyonu) olarak
da nitelenebilir3. Zira, hükümetin "güçlü kollar›" nedeniyle devle-
te duyulan güvensizlik, özellikle duyarl› alanlar olarak nitelenen
alanlarda, yönetilenlerle yöneten aras›na özgürlüklerin koruyu-
cusu ve dengeyi sa¤lay›c› bir perde gibi yerlefltirilen bu kurum-
lar›n do¤umuna neden olmufltur. Söz konusu alanlar, uzun süre
devletin egemenli¤inde olmufl, ancak "do¤al veya geleneksel ol-
mayan" müdahale alanlar›4 olduklar› gerekçesiyle, liberal düflü-
nürlerce devlete yöneltilen elefltirilerde odak noktalar›n› olufltur-
mufltur. Özel sektöre aç›lmayla birlikte, kamu yarar›n›n özel ç›-
karlarla çat›flt›¤› bu alanlarda devlet kendini s›n›rlamak zorunda
kalm›flt›r. fiöyle ki devlet, hukukunun geçerli oldu¤u ve fakat pi-
yasa yasalar›, meslek kurallar›, yönetim anlay›fllar› ve gelenek-
leri gibi kurallar›n da iflledi¤i, bu nedenle de bireysel özgürlükle-
rin korunmas›n›n zorunlu oldu¤u alan›n düzenlenmesi ve düz-
gün ifllemesinin güvence alt›na al›nmas›n› devlet tüzel kiflili¤i d›-
fl›nda yer alan kurumlara b›rakm›flt›r. Bununla birlikte, kamusal
ç›karlar›n korunabilmesi amac›yla bu kurumlar›n özel sektörden
de ayr› bir yerde konumland›r›lmalar› gerekmifltir. Bu noktada
ortaya ç›kan kurumlar, devlet karfl›s›nda bbaa¤¤››mmss››zz ve piyasa ko-
flullar›na göre davranan özel sektör karfl›s›nda da iiddaarrii nitelik
tafl›maktad›rlar.

22.. GGöörrsseell--‹‹flfliittsseell AAllaannddaa BBaa¤¤››mmss››zz ‹‹ddaarrii OOttoorriitteelleerrii OOrrttaayyaa
ÇÇ››kkaarraann SSüürreeçç

Neoliberal ekonomi görüfllerinin etkisiyle, devlet tekelini ön-
gören kural ve kurumlarda yo¤un bir çözülme ve serbest piyasa
ekonomisine geçifl süreci yaflanm›flt›r. Durum görsel-iflitsel
alanda da ayn› flekilde cereyan etmifltir. ‹letiflim teknolojilerinde-
ki geliflme ile sa¤lanan kolayl›k ve maliyetin azalmas› da özel gi-
riflimcileri davet etmifltir. Endüstriyel stratejilerde de düzenleme
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gerektiren bu süreci, görsel-iflitsel alanda ilk olarak ABD’de Fe-
deral Communication Commission taraf›ndan konan s›n›rlar›n
kald›r›lmas› ile bafllam›flt›r. Öncelikle, özel giriflimcilere ayn› an-
da oniki istasyona sahip olabilme olana¤› tan›nm›fl ve sonras›n-
da haber programlar›n›n içeriklerinde politik görüfller aras›nda
denge sa¤lanmas› ilkesini öngören "hakkaniyet doktrini" (fair-
ness doctrine) terkedilmifltir. Bu geliflmeleri, kamu yarar›n›n re-
kabet ortam›nda daha etkin korunabilece¤i fikrine dayanan bir
tak›m de¤ifliklikler izlemifltir. Bu kapsamda, radyodaki haber
programlar›n›n nesnelli¤i zorunlulu¤u ortadan kald›r›lm›flt›r.
Kablolu televizyona iliflkin s›n›rlay›c› düzenlemeler ve televiz-
yonda ticari yarara s›n›rlar getiren kurallar iptal edilmifltir5 .

ABD’deki bu ç›kar dengesinin oluflumu, Avrupa’da da etkisini
göstermifltir. Alan›n iyi yönetimi ve düzenlenmesi, finansman
sa¤lanmas› ve program içeriklerine yönelik kurallar›n esneklefl-
tirilmesine yönelen bir geliflim gözlenmifltir. Tüm bu de¤ifliklikle-
rin ortak noktas› ise, alanda devletin rolünün s›n›rlanmas› ve pi-
yasa kurallar›n›n geçerlili¤inin sa¤lanmas› saikidir. Elbette ki, ka-
muoyu üzerindeki etkisi tart›fl›lmaz olan alan›n kötüye kullan›l-
mas›n› önlemek amac›yla, piyasa kurallar›n›n tam egemenli¤i de
söz konusu olmayacak ve bir müdahale de gerekecektir. Düzen-
leyici ve denetleyici bir merkez olmaks›z›n, ço¤ulcu toplumlarda
dahi özgürlüklerin kullan›m› bir kaosa yol açabilir. Bu nedenle,
ba¤›ms›z idari otoriteler gibi devletin sorumlulu¤u ve vesayetin-
den kurtar›lm›fl ve siyasiler karfl›s›nda ba¤›ms›z kurumlar›n mü-
dahalesi en az›ndan teknik nedenlerle kaç›n›lmazd›r. Bu veriler-
den hareketle Avrupa’da yap›lan hukuki reformlarla, görsel-iflit-
sel alana iliflkin yasa tasar›s› raporunda M. SCHREINER’in ifa-
de  etti¤i gibi, siyasi iktidarlar "radyo televizyon ile iktidar aras›n-
daki göbek ba¤›n› kesme iradesi" göstermifllerdir6.

BB.. GGöörrsseell--‹‹flfliittsseell AAllaannddaakkii BBaa¤¤››mmss››zz ‹‹ddaarrii OOttoorriittee MMooddeelllleerrii
Görsel-iflitsel alandaki ba¤›ms›z idari otoriteler, ülkelerin siya-

si tutumlar›na ve hukuklar›na göre de¤ifliklik arz etmekte olduk-
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6)  RAPPORT ANNUEL. 2ème, sess. Ord.  1981-1982, No:754, s.4



lar›ndan ortak bir tan›mlar›n›n yap›lmas› mümkün de¤ildir. An-
cak, görsel-iflitsel iletiflim hukukçular›na göre bu kurumlar›n asli
ifllevi, alan›n düzenlenmesi için kural koymak, bu düzenin de-
vam etmesi için bu kurallar› uygulamak ve uygulanmas›n› sa¤-
lamak amac›yla denetim yapmakt›r7. 

11.. AAmmeerriikkaa BBiirrlleeflfliikk DDeevvlleettlleerrii
Yay›nc›l›k alan›ndaki ba¤›ms›z idari otoritelerin ilk örnekleri

Kuzey Amerika’da ortaya ç›km›flt›r. ABD’nin alandaki düzenleyici
otoritesi Federal Communication Commission (FCC), 1934 tarih-
li ‹letiflim Yasas› ile kurulmufltur. Görsel-iflitsel alan› düzenlemek,
denetlemek ve ayk›r›l›k halinde yapt›r›m uygulamak yetkileriyle
donat›lan ve  tüm elektronik alan iletifliminin (yay›nc›l›k ve teleko-
münikasyon sektörü) sorumlulu¤u kendisine verilen FCC’nin
do¤rudan Kongreye karfl› sorumludur8. Yasada, radyo televizyon
yay›nc›l›¤›n›n gerçeklefltirildi¤i s›n›rl› say›daki frekanslar›n top-
lumda yaflayan herkese ait oldu¤u belirtilmifl, toplum bireylerinin
bu yay›nlardan yararlanma haklar› aç›kça dile getirilmifltir. Ayr›ca,
FCC’ye lisans almak için baflvuranlar› kamu yarar› bak›m›ndan
inceleme yetkisi de verilerek geleneksel liberal anlay›fl›n ötesine
geçilmifl ve ticari giriflim için önceden izin alma koflulu getirilmifl-
tir9.  FCC yay›n içeri¤i, elektronik iletiflim hizmetlerinin fiyat tarife-
si ve mülkiyet yap›s›na iliflkin düzenlemeler yapmakla yükümlü
k›l›nm›flt›r. Bununla birlikte görevlerinin en önemlileri frekans tah-
sisi yapmak ve yay›n izni vermektir. Bunlar›n d›fl›nda, giriflim öz-
gürlü¤ü ilkesine paralel olarak görsel-iflitsel alana ciddi bir müda-
halesinden söz edilememektedir10.

ABD’deki di¤er tüm ba¤›ms›z idari otoriteler gibi, FCC de
anayasal bir dayanaktan yoksun olup, Kongre taraf›ndan oyla-
nan bir yasa ile kuruldu¤undan siyasilerin etkileme çabalar›na
maruz kalma tehlikesi tafl›maktad›r. Bunu bertaraf etmek için,
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yasada befl üyeden oluflan FCC kurulunda siyasi partiler (Cum-
huriyetçiler ve Demokratlar) aras›nda bir denge gözetilmifl ve
FCC’nin kurulunda ayn› partinin adaylar›ndan üçten fazla üye
bulunmas› yasaklanm›flt›r. Üyeler ise, befl y›ll›¤›na Senatonun
onay› ile Baflkan taraf›ndan atanmaktad›rlar. Bu üyelerin ba¤›m-
s›zl›k garantileri ise, 1935 tarihli Yüksek Mahkeme karar›ndan
beri geleneksel yollarla tan›nmaktad›r. fiöyle ki, ""ggeeççeerrllii bbiirr nnee--
ddeenn oollmmaakkss››zz››nn"" ABD Baflkan›n›n herhangi bir kurulun baflka-
n›n› görevden alamayaca¤› kabul edilmifltir. Bu çerçevede, FCC
baflkan›n›n görev süresi, yafl haddini doldurdu¤u gerekçesiyle
dahi k›salt›lamayacak, baflkan görev süresinin sonuna dek gö-
revinde kalacakt›r11. Bununla birlikte, FCC baflkan›n›n ancak
üyeler taraf›ndan görevden al›nabilece¤i göz önüne al›n›rsa,
üyelerin ço¤unlu¤unun (5 üyeden 3’ü) atamaya yetkili Baflkan›n
partisinin adaylar›ndan olmas› durumunda Komisyonun siyasi
iktidar›n etkisine maruz kalma riski de bulunmaktad›r12. 

1960’l› y›llardan itibaren iletiflim teknolojilerindeki geliflme
FCC’nin müdahale alan›n›n genifllemesine yol açm›flt›r. Ancak,
zaten liberal olan Amerikan sistemi FCC’nin müdahale yöntem-
leri ile daha da liberal hale gelmifltir.

22.. AAvvrruuppaa’’ddaa GGöörrsseell--‹‹flfliittsseell AAllaannddaakkii BBaa¤¤››mmss››zz ‹‹ddaarrii OOttoorrii--
ttee ÖÖrrnneekklleerrii

Seksenli y›llara dek, Avrupa’da radyo ve televizyon yay›nc›l›-
¤›nda kamu hizmeti modeli benimsenmifltir. Ulusal frekanslar›n
s›n›rl›l›¤›, yay›nc›l›¤›n siyasal bir güç olarak görülmesi ve ulusal
kültürün korunmas› kayg›lar›, alan› ya tamamen devletin tekeli-
ne b›rak›yor ya da kamusal sektörle birlikte devlet kontrolünde
ve kamu hizmetinin gereklerine uygun olarak faaliyet gösterecek
az say›da özel giriflimciye izin veriliyordu. Ancak "kamu hizmeti
modeli" ülkelerin siyasal yap›lar›n›n kamu hizmeti kavram› anla-
y›fllar›na göre farkl› uygulamalarla kendini gösteriyordu. Örne-
¤in, Nasyonal Sosyalizmin etkileri nedeniyle Federal Alman-
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ya’da yay›nc›l›k sektörünün devletten ba¤›ms›zl›¤› ilkesine özen
gösterilirken, Fransa kamu hizmeti yay›nc›l›¤›n›n ‘Fransa’n›n
Sesi’ olarak görev yapmas›nda asli görev devlete yükleniyor-
du13.

Yeni yay›nc›l›k politikalar› ve alan›n piyasa kurallar›na aç›lma-
s›yla birlikte, bu kurallarla kamu yarar› aras›ndaki dengeyi kura-
cak, mülkiyet oranlar›n› belirleyecek, ulusal kültürün korunmas›
amac›na da dayanarak program kotalar›n› koyacak ba¤›ms›z
idari otoriteler ortaya ç›km›flt›r. Bundan otuz y›l önce, kamu ya-
y›n kurulufllar›n›n siyasetle iliflkisi için söylenenler, bugün organ-
lar›n›n oluflumu ve faaliyetleri nedeniyle politik olduklar› iddias›y-
la ba¤›ms›z idari otoriteler için de geçerli hale gelmifltir14.

a. ‹NG‹LTERE

‹ngiltere örne¤i görsel-iflitsel alan›n düzenlenmesinde son
derece anlaml›d›r. 1955’ten itibaren kamu ve özel yay›nc›l›¤› dü-
zenleyen ikili bir sisteme sahip olan ‹ngiltere’de, önceden sapta-
nan hükümlere ve kurallara uygun olarak özel kanallar aç›lm›fl-
t›r. Yasalarda da minimalist düzenlemeler tercih edilmifltir15.
1990 tarihli Britanya Yay›nc›l›k Yasas› (Broadcasting Act), "gör-
sel-iflitsel alan›n ba¤›ms›zl›¤›" ve "yararlan›c›lar›n›n tüm kötüye
kullanmalara karfl› korunmas› ve program kalitesinin düflmesinin
engellenmesi için kurallar›n gereklili¤i" olmak üzere iki büyük il-
keye dayanmaktad›r. ‹ngiltere Yay›nc›l›k Yasas› ile, alt›nda fark-
l› ifllevleri olan üç kurumun bulundu¤u idari bir çat› oluflturulmufl-
tur. 

- Ba¤›ms›z Televizyon Komisyonu (the Independant Televisi-
on Commission/ITC): 

1990 Yay›nc›l›k Yasas› ile kurulan ve tüzel kiflili¤i haiz olan
ITC, say›lar› sekizden az, ondan çok olamayacak kadar üyeden
oluflur ve bu say›lara baflkan ile baflkan yard›mc›s› dahildir. Gö-
rev süreleri 5 y›l olan üyelerin tamam› ‹çiflleri Bakan› taraf›ndan,
Medya, Spor ve Kültür Bakanl›klar›nca belirlenen adaylar ara-
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13) ÇAPLI, B., Televizyon ve Siyasal Sistem, ‹mge, Ankara, 1995, s.28-29
14) PEKMAN, C., Televizyonda Özelleflme: Avrupa’da Yay›nc›l›¤›n  De¤iflim
Süreci, Beta, ‹stanbul, 1997
15)  KEJANLIO⁄LU-ÇELENK-ADAKLI, s.103
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s›ndan atan›r ve bu üyeler yine ‹çiflleri Bakan› taraf›ndan her za-
man görevlerinden al›nabilirler.    

ITC televizyon piyasas›na, gerekli koflullar› tafl›yan özel giri-
flimcilere lisans verilmesi, yasa taraf›ndan belirlenen ilkeler çer-
çevesinde programlara iliflkin düzenlemeler yap›lmas› ve yay›n
kuruluflunun lisansta belirtilen koflullara uymamas› halinde yap-
t›r›m uygulanmas› olarak üç flekilde müdahale eder. Bu yapt›-
r›mlar›n yay›n kuruluflundan düzeltme-cevap hakk› ya da özür
yay›n›n yap›lmas›n›n istenmesi ile yay›n izninin iptali aras›nda
ihlalin a¤›rl›¤›na göre de¤iflir16. ITC, ayr›ca, yay›n kurulufllar›n-
dan lisans koflullar›na ayk›r› özellikler tafl›yan  programlar›n ya-
y›nlanmamas›n› isteme hakk›na da sahip oldu¤undan,17 yay›nlar
üzerinde bir öndenetim mekanizmas› da mevcuttur. ITC’nin ge-
lir kaynaklar› yay›n gelirleri ile orant›l› lisans ücretleri, teknik
araflt›rma yard›mlar› ve hizmet ücretleridir18.

- Yay›nc›l›k fiikayetleri Komisyonu (Broadcasting Complaints
Comission/BCC):

1981 y›l›nda kurulan BCC, tamam› ‹çiflleri Bakan› taraf›ndan
atanan 5 üyeden oluflmaktad›r. BCC, yay›nlardaki haks›z ve
adaletsiz muamele, özel yaflama sald›r› veya programlarda kul-
lan›lacak bilgi ve belgelerin elde edilme yöntemleriyle ilgili olarak
kendisine iletilen flikayetleri araflt›rmak ve bunlarla ilgili kararlar
almakla görevlidir. Kararlar›n› ayl›k raporlar halinde yay›nlar, an-
cak bu raporlar›n etkisi çok düflüktür. Ayr›ca, Komisyonun yapt›-
r›m yetkisi de oldukça k›s›tl›d›r ve düzeltme ya da özür yay›n› is-
teme yetkisi yoktur.19

-Yay›n Standartlar› Konseyi (Broadcasting Standarts Coun-
cil/BSC):

1998 y›l›nda Ulusal ‹zleyiciler ve Dinleyiciler Derne¤inin (Na-
tional Viewers and Listeners Association) etkinliklerinin bir sonu-
cu olarak ve bir yasaya dayanmaks›z›n kurulmufl ve 1990 Yay›n-
c›l›k Yasas›nda kendisinden bahsedilmesi ile yasal dayana¤›n›
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16)  htttp://www.senat.fr/lc/lc23/lc235html 
17) ÇAPLI, B., s.138
18)  ADAKLI-ÇELENK-KEJANLIO⁄LU, s.103
19)  ÇAPLI, B., s.142



bulmufltur. BSC’nin görevi, düzenleyici kurullara ve yay›nc›lara
dan›flarak, programlarda cinsellik ve fliddet gibi konularda ilkeler
gelifltirmektir. Sekiz üyesi bulunan Konseyin tüm üyeleri ‹çiflleri
Bakan› taraf›ndan atan›r. Bu üyeler aras›nda iki din adam›, bir
BBC eski yöneticisi, bir eski parlamenter, bir psikiyatrist, bir es-
ki ö¤retim üyesi ve bir de televizyon yap›mc›s› bulunmak zorun-
dad›r.20 Uygulamada, Konseyin yeni ilkeler yaratmaktansa yay›n
kurumlar›n›n uygulamakta olduklar› ilkeleri benimsedi¤i gözlen-
mektedir.21

1990 tarihli Yay›nc›l›k Yasas› ile, ‹ngiltere’de özel radyolar için
de ba¤›ms›z bir kurul oluflturulmufltur. Radyo Otoritesi/Radio
Authority-RA) adl› bu kurul kamu tüzel kifliline sahiptir. Otori-
te’nin üyeleri, baflkan› ve baflkan yard›mc›s›  ‹çiflleri Bakan› ta-
raf›ndan atan›r. Tüm ticari radyolar› izlemeye, lisans vermeye,
program ve reklam yay›nlar›n› düzenlemeye ve kurallara uyma-
yan radyolara yapt›r›m uygulamaya yetkili olan Otorite’nin tek
gelir kayna¤› ise, lisans sahiplerinden ald›¤› y›ll›k ücretler ile ya-
y›n izni baflvurusu ücretleridir22. 

b. ALMANYA
Almanya’da, özel televizyon istasyonlar›na yay›n izni verilme-

si ve yay›nlar›n izlenmesi amac›yla her eyalette bir ‘Eyalet Med-
ya Kurulu’ (Langesmedienanstalten) oluflturulmufltur. 16 eyalet-
te 15 adet –Berlin ve Brandernburg eyaletlerinin ortak bir kurulu
vard›r- olan ve özerk bir yap›ya sahip bu kurullarda iki farkl› bi-
rim bulunmaktad›r. Birincisi, toplumun de¤iflik kesimlerinin tem-
silcilerinden (senato, hükümet, kiliseler, sendikalar, odalar, ya-
zarlar ve müzisyenler örgütlerinin temsilcileri, üniversite temsil-
cileri, aile derneklerinin temsilcileri, vb) ya da çok farkl› bir oyla-
ma sistemi ile oluflan "panel"dir. Bu panelin görevi yay›n izni ver-
mek ve verilen istasyonlar› izlemektir. Kurulun ikinci organ› ise
"müdür"dür. Müdürün görevleri ise, panele tavsiyelerde bulun-
mak, panelin kararlar›n› uygulamak ve di¤er bürokratik ifllemleri
yapmakt›r23.
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Kurullar›n mali kaynaklar›n› ruhsat gelirlerinden elde ettikleri
%2’lik pay oluflturur. Medya kurullar›n›n asli görevleri ise, yay›n
izni vermek, frekans tahsisi yapmak, kural koymak ve yasalara
uygunlu¤u denetlemektir. Bu eyalet kurullar›, ‘Birleflik Yönetim
Konferans›’ ad› alt›nda bir araya gelmektedirler ve 1995’te bir
konfederasyon (Arbeitsgemeinschaft der landesmediennanstal-
ten/ALM) oluflturmufllard›r24.

c. ‹TALYA
‹talya’da, 1976 y›l›nda Anayasa Mahkemesinin devlet tekelin-

de yay›nc›l›¤› Anayasaya ayk›r› bulan karar›yla, devlet tekeli k›-
r›lm›flt›r. Böylece ulusal düzeyde kamusal bir kurum olan RAI’nin
tekeli korunsa da, yerel düzeyde özel yay›nc›l›¤a izin verilmifltir.
Bu alandaki ilk düzenleme, 1990 y›l›nda ç›kar›lan ve yüksek oto-
rite niteli¤indeki Garantör Ofisi’ni (Uficcio del Garante) kuran ya-
sad›r. 

1997 y›l›nda yap›lan yeni yasal düzenleme ile iletiflim tek el-
de toplanarak bir bütün olarak ele al›nm›flt›r. Bu çerçevede, te-
lekomünikasyon ve yay›nc›l›kla birlikte yaz›l› bas›n alan›nda da
söz sahibi olan ‹letiflim Garanti Otoritesi (l’Autorita per le Garan-
zie nelle Communicazioni/AGC) kurulmufltur. AGC, baflkan›n
her birine dahil oldu¤u Altyap› ve fiebekeler Komisyonu ile Hiz-
metler ve Ürünler Komisyonu25 olmak üzere iki komisyondan
oluflur. Bu komisyonlar›n üyeleri Temsilciler Meclisi ve Sena-
to’nun adaylar› aras›ndan Cumhurbaflkan›nca atan›r. Alt yap› ve
fiebekeler Komisyonu, ‹letiflim Bakan›na frekansla ilgili tavsiye-
lerde bulunur, ulusal frekans tahsis plan›n› ç›kar›r, yani teknik ve
altyap›sal konularla ilgilenir, hükümete tavsiyeler sunar. Hizmet-
ler ve Ürünler Komisyonu ise, kurallara ve politikalara uygunlu-
¤u denetler, hizmet kalitesi ve standartlar üzerine ilkeler olufltu-
rur, günlük program ve reklam da¤›l›m›n› izler, küçüklerin korun-
mas›nda kurallara uyulup uyulmad›¤›n› denetler, cevap hakk›
sa¤lar ve reklam ve siyasal ço¤ulculukla ilgili kurallar›n uygulan-
mas›n› sa¤lar26.
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24)  htttp://www.senat.fr/lc/lc23/lc236html
25)  Çevirilerde Adakl›-Kejanl›o¤lu-Çelenk’in "Yay›nc›l›kta Düzenleyici Kurullar
ve RTÜK" bafll›kl› makalelerindeki isimler benimsenmifltir.
26)  http://www.agcom.it



d. FRANSA
Fransa’da, yay›nc›l›k sektöründe kamu tekeli 1986’da Sosya-

listlerin iktidara gelmesiyle kamusal kanallardan TF1’in özellefl-
tirilmesiyle kalkm›fl ve politizasyonuna iliflkin tart›flmalar nede-
niyle Özgürlükler ve ‹letiflim Ulusal Komisyonunu (Commission
Nationale de la Communication et des Libertés) kurulmufltur.
Komisyon, bir taraftan görsel-iflitsel alan› politikan›n etkisinden
kurtarm›fl say›l›yor, di¤er taraftan da yeniden kurulan ve denge-
lenen sektörü düzenleme yetkileri ve bu yetkileri kullanabilece¤i
hukuki olanaklarla da donat›l›yordu. Komisyon on üç üyeden
oluflmaktayd›. Bunlar›n alt›s›n› s›ras›yla Cumhurbaflkan›, Sena-
to Baflkan› ve Parlamento Baflkan› belirliyordu. Geri kalanlardan
üçü Frans›z Dan›fltay› (Dan›fltay/Conseil d’Etat), Frans›z Yarg›-
tay› (Cour de Cassation) ve Frans›z Akademisi (TDK dengi/Aca-
démie Française) taraf›ndan belirleniyordu. Bu dokuz üye daha
sonra kendi aralar›nda yapt›klar› seçimlerle telekomünikasyon,
görsel-iflitsel yarat›m ve yaz›l› bas›n sektörlerinden geri kalan
üyeleri belirliyorlard›. 

Ancak, bu Komisyonun tarafs›zl›¤› da sorgulanmaktan kurtu-
lamad›¤› gibi, düzenleme ifllevinin tam olarak yerine getirilmedi-
¤i elefltirilerine de maruz kald›27. Komisyon, Sosyalistlerin yeni-
den iktidara gelmesiyle 17 Ocak 1989 tarihli yasa ile ortadan kal-
d›r›l›p yerine Yay›nc›l›k Yüksek Konseyi (Conseil Supérieur Au-
diovisuel) kuruldu ve bu Konseye anayasal bir temel de sa¤lan-
d›28.

Yay›nc›l›k Yüksek Konseyi’nin yap›s› yeni yasal düzenleme
ile Frans›z Anayasa Mahkemesi’nin (Conseil Constitutionnel) bi-
leflimini model alm›flt›r. fiöyle ki, dokuz üyeden oluflan Konseyin
üyelerinin üçü ve baflkan Cumhurbaflkan›, üçü  Parlamento bafl-
kan› ve son üçü ise Senato baflkan› taraf›ndan atanmaktad›r. Bu
model ile üyelerin ba¤›ms›zl›klar› aç›s›ndan Ulusal Komisyonun
oluflumuna göre bir geriye gidifl söz konusu olmufltur. Bununla
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riteler, s.96-97
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birlikte hakl› olarak belirtildi¤i gibi,  hiçbir üye belirleme yöntemi
seçilen üyelerin iktidara göre ba¤›ms›zl›klar›n› garanti etmeye-
ce¤inden, üyelerin kifliliklerinin de kurullar›n ba¤›ms›zl›klar›nda
rol oynayacaklar› aç›kt›r29.

Atanma usulleri nedeniyle üyelerin ba¤›ms›zl›klar›na duyulan
kuflku, bu üyelere  sa¤lanan güvencelerle giderilmeye çal›fl›l-
m›flt›r. Alt› y›l için atanan üyelerin, görev süreleri boyunca hiçbir
flekilde görevden al›nmalar› ve ayn› göreve ikinci kez atanmala-
r› mümkün de¤ildir. Ayr›ca, bu üyelere görev süreleri boyunca
baz› yasaklar da getirilmifltir. Üyeler görev süreleri boyunca hiç-
bir flekilde, kamu sektöründe çal›flmaz veya ticaretle u¤rafla-
mazlar. Fikri Mülkiyet Kanunu düzenlemeleri d›fl›nda görsel-iflit-
sel, yaz›l› bas›n, reklam ve telekomünikasyon alanlar›nda hiçbir
flekilde etkinlikte bulunamazlar ve ç›kar elde edemezler. Ayr›ca
meslek s›rr› ilkesine de ba¤l›d›rlar ve konular›na iliflkin izinli
olanlar d›fl›nda bilgi vermeleri yasakt›r. Tüm bu yasaklar görev
sürelerinin bitimini izleyen bir y›l boyunca devam eder. 

Yay›nc›l›k Yüksek Konseyi, benzeri bir kuruma verilebilecek
tüm yetkilerle donat›lm›flt›r:

- Öncelikle Konseyin, çok güçlü bir istiflare yetkisi vard›r. Hü-
kümetin talebi üzerine görüfl bildirebilir ve görev alan›na giren
tüm konularda tavsiyeler verebilir. Konsey’in tavsiyeleri gerek
idare, gerekse yasakoyucu taraf›ndan dikkate al›nmaktad›r.

- Konseyin birel karar alma yetkisi de vard›r. Özellikle baz› ka-
mu radyo ve televizyon kanallar›n›n idaresinin ve özellikle bafl-
kanlar›n›n atanmas›nda söz sahibidir. Ayr›ca, özel giriflimcilere
yay›n izni verilmesi konusunda karar al›r.

- Konseyin en önemli yetkilerinden bir de yapt›r›m uygulama
yetkisidir. Konsey, yasal düzenlemeler, flartnameye veya yay›n
izni verilmesi s›ras›nda özel giriflimci taraf›ndan yüklenilen ko-
flullara ayk›r›l›k halinde uyar› ve uyar›ya ra¤men ihlalin durdurul-
mamas› veya yinelenmesi veya ihlalin a¤›rl›¤›na göre ihlal eden
program›n ya da yay›n izninin en çok bir ay durdurulmas›ndan,
çok a¤›r para cezalar›na dek uzanan yapt›r›mlar uygulayabil-



mektedir. Özellikle a¤›r para cezalar› radyo televizyonlar için
herhangi bir ihlale karfl› cayd›r›c› rol oynamaktad›r. Nitekim, a¤›r
para cezalar› bir özel kanal›n (La Cinq) iflas ederek kapanmas›-
na yol açm›flt›r30. Bununla birlikte, Konseyin s›kl›kla baflvurdu¤u
yol, ihlal edenlerle diyaloga girmek ve ›l›ml› bir çözüm bulmakt›r. 

Tamamen idari nitelik tafl›yan Konsey’in yapt›r›m kararlar›,
Frans›z Dan›fltay›’n›n yarg›sal denetimine tabidir.

- Son olarak, Yay›nc›l›k Yüksek Konseyi, Frans›z Anayasa
Mahkemesi içtihatlar›yla oldukça s›n›rlanm›fl bir düzenleme yet-
kisine sahiptir. Yüksek Mahkeme 17 Ocak 1989 tarihli karar›nda,
Konseye verilen düzenleme yetkisine Fransa Anayasas› m.21
uyar›nca sadece Baflbakan›n sahip olabilece¤i yönünde karar
vermifltir. Kararda, ba¤›ms›z bir devlet kurumuna benzeri bir yet-
kinin verilmesine ilgili madde engel olmasa da, bu yetkinin  bafl-
bakan›n yetkisine ba¤l›, hem uygulama alan›, hem de içerik ola-
rak s›n›rlanm›fl bir özerk yetki olmas› gerekti¤ini vurgulanm›flt›r. 

Metin üzerinde Fransa’daki görsel-iflitsel alana iliflkin düzen-
leme mükemmele yak›n görünse de, uygulamada siyasilerin et-
kisinden kurtulabilmifl de¤ildir. 1982’den 1989’a dek,  iktidar de-
¤iflikliklerine göre üç ayr› yasa ile üç ayr› ba¤›ms›z idari otorite
oluflturuldu¤u dikkate al›n›rsa durum daha somut olarak görüle-
bilir. Nitekim, Frans›z Dan›fltay› da 1991 tarihli y›ll›k raporunda,
radyo ve televizyon alan›nda devlet tekeline son veren ve alan›n
ba¤›ms›z idari otoritesini kuran 29 temmuz 1982 tarihli yasadan
itibaren görsel-iflitsel alana 16 yasal düzenleme ile müdahale
edildi¤ini belirtmifltir: "...kuflkusuz, bu de¤iflikliklerin bir bölümü
siyasi ço¤unlu¤un de¤iflmesine ba¤l›d›r, ancak politik e¤ilimler
bu de¤iflikliklerin bir k›sm›n› aç›klayabilirse de tamam›n› aç›kla-
maktan uzakt›r." 31

IIII.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN ‹‹DDAARR‹‹ SS‹‹SSTTEEMM‹‹MM‹‹ZZ ‹‹ÇÇ‹‹NNDDEEKK‹‹ YYEERR‹‹

AA.. GGeenneell OOllaarraakk

Rekabete aç›lan hizmet sektörlerinde "iflletme" ile "düzenle-
me" ifllevlerinin ayr›lmas› sonucu, klasik idari kurulufllardan fark-
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31)  CONSEIL D’ETAT, Y›ll›k Rapor 1991, EDCE, No: 43, Documentation Fran-
çaise, 1992, s.25
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l› yeni idari yap›lanmalar›n ortaya ç›kmas›32 ile bu kurulufllar›n
mevcut idari sistem içindeki yerleri sorun olmufl ve hukuki statü-
lerinin belirlenmesi tart›flmalar do¤urmufltur. Nitekim, siyasi ve
idari merkeziyetçili¤e sahip ülkelerde bu tür kurulufllar›n gelifl-
mesinde ciddi sorunlarla karfl›lafl›lm›flt›r33. 

Bilgeler Kurullar› (Conseils des sages) olarak da nitelen bu
tür kurullar, öncelikle Amerikan federal sistemi içinde "ba¤›ms›z"
kurullar olarak ortaya ç›kt›lar. Federal sistemlerde normal olarak
görülebilecek olan bu kurumlar›n üniter sitemler içinde "do¤al"
kabul edilmeleri zordur. M. Braibant taraf›ndan da vurguland›¤›
gibi, "ba¤›ms›z idari otorite kavram›, öncelikle Frans›z kamu hu-
kuku aç›s›ndan terimler aras›nda bir çeliflkiye iflaret etmektedir.
Bizim politik gelene¤imize göre idare, en az›ndan prensip ola-
rak, ba¤›ms›z de¤ildir: ‹dare öncelikle hükümete ve dolay›s›yla
da parlamentoya tabidir. Ba¤›ms›zl›k Anayasaya göre sadece
yarg›sal kurumlara tan›nm›fl bir özelliktir, ki bunun da ne kadar
göreceli oldu¤unu biliyoruz"34.

Bu nedenle, federal Anglo-Sakson sistemlerde üç erkten de
ba¤›ms›z kabul edilen bu kurumlar, üniter bir sisteme, örne¤in
Fransa’ya adapte edilmeleri s›ras›nda yürütme erkine dahil, ida-
ri birimler olarak flekillenmifllerdir. ‹darenin bütünlü¤ü ilkesinin
geçerli oldu¤u Fransa’da35 merkezi idare içinde ve ayr› bir tüzel
kiflili¤e sahip olmaks›z›n oluflturulmufllard›r. Bununla birlikte,
benzer kurumlar›n 1950’li y›llardan beri mevcut olmalar›na ra¤-
men "ba¤›ms›z idari otorite" kavram› ilk olarak 1978 y›l›nda En-
formatik ve Özgürlükler Ulusal Komisyonunun (Commission na-
tionale de l’informatique et des libertés) kurulufl yasas›nda kul-
lan›lm›flt›r. Bundan sonra kurulan di¤er kurumlar da ba¤›ms›z
idari otorite olarak nitelenmifl ve devlet yap›s› içinde yer alan bu
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32)  TAN, T. "Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler veya Düzenleyici Kurullar", TODA‹E
Derg., C.35/2, Haziran 2002, s.11 
33)  AUTIN, J.L., "Vers un modèle européen d’Autorités Administratives Indé-
pendantes", Modernisation de l’Etat, Documentation Française, 1996, s.371
34)  Aktaran GUEDON, M.J., Les autorités Administratives Indépendantes,
LGDJ, Paris, 1991, s.52 
35) 29 Mart 2003 tarihli Anayasa de¤iflikli¤inden sonra Fransa idari yap›s› ade-
mi merkeziyetçili¤e göre örgütlenmektedir. Ancak, metin içinde B‹O’lar›n Fran-
sa devlet yap›s› içinde kendilerine yer bulduklar› zaman geçerli olan sistemden
bahsedilmektedir. 



kurumlar›n ba¤›ms›zl›klar›, üzerlerinde hiçbir idari denetim bulun-
mamas› ile yasal güvence alt›na al›nm›flt›r. Bu kurumlar üzerinde
uygulanabilecek tek denetim yarg›sal denetimdir, ki bu konuda
Fransa’da dikkat çekici bir düzenleme söz konusudur. Ba¤›ms›z
idari otoritelerin yarg›sal denetiminde görevli yarg› yeri konusun-
da karma bir uygulama benimsenmifltir. fiöyle ki, temel hak ve
özgürlüklerle do¤rudan ilintili kurumlar idari yarg› organlar›n›n de-
netimine tabi tutulmuflken, ekonomik alanda faaliyet gösteren ku-
rumlar›n küçük bir k›sm›n›n yarg›sal denetimi idari yarg›ya b›ra-
k›lm›fl, ço¤unlu¤u ise adli yarg› denetimine tabi tutulmufltur36.
Devlet tüzel kiflili¤i içinde bulunan bu kurumlar›n kusurlar› ise,
do¤al olarak devletin sorumlulu¤unu do¤urmaktad›r.

Türkiye’de de benzer bir biçimde, kat› merkeziyetçi bir bütün-
lük oluflturan devlet yap›s› içinde, yerel yönetim birimleri bile tam
bir özerkli¤e kavuflturulamam›fl ve "özerk" olarak nitelenen üni-
versiteler dahi merkezi idarenin denetimi alt›ndayken, ba¤›ms›z
idari kurumlardan söz etmek "fantazist bir giriflim" olarak nitelen-
mifltir37. Bununla birlikte, 1981’den itibaren, bu türden kurumlar
devlet yap›s› içinde sui generis yerlerini almaya bafllam›fllard›r.
Bu kurumlara tepki duyulmas›n›n bir nedeni olarak da, ba¤›ms›z
idari otorite olarak nitelenen bu kurullar›n özellikle IMF ve uyum
süreci içinde serbest rekabeti amaç edinen Avrupa Birli¤i taraf›n-
dan dayat›lmalar› oldu¤u da belirtilmifltir38. Gerçekten de
OECD’nin devlet reformuna iliflkin raporlar›nda rekabetçi meka-
nizmalar›n gelifltirilmesi hedef olarak belirtildikten sonra, düzen-
leme (regülasyon) kalitesinin iyilefltirilmesinden bahisle bu ku-
rumlara iflaret edilmektedir39.

Bu kurullara getirilen elefltiriler özellikle iki nokta üzerinde yo-
¤unlaflmaktad›r. Bunlardan ilki, yürütme erki içinde siyasi iktidar
taraf›ndan denetlenemeyen bir kategorinin varl›¤›ndan kaynak-
lanan meflruiyet sorunudur. ‹kincisi ise, devlet yap›lanmas› için-
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36) THERY, J.F., Ba¤›ms›z ‹dari Otoritelerin Yarg›sal Denetimi, Ba¤›ms›z ‹da-
ri Otoriteler, s.159
37)  DURAN, L., Türkiye’de Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler, Ba¤›ms›z ‹dari Otorite-
ler, s.24
38) TAN, T., s. 12
39)  SAYGILIO⁄LU,N.-ARI, S., Etkin Devlet, Sabanc› Üniversitesi Yay., ‹stan-
bul, fiubat 2003, s.37
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de idari organlar olarak düzenlenmesine karfl›n idare karfl›s›nda
"ba¤›ms›z", yani tüm hiyerarflik denetim ve vesayet denetimin-
den ba¤›fl›k olmalar› ve bu nedenle de "AY m. 123’te düzenle-
nen idarenin bütünlü¤ü ilkesine ayk›r› olmalar›d›r. Ba¤›ms›z ida-
ri otoritelerin, devlet sistemi içinde yürütme organ›na dahil ve
idare içinde yer ald›klar›, idari teflkilat içinde yyeerriinnddeenn yyöönneettiimm
kkuurruulluuflflllaarr››nnddaann olduklar› ve yerinden yönetim kurulufllar› için-
de de yerel yönetimler ile hizmet yerinden yönetim kurulufllar›
yan›nda üüççüünnccüü bbiirr kkaatteeggoorrii oluflturduklar› da belirtilmifltir40.
Bununla birlikte, yerinden yönetim ya co¤rafi bölgelere ya da ka-
mu hizmetlerine uygulanabilece¤inden, ne co¤rafi bir bölgede
ne de bir hizmetin yürütülmesinde ifllev gören düzenleyici-denet-
leyici kurullar› yerinden yönetim kuruluflu olarak kabul etmek
bizce mümkün görünmemektedir. fiöyle ki, bu kurullar› Türk ida-
ri yap›s› aç›s›ndan meflrulaflt›rmak için bunlar› hizmet yerinden
yönetim kurulufllar› kategorisinde de¤erlendirmek, bu kurullar›n
hizmet yerinden yönetim kurulufllar›n› aflan yetkilerle donat›lm›fl
olduklar›n› da gözard› etmek olacakt›r41. Bir kamu hizmetinin yü-
rütülmesi ile görevli olmayan bu kurullar, düzenledikleri alanda
faaliyet gösteren ve kamu hizmetini yürüten hizmet yerinden yö-
netim kurulufllar›n› dahi denetlemekte, kamu hizmetinin düzenli
ve sürekli olarak yürütülmesi için gerekli olan kurallar› koymakta
ve bu kurallara uygun faaliyet yap›l›p yap›lmad›¤›n› denetlemek-
tedirler. Yani, görsel-iflitsel alanda düzenin sa¤lanmas› ve sa¤-
l›kl› ifllemesi için kamu gücüne dayanan kamusal yetkileri kullan-
makta ve faaliyetlerini idari ifllemler arac›l›¤›yla yürütmektedirler.
Bu nedenle, bu kurullar›n özel kolluk yetkileri kullanarak klasik
kamu kurumlar›ndan farkl› bir statüde bulunduklar› da ifade edil-
mifltir42. 

Bu noktada, üzerlerinde hiçbir idari denetim bulunmayan bu
kurumlarla idarenin bütünlü¤ünün nas›l sa¤lanaca¤› sorunu or-
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40)  ULUSOY, A., Ba¤›ms›z ‹dari Kurumlar, Dan›fltay Dergisi, S.100, 1999,
s.10-11; NALBANT, A., Radyo Televizyon Üst Kurulu ve Görsel ‹flitsel ‹letiflim
Özgürlü¤ü, Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler, s.118
41)  GÜRSEL, M.K., ‹stanbul Menkul K›ymetler Borsas› (‹dare Hukuku Aç›s›n-
dan Bir ‹nceleme), Turhan, Ankara, 2003, s.160
42)  GÜRSEL, Sermaye Piyasas› Kurulu’nun Denetimi, Dan›fltay 137.Y›l Sem-
pozyumu Bildiriler Kitab›, 11 May›s 2005, s. 47



taya ç›kmaktad›r. Bilindi¤i üzere, idarenin bütünlü¤ü ilkesi hiye-
rarflik denetim ve seyaet denetimi mekanizmalar›yla, yani idari
denetimlerle sa¤lanmaktad›r. Ancak, bu kurullar üzerindeki tek
denetim yarg›sal denetimdir. Bu kurullar, Anayasa’n›n devlete
verdi¤i yetkiye dayan›larak yasama organ› taraf›ndan kurulmak-
tad›rlar ve kurulufl amaçlar› ve nitelikleri gere¤i idari denetimden
ba¤›ms›z olmalar› gerekmektedir. Bu durumda, devlet bunlar
üzerindeki deneti yetkisini yarg› organlar› arac›l›¤›yla kullana-
cakt›r ve idarenin bütünlü¤ünü sa¤layan da yarg› organ› taraf›n-
dan yap›lan denetim olacakt›r.43 Bu konuda, A. ULUSOY’un yo-
rumu, kurulufl yasalar›nda bu kurumlar›n her biri bir bakanl›k ile
iliflkilendirildiklerinden idarenin bütünlü¤ünün sa¤land›¤› yönün-
dedir44. ‹liflkili bakanl›¤›n, kurullar›n ifllemlerinde menfaat koflulu
aranmaks›z›n yarg› yoluna baflvurabilece¤i kabul edildi¤inden,
idare de yarg›sal denetimi harekete geçirerek idarenin bütünlü-
¤ünü sa¤layabilecektir.

Genifl anlamda Fransa’daki modellerden esinlenen ülkemiz
kurullar› ise, Fransa’dan farkl› olarak merkezi idarenin d›fl›nda
ve ayr› birer tüzel kiflili¤e sahip olarak oluflturulmufllard›r. Bu an-
lamda, idarenin bütünlü¤ü ilkesine s›k› s›k›ya ba¤l› görünen Tür-
kiye sisteminde, üzerlerinde hiçbir idari denetimin bulunmamas›
da göz önüne al›n›rsa, tüzel kiflilik tan›nmas› ile kurumlar›n ba-
¤›ms›zl›klar› ad›na bir ad›m ileride bulundu¤umuz söylenebilir.
Bununla birlikte, "ba¤›ms›z idari otorite" yerine "özerk kurumlar",
"regülasyon kurumlar›" ya da "düzenleyici kurullar" gibi farkl› ad-
land›r›lmalar›n kullan›lmaya çal›fl›lmas› da dikkat çekmektedir.
Özellikle Fransa’da benzeri kurullar›n ortaya ç›kmas›n› izleyen
dönemde, Türk ‹dare Hukuku doktrininde de kullan›lmaya baflla-
yan kavrama Yasakoyucu henüz s›cak bakmamaktad›r. Nitekim,
hiçbir kurumun kurulufl yasas›nda da bu yönde bir niteleme bu-
lunmamaktad›r ve kamu tüzel kiflili¤ini haiz, idari ve mali özerk-
li¤e sahip düzenlemeleri ile çözüme gidilmektedir45. Bununla bir-
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likte genel idare hukuku eserlerinde kaç›n›lmaz olarak bu kav-
ram bafll›kl› bölümler ayr›lmaktad›r.

Kullan›lan isim her ne olursa olsun, bu kurumlar›n ortak baz›
nitelikler tafl›d›klar› da aflikard›r. Yap›sal aç›dan, tüzelkiflilikle do-
nat›lsa da donat›lmasa da kurumsal bir özerklik tafl›rlar ve bu
özerklikte kurumlar›n oluflturulma usulleri belirleyicidir. ‹fllevsel
aç›dan ise, güçlü yetkilerle donat›lm›fllard›r. Görev alanlar›na
iliflkin genifl bir düzenleme, birel karar alma, gözetim ve denetim
yetkileri vard›r. Ayr›ca hukuki statülerinin belirlenmesinde yine
ciddi tart›flmalar do¤uran genifl bir yapt›r›m yetkileri de bulun-
maktad›r. Sonuç olarak yap›lan niteleme ne olursa olsun, kan›-
m›zca bu temel özellikleri tafl›yan ve kendine devlet yap›s› için-
de bir yer edinmifl olan bu kurumlar›n ba¤›ms›z idari otoriteler
olarak nitelenmeleri yanl›fl olmayacakt›r. 

BB.. RRTTÜÜKK’’üünn BBaa¤¤››mmss››zz ‹‹ddaarrii OOttoorriittee NNiitteellii¤¤ii
13.4.1994 tarih ve 3984 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n Ku-

rulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunun 5. maddesine göre "Rad-
yo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek amac›yla, özerk ve ta-
rafs›z  bir kamu tüzelkiflili¤i niteli¤inde Radyo ve Televizyon Üst
Kurulu kurulmufltur".

RTÜK, ayn› kanunun 8. maddesine göre genifl etkilerle dona-
t›lm›flt›r. Bunlar›n aras›nda özellikle dikkati çekenler flunlard›r:
"faaliyete mezun k›lmak" (m.8/b, c, d ), "yükümlülüklerin yerine
getirilmesini izlemek" (m.8/c, d), "yapt›r›m uygulamak" (m.8/›),
"alan› organize ve koordine etmek" (m.8/b-cümle 2), "normatif
yap› oluflturmak" (m.8/f,g,p,l) . 

Bu yetkilere, prati¤i bir kenara b›rak›p kanunun RTÜK’e tan›-
d›¤› özerkli¤i ve üzerinde hiçbir idari denetim bulunmamas›n› da
eklenirse, Kurulun ba¤›ms›z idari otorite yap›s›na  çok yak›n ol-
du¤u sonucuna ulafl›labilir. Nitekim doktrinde de, idari ba¤›ms›z-
l›k ve düzenleme ifllevi kriterlerini sa¤layan iki kurumdan biri ola-
rak RTÜK gösterilmektedir46.
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Dan›fltay ise, yarg›sal denetim yaparken düzenleyici kurulla-
ra s›radan bir idari merci gibi davranmaktad›r. Kararlar›n haz›rl›k
aflamalar›nda ba¤›ms›z idari otorite nitelemesi kullan›lsa da47,
kararlarda bu kurumlar›n özerk ve tarafs›z niteliklerine dikkat
çekmekle yetinilmektedir.. Özellikle, RTÜK’e iliflkin baz› kararla-
r›nda esas denetiminin derecesini yüksek tuttu¤u ve hatta karar-
lar› yerindelik aç›s›ndan denetledi¤i de ifade edilmifltir48.

Yasal temelinde kamu tüzel kiflili¤i ile güçlendirilmifl özerklik,
RTÜK’e fonksiyonel ve organik aç›dan, bir anlamda, ba¤›ms›z-
l›k sa¤lamaktad›r. ‹fllevsel aç›dan, tüzel kiflili¤i kendisine ait bir
bütçe de sa¤lad›¤›ndan, ekonomik tehditlere karfl› da ba¤›fl›kt›r.
Organik aç›dan ise, tüzel kiflilik RTÜK’e herhangi bir idari kuru-
mun hiyerarflisi veya vesayet denetimi alt›nda olmaks›z›n faali-
yet gösterme, kendi organizasyonunu oluflturma ve personelini
belirleme olana¤› sa¤lamaktad›r. 

21.7.2005 tarihine kadar Anayasal bir dayana¤› bulunmayan
RTÜK’ün ba¤›ms›z idari otorite olarak kabul edilemeyece¤i gö-
rüflleri ileri sürülmüfltür49. Ancak, 21.7.2005 tarih ve 5370 say›l›
Yasa ile  Anayasa m.133’e eklenen f›kra ile kurum olarak RTÜK
anayasal dayana¤›n› bulmufltur. Bununla birlikte m.133/2 "Rad-
yo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek ve denetlemek ama-
c›yla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu dokuz üyeden olu-
flur…" nitelemesiyle yetinmifl ve 3984 say›l› Yasa m.5’te ifade
edilen "özerk ve tarafs›z" kamu tüzel kiflili¤inden bahsetmemifl-
tir. Bu nedenle, RTÜK’ün özerkli¤i anayasal bir temele dayan-
may›p, yasal bir düzenleme ile tan›nd›¤›ndan yasakoyucunun
iradesiyle her zaman s›n›rland›r›lmas› ve hatta tamamen kald›-
r›lmas› tehlikesi de mevcuttur. Üstelik bu yönde bir de¤ifliklik de
anayasaya ayk›r› olmayacakt›r. 

IIIIII.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN BBAA⁄⁄IIMMSSIIZZLLII⁄⁄IINNIINN TTEEMMEELL UUNNSSUURRLLAARRII         

Bir kurumun ba¤›ms›zl›¤›nda belirleyici olan kurumun "ba-
¤›ms›z" olarak nitelenmesinden çok, faaliyetlerini siyasi ya da
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ekonomik, tüm ç›kar çevrelerinden gelecek etkilerden ba¤›fl›k bir
biçimde serbestçe yürütebilece¤i bir örgütlenmeye sahip olma-
s›d›r. Ba¤›ms›z örgütlenme, bir yandan kuruma yönelebilecek si-
yasi müdahaleleri bertaraf ederken, di¤er yandan da kurum per-
sonelini ekonomik ya da siyasi tüm bask›lara karfl› korur. Bu
noktada, bir iletiflim tarihçisinin, televizyon üzerindeki hükümet
etkisinin bir ülkeden di¤erine de¤iflmesinin nedenlerini sorulma-
s› üzerine verdi¤i yan›ta dikkat çekmek yerinde olacakt›r: "So-
rumlular›n seçilme ve atanma yöntemlerine dikkat etmek gere-
kir. Sorumlu kiflilerin ne kadar güçlü oldu¤unu  ya da televizyo-
nun hükümete ne kadar ba¤›ml› oldu¤unu gösteren kriter bu-
dur." 50

Bu nedenle, öncelikle yasakoyucu taraf›ndan "özerk ve taraf-
s›z" olarak nitelenen RTÜK’ün oluflumunun özerklik ilkesinin ge-
reklerine uygun olup olmad›¤›n› incelemek gerekecektir. Ancak
oluflum tek bafl›na özerkli¤i sa¤lamaya yetmedi¤i için, RTÜK
üyelerinin bireysel özerkliklerini garanti edecek mekanizmalar
da incelenecektir.

AA.. ÜÜsstt KKuurruull ÜÜyyeelleerriinniinn SSeeççiimmii 

Siyasal etkilerden ba¤›ms›z ve tarafs›z olma zorunlulu¤u ve
üyelerin seçim usulüne iliflkin tart›flmalar RTÜK’ün kuruldu¤u
1994 y›l›ndan günümüze yap›lan üç yasa de¤iflikli¤i ile üç ayr›
usulün benimsenmesi ile etkisini göstermifltir.

11.. 3984 s. Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl ve Yay›nlar› Hak-
k›nda Kanun m.6/1, 4756s. Kanun ile de¤ifltirilmeden önce, üst
kurul üyelerinin "bas›n, yay›n, iletiflim ve teknolojisi, kültür, din,
e¤itim, hukuk alanlar›nda birikimi olanlardan ve yüksekö¤retim
görmüfl, devlet memuru olma niteli¤ine sahip, befli iktidar partisi
veya partileri, dördü muhalefet partisi veya partilerinin gösterece-
¤i adaylar aras›ndan, Türkiye Büyük Millet Meclisince..." alt› y›l
için seçilece¤i fleklinde bir düzenleme getirmekteydi.

RTÜK üyelerinin seçim ve atanmalar›na iliflkin bu hüküm, yü-
rürlü¤e girmesinden itibaren, siyasi parti adaylar›ndan belirlenen
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50)  JEANNENEY, N.J.’den aktaran H. YILMAZ, Türkiye’de Radyo Televizyon
Yay›nc›l›¤›n›n Hukuksal Düzeni, yay›nlanmam›fl y.lisans tezi, Ankara Üni.,
1999, s.142 



üyelerin kurumun ba¤›ms›zl›¤› için tehlike oluflturaca¤› gerekçe-
siyle elefltirilmifltir51. Ayr›ca, yasakoyucunun TBMM Genel Kuru-
lunda gerçeklefltirilen bir seçimle üyelerin belirlenmesi yönünde
bir düzenlemeyi tercih etmesi, siyasi partilerin iradesi yerine
meclisin iradesini öne ç›karmak yönünde olsa da, meclisin ira-
desinin Parlamentoda ço¤unlu¤a sahip partinin iradesiyle örtüfl-
mesi durumunda RTÜK’ün yap›s›n›n da ço¤ulculuktan "ço¤un-
lukçulu¤a" kayma riski tafl›d›¤› da ifade edilmifltir52.

22.. 21 May›s 2002 tarihli ve 4756 say›l› Yasa ile m.6 tamamen
de¤ifltirilmifltir. Buna göre, Üst Kurul en az dört y›ll›k yüksek ö¤-
renim görmüfl, meslekleriyle ilgili konularda kamu veya özel ku-
rulufllarda en az 10 y›l görev yapm›fl, mesleki aç›dan yeterli bil-
giye, deneyime  ve devlet memuru olma niteli¤ine sahip, otuz
yafl›n› doldurmufl kifliler aras›ndan;

a) Siyasi parti gruplar›nca, TBMM Baflkanl›k Divan› oluflum
formülüne göre belirlenecek  kontenjan do¤rultusunda gösterile-
cek ve TBMM Genel Kurulunca seçilecek befl,

b) Yüksek Ö¤retim Kurumu Genel Kurulunun, Kurul üyesi ol-
mayan elektrik-elektronik, iletiflim, kültür-sanat ve bas›n-yay›n
dallar›ndan gösterece¤i dört aday aras›ndan Bakanlar Kurulu ta-
raf›ndan seçilecek iki,

c) En çok sar› bas›n kart› sahibi üyesi bulunan iki gazeteciler
cemiyeti ile Bas›n Konseyinin ortaklafla gösterece¤i iki aday ara-
s›ndan bakanlar Kurulu taraf›ndan seçilecek bir,

d) Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterli¤inin kamu görevlileri
aras›ndan gösterece¤i iki aday aras›ndan Bakanlar Kurulu tara-
f›ndan seçilecek bir kifliden oluflmak üzere dokuz kifliden oluflur.

Bu yeni düzenlemenin tercihi de, gerek üyelerin nitelikleri ge-
rekse seçim yöntemleri konular›nda tart›flmalara neden olmufl-
tur. Yasan›n ilk halinde dahi, üyelerin parti adaylar› aras›ndan
TBMM Genel Kurulunca seçilmesi Anayasaya ayk›r›l›k iddialar›-
na neden olmaktayd›53. fiöyle ki, TBMM’nin Üst Kurul’a üye seç-
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51) Bu konuda bkz. ‹. KABO⁄LU, "De¤erlendirme", s.198;  A. NALBANT,
s.116; KEJANLIO⁄LU-ÇELENK-ADAKLI, s.112 vd.; AKINCI, M., s.176
52) NALBANT, A., s.116
53)  KEJANLIO⁄LU-ÇELENK-ADAKLI, s.113; Ayr›ca, 4756 say›l› Yasay› veto
eden Cumhurbaflkan› A. Necdet Sezer, veto gerekçelerinde yeni düzenleme-
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mesi Anayasa m.87’de say›lan görevleri aras›nda bulunmad›¤›
için, bu yetkinin TBMM’ye verilmesinin Anayasaya ayk›r› oldu¤u
ifade edilmifltir. Bununla birlikte, maddedeki "Anayasan›n di¤er
maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak" ifadesinden hare-
ket eden ve m.87’de say›lan görevlerin numerus clausus olma-
d›¤›n› belirten görüfller de mevcuttur. RTÜK üyelerinin "genifl
anlamda kamu görevlisi" olmalar› ve Anayasa m. 128’in "Me-
murlar›n ve di¤er kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmalar›, gö-
rev ve yetkileri, haklar› ve yükümlülükleri, ayl›k ve ödenekleri ve
di¤er özlük iflleri kanunla belirlenir" ifadesinden destek alan gö-
rüfl, yasakoyucunun kanunla düzenleme yetkisini kullanarak
RTÜK üyelerinin seçimi yetkisini TBMM’ye verdi¤ini ifade et-
mektedir. Bu düzenleme ise, yine m.87’de ifade edilen "Anaya-
san›n di¤er maddelerinde öngörülen yetkiler"in kullan›lmas› kap-
sam›nda de¤erlendirildi¤inden Anayasaya ayk›r›l›k iddias› da
reddedilmektedir54. 

Belirtmekte yarar var ki, 4756 say›l› Yasa ile yalpan de¤iflik-
likle Kurul üyelerinin seçiminde öngörülen usul de Kurul’un
"özerklik ve tarafs›zl›¤›na" bafltan gölge düflürecek nitelikteydi.
En çok sar› bas›n kart›na sahip gazeteciler cemiyeti d›fl›ndaki
kurulufllardan YÖK’ün oluflumundaki yürütme organ›n›n etkisi55

ve Milli Güvenlik Kurulu’nun yap›s›56 dikkate al›n›rsa siyasi ikti-

HAKEML‹ YAZI

ye göre dokuz üyeden beflinin belirlenmesinin TBMM’ye b›rak›lmas›n›n Anaya-
saya ayk›r› oldu¤unu belirtmifltir. Ancak, veto edilen metnin TBMM’de aynen
kabul edilmesi üzerine, m.6/a’n›n da içinde bulundu¤u baz› düzenlemelerinin
iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne giden Cumhurbaflkan›n›n bu konudaki
ciddi bulunmufl ve 12.6.2002 tarih ve E. 2002/97, K.2002/9 say›l› karar ile,
4756 say›l› Yasa m.6/a hakk›nda yürürlü¤ü durdurma karar› verilmifltir. (Ahmet
Necdet SEZER’in 4756 say›l› Yasay› veto gerekçesi, TBMM’den elden al›nan
belge, B.01.0.KKB.01KAN.KAR. : 39-18/A-1-2001-427 18/06/2001)
54)  CEYLAN, A., s.514-515
55) 2547 say›l› Kanun m.6’ya göre Yüksekö¤retim Kurulu, Cumhurbaflkan› ta-
raf›ndan rektörlük ve ö¤retim üyeli¤inde baflar›l› hizmetler yapm›fl profesörle-
re öncelik verilmek flart›yla do¤rudan seçilen sekiz, Bakanlar Kurulunca tema-
yüz etmifl üst düzey bürokratlar ve emeklileri, aras›ndan seçilen yedi, Genel
Kurmay baflkanl›¤›nca seçilen bir, Milli E¤itim Bakanl›¤›nca seçilen iki, Üniver-
siteleraras› Kurulca, Kurul üyesi olmayan profesörlerden seçilen yedi olmak
üzere 25 üyeden oluflmaktad›r.
56)  T.C. Anayasas› m.118/1: "Millî Güvenlik Kurulu; Cumhurbaflkan›n›n bafl-
kanl›¤›nda, baflbakan, genel Kurmay Baflkan›, Baflbakan Yard›mc›lar›, Adalet,
Milli Savunma, ‹çiflleri, D›fliflleri Bakanlar›, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Ko-
mutanlar› ve Jandarma Genel Komutan›ndan oluflur."



dar›n temsilcilerinin kendi adaylar› aras›ndan yine siyasi iktidar
taraf›ndan ve üstelik asker kiflilerin kat›l›m›yla bir üye seçimi söz
konusu olacakt› ki bu da, kurulun tarafs›zl›¤›n› flaibeli hale geti-
recekti.

Nitekim, Cumhurbaflkan› taraf›ndan yukar›da say›lan gerek-
çelerle önce veto edilip TBMM Genel Kurulunda aynen kabul
edilmesinin ard›ndan iptal talebiyle Anayasa Mahkemesine bafl-
vurulan 4756 say›l› Yasan›n baz› maddeleri hakk›nda "Anayasa-
ya ayk›r›l›¤› konusunda güçlü belirtiler ve uygulanmas›ndan do-
¤acak sonradan giderilmesi güç ve olanaks›z durum ve zararlar
do¤abilece¤i" dikkate al›narak esas hakk›nda karar verilinceye
kadar yürürlü¤ü durdurma karar› verilmifltir.57 Bu maddeler ara-
s›nda RTÜK üyelerinin seçiminde Meclisin yetkili ve görevli ol-
mad›¤› gerekçesiyle iptali istenen m.6 da bulunmaktad›r. Anaya-
sa Mahkemesi daha sonra bu maddenin Anayasaya ayk›r›l›ktan
dolay› iptaline karar vermifltir58, ancak gerekçeli karar henüz
Resmi Gazete’de yay›nlanmam›flt›r.

33.. Bununla birlikte, 21.6.2005 tarih ve 5370 say›l› Kanun59 ile
Anayasa Madde 133’e eklenen f›kra ile RTÜK anayasal dayana-
¤a kavuflmufltur: "Radyo ve televizyon faaliyetlerini düzenlemek
ve denetlemek amac›yla kurulan Radyo ve Televizyon Üst Kuru-
lu dokuz üyeden oluflur. Üyeler, siyasi parti gruplar›n›n üye say›-
s› oran›nda belirlenecek üye say›s›n›n ikifler kat› olarak göstere-
cekleri adaylar aras›ndan, her siyasi parti grubuna düflen üye
say›s› esas al›nmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunca seçilir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun kuruluflu,
görev ve yetkileri, üyelerinin nitelikleri, seçim usulleri ve görev
süreleri kanunla düzenlenir." 60
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57)  Anayasa Mahkemesi, 12.6.2002, E. 2002/97, K. 2002/9
58)  www.rtuk.org.tr/yasaip.htm  (Bu karar Resmi Gazete’de yay›nlanmam›flt›r.) 
59)  RG. 23.6.2005, Say›:25854
60)  Cumhurbaflkan›n›n Anayasada de¤ifliklik yapan bu yasay› veto gerekçe-
sinde, anayasal bir düzenleme ile ifadesini bulan Kurul üyelerinin seçiminin
TBMM Genel Kuruluna b›rak›lmas›n›n RTÜK’ün düflünce ve kanaat özgürlü-
¤üyle ifade özgürlü¤ünü sa¤lamak bak›m›ndan özerk ve yans›z olmas› gere¤i
için sak›ncal› oldu¤unun alt› çizilmifltir. Anayasa Komisyonu ise, 14.06.2005 ta-
rihinde görüfltü¤ü geri çevirme gerekçelerini do¤ru bulmam›flt›r. (TBMM Ana-
yasa Komisyonu Raporu 14.06.2005 Esas No: 1/1052 ve Karar no 5).
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Böylece, RTÜK üyelerinin seçimi hakk›ndaki maddenin iptali
hakk›ndaki Anayasa Mahkemesi karar›n›n henüz "gerekçesi" bi-
linmeden Anayasa de¤iflikli¤i yap›lm›flt›r. Bu de¤iflikli¤i müteaki-
ben, 26.6.2005 tarih ve 5373 say›l› Radyo ve Televizyonlar›n
Kurulufl ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanunda De¤ifliklik Yap›lmas›
Hakk›nda Kanun61 Cumhurbaflkan› taraf›ndan onaylanarak yü-
rürlü¤e girmifltir. Böylece Anayasa m.133’te yap›lan de¤iflikli¤e
paralel olarak, 3984 say›l› Yasa m.6 da düzenlenen üyelerin se-
çimine iliflkin usul de¤ifltirilmifltir. Buna göre,

"Üst Kurul, en az dört y›ll›k yüksek ö¤renim görmüfl, meslek-
leriyle ilgili konularda kamu veya özel kurulufllarda en az on y›l
görev yapm›fl, mesleki aç›dan yeterli bilgiye, deneyime ve Dev-
let memuru olma niteli¤ine sahip, otuz yafl›n› doldurmufl kifliler
aras›ndan Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen dokuz üye-
den oluflur.

Seçim için, siyasi parti gruplar›n›n üye say›s› oran›nda belir-
lenecek üye say›s›n›n ikifler kat› aday gösterilir ve Üst Kurul üye-
leri bu adaylar aras›ndan her siyasi parti grubuna düflen üye sa-
y›s› esas al›nmak suretiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel
Kurulunca seçilir. Ancak, siyasi parti gruplar›nda, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde yap›lacak seçimlerde kime oy kullan›laca¤›na
dair görüflme yap›lamaz ve karar al›namaz.

Üst Kurul üyelerinin seçimi, adaylar›n belirlenerek ilan›ndan
sonra on gün içinde yap›l›r. Siyasi parti gruplar› taraf›ndan gös-
terilen adaylar için ayr› ayr› listeler halinde birleflik oy pusulas›
düzenlenir. Adaylar›n adlar›n›n karfl›s›ndaki özel yer iflaretlen-
mek suretiyle oy kullan›l›r.Siyasi parti guruplar›n›n ikinci f›kraya
göre belirlenen kontenjanlar›ndan Üst Kurula seçilecek üyelerin
say›s›ndan fazla verilen oylar geçersiz say›l›r.

Karar yeter say›s› olmak flart›yla seçimde en çok oyu alan
bofl üyelik say›s› kadar aday seçilmifl olur. Seçim sonucu Resmi
Gazetede yay›mlan›r…."

Sonuç olarak, 5370 say›l› Yasa ile Anayasa m.133’e eklenen
f›kra ve 5373 say›l› Yasa ile 3984 say›l› Yasa m.6’da öngörülen
de¤ifliklik ile, Kurul üyelerinin seçiminde sadece TBMM’de tem-
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61) RG, 05.07.2005 tarih, Say›:25866



sil edilen siyasi parti gruplar› (aday gösterme) ve TBMM Genel
Kurulu yetkili k›l›nm›flt›r. Bu düzenleme özü itibariyle Anayasa
Mahkemesince iptal edilen hükümden farkl› de¤ildir. Ancak, Hü-
kümet Anayasa’da yap›lan de¤ifliklikle birlikte, TBMM’nin Kurul
üyelerinin seçiminde görevlendirilmesinin Anayasa m.87’de sa-
y›lan görevler aras›nda bulunmad›¤›ndan anayasaya ayk›r›l›k
durumunun da bertaraf edildi¤i iddias›ndad›r62. Bununla birlikte,
üyelerin seçiminde sadece siyasi parti gruplar›n›n üye say›s›
oran›nda aday göstermeleri ve bu adaylar aras›ndan TBMM Ge-
nel Kurulunca seçim yap›lmas›, Kurul’un tamamen siyasi etkiye
aç›k olaca¤› yönünde bir kayg›ya da hakl› olarak neden olmak-
tad›r. Bu noktada yeni usulün iki ayr› sak›ncas›ndan bahsedile-
bilir. Bunlardan ilki, sadece siyasi parti gruplar›n›n aday göster-
mesidir ki, bu durum Üst Kurul üyeli¤ine seçilebilmek için parti
yandafll›¤› yar›fl›n›n önünü açmaktad›r. Çünkü, aday gösterme-
ye tek yetkili olan siyasal partilerce, genellikle siyasal yandafll›-
¤› olanlar›n ye¤lendi¤i Türkiye gelene¤inde bilinen bir gerçektir.
Radyo ve televizyon yay›nc›l›¤›nda çok önemli yetkilerle donat›-
lan ve tarafs›z olarak görev yapmas› gereken Üst Kurul'a siya-
sal kimlikli kiflilerin seçimine olanak sa¤layan bu usulün, özel ki-
flilerce görülse de bir kamu hizmeti olan radyo televizyon yay›n-
c›l›¤› hizmetinin gereklerine uygun düflmeyece¤i aç›kt›r. ‹kinci
sak›nca ise, daha önce de aç›kland›¤› gibi Meclis iradesinin par-
lamentoda ço¤unlu¤a sahip siyasi partinin iradesiyle örtüflmesi
durumunda RTÜK’ün yap›s›n›n da ayn› siyasi partinin iradesiyle
örtüflecek olmas› tehlikesidir.

Ayr›ca, üye seçilecek kiflilerin kendi "mesleklerinde" dene-
yimli kiflilerden olmalar› yeterli say›larak görsel-iflitsel alan›n ih-
tiyaçlar›na yan›t verecek alanlarda bir deneyim ve birikim koflu-
lu getirilmemifltir. Bu durum, radyo ve televizyon yay›nlar›n› dü-
zenleyen ve denetleyen otorite olan RTÜK’te alana iliflkin bilgi
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62)  Devlet Bakan› Beflir Atalay, TBMM görevleri aras›nda RTÜK üyelerini seç-
mek bulunmad›¤› için 3984 say›l› Yasan›n ilgili maddesinin, Anayasa Mahke-
mesince iptal edildi¤ini; tamamen bu karar›n gere¤ini yerine getirmek amac›y-
la bu de¤iflikli¤in öngörüldü¤ünü belirtmifltir. Amaçlar›n›n "sistemin devam›n›"
sa¤lamak oldu¤unu ve önemli olan›n atama flekli de¤il; "bu göreve seçilecek
kiflilerin nitelikleri ve liyakatlar›" oldu¤unu da eklemifltir. (TBMM Anayasa Ko-
misyonu Raporu 14.06.2005 Esas No: 1/1052 ve Karar no 5).
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ve deneyimi olmayan üyelerin seçilmesini olas› k›lmaktad›r63. Bu
durum da ne RTÜK’ün kurulufl amac›na, ne de alan›n gerekleri-
ne uygun olacakt›r.

Bununla birlikte, bu son düzenleme ile, 4756 say›l› Kanun ile
alt› y›ldan dört y›la inen üyelerin görev süresinin tekrar alt› y›la
ç›kar›lmas› olumlu bir geliflmedir. Üyelerin görev sürelerinin Ku-
rulun özerkli¤inde belirleyici bir unsur olmamas›na ra¤men, hiç-
bir etkisinin olmad›¤› da söylenemez. fiöyle ki, uzun görev süre-
si, üyelerin mesleki kariyerleriyle ilgili baz› sak›ncalar do¤urabi-
lece¤inden üyelerin bireysel özerkliklerini zedeleyebilecek, k›sa
bir görev süresi ise, kurulun faaliyetlerindeki süreklili¤i olumsuz
etkileyebilece¤i gibi, üye belirlemesinde siyasi kadrolaflma ça-
balar›na da neden olabilecektir64. Bu nedenle, üyelerin görev sü-
relerinin genel seçimlerin yap›ld›¤› periyotlarla çak›flmamas› ye-
rinde bir tercih olacakt›r. Bu durumu bertaraf etmek için, baz› Av-
rupa ülkelerinde üyelerin bir k›sm›n›n görev süresinden daha az
aral›klarla yenilenmesi yoluna gidilmifltir65.

Yine de, özerklik ve tarafs›zl›k konusunda, Üst Kurulun olu-
flum biçimi kadar iflleyifli de önem tafl›maktad›r. Zira, "ba¤›ms›z
idari otoritelerin ba¤›ms›zl›¤›n› garanti edecek sihirli formül bu-
lunmufl de¤ildir"66. Farkl› seçim ve atama yöntemlerinin benim-
sendi¤i farkl› ülkelerde, bu kurullar›n siyasallaflt›r›lmas› tart›flma-
lar› kurullar›n ba¤›ms›zl›klar› ekseninde devam etmektedir. He-
nüz, bir standarttan söz edilemedi¤i için de, kurul üyelerinin fa-
aliyetleri ba¤›ms›zl›k konusunda belirleyici olmaktad›r. Özerk ya-
p›lar oluflturmaktan daha zor olan, bu yap›lar›n özerkli¤ine ya-
flam verecek, siyasi iktidar ve ç›kar çevreleri karfl›s›nda evren-
sel do¤rular› aray›p, bunlar› her türlü bask› karfl›s›nda savunabi-
lecek, dürüstlü¤ü ve ba¤›ms›zl›¤› ile her türlü ç›kar çevresi d›fl›n-
da kalabilecek özerk insanlar yetifltirebilmektir. Özerk kurum, te-
mel sorumlulu¤u insanlar›n elinde bulunan bir topluluktur. Özerk
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63) CEYLAN, A., 4756 Say›l› Kanunla Gelen Yeni Radyo ve Televizyon Düze-
ni: De¤ifliklikler ve De¤erlendirmeler, Ünal TEK‹NALP’e Arma¤an C.III, Beta,
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kurulufllar bu nitelikteki insanlar›n elinde "erk"lerini, yani güçleri-
ni, gerçekten de kendi "öz"lerinden alabilirler67. Toplum taraf›n-
dan benimsenmeleri de buna ba¤l›d›r.

Elbette ki Kurul’un özerkli¤i için belirleyici bir di¤er unsur, Ku-
rul baflkan›n›n seçilme yöntemidir. Bu konudaki en demokratik
çözüm, kurul üyelerinin kendi içlerinden baflkanlar›n› seçmeleri
olacakt›r ki, 4756 say›l› Yasa ile getirilen ve 5373 say›l› Yasa ile
aynen korunan düzenlemeye göre, Üst Kurul üyeleri seçim so-
nuçlar›n›n Resmi Gazete’de yay›nlanmas›n› izleyen 15 gün için-
de toplanarak kendi aralar›ndan bir baflkan ve baflkan vekili se-
çerler. Baflkanl›k süresi iki y›ld›r. ‹ki y›l sonunda veya herhangi
bir flekilde yenilenme s›ras›nda baflkan veya vekilinin üyeli¤i so-
na ererse, üyeler onbefl gün içinde toplanarak yeni baflkan ve-
ya vekili için seçim yapar.

BB.. ÜÜsstt KKuurruull ÜÜyyeelleerriinniinn BBaa¤¤››mmss››zzll››¤¤››nn›› SSaa¤¤llaammaayyaa YYöönnee--
lliikk GGüüvveenncceelleerr

Üst Kurul üyelerinin özerk ve tarafs›z bir flekilde faaliyet gös-
termelerini garanti etmek için Yasa baz› güvenceler getirmifl ve
üyelere yönelik yasaklar koymufltur. Buna göre,

- Üyeler seçildikleri görev süresi olan alt› y›l boyunca, Kurul-
daki görevlerinden ve seçilerek geldikleri görevlerinden al›na-
mazlar (m.10/4).

- Üyelere görevleri süresince, 657 say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu ile ek ve de¤iflikliklerine göre en yüksek Devlet memu-
runun almakta oldu¤u ayl›k (ek gösterge dahil), sosyal yard›m-
lar ile zam ve tazminatlar ödenir (m.10/1). Bu düzenleme, kurul
üyeleri üzerindeki ekonomik bask›lar› önleme amac› gütmekte-
dir.

- Üyeli¤e seçilenlerin, seçilmeden önce tabi olduklar› sosyal
güvenlik kurulufllar› ile iliflkileri devam eder. Herhangi bir sosyal
güvenlik kuruluflu ile ilgisi olmayanlar, istekleri halinde Sosyal
Sigortalar Kurumu ile iliflkilendirilir. Emekli olanlar›n ise emekli
ayl›klar›n›n ödenmesine devam olunur (m.10/2).

- Kamu görevlileri, seçildikleri görev süresince kurumlar›ndan
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ücretsiz izinli say›l›rlar. Ancak, bu görevde geçecek süre, mes-
leklerinde geçmifl ve mümtazen terfi etmifl say›l›rlar (m.10/3).

- Üyeler ile üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan
ve s›hri h›s›mlar›, 5846 say›l› Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hü-
kümleri sakl› kalmak kayd›yla, radyo ve televizyon hizmetleri
alan›nda Üst Kurulun görev ve yetki alan›na giren konularda
herhangi bir yüklenme ifline giremez, özel radyo ve televizyon
flirketlerinde ve bu flirketlerin do¤rudan veya dolayl› ortakl›k ba-
¤› bulunan flirketlerde ortak veya 

yönetici olamazlar (m.9/1).
- Üyeler, üyelikleri süresince resmi veya özel baflkaca hiçbir

görev alamaz, özel veya kamu yay›n kurulufllar›n›n görev ve yet-
ki alan›na giren konularda do¤rudan veya dolayl› olarak taraf
olamaz ve bu konularda hiçbir menfaat sa¤layamaz, siyasi par-
tiye üye olamazlar. Amac› sosyal yard›m ve e¤itim ifllerine yönel-
mifl derneklerle vak›flardaki görevler ve kooperatif ortakl›¤› bu
hükmün d›fl›ndad›r (m.9/2).Üst Kurul üyeleri, kendileri veya
üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve s›hri h›s›m-
lar›yla ilgili konularda müzakere ve oylamaya kat›lamaz (m.9/3).
Bu esaslara ayk›r› davrananlar görevlerinden çekilmifl say›l›r. Bu
husus Üst Kurul taraf›ndan resen veya yap›lacak müracaat›n
de¤erlendirilmesi sonunda karara ba¤lan›r (m.9/4).

- Üyeler Türk Ceza Kanunu uygulamas› bak›m›ndan Devlet
memuru say›l›rlar (m.10/5).

- Üyeler, her y›l TBMM Baflkanl›¤›na mal bildiriminde bulunur-
lar (m.10/6).

- Üst Kurul, Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurulunun dene-
timine tabidir (m.9/5). RTÜK’ün, 3984 say›l› Yasa m.5 uyar›nca
"özerk ve tarafs›z" bir kamu tüzel kiflisi oldu¤u düflünülürse, bu
özerk ve tarafs›z kamu tüzelkiflili¤inin Baflbakanl›¤a ba¤l› Yük-
sek Denetleme Kurumunca denetlenmesi tarafs›zl›k niteli¤i ile
ba¤daflmamaktad›r. Nitekim, Ahmet Necdet Sezer de veto ge-
rekçesinde bu konuyu vurgulam›fl ve Üst Kurul'un denetlenmesi
görev ve yetkisinin, Anayasa'n›n 160. maddesiyle TBMM ad›na
denetim yapma görev ve yetkisiyle donat›lan ve ba¤›ms›z bir
Yüksek Denetleme Organ› olan Say›fltay'a verilmesi, Üst Ku-
rul'un "özerk ve tarafs›z" yap›s›na daha uygun düflece¤ini belirt-
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mifltir68. Özerk ve tarafs›z bir kamu tüzel kiflisi olan RTÜK, her
türlü idari denetimden muaf oldu¤una göre Yüksek Denetleme
Kurulunun yapabilece¤i tek denetim olan mali denetimin Say›fl-
tay taraf›ndan yap›lmas› kan›m›zca da daha yerinde bir tercih
olacakt›r. 

CC.. ÜÜsstt KKuurruulluunn SSiiyyaassii ‹‹kkttiiddaarr ‹‹llee ‹‹lliiflflkkiilleerrii
Anayasa m.127/5, özerk ve kamu tüzelkiflili¤ini haiz yerinden

yönetim kurulufllar› üzerinde vesayet denetimini öngörse de,
böyle bir denetimin RTÜK ve benzeri kurulufllar üzerinde uygu-
lanmad›¤› aç›kt›r. Bu noktada, idarenin bütünlü¤ünün yasakoyu-
cu taraf›ndan bir Bakanl›k veya Baflbakanl›k ile iliflkilendirilmele-
ri ile sa¤lanabildi¤i belirtilmifltir. Ancak bu "iliflkilendirme" bir ve-
sayet denetimi olarak de¤erlendirilemez69.

3984 say›l› Yasa m. 14’ün, "Hükümetin Üst Kurul ile iliflkileri
Baflbakan taraf›ndan yürütülür" düzenlemesiyle, RTÜK Baflba-
kanl›k ile iliflkilendirilmifltir. Elbette ki bu iliflki bir ba¤l›l›k veya ve-
sayet iliflkisi de¤ildir. Baflbakanl›¤a, RTÜK’ün organlar›n› görev-
den el çektirme ve ifllemlerinin geçerlili¤ini etkileyebilme yetkile-
ri tan›nm›fl de¤ildir. Bu nedenle, "iliflki"den amac›n Baflbakanl›-
¤›n, Üst Kurulun hukuka ayk›r› oldu¤unu düflündü¤ü kararlar›n›n
iptali için yarg› mercilerine baflvurabilece¤i ve yarg› mercilerinin
bu durumda menfaat koflulunun gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini
ayr›ca araflt›rmalar›na gerek olmad›¤›  yorumu yap›lm›flt›r70. Ya-
ni baflbakanl›¤›n, Üst Kurulun hukuka ayk›r› iflleminin iptalinde
menfaati oldu¤u varsay›lacakt›r. 

Bununla birlikte, 4756 say›l› Yasa’n›n müdahalesi ile Üst Ku-
rulun Baflbakanl›k Yüksek Denetleme Kurumunun denetimine
tabi tutuldu¤u dikkate al›n›rsa, "iliflki" kavram›n›n anlam›n›n bun-
dan ileri geçerek, idari denetime, vesayete yak›nlaflt›¤› da söy-
lenebilir.

IIVV.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN GGÖÖRRSSEELL--‹‹fifi‹‹TTSSEELL AALLAANNAA MMÜÜDDAAHHAALLEE YYÖÖNN--
TTEEMMLLEERR‹‹

Görsel-iflitsel düzenlenmesi ve iyi ifllemesi için kurulan
RTÜK, bu ifllevini yerine getirebilmesi için genifl yetkilerle dona-
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t›lm›flt›r. Klasik idari yetkilerden düzenleme yetkisi ile RTÜK’ün
normatif düzenlemeleri görsel-iflitsel alana müdahale flekillerinin
ilk aya¤›n› oluflturmaktad›r. 

Üst Kurul ayr›ca, birel karar alma yetkisine de sahiptir. Bunla-
ra yasakoyucunun ya da kendisinin koydu¤u kurallar çerçeve-
sinde alan›n düzenli ifllemesi için gözetim ve denetim yetkisi de
eklenmifltir. Tüm bu yetkiler demetini etkin hale getiren son ayak
ise, klasik idari yapt›r›mlara göre özellikli olan yapt›r›m uygula-
ma yetkisidir.

11.. RRTTÜÜKK’’üünn DDüüzzeennlleemmee YYeettkkiissii

Düzenleme yetkisi, idarenin üstlendi¤i görevleri yerine getire-
bilmesi için, Anayasaya ve kanunlara ayk›r› olmamak kayd›yla
genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelik-
te normlar koyabilme yetkisidir71. 

Üst Kurul da, uluslararas› ölçütlere uygun standartlar gelifltir-
me ve genel düzenleyici ifllemler yapma yetkisine sahip k›l›n-
m›flt›r. Kurul’un bu yetkisinin temel dayana¤›, Anayasa m.113’te
öngörülen "Kamu tüzelkiflileri, kendi görev alanlar›n› ilgilendiren
kanunlar›n ve tüzüklerin uygulanmas›n› sa¤lamak üzere ve bun-
lara ayk›r› olamamak flart›yla yönetmelikler ç›karabilirler" hük-
müdür. ‹kinci olarak ise, 3984 say›l› Yasan›n 5. maddesinde Üst
Kurulun kurulufl amac›n›n "Radyo ve televizyon faaliyetlerini dü-
zenlemek" oldu¤u aç›kça belirtilmektedir. Bununla birlikte, Üst
Kurulun düzenleme yetkisi, düflünceyi aç›klama ve yayma öz-
gürlü¤ünü s›n›rland›ramaz, zira Anayasa m.26/son "Haber ve
düflünceleri yayma araçlar›n›n kullan›lmas›na iliflkin düzenleyici
hükümler, bunlar›n yay›m›n› engellememek kayd›yla düflünceyi
aç›klama ve yayma  hürriyetinin s›n›rlamas› say›lmaz." hükmüy-
le, düzenleme yetkisi kullan›larak düflünceyi aç›klama ve yayma
özgürlü¤ünün engellenemeyece¤ini belirtmifltir. Anayasan›n bu
hükmü karfl›s›nda, düflünceyi yayma araçlar›n›n faaliyetleri dü-
zenleyici ifllem yoluyla engellenemeyecektir, zira düzenleyici ifl-
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lemler ancak yasan›n düzenledi¤i bir alan› daha ayr›nt›l› olarak
aç›klayarak, yasan›n uygulanmas›n› kolaylaflt›racak ifllemlerdir.
Bu nedenle yasal temeli bulunmayan bir konuda Üst Kurulun dü-
zenleme yapma yetkisi de evleviyetle olmayacakt›r. 

Ancak, Üst Kurul baz› ilke kararlar› ile idare hukuku aç›s›ndan
görev gasb› teflkil edecek flekilde düzenlemeler de yapmaktad›r.
Nitekim, Dan›fltay 3984 say›l› Yasan›n m.33’te öngörülen özel
radyo ve televizyonlar›n yay›n izninin geçici olarak durdurulma-
s› ya da iptaline neden olan "ihlalin tekrar›" halinde, iki ihlal ara-
s›ndaki sürenin RTÜK’ün ilke kararlar›yla belirlenmesini bu çer-
çevede de¤erlendirmifltir. Dan›fltay’a göre, "Kanunun 33. mad-
desinde, yay›n kurulufllar›n›n kanunda öngörülen ilke ve esasla-
r› ihlal etmesi durumunda RTÜK’ün yapmas› gereken ifllemler
s›ras›yla say›lm›fl, bunun d›fl›nda tekrarlanan ihlaller aras›nda
bir süre kayd› konulmad›¤› gibi; Üst Kurula bu konuda düzenle-
me yapma yetkisi de tan›nmam›flt›r"72. 

RTÜK’ün düzenleme yetkisine sahip oldu¤u konular 3984 sa-
y›l› Yasan›n RTÜK’ün görev ve yetkilerini düzenleyen 8. madde-
sinde ayr›nt›l› düzenlendi¤i gibi, Kanunun di¤er maddelerinde de
bu yetkiye iliflkin hükümlere rastlanmaktad›r.

RTÜK’ün görev ve yetkilerini düzenleyen m.8’e göre düzen-
leme yetkisine sahip oldu¤u konular:

- Yurt içinden yay›n yapacak kamu ve özel radyo televizyon
kurulufllar›n›n yay›n izni ve lisans talebinde bulunabilmek için
yerine getirmeleri gerekli önflartlar› ve standartlar› Avrupa S›n›r
Ötesi Televizyon Sözleflmesi ‹lkeleri göz önünde bulundurularak
tespit etmek ve kamuoyuna duyurmak (8/f).

- Kanal ve frekans band› tahsisinde gerekli flartlar› ve tahsis
hakk› alanlar›n yay›na geçme süresini ve radyo ve televizyon is-
tasyonu kuranlar›n ödeyecekleri yay›n izni ve lisans ücretlerini il-
gili yönetmeliklerle belirlemek (8/g).

- fiifreli yay›nlarla kablolu radyo ve televizyon tesis ve yay›n-
lar› ile ilgili kurallar› bu kanundaki ilkeler çerçevesinde ve Posta,
Telgraf ve Telefon ‹daresi Genel Müdürlü¤ünün kablolu radyo ve
televizyon tesislerini at›l b›rakmamay› gözeterek belirlemek (8/l).
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- Bu Kanun ve Avrupa S›n›r Ötesi Televizyon Sözleflmesi ilke-
lerine uygun biçimde çal›flma ve faaliyetleri ile ilgili yönetmelik
ve di¤er düzenlemeleri haz›rlamak (8/p).

Kanunun de¤iflik maddelerindeki hükümlere göre Üst Kuru-
lun düzenleme yetkisi kapsam›na giren konular:

- Özel Radyo ve Televizyon Kurulufllar›n›n uymas› gerekli as-
gari idari, mali ve teknik flartlar› ile yay›n alan›, yay›n saat ve sü-
releriyle ilgili esaslar Radyo ve Televizyon Üst Kurulu taraf›ndan
tespit edilir (m.30).

- Radyo ve televizyon kurulufllar›, yay›nlar›nda belli oran ve
saatlerde e¤itim, kültür, Türk halk ve Türk sanat müzi¤i program-
lar›na yer vermek zorundad›rlar. Bu programlar›n tür ve oranla-
r›yla ilgili esaslar Üst Kurul taraf›ndan tespit edilir (m.31/1).

- Tematik kanallarla ilgili usul ve esaslar Üst Kurulca belirlenir
(m.31/1).

- Radyo ve Televizyon Kurulufllar›, yay›nlar›nda yer verdikleri
eserlere telif hakk› öderler. Telif hakk› ödemelerine ait esaslar
meslek birliklerinin görüflü al›narak Radyo ve Televizyon Üst Ku-
rulunca tespit edilir (m.37).

- Radyo ve televizyonlar›n haber birimlerinde çal›flt›r›lacak
bas›n kartl› gazetecilerin asgari say›s›n› Üst Kurul belirler
(m.38).

- Üst Kurulun ve teflkilat›n›n çal›flma esas ve usulleri, kanal
ve frekans tahsisi flartlar› ve ihale usulleri ile telif ve yap›mc›
haklar›n› koruma esas ve usulleri Üst Kurul taraf›ndan haz›rla-
nan yönetmeliklerle düzenlenir. Bu yönetmelikler Resmi Gazete-
de yay›mlanarak yürürlü¤e girer(m.40).

BB.. RRTTÜÜKK’’üünn BBiirreell KKaarraarr AAllmmaa YYeettkkiissii  

1. FREKANS TAHS‹SLER‹, YAYIN ‹ZN‹ VE L‹SANSI VERME
3984 say›l› Yasan›n 16. maddesi uyar›nca, 2813 Say›l› Telsiz

Kanununun di¤er hükümleri sakl› kalmak kayd›yla, kamu ve tüm
özel radyo ve televizyon kurulufllar›na kanal ve frekans band›
tahsisi ile yay›n izni ve lisans› vermek ve bu tahsis ve izni iptal et-
mek yetkisi, münhas›ran Üst Kurula aittir. Frekans tahsisine ilifl-
kin bu yetki Yasan›n 8. ve 17. maddelerinde de düzenlenmifltir.

HAKEML‹ YAZI



RTÜK, Avrupa S›n›rötesi Televizyon Sözleflmesindeki esasla-
ra göre belirledi¤i ön flartlar› yerine getirmifl müracaatç› kurulufl-
lara, yay›n izni ve lisans verirken hakkaniyet ve tarafs›zl›k ilkele-
rine göre davranmak zorundad›r (m.8/b). 

Üst Kurul, 16. maddeye uygun olarak ulusal, bölgesel ve ye-
rel planlamalardaki kanal ve frekans bandlar›n›n, Türkiye Radyo
ve Televizyon Kurumu eliyle kullan›lan73 kanal ve frekans band-
lar› d›fl›nda kalanlar›n en az %50’sinin zaman paylafl›ml› ve böl-
gesel dengelere uygun biçimde kullan›m›n› gözeterek kanal ve
frekans bandlar› tahsis eder.

4756 say›l› Yasa ile ilga edilmeden önce, m.8/1 uyar›nca fre-
kans planlamalar›n› yapmak da Üst Kurulun göreviydi. 3984 sa-
y›l› yasan›n geçici 5 ve 6. maddelerinde, yasan›n  yürürlü¤e gir-
mesinden itibaren RTÜK’ün ihtiyaç duyulan kanal ve frekans
bantlar›n› yapt›rmas› zorunlulu¤u getirilmiflti. Frekans tahsisi ya-
p›l›p yay›n izni ve lisans verilene dek kullan›lan frekanslar›n
müktesep hak yaratmayaca¤› da belirtilmiflti. RTÜK, ilk frekans
plan›n› 1995’te haz›rlatm›fl ve frekans tahsislerine ise 1997’de
bafllam›flt›r. Ancak bu süreç sonuçlanamam›flt›r. Yerel iletiflim
ihalelerinin yap›lmas›n›n ard›ndan, özel radyo ve televizyon ku-
rulufllar›na frekans tahsisi yap›lmas› s›ras›nda bir tak›m politik
engeller ortaya ç›km›flt›r. fiöyle ki, ilk frekans ihalelerini kaza-
nanlar›n genellikle ‹slami çevrelere ait olmalar›, konuyu Milli Gü-
venlik Kurulu gündemine tafl›m›fl ve Hükümet RTÜK’ten ihalele-
rin ertelenmesini talep etmifltir. Bu erteleme dönemin RTÜK
Baflkan›n›n istifas›na neden olmufltur.  Bu arada, 1999 y›l›nda,
özellikle irticai ve bölücü yay›nlar›n engellenmesine yönelik ola-
rak, yay›n izni ve lisans almak için baflvuracak kurulufllar›n, ön-
celikle Baflbakanl›ktan "ulusal güvenlik belgesi" almalar› karar-
laflt›r›lm›flt›r74. Ayn› dönemde, hükümet taraf›ndan haz›rlanan bir
raporla frekans tahsisinin RTÜK’ten al›n›p telsiz genel Müdürlü-
¤ü yerine kurulan Telekomünikasyon Üst Kuruluna b›rak›lmas›
önerilmifltir. Nitekim, 2002’de yürürlü¤e giren 4756 say›l› Yasa
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73) Ulusal kanal ve frekans band› planlamas›ndaki kanal ve frekans bandlar›-
n›n dörtte biri Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna tahsis edilir (m.17).
74) KEJANLIO⁄LU-ÇELENK-ADAKLI, s.130-137
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ile frekans planlamalar›n› yapt›rma yetkisi RTÜK’ten al›n›p Tele-
komünikasyon Kuruluna b›rak›lm›flt›r.

Sonuç olarak, 3984 say›l› yasan›n yürürlü¤e girdi¤i tarih olan
13 Nisan 1994’ten itibaren  dört ay içinde frekans tahsislerini
yapmak zorunda olan RTÜK, bu ifllemi henüz gerçeklefltirmifl
de¤ildir. Yay›n yapan kurulufllar, geçici m.5’e ra¤men illegal ola-
rak yay›nlar›n› sürdürmektedirler.

2. ÜST KURULUN TRT ÜZER‹NDEK‹ YETK‹LER‹

Özerkli¤i anayasal güvence alt›nda olan Türkiye Radyo Tele-
vizyon kurulu üzerindeki yetkileri, Üst Kurul’un birel karar alma
yetkilerinin tipik örnekleridir. 2954 say›l› Türkiye Radyo Televiz-
yon Kanunu (TRT Kan.) m.11’e göre RTÜK, TRT’nin Yönetim
Kurulu üyelerinin ve m.13’e göre de Genel Müdürünün seçimin-
de karar alma yetkisiyle donat›lm›flt›r.

TRT Kan. m.11’e göre, Kurumun en yüksek karar ve yönetim
organ› olan Yönetim Kurulu; elektronik, kitle iletiflimi, hukuk, ifl-
letme veya ekonomi, sosyal bilim dallar› ile sanat ve kültür ala-
n›nda temayüz etmifl kifliler aras›ndan seçilen ve atanan alt› üye
ile Genel Müdürden oluflur. Yönetim Kurulu üyeleri, RTÜK tara-
f›ndan teklif edilen on iki aday aras›ndan Bakanlar Kurulu kara-
r› ile atan›r.

TRT Kan. m.13 ise, Genel Müdürün, Radyo ve Televizyon
Yüksek Kurulu taraf›ndan teklif edilen üç aday aras›ndan Bakan-
lar Kurulu karar› ile atanaca¤›n› öngörmektedir.

CC.. RRTTÜÜKK’’üünn DDeenneettiimm YYeettkkiissii

RTÜK’ün radyo ve televizyon kurulufllar› ve bunlar›n yay›nla-
r›n›n denetimi yetkileri vard›r. 

1. RADYO VE TELEV‹ZYON KURULUfiLARININ YAPISAL
DENET‹M‹

Radyo ve televizyon kurulufllar›n›n yap›s›na iliflkin denetim
yetkisi, Yasan›n 30. maddesine göre, özel radyo ve televizyon
kurulufllar›n›n uymas› gerekli asgari idari, mali ve teknik flartlar›
ile yay›n alan›, yay›n saat ve süreleriyle ilgili esaslar›n Radyo ve

HAKEML‹ YAZI



Televizyon Üst Kurulu taraf›ndan tespit edilece¤i hükmüne da-
yanmaktad›r. Nitekim, RTÜK bu esaslar› belirlemek için bir yö-
netmelik ç›karm›flt›r75.                                                               

‹lgili Yönetmeli¤in 10. maddesi, özel radyo televizyon kuru-
lufllar›n›n, yay›n izni ve lisans› ald›ktan sonra hisse ve tesisleri-
nin devri konusunda Üst Kurulun haberdar edilmesini zorunlu
k›lmaktad›r. Bunun nedeni ise, iletiflim alan›ndaki mülkiyetin
kontrolünü sa¤layarak,  3984 say›l› Yasa m.29 kapsam›nda dü-
zenlenen hisse oranlar›na göre kamu ihalelerine girme yasakla-
r›na uyulmas›n› sa¤lamakt›r. 

29. maddenin 3. f›kras› ilk halinde, belirli bir radyo televizyon
kuruluflunda %10’dan fazla hissesi olanlar›n devletten, di¤er ka-
mu tüzelkiflilerinden ve bunlar›n do¤rudan veya dolayl› olarak
kat›ld›klar› teflebbüs veya ortakl›klardan herhangi bir taahhüt ifli-
ni do¤rudan do¤ruya veya dolayl› olarak kabul etmelerini yasak-
lamaktayd›. Bu hüküm, iletiflim flirketleri için, özellikle enerji iha-
leleriyle ilgili olarak mutlaka afl›lmas› gereken bir engel haline
gelmiflti76. Nitekim, 4756 say›l› Yasa ile, m.29 de¤ifltirilmifl ve ka-
mu ihalelerine girmeye engel olan %10’luk hisse baraj›na iliflkin
hüküm metinden ç›kar›lm›flt›r. De¤ifltirilen di¤er hükümlerle, bir
gerçek ya da tüzel kifliye ya da sermaye grubuna bir radyo-tele-
vizyon kuruluflunun tümüne ya da birden çok radyo-televizyon
kurulufluna sahip olabilme olana¤›n›n yarat›lm›flt›r. Buna ek ola-
rak, bu kifli ya da sermaye grubuna kamu ihalelerine girebilme
ve menkul k›ymetler borsalar›nda ifllem yapabilme hakk› da ta-
n›nm›flt›r. Bu durum, medya gücü kullan›larak ihalelerde haks›z
rekabete, borsada çeflitli ifllem oyunlar› yap›lmas›na neden olma
riski tafl›maktad›r. Cumhurbaflkan› ayn› gerekçelerle, 29. mad-
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75)  RG 16.3.1995, S.22229
76)  ADAKLI, G., Yay›nc›l›k Alan›nda Mülkiyet ve Kontrol, Medya politikalar›,
‹mge, Ankara, 2001, s.171; Dan›fltay 10. Dairesi Do¤an fiirketler Grubu, Adil-
bey Holding, Çukurova holding, Demir Toprak, Tekfen ‹nflaat’tan oluflan ‹stan-
bul Elektrik Da¤›t›m Afi’nin (‹SEDAfi) 500 milyon dolar devir bedeliyle kazan-
d›¤› ihaleyi 3984 s. Yasa m.29’a ayk›r›l›ktan iptal etmifl, kararda ‹SEDAfi his-
sedarlar›n›n kamu ihalelerine giremeyecek oranda %10’dan fazla hisseye sa-
hip olduklar› belirtilmifltir.  Ancak, 10. dairenin bu ihaleler için daha önce verdi-
¤i yürütmeyi durdurma karar›, Dan›fltay ‹dari Daireler Genel Kurulunun "flirket-
lerin tüzel kiflilik olarak herhangi bir yay›n kuruluflunda %10’dan fazla hisseye
sahip olmad›klar›" gerekçesiyle  verdi¤i kararla kald›r›lm›flt›r.
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dede de¤ifliklik yapan hükmün iptali için Anayasa Mahkemesine
baflvurmufltur. Anayasa Mahkemesi "Anayasaya ayk›r›l›¤› konu-
sunda güçlü belirtiler bulundu¤u ve uygulanmalar›ndan do¤acak
sonradan giderilmesi güç veya olanaks›z durum ve zararlar do-
¤abilece¤i" gerekçesiyle 16.6.2002 tarih ve 2002/97 E, 2002/9
K. say›l› kararla77 yürürlü¤ü durdurulan 29. maddede de¤ifliklik
yapan 4756 s.Yasa m.13’ün (d) ve (e) bentlerini iptal etmifltir78.

2. YAYINLAR ÜZER‹NDE DENET‹M
Radyo ve televizyon yay›nlar›n›n yasada ve uluslararas› söz-

leflme hükümlerinde öngördü¤ü koflullara uygunlu¤unu denetle-
me yetkisi Üst Kurula verilmifltir. RTÜK, yay›nlar› 3984 say›l› Ya-
sa m.4’te say›lan yay›n ilkeleri ve bu yasaya dayanarak ç›kard›-
¤› Radyo Televizyon Yay›nlar›, Yay›n Esas ve Usulleri Hakk›nda
Yönetmelikte öngörülen "genel yay›n ilkeleri" ve "yay›nc›n›n so-
rumluluklar›" esaslar›na göre denetler. Ancak, gerek yasakoyu-
cunun gerekse RTÜK’ün düzenlemeleri "fazla" ayr›nt›land›r›l-
m›flt›r. Örne¤in, Avrupa S›n›rötesi Televizyon Sözleflmesinde
(ASTS) sadece bir madde ile düzenlenen "yay›nc›n›n sorumlu-
luklar›" RTÜK yönetmeli¤inde 13 maddede  (m.6-18) düzenlen-
mifltir79. ASTS m.7’de k›saca insan onuru, insan haklar›na sayg›
çerçevesinde programlar›n içerik ve sunufl biçimlerinin edebe
ayk›r› olmamas› ve pornografi içermemesini, fliddeti ve ›rkç› nef-
reti k›flk›rtmamas›n›, gençlerin ve çocuklar›n fiziksel ve ahlaki
geliflimlerine zarar verici programlar›n saat ayarlamas›n› ve ha-
berlerde do¤ruluk ile serbest kanaat oluflumunun sa¤lanmas›
yay›nc›lar›n sorumluluklar› olarak say›lm›flt›r.

3984 say›l› Yasa m.4’te say›lan Yay›n ilkeleri nedeniyle veri-
len uyar› ve yapt›r›mlar kayna¤›n› Anayasan›n de¤iflik hükümle-
rinden80 alsa da, ifadelerin soyut ve yoruma aç›k oluflu sak›nca-
lar da do¤urmaktad›r. Bu sak›ncalar›n giderilmesi için kanaati-
mizce, ASTS ve Avrupa’daki örneklere iliflkin düzenlemelerden
hareketle bunlara benzer, daha az detayl› ve soyut ifadelerden
kurtar›lm›fl ilkelerin getirilmesi gerekmektedir. 

HAKEML‹ YAZI

77)  R.G., 14.06.2002, Say›: 24785, http://rega.basbakanlik.gov.tr/index.aspx
78)  www.rtuk.org.tr/yasaip.htm  (Bu karar Resmi Gazete’de yay›nlanmam›flt›r.)
79)  KEJANLIO⁄LU-ÇELENK-ADAKLI, s. 123
80)  Anayasa m.13, 14, 19, 20, 22, 24-26, 28, 29, 32 gibi.



DD.. RRTTÜÜKK’’üünn YYaapptt››rr››mm UUyygguullaammaa YYeettkkiissii**

Üst Kurulun yapt›r›m yetkisi, 3984 say›l› Yasas›n›n 8. madde-
sinin (›) bendinde tan›nm›flt›r. Buna göre Kurul, yay›n kuruluflla-
r›n›n, bu kanunun hükümlerine ayk›r› yay›n yapmas› ve tahsis
flartlar›na uymamas› halinde, gerekli müeyyideleri uygulamaya
karar vermeye yetkilidir. Kanunun "Müeyyideler" Bafll›kl› Alt›nc›
Bölümünün "Uyar›, Para Cezas›, Durdurma ve ‹ptal" bafll›kl› 33.
maddesi, özel radyo ve televizyonlar›n hangi durumlarda hangi
yapt›r›mlara tabi tutulacaklar›n› öngörmektedir. Üst Kurul, uyar›,
para cezas›, durdurma  ve iptal olmak üzere dört tip yapt›r›m uy-
gulayabilmektedir.

3984 say›l› yasan›n 2002 de¤iflikli¤i ile ilga edilen 35. madde-
si, TRT’nin yükümlülü¤ünü düzenlemekteydi. Madde hükmüne
göre, TRT Kurumu da bu  kanunda öngörülen yay›n ilke ve esas-
lar›na uygun yay›n yapmakla yükümlü k›l›nmaktayd›. Ancak, Üst
Kurulun TRT üzerindeki yapt›r›m yetkisi  uyar› ile s›n›rland›r›l-
m›flt›. fiöyle ki, yay›n ilke ve esaslar›n›n ihlali halinde, TRT Ku-
rumu ihlalin niteli¤i ve a¤›rl›¤› aç›kça belirtilerek  uyar›l›yordu.
Durdurmay› gerektirecek bir ihlalin söz konusu olmas› halinde
ise, yani ihlalin tekrarlanmas› durumunda, Üst Kurulun bu do¤-
rultuda verece¤i karar ile  TRT Genel Müdürü ve Yönetim kuru-
lunun görevi düflmekteydi. ‹ptal cezas› ise, Anayasa m.133’te
düzenlenen özerk kamu tüzelkiflisi niteli¤indeki TRT için zaten
mümkün de¤ildi.

RTÜK, TRT Genel Müdürünün ve Yönetim Kurulunun görev-
den düflürülmesine yönelik karar› sadece bir kez vermifltir. ‹ki
uyar› cezas›n›n ard›ndan verilen bu karara karfl›, dönemin TRT
Gnel Müdürü taraf›ndan Ankara idare Mahkemesinde karar›n ip-
tali istemiyle aç›lan davada ‹dare Mahkemesi önce yürütmeyi
durdurma karar› vermifl ve sonra da karar› iptal etmifltir.
RTÜK’ün Bölge ‹dare mahkemesine yürütmeyi durdurma karar›-
n›n kald›r›lmas› talebiyle yapt›¤› baflvuru, Mahkeme taraf›ndan
özerkli¤i anayasal güvence alt›nda bulunan TRT üzerinde, bu
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* Bu konu Mine TURHAN’›n "RTÜK Taraf›ndan Özel Radyo ve Televizyon Ku-
rulufllar›na Uygulanan ‹dari Yapt›r›mlar" bafll›kl› çal›flmas›nda detayl› olarak in-
celendi¤inden, bu bölümde genel bir çerçeve oluflturmakla yetinilecektir.
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anlamda özerkli¤e sahip olmayan RTÜK’ün müdahalesinin söz
konusu olamayaca¤› gerekçesiyle reddetmifltir81.

Nitekim, 4756 say›l› yasa ile 2002 y›l›nda RTÜK’ün TRT üze-
rindeki denetim ve yapt›r›m yetkisi ortadan kalkm›flt›r.

RTÜK taraf›ndan uygulanan yapt›r›mlar›n niteli¤i konusunda
da tart›flmalar olmufltur. Üst Kurulun uygulad›¤› yapt›r›mlar idari
yapt›r›md›r. Özel hukuk tüzel kiflileri olan radyo televizyon kuru-
lufllar› ile, Kurul aras›nda hiyerarflik ba¤ bulunmad›¤› için de bu
yapt›r›mlar›n disiplin hukuku çerçevesinde de¤erlendirilmesi
mümkün de¤ildir.  3984 say›l› Yasan›n 4. maddesi, radyo televiz-
yon yay›nlar›n›n kamu hizmeti anlay›fl› içinde yürütülece¤ini be-
lirtmifltir. Nitekim Anayasa Mahkemesi de kitle iletiflim araçlar›
olmas› nedeniyle toplumsal anlat›m araçlar› olarak niteledi¤i
radyo televizyon yay›nlar›n›n kamusal nitelikte oldu¤unu belirt-
mifltir82. Gerek Avrupa ‹nsan Haklar› Sözleflmesi m.10/2, gerek-
se TC Anayasas› m.26/1 hükümleri gere¤ince görsel-iflitsel ileti-
flim özgürlü¤ü izne tabi bir özgürlük olarak düzenlenmifltir. Bu
nedenle, bu özgürlü¤ün kullan›m alan› olan ve kamusal nitelik
tafl›yan radyo televizyon alan›nda kamu hizmeti gören kiflilere
uygulanan yapt›r›mlar, söz konusu kamu hizmetinin düzgün iflle-
mesi ve temel haklar›n korunmas›n› amaçlayan ifllemler niteli-
¤indedir. Bu durumda, RTÜK’ün düzenleyici ifllemleri ile alan›
düzenlemesi hizmete özgü bir kolluk faaliyeti  (özel hizmet kol-
lu¤u) oldu¤undan, yapt›r›mlar› da  idari niteliktedir ve idari yapt›-
r›mlara uygulanan ceza hukukunu genel ilkelerine de tabidir83.
Bunlar, yasall›k, oranl›l›k geriye yürümezlik ilkeleri olarak say›l-
maktad›r.

Ayr›ca, son y›llarda özellikle Avrupa ‹nsan Haklar› Mahkeme-
sinin baz› kararlar› ›fl›¤›nda, cezaland›rma yetkilerinin istisnai ol-
maktan ç›k›p genelleflmesi nedeniyle yar› yarg›sal olarak nitele-
nen ba¤›ms›z idari kurullar›n, ceza hukuku ve ceza yarg›lamas›

HAKEML‹ YAZI

81) COfiKUN, S., Türkiye’de Ba¤›ms›z ‹dari Kurulufllar Üzerinde Yarg›sal
Denetim,  Ba¤›ms›z ‹dari Otoriteler, Alk›m, ‹stanbul, 1998,s.182-186
82)  NALBANT, A.(-dan naklen), s.125
83) T‹RYAK‹, R, Ba¤›ms›z ‹dari Kurum Olarak RTÜK , AÜHF Derg., C.51, S.4,
Ankara, 2002, s.169-205; YILMAZ, H., s.191-215



hukuku ilkelerine her zaman riayet etmeyerek A‹HS m.6/1 anla-
m›nda adil yarg›lanma hakk› aç›s›ndan sorun yaratabilecekleri
de tart›fl›lmaktad›r84.

VV.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN MMAALL‹‹ KKAAYYNNAAKKLLAARRII

Özerk ve kamu tüzelkiflili¤ini haiz olan RTÜK’ün kendine ait
bütçesi vard›r ve özerkli¤ini güvenceye alacak bir unsur olarak
da mali aç›dan hiçbir kuruma ba¤l› olmayacak flekilde bir düzen-
leme yap›lm›flt›r. 3984 say›l› Yasa m.12 Üst Kurulun gelirlerini
saym›flt›r. Buna göre, 

a) Özel radyo ve televizyon kurulufllar›ndan al›nacak TV ka-
nal ve radyo frekans› y›ll›k tahsis bedelleri,

b) Özel radyo ve televizyon kurulufllar›n›n y›ll›k brüt reklam
gelirlerinden % 5 oran›nda ayr›lacak paylar,

c) Gerekti¤inde Türkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl›¤› büt-
çesinin transfer tertibinde yer alacak ödenek,

d) Radyo ve televizyon kurulufllar›na 33 üncü madde uyar›n-
ca verilecek idari para cezalar› RTÜK’ün gelirler kalemini olufl-
turmaktad›r.

3984 say›l› yasada 2002’de yap›lan de¤ifliklikten önce,
RTÜK’ün gelirleri aras›nda say›lan özel radyo ve televizyon ku-
rulufllar›ndan al›nacak yay›n izin ve lisans ücretleri, de¤iflik 12.
madde ile Hazineye gelir kaydedilmifltir.  Yasan›n ilk halinde bu-
lunmayan ve de¤iflik 12. maddede Üst Kurulun gelirleri aras›n-
da gösterilen idari para cezalar›, Üst Kurulca verilen para ceza-
lar›d›r. Bu durum, Üst Kurulun idari para cezas› verirken yanl› ve
keyfi davranabilece¤i kuflkusuna neden olabilecektir. Para ceza-
lar›n›n çok yüksek tutarlarda olmas› ve alt-üst s›n›rlar› aras›nda-
ki genifllik, bu kuflkuyu daha da art›racakt›r85.

Di¤er taraftan, RTÜK’ün özel radyo ve televizyon kurulufllar›-
n›n reklam gelirlerinden ald›¤› pay, reklam yay›nlar›n›n gerekti¤i
gibi denetlenmemesine neden olmaktad›r. Yasadaki reklamlara
iliflkin maddeler ASTS’den aktar›lm›fl olmakla beraber, ASTS
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84) Bkz ULUSOY, A., Reg. Kur.Hak.Gen.De¤., s.53-54.
85)  Bkz. Ahmet Necdet Sezer’in veto gerekçeleri, s.3
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m.14/3 ‘ün "Konulu Filmlerin veya televizyon filmlerinin (dizler,
belgeseller, hafif e¤lence programlar› hariç) süreleri 45 dakika-
dan fazla olmas› halinde, her 45 dakikal›k bölüm için, bir kez ol-
mak üzere bir reklam kesintisi yap›labilir" veya m.14/5’te getiri-
len haber bültenleri, haber programlar›, çocuk programlar› ve di-
ni programlarla belgesellere reklam al›namayaca¤› yönündeki
hükümler bizzat RTÜK taraf›ndan Reklam Yönetmeli¤ine de¤ifl-
tirilerek aktar›lm›flt›r.  Bizim de kat›ld›¤›m›z görüfle göre, reklam
gelirlerinden beslenen RTÜK, Avrupa standartlar›n› ve usulüne
göre onaylanarak yürürlü¤e giren bir uluslararas› sözleflme olan
ASTS hükümlerini ihlal eden kurallar›, bizzat kural koyucu olarak
kendisi koymaktad›r86.

VVII.. RRTTÜÜKK’’ÜÜNN YYAARRGGIISSAALL DDEENNEETT‹‹MM‹‹

Daha önce üzerinde ayr›nt›l› duruldu¤u gibi RTÜK, faaliyetle-
rini kamu gücüne dayal› idari ifllemler arac›l›¤›yla yürütmektedir.
Dolay›s›yla RTÜK’ün ifllemleri de, idarenin tüm ifllem ve eylem-
lerine karfl› yarg› yolunun aç›k oldu¤unu belirten AY m.125/2 ge-
re¤ince yarg› denetimine tabi olacakt›r. RTÜK’ün özellikle, gör-
sel-iflitsel iletiflim özgürlü¤ü alan›na yönelik düzenleyici ifllemle-
rinin bu özgürlü¤ün korunmas› aç›s›ndan yarg› denetimine tabi
olmas› çok önemlidir. Zaten Kurul üzerinde kullan›labilecek tek
denetim yetkisi de yarg› organ›na aittir. Dolay›s›yla RTÜK’ün ifl-
lemlerine karfl› aç›lacak davalar idari yarg›da görülecektir. 

3984 say›l› Yasan›n 39. maddesi  Üst Kurul aleyhine aç›lacak
idari davalarda Ankara Mahkemelerini yetkili k›lm›flt›r. Ancak,
Dan›fltay Kanunu87 m. 24/d uyar›nca kamu kurulufllar›nca ç›ka-
r›lan ve ülke çap›nda uygulanacak olan düzenleyici ifllemlere
karfl› aç›lacak davalarda Dan›fltay ilk derece mahkemesi olarak
görevlidir. Dan›fltay Kanunu’nun gerekçesinde "Bakanlar Kurulu
kararlar›, müflterek kararnameler, Bakanl›klar›n düzenleyici ifl-
lemleri gibi önemli idari ifllemlerle, yap›lar› gere¤i Dan›fltay’da
görülmesi zorunlu idari davalar›n çözümlenmesinde ilk derece
mahkemesi olarak Dan›fltay görevlendirilmifltir." denmektedir88.
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86) KEJANLIO⁄LU-ÇELENK-ADAKLI, s.121-122
87)  R.G., 20.01.1982, Say›: 25531, 
88)  Dan›fltay ‹DDGK, 27.10.1989, E.989/405, K.989/157, DD, Say›: 78-79,
s.115 (Karfl› oy yaz›s›ndan naklen)



Yasakoyucunun bu düzenlemedeki amac›n›n, ifllemin niteli¤i ve
ifllemi tesis eden makam dikkate al›narak önemli idari ifllemlere
karfl› aç›lacak davalar›n Dan›fltay taraf›ndan görülmesi yönünde
oldu¤u aç›kt›r. Bununla birlikte 1994 tarihli 3984 say›l› Kanun,
1982 tarihli Dan›fltay Kanununa göre özel kanun niteli¤inde ol-
du¤undan89, RTÜK’ün yurt çap›nda uygulanacak düzenleyici ifl-
lemleri aleyhine aç›lacak davalar da Dan›fltay’da de¤il, Ankara
‹dare Mahkemelerinde görülecektir90.

Ayr›ca, 3984 say›l› Kanunun "Yay›nlar›n Men Edilmesi" bafl-
l›kl› 25. maddede "milli güvenli¤in aç›kça gerekli k›ld›¤› hallerde
yahut kamu düzeninin ciddi flekilde bozulmas› kuvvetle ihtimal
dahilinde ise Baflbakan veya görevlendirece¤i Bakan yay›n› dur-
durabilir…

Yukar›daki f›kralar uyar›nca al›nacak icrai, idari kararlar aley-
hine aç›lacak iptal davalar› do¤rudan do¤ruya Dan›fltay'da aç›-
l›r…." hükmü getirilmektedir. Ancak, Dan›fltay’›n bu yetkisi "yu-
kar›daki f›kralar uyar›nca al›nacak icrai idari kararlar" ifadesin-
den sadece yay›nlar›n men edilmesi konusunda Baflbakan ya
da görevlendirdi¤i bir Bakan taraf›ndan tesis edilen idari ifllem-
lere iliflkin olup, kanaatimizce Üst Kurul aleyhine aç›lacak idari
davalarda Ankara ‹dare Mahkemelerinin görevli ve yetkili oldu¤u
aç›kt›r.

Bununla birlikte, 30.03.2005 tarih ve 5326 say›l› Kabahatler
Kanunu’nun91 yürürlü¤e girmesinden sonra, RTÜK’ün uygulad›-
¤› idari yapt›r›mlardan para cezalar› için bir ayr›m yapmak zo-
runludur. fiöyle ki, Kabahatler Kanunu m.2 "…kanunun, karfl›l›-
¤›nda idari yapt›r›m uygulanmas›n› öngördü¤ü haks›zl›k…"lar›
kabahat olarak tan›mlam›flt›r. Ayn› Kanunun 16. maddesi ise,
kabahatlere karfl› uygulanacak idari yapt›r›mlar›n "idari para ce-
zas› ve idari tedbirler" oldu¤u hükmünü getirmifltir. Bu yapt›r›m-
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89)  Önceki tarihli genel kanunun, sonraki tarihli özel kanun ile çeliflen hüküm-
leri olmas› halinde, sonraki tarihli özel kanun hükmünün uygulanaca¤›
konusunda bkz. B‹LGE, N., Hukuk Bafllang›c›, Turhan, Ankara, 2000, s.191 ve
GÖZÜBÜYÜK, A.fi., Hukuka Girifl ve Hukukun Temel Kavramlar›, Turhan, An-
kara, 2000, s.71.
90)  T‹RYAK‹, R., s.190
91) R.G., 31.03.2005, Say›: 25772 (mükerrer), http://rega.basbakan-
lik.gov.tr/index.aspx#
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lar› vermeye yetkili makam ya da kifliler m.22’de say›lm›flt›r. Bu-
na göre, "Kabahat dolay›s›yla idarî yapt›r›m karar› vermeye ilgi-
li kanunda aç›kça gösterilen idarî kurul, makam veya kamu gö-
revlileri yetkilidir." (m.22/b.1). Bu ba¤lamda, RTÜK’ün idari para
cezas› uygulad›¤› fiiller de bundan böyle Kabahatler Kanunu
kapsam›nda idari yapt›r›ma ba¤lanm›fl bir kabahat olarak anla-
fl›lacakt›r.

Kabahatler Kanunu m.27 uyar›nca uygulanan idari yapt›r›m-
lara karfl› sulh ceza mahkemesine baflvurulmas› öngörülmekte-
dir. Bu hüküm, ayn› kanunun 3. maddesindeki "Bu Kanunun ge-
nel hükümleri di¤er kanunlardaki kabahatler hakk›nda da uygu-
lan›r." hükmüyle birlikte de¤erlendirildi¤inde, RTÜK’ün uygulad›-
¤› para cezalar›na karfl› art›k Ankara ‹dare Mahkemelerine de¤il,
5237 say›l› Türk Ceza Kanununun yer bak›m›ndan uygulamaya
iliflkin 8. maddesi hükümlerine göre fiilin ifllendi¤i yer sulh ceza
mahkemelerine baflvurulmas› gerekecektir. Nitekim, RTÜK’ün
uygulad›¤› bir para cezas›na iliflkin verilen Uyuflmazl›k Mahke-
mesi karar›nda da, bu cezalara karfl› itiraz›n sulh ceza mahke-
mesine yap›laca¤› belirtilmektedir92.

Kabahatler Kanunu ile getirilen bu düzenlemeler sonunda,
idarenin kamu gücüne dayanan yetkilerle tesis etti¤i idari ifllem-
lerden bir k›sm›n› oluflturan idari yapt›r›mlar idari yarg› deneti-
minden ç›kar›larak adli yarg›n›n görev alan›na sokulmufltur. Ana-
yasa Mahkemesi eski tarihli kararlar›nda,  idare hukuku esasla-
r›na göre idari eylem veya ifllemlere karfl› adli yarg› yerlerinde
dava aç›lmas›n›n bir yasa ile olanakl› k›l›nmas›n›, bu yolla yap›-
lacak yarg›sal denetimin "Anayasa ilkelerine ters düflen ve flek-
li bir denetimden öteye geçmeyen" bir denetim olaca¤› gerekçe-
siyle hakl› olarak Anayasaya ayk›r› bulmufltur93. Bunun gerekçe-
si, idari yarg› siteminin kamu hizmetlerinden do¤an anlaflmazl›k-
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92) Uyuflmazl›k Mahkemesi, 21.11.2005, E.2005/92, K.2005/112, R.G.,
28.12.2005, Say›: 26037. Uyuflmazl›k Mahkemesi’nin bu yönde kararlar› için
bkz. UM, 21.11.2005, E.2005/76, K.2005/102; 21.11.2005, E.2005/77,
K.2005/103; 21.11.2005, E.2005/84, K.2005/105; 21.11.2005, E.2005/85,
K.2005/106; 21.11.2005, E.2005/87, K.2005/107; 21.11.2005, E. 2005/88,
K.2005/108 (fieker Kurumu hakk›nda)
93)  Anayasa Mahkemesi, 25.5.1976, E.976/1-K.976/28, Anayasa Mahkemesi
Kararlar Dergisi, Say›:4, s.105



lar› yap›lar›ndaki  özellikler ve bunlara uygulanacak kurallar›n
hukuki ve teknik bir nitelik tafl›mas›d›r. ‹dari ifllem ve eylemlerin
idare ve kamu hukukunda uzmanlaflm›fl ve özel hukuk ile kamu
hukukunun dayand›¤› ilke ve kurallar aras›ndaki fark› bilen ha-
kimlerce denetlenmesi gerekmektedir. Özel hukuk alan›nda kifli-
ler aras›daki uyuflmazl›klar hak ve nasafet kurallar› çerçevesin-
de çözümlenmektedir. Taraflar aras›nda eflitlik ve irade hürriyeti
söz konusudur.  ‹dari yarg›da amaç, idarenin idare hukuku ve
kanun çerçevesi içinde hareket etmesini sa¤lamakt›r. 

Ancak, Anayasa Mahkemesi bu yöndeki görüflünü yak›n ta-
rihli kararlar›nda de¤ifltirmifltir. Yüksek Mahkeme, idari yapt›r›m-
lar›n adli yarg› yerlerinde denetlenmesine yönelik yasal düzen-
lemeleri Anayasaya ayk›r› bulmam›fl94, Uyuflmazl›k Mahkemesi
ise bunun gerekçesini flu flekilde aç›klam›flt›r: "Yasakoyucu tara-
f›ndan, idari cezalara karfl› ilgililerin sadece yap›lan tespitin ger-
çe¤e ayk›r›l›¤› ile maddi a¤›r yanl›fll›klar bulundu¤unu ileri süre-
rek yapacaklar› itirazlarda, ülke genelinde yayg›n teflkilata sahip
olmas› ve sade bir usulle incelenerek kesin kararlarla süratle so-
nuçland›r›lmas› gibi pratik düflüncelerle, adli yarg› yerinin görev-
li k›l›nmas› olanakl›  olup; bu halde yetkili mahkemenin adli yar-
g› yeri oldu¤unun ilgili yasada aç›kça belirtilmesi gerekir."95So-
nuç olarak, Kabahatler Kanunu ile getirilen düzenlemelerle idari
yapt›r›mlar aras›nda kaç›n›lmaz bir ayr›m yap›lmaktad›r. fiöyle
ki, idari para cezas› ve idari tedbir niteli¤indeki yapt›r›mlara kar-
fl› baflvuru sulh ceza mahkemesine yap›lacakken, di¤er idari
yapt›r›mlar›n yarg›sal denetimi yine idari yarg› yerlerinde yap›l-
maya devam edecektir.

Bununla birlikte belirtmek gerekir ki, Kabahatler Kanunu’nun
3., 27. ve 28. maddelerinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi-
ne 2006/74 esas say›s›yla dava aç›lm›flt›r. Ancak henüz bu da-
va sonuçlanmad›¤› gibi, söz konusu maddeler hakk›nda da yü-
rürlü¤ü durdurma karar› verilmifl de¤ildir.
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94)  Anayasa Mahkemesi, 10.7.1990, E.1989/28-K.1990/18, R.G., 28.7.1993,
Say›:21651, s.22; 
95) Uyuflmazl›k Mahkemesi, 24.12.2001, E.2001/104- K.2001/112. R.G.,
1.4.2002, say›: 24713, s.277.
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SSOONNUUÇÇ

Görsel-iflitsel iletiflim özgürlü¤ünü koruman›n temel amaç ol-
du¤u radyo ve televizyonculuk alan›nda K›ta Avrupas› gelene¤i-
ne uygun olarak Türkiye de, devletin tekelini en az›ndan hukuki
olarak 1994’e dek korumufltur. Asl›nda, 1990’dan itibaren tüm
anayasal ve yasal düzenlemelere ayk›r› olarak ortaya ç›kan özel
radyo ve televizyonlar, Devletin alandaki egemenli¤ine çoktan
de facto son vermifllerdi. Bu "korsan" radyo ve televizyonlar›n
yaratt›¤› hukuksuzlu¤u hukukilefltirmek için Anayasan›n 133.
maddesinde yap›lan de¤ifliklikle, alan›n özel sektöre aç›lm›fl; bu
ikili sistemi düzenleyecek kurallar da 1994’te 3984 say›l› Yasa-
n›n kabulüyle oluflturulmufltur. Radyo ve Televizyonlar›n Kurulufl
ve Yay›nlar› Hakk›nda Kanun, ifade özgürlü¤ünün izin rejimine
tabi olarak kullan›labildi¤i görsel-iflitsel alanda, bu özgürlü¤ün
koruyucu otoritesini kurmufltur.  Yabanc› modelleri "ba¤›ms›z
idari otorite" olarak nitelenen bu yeni Kurul görsel-iflitsel alan›n
düzenlenmesinde görevli ve yetkili k›l›nm›flt›r.

Gerçekten de, Radyo Televizyon Üst Kurulu temelini, içinde
giriflim özgürlü¤ü, ifade özgürlü¤ü, iletiflim özgürlü¤ü, haber al-
ma hakk› gibi bir çok özgürlü¤ü ve demokrasinin vazgeçilmez
unsuru olan ço¤ulculu¤u da bar›nd›ran görsel-iflitsel iletiflim öz-
gürlü¤ünün korunmas› amac›nda bulmaktad›r. Bu amac› ger-
çeklefltirebilmek için de, Üst Kurul özerk ve tarafs›z kamu tüzel-
kiflili¤ini haiz bir kurum olarak kurulmufltur. Kurul, uluslararas›
sözleflmelerce ve yasakoyucu taraf›ndan belirlenen temel ilkele-
re uygunlu¤u sa¤lamak ve korumakla görevli k›l›nm›flt›r.  T.C.
Anayasas› ve Türk ‹dare Hukuku aç›s›ndan "ba¤›ms›z idari oto-
rite" niteli¤i idarenin bütünlü¤ü ve üniter devlet yap›s› aç›s›ndan
tart›flmalara neden olmaktad›r. Ancak, Kurul kamu gücüne daya-
nan idari ifllemler tesis ederek faaliyetini sürdürmektedir. Düzen-
leme, birel karar alma yetkileri, alan›n gözetim ve denetimi so-
rumlulu¤u, ihlallere karfl› yapt›r›m uygulayabilme yetkisi, ülke-
den ülkeye boyutlar› de¤iflse de ba¤›ms›z idari otoritelerin sahip
olduklar› yetkilerdir. 

Ayr›ca, siyasi ve ekonomik odaklardan ba¤›ms›zl›klar›n› sa¤-
lamak amac›yla Kurul üyelerinin belirlenmesi usulüne ve bu üye-
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lere tan›nan güvencelere iliflkin kurallar dikkate al›nd›¤›nda,
RTÜK bir ba¤›ms›z idari otoritenin tafl›d›¤› tüm özellikleri tafl›d›-
¤› görülmektedir. Ancak unutmamak gerekir ki gerçek kiflilerden
oluflan Kurul’un ba¤›ms›zl›¤›n›n sa¤lanmas›n›n en önemli koflul-
lar›ndan biri Kurul’u oluflturan kiflilerin ba¤›ms›z olabilmeleridir.
Üyelerin yasal düzenlemeyle sa¤lanm›fl güvencelerine ek olarak
kiflisel ve fikirsel aç›dan ba¤›ms›zl›klar› ve objektif davranabil-
meleri özellikle uygulanan yapt›r›mlar›n do¤rudan temel haklara
yönelmesi aç›s›ndan önemlidir.  

Görsel-iflitsel alandaki teknik zorlamalar  yüzünden kaç›n›l-
maz olan izin rejimi ve yasakoyucunun öngördü¤ü güvenceler,
Üst Kurula aç›k bir yapt›r›m yetkisi tan›nmas›n› gerekli k›lm›flt›r.
Uygulanan yapt›r›mlar do¤rudan temel haklara yönelmektedir.
Bu nedenle, Anayasa Mahkemesinin de hakl› olarak vurgulad›¤›
gibi klasik idari yapt›r›mlardan farkl› ve cezai bir karakter tafl›-
maktad›r. Görsel-iflitsel alan›n düzenlemesi amac›, idari ifllem-
lerle temel haklara müdahale edilmesini hakl› göstermez. Önce-
likle Anayasa idari ifllemlerle temel haklara bir s›n›rlama getiril-
mesini yasaklamaktad›r.  ‹kinci olarak, bu yapt›r›mlar Anayasa-
da koruma alt›na al›nm›fl hak ve özgürlüklerin korunmas› ama-
c›yla uygulanabilecektir. Bu nedenle, Üst Kurulun alana müda-
halesi demokratik toplumun gereklerine uygun olmak zorunda-
d›r.  Bu nedenle de, bu yapt›r›mlar›n suç ve cezalar›n yasall›¤›,
oranl›l›k ve geriye yürümezlik gibi hukukun genel ilkelerinden
baz›lar›yla birlikte an›lmas› da kaç›n›lmazd›r. 

Bununla birlikte, kurulun oluflum biçimi ve uygulamalar› ne-
deniyle özerk ve tarafs›z kiflili¤i elefltirilerin hedefi olmufl ve ol-
maya da devam etmektedir. 21 may›s 2002 tarihinde yürürlü¤e
giren 4756 say›l› Yasa ile ortadan kald›r›lmadan önce, ekran ka-
ratma cezalar›yla, ilgili programlar yerine tüm televizyon kanal›-
n› ve dolay›s›yla izleyicileri de cezaland›ran RTÜK, cezalar›n ki-
fliselli¤i ilkesine ayk›r› uygulamalar yapmakla da elefltirilmifltir.
Toplumda "sansür kurulu" olarak an›lsa da, belirtmek gerekir ki,
sorun 3984 tarihli Yasan›n kendisinden de kaynaklanmaktad›r.
Özellikle, yay›n ilkelerinde soyut ve yoruma aç›k ifadelerin be-
nimsenmifl olmas›, genifl yorum yapmas›yla tan›nan Üst Kurulun
bir dönem yapt›r›m ya¤d›rmas›na neden olmufltur. Elbette ki,
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sansürden bahsedebilmek için yay›nlar›n önceden durdurulma-
s› gerekir ki bu RTÜK’ün  bir uygulamas› de¤ildir ve yasal olarak
da imkans›zd›r. RTÜK, yay›nlar› a posteriori denetler ve ihlal ha-
linde yapt›r›m uygular. Ekran karartma cezas› ise 3984 say›l› Ya-
san›n 33. maddesinde düzenlenmektedir. RTÜK’ün bu ününde
elbette istedikleri gibi davranmas›na izin verilmeyen özel radyo
ve televizyonlar›n kamuoyu yaratma çabalar› da etkilidir. Bunun-
la birlikte, politik etkilerden ba¤›ms›z görünmeyen Üst Kurul da
uygulamalar›yla tart›flma konusu olmaya devam edecek gibi gö-
zükmektedir.
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Karar Sözleflme’nin 44/2. maddesindeki flartlar gerçekleflti-
¤inde kesin hale gelecektir. Karar metni düzeltmeye tabi tutula-
bilir.

Erdo¤an ve Di¤erleri v. Türkiye davas›nda Avrupa ‹nsan
Haklar› Mahkemesi (Dördüncü Daire) afla¤›daki üyelerin kat›l›-
m›yla 28 Mart 2006 tarihinde toplanm›fllar ve afla¤›daki karar› al-
m›fllard›r:

BBaaflflkkaann,
Bay J. Casadevall, 
YYaarrgg››ççllaarr,,
Bay G. Bonello, 
Bay R. Maruste, 
Bay K. Traja, 
Bay S. Pavlovschi, 
Bay J. _ikuta, 
Ad Hoc Yarg›ç,
Bay F. Gölcüklü, 
ve 
DDaaiirree YYaazz››iiflfllleerrii MMüüddüürrüü
Bay M. O’Boyle.
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UUSSUULL

1.  Dava, Türk vatandafl› olan Bay Hüseyin Erdo¤an ve Ba-
yan Sevgi Erdo¤an (ölümleri nedeniyle yerlerine Bayan Hatice
Erdo¤an), Bayan Esme fiimflek, Bay Hüseyin fiimflek, Bay ‹s-
mail Hakk› Ilc›, Bay Nahit Özkaya, Bay Mahmut Ali Eliuygun
(ölümü nedeniyle yerine Bakiye Eliuygun) ve Bayan Necla Nur-
lu ("baflvurucular")’nun ‹nsan Haklar› ve Temel Özgürlüklerin
Korunmas›na Yönelik Avrupa Sözleflmesi ("Sözleflme")’nin eski
25. maddesi gere¤ince, Avrupa ‹nsan Haklar› Komisyonu ("Ko-
misyon")’na 6 Haziran 1992 tarihinde yapm›fl oldu¤u 19807/92
nolu baflvurudan kaynaklanmaktad›r. Baflvurucular, 12 Temmuz
1991 tarihinde ‹stanbul’da güvenlik güçleri taraf›ndan öldürülen
Dev-Sol üyesi olduklar›ndan flüphelenilen ‹brahim Erdo¤an, Yü-
cel fiimflek, ‹brahim Ilc›, Cavit Özkaya ve Hasan Eliuygun’un ak-
rabalar›d›r. 

2.  Baflvurucular, Colchester’da avukatl›k yapan Bayan Fran-
çoise Hampson taraf›ndan temsil edilmifltir. Türk Hükümeti ("Hü-
kümet"), Ajanlar› taraf›ndan temsil edilmifltir. 

3.  Baflvurucular hem kendileri hem de ölen akrabalar› ad›na,
Sözleflme’nin 2. maddesi, (yaflam hakk›), 6. maddesi (mahke-
meye baflvuru hakk›) ve 13. maddesinin (etkili hukuk yoluna
baflvuru hakk›) ihlal edildi¤ini iddia etmifllerdir. 

4.  Baflvuru 16 Ocak 1996’da Komisyon taraf›ndan kabul edi-
lebilir bulunmufl ve Komisyon o tarihte davan›n görülmesini ta-
mamlamadan 11 nolu Protokol’ün 5/3. maddesi 2. cümlesi uya-
r›nca 1 Kas›m 1998’de Mahkeme’ye gönderilmifltir. 

5.  Baflvuru Mahkeme’nin Dördüncü Dairesi’ne gönderilmifltir
(Mahkeme ‹çtüzü¤ü’nün 52/1. maddesi). Davay› görecek daire
‹çtüzük’ün 26/1. maddesine göre oluflturulmufltur. Türkiye için
seçilmifl yarg›ç Bay R. Türmen davadan çekilmifl (‹çtüzük md.
28) Hükümet dolay›s›yla ad hoc yarg›ç olarak Bay F. Gölcüklü’yü
görevlendirmifltir (Sözleflme’nin 27/2. maddesi ve ‹çtüzü¤ün
29/1. maddesi).

6.  Baflvurucular ve Hükümet davan›n esas›na iliflkin görüfl-
lerini sunmufllard›r (‹çtüzük madde 59/1). Daire, taraflar›n görüfl-
lerini ald›ktan sonra dosyan›n yaz›l› olarak görülmesine karar
vermifltir. 



7.  1 Kas›m 2004’te Mahkeme, Dairelerinin oluflumunu de¤ifl-
tirmifltir (‹çtüzük madde 25/1). Bu dava yeni oluflturulan Dördün-
cü Daire’ye devrolmufltur (‹çtüzük 52/1).

8.  28 Mart 2002’de taraflar›n dostane çözümde uzlaflama-
mas› üzerine Hükümet söz konusu flikayetler ve Mahkeme mas-
raflar› için toplam olarak 160.000 pound ödemeyi tek tarafl› ola-
rak önermifl, 18 Mart 2005’te bu tek tarafl› bildirimini geri çek-
mifltir.  

OOLLAAYYLLAARR

11..  DDAAVVAANNIINN KKOOfifiUULLLLAARRII

9.  Baflvurucular›n do¤um tarihleri ve polis operasyonunda öl-
dürülen befl kiflinin akrabalar› afla¤›da sunulmufltur:

‹brahim Erdo¤an’›n babas› Hüseyin Erdo¤an (1933) ve efli
Sevgi Erdo¤an (1956). Yücel fiimflek’in annesi Esme fiimflek
(1946) ve babas› (1942). ‹brahim Ilc›’n›n kardefli ‹smail Hakk› Il-
c› (1960). Cavit Özkaya’n›n kardefli Nahit Özkaya. Hasan Eli-
ugun’un babas› Mahmut Ali Eliuygun (1926) ve kardefli Necla
Nurlu. 

AA.. OOllaayyllaarr››nn GGeelliiflfliimmii    

10. 12 Temmuz 1991’de polis, Türk adli makamlar›nca terö-
rist örgüt olarak tan›mlanan ‹stanbul’da farkl› bölgelerdeki dört
binaya yerlefltikleri saptanan afl›r› sol kanad›n silahl› hareketi
Dev-Sol üyelerine yönelik operasyonlar düzenlemifltir. Dev-Sol
üyesi oldu¤u iddia edilen on kifli bu operasyonlar s›ras›nda öldü-
rülmüfltür. Kask ve kurflun geçirmez yelek giyen polis memurla-
r›ndan hiçbiri öldürülmemifl veya yaralanmam›flt›r. 

11. Her olayda, ma¤durlar bir süreli¤ine göz hapsinde bulun-
durulmufl ve bölge operasyondan önce geçifle kapat›lm›flt›r. Ba-
z› gazete haberlerine göre, ‹çiflleri Bakan› söz konusu zamanda
yapt›¤› bas›n aç›klamas›nda ma¤durlar›n operasyon bafllama-
dan önce göz hapsi alt›nda olduklar› ve operasyonlar›n eflgü-
dümlü oldu¤unu do¤rulam›flt›r. 

12. Baz› gazete haberlerine göre, operasyonlar›n sonras›nda
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‹stanbul Emniyet Müdürü Bay Mehmet A¤ar, bask›nlarda görev
yapan polis memurlar›n› tebrik etmifltir. 

13. Hükümet’e göre operasyonlar›n amac›, terörist faaliyetler
içinde bulundu¤undan flüphelenilen kiflilerin yakalanmalar› ve
mahkeme önüne getirilmeleri ve ayr›ca olas› terörist eylemleri
önlemektir.     

14. Polis raporlar› her olayda birkaç defa, ölen kiflilerin taban-
calar ve tüfeklerle atefl açarak karfl›l›k verdi¤ini, teslim ol ça¤r›-
s›n›n yap›ld›¤›n› ileri sürmektedir. Tüm flüpheli teröristler öldürül-
müfltür. Dört bölgenin herhangi birinde güvenlik güçlerinin hiçbir
üyesi öldürülmemifl ya da yaralanmam›flt›r. Sadece binalar›n bi-
rinde oturan bir kifli yaralanm›flt›r.

15. Baz› gazete haberleri teslim ol ça¤r›s›n›n yap›lmad›¤›n›
iddia ederken, di¤er gazeteler teslim ol ça¤r›s›n›n yap›ld›¤›n› ile-
ri sürmektedir. 

16. Polis raporlar›nda, maktullerin a¤›r silahl› olduklar›, her
olayda maktullerin ilk atefli açt›¤›,  olay yerlerin çeflitli çap ve
markada tabanca ve tüfekler bulundu¤u, bombalar, el bombala-
r› ve patlay›c› yap›m› için kullan›lan malzeme bulundu¤u belirtil-
mektedir.  Cumhuriyet Savc›s›’n›n raporlar› bu ba¤lamda polis
raporlar›n› do¤rulamaktad›r. 

BB.. DDöörrtt ooppeerraassyyoonnuunn öözzeell kkooflfluullllaarr››  

17. Efl güdümlü olarak yürütülen dört operasyonun koflullar›
afla¤›daki gibidir: 

1. Ekmek fabrikas› Sokak, Apartman No. 26/1 - Niflantafl› –
‹stanbul

18. Polis raporlar›na göre, bu daire 12 Temmuz 1991’de saat
19:00’da bask›n yap›lan ilk yerdir. 

19. Polis raporlar› 1.5 saat polis ve binan›n içindekiler aras›n-
da silahl› çat›flma oldu¤unu ileri sürmektedir. Terörist oldu¤u id-
dia edilen ‹brahim Ilc› ve Bilal Karakaya söz konusu yerde polis
taraf›ndan öldürülmüfltür. 

Olay yerinden kaçmaya çal›flan daire sakini (I. G.) polis tara-
f›ndan vurulmufl ve yaralanm›flt›r.



20. Polis raporlar›nda belirtilen olay›n ayr›nt›lar› afla¤›dad›r:

"Yasad›fl› Devrimci Sol Örgütü’ne yönelik düzenlenen ope-
rasyonlar s›ras›nda...görevli polis memurlar› olarak söz konusu
adrese örgütün militanlar›n› yakalamak için gittik….Gerekli ted-
birleri ald›ktan sonra…zemin kattaki 1 nolu daireye gittik…ve ka-
p›y› çald›k…biz içeride birilerinin olup olmad›¤›n› anlamaya çal›-
fl›rken, içeriden patlay›c› maddeler f›rlat›ld›…bekledi¤imiz kap›-
da biz polisler geri çekildik ve içerdekilere teslim ol ça¤r›s› yap-
t›k ve uyar›da bulunduk. ‹çerideki insanlar›n teslim ol ça¤r›lar›-
m›za el bombalar› ile yan›t verdikleri ve giriflte patlay›c› madde-
ler ile bubi tuza¤› haz›rlad›klar› görüldü¤ünde, apartmana gir-
mek için giriflimde bulunmad›k. Binan›n arka taraf›n›n güvenli¤i
sa¤land›¤›nda, bahçe taraf›nda aç›k bir kap› bulduk. Bu kap›
apartman›n 1 nolu dairesinde bulunuyordu. Binan›n etraf› kufla-
t›ld› ve binadaki kiflilere, binan›n arka taraf›ndan teslim olmalar›
ça¤r›s› yap›ld›….‹çerideki militanlar el bombalar›n› bahçeye
do¤ru atmaya devam ettiler…ve bahçeye ve binan›n arkas›nda-
ki kap›ya yaklaflmak olanaks›z hale geldi. Binan›n arkas›ndan
yap›lan ça¤r›lara ayn› flekilde silah at›fllar› ve el bombalar› ile
karfl›l›k verildi. Bu direnmenin üzerine biz atefle karfl›l›k verdik.
Binadaki militanlar el bombalar›n›, bahçeye ve binan›n di¤er bö-
lümlerinde yaflayan insanlar›n güvenli¤ini sa¤lamak için boflalt-
t›¤›m›z apartman›n girifl alan›na f›rlatmaya devam ettikleri için,
binada yüksek oranda patlay›c› bulunuyor olabilece¤ini varsay-
mak için nedenimiz vard›. Onlar 1.5 saat kadar teslim ol ça¤r›la-
r›na direndiler ve bombalar› f›rlatmaya ve d›flar›ya atefl etmeye
devam ettiler, militanlar› apartman›n d›fl›na ç›karmak amac›yla,
d›flar›dan eve do¤ru göz yaflart›c› gaz tabancas›ndan göz ya-
flart›c› bombalar› ateflledik ve bekledik…Fakat militanlar›n içeri-
de gaz bombalar›ndan etkilenmedikleri ve bomba f›rlatmaya de-
vam ettikleri görüldü¤ünde…güvenlik çemberi daralt›ld›, silahl›
örgüt militanlar› ile yak›n silahl› çat›flmaya girildi ve kifliler ölü ele
geçirildi….Evde çok say›da bomban›n bulundu¤u gözlen-
di…bomba imha uzmanlar› ça¤r›ld›. ‹lk olarak içeri girebilmek ve
araflt›rma yapabilmek için kap›lardaki bubi tuzaklar›n› etkisiz ha-
le getirdiler…Odada ölü bulunan kiflilerin ellerinde tabancalar ve
el bombalar›n›n oldu¤u gözlendi….Ölen kiflilerin hala ellerinde
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bulunan el bombalar›n›n, fiiflli Nöbetçi Cumhuriyet Savc›s› gö-
zetiminde bomba uzmanlar›nca al›nmas›ndan sonra, iki milita-
n›n ölü olarak ambulansla hastaneye kald›r›ld›¤› görüldü…"

21. Polis raporlar› ayr›ca binada bulunan silahlara dair ayr›n-
t›lar içermektedir:

"…Evde yap›lan araflt›rmalar s›ras›nda, ölü ele geçirilen bir
kiflinin elinde 934900 seri numaral› Colt marka bir tabanca ve
flarjör, di¤er cesedin yan›nda 34142 seri numaral›  1x9mm kalib-
re Browning marka bir tabanca ve odan›n içerisinde çeflitli yer-
lerde 1x9mm kalibre 724027 seri numaral› bir Beretta tabanca,
kurflun dolu bir flarjör, üzerindeki yaz› okunaks›z ve flarjörü kur-
flunla dolu 1x7.65 mm kalibre bir Belçika yap›m› tabanca bulun-
mufltur. Kiflilerin bulundu¤u odada tabanca ve flarjörlerin içinde
13 adet Colt kurflunu, 61 adet 7.65 mm GDCO marka flarjör,
25x32 kalibre MKE flarjörleri, 15x9 mm yabanc› yap›m flarjörler,
2x7.65 mm bofl flarjörler ve 1x25 mm kurflun bulunmufltur. Oda-
n›n yak›n›nda ve özellikle odan›n alt›ndaki bölmede de 9 mm’lik
67 flarjör ve baflka 556 flarjör, 5 adet deforme kurflun, 7 adet
susturucu biri k›r›lm›fl halde, 40 adet büyük-parçal› susturucu,
104 adet susturucu yap›m›nda kullan›lanlar gibi küçük parçalar,
ek olarak 13 adet el bombas› (fabrikasyon), 7 adet fitili kullan›-
ma haz›r ve düzeni tetiklenmifl taarruz el bombas›, 1 TNT kal›b›
(fabrikasyon), 1 adet ‹ngiliz tipi taarruz el bombas›, 5 adet sa-
vunma amaçl› el bombas›, 4 adet küçük boyutta TNT kal›b›, 1
adet taarruz el bombas› (fabrikasyon), 2 adet mekanizmas› te-
tiklenmeye haz›r bubi tuza¤› (fabrikasyon), 9 adet da¤›lma etki-
sine sahip patlamaya haz›r boru bomba (elyap›m›), 2 adet Sim
patlay›c› flaflör, DN 54 CA 79-2 model, 7 x 6 güç kayna¤› , 5 adet
kullan›ma haz›r elektrikli alet, 6 adet bomba yap›m›nda kullan›-
lan elektronik alet, 17 adet elektrikli fitil, 100 adet normal fitil,
20x45 volt Vart marka pil, 3 adet elektronik alarml› saat, 5 adet
kronometre, 5 adet elektronik saat, 9 adet hesap makinesi, 20
kg patlay›c› yan›c› madde, 5 adet distribütör mili, 300 metre pat-
lay›c› fitili, her biri 100’er kg’lik 2 kutu potasyum klorat, 3 adet
30x30x30 cm boyutlar›nda bomba kab›, 7 adet 20x20x20 cm bo-
yutlar›nda bombalar için metal kab›, 40 kg bomba yap›m›nda
kullan›lan alüminyum tozu, 3 adet boru bombay› flekillendirmek



için boru bomba kal›b›, kimyasal maddeler, 2 adet patlayan fün-
ye, 5 adet yang›n söndürme tüpü, 1 adet elle yaz›lm›fl ve örgü-
tün silahlar›n›n seri numaralar›n›n ve türlerinin ve patlay›c› mad-
delerin ayr›nt›lar›n›n ve örgüt listelerinin bulundu¤u bir def-
ter,…örgütün imzas›n› tafl›yan çok say›da broflür ve yay›n, sah-
te kimlik belgeleri,…örgüt taraf›ndan hain (itirafç›) olarak infaz
edilen Engin Kaya cinayetine iliflkin belgeler, ‹zmir ilinden ‹stan-
bul’a götürülen ve öldürülen üç ö¤renci cinayeti hakk›nda ek bel-
geler ve bofl 7.5 mm kalibrelik flarjör. Ses geçirmemesi için fi-
berglas ve köpük ile kaplanan bu oda, öldürülen insanlar›n ora-
da örgüt taraf›ndan sorguya çekildi¤ini ve öldürüldü¤ünü göster-
mektedir…"    

22. ‹brahim Ilc›’n›n otopsi raporu ölüm nedenini kaburga ke-
miklerinin k›r›lmas› ve kurflun yaralar› nedeniyle afl›r› kan kayb›
olarak belirtmektedir. Bilal Karakaya’ya hiçbir otopsi raporu
mahkemeye sunulmam›flt›r.  

2.  Dikilitafl Gelincik Sokak, Apartman No. 6/2, Befliktafl – ‹s-
tanbul

23. Polis raporlar› 12 Temmuz 1991’de saat 19:45’te bask›n
yap›lan ikinci bina oldu¤unu belirtmektedir. Ayr›ca polisler ve te-
rörist oldu¤u öne sürülen kifliler aras›nda silahl› çat›flma oldu¤u
iddia edilmektedir. 

24. Cavit Özkaya ve Hasan Eliuygun ve terörist oldu¤u öne
sürülen di¤er üç kifli, Niyazi Ayd›n, Zeynep Eda Berk ve Nazmi
Türkcan bu adreste öldürülmüfltür. 

25. Polis raporlar›ndan al›nan ilgili ayr›nt›lar afla¤›dad›r: 

"…2 nolu dairenin kap›s›nda, girifl kat›nda, ‘ER-BEK Mühen-
dislik Ofisi’ yaz›l› bir tabela vard›. Çevrenin güvenli¤ini sa¤lad›k-
tan ve dairede birilerinin oldu¤unu kesinlefltirdikten sonra, mü-
hendislik ofisinin kap›s›n› çald›k ve içerideki kiflilerden polislere
kap›y› açmalar›n› istedik. Kap› aç›lmad›. K›sa bir sessizlikten
sonra daireden kap›ya do¤ru atefl aç›ld›. Bunun üzerine biz ka-
p›dan uzaklaflt›k ve çevrenin güvenli¤ini sa¤lamak için bir düzen
oluflturan polis memurlar› kendilerini korumak için tedbir ald›lar,
kap›ya atefl eden kifliler teslim olmaya ve elleri bafllar›n›n üze-
rinde birer birer d›flar› ç›kmaya davet edildiler. Sonra binan›n
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içindeki kifliler slogan atmaya bafllad›lar. Binadaki kifliler birkaç
defa teslim olmaya davet edildiler…Aksi takdirde atefl aç›laca¤›
söylendi. Say›lar› tam olarak bilinmeyen dairedeki kifliler, atefl
açmaya ve slogan atmaya devam ettiler. Sonra d›flar›dan uyar›
at›fllar› yap›ld›. Uyar› at›fllar›ndan sonra dahi binadaki kifliler
atefl etmeye devam ettiler, güvenlik güçlerinden baz› polis me-
murlar› kurflun geçirmez yeleklerini giydiler ve kap›y› açmaya
çal›flt›lar. Binadaki kifliler giriflteki güvenlik güçlerine atefl ettikle-
rinde, kiflilerin bulundu¤u yerde yak›n çat›flma yafland›. Uygun
tedbirler al›nd›ktan sonra, dairede bubi tuza¤› olmas›n›n olas› ol-
du¤u düflünüldü¤ünden bomba imha uzmanlar›n›n apartmana
girmelerine izin verildi. Apartman›n sol taraf›ndaki giriflte yerde
yatmakta olan cesedin ilerisinde uzun namlulu bir silah bulundu.
Mutfaktan sonra gelen odada normal ve uzun namlulu tabanca-
lar ile dört kad›n cesedi bulundu. Cesetlerin düfltükleri zeminde
tabancalar bulunmaktayd›…" 

26. Polis raporlar› (Cumhuriyet Savc›s›’n›n raporlar› ile teyit
edilmektedir.) olay yerinde bulunan silahlar ve di¤er maddelerin
ayr›nt›lar›n› içermektedir: 

"…Bomba imha uzmanlar› binada bulunan bombalar› incele-
dikten sonra ve çat›flma s›ras›nda durum kendisine bildirilen gö-
revli Cumhuriyet Savc›s›, olay yerine gelerek, ofis ve cesetler
üzerinde incelemede bulunmufltur…

Dairenin sonraki incelenmesi holden al›nan maddi kan›t ve
parçalar› ortaya ç›karm›fl ve bunlar listelenmifltir. 1 adet A-25332
seri nolu MAT marka 1949 yap›m susturucu tak›l› tabanca, biri
saklanm›fl di¤eri tabancada 2 adet flarjör,  flarjörü ile birlikte 1
adet 3 N 4265 seri numaral› 1970 yap›m Kalashnikov marka ma-
kineli tüfek, 1 adet B-76021 seri numaral› 7.65 mm kalibre Çek
yap›m› Vizor tabanca ile birlikte flarjörü, 1 adet E-834168 seri
numaral› 9 mm kalibre Star tabanca ile flarjörleri, seri numaras›
T-364431 1x14 9 mm kalibre Browning tabanca ile flarjörü, seri
numaras› olmayan 1x14 9 mm kalibre Browning tabanca ile flar-
jörü bulduk. Ölü bulunan kiflilerin yan›nda flu eflyalar bulunmufl-
tur: 15 adet 7.62 mm kalibre flarjör, 20 adet 7.65 mm kalibre flar-
jör, 30 adet 9 mm flarjör, 207 adet bofl 9 mm kalibre flarjör, 6
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adet bofl 7.65 mm kalibre kovan, 13 adet 9 mm kalibre kurflun,
17 adet bofl 5.56 mm kalibre kovan ve 10 adet 5 cm çap›nda ve
10 cm uzunlu¤unda fabrikasyon boru bomba, 10 adet elektrik fi-
tili, 10 adet normal fitil, 20 kg’lik içinde alüminyum tozu bulunan
2 adet plastik çanta,…1 adet yaklafl›k 100 m sar› renkli fitilin sa-
r›l› oldu¤u makara…fiu eflyalar kiflilerin ceplerinde bulunmufltur:
karakollar, siyasi parti binalar›, polis memurlar›, askerler, savc›-
lar, hakimlerin adlar›n›n yaz›l› oldu¤u militanlar taraf›ndan derle-
nen el yaz›l› listeler ve özel flirketler hakk›nda raporlar ve devlet
kurumlar›na dair gizli istihbarat raporlar›, haz›rlanan militan ey-
lemler için çizilen krokiler ve planlar, örgüt içindeki militanlar›n
eylemlerine dair raporlar, çok say›da kimlik kart› ve ehliyet, iki
adet polis kimli¤i fotokopisi, örgütün imzas›n›n bulundu¤u bro-
flürler, polis radyosu kanallar› dinlemek için Realistic marka 1
adet walkie-talkie telsiz seti ve 1 adet kod numaralar› ve frekans
ayarlar›n›n bulundu¤u liste, bir araba plakas› görevli Cumhuriyet
Savc›s› huzurunda bulunmufltur…"

27. Cavit Özkaya’n›n otopsi raporunda ölüm nedeni kurflun-
lar›n iç organlar› delmesi sonucu afl›r› kan kayb›, kürek ve ka-
burga kemiklerinin k›r›lmas› olarak belirtilmektedir. 

Baflvurucular›n istemi üzerine olaydan sonra bina ve çevresi-
ni inceleyen ve otopsi raporlar›n› de¤erlendiren özel adli t›p pa-
talo¤u, Cavit Özkaya’n›n vücudunun önündeki tek öldürücü ya-
ray› muhtemelen vücuda yönelik son at›fl sonucu oldu¤u ve bu
at›fl›n vücudun zemin gibi sert bir yüzey üzerinde oldu¤u zaman
yap›ld›¤› fleklinde yorumlam›flt›r. Adli t›p patalo¤una göre, öldü-
rücü at›fllar›n üçü ve öldürücü olmayan iki at›fl kiflinin arkadan
vuruldu¤unu göstermektedir.

28. Hasan Eliuygun’un otopsi raporunda ölüm nedeni kurflun-
lar›n neden oldu¤u afl›r› iç kanama olarak belirtilmektedir. Rapor
Eliuygun’un befl kurflun ile vuruldu¤unu göstermektedir. Befl
metal parças› da vücuda isabet etmifltir. Di¤er üç cesede iliflkin
hiçbir otopsi raporu Mahkeme’ye ulaflmam›flt›r. 

3.  Balmumcu, Özmelik Apartman›, Apartman No. 11/1 Beflik-
tafl, ‹stanbul

29. Bu saat 22:30’da bask›n yap›lan üçüncü binad›r. ‹ki mili-
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tan bu adreste öldürülmüfltür: ‹brahim Erdo¤an ve Yücel fiim-
flek. Resmi raporlar binan›n içindeki kifliler ile silahl› çat›flma ol-
du¤unu belirtmektedir. 

30. Polis raporlar›ndan al›nan baz› ilgili ayr›nt›lar afla¤›dad›r:

"…‹çeride bir ›fl›¤›n yand›¤›, d›flar›dan bodrumun kap›s›ndan
görülebiliyordu. Kap›n›n zilini çalmadan önce etraf güvenlik alt›-
na al›nd›. Ekip içerideki kiflilerin kimliklerini kontrol etmek ve
oday› araflt›rmak amac›yla kap›y› açt›¤›nda, militanlar etraf›n gü-
venlik alt›na al›nd›¤›n› fark etmifl olmal›lar ki içeriden binan›n d›-
fl›na do¤ru silahlar atefllendi. Bunun üzerine hem etraf›n güven-
li¤i ile ilgilenen hem de kap›n›n önünde bulunan polis memurla-
r›n›n güvenli¤i için polis nam›na, binan›n içinden atefl eden mili-
tanlar› d›flar› ç›kmaya ça¤›rd›k. Bu ça¤r›lar›m›z›n yan›t› olarak,
binadaki militanlar "katil devlet, faflist polis bizi ele geçiremeye-
cek…" gibi sloganlar att›lar ve atefl etmeye devam ettiler. Görev-
li polis memurlar› ve militanlar aras›ndaki silahl› çat›flma yakla-
fl›k 15 dakika devam etti. Çat›flmadan sonra…flunlar bulunmufl-
tur: militanlardan biri kap›n›n arkas›nda, binan›n  merdiven bofl-
lu¤unda yerde yat›yordu. Elinde 14 at›fll› bir silah vard›. Di¤er
militan odada merdiven bofllu¤unun sa¤ taraf›na do¤ru yat›yor-
du. Yan›nda 7.65 mm kalibre bir tabanca vard›. Bu militanlar›n
nas›l ele geçirildiklerini göstermektedir. Olay yerinde bu kiflilerin
her birinin üzerinde ve di¤er odalarda kullan›ma haz›r bombalar
bulunmaktayd›, bomba imha uzmanlar› derhal daireye girmifller
ve yerde yatan kiflileri özellikle kontrol etmifllerdir. Bu kontrolde
kiflilerin öldü¤ü anlafl›lm›flt›r. Görevli Cumhuriyet Savc›s› olay
yerine gelmifltir. Sonras›nda cesetler ambulansla hastaneye gö-
türülmüfltür…" 

31. Polis raporlar› (Cumhuriyet Savc›s›’n›n raporlar› ile teyit
edilmektedir.) olay yerinde bulunan silahlar ve di¤er maddelerin
ayr›nt›lar›n› içermektedir:

"Ölü militanlar›n yan›nda bulunan silahlarla beraber, afla¤›da-
ki eflyalar  bulunmufltur: görünüflte oturma odas› olarak kullan›-
lan sol taraftaki odada 3 adet tabanca bulunmufltur. Yan odada
çok say›da silah, cephane ve di¤er maddeler bulunmufltur. Son-
ras›nda inceleme devam etmifltir. Tüm bulunanlar bir araya ge-



tirildikten sonra listelenmifltir: 1 adet SA67188 seri numaral› 9
mm kalibre Uzi marka hafif makineli tüfek ve bu silaha ait 2 adet
flarjör, 1 adet M55554 seri numaral› 22 kalibre flarjörü ile bera-
ber Beretta tabanca, 1 adet 152-38150 seri numaral› Magnum
Ruger 357 tabanca ve flarjörü, 1 adet seri numaras›z 7.65 mm
Unig tabanca ile flarjörü, 1 adet  A-81875 seri numaral› 9 mm
Browning tabanca ve flarjörü, 1 adet Colt marka seri numaras›z
tabanca ve flarjörü, 1 adet A-757647 seri numaral› 9 mm Star ta-
banca ve flarjörü, 1 adet 444444 seri numaral› 7.65 mm yerel
taklit Unig tabanca, 1 adet 772 seri numaral› 7.65 mm Browning
tabanca ve flarjörü, 1 adet 222 seri numaral› 7.65 mm yerel tak-
lit Browning tabanca ve flarjörü, 1 adet 476087 seri numaral›
7.65 mm Ceska tabanca ve flarjörü, 1 adet 7.65 mm kalibre ye-
rel taklit Map tabanca ve flarjörü, 1 adet 2422 seri numaral› 7.65
mm yerel yap›m tabanca ve flarjörü, 1 adet seri numaras›z 7.65
mm Japon tipi yerel yap›m tabanca ve flarjörü, 1 adet 4930 seri
numaral› 7.65 mm yerel yap›m tabanca ve flarjörü, 1 adet seri
numaras›z 7.65 mm susturucusu ile tabanca ve flarjörü, 1 adet
17920 seri numaral› 7.65 mm Lama tabanca ve flarjörü, 1 adet
983 seri numaral› 6.35 mm Maxim tabanca ve flarjörü, 1 adet
3006 seri numaral› 68 kalibre Sley tabanca, 1 adet 68 kalibre
Reck tabanca, 7 adet çeflitli kalibrelerde tabanca flarjörü, 2 adet
tabanca için susturucu, 2 adet Mater ve Zen yap›m› 8x56 dür-
bün, 550 adet 22 mm kurflun, 55 adet 9 mm kurflun. Tabanca-
larda ve kutularda bulunanlar: 300 adet 7.62x51 mm kalibre kur-
flun, 50 adet 7.62 mm kalibre kurflun, 12 adet 38 kalibre kurflun,
34 adet çeflitli kalibrelerde av tüfe¤i kurflunlar›, 3 adet Magnum
357 flarjörü. Çat›flma alan›nda bulunanlar: 28 adet 9 mm bofl ko-
van, 33 adet 5.56 mm bofl kovan, 19 adet 7.65 mm bofl kovan,
4 adet deforme kurflun, 10 metre uzunlu¤unda fitil, 7 adet patla-
y›c› yap›m› için zaman ayarlay›c›, 1 adet gaz maskesi, 200 gr
patlay›c› madde, 5 kg beyaz patlay›c› madde, 4 kg sar› patlay›-
c› madde, 500 gr barut tozu, çok say›da t›bbi malzeme ve paket-
lenmifl ilaç, çok say›da paketlenmifl giysi, resmi üniformalar, po-
lis üniformalar›, 4 adet silah k›l›f›, 1 adet kelepçe, 2 adet sinyal
al›c›, 3 adet uyku tulumu, 8 adet çeflitli markalarda walkie talkie
radyo, özel savafl bölümüne ait çok say›da yay›n, örgütün ad›
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bulunan çok say›da broflür ve di¤er yay›nlar, militanlar taraf›n-
dan yaz›lm›fl elyaz›l› istihbarat raporlar›…"

32. ‹brahim Erdo¤an’›n otopsi raporu ölüm nedenini kurflun
yaras› nedeniyle iç kanama ve kafatas› ve omurgan›n k›r›lmas›
olarak belirtmektedir. Otopsi raporu ‹brahim Erdo¤an’›n vücudu-
na giren dokuz kurflun, alt›s› arkadan ki bunlar›n befl tanesi öl-
dürücü olanlar, oldu¤unu aç›klamaktad›r. Yücel fiimflek’in otop-
si raporuna göre, ölümü iç ve d›fl kanama, beyin ve kafatas›n›n
tahrip olmas› ve patlay›c› maddenin metal parçalar› ve kurflun-
lar nedeniyle omurgas›n›n k›r›lmas›n›n sonucudur. Rapor, di¤er
flarapnel yaralar› öldürücü nitelikte de¤ilken, iki kurflun yaras›n›n
ve flarapnel yaralar›ndan dördünün öldürücü nitelikte oldu¤unu
göstermektedir. 

33. Baflvurucular›n talebi üzerine olay sonras›nda olay yerini
inceleyen adli t›p patalo¤u Profesör Pounder’e göre deliler,  da-
irenin içinden atefle karfl›l›k verildi¤ine dair bir delil olmad›¤›,
olay›n geçti¤i odadaki deliller en az dokuz el atefl edildi¤ini, do-
kuz el ateflin hepsinin dairenin olay›n geçti¤i odas›ndan yaklafl›k
üç metre veya daha az bir mesafede bulunan yerde olan bir he-
defe do¤ru yöneltildi¤ini, bir kiflinin dairenin bu odas›nda vurulup
ölmesi için, kiflinin tabancadan üç metrelik uzakl›kta zeminin
üzerinde ya da zemine yak›n olmas› gerekti¤ini göstermektedir. 

Yücel fiimflek’in maruz kald›¤› yaralara iliflkin olarak Profesör
Pounder dört flarapnel yaras›n›n fleklini kifli ayaktayken ve ya-
flarken olufltu¤u fleklinde bir izlenim yaratt›¤›n› ve iki kurflun ile
vuruldu¤u s›rada henüz öldürücü yaralanman›n gerçekleflmedi-
¤i yönünde görüfl belirtmifltir.  

4.  Levent, Birlik Sokak, Apartman No. 10/1, Befliktafl, ‹stan-
bul

34. Dördüncü bask›n bu adreste yap›lm›flt›r. Terörist oldu¤u
iddia edilen bir kifli, Ömer Coflkun›rmak burada öldürülmüfltür.
Ölümü herhangi bir baflvurunun konusu olmam›flt›r. 

C.  Yerel yetkililer önündeki ifllemler 

1. ‹stanbul Emniyet Müdürü ve operasyona kat›lan polis me-
murlar›na yönelik olarak Sevgi Erdo¤an taraf›ndan Cumhuriyet
Savc›l›¤›’na yap›lan flikayet



35. 16 Temmuz 1991’de ikinci baflvurucu Sevgi Erdo¤an, ‹s-
tanbul Cumhuriyet Savc›l›¤› nezdinde flikayette bulunmufltur.
Yasal temsilcileri operasyon s›ras›nda el bombalar›n›n kullan›l-
d›¤›n›, ölen kiflinin vücudunda patlay›c› parçalar›n›n izlerinin bu-
lundu¤unu, yak›n mesafeden atefl edildi¤ini gösteren vücutlar-
daki izleri gözönünde bulundurarak, operasyonun k›sa bir za-
man diliminde gerçekleflmesi ve bask›n yap›lan evdeki herkesin
öldürülmesinden dolay›, güvenlik güçlerinin bu kiflileri yakala-
mak yerine öldürmeyi amaçlad›klar›n›n görüldü¤ünü iddia et-
mektedirler. Ayr›ca, güvenlik güçleri mensuplar›n›n hiçbirinin ya-
ralanmad›¤›, gerçek bir çat›flma yaflan›p yaflanmad›¤›n›n flüp-
heli oldu¤u belirtilmifltir. ‹stanbul Emniyet Müdürü ve operasyo-
na kat›lan emniyet personeline yönelik adam öldürme nedeniyle
ceza soruflturmas› tesis edilmesi istenmifltir. 

36. 28 Kas›m 1991’de ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›, konu ile
ilgili olarak Kamu Görevlilerinin Yarg›lanmas›na Dair Kanun’un
hükümleri ba¤lam›nda soruflturma izni verilmesi için ‹stanbul Va-
lili¤i’ne baflvurmufltur. ‹stanbul ‹l ‹dare Kurulu akabinde sorufltur-
ma aç›lmas›na yer olmad›¤›na karar vermifltir. Bu karara iliflkin
hiçbir itiraz yap›lmam›flt›r. 

2. ‹stanbul 6. A¤›r Ceza Mahkemesi nezdinde ‹stanbul Cum-
huriyet Savc›l›¤›’nca yap›lan cezai soruflturma

37. ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’n›n 25 fiubat 1992 tarihli id-
dianamesinde, 23 ila 34 nolu paragraflarda belirtilen üç bölgede-
ki olaylar hakk›nda dokuz polis memuru, failinin tespit edilmesi-
nin imkans›z oldu¤u flekilde kas›tl› olmayan adam öldürme ve
ölüme sebebiyet vermekten suçlanm›fllard›r. Suçlamalar Türk
Ceza Kanunu’nun 452/1, 463, 50 ve 51/2. maddelerine dayan-
d›r›lm›flt›r. 

38. 21 Nisan 1992’deki ilk duruflma s›ras›nda, baflvurucular
Sevgi Erdo¤an, Nahit Özkaya, Hüseyin fiimflek, Esme fiimflek
ve Mahmut Eliuygun davaya müdahale talebinde bulunmufllar-
d›r. Mahkemeye yapt›klar› aç›klamada, baflvurucular "sözde
çevrelerinin sar›ld›¤› ikazlar› bir yana, bu kiflileri canl› yakalamak
için bir kas›t veya iste¤i gösterecek hiçbir iz yoktur…bu davada-
ki temel nokta operasyonun amac›n›n bu kiflileri yakalamak olup
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olmad›¤›n›n araflt›r›lmas›" oldu¤unu belirtmifllerdir. Mahkeme
müdahale taleplerini 7 Temmuz ve 15 Eylül 1992 tarihli durufl-
malarda kabul etmifltir. 

39. 21 Nisan 1992 ve 16 Haziran 1993 tarihleri aras›nda sa-
n›klar savunmalar›n› yapm›fllard›r. Baz› san›klar›n davaya geç
kat›lmalar›ndan dolay› tüm san›klar›n sözlü ifadelerinin al›nma-
s›n›n tamamlanmas› 11 duruflma boyunca sürmüfltür. 

40. 23 Eylül 1993 ve 3 Mart 1994 tarihleri aras›nda yap›lan 5
duruflmada mahkeme 20 tan›¤› dinlemifltir.      

41. 1 Haziran 1994 ve 24 Kas›m 1994 tarihleri aras›nda mah-
keme, baflvurucular›n yasal temsilcilerinin talebi üzerine, son id-
dialar›n› sunmalar› için duruflmalar› defalarca kez ertelemifltir. 

42. Mahkeme, 8 fiubat 1995 tarihinde verdi¤i kararda, san›k-
lar›n cezaland›r›lmas›na yönelik hiçbir sebep bulamam›flt›r.
Mahkeme maktullerin birçok terörist eylemde yer ald›klar›na ilifl-
kin delillere at›fta bulunmufltur. Mahkeme ayr›ca, maktullerin bu-
lundu¤u dairelerde tespit edilen silahlar›n ve patlay›c›lar›n, mak-
tullerin Dev-Sol üyesi oldu¤unu gösterdi¤ini belirtmifltir. Mahke-
me davaya müdahale edenlerin talebi üzerine haz›rl›k sorufltur-
mas›nda bir incelemenin yap›ld›¤› ve söz konusu olaylara iliflkin
aradan ciddi bir zaman geçti¤i için yeni bir olay yeri incelemesi-
nin yap›lmas›na gerek olamad›¤›n› belirtmifltir. Mahkeme, tan›k-
lar taraf›ndan verilen sözlü ifadelere dayanarak, üç olay yerinde
de  ilk önce etraflar›n›n sar›ld›¤›n› ve maktullere megafonla bir-
çok kez ikazda bulunuldu¤unu saptam›flt›r. Baz› görgü tan›klar›-
na göre, maktuller pencerelerden atefl açmaya bafllam›fl ve gü-
venlik güçleri ateflle karfl›l›k vermifltir. Di¤er tan›klar ise, kesin
olarak kimin önce atefl etti¤ini bilemeyeceklerini belirtmifllerdir.
Buna karfl›n di¤er tan›klar ilk atefli binalardan duyduklar›n› teyit
etmifllerdir.  Mahkeme, yukar›dakilere dayanarak polisin gerekli
ikazlarda bulundu¤u ve atefl edilmesi üzerine ateflle  karfl›l›k
verdi¤i sonucuna varm›flt›r. Mahkeme ayr›ca her üç dosyada da
san›klar›n emirler çerçevesinde ve görev s›n›rlar› içerisinde ha-
reket ettiklerini düflünmektedir. Mahkeme, san›klar›n fiillerinin
meflru müdafaa s›n›rlar› içinde kald›¤›n› tespit etmifltir. 

43.  Operasyonda öldürülen Zeynep Eda Berk’in akrabas›



olan kat›lan karar› temyiz etmifltir. 

44.  13 fiubat 1997’de Yarg›tay temyiz taleplerini reddetmifl
ve karar› onam›flt›r. 

3. ‹stanbul 4.  A¤›r Ceza Mahkemesi’ndeki Yarg›lama  
45. Bu yarg›lama süreci ilk bölgede öldürülen ‹brahim Ilc› ve

Bilal Karakaya’ya iliflkindir. (bkz. Yukar›daki 18-22. paragraflar)

Haz›rl›k soruflturmas› esnas›nda di¤er üç bölgeden farkl› ola-
rak bu dosya fiiflli Cumhuriyet Savc›l›¤›’na gönderilmifl, sonra
yeniden ‹stanbul Cumhuriyet Savc›l›¤›’na dönmüfltür.

46. 1 Haziran 1994 tarihli iddianame ile ‹stanbul Cumhuriyet
Savc›s› yirmi polis memurunu kasten adam öldürme ve faili bel-
li olmayan flekilde ölüme sebebiyet vermekle suçlam›flt›r. ‹ddi-
alar Türk Ceza Kanunu’nun 450/5, 463, 281, 31, 33, 49/1-3 ve
50. maddeleri çerçevesinde yap›lm›flt›r. 

47. 1 Haziran 1994 ve 21 fiubat 1995 tarihleri aras›nda tüm
san›klar ‹stanbul Ceza Mahkemesi’ne ifadelerini vermifllerdir. 

48. 29 Haziran 1995 tarihli duruflmada ‹brahim Ilc›’n›n a¤abe-
yi baflvurucu ‹smail Hakk› Ilc›’n›n avukat› davaya müdahale ta-
lebinde bulunmufltur. 21 Eylül 1995 tarihli duruflmada mahkeme
‹smail Hakk› Ilc› ve ‹brahim Ilc› aras›ndaki akrabal›k iliflkisini
gösterir belgelerin sunulmas›n› istemifltir. 

49. 13 Kas›m 1997 tarihli kararla ‹stanbul 4. A¤›r Ceza Mah-
kemesi, ‹brahim Ilc› ve Bilal Karakaya’n›n ölümleri ile suçlanan
polis memurlar›n›n beraat›na karar vermifltir. A¤›r Ceza Mahke-
mesi san›klar›n görevlerini yapmakta olduklar›n›, ilk olarak mak-
tullerin atefl açt›klar›n› ve san›klar›n savunma amac›yla karfl›l›k
verdiklerini belirtmifltir. Mahkeme san›klar›n cezaland›r›lmas›
için hiçbir sebep tespit etmemifltir. 

50. 23 fiubat 1999 tarihinde Yarg›tay bu karar› onam›flt›r.
Mahkeme baflvurucular›n ölümlerin hukuk d›fl› oldu¤una iliflkin
iddialar›n› reddetmifltir. Yarg›tay san›klar›n görevlerini yaparken
kendilerini korumak amac›yla atefl ettiklerini ve di¤er kifliler ile
kendi hayatlar›n› korumak için bu fillerde bulunduklar›n› göster-
di¤ini belirtmektedir. 
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IIII.. YYÜÜRRÜÜRRLLÜÜKKTTEE OOLLAANN ‹‹LLGG‹‹LL‹‹ ‹‹ÇÇ HHUUKKUUKK VVEE UUYYGGUULLAAMMAA
aa.. CCeezzaaii kkoovvuuflflttuurrmmaa
51. Adam öldürmenin her flekli (448-455. maddeler) ve adam

öldürmeye teflebbüs (61-62. maddeler) Ceza Kanunu’na göre
suç oluflturmaktad›r. Dikkatlerine sunulmufl bu tür suçlamalar›
yöneltmek yetkisine sahip fiil ya da ihmallere yönelik araflt›rma-
lar› yürütmekle görevli olan yetkililerin yükümlülükleri Ceza Usul
Kanunu’nun 151-153. maddelerinde düzenlenmifltir. Suça iliflkin
flikayetler yetkililere, güvenlik güçlerine veya Cumhuriyet savc›-
l›klar›na yap›labilir. fiikayetler yaz›l› veya sözlü olmal›d›r. E¤er
sözlü olarak yap›lm›flsa yetkili kifli bunun bir kayd›n› al›r (151.
madde).

E¤er deliller ölümün do¤al nedenlerle olmad›¤› konusunda
bir fikir sunuyorsa, konu hakk›nda bilgi sahibi olmufl olan güven-
lik güçleri mensuplar› durumu Cumhuriyet Savc›s›’na veya ceza
hakimine bildirirler (152. madde). Ceza Kanunu’nun 235. mad-
desine göre görevi esnas›nda ö¤rendi¤i bir suçu polise veya
savc›l›¤a bildirmeyen kamu görevlisi hapis cezas›yla karfl› karfl›-
ya kalabilir.

Herhangi bir flekilde bir suçun ifllendi¤ine iliflkin flüpheli bir
durum hakk›nda bilgi sahibi olan Cumhuriyet Savc›s› kovufltur-
maya gerek olup olmad›¤› konusunda bir soruflturma yapmakla
yükümlüdür (CMUK 153. madde).

52.  E¤er flüpheli devlet memuru ise ve suçun görev esnas›n-
da ifllendi¤i iddia ediliyorsa soruflturmay› yürüten Cumhuriyet
Savc›s›’n›n yetkisini kifli anlam›nda s›n›rlayan 1914 say›l› Devlet
Memurlar›n›n Yarg›lanmas›na ‹liflkin Kanun haz›rl›k soruflturma-
s›n›n yürütülmesinde uygulan›r.  Bu tür davalarda ilgili mülki amir
(il veya ilçe için flüphelinin statüsüne ba¤l› olarak) soruflturma iz-
ninin verilip verilmemesine karar verir. Bu davada bölgenin en
büyük mülki amiri operasyonu yürüten güvenlik güçlerinin idari
amiri konumundad›r. Bir kere soruflturma karar› al›nd›ktan son-
ra Cumhuriyet Savc›s› haz›rl›k soruflturmas›n› yürütür. 

bb.. CCüürrüümmlleerrddee iiddaarrii ssoorruummlluulluukk vvee ttaazzmmiinn ssoorruummlluulluu¤¤uu
53. 2577 say›l› Kanun’un 13. maddesine göre, idarenin ey-

lemlerinden kaynakl› zarara u¤rayan kiflilerin, iddia edilen eyle-
min olufl tarihinden itibaren 1 y›l içinde tazminat isteme hakk›



bulunmaktad›r. E¤er tazminat talebi tamamen ya da k›smen red-
dedilirse ya da 60 gün içinde cevap verilmezse zarar gören ida-
ri dava açabilir.

54. Anayasan›n 125/1 ve 125/7. maddeleri:
"‹darenin her türlü eylem ve ifllemlerine karfl› yarg› yolu aç›k-

t›r."     
"‹dare, kendi eylem ve ifllemlerinden do¤an zarar› ödemekle

yükümlüdür." demektedir.
Bu hüküm yetkililere atfedilebilecek haks›z fiilleri göstermeye

gerek olmadan devletin kamu düzenini ve kamu güvenli¤ini sa¤-
lama veya bireylerin yaflamlar›n› veya mülklerini koruma yüküm-
lülü¤ünün yerine getirmede eksikli¤e düfltü¤ünde devreye giren
devletin kusursuz sorumlulu¤unu oluflturmaktad›r. Bu kurallar
çerçevesinde idare, kimli¤i belirlenemeyen bir kifli taraf›ndan ya-
p›lan bir eylem sonucunda do¤an zararlar› tazminle sorumlu ola-
bilir. 

55. Borçlar Kanunu’na göre yasad›fl› veya haks›z fiil sonu-
cunda zarara u¤rayan kifli maddi zarar (41-46. maddeler) ve
manevi zararlar›n› (47. madde) tazmin için dava açabilir. Hukuk
mahkemeleri ceza mahkemelerinin delilleri veya san›¤›n mahku-
miyetine iliflkin kararlar› ile ba¤l› de¤ildir (53. madde). 

Ancak 657 say›l› Kanun’un 13. maddesine göre, görevlerin
yap›lmas› esnas›nda eylemlerden do¤an zararlar›n karfl›lanma-
s› için aç›lan davalar, ilke olarak, ilgili devlet memuruna de¤il
mensup oldu¤u idari kuruma yöneltilir (Anayasan›n 125/5 mad-
desi, Borçlar Kanunu’nun 55 ve 100. maddeleri). Ancak bu du-
rum kesin bir kural de¤ildir. Bir eylem aç›kça yasad›fl› ise ve ida-
ri bir ifl veya eylemden kaynaklanm›yorsa, hukuk mahkemeleri,
zararlara iliflkin tazminin zarar görenin müteselsil sorumluluk ge-
re¤i devlete de dava açmas›n› engelleyecek bir karar vermeden,
ilgili memura karfl› bir dava aç›lmas›na izin verebilir (Borçlar Ka-
nunu 50. madde).

cc.. KKaannuunn aaddaammllaarr›› ttaarraaff››nnddaann ssiillaahh kkuullllaann››mm››

1. Uluslararas›  Hukuk  
56. 7 Eylül 1990’da Suçun Önlenmesi ve Suçlular›n Islah›

hakk›ndaki Sekizinci Birleflmifl Milletler Konferans›’nda kabul
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edilen Birleflmifl Milletler Kanun Adamlar›n›n Zor ve Silah Kul-
lanmalar›na Dair Temel Prensipler ("BM Zor Kullan›m› ve Ateflli
Silahlar Prensipleri") 9. paragraf›:

"Kanun adamlar› kendilerinin ve baflkalar›n›n öldürülmelerine
veya a¤›r bir biçimde yaralanmalar›na yönelik yak›n bir tehlike-
ye karfl› müdafaa halleri ile yaflama karfl› a¤›r bir tehdit içeren
a¤›r nitelikteki özel suçlar›n ifllenmesini önlemek, bu tür bir teh-
like gösteren veya emirlere direnen bir kimseyi yakalamak veya
böyle bir kimsenin kaçmas›n› önlemek amac› d›fl›nda ve bu
amaçlar› gerçeklefltirmek için daha hafif yöntemler yetersiz kal-
mad›kça baflkalar›na karfl› silah kullanamazlar. Her halükarda
sadece yaflam› korumak için kesinlikle kaç›n›lmaz oldu¤u za-
man öldürmeye yönelik silah kullan›labilir." demektedir.

57. ‹lkelerin 5. paragraf›; 
"Suçun ciddili¤iyle ve gerçeklefltirilmek istenen meflru amaç-

la orant›l› bir ölçüde zor kullan›l›r."
ba¤lant›l› olarak 7. paragraf›, 
"Hükümetler, kanun adamlar› taraf›ndan zor veya silah›n key-

fi biçimde veya suiistimal edilerek kullan›lmas›n›, iç hukuklar›n-
da cezay› gerektiren bir suç olarak düzenler."

Ve 11 (b). paragraf› iç hukukta gerekli düzenlemelerin yap›la-
rak

"Silahlar›n sadece gerekli durumlarda ve gereksiz zarar riski-
ni en aza indirebilecek bir tarzda kullan›lmas›n› sa¤lar."

demektedir (bkz. Makaratzis v. Yunanistan [GC], no.
50385/99, §§ 28-32, 20 Aral›k 2004).

2. Ulusal Hukuk
58. 14 Temmuz 1934’te Resmi Gazete’de yay›nlanan ve 4

temmuz 1934’te kabul edilen 2559 say›l› Polis ve Vazife ve Sa-
lahiyet Kanunu’nun 16. maddesi afla¤›daki hallerde polisin silah
kullanabilece¤ini belirtir: 

A) Nefsini müdafaa etmek;
B) Baflkas›n›n ›rz ve can›na vukubulan ve baflka suretle

men'i mümkün olm›yan bir taarruzu savmak için;
C) A¤›r cezay› müstelzim bir suçtan maznun olarak yakalan›p

nezaret alt›nda bulunan veya her hangi bir suçtan mahküm ve



mevkuf olupta tutulmas› veya nakil ve sevki polise emir ve tevdi
olunan flah›slar›n kaçmalar› veya bu maksatla polise taarruzlar›
halinde yap›lacak ihtarlara itaat edilmemifl ve kaçma¤a ve taar-
ruza mani olmak için baflka çare bulunmam›flsa;

D) Muhfazas›na memur oldu¤u mevki veya elindeki silaha
yahut kendisine verilmifl veya teslim edilmifl olan karakolhane ile
flah›slara karfl› vukubulacak taarruzu baflka suretle defa imkan
olmam›flsa;

E) A¤›r cezay› müstelzim ve meflhut cürüm halinde bulunan
suçlarda suçlunun sakl› oldu¤u yerin arand›¤› s›rada o yerden
flüpheli bir flah›s ç›karak kaçt›¤› ve dur emrine kulak asmad›¤›
görülerek baflka suretle ele geçirilmesine imkan bulunmam›flsa;

F) A¤›r hapsi müstelzim bir suçtan dolay› maznun veya mah-
küm olupta zab›taca aranmakta olan bir flahs›n yakalanmas›na
teflebbüs edildi¤i s›rada kaçar ve dur emrine de kulak asm›ya-
rak baflka türlü ele geçirilmesi kabil olmazsa;

G) Vazife esnas›nda polise tecavüze veya karfl› koyma¤a el-
veriflli aletlerin ve silahlar›n teslimi emredildi¤i halde emrin der-
hal yerine getirilmiyerek karfl› gelinmesi veya teslim edilmifl si-
lah ve aletlerin zorla tekrar al›nmas›na kalk›fl›lm›flsa;

H) Polisin vazifesini yapmas›na yaln›z veya toplu olarak fiili
mukavemette bulunulmufl veya taarruzla mümanaat edilmiflse;

‹) Devlet nüfuz ve icraat›na silahl› olarak karfl› gelinmiflse; 
Ayr›ca Polis ve Vazife ve Salahiyet Nizamnamesi’nin 17.

maddesine göre, "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun on alt›n-
c› maddesi mucibince polis için silah kullanmak salahiyetinin ka-
bul edildi¤i hallerde silah kullan›lmas› silah kullanmaktan baflka
bir çare bulunmad›¤› hallere münhas›rd›r. Bu takdirde mümkün
oldu¤u kadar suçlunun öldürülmekten ziyade yaral› olarak yaka-
lanmas›na dikkat edilmesi ve kalabal›k yerlerde silah kullanmak-
tan imkan nispetinde sak›n›lmas› icap eder."

HHUUKKUUKK

II.. SSöözzlleeflflmmee’’nniinn 22.. mmaaddddeessiinniinn iihhllaall eeddiillddii¤¤ii iiddddiiaass››

59. Baflvurucular, yak›nlar›n›n meflru olmayan ölümcül kuv-
vet kullan›larak öldürüldü¤ü gerekçesi ile 2. madde çerçevesin-

228811‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

AH‹M KARARI



228822

AH‹M KARARI

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

de flikâyetçi olmaktad›rlar. Baflvurucular ek olarak, ölümle so-
nuçlanan operasyonun planlanmas› ve uygulanmas›n›n ölen ya-
k›nlar›n›n yaflam hakk›n›n korunmas›n› amaçlamad›¤›ndan flikâ-
yet etmektedirler. Ayr›ca, baflvurucular, ölen yak›nlar›n›n yaflam
hakk›n›n iç hukuk ve Türkiye’deki uygulama taraf›ndan yeterli
olarak korunmad›¤›n› iddia etmektedirler. Baflvurucular, ayn› za-
manda, güvenlik güçlerinin birtak›m üyelerine yöneltilen araflt›r-
ma ve cezai takibatlar›n temel olarak hatal› oldu¤unu, sonuçta
etkili olmad›¤› ve Sözleflme’nin 2. maddesi anlam›nda usulü yü-
kümlülüklerin yerine getirilmesi konusunda ihlal oluflturdu¤unu
iddia etmektedirler. 

Sözleflme’nin 2. maddesi:

"1. Herkesin yaflam hakk› yasan›n korumas› alt›ndad›r. Yasa-
n›n ölüm cezas› ile cezaland›rd›¤› bir suçtan dolay› hakk›nda
mahkemece hükmedilen bu cezan›n yerine getirilmesi d›fl›nda
hiç kimse kasten öldürülemez. 

2. Öldürme, afla¤›daki durumlardan birinde kuvvete baflvur-
man›n kesin zorunluluk haline gelmesi sonucunda meydana gel-
miflse, bu maddenin ihlali suretiyle yap›lm›fl say›lmaz: 

a) Bir kimsenin yasad›fl› fliddete karfl› korunmas› için; 

b) Usulüne uygun olarak yakalamak için veya usulüne uygun
olarak tutuklu bulunan bir kiflinin kaçmas›n› önlemek için;  

c)…"

AA.. TTaarraaffllaarr››nn SSaavvuunnmmaallaarr››

11.. BBaaflflvvuurruuccuullaarr

60. Baflvurucular ilk olarak, akrabalar›n› yakalamak için ger-
çekçi bir giriflimde bulunulmad›¤› ve amac›n daha çok akrabala-
r›n› öldürmeye yönelik oldu¤unu belirtmektedirler. Baflvurucular
baflka bir fl›k olarak da akrabalar›n›n ölümlerinin zorunluluk hali
s›n›rlar›n› aflan ölümcül kuvvet kullan›mdan kaynakland›¤›n› öne
sürmektedirler. Baflvurucular, flüphelilerin etraflar›n›n sar›ld›¤›na
iliflkin olarak güvenlik güçleri taraf›ndan bir uyar› yap›l›p yap›l-
mad›¤› konusunda çeliflen deliller oldu¤unu bildirmektedirler.
Güvenlik güçleri taraf›ndan CS gaz› veya göz yaflart›c› bomba
gibi ölümcül olmayan silahlar›n kullan›m› düflünülmemifltir. Öte-



sinde, aç›lan ateflin binan›n içinden mi aç›ld›¤›, d›fl›ndan m› aç›l-
d›¤› konusu belirsizdir. En az›ndan operasyonlar›n düzenlendi¤i
yerlerden birinde, bina ve müfltemilat›ndan atefl aç›ld›¤› yönün-
de bir delil bulunmamaktad›r. 

61. Baflvurucular, davan›n soruflturulmas›na iliflkin olarak,
Cumhuriyet Savc›s›’n›n binan›n ve müfltemilat›n›n ilk araflt›rma-
s›nda haz›r bulunmad›¤› ve bina ve müfltemilat›nda bulunanla-
r›n ba¤›ms›z delil olmad›¤›n› ortaya koymaktad›rlar. Baflvurucu-
lara göre, olay yerinin hiçbir foto¤raf› çekilmemifltir ve dört yer-
de de ölenlerin beden pozisyonlar›n› gösteren hiçbir görsel ma-
teryal bulunmamaktad›r. Haz›rl›k evrak›nda, güvenlik güçlerinin
hangilerinin hangi zamanlarda nerelerde bulunduklar›na iliflkin
bir bilgi olmad›¤› gibi, hiçbir güvenlik gücü mensubunun da ifa-
desi al›nmam›flt›r. Silahlar da dahil hiçbir parmak izi toplanma-
m›flt›r. Maktullerin olduklar› binada bulundu¤u iddia edilen silah-
lar ile güvenlik güçlerinin silahlar› adli t›p laboratuarlar›nda ince-
lemeye gönderilmemifltir. Binan›n d›fl›ndaki ve içindeki bofl ko-
vanlar ve el bombas› flarapnelleri aranmam›flt›r. Maktullerin giy-
sileri haz›rl›k dosyas›ndan kaybolmufltur. 

22.. HHüükküümmeett

62. Hükümet, ölen kiflilerin, davay› gören A¤›r Ceza Mahke-
mesinin belirtti¤i gibi, sol terörist bir örgütün üyeleri olduklar›n›
ve birçok terörist eylemde yer ald›klar›n› öne sürmektedir. Evler-
de çeflitli çap ve markada silah ve patlay›c› bulunmufltur. 

63. Hükümet, ceza mahkemesindeki tan›klar›n sözlü ifadele-
rine göre,  polislerin her 3 operasyonda da bölgeyi kordona al-
d›klar› ve maktullerin defalarca kez megafonla uyar›ld›klar›na
dikkati çekmektedir. Maktullerin, camlardan atefl açmaya baflla-
d›klar› ve güvenlik güçlerinin cevap verdikleri ispatlanm›fl bir du-
rumdur. Baz› görgü tan›klar›, ateflin ilk kez kim taraf›ndan aç›ld›-
¤›n› net olarak görmediklerini beyan ederken, di¤erleri ilk olarak
binadan atefl aç›ld›¤›n› duyduklar›n› belirtmifltir. 

64. Hükümet, polis memurlar›n›n emirler ve görevleri çerçe-
vesinde hareket ettiklerini ve polis memurlar› taraf›ndan zorun-
luluk halini aflan ölümcül kuvvet kullan›lmad›¤›n› belirtmektedir.
Polis memurlar›, kendi hayatlar›n› ve di¤er kiflileri korumak için
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meflru müdafaada bulunmufllar ve silahl› militanlara karfl› kamu
düzenini korumufllard›r.

BB.. MMaahhkkeemmeenniinn ddee¤¤eerrlleennddiirrmmeessii

11.. GGeenneell ‹‹llkkeelleerr

65. Yaflama hakk›n› teminat alt›na alan ve yaflama hakk›n›n
kayb›n›n hangi koflullar alt›nda meflru oldu¤unu düzenleyen 2.
madde, Sözleflme’nin çekince konulmas› yasak en temel mad-
delerinden birisidir (Velikova v. Bulgaristan Davas› no:
41488/98, &68, ECHR 2000 –VI). 2. madde, 3. madde ile birlik-
te, Avrupa Konseyi’ni oluflturan demokratik toplumlar›n temel
de¤erlerinden birini oluflturmaktad›r. Yaflam kayb›n›n meflru sa-
y›ld›¤› koflullar oldukça dar yorumlanmal›d›r (Salman v. Türkiye
(GK) no. 21986/93, & 9, ECHR 2000 –VII). ‹nsan haklar›n› ko-
ruma da bir araç olan Sözleflme’nin amac› ve hedefi, ayn› za-
manda korumalar›n› etkili ve uygulanabilir yapmak için yorum-
lanmal› ve uygulanmal›d›r. (bkz. McCann ve Di¤erleri  v. Birleflik
Krall›k, 27 Eylül 1995 tarihli karar 1995, Seri A no. 324, p. 45-46,
§§ 146-47).

66. 2. maddenin ilk cümlesi devletlere sadece yasa d›fl› ve
kas›tl› insan öldürmeyi yasaklamamaktad›r, ayn› zamanda ege-
menli¤i alt›ndaki yaflamlar›n korunmas› için iç hukuk düzenlerin-
de gerekli önlemlerin al›nmas›n› da istemektedir (bkz. K›l›ç v.
Türkiye, no. 22492/93, § 62, ECHR 2000-III). Bu durum, kiflile-
re karfl› görevden kaynakl› yönelen fiillerin engellenmesi, önle-
me amac› ile hukuki icra makamlar›n›n desteklenmesi, zaptetme
ve bu tür hükümlerin ihlalinin cezaland›r›lmas›n› uygun hukuki
ve yönetsel bir çerçeveye koyarak, yaflam›n korunmas›n› devle-
tin üzerine düflen temel bir görev oldu¤unu göstermektedir. 

67. 2. madde metni bir bütün olarak okundu¤unda, ikinci pa-
ragraf esasen bir kiflinin kas›tl› olarak öldürülmesine izin verilen
durumlar› tan›mlamamakta oldu¤u buna karfl›n, "güç kullan›ma"
izin verilen durumlarda yaflam kayb›n›n kas›tl› olmayacak biçim-
de ortaya ç›kt›¤› halleri tarif etti¤i anlafl›lmaktad›r. Ancak, güç
kullan›m›, (a), (b) veya (c) paragraflar›nda ortaya konulan amaç-
lara ulafl›lmas› için zorunluluk halini aflmayacak biçimde olmal›-
d›r. Bu ba¤lamda, 2/2. maddede "zorunluluk hali" tan›m›n›n kul-



lan›m›, Sözleflme’nin 8-11. maddelerinin 2. paragraflar›nda yer
alan devletin s›n›rlamas›n›n  "demokratik toplumlarda gerekli"
olup olmad›¤›na karar verirken genellikle uygulanabilir kriterden
daha kat› ve mücbir bir gereklilik kriterinin uygulanmas› gerekti-
¤ini göstermektedir. Özel olarak, güç kullan›m›, maddenin bent-
lerinde belirtilen amaçlara ulafl›lmas› ile tam olarak orant›l› ol-
mal›d›r. (bkz. McCann ve Di¤erleri, yukar›da belirtilen, p. 46, §§
148–9).

68. 2. maddenin demokratik toplumlardaki önemi göz önüne
al›nd›¤›nda, polis veya güvenlik güçleri taraf›ndan ölümcül kuv-
vet kullan›m› sonucunda oluflan ölümlerde, Mahkeme, bu mad-
denin ihlali iddialar›n› çok dikkatli bir incelemeye tabi tutmakta,
sadece bilfiil güvenlik güçlerini yöneten devlet ajanlar›n›n fiilleri-
ni de¤il, ayn› zamanda planlama ve inceleme alt›ndaki fiillerin
kontrolü gibi tüm çevreleyen koflullar› da dikkate almaktad›r
(bkz. McCann ve Di¤erleri, yukar›da belirtilen, p. 46, § 150). ‹kin-
cil boyutu ile polis memurlar›n›n görevlerini yaparken bir boflluk
içinde b›rak›lmamalar› gerekir, ister planlanm›fl bir operasyon
çerçevesinde olsun ister tehlikeli olmas›ndan flüphelenilen bir ki-
flinin planlanmayan bir flekilde takibinde olsun; güvenlik güçleri-
nin güç ve ateflli silah kullanabilece¤i durumlar›n s›n›rland›r›lma-
s›n›n hukuki ve yönetsel çerçevesi, bu ba¤lamda gelifltirilmifl
olan uluslararas› standartlar›n ›fl›¤›nda tan›mlanmal›d›r (bkz.
Makaratzis, yukar›da belirtilen, § 59).

69. Yukar›da verilenlere dayanarak, Mahkeme, mevcut dava-
da, sadece ölümcül kuvvet kullan›m›n›n zorunluluk halini afl›p
aflmad›¤›n› de¤il, ayn› zamanda operasyonun haz›rlan›fl› ve uy-
gulan›fl›n›n olas› yaflam riskini en aza indirgeyip indirgemedi¤ini
inceleyecektir (bkz. Makaratzis, yukar›da belirtilen, § 60).

22.. BBaaflflvvuurruuccuullaarr››nn yyaakk››nnllaarr››nn››nn 22.. mmaaddddeenniinn iihhllaall eeddiillddii¤¤ii
iiddddiiaallaarr››nnaa iilliiflflkkiinn oollaarraakk

aa.. OOllaayyllaarr››nn GGeelliiflfliimmii

70. Mahkeme, bafllang›çtan itibaren, özellikle ‹stanbul’un dört
farkl› yerindeki binalara düzenlenen operasyon s›ras›nda, polis
memurlar›n›n davran›fllar› ile ilgili olarak,  olaylar›n birbirini tut-
mayan yönleri ile karfl›laflt›¤›n› belirtir. Mahkeme, ‹stanbul 4 ve
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6. A¤›r Ceza Mahkemeleri önünde 21 polis memuru hakk›ndaki
cezai soruflturmalarda olaylar›n yarg›sal de¤erlendirmelerinin
bulundu¤unu belirlemifltir. ‹ki mahkemede de operasyonlarda
görev alan san›k polis memurlar›ndan ve çeflitli görgü tan›klar›n-
dan delil toplanm›flt›r. 6. A¤›r Ceza Mahkemesi, suçlamalar›n
bulundu¤u 3 bölgenin önce kordon alt›na al›nd›¤›na ve maktul-
lerin megafonla uyar›ld›¤›na karar vermifltir. Maktullerin mi yok-
sa güvenlik görevlilerinin mi önce atefl açt›¤› sorusuna, baz› gör-
gü tan›klar› 6. A¤›r Ceza Mahkemesine verdikleri beyanlar›nda,
ateflin ilk önce binan›n camlar›ndan bafllad›¤›n› ve polis memur-
lar›n›n atefle karfl›l›k verdiklerini belirtirken, di¤er tan›klar kimin
ilk önce atefl etti¤ini net olarak söylemeyeceklerini ortaya koy-
mufllard›r. Bu deliller temelinde, mahkeme, ilk önce polise atefl
aç›ld›¤›n› ve polis memurlar›n›n binaya girifllerinde ve tüm flüp-
heli Dev-Sol üyelerinin ölümünde emirlere göre ve görev alanla-
r› içinde hareket ettikleri ve fiillerinin meflru müdafaa ekseninde
kald›¤›na karar vermifltir. ‹lk yerdeki polis bask›n› s›ras›nda öldü-
rülen ‹brahim Ilc› ve Bilal Karakaya’n›n ölüm olaylar›n› sorufltu-
ran 4. A¤›r Ceza Mahkemesi ise, ayn› flekilde, maktullerin ilk
atefli açt›klar›, polis memurlar›n›n görevlerini yaparken yasalara
uygun kendini koruma amac› ile atefle karfl›l›k verdiklerine karar
vermifltir. 

71. Genel olarak, Mahkeme’yi, ulusal yarg› yerleri taraf›ndan
ulafl›lm›fl olan olaylara iliflkin gerekçeli bulgular›ndan ay›rmaya
sevk edecek ikna edici unsurlar›n varl›¤› gerekmektedir, mevcut
davan›n özel koflullar›nda, Mahkeme kendisi aç›s›ndan ba¤lan-
t›l› tan›klar› ve onlar›n inand›r›c›l›klar›n›n kendisi aç›s›ndan de-
¤erlendirmesini yapmay› yararl› bulmamaktad›r. Ancak, yerel
hukuki ifllemlerin ve araflt›rmalar›n yap›lm›fl oldu¤u durumlarda
bile, 2. maddenin sa¤lad›¤› koruman›n büyük önemi, yaflam ka-
y›plar› ile sonuçlanan olaylarda, Mahkeme’nin büyük bir titizlikle
davranmas›n› gerektirmektedir. Ayr›ca, cezai sorumlulu¤un de-
¤erlendirilmesinde farkl› standartlar›n uygulanmas›nda oldu¤u
gibi ceza usulünde farkl› ispat yükünün bulundu¤u görüflünden
yola ç›karak,  ilgili polis memurlar›n›n beraat› ile sonuçlanan da-
valarda oldu¤u gibi, Sözleflme’nin içinde ortaya ç›km›fl olan me-
selenin hiçbir flekilde kati oldu¤u düflünülemez; flöyle ki, güç kul-



lan›m›n›n zorunlululuk halini afl›p aflmad›¤› ispatlanmal›d›r. 

72. Mahkeme, hala çok büyük önemi olmas›ndan kaynakl›
olarak, dosyay› güvenirlikten uzaklaflt›ran ve aksi halde ulusal
mahkeme kararlar›nda yer alm›fl olabilecek ölümlerin araflt›r›l-
mas›nda polis memurlar›na karfl› yürütülen cezai soruflturmay›
zay›flatan ciddi eksikliklerin oldu¤unu tespit etmifltir. 2. maddeye
iliflkin flikayetlerin usuli yönleri de¤erlendirildi¤inde, afla¤›da tam
olarak anlat›lacak bu eksiklikler; 4 bölgedeki eflgüdümlü operas-
yonun planlanmas›n›n herhangi etkili bir araflt›rma olmadan ya-
p›lmas›; olay yeri foto¤raflar›n›n veya krokilerinin bulunmamas›;
parmak izi, balistik veya di¤er adli t›p delillerinin bulunmamas›
ve operasyonda görev alan polis memurlar›n›n ayn› zamanda
al›nan bireysel ifadelerinin olmamas›d›r.. 

73. Baflvurucular›n yak›nlar›n›n ölümüne sebep olan operas-
yonlarda, yetkililer taraf›ndan yürütülen ve ciddi anlamda yeter-
siz araflt›rmalar›n varl›¤› göz önünde bulundurularak Mahkeme,
yerel mahkemelerin bulgular›n› büyük bir dikkatle incelemelidir.
Bununla beraber, e¤er mümkün olursa, Mahkeme, afla¤›da gö-
rülece¤i üzere, ulusal otoritelerin Sözleflme’nin 2. maddesi anla-
m›nda yükümlülüklerini yerine getirip getirmedi¤i konusunda
önündeki delillerin yeterli somut bir temelinin oldu¤u düflünüldü-
¤ü için, taraflar aras›ndaki ihtilaf noktalar›n›n çözümüne giriflme-
yi gerekli görmemektedir.

bb.. GGeenneell iillkkeelleerriinn mmeevvccuutt ddaavvaann››nn kkooflfluullllaarr››nnaa uuyygguullaann--
mmaass››  

74. Baflvurucular, plan›n maktullerin yasal olarak yakalanma-
s›n› gerçeklefltirmekten çok, onlar› öldürmeye yönelik olarak ta-
sarlanm›fl öne sürmektedirler. Bu ba¤lamda baflvurucular, ara-
ma veya yakalama emirlerinin varl›¤›n›n konu edildi¤i bir delilin
varolmad›¤›n›, güvenlik güçlerinin öldürücü olmayan CS gazlar›
ve göz yaflart›c› bombalar gibi silahlar ile donat›lmad›¤›n›, ope-
rasyonlar›n›n kendili¤inden olmaktan çok efl zamanl› ve ard› ar-
d›na gerçekleflmesi ve Sivil Toplum ve Devletleraras› Kuruluflla-
r›n organlar›n›n, Türk güvenlik güçleri eliyle yaflanan ölüm olay-
lar›nda rutin olarak flüphelilere karfl› orant›s›z güç kullan›ld›¤›n›
belirtmifl olmalar›n› davaya mahsus olarak öne sürmektedirler.
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75. Bu sorunu de¤erlendirirken, Mahkeme, operasyonun
planlanmas›na iliflkin güncel herhangi bir belgenin ve görev alan
polis memurlar›na yönelik verilen brifinglerin bulunmamas› yü-
zünden birtak›m engellerle karfl›laflmaktad›r. Bu tür belgelerin
varl›¤›, özellikle e¤er flüphelilerin yakalanmas› kast› olsayd›,
operasyonlar ard› ard›na bask›nlar fleklinde yürüyecek biçimde
planlanmazd› gibi baflvurucular›n öne sürdü¤ü birçok soruya
›fl›k tutabilirdi. Bununla beraber, kendisinde mevcut bulgularla,
Mahkeme, ‹stanbul polisinin flüphelileri öldürmek için bir tertiple
hareket ettiklerine veya apartmanlara giren polis memurlar›n›n
amirler taraf›ndan talimatla yönlendirilerek herhangi makul bir
sebebi hesaba katmaks›z›n ölümcül kuvvet kullanarak flüpheli-
leri öldürdü¤ü konusunda yeterli bir kan›ya ulaflamam›flt›r. 

76. Bu davada dikkate al›nmas› gereken önemli bir etken,
Dev-Sol’un polislerin ve ordu mensuplar›n›n veya savc›lar›n öl-
dürüldü¤ü çok say›da suç ifllemifl olmas›d›r. Bu durum, maktul-
lerin silahl› örgüt üyesi olarak polis taraf›ndan takip edildi¤i olgu-
su ile birlefltirildi¤inde, maktullerin polislerin gözünde tehlikeli bir
tehdit olarak alg›lanmas›n› sa¤lam›flt›r. Mahkeme, polis amirleri-
nin operasyonu planlarken, flüphelilerin silahl› olabilecekleri ve
karfl› durulursa, silahlar›n› kullanabilecekleri gibi silahl› Dev-Sol
örgütü ile ilgili deneyimlerine dayanarak birçok varsay›mda bu-
lunmufl olabileceklerini kabul etmektedir. Yetkililerin bina ve
müfltemilat›nda o anki durumda flüpheliler taraf›ndan silah sak-
lanmas› gibi s›n›rl› bir bilgiyle hareket ettikleri de do¤rudur. So-
nuç olarak, Mahkeme, bu koflullarda polislerin makul olarak flüp-
helileri yakalamak veya onlardan yönelen tehdidi etkisiz hale ge-
tirmek için silahlar›na baflvurabileceklerini gözüne ald›klar›n›
tespit etmifltir.

77. Söz konusu durumun operasyonun organizasyonuna ilifl-
kin olarak çok ciddi sorular› ortaya ç›kt›¤› ortadad›r. ‹lk olarak,
olaylar›n geliflti¤i s›rada polis memurlar›n›n sonuçlar›ndan so-
rumlu olmayacaklar› genifl çapta durumlar›n say›ld›¤› 1934 tarih
ve 2559 say›l› Kanun yürürlüktedir. Bu yasal çerçeve bugünkü
Avrupa demokratik toplumlar›n›n gerektirdi¤i yaflama hakk›n›n
kanun taraf›ndan korunmas› standard›n› sa¤lama konusunda
yeterli gözükmemektedir. 

78. Hükümet, güvenlik güçlerinin yasal düzenlemeler çerçe-



vesinde hareket ettiklerine at›f yapmaktad›r. Ancak, Hükümet
güç kullan›m›na iliflkin yasalar›n pratikte nas›l uyguland›¤›n› ve
yasalara itibar edilmesini sa¤lamak için ne tür kontrol mekaniz-
malar›n›n bulundu¤unu aç›klamam›flt›r. Yürürlükte olan sistemin
polis memurlar›na bar›fl zamanlar›nda tehlikeli flüphelilerin ya-
kalanmas›n› gerçeklefltirirken güç kullan›m› belirleyecek aç›k
rehberlik ve ölçütleri vermedi¤i görünmektedir. Bu yüzden, flüp-
helileri yakalamak için operasyonu planlayan güvenlik görevlile-
rinin faaliyetleri esnas›nda afl›r› genifl bir yetkiye sahip olmalar›
ve hiç düflünülmemifl inisiyatiflerin yer almas› ço¤unlukla önle-
nemez olmufltur.

79. Mevcut davan›n özel koflullar›nda, yukar›daki kurallar›n
uygulanmas›nda, polis amirlerinin operasyonu yürüten polis me-
murlar›n› bu s›fatla kendilerini flüphelilere tan›t›p tan›tmad›klar›
veya uyar›n›n anlafl›labilmesi için geçen bir zaman aral›¤› sa¤-
lanarak flüphelilere aç›k bir flekilde silah kullan›labilece¤i konu-
sunda bir ikaz›n yap›l›p yap›lmad›¤› aç›k de¤ildir. Ayr›ca, polis
yetkililerinin operasyonu planlarken, ölümcül olabilecek silahlar-
la ölümcül olmayacak silahlar aras›nda bir ayr›m yapmad›klar›
görülmektedir. Yetkililer taraf›ndan, Mahkeme’ye, flüphelilerin
canl› olarak nas›l yakalanacaklar› veya gözalt›na al›nacaklar›
veya teslim olmak isteyebilecek kiflilerin hayati riskini artt›racak
bir teslim olma görüflmesi konusunda aç›k talimatlar verildi¤i ko-
nusunda hiçbir delil sunulmam›flt›r. Nitekim baflvurucular taraf›n-
dan belirtildi¤i gibi, binalara giren polis memurlar›n›n sadece si-
lah ve el bombalar›n› teçhizat olarak alm›fllar ve ölümcül olma-
yan silahlar› hiç konu etmemiflleredir. Niflantafl› Semtindeki bi-
nada yap›lan operasyonla ilgili polis kay›tlar›nda, polis memurla-
r›n›n göz yaflart›c› bomba kulland›klar›n› belirttikleri do¤rudur.
Ancak, ayn› raporda polis memurlar›n›n göz yaflart›c› bomba
kulland›ktan sonra, bina ve müfltemilat›na girerken gaz maske-
leri takt›klar› belirtilmemifltir. Zaten, polis memurlar›n›n ulusal
mahkemeler önündeki beyanlar› da operasyonda görev alan po-
lislerin gaz kullanamad›klar› yönündedir.

Sonuç olarak, flüphelilerin etraflar›n›n sar›lm›fl olmas› ve za-
rar verebilecekleri bir rehinenin bulunmamas›na karfl›n, polis
yetkilileri taraf›ndan planland›¤› ve uyguland›¤› flekli ile bina ve
müfltemilat›na yönelik sald›r›, ancak flüphelilerin hayat›n› ciddi
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flekilde tehdit edecek biçimde baflar›labilirdi.    
Yetkilerin bu eksiklikleri, Mahkeme’nin bak›fl aç›s›nda, yaka-

lama operasyonunun kontrolü ve organizasyonunda, yeterli öze-
nin gösterilmedi¤i fikrini oluflturmaktad›r.

80. Operasyonlar›n dört bölgede bilfiil gerçeklefltirilmesi ko-
nusu da ayr›ca ilgiye de¤erdir. Olay›n geçti¤i yer ve flartlar aç›-
s›ndan, olaylar›n nas›l geliflti¤ine iliflkin Mahkeme’ye sunulan
deliller belirsizdir. fiüphelilere yönelik uyar›n›n yap›l›p yap›lmad›-
¤› ve ilk ateflin binan›n içinden mi yoksa d›flardan m› bafllad›¤›
konular›nda çeliflki deliller mevcuttur. Üstelik güncel adli t›p ra-
porunun ve di¤er delillerin, özellikle, foto¤raf, parmak izi ve ba-
listik delillerin yoklu¤u kadar maktullerin elbiselerinin inceleme-
mesinin, 10 flüphelinin hayatlar›n› nas›l kaybettikleri konusunda
net bir de¤erlendirmeye ulaflmay› zorlaflt›rmaktad›r. 

81. Di¤er taraftan, Mahkeme’nin önündeki bulgular, meflru
müdafaadaki mutlak zorunluluk halinden daha ötede olmayacak
flekilde güç kullan›m› sonucunda ölümlerin olup olmad›¤› konu-
sunda ciddi bir flüphe uyand›rmaktad›r. ‹lk olarak,  polisin her bir
operasyon mevkiinde kurflun geçirmez ceket ve kask takm›fl ol-
duklar›n›n bilinmesine karfl›n, Dev-Sol üyesi oldu¤u iddia edilen
10 flüphelinin vurularak öldürülmesi, iddia edildi¤i üzere en az 3
olay yerinde silahl› çat›flman›n yo¤unlu¤u, ilk çat›flma yerinde
polis memurlar›n›n sunduklar› delillerde, flüphelilerin sürekli ola-
rak bahçeye ve binan›n girifline el bombas› att›klar› ve el bom-
balar›n›n pimleri çekilmifl flekilde vurulma ihtimallerine ba¤l› ola-
rak parmaklar›na ba¤lad›klar› belirtilmifl olmas›na ra¤men, hiçbir
polis memurunun yaralanmam›fl veya öldürülmemifl olmas› da-
van›n çarp›c› bir yönünü oluflturmaktad›r. 

82. Ek olarak, Mahkeme, ulusal yetkililerin izni ile 6 hafta son-
ras›nda ‹brahim Erdo¤an ve Yücel fiimflek’in öldürüldü¤ü 3. olay
yerini ve 5 maktulun otopsi raporlar›n› inceleyen ba¤›ms›z adli
t›p patolojisti Prof. Pounder’›n raporuna özel bir a¤›rl›k vermek-
tedir.

83. Raporunda bina ve müfltemilat›n›n detayl› iç ve d›fl tasvi-
rini yapan Prof. Pounder, apartman›n ana bölümünde karfl›l›kl›
çat›flma oldu¤una dair bir delil ve apartman›n d›fl yüzeyinde
pencere çevresinde hiçbir hasar bulunmad›¤›n› belirtmifltir. An-



cak, Profesör, odan›n taban döflemelerinde yeni oluflmufl birta-
k›m izlerin varl›¤›na rastlam›flt›r. Profesör Pounder’›n görüflüne
göre, taban döflemesindeki deliller en az 9 el atefl edildi¤ini, kur-
flun sekme izlerinin gösterdi¤i gibi, hepsinin afla¤›ya do¤ru yö-
neldi¤i, delillerin, atefl edilen kiflinin ya tamamen zemin üzerin-
de veya yak›n oldu¤u ve atefl eden kifliden 3 metre uzakta oldu-
¤unu göstermektedir. Profesör, baflkaca bir delil bulamam›flt›r.
Bu ba¤lamda, Mahkeme, ‹brahim Erdo¤an’›n polis raporlar›nda
görüldü¤ü gibi, binan›n ana bölümünde ve otopsi raporlar›na gö-
re vücudunda 9 kurflun deli¤i bulundu¤u, bunlardan 6 tanesinin
vücudunun arkas›ndan girmifl oldu¤unu ve 5 tanesinin ise öldü-
rücü oldu¤unu belirtir. 

84. Cesedi, binan›n merdiven bofllu¤unda kap›n›n arkas›nda
bulunan Yücel fiimflek’in otopsi raporu, vücudunda ölümcül nite-
likte olan 2 mermi ve 4 flarapnel yaras› bulundu¤unu belirtmek-
tedir. Polis raporlar›nda el bombas› veya patlay›c› maddelerin
kullan›ld›¤›na iliflkin bir at›f olmamas›na karfl›n, flarapnel yarala-
r›, el bombas› veya di¤er patlay›c› maddelerin kullan›ld›¤›na ilifl-
kin bir fikir vermektedir. Prof. Pounder’a göre flarapnel yaralar›-
n›n flekli, Yücel fiimflek’in yara ald›¤›nda dik olarak durdu¤u ve
sa¤ oldu¤unu ve iki kurflunla vuruldu¤unda ölümcül flekilde ya-
raland›¤›n› göstermektedir. 

85. Görünen odur ki, Prof. Pounder, bu davan›n do¤rudan ko-
nusu olan di¤er iki bölgeye girifl izni alamam›flt›r. Ancak, Mahke-
me, ikinci bölgede öldürülen Cavit Özkaya’n›n otopsi raporlar›n›
inceleyen Prof. Pounder’›n flüpheliye arkadan 5 el atefl edildi¤i-
nin belli oldu¤unu, buna karfl›n öldürücü yaran›n flüphelinin vü-
cudunun ön taraf›ndan zemin gibi sert bir yerde yatarken al›nd›-
¤›n› bulgulad›¤›n› belirtir. 

86. Mahkeme’ye göre, bu bulgular,  eflgüdümlü ve birlikte ya-
p›lm›fl operasyonun parças› olan en az iki bölgede, polis rapor-
lar›nda öne sürüldü¤ü gibi flüphelilerin çat›flma s›ras›nda meflru
müdafaa durumunda vurulmad›klar› ve öldürülmediklerini göste-
recek güçlü deliller sa¤lamaktad›r. Bu tür bulgular çürütülebilir,
adli t›p veya di¤er bilimlerin ikna edici delilleri ile aç›klanabilir ol-
mas›na karfl›n, bu deliller, yukar›da belirtildi¤i gibi Mahkeme’nin
önünde bulunan veya sunulan delillerdir. 

87. Sonuçta, yukar›dakileri dikkate alarak, Mahkeme, operas-
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yonun planlanmas›nda ve uygulanmas›nda, ulusal yetkililerin,
baflvurucular›n yak›nlar›n›n yaflama hakk›n› korumada eksikli¤e
düfltüklerini tespit etmifltir ve zorunluluk halini aflan bir güç kul-
lan›m›n›n olmad›¤› konusunda bir bulgu elde edememifltir.   

Ba¤lant›l› olarak, bu temelde baflvurucular 2. maddenin ihla-
linin ma¤durlar›d›r.

33.. AArraaflfltt››rrmmaann››nn yyeetteerrssiizzllii¤¤iinnee iilliiflflkkiinn iiddddiiaallaarr
88. Sözleflme’nin 2. maddesindeki yaflama hakk›n›n korun-

mas› yükümlülü¤ü, Sözleflme’nin 1. maddesindeki "sözleflmede
tan›mlanan hak ve özgürlükleri egemenli¤i alt›ndaki herkese ta-
n›r…" ifadesindeki devletin genel görevi ile ba¤lant›l› olarak ele
al›nd›¤›nda, güç kullan›m› sonucunda ölüm olaylar› yafland›¤›
zaman, k›yas yolu ile bir flekilde etkili bir resmi araflt›rman›n ya-
p›lmas›n› gerektirmektedir. (bkz. Çak›c› v. Türkiye [GC], no.
23657/94, § 86, ECHR 1999-IV). Bu tür bir araflt›rman›n temel
amac›, yaflama hakk›na iliflkin yerel hukuksal korumalar›n etkili
uygulanmas›n› sa¤lamak ve devlet organ ve ajanlar›n›n yer ald›-
¤› bu tür davalarda, onlar›n sorumlulu¤u alt›nda olan kiflilerin
ölümleri konusunda mesuliyetlerini sa¤lamakt›r (bkz. Anguelova
v. Bulgaristan, no. 38361/97, § 137, ECHR 2002-IV). Uygulama-
da, genellikle bu tür davalardaki ölüm olaylar›na iliflkin gerçek
koflullar büyük ölçüde devlet memurlar› veya yetkililerinin bilgisi
dahilinde s›n›rland›r›ld›¤› için  ma¤durlar ve aileleri aç›s›ndan di-
siplin soruflturmalar›, cezai soruflturma gibi uygun yerel hukukun
uygulanmas› ve hukuki usullerin tatbiki, yeterli, tarafs›z ve ba-
¤›ms›z olmas› gereken resmi bir araflt›rma yürütülmelidir. Mak-
tullerin, onlar› yakalamak amac› ile düzenlenen bir operasyon
s›ras›nda öldürüldükleri konusunda hiçbir ihtilaf olmayan, mev-
cut davada da ayn› gerekçe uygulan›r. 

89. Araflt›rma, ilk olarak olay›n meydana geldi¤i koflullar› ke-
sinlefltirecek ve ikinci olarak sorumlular›n tespit edilmesini ve
cezaland›r›lmas›n› sa¤layacak kadar bir yeterlilikte olmal›d›r.
Bu, sonuca iliflkin bir yükümlülük de¤ildir; fakat yap›lmas› gere-
kendir. Yetkililer, her fleyin yan›nda görgü tan›klar›n›n ifadesi ve
adli t›p delillerini içeren olaya iliflkin tüm delillerin korunabilmesi
için gerekli önlemleri almak zorundad›rlar. Bu ba¤lamda ivedili-
¤in gerekli¤i ve makul sürat as›l oland›r. Durumdan sorumlu ki-
fliye veya olay›n flartlar›n› tam olarak çözümleyebilecek araflt›r-



maya iliflkin bir yokluk durumu, istenen etkililik  koflulu ile çeliflir.
(bkz. Kelly ve Di¤erleri v. Birleflik Krall›k, no. 30054/96, §§ 96-
97, 4 May 2001, ve Anguelova, yukar›da belirtilen, § 139).

90. Mevcut davada, olaylar› takiben yarg›sal ve idari araflt›r-
malar bafllat›lm›flt›r. Bir grup polis memuru ve tan›klarla görüflül-
müfltür. Soruflturman›n ard›ndan flu anda beraat etmifl olan yir-
mi bir polis memuru hakk›nda cezai takibat bafllat›lm›flt›r.

91. Ancak Mahkeme soruflturman›n yürütülmesi esnas›nda
ciddi ihmallerin oldu¤unu gözlemlemifltir. ‹lk olarak, dört bölgede
yap›lan eflgüdümlü operasyonlar›n planlanmas›nda hiçbir arafl-
t›rman›n yap›lmamas›, özelde flüphelilerin güç kullanmadan ya-
kalanmas›n›n baflar›lmas› için operasyonda görev alan polis
memurlar›na gerekli talimatlar›n verilmesinin ve ilgili memurlar›n
neden sadece ölümcül silahlarla donat›ld›klar› yer almaktad›r. 

92. Operasyonlar›n nas›l yap›ld›¤›na iliflkin araflt›rma bafll›
bafl›na yetersizdir. Özel olarak araflt›rmayla yetkili kifliler olay
yerinin foto¤raflar›n› çekmedikleri gibi, operasyonun çeflitli afla-
malar›nda görev alan polis memurlar›n›n bina ve müfltemilat›
içinde ve d›fl›nda nerede bulunduklar›n› gösterecek herhangi bir
kroki de çizmemifllerdir. Sonuç olarak her bir operasyonda görev
alan polis memurlar›n›n hareketleri ve pozisyonlar› ve binalarda
ölenlerin pozisyonlar› konusunda dava dosyas›nda hiçbir delil
bulunmamaktad›r.

Ayn› zamanda soruflturmay› yapan yetkililer, maktuller tara-
f›ndan kullan›ld›¤› iddia edilen silahlardan parmak izi almam›fl-
lard›r. Yine maktullerin olay s›ras›nda silahlar› tuttuklar› ve atefl-
lediklerini onaylayacak flekilde ellerinde kimyasal bir analizinde
yap›lmad›¤› görülmektedir. Bunlar›n ötesinde, silahlar›n olay s›-
ras›nda atefllenip atefllenmedi¤ini belirlemek için silahlar adli t›p
incelemesine de gönderilmemifltir. Dört binan›n içinde ve d›fl›n-
da kullan›lan el bombas› flarapnelleri ve bofl kovanlar hiçbir
araflt›rmaya tabii tutulmam›flt›r. Soruflturmay› yapan yetkililer bi-
nalar›n içenden mi yoksa d›fl›ndan m› atefl aç›ld›¤›na iliflkin hiç-
bir delil toplamam›fllard›r. Bu eksiklikler flüphelilerin güvenlik
güçlerine ilk atefli veya sürekli olarak atefl açt›klar›n› kan›tlama-
y› imkans›z hale getirmektedir.

93. Ek olarak polis memurlar›n›n silahlar› adli t›p incelmesine
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al›nmam›flt›r. Operasyonda görev alan memurlar›n kesin olarak
operasyonun hangi aflamas›nda ve nas›l görev yap›klar›na ilifl-
kin ayr›nt›l› olay öyküsü al›nmam›flt›r. Bu nedenle soruflturma
güvenlik güçlerinin hangi mensuplar›n›n nereden hangi at›fllar›
yapt›klar›n› belirleyememektedir. Ölenlerin giysilerinin anlafl›l-
maz bir flekilde yok olmas› ve dolay›s›yla polis memurlar› tara-
f›ndan kurflunlar›n atefllendi¤i mesafeyi tespit etmek amac›yla
giysilerin adli t›p uzman›na gönderilmedi¤i de ortadad›r. Ayn› za-
manda otopsi s›ras›nda hiçbir foto¤raf çekimi de yap›lmam›flt›r.
Bu eksiklikler baflvurucular›n polis memurlar›n› baz› flüphelileri
yerde yatarken ve silahs›zken vurduklar› konusundaki iç hukuk-
ta öne sürdükleri iddialar› do¤rulamay› imkans›z k›lmaktad›r.

94. Yukar›daki eksiklikler ciddi bir flekilde araflt›rman›n etkili-
li¤ini ve bulgular›n güvenilirliklerini zay›flatmaktad›r; ayn› za-
manda çok uzayan yarg›lama sürecinde tüm bulgular›n aksini
kan›tlayaca¤› bir durum ortaya koyarak yerel mahkemelere de
engel olmaktad›r. Bu koflullar alt›nda Mahkeme, Hükümet’in
olaylara iliflkin olarak yetkililerin tam bir soruflturma yürüttü¤ü
konusundaki iddialar›n› kabul edemez.

95. Yukar›daki de¤erlendirmeleri dikkate alarak Mahkeme,
baflvurucular›n yak›nlar›n› ölümlerine sebep olan olaylar konu-
sunda yetkililerin etkili bir araflt›rma yapamad›klar›na karar ver-
mifltir.

Sonuç olarak bu ba¤lamda Sözleflme’nin 2. maddesinin ihla-
li mevcuttur. 

IIII.. SSÖÖZZLLEEfifiMMEE’’NN‹‹NN 66.. MMAADDDDEESS‹‹NN‹‹NN ‹‹HHLLAALL EEDD‹‹LLDD‹‹⁄⁄‹‹ ‹‹DDDD‹‹AASSII
96. Baflvurucular ayr›ca Sözleflme’nin 6. maddesinin 1. ben-

dinin afla¤›da belirtilen k›sm›n›n ihlal edildi¤i,  akrabalar›n›n ölü-
müne iliflkin etkili bir soruflturma yap›lmad›¤› ve mahkemeye
ulaflma haklar›n›n sekteye u¤rat›ld›¤›ndan flikayet etmektedirler.

"Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar,
gerek cezai alanda  kendisine  yöneltilen  suçlamalar  konusun-
da  karar  verecek  olan, yasayla kurulmufl,  ba¤›ms›z  ve  taraf-
s›z bir mahkeme taraf›ndan davas›n›n  makul  bir  süre  içinde,
hakkaniyete  uygun  ve  aç›k  olarak görülmesini isteme hakk›-
na sahiptir."



97. Mahkeme, yetkililerin baflvurucular›n yak›nlar›n›n ölümle-
rine iliflkin olarak etkili bir araflt›rma yapmad›klar›n›n Sözlefl-
me’nin 6. maddesine iliflkin flikayetlerine konu oluflturdu¤unu
gözlemlemektedir. Mahkeme; baflvurucular›n flikayetlerini 6.
maddeden daha fazla sözleflmeci devletleri etkili hukuk yolu
sa¤lama konusunda genel bir yükümlülük alt›na sokan 13. mad-
de kapsam›nda incelenmesinin daha uygun oldu¤unu düflün-
mektedir (bkz.,  Aksoy v. Türkiye, 18 Aral›k 1996 tarihli karar, Ka-
rarlar ve Hükümler Raporlar› 1996-VI, p. 2286, § 93).

98. Bu yüzden Mahkeme madde 6/1’e iliflkin bir ihlalin olup
olmad›¤›n› tespitini gerekli görmemektedir. 

IIIIII.. SSÖÖZZLLEEfifiMMEE’’NN‹‹NN 1133.. MMAADDDDEESS‹‹NN‹‹NN ‹‹HHLLAALL‹‹ ‹‹DDDD‹‹AASSII
99. Baflvurucular, bu dosyadaki araflt›rma sürecinin yak›nla-

r›ndan ölümlerinden sorumlu kiflilerin tespiti ve cezaland›r›lmas›
konusunda etkili ve yeterli olmad›¤› ve bu nedenle Sözleflme’nin
13. maddesi anlam›nda etkili bir hukuk yolu bulunmad›¤›ndan fli-
kayet etmektedirler. Baflvurucular ayn› zamanda 6. maddenin
ihlalini de ayn› olgusal temellere dayand›rm›fllard›r. Mahkeme,
bu flikayetleri 13. madde alt›nda de¤erlendirecektir:

"Bu  Sözleflme' de  tan›nm›fl  olan  hak  ve  özgürlükleri  ihlal
edilen  herkes, ihlal fiili resmi görev yapan kimseler taraf›ndan
bu s›fatlar›na dayan›larak yap›lm›fl da olsa, ulusal bir makama
etkili bir baflvuru yapabilme hakk›na sahiptir."

100. Hükümet, baflvurucular›n iddialar›n› reddetmifl ve flika-
yetlerine iliflkin yarg› makamlar›n›n etkili ve uygun bir sorufltur-
may› yürüttüklerini iddia etmifltir.

101. Mahkeme, Sözleflme’nin 13. maddesinin iç hukukta
hangi flekilde olursa olsun korunacak biçimde Sözleflme’nin hak
ve özgürlüklerinin özünü hayata geçirecek bir ulusal hukuki yo-
lun varl›¤›n› teminat alt›na ald›¤›n› tekrarlar. Bu yüzden 13. mad-
denin etkisi,  her ne kadar Sözleflme’nin bu maddesi alt›nda söz-
leflmeci devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri için bir
takdir yetkileri olsa da,  Sözleflme çerçevesinde "tart›fl›labilir bir
flikayetle" ilgili bir iç hukuk hükmünün bulunmas›n› gerekli k›l-
maktad›r.  13. maddenin yükümlülük kapsam› Sözleflme’ye ilifl-
kin baflvurucu flikayetinin do¤as›na göre çeflitlilik gösterir. Bu-
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nunla beraber, 13. maddeni gerektirdi¤i hukuksal yol yasada ol-
mas› kadar uygulamada da etkili olmal›d›r. Özel olarak bunun
uygulanmas› sorumlu delet yetkililerinin ihmallerini veya fiillerini
bofl yere gizlememelidir. (bkz, Aksoy, yukar›da belirtilen, § 95;
Ayd›n v. Türkiye, 25 Eylül 1997 tarihli karar, Raporlar 1997-VI, p.
1895/96, § 103; ve Kaya v. Türkiye, 19 fiubat 1998 tarihli karar
1998, Raporlar 1998-I, p. 329-330, § 106).

102. Yaflam›n korunmas› hakk›na temel bir önem vererek 13.
madde gerekli olan hallerde tazminat› da içerecek, hayat›n kay-
b›ndan sorumlu kiflilerin tespitinin ve cezaland›r›lmas›n›n sa¤la-
maya yetecek tam ve etkili bir soruflturmay› ve flikayetçilerin so-
ruflturma ifllemlerini etkili biçimde kat›l›m›n› gerektirir. (bkz. Ka-
ya, yukar›da belirtilen, p. 330-31, § 107).

103. Bu davaya sunulmufl mevcut deliller temelinde, Mahke-
me daval› devletin baflvurucular›n yak›nlar›n›n ölümünden Söz-
leflme’nin 2. maddesi anlam›nda sorumlu oldu¤unu tespit etmifl-
tir. Bu ba¤lamda baflvurucular›n flikayetleri 3. maddenin amaç-
lar› çerçevesinde tart›fl›labilir. (bkz. örne¤in, Salman v. Türkiye
[GC], no. 21986/93, § 122, ECHR 2000-VII).

104. Sonuçta yetkililer baflvurucular›n yak›nlar›n›n ölümleri-
nin etkili bir biçimde araflt›r›lmas› için bir yükümlülük alt›ndad›r-
lar.  Yukar›da 83-88 aras›ndaki paragraflarda aç›klanan gerek-
çelerle, Sözleflme’nin 2. maddesinden daha genifl bir anlamda
araflt›rma yükümlülü¤ü gerektiren 13.madde ba¤lam›nda etkili
bir cezai soruflturman›n yap›ld›¤› düflünülmemektedir. (bkz Ka-
ya, yukar›da belirtilen, p. 330-31, § 107) Mahkeme baflvurucula-
r›n yak›nlar›n›n ölümün iliflkin olarak hukuki yollar›n reddedildi¤i
ve tazminat talebi dahil di¤er mevcut bir hukuki yola baflvurama-
d›klar›n› tespit etmifltir.

105. Sonuç olarak, Sözleflme’nin 13. maddesinin ihlali söz
konusudur.

IIVV.. SSÖÖZZLLEEfifiMMEE’’NN‹‹NN 4411.. MMAADDDDEESS‹‹NN‹‹NN UUYYGGUULLAANNMMAASSII

106.Sözleflme’nin 41. maddesi :

"Mahkeme iflbu Sözleflme ve protokollerinin ihlal edildi¤ine
karar verirse ve  ilgili  Yüksek  Sözleflmeci  Taraf’ ›n  iç  hukuku
bu  ihlali  ancak  k›smen telafi  edebiliyorsa,  Mahkeme,  gerek-



ti¤i  takdirde,  zarar  gören  taraf›n hakkaniyete uygun bir suret-
te tatminine hükmeder."

AA.. ZZaarraarr

107. Baflvurucular, çekilen ac› ve endifle nedeniyle her mak-
tul için manevi tazminat olarak 42.500 Pound talep etmektedir-
ler.

108. Hükümet, maktullerin terörist sald›r› haz›rl›¤›nda olan
flüpheliler oldu¤u gerekçesiyle tazminat ödemek istememekte-
dir. (bkz. McCann ve Di¤erleri, yukar›da belirtilen, p. 84-85, §
219). Hükümet, her koflulda söz konusu taleplerin abart›l› ve bü-
tün olarak temelsiz oldu¤unu düflünmektedir. 

109. Mahkeme, befl maktulün bir çok terörist eylemde bulun-
mufl Dev-Sol’un üyesi olduklar›n› yineler. Ancak Mahkeme, mak-
tullerin polis operasyonu s›ras›nda terörist bir sald›r› haz›rl›¤›
içinde olduklar›na ikna olmam›flt›r. Mahkeme, Sözleflme’nin 2.
maddesinin ihlalini do¤uran befl flüphelinin ölümü ile sonuçlanan
kuvvet kullan›m›n›n tespit edildi¤ini ve yetkililerinin Sözleflme’nin
13. maddesini ihlal eden ve 2. maddesindeki usulü yükümlülük-
lerin ihlaline yol açan etkili bir araflt›rma ve hukuki yol sa¤laya-
mad›klar›n› tekrar hat›rlat›r. Bu koflullar alt›nda ve eflit bir flekil-
de karar verebilmek için mirasç›lar›n›n yarar›na olacak flekilde
her bir maktul için 30.000 EUR. Manevi tazminata hükmetmifltir.
Mahkeme ayr›ca baflvurucular  Hatice Erdo¤an, Esme fiimflek,
Hüseyin fiimflek, ‹smail Hakk› Ilc›, Nahit Özkaya, Bakiye Eliuy-
gun ve  Necla Nurlu’ya kendilerinin katland›klar› zarardan dola-
y› toplam 3.000 EUR. verilmesine hükmetmifltir.

BB.. HHaarrccaammaallaarr vvee mmaassrraaffllaarr

110. Baflvurucular, ‹ngiltere’deki hukukçular›n baflvuru mas-
raflar› ve ücretleri için 7.332,50 pound, Türkiye’deki hukukçular
için ise 1.003 pound talep etmektedirler. Miktarlar›n içerisine
posta, iletiflim, çeviri ve uzman raporlar› masraflar› dahildir.

111. Hükümet, talep edilen miktarlar› destekleyecek belgele-
rin olmamas› nedeniyle ve her koflulda talep edilen miktarlar›n
abart›l› ve gereksiz olduklar› için reddedilmelerini istemektedir.
Hükümet ayr›ca, baflvurucular›n kendilerini temsil etmeyen avu-
katlar için ücret istediklerini öne sürmektedir. 
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112. Mahkeme, içtihat hukukuyla ba¤lant›l› olarak makul, ge-
rekli ve gerçekten harcanm›fl olan mebla¤lar›n ödenece¤ini tek-
rarlar. Bu koflullar dikkate al›narak Mahkeme harcama ve mas-
raflar için baflvuruculara 12.000 EUR. ödenmesine karar vermifl-
tir.

CC.. UUyygguullaannaaccaakk ffaaiizz oorraann››

113. Mahkeme, üç puan eklenerek Avrupa Merkez Banka-
s›’n›n k›sa vadeli faiz oran›n›n uygulanmas›n› uygun görmekte-
dir.

BBUU NNEEDDEENNLLEERRLLEE,, MMAAHHKKEEMMEE

1. ‹brahim Erdo¤an, Yücel fiimflek, ‹brahim Ilc›, Cavit Özka-
ya ve Hasan Eliuygun’un ölümleri nedeniyle Sözleflme’nin 2.
maddesinin ihlal edildi¤ini alt› oya karfl› bir oyla ,

2. Söz konusu kiflilerin ölümüne sebebiyet veren olaylar›n et-
kili bir flekilde araflt›rma yükümlülü¤ünün daval› devlet taraf›n-
dan yerine getirilmemesi nedeniyle Sözleflme'nin 2. maddesinin
ihlal edildi¤ini oybirli¤iyle, 

3.  6. madde alt›nda incelenecek ayr›k bir durumun olmad›¤›
oybirli¤iyle, 

4. Sözleflme’nin 13. Maddesinin ihlal edildi¤ini oybirli¤iyle,

5. (a) Bugünden itibaren üç ay içerisinde Sözleflme’nin 44/2.
maddesi uyar›nca kesin hale gelecek kararda, daval› Devlet,
afla¤›daki ödeme tarihinde uygulanan oran üzerinden yeni Türk
Liras›’na çevrilmifl  miktarlar› ödeyece¤ini:

(i) Manevi zarar›n tazmini için ‹brahim Erdo¤an’›n varisi bafl-
vurucu Hatice Erdo¤an’a 30.000 Euro, Yücel fiimflek’in varis-
leri baflvurucular Esme fiimflek ve Hüseyin fiimflek’e 30.000
Euro, ‹brahim Ilc›’n›n varisi baflvurucu ‹smail Hakk› Ilc›’ya
30.000 Euro, Cavit Özkaya’n›n varisi baflvurucu Nahit Özka-
ya’ya 30.000 Euro, Hasan Eliuygun’un varisleri baflvurucular
Bakiye Eliuygun ve Necla Nurlu’ya 30.000 Euro alt›ya karfl›
bir oyla;

(ii) Hatice Erdo¤an, Esme fiimflek, Hüseyin fiimflek, ‹smail
Hakk› Ilc›, Nahit Özkaya, Bakiye Eliuygun ve Necla Nurlu’nun



u¤rad›klar› manevi zarara iliflkin olarak her bir baflvurucu için
toplam 3.000 Euro verilmesine oybirli¤iyle;

(iii) Tüm baflvuruculara masraf ve harcamalar için 12.000 Eu-
ro verilmesine oybirli¤iyle;

(iv) Her türlü verginin yukar›da belirtilen miktarlara ait oldu¤u-
na oybirli¤iyle;

(b) Avrupa Merkez Bankas›’n›n k›sa vadeli mevduat hesapla-
r› faiz oran›na üç puan eklenerek basit faizin uygulanmas›na,

6. Adil tatmine iliflkin di¤er taleplerin oybirli¤iyle reddine,

karar vermifltir. 

Mahkeme ‹çtüzü¤ü’nün 77/2 ve 77/3. maddelerine uygun ola-
rak ‹ngilizce kaleme al›nm›fl ve 25 Nisan 2006’da yaz›l› olarak
aç›klanm›flt›r. 

Bay M. O’BOYLE

Josep CASADEVALL

DDaaiirree YYaazz››iiflfllleerrii MMüüddüürrüü

Sözleflme’nin 45/2 ve Mahkeme ‹çtüzü¤ü’nün 74/2. maddele-
ri uyar›nca, Bay Gölcüklü’nün k›smi karfl› oy yaz›s› karar›n sonu-
na eklenmifltir. 

YYAARRGGIIÇÇ GGÖÖLLCCÜÜKKLLÜÜ’’NNÜÜNN KKIISSMM‹‹ KKAARRfifiII OOYY YYAAZZIISSII
((ÇÇeevviirrii))

Meslektafllar›m›n ço¤unlu¤u taraf›ndan ifade edilen görüfle
üç noktada kat›lmamaktay›m.

114. ‹lk olarak, konu olan operasyonunun düzenlenmesinde
ve denetiminde yap›lan de¤erlendirmeler konusunda Mahke-
me’nin özenli bir flekilde sonradan anlafl›lacak faydalar› tespit
etmede ›srarc› olmas› gerekti¤ini düflünüyorum. 

Söz konusu zamanda, yetkililer operasyonun planlanmas›n›
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ve kararlar›n al›nmas›n› eksik bilgi temelinde yapmak zorunday-
d›lar. Sadece flüpheliler kesin olarak ne yapmak istediklerinin
fark›ndayd›lar ve flüphelilerin alm›fl olduklar› e¤itimlerin en az›n-
dan ne yapmak istediklerini aç›¤a ç›kard›¤› konusunda da bir
flüphe yoktur. Devam etmekte olan bir anti terörist operasyonun
bask›s› alt›nda bir fleyin uygulanmas›ndansa sonradan aç›¤a ç›-
kabilecek olaylar gibi operasyon içerisindeki herhangi bir eylemi
geçmifle bakarak sonuçland›rmak yanl›fl olur ve bu nedenle ikin-
ci fiil hatal› bir fiil olarak de¤erlendirilmelidir.

115. ‹kinci olarak, Mahkeme’nin 2. maddenin temel noktas›-
n›n ihlal edildi¤ine ço¤unlukla karar vermesine sebep olan olay-
lar makul flüphenin ötesinde ispatlanm›flt›r. Operasyonun uygu-
lanmas› s›ras›nda tespit edilen baz› belirsizliklere iliflkin eksiklik-
ler bu tür davalar›n do¤as›nda mevcuttur ve bu nedenle kaç›n›l-
mazd›rlar. 

Yukar›dakilerden dolay› Sözleflme’nin 2. maddesinin temel
noktas›n›n ihlal edildi¤ini düflünmüyorum. 

116. Üçüncü olarak, mevcut dava ayn›s› olmamakla beraber
en az›ndan, "Gibraltar’a bomba koymay› planlayan üç terörist
flüphelinin" oldu¤unu görerek herhangi bir tazmine karar verme-
yen Mahkeme’nin sonuçland›rd›¤› McCann ve Di¤erleri v. Birle-
flik Krall›k  (27 Eylül 1995 tarihli karar, Seri A, no.324) davas›na
benzemektedir. 

Bu davada, öldürülen flüpheliler tan›nan, kendilerini adam›fl,
sab›kal› ve suç olan fiillerine devam etmekte olan kiflilerdir. Suç
kay›tlar›nda ve söz konusu operasyonlar›n gerçekleflti¤i binalar-
da bulunan silahlardan aç›kça anlafl›labilece¤i gibi, bu kifliler
"aziz" ya da "melek" de¤ildirler. Bu koflullar alt›nda hiçbir taz-
minin verilmemesi gerekti¤i düflüncesindeyim. 

Her durumda verilen tazmin miktarlar› fahifl kalmaktad›r.
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ÖÖZZEETT:: MMüüllkkii ((‹‹ddaarrii)) ggöörreevvlleerrii--
nnee ggiirreenn eeyylleemmlleerrii nneeddeenniiyyllee,,
JJaannddaarrmmaa PPeerrssoonneellii oollaann aasskkeerr
kkiiflflii ssaann››kkllaarr hhaakkkk››nnddaa aaçç››llaann
kkaammuu ddaavvaass››nn››nn AADDLL‹‹ YYAARRGGII
YYeerriinnddee ggöörrüüllmmeessii ggeerreekkiirr..

KKAARRAARR

... ‹lçe Jandarma Komutanl›¤› emrinde görevli san›klar J. Asb. Kd.
Bcvfl, J. Asb. Bçvfl, J. Asb. Kd. Üçvfl , J. Asb. Çvfl. , Uzm. J.IV. Kd.
Çvfl.  ile Uzm. J. Çvfl.’un ... günü, ... köyü yak›nlar›nda flüpheli bir flah-
s›n görüldü¤üne dair yap›lan ihbar nedeniyle, jandarma timi olarak
arazi arama ve tarama görevine ç›kt›klar›, ... mevkiine geldiklerinde
maktül ...’a görmeleri üzerine, geldikleri arac› yola b›rakarak maktülü
takibe ald›klar› s›rada dur ikaz›nda bulunduklar›, ancak maktülün dur-
mayarak yoluna devam etmesi ve üzerinde bulunan sopay› silah zan-
netmeleri sonucu san›klar›n hep birlikte atefl açmak suretiyle maktülü
yaralad›klar›, hastaneye kald›r›lan maktülün öldü¤ü, böylece, kast›n
afl›lmas› suretiyle maktülü yaralad›klar›, hastaneye kald›r›lan maktülün
öldü¤ü, böylece kast›n afl›lmas› suretiyle adam öldürme suçunu iflle-
dikleri ileri sürülerek, eylemlerine uyan Türk Ceza Kanunu’nun 452/1,
251. maddeleri uyar›nca cezaland›r›lmalar› istemiyle ... Cumhuriyat
Baflsavc›l›¤›’n›n 22.8.2002 gün ve E: 2002/1824, K: 2002/110 say›l›
iddianamesiyle kamu davas› aç›lm›flt›r.

... 1. A¤›r Ceza Mahkemesi: 28.1.2004 gün ve E: 2002/116, K.
2004/42 say›yla: san›klara yüklenen eylemin, ihbar üzerine arazi ara-

JJaannddaarrmmaa ppeerrssoonneellii aannccaakk aasskkeerrii
hhiizzmmeettee iilliiflflkkiinn eeyylleemmlleerriinnddeenn ddoollaayy››
aasskkeerrii yyaarrgg››yyaa ttaabbiiddiirr

TTCC
UUYYUUfifiMMAAZZLLIIKK MMAAHHKKEEMMEESS‹‹

CCEEZZAA BBÖÖLLÜÜMMÜÜ

EEssaass:: 2006/1
KKaarraarr:: 2006/1
TTaarriihh:: 6.3.2006
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ma ve tarama görevine ç›kt›klar› s›rada gerçekleflmesi, olay yerinin te-
rör bölgesi olup, maktülü terörist zannederek atey etmeleri nedeniyle
görevin askeri emirler kapsam›nda oldu¤u gerekçesiyle görevsizlik ka-
rar› vermifl, temyiz edilmeyen karar kesinleflerek, dava dosyas›, 5. Pi-
yade E¤itim Tugay Komutanl›¤› Askeri Mahkemesi’ne gönderilmifltir. 

... Askeri Mahkemesi: 14.4.2005 ve E: 2005/351, K: 2005/154 sa-
y›yla, yüklenen eylemin, bir ihbar üzerine flüpheli flahs› araflt›rma ama-
c›yla yap›lan arazi arama ve tarama s›ras›nda jandarman›n mülki gö-
revleriyle ilgili olarak gerçekleflti¤i, ayr›ca san›klardan ...’ün emekli
olmas› nedeniyle 353 say›l› Yasa’n›n 12 ve 17. maddeleri uyar›nca da
yarg›lama görevinin adli yarg› yerine ait oldu¤u gerekçesiyle görevsiz-
lik karar› vermifl, karar›n san›klar taraf›ndan temyiz edilmesi üzerine,
Askeri Yarg›tay 3. Dairesi’nce hükmün bozulmas›na karar verilerek
böylece kesinleflen dava dosyas› kendisine gelmekle ... Cumhuriyet
Baflsavc›l›¤›’nca, Mahkememize gönderilmifltir.

‹NCELEME VE GEREKÇE: Uyuflmazl›k Mahkemesi Ceza Bölü-
münün A.A.’›n Baflkanl›¤›nda, Üyeler, S.Ö., H.Y.A., M.T., R.S., E.G.,
M.H.D.’in, kat›l›m›ylar›yla yap›lan 6.3.2006 günlü toplant›s›nda;

I- ‹LK ‹NCELEME: Yap›lan incelemede, usule iliflkin ifllemlerde
2247 Uyuflmazl›k Mahkemesinin Kurulufl ve ‹flleyifli Hakk›nda Ka-
nun’da belirtilen süre ve biçim yönünden bir eksiklik bulunmad›¤›, ad-
li ve askeri yarg› yerleri aras›nda Yasa’n›n 14. maddesinde öngörüldü-
¤ü biçimde olumsuz görev uyuflmazl›¤› do¤du¤u anlafl›ld›¤›ndan, esa-
s›n incelenmesine oybirli¤i ile karar verildi.

II. ESASIN ‹NCELENMES‹: Raportör-Hakim G.F.B.’in davan›n
çözümünde adli yarg› yerinin görevli oldu¤u yolundaki raporu ve dos-
yadaki belgeler okunduktan; ilgili Baflsavc›larca görevlendirilen Yarg›-
tay Cumhuriyet Savc›s› A.B.’nin adli yarg›, Askeri Yarg›tay Baflsavc›
Yard›mc›s› Ö.B.’un, davan›n çözümünün adli yarg› yerinin görev ala-
n›na girdi¤ine iliflkin yaz›l› ve sözlü aç›klamalar› dinlendikten sonra
GERE⁄‹ GÖRÜfiÜLÜP DÜfiÜNÜLDÜ:

353 say›l› Askeri Mahkemeler Kuruluflu ve Yarg›lama Usulü Kanu-
nu’nun “Askeri Mahkemelerin Görevleri” bafll›¤› alt›nda düzenlenen
‹kinci Bölümünde yer alan “Genel Görev” bafll›kl› 9. maddesinde;
“Askeri Mahkemeler Kanunlarda aksi yaz›l› olmad›kça asker kiflilerin
askeri olan suçlar› ile bunlar›n asker kifliler aleyhine veya askeri ma-
hallerde yahut askerlik hizmet ve görevleri ile ilgili olarak iflledikleri
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suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler” denilmektedir.

“Askeri suç” ise, ö¤retide ve uygulamada;

a) Unsurlar› ve cezalar›n›n tamam› Askeri Ceza Kanunu’nda yaz›l›
olan, baflka bir anlat›mla, Askeri Ceza Kanunu d›fl›nda hiçbir ceza ya-
sas› ile cezaland›r›lmayan suçlar,

b) Unsurlar› k›smen Askeri Ceza Kanunu’nda k›smen di¤er ceza
yasalar›nda gösterilen suçlar,

c) Türk Ceza Kanunu’na at›f suretiyle askeri suç haline dönüfltürü-
len suçlar, olmak üzere üç grupta mütalaa edilmektedir.

Ancak, olumsuz görev uyuflmazl›¤›na konu somut olayda, san›klar,
Jandarma personeli oldu¤una göre, Jandarman›n hangi nitelikteki gö-
revler ile görevlendirildi¤ine iliflkin yasal düzenlemenin göz önünde
tutulmas›, suça konu olaylar›n meydana geldi¤i s›rada yerine getiril-
mekte olan görevin Yasa’da belirtilen görevlerden hangisine uygun ol-
du¤unun incelenmesi, görevli yarg› yerinin buna göre belirlenmesi ge-
rekmektedir. 

2803 Say›l› Jandarma Teflkilat Görev ve Yetkileri Kanunu’nun 7.
maddesinde, Jandarman›n sorumluluk alanlar›nda genel olarak görev-
leri;

a) Mülki görevleri;

Emniyet ve asayifl ile kamu düzenini sa¤lamak, korumak ve kolla-
mak, kaçakç›l›¤› men, takip ve tahkik etmek, suç ifllenmesini önlemek
için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlar› ve tu-
tukevlerinin d›fl korunmalar›n› yapmak,

b) Adli görevleri;

‹fllenmifl suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen ifllemleri yap-
mak ve bunlara iliflkin adli hizmetleri yerine getirmek,

c) Askeri görevleri;

Askeri kanun ve nizamlar›n gere¤i görevlerle Genelkurmay Bafl-
kanl›¤›’nca verilen görevleri yapmak,

d) Di¤er görevleri;

Yukar›da belirtilen görevler d›fl›nda kalan ve di¤er kanun ve nizam
hükümlerinin icras› ile bunlara dayal› emir ve kararlarla Jandarmaya
verilen görevleri yapmak, fleklinde say›lm›flt›r.
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Dosyan›n incelenmesinde, san›klar›n yukar›da da anlat›m› yap›ld›-
¤› gibi, emniyet ve asayifl ile kamu düzenini sa¤lamak, korumak ve
kollamak görevini yapmakta olduklar› 30.7.1998 günü, flüpheli bir
flahs›n görüldü¤ünün ihbar edilmesi üzerine bu kiflinin yakalanmas›
için san›klardan ...’ün emir komutas›nda di¤er san›klardan oluflan ekip-
le yap›lan takip s›ras›nda dur ikaz›na uymayan kiflinin aç›lan atefl so-
nucu öldü¤ü anlafl›lan olayda, iflledikleri ileri sürülen suçu, jandarma-
n›n idari (mülki) görevleri s›ras›nda gerekçelefltirdikleri anlafl›lm›flt›r.

2803 say›l› Kanun’un 15 ve Yönetmeli¤in 186. maddelerine göre
jandarma personelinin ancak askeri hizmete iliflkin eylemlerinde dola-
y› askeri yarg›ya tabi bulunduklar› kuflkusuzdur.

Aç›klanan nedenlerle, jandarman›n mülki görevleri s›ras›nda ifllen-
di¤i ileri sürülen suç nedeniyle aç›lan kamu davas›n›n adli yarg› yerin-
de görülmesi ve ... 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin görevsizlik Karar›n›n
kald›r›lmas› gerekmifltir.

SSOONNUUÇÇ

Davan›n çözümünde ADL‹ YARGI yerinin görevli oldu¤una, bu
nedenle ... 1. A¤›r Ceza Mahkemesi’nin 28.1.2004 gün ve E: 2002/116,
K: 2004/42 say›l› GÖREVS‹ZL‹K KARARININ KALDIRILMASI-
NA, 6.3.2006 gününde OYB‹RL‹⁄‹ ‹LE KES‹N OLARAK karar
verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. EErrddeemm GGÜÜMMÜÜfifi
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HHuukkuukk BBööllüümmüü
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ÖÖzzeett:: DDaavvaall›› OOddaa’’nn››nn eesskkii yyöönnee--
ttiimm kkuurruulluu üüyyeelleerriinniinn,, yyöönneettiimm ddee--
¤¤iiflfliikkllii¤¤ii ssoonnrraass››,, OOddaa’’ddaann oollaann mmaaaaflfl
aallaaccaakkllaarr›› iiççiinn yyeennii yyöönneettiimmllee ggöö--
rrüüflflmmeeddeenn iiccrraayyaa vveerrmmeelleerrii nneeddeenniiyy--
llee ““aass››ll aallaaccaakk mmiikkttaarr››nn››nn 1155..55 mmiill--
yyaarr TTLL iikkeenn tteeffeecciilleerriinn vvee bbiinneenn ffaa--

zziinn mmaassrraaffllaarr››yyllaa bbuu mmiikkttaarr››nn 2222 mmiillyyaarr TTLL’’yyii bbuulldduu¤¤uunnuunn”” iiffaaddee
eeddiillmmeessiinnddee ""tteeffeeccii"" ssöözzccüü¤¤üü ddaavvaacc›› aavvuukkaattllaarraa yyöönneelliikk oollaarraakk
kkuullllaann››llmmaamm››flfl oolluupp aann››llaann kkaavvrraamm ppaarraaddaann ppaarraa kkaazzaannmmaayy›› iiffaaddee
eeddeerr..

Davac› T.Ü. ve di¤erleri vekili Avukat T.Ü. vd. taraflar›ndan, dava-
l›lar Y.K. ve di¤erleri aleyhine 16.5.2003 gününde verilen dilekçe ile
yay›n yolu ile kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle toplam 17 milyar TL.
manevi tazminat istenmesi üzerine, mahkemece yap›lan yarg›lama so-
nunda; davan›n k›smen kabulü ile toplan 9 milyar TL. manevi tazmi-
nat›n tahsiline dair verilen 28.10.2004 günlü karar›n Yarg›tay’ca ince-
lenmesi davac›lar vekili ve daval›lar vekili taraflar›ndan süresi içinde
istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tet-
kik hakimi taraf›ndan haz›rlanan rapor ile dosya içersindeki ka¤›tlar
incelenerek gere¤i görüflüldü.

1. Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› kan›tlarla yasaya uygun
gerektirici nedenlere, özellikle delillerin de¤erlendirilmesinde bir isa-
betsizlik görülmemesine göre davac›lardan T.Ç., H.K. ve E.Y.’›n tüm
ve daval›lar›n afla¤›daki bendin kapsam› d›fl›nda kalan temyiz itirazla-
r› reddedilmelidir.

2. Daval›lar›n di¤er temyiz itirazlar›na gelince dava, yay›n yolu ile
kiflilik haklar›na sald›r› nedeniyle manevi tazminat istemine iliflkindir.
Mahkemece istem k›smen kabul edilmifl, karar taraflarca temyiz edil-
mifltir. 

YYaayy››nnddaa AAvvuukkaatt››nn DDoo¤¤rruuddaann KKiiflfliillii¤¤iinnee
YYöönneellmmeemmiiflfl SSöözzccüükklleerr,, KKiiflfliilliikk HHaakkllaarr››nnaa
SSaalldd››rr›› OOllmmaazz

YYAARRGGIITTAAYY
44.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2005/377
KKaarraarr:: 2005/14306
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Davac›lardan T.Ü. ve A.Ü. avukat olup 29.4.2002 tarihine kadar da-
val› dergiyi ç›karan odan›n vekilli¤ini yürütmüfllerdir. Di¤er davac›lar
ise daval› dergiyi ç›karan odan›n eski yönetim kurulu üyeleri olup di-
¤er davc› avukatlar› odadan alamad›klar ücretlerinin tahsili için vekil
tayin eden kiflilerdir.

Davac›lar üç ayda bir yay›nlanan "‹zmir Umum Kamyon ve Kam-
yonetçiler Odas›n›n Sesi" Dergisinin "Ekim 2002" tarihli say›s›nda ya-
y›nlanan "Baflkan›n Köflesi" sayfas›nda "Anlay›fl Fark›" bafll›¤›yla ve
di¤er sahifelerde "Borcumuz Namusumuzdur" bafll›kl› yaz›lardan dav-
c›lardan odan›n eski avukat› T.Ü. ve eski yöneticiler T.Ç.,  H.K. ve
E.Y.’›n di¤er davac›lar avukat A.Ü ve T.Ü. vas›tas›yla yapt›klar› icra
takipleri ve alacaklar›n tahsili gibi yasal ifllemlerin belgelerinin de ya-
y›nlanarak davac› avukatlar›n "tefeci" olmakla itham edildi¤i, belgele-
rin "tefecilere ödenen paralar›n belgeleri" olarak avukatlar›n isimleri
belirecek flekilde yay›n yap›ld›¤›, davac› eski yöneticiler için de "ih-
malkar, beceriksiz, bilgisiz, insafs›z ve piflkin olmakla" itham edilmek-
le davac›lar›n kiflilik haklar›na sald›r›da bulunuldu¤u iddias›na daval›
manevi tazminat istemifllerdir. Mahkeme davac›lardan T.Ü. ve A.Ü.’ün
istemi k›smen, di¤er davac›lar›n istemi, aynen kabul edilmifltir.

Davaya konu yay›nda "daval› odan›n eski yönetim kurulu üyeleri-
nin yönetim de¤iflikli¤i sonras› odadan olan maafl alacaklar› için yeni
yönetimle görüflmeden icraya vermeleri nedeniyle as›l alacak miktar›-
n›n 15.5 milyar TL iken tefecilerin ve binen faizin masraflar›yla bu
miktar›n 22 milyar TL’yi buldu¤u" ifade edilmifl, icra takipleri nede-
niyle yap›lan ödemeler iliflkin belgeler ve takip talepleri de bunlar›n
belgeleri olarak yay›nlanm›flt›r.

Tüm dosya kapsam› ve dava konusu yay›n içeri¤ine göre "tefeci"
sözcü¤ü  davac› avukatlara yönelik olarak kullan›lmam›flt›r. Yay›nda
kullan›lan kavram vekalet ücreti ile örtüflmemektedir. An›lan kavram
paradan para kazanmay› ifade etmektedir. Kullan›lan ifadeden icra ta-
kipleri nedeniyle davac› avukatlara ödenen vekalet ücreti nedeniyle
onlar›n –tefeci- oldu¤u bir ima da ç›kmamaktad›r. fiu haliyle davac›lar-
dan T.Ü. ve A.Ü.’ün istemlerinin reddi gerekir. Bunlara yönelik kiflilik
haklar›na sald›r›n›n varl›¤›ndan sözedilemez.

An›lan yön gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya ayk›r› olup
bozmay› gerektirmifltir.
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SSOONNUUÇÇ

Temyiz olunan karar›n (2) bentte gösterilen nedenle daval›lar yara-
r›na BOZULMASINA, bozma nedenine göre davac›lardan A.Ü. ve
T.Ü’ün temyiz itirazlar›n›n flimdilik incelenmesine yer olmad›¤›na, da-
vac›lardan T.Ç., H.K. ve E.Y.’›n tüm, daval›lar›n öteki temyiz itirazla-
r›n›n ilk bentteki nedenlerle reddine ve temyiz eden daval›lardan peflin
al›nan harc›n istek halinde geri verilmesine 29.12.2005 gününde oybir-
li¤iyle karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. BBiillaall EEYYÜÜPPOO⁄⁄LLUU



ÖÖZZEETT:: VVaassii ttaayyiinnii iiççiinn kkiiflfliinniinn
mmaall vvaarrll››¤¤››nn››nn kkööttüü yyöönneettiillmmeessii
sseebbeebbiiyyllee ggeerreekk kkeennddiissiinnii vvee ggeerree--
ssee aaiilleessiinnii ddaarrll››kk vvee yyookkssuulllluu¤¤aa
ddüüflflüürrmmee tteehhlliikkeessiinnee yyooll aaççaann eeyy--
lleemmlleerriinn vvaarrll››¤¤››nn››nn ggeerrççeekklleeflflmmeessii

ggeerreekkiirr.. VVaassiilliikk flflaarrttllaarr››nn››nn vvaarrll››¤¤››nn›› aarraaflfltt››rrmmaa öönncceelliikkllee SSuullhh HHuu--
kkuukk MMaahhkkeemmeessiinniinn,, kkaabbuull eeddiillmmeemmeessii hhaalliinnddee AAsslliiyyee HHuukkuukk MMaahh--
kkeemmeessiinniinn ggöörreevviiddiirr..

Taraflar aras›ndaki davan›n yap›lan muhakemesi sonunda mahalli
mahkemece verilen ve yukar›da tarih numaras› gösterilen hükmün
temyizen mürafaa icras› suretiyle tetkiki istenilmekle duruflma için ta-
yin olunan bugün temyiz eden S.T. vekili Av. F.G. ve karfl› taraf Av.
F.K. geldiler. Gelenlerin konuflmas› dinlendikten sonra iflin incelenerek
karara ba¤lanmas› için duruflmadan sonra b›rak›lmas› uygun görüldü.
Bugün dosyadaki bütün ka¤›tlar okunup gere¤i görüflülüp düflünüldü.

1. Daval› vekilinin 7.7.2005 tarihli dilekçesinde yer alan reddi ha-
kim talebinin inand›r›c› hiçbir delile dayanmad›¤›na, Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunun 35. maddesi gere¤ince, bu halde, ret iste¤inin,
reddi talep edilen hakimin kendisi taraf›ndan geri çevrilmesinin müm-
kün bulunmas›na (HUMK. M. 35/2), bu durumda reddi hakim talebi-
nin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 33. maddesinde gösteri-
len inceleme merciine gönderilmemifl olmas›nda bir usulsüzlük bulun-
mad›¤›na göre, daval› vekilinin bu yöne iliflkin temyiz itirazlar› yersiz-
dir.

2. Vasi tayinine iliflkin karar›n esas›na yönelik temyizine gelince,

Dosyadaki yaz›lara, karar›n dayand›¤› delillerle kanuni gerektirici
sebeplere ve özellikle malvarl›¤›n›n kötü yönetilmesi sebebiyle kendi-

VVaassii TTaayyiinnii ‹‹ççiinn KKiiflfliinniinn MMaall VVaarrll››¤¤››nn››nn
KKööttüü YYöönneettiillddii¤¤iinniinn TTeessppiittii GGeerreekkiirr

YYAARRGGIITTAAYY
22.. HHUUKKUUKK  DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2005/18551
KKaarraarr:: 2006/6248
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sini ve ailesini darl›k ve yoksullu¤a düflürme tehlikesine yol açan ey-
lemlerin varl›¤›n›n gerçekleflmifl bulunmas›na, davac›n›n mahkemeye
baflvurusu ihbar niteli¤inde olup, ihbar edenin vazgeçmesinin sonuç
do¤urmayaca¤›na göre yerinde bulunmayan temyiz iste¤inin reddiyle
usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmas›na karar vermek gerek-
mifltir.

3. Daval› vasinin s›fat›na yönelik itiraz›na gelince,

Türk Medeni Kanununun 422. maddesi gere¤ince vasinin s›fat›na
karfl› yap›lan itirazlar› veya vasinin ileri sürdü¤ü kaç›nma sebeplerini
(özürleri) inceleme görevi öncelikle vesayet makam› Sulh Mahkeme-
sine onun kabul etmemesi halinde denetim makam› Asliye Mahkeme-
sine aittir. (5133 S.K. md. 2-3, TMK md 397) Öyle ise vasinin flahs›na
yönelik itiraza iliflkin dilekçenin aç›klanan kurallar çerçevesinde de-
¤erlendirilip, vaseyet makam›nca itiraz ve özür nedenleri yerinde gö-
rülmedi¤i takdirde dilekçenin görev yönünden reddi ile denetim
makam›nca bu konuda kesin bir karar verilmek üzere dosyan›n geri
çevrilmesine karar verilmesi gerekmifltir.

SSOONNUUÇÇ

Daval› vekilinin reddi hakim talebiyle ilgili temyiz itirazlar›n›n
yukar›da 1. bentte gösterilen sebeple REDD‹NE, hükmün yukar›da 2.
bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, daval›n›n vasinin s›fat›na
karfl› itiraz›yla ilgili olarak da 3. bentte gösterilen sebeple dilekçenin
görev yönünden reddi ile dosyan›n mahkemesine GER‹ ÇEVR‹L-
MES‹NE, oybirli¤iyle karar verildi. 25.04.2006

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. FFaattmmaa KKAARRAAAALLHHAASSLLII
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ÖÖZZEETT:: DDüüzzeennlleenneenn vveekkaalleettnnaammee
iillee bbaabbaass››nnaa aall››mm--ssaatt››mm ddaahhiill
oollmmaakk üüzzeerree ççookk ggeenniiflfl yyeettkkiilleerr
vveerreenn ddaavvaall››nn››nn,, vveekkiillii bbaabbaass››
ttaarraaff››nnddaann ddaavvaacc›› iillee yyaapptt››¤¤››
ssöözzlleeflflmmee,, hhaarriiccii ddee oollssaa vveekkaalleett
vveerreenn ddaavvaall››yy›› bbaa¤¤llaarr..

Taraflar aras›ndaki alacak davas›n›n yap›lan yarg›lamas› sonunda
ilamda yaz›l› nedenlerden dolay› davan›n reddine yönelik olarak ver-
ilen hükmün davac› avukat› taraf›ndan duruflmal› olarak temyiz
edilmesi üzerine ilgililere ça¤r› ka¤›d› gönderilmiflti. Belli günde
davac› vekili Avukat S.Ö. ile daval› vekili Avukat K.A.’›n gelmifl
olmalar›yla duruflma bafllan›lm›fl ve haz›r bulunan avukatlar›n sözlü
aç›klamalar› dinlenildikten sonra karar için baflka güne b›rak›lm›flt›.
Bu kez temyiz dilekçesinin süresinde oldu¤u saptanarak dosya ince-
lendi, gere¤i konuflulup düflünüldü.

KKAARRAARR

Davac›, 13.11.2002 tarihinde, haricen düzenlenen gayrimenkul
al›m-sat›m ve zilyetlik devir sözleflmesi ile daval› sat›c› ad›na kay›tl›
bulunan, 4 parsel say›l› tafl›nmaz üzerine, dava d›fl› müteahhit
taraf›ndan infla edilmekte olan ve kat karfl›l›¤› inflaat sözleflmesi
gere¤ince daval› arsa sahibine isabet eden 4 adet daireyi 480.000 Euro
bedelle sat›n ald›¤›n›, sözleflmeyi daval› mal sahibinin babas› ve ayn›
zamanda vekili olan dava d›fl› A.T.’n›n imzalad›¤›n›, sözleflmede belir-
lenen sat›fl bedelinden 450.000 Euro’yu daval›n›n vekili olarak

UUssuullüünnee GGöörree DDüüzzeennlleenneenn
VVeekkaalleettnnaammeeyyee GGöörree VVeekkiill TTaarraaff››nnddaann
ÜÜççüünnccüü KKiiflflii ‹‹llee YYaapp››llaann SSöözzlleeflflmmee
VVeekkaalleett VVeerreennii BBaa¤¤llaayy››cc›› NNiitteelliikktteeddiirr

YYAARRGGIITTAAYY
1133.. HHUUKKUUKK DDAA‹‹RREESS‹‹

EEssaass:: 2005/9723
KKaarraarr:: 2005/16030



sözleflmeyi imzalayan A.T.’na ödedi¤ini, ancak tapu kayd› verilmedi¤i
gibi ödedi¤i bedelin de iade edilmedi¤ini ileri sürerek 450.000 Euro’-
nun faiziyle birlikte tahsiline karar verilmesini istemifllerdir.

Daval›, davac›y› tan›mad›¤›n›, daire sat›fl sözleflmesi yapmad›¤›n›,
para almad›¤›n› ve taahhütte bulunmad›¤›n› dava d›fl› A.’a bir vekalet-
name vermifl ise de bu vekaletin resmi yoldan yap›lacak sat›fllar için
verildi¤ini, davac›n›n dayand›¤› harici sözleflmenin resmi flekilde
yap›lmad›¤› için geçerli olmad›¤›ndan kendisini ba¤lamayaca¤›n›,
sat›fltan haberi olmad›¤›n›, davac› söz konusu paray› kime ödedi ise
ondan istemesi gerekti¤ini, kendisine husumet düflmeyece¤ini savu-
narak davan›n reddini dilemifltir.

Mahkemece, davac›n›n dayand›¤› sözleflmenin geçersiz oldu¤u,
geçersiz sözleflmelerde iade borcu yükümlüsünün sözleflmeyi vekil
olarak imzayalan A.T.’nun oldu¤u gerekçesiyle husumet nedeniyle
davan›n reddine karar verilmifl, hüküm, davac› taraf›ndan temyiz edil-
mifltir.

Davac›, daval›n›n vekili ile yapt› 13.11.2002  tarihli harici
sözleflmeye dayanarak ödedi¤i bedelin tahsili talebiyle bu davay›
açm›flt›r. Sözleflmeyi, daval›n›n vekili olarak babas› A.T. imzalam›flt›r.
Dosyada mevcut 5.1.1999 tarihinde Brüksel Baflkonsoloslu¤unda
düzenlenen vekaletname ile daval›, babas› A.’› vekil tayin etmifl,
vekalet içeri¤inden de anlafl›ld›¤› gibi tafl›nmaz al›m-sat›m› dahil
olmak üzere çok genifl yetliler vermifltir. Bu yetkilere dayan›larak
daval›n›n vekili taraf›ndan davac› ile yap›lan sözleflme, harici de olsa
daval›y› ba¤lar. Sözleflmeden do¤an hak ve yükümlülükler BK’nun 32.
maddesi gere¤ince vekil edene aittir. Öyle olunca daval›, vekilinin
yapt›¤› sözleflmeden sorumludur. Davac›n›n daval›ya karfl› dava
açmas› da do¤rudur. Aç›klanan gerekçelere göre davan›n kabulüne
karar verilmesi gerekirken aksi düflüncelerle yaz›l› flekilde hüküm
tesisi usul ve yasaya ayk›r› olup bozmay› gerektirir.

SSOONNUUÇÇ

Yukar›da aç›klanan nedenlerle temyiz olunan karar›n davac›
yarar›na bozulmas›na, 27.10.2005 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. BBiillaall EEYYÜÜPPOO⁄⁄LLUU
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ÖÖZZEETT:: DDaavvaall›› BBaannkkaann››nn mmüüflfltteerriissii
aadd››nnaa hheessaabbaa ppaarraa yyaatt››rr››ll››rrkkeenn
aavvuukkaattaa hhiizzmmeett vveerrddii¤¤iinnii kkaabbuull eett--
mmeekk mmüümmkküünn ddee¤¤iillddiirr.. PPaarraa yyaatt››rr--
mmaa iiflfllleemmii bbaannkkaa mmüüflfltteerriissii aadd››nnaa ooll--
dduu¤¤uu iiççiinn hhiizzmmeettiinn ddoo¤¤rruuddaann ddoo¤¤--
rruuyyaa bbaannkkaa mmüüflfltteerriissiinnee vveerriillmmiiflfl ssaa--
yy››llmmaall››dd››rr..

Davac› vekili taraf›ndan mahkememize aç›lan istirdat davas›n›n ya-
p›lan aç›k yarg›lamas› sonunda

GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ: Davac› vekili dava dilekçesinde; Müvek-
kilinin serbest avukat olarak aç›l›flt›¤›n› ve daval› bankan›n ‹zmir Bal-
çova flubesindeki müvekkiline ait bir hesaba para yat›r›rken kendisin-
den komisyon ve BSMV ad› alt›nda 20,00YTL ücret al›nd›¤›n› halbu-
ki al›nan bu ücretin hiçbir hukuki nedeninin bulunmad›¤›n› beyan ile
20,00 YTL nin 05/09/2005 ödeme tarihinden itibaren iflleyecek yasal
faizi ile birlikte daval›dan al›nmas›n› talep ve dava etmifltir.

Daval› vekili cevap dilekçesinde; Davaya Tüketici sorunlar› hakem
heyetinin bakmas› gerekti¤ini, tacir olan müvekkili bankan›n TTKnun
22. maddesi uyar›nca ticari iflletmesi ile ilgili yapt›¤› ifllerden münasip
bir ücret talep edebilece¤ini, ayr›ca bankalar kanununun 20/1 madde-
sine göre yap›lan hizmet nedeniyle ücret talep edilebilece¤ini, daval›-
n›n müvekkiline yapmas› gereken ödemeyi bankan›n biliflim sistemini
ve personelini kullanarak gerçeklefltirdi¤ini, dolay›s›yla davac›ya bir
hizmet verildi¤ini beyan ile davan›n reddine karar verilmesini istemifl-
tir.

AAvvuukkaatt››nn,, MMüüvveekkkkiillii AAdd››nnaa AAkkbbaannkk
fifiuubbeessiinnddeekkii HHeessaabb››nnaa PPaarraa YYaatt››rr››rrkkeenn
KKeennddiissiinnddeenn BBSSMM vvee KKoommiissyyoonn
AAll››nnaaccaa¤¤›› KKoonnuussuunnddaa BBaannkkaallaarr
KKaannuunnuunnddaa vvee KKaannuunnaa DDaayyaall›› TTeebbllii¤¤ddee
HHüükküümm BBuulluunnmmaammaakkttaadd››rr

TTCC
‹‹ZZMM‹‹RR
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Avukat olan davac›n›n müvekkili ad›na ‹zmir Balçova Akbank flu-
besindeki hebas›na para yat›r›rken kendisinden BSMV ve komisyon
olarak 20,00YTL ücret al›nd›¤› ihtilafs›zd›r. ‹htilaf davac›n›n daval›-
dan bu paray› isteyip istemeyece¤i noktas›nda toplanmaktad›r.

Türk Ticaret Kanunun 22. maddesi ile bankalar kanununun 20.
maddesini ve bu maddeye dayanarak ç›kar›lan tebli¤in somut olayda
uygulama alan› bulunmamaktad›r. Gerek bankalar kanununda gerekse
ç›kar›lan tebli¤de bu hususla ilgili aç›k hüküm bulunmamaktad›r.

Daval› bankan›n müflterisi ad›na hesaba para yat›r›l›rken davc›ya
hizmet verdi¤ini kabul etmek mümkün de¤ildir. Para yat›rma ifllemi
banka müflterisi ad›na oldu¤u için hizmet de do¤rudan do¤ruya banka
müflterisine verilmifl say›lmal›d›r. Bütün bu nedenlerle sebepsiz yere
ödenen paran›n istirdat› için aç›lan ifl bu davan›n kabulüne karar veril-
mifltir.

HHÜÜKKÜÜMM

Yukar›da aç›klanan nedenlerle;

1. Davac›n›n davas›n›n kabulü ile 20,00 YTL alaca¤›n 05/09/2005
tarihinden iflleyecek faiz ile daval›dan al›narak davac›ya verilmesine,

2. Al›nmas› gerekli 12,20 YTL ilam harc›ndan peflin yat›r›lan 11,20
YTLnin mahsubu ile bakiye 1,00 YTL ilam harc›n›n daval›dan al›n-
mas›na,

3. ‹lk dava gideri 27,10 YTL yarg›lama giderinin daval›dan al›narak
davac›ya verilmesine,

4. Avukatl›k ücret tarifesine göre 200.00 YTL ücreti vekaletin
daval›dan al›narak davac›ya verilmesine,

Dair kesin olmak üzere verilen karar taraf vekillerinin yüzünde
aç›kça okunup anlat›ld›. 28/02/2006

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. HHüürrrriiyyeett AAYYGGÜÜNN//AAvv.. BBeerrrriinn AAYYGGÜÜNN
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ÖÖZZEETT:: ÇÇeekkllii ööddeemmeelleerriinn ddüüzzeennlleenn--
mmeessii vvee ççeekk hhaammiilllleerriinniinn kkoorruunnmmaa--
ss›› hhaakkkk››nnddaa kkaannuunnuunn 1100.. mmaaddddeessii--
nnee ggöörree,, mmuuhhaattaapp bbaannkkaa iibbrraazz eeddii--
lleenn ççeekkiinn kkaarrflfl››ll››¤¤››nn››nn bbuulluunnmmaammaass››
nneeddeenniiyyllee ssoorruummlluu oolluupp,, ssoorruummlluu
oolldduu¤¤uu mmiikkttaarr›› ttaalleepp iiççiinn hheerrhhaannggii
bbiirr ssüürree öönnggöörrüüllmmeemmiiflflttiirr.. 

Davac› taraf›n mahkememize vermifl bulundu¤u dava dilekçesi ile
açt›¤› davan›n yap›lan aç›k yarg›lamas› sonunda:

GERE⁄‹ DÜfiÜNÜLDÜ: Davac› vekili dilekçesinde, daval› ban-
kaca karfl›l›ks›z kaflesi vurulan çek ile ilgili 3167 say›l› yasan›n 10.
maddesine istinaden yap›lmas› gereken ödemenin talep edildi¤ini, an-
cak yap›lmad›¤›n›, daval› aleyhine icra takibi yap›ld›¤›n› itiraz edildi-
¤ini, haks›z itiraz›n iptaline icra takibinin devam›na %40 icra inkar taz-
minat›na da karar verilmesini istemifltir.

Daval› vekili ise, haks›z ve yersiz aç›lan davan›n reddine karar ve-
rilmesini istemifltir.

‹zmir 9. ‹cra müdürlü¤ünün 2004/8799 takip say›l› dosyas› celp
edilerek incelenmifl. 30/8/2004 tarihli 1.100.000.000 TL tutar›ndaki
karfl›l›ks›z çekin 3167 say›l› yasan›n 10 maddesi gere¤ince bankaca
ödenmesi gerekirken ödenmeyen k›sm›n tahsili dayanak gösterilerek,
310.000.000TL as›l alacak ile faizinin tahsilinin istenildi¤i, itiraz edil-
di¤i anlafl›lm›flt›r.

Çekli ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin korunmas› hak-
k›nda kanunun 10. maddesine göre, muhatap banka ibraz edilen çekin
karfl›l›¤›n›n bulunmamas› nedeniyle sorumlu olup, sorumlu oldu¤u
miktar› talep için herhangi bir süre öngörülmemifltir. Bu nedenlerle da-

KKaarrflfl››ll››kkss››zz KKaaflfleessii VVuurruullaann ÇÇeekkttee YYaazz››ll››
PPaarraa MMiikkttaarr›› ‹‹sstteemm HHaalliinnddee MMuuhhaattaapp
BBaannkkaaccaa ÖÖddeenniirr

TTCC
‹‹ZZMM‹‹RR
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vac›n›n talebinin kabulüne karar vermek gerekmifl, afla¤›daki hükmün
tesisi uygun görülmüfltür.

HHÜÜKKÜÜMM

1. Davan›n kabulüne.

2. Daval›n›n ‹zmir 9. ‹cra Müdürlü¤ünün 2004/8799 takip say›l›
dosyas›ndaki itiraz›n iptaline, icra takibinin ödeme emrinde yaz›l› mik-
tarlar üzerinde 3095 say›l› yasan›n 2 maddesi gere¤ince de¤iflebilecek
avans faiz oranlar› uygulanarak devam›na, 

3. As›l alaca¤›n taktiren %40 oran›nda icra inkar tazminat›n›n dava-
l›dan al›narak, davac›ya verilmesine,

4. 16,80 YTL nisbi harc›n daval›ya aidiyetine peflin al›nan 10,10
YTLnin mahsubu ile arta kalan 6,7 YTLnin daval›dan al›nmas›na.

5. Davac› vekili için taktir olunan 175 YTL maktu vekalet ücreti ile
davac›n›n yapt›¤› toplam 28,70 YTL yarg›lama giderinin de daval›dan
al›narak davac›ya verilmesine.

Kesin olarak verilen karar taraf vekillerinin yüzene karfl› aç›kça
okunup anlat›ld›. 29/6/2005
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ÖÖZZEETT:: BBaaflflbbaakkaann vvee bbaakkaannllaarr--
ddaann oolluuflflaann BBaakkaannllaarr KKuurruulluunnuunn
ggöörreevvlleerrii,, AAnnaayyaassaaddaa vvee yyaassaallaarrddaa
aaçç››kkççaa bbeelliirrttiillmmiiflflttiirr.. KKaannuunnddaa
aaçç››kkççaa yyeettkkii vveerriillmmeeyyeenn bbiirr kkoonnuu--
ddaa kkaarraarr aall››nnaammaazz vvee ddüüzzeennlleemmee
yyaapp››llaammaazz.. AAlltt››nn mmaaddeenniinnii ssiiyyaannüürr

lliiççii yyöönntteemmiiyyllee iiflfllleettmmee iizznnii vveerreenn iiflfllleemm,, kkeessiinnlleeflflmmiiflfl mmaahhkkeemmee kkaa--
rraarr›› iillee iippttaall eeddiillddii¤¤ii hhaallddee,, yyaarrgg›› kkaarraarrllaarr››nn›› uuyygguullaannaammaazz hhaallee ggee--
ttiirriillmmeessii ssoonnuuccuunnuu yyaarraattaann yyeennii iiflfllleemm tteessiiss eeddiillmmeessii hhuukkuukkaa
aayykk››rr››dd››rr..

‹‹sstteemmiinn ÖÖzzeettii:: Çevresel Etki De¤erlendirme Yönetmeli¤i uyar›nca
düzenlenen ÇED Raporu üzerine Çevre Bakanl›¤›nca tesis edilen ‹z-
mir, Bergama, Ovac›k-Çamköy Mevkiinde bulunan alt›n madenine si-
yanür liçi yöntemiyle iflletme izni verilmesi yolundaki ÇED olumlu
görüflü iflleminin iptaline iliflkin idare mahkemesi karar›n›n Dan›fltay-
ca onanarak kesinleflmesinden sonra, an›lan madenin iflletilmesine de-
vam edilmesi yolundaki 29.3.2002 günlü, 2002/4 say›l› Bakanlar Ku-
rulu Karar›n›n; mahkeme kararlar›n›n uygulanmas›n› engelledi¤i ve
ba¤lay›c›l›¤›n› ortadan kald›rd›¤›, kuvvetler ayr›l›¤› ilkesini a¤›r bir bi-
çimde zedeledi¤i, yarg› karar›n›n uygulanmamas› esas›n› getiren bu
karar›n yetki ve sebep yönünden aç›k ve a¤›r bir flekilde hukuka ayk›-
r› oldu¤u öne sürülerek iptali istenilmektedir.

SSaavvuunnmmaann››nn ÖÖzzeettii:: Dava konusu Bakanlar Kurulu prensip karar›-
n›n hükümet politikas› çerçevesinde al›nm›fl bir siyasi karar oldu¤u,
prensip kararlar›n› Cumhurbaflkan›n›n imzalamas›n›n gerekmedi¤i, bu
tür kararlar›n genellikle bir kanunun çeflitli bakanl›klara yetki verdi¤i

‹‹ddaarree,, MMaahhkkeemmee KKaarraarrllaarr››nnaa UUyymmaakk
ZZoorruunnddaadd››rr.. MMaahhkkeemmee KKaarraarrllaarr››nn››
HHiiççbbiirr SSuurreettttee DDee¤¤iiflflttiirreemmeezz,, YYeerriinnee
GGeettiirriillmmeessiinnii GGeecciikkttiirreemmeezz..

DDAANNIIfifiTTAAYY
SSEEKK‹‹ZZ‹‹NNCC‹‹ DDAA‹‹RREE

EEssaass:: 2005/2927
KKaarraarr:: 2006/1138
TTaarriihh::
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bir konuda dikkate al›nacak esaslar› belirleyen veya milli güvenlik ko-
nular›nda al›nan kararlar oldu¤undan icrai nitelik tafl›mad›klar›, Ba-
kanlar Kurulunun çeflitli konularda kabul etti¤i kimi ilkeleri belirleme-
leri ve sadece ilgili kamu kurum ve kurulufllar›na yönelik aç›klay›c›
kararlar olmalar› nedeniyle de yay›mlanmad›klar›, prensip kararlar›yla
hükümetin çeflitli konulardaki temel siyaset ve ilkelerinin belirlendi¤i,
bu nedenle dava konusu karar›n o sürdürülebilir kalk›nma prensibinin
madencilik sektörüne ve ayr›ca kamuoyunda son y›llarda tart›flma ko-
nuflu yap›lan alt›n ve gümüfl madencili¤i alan›na da uygulanmas› gere-
¤i do¤rultusunda al›nm›fl genel nitelikte ve yürütme-idare iliflkileri
uyar›nca, uygulay›c› idareleri yönlendirici, özellikte tavsiye ve prensip
karar› özelli¤i tafl›d›¤›ndan idari davaya konu olabilecek kesin ve yü-
rütülebilir nitelikte bir ifllem olmad›¤›; daha önce verilen mahkeme ka-
rarlar›n›n uyguland›¤›, hiçbir faaliyete izin verilmedi¤i, TÜBiTAK'dan
al›nan raporda, ilgili Dan›fltay karar›nda insan ve çevre sa¤l›¤›n› tehdit
etti¤i öne sürülen risklerin tümüyle giderildi¤i  ya da kabul edilebilir
s›n›rlar›n çok alt›nda kald›¤›; tesisin mevcut özellikleriyle üretim tek-
nolojisi ve sa¤lanm›fl olan çevresel koflullar aç›s›ndan dünyada alt›n
madencili¤i için öngörülüp, uygulanmakta olan en uygun teknoloji dü-
zeyini ya da daha iyisini yans›tt›¤›, tesisin ve ayn› koflullarda benzer-
lerinin, çevreye uyumlu ve duyarl› birer iktisadi faaliyet olarak ifllet-
meye geçirilmelerinin sürdürülebilir kalk›nma kavram› çerçevesinde
ülkemiz menfaatleri aç›s›ndan uygun ve yararl› olaca¤› sonucuna va-
r›ld›¤›n›n belirtildi¤i, denemelerde al›nan sonuçlar›n kabul edilebilir
s›n›r de¤erlerin alt›nda oldu¤u, olumsuz bir bulguya rastlan›lmad›¤›,
aç›klanan tüm bu nedenlerle alt›n ve gümüfl madeninin iflletilmesinin
devam›na izin verildi¤i, dava konusu karar›n yarg› kararlar›n›n uygu-
lanmas›n› engelleyici, onlar› de¤ifltirici nitelik tafl›mad›¤›, bu yere
28.07.2004 gününde ÇED olumlu belgesi verildi¤i ileri sürülerek da-
van›n reddi gerekti¤i savunulmaktad›r.

DDaann››flflttaayy TTeettkkiikk HHaakkiimmii ‹‹.. ÖÖ..''iinn DDüüflflüünncceessii:: ‹zmir, Bergama,
Ovac›k-Çamköy Mevkiinde bulunan alt›n madeni iflletmecili¤ine; ta-
ahhütname koflullar›n›n yerine getirilmesi, iflletme öncesinde, iflletme
s›ras›nda ve iflletme kapand›ktan sonra firman›n sorumlulu¤unun sona
ermesine kadar geçecek süre içerisinde ‹zmir Valili¤i'nin baflkanl›¤›n-
da ve koordinatörlü¤ünde oluflturulacak ‹zleme Denetleme Komisyo-
nunca faaliyetin taahhütname çerçevesinde izlenmesi ve denetlenmesi,
çevre mevzuat›na uyulmas›, ilgili kurum ve kurulufllar taraf›ndan yü-
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rürlükteki mevzuat uyar›nca di¤er önlemlerin al›nmas› kayd›yla izin
verilmesine iliflkin Çevre Bakanl›¤› iflleminin yarg› karar›yla iptal edil-
mesinden sonra, çevreye yap›lacak olumsuz etkileri giderici ya da ka-
bul edilebilir s›n›rlara çekici önlemler içeren de¤ifliklikleri gösteren
yeni bir ÇED Raporu veya ÇED Raporuna yeni önlemlerin ilave edil-
mesi suretiyle 2872 say›l› Yasa uyar›nca yetkili olan Bakanl›¤a sunu-
larak Çevresel Etki De¤erlendirmesi süreci yönünden bakanl›k taraf›n-
dan bir ifllem tesis edilmeden Bakanlar Kurulunca ÇED olumlu görü-
flü ifllemi mahkemece iptal edilen ‹zmir, Bergama, Ovac›k-Çamköy
Mevkiinde bulunan alt›n madeninin iflletilmesinin devam›na izin veril-
mesinde yetki yönünden hukuka uyarl›k bulunmad›¤› gerekçesiyle da-
va konuflu karar›n iptali gerekti¤i düflünülmektedir.

DDaann››flflttaayy SSaavvcc››ss›› ÜÜ.. EE..''üünn DDüüflflüünncceessii:: Davac› ‹zmir Barosu Bafl-
kanl›¤›, ‹zmir ili, Bergama ilçesi, Ovac›k-Çamköy-Narl›ca Köyleri
mülki s›n›rlar› içindeki Normandy (Eurogold) Madencilik A.fi. taraf›n-
dan siyanür liçi yöntemiyle alt›n ç›kart›lmas› amac›yla kurulan ifllet-
menin faaliyetine izin verilmesine iliflkin Bakanlar Kurulunun
29.3.2002 tarihli prensip karar›n›n iptalini istemektedir.

Çevre Bakanl›¤›nca Eurogold Madencilik A.fi.ne, ‹zmir Valili¤inin
baflkanl›¤›nda ve koordinatörlü¤ünde oluflturulacak izleme Denetleme
Komisyonunca faaliyetin taahhütname -çerçevesinde izlenmesi ve de-
netlenmesi kayd›yla alt›n madeni iflletmecili¤ine izin verilmesine ilifl-
kin ifllemin, insan›n yaflama hakk›n› ve devletin de çevre sa¤l›¤›n› ko-
ruma, çevre kirlenmesini önleme, herkesin hayat›n› beden ve ruh sa¤-
l›¤› içerisinde sürdürmesini sa¤lama ödevlerini dikkate ald›¤›m›zda,
Çevresel Etki De¤erlendirme ve bilirkifli raporlar›nda da öngörülen
olas› risk faktörleriyle çal›flan ve bu riskin gerçekleflmesi halinde do¤-
rudan veya çevrenin bozulmas› ile dolayl› olarak insan yaflam›n› etki-
leyece¤i kesin olan siyanür liçi yöntemiyle alt›n madeni iflletilmesine
izin verilmesinde kamu yarar›na uygunluk bulunmad›¤› gerekçesiyle
iptaline iliflkin ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesinin 13.5.1997 gün ve E;
1997/635, K:1997/S76 say›l› karar› Dan›fltay Alt›nc› Dairesince
1.4.1998 gün ve E: 1998/512, K:1998/1830 say›l› karan ile onanmas›n-
dan sonra, Bakanlar Kurulunca, TÜB‹TAK'›n Ekim 1999 tarihli rapo-
runa göre insan ve çevre sa¤l›¤›n› tehdit etti¤i öne sürülen risklerin tü-
müyle giderildi¤i ya da kabul edilebilir limitlerin çok alt›na düfltü¤ü-
nün belirtildi¤i, siyanür liçi yönteminin 12 y›l içinde büyük geliflme
gösterdi¤i gerekçeleriyle alt›n madeni tesislerinin ülke ekonomisine
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katk›lar› nedeniyle iflletilmesine devam edilmesi yolunda dava konusu
prensip karar›n›n al›nd›¤› dosyan›n incelenmesinden anlafl›lmaktad›r.

Anayasan›n 138 inci maddesinin 4 üncü f›kras›nda, "yasama ve yü-
rütme organlar› ile idare, mahkeme kararlar›na uymak zorundad›r, bu
organlar ve idare, mahkeme kararlar›n› hiçbir suretle de¤ifltiremez ve
bunlar›n yerine getirilmesini geciktiremez" hükmü yer almaktad›r.

Dava konusu Bakanlar Kurulu Karar›, daha önce ‹zmir ‹dare Mah-
kemesince, Çevre Bakanl›¤›nca ÇED olumlu görüflüne göre alt›n ma-
denine siyanür liçi yöntemiyle iflletme izni verilmesi yolunda tesis edi-
len ifllem iptal edilmesine ra¤men, alt›n madeninin iflletilmesinin deva-
m› konusunda ilgili ve yetkili idareleri ifllem tesis etme hususunda ba¤-
lay›c› ve bu haliyle yarg› karar›n›n uygulanmas›n› engelleyici nitelikte
bulunmaktad›r.

Kald› ki, 2872 say›l› Çevre Kanunu ve ‹lgili Çevresel Etki De¤er-
lendirme Yönetmeli¤i uyar›nca Çevresel Etki De¤erlendirme süreci
içinde yeniden ifllem tesis etmeye Çevre ve Orman Bakanl›¤› yetkili
olup, Bakanlar Kurulunun bu konuda bir yetkisi de bulunmamaktad›r.

Daval› idare savunmas›nda, Koza Alt›n ‹flletmeleri A.fi.nin (Nor-
mandy Madencilik A.fi.) Çevre ve Orman Bakanl›¤›na baflvurdu¤unu,
teknolojisini yeniledi¤i için yeni teknolojiye dayanarak 27.8.2004 tari-
hinde yeni Çevresel Etki De¤erlendirme olumlu belgesini ald›¤›n› be-
lirtmekteyse de, bu geliflmeler davaya konu karar›n hukuka ayk›r›l›¤›-
n› kald›racak nitelikte de¤ildir.

Yukar›da an›lan Anayasa hükmüne ayk›r› olarak, kesinleflen yarg›
karar›nda belirtilen gerekçeler gözönünde tutularak Çevre Kanunu ve
ilgili yönetmelik hükümlerine uygun yeni bir çevresel etki de¤erlendir-
me raporu olmaks›z›n ve yetkili Bakanl›kça gerekli ifllemler tesis edil-
meden bu konuda yetkisi bulunmayan Bakanlar Kurulunca alt›n made-
ninin iflletilmesine izin verilmesine iliflkin dava konusu kararda huku-
ka uyarl›k bulunmamaktad›r.

Dava konusu Bakanlar Kurulu prensip karar›n›n iptali gerekece¤i
düflünülmektedir. 

TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA

Hüküm veren Dan›fltay Alt›nc› ve Sekizinci Dairelerince 2575 say›-
l› Dan›fltay Kanununun (Ek-1) maddesi uyar›nca, duruflma için önce-
den belirlenen 22.03.2006 gününde, birlikte yap›lan duruflmada, dava-
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c› vekilinin gelmedi¤i görüldükten ve daval› idare temsilcisinin savun-
mas› ile Dan›fltay Savc›s›n›n düflüncesi al›nd›ktan sonra iflin gere¤i gö-
rüflüldü:

Dava, Çevresel Etki De¤erlendirme Yönetmeli¤i uyar›nca düzenle-
nen ÇED Raporu üzerine Çevre Bakanl›¤›nca tesis edilen ‹zmir, Ber-
gama, Ovac›k-Çamköy Mevkiinde bulunan alt›n madenine siyanür li-
çi yöntemiyle iflletme izni verilmesi yolundaki ÇED olumlu görüflü ifl-
leminin iptaline iliflkin idare mahkemesi karar›n›n Dan›fltayca onana-
rak kesinleflmesinden sonra an›lan madenin iflletilmesine devam edil-
mesi yolundaki 29.3.2002 günlü, 2002/4 say›l› Bakanlar Kurulu Kara-
r›n›n iptali istemiyle aç›lm›flt›r.

‹zmir, Bergama, Ovac›k, Çamköy Mevkiinde bulunan alt›n madeni
iflletmecili¤ine; taahhütname koflullar›n›n yerine getirilmesi, iflletme
öncesinde, iflletme s›ras›nda ve iflletme kapand›ktan sonra firman›n so-
rumlulu¤unun sona ermesine kadar geçecek süre içerisinde ‹zmir Vali-
li¤i'nin baflkanl›¤›nda ve koordinatörlü¤ünde oluflturulacak izleme De-
netleme Komisyonunca faaliyetin taahhütname çerçevesinde izlenme-
si ve denetlenmesi, çevre mevzuat›na uyulmas›, ilgili kurum ve kuru-
lufllar taraf›ndan yürürlükteki mevzuat uyar›nca di¤er önlemlerin al›n-
mas› kayd›yla izin verilmesine iliflkin Çevre Bakanl›¤› ifllemi, Dan›fl-
tay Alt›nc› Dairesinin 13.5.1997 günlü, E;1996/5274, K;1997/2310 sa-
y›l› bozma karar›na uyularak ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesinin 15.10.1997
günlü, E:1997/635, K;1997/876 say›l› karar›yla "insan›n yaflama hak-
k›n› ve devletin de çevre sa¤l›¤›n› koruma, çevre kirlenmesini önleme,
herkesin hayat›n› beden ve ruh sa¤l›¤› içerisinde sürdürmesini sa¤lama
ödevlerini dikkate ald›¤›m›zda, Çevresel Etki De¤erlendirme (ÇED)
ve bilirkifli raporlar›nda da öngörülen olas› risk faktörleriyle çal›flan ve
bu riskin gerçekleflmesi halinde do¤rudan veya çevrenin bozulmas› ile
dolayl› olarak insan yaflam›n› etkileyece¤i kesin olan siyanür liçi yön-
temi ile alt›n madeni iflletilmesine izin verilmesi yolundaki dava konu-
su ifllemde kamu yarar›na uygunluk bulunmad›¤›" gerekçesiyle iptal
edilmifl; bu karar Dan›fltay Alt›nc› Dairesinin 1.4.1998 günlü,
E;1998/512, K:1998/1830 say›l› karar›yla onanm›fl ve karar düzeltme
istemi de reddedilerek mahkeme karar› kesinleflmifltir.

2709 say›l› TC Anayasas›n›n 138. maddesinde. Yasama ve yürütme
organlar› ile idarenin, mahkeme kararlar›na uymak zorunda olduklar›;
bu organlar ve idarenin, mahkeme kararlar›n›   hiçbir  suretle   de¤iflti-
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remeyecekleri   ve   bunlar›n yerine   getirilmesini geciktiremeyecek-
leri kurala ba¤lanm›flt›r.                                         

2872 say›l› Çevre Kanununun 10. maddesinde “Gerçeklefltirmeyi
planlad›klar› faaliyetleri sonucu çevre sorunlar›na yol açabilecek ku-
rum, kurulufl ve iflletmeler bir “Çevresel Etki De¤erlendirme Raporu"
haz›rlarlar. Bu raporda çevreye yap›labilecek tüm etkiler göz önünde
bulundurularak çevre kirlenmesine sebep olabilecek at›k ve art›klar›n
ne flekilde zarars›z hale getirilece¤i ve bu hususta al›nacak önlemler
belirtilir.”  hükmü ile; yürürlükte bulunan Çevresel Etki De¤erlendir-
mesi Yönetmeli¤inin 6. maddesinde; “Bu Yönetmelik kapsam›ndaki
bir projeyi gerçeklefltirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kifliler; Çevresel
Etki De¤erlendirmesine tabi projeler için Çevresel Etki De¤erlendirme
Raporu, Ek-11'ye tabi projeler için proje tan›t›m dosyas› haz›rlamak,
ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karara göre gerçeklefl-
tirmekle yükümlüdürler.

Kamu kurum ve kurulufllar›, bu Yönetmelik hükümlerinin yerine
getirilmesi sürecinde proje sahiplerinin isteyece¤i her türlü bilgi, dokü-
man ve görüflü vermekle yükümlüdürler.

Bu Yönetmeli¤e tabi projeler için “Çevresel Etki De¤erlendirmesi
Olumlu” karar› veya “Çevresel Etki De¤erlendirmesi Gerekli De¤il-
dir” karar› al›nmad›kça bu projelere hiç bir teflvik, onay (Çevre düzeni
plan tadilat› onaylar› dahil), izin, yap› ve kullan›m ruhsat› verilemez,
proje için yat›r›ma bafllanmaz.” hükmü yer almaktad›r.

Dava konusu Bakanlar Kurulu karar›, daha önce mahkeme kararla-
r›yla ÇED Raporu üzerine Çevre Bakanl›¤›nca tesis edilen ‹zmir, Ber-
gama, Ovac›k-Çamköy Mevkiinde bulunan alt›n madenine siyanür li-
çi yöntemiyle iflletme izni verilmesi yolundaki ÇED olumlu görüflü is-
teminin iptal edilmesi üzerine, an›lan madenin iflletilmesinin devam›
konusunda ilgili ve yetkili idareleri ifllem tesis etme hususunda ba¤la-
y›c› ve bu haliyle yarg› kararlar›n›n uygulanmas›n› engelleyici nitelik
tafl›yan, kesin ve yürütülebilir nitelikte bir idari ifllemdir.

Anayasa'n›n 8. maddesinde, yürütme yetkisi ve görevinin, Cumhur-
baflkan› ve Bakanlar Kurulu taraf›ndan, Anayasaya ve kanunlara uygun
olarak kullan›laca¤› ve yerine getirilece¤i hükme ba¤lanm›flt›r.

Baflbakan ve Bakanlardan oluflan Bakanlar Kurulunun görevleri
Anayasa’da  ve kanunlarda aç›kça belirtilmifl bulunmaktad›r. Bakanlar



YARGI KARARLARI

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066 332299

Kurulunun görev ve yetkilerinin Anayasa'ya ve kanunlara dayan›larak
kullan›lmasi gerekti¤i, kanunla aç›kça yetki verilmeyen bir konuda ka-
rar al›namayaca¤› ve düzenleme yap›lamayaca¤› aç›kt›r.

Dosyan›n incelenmesinden; Çevre Kanunu uyar›nca haz›rlanan
Çevresel Etki De¤erlendirme (ÇED) Raporu'na göre Çevre Bakanl›-
¤›nca incelenerek an›lan yerde alt›n madeni iflletmecili¤ine izin veril-
di¤i, bu ifllemin idare Mahkemesince iptal edilerek kesinleflmesinden
sonra an›lan flirket taraf›ndan Çevre Bakanl›¤›'na ve Baflbakanl›¤a ya-
p›lan baflvurularla gerekli önlemlerin al›nd›¤› belirtilmek suretiyle bu
tesiste mevzuata ve hukuka uygun önlem al›n›p al›nmad›¤›n›n saptan-
mas›n›n istenildi¤i, TÜB‹TAK taraf›ndan haz›rlanan rapor sonucunda
5.4.2000 tarihli Baflbakanl›k yaz›s› ile, risk faktörlerinin proje ile ilgi-
li olarak al›nm›fl ilave önlemlerle ortadan kalkt›¤›, bu nedenle ilgili ba-
kanl›klarca konunun de¤erlendirilerek ifllemin tekemmül ettirilmesi
gere¤inin bildirildi¤i, bu ifllemin ‹zmir 1. ‹dare Mahkemesince
01.06.2001, tarihinde iptal edildi¤i (karar›n henüz kesinleflmedi¤i), bu
yaz› üzerine Orman Bakanl›¤›nca verilen izinlerin uzat›ld›¤›, Sa¤l›k
Bakanl›¤›nca da 22.12.2002 tarihinde tesise 1 y›ll›k deneme izni veril-
di¤i, bu iflleme karfl› aç›lan davada ‹zmir 3. ‹dare Mahkemesince
10.1.2002 günlü, E:2001/401 say›l› kararla yürütmenin durdurulmas›-
na karar verildi¤i ve bu karar üzerine iflletmenin çal›flmas›n›n durdu-
ruldu¤u, daha sonra tesislerin ülke ekonomisine katk›lar› nedeniyle ifl-
letilmesine devam edilmesinin uygun görülmesi yolundaki dava konu-
su Bakanlar Kurulu prensip kararinin al›nd›¤› anlafl›lmaktad›r.

Alt›n ve gümüfl madeni iflletilmesine yönelik olan uyuflmazl›¤a ko-
nu iflletme ile ilgili gerekli olan prosedür ve bu prosedürün tamamlan-
mas› aflamas›nda ifllemleri tesis etme konusunda yetkili olan merciler
ilgili Yasal mevzuatta belirlenmifl bulunmaktad›r. Bu kapsamda, olay-
da iflletmeye iliflkin olarak verilmifl bulunan ÇED olumlu görüflü yarg›
karar› ile iptal edilmifl bulundu¤una göre, 2872 say›l› Çevre Kanunu ve
ilgili Çevresel Etki De¤erlendirme Yönetmeli¤i uyar›nca bu konuda
yeniden ifllem tesis etmeye Çevre ve Orman Bakanl›¤› yetkili olup,
an›lan mevzuat ile bu konuda Bakanlar Kuruluna herhangi bir yetki
verilmemifl olmas› nedeniyle. Bakanlar Kurulunca Çevre ve Orman
Bakanl›¤›'n›n yerine geçilerek yarg› karar›n›n uygulanamaz hale geti-
rilmesi sonucunu yaratan dava konusu iflleminin tesis edilmesinde yet-
ki yönünden hukuka uyarl›k görülmemifltir.
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Daval› idare savunmas›nda, dava konuflu tesis için yenilenen tekno-
jiye dayan›larak Çevre ve Orman Bakanl›¤›nca 27.08.2004 gününde
ÇED Olumlu Belgesinin verildi¤i belirtilmekte ise de; bu geliflme, te-
sis edildi¤i tarih itibari ile dava konusu karar›n hukuka ayk›r›l›¤›n› or-
tadan kald›racak nitelikte de¤ildir.

Aç›klanan nedenlerle, dava konusu Bakanlar Kurulu karar›n›n ipta-
line, 215.53.-YTL yarg›lama gideri ile Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi
Uyar›nca 900.00.-YTL Avukatl›k Ücretinin daval› idareden al›narak
davac›ya verilmesine, 65.00,-YTL artan posta ücretinin iste¤i halinde
davac›ya iadesine 22.03.2006 gününde oybirli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. AArriiff AAllii CCAANNGGII
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ÖÖZZEETT:: KKaammuussaall ffaaaalliiyyeettlleerrddeenn oollaann
uullaaflfl››mm sseekkttöörrüünnüünn öönncceelliikkllii oollaarraakk
ddeevvlleettiinn ggeelliirr aarrtttt››rr››cc›› bbiirr kkaalleemm oollaa--
rraakk ggöörrüüllmmeessii aayyrr››ccaa hheennüüzz eekkoonnoommii--
ssii ggeelliiflflmmeekkttee oollaann vvee ggeelliiflflmmiiflfl sseevviiyyeessii
oollaarraakk DDüünnyyaa ss››rraallaammaass››nnddaa aalltt ss››rraa--
llaarrddaa bbuulluunnaann üüllkkeemmiizzddee kkiiflflii bbaaflfl››nnaa

ddüüflfleenn mmiillllii ggeelliirr yyöönnüünnddeenn ddee bbaakk››lldd››¤¤››nnddaa ggeelliiflflmmiiflfl üüllkkeelleerrddeekkii
ggeeççiiflfl üüccrreettlleerriinniinn eemmssaall aall››nnaarraakk ssaappttaannmmaass›› hhaakkkkaanniiyyeettee,, kküüllffeett--
lleerriinn aaddiill ddaa¤¤››tt››llmmaass›› iillkkeelleerriinnee aayykk››rr›› bbuulluunnmmaakkttaadd››rr..

DDAAVVAANNIINN ÖÖZZEETT‹‹

‹zmir Çeflme Otoyol geçifl ücretlerine yaklafl›k %300 oran›nda zam
yap›lmak suretiyle geçifl ücretlerinin 23.6.2001 tarihinden itibaren ye-
niden belirlenmesine iliflkin daval› idare iflleminin; sözkonusu zamla-
r›n çok fahifl oldu¤u, sosyal devlet ilkesi ile ba¤daflmad›¤›, takdirde
hangi ölçülerin göz önünde bulunduruldu¤unun belli olmad›¤›, huku-
ka ayk›r› oldu¤u ileri sürülerek iptali istenilmektedir.

BAYINDIRLIK VE ‹SKAN BAKANLI⁄I’NIN SAVUNMASI-
NIN ÖZET‹: Otoyol ve köprülerden al›nan geçifl ücretleri ile amortis-
man, bak›m, iflletme ve idame masraflar›n›n karfl›land›¤›, benzeri tesis-
ler için finansman kayna¤› sa¤land›¤›, günün ekonomik koflullar›na
göre ücretlerin belirlendi¤i, %200 oran›nda zam yap›lmas› iste¤inin
Hazine Müsteflarl›¤›’ndan talep edildi¤i, mevzuata ayk›r› bir husus bu-
lunmad›¤› belirtilerek davan›n reddi gerekti¤i savunulmufltur.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NÜN SAVUNMASI-
NIN ÖZET‹: Davada husumetin Bakanl›¤a yöneltilmesi gerekti¤i, ge-
çifl ücretleri ile çeflitli masraflar›n karfl›land›¤› ve finansman kayna¤›
sa¤land›¤›, ekonomik krizden sonra yap›lan zamlardaki ücretlerin do-

OOttooyyoollllaarr››nn›› KKuullllaannaannllaarraa AAyyrr››ccaall››kkll››
HHiizzmmeett SSuunnuulldduu¤¤uu,, YYüükksseekk OOrraannddaakkii
ZZaammmm››nn GGeerreekkççeessii OOllaammaazz

TTCC
AANNKKAARRAA
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lar baz›nda düflük kald›¤›, di¤er ülke geçifl ücretlerinden düflük oldu¤u,
zamlar›n 12 ayl›k periyotlar halinde yap›ld›¤›, artan maliyetler nede-
niyle geçifl ücretlerinin belli zamanlarda ayarland›¤›, otoyol geçifl üc-
retlerinin bölgesel özellikler, trafik yo¤unlu¤u, ara mesafe kriterleri ve
araç konfigürasyonlar› göz önünde al›narak düzenlendi¤i, önceki y›l-
lardaki ücretlere iliflkin emsal davalar›n idare mahkemeleri’nce redde-
dildi¤i, belirtilerek davan›n reddi savunulmufltur. 

TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA

Hüküm veren Ankara 4. ‹dare Mahkemesi’nce iflin gere¤i görüflül-
dü:

Dava, ‹zmir-Çeflme Otoyol geçifl ücretlerine yaklafl›k %300 oran›n-
da zam yap›lmak suretiyle geçifl ücretlerinin 23.6.2001 tarihinden iti-
baren yeniden belirlenmesine iliflkin daval› idare iflleminin iptali iste-
miyle aç›lm›flt›r.

Dava konusu ifllemin Genel Müdürlü¤ün teklifi Bakanl›¤›n onay›
ile tesis edildi anlafl›ld›¤›ndan husumet itiraz›nda isabet görülmemifltir.

5539 say›l› Karayollar› Kurulufl Kanunu’nun 15. maddesinde,
"Otoyollar üzerinde eriflme kontrolünün uyguland›¤› Devlet yollar›d›r.
Genel olarak otoyollar ücretlidir. Bunlardan al›nacak ücretin tespiti ve
zaruri hallerde ücretsiz olmas› uygun görülen kesimlerin tayini Kara-
yollar› Genel Müdürlü¤ü’nün teklifi üzerine Bay›nd›rl›k ve ‹skan Ba-
kan›’na aittir" hükmüne yer verilmifl, Yasan›n 19-7. maddesinde de,
Geçifli ücretli olan, yol, köprü ve tünellerin her çeflitli gelirleri "Kara-
yollar› Genel Müdürlü¤ü’nün geliflleri aras›nda say›lm›fl yine 4568 sa-
y›l› Baz› Fonlar›n Tasfiyesi’ne ‹liflkin Kanun’un 2. maddesine göre
"Bu kanunun yürürlü¤e girdi¤i tarihten önce Kamu Ortakl› Fonundan
finanse edilen alt yap› tesislerinin iflletilmesi ve iflletme hakk› verilme-
sinden sa¤lanan gelifller, yat›r›mlarda ve alt yap›n›n bak›m, onar›m ve
iflletme giderlerinde kullan›lmak üzere ilgili kurulufllar›n geliflleri ara-
s›na al›nm›fl say›l›r" denilmifltir.

Karayollar› içerisinde özellikle otoyollar›n ve Bo¤az Köprüleri’nin
amortisman, bak›m, iflletme ve idame masraflar›n›n karfl›lanabilmesi
ve benzeri tesislerin yap›m› için finansman kayna¤› sa¤lanabilmesi
aç›s›ndan; kullan›mlar›ndan dolay› yararlananlardan bir bedel al›naca-
¤›, bu bedeli belirleme yetkisinin de daval› idarelere ait oldu¤u aç›kt›r.



Ancak idarelere verilen yetkinin kamu yarar›, hizmet gerekleri, devle-
tin sosyal niteli¤i, hakkaniyet, objektif ölçüler gibi temel hukuk ilkele-
ri gözetilerek kullan›lmas› gerekmektedir.

Elbetteki kullan›c›lar›na konforlu, güvenli, h›zl› seyahat olana¤›
sa¤layan ve özellikle maliyeti yüksek olan otoyollar›n kullan›c›lar›n-
dan ücret al›nmas› hususunda hizmetin devaml›l›¤› da göz önüne al›n-
d›¤›nda bir uyuflmazl›k yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti tüm sektörleriyle Devlet ve vatandafl iliflkisiy-
le bir bütündür. Dolay›s›yla vatandafllarca kamu hizmetinden yararla-
n›ld›¤› ölçüde külfete katlanmak hususunda idarelerce adil ve dengeli
bir da¤›l›m amaçlanmas› buna göre hedef ve ölçülerin belirlenmesi ge-
rekmekte olup bu husus sosyal Devlet olman›n da gere¤idir.

Daval› idarece, otoyollar›n›n trafik güvenli¤i yüksek olan girifl ve
ç›k›fllar› belli noktalardan yap›labilen dolay›s›yla maliyeti çok yüksek
olan yollar oldu¤u, yol ve tesislerin amortisman, bak›m, iflletme ve de-
vamlar› için yüksek finansman kaynaklar› gerektirdi¤i, Ekonomisi ge-
liflmifl ülkelere göre birim geçifl ücretinin  ülkemizde çok ucuz oldu¤u,
y›ll›k enflasyon oran›ndaki art›fllar›n yeni yap›m maliyetlerini fazla
yükseltti¤i ve özellikle ülkenin içinde bulundu ekonomik s›k›nt›n›n
afl›labilmesi aç›s›ndan iç kaynak temini gerekti¤i ve bu maksatla oto-
yol geçifl ücretlerine (Bo¤az köprüleri hariç) %200 oran›nda zam ya-
p›lmas› hususunda Hazine Müsteflarl›¤›’n›n talebinin oldu¤u gerekçe-
siyle dava konusu ifllemin tesis edildi¤i belirtilmifltir.

Dava dosyas› ile ayn› konuda aç›lan Mahkememizin 2001/777,
2002/174 esas›na kay›tl› dava dosyalar›n›n ve ara kararlar› cevaplar›-
n›n incelenmesinden, daval› idarelerce ve Hazine Müsteflarl›¤›’nca
zam oran›n›n belirlenmesinin gerekçesi olabilecek somut bir belge
gönderilmedi¤i, zamm›n herhangi bir ölçüye dayanmad›¤›, örne¤in ge-
lir ve maliyet hesab›n› gösterir tespitlere dayanan objektif ölçüler içer-
medi¤i, kapsaml› bir araflt›rma ve inceleme bulunmad›¤›, sadece gelifl-
mifl ülkelerdeki geçifl ücretlerinin dolar baz›ndaki miktar›na göre Tür-
kiye’de ücretlerin ayarland›¤› ve en önemlisi ekonomik s›k›nt›n›n  afl›l-
mas› aç›s›ndan iç kaynak teminine yönelik oldu¤u anlafl›lmaktad›r.

Önemli kamusal faaliyetlerden olan ulafl›m sektörünün öncelikli
olarak devletin gelir artt›r›c› bir kalem olarak görülmesi ayr›ca henüz
ekonomisi geliflmek olan ve geliflmifl seviyesi olarak Dünya s›ralama-
s›nda alt s›ralarda bulunan ülkemizde kifli bafl›na düflen milli gelir yö-
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nünden de bak›ld›¤›nda geliflmifl ülkelerdeki geçifl ücretlerinin emsal
al›narak saptanmas› hakkaniyete, külfetlerin adil da¤›t›lmas› ilkelerine
ayk›r› bulunmaktad›r.

Ayr›ca normal karayollar›n›n da bulundu¤u ve otoyollar› kullanan-
lar aç›s›ndan ayr›cal›kl› hizmet sa¤land›¤› yönündeki savunmalar da,
yap›lan yüksek orandaki zamm›n gerekçesi olarak kabul edilemez.

Bu durumda, hiçbir objektif ölçü ve tespite dayanmaks›z›n ‹zmir-
Çeflme paral› otoyol geçifl ücretlerine %300 oran›nda zam yap›lmak
suretiyle 23.06.2001 tarihinden itibaren yeniden belirlenmesine iliflkin
ifllemde hukuka uyarl›k görülmemifltir.

Aç›klanan  nedenlerle, dava konusu ifllemin iptaline, afla¤›da dökü-
mü yap›lan toplam 51.760.000 lira yarg›lama giderinin daval› idareden
al›narak davac›ya verilmesine, tebligat avans›ndan artan›n istemi ha-
linde davac›ya iadesine, 8.10.2002 gününde oybirli¤iyle karar verildi.

NNoott:: DDaann››flflttaayy 1100.. DDaaiirree BBaaflflkkaannll››¤¤››nn››nn 22000033//662277 EE,, 22000055//88449911 KK..
SSaayy››ll›› iillaamm iillee OONNAANNAARRAAKK kkeessiinnlleeflflmmiiflflttiirr..

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. MM.. EEmmiinn KKEELLEEfifi//AAvv.. MMeehhrriiggüüll KKEELLEEfifi
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ÖÖZZEETT:: EEssaasseenn aaddllii yyaarrdd››mm››nn aammaa--
cc››,, mmaaddddii oollaannaakkllaarr›› ss››nn››rrll›› oollaann kkii--
flfliilleerree aavvuukkaatt››nn hhuukkuukkssaall yyaarrdd››mm››nn››
ssaa¤¤llaayyaarraakk yyaarrgg››ssaall kkoorruummaa aalltt››nnaa
aallmmaakk oolldduu¤¤uunnddaann,, bbuu hhaalliiyyllee kkaa--
mmuu hhiizzmmeettiinniinn ggeerreekklleerrii vvee kkaammuu
yyaarraarr›› ggöözzeettiilleerreekk ddüüzzeennlleenniipp yyaa--

yy››mmllaannaann ddaavvaa kkoonnuussuu TTaarriiffeeddee,, mmeessllee¤¤iinn kkaammuu hhiizzmmeettii nniitteellii¤¤iinniinn
aa¤¤››rr bbaasstt››¤¤›› ddaa ggöözz aarrdd›› eeddiilleemmeezz..

DAVANIN ÖZET‹: Avukat olan davac› taraf›ndan 4.12.2003 tarih
ve 25306 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren "1412
say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gere¤ince Yap›lacak Huku-
ki Yard›mlar ‹çin Avukatl›k Ücret Tarifesi"nin iptali istemidir.

SAVUNMALARIN ÖZET‹: Söz konusu görev kamu hizmeti nite-
li¤inde oldu¤undan, yasal dayanaktan yoksun bulunan davan›n reddi
gerekti¤i savunulmaktad›r.

DANIfiTAY TETK‹K HAK‹M‹ L. A.’IN DÜfiÜNCES‹: Davan›n
reddi gerekece¤i düflünülmektedir.

DANIfiTAY SAVCISI H. Y.’IN DÜfiÜNCES‹: Dava, 4.12.2003
gün ve 25306 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e giren
1412 say›l› Ceza Muhakemeleri usulü Kanunu Gere¤ince Yap›lacak
Hukuki Yard›mlar ‹çin Avukatl›k Ücret Tarifesinin iptali istemiyle aç›l-
m›flt›r.

1412 Say›l› Ceza  Muhakemeleri Usulü Yasas›n›n 138. maddesinde
"yakalanan kifli veya san›k müdafi seçebilecek durumda olmad›¤›n›

CCMMUUKK’’nnuunn 114466.. MMaaddddeessii ‹‹llee BBuu YYaassaa
GGeerree¤¤iinnccee YYaapp››llaaccaakk HHuukkuukkii YYaa rrdd››mmllaarr
‹‹ççiinn AAvvuukkaattll››kk AAssggaarrii ÜÜccrreett TTaarriiffeessiinnddeenn
AAyyrr››kk OOllaarraakk TTaarriiffee DDüüzzeennlleennmmeessiinnee YYaassaa
‹‹llee OOllaannaakk TTaann››nndd››¤¤››nnddaann EEflfliittlliikk ‹‹llkkeessiinnee
AAyykk››rr››ll››kk SSöözz KKoonnuussuu EEddiilleemmeezz 

TTCC
DDAANNIIfifiTTAAYY

SSEEKK‹‹ZZ‹‹NNCC‹‹ DDAA‹‹RREE

EEssaass:: 2004/792
KKaarraarr:: 2005/4782
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beyan ederse talebi halinde baro taraf›ndan kendisine bir müdafi tayin
edilir.

Yakalanan kifli veya san›k 18 yafl›n› bitirmemifl yahut sa¤›r veya
dilsiz veya kendisini savunamayacak derecede malul olur ve bir müda-
fi’de bulunmazsa talebi aranmaks›z›n kendisine müdafi tayin edilir"
Ayn› Yasan›n 146. maddesinde ise, "Baro taraf›ndan tayin edilen mü-
dafie, görevin ifas›ndan do¤an masraflar hariç avukatl›k ücret tarife-
sinden ayr›k olarak bu tarifenin haz›rlan›fl yöntemine göre tespit edile-
cek ücret ödenir. ‹leride Yarg›lama giderleri ile mahkum olan san›klar-
dan müdafie ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye
Barolar Birli¤inin rücu hakk› vard›r.

492 say›l› Harçlar Yasas›na ba¤l› (1) ve (3) say›l› tarifelere göre al›-
nan yarg› harçlar›n›n %15’i ve idari nitelikteki para cezalar› hariç ol-
mak üzere para cezalar›n›n %15’i bir önceki y›l kesin hesab›na göre
tespit edilen toplam miktar esas al›narak y›l içinde Maliye ve Gümrük
Bakanl›¤›nca Türkiye Barolar Birli¤i hesab›na aktar›l›r. Birinci f›kraya
göre ödenecek ücretler bu hesaptan karfl›lan›r. Hükümleri yer alm›flt›r.

Davac› taraf›ndan dava konusu tarifedeki belirlenen ücretlerin dü-
flük ve yetersiz oldu¤u, Avukatl›k Yasas›n›n 164 ncü maddesinin 4. f›k-
ras›nda ifadesini bulan “Avukatl›k Asgari Ücret tarifesi alt›nda vekalet
ücreti kararlaflt›r›lamayaca¤› “hükmüne ayk›r›l›k oluflturdu¤u, ayr›ca
Türkiye Barolar Birli¤i Adli Yard›m Yönetmeli¤inin 7. maddesi gere-
¤ince, adli yard›m kapsam›nda görevlendirilen avukata asgari ücret ta-
rifesindeki ücretler ödenmekte iken, yine adli yard›m kapsam›nda ve-
rilen bir hizmet olarak de¤erlendirilmesi gereken CMUK.nun kapsa-
m›nda verilen hizmetlere ayr›fl›k olarak düflük bir ücret belirlenmesi-
nin; eflitlik ilkesine ayk›r› oldu¤undan bahisle Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu Gere¤ince Yap›lacak Hukuki Yard›mlar ‹çin Avukatl›k
Ücret Tarifesinin Yasa ve Anayasaya ayk›r›l›k iddias›yla iptali  isten-
mekte ise de; Yukar›da sözü geçen CMUK.unun 146/1. madde hük-
müyle CMUK gere¤ince yap›lacak hukuki yard›mlar için görevlendi-
rilecek avukata, Avukatl›k Asgari Ücret  Tarifesinden ayr›k olarak üc-
ret tarifesi tanzim edilip ödeme yap›labilecektir.

Bu itibarla, dava konusu tarifenin Avukatl›k Mesle¤inin kamu hiz-
meti niteli¤i ve kamu hizmeti gerekleri ile kamu yarar› gözetilerek, dü-
zenlenmifl oldu¤undan sözü geçen dava konusu ücret tarifesinde huku-
ka ayk›r›l›k bulunmamaktad›r.

Aç›klanan nedenlerle, davan›n reddi gerekece¤i düflünülmektedir.



TTÜÜRRKK MM‹‹LLLLEETT‹‹ AADDIINNAA

Hüküm veren Dan›fltay Sekizinci Dairesince duruflma için önceden
belirlenen 23.11.2005 günü davac› vekilleri ile daval› Adalet Bakanl›-
¤›n›n temsilcisi ve daval› Türkiye Barolar Birli¤i Baflkanl›¤› vekilinin
gelmedikleri görülerek Dan›fltay Savc›s›n›n düflüncesi dinlendikten
sonra iflin gere¤i görüflüldü:

Dava, Avukat olan davac› taraf›ndan 4.12.2003 tarih ve 25306 say›-
l› Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e gider “1412 Say›l› Ceza
Muhakemeleri Usulü Kanunu Gere¤ince Yap›lacak Hukuki Yard›mlar
‹çin Avukatl›k Ücret Tarifesi”nin iptali istemiyle aç›lm›flt›r.

1412 Say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Yasas›n›n “Baronun Müda-
fi Tayini” bafll›kl› 138. maddesinde, yakalanan kifli veya san›k müdafi
seçebilecek durumda olmad›¤›n› beyan ederse talebi halinde baro tara-
f›ndan kendisine bir müdafi tayin edilece¤i, yakalanan kifli veya san›k
onsekiz yafl›n› bitirmemifl yahut sa¤›r veya dilsiz veya kendisini savu-
namayacak derecede malul olur ve bir müdafide bulunmazsa talebi
aranmaks›z›n kendisine müdafi tayin edilece¤i, 146. maddesinde; Ba-
ro taraf›ndan tayin edilen müdafie, görevin ifas›ndan do¤an masraflar
hariç avukatl›k ücret tarifesinden ayr›k olarak bu tarifenin haz›rlan›fl
yöntemine göre tespit edilecek ücretin ödenece¤i, ileride Yarg›lama gi-
derleri ile mahkum olan san›klardan müdafie ödenen ücreti ödeyebile-
cek durumda olanlara Türkiye Barolar Birli¤inin rücu hakk› oldu¤u,
492 say›l› Harçlar Yasas›na ba¤l› (1) ve (3) say›l› tarifelere göre al›nan
yarg› harçlar›n›n %15’i ve idari nitelikteki para cezalar› hariç olmak
üzere para cezalar›n›n %15’inin bir önceki y›l kesin hesab›na göre tes-
pit edilen toplam miktar esas al›narak y›l› içinde Maliye ve Gümrük
Bakanl›¤›nca Türkiye Barolar Birli¤i hesab›na aktar›laca¤›, birinci f›k-
raya göre ödenecek ücretlerin bu hesaptan karfl›lanaca¤›, Türkiye Ba-
rolar Birli¤i taraf›ndan barolar aras›nda yap›lacak da¤›t›m›n usul ve
esaslar›n›n Barolar Birli¤ince ç›kar›lacak yönetmelikte gösterilece¤i
hükme ba¤lanm›fl olup, bu madde uyar›nca barolar taraf›ndan müdafi
olarak tayin edilen avukatlara yap›lacak hukuki yard›mlara iliflkin üc-
ret tarifesi, Barolar Birli¤ince y›ll›k olarak belirlenerek Resmi Gazete-
de yay›mlanmaktad›r.

04.12.2003 gün ve 25306 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan ve da-
va konusu edilen 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Ge-
re¤ince yap›lacak Hukuki Yard›mlar için Avukatl›k Ücreti Tarifesinin
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1. maddesinde; 1412 say›l› Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun
18.11.1992 tarihli ve 3842 say›l› Kanun ile de¤iflik 146. maddesi uya-
r›nca baro taraf›ndan müdafi olarak tayin edilen avukatlara yap›lacak
hukuki yard›mlar için ekli ücret Tarifesi uygulanaca¤›, 2. maddesinde,
soruflturma s›ras›nda yap›lacak hukuki yard›m için tarifede gösterilen
ücretin ödenece¤i ve müdafi tayin edilen avukata, CMUK Ücret Tari-
fesine göre makbuz karfl›l›¤› ödeme yap›laca¤›, soruflturma ve yarg›la-
mada ayr› ücret ödenece¤i, haz›rl›k veya son soruflturmada birden faz-
la san›¤a, menfaat çat›flmas› olmad›¤› sürece tek müdafi tayin edilebi-
lece¤i ve müdafi tayin edilen avukata her san›k için ayr› ücret ödene-
ce¤i, 3. maddesinde; görevsilik, yetkisizlik, davan›n nakli veya baflka
nedenlerle müdafilik görevi sona ererse, Tarifede yaz›l› ücretin yar›s›-
n›n ödenece¤i, ifl sahibinin sonradan bir müdafi seçmesi nedeni ile gö-
revi sona eren müdafie ise Tarifede yaz›l› ücretin tam olarak ödenece-
¤i, 4. maddesinde, davalar›n birlefltirilmesi durumunda tek ücret öde-
nece¤i, 5. maddesinde; birden çok kiflinin savunmas›n› üstlenen müda-
finin, yarar çat›flmas› nedeni ile görevinden bütünü ile çekilmek zorun-
da kal›rsa ücretinin tam olarak ödenece¤i, 6. maddesinde; bu tarifenin
dava vekillerince sa¤lanan hukuki yard›mlar için de uygulanaca¤›, 7.
maddesinde; müdafilik ücretinin takdirinde hukuki yard›m›n bafllad›¤›
tarihte yürürlükte olan tarifenin esas al›naca¤›, 8. maddesinde, yarg›la-
ma giderleri ile mahkum olan san›klardan, müdafie ödenen ücreti öde-
yebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birli¤inin rücu edebilece-
¤i düzenlenmifl, 9. maddesinde de davalara göre avukatl›k ücretleri be-
lirlenmifltir.

Dosyan›n incelenmesinden, davac› taraf›ndan dava konusu tarife-
deki belirlenen ücretlerin düflük ve yetersiz oldu¤u, Avukatl›k Asgari
Ücret Tarifesinde belirlenen ücretlerin de alt›nda kald›¤›, bu haliyle
Avukatl›k Yasas›n›n 164 ncü maddesinin 4. f›kras›nda ifadesini bulan
“Avukatl›k Asgari Ücret Tarifesi alt›nda vekalet ücreti kararlaflt›r›la-
mayaca¤›” hükmüne ayk›r›l›k oluflturdu¤u; ayr›ca Türkiye Barolar Bir-
li¤i Adli Yard›m Yönetmeli¤inin 7. maddesi gere¤ince, adli yard›m
kapsam›nda görevlendirilen avukata asgari ücret tarifesindeki ücretler
ödenmekte iken, yine yard›m kapsam›nda verilen bir hizmet olarak de-
¤erlendirilmesi gereken CMUK’nun kapsam›nda verilen hizmetlere
ayr›fl›k olarak düflük bir ücret belirlenmesinin; eflitlik ilkesine ayk›r› ol-
du¤u öne sürülerek Tarifenin iptali istenmiflse de, CMUK’nun 146.
maddesi ile bu yasa gere¤ince yap›lacak hukuki yard›mlar için Avukat-



l›k Asgari Ücret Tarifesinden ayr›k olarak tarife düzenlenmesine yasa
ile olanak tan›nd›¤›ndan eflitlik ilkesine ayk›r›l›k söz konusu edilemez.

Di¤er taraftan, davac› taraf›ndan dava konusu tarifenin 7. maddesi-
nin 1136 say›l› Avukatl›k Yasas›n›n 168. maddesinin son f›kras›na ay-
k›r› oldu¤u ileri sürülmekte ise de, söz konusu tarifede “müdafilik üc-
retinin takdirinde hukuki yard›m›n bafllad›¤› tarihte yürürlükte olan ta-
rifenin esas al›naca¤›” kural› daha sonraki y›llar için uygulanan tarife-
lerde de¤ifltirilerek; hukuki yard›m›n bitti¤i  tarihte yürürlükte olan ta-
rifenin esas al›nmas› öngörülmüfltür.

Esasen adli yard›m›n amac›, maddi olanaklar› s›n›rl› olan kiflilere
avukat›n hukuksal yard›m›n› sa¤layarak yarg›sal koruma alt›na almak
oldu¤undan, bu haliyle kamu hizmetinin gerekleri ve kamu yarar› gö-
zetilerek düzenlenip yay›mlanan dava konusu Tarifede, mesle¤in kamu
hizmeti niteli¤inin a¤›r bast›¤› da göz ard› edilemez.

Kald› ki; dava konusu tarifeden sonra 4.12.2004 gün ve 25660 sa-
y›l› Resmi Gazetede yeni bir tarife yay›mlanm›fl ve bu Tarifeden sonra
da 1.6.2005 gün ve 25832 say›l› Resmi Gazetede yay›mlanan en son
Tarife ile bir önceki Tarife yürürlükten kald›r›lm›flt›r.

Davac›n›n savlar› ise soyut nitelikte olup, davaya konu Tarifenin ip-
talini gerektirir a¤›rl›kta görülmemifltir.

Aç›klanan nedenlerle davan›n reddine, yarg›lama giderlerinin dava-
c› üzerinde b›rak›lmas›na, karar tarihinde yürürlükte olan Avukatl›k
Asgari Ücret Tarifesi uyar›nca 350.00.-TL vekalet ücretinin davac›dan
al›narak Türkiye Barolar Birli¤i Baflkanl›¤›na verilmesine 23.11.2005
gününde oybirli¤i ile karar verildi.

GGöönnddeerreenn:: AAvv.. MMuuhhssiinn EERRGGAAZZ‹‹

333399‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

YARGI KARARLARI



334400 ‹‹zzmmiirr BBaarroossuu DDeerrggiissii •• TTeemmmmuuzz 22000066

Av. Sadi AKKENT
Sicil No : 553
Do¤um Tarihi : 1.1.1931
Ölüm Tarihi : 28.3.2006

YYiitt iirrddiikklleerriimmiizz

Av. Sinan ACIR
Sicil No : 2636
Do¤um Tarihi : 20.12.1956
Ölüm Tarihi : 25.04.2006

Av. Mehmet
DAMGAOĞLU
Sicil No : 5009

ÖÖllüümmüünnee ddee¤¤iinn mmeesslleekklleerriinnii oonnuurrlluu vvee ssaayygg››nn bbiiççiimmddee
ssüürrddüürreenn ddee¤¤eerrllii mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa TTaannrr››''ddaann rraahhmmeett,,
üüzzüünnttüüllüü aaiilleelleerriinnee vvee mmeesslleekkttaaflflllaarr››mm››zzaa bbaaflflssaa¤¤ll››¤¤››
ddiilliiyyoorruuzz..

‹‹zzmmiirr BBaarroossuu YYöönneettiimm KKuurruulluu


